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ıogiliz ordu ve donanma· 

s nın Afrikada Italyım-

~t• karşı kuandığl parlak 
~ll\rllffakiyet, Yunan 'ıların 
~truıvotlukta elde ettikleri 
Gyük zafere bir naıire sa-· 

'
1'•bi1ecek derecede mühim 
• t Şamullu olmuştur. Bu 
htlak muvaffakiyet ile bü
~Gk zaferin derecei ebemni· 
)t\ini burada mukayese et
~tğe ]üzüm görmiyoruz. Fa -
't zikri lüzümsuz olmıya
tak nokta vard ı r ki o da 
IİQıdiye kadar Afrikada he· 
~tn müdafaa vaziyetinde 
lllunan lngiliz ordularlDın 
;İddi ve şıddetli bir şekilde 
'arruz ve müdafaaya" geç-

111.iş bulunmasıdır. 
lngilizlerin tecavüze g'ç 

~tıa için nasıl dört başı 
:•nıur ve netice ve zafer
d ~il emin olarak ba:ıırlan 
•klarını ve böyle bir me
•eıede hiç bir f e.ı akarlı ktan 
~~kinmediklerini, biraz tarih 

ı:!~ıder pekala takdir ederi 

işte bunun içindir ki ltal· 
r'aıların pek çok güvendik
b~ti Afrika kuvvetlerine 
il korkunç darbeyi vuran 

~~ onlardan bir savaşta 
~tt bin esir alan ve pek 

~?lt hizmetler bekledikleri 
1
" generallerini yok ederek 

~\l&\1İnini de yaralıyan lngi
'•lerin bu muvaffakiy-:t ve 

~\ferlerinin büyük kıymet, 
~~tnımiyet ve manası da 
~lldiliğinden aşikar oluver

"ıtıtir. 
SIRRI SANLI 

B.Çörçil Avam 
kamarasında 

Sima i Afriks-
daki vaziyeti 

iz h etti 

Londra ( A.A ) - Başve

kil Çörçil ava m kamarasın
da şimali Afrikadaki vazi
yet hakkında demiştir ki: 

- B. Eden teşrinievvel
de orta ş arkta mühim seya
hatini yaptığı zaman Nil kı
yılarındaki lngiliz ve impa
ratorluk ordusu kumandanı
na yaloız d aha büyük bir 
emniyet hissi vermek ıçın 

değil, fakat taarruza geç
mek imkanını bahşetmek 
ıçin iocauca ve malzemece 
kafi miktarda takviye ver
miş bulunuyordu. Fakat bu 
esnada Italyanın Yunanis
tana tecavüzü üzerine top· 

- Devamı 4ncü sahifede -

~lmanyada bu- Meriç v;--Tun· 
ltınan lng'İliz canehirleri 5,5 
~ • 1 • • t ,, .. k 
sır erıne yıye- me re~ yu -
~~k ve kaput seldi 

gönderildi 
---o---

t Londra (A.A) - lngllte
~ harbiye nazırı Bay Eden 
-~ d •nı kamaresı n a Alman-
)'da esir bulunan lngiliz 
'~kerlerine yapılmakta olan 
~~rdım hakkında demiştir 

1 : 

- ''Almaoyada bulun11ın esir 

1 •lcerlerimiıe kışlık yardım
~"1nııza deYam etmekteyiz. 
).•rdeşjerimize Almanların 

) 
1>'ecek ve giyecek veremi

~t'.tklerini bildiğimiz için yi~ 
!tcek ile otuz bin kaput 
de üniforma vesaire gön• 
~erdik bu yardımlarımıza 
' 9•111 edeteğiz. 

-·-
Edirne (A. A) - İki gün

den beri dLva m ed ~n y~ğ· 
murlardan sonra Meriç ve 
Tunça nehirleri beş buçuk 
metre yükselmiştir. Edeme 
yolu çok hasar görmüştür. 
Tuğyan Yunanistanda da 
büyük zararlar yapmıştır. 

Suların içinde bulunan evler 
~ökmektedir. 

Ameliyesine jandarma as
keri kuvvetler hummalı bir 
faaliyetle çalışmaktadırlar. 

Nüfus ve hayvanca zayiat 
vardır. Halkın bir çoğu 
ağaçlara çıkaralc canlarını 

kurtarmışlardır. Her iki ne
hir şu dakikada miltemadi
yen yükselmektedir. 

45 Numara~ı Şimali f a- Ür azetele-
Yunan teb iii da 22 1 alyan e d orlar? 

Atina (A .A) - ( 45 nu
maralı Yunan resmi tebliği) 
ordularımız taarruz l arına 
rouvaffakiyet le de vam et
mektedirler. Siperlerde bu
lunan lta lyan kuvvetleri sün
gü hücumlarımızla tardedil
wiştir. Düşmandan yenıden 
3 top ve müb m mikt. rda 
harp malzemesi iğti 1ı am 
edilmiştir. 

tayyaresi ah- -·· ..... 
ULUS: 

---o--
Lo _dra. üzer n
de 36 

rip ildı 
Kahire ( t\ A)-lngiliz ha

va kara rgahının tebliği : 
Derneden Seydibaraniye 

bütün tayyare meydanlan 
bombardıman ed i lmiş düş

manıu tahaşşüt V\! motorlu 
kuvvetlerine hücum yapılarak 

dağıtılmışhr. ve 22 düşman 
tayyares i tahrip edilmişti r. 

Bu tayyarelerden 18 i ka
ybolmuş ve 4 düşman tay
yaresi yerde yakıl mıştır. 

Üç tayyaremiz üslerine döa
memişlersede iki pilotumuz 

iaşe, bir milli mü da -
f aa meselesidir 

-o
Falib Rıfkı Atay : 

saat 
beri hiç bir 

hava hücu U topraklarımıza inmişlerdir. 

Şimdiye kadar alınan esir· 
lerhı mikdarı 4000 den faz
ladır. 

Hükümet resmi gazetede ·ı 
çıkan son kararname .. ile, 
buğday davasmı halJetmiş
tir. Buğday. ordu ve balkın 
ekmeği demektir. Milli ha· 
zır)aoma devrindeyiz. Ekme
ğin üstünd e, evveli, ihtikar 
oyunlarına müsade edeme
yiz; sonra, halkm ve:f ordu
nun iaşesini, bu harp niha
yet buluncaya kadar, kat'i 
emniyet altına almak zaru
retiodeyiz. olmadı 

Londra (A.A) - Londra 
üzerinde 36 saattanberi hiç 
bir huva muharebesi olma
mı ştır. Yalnız logiliz ve Al
man uzun menzilli toplar 
arasında tupcü düellosu ol
muş ve bir saat devam et
miştir. 

mühim 
siyasi bir 

Bitler 
ve 
nutuk sövledi 

---oı---

Bitlerin nutku 
hakkınd 

Londra (A.A) - Hitlerin 
nutkunu tefsir eden gazete
ler yazdıkları yazıla rda Hit 
terin nutkunu mütat hilafı· 
na tecavüz değil tedafii bir 
vaziyette bulmuşlardır. 

Hitler nutkuoda ne Ja· 
ponya ve ne de S ovyetler 
birliği hakkında hiç bir şey 
söylememiştir. Ayni zaman
da .-ıelsten de bahsetme· 
miştir. 

Hakikat odur ki Türkiye 
bir ziraat memleketi olduğu 
ıçm, Karadeoizden başka 
Basra yolu ile, serbest ve 
tehlikesiz denizlerden istifa
de edeceği için, asla kıtlık 
çekmiyecek bir vaziyettedir. 
Hücum ne taraftan gelirse 
gelsin, Türkiye, büyük harp• 
te olduğu gibi, bir abloka 
çenberi içine alınamaz. Bi
zim ihtiyacımız, yeni harp 
şartlarına göre, ilk devirle
rin stoplarını yapmak, tevzii 
etmek, ve biç bir veçbile 
iaşe mesel.esinin, ihtikar 
hırsları yüzünden, zorlaşma
- Devamı 4 cü sahifede -

""""""""""""""""""""""""""" 
ı i Kahraman ordumuza kışlık ı 
f hediye teberruu gün eeçtik- ! 

,, i çe çoialmaktadır.. i 
" ...... 6.ff " .. " .... " 

Bertin (A.A)-Bir teslihat 
fabrikası amelesiue bitap .

1 eden B. Hitler bugüa mühim 
bir siyasi nutuk irat etmiş
tir. 

- Devamı 4üncü sahifede 

---o-..-

Emniyet 
Müdürümüz 
Emniyet müdürümüz B. Said 

Özgürün rahatsız olduğunu 
teessürle haber aldık. Sayın 
mlldllrümüzo şifai icil te· 
meanl ederiz. 

lzmlr Akfam Okulu 3000 parça eşya 
dikerek partiye teslim etmiştir 

lzmir Akıam Okulu talebeleri kahraman asker 
ağabeylerirte pamuklu dikiyor 

Son günlerde lzmir bal- ğalmaktadır. Yeniden 10446 
kının hudud boylarında so- adet yünlü ile 2852 adet 
ğukta, karda ve yağmurda pamuklu, çorap, fanila vesa-
nöbet bekliyen kahraman ire toplanarak Parti ve Kı-
askerlerimize hediyeler ver· zllay kurumuna teslim edil-
mek hususunda gösterdiği miştir. Bundan başka şehri-

alAka cidden büyüktür. miı: tütün ve pamuk tacir· 

Feda kir Türk ordusuna 
verilen bu hediyeler yekü· 
nu heriÜD biraz daha ço-

leri ile manifaturacılar bir• 
liği 4 bin avcı yeleği ve 

-Devamı dördindl ıabifede-



SAHiFE S 

Ne yazık ki o gece vukubu· ma aza ar a lŞl arın a 
lan bir hadise beni yolum- dınlatılması müsadeeclil 

dan alııkoydu 

- Sizinle alzleıtiiimiz 

ı•ce fuara ıelemediiimin 

••Hbini •oraadan beni iizl· 
el tilclyetiaize baıladıniz. 

gerçi ıize hak vermiyor de
tilim. Çlnkl hakikati beniz 
bil miyoraanaz. 

Sizi hiç bir zaman bekle
dlp te ıelmemek hataıını 

&zerimde taıı mak i•teme~ 
dim. 

Ne yarık ki o gece vuku 
balaa bir hldiıtt beni yolu111-
daa alakoyda. 

Tam iakele1e relmiı, ••
para biaecejim sırada aea.e· 
ler•eaberi milteverrlm balu
aaa bir arkadaıımın 6llim 
... berini aldım. 

laaanla ber•ber ailuile de 
iyi konuttupm merhum ar
kaclqamın o ıecelık matem 
laaauine widerek inıaaların 

birblrlerlae borçla oldaklan 
IOa vazifeyi yapmıı oldam ..• 

Uydardutam bu yalana 
Tlrkln detil azdaha gen
dim bile inaaacıktam. 

Bana iaai1aa Tllıkan, de
rin bir rlila geçirerek sor· 
da: 

- Arkadaıınız genç miy
di? 

- Yirmi •ekiz yaıında 
vardı. 

- Çok yazık.. Onun ra· 
laana manevi çelenklerimi 
ıöaclerirken, doltlarım, dost 
larıaa azua ömlrler dilerim. 

- Teıekklr ederim ba
yan Tlrkln. 

Tlrkln tamamiyle mllte
rih olmaıtu. 

O.anla ıaziaodu çıkıp, 
ltiru dolqhktaa aoara, Şa
siye ile Cevadıa •••İttikleri 
,.,. ıittik. 

Ba tenha kite ıeviıenle

rin •• elviriıli bir •ıiyaniy
di. 

OıaJ bulanan ıevkililer, 

•iaçlarıa ıas' araı t , 

ml,fik b r kocar• 
abamıılar gibı emin v muı
teıih idiler. 

Tabiat k lbit)n en busas 
da'.Dan, ı nki faı ın ha ses

siz lrö~·ıine •yrılmıı, muo
tmm beyec1nlarıyJe, bel~-

Dr. Işık 
lsmir Memleket butaneıi 

Rontken mütehu•ııı 
oatkea •• fJektrik tedaviıi 

Japıbr. ikinci Be1ler Sokalı: 
2' Ne. Tat.IPON 2542 

ean dola kalblere verdifi 

ilbı•la, lrkek aevıilileri 
CHarete f8tİı İyorda f 

Bende de o rece limit edil
mez bir ceHret vardı. Iıte 

bu ceıaretledir ki Tilrkloa: 

-Bn Tlrkia, dedim Birbi
rimizi tanıdığımızdan ba gfi
ne kadar blli kalblerimizia 
11rlır1 bize yabancı.. S6yle
mek iatediiim bu ıırJar çok 
zamın ıizi• reddinizle akim 
kaldı. 

Kalbimi neclen &ireamek 
iltemedijiniai bir tirli aalı
mıyoram. 

-Soau var-

Serbest dövizli 
ihraç lisansları 

-3-
Bedeli ıerbest döviz "la

rak memlekete ıetirilmek 

kayıt ve ıartiyle allkalı Ji. 
sanı mercileri tarafıadan 

ihracat tacirlerine veıilecek 
olan serbelt dö~iıli ihracat 
liıan•l•n'!ın kambiyo merci
lerince dövize edilmeıi ka· 
rarlaımıfbr. 

1 
11111r

1 
oııuada ıııır 

w 
Yağmur ya2-
mıyan ver 

yoktur! 
D&oyada yajmar yağma· 

mıı hiçbir yer yoktar. Hat
ti ıahra1ıkeWrde biç yağ· 
mar yapaadıiı riveyet edi· 
1 a iSlüm •adisi•e bile yağ
mur dlftlp, tabiyat llim*-
lerinia yapbldarı tetkikatla 
anlaplmııbr. 

• 
Altın· ren2i 
kumaıların 

boyası 
Bir 1 giliz profesirü bir 

sabah Jlboratuarıaa geldiji 
zaman ma•anın 6rtiiaün&n 
bir kıamıaıa .albn rengi1'de 
oldutu u 16rml1. Bir ak
ta.n evvel or.-ya bazı iliçlar 
dilctlilloü anla'Llf. Banan 
izeriae teca &beler yapmıı 
ve herhuıi k•mqı altın 

renriae boyaya• maddeyi 
ketfetmiıtir. 

Ankara (A.A)-Baıveki- ı tebliıata •J•alanaı riea •· 
lettea teblii edilalttir : derim. 

15-11-1940 ta?biade alı· KARARNAME : 
nan karar tlıerıne ıtıkları 1 _ lO-l t-1940 tarilı ve 
•6ndlrtme ve karartma ai- 2/14LLa J k il . • • ...v sayı ı araname e 
zamDameııaın tatbıkah hak- t tbik k ·· L ı 
kında memleketin her tara ha mev une aoau an 

ava taarrazıanaa karıı ııık· 
fından alınan aal6mat va- 1 • dil il . k 

arın svn r muı " arar-
tandeıların bu vazifeye ay- tılmuı nizamııamuiııin •-
m~k haıusuada rl•t~rdik- moml tenvirat, iç ve 
lnı ylkaek baısaıiyeb mem· dıt ııakları ve aç11cta inıa-
naniyetle tebarlz ettirmiı· ata taall6k edea maddele· 
tir. riyle nakil va1ttalarına mi• 

Bu arada bir çok noksan· 
lar tamamlaamıt ve bir çok 
acemilikler dbeltilmiıtir. 
Barla Vekiller heyetinin 
aldıjı ikinci bir kumla ev
velce konulan memaaiyetle-
rin bir k11mı kaldarılmıı bu
lunmaktadır. Sayın halkımı-

zın bundan ıonra zaman zar 
man habersiz olarak yapıla
cak tedbirleri g6z ia&ude 
tutarak evlerinde ve dik· 
klnlannda hazırladıkları ter
tibatı iyice ma~faza etme-
lerini idari mikamlar tara
fından verilecek emir ve 
----------
Asri Sinemada 

A1rl Sinemada bitin il-
saalara ve razetelere tercü
me edilea Qaetbar •ihirbaz
lar kralı Mandrak Asri Si
nemada ılıterilmete baı
laamııtır. 

lzmlr defterderlllınden: 
Sabt 

No. 

teallik maddel"ri hakkında 
kararın aıatıdalri ıekilde 
tadili icra vekilleri laeyetin· 
ce 10-12 940 tarilünde ka· 
bul olunm111tar. 

A - Um•ml tenvirat : 
yakanda tarih ve aamara11 
yazıh kararaameaia meri1et 
mevldinde baluHaj'a mld · 
det zamnda ....... ,.ıerce 
ahamıı olan laa•a1a ka'fı 
mukeleme tertibah baki 
kalmak f&rtiJle aormal ten· 
Yirata mllaade edilmiftir. 

B - Reaml ve laaıaıl bi· 
aalarda iç ve dıt ıııldara 

iham ıirllecek zamanlar· 
da ini tecr8belere tlbi ta-
t11lac•iından alaamıı olan 
tertibat muhafaza edilmek 
tartiyle normal tevirata mi· 
saade ola•mnıtar. 

C - Açıkta inıaat tea· 
virah •erbest bırakılmıtbr. 

leri tenvirah aormal sa 
larda oldaja ıibi c•~ 
edecektir. 

2 - Ba kararname 
tarihinden itibarea mat 
dir. 

• Akf&m., ıaıetui m 
rirleriaden arkacla11m a. 
maleddia Bildik'i• 
C. H. P. itçi •• e1paf 
rumlan blrliil umam 
Hlaameddia Bildik dla 
leden aoara vefat • 

Keclerdide ail.U.e Y• 
laaua arkadapaıı 8. 
leddiae tuiyeleri•iai ~ 
nz. 

Merhamaa cenazesi 
re relen otlu arka .... ınır:• 
~•t Ce•alettin Ye 
larıaıa ittirakiyle but .. 
ledea ıoan saat 14 da 
rantiaa camiiade ... .-
hnchktaa aoua uri .... _.. 

tudalri elledl iıtiralaa 
na te•di edilmiftlr. 

250 Karııyaka Balariye M. 1868 ci •o. 178 ada 11 parHI 288,9'1 metre murabbaı 
1 no.la arsa ve bahçe -

252 Karııyaka Alaybey M. 1693c8 ıo. 35 ada 9 par1el 259 m.m. 36-6 ao.la ena 12' 
253 ,, .. " " " " ., 8 " 94t50 m.m. 36·5 ,, ., 42 
254 Kocakapı m. 1092 •· 1846 ada 16 par. 410 m.m. 1 • 1 no la araa 41 
255 Gaziler m. 1254 el ıo. 1518ada 30 par. 232,SO m.m. 4·2 arsa 25' 
256 Kocakapı M. mektep aokak 929 ad• lpar. 57 m.m l·S 110. araı 20 
ıS1 teoecik allrmeli sokakta 112 m.m 33 aunıalı arta 5' 
258 birinci tepecik 1225 ci sokak 3o m.m. 76 no.la dilkkia 
259 mirali m. 1057 iaci aokak 1579 ada 16 parael 27,So m.m. 63 DO.la laaae 
260 abmet •i• m. luzlaraias1 haaı &ıt kabada 337 ada 55 parsel 27,55 ao.I• oclal.., 
262 iki.;ci karantina m. iıkele sokak 779 ada 13 parael 94 m.m. 89 • ar• 
263 " " " büb61 " 1745 " 8 " 224,5 " " 2-2 • • ~ 
264 ., ., ., veyıel ve ıamı •o.1748ada4 parsel 217,25 m.m 20 no.la ana "6• 

2'S ,, ,. " bllbtil ve mısuh ıo. 787 ada 11 pat. 258 " .,219 lao.la • 2S 
266 " ,, ., ,, • ıami ., 1748 ., S " 213,50 ., • 19 ., .. 21 
267 " ,, ,, mısu ı cad. 1754 ada 1 parsel 271 m.m. 28 ao.la araa 14 
268 ,, ., " bülbill ıokak 1745 ada 15 par. 113,75 m.m 18 1 ao.la ar• 14 
269 ,, ., ., nazmiye ıo. 774 ., 11 ., 156,75 ., " 4 ao la ana 9' 

~·,-

270 " " iıkele •okak 766 ., 2 ,, 331 " " 49 • " 
251 karfıyaka alaybey 1619 anca aokak 36 ada 35 parsel 73,So metre marabbaa 

1 numaralı dam 
271 ikinci karantina m. b&lblH aokak 1748 ada 7 parsel 211 metre maraltbaı 

6-1 namarah arsa 

Yakarıda 1azıh emvalin mllldyetleri peıin para ve1a Udaci tertip taıfl1e y..aı!IP'r· 
bedelleri &denmek &sere açık artırma uaalile 7-12-940 taribhden itibaren 17 fh 
detle mllza1ede1e konalmuıtur. ihaleleri 23-12-940 taribiDdıe saat 14 dedir. 

Taliplerin mabammea bedelleri lıerinde yilzde 7,5 clepez1to akçni yabnnls 
meıklrda M. Emllli: m&dlrllli&ade mlteıekkil Ataf k.ımiıyoau•a mlracaatlart 
olan ar. 5196 

-~~ ..... ~ ................................................... a.L.-:ım ........ ,.. ..... -=:::z;cıcz:::z:::za-.: .. . 
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a 
aları ··-

kiylü 
Bi ıün, bt\JI Napol1oa k&ycli• ajracla, 
lir ,....., laan elmakt.Aola.-kb mak•clıf 
Kl,d• çift •lrerlerkn, c•tlayanlar akarken, 
l ııaparator etrafa usretle bakark••· 
Ilı U,11 N•polJ••• ılrlace .binle• falh, 
Hlr•tle etllerelr, laaıara•• 11alda1bl 
Ba, tarlacla çift &lren. bir ilati,.rtlı : 

, ....... ukah, ltir lllktlk bell •rcla 1 
apelro•la ıeHnce ltir llhncla ti• ılae , 

•• •nlaralr, tiyle baı adı lk• : 
K11ll: 
-•Sea lmpar1>tormaaaal çok blylk u11vaalaıın, 

.Ceza ıan, kabramaa11a, beyl>etliıia, faab11al 
11Bltla dleya ppyor ıtlı:el açık bahhaa : 
•ııtediiini ıkarclıa lalklmdarlak talıhnal 
•Arza eben ve,lrlia clloyalan atep, 
•Hatta bakim olarıaa fıteraen de ın ~eıel 
11Sea her ıeyi Japmakta kadr tliıla bu kadar, 
•&enim ıimdi ıeadea bir klçlk diletim yar : 
•Kıamı ba klrcleki bir ıeace •erecetim. 
•&ea ba meıat dlflale murada erecejiml 
•Bir laakikıt obaUJor ba tath emel ilkin; 
•Kı11111 o ıeııce lrarı1 duyuyor qk defil, lda I 
•s.. ıWIDe hakim ol, Yarma Wiiim pace, 
•ff• .., .. btlretia Yar, lnaaa ,......... beacel. 

NapolJoa: 
-•a.. bir imparatoramf bea bl7lk aavuh11m: 
~-.Um, kahra•••••, heybetH,tm ı••h1aml 
.. E•etl dı.,a ta1ı1or beaim apli: bahhma : 
-We&litimi çıkardım lalklmclarhk tMbaal 
.. Arza ebem Yetl,İ• cl&ayalan at .. e, 

..._,_. .. laakim ohu .. iıter1em ,aaetel 
111Ba arn ki cl8JD•e& derim ld : aea deliaiu : 
-"&. bl1llm laekikab erbk ~lllia : 
•aa iti yapmak içla bea bir k••••t balama•, 
.. Ana laaldmim amma, k•ll•• laakba olamam!. 

Viktor Hap 

lllenulaotlll r ,,. 9-.vurl•l11n 
.. .,.... llend• 

lzmir Valilitinden ı 
1 - 76 aamarah llilll Koraama kararaameıiaia 9 a•c• 

• ••cl4'eli macibhıce Dewlct aamıaa elkoaalarak mlha1aa 
eclOee k bofclay Ye ça•darlardaa ahucak,1111ma•lerla ••· 
•J••eal 13·12 940 Cama ıl•I aaat dokuda• itibar•• Tep
rak Mabaalleri Ofili h•ir ı•bealade yapılacekbr. 

2 - Allkadarlana api si• •• -tt• mezk6r $abede 
laa11r balaamalan lkımdır. 

S - llaa1••• -.aıacla tahıee ••J• temtilea lauar ba
lamaraalarla bam balnclaklan laalde ••k• mellaa iti· 
rularını tatalacak •lllt Yarakalanaa clercetm.,..._ tafla 
olaacalr eftaf •• flatl kabal etmiı .. Jıla•klu4ı ... 

....................... ~·· 
Rellert TaJlor - H .. i Lamar 

olıı Ja,..hla .. •• n mtblm halMrler .• 
..... ın laer ,a. 2-S.50-5.30-7.58~ 80cla ı 
ıaı141Mill ••.Puar ... leri 11.SO.el.!Ocla ill•e 13aa11 wardtrl 

MM1o .... • lav tl•llacle ilk betl•naa ıea :ulan acua ı 
cllr •• fiatleri .. 2o-25-So ku,..ttur J 

olap ol• ..... ..,. 

Fraaıı•c• Slıll - Matineler 3,3 • 6 8.!0 
iki ff6- birde11: S-12·940 bar&aden itil»area 

(20) 

Ba cloayada i Kro•• lmıaıiy e Şpielma• 
•••• 7ualaa ve sar tJeri Loadradan se
len mektuplan daha dikkatli tetkike ... 
laclljı bir lada ıdi ki Turraayaaın 7a&1ba· 
•• kapuı açddı. B r ıitil ve bir de nıml 
polla Ramrih; ıetiıdiler. Sivıl polia caı
flaterer;ek cl;tdi ki: 

- Ba1 TQrraa İfte aizm aclamıms. il· 
dm ba adam Ye ba if le allkamıı: 1ok. it· 
te biıde J•"1iı be1aaall bavl eYrak ta 
bara da, ba ••ralaa uuaada eYiade bakla· 
tamuı: bir d, mektap var. 

Mektap al•aacadar Eter iltera•la m• 
mladereeab hakkında da mallmat •••· 
lim. 

Turran ce-.ap verdi: 
- T•kklr eclerim. Sia ••rala lllNID· 

• ben hem e•rald •• laem ele mekbllıı
kndim ok--. 

latibbuat m11Hn1 laem cenp ..a,. 
Ye 11 .. de cıasaıla bir la enel ,.ı.a 
kalmak, ba bdar valdtteaberi erkini laar
W,.Ji, hder-1 blrolarım, pollı lıaflyelerlal 
telafa ........ ba arareap tebeke hak· 
lmacle bir ip aca balmak ipa caa ab• 
yorcla. 

Zabıt Ye cu• ,..... kaldılar. Ca..
U8DC8 •• •Uıkatle baktiktaa ıoara •• 
we bitin aalnr11abfaaa rafmea b• tipi• 
nlaalMkkl e .. n ıormu••• enel keti• 
phftı. 

K.,..11.daki 27 ,q1arı.J., ....... iri. 
.aiyah aaçb " kara dala bir Mllllaalaaıa 
kafMllldaki urları ketf lçla ılalerhlia lfl· 
•• bakb, baktı. 

Zeki upa m flaler, arlra1a kibarue 
tarumıı uçlar, ı••it aha ba ...... bl
jlk Mr Hkl ıahlW oldwtaa ba ,Werl· ,., .... 

la ılbi cuuslarla lıi olaa, ..,.,..,.. 
itleri me,dau çıkarmakla memu w
laer iatilabaratçı lfİbİ baJ Tana Ulal 
Ramrilala cl1t1D•&iklerlai 11,ıetmacla ew• 
•el bilmek iltirorda. ••• ••lemek ipa 
ltltti ........ tetuldl8atl birer Wnr 
tkd•• sePiror. 

Sim bir çen~ iace ct•klar, beJU .... 
ler, çekme baran, mmdanm bir ap tim· 
ı•k ·~· iki ılz aabibi olaa ba ••• 
pldl itilluile 1eYimli in de matnu .... 
kul ~ki tabiatiade R bir aaf slr-
•lftl. 

-Dna•nr-



SAHiFE 4 (Halkın S-1) 11 lnciKia•a 

1:ürkG~zetele- B.Çörçil Avam : Hitle~ m~hi1:° 1 ütünlerimizin 
rı n~ı.ror a!'? ~am'!rasın.da ive sıya~ı bı~ . 
-s., taraf• ı ci sahifede- Sımalı Afrıka- nutuk soyledı SEVKlı E DEVAM EDILIYO 
sKıaa müsaa?lek edtmedm~kbt~. daki vaziyeti -(Baştarafı birinei Sayfada)- Basra yoliyle Amerikaya l.zmirden dün de OD vagon ti" 

ararname ı a ım ır. u- 0 t- k d"l · t" un sev e ı mış ır. 

~ü~ bu zaruretleri gördüiü İzah etti 8. Hitler logiliz ve Alman Badema DeYlet demiryolları her gfio tütün kumpanyaları 
a ardoaları kdabr!ılamkadk h~- --o--- arazilerinin vüsatini kayde- emrine 11 vagon ayırmıştır. 

soıun 8 ne te ır u rctı, derken 40 milyon ltalyanın ------------------------~ 
d . k "k 1 -Baştarafı 1 inci Sahifede- ) k 

ne . e. azmı ve Si o mıyalln raklarının kahramanca mii- da yalnız beş yüz bin kilo Kahraman ordumuza kıc 1 
yenı tıcaret . ekilimiz, mi i metre murabbaı araziye ha- y 
hazırlanma devrinin kendi dafaasıoda Yunan ordusuna h d• t b v 1 
h yardım için hava kuvvetle- kim olduklarını söylemiş.bir e ıy e erruu çoea ıyor 

isssesine düşen diğer inzi- millet dahilindeki muhtelif 
hatlarını birer birer tabak· rimizden büyük bir kısmını 

içtimaı menfaatler arasında 

olduğu gibi milletler arasın
da da bu müsavatsızlığın 

ortadan kalkması zaruretine 
kani olduğunu biJdirmiştir. 

kok ettire~ektir. Bütün bu Mısırdan buraya göndermek 

mesaide, halkçı devletin si
yasetine, harp tekliflerin de 
olduğu gibi, imme hakkı 
ve menfaati ile vatandaş 

hakkı ve menfaati arano
daki ahengini titizce mu ha· 
faza eden dikkat ve basiret 
bakim olacakhr. 

---o,--
İtalyanları mu-
kabil taarruz
ları tamamen 

püskürtüldü 
Radyo gazetesine göre, 

Arnavutlukta Fraşarinin ba
tısında Italyanların mukabil 
mukabil taarruzları tamamen 
püskürtülmüştür. Ceaup cep· 
besinde ltalyaıılar mütema
diyen ricat halinde olup 
Kilisoranın şimalinde inkişaf 
eden taarruzla ltalyan kuv
vetleri çok müşkül bir duru
ma düşmüşlerdir. 11 inci ltal
yan ordusunun umumi ricate 
karar Yermesi kuvvetle bek
lenebilir. 

Mısırda Libya hududuna 
80 kilometre mesafede olan 
Sidi Barani mıntakasmda 
hava, deniz kuvvetlerinin 
himayesinde logiliz ordusu 
tarafından yapılan harekih n 
devam ettiği bildiriliyor. 

Esirler arasında bir gene
ral ve pek çok subay var
dır. iki üç günde inkişaf 
eden taıarruzdan ziyade bü
yük bir taarruzun başlangıç 
olduğu tahmin edilebılir. 

Bu harekatı yapan kuvvet
lerin zırhlı ve motörlü kuv
vetler olması muhtemeldir. 
Başlayan harekat iyi netice 
verirse daha gerideki p yade 
birliklerioio de barekita iş· 
tir ak etmeleri beklenir. 

logılizler ltalyaya bo dar
beyi indirirken gene ral Vey
gand ta Cezayırden Tunusa 
geçmiş, yani Trablusgarbe 
bir adım daha , a !aşmıştır. 

General Veygandın şima
li Afrikadaki bareketl ı:ri es
rarengiz bir mahiyet almış
tır. 

Generalin ora daki Fraıı.:1ız 
müstemleke kuvve:tlerini her 
ihtimal~ karşı hazırlamakta 

olduğu malumdur. Bugün 
bu· askerler Almanya ile sulh 
pazarlığında ehemmiyetli bir 
kuvvet teşkil ediyorlar. Ha· 
diselerin inkitafı Fransanın 
vaziyetini takviye ~tmiştir. 

lngilterenin bu sırada 

ltalyaya mümklin olduiu ka-

lüzumu basıl oldu. 

Çölde bir mahallede yüz 
kilometre ilerlemenin büyük 
kuvvetler kuHanıldığı zaman 
hiç bir sureti~ tesadüflerden 
ve ithalatlardan iri bir ha
reket teşkil etmediği nazarı 
itibara alınm;.a.Jıdır. 

Hali hazırda Alman eko
nomisi garp devletleri eko
nomisinden bambaşka bir 
şeyJir. 

iktisadi sahalardaki fili 
kararlar gayet geniş bir nis
bette temsil edilmekte olau 
halk kuvvetlerine verilmiş-

Çörçil bilihire Seydi Ya
raninden babsı?derek son 
muzafferiyeti hakkında iza
hat -ırermiş ve sözlerine şöy-
le devam etmiştir. tir. 

Bu büyük barekabn şü· B. Hitlar Almanyanın albn 
mul ve neticesi hakkıada mıkyası esasına bel bağla-
tahmiolerde bulunmak için mamış olduğunu söy1edikten 
vaktin erken olduğunu, fa- sonra sözlerine şöyle d evam 
kat ilk safhanın muvaffa ki- etmiştir: 
yetle neticelendiğini de söy- - Karşı c t.phemiLde ise 
lemiştir. servet için şahsi ihtiıaz için 

--o---
Almanya ve ln-
2iltere 'üzerin
de hava hü

cumları 
-o 

Londra (A.A)-Tayyare
lerimiz Brem ~nde bir tay
yare fabrikasiyle Blum, Ka
le ve Dünkerk limanlarını 
bombardıman etmişlerdir. 
Bir avcı tayyaremiz bjr düş
man bombardıman tayyue
sbi düı,ürmüştür. Bir tay
yaremiz üssüne dönmemiş
tir. 

Alman tayyareleri münfe
rit uçuşlarla sahillerimizi ve 
bazıları da Kent mıntaka
sında uçmuşlardır. 

Alman tayyarcleri iki-üç 
bomba atmışfardır. Hasar 
yoktur. - ===· 1 • scs 

dar ağır darbeler icdirmek 
ictediği anlaşıhyor. lngiliıler 

Almanyama zaif ortağının 
sarsıldığı bu sırada ltalyayı 

harp dışına atmağı kurmaş 
gibidirler. ltalyaya birbiri 
ardınca hıdirilen darbelerin 
manası bu olsa gerektir. 

Cenubi Atlantikte 7510 
ton hacminde Enterprays 
adlı logifü: kruvazörü Al
man korsan gemisiyl~ bar
betmiştir. Bu kruvazörün 
sürati otuz mildir. Her bal
d ! Atlas okyanusunda faa
liyette bulunan korsan ge
misini en kısa bir zamanda 
imha için logilizlerin diğer 
deniz kuvvetleri daha gön
derdiği fÜphesizdir. Atlas 
okyanusuııun lngilizler için 
hayati ehemmiyeti na.zarı 

dikkate alınına bun.lan fiİp
he edilemez. 

mücadele eden bir alem 
mevcuttur. Bizden tamamen 
ayrı olan bu alem dünya 
tahakkümünü altına istinat 
ettirerek takip etmektedir. 
Bu iki alemden birinin biri
nin yıkılması icak eder. 

Ben milletlerin birbiriyle 
çarpışmak mecburizetinde 
kalmalarına müteessirim.Ben 
onları barıştırmak ve bera
üerce iyilik yapmalarını te · 

min e ttirmek isterdim. Fa
kat mademki bu efendiler 

Nasyonal Sosyalist devletini 
ortadan kaldırmak, Alman 
milletini inhilal ettirmek ve 

parçalamak gayelerini harp 
gayeleri arasına koymuşlar· 
dır. 

O halde ya kında bir sür· 
prize nail olacaklarını söy-

liyebilirim. Bu sürpriz zan
nederim ki şimdiden b~şla
mıştır. 

Biz şimdi her ihtimale kar
şı müsellih bulunuyoruz. ln
giltere istediğini yapabihr. 

B. Hitler sözlerine şöyle 

devam etmiştiı: 
- Bizim lfıgahmızda tes

lim olmak kelimesi mevcut 
değildir. 

Ben harp istemiyorum, fa
kat bana cebren kabul etti-

rilmif olan harbi benim ve 
Alman milletinin son nefe

simize kadar idame ettire· 
ceğim. 

B. Htiler mücadelenin bil· 
hassa bir istiklal mc•deleıi 
olduğunu ve Almanların bü
tün ihtiyaçlarını yerine ko-

yacak bir neticeyevarnıak için 
harp ettiklerini söylemiştir. 

Bütün dünya milletlerine 
misal teşkil edecek bir içti · 
mai devlet kurmak arzusun
da olduianu da iliv• etmiı· 
tir. 

- Baştarafı 1 inci sahifede -

7500 pamuklu hazırlayıp f gayret sarfetmekte bir re-
alakadar makamlara tevdi kor teşkil etmiştir. 
eylemışlerdir. Şehrimiz Akşam Kız Sao· 

Yeni kurulan Hayırseven- at okulu d>t bu uğurda çolı 
ler cemiyeti bmir şube si de çalışmış ve kısa bir zam•0 

içerisinde kahraman asker 
bu uğurdaki çalışmalarını 

!erimize 3000 parça muht•
artlırmışhr. 

lif eşya dikmiştir. 
Bu münasebdle diyebilı- Resmimiz, Akşam Kıs 

riz ki hamiyetperver lzmir- Sanat okulu atölyelerinde 

liler yurd müdıı faasında şim- genç mekteplileri ktşlık be" 
dilik kendilerine düşen mu· diye dikerken göstermek-
k addes vaz feyi ifada azami tedir. 

ZlBITA HABERLERi 
•• 
Olü olarak 

bulundu 
-o-

Ballıkuyuda lbrahioi oğlu 
75 yaşında Hüseyin adın

daki şahsın evinde ölü ola
rak yattığı haber alınmış 

keyfiyet müddeiumumiliğe 

bildirilmiş ve verilen buyu· 
ruk üzerine otopsisi yapıl
mak üzere hastaneye kaldı
rılmıştır. 

---o---

Hırsızlık 
Çorakkapı Altanpark kah

vesinde Ahmet oğlu Fikret 
ve Hüseyin oğlu Mustafa, 
yüz kuruş kıymetinde ve 

kahveci Emine ait bir elek
trik düsüoü çaldıklarmdan 

ya kahta mışlardır. 

§ lkiçeşmelik 586 ncı so
kakta Mehmet oğlu Salih ve 
Hüseyin oğlu Hasan, Ali 
oğlu Halilin L çık bulunan 
sokak kapısından içeri gi
girerekbir adtt singer dikiş 
makinasını çaldıkları şikayet 
edilmiş ve suçlular yiıkalan
mıştır. 

§ Alsancak Mesudiye cad
desinde Mahmut oğlu Ah-

met Cumhur aalıştığı Ali 
Haydarın tütüccü dükkanın-

dan 22 buçuk lirasını çaldı· 
ğmdan yakalanmış ve mes
ruk paradan plO lirası elde 

edilmiş ve diğer paralan 
harcamış olduğu anlaşılnnş· 
tır. 

Yunanlılar El-
basanın mü
him yoılarllnı 

tuttular 
Lonra (A.A)-Londra as

keri mabafilletine son arelen 
malfımata g6re Italyanlar 

,~ JIC:'Ar~~ ~· 

L~~L~ 
Benzin, gaz ~e 
motorin fiyat
ları arttırıldı 

-o-

Benzin, gaz ve motorio 
fiyatiarımn görülen lüziidl 
üzerine hükumet karariyle 
yeniden zamlar yapılmıştır. 

Yeni zamlara ait karar bll 
gün telgrafla Ticaret veki" 
Jetinden şehrimiz Ticaret 
müdürlüğüne bildirilmiştir. 

--o--
Gelenler 
Gidenler 

Mardin mebusu 8. Ali 
Riza Levent Aydına, lımir 

mebusu B. Mehmet Aldemir 
Ankaraya gitmiştir. 

Muğla parti başkanı B· 
Abidin Çakır Muğladan ıeb" 
rimize gelmiştir. 

--o---
BORSA 
HABERLERi 

14 - 29,75 kuruş araıınd• 
1279 çuval üzüm, 7 · lt,50 
kuruştan 489 çuval incir, 
20 2,50 kuruştan 320 çuval 
ıınsam, 19,75 kuruştan 30 toO 
fasulya, 54 - 65,50 kuruıtall 
245 balya pamuk satılmıştır· 

Üzüm satışları hararetle 
devem etmektedir. incir sa
tışında dün biraz durgunluk 
görülmüş tür. 

----- ----
şimale doğru ricat etmek· 
tedirler. Fokrctese çok mik
tarda kar yağmıştır. Sahil
den yukarıya doğru Yunan 
kıtala" ileri harekatların• 
devam ettikleri gibi Elbas•" 
na giden en miihim yolları 
tutmuşlar ve ltalyanlarıD 
tek bir yol ellerinde kal-

•uıtır. 


