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Yunan harekatı geniş
lemek Üzeredir. Bardiya 

son dakikasını geçiriyor. 
Ilugün, yeni yılın üçüncü gününe gi

rerken cephel~rdeki vaziyet ve hare
katın müstnkbel inkişaf ihtimalleri 
şöyledir: 

Yunanlıların. bütün cephe üzerin
deki harekatı muvaffakıyet!~ devam 
etmektedir. Gelen son haberler~ göre, 
şimalde Yunanfılar yukarı Işkombi va
disindeki son İtalyan mevzilerini de 
zapt.etmişler ve düşmanlarına ağır za
yiat verdirmişlerdir. Burada harekat 

S d t inkişaf halindedir. 
ağ a ngilizle rin Ribal kruvazörü, solda bir lngi liz harp tayyaresi. Jtalyanlar, Dega) suyu şimalinde bir 

Bardiyadan röportaj Amerikada ü•ç sual 1 İngilterenin hazırlıg'" ı: mukabil taarruz teşebbüsünde hulun-
muşlarsn da, ağır zayiatla püskürtül-

Amerika 20000 ltalyan Fransa ve Italya ı·stı•hsala"t art- :~s~~r.<~~~a>ıs~e~;~ei~W~~~~~ia~~~ 
moriça dağında çok kanlı muhart!beler Mühim haber: 

h d olnıu~tur. Yunanlılar burada da zafer 
mu asara a acaba ne ya tırılacaktır. kazanmışlar ve .en mühim bir gecid A .k • t 

• olan Klamata boğazını ele geçirmiş- merJ 8 tıcare 
ki ? !erdir. Bundan sonra harekat nisbeten 

Italgan tayyarecileri paca ar• Bu mün«sebetle kabine- münha~~~a~:z~d~~:~:~i~~:i:_şe- gemileri 
lngilizlerden çok -' d l k 

k k Hitler İngiltereye ta- - ue ta ilat o iıca tır. p k k . or ugorlar. ' amu ongresı 
_ arruz edecek nıi? d İ 

Harp gemil!!ri himaye
sinde sefer yapacak. llllllz deniz kara ,8 ha . ~aşing!on. 2 (A.A.) - Y_ılbaşında ıanadada a Is lhsaı kUd- o·· z· t v 

' • bütün daıreler kapalı oldugu halde, • ltll un ıraa e-
ıa kuııatıarı ıaaııuatta· ~%~~!~: .. ~~~:.·~t:::ı~~.u.:;~.:::~~r:'. ratı UOksa maktadır· kilimı·z tarafın- Bir Amerika aazatasının 

ı rıyle goruşmuştur. Ottova, 2 (A.A.) - "'Halen İngHtc-
Kahire, 2 (A.A.) - Burge mınta- Bu münasebetle Vaşington da şu rede bulunmakta olan Kanada mühim- d ld 111bıaroııara aawır hO 

kasınd.~ bir tayya~ meydanında bulu- mütaleada .da bu_l unı:nakt~<l:ır.. n:at nazırına vek~!~t etmekte olan har an açı 1 il • 
nan Royter muhabıri bildiriyor: cBu vazıyet, şımdı harıcı sıya8et- bıye nazırı, verdıgı beyanatta, bu se- ı 

Bütün gece yürüyen ağır toplar le müdafaa siyasetinde görülen yeni nenin nihayete ermesinden evvel Ka- oum arı, 
patlıyan top mermileri, hilcumlar ya~ s~rat zihniyetinin bir alameti telak- nadanın istihsal kudretinin · geçe.n Pamuk mıntakalarının 
pan devriye ta;:~areleri .. Bardiya hak • .kı e.diln:ıektedi.r.. harpt~. en büyü~ gayret zamanların~ · "h . 
kı~da kıs~ t.eblı~ler işte bu nıühim fa- Şımdı AmerıkaJılar, Fransanın dan yuzde yetmış kadar daha yüksek l tıgaçları konuşuluyor. 
alıye~~n ıbarettır. Bardiyada bulunan te~rar harbe başlayıp başlıynmıya- olacağını ve bu istihsalin harpten son-
20 ~ın ltal_Y:ın tamamiyle mahsur hal- cagını somyor lar. Gene zihinleri raki zamanın Kanada istihsalinde en 
dedır. lngılız devriye kolları, Me.rsa meşgul eden sual, İtalyanın bir ta- yüksek devresini teşkil eden 1928 istih- ' 
Mukadan Tobruka kadar uzamaktadır. rnflı olarak sulh yapıp yapmıyacağı salinden de yüzde elli kadar fazla çı
:.uradn muharebeler devam etmekte- \'e A.lmanyanın İngiltereyi istila te- kacağını söylemi~tir. 
ır. şebbtisünde bulunup bulunmıyacağı Londrn, 2 (A.A.) - Ekseriyetle 

--De.aaaa 3 ncü -mfecie- - Devamı 4 üncü sah ifede - - Devamı 4 iineil aahifecle -

Nevyork, 2 (A.A.) - Nevyork 
Taymis yazıyor : 

cGeçen sene, Amerika infiradçılı
ğının nihayete erdiğini görmüştük. 
Bu sene de Amerika ricalinin ve hal. 
kın feci anı idrak edebildiklerini gör
dük. Naziler, küçük, zavaJlı devlet
ler üzerine hücum ederek kadın er-

- Devamı 4 Uncii sahifede -

donanması 

Günün meselesi: 

Gene Ruzvelt 
söylüyor · 

lngilterege ödünç nasıl 
verilecek? 

Odama ııkll da bir 
f orıoıa bağlaıı. 

oaktır. 
Vaşington, 2 (A.A.) - Reisicum

hur Ruzvelt, her Ulr lü harp malze. 
mesini İngilter.eye ödilnç vermek 
hakkındaki düşüncelerini gazeteci
ler toplantısında verdiği beyanatlar 
anlatmıştır. 

Ruzvelt demiştir ki : 
- cİngiltere iJe anlaşmalar, harp-
-Devamı cl8rdinc6 •hif-4e -

Alman hava 
kuvvetleri 

' Parti vi!iyet idare 
hey' eti İŞ b~şında 

Son seylip vaziyeti: 

Nihayet ltalyaya gel
miş bulunuyorlar. 

. ;Bu hey' etin de muvaffakıyetli bir 

Bazı köprü ve şosa
larda tahribat var 

. 
ita/yanlar bunu müş

terek bir müdafaa 
hareketi olarak 
gösteriyorlar. 

çalışma yapacakları şüphesizdir. Gediz nehri sulcırı gene Foça istikametindeki 
C!Jmhuriyet Halk partisi v.eni vila- mevcuddur. Zaten hey'et, riyasete • k hl kh B "l 

~·et ıdare hey'ıeti, ilk içtimaını dün re- Mustafa Müni r gibi temiz, İzmirlilerin yenı mecrasına a ı aca r. ergama ı e 
~t~~ıkn~ Bay Mustafa Miinirin riya- yakından tanıyıp sevdiği, vil~yet v~ be muvasala aktarmalıdır• 
1 e ~ apmış ve bu ı.tn~tle çalışma- ledive meclislerınde, baro rıyasetınde . . • . 
arM\~~şlamıştır. vcs~ir muhtelif işlerinde çalışıp mu- Z·raat Vekılı Muhh• Erkmen &>J·lip yüzünden Menemen - Ber- yerlerde bazı köylüler , sağlam birer 

Londra, 2 (A.A.) - Röyter: de tou 1
1 t.ın sem~ati ve takdirini üstün- vaffak olmuş, şahsiyet vıe iktidarını ~nkar~, 2 .<A.A.) - .. Pamu~ k~ng- gama ~rası~da. ve Me~emen kasabasın sal yaparak bunu .nehir sularının ik i 

1 • p ı~an Y~nı hey'etin de muvaffak kabul ettirm iş bir arkadaşı seçmekle resı •. b~gün zı~~~t yekılı Muhlıs Erk- dan bıraz ılerıde Gedız suları şosası- kenarına iplerle bağlamış ve aktarma Re.<ımi İtalyan ajansı Rollıadan 
bild iriyor. 

0 .~c.ıgından .hıç şüphemiz yoktur. Çün. ilk hamlede isabetli bir adım atmış- menın ırad ettı~ı b ır .nutukla açı lmı~- nın 60 metrelik, Bergamada da Eğri- . , • • _ 
~u a.zanın kii1fe~i! kültür seviyıeleri , iş ur.. t!r: Kongreye zıraatçı mebuıd:ırıa, vı- göl köprüsü civarın~a Bakırçay sul~- suretı;} le yplcu taşım~ga. başlamışlar 

Alnıan ha\•n k ti . ... uvve erıne men 
sup bazı Alman .. .. , -
1 cuzutamıarının ta.lyaya ı . .. 
İt 1 ge mesı munasebeth·le 

a yan orduları kumand . , 
1 T ik 1 anı genc-

ra ı o o şu emri Y • • • 
• • C\ mıYJ ııesret-

mıştır. · 

H~ çnlışma knbıiıyetlel'i, ihti:ra"ları Hev'etin bu mesaisini bütün partili !ayetler mt~ra~hasları ve vekalet mu- rı şosanın 75 metrelık kısmını tahrıp dır. ~rgama ve lzmır arasında ak
kav;.am~ v-e kar_şılama kud retİerl e- arkactasların kolaylaştırmağa calışa- ra~h.~~ları ıştırak etmişlerdir. Kongre etmiştir. Şimdi .sula r çekildiği için şo- tarma suretiyle yolcu taşınmaktadır. 
n~rJ ıler~ ve şa~~ı liyakatleri ile te~a- cnklnrı~a ve tzmirde parti etrafıncln rıe~slıgın~ t.zmir. mebusu Rahmi Göken, salar üzerindeki tahribat, tamamen Gediz nehr inin İzmir - Menemen a.
Y.il~ ctn!ış par.tılı .a~·kadaşlardır ve hep- kurulan ahenkli fikir m-evcudiyet~ııi reı~ ve~ı l lıklerıne Adanada~ .Kasım mey~~n.a. çıkm!ştır. Bunların. ;"üratle rasında eski. s~dleri yıktığını. ve .neh~ 
sının tl~. murn~fak ?lnıak için ellerin- büsbütün artıracaklarına da jnaıııyo- Ener, F,ge. mı.ntak~sından Lütfı ~~ra tamı rı ıçın _ke~ı.f .. yapılm~sı, vı!ay~t~n sularının miihı~ kısmı~ın. şı~dı cskı 
<km gelen cehclı. sarfeclecekleri <le nıu- ruz. Hev'a2tiıı muvaffakı..reti hakkın ... Osman seçılmışJ.erdır. Kongre seçımın- nafıa mildurlugune ıemır verılrnıştır. mecrasından korfeze dökülmege bq
hakkaklır. Aynı zamanda hey'~ttc bir dnki te~emıilerimizi bu ilk içtima ve- den sonra murahhaslar arzu ve ih ti- Ayrıca muhtelif köprülerin vaziyeti de tadığını yazmıştık. Bu sedler de silrat-
tesanücl teessüsü imkam da hol bol silcsivl<• tekrar ederiz. - Devamı 4 üncil sahifede - tetkik edilecek ve bunlar da tamir olu- la tahkim edilecek ve Gediz suları, Fo-cAlmrm hava müfrez.el . d" . erı. us-

manın kuvvetlerıni tahşid tt·~. 

Bitler 

İngiliz milletini 
tanımıyor 

. . - - nacaktır. Habeı:: aldığımıza göre Gediz ça istikametindeki eski mecrasına akı-
/ŞARETL ER: ve Bakırçay sularının tahrip ettiği tılacaktır. ' Ak l · d h b . · e ıgı c enız e ar e ıştırak etnı k 

üzere ltalyaya gelmiştir. Bunla~ 
büyük İtalyan cüzütamı olarak te~ 
likki etmek lazımdır. Bu hareket 
müşterek mücadelede, iki de\·letin' 

Bulgar başve-
kili Tilof 

- Ansızın Viyanaya gitti. 
Brem en Hür Fransızların heye- Alman elçisi de hare· 

lostluğunu mühürliyecektir. 

Şiddetli bir hava akını canlı bir tebliği : ket etti. 
daha gördü. Dü "[ Rad)~ö gazetesine göre, Bulgar 

. ~~dra, 2 (A.A.) _ Resmen bildi- ŞU en tezadfar misa/- Başvekili Tilof ansızın Viyannyn 
r1ldı!ıne Köre; <lUn geoo havanın fo- /erle gösteriliyor gitmiştir. Kendisinin tedavi için 
nıılıgına r~ğmen hava hareketleri çok Londra 2 gittiği söyleniyorsa da Dahiliye Vc-
geniş mahıyet~ olmuştur. İstila liman ajansı hila· . (A.A.) - Hiir Fransız kili ve Başvekil muavininin de Baş-
larına. denizaltı üslerine taarru. z·lar- Ruz\•eltı·nırı~or:. ...ı h n tk v-ekalet vazifesini vekaleten ~ ıeru -yapılmıştır. Bu ta~rruzların en şiddet- görülen Hitit ~ ıyle alakadar olarak 
İisi Bremene tevcıh edilnıiştir. Taar- zetelerini işg~~n ~Yanatı, lngiliı ga- te etmesi. Tilofun orada fazln kala-
ruz fevkalade muvaffak olmuş, büyiik teşkil etmekte d-ev:n baş.lıca mevzuu cağını göstermektedir. Bu me~·anda 
\"angınlar Çlkarılmıştır. tuk beynelnıileJ hıruc eylıyor. Bu nu- Almanynnın Sofya elçisi de Berli-
. d" ' d b k' lda. nıefhumlarının ne gitmiştir. 
( '\ l~nyal n da. ı o luI~unun Hit!erce mn-

1 F • Almanya mü- u!'!l .° ma ~gını, .•. •t!erin İngiliz nsiko- ANADOLU - Maamafih, radyo 
raDS3 . • . IOJısıni b~lmedı~ını göstermektedir. gazetesinin ele hu haberi müfrakip 

b t kesıldı mı? Buna en güzel mısal, Alnıanlara ; .. · ~övled"ü-· g·ı,· b d'kk t ve nase a 1 Ame 'k 1iz nıilletini idare edenlerin cani ola.,.rgaık- ., ıoı ı ı, u şayanı ı ·n 
'd 2 (AA) - tı anın göst 'l 'd' B .. 1 t • mühim olan haber etrafında hUküm Madrı , · · . . . . erı mesı ır. u ~oz er, ngiliz mil- . 

Fransız hükumeti nezdındekı yenı letı arasında nefretı mucip olmakta- vermeden, bir iki gün beklemı:>k llı-

b. . . . . 1 Lihi Vişiye git- dır. Maksad bu sözlerden bir şey bek hz_ı_m_d_ıı_··---------
üyük elçısı amıra . · !emekse b .. 1 h k'k tt h - -

mek üzere Madride gelmıştır. .. • fedaUrİı - u ~?Zer a 1 .a. e . ~r !~r!ii kurmak istediği nazi h0gemonyası h:ık 
. Burada og- T' . gı gosteren İngıhz mıl.etı ıçm kındaki beyanatlarla nasıl tezad t-eşkil 

Lızbon, 2 (A.A.) - .. t' ·le gu u~çtür. ettiğini unutmuştur. Bunun için Pran-
renildiğine göre Vişi hukume 

1~ d Hıt~f • zav~llı AlmanJ'.arı . yuvasın. sa valisi Frankın son nutkunu hatırla· 
Almanya arasında mUzakereler ~- ,:ın a ı a~ııhl{ .1~Y~ek gıb~ ~östererek mak kafidir. Frank o zaman söylediği 
. 1 . . ma~ mı e nı~ areketını uyandır- bir nutukta; cHitlerin dilnyaya hi-

~ı mıştır. ...- mak 19,tem~tedır. lf.itıer, sö\zlerinin - Devamı 4 üncli
1

aahifecle -

Matbuatta 
Küfür 

Yunan kuvvet- ! Süngü hücumu 
lerinin zaferi ile ileri! 

Türk matbuatmm ıeçirditi teki- Tepedelen Elbasan Av- Italyanlar tel örgüleri de 
millleri, batkaları da itiraf eder, 1 ' hl"k d ' J 
Türk umumi efkirı da .. Modern ıa· on ya te 1 e e.. kurmuş ar• 
zete vaaıf ve tartlannı nef ainde top- -
hyan müeaaeae, Türk inkılibmı hel- /tµlganların mukabil ta- Yeniden epeyce ganimet 
liyerek bilyük fikir meseleleri yap- arruzları püskürtüldü elde edildi. 
mak ıayretinı1 de hiç eairıememİf-
• Atina, 2 (A.A.) - Yunan resmi 

tar. w sözcüsil, askeri vaziyet hakkında şu 
Fakat bizim bir noksanımız var: Yunanlılar topları daaıa- tafsilatı vermiştir : 
O da, kendi aramızdaki münaka- Kilisora mıntakasında Yunan kı-

ıalarda, daiına Ve daima jkj meto- ra sırtlarında çıkardılar t~Jar~ b~r ÇO~ İtal;ran mevziJerini 
B od k .. süngü hücumıyle almışlar ve bu mu. 

du kullan191mızdır. u met , u- hiln hareket ne't·c · d h l 
fürden, hakaretten, ianad Vfl it• Atina, 2 (A.A.) -

1 
İyi malumattla- mühim surette j]~~l:~~;.~erdı'art annı 

ı hf"Ue .. talyan kuvve e- ~ . 
hamlardan, techilden, rakibin ~n. ma. ı re go~ A vudlukta ye- İşgal edilen bu mevzilerin önünde 
her tilrlü muvaff akıyetleı;:!ni kıra- rı.nbn~ bır.~dısfmı, ohrattı te~~iyle meşgul- iki hat tel örgü ve tel örgülerin arka. 

nı ır mu a aa " ında d •t ı .. ·ı A • 

cak aila hla r kullanmaktan ibaret- <lürler. Bu müdafaa hattı da Yunanlı- :rıev . ~ mı ~a Y~Z mevzıı.t:n, top 
tir .. Batkalanna yaphiımız telkin. I ıarın eline geçerse Kilisora, Tepedel.en ela zı.!erı, derı~ sıperl.er Ve aralann. 
le kendimiz hemhal olmayız. ı ve A vlonyayı işgal etmek kolayca roüm munakale sıperlen bulunan ıniı-

.. kün olacaktır. Bu müdafaa hattı, Av- naklar mevcuddu. . . 
Son ıunlerde l•tanbul arkadat- 1 , nubundaQ Beratın şarkın- Arnavudluk cephesının mer kez 

1 d bö. 1 b' .. k on~anın ce ' b"l . k ak d arımız a gene Y e ır muna a· dan Somon dağına ve oradan da Yu. o gesın.de i bu mınt a a elde ed i-
taYa ıahid olmaia baıladık. goslavya hududuna kadar uzanmakta- le!1 ga~rnetle.r arasında 12 top, 15 

Umumi efkarla beraber, biz dır. mıtralyozle 'hır çok havan topu var-
T" k t il r' d artık hu küfür 1 ltaJyan takviye kuvvetleri ve mühim d1r. Kıtaatımız düşmanın şiddetli 

ur •a:ae ec e 1 
• • • • mat, şimdi bu müdafaa hattma sevke· mukavemetine rağmen bir çok yeni 

met~una ( Paydoa) denılmeaanı l dilnıektedir. Bu müdafaa hattının ev- tepeler almak sur.etiyle daha eipı&l• 
beklryoruz. velden hazırlanmaaı italyan başku- de de darbeler vurmuılardır • 

tt -De•aım 4 ~dl aahifed• - --l>eftllll 3 MI Süıifı• 





3 ikinci kanun 1941 CUMA 
(ANADOLU) 

Müstahsile 
Yapılan yardım 

ZABIT ADA ~ ........................................................ .:: ............................. : ...................... : 

r;;;.::~:~:r:~;-.. ;ızmir Levazım Amirliği llanlarıi 
lkiçeşmelikte 704 üncü sokakta ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···························· 

Hüseyin oğlu eskici Alinin üzerinde 
bir bıçak bulunmuş, zabıtaca alın
mıştır. 

Tohum da verilecek 
b Manisa mıntakası müstahsillerinin 
~ Yıl bağ hastalıklarından çok zarar 

&ordükleri malumdur. İzmir tarım sa
tış kooperatifleri birliği, Manisa mın
takasındaki ortakları korumak mak
S~diyle onlara iplik tevzi etmiş ve in
cır torbası dokutturınuştur. Böylece 
ortaklara emek mukabilinde bir yar
dımda bulunulmuştur. 

Bu yıl tarım satış kooperatifleri bir
liği, pamuk müstahsillerine iyi cins 
pamuk tohumunu tevzi edecektir. Ge
çen yıl, yalnız Manisa mıntakası müs
tnhsillerine tohum tevzi etmiş, büyük 
Menderes mıntakasındaki pamuk m .. 
tahsilleri, kendi istihsal ettikle · us. 
mug·u ek" ,ı_kl rı pa-. n. ç ır~.: erini saklıyarak ek-
:nışlerdı. Bu yıl, Nazilli pamuk ıslah 
ıstas,yonu çok güzel ve or'.. 1 b' · m k t h IJ ına ır pa-

u 0 umu temin etmiştir B t h 
kooperatifler ortaklarına .te"u. o ul.nl ı, 

kt" B .zı ecıe-
~euıı ır.t ul todhumun tamimi ile pamu-
b s anc ar ınn doğru bir el d 
atılmış olacaktır. e n ım 

----4-0--

GELENLER, GiDENLER 
. ~Ydın mebusu BB. N urj Gökte 
:~hısarlar lllüfettişi Şiıkrü Yaka h: 
r _nbulclan, Sı\'a mebusu Midhat Şük
;: ~l~a Ankaradnn, Foça knymaka
zeı ı v:ın AUımsoy J."'oçadan ş:!hrimi-

~?lmışlerd.i~. Manisa ve Kütahya 
~:ı tı m~fettışı, Giresun mebusu Dr. 

asa_n \ asıf Somyürck .M:anisadnn 
gelmış, f stanbula gümiştir 

Hıraızlıklar: 

Alsancakta Devlet Demiryolları 
emt~a a~barından 5 kilo incir çalan 
Rasım oglu Suphi. Hasan oğlu Ab
d-r~llah, Ali oğlu Zeki, Mustafa ve 
Nıhad adındaki çocuklar zabıtaca 
Yakalanmışlardır. 

1!" B~rnovada İbrahim oğlu Bekir, 
Şe!ıf oglu Ilalilin bir pasosunu çal
dıgından yakalanmıştır. * Kaı antinada 113 üncü sokakta 
Fahri oğlu Vahid ve Mehmed kızı 
39 yaşında Hasibe; Fahri ve Fuadın 
70 lira kıymetinde eşyasını çaldıkla
rından tutulmuşlardır. Tahkikata de
vam ediliyor. * Bayındırın Boğaz kövünde Ha
lil oğlu İbrnhim, l\Iustaf~~ oğlu Sü
leyman Gülcünün yağhanesi önün
den bir çuval zeytin çaldığından tu
tulmuştur. * Kemalpaşada Armudlu kövün
d_e bulunan köy camiinin kapısı ·üze
n.ııdeki pencereyi kırmak suretiyle 
gıreıı ~.ır~_ız taı afından 3 büyiik halı 
ve 2 buyuk halı seccade çalınmıştır. 
Hır.:.ızlar aranı,;:or. 

Bir kavganın sonu: 
.• Tirede Karagül <;iftliğiııde hizmet
ı<~r "!li Taşdelen, ayni :vcrde hizmet
kar Ko~ya!ı Mustafa Akçayı bir kav. 
~~ netıcesıııde çakı il~ giibeğinden 
<ıgır surette yaralanıış ve suçlu ya
~alanmıştır. Yaralı, hastahaneye 
<;lldıı ılmıştır. 

M.ardin mebusu Ali Rız~ Levend 
An__k.ıraya, manrif müfettişi Cemal O- ~--·-
""BAY"Tüit gitmişOrdir. Bardiyadan röportaj 

O .. GU.D T RKOGLU -Bat tarafı 1 nci aahifede -
12ehr1:1 ~u~~en berı Ankarada bulunan İngiliz ileri kolları Bardiya ilerisin-
mi k~~- ıcaret ve san~_Yi odası umu- de 120 kilometre uzaktadır. İngiliz 
ticar:t ~ B: .f urgud Turkoğlu, !zmi~ harp g-emileri ve tayyareleri, Bardiya
b"d 1 ~ ası~ e borsasının yenı yıı YI du.rmadan bombardıman etmekte
i~hc:te~ı ha_kkı_nda ti~a~·et .. veka!:eti~e clirler. Buraya tamamen hakim vaziyet 
olunmu \~rmı, \e. ~er .ıkı. budce ta~dık t~ bulunmaktadırlar. İngilizler, Bar
ri . 1 ~ ~r. . zmırın ıhtıyacı Ye tıca- Jıyanın cenup mmtakasıırn 28 Jik bir 
lar~ş e[1 üzerınde de ayrıca alakadar- top_ rerleştirmişlıerdir. İngiliz asker-

a emaslarda bulunmuştur. erı, buna ~Bnrdiyanın gülü> adını 
İh t · l • ve~mektedirler. Bardiyadn evvelce raca ış erı <laıma 50 italyan ,tayyaresi bulunan 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
l - Belıerine tahmin edilen fiat 200 lira olan 250 adet nakliye ara-

bası l 0-1-941 günü saat 1 l de pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 50,000 lira olup kat'i teminatı 7500 liradır. 
:~ - Şartname.Si her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Istek1ilerin belli gün ve saatta fındıklıda komutanlık satın al-

ma komisyonuna müracaatlaı ı. 1 3 5 7 
lzmir Levazım Amirliği Satan Alma Komiayonundan: 

Miktarı 

420 Kilo 
220 
360 
160 

1424 
712 
660 

330 

« 
« 

c 
c 

« 

« 

Pıraaa 

Lahna 
Pıraaa 

Lahna 
Pıraaa 

Lahna 
Pıraaa 

Lahna 
2160 c Pıraaa 

1080 « Lahna 
Yukarıda cinı ve miktarı yazıla on kalem aebze a)'rı ayrı pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

Taliplerin 4/11. kan./941 Cumarteai günü
0 

aaat onda Kıtlada lzmir 
Levazım amirliği ıatın alma komiayonuna müracaatları. 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Pazarlıkla satın alınacak -19000- kilo Bulgur ihtiyacına gü-

nünde talip çıkmadığından pazarlık 7 /l/941 Salı günü saat 
10,30. da Kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı -3230. liradır. 
3 -· Tcminnt mnvakkata akçası -242_ lira 25 kuru~tur. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminatı muvakkatalariylle 

birlikte ihale saatından evvel komisyona müracaatları. 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmede bulunan (84250) kilo kesil

miş ~ığır eti ihtiyacına gününde talip çıkmadığından pazarlık
la satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 6 l 941 pazartesi günü saat 15 ele Kışlada İzmir 
levazım amirliği sabn alma komisyonunda yapılacaktır. 

!~ - Tahmin edilen tutarı -21063- liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası -1580- liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 -İsteklilerin kanuni vesikaları \"e teminatı muvakkatalariylc 

birlikte ihale saatından evvel komisyona müracaatları. 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
l - Kapalı zarf usuliylc ek~iltmede bulunan (2300e) kilo sade-

2 

~. lzı_n~r kuru meyva ihr1tcatçılnr birli-j bir tayy.are meydnııı da vardı. İf:al.ran
?1 reısı B. Salah~ddin Sanver ve birlik lar, bu meydanı evvelce daima kulla
ı~are hey'eti azaları, ihracat tevzi ta- nırlardı. Şimıli artık işe yaramıyan bu 
lı_matnamesi hakkında ticaret vekfüe- ~e;Ydnn tamamen harap haldedir. ln
t13~le teı_nas ~tmek için Ankaraya git- r-ılız ileri .m~fr.ezeforinin faaliyeti şa
~ış~erdır: Dört, beş gün zarfında şeb- ~anı takdırdır. l\fotörlü Ye kamyon 
rımıze dönmelıeri muhtemeldir. kolları, daima ileri hatlardadır. 1taJ-' 

_ ..__* yan ordusundaki motörlü vesait ve 

yağına talip çıkmadığından pazarlıkla Ratın alınacaktır. 
Pazarlık 7/1/941 Salı günü saat on birde Kışlada İzmir leva
zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (S5650) liradır. 

kamyonlar, esrarlı bir şekilde Graz
Süngu•• hu··cumu. yaninin elinden çıkmıştır. 

Bunlar 1000 kamyon, 70 tank v~ 

il il • l~O. top v; ?OO mitraly..Qzdür. Grazya-e erı ııının maglup edilmesi için lngili"zler 
-Bq t f tarafından her şey yapılmış ve her sev 

İtaly•tarı:ra8~~·J°ci aabifede - h~~ı:la:nnıış~ır. Bunların ne dc;e~e 
tanklarla Yaptıklarıı. ~ıntak~sın~:ı ı~1uhım oldu_guııu ııazarı dikkate almak 
cumlar rnu:vattakıyetf ütea~dı~ ~.u- ~azı~dJr. Bır çok arabaları, ateş altın
milş ve bir miktar e. püskurtul- .a mş.a ve tamir etmek lazım gclmh~
ltalyanlar tanklardan e~fr ~ınmıştır. t.ır .. Askerler, günlerce konserve etl~r 
terketmişlerdir. açını da ~emış, havalarrn fenalığına rağm~n a-

Atina, 2 (A.A.) _ Yunan d~b~lar altında yatmışlardır. Gece çöl-
!11abnl.~~nlığınııı 67 numaralı B:::: ıne~~!~ı.ıu Bk~):betmeme~ ço~ güç bir 
,..c ıgı: ı t ır. ızzat ben b1le l>ır kum fır 

'l h ınası esnasıı d b" -ı• a <lud mahalli .muharebeler ce 3'ece .,.e . d' ı a ır araba altında b!r 
reyan etm' t· L' • 1 - ~ çır ını. 

. ış ır. r~sır er alınmıştır. İki M:a.anıafih · 
tol? ıl~ ~air harp malzemesi iğtiıınm ğırlaşması d ıtal.yan .. m~~afaasmın a-
.edılmıştır. hakkak t· a mümkundur. Fakat mu-

A · ne ıce t T . . tına, 2. (A.A.) - Yunan Emni- İngilizlerin elin n~ı ız zafer; olacaktır. 
~ etı .umumıye nezaretinin tebliği: son l.ıonıbardıma~eı u~_luı~an. Sollnmun 

_Dün memleket sükun içind" geç 'a filoları tarafma' buyük ıtalyan ha
~ıştir. İtalyanlar Ayasarandada~ yan tayyareleri l~ıı .fafıl~u~tır. 1~al
r:?ıa~ark:n şehrin &ivil Yunanlı -eş- ~rzak ç.ıkarmala~ına ~~~~rJ" ~ol!uma 
tür~u:~rl kişiyi rehine olarak gö- :nışlardır. 1 0 maga ~nhş 
meçhuldür ır. Bunların akıbetleri İtalyan tayyarelerinin bu k 1 ı 

· !abalık. ~luşu, İııgi}iz tayyare~~~~c~a-r------------- ve lngılız tayyarecılcrinden ne kad~ı; 
'"\ korktuklarına bir delildir. 

Sablık 
9 adet otomatik Platt, bir adet 

Armatrong marka pamuk çıkrığı 
çalııır vaziyette aatılıktır. Talap' ı _ 
. B"d e rın ı ay.et han 1 O numaraya nıü-
racaatları. 1 

. Sollum tayyare meydanıııdaki lngi. 
lız tayyareleri 6 Hanicain bombardı
man ve 12 avcıdan ibaretti. 

Kahire, 2 (A.A.) - Bardiyaya 
karşı başlıyan bombardımanlar, gerek 
ha\'ada~ ve gerekse denizd:m deva:ıı et
~=;t;~ır, l ngiliz kuvv(>t.leri, sahilden 
• dı~anı~ı k-Gnar yerlerıııi kısmen !ş

gdal e~ lemışlerdir. Üç haftadan berı· 
T evam d · e)efon: 2871 daıı B eren şıd_detli bombardınıan!ar-·---------------1 Yük hare ıya müstahkem mevkileri bü-

ğu ~ha~arata uğramıştır. Halkın ço-
/ · rı lerkeylemiştir. zmıı· belediyesinden: 

El~erinde 39 ve daha oevv~lki senele- { "'\ 
re aıt damgalı ölçü bulunduran her- M·· 
k~::ı: hunların 941 senelik muay~nele- uzayede ile 
rını ynptırm_ak için ölçüler kanunu ye Sı t l 

4 - Teminatı muvakkata akçası -2674_ liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler kanuni vesikalariyJe birlikte ihale saatından evvel 

komisyo0na müracaatları. -,. . .,.,.. .. _. w •wwae wwws • -- cw.-.ıı 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 
ı - Hchcr tonuna 31 lira fiat tahmin edilen 800 ton super çimento 

7 2 ncj .kirnun 1941 günü saat 15 de pazarlıkla satın alına-

calclır. 
2 _ Muhammen bcdelj 24800 lira olup kat'i teminatı 3720 li-

radır. . 
a - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir .. 
4 _ lsteldilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 

alma komisyonuna müracaatları. 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

satın 

1 - 10 Ton Sabun pazarlıkla l:l 1 !:140 gün saat 15 de Beykozda 
askeri •atm alma komisyonunda satın alınacaktır. 

2 - T.:karrwr eden fint üzerinden 'c 15 kat'i teminat alınacaktır. 
:J - 1steklileı in her gün komisyonumuzda evsaf v-e şartnamesini 

görebilirler. 3 8 

iz mir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
Miktarı 

20.000 Kilo Çam odunu 
20,000 Kilo Meşe odunu 

Yukarıda miktarı yazılı iki kalem 
nacaktır. 

Odun pazarlıkla satm ah-

Taliplerin 4 II. kan. 941 Cumartesi gUnii saat On birde Kı~lada 
İzmir levazım amirliği satın alma Ko. na müracaatları. 

lzınir Leva::bm Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmede bulunan (118850) kilo kesil

miş Sığır eiine talip çıkmadığından pazarlıkla satın ~Iına
caktır. 

2 - Pazarlık 7, l 941 Sah günü saat 10 da Kışlada İzmir le:vazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (29712) liradır. 
4 - Teminat; muvakkata akçası (2229) liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - 1 tekliler belli gün ve saatte teminatlariyle birlikti' ihale sa

atından evvel komisyona müracaatları. 
ııizamna~e~ıne göre 1-1-941 den 31- a ı ık kahvehane 
1-!l41 tarıhıne kadar ölçülerinin cins b. Bornova Aakeri Satın alma kamiayonundan: 
\'e miktarını gösteren bir beyanname mo ı/gesi l - Tahminen beher kilosu bir kuruş Yirmi beş santimden (95.000) 
ile b~Jediye. ~yar memurluğuna müıa- 1/1 /1941 Çartanıba , .. kilo Odunun açık eksiltm<!sine talip zuhur etmediğinden. 10 
cnat etmelerı mecburidir. on dörtle Bom d aünu aaat güı1 temdid edilert'k eksiltnıe usuli) le yapılacaktır. 

Yllkarıda vazıh müddet ı'"ı"nde mu··- k h h . ov.a a büy\ik •Yıldız 2 U h ( 87) l' ·o k l . " ... a ve ane11» b - mum t:l min tutnrı 11 ırn o uruş o up ilk temınatı racaatını yapıp muayye_n kağıdı almı- . .. n~ ilcüınle mobil-
Ynnlar hakkında kanunı takibatta bu- yeaı muzayede ile aatılacaktır. Sa- (89) liradır. . 
lunulacağı ilan olunur. hlacak eıya araaında on iki lamba- 3 - İhalesi 6 1 !:141 Pazartesi günü saat 15 de Bornovada Komis-

15 21 5723 lık (Kada) markal yonumuzun bulunduğıı mahalde yapılacaktır. 
3 4 'hl" 39 ı Ve araınofonlu 

16-12-940 neşir tarı ı ve 37 sa- radyo, mermer ve demir 
1 

4 - Şartname komisyonda görülebilir, isteklilerin mezkur gün ve 
maaa ar, k 1 . 

Yılı kanun herke~e bilinmek ü~rn aandafye~~ kanap~e~ ayna~rıı·~~~-a_a_tt~e~_o_m_i_Q_·o_n_a~g_e_lm~e_e_r_ı·~~~~~~~--~~~~~~ 
helecli •e ctimte kapısındaki ilfın tahta- ve ilah ... vardır. Satıı Bornc,.adaki 

11 .) kahvehanede olacaktır. 
~ asılmıştır. 

iLAN -
Borsadan: 

~orsaııın ı 941 .} ılı f:at cetvelleriyle sair e~·rak ve defterlerinin basıi
l\\\1'11. işi 10 ı ft41 Cuma günilne kadnr nıunakasa~~a çıkarılmıştır. 

'l'al(p 1 rtl anlamak üzere nıezkOr gun saat ontkiye ka-o anıarııı sa arını ' .. 
1 lle.. . · e k't'p]i11ine murncaat arı. 1 3 (5731) • arun Borsa umumı :. ı • 

Lise ve orta okullar satın alma 
komisyonundan: 

Kız öğretmen okulu yatılı talebesi için açık eksiltme ile 137 çift is
karpin yaptırılacaktır. Beher ciftinin muhammen bedeli 580 kuruştur. 
Şartname ve numune maarif "müdürlüğündedir. Her giln görfilebliir. 
Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin ticaret odası veya eımaf birlikle:i 
vesikaları ve 59 lira 60 ku.ruşluk mu vak.kat teminat makbuzlariyle bır 
likte ihale tarihi olan 14 ikinci kanun 1941 sah güntt saat 16 te Gazi 
bulvarında okullar muhasebeciliğinde toplanacak olan komis~ onum uz-
da hazır bulunmaları ilAn olunur. 26 29 8 11 5631 

• 

SAHiFE ( 1) 

,------------~---------------, 
Şark Sanayi Kumpanyası 

T.A.Ş.den 
lktısad Vekaleti sanayi umum müdürlüğü 28 Eylfıl 1940 tarih ve 12486 

No. Ju tezkeresiyle vaki olan tebliğe nazarnQ mamulatımız pamuk iplik ve 
kaput bezi fiatleri aşağıda gösterilmiştir. 

İplik Vater Katlı 
No. Kuruş Kuruş 

12 650 595 
14 586 
16 
20 655 
24 705 790 

Kaput bezleri: 

Tip D. Tip E. 
-90 cm 852 

85 cm 879 

Bükülü (kıvrak) 
Kuruş 

690 

Tip G. 

%~ ~ nı 
Gerek iplik ve gerek kaput fiatlerimiz beher top için fabrikada teslim 

peşin fiati olup ambalaj ve nakliye masrafları müşteriye aittir. 

Bergama C. Müddeiumumili
ğinden: 
Dükkanında mevcud iki teneke gazı deı>osuna ~aklıyarak satışa 

arzetmemektcn suçlu Bergamanın Selçuk mahallesinden Ünlü oğul
larından Süleyman oğlu. 40 yaşında Bahrinin 3780 sayılı Milli Ko
runma kanununun 32 inci maddesi delaletiyle 59 uncu maddesine 
göre 500 lira ağır para cezası ve Eskişehirde ikamete mecbur tutul
mak suretiyle de iki sene sürgün cezasiyle mahkumiyetine ve gazlarrn 
müsaderesine dair Bergama Asli~~ ceza mahkemesinden• verilip 
Temyiz mahkeme~iııce de tasdik C'dHmek suretiyle katilcşen 29/11.' 
940 tarih Ye 2:33 sayılı karara ait hüh'l.snj hükiimün neşredilmesine 
mahkemece karar verilmiş olduğu ilfm olunur. (1) 

Büyükdere Tümen satın alma komisyonun
dan: 
Asker ihtiyacı için 600 ton sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır. Etin 

beher kilosuna 38,5 kuruş fiat tahmin edilmiştir. r~tin evsafı ve teslim 
müddeti Ye mahalleri türnencle me\·cut şartnamesinde yazılıdır. EksiJtme 
muamelesi Taşkışlada hazır bulunacak olan Tümen satın alma komisyo
nunda 16 1 941 tarihine müsadif perşembe günU saat onbirde yapılacak

tır. 

1steklilerin şartnamesini görmek üzere her gün tümene müracaatları 
ve münakasaya iştirak için de ih ale saatindeı_ı. bir saat eyveline kadar 
kanuni teminat mektuplarını makbuz mukabılınde komısyona ver-
meleri ilan olunur. 29 31 3 6 12127 /5706 

Tornacı, frezeci, pulanyacı, zımpara tezgahı 
işçisi ve ruvelver tezgahı tornacısı alınacak 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden : 

Ankarada istihdam editlnek üzere yukarıda yazılı san'atkarlar alına
caktır. Askerliğini yapmış olmak §arttır. Taliplerin umum müdürlüfc~ 
müracaatları. 30 3 7 11 15 5G79 

_J LAN 

Toprak mahsulleri ofisi: Tur
gutlu memurlugundan: 

Ofisimize aid buğdaylar tahmil tahliye v~ sevk işleri on beş gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 15-kanuncıani-941 çarşamba günü saat onda yapılacağından ta
lip olanlar yevmi mezkur ve saatta ofi ·imiz dairesinde bulunmaları ve 
mukavele şartnamesinj görmeleri için de memurluğumuza müracaatları 
ilan olunur. 2 3 4 

1941 modeUer! ge!di 
4 - S - 7 limbah 
4 lambalı yalnız pilli 
S liınbalıınütenıadı-nıüte

navip ceryanlı 

Tevfük Baykent 
Peştemalcılar: 7 3 Tel. 333 

1 



SAHiFE ( 4) (ANADOLU) 

İngiltere s. Rusya 1 Ruzveltin nutku Milli Şefimiz Madridde bir ziyafet 
Beynelmilel vaziyeti çok Mihverciler için (Bir hak 40 mebusa ziyafet İnıziltere 

• Deniz kontrol işlerini 
fena görüyor ola) mahiyetindedir. verdiler f •ı 

3 İkinci kanun 1941 CU 

Polonya ord 
başkumand 
Polonyalılara hita 

Moskova, 2 (A.A.) - General Ka- ına·ııterege gardım Ankara, 2 (Telefonla) _Milli Şe- spanya 1 e genişletiyor 
IJelef pa if m~dnfaa. t.eşkil~tına dahil fi.miz ls~et İnönü; mutad ziyafetleri- 1 t ? Lond.r~, 2 (~.ı}.) -::-. Ekonomik harp bir me&aj verd 
bulunan 13 mılJon kışıye hıtaben neş- 1 SSOLINI iÇiN nı temaclı ettirerek bu gece Çankayn an aş 1 mı. nezaretının bır teblıgıne nazaran İs- L 1 l ·a 2 (AA) - p 1 
rettiği bir beyannamede diyor ki: H TLER VE MU köşkünde mebuslar~lan kırk kişiye zi- A "k b d ve<;e, Finlandiyaya, İsviçreye, Roman- hrı 0~~ 1 k~m· d~n·ı enero f"§ 

cEnte;nn ronal vaziyet çok ~arışı.k ÖLU" M ÇANLARININ ÇALMAGA yafot vermişlerdir. merı a u mevzu a yay:ı. Macaristana., Yugosla~'f..HY:!· Ihı! Polonj:~tıarct1~itabeı~ şu ~es 
bulundugu bır nndn 19H S"nesıne gı- Et t• ti . çok rol oynıyor garıstana, .Y~~anıstana. ı urkıyeye, rctmistir: 
riyoruz. Bu vaziyet bi7.e Stalinin RU BAŞLAMASl DEMEKTiR ıa erı Sovvetler lıırlıgıne. Bnlearn adnlarma ; • . sl:>ıl rini hatırda tutmakhğımızı amir- • l\ladrid, 2 (A.A.) - Röyter: ve İ;-as da dahil olmak üzere İspsnva- clG a) evv~.1 medenıycte kıı 
d . L d 2 (AA ) R iti f' t k b k . y . .. ı..~t· 1 1\" d .d 1 . Af .k d k" ht ı·r lan harpte mucadeleve deva ır: on ra, .. - uzve n, ıa mura a e omısyo- enı sene munasem: ıye ıa rı ce- ya, Portekıze, rı a a ı mu e ı ·.· p 1 .. k .. ti·. b 1 

cMemleketi sefer~ bir hazırlık ha- mihver devletleri içın bir (Hak ola) ki İngiliz ve Amerikalıların İngiliz - Fransız müstemlekelerine, Suri\· H. ıçınkt 0 on~,~ u"·\~ f~~ t~a\ 
!inde bulundutmahyız.> nutku. gazeteler ve bilhassa (Deyli DUO Un buldug"' U form Ü) Amerikan kulübünde tertip ettikleri 1\Iadagasgara. Reünyon adasına ;.~;pı- şar ad sda ı v·· m_u teteı b hrı 

T 1 f) t · t f d t f · ced lı · t k · d ed A "k l k b t I l d d 1 t· ·h + rnnın a ır. azı.re son a a 

Japonya J·frakt x.aze esı ara ın an e sır İstanbul, 2 (Telefonla) - li'iat ko- ge l\; d ı~d nu f~ . ı{ra d"l en.. rer~. ~ı- ac3a· s~~ es k! an r e~.ı ı ı rafn •. ı- ~·i saslı tebeddül vardır. Alm 
e ı(Dme ı· eTırl. f) b k l . d misyonu, bugün içtima etmiş ve et sa- dnın : t~ rı sn ırı e ı ezcum e şoy e nl a ta 1 s~kn ·anu?ctan .ı ıt atbr~kn cde:ılız vaffnkıyetl2ri artık clurmuştı 

ey ı e gra ; aş ma a esın e tışı .,.1.n '-'enı· b' f .. 1 b 1 t enıış ır: rnn ro vcsı ası sıs emı a ı · e ı - b .... k h h b" . 
Uzak Şarkta çena b tk H'tl 1 'f ı· · ·· _ ı,.. J ır ormu umuş ur. 11 .. k. .11 t ı. .. t· , . 1 k . manya, en uyu· ava ar ını 

1 , u nu un, ı ere l' usso mı uze Bu formüle naz b h d· k" r - eı ı ı mı e uugun amaını) e ce tır. bet . t'. B .t . A 'k 
• • rinde doğurduğu aksülfimeller; de . . .

1 
.aran mez a a a 1 ı- birleşmiş bulunuyor. Çiinkü bundan x mış .11 

· rı an~ a, merı a 
vazıgeitedır tesbit etmektedir. Bu başmaknlesin- ate bır mısı zamla etler satışa çıkarı- ev,·el müşterek idealler uğrunda iki rnr~ımıy .e muvaf.~ak olacaktı 

d 1. 0 t .. 1 d' k" lacnktır. .11 t h" b' b k 1 k . Hı•tJer Y unanı!'t:ına hucum eden 
Çung King 2 (A A ) ç:n har- e mez* r gaz-e e ezcum e ıyor ı: 1\f~zbaha toptaıl f. ti h .. , mı e ıç ır zaman u H< ar sı ı ış- "··k· 'f 1 .. b l . ld" - • · · - 1 B .k. ı k d k ~ ıa er, er gun 1, 11- b" 1.•. <>.._ı ı ı •' usso mı, ur~H acıt ı 

bb e nazırı general Huing-Şing yaz- « u 1 ·ı ac ama .. en ç~ 0 ·unan kara radyosu bildirecektir. ır ıgı. ~apm~~n:ıı~!~r. .. d be \emiş. Lib\ aıla da hırpala 
dıg·ı t')ı·ı· makalede Çin harbi başlı- şey, yaptıkları muteaddıcl fennlıkla- İngılız ~fırı Sır Samuel Hoaı'. lıu Şansını nere e denerse 'I ~ ı· . Tı·t·ı . ' · ı l 

• ' • R it t f d 1 562 k ) h tk ı··· t ı · t• k" ,) usso mı. r ı eıe y;ııc ımcı c vah geçen 3 5 sene zarfında jupon- ı ın uzve ara ın an mey< ana vu- a 1 astası mı ·a vere ıgı cevap a ( enıış ır 1: d . k b d ki" ••kt ... 
İarııı bir mil~·on 600 bin askeı by rulman demek değildir. Çünki\ on- - lspanyCJl dostluğunu kazanmak enesın ay e ece ır ,\ UK uıt. 1 ...... \. kl' 

J ' • - 1 b d . t . 1 ' k ka . . f a·ı -retler m . "f· k ur u u~ gununu ue. ıyıen 
bettiklerini ve japonyada askerlik dar, ~ınk. adn. m

1 
u eess1 ır 0 m1ı.}daüca .. d .. - Timarhanede iyi olmuş ıç1'm sar ~1 1 ebn sbo~ ~.~~ b. . but~a!J. t Tr~toQa, 2 (A.A.) - Cenubi Af- mill~tleri. bugünün vakın bir z 

çagında 'e ·ıskerlik yapabilecek er- ar pış ın ır er, on arı ası şun u- 0 muşsa ua, u uyu · ır nıı; e l n ıı- ı·ikada hükumet reisi gene mı ı::m:ıts ı .... · · · b · · ı· ki beki 
keklerin ' '83 tinün Çin harbinde ren nokta, İngilter.eye esaslı yardım ve serbest bırakılmıştır !inde Amerika elçbi ile ,yapılım işhir- neşl'ct:tiği biı me·ajcla dh·or ki: ft m~sı~ıı s~~. '.r:-ıt~· a ö .. ü 
kullanılmak üzere' silah altına nim- taahhüdünün yapılmış olmasıdır. Jiği ;ıc temin edilmiştir. AnglosaksC\ıı Vina cfka!'ı umumiye;i .Almnn za. h .ı~~. uz~n h~~ı.ecf ı~ .• f n~[f 
dıvını ka' detnıekte ve mak'.11 'es'ıti nu, kendileri için ölüm çanlarının İstanbul, 2 (Telefonla) - İyileş- -İspanyol ihtilafını ortadan kaldırmak fer«·n· ':ıı·tık muh• ·~m..:ı bile «Öl'n;e- . ati ı: ~o ·d ~ ıF~ek~rt, ,~rf.e~ 

0 .1 ' l • b l d kt' · ld ki ı a l 1 r:62 k. · t· b h · ı kt ç·· k .. b 'k" ·1 ı 1 ı ~ " 0 1 e eı 'aı ıı. a a şa agın oy!(' bitirmektedir ra maga aş aması eme ır.~ mış o u ar n aşı an u ışı ı- a tıyar ı ır. un ·u u ı ı uev et a- mcktedir Eğer Hitlcr şansını B•ıl- . . .. ki·~ kt d 
cSon zamanlard~ japonların tnar- Af 1 marh.aneden tabu:cu edilmiştir. Ha- rasında mü:>bet ~a~_?.da bir fötilaf Y1Jk, kanlarJa. ve orta şarkta tecrübe ~t- J..ım,ını )f .ı~mt a k•'İ'"t 

ı uzları akim kalmış gözüküyor. Son man ar len tımarhnnede~ı. ~kıl hastalarının gör~ş ve ruh oırlıgı mevcud<lur:t. . mek i tiyecek olursa. ciddi miişkü- aşe eş, 1 a 1 

cenubu garbi ıic'atini, diğer japon mevcu.du 2113 kışıdır. Sır Sam~el Ho~ı:. ~nutkunu hı.ırır- !atla kar~ılaşacaktır.> Ankara. 2 (Telefonla) - 1 
ric'ntlerinin tnkip edeceğini göste- Sessiz tayyare imal Alman ~en. Amerıka reıi'ıl"umhur~ Ruzvel- x kilat etrafp1daki hazırlıklar 
ren . bebler mevcuddur.> ediyorlarmış tın son nutkuna te~as et.mış ve .. ?u Jngı"lterenı"n hazır/ıg"'ı lanmıştır. Ia~e. fiat ve mürak 

nutkun harpten berı belkı en muhım ye ik· umum müdürlük ihdas 

. yeni mebuslar Böyle bir şey Tayyareleri hadise olcluğu mütaleasında hulun- -Baş tarafı 1 nci sahifede - caktı~. 
muştur. iyi malümat alan Star gaz.etesinin yaz- Peynircilere son i 

d.. ·ıd·ı NE ICAD VE NE DE TAYYA t g"ltere t k ar ı· tlığına göre, İngiltereııin endüstriyel un seçı 1 er . n ı ye e r Kahve ge ıyor iı:ıtihsalatını mühim miktarda çoğalta- İstanbul, 2 (Telefonla) -

RECILIKTE INKILAP SAYILIR hücum etliler 1>ilmek ınaksadiyle bir (harp istih:-;ala- cilere son ihtar yapılması ve 
Ankara, 2 (A.A.) - Açık bulunan İstaıılıul, 2 (Telefonla) - F.vvcl- tı nezareti) teşkil edilecektir. Bu ııc- leı i buzhanelerden çıkarma! 

Afyon mebusluğuna umumi murakabe Nevyork. 2 (A.A.) - Meşhur bava- Lundra, 2 (A.A.) - Hava Ve da- c~ ısmarlanmış olan ka~~elercl~ıı on ıaretin başlıca vazifelerinden lıiri, in- dirilecektir. Buna da ehe 
hey'eti azasından siyasal bilgiler 0ku- cıhk mütehassı:;ı binbaşı Severeki, Al- hili emniyet nezaretlerinin tebliği: bın çuval daha gelmek uzeredır. Bu giliz ve Amerikan btihsalil.tıııın koor- vermezlerse, peynir işine hü 
lu iktısad profesörü Şevket Raşid Ha- manların sessiz tayyareler yaptıkları Dün gece bir çok düşman ta~ Yare- mal gelmeden evvel ~·eni siparişler dinasyonudur. Diğer vazifesi de muh- el konacaktır. 
tipoğlu; Antalya mebusluğuna Sümer- hakkındaki haber münasebetiyle -:un- Si fngilterede ve Gal eyaletinde faa- verilmiştir. telif İngiliz harp malzemesi istih:;al A •k J .. 

bank sabık umum mildürü Nurullah ları söylemiştir: liyette l.ıulunmuştu,r. Bir .kaç bonıbn llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll merı aua UÇ SU 
Sümer; Bolu mebuslug-una l\falhe Ye- - Almanlar eg·er sessı'z bir tayya- düşmüş ve İngilterenı'ı1 ..:ı·mali ga-..bı·- kaynakları arasınrla koordinasyon k'-
k ~l l l · ... · "' " TOKATTA BAYRAM min evlemektir. -Battarafı 1 nci Sahife 
·a eti nakid iş eri umum mi.ic ürü ı ;e- re icad etmislerse bu havacılıkta yeni sinde ve Londra mm takasında bazı Bu ·mu··na~.·ebetle ç0··rçı'l İngı'lı"·z kal>ı·- d ş .. h · k" Al 1 

lal Said Siren; Çankırı mebusluğuna bir icad demek de~i!dir. Bunu tayyare- ikametgahlar hasara uğramıştır. , · ır. up esız ·ı man arın 
Sam un valisi Avni Doğan; Diyarlıa- cilikte bir inkılap telakki etmek cck Ölen ve... yaralananlar pek azdır. Tokad, 2 (A.A.) - :\lilli Şefin To- nesinde baıı tebeddüller yapacaktır. Ye taarruzu İngiltere.re teveccü 
kır mebu:sluğuna Cerrahpaşa ha taha- mübalağalı olur. Tayyarenin çıkardığı ft • • , • kada gelişi münasebetiyle merasim ya- ni nezarete, tayyare inşaat nazırhğın- cektir. Balkanlar hakkında çı 
nesi emrazı akliye ve asabiye mü!.2ha~ gürültüniin yüzde yetmişini pervane icra vekıllerı hey eh pılmıştır. da f.evkalfLd2 mu,·affakıy~S göster~n haberler mübalegalıdır, ya 
sısı D_r. Ahmed Şükrü En v.e Kars.me- çıkarmaktadır._ Bu ni~?et, yer~~ne!li~ı Ankara, 2 (A.A.) - lcra Vekilleri 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~~~~iı~iverburgun getirilmesi muhtıe- ~=~ı:~~mak için mahsus uydu 

b~ !u~una da Son Telg:af ga;ete~ı sa- şekli ve eb'adıyle degış~bılecegı gıbı, Hey'eti, bugün başvekalette .saat 16 da M••h• h b x Jlitlerin projesi, herhalde 
h~.bı .. Edh"m tz.zet. Benıce, I. erşeınbe sürat derecesi ile de alaka~ar ~ulun- başvekil doktor Refik Saydamın riva- U iM a er dilşmanını mağ!Up etmektir. 
g~nu ya;pılan. ı~tıhap~'l partı nam?.e- maktadır. Binaenaleyh, sessız bır nıo- setinde mut.ad toplantısını ywmı~tır -Battarafı ı nci Sahifede- Yunan kuvvet- Ilitlerin imparatorluk kurma 
dı olarak seçılmışlerdır. tör, alelfıde bir tayyare motörünün çı- ' · feri malumdur. Ve bu darbe'-·' · l k d ~ il ··ıt·· ·· ya · yu-z<le otuz nı's kek bigünah kimseleri a'-·aklnrı altı- f • J 

Bu TAYYARE KiME A T? ar ıgı g ru uyu, nı • - A k A • " len·nı·n za erı rikan istihsalatının fazlala . betindeki gürültüyü kolayca izale <!de- 5 erı vazıyet na aldılar. Tarihi abideleri yıktılar. 
Koca milletlerin hür ruhlarını aldı- dan en·eı indirıneğe uğraşma 

Londra, 2 (A.A.) - Dablind n ve- bilir.> f · -Baı tarafı ı ncı· ••hı"fede - ı temeldir. Bu sebeble ~fanş l ·ı b' h b · ·11· t• b" !ar, her tara ı yaktılar. Girdiklerı - -
rı en ır a er.e gore, mı ıye ı tes ıt s • ı•ı -Baıtarafı ı nci Sahifede- yerlere silahlı kuvvetten başka bir mandanlığının ne derece ümidsiz oldu- rındaki hal, daima gözden 
edilemi)en bir tayyare, diin Dabline Urıye 1 er kilde cereyan edecektir. şey getirmediler. Onların yeni nizam ğunu gösterir. Maamafih daha şimal- me.kt<!dir. Hollanda ve Norve 
(SOh) 

1
k
1 

ilbomebtre
1 

kadtar tmesHafede b
1
ir İng"ılterenin galip gele- Bu itibarla Yunan taarruzunun ar- diye ortaya attıkları şeyler gibi ik- de yeni müdafaaya hazırlanmaları lerı, .zarlar atılınca keşfe yar 

ma a e om a ara mıs ır. a ar yo.;:- tık daha süratle "nk·ş f beklenebilir a· · t ı · d k" • ı kt b şı'mdı'kı· hatlarda muvaffak olacakları- cektır . .tur ... • • d" I ı ı a ı ·· tısa ı sıs em erı e eş ıJ a ı an aş-. cegıne kanaat getır ı er Çünkü İtalyanlar, müdafaa için en ka bir şey değildir. Onlar, zayıf ve na delalet etmez. Çünkü esa~en Yu- Her tarafta ayni ihtimam 
HiNDDE iTALYAN ESiRLERi . . .. fazla buraya güvenmekte idiler \'e ar- nahif bir dünyayı parçaladılar. nnn kuV\'etleri vaziyete tamamen ha- mektedir. 

Kahır~ 2 (~.A .) - S_urıyc ve. Lu1?- tık bu havalide bir müdafaa hatlıtrı da Fakat yıkamadıkları bir şey kaldı ki, kim bulunmaktaclırlar. Havaların mu-
Bombay, 2 (A.A.) - Garp çölünde n~n hal~ı, Sdu;11Y~ fö1

vkalade kolmDı~~r).ı: mevcud değildir. Bu mevziin işgali, 0 da demokrasidir. halefeti, müttefiklere yardım etme- J 
alınan italyan e irlerinden 4 general, ~ı~e tayın e 1 nıış 0 an genera onızı İtalyanların Arnavucllukta ınukadder Onlar, bu birleşen azimle başa çı- meki:e ise de gene Yunan kuvvetleri Hii/er, ngiliz mili 
300 subay ve 627 erdım mürekkep ilk ı,yı ~~~şı.lamıştır. . . akıbetlerini tesr i edecek ve belki de kama.mışlardır. Ve bunun için de ileri hareketine devam etmektedirler. t 
g;u~ dün Bombaya g~lmistir. Dnhild<! l>onızın, gener.~l. Veygan?ın ~s.kı_~ı~ bu ~e~he~.e muharebelerin nihayete er harp bitmiş değildir. Şimdi demok- Pazartesi günü Himaranın şimalinde anımıgor 
bır usern kampııı-'l dogru yola ~ıkarıl- rl_?stu olması, .suı ı~~ umumıefk,u ı uze me.c;ını mumkün kılacaktır. ratik programları tatbik etmek ka- vuku bulan şiddetli bir muharıelıedc -Baıtarafı 1 nci Sahife 
mıştır. rıncle sıcak ~ır "te.;;ır uyaııdırr_:ııştır. İtalyanların Arnavudlukta Tepede.. b"I 1 kt Bu harbin .. h · ltal.rnnlara ağır zayiat verdirilmiştir. kim olmak için Allah tarafınd 

Gerek Surıye ve gerekse Lubnan a- K·ı· Ü .. 1 o aca ır. en mu ım 

1 

. . l . . . A • ' len - ı ısora - zumsuyundan geç.- neticesi, ycnj bir di.inya kurabilmek İtalvanlar, mukabil hücuma kalkışmış- tıldığını> söylemiştir. Acaba, 

R A bJ• v J hahs~; ngılterenın n!ha~ zaferı. ka~~- mekte olan çok kuvvetli ve evvelden olacaktır. lar;a ela püskürtülmüşlerdir. Tepede- allimi mi yalancıdır?. 
esmı te 12' er nacagına kanaat get~:!11ış ve ~ıJl!dı)e hazırlanmış bir müdafaa hatları var. Nen·ork 2 (A.A.) - Krips-lloo- len önünde cereyan eden bir muharc- Frank, bir gün de cA!maı 

- kadar muhafaza ettıgı bedbınhkten tlı İşte yarıhn hat budur Bunu Yu- " · ·f. d, b t ı · · bede İtalvan kuvvetleri, mevzilerin - fa .. ·dah ve i.vı· olan her ='"' - ı ·rılmıştır · . <, · . •er ın ıra çı gru u gaze e erının J J °<"'J'-' Bardiyada vaziyet 8 J · nanlılar şımdıye kadar yal-?ız. şı~ı~I başmuharriri Vilyam Sin8, şunları den atılmıştır. Bu suretle Yunaıılı 1 ıır, nıak hakkımızdır.> elemiştir. 

Ç.. •ı de yarmaya muvaffak olabılmış!etdı:. yazmaktadır. Tepedelen - Berat yoluna yaklaşmış- Harbin mesulü olarak mü 
Kahire, 2 (A.A.) - Orta Şark İn- OrÇI Yukarıda bahsettiğimiz Klomata g~ç~- ehi haber alan mahfiller, 1941 in !ardır. Merkez cephesinde muvaffakı- göstermek garip olmuştur. Çil 

?!liz umumi karargahının resmi tehli l 940 e · · adamı din~n ele g~çirilmesi~<le ve bu ha':'alı- ilk h·aftaları içinde-Amerikan ticaret yetli bir ha:;;kın hareketi yapılmıştır .. ler, 939 ı;ene::-incle hazırlığının 
gı: S nesının ele ı~gal edılen mevzılerdc (400) ıtnl- gemilerinin Amerikan harp gemile- Poğradcç mıntakasında yeni ilerlı0me- lüğü ile daima öğiinmüştür. Ş 

Mahsur Bardiya garnizonu mü lnfi- Nevyork, 2 (A.A.) Haftalık yan zafJit ve eri e~ir edilmiştir. riııin himayesinde İngiltere ile Ame- !erle Yunanlılar daha iyi bir vaziyet.e bu harbin saçma. olduğunu s 
leri hiç bir faaliyet göstermemişler, (Tayın) mecmuası, 1940 senesinin nda.. İtalyanlar, burada da Yunanlıların rika aracında seyrüsefere konulma- girmiş, e. irler almışlardır. Şimdi Yu- pek güliinçtür. 
hazırlık v.e tecemmu harekfıtımızn ma- mı olarak Çorçili göstermiştir. Bu sungii hücumuna dayanamamışlar~ı:. sının lüzumlu olduğu kanaatine var- nan kuwetlerinin vaziyeti çok i)'1d!r. Ilir zamanlar Hitler, yahıı 
ni olmağa çalışmamışlardır. ·ıfnt, tarihin seyrinde o sene en mü- Şu anda, İtalyanların Tepedelen-Kıl.~- mı.şiardır.> .l\Iokra dağlarında iki taraf anısında kudretinin korkusiyle dünyuyı 

Diğer c phelerde knyde değer bir him değişiklikleri yapma.ğa nrnvaffak sora arasında durumları cok gayri mu- , muharebeler cereyan etmektedir. Yu- mekle öğünüyordu. Fakat ingi 
şey olmamıştır. olan adama v.erilir. snid<lir. G• nanlılar, bu harekatla dağ toplan ve t amaıılığı. onu güzel bir ders 

Son harekatta iğtinam edilen mal- Mezkur mecmuanın, geç~n sene hu Tepeclelenin garbında İtalyıııılıır ünün meselesi ıni.txalyözler kullu.nm:tktııdırlar. ltal- ı.ir. 
zem den henüz sayılabilen toplarrn ye- sıfatı verdiği kimseler arasında Hit- tanklarla da bir kaç defa taarruz t~- yanlar, bazı büyük topları dağlara çı- Bitlerin beyannamesinde, 
kOnu 329 dur. Bunlar arasında 20 ağır, !erle Stalin vardır. şebbüsiinde bulunmuşlardır. Fakat bu- -Battarafı 1 nci Sahifede- karmış ve bunlarla ateş açmı~lardır. mağlup müttefikine v.e gerekse 
48 hafif tayyare dafi topu mevcuddur. Amerı·ka tün bu taarruzlar Yunanlılar tarnfııı- ten sonra ödünç aldığı malları Ame- Arıbarı mevkiine kaı·~ı italyanlar bu tin nutkuna telmihlerin pek a 
Af · k d h h b ·. dan püskürti~lmüş, lıir miktnr ;üıb:.an rikaya aynen iade edeceğini göste- toplardan çok istifade etınişlerdiı-. da nazarı dikkati celbetmiştir 

rı a a ava ar 1. tankı da tahrıp edilmiştir. Son iki gun- ren bir formüle bağlanarak yapıla- Salı gecesi Şkumbi nehri civarında Hitlerin son nutkunda şaşkı 
Kahire 2 (A.A.) - Orta Şark İn- Bu sene lngiltereye en d~ alınan italy~n esirinin miktarı ik! bilir düşünce:;;indeyim. Bunlar uy- mühim muharebeler olmuştur. Üyi"' ğilse de, ne söylediğini bilme 

giliz hava kuwetleri karargfıhının bıne çıkmış, bır çok harp malzemesı nen, tam olarak vesa tamir edilerek tahmin ediliyor ki Pazartesi giiııli ital- metleri görülmektedir. 
resmi tebliği: aşağı 12 bin tayyare ve ağır toplar ela ele geçmiştir. verilecek; istimale yaramıyacak bir yanlar Lin köyü ve :\loskopolis civarı- Taymis gazetesi, Alman 

İngiliz tal.raı'eleri Sah gecesi Lib- k Arna':udluk cephesinden, bugün ya- halde olanların yerlerine de yenileri na bin ton mermi atmışlar<lır. Yunan dünyaya başka bir şey vadetmi 
yada Timimi ve Gazala tayyare garni- verece ruı mühım haberler almamız kuvvetle konulacaktır. Bu usul diğer madde- tayyareleri, buradaki italyan kU\·vet- le bir doktrinin öllime mnhkü 
zonlarına taarruz etmişlerdir. G-.za,. Nevyork, 2 (A.A.) - İngilterenin muhtemeldir. Çünkü Berat, Tepedelen !er e de, hatta kalay ve kauçuğa da !erine mühim zayiat verdirmiştir. ğunu ~·aznıaktadır. 
lada 3 düşman Uıyyaresi tahrip edil- bu sene Amerikaclan alacağı tayyare- ve hatta A vlonyanın sukutu hiç de teşmil edilebilir.» Yunan hücumları, Lin önünde ,.e 
miş bir çok tayyareler de hasara uğra- 1 rin miktarı en aşağı on jki bin beş yanlış olmaz. ~ - Şkumbi mevkiinde teka:;;üf etmektedir. Pamuk kongre 
tılmıştır. T~mimide bombalar hedefe yüzdür. Bunların çoğu, uzun mesafe- TRABLUSGARPTA: cegi de bildirilmektedir. Pa?.artesi günil 150 italyıın, soğuklarH 
düşerek yerdeki tayyareleri hasara ler için hazırlanmış bombardıman tllY- Trablusgarpta, bir tevakkuf \'C ha: İtalyanlar, hava kuvvetleriyle bu tnhammlil e<lzmiyerek teslim olmuş... -Baı tarafı 1 nci sahi 
uğratmış, yangınlar çıkarmıştır. Der- yareleridir. zırlık devresinden sonra f ngiliz ilerı derece iftihar ederlerken, neden Al- tur. Cephenin merkezinde, $ukuınbi- aslarına göre iki encümene a 
ne hava meydanına yapılan taarruzda, Amerika tayyare fabrikaları, mu- harekatı, ağır olmakla beraber inkişaf manlal'l imdada çağırmışlardır'! Dııha de lüılyan ku\'\'etlcri mukabil taarruz !ardır. Mütcakıben Cumartes 
yerde bırJunan bir tayyareye tam i. a- tedil bir çalışma ile bu sene en nşağt halindedir, denilebilir. İngilizler, Bar- diin denecek kadar yakın bir zaman- yapmışlarsa da püskürtülmüşlerclir .. toplanılmak üzere toplantıya 
bet dele edilmi, tir. Bir çok tayyarele- 17 bin tayyare yetiştirebileceklerdir. diyayı deniz kısmından da, çepeçE'\"r{' dn, bizzat Mussolini italyan tayyare- Ev,·elki gece KHisora mevki inde har- verilmiş, encümenler <le derh 
rin ele tahrip edildiği tahmin olunmnk- Am~le fazlalaştırılırsa, tayyare imala- bir abluka içine aldıktan sonra, 120 ki- !erinin hic; bir talepte bulunulmadan bin en şicldetli tnarruzumı yapan ita!- /ete geçmiştir. 
Ladır. tı ayda iki bine de çıkabilecektir. lometre ilerlemişler, Tobruk civarında- Alman tayyareleriyle birlik~ lngiltt!- yanlar, süngü hücumu karşısında ge- Kongre, Çukurovada Akalen 

Gece, mahı;ur Barcliyaya taarruz c- ı•t 1 ki bir hava me~:danını da motörlü kol- r~ bombardımanına iştirak ettiklerini! ri ç.2kilmişlcrdir. Havanın parlak ınelı- land cinsine teşmili ,jl:li, istihs 
dilmiş, bombalar hedefe düşmüştur.. a yan l:ırla işgal etmışlerdir. Dört tarafm- soylt!mişti .. Bu yardım talebi, italynn taplı olmasından istifade eden Yunnn tırmak. cinsi ıslah etmek Ege 
Burada husule g~tirilen zarar kat' iv- dan ağ'ır toplarla dövülen, tıra sıra do- havacılığının yalnız başına ingiliz ha- kuvvetleri, süngü hlicumiyle itah·anla- ıa o\'alarında sulama1 işleriyle 
yetıe t . bit cıaememiştir. • Tayyarelerı· nanma obilsleriyle hırpalanan, gece ''acılıvı ile mücadele kudret ve knbi- rı mevzilerinden atmnğa muvaffak ol- olarak pamuk ziraatinde 

$nl'ki f tal.> an Afrikasında Rod zı gündüz tayyarekrin bombaları ı~lt•naa liyetfode olmadığrnı, kıvmetsizliği:ıi muşlardır. Diğer cephelerden de buna gereken tedbirleri tetkik ede 
ya hava filoları Senderat köylinde ns- G · ... ld. kalan Bardiya müdafilerinin dnhn ne aşikar olarak itiraf dem~ktir. Ctinkti bf'nzer haberler gelmektedir. 
keri binaları tahrip etmişlerdir. Diğ r erı çagırı ı kadar zaman mukavemet gö terecekle- Libv.ada, Arnavudlukta, Akdenizdc ve T.epecl.,len ve Kilisora mevkilerinde 
tan arelcr Kasala mu 80 kilometr si- Bern, 2 (A.A.) - tngilterey ... karşı rj tayin edilemez. Bu hususta bir hii- hatta İtalynda verilen hava harplerin- İtalyan ar mü~kül vaziyete cUışmiişlcr-
sali f;arkisindeki cliışnıan mevz·ıerine yapılmakta olan hava hücumlarına iş- küm vermek güç olmakla bera~r. dün de lfolyan havacılıi',rt en ağır darbele- dir. Burada i]erl~yen Yıınan kuvvet\.c
pike hücumlarda bulunmuşlar, motör- tirak etmiş olan İtalyan tayyıu·e filo- blitün giin İngiliz hazırhğınn mani ol- ri ~·emiştir. ri, Kilisora - A vlonya yolunun ınühiın 
hı \' ıtah; , nakliye kollarını t•ıhrip ları, İtalya lıava nezaretinin emriyle mak için Bardiya müdafilerinin top Diğer taraftan 1 ngiliz layyareleı i kısmrnı topçu ateşi altına almıslnrdm 
etmir-ıl r, bu~ ük bir yangın çıkarmış- geri çağırılmıstır. Yalnız, Almam .. . ateşi Lile yapmamış bulunmaları dik- İtalyan sanayi mıntaknlarını ela ha ge- İtalyanlar, un yoldan ııakli)"til yapa-
lar, bir ka~ dafi topu susturmuşlarclır. İtalya birliğine bir nişane olmak üz ... - kate şayandır. niş lıir şekilde lıombarclımana lıaşla- mam~ıktaılırlar. Ekser yerlerde ı1iya· 

Har kfıttan butün tayyarelerimiz re bu tayyarelerclen bir grup Alınan- Diğ2r cephelerde mühim bir hfüli- mışlardır. Dün de, fena hava şnrtla- de bfr metı,eden fazla kar üzerinclc: 
salimen ll !erine dönmüşlerdir. yada kalacaktır. ..:e ge<;m"miş, sadece İngiliz tayyareleri rına rağmen ingiliz hava kuvvetlr.ri \.ınrp •"tmektcclir. 

Trablusgarptaki 1talymı tayyare mey- Almanya ,-e işgal altındaki ahızi ı1z - Yunan topçusu kuvvetleri. eri~ilmez 

Türk Sahne, müzik ve sinema ıöhretlerinin buluıduğu emsalsiz şaheser 

KAHVECİ GÜZELİ 
Rejiaörü 

ERTUGRUL MUHSiN 
Batrollerde M 0 N 1 R N U R E D D 1 N 

Bestekarı 
SADETTiN KAYNAK 

HAZ 1 M 

danlarını ve şarki itaJy.an Afrikasııı- rinde geııi:s hareketlerde bulunmu 1: r zannedilen tepeler~ topları kendi cıp·t;.. 
dakj mevzileri bombarchmana tabi tu- dır. larında çıkarmış, buradan italyan mev 
LUlmuşlardır. Taarruz bilhassa Bremen üzeriı.e zil rini ateş altına alınca it.alyanlar 

HAVALARDA: tevcih edilmiş ve çok ağır olmustur. şaşkına dönmii~lerdir. Yunan menzil 
Günün en mühim hadise:si, şüphe. iz Alman tayyarelerinin İngiltertı iizerin teşkili•tı f~vkalade iyidil'. Halbuki ital

ki İtalyanların Alman tayynrecilerini deki faaliyetleri ise, münferi<l hücum- yan kuvvetleri, bazı yeri rcle kendile
imdada çağırmaları dır. İtalyan kumun lar denecek kadar az olmuştuı-. rini be ·letnek için kedi \'<' köpekll"ri 
danının emri yevmisinde bu tayyare- Denizlerde ,yeni v.e mühim bir ha- J:ıile öldürmüşlerdir. 

' • l A A \ 

sının Arnavudluk hududund 
ha biri bildiriyor: 

«$imaı cephesinde her ikj 
son muharebeleri müteakip 
bj. fakat şiddetli muharebe 
zırlıyan bir sükunet müşahe 
mh~tir. Havalar da değişmişt 
durucu poyraz yerine, yağ 
tiren lodos esmeğe başlamış 
iki tarafın menzil teşkilatı, h 
ııuııda vukuu beklenen bu n 
daki kat'i muharebeyi hazır 
meşguldür. 

Gerek Yunanlılar ve ger 
yanlar, gece karanlıktan 
ederek top mevzilerini de· 
olduklarından, dünkü hare 
men hemen topçu düellosuna 
f.~:of.~ .. 


