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Bayram münasebetiyle gerek doğrudan doğruya 
gazetemizi, gerekıe yazı, idare ve tertip kadrola· 
nndaki arkadaılarımızı tebrik ve taltif etmek ne· 
zaketinj göıteren bütün muhterem karilerimize ve 
dostlarımıza en samimi teıekkürlerimiz,i aunmakla 
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bahtiyarız. 

Demokrasilere yardım: BARO i y ADA Ziraat vekilinin 
PROJE Esirlerin sayısı 

44 bin kadardır. 
yaptığı tetkikler. 

Sür'atle tasdik 
edilecek. 

Vekalet müesseselerini ve daha bazı yerleri 
Kahire, ıı (A.A.) - Bardiyad~ e- gezdi. Yarın da Ankaraya hareket edecektir. 

sir edilen ita!yan subay.la.rın~n uze- Bayramı refikas iyle birlikte şehri- almış ve kültürparktaki ziraat müze. 

liiailterede memnuniyet ı rinde geneı;al Bergonzolının ımzasını mizde geçiren ziraat vekili B. Muhlis sinde uzun müddet kalmıştır. 
t~şıyan vesık~lar bulunmuştur. ~k~ ve= Erkmen tamamen hususi mahiyette Dün öğleden sonra kızıçullu ~öy e:ıs. 
sıkalar, .B.ardıyada alınan ve mı .ar\ seyahat ~tmesine rağmen lzınirdeki zi- titüsünü gezen w oradaki tedrısat hak 
nın tes.bıtı ~e.nuz .tamamlanmı~an ı~a • raat teşkilatını tetkik etmiştir. Per- kında malQmat alan vekil, bug~n d~ 
ya.n esırlerının bıdayett.e ~erpış :<I1le~ şembe günü vekil, Bornova ziraat mü- n:uhtelif tetkikler yaparak İzmırdeki 
miktar~an çok fazla oldugunu goster cadele istasyonu ile bağcılık ve zeytin- zırai teşekkülleri görecek ve ya.rın sa-

-1776, Hitleri mağlup 
edecektir. mektedır.. .. 

1 
h 1 cilik istasyonlarını gezerek ziraat mek- bah Ankaraya hareket e&cektır. 

Va~ington, 11 (A.A) - Röyter a- Bir lngi !iz tayyaresi Bu vesikalara gore ya_ııı an . esap ar, tebine gitmiş, talebelerle, muallimler- r "'\ 
jansı bildiriyor: Bardiyada alınan_ esı:. m_llctarının le görüşmüş, gayeleri hakkında tale-

Demokrasilere yardım edilmesi Tobruk Jngı•Jtere 44000 kadar oldugunu gost.erıyor. beye sualler sormuş, aldığı cevaplar-
hakkındaki projenin kongreye tev- dan memnun olmuştur. Bornova ziraat 
dil, kongre mahfillerinde seri akisler r;"' ,.. v • t l mektebinde vekil şerefinıı bir çay zi-

~ev;~~l ~~~1Pv:J:f:~:;J~:;::ı~~~~a~~ Garpla muvasalasını da Italyan esirlerine de bü- ıaskerı azıye ~~::~~ \~:~~~ş~ev~~:;i;:~a!ü~~~~:;ı 
lamlaştırmıştır. Kongrede 6-7 mebus kaybetmiş bulunuyor. yük bir şefkat aösteriyor. l hl.k d ve isı;;,syonlar müdürlerile mesle~i h.as 
derhal söz alarak projenin kongere- • • o • Tepede en te ı e e bıhall er yapmıştır. Montafon çıftlık-
ee tasvibi lehinde $iiz söylemişlerdir. Çenber sıkışmakta, top /ngılızler, Somalı ve Ha- L 'b d lt [yan hava- !eri t esisi ve ,bu~lardan alı~acak net.ı -
Ayan azasından Maks Tever de Hit- • [ l ya a a celer ve vekaletın gayelerı hakkında 

Bueün 

Bulgaristanda 
harp mitingi 

var. !ere şiddetle hücum ederek cumhur- ateşi ise devam- beşıstanda bazı yer er l v b- ••k darbe gidi izahatta bulunan vekil, ü~etme çiftlik-
reisine !Uzumlu selahiyetler verilmesi d l cı ıgı ugu !erinin bir kısmının İzmır ve bır kıs-
ne engel olacak bütün kanun hü. dadır. al l ar. Radyo gazetesine göre Yunan kıts:- mının da Manisada kurulacağını bil· Radyo gazeteaine aöre, bugün 
kUtnlerinin derhal ortadan kaldırıl- Kahire, 11 (A.A) - Tobruk mm- Londra, 11 (A.A) - Alakadar !arı, yaptıkları süngü hücumları netı- dirmiştir. • . .. Bulırariıtanın muhtelif tehirlerinde 
masını teklif etmiş, böylece Hitler takasında İngilizler, hazırlıklarına makamlara göre İngiliz ordusu, şim- cesinde italyan müstahkem hattın:~ en Evvelki gün İzmir li.sarıatıka muzc- harp mitingleri yapılacak ve bazı 
imparatorluğunun süratle yıkılacağı. devam etmekle beraber bazı müfre- diye kadar pek çok zorlu işler gör. mühim noktalarından biri olan Kilıs~- sini eski İzmir hafriyatını ve kültür- nazırlarla muhteL'f mebua ve ha-
nı söylemiştir. zeleri Tobruğun garbında harekat müştilr. Fakat bunların hiç biri, şim- rayı dün işgale muvaffak ol~uş ve şı- parkı gezen vekil, muhtelif eserler tipler nutuklar iradedeceklerdir. 

İnfiradçı ayan azasından Frank , yapmaktadır. Zırhlı kıtalar Derne- di karşısına çıkan 70 bin esiri besle- male doğru ileri hareketlerıne devam h,aakk~ı~n~d~a_:m~U~te=h~a~ss~ı~sl~a~rd~a~n~~m~a'..'.lQ'.'..ı~n~a~t'.'.::==========:::==:: 
'Projeden bahsed·erek Hitlerin teh • Bingazi sahil yolunda devriye gez- mek kadar mUhim olmamıştır. Esir- etmişlerdir. -
ditlerine karşı bu yardımın yapılma- mektedir. !erin bir kısmı Hindistana gönderil- Klisura mevkii, Görice, Ergeri ve 
sı ve projenin kabulünün, harbe gir- İngilizler, Tobruğun 65 ki!ometve miştir. Diğer kafileler de bunları ta- Premeti gibi çok mühim bir mevki de
mek ve dahili kanunlara karşı gel - garbında bulunan Gazamaya var - kip edecektir. ğilse de italyan müdafaa hattının en 

Amerika da 
mek demek olduğunu söylemiştir. mışlardır. Fakat en büyük kısım, Mısırdaki mühim müstahkem hattının yarılmış 

Londra, 11 (A.A) - Ruzvelte ge- Kahire, 11 (A.A) - İtimada Hl- kamplarda tecrid edilecektir. Bunun olması, Yunanlılar için mübim bir va- e• k t • 
niş selahiyetler verecek projenin yık kaynaklardan alınan ma!Qmata için Mısırda 50 den fazla kamp ku. ziyet ihdas eylemiştir. Böylece civar ır an e e verı-
kongreye verilmiş olması İngilterede göre İngiliz kıtaları, Tobruk ile garp rulmuştur. Bu kampların her biri i- araziye en hAkim Trebeşini dağını da 

Libyada 
Italyan hava 

zayiah büyük memnuni;net hasıl etmiştir. arasındaki münakale hatlarını kes- çin bir kumanda hey'·eti, muhafız Yunanlılar elde etmişlerdir. Bu vazi- len cevaplar• 
Gazeteler, baş makalelerini bu proje- meğe muvaffak olmuşlardır. askerler bulunacaktır. Cenevre bey- yet dahilinde Yunanlılıır, Tepedelen 
Ye tahsis eylemektedirler. Kahire, 11 (A.A) - Ortaşark İn- nelmilel mukavelesi; esirlerin İngi- şehrini ve gerilerini de tehdidleri altı- Esir generaller, bu bom• 

Deyli Ekspres gazetesi, artık Hit- giiiz kuvvetleri umumi karargahının liz askerleri gibi beslenmesini ica • na aldıklarından yakın bir il.tide Te-
l~rin yıkılmasına şüphe ıetmemek tebliği: bettiımektedir. İngiliz askerleri, gün pedelen şehrinin Yunanlıların eline Harbi göze alanlar, ek- bardımana dayanıla-
lazım geldiğini yazııyor ve diyor ki: Tobruk mıntakasında İngiliz tah- de 4 defa yemek yemektedirler. İta!- geçmesi muhakkak olduğu gibi Yunan- k'l d" d d' l 

Demokrasilere yardım layihasının şidatına devam edilmiştir. yanlar da böyle beslenmektedirler. lılar şimdiden şimale doğru uzanan seriyeti teŞ 1 e ıyor. maz ı, ıyor ar. 
n~marası 1776 dır. Bu rakam, Ame- Kahire, 11 (A.A) - Kahireye son Ma~mafih Bar~iyada f~z!a ~iktar - ltaly.an mild~faa hattının gerileriru .d.e Nevyork, ı l(A.A.) -. Gallop ens.- . ~bire, il (A.A.) .- Uz~ Şark İn-
n.kanın istiklal tarihidir. Layihanın, gelen haberlere göre Britanya impa- da ıaşe maddesı ele geçırılmış olma- tehdıd etmege başlamışlardır. Bu ıtı- titüsü çok mühim yeni hır anket aç- gılız hava kuvvetlerı umumı karargli
bılhassa İngiliz harp gemilerinin ratorluk kuvvetlerinin Tobruk etra- sı, meseleyi kolaylaştırmaktadır. barla italyanların, şim~i tutun~ukları mıst~. Sorulan şu iki sualdir: hı Bardiya harekatından ~i ~ava 
tmerlka limanlarında tamirine im- tındaki çenberi, gittikçe daralmakta- Kahire, 11 (A.A) - Ortaşark İn- mUdaf~a ~attınd~ !feı:ılere dogr':' çıı- i _Amerika için daha mühim olan kuvvetlerini kara kuvvetlerıne milza-

iln veren .kısmı., çok mllhimdir. dır. Tobvuk havalisindeki müşahi d- giliz kuvvetleri umumi karargahının k!lmesı buyilk bır ıhtırnal dahılınde- harp harici kalması mıdır? haretini tebarüz ettirmekte ve hava 
. Gazetenın ~evyork muhabiri, la - 'er, iki taraf bataryalarının ton ate- dün neşredilen tebliğinde İngiliz dır. . .. .• . . . 2 _Yoksa harbi göze alarak ingil- akınlarının italyan esirleri tarafından 

yıhanın An:erıka efkanumumiyesin- •i devam ettiğini bildirmektedirl ~r. kuvvetlerinin geçen a.y yaptıkları Klısura mevldı'. dıger milhım şehır- tereye yardıma devam etmeli midir? itiraf edilen maneviyatı kırıcı tesirle-
de hayati bır mesele olarak karııılan- -Devamı dördüncü ıa.hifede _ _ Devamı 4 üncü sahifede - lere .. nazaran. kU~ük olm_akla. .• beraber Cenup eyaletlerinden verilen cevap- rini, Bardiya müdafaa hatlarını mer-
dı&ını yazmakta ve şöyle demekte- sevkulceyş ıtıb~rıy!e ro!~· .dıger yer- !ann yüzde 76 sı ne olursa olsun ingil- hametsizce bombardımanını, sapsağ-
dir: 8" k 1 •ı• 1 !erden ehemrnıye~ız degıldır. Y~.nan- tel'eye yardım edilmesi şeklinde tecelli lam şehir ve civarında hiç bir müdafaa 
. cİngiliz harp gemilerine Amerikan ır mu ayese ngı iZ er !ılar, ~urada 20 .s: s~bay olmak uzere etmiştir. Yakın garp vilayetlerinden hattından eser kalmadığını bildirmek-
lıman ve tezgahlarında tamir imkanı 60? esır almış, bıı ~ı.~t~r top, ta~k ve verilen cevapların yüzde 66 sı, Atlan- tedir. İtalyanlar 5 kanunusanide bir 
verilmesi, İnjriliz donanması için çok • s~ır harp malzemesı. ıgtınam e.tm~şler: tik vilayetlerinden verilen vecapların hava mukavemeti gösternttığe çalışını~ 
büyUk kıymeti haizdir. Akdenizde iki taraf hava- Şı•ddet)ı hava dır._ Yuna~lılar,_ Klısu~ay~ gırdı~lerı yüzde 63 ü, şark ve garp ve merkez vi- !ar vukubulan bazı muharebelerde bir 
teki.sil! eden donanmanın mil him bir vakıt, şehr~n. yagma ed:lmış .?ldu.gunu !ayetlerinden gelen cevapların yüzde avcı ve bir bombardıman tayyaresine 
kl8mı, üslerinden binlerce mil uzak- J k • k ) t ) v~ ateşler ıçınde yandıgını gormuşler- 55 i İngiltereye yardım edilmesi lıı- karşı l9 düşman ~~aresi. düşilrül-
ta kafilelere refakat etmekte, kor. cı ı vazıyeti a ın arı yap ı ar dır. . hinde çıkmıştır. - Devamı 4 uncu ıahıfede -
san gemileriyle karııılaşmakta ve mu. Libyada: 
a:azam mesafeleri kateylemektedir. İngiliz imparatorluk kuvvetleri, 
Bu hareket, şimdi daha kolaylaşa. Almanyanın z 'lyiatı çok Mihverin hayati nokta- Tobruk önünde taarruz hazırlıklarına 
caktır. Bu suretle İngiliz deniz tez- devam etmektedirler. Zırhlı İngiliz 
ırahlarının da meşgul ryeti azalacak- daha fazladır. larına saldırıldı. kuvvetleri, Tobruğun 65 kilometre 
tır. garbına kadar ilerlemişlerdir. Dün ve . 

Deyli Telgraf gazetesi cZaferin y; k d bugün belki biraz daha ileri varmışlar- ~ 
anahtan. başlığı altında' Amerika. a ın a asıl darbeler Bir /talgan zırhlısına dır. Bu kuvvetlerin vazifesi, bir miktar 
nın, demokrasi ana prensiplerine da indirilecektı'r. d b arazi kazanmak veya Dernedeki kuv-
~":k'ı~a\ı:~m?kr~silere yardım et= a isa et var• vetlere taarruzdan ziyade Tobruğa ya.. 
ınokrasinin '::;~7Jltd ç~keceğini, de. Nevyork~ 11 (A.A) - Nevyork Londra 11 (A.A.) _ İngföz bom- pılacak taarruz esnasında Grazyani 
olacağını, ınakc~ elesınd.~ muvaffak Herald Trıbu.~ gazetesi, İngiliz ve bardıman'tayyareleri, yüzden fazla av- kuvvetlerinin muhtemel bir hareketine 
den İngilizler l~h~ sab~Yıınde şimdi- Alman strateı~lerı ha~kıncla son ay. cı tayyaresinin iştirakiyle dün gilndüz karııı ingiliz kuvvetlerinin yanın\ koru-
min edildiğini, it~~d ır ü.stUnlük te- !arda eld.e edı len netıceleri tahlil şimali Fransadaki tayyare meydanla- maktır. 
silahlar için her nevi ale~ılecek .bol etmektedır. Gazete, şunları yazmak. rına şiddetli hücumlar yapmışlardır.. Fakat Grazyaninin elinde böyle bir 
!erin İngilizlere kolayc~ ~: ~akı ne- tadır: . . . • İngiliz tayyareleri, dönüşte Alman hareket için zaten kafi kuvvet kalma
nacağını, lngilterenin bunaınınb.olu - Nazıler, kuvvetlerını dagıttıkları devriye gemilerine de taarruzlar yap- mış demektir. Bu itibarla Grazyaninin, 

-O&vamı dördüncü aaltif _,üYük halde İngilizler teksif etmişlerdir. mışlardır. Tobruğun sukutuna karşı seyirci kal-
•ae - Alman hava hücumları, hiç şüphe· Gündüz yapılan ve yüzden fazla av- ması muhtemeldir. Çünkü Bardiyada 

-----------.......::::: •• _ siz İngilizler için çocuk oyuncağı. sa- cı tayyaresinin iştirak ettiği bu hare- - Denmı 4 llneü ••hifede - nezareti binaımın önünde 
Yaya kaçan ltalyan ge." yılamaz. Fakat Almanların lngılte- ket ingiliz taarruz stratejisinin baş- -

neralı• yakalandı. r~ye verdirdikleri zayiat, lngilizle · langıcına delil sayılmaktadır. Bu a- ltt:ARETL ER· 
Yunan Vekiller hey'eti har'ciye 

Arnavutlukta Kili sura rın Almanlara verdirdikleri zayiat- kında ilk defa bombardıman tayyare- Y· • 
Londra, (saat 21,10 da Londra rad- tan daha azdır. İngiliz hücumları , !erine avcılar refakat etmiştir. Röyle-

yos?ndan) _ Bugün Kahirede neş. daha şiddetli olmuştur. Tahribat ce şimali Fransaya mühim kuvvetler lht"k"' d • 
redilen fevkalade bir tebliğde, Bardi- karşılıklı olarak gözönünde tutulun- gönderilmesi, İngiliz hava kuvvetleri- 1 ara aır 
yadaki italyan kuvvetlerini terkeden ca. Almanların, tahribatı örtebildik- nin dü şmana taarruz imkanı bulduğu
ve yaya. olarak Tobruk istikametinde ierın~ i.mkan verilemez. Nazi totali- nu isbat etmektedir. Böyle bir strateji 
k~n bir italyan generalinin daha esir er sıhırbazlan mucizeler yarata - evvelce İngiltereye karşı Alman hava 
edıldiği bildirilmiştir. mazlar. Harp için lazım olan tayya- kuvvetleri tarafından kullanılmıştı. 

Yunanlılar
dadır. 

yeni hareketler 

Atlattığ;;~; ..... Zei;~};h·"···-
Hasarat var, Zayiat yoktur. 

Zelzele ayn ayn yerlerde muhtelif saatlerde 
hissedildi. Icabeden tedbirler alındı. 

A d ku Uncu ıünü aaat 21,15 raddelerinde 
yın • z . . . 

"ilayetim.izı'n her tarafında ııddetle hıaaedilen ve 

f 1 1 t d"
vam eden zelzeleler olmuıtur. 

&11 a ı auret e 1 1 .. 
l 1 h lif kazalardan ge en ma umata ao-

e zele, mu te ba 
b d 

ten ıarka, zı yerlerde ce· 
re azı yerler e ıarp • . 1 · d 
llllptan ıimale doiru hiaaedilmııtır. .~mır e zebl ." 

1 • • k buldujunu ıoateren ır 
~ enın ne ıekilde vu u lı;'lde olduiunu 
•ıırnopaf bulunmadıfından ne te F k t 
f~n t bit tmek mümklln o\ınamıotır. a ~ 
•le ee e ka dojru olduru 

'etiyetle zelzelenin ıarpten ıar 

aöylenmektedir. 
İzmir merkezinde vukubulan zelzele, arada kü

çücük bir fasıla ile on ıaniye aürmüttür. ilk ıiddetli 
darbeyi ve yeraltından da duyulan gürültüyü taki
ben aallantı baılamııtır. Bu aırada bir kmm halk, 
aokaklara fırlamıı ve ıokaklardakı' el~ktirk ve te· 
lefon tellerinin tiddetle aallandığını görmüıtür. Si
nemalardaki halk, heyecanla kaç11mağa batlamıf 
ve panik vukubulmuştur. bmirde haaar yoktur. 

(DEVAMI 2 iNCi SAHiFEDE) 

lhtikirla mücadele mevzuunda, 
yalnız büyük istihlak merkezlerini, 
depoların bulunduğu, idhalitın ya• 
pıldığı veya tevzi edildiii tehirleri 
düıünmiyelim. Mücadele, genİf bir 
orıanizaayon dahilinde, memleke• 
tin her tarafında, kazalarda, nahi

T epedelende ltalyanlar 
fena vaziyette! 

var. 
Italyanlar yeni takviye 

kıtaları aldılar. 

Arnavudlar isyan yelerde, hatti kö7lerde, ayni cid- 600 esir ve yeni tepeler 
diyet v~ has ... aiy~t~e, ayni tempo i- de ele geçirilmiştir. ediyorlar. 
le tatbık edılmelıdır. Londra, 11 (A.A.) - Röyter a.jan-

Halbuki timdiki vaziyet bu de- Atina, 11 
1
(A.A) -K.Cel' phedeınn .:: sının Arnavudluktaki muhabiri bildi-

•. . • k b len son haber ere gore ı ıs uran • . . 
gıldır. Kazalarda fıat mura a e 1 1 tarafından zaptı Tepedelen rıyor · . . 
ve kontrolü zayıftır. Ayni etyanın, ~~fg~~~deki italyanların vaziyetini Cedp~lerduke, bbır1 kaçk~U~ük durgun-

. • • d 1 , .. k"l b" · te koymuş- Iuk, un v u u an üçük çarpışma-
aynı aaat ıçın e, ayrı ayrı yer er- fevkalade muş u ır vazıye !ar ve topçu ateşiyle ifna edı"I . t• 

• b" "b" • d mış ır. 
den, ayrı ayrı ve hatta ırı ınn en tur. . S haberlere Müşahedelere göre pek yakında bura-
çok farklı rakamlarla aatın alınma· Atına,yll (Al.Al .) Kı"lisuo~anın $ima- da büyük bir muharebe vukubulacak-

b" dd · nazaran unan ı ar, . . al t KT d y 11 r 
aı mümkündür. Keza, ı~ ma efin~ !inde yeni sevkulceyş rnevzilerı ışır dı.~. ı !sudranın a B unat~ ıt~kr etı.ne 
meseli, İstanbul veya umir ıatı etmiş ve italyanları Berat yoluna pus- uş~e~ın en so~ra era ıs ı ame ın-
" k 1 d •-· f" •l • arasında kü t ü 1 d"r de ılerı hareketı başlamıştır. Yunanlı-
~ıe aza ar axı ıa, erı r m şer ı . 1 K·ı· . dak" tak 1 d 

1 
At· 11 (AA ) - Dün akşam neŞ- ar, ı ısura cıvarın ı mm a ar & 

mevcud fark, norma ,ve munz"ı:" d"l ınaYunan ~~mt tebliğinde Kilisu- - Devamı 4 üncü aahifede -
fark ve mutavauıt karları hesa a re ı en tı esnasında 600 esir alındı- --------------

k b .... kt.. ranın zap 
alınmauna rağmen ç~. uyu ~r. ğı, bunların arasında 20 subay bulun- ler içinde idi. Tebliğde Yunan tayya-
İyi netice alabilmek ıçın, organı • duğu bildirilmektedir. Yunanlılar, 4 reler.inin bir çok İtalyan askeri hedef· 
zaıyonun daha kuvvetli bir hale if- topla tank ve otomatik silahlar ele gıı- \erini bombardıman ettikleri ve bUtUn 
rağına mecburiyet vardır. ~irmişlerdir. Yunan!ılar, Kilisuraya \tayyarelerin salimen üslerine döndO.k· ** girdikleri zaman şehir bomboş ve alev. !eri ilave edilmektedir. 



SAHiFE ( 2} (ANADOt:O) 

Atla tığımız zelzele y d 1 b 1 
-Bntlare.f• 1 nci Sahif<d»- -fi:\ /I 1' ~- ar ımseven er a osu 

Zel1.<!le, n çok Değirrnendere nahi-~ ~ ~,Lj ,A? n~ > A Çok alakalı geçti 
resinde z r .. rlara sebebiyet vermiştir. ~~ ~ ~v 
Burada z~lzele sabaha karşı saat 5,43 -· $ehrimizde yeni teşekkül eden yar-
de ba.Janll'ı, ertesi gün d~ devanı etmiş ık• dımQ venler cemiyeti, bayram münnse-
', bunlnrın arasında fasılalarla inil- 1 r unç beti) 1 ev\elki gece tzmirpalas salon-
tilerle karı ık hafif sarsıntılar da vu- - larmda büyük bir balo vermiştir. Bir 
kubulmuştur. Bu nahiyede Yukuu tes- bayram intibaı çok dnv~tli!eri_n hazır ?~lunduğu b~lo 
bit edilen Z"'zel~Ier şunlardır: Saat çok samımı bır hava ıç.ınde gi!çrnış, seler ve bazı neşriyat 

Son 3 günde 

Dünyada o ? 

Siyasi, askeri, i ı hadı-

22,44 ve 22,55, ertesi gtinü 21,32, 21,24 ORHAN RAHMi GÖKCE danslı <.>ğlencelerle ve türlü oyunlarla 
sa'bnha kar ı ü,4), 7,5, 7,11, 8,G. 9,24 g"cenin saat dördüne kadar devam et- .. G~.ze~e~iz, diğer b~t~n Tür~ g~ze~eleri gibi, bayram münasebetiyle 
ve 10,8 .. Ifa c r en ziyade nahiye mer- Bayramın birjnci günü öğleye ka- miştir. uç g~n ıntışar etmemışt r. Karılerım ıze, bugiinler zarfında takip ede-
kczi Değirm derededir. dar izmirdP idim. Öğleden sonra, Balo hakikaten çok zevkli v.e nlfıka- me~ıkleri muhtemel vakalar haklunda kı&nca olsun malumat veretek 

İlkokul binasının dıvarları haricen iaim. lazım değil, doğduğum bir ka- lı olmuştur. hiid.ıseleri daha iyi kavrıyabilmeleri için şu üç günlük hülasayı ynp-
\'C dahilen çatlamıştır. Hiiktlmet kona- zaya gittim. magı faydalı bulduk: 
ğının bazı yerlerinde de hafif çatlak- - ı - YOL KÖPRÜ TAMiRLERi *?~Yli Meyi gazetesi_ni;n .as~~ri mu7 * .Jletaksasın isim günü Atimıda 
lar hasıl olmu tur. Binanın bir bacası IZM!RDE: • . ' , . h~rrı;1 • :rı·ablusgarptakı ıkı yuz_ ellı kutlulamnış, kendisine üzerinde veciz 
kı men .} ıkılmışlır. Yeni yapılan koo- S bahleyin nansiyondan çıktım, Valı B. Fuad Tuk!'la}, İznn: - Mene- hm kışılık İtalyan kuvvetinden yuz bin bir cümle bulunan bronzdan mamul bir 
peratif bin. ~ının da bir dıvarı çatla- mctbaoya uğradım. Aradaki rncsefe men - ~ergama. yo_ıuı:ıu tetk~c ederek adedinin esir, ölü ve yaralı olarak mu- statü hediye edilmiştir. 
mış ,.<' avrı a bir ha~''Yan damı tama- pc3 uzun değildir. Foçaya .ı<adar gıtmıştır. Seylaptan bo- harebe harici edildiğini yazmıştır. 1 * Deyl Ek::;pres gazetesine göre 
m n 1,1e bir h, vnn damı He 9 ey kıs- Ansızın, burnum& doğru bir açık zulnn l'l!eneme!~ ~·e .. Berga~a yo~la~ın- * Niyork Herald gazetesindeki as- hür Fransız torpito ve muhripleri bi;. 
m n yıkılmış, 3 ev maili inhidam bir el uzandı: da 1z~ı~rden gotu~~ılc~. nafıa daımı a- k~ri muharrir, lrlandanın Amerikaya aydan beri ikişer ikişer Cebelüttarık-
şekil ~almıştır. 25 evin dıvarları çat- Bahtım, dilenen bir çocuk.. mele ı ı_le yo~ ye kopruıer e.:.aslı suret~ üsler vermesini mevzuuhahsetmiş, Al- tan geçmektedir. Bazı zırhlı ve kruva-
lamıs, 44 "Vin bacası tamamen vıkıl- Prensip itibariyle, d;Ienciliğin te ~amır ~dıllnc.eye. ~ad~r. muvakkat manya ile miinasebatın kesilmesini is- zörler heniiz Tulondadırlar. Bir kısmı 
mıştİr. İnsan ve hayı; anca zayiat ol- aleyhdnrı olduğum halde, bir bay- reçıdler vucuc e getirılmıştır. tcmiştir. da Kazablanka ve Dekarda bulunmak-
mamıştır. ram gününün eaki an'anelerden ve 0 * H~riciye .nazırı. B. İd~ı; Belçika- tadırlar. General Veygand ne İngiliz, 

Taraşcn kövünde 10 baca yıkılmış, verasetten doğan hususi haleti ruhi· ZABITADA lılara bır mesaJ Yermış, İngılızlerle hür ne Alman; sadece Peten taraftarıdır. 
Yenikoyde 23 evde hafif catlaklar hu- yesi içinde, 0 küçük, kirli ve boş avu. Belçilrnlılar ve Amerikalıların Belçika- * Amerika reisicumhuru imalatı 
sule velmiş. 20 baca ile bir ahır dıvarı ca bir haç kuruş bıı·aktım. Silah taşıyanlar: vı kurtal"lcakhırını bildirmiştir. süratleştirınek iç.in geniş salahiyetli 
~rıkılmış, Karacndağı kö~ ünde bir dam On adım kadnr gittlğimi sanmıyo- İkiçe.şmclikle Rifat paşa caddesin- * Bir Lomlra haberine gört> ita!- bir yük::;ek idare hcy'eti teşkil etmiştir. 
ve bir evin kapısının üstleri ve 2 baca rum. Sağ tarafmıdaki evin merdiven- de 1\lehmed Alinin, Keçecilerde Ka - Vanlar 28 giiııde 94 bin kişi kaybetmiş- Amerika demokrasiler için bir imalat
yık1lmıştır. Bir keçi, t2lef olmtdur. lerind n uçr.eyan bir gölge, adeta mil oğlu Kemalin, Kemer Gaziler l0 rclir. hane şeklini alacaktır. H>41 de Ame-

Snnc. klı köyünde 6 ev içinde oturu.- bir ıncymun süratiyle aağ elimi ya- caddcs"nde Hnı::ıan oğlu Mustafa Seli- x Amerikamıı yeni Vişi elçisi Fran- rikan donanması 4000 t.ayy1are ile tnk
lamı~ acnk ı:; h.ilde hasara uğramış, ay- kaladı ve dudaklarını kondurarak, min, Çornkkapı mevkiindc Hüseyin sız siy:ısi ricaliyle temaslara başlamış- viye olunacaktır. 
~-ıca 6 evin dnarlarında çatlakh'klar - Bayramınız kutlu olsun, oğlu H.lsunın, Tepecikte Mehmed 'ır. * Memleketine dönmekte olan A-
husule gelmis 6 e\'in bacası yıkılmış- Dedi. Şaşkınlıkla baktım: Bir ço- oğlu abri Kocatorosun, Alsancak * Röy~rin askeri muharririne gö- vusturalya harbiye nazırı Röyter ajan-
tır. cuk d hn .. Gen!' verdim.. Sokağa Şehidler okağında Mustafa oğlu r<>. Almanya Trablusgarptakj italyan- sına İtalyanların altı ayda yere serile-

Cumao·rnsı nahiy~sinin Bulgurca şöyle bir baktım: Hasan Ta hanın üzerlerinde birer bı- hlrı takviye için italvaya 500 tayyare ceklerini, maamafih bunun için de şid-
köyünde bütün evlerin dıv:ırlamıdr Her evin kapısında, eller1• açık ve- çak görülerek alınmıştır. göndermiştir. Fakat .bıını~n ~ıynıeti ol- detli ve sıkı vurmak Hizım geldiğini 
çatlaklar hu ul gelmiş, 40 ev ve 2 dam ya elinde • et konsun diye - hazır - Çocuğunu düşürmüş: mıyacaktır. Çünkü ıaş~ızlık, !-:USUZ- si.iylem ıştir. 
ile bir y"n tav, nları çökmüş. h:r otel la mış kaplar bulunan irili, ufaklı , Ev,·elki gün İkiçeş.nwlik caddesin. !.uk ve n~klivat imkfın~ızlığı onları da * Almaıı ajansı Amerika hariciye 
köy mekt"b · binası w 40 evin muhte kadınlı, erkekli birer nöbetçi dilen- el" Sül •ymmı karısı 28 ya:-ıncla :Bn. olünıe mahkum cdecekt:.r. Almnnk•r ite müsteşarı ile Sovyet elçisinin müzake
lif yerlerind0 çfltlakiar husule gelmiş- ci ... O kapıdnn o kapıya taşınıyorlar, Rabianın bir hafta evvel hamile bu- Akclenizcle müşterek clusmanı ycnn·ck releı·e devam ettiğini haber vermekte
tir. ve ara sıra , aanki bir çete imi!} g·bi, Jundqğn iki aylık çocuğunu düşürdü.. noktasınclan bunu zaruri görmekteclfr- dir. Amerika. Alman işgali haricinde--

Zelzele; bütün kııznlarımızda ayni biri biri ile gö:r. kırparak konuşuyor- ğü .koca~ tarafından zabıtaya şikii- lcr. ki Praıısız memleketlerine gıda madde-
• ant e hi dilmiştir. İnsan zayiP.tı yok lar. yet edılmiş ve tahkikata başlanmış - * Polon..ra harbinde Alman orclub- si göndermek için İngilterenin muv<ı-
tur. Torbah knznsında çok şicld~tli VE Yiirüdüm ... Her sokakta ayni man- tır. rına kuınamla eden mareşal List (5) fakatini almıştır. Bu maddelerin tev-
b s0 r dakih.n fasıla ile ı defa zelzele zara .. Bireı· ikişer, yakama, koluma, Kız kaçırma: kisilik bir generaller. h~~r'etiyl-c Roman ziatını Anıerikıılılar yapacaklardır. 
olmuı;, bazı <>vlerin ılıvnrları çatlamış, paltor.ı3, elime sarılıyorlardı. Şehir, Urlada Altınbaş mahalle,..inde göç- yadaki Alman :ı~k~rınıı~ kumandasına Yeni Amerika elçisi mareşal Petene iti. 
fakat in an 'c hayvan zayiatı olma- 3ankı" bir çekirge istilasına uğramış men 1 ·muil oğlu Numan Ziya. l\lus - memur edilnıiştı;. '~nı Alman ~lçisi madnamesini vıerıniştir. 
mıştır. Tire kazasının Su'nışı köyün- qibi id= .. Kimdi bunlnr, nereden çı- tafn kızı 15 ynşında Hamide Çarına. de bekJenmektedir. Bır Rum:m hey·eti * Amerikanın 1942 büdcesi 17,ö 
deki jıındntın< karakol binası, ortasın- kıp v.eJmi§lerdi, bir dilenciler diya- nı kacırmış ve tutulmuştur. Ode~a.va gjdecek: ~ovyeUerle mualifık milyar dolara yükscJccektir. 
dan ve üç köc:e inden çatla ış, binn o- rının w kenesi ansızın şehre baskın Ateş etmiş, fakat: hudud m~selekrını konuşacaktır. * Ruzveltin planına göre, mihver 
turularr'ıvacak lıaJ-. g lmiş ve içind2ki mı vermişlerdi, h·lmiyorum.. Romova nahiyesinin Naldöken kö- * Röyi:<!re göre Balkanlarda bir taarruzuna uğrayan bütün küçük dev-
erat tahıiye ed"lmiştir. Bir ltaç iıçina yolda ayni ,eyi me· ılindc Ha an o~lu Ali Kışbaş ile oğ. Alman hav.2keti l>eklenmcktedir. Ve bu Jetlere yardım edilecektir. Yunaııista-

Dikili knıa ında fasılah şekilde altı- ra.kla uana anlattılar.. lu İı?mail; ayni köy muhtarı Mustafa da bir gerginlik ve ~aşkınlık havası na tayyare bile gönderilmiştir. 
!':ar saniye süren iki zelzele vukubul- Hat"'çten izmire gelmi~ her hangi ile oğlu Hasan Ercan arasında bir varatmağa mat.uf telakki olunmakta- * Ayın 12 sinde (bugün) Bulgaris
nıuş, bu kazay bağlı Çandurlı nahiye- bir ecneb.nin, bu sokaklardan geçe- kurban deri i meselesinden kavga dır. Alınanlnr j '(' bunun kendi plfüila- tanın 30 şehrinde toplantılar yapıla~ 
ı.;!nde z izde~ di sanıye devam etmiş- bileceyini dütündüm ve terlediğimi çıkmış, Hasan Ercan tabancasını cc. rını ifşa için uyciurulduğunu söylemek cak, mebuslar ve ~ş nazır konferans 
~ır. hissettim .. Hatta ve hatta, içimizde kerek kundak kısmı ile Aliyi alnın - tedirler. lar vereceklerdir. 

Ödemi tc z lzele on ısaniye siirmiiş bulunan yabancıların, ellerine birer dan varnlnmış, iki el de ateş ctnıiş::;e * İngilizlerin :"kdcniz sahasında- * lııgiliı i.Jaş\•ekili Çörçil Loncl.rn .. 
ve şiddetli olmuştur. fotograf makinesi alarak, bu sefil de n; rnıiler boşn gitmiştir. Suclu tu. ki rnuvaffakıyetlerı Suriye ve Lübnan- ! daki Amerik::ıhlar cemiyetinin İngiJ. 

Gene a)ın fl uncu günü saat 21,15 tabloyu yakalamaları ihtimali, kafa- tulmus ur. da iyi tesirler yapını~, miiıvercilerin ter.enin yeni Amerika elçisi Halifak~ 
de B rgama, Kemalpnş!J .. Urla, Bayın- mı all üst etti. Bunlnr aynj günde, 

1 
nüfuzunu azalt?1ıştır. Bardiyaııın şerefine verdikleri ziy;ıfette biı' nutuk 

dır, Seferihisar, Karaburun ve Foça çöpçülerin yaptıkları sokak temizli- ı lfS)A ~ /("~ zaptı haberi Surıycde sansöre tabi tu- irnd ederek dünya jstikbaliıiin İngiliz-
kazalnrında be~er snniye şiddetli zel- ğinden daha ziyade itinalı ve d:kkat- ~ lf ~ tulmuştur. Burada bulunan Fransızlar Amerikan dostluğuna bağlı bulundu~ 
ztıleler olmuş, ııufusca zayiat vukubul- li bir temizlemeye tabi tutulmak Ja- nras!'ıc]n İngilizlere karşı sempati art- ğunu bildirmiş, lngilizce konuşan fı-
mamıştır. zımdı . mnktndır. Fr:rnı:ı~ fe\·kalilde komiser- lem arasın<laki hedef birliğine işnrct 

Kuşadası l\.azasında saat 21.13 d _ 2 _ BUGONKO PROGRAM l.iği lngilte.re lehındeki tezahüratı va- eylemiş, Amerika Ye Britanya arasın~ 
çok şıddetli ve 21,32 de hnfif iki z~l- GITTit:iiM KAZADA: 9,00 program \'e memle'ket ..,aat a~ a- sak ı>tmişt.ir. • daki totaliter ruhu vıkmak gayreli-
zele olmuştur. Hafıf yağmurla ıslanmış, kaypak rı, 9,03 ajans haberleri, 9,18 müzik: * İtalya yeniden 250 bin kişi silah nin ifJiıs takdirinde 1~1gilterenin. ken-

ıo ll-iı cik{o mda: arnavud kaldırımları üzerinde kol- Marşlar (pi.), 9,4ri/10,00 ev kadını- altına çağırmıştır. clisine bir yol açabileceğini fakat b::!-
Kuşada. ında ayın 10 uncu günü ge- kola girmi§ arasıra gerinerek 'nara- 1 lemek liste::;i, 12,30 progr~m, 12,83 * Bir Yunan destrover filosu Ad- şcriyetin bundan sonra ta~amen heı• 

ce yarı:sından şonra kısa fasılalarla biı Iar atan gc~ç, çocuk denecek çağda 1 müzik: Saz eserleri, 12,50 aJans haber- riyatiğe girnıiş. Avlonvnya 60 gülle at- şeyi k:ıybedeceğini söylemiştir. 
çok defalar zelzele vukubulmuş, Sel- sarhoşlar .. Bir çoğu kilot pantalonlu, !eri, 13.05 müzik: .Müşterek şarkılar, mıştır. Filo hiç. b "r düşman kuvveti * İtalyanlar Selfrniği, İngilizler de 
çuk nahiyesindeki posta ve telgraf dai- sandıktan çıkma çitare gömlek1~, 13,25 14,30 •. Müz_ik: Ra?ro salon. or- görmemiştir. P<~lermo ve Napoliyi bombardıman 1.1t.. 
re:siııin dıvarları kısmen yıkılmış, bi- rengarenk kasketli, bıyıkları terle- kes.trası (\ ıoloıııst Necıp A~kın .. ı~a- mışlenlir. 'l'obrıığuıı dış istihkamları 
na oturulamıyacak hale gelmiştir. mcmiş çocuklar.. resınclc,) 18,00 program. 18,~3 ~uzık: 1 c;evrilmiştir. 

Kuşadasıııda Türkmen mahallesin- Biriaınin ayağının kayma&ı ile hep Radyo caz orkestrası (lbrahım Özgür ,... ,.,,. ::ı;.w• -ı * Macar gazeleleri Romanyada kn-
de B. Cemalin evinin bir dıvarı .rıkıl- beraber sendeliyor ve gene toparla _ i~larcs_inde), 18,50 mii:.ı:~k: Fa~ıl ?e~·c- Haik Diuor ~.1- - rışıklıklarclan, başYekil A11tonesko ile 
mıştır. " üfu ca zayiat yoktur. nıyorlar. (Ayni yaşta bir sarhoşun, tı, rn,:>O nJnııs habcdcrı, 1!>!4o muzık: -~"= J !r-rr.- _ b·ış\·ekil muavini demir muhafızlar şe-

Gene asın 10 uncu günü saat 18,25 Bnyı:ıdır istasyonunda trenden indi- $arkılar, 20,lG müzik: Tın~ Rossi 1 fi arasında ihtilaflardan bahsetmekte-
Ye 2~,lü de Torbalıda hafif 2 zelzele rilerek, ik.. arkadaşının kollarında plfıkları, 20,30 konuşma, ~0,4o müzik: J ~ d b" dirler. Demir muhafızlar gazetesi, 
olmuştur. götürüıütünü seyrettim. Onu hiç U• ~arkı ve tiirkülcr, 21,20 konuşma, erın B ır teıekkür kaybedilen arazınin istirdadı ümidlo-

Ayni tarihte Cumaovası nahiyesinin nutmıyacaiım. Genç aarhoı İki bük- 2_1,30 t 'msil:. (D(;vlet .k~~:>cl\at~arı Y rini il.eri sürmektedir. l\lnamafih Ilö)-
Bulgurcn koyünde bıı-er saat fa ıla ile lümdü. Dizleri ve daha aşağısı çn _ tıyatro şubesı talebeler•, 22,~~ aJans GörcLs kazasının. Borlu nahiye,;ıi ter ıLJansı Romanyaya ait haberleri 
hatıı olarak zelzele sabaha kadar de- murlarda sürünüyordu. Kafası boy- haberlcrı ,.<! ajans spor servısı, 22,50 muhtarlığından a!_<lıgımız bir mektup- mübalağalı görmekte, ~ncak halk ara
vam etmış, lJegirmcndere nahıyesııı- nundan düıüvermiı, yarı kapaİı göz- müzik:. Dans müziği (pi.). 23,2312g,so ta,_ bundan bir m~_ıd~et evvel nahiyeye sın da Alman kıtalarınm gelmesinden 
de de saba.ha kadar 6 zelzele kaydedıl- leri yere bakıyor, açık ağzından yarınkı program ve kapanış. baglı ~acayak koyunden Ahmed Sa- hoşnudsuzluk olduğunu kaydetnıekte-
rnış ve uç.er sanıye sürmüşttir. Hu zeJ- salyalar akıyordu.) rıyı evmde ba~~ırıp parasına tanıaeıı clir. Büyük çarpışmalar haberleri ele 
zeleler, orta şiddette vukubulmuştur. Lokantalar., meyhaneler hıncahınç büyük köy kütlesinin çocuklarıdır. işkence ile ölduren katilleri kısa bir tekzip edilmektedir. Romanya ile mu-
Hıç bır hasar yoktur. dolu .. Camlarda keaif bir buğu, içe- Ş~h-~in sat~h~~ dalgaları, t?hrin ~n mü~~.et zar~ıııda ~·a~nladığından dola- habcrcni~ bir müddet keslimesi de faz-

licçıkcm bır habe1·: ride saz, ıramofon aealeri.. kotu,. en pıa ~lıyadl~rı, .~ehr. n zehır- ?~ G~rdes Jandaım.ı ku~1andanı füıy la kar yagmasına ve Almanların en iyi 
L.rıa kazasının Kızıl bahçe nahiye- Eğlence deiil mahıeri bir safa _ den i.baret eglencesı, koy kapılarını l nhsııı Sum~re hal~ın şukran ve min- hatları bu yüzden kendi idarelerine al. 

sinde ayın 8 ınci günü saat 14,30 da oiı' hat.. ' çalını§, köy çocuğunu da baıtan çı· ne.ti bil<lirilmekt~dır. • malarına atfeclilm~ktedir. 
sanıye devam eden şiddetlice bir zel- Şairin karmağa baılamııtır. 1 KUMAR OEGIL EGLENCE 
zele ol~uştur. Nim sun peymaneyi saki Yani, bir tehlike kendi~ini göster· ' •• * 

l'alı zet ... ele sahasında: 

1 

tamam ettin beni miıtir. içtimai sukut, nesıl bozuklu- 1 I<:arşı)akaclan celep Cemil imzasiy- YENi NEŞRiYAT 
Yukarıda zelzeleye dair .Y~zdığı~ız Mıaraını hatırlatan ve artık gırt- ğu, memlekette sağlığın yıkllrnası, le bil" mektup al<lık. Bunda 7 tarihli 

haberlerd n zelzel~ merkezınııı Degır- 1 ıak seviyesine çıkmış alkolün daha enerjinin, iradenin, çalıtma temposu- nüshamızdaki (kumarcılık) serlevhalı ··-·-·-·-· -·----.. 
mendere, Cumnovası ve Kuşada:,;ı oldu-. bir damla taşacağını ve ortalığı ber- nun, ciddiyetin, müstakbel yuvanın halnr, hadisenin ::;_ırf bir a:kadaş eğ- YENi ADAM 
gu ~rıJaşıJmaktadır . .Bır haber yoksa bnd edeceğini gösteren b 'r alem.. sarsılması, böyle baılar. Bu dalga lencesi olduğu şcklınde tavzıh edilmck-
da Susam adasında d~ zelz~le yukuu Ayağa kalkmak isteyip de, burun köylerjn dıvarlarını ve mukaveıneti-' k:clir. Yeni Adam 315 inci sar1~ını Nas-
muhremel görill~ıektedır. üstü masaya yuvarlananlar, arada ni yıktığı gün,. a.n} surette .~e~dler.i BU ·ASIL EKMEK? raddin Hocuya tahsL ederek orijinal 

\alı ~ ... 'uad fuk al C k tr f il- d muth b bir hamle daha '-·apmıstır. Bu nüshada . · r . •. uınaovası 'e bir oynamak isterken kendilerine ha- aşara e a ı ıat a e en lf ır . ' . J • 

Dcgırmendcre rıahıyelerınden geJcn ha- kim olamıyarak yuvarlananlar aeylabın karğaşalıiı doğab:lir.. Daml&cık ve İkiçeşmelık~e bazı fı- d~ ~ır çok fay dalı ve alfıkalı razılar 
herler. uzerine derhal Cuma~v~sına ka- Kim bu içenler? ·· Dikkat edelim. Buna1 1rınlnrda pişirilenkckt ~me:lerı~ A içinde goruroruz. 
dar._gı~~rek zelzele vazıyefanı tet_kık Çoğu çocuk yaıta zavallı gençler.. - Köylü eğleniyor, '~m. v~ toprak ç_ı ıgı~.:n şıkayet e- VARLIK 
etmıştır. Evlen kısmen hasara ugrı- Hem de bu bir içmek değil bu bir Denemez. Buna başka bir isim, 1 cl~!nııştır. Hatta ıade ~ ı en cknıekleri 
Y~n halkın açık .a k:ıJmaması için D .. - «patlayıncaya, çatlay'ıncay~, sokak- bir hastalık imıi bulmak lazırnd \gor n bu fırmcılar: . 180 inci sayısı intişar eden c:VarJıkj 
gırmcndcre nahıyesı merkez ve köyle- larda ıızıp kalıncaya,,§uuru ve mu- DüJnıanı köy dıvarının dış tara.fan~: -:- Ne yapalım, bize verıJen un böy-
rine 50 çadır gönderilmesini emretmiş vazcncyi masanın altına fırlatınca- tepcleme'ğe mecburuz. Her geçen za- 1 ledır. . . • lif sahalardaki yazıları, tetkikleri, ter. 
tir. ya kadar» alkole boğulmaktır •. Bun- man mücadeley· 0 nisbette zorla t -1 Demışlerdır. Alakadar. makamların climeleri \'C şiirleriyle intişar etmiştir. 
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Hasbehal 
iRFAN HAZAR 

Kaplumbağa - Hayvan olduğu • 
ma bakma benim azizim yamanlar; 
ben de bir nebze ömür sürdüm. Dü• 
şün ki ben, ille devrjnde tam kırk 
yaşındaydım. Ahmet Salisin, İbrahim 
paşanın, Fatma Sultanın, Nedim 
efendinin, kaymak Mustafa pa • 
şanın en yüksek teveccüh ve muhab· 
betleri benim üze1fmde toplanırdı. 
Eline al beni yavrum yamanlar! İğ· 
renme ve kôrkma benden! Y aldaştll' 
bumuna beni! knkla beni! Görecek• 
ain ki kabuğumun üstünde eriyen 
yüz binlerce nefis mumun rayiha· 
ısında cl''8n işve, naz ve aadabat ya· 
şamaktadır. 

- iki yüz eflf~ıllık bir ömür! iki 
yüz elli yıl durmadan çarpan bit 
kııplumbağa kalbi! Efendi hazretle· 
ri siz, dipdiri k~a bir tarih, lakin 
duymc an yeni hı':::setmedcn gelip 
geçmir. katı h.ir tıırihsiniz ! 

- Sevgai yamanlar-, siz bizirrı 
duygusuz olduğumuzu nereden çı· 
karıyO"""Unuz? Siz insanlar, birbir]e, 
l'İnizle boğazlaşmayı bir tarafa bıra' 
kıp da kaplumbnğalar aleminin ha· 
kiki çc.·hreaine biraz olsun bakmadı· 
nız kil Hnla siz, kendi kendin:zi ke§' 
f edem,.diniz ! Kanla, kasırgayla uğ' 
raşanlnr ..... 

- Ay! Kaplumbağalar dünyasın· 
dn bo w nzlaşma yok mudur? 

- He.yır! Koplu:nbağalar birbir le, 
rini, h ... r ne sebeple olursa olsun bo· 
ğazlarazlar. Aşk ve h iyanet babın· 
da onların arasında nadiren çıkan 
kavğnhr, hiç bir suretle kan dökül
mesini ·cabettirmezler. 

- Efendi h azretleri, sizin iki ya• 
hud ik. buçuk asır yaşama muvaffa' 
kıyet:niz nereden ileri geliyor? 

- Gerek fikirde, gerek harekette 
daima (ağır) olmamızdan, (yavaş) 
kelim sini bayrağımızın ve kalbimi' 
zin üstüne yazmamızdan! 

- I.tl'llbuki bize göre (hareket) , 
ebedi olmanın anahtarı; (sürat) ise 
znferl,..rin memesicllr · 

- lııte hu çarpık ·kanaatlerdir l<İ 
siz ins ınlar, beni Ne deveyle manda· 
yı ihre l ederek evveli. otcmobile , 
otomobilden de tayyarenin lüzuınııuı 
ve boş :;Üratine çıktınız. Rivayet edil· 
:liğin~ 8Örc bir de ır.ı'knatısh trenler 
bulunmak üze,reymiş; bu trenler fezli 
dahili de hiç bir yere dayanmadan 
yürüyecekler ve s~atte iki bin beş yüı 
yahud Üç bin ıc.:ıometre yapacl\klar· 
m:J ... insanlık, ağır ba,hlıktan hafif, 
liğe g· .. diği, beni, deveyi ve mnndayı 
nyaklo.ı: altına alıp makineye bindi, 
ği gün, kendi felaketini kendi e liyle 
hazırlamı§tır ! Ben develerin ve muh' 
terem eşeklerin uzaklardan gelen 
çan seslerindeki ilahi ,~·re bayılı· 
rım. 

- Hakikaten bayılacak şeydir btJ 
efendi hazretleri.. Hakikaten bayı· 
lacak şey ! Efendimiz, kaplumbağa' 
Jarın kendilerine mahsus bir edebi, 
yatları var mıdır? 

- Elbette vardır yamanlar; Bi • 
zim gerek üniversitelerimizde, ge , 
rekse edebi cemiyetlerimizde arka· 
sından koıtuğumuz yegane gaye, 
Budistıiktir, Nirvana'ya kavuşmak, 
tır, fiilden ve hareketten bütün bü
tüne uzaklaşmaktır. Asırlardan beri 
yaşamış, dünya yüzünde bir çok acı, 
bir çok tatlı hadiseler görmüş namus
lu bir kaplumbağa aıfatiyle derim 
ki, bunlar doğru sözlerdir. Bir za -
manlar, sultan Azize de ayni §eyleri 
söylem §tim. Merhum benimle alay 
etmişti. Sen de şimdi benimle alay e, 
diyorsun ve içinden (amma da buda• 
la kaplumbağa ha!) Diyorsun! Her 
devir cinsime bu damıayı vurdu. Ve 
her devir ölüp mahvoldu. Lakin, ıö
rüyorsun kıi biz kaplumbağalar ya~ 
şıyoruz; asırlarla, tarihlerle, ve if· 
tihar ettiğjnİz modern dünyalar)• 
boy ölçüşerek ve alay ederek yaşı , 
yoruz .. Allaha ısmarladık benim mi' 
ni mini yavrum yamanlarım. 

- Uğurlar olaun sevgili dede efen• 
di hazretleri, uğurlar olsun ihtiyar 
tarih, ihtiyar akideler, ihtiyar naza' 
t"İyeler ..... 

Zelzelenin ~ıductli olma~ına rağmen lar, bütün aervet:miz, kıymetimiz, nr .. ' 
1 

§ 
1 

nazarı dikkatini celhederız. Her iki eserleri de tavsiye deriz. 
hiç bir yerde insun zayiatı yoktur. ümidjıniz, tescilimiz olan çocuklar, ORHAN RAHMi GÖKÇE #•••11tlii,•••·~~·-••ıiıııııiıım1ı111•••111JBJ•mım•••••'iiiiiiiilllıil•.ı~~~~~ 

1
, TAYYARE SiNEMASINDA -;~EFON:36-46 - YE ı· PIRLANTA 

DE FILIMLER 

1 8-~9~ ~!A~B~ ~n~ m~i~!d! ~Len T Ü R K Ç E / L K D E FA T Ü R K Ç E 
Canlı h·r ~ıih .. Yüksek bir aşk .. _He- Üç erkejjin a§kı ufjrurıda hayatını fed 3 Ahbap SiRK T'· c;" Aft'A" .nl,. l''BIJllJAI yecanlı bı mevzu .. Çıldırtan hır 3 SAATLİK eden bir kadın .. Jlğlatırcasına hi.~si ve L y il r il 

Bey';~"cE.sire 2 Şi;;ı K~;~~u Çavuşlar_ VE HAYGINUŞ 
(HALİ.:\IE) T u R K l y EDE J L K D E FA 

(LA r..or DU NORD) 
Sinema kudretinin büyüle harikası OYNIYANLAR: Michelıe l\Iorgan- Pi- VVALLACE BERRY • DOLORES DELRİQ - J. HOVVARD 

1\[A'TİNI•!LUE"Rrk_. çe Sözlü MUAZZAM.FIU! erre Ri~i:~~~~~A ~ö~~~ Vanel. : Aş y utl RE L I~ ADA Rli 
.u - ŞiMAL KANUNU BEYAZ ESİRE 1 i Vil 
Bayram günleri.. 11 - 2 - 5 - 8,15 12,30 - 3,30 - 6,30 - 10 
Diğer günler.. fl - 5 - 8 3,30 - 6,30 - 9,30 SEANSLAR 

Yalnız 8,15 te en son Yakın Sark harp haberleri ilaveten gösterilecektir. ı 
amrii ........................ Iİl .. lilllİllimllılııiııilılılılilıillmlıılıılıııilıiılııliiiilıiiiılıiiiiiiıiiıiııı.11111 .. •• ... •ı ... 111:eı111 .. r~ez1E11 .. ~~mE1 .. 11111 .. 11111 ... 1111:S ............... ııııill• .. •111 .. • .... ill .. • .................. İI 

9 • 12 - 3 - 6 - 9 DA 
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ızmir belediyesinden: cadde."'ı'nde ~.ızmir Levaz&ı A mirl·g.,. lr;t ar ~ 
1 - Halil Rifat paşa :; - ; Satılık 

319 Ileğirmendağında 397 y . .. ~~ ............................. ,,,,,,, •••••••••••••. ,,,,,,.,,,, •• ,,,,,, •• ,,,,,.,,.,,,ııı•• "••·••••••••••••ı•ı••••··= 
9 adet otomatik Platt, bir adet ' 1 . 0 ' ve enı gun zmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom~syor,undan• 

ma~a lesı 1.,10 sayılı sokaklarda Ka- 1 - 2600 ton buğday öğütülmeı;inin 14/1/941 SAiı günü· saat 16 da 
Arınstron' marka pamuk çıkrığı ııalızasyon vaptı•·ılm"sı F ·~1 .· ·· 'h ı · ı k ·· k ı 1· 

•• ~ ~.. .J • •. .. , <m ış eı ı mu- ı a esı yapı ma uzere apa ı zarf usu ıy,'/1e eksiltmeye konul-
çalı~ır vaziyette satılıktır. Taliple- d~rlugun<lekı keşıf ve şartnamesi veç- muştur. 
~~~~~:;~\han 10 numaraya mü- 1 h.ıyle açık eksiltme.re konulmuştur. Ke- 2 - :Muhammen be<leli (84500) liradır. 

fıf ~deli 2Hl3. lira 32 kuruş muvakkat 3 - Muvakkat teminatı (5475) liradır. 
Telefon: 2871 emınntı 164 !ıra GO kuruştur. Taliple- 4 1 ·t kl'1 .· · · ·· ·· .. · · rin teminat c l\I B k. , . t - :-; e ı eı ın şartnarnesını gormek uzc:re her gı.m ve eksıltmeyı aç-

ı . .. . an a:-<ına :}a ıra- t' d . 
-------------. rak mnkbuzlariyle ihale tarihi olan 22/ ma san ın en en az hır saat evveline kadar teklif rnektuplariyle 

Doktor Oreratör 1/941 Çarşamba günü saat 16 da En- ve 2490 numaralı kanunun 2, 3 üncii mn~delerinde vazıh vesaika 
cümene mürac~atları. ile birlikte Manisada askeri satın alro.~ komisyonu. başkanlığına 

Dahi Öke 2 - ~arantınada 178 sayılı sokak- müracaatları. 'i9 2 6 12 ta kanalızasyon yaptırılması ve mev- _____ ,__ ____ ..,.,. __ _,,..._ ___ .,,... _______ _ 

lZMIR ASKERi HASTAHANESi cud yolun betonla tımiri fen işleri mü- Bornova askeri satın alma komisyonur.dan: 
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi veç- 1 - Tahminen beher kilosu iki kv·ruştan 1245 ton buğday kırma-

KULAK, BURUN ve BOCAZ hiyle açık eksiltme.re konulmu. r. Ke- sına k~r.: 'ıl zarfla talip bu~unmadığıııdan pazarlık suretiyle 
HASTALIKLARI MÜTEHASSISI şif bedeli 2083 lira 78 kuruş muvakkat satın alınacaktır. 

ikinci. Beyler aokağı No. (SO) teminatı 156 lira 30 kuruştur. Talip- 2 - Umum tahmin tutarı 24~tıo lira olup ilk teminatı 1867 lira 50 
1erin teminatı Cumhuriyet Merkez ban- kuruştur. 

Haatalarını her gün öğleden aonra kasına yatırarak makbuzlari.rle ihale 3 - İhalesi 1-2-9'11 cum<ntesi günü gaat 11 de Bornovada komh;-
kabul ve tedavi eder. tarihi olan 22.1.041 Çarşamba günü yonun bulunduğu ıu ahalcle yapİJacaktır. ------------.l ,:;ant 16 da encümene müracaatları. 4 - Şartname komis.rr:ında göı·üJebilir 

Bu•• yu•• k 3 - Kaclifekalede 730 sayılı sokak- 6 - istekliler.in mez~\11r gün ve saat İo na kadar teklif mektupla-
ta 1stinad duvarı ve adi döşeme yapıl- rını konıısyon.fl vermiş bulunmaları. 7 12 19 27 67 

D .. . ması fen işle;i miiı!iirlüğündel~i keşif w .. l;.;_;;;-Levazım ~;irliif Satın Ahn:' Komisyo;:r;d~';°" 
eve gureşlerı 

1 

vke şa1rtnamt esı Kveç~fıl~~adçıl~ eksıltm~ye 1 - Birlikler ~btiyacı için kapalı zarf usuliyle 200 ton sığır eti 
11 onu muş ur. eşı IJ\; e ı 1651 lın 14 ı !141 ı .. .. t 17 

orno1'a C. H .P. başkanlığından: mu~·akk~t tcmi~ıatı 124 lira 5 .kuruştu;. 2 _ M~h~mm~~ ılı;~~!~ ~~a olup ~~t:;:n;~a~~~\radır. 
12-1-941 pazar günü Bornovada Talıplerın temınatı Cumhurıyet Mer- 3 - Muvakkat teminatı 5000 lirad . 

cumh · . t h 1 ' 1 kez bnnkaı:nna vatırarak nıakbuzlar:v- 4 T r 1 · k A .. ' u: · A alma 
bcd u~ebi a. k partisi müştereken le ihale tarihi ~lan 22.1.941 çarşamba - :_ lP. e~ n mez t:,r gun t~e saatte Çanak2k8aı~ as,!<"erİ2satın en r yesı genelik kulübü men- @nü saat 16 da encümene müracaat- omı-yonuna muracaa arı. ı 
~~atı_na, bilyük b!.r deve ~üreşi tertip e- !arı. 8 12 16 20 İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom~syonundan: 
kılmıştır. Bu gureşe cıvar vilayet ve 1 - --- 1 - Beher kilo~mna 34 kuruş 50 santim fiat tahmin edilen dökiim 
iş~~:!~~ı~ı~~ki ~n !ll~şhur de~~lerin: istifade edilmesi için muhterem halkı- halinde 10 bin ton benzin rn-1-941 günü saat 11 de llazarlıkla 
hetıc B . ecl~lmışt:r. Bu munase- mızın bu fırsatı kaçırmamaları ilan o- alılnacaktır. 

• ornov,ı'!!_kı nargız bayramıncfan lunur. 2 - Muhammen bedeli üç milyon dört yüz elli bin liı"aclır. 
.. = ___......_.,, _ :~ - Kat'i teminatı iki yüz on altı biı1 ıı·r['dır. 

Bütu"'n 1 " zınirlilerin misafir oldukları tr:- 4 - Bu miktar iki bi!1 tondan aşağı olmamak üzere kbımlara ela 

A k f ayrıl:mık muhtelıf kısımlaı dan alnabilir. 
n arada: Yeni Şehir Pal . ş Bankası ~ivarında maliye 5 - Şartnamesi her gün komisyonda rröriilebifü. 

ı·--iı!iiıııilııı.iıiı..i.;.-...ı,~;!.~::,_:::::,:a:s:. bahçeaı karşısında: 6 - lsteklilerin belli gün ve saatta ~ndıklıda 'komutanlık satın al-
TELEFON 3949 ma komisyonuna müracatları. _ 5 6 12 13 

/stanbulda: Yeni Şehir Palas: Tepebnşında Şehir t iyatroau İzmir Lev8:zım Amirliği Satın Alnıa Komisyonundan: 
karşıaında 1 - Kulelı l\Ia1tepc, Bursa, askeri liselerinin her üç sınıfına 1 l)fart/ 

1 Türk . . . . . . . . TELEFON 41300 941 den başlıyacak olan yeni der::ı devresi için Maarif li~eterin-

EGELı/~Lenın bırın• cı sınıf otellerınm en ıyısi ve en konförlüsüdür den nakil sur~tiylc talebe alınacaktır. ER 2 - Alınacak talebenin öz Türk 1rkından olması, ~ıhhi muayenede 
si? $' - • Dostlarınızı ancak bu otelde bulabilirsiniz sağlam çıkması \·e istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdir-- n---· de yapılacak seçme sına\'lllda kazanması ve kendi okullarında 

lzmir Defterdarlıg"" ıad..ın: bu sene aldıkları ilk kanaat notlarının derecesi iyi cılması 
S şarttır. 
atış :\Iuhamıneıı n. 3 - Bir sene tahsili terkedenler her ne sebeple olursa obun yaşını 

~o. su Lira Kr. bi.iyü~m~ş veya küçültmü* olanlar yaşları, boyları ve ağırhklan 
askerı Iıseler talimatında ya ;,,ılı hadlere uygun olmıvanlar ka-

815 
Göztepe M. lsmetpaşa So. !:MO Ada 3 Paı·sel 

218 l\1. M. 19 No. Arsa 
:nG C 

;öztepe M. Şefak So. 936 Ada 4 Parse1 159 
M. M. 1 No. Arsa 

317 Go~tepe M. İsmet Ye Fevzi !>40 Ada 12 Parsel 
224 ·2ü M. M. 3 No. Arsa 

318 G~ztepe i\I. f<ımetpaşa S. 940 Ada l Parsel 
17J,25 M. l\L 23 No. Arsa 

319 Göztepc M. lsmetpılşa S. 940 Ada 2 p ~ 1 
184 50 M l\f 21 N ar~e 

320 ' · · • o. Arsa 
(Karşıynlrn Bahariye M. Karakol Sokak 174 

322 

324 

325 

~2G 

(Adu 7 parsel 184 1\f M 711 N l 
'!{· k · • · ~umara ı arsn , ursı""l a B h · ş· 

,. .J' a arıye ııncııdifer Cad. l 7D 
(Ada 2 par~el 1495,10 :\1. ~ ı. 281~0 No. lı 
( eşcarı havı Arsa. 

(Karşıyaka Bahariye Şimenc.lif er Cacl. 179 
CAdıı 5 Pnr el 2277 20 M -..1 34 l N 

' · n · • ı. unıa-
(ralı cşcnrı havi Arsa 

(Karşıyaka Bahari) e Şimendifer Cad. 179 Ada 
(~ Par·el 962,60 )L M. :34 Numaralı Ar::ıa 
O~ahrnm~nlar Eski Selanik, y~ni 1396 ıncı 
(Guve11 cnd. l!llO Ada 20 Paracı 47 25 .l\1 1\1 
(17 No. lu Hane ' · • · 

<Rarşıyaka Bahariye M. İnayet sokak 15~) 
:~da 38 Parsel 344 l\1. ::\l. 6 ve 8 • ·o. lu Arsa 

rtrşıy,ıka Alaybe~· 1\1. Gnlibh·et sokak •l" 
(Acl 14 .J ' ' ' 

327 O< a ııarsel 10 ~·umar alı Arsa 
(A:ı•:ı~~ka Bahariye M. Ti.it üncü Sokak 176 
(Rar"ıvnkPaBrsehl 1~8,80 M . .J.L 6 No.lu Hane 

Y • a a arıy M y .• 
(il parsel 99 .,0 e · enı Sokak 176 Ada 

,,. M M 30 N 1 A 
(Gı.iz.elyah 1\1. 52 ·. : o. u rsa 
(No.lu Hane ıncı sokak 493 M. M. Hl 

328 

329 

(Üçüncü Karataş Enve . 
(parsel 227 25 M 11ır rıye Sokak 654 Ada 7 

• • • J.U 65 N 
(Ü"iincii KnrataQ E . . umarah Arsa 

:r , Y nverıyc k k 

330 

331 

lpnrı:ıel 192 M. M:. 65/ı N so a 654 Ada 7 
:{32 (ÜçüucO Karataş Enveriye umnrnlı Arsa 

(parsel 2!10.25 M. M. 65/2 ~okak 664 A<la 7 
umaralı Arsa 

(Salhaıı" Yeni Turan Enveriv, S · 
(parsel <ıı· M 1\1 99; 1 J>.." • e 0

• 689 Adn 16 • .ı. • • • 1'\ um aralı Ar 
!334 <Salhane Enveriye sokak 689 Ad sn 

(l(H,50 M. M. 103 Numaralı Ar.s: 14 ırnrsel 
<lkinci .Knrantina 'Koprü Kayatepe Ba ır 
(Ada 111 Parsel 305 M. l\I. 1 Nuınar;lı ~737 

336 (Göztcpp M. Abdullah Ezel 865 Ada 4 rsa 
(85 Ad Parsel 

385 

50 00 

4ö 00 

50 00 

;)0 00 

40 00 

55 20 

488 50 

00 

240 00 

172 00 

7 ij 

250 00 

30 00 

50 00 

45 45 

38 40 

58 00 

1 !) 40 

32 90 

15 25 

u a 4 parsel 169 M. M. 1 No. lu Arsa 
Yukarıda yazılı cm\ alin mülkiyetleri peşin p 50 70 

tasfiye vesıkasiyl: bedelleri ödenmek üzere açık :r~ıı~~Ya iki~ci tertip 
941 tarihinden ıtıbarcn 16 gün müddeti mUzav d a usuhyle 1 /l ı 

!haleleri 16 1/941 tarihinde saat 14 ~edir. T:li~ e ·ıkonulmu~tur. 
. d <>' 7 5 • . eı n muhammen 

hedelleri Uzer n en c •' aepozıto nkçesi yatırarak vevnı· 
· l"" ü d ··t · ı mezkurdıı J)1 Emlfı.k l\Hidiır ug n e mu eşekkil satış komisvonuna .,...... ' 

· · ' ... uracaatlar-
ilan olunur. 1 11 (5730) • 

Tornacı, frezed, pu an:acı, zımpara tezgahı 
işçisi ve ruveh _ t tezgahı.-.tornacısı alınacak 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden : 
<:a~tıkarada istihdam ed;lmek üzere yuknrıd~ yn~ıh san'atkarlar alına
bılltır. Askerliğini vapmış olmak şarttır. Talıplerın umum ınüdürlü~e 

~attarı. 80 · 3 7 11 15 5&79 

bul olunmaz. · 
4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukları verin askerlik ~u

lıclerinden diğer kaydı kabul sartlariyle n;liracaat yoılarını 
öğrenmeleri ve buna göre ele ka;·di kabul kağıdlurını hazırlıya
rak 20/11. kanun/941 den .tibaren askerlik yoliyle bu ::Cağıd
ları girmek istedikleri okullara gondermeleri ve okulları bulun
duğu yerlerde bulunan isteklilerin de gene 20/11. kanun/941 
den itibaren doğruca okul müdürliiklerine müracaatları. 

24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 

lzmir Levıı.zım Amirliği Satın Alma Kom"ayonundan: 
1 - lleht rinin tahmin edilen bedeli 480 kuruştan 4000 adet keçe 

komisyondaki ev~af ve şeraitine göre pazarlıkla .-atın alına -
caktır. . 

2 - 4000 keçenin muhammen bedeli .~ 9200 !ıra dır. . .. 
:3 _ Kat'ı teminatı pazarlıkla tckerrur cdeel'k lıcdelın yuzde lıe~ 

ııi:ilJetinde alınacaktır. 
4 _ Pazarlık 14-1-941 salı günü saat 15 de Afyon ı;;atın alma ko -

nıis\·onunda yapılacaktır. 
ı:> _ Kcç~niıı ev~af ve şeraitin: görmek istiyenl eı~ ta.til. günlerinden 

maada her gün mesai zamanında ve paznrlıg~. ıştırak edecek.
lerin tayin edilen gün ve saatta komısyona muracaat etmelerı. 

26 31 5 11 
............. ~~- • ...:nı:awı,.._,Wtit:::::c_,,_ __ _,,,...,.__~-------

hınir Levazım Amirliği Satın Almn Komisyonundan: 
ı - lkherine s_ksen lira tahmin edilen · 500 heş yüz takım çift atlı 

nakliye araba ·ı koşumu tnahhüdüni.i ifa edemiyeıı müteahhid nam 
ve hesabına ııazr.rlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığın
dan pazarlık 13-2. kanun-!l41 pnzaı·tesi günü saat on beş buçuk
ta kışlada İzmir levazım amir !iği satın alma komi~.ronunda ya
pılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin edilen tut.mı (40,000) kırk bin liradır. 
3 - Teminat muvuklmte akçası (3000) üç bin liradır. 
4 - ~artnamesi ,.e nüınunesi komi:;yoncla görülebilir. 
5 - lsteldileı- kanuni ,-esikaları \'e teminat muvnkkntalariyle birlikte 

ihale saatinden evvel komi~yo na müracaatları. 4 10 
Borııovu lü;,ıc,; satrn ~T;;;;-kc;11iisy;;;;;J,an: ... • _.... - "''" 

1 - Tahminen beher kilosu bir kuruş Yirmi beş santimden 95,000 ki
lo odunun 10 giin temdi<line talip zuhur etmediğinden pazarhkln 
alınacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 1187 Jil'a 50 kuruş ilk teminatı 89 füadır. 
3 - 1hnl€si 6-2-941 perşembe günü saat 15 de Borno\'ada komisyonu

muzun bulunduğu .mahalde yapılacaktır. 
4 - Şartname komisyonda görülebilir. lsleklilerin mezkur gün ve sa-

atle komisyona gelmeleri. 12 20 26 3 (70) 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 59,720 kilo haki pamuklu kırımılı ve 140,280 kilo bcynz pamuklu 

kırpmtı !=;atrn alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ek~ilimesi 14-1-fl41 salı gUnü saat 15 de Tophanede 

İstanbul levazım amirliği satın alnıa komisyonunda yapılacaktır. 
3 - 1'ah;ni,1 bedeli 30028 liraçlır, 
4 - Kat'i teminatı 4504 lira 20 kuruştur. 
5 - Taliplerin hclli vakitte komisyona gelmeleri. 

lzmfr levazım aıtıfrliği safoı alma komi.</yommdcıız: 
l - Tahminen beher kilosu 40 kuruRtan lii bin kilo pirinç pazarlıkln 

sı>tın alınacaktır. 

2 - l\fuhıımm n bedeli 20000 lira kat'ı teminatı 3000 liradır . 
3 - !;iart11amesi komisyonumuzda verilmektedir. 
4 - İhalesi 11-1-9111 salı giinii saat 15 de Çaırnkkale müstahkem mev

ki ~atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
G - İstekliler nıezkuı- gün \'e saat 15 c kadar komisyonumuza müra

cantları. 
<n"21:SO,._ _ _,.. ___ ,"'\"~ -~ ~~~ ;:-=-:a~~ 

Vilayet daimi encümeninden: 
İzmir m~mleket hastahanesinin 1940 ihtiyacından olan -9000- kilo ve 

·3060- lira kıymetınde dana eti ikincikamınun ikinci gününden yirminci 
~ününe kadar on beş gün miiclcletle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliple-
rin şartnameyi görmek üzere her gün hastahaneye, eksiltmeye iştirak için 
de yüzde yedi buçuk hesabiyle muw kkat teminatlarının hususi muhase
beye yatmış Q}mak suretiyle ihale günü olan 20-1-941 pazartesi 11 de vi
lfLyet daimi encümenine müracaatları. 5 7 12 14 33 
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Deniz levaz m satın alma ko
misyonundan: 

:Yiiktarı 

5000 kilo 
3000 kilo 

Cinsi Tahmın 
bedeli 

Kösele l 9081.00 
Vaketa 11764.80 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

1431.08 
882.36 

30845.80 2313.44 
1 - Yukarıda cins, miktar, tahmin bedeli ile ilk teminatları yazılı iki 

kalem eşya, 18-2.kanun-941 cumartesi günü saat 11 de pazarlık
la eksiltmelcri yapılacaktır. 

2 - İşbu kösele ve vaketa iki istekliye de ihale edilebilecektir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte kasımpaşnda bulunan komisyonda 

hazır bulunmaları. 12 15 112 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

1 25-12-940 tarihinde yapılan eksiltmesinde teklif edilen fiati gali 
görülen 20,000 kilo yünün 22-kfmunusani-941 çarşamba günü su
nt 14 de ikinci pazarlık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bed1!li (24.000) lira ilk teminatı (1800) lira olup 
şartnnmesi her gün komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve . aatte ka5ımpaşadr. bulunan komisyonda 
hazır bulunmaları. 12 16 20 75/li2 

Lise ve orta ok ilar satın alma 
komisyonundan: 

Kız öğretmen okulu yatılı taleb"si için açık eksiltme ile 137 çift is
karpin yaptırılacaktır. Beher çiftinin muhammen bedeli 580 kuruştur . 
Şartname ve numune maarif müdürlüğündedir. Her gün görülebliir. 
Eksiltme\ c iştil'ak etmek istiyenlerin ticaret odası veya esnaf birlikleri 
vesikalaı:ı \'e 59 lira 60 kuruşluk mu v:ıkknt teminat makbuzlariyle bir· 
likte ihale tarihi olan 14 ikinci kanun 1941 salı günü saat 15 te Gazi 
bulvarında okullar muha:;ebeciliğinde toplanacak olan komisyonumuz-
da hazır J.rn!unmnları ilan olunur. 25 29 3 11 5631 

1941 mode eri ge <li 
4 - 5 - 7 lambalı 
4 lambah yalnız pilli 
5 lambalı mütemadı - müte-

navip ceryanlı 
T~vfük. ~ yk.ent 

Peştemalcılar: 7 3 Tel. 333 

T. İş Bankası 
Küçük tasarruf 

hesapları 
194 1 

ikramiye planı 
keşideleri 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 
3 ikinciteşrin tarihle

rinde yapılır. 

- 1941 ikramiyeleri --ı 
1 adet 2000 liralık - 2000.- liral 
3 > 10(){) > - 3000.- > 
2 > 750 > - 300.- > 

4 > 500 > - 2000.- > 
8 > 250 > - 2000.- > 

AL SANCAK 
istasyonu kar§ısında yeni açılan 

EGE 
Hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 

35 > 100 > - 3500.- > __ ,,. 

1
80 > 50 > - 4000.- > Her şubeye aid hnstalar kabul ve ınü-

300 > 20 > - 6000.- > tehassısları tnrnfından tedavi edilir. 

Ti\rkiye iş bankasına para yatır·/ Müesses ed~ her zaınan 
makin yrılnız paı:a biıiktirmis .v~ :niz doktor bul T l 2918 almış olmaz, aynı znrnr.ndn talım·Jı df unur. e 
clenemis olursunuz. ı ll'lll 
Mr.ı~amlml!!.!m;mu.m&z:Emlill&ım• Olivier ve şürekası 

Halia :ı:eytiny~ "ından mıımul L!MITED 

Omer A'1uharrem Vapur acentası 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

Kuruştur 
pee 
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Almanyada bir fabrika 
imha edildi. 

Alaşehirde lng~ltere Bugünkü şartlar· içinde Selanikte 11Resmi tebliiler 
Mehmetçiğe hediye, pi- Yeni tayy~relerle Italyan donanması, Ak- Bombardımanın tesirleri 

Londra. 11 (A.A) - Alınan ha -
berlere göre, Almanyanın doğu Po
neronya::ıında büyük Polyo mühim -
mat fabrikan imha edilmiştir. İyo -
ning Standard gazetesi, bu mühim -
mat fabrikasının f evkalfıde ehem -
miyeti bulunduğunu, Çekoslovakya
'.Yı işgallerinden sonra Almanların 
bu fabrikaya vaziyet ettiklerini, noel 
arife:ıinde fabrikanın 3 infilakı mü
teakip mahvolduğu ve infilakın şid
detinden 100 kilometre uzakta bulu
nan Bruno şehrinin s:mnichğını yaz
maktadır. 

Yasa ve zeriyat işleri takviye ed'fliyor. denize çıkamaz. çok azdır. Londra, ıı (A.A.) - İngiliz ha"
8 

nezaretinin tebliği: . 
Alaşehir (Husu~i) - Kahraman- Vaşington, 11 (A.A) -- İngiliz Kalküta, ıı (A.A) - Avustural- Atina, 11 (A.A.) - Atina ajansı İngiliz hava kuvvetleri Perşembe)'! 

larımıza gönderilmek üzere hazırla- maliye nazırı MorgantavJc:ı evvelce ya harbiye nazırı Sterter, A vrn,tural- bildiriyor: Cumaya bağlıyan gece Duisberg, Rubr· 
nan hediye, kaza merkezinde dört görüşmüş olan Amerika ha~a mare- yaya hareketinden evvel Kalkfttada- İtalyanların ~on hava bombardıma- Rorok ve Dusldorf nehir limanlarınB· 
bin parçayı geçmiştir. Köylerde de şalı Sir Hordav Ning lngiliz hava ki gazetecilere şu beyanatta bulun- nı üzerine Selaniğin uğradığı ha!'ıarla- Rurhda fabrikalara, yüksek fırınlara. 
mühim miktarda hazırlık vardır. kuvvetlerinin, halen Had.sin · orta muştur: rın ehemmiyetsiz olduğu kaydedilmek- ve demiryolları da dahil bir çok aske· 
Umum toplanacak eşyanın mıktarı bombardıman tayyareleriyle Galen - Son muharebelerde İtalyanlar, tedir. Düşman propagandası, bunun ak ri hedeflere mühim hücumlar yapmış· 
altı bin parçayı tevacüz edecektir. Marten ağır bombardıman, Kurtıs Simali Afrikada, bilhassa Libyada sini itldiada ısrar ıetmckte, hatta hasa- tardır. 
Kızılay merkezinde eşya cin!'llere ay- avcı ve Duğlas D. B. 7 bom:>ardıman Çok foci vaziyete düşmüşlerdir. Gö- rm bir milyar drahmiye yükseldiğini Roterdamda bir petrol deposu K!~-
rılmekta ve paketler haline konmak- tayyareleriyle takviye edilmfş oldu- rülüyor ki İtalyan donanması. Afıi- bildirmektedir. sing, Dunkerk ve Kale dokları, Ji· 
t d · ğunu söylemiş ve ezcümle demiştir ki: kadaki kuvvetlerine yardım için ü~- Bu hayali iddiayı kat'i surette tek- 'llanları bombardıman edilmiştir. 
a ır. 1 l t Kaymakamımız İhsan Edizin ri.ra- - ngiliz sahil servis, Hadsin tay- !erinden Akdenize çıkamıyacaktır. zip ederiz. Selanik. gerek >u, gerek:'ıe Sahil muhafaza tayyareleri, BreS 

00 

Rusya-Almanya arasın-

.. etindeki komisyonun faaliyeti şaya- yarelerinden billıas."a memnundu.'" Şimdi Akdeniz, eskisinden daha az evvelki akınlardan hemen hemen oldu- limanma şiddetle taarruz etmişlerdir· 
nı takdirdir. Bunlar Atlas denizini uçarak geç - İtalyan denizidir. Bu denizi şimdi ğu gibi çıkmış, iktısadi ve içtimai ha- Tayyarelerimizden 2 si dönmemiştir· 

Askerlerimizin ailelerine yardım mekt-e ve mitralyöz kuleleri lngilte- i '1giliz donanması kontrol etmekte yatı t amen normal bir şekilde de- Londra, 11 (A.A.) - Hava nezare-
işi de her ay muntazam olarak para rede tayyarelere yerleştirilmektedir. ve burada hakim bulunmaktadır. vam e mekte bulunmuştuı·. tinin bugün neşrettiği tebliği: 
yardımı yapıldığı gibi mezkOr ailele- Galen Marten tayyareleri, son za - x ' Perşembeyi Cumaya bağlıyan gece da hudud anlaşması 

Berlin, 11 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

rin nadas edilen tarlalarına zeri_ manda harekata iştirak etme~ baş- ın:-?" .. atereye verilen Fransa _ Fas ıngilterenin şjmali garbisine yapıJall 
vatları yapılmakta, bağları hazırlan- lamışlardır. ::.. hücumlarda 2 düşman bombardunııP 

Riga ve Kovnoda geçen hafta içinde 
Sovyet ve Alman murahhasları bulu
şarak Litvanya, Letonya ve Estonya
daki Almanların Almanyaya, Estonya 
ve Memelden Almanvaya kalan yerler
de ve Almanyadaki Sovyet taabahların 
Sovyetler birliği memleketlerine gön
derilerek mübadele edilmesi hakkında
ki anlaşmayı 10 kanunu~anide Riga 
ve Kovno görüşmelerinde bütün mese
leler üzerinde mutabık kalmış ve bir 
anlaşma imzalamışlardır. 

makta, meyvelikleri gübrelenmekte, yeni tip tayyareler tayyaresi düşürülmüştür. Ayni gece in· 

M •• ) •• 8 1 giliz tayyareleri, Almanya üzerinde ıı· 
yetişen kışlık mahsulleri de her kes- fn gilizler, şiddetli hava Nevyork, 11 (A.A.) - E. Ko~ra ti- US Um 0 arı çarken rastladıkları düşmanın bir mtı· 
ten evvel toplanmaktadır· pinde pike uçu~ una mahsus .Yenı tay- G d d harebe tayyaresine hücum ile bu taf' 

Jandarma kumandanı B. Necati akınları yaptılar. yarelerin seri ha1.inde Amerıkan fab- • Veygan ne edi ? yareyi düşürmüşlerdir. 
Kara bulut, sık ~k köylerin yardım -B•• tarafı 1 . ··bifede - rikalarında inşasım..' ~aşlanmıştır. ~u Rahat 11 (AA ) - Fas sultanı- Malta, 11 (A.A.) - Neşredilen b~t 
r mece işlerini tetkik etmektedir. Bü- - ncı -- t' t l ı . lı olarak topl'aga • · · · , A t bl'~ dü b h bır 
Hin bu faaliyet bu seneki ekimi ge _ Ancak İngiliz hava teşekküllerinin .1P ay~are ere a~u~n bire yükselmek nın, Fransaya karşı Fasın bağlılık •;a- r~.smı e ı~: na~ar~n.. ll: 5~ ~ ıııı 

Ş imdi'-·e kadar bu =kilde hareketlerde!•ı_nm~k '<e,tek.rar bı.rmd 1.,.tı·-. Bu s. uı·etl"' zifesini ifada hiç bir zaman tereddüd duşma~. ta~Jaresı buyuk bır ırtıfadre cen yıldan fazlaya çıkarmıştır. ,J .,,~ m.k- t d 1 .... .. ;\I ita d t B ta a bulunmalarına mümanaat edilmişti. ı anı. em!.n. e 1 atte" 1"0 .A 7 kı'lometrn ctmiveceg~i hakkında teminatına karşı "a uzerın e uçmuş ur._ u YY Köy büro ve katipliklerinin lağvı ld d ı at sa ~· " ,J k htemel olar k k f yapmaldJI Bu harekata, İngiliz Harrikan ve Spit- e .. e e ı ~n .suı obra ti ; ta. ·are- general Veygand, radyo ile Fas sulta- ?e. ~u . a eşı ,,_ 
kazamız kaymakamı köyler muame- fayer tayyareleri iştirak etmiştir. Bun .} ükselm.ıştır. E. K. .. ~: . ) ) nına ve Fastaki Müslümanlara bir nu- ıdı . Ha".a d~fı ı;>ataryalarımız harekı 
!atının aksamaması için bazı karar ler İngıltereye verılen buyük. tayyar-e t k .. 1 . .. 1 d . t' k ' te gecmış, hıç hır bomba atılmamıştır· 

l t T h . kAt'b' b . 1 . .. lar, en modern tayyare tipleridir. . •1 . d b lunmaktad . u soy emış ve ezcum e emış ır ı: B" · d" ta 1 .. rı 
a mış ır. a rır a ı ı u ış erı uc - Düşman propagandasına rağmen tıp erı arasın a u n.. - Fransanın felaket saatlerinde de ıraz sonra uşman yyare grup~ 

İ!{ola suyundan baltık denizine ka
dar olan hudud hakkındaki anlaşma 10 
kanunusanide Moskovada iki taraf mü
messilleri arasında imzalanmıştır. 

retsiz olarak görecek. huı:ıusi muha- tayyarelerimiz, gündüz hareketini hiç x Fas Müslümanları, sadakat ve bağh- arlaya yaklaşmışlardır. ~vcılanrnı~ 
~ebenin fazla muameliitından dolayı zayiat vermeden b 1 dır l [ !ıklarım isbat etmişlerdir. d~rhal ?avalanmış fakat dilş~an ta>'. 
diğer işler de mezkur katinlikçe ta- Alman tayyarel:ii~~ı:;-ırı:ryay~ gön- /ngiltere, ta yan esir'· İ . . . Ü . . .. yarelerı adaya o1dukça uzak bır mesB 
ldp olunacaktır. Alınan tedbirler çok ~ftıkl b~ld~~ emınız.k zerımd.ı~e 1c;Iudşen feden geri döndükleri için hiç bir çar· 

derilm!.ş ol~ası d~ .Fransadaki hav~ /erine şe"kat gösteriyor. vazı e erımızı yapma ve ısıp ın en 1 t D" .. ~ 1 d rıı 
verin dedir, faydalı olacağı mu hak- teşekkullerıne İngılız hava kuvvetlerı- J ' • • • ayrılmamak .sartiyle emellerimizi ta- pışmab? ma1:nış ı~. utı: doghe en ~lmn i& 
l\aktır. nin ağır darbe vurmaları için amil ol- - Baı tarafı 1 ıncı aahıfede - h. \.·k k tf - ~. R"ene ır a arm ışare ı a a verı 

Ü .. t ı h ti · t' t a.i u e ırecegız. ise de hücum olmamıatır. 
---*----
A rnavudlukta zum sa ış arı arare enmış ır. muşt_~r:. ngiliz ta_YYarelerini~ perşem. akınlarla düşmanı Somalideki Elva- ~ 

-Baı tarafı 1 nci aahifede - Bir kaç hafta sonra aşı ve :veni yıl be gu~unden berı ~lmanya ıle Fran- kı tahliyeve mecbur etmiş oldukla- Hür Fransa temizleme hareketine devam etmekte- ~ckoltesinden piyasamızda hic mal 5ada ışgal altındakı yerlere yaptıkla- •ıA d•'l ktedir 
d . B tl b' k · l 1 ş 1·almıy·ac,<>,ktır. Üzu"mu"n her numara- h" 1 d · d' d'kl · d be w rı 1 ave e ı me · ır. u sure e ır ço esır er a ınmı 1\ rı ucum ar a ın ır ı erı ar , agır- Kahire, 11 (A.A) _İngiliz müfre-
ve mühim miktarda harp malzemesi ı::ınrla 1.5, 2 kurus fazlalık vardır. dır h 

1 • · . . . zelerinin Habeşistan ududunda Bu-
iğtinam o unmuştur. Yunan kuvvetle- Tütün mahsulü çok nefistir. Kum- .Hollanda ıle Almanyadakı hır çok na mevkiini isgal ettikleri bildiri!_ 
ri, merkez cephesinde bir italyan müs- '~anya ek<perleri son tesbitlerini yap- tayyare meydanlarına, depolara, pet- kt d ' " 
tahkem hattına hücum ederek düşma- 'l'lıstır Mü~tahsil hükOmetimizin al- rol depolarına, garlar~, muvaffak!yet- meLo~d~:. 11 (A.A) _ Cenup Afri
na mühim zayiat verdirmişlerdir. •lığı tedbirlerden fevkalade mcm - le bombalar .atılmış, b.ır çok. aske~ı ~e- kası ve Altın sahili kıtalarının ttal _ 

Zorla İtalyan ordusuna yazılan Ar- >1undur. · d:efler, fabrıkalar ~delık. deşık ed~lmış- yan somalisindeki Elvak karakolunu 
navud ç.eteleri, italyan hatlarının geri- Bilumum kışlık zeriyat geçen se- tır: B.reste fevkalad~. şıddetle taarruz i gal ettikleri resmen tebliğ edilmiş-
sinde isyan etmişlerdir. İsyan bastırı- 'leden fazladır. Yazlık ziraat icinde edılmış, Norveçte munakale hatlarına t~ 
lıncaya kadar italyanlar, mühim za- tarlalar mütemadiyen si.irülmektedir. bombalar atılmış, doklar unutulma- ır. 
yiata maruz kalmışlardır. Asi çetele- Bilha!'l~a pamuk zeriyatına ehemmi_ mış, Eger~on civarında bir köprü tah
rin bir kısmı dağlara iltica etmişler- vet verilmektedir. rip edilmiştir. Napoliye yapılan şid-
dir. Ve italyanlarla harbe devam et- Gaz buhranı mahsus, belediyenin detli hücumlarda harp gemilerine ta- Bir mukayese 

TOBRUK 
-B~'4 tarafı 1 nci ıahifede -

Londra, 11 (A.A.) - Röyter ajansı 
bildiriyor: 

Libyadaki vaziyet hakkında, İngi
liz kuvvetlerinin Tobruğun garbında 
bulunduğundan başka haber yoktur .. 
Tobruğa taarruzun ne vakit yapılaca
ğı malUm değildir. Orta şark orduları 
kumandanı general Vayvelin sükutu 
muhafaz:ı ettiği ve bu şekil hareketin 
muvaffakıyetin öteden beri amili ol
duğu kaydedilmektedir. 

mektedirler. ,laha faal olması i~tenmektedir. ıırruz edilmiş. Palermo bombardıman -Baıtarafı 1 nci Sahifed~ 
Atina, 11 (A.A.) - Atinaya g~len olunmuştur. İngiltere hava birlikleri- re, tank, otomobil demiryolu vesair Demokrasilere yardım 

bir habere göre, Arnavudluğa yeni A k A • t nin bu hücumu, mihver için çok tah- harp malzemesi için bir hudud var_ 
italyan takviye kıtaları geldiği teyid S eri vazıye ripkar seri hücumlardan biri olmuş- - Bat tarafı 1 nci sah ifede -
olunmaktadır. • dır. Almanlar kuvvetlerini dağıtmış- ihtiyacı bulunduğunu, yazmakta ve 

Atina, 11 (Saat 20,45 radyosundan) -Baıtarafı 1 oci Sahifede- LU1i{ahire, 11 (A.A.) - Orta şark İn- !ardır. İngilizler kat'i darbe için şöyle demektedir: 
- Yunanistandaki ingiliz hava kuv- elde edilen bazı vesikalardan italyan giliz hava kuvvetleri umumi karargfi._ kuvvetlerini bir araya toplamış bu - İngilterenin, bombadan ziyade a-
vetleri karargahının bugün öğle üzeri esirlerinin miktarının 30 bin değil, 44 hının dün neşrı?ttiği tebliğde, Mesina lunmaktadırlar. let ve makinelere ihtiyacı vardır. Bu 
neşrettiği tebliğde ingiliz hava kuv- bin olduğu t.esbit olunmuştur. limanının şiddetle bombardıman ~dil- «h yaıdım, Almanlar üzerinde bir bom-
vetlerinin, c'iün Kilisuranın Yum.nlı- Hava harekatı: diği bildirilmektedir. Bir gemi ile dok- Libyada badan daha müessir olacaktır. 
Jar tarafından işgalinden sonra şimale !Ikkanunun sonuna kadar İngiliz !ar ve petrol depolarına tam isabetler . Taymis gazetesi de, demokrasinin 
doğru kaçmağa devam eden italyan hava kuvv~tlerinin Arnavudluk ve Lib- kaydedilmiştir. Palermoda askeri he- -Baıtarafı 1 ncı Sahifede- yük~ek kudretini bir kere daha is -
kıtalariyle tank ve motörlü vasıtaları- yada vesaır yerlerdeki hava hücumla- defler de mıı\.·affakıyetle bombardıman müştür. Yerde tahrip edilen mühim bat eden bu projenin, Ruzvelte tam 
nı, havanın muhalefetine rağmen bom- rının sayısı 1827 yi bulmuştur. İngi- edilmiştir. İngiliz hava kuvvetleri Na- miktardaki italyan tayyareleri bunun ı:;elahiyetler vereceğini yazmakta , 
bardıman ettikleri ve Berata giden yol !izler, Mısır, Kenya, Yunanistan ve poliye muvaffakıyetle neticelenen bir haricindedir. Tobruk civarında 40 Göbels ve Göringin icraatı karşısın
üzednde bu kuvvetlere zayiat verdir- Aden için bu yerlerin ehemmiyetine akın yapmışlardır. Büyük bir vapura tayyare ve Tobrukun 35 kilometre da Amerikanın inhiraf etmiyeceğini 
dikleri, bütün tayyarelerin salimen üg_ görıe hava birlikleri ayırmışlardır. )faa isabet kaydedilmiştir. Vapurun battığı garbında Galazada 35 tayyare bulun- ve etmediğini kaydeyl·ernektedir. 
!erine döndükleri bildirilmektedir. mafih bu kuvvetleri, mühim hedefler zannedilmektedir. Bir gara bombeı.lar muştur. Bunların son ingiliz taarruz- Vaşington, 11 (A.A) - Dcmok-

;. icin gene bir araya toplıyarak mühim atılmıştır. Garda infilakları müteakıp Jarında alçaktan uçmalarla tamamen rasilere yardım hakkındaki kanun 
Yunan emniyeti urrlumiye nezareti- muvaffakıyetli neticeler elde etmekte- büyük yangınlar çıkmıştır. Napoli ll- kullanılmaz hale geldikleri görülmüş- projesi, dün hükumet tarafından 

nin tebliği: ·lirler. manında Vittorya sınıfından bir harp tür. Vaziyet düşman zayiatının dere- kongreye tevdi edilmiştir. Bu proje, 
Meme1ket mülhakatında sükunet. Libyadaki harıekatta yapılan hücum- gemisine de tam isabetler kaydedilmiş- c~sini göstermektedir. Esir düşen iki Birleşik Amerika devletleri reisine 
~1anastır, 11 (A.A.) - Röyterin 'arın sayısı 617 dir. Bu taarruzlarla tir. italyan generali ile dört yüksek rüt- pek mühim hususlarda tam bir sela-

Arnavudluk hududundaki husm~i mu- ttalyanların ilk sınıf tayyarelerinden Londra, 11 (A.A.) - İngiliz bom- beli italyan subayının anlattıklarına hiyet vermektedir. Projeye göre: 
habiri bildiriyor: ·üzde 50 si tahrip edilmiştir. Bunlar bardıman tayyareleri, dün gündüz göre, dünyada hiç bir kuvvet bu bom- 1 - Birleşik Amerika devletleri 

Londra, 11 A. A) - M üstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: · . 

Gazeteler, Lord Halifak.s şerefı· 
ne verilen ziyafette başvekil Çörçi ' 
tin söylediği nutku tefsir etmekte ve 
Halifaks hakkında yazılar yazmal<· 
tadırlar. 

Deyli Telgraf gazetesi, Lord Ha· 
lifaksın, İngilterenin Vaşington el· 
çisi ve ayni zamanda İngiliz devlet 
nazırlığı uhde.sinde kalmak suretiyl~ 
Amerika ile tam bir anlaşma temirı1 

için Vaşingtona gitmesinin, İngiltere 
için olduğu kadar, Amerika için de 
mühim olduğunu ve tam bir itimadlB 
karşılandığını yazmaktadır. Bu gıı· 
zete diyor ki: 
cFransanın istilasına rağmen kaY· 

paklannı ve meşhur cesaretini mu· 
haf aza eden İngiltere, zaferi muha l\· 
kak surette kazanacaktır. 

Amerikanın vaziyeti de İngiltereY~ 
uenzediği için İngilterenin vaziyetiıl1 

Lord Halifakstan başka k imse, dahB 
güzel izah edemez. Niyüz Kronilcl 
gazetesi de; Lord Halifaks ve R uz · 
velt arasındaki anlaşmanın çok bil• 
yük ehemmiyeti olacağını kaydet· 
mekte ve adil bir sulhün Amerikasıt 
temin edilemiyeceğini tak dir ·edell 
bu gazete, Lord Halif aksın 43efir "Ve 
ayni zamanda İngiliz devlet nazırı 
olarak Amerikaya gitmesinin büyü.le 
"hemmiyetini tebarüz ettirmektedir. 
Deyli Telgraf gazetesi, baş makale· 
..;inde ayni şekilde neşriyat yapmak· 
tadır. Zorla italyan ordusuna yazılan Ar- ~70 kadardır. Bu rakamlar, tahrip e- Fransadaki Alman hava meydanlarını bardımana dayanamazdı. İngiliz tay- reisi, Amerika tezgahlarında ve fab-

11avud askerleri dün italyan cephesinin lildiği görüf.ebilen t!lyyarel-ere aittir. bombardıman etmişlerdir. Öğrenildiği- yareleri tam bir maharetle sadece mü- rikalarında müdafaalarını Amerika- A N A o Q L u 
gerilerinde bir mıntakada isyan etmi~ Ayrıca meyclanlarda tahrip edilenler, ne göre müteaddid meydanlar, bu ta- dafaa hatlarına Raldırmış, şehri gözet- nın müdafaası için hayati bir ehem-
ler ve bu i~;an bastırılıncaya k<ıdar ileri hareketlerde bu meydanlar İngi- arruza hedef teşkil etmişlerdir. Alçak- ıemişlerdir. miyeti haiz addedeceği her hükumet 
düşmana büyük zayiat verdirilmiştir. 1izlerin eline geçtikçe meydana çıkmak- tan uçan tayyareler askeri tesisatla ve memleketin hesabına harp levazı- - ••••••••••• ... 
Bu Arnavud askerlerinden bir kısmı tadır. Nitekim geçen gün elde edilen devriye gemilerini bombalamışlardır. mümkün olmamıştır. Diğer bir bomba mı imal cttirmeğe selahiyettar ola - Sahibi Ye Ba•nu:ıharrirl 
dağlara iltica etmiş ve buralarda mu- Eladen, italyan tayyare meydanında Pilotlarımız yalnız bir kaç Alman avcı salvosu büyük gar ile petrol depoları caktır. HAYDAR ROŞTO OKTEM 
kavemete devam etmekte bulunmuş- 10 İtalyan tayyaresinin tahrip edilmiş tayyaresiyle karşılaşmış ve bunlardan arasına düşmüştür. Rıhtım ve havuz- 2 - Her nevi harp levazımını böy
tur. halde bulunduğu görülmüştür. Son üçünü düşürmüstür. Yerde bulunan !arda yangınlar çıkmış, bir bomba, le bir hükumete satmağa, mübadele 

:Manastır, 11 (A.A.) - Röyterin ~ünlerde İngiliz hava kuvvetleri, Lib- bazı Alman tayyareleri hasara uğra- bir petrol deposunun hemen yakinine esası üzerine terketmcğe, ödünç ola-
Arnavudluk hududundaki hususi mu- ;adaki 4 tayyare meydanına hücumlar tılmıştır. Hiç bir İngiliz tayyaresi, düşmüş, iştia!lere sebebiyet vermiŞ- rak veı meğc, yahud kiralamağa se-
habiri bildiriyor: vapmışlardır. Yalnız Benina tayyare kaybedilmemiştir. tir. Bütün tayyarelerimiz üslerine dön- lahiyetli olacaktır. 

Arnavudluk cephesinin şimal mın- meydanında 100 tayyare görülmüş, Perşembe gecesi Brest üzerine yapı- müşlerdir. 3 - Kezalik harp levazımını ver-
takaRında bir kaç günden beri clernm 1rnnların bir kısmı vaktiyle hava hü- lan İngiliz taarruzu, altı saat sürmüş- Londra, 11 (A.A.) - İngiliz hava meden evvel tecrübe ve tamir ederek 
etmekte olan sükunet dün küçük çar- :um1arından tamamen tahrip edilmiş, tür. İngiliz tayyarecileri, büyük bir ge- nazırı Sinkler dün radyoda bir beya- kullanılacak mükemmel bir hale ge-
pışmalar ve fasılalı topçu ateşi ile ih- bir kısmı da hasara uğratılmıştır. mi ile doklara sarih isabetler kaydet- natta bulunmuş ve İngiliz tayyarele- tirmcğe de mezun olacaktır. 

Umum! Neşriyat MOdDr11 
HAMDI NÜZHET GANeA:a 

Ah • G Aybfı 800 
one.vııııtı 1400 11r. 

Yabancı memleket lere 27 lira 
lı11 ediJmiştir. Her jki taraf hazırlık- Bir hava birliğinin en zayıf zamanı, mişlerdir. Askeri liman medhalinde rinin 1940 daki faaliyetlerinin, tngi- 4- Bu levazım verileceği her ec-
Jara <levam eylemektedir. Müşahidle- meydanda yakalandığı zamandır. 100 yangınlar çıkarılmıştır. tiz tarihinde en şerefli yerler alacağı- nebi hükumete bunlara aid bütün ldarehaoeı ikinci Be1ler .oblııl 
rin tahminlerine göre pek yakında bu- :;ayyarenin bir meydanda yakalanma~;ı Kahire, 11 (A.A.) - Orta şark ha- nı söyledikten sonra demiştir ki: malumatı vermeğe selahiyettar ola-
rada büyük bir muharebe başlıyacak- bu itibarla mühimdir. Ayrıca italyan- va kuvvetlerinin tebliği: - İngiliz pilotları, nıemleketi kur- caktır. Gündelik Takvim 
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br. Kli.suranın düşme.sinden sonra 'arın muvasalaları kesilmiş olduğu için 9-10 kanunusani gecesi, ingiliz bom- tarmış, bu suretle İngiltereye hazırlan- 5 - Bu gibi levazımın ihracına ma 
İtalyanlar Berat istikametinden çekil- benzin sıkıntısı çekmeleri de muhte- bardıman tayyareleri, Sicilya adasın- mak imkanlarını vermiştir. Fakat bi~ ni olabilecek bütün kanuni ve idari 
mişlerdir. Yunanlılar Klisura mıntaka- meldir. Çünkü bombardımanlarda bir da Mesina üzerine şiddetli bir hücum ze daha fazla pilot, topçu, top ve tay- kayıdları refettirmeğe mezun ola -
sında yaptıkları temizleme harekatın- "ok benzin depolarının yakıldığı ela yapmışlardır. Limanda bulunan filo yare lazımdır. Bunlar, talim planında caktır. EVKAT 
da şimdiye kadar bir çok esirler almış. ·nuhakkaktır. Q;emilerine, rıhtımlara, doklara, petrol nazarı dikkate alınmıştır.-. Projenin üçüncü maddesini mev - S. D. S. t), 
lar ve bir çok otomobil iğtinam etmiş- Şu halde Libyada mağlUp edilen yal- tesisatına tonlarca bomba atılmıştır.. Bal, ıı (A.A.) - Stefani ajansı zuubahs eden ayan meclisi reisi ile 
lerdir. Yunanlılar merkezde mühim nız İtalyan kıtaları değil, ayni zaman- Bir bomba Salvosu, limanın cenup kıs bildiriyor : mümessiller meclis reisi, tamir etti- ;Sabah 7. 25 Akııam: 17, 01 
bir dağ silsilesi civarında bir italyan rla italyan hava kuvvetleridir. Onun mına, kruvazörler ürerine düşmüşttir. Bu sabah saat 6 ya doğru Friburg tilecek harp levazımının mutlaka Öğle :12, 22 Yam: 18,38 
hattına hücum etmişler ve düşmana iç.indir ki, Almanlara hava yardımı Kruvazörlerin neşrettikleri kesif sun'i ve Bernde bava tehlikesi işareti veril- Amerikada imal edilmiş olmasının lıdacli 14 46 im k . c 3• 
büyük zayiat verdirmişlerdir. yaptırılmıştır. sıs yüzünden hasaratı tesbit etmek miştir. şart olmadığını tasrih etmişlerdir. : ıa · "t..-

~ TÜRK SİNEMACILIGININ EN MUHTEŞEM ZAFERİ OLARAK ELHAMRA SiNEMASI \ ~ Bugün matinelerden itibaren ~ = ::::; 
~ 15 ~ne<len beri 1PEKF1LM stüdyosunda yapılmış olan 19 filmin bütün masrafları kadar büyük fedakarlıklar göze alınarak yaratılan yirminci Türk filmini, zevkiselimi yüksek muhterem İzmir halkına, if tiharla. t.Ak· Ei 
;:= dim eder. ~ 
=: Mevzuu: Dedelerimizin ninelerimize, onların annelerimize, annelerimizin bize ve nihayet bizim de mini tninile rimize dizlerimizin dibinde tatlı tatlı anlattıi'ımız efsanevi Şark masalından alınmış, zevkine, ı:üzell iiine, mu- Si 
:= siki ve şarkılarının nefasetine a!!la do yamıyacağınız harikulade şahane bir SAN AT ve DEHA abidesi: . ·- ~ \. . . ~ = •• ~ 

~ KAHVEC.i ZE L i 1 
= ~ ~ ~ = Rtjisörii: Türk ıiyatro hayatının en büyük sanatkarı : \ Musiki: Türk musiki~inin en şöhretli bestekarı: ~ 
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