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VATANDAŞ 
TAYYARELERiN BU HARPTE OYNA· 
oıcı ROLO VE HAVALARA HAKiM 
OLMAMIZ LlZll GELDICINI iSLi 
UIUTMA. TORK HIVl KURUMUNA 
DAiMi YARDIM ET... _J 

YEN! ASIR Matbaasında ~ılmııtır 

fnglljz kuvvetleriııhı Afıikada kazan- hueüt ilerleme pllnma 11)',_ olarak 
dildan muzafferiyetleri ehemmiyetle dnam etmektedtr. Bawahk _.,....,._ 
~ ·~z milleti Yunanlsta- lerine llre İtalyan riaıtl 111numl Mr 19-
mn müstevliye k-nrıı mücadelesini ne kil •lnuprr. Shli Bunud ....-•ıld 
kadar Mmf:!ı,;lc kar.şılamıpa Y\Dl811 yıldınm llarMeti .......... 111r edlıe. 
milleti de · · zaferini ayni hararetle tlç 1ta1Jan pnrn"all tanue De Kahir• 
lelAmJamaktadır• diyorlar. ye ptlrllmlftir. -------------

Katimerini pzetesi diyor ki : İııgiliz- AMEldKAı.ILAa llBMNUN 
ler tarafmdan al11W1 esirlerin ookluiu- Nevyork. 13 (A.A) - Ammib ma~ 

-....ı repheftluie Jt.lva" ricot uıııı.., ılktterini va Yu.Mn ordun•••~ 
gi»tnir ltarita 
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'" A rn aoutlalıtalıi harp 

na baJulıraa bundan sonra fnglltzlerle buatı Mıibda'ld fJllllis m~ 
Yunanlılar İtalyan esiri almakta birbir- nl derin bir bey~ teait ecllyarlar. 
Jerlyle Jarse •ceklerdir. Taarruzuıı bUyO.lt bir ıMharet ve dik- )ta) ) • t K---L-1-- )&-..1 

Atiaa, U (AA) - Mmrdüi İnlilb btle buırJmıdJP n mUthq bir 8DeJ'- yan ar ftC8 ,UJ'"LllUID UU-
Dferl mffnaüe"yle Atlna pzetelerlnin d lle tatbik edildillni kaydede ....._ 

::_1DCB...;:'I:~=~ -..W: ~:r~~"'!: ediyor vefiddet- ·Janlar yakından 
,...._ B. llwlhai Yemelik IU8)'IDlll - SO'NU ' beli SAilb'BDB - 1 bo bal t I~ ) 

Peneral Vevel -·-
Hedefine Yunan ordUS11-

nun tazyiki 
- SOMU ' tindi SAllİFEDE - 1111111ımnnn111t1111nnmm1111111nttHIHllllll- e m amyor ~Kip 0 onuyor 

Vanrsa ••• 
--··~---

Pcqlst bllPCll'afOPIU• 
landa ,,,,. ~ünlüye 
lllC1nl olmalı 
lnllıdnsızcl• .. -·-SEVKKT BtLGlN 

devam ediyor ..... 
'l'epedelende JtaJyan 
malıalJD taaffazlmtı 
ağ• zayiatla 
pblıa.tüfdL 
Atina 13 (A.A) - Yunan resmi tebll-

YUUD onlauaun Anaavudukta, İn- ği: Cephenin muhtelif noktalarında 
lllis _._... dnrneMınm Vf bllVa mevzil harekat cereyan etmlftir. Keılf 
'-••derlalu Mai lllftnhle IEultJldds. kıtaıaruruzdan biri 150 kadar esir ala.. )lll'lmk _,_ter l'llllmü temellerin- mıştır. Bunlardan bir :kaçı subaydır. 
ilea saıwa ...._ WIJtilrtür. Artık ita fTALYAN MUKABiL 
lıakibtin ln'klr t-dilettk tarah kalma- HOCUMLARI POSKORTOLDü 
........ Atina 13 (A.A) - Tepedelenin §lma-

ttalyaalar l'wwtDtaaa istiliıya kalkış- .liııde İtalyanlar tarafından yapılan Jld 
~ Anııavu&laiu kqbetm~k iize- mukabil hücum püakiirtülmU§ ve lta1· 
ledirler. Mllln isdll edeeelderdi.. Ay- yanlar ağır zayiata uğramışlardır. lngi
..... beri ba mwmt•'ki laulrlıklaruu li% hava baskmlan İtalyanların Arna
re.li lktldarlannda oı. • ~ bad· vutluktaki ve bilhassa Avlonyadaki ft• 

~_,_~ Ba o w.r1 hldiah bir 1iyetlerini eok mtŞ'kUl 'bir hale 'koymUf- Ytıutı bap.Jcili B. Ket.bu AtiMdaki hgilU Hfiri w ltlOilk ~:. 
~ .. Ak.._.. Mı WJ- filil tur. bir anada 
..... koJIBÜ lwt•'9um verecekti. LEFKAT BOMBALANDI 

Fakat ne dUIFBafilene hepsi aksi ol- \ f 13 (AA) 111--ı...J ~-~ tin. ' ına. . · - ~.Y"'~ -=-n:w· 9n111111Hwm ... 111111111111111111111111mmruırs 

-·- ~·-DOKUZ ITILYll TlYYIRESI ESiRLER ÇOCILDI. SIYIL· 
DAHA iMHA EDiLDi llASI HENOZ BiTMEDi 

Kahire 13 (A.A) - Orta prk lnıillz Kahire 13 (A.A) - lngiliz um11"' 
hava brarlAhmın tebllli: Çarpmba t '--- ..Aı. fınd K h" _.ı_ ,unu gaıp çölilncle hava faaliyeti yine m JUU~15a111 ta~ . .an a ırcae 
kesif ohn\Jftur. Bombardıman ve avcı fU teblii netrecfılmııtı:: .. 
tayyarelerimiz arada İtalyan ileri bava Gup çallnde ımalUp edilmie 
meydaıılarmı b:ımbardıman etmek ve olan ....,... _,,__..... swi ..... 
dtlfmuı kıtalanna taarruz eylemek su- laalllllar, Deri lnınetlerimiz tarafm.. 
retlyle ordunun taarnız hareketini tak- dan yalandan takip edilerek tlcat 
vfyeye denm etmlfJerdlr. huebderiıw clnam .......... 

b:~-: = ;::..1k1::. Eair ~din...,_ wrilea 
1ar flddetll ~ •teame tutulmuf Gç ~ .......... ' ..,.. ,.. 
ve darmadalmık edihqtir. Aynı mmta- im ~ aııter lld ftalYaft ,. 
kada bir çok motörlü nakil vasıtalan da nerali de timdi elimizde ~ 
muvaffakıyetle bombardıman edilmiştir. tadır. EairJerin ~binlerce....,_ 
Sollum Uzerlne tonlarca bomba atılmıt br Fakat..__ dananiı -L 
ve bundan bafk.a gUndüzUn bllhaaa • -P mey ~ .,. 
Gembet, Suazla, Yon.tir Eladem El· nit· olmuı dolayıaiyle ,imdiden '
guphl, Deme, 'nmlmi Ye' Alıpıadalrl hanıi bir nbm teat1 mlmlriin ... 

- SONU 2 ._. SABlnDB - iiJdir. (SONU 2 ci SAYFADA) 

Sidi Bamw.ick 380 bin kişilik istili n:.n ıebliğme naza!'llll dil§man tayyare- S!I M••h• h be 5 HttllllHllNllllllHllllHlllllHlllHIKllllltılllllllll 
erd .___ ib • L---·b ak lerı Lefkatı bombardıman ederek .,. !4'1 u_ ım a r = 

usunun_. ÜJM1l11 -9& yat zı binalan hasara uğratmışlardır :lnsaıı C = D • b 
.__ ı.esa,.. lmp -1wımea1 m~h- zayiatı yoktur. . j " 5 SOlf DAKiKA enız Ve &Va• 
~ bmordplan ~-~~ clerapnen llHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllH i J - AllNtl'IJıılıJ aft ~ S 

Ebedi dostluk 
ve sulh pakb 
imzalandı 

= -=:;:' ı~.hköacevU:: f • 5 ınuan ıe L 2 - Alman~ • • • • • •. • • • •. da f ai) rol 
teliıırenllk ,. mevsiminin çöllerde ha- talvan cephesı l lnıalcll'I !'CllllflllHIPda.5 Af .k d h 
telrlta .mtllait O:ma"'!sma bamledildi. k d i J .. ııaıyan denlzaJn· ~ n a a esap- 0'7myorlar 
kış ıennce muuue~ <. >. teaavttzün ,e- a r 8 S 1 D 8 : ıa... !'ancadan ayPddd • d " 
~~..::=:..r::· ·=: ta1.ıkın· hk var i a.w., ıa <AA> - D. N. a. ..__ ~ sız ıap ma - . taamuı etmedlli baklundaki suallere "' -y l 11 Vaşinıtonclan aNıdaki haberi= d • 1 .... PNnm ~ Y..-lapYG .,. ... . 
ruip cevabı Yerlllt'kte idi: - -·- !veriyor: i esı ve petro ..... w lta•p........... ...... Ntan ....... .. 

•İnrllizler Manıa Matruhu bir kale Arncundlafrlald ıtaıyan- § Dahlliye llUln inıUtereye .ber tür- 5 bfıt '°" Alınan Pi ldlfaPe De 
-.e koymD$1anLr. Oraya ~ büyük laP •-·lıamandanldıı. : lfl yardım yapıhnasmı tanı1e ede- e bı .. akblar .............. ., cıa..,,..,, .,,,,,,~-e••-.. 
lıir aiiratle en i~·i teçhiz edilmiş fırbla- --. !eeiini blldlnnqm. Da yardım ikraz; a' -ı~~ sw-...· ... -..-
tnu se~ketmişl~rd;r Arui tamamiyle teması lıay_IHlnlJeıe.. 5•• krediler "'klinde olacak, fabt 5 Lendra 13 (A.A) - Btlr l'nmı& t.- Belcrat 13 (A.A) - Avala ajansı bil. 
tildür. Su yoktuı. Mllln, H lm1)ar ~ 13 (A.&)-lt.17• eeıhd u- jlataat ıömteı-ihnesi "'ldini alnu)'a-§ ,.._..__,.._._. .. _.__.__ tlhbarat Hniline nuuan htır l'nnm diriyor: Kral naibi Prens Pol Macar ıı. 
lctnde taarruz edebilmek i(in, UZUn boy- kaımü tafkmlıklar vukubuldalam da- !! aldır.. E •ırwuuv•• ..... ,_...... bava '" denk bYNdld .,,...... Gu- rlclye nuın Kmıt Cül71 kabul etmiftiır, 
111 ._..lemuk lıiamdır.• 1r selen haberler esir edilen itaba .. i ALMAN KRALABI E Pal APnaDadalda rbıe 7aı>ı1an tıtıcumıu.. w -..., de- Pıcw• 0Ja 4'a Kontu ç.Jdyi bW 

Kit ıeldi. İtalyan ordueu yine yerin.- lrerleri tarafından teyit edllmekt.nr. ! Berlin. 13 (A.A) - D. N. B. a.ıan- i INlflaPana __.........,_ nlzhıde bfflelerin ~· faal bir etmlftir. 
- kmuJdamaym('ll anlaşıldı ki bu onlu Bunlar İtalyan cüdtamlarmm INaflm- ı mnm B~ istihbanna göre Al-! ,_. Nl oynamaktadırlar.. Pnnta aftllmn w Blarat 13 (A.A) - Macar elçW, ı. 
harekete ıeçmek iein en btiyiik unsuru 111811danhkla teması byı.ettikJerlnl ıöy- .man talim lataJan dün 6ileden son- § ......... J10lı- btlr F.!UBJZ ıemllertnbı bava mtldafaa rlclye DUD'1 Kont Çaki §erefine blr 8j. 
leşkil·•n manevi kavvetten mahrum- lemltlenlir. ra Tamşuvar eehrine muvasalAt et.! beWyaJuı bir ~k AJmaıl tanueal dü- le zi,.ı.ti VllrD'liftir. Ziyafette Yug_.. 
dar. General Vev~J bu haRnmm uılfm- B. MUSSOUNt YUNAN SEFERINl 1 mişlerdir. 1 Ka>ıire 13 (A.A) - Roy'8rtn Pli' o!- flrmilflenlir. Bu ~ lavya bafvtktli •. Svedcovic, ba§vekl 
.... istilade ecluek onu yere WftDÜ NlÇtN AÇTI? - h'ALYAN DDÖZALTILA&I ı lOnde1d muhabiri bilc1lrlyor: ,UZ eden deniz kuVfttlerl wupJ.n. muavbıl B. M~ hariciye num a 
r.ı..tım b~ıadı. Şimdi İnliliz teca- Llzbon 13 (A.A) - Portekizliler Yu- ! TANCADAN AYBILDILA& i ltabmlum llNrm lltilAa ~ WbDt nm ...-ı a-enJ De Qo1iba emri 1fl9- llarkoYiç te huır bulunmuJlardır. 
9lz6 Mı 11Wmm buba ....-ı allıbilir. nan ve hıgiliz bueUtmı umumi bilytlk l 'l'maea, U (A.A) - ._ ... -*1--. e14a1r1en ........ ı.u • mtDcle ~. Wmlet ıd~ DQ8TLUK MUAHEDESt 
lhaaa maban Graçyaninin Wdlah za- blr alAa ile takip ediyoı-lar. MNmafih edl1mlekte-. dd ltaıyu .....,._ • ...... ....._. llti a c-z· Ilı " len ıemller ...-..m: DIZALANDI 
fer onlusu periıpalak i(hMWir. bu harpte Porteldzin bitaraflığına her .. •ilah mt 1 te Tmca7ı terbt- ! ..__ Derlemekte .... IJtllls ~Yftlt. Bir P dUpnan fmnal'ell 4tlfOra BeJcrat U (A.A) - Dün akpm 

Ba hezimet ini olmuıttar. O adar ld k• tanfmdan riayet edilmelllne dikkat -.ıa.nr. Bu ~ AW.h-! JeriM cek ~ TeMbaD, lliQa1us .......... Wlır#ık ,.uı. ı....t ~ Kont Çekinin : 
ltai18dan relen halterler Arnavutluk olunmaktadır. Sinemalarda akttialite lngllls fDosn t•rafnMla ,......_... i Bir haftada Wr ;...... b ..e. m~tt 8&tere.n !Udu •enlzaltı patta bWundulu esnada Çinpr Marı.. 
~anda ~,;u ıi~ Sidi. Barralli 6limltti ~rken halkın tezahilrde bu- 5 lan eihetle ~ı dr Wr miMWet flV• § ......_ ... ı...:. ....:.... ... • d gemW, dHpna!la brp muvmffüıyetll Yit ile i1d memleket arasındaki mUnu. 
~unda dahı meıruliyetleri paylaş- lunmaması tavsiye edilmiştir. ! nl tmnir edılalek tbere Tana --e talaldm ....... W ..a , i barekltlyle temayüz eden Kurbe zırh- betler hakkında yaptı;tı glSrilşmeleri8 
-...Ü yüzünden ordu erkim ile Faşid cDi ariy N tı..ı.- tesi B M !I!' ...... Utiea etmie)erdi. - - -• 1 

•• 1111, dostw lm1' bir ha ı..ı..d liderler anmada ihtilifm Mr bt daM y o o Y'J'•> gaze . \18- illllllllllllHHlllllHIHIHllllllllllUlllllHlllllUlllli: kowm;qtar.. Sekiz Ahnan . .c1fı ve - . ~· '!r'" e. ce ... 
'56htlendiliei 1.ı1.1:-ı.....ıı:- 8 •• __ , - SONU 4 ftndt SAllİFEDE - le.ban eeirleriala .._... ..... w '-- -n··•'---~ı ~n au- yan etlnlf oWuluftu bıldırmektedır. 11d 
.... 

,__--:----· ıı.anu __ .__ . hM ~ ve ...--.-. ~ 4e llDl'I yn- - SOMU J t.cı SABll'lı!D& -
mUşahitler bu bezımetin mesulive- ......- fiıdı~. (eit& Y-- mide ayrı ayn ziln-edilmlşttr 

ti ltalyaa dik( ıtitrilne tevettWa ettiii nistantlüi llldhat'- ..... ,,..... · 
._.tialt'l'rle: . ..tpi •'v"lllere p --•--. 
tt, ıeneral Graç.r~ motörlü vautala
.,_ bir ka( misil c»ialhbna4an n onlu
.. pnm milyt>r.a çıkarıhmdan MISll'll ._.vilz edilme•\r.e muhalifti. Hatta böy
le bir taarruzun Napolyonun hezimetini 
hazu.ıı.ven vasiyet~ henziye~ni ilerl 
Ilı-erek müteadcht defalar Mussoliniye 
letifasuu vennistı • 

Verilen lnı malWDat dojru mudur! 
Mesallyet Gnıt7allillin mi, yoksa Dtl

llnin mhtir? 
Bu cihet hm dt iil, ltalyan milletin.i 
~eder. 

Bugün kat'Jycfü bilinen şey İtalyan 
""'1ısunun ne Arnavudukta, ne de Mı
_. - l.Jbya tephcsinde tutunamadı!Jclır. 

Eler 1n«iliz nrch~unun tenvüzii ltal
,_....... ....U "'" manevi lnın-•derini 
ftlJam l. ıuakaa.;ı:yAe )'apalm,.ıa bu tle-

- llOHU • i11ri MBtni>B -

Sovyet ·Alman lıuJa • 
dunun tahdidi bitti 

Moskova 13 (A.A) - Muhtelit Sov
yeı - Alman tahdidi hudut merkez ko
misyonu iki memleket arumda imza 
edilen dostluk ve tftbdidi hudut muahe
desi .ve mun7.aDl protokftl mucibince tee
bit edilen Sovyet - Al"llan hududunun 
tahdidi işini bftlr:n~. Muhte11.t ~ 
ı.ez komi.5yon ınu.n ,. e t ı· komL-:yonlan
nm mesaisi 10 ay devam drniş v;: Alınan 
ya ile Sovyetler arasındaki dost~ne mü
nasebetlere uyguıa bir işbirliği havUI 
içinde ce~an etmiştir. 

J 
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Yl'.zan: Şafdn Afıdıunan 
26-

kızmağa başlamıştı 
----~~~~~---x.x~~~~~---

cdlana lıüf Plyattan mı IHJJtsedeceJ:sfn?n diyordu 
soı nine: nEPet, IJiı'JJll'JerlnJn lıüfuü· 

dlil'lett>ı diyordu 
- Yoka btu bildirmek istediklerin mın çoktan mercimeği fırınn \ermiş 

-1tllb. ve ad.aba muğayir, hezeyan ma- olduklannı güster'yor. 
kulesi, bayağı hususlara. müteallik mi Sen uykudn mıydın? Nasıl oluyor ela, 
bulunuyor? Hatun. bent bilsbütiln zl- nteş saçaj'tn s:ırdı-;ı haldt", ~mdiye kndar 
vaneden çı1caracabın.. Söylesene- Yok- bunu fark etmemiş bulunuyorsun? 

buraya 1dlfrlyattan mı bahsetmeğe Fatma kadın. kadı llyM eft"ndinln knr-
ııcldlıı!- şısmdn, suçsuzlu[,'Unu çUrük iddinlnrla 

Kllfrlyat kelimesinin manasını kavn- lsbata yeltenen bir mnmun gibi çok 
yanuyan Fatma kadın bunu ba,ıca su- mllskiil blr vaziyete düştU. 
l"eUe tefsir etm1ftl Hemen atılıp sevinçle Fakat bu t$r ithamın nltında k lmak 

YENi A~IR 194 

• 
H ABERLERi -

ŞEBi 

Son fırtınamn ~evlıi;yat içın he~- giJn 25 uagon lazım 

f 
C eneral \ 1 e el 
pedef·ne 
v·arırsa .•• ------ Uı\ŞTARA.Fl l ınci SAllflil-:tSf~ -

--------~------••s---~----~----

Y:ı:!!f: ,!!h,:;!t::t Tütün piyasasının açıl-
va,., telefonlar tama- •k k •b• 

nemtı kcnd.WDdeu beklenen netice~; 
fn:tlnslyle vcnııi~ir. Gcnernl Ve\ el nı · 
tık tam bir imha ı.arbına giri~bili.r •. 
YunnnhL-ır italrnnlıırı Anı:.l\-utluktan 

abnağa ça~cn Jngillxlrr de seri bir 
uf rle Graqani ordu unu yere scrme
ğc munfiok olurlarsa bu 7.afcrin &\'~kı· 
bı tahmin n tıı!Kln·ur edildiğinden n7.A· 
metli olur. Bu takdirde Ne\'york Time-

men düzelemedL ması geçı ece gı 1 
Fırtına yüzünden boı:ulun tehirler ara· 

sı telefon muhavereleri hcnia baıla:mn
mıştır. Kauıl. rl telefon görü:mderi 
diin intiznımı cirmiştiT. 

~on )•ağmurlnrdan ıe.hrimizin baza ;yer
lı-rinde su birikintileri lırısıl olduğundan 
Belediye Fen hey"'ti icap eden tetbirleri 
almaktadır. Evvelki geceki fırtınadnn 
rıhtımda şehir r,azinosunun önü ile Caz.i 
kadınlar sokağı önUnd ki nhtım dwarları 
yıl.ılmı!;tır. 

-----•:z•:ıı: aiıı iddia eU.l!i gibi1 harp Akdeniz ha\'• 
Tiltiln piyasasının nçılması daha blr içlıı bir talep vUi olmuıtur. Bıı tUtQn.. sasmdan dahili bir harp şckljndo bhznl 

müddet gecikeceği ve belki de ay sonla- lerln tamamı bu IJ' !Otıuna kadar nakle- ttalya)'n sirayet <'<1ebilir. ftnlyan milleti 
nna knhı.cnğı söylenmektedir. Amerika- dilmi1 olııcnktır. kcndüıini aldataıı ellerine knrşı yeis \ 'O 

lı 'bir firnıanın direkt6rü Ankarnda pl- Ba.tta yollyle dw fnila tUWn scvkt- lnCfolini göstcrmeğe mecbur olnr. 
yasa i~lerl hakkında ticaret Vekroetıyle yotında bulunulması için mUnakallt 
tenms halindcdlr. Vc-ktıletlne bir müracaat yapılm~r. ftnl,yanın hcıimetlerindc en mühim 

Haber aldığımıza göre, tUtUn kumpnn- IInlen gilnde on vagon tlltiln &."VkedU- Amil lngilizlcrin Akdeniz hfikinüyeti ol
yalarının ellerinde nıevcut işlenmiş tU- mektedlr. 1mUr emrine günde 25 vagon duğu halde, ltatynıı gazetelerinin ~lünc 
ı i:tılcı in tnmıımının Aınerlkaya sevki tahsisine lüzum gösterl~tlr. bir şekilde bu hakimiyeti inkir ciheti· 
---------------.. -------·---·---·--· ___ ,._, __ , .. _ .. ,.,. __ , ___ ,__ no sapmaları gariptir. Mesela •Glomnlo 

n fı•atı• tesbı•t edı•ldı• D'İtnU.ra• itatynu donanmasının hlllii 

_.,,,,,.,.,., ...,...._ 
aeaL ki: lstemiyerclt kendisini tekrar müdafaa • 

- Hay Allah sizden rau olsun .• Jşte etme~e başlıyacağı sırada kadı buna enı ma 
ben demlndenberi bunu bildirmek isti- meydan vermek !.stemiv rek dedi ki: . merkezi Akden\zc hfıkim (?) olduğunu, 

yordum da ~ylemeğe bir ıunn dilim _Hele biraz dur .. Kendini bos yere taleplerı• 
varmıyordu. Evet, efendi hauetlerL zahmete koyma .. Artık bnna ne deınek 
Ben kızla o11anın blrblrlnln .küfvU ol- lstedi;;ini tamnm.ile anlamıs bulunuyo-

Trııbhıs ilo mt1vn\nlntını emin bir suret
te temin ettiğini (?), zamanı gelince, 

---------:x*x ifalyıw donanmnsının kendi kU\'ı.·etini 

azalara .her gün 95 ton )"erine =:e=~~d~~ :rmnnmn uzak ohno-
Merkczi Akd nizden bah ettikleri zn· 

duklarını anlatma!a geldim. ruz. Şimdi vnr. ait.. S<>nİ burnyn rön- Iralı ve bilhassa Yuna· 
Kadı u.ıuıı bir kahkaha .s8lıverdi: deren .Ali ile Gülrndnmı bulup onfara nistan İtııff? maddeleri 
- Hay Allah mUstahakını versin ka- tara!ımdan .sövl""· Benden emin cıhmn- isti~orlar •• 

dm! .. Madem kt mesele bundan ibaret.. lıır .. Irnkta bulunan baı.ı firmalar ınıntaka 
Dcmlndcnberi işi açmayıp lükırdıyı ne- Mestim bey s ft'rden r'"i'1nii-;ünde rne- 'ficnrct mtidürlüs:;iinc müracaat cJcrek 

140 ton bug.., day verilecek m:ın Sicilya ,.c t>antaJeria ndalari.)IO 
_ Libya • Tunus sulun arnsmdaki dar sa· 

-----x4 x hayı kasdetmcktooirlcr. 
Fiat mUraknbc komisyonu un fintleri- Ofi5 bu kazalar ihtiyacı için vermek- Halbuki buralDrda İtnlynnlnrın vaai· 

nl tesbit eylemiştir. Yakında baklava tc olduğu 95 ton yerine gUnde 140 ton yeto bitkim olmaktan çok uzak olduk· 

den ~da geveler durursun? Demek scle'-·i onn da ncıp kPnıHsini yola f! .. tır. 
~ ya" meyve \'C rt..l:>2.e, zeytin ve zcyünyn-

böyle bir emrihaynn t emini mnk adile me"!e <;n1ısa<'~j?ı'Tl. R"".'•ın İ"~" h"~ :k: i ğı. konserve \'J tıızlu balık, peynir, re-
buraya ge1din desene?.. de uc;lu u lu oturmalı... çel, biskfü•it, ispıdolu içkiler, mı 1...-n 
Şu hnlde A1li ile Gülendamın, baba- Onl .. ı mesu rtörü m bu ihtiyarlık suyu \C sabun, Yananisltında bir fırına 

ve börek imclinde kullanılım en iyi cins ları hidiselerle bittir. İtalyan donnn· 
unlann fiatleri tcsbit edilecektir. buğday verecektir. Bu buğdaylaretlril~ m.ası blr mevcudiyet gösterebilseydi 

tarından habersiz, senin malCtmatın t~h- ı:riinlcrimde d11ydıı:-1um :.\cılın· b:ro;ı: ha- canlı hnyvan, kuru scbu, yumurtn y~ 
tında tatlı bir ayun oynatnağıl glrl tik- fifl .. r gibi J!el~v~r bana... . . diğer gıda maddeleri üzerine İzmirde iş 
teri anlaşılıyor. K:ını pero1?SJnın nı-kru::ın:ı g•zlenrn Alı ynpnn firınalarln ticn~t ynpnınk :iste-

Toprak mahsulleri ofisi tzmlr vilaye- deki fabrikalarda un haline g e~ Li.byadaJd ordufan bilyük mikyasta 
tinin on dört kazasında tanzim s.ıtı.-;lnn- belediye vuıtaslyle mahallerine gönde. kuvvetlerle takviye etmek İtalya için 
"lı nr~t•rmağa karar v~rml~tir. • rilecek veya trmlrde te.s1ım edlleccldir. bnkAnsr.ı. olmıy c.ıktı. Büylc bir tah·i-

Bu dakikada ny efendinin dudakla- ile Glilcndam. ihlivnnn SÖ7.lt"rini dinler- diklerini bildirnüşlerdir. 
rıoda, ince bir ıefkat Ye mU.samaha ifn- ken, önce korku helecanlnrına h·tıılnuıl·- Yunan fırmnsı gönderdlğl mektupta 
~ fldm delin bl.r t.beJ&Um bclirmt~tl. tan kendilcrlnl alamamL,lardı. ~akat 11- cBu mü.şktil glinlcrlmizde bize yardım 

- ······-· , . ··- .. ,_,__._._._..,...,.. ••••••·- r•·-·-···-·-·-•-11• yeyl yaptırtmıyaıı, Ana \"atnndaki ltul· 

Işıkların ma• l.·elendigi gecelerde yan kuwcflerlne hareket kuclreüni ver-
dirmiyen devw kudret :i.nıifu donnu· 
masuun kudretinden ba$ka bir şey dc
fi14ir. İta1)'an donanmıe Taranto '• 
Sardenvada ölUru tfarbeJeri ycmcnılş ol· 
sqcb, ~burada lrn•ndı1dan· 
nı bildirdikleri :ınferler hakibt olııı:ı· 
SDJdı Graçyaui ordusu milthiş bir uld· 
betle karşılaşırkcu İtaJyan dom.uuıusı· 
nnı bugünkü kadar hareketsiz kalımı· 
ma.u lhundır. !\truunaWı şurası mulıak· 
kaktır ki bu donanma bir deniz hnrbıoı 
kabul etmekten sureti bt'iyede çcld· 
ni.rso GraçyanJ otdasuııu mabvolm:lk· 
tan hie btr kuvvet kurtaraıu.ıyacaklır. 

Fatma kadın tellJla dedi kl: yas cf c.ndinin söyledii'.':l son cll:nfoler. ediniz ve iaşe m~ddelcrl temin ediniz.• 
- Yooo ... ?;,te bunu kabul etmem. her iklslnln Uzerinde ele ani bir tesir demektedir. 

Vallahi nahak yere gUn.nhuru alıyOT!U- yaptı ve ylliJerl sapsan kesiklJ. O ela- ,_-•- _ 
nuz, erendi haz.retlcrl ... Ben bu son saa- kikadn duydukları sı?vinc; onları o dere- S •• ı•• k 
te bctar kızla ollanın bLrbtrıcrını ıcv- ceae §tl.Şırttı ki eğer birbirine tutunma- OD OD i[UD U 
diklerine katiyen vakıf değildim. Şimdi snlardı, muvazeneyi ka~·bederek yere yu-
yanıma gelerek vaziyeti anlatlılnr. Beni \ arlanmnlan muhakkak bulunuyordu. ı•hracat 
eo& buraya ~nderdiler. O dılkiknda ut:ınmıısıılar, hemen fır. 

Sizden dilekleri bu hayırlı i..,51n bir an !ayıp odaya dalacaklar, ihtiyar kodımn Şehrimiz ticaret odası istatistik bUro-
evvcl bapnlma ına himmet buyurma- Uzcrin atılacaklardı ve kendilerine. ya· sunun hazırladığı bir istatistiğe göre bu 
ıuzdan ibaret." kın bir saadetin pnrlak günll'.rinc ka\•u- ayın birlncl gününden 11 lncl gilnilne 

Yoksa ben meseleyi üncedcn sezscın ~acııklrırını tebşir eden bu mübarek ada- b..dar on glin .zarlında ]imanımızdan dlı7 
biç buna göz yumar mıydım?.. mın rll,.rini tutuo uzun uzun, mükerre- memleketlere (694373) lira kıymetlııde 

----~--~----~-1[.~ 

Zabda valı'alaıtuun ~jaldığı asdazdlr .. 
f~ann karartıldığı ve nıatkelendiii ikisi yaralanmaia sebebiyet vermek, do

gecelerde ehrimizde bir çok ubata vak&- kuzu yaralamak. Uçü earar bulundurmak. 
lan, 11oygun hadiseleri cereyan eylediği yedisi bicalc te~irirdir. 
oayia halinde ıurada burada iıidilmekte- Buna mukabil bir ay evvelki ayni 
dir. Tamamen anlaız olan bu pyıalar müddet zarfında 97 ubıta vaka• olmuı
ilzerine mezkür müddet içinde zabıtaca tur. 
tcsbit edilen resmi rakamlara mllstenit Gecelerin ıpkların maskelendjif ve 
vukuatı lı:aydetmeği muvafık bulduk. karartıldığı milddctçe tzmlrda zabıta va• 

- Su.1 ... Sakın yemin ctıneğe kalkışJ r n örıncl·trn, o ln~ı hir hir lnıwel alı- {1965) ton muhtelif mahsul ile (2532) 
...._ Bin and içsen beni k ndıranı,.~- r t:oyım •rnQ' ' Ura kıymetinde (288) b:ı' muhtelif hay-

ikinci tqrin ayının 2 .. uncu gtlnündcn kalan artmadıktan batka dörtte bir nis
birincl kanunun on birinci gününe kadar betinde azalm.qtır. Bu noktayı zabıtamı• 
lzmirde 71 zabıta vak.ası olmuştur. Bu- zın faaliyet ve uy nıldı.iına bir delil ola
nun yirmi beşi hırsızlık. üçü sarlu>ıtuk, rnk tcbarUz cttirmalc lbımdır . 

$EVK E T BiLGiN 
ım. .. Kıtla oğlanın seni buraya yo~I· van ihraç cdllmlşUr. --·--
eak derecede gözll?rlnl karartmnlnrı, 1111 ' • - -•-- BJR F ABR.fKA.DA A. f. M A N f, A R 
' · ,-· -,·,-lz·l --:-1 -1~--·-c 1 d P- t-- -d- 11-::;- Beledi~e encümeninde iııtuat Jronferaıuı Palamuı aJacaıııar- - 1.:AŞ1'ARAFI ı tNct sAHiFEDE -

-BA,TADA~rı =-'..:·esrAJılufFoEDr L' - ı u_e.~r.aT R .. Al·'I e. Şİ!ı···ei SAJ~SFl·-IJ~'gu rmai7toir:".ı~~=ı::c;~~rlar~ s:: 1ktL'Wlt ve Ta<ı<UTUf haftası ıniln~be- Palamut ihracatçıları birliği idare be- Sudan hududu boyunca müfreze· 

5 ıtalgan generali esir 
~ __... ....... Ü m L u . .,. .., tiyle İzmir Pamuk me.rurucat fabrikası- yetl dUn toplanarak Almmıyaya yapıla- lerimiz düımam mütemadiyen tadz 

dOpan ihraç .sahalanna muvaffakıyetli nazır Avrupanın bu kısmındaki beynei- --·- nın iki binden fazla amelesine beden cak satışlar hakkında mllıak.ere1erde ederek · t erdirmektedir 
hın akuılan yapılmış ve buralarda da- milel voziyet hakkında nokta! nav.ır tc- POLİSTE terbiyesi müb?hasnsı. öğretmen B. ~ bulunmuştur. .. 1NGt~iaE;ERALLERt • 
lmık bir halde yerde durnn dll1'man tny- ntJsinde bulunmuşlarilır. Bu vesile ile tarnfındnn fııy3alı hll' konferans veni- ~nber ald.ığımt,.a gor~ Almanya lc;ln ARASL."iDA MÜLAKAT 

1 ri h dn- ı d ı mi.ştir. mubayaatta bulunmak üzere bazı Al- . . 
yare e ta rlp e ~·litir. Mtı:.'.ar - Yugos av ost uk muahctlc.'si r fr ed e IJjr cinay et Amele çok mlıstefü olduğu bu konfe- ınan tacirleri halen eehrimizde bulun- Kahıre 1~ (A.A) - Bu~~a verılc:n 

Bu akınlara ait tam malQmat h nüz in 1ıı cdilmi'ilr. ;~ıenildı-· rnnstan dolayı B. Zekiyi ~lamı:s ve mnktadır. haberlere gore orta p.rk lngilu: ku~'·e,t· 
mevcut değildir. EBEDt SULH VE DOSTLUK -r kendisine te kkfüo etmişlerdir. --•-_ lerl b ,.kumandanı general Slr Ar§ıb .d 

1nglll% avcı tayyareleri de faaliyette Belgrat 13 (AA) - A\'aln aj::ıo ı bil- Tirenin Bur~nz köyünde bir cinayet --•-- BECAYI~ Veyvel ve lnglliz hava kuvvetleri ku· 
bulunm~ ve bUlUn gUn kıtaatımız Uze- diriyor: Dün Beh,-alta hn:ttt dilmi<ı oinn faili Ali Övünülc tutulmuştur. Cinayet t• ,s. L 1 ~ mnndnnı general Lormur dUn batı çö-
rlnde devriye gezmiştir. Avcılanmız se- Macar - Yugosl v do Uuk muahedesi ı akkıncln fazla malunınt nlınamamıştır. ar . ...cı N~Z HOngres Cürnhu.riycı Ka ensütüsü ktıUp ve JUndeki !ngÜlı. tımuml karargahını z:· -
kb: d~nn tayyaresi dUşUrmUşlerdir. mukaddemeden sonra Uç madded"n iba- 'A. VE .A EDE u n tcplanı or.. hesap memuru Bwil 'Ülkünt.am ile Ak- ret ederek bu mıntakndak.J hnrek!ltı iJa-
Bunlnrdan altısı muhakkak, ikiSl de ret olup metni şudur: j AR.Al.Ali A C. H. P. Kma kongı·esi bugün sarıt 19 m okulu hesap memuru Nezahet Çıl- :re eden Mısırdaki lngiU ordulan bzı~ 

uh , l k dU U U B d 1 k U 1 '~ l danın becoyişleri )'~pılnuş-tır. k 1 1so 1 .. m lemcı o ara ~m şt r. un an 1 - Yugos avy:ı ra ığı i e M c:ds- Servili mescltt-. Hacı Ali caddesinde dn Hnl evi salonurdn ic:tima edcccktJr.. • -•-- ·umandanı genın-a Vi n a uzun r.;o-
bundan başka yerde bir tayyare tahrip tan kr~llığı arasında ebedi bir sul'. ve oturun Mahmut "'Özcan knhv~hıincdc Halktan istiyenlc.>r }.ongre müzakereleri- ı üşmelcrde bulunınll'llardır. 
edUınlştir. Bununla diişürillen tayyare- dostluk hüküm sürecektir. Mw.tafa o{!lu Ahmcdı ·m~:ıkltı )'arıda· ni se~1cc din!ı bileceklerdir. 1f el'fere tıi.'fıüren ~edJ 
lcrln yekönu dokuza çıkmaktadır. Bu 2 - iki akit taraf miit.ekabil müruı..st-- mı tır. Yaralı hı:ı tnncyc kaldırılmış \'e - - - - lıi.şf Cezalandırıfdl 

Borsa dokuz tayyareden dördUnU muhakkak betlerini .ııli\kadnr ed,.bileceğini takdir suc1u tutulmuştur Yarım nı~IJ}On hllo yerle.re tükOrdüklerl görUlcn yedi ki-
ve llds1nı de muhtemel olarnk sekiz top- eyledikleri biililn mesel ler hakkın'!a is- CALlNAH BORU tolıumlalt da~ıfıldı.. i belediyece tecziye edilmiştir. 
la mUcehhez bir tayyare filomuz dli ilr- tisare etmek hususunda mutabık kııl- :; 
mUştUr. mışlardır. Ödemistc ZirP<ıt hnnlrnsına nit buz Ziraat bmıkru;ı :;ıındiye kadnr İzmirin uztmı 

466 M. İınur eığlu 
410 İnhisar ıdnrest 
249 jlro ve şü. 

Geçen 24 saatte fasılasız devam «!den 3 _ Bu muahede tasdik cdUe.rck .mı- fabı-iknsı bahç~indcn 37 lira krymelin- muhtelif kazalannda mfütahsillere ya-
.bu kesif harekattan yalnız bir tek tay- saddak nlishaları mUmkUn oldu~u z;.ı. de d mir horu Vı.? potrel çaldığı iddiasi- rım milyon kilo tc-humluk dağıtmıştır. Aııkara radyosu 

BUGUN 

15 50 
12 

23 
15 '15 
22 50 
19 
14 25 
16 

yaremlz dönme~tir. Bundan ewelld mnn Budapcştedc tenli edilecektir. Mu- le nme.le İbralı•ıil oğlu Mustufo Yıldız Tcvzinta bnzı knuılardn dC\<am edit-
k · tutulmuştur. nıektedir. 173 S. Gomel 

ıs 50 
ıs t bliğlmWie kaybolara zfü:redilen bir ahcde leati gününden iti~ren mcriyete 

tayynremiz salimen üssüne dönmüştür. girecektir. 
~ .................. mm ....................... mıımıı11m .. 111~ssn~~! ... ~b 

Bugün matinelerden itibaren 
MÜNHASIRAN 

TayyareSinemasmda Tı: 3646 
- FtLME H .. AVl-."'TEN -

YUNAN İTALYAN 
Harbme ait llk harp mruızaralan .... 

Yunnnistanda seferberlik - Atina ilk zaferleri tesit ediyor - Ordu MeÇhul 
Askerliı mezan &ıUDde - Bq 1-tetaksas nutuk söyliyor - Yunnn kralı \-e 
kraliçesi önünde mt re.mi -İngiliz :zabitlerinin Yunanlstaruı muvnsa
latı - Ynnnnistan sUlh başını -Zafere doğru .. 

:ıs: :ussu S!WE 
..... .......................................................................... ... ..... . . . . 
~ ~ BUYUK ı:iKA YE ~ ~ . . . . , ......... , ................................. . ............................... : ......... : 

Uml!lmıyan Saadet 
~~~--~--~~····~----~---~~~-

YAS.lif: 8' YIUJIZ . 
-48-

~ \.-.aa CDlwaa geçcreit oııu. lcapw söilerinl lwvvetle teyit etti. Ve öi)eye 
-.:i duran kütilpane """'"' dolnı aev- kadar parksa, yaıund& Cemll olduğu hal
teUl. Genç kız. bayan Şardaıwı kotu· de, talimler yapmak iktlu etil. Bu sıra
ııarda kazanmak llıtimallerl hakJcında da Raslmln de belkt Rezzımla görliJttl
c.11ına bir nazariyeyi izah etmekte ol- ğilnU dllf{lnerek Glllen Adeta yerinde 
ıJ~unu duydu. Zavallı Rasim.. Onu bu duramıyordu. tçfnden kendi kendini 
~tan kurtarmak lhımdı. Ruhsatname- azarlııd.ığı halde, yine kıskançlığını yc
'lllJ elinde tutmakta olan Glllcn ona de>V- nemiyordu. Rasiml scvdlği derecede 
'U ilerledi. Rasimln çehresinde derhal Aşık olduktan sonra hnynlına haklın ol-
~mnuniyet ışığı parladı. mak mllmkün mli? * Cemil onun yanına yerl~lnce demiş-
Foknt hnrcketlcrinin o kndar kolay ti ki: 

olacağını farzetmckle :ranılınıştı Cemil - Otomobilinize sliratle hakim olma
Gülcnin otomobil sevk ve idaresindeki nızı isterim. Znten bcklcmedill'io1 lıir 
bilgisini tnmamlam:ısı lazım J! Jc1i'iini ak aklık var! Haftayı burnda ~ç]r~ce
lddia etti!!i zaman anne hnnım da on ın ,::imi ümit cd"yordum. ldare kararını de-

8.00 Pı·ograın ve memleket saat ayan, 143 N. 'OzümcU 
8.03 MUzlJı:: pl s:t.5 Ajana haberleri 8.30 101 F. Solari 
I\1üzik pl. 8.45 - 9 00 Ev kadını· Yemek 37 'Ozüm Tnnm 

a listesi 13.ZO Program ve memleket saat 28 Albaynık 
ayan 13.35 Müzık pl. 13.50 Ajans ha- 22 Abdulla.'ı Fescl 

LALE'nm a haltaın Çelftlt Programı .•• 
BORiS K .BLOI' U"'i s-:MSAI..SIZ AIIBSERL 

ŞANGHA Y YANIYOR 
2 •• PERVA$ Z Sil'VAKL 
ı .. 

3 - 'fÜllKÇ~ YENİ l\1ÜHİ.M llAitP JUltNAl.l .• 
HER ÜÇ I-iıJ J DE İLi< Dli.:"FADIR .• 

•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bcrleri 14:05 Mü::lk pl 1420 Müzik: ~ 17 $. Remzi 
y:ıscticüınhur ba dosu 15.00 .Ankara son 11346 YekQ.n 
bahar nt yanşh:.-ı tnhmlnlcrl 15.10 Mil- 165110 Eski yekftn 
zik pi. 15..30 AnkıırP Devlet konscrvatu- 100716 Umwnt yelnın 
varmdan naklen n<"Şriyat: RiyaseUcilm- No. 7 

T A N Sıi'wE~ • sı hur filarmonik orkestrası konseri 18.00 No. s 
.u.~ ~ Progrnm \'e memleket saat ayan 18.03 No. 9 

l - :Nu;ı~ Zl'.\'K, KAHKAHA IIJ\Jo"TAl..AIUNl>AN RİıtiK"l YAŞIYOR filzik: Radyo caz orkestrası 18.40 Mil· No. 10 
İSTF. AI.l'IX DiZİ~İ f>EN BiR 1'11.JM_ zik : H:ılk türküJerl ve oyun havalan No. ll 
KOLL&ILİLER REVüSU önıerJeri 19.00 Konuşma (Günün mese- INdB 

leleri) 19.15 Mihik : Saz eserleri 19,30 520 Şerif Reı:ızi DİCK ·POVEL - UOSMA~Y LA~t: FIU:D \'AR. ·tG ı-ihi meribın·n en -
meşlıur 5aaalkarlltrınm -.uh~rHlir.. fomleket saat aynrı vo ajans habederl. 229 llııl. H. Nnzlı 

D., .... R 11r & DJ an'• tt~ • . . l!>.45 Mütlk : Fa-ııl heyeti ~().15 Radyo 202 R. j. .Fr:ank<> 
~ ~ .. ~.&AUA gıızetesi 20.4S MüxUc-: Muhtelif '8tkılar 141 F. Solan 
YE:if TÜRKCF. H IWP JUR~AU 21.U J{onu...o:;ma (Ulusal e1ı:ooomi ve arı,. 26 Albayr.ak 

._Ar:ıc~'li------•na: . .- ,.."2..,!f!:S.- - - -- .. -...... ~ .... -. ... .,.:-----~' tınna lcunmn& a.hna) 22.30 Memleket 1125 Yeldhı 

2-
3 -

saaı ay.an. Ajans haberleri borsalar, fi.. 100094 F.sf..i yckfm 
atleri- 22.50 Kon:ıvna (İngilizce .. Yal-o 7.Alllaı: • 
JH% kısa dalo fX"'Wdyle) 22:.50 JııU1z.ik "° toD K. Darı 
Cazbant pl. Saat 23.10 a kadar yalwı ıç (ll'o-al B8k.la 
uzun dalga ~yle 23.25 - 2"0 x~ llQ çunıl Swıa:n 
nnki Pf'OAl'aD' w ltapa~- 88 balya Pamı.ık 

JU 

if lirmiş, beni iş başına davet. ediyor. benden sonra, sıra ;nin? 
Bu akşam harekcl etın<i,re m~hur:.ı.n. Ciddi blr muhavon-Ye girişmel<ten 
Tatilimin son s:ı.atlcrini bozm~~ isle.mi- kınmnk karariyle genç kız işi ~kaya 
yeceiin11e eminim. çevirdi: 

Gülen muhavere m vı.uunu deği~lir- - Scrgüzeşlin, temiz havanın, geniş 
mcğ! muvai'ı.k buldu: ve se.ı'best güze} yolların sarası! 
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- Benim gibi otomobil K.ullanrun~ Bütiin büd~-im. tAntdılım rnemle!cet-
yeni başlıyan bir klmse için bizim yol- kri keş{cltt?ek ar.aısiyl yanıyonm:ı. 
lar şaynm tavsiye mitlir? - Şu halde neden &ndımıaya k:ıdar ELHAMRA Sinemasında 

- ŞOse1er düz ve virajsız oJdu1<~.ı bir uzanmak arzusiy!e de yanmıyprsunuz. 
tehlike l'Oktur. Fnkat öyle oldu~u ela acnba? Gelirsmiz. ınpurumu si%e öyle 
pek n:ıdirdir. ziyaret ettireceğim ki hiç kimse burum 

Otomobili, dallan vere krıdar sarkıın bir aynını yapn12ğn hlç bir uım:ın mult-
muazzam bir Söğiit ·:ı~c.ı altınruı dur- tcdir ol:ımıyar.dctır ve eminim ki bu si-
dunnuştu. zin ~nııza gidecektir. 

- Biıi>irimizi tekrnr ne zn'lı:m güre- Gülen CemUi bahril'C rınifomı:tSt ıç,in-
ceğiz, GOlen? ele teluıyyülc çalıştı. Hiç "iphesiz çok 

- Bilmiyorum. Bann karsı haki\ca- ~ık. zarif ve cazibeli o!acaktı. Vapmu 
ten hnddind<'n fa:r.ln nl'7nkct J!&l rdlniz. ela düşündü. Büyük b!r v;ıpuru ha 1nn 

Samimi obrak konl1 uyordu. Ct•'llil rı :ıtı h nüz hiç r,e1.meınişti. cB• a l ~ 
cevap verdi~ "' yıl rım'• cr~e iilrnf eltl. 

- Siz de o kadar pinti d. .. , randın•z - Öl le i "'. söz mü., 
ki! Dost, gerçekten doııt olncn:iımızı um- - ç. lışacrığım. 
mu hun. H<•lbuki .•• ıhi bir mirna ... b!t - B ı hatur~ti no\<ran bir ""ıa•t r. G"-
h lindc kaldık. • !in· • yok ·a karı mnın, ben . iz.i S.ım-

Bcnltn blbftni :bptınız, p:rrçn prırça sunda buln n?ffl f(clcrinı! Bir balo tuva
cttiniz \'e şimdi, bir şey olmamıc; ı:>ibi, leli ve buna benzer bir Ş"'Y si_par~ eı-
hayntımdan kayboluyorsunuz. Acaba - C i T 1\1 En t -

Scneniu en ı,;iircl ~ - l4ihik - Dans - Şarkı - Gençlik ve Güzellik 
Şabeserüü sayın haiknntza iftihat' ve şerefle takdim eder. 

2T80HE POWER SONIA RENİE 
Tarafmdan nefasetine doyulmaı. bir gUU likfe yaratılan 

KARLAR AL TINDA 
Han1calcır Şalıeseriode. güzel Pl.lklarını sonctu.t: zevklerle dink.c:Jiğr:nlı: 
meshur Caz Mugıınnisi RUDY WALLEE'ııin söylediği nefis şarkıla-rt 
dinli:>ccek ve Amerikada en veni olarak icat edılen BAK - 'l'U - BAK 
dnnsım hii~iın güzcilik ve coşkun1uı":fü•lc göı-eccksiniz. 
FOKS JURNAL'da en son ve en mühim hnhcrlcr. 

Snanslar: Her gfm 2 - :l.~O - 5.30·7 30 - 9.30 d.ı b:ıshır. . . 
Dikkat: Haftnnın her gününd ılk :ınslı r UCUZ H~Ir matinclcrıd;# 

,~ sw waaw:=znrm• --



YENi A.Sllt SAHiFE J 
; _;;a ......... ım &s!5 fJ c 5 !DE ~ ; _SESE ::::S!!Z!L2dSE! 

Emlah ve Eytam Banlıasından : 
:; ...........•.................... , ..............•................•...••••....••...• ,: 

Kazanç verW.si mükellefleriain 
nazarı dikkatine 

N o.lar .. Kıyıııeti l)epo-?.ito 5 Dev,et Demir Y ollarındon ~ 
M<"vkii Eski Yeni Taj Nevi TL. 'l'L. K. : .........................••..•......••.••.......•.•••..•......•.........•••••.•.•.... 

iZMİR DEF'J'ERDAKLIG!H DAN : .. 
<.>40 ka.ıarıc ver"iai son tabıt ödeme mii.dd\!tİ bu ayın sonuncu ı:;u

nü hildl'l hul~akt~dır. Vergi bakiye borçlarım vermiyenlerin vcrgıleri 
vtizd.., l fi fazfosile derhal ve haczcu tahsil edilecf'ktir. 

Aym so.ı ~.\inlerinde şubelerde f ö2'1a kalabalık oWuğundan al~· 
darlnrın o gün zaman kayhetn·~·lerine mahal ~almama_sı ıçın . taksıt 
borçlarmın şimdiden mensup bulunduk.lan malıye tahsıl şubelerıne ya
tirmaları sayın mükelleflerden reca olunm. 

14-16-18-21 5493 (2513) 
~Y/.~J""J"~~J"J"~..o'"J'..Q'"~...0-J"A'"~J"..r.r.J"J".ı:.7'~ 

İzmir 1-fmtalıa !'icar.et l&itditi'litğünden : 
Yumurta ihracaıçıio.t tnın dil:haf H cu:arına : 

!tnh-a:ra ihraç edilecek lf.inci nı-•·;, f\mısenıe, Naliirel ~c Sann)·ic mnh'>U!' 
vun.u~blann da küçük ~dıklarb Se\·kine. ytır.tm1a ihra• atu~ın miirn~bc
~ine dair ni7anmamenfo JG .!lct m:tdde:-.i hükmüne i,•maden, Tıc!trct \'elcfıle-
tin~ müsaade ediJmhtiı-. . . 

Aütkadarl:ıı·m bu lıustısta mütemmim miılfunat alnı:ık üz-ere Izmir lhrm.-at 
Baş kontroförliiğüne mü mc-n:ttleri.. ... ... 't l'l7 (25UJ! .. _..,,..i"',,_ 
O"".r.r-.b'""J"~A~J"..ıO"'A"'J"'~~...c:t"N~-xco"J".r~:::r-..,._..---.,. 

iZMİR DEFrERDARl..lGJNDAN : 
Satış Muhaınmen ~li 
&~ ~~ 
250 Kat·şıyaka Bahariye M. 1868 cı ı;o. 178 ada 11 r.arsel 288.90 

metre murabbaı 1 No hı ~ 'Ve bahçe 
252 Kaı-şıvaka Alaybev M 1693 üncü sokak 35 ad.l 9 pru·.,,el 259 

M. M. 36/6 num.a.nh Ar~ 
2G3 Kar:;ıynka .4, ıaybey M. 1693 üncil sokak 35 ada 9 parsel 94.50 

M. M. 36/5 No. lu Arsa 
254 Kocalmpı M. 1092 ~.1846 Ada 16 parsel 410M.M. 1/1 No. nrsa 
255 Gaziler M. 1254 tincü ~o. 1518 ada 30 par. 232.50 M. M. 4/2 arsa 
256 Kocakapı M ... Mekteo !-Ol;ak 929 ada 1 par. 57 M. M. 1/3 N. Arsa 
257 Tepccık. Sürmeli sokaktı 112 M.. M. 33 No.lu arsa 
258 Bu-inci Tepecik 1225 ci sokak 30 M. M. 76 No. lu dükkan 
25:> .Mirali M. 1051 inci' sol: ak ı:;w ada 16 par.sel 27.50 M. M. 

63 numaralı lıane .. 
260 Ahmet ağ3 M. Kıı.1ae a~ı haı.ı üst ka{ ımla :r.n ada 55 par

sel 27.SS numa.r.ıL. o.:la. 
262 İkinci Karantina M fs>-t<le sokc.k 179 ada 13 parsel 94 tL M. 

&.l No. lu Ar::'~ 
263 İkinci Karantina M Bülbül sokak 1745. ada 8 parsel 224.50 

M. M. 2/2 No-. lu Arsn 
2M İkinci K...'\ranüna M Veysel ·ıe Sami so. 1748 Ad~ 4 parsel 

217.25 met.re murabbaı 20 Noltı Arsa 
26S İkinci Karantina B·ıt~ilf t-e M:sırh So. 787 :!t.da 11 pımrel 258 

:M. M. 21911 No. lu Arsa 
266 İkinci Karantina BUlbül ve Sami So. 1748 ada 5 µarscl 213.50 

M. M. 19 numaralı Ana 
267 İkinci Kanıntin=ı M. Mısırlı cad. 1754 ada 1 parsel 271 M.. M. 

208 numaralı Ana 
268 İkinci Karantina 'BillMU sokak 17J.5 ada 15 panel 113.'lS M. 

288 50 

129 50 

47 25 
41 00 

232 00 
20 00 
33 60 

100 00 

60 00 

1(){) 00 

30 00 

30 00 

21 75 

25 80 

21 30 

14 00 

1555 Salhane .M. Setar~t sokuk 
001. ada 13 parsel, 154 M2. 

ıs 17 17 

15 l 5:i6 Sa.lh~nc M. Şetaret sokak 
GGl mla H pınsel, 11!:) M2. 

1551 Sallıaııe M. Setaret sokak 
(i61 ncla l ~ parsel. 25!>.50 M.'.!. 

ı ;;53 Snfüano M. Setaret sokak 
GG2 acl,ı 41 parsel, ~ 1\t?. 

9 9/2 

6H 

1559 Biriııei Karantina M. Fcvzıyt:ı 17/l 
sokak 707 ada 4 pirsel 292 M2. 

1560 Bicincl Karantina Halil Rifut 462/l 
paşa cu:l. 707 eda 15 paı-sel 113 M2. 

1561 Birinci Karantina Balil Rifat 462/1 
paşa cad. 707 c:da 16 parsel 125 M2. 

1 ~~.~ ı inci Karataş M. Ha. RHaLpaşa 206 
cad. (121 ada 3 par.sel 309 M2. 208 

ı;>ıi4 Birind Karal.&s M .. Sofyah sok. 31 
G08 ada 1 V t"el 218.50 M2. 

ı;;ı; ;, ! ""ırş1yaka AhıYhcy l\ı!. 'Mcv<lan -
sokak H ada 9 parsel 

l5öG Salhane M. Dc,kuz eylül sokak -
fl61 ada ~ parsel ~!:W M2. 

1567 Salhaııe M. St-hit Kc 'lal solrok 26 
676 ada 6 uarscI 34.4 1\12. 

15S8 Salhane M. Dokuz eylül sokak 
676 ada 4 parsel 157.50 M2. 

1569 Salhane M. Şehit I~eınal sokak 3~ 
676 ada 9 pa.r~el 178 l\12. 34 

1570 Salhane M. Dokuz eylül sokak 337 
662 ada 46 pn.rsel, 1972 M2. 

1571. Salhane M. Enveriye sokak 
684 acla 3 parsel 170 M2. 

1572 Sallıanc M. Enveriye ve Orha- 78 
niye sokak 684 ada 5 parsel 161 M2. 

1573 E'aihane M. Halil Rif.atpaşa cad. 383 
684 ada 7 par.c:el 169.50 M2. 

1574 Karnın~ M. icadiye sokak 
1575 İkinci Aziziye Kadiriye M. 694 -

Unct.i '-O. 1714 ada 3 parsel 52 M2. 
1576 İkinci tı.:zi~js·e K .ıdiriye M. 694 -

tindi so. 17t4 :tda 4 pl'rscl 61 MZ. 
1584 İkinci AziT.i~· Kadiri) c M. 592 -

ind :;o. 1!}5'l ~<!a 10 ~r:;cl 180 M2. 
1585 İsti.kW M. İki\'~melik so. 75/6 

385 ada 56 paısel 59 M'l. 
1587 İkinci Aziziye Kadiriye 702 

inci sok. 1()63 Hda 29parsel161 M2. 
1588 İkinci Aziziye .K.adlriye M. 682 -

inci so. 1706 ada 3 parsel 90 M!. 
15S9 İkinci Ailzh'e Kadiriye M. m. -

593, 596 ıncr sokak 1089 ada 
1 parsel 5385 M2. 
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Odanın 1/4 
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31.-

US.-

10-i.-

33.-

117.-

23.-

25.-

93.

:50.-

250.-

66.-

103.-

41.-

178.-

197.-

32.-

51.-

250-
5.-

9.-

GO..-

Arsa ve tarlı 269'.-

Arsa 37.-

M. 18/1 No. lu Arsa 
269 İkinci Karantina N'umı bey so. 774 ada 11 parsel 156..75 M. 

159(J İkinci Aziziye Kadiriye M. 690 -
so. 1110 ada 17 parsel 365 1-12. 

1591 istiklal M. İkiçeşmelik çıkoıllZl 
385 ada 51 paısel 

69 i'ırınm V' 350.
HiS9etll 

M. 4 Numaralı Ars• 
27@ İkinci Knı·antirıa İskele sokak 766 ada 2 parsel 331 M. M. 

49 Ar~ .. 
251 füu'Şl~alm Alaybey 1689 uncu sokak 36 Ada 35 parsel 73.50 

M. M. 1 No. lu Dam 
271 İkinci Karantina M. Bülbül sokak 1748 Ada 1 panel 211 M. 

fJO 00 

99 30 

147 00 

M. 8/1 No. lu Arsa 30 00 
Yukarıda ynzılı em"\'alin millkiyetleri peşin para veya ikinci tedip tasfiye 

vesikasiyle 1:-edelleri ödoor:nek ibıere açık arttırma usuliyle 7 /1211940 tari
hinden itibaren 17 gün mi\ddl!tle mOuyedeye konulrn\lı;hrr. ihaleleri 23/12/ 
19'0 tarihlode saat 14 tedir. . 

Taliplerin muhammen bf.<lelleri üzerinde yiime 7,~ u"po-ı:ito akçesi yatıra
rak yevmi mezldırda M'.. F.ınllk mUdürl{iğU.nd.e mli~Jı:kil satış komisyonu-
na mtiracaatleri ilin olwıuc 5296 (2S06) 
:tOOOGı:if:loaaa:ı::ı:ı:ıı:::ı::ıı::ı:ı::ıaooaı:ıı::ıcaoı::ı::aaa:::aaa:aı:ııamı::ıaooooocooaac 

1592 İstiklal M. Ikiçeşroelik cad. 
385 ada 53 parsel 52 W 

1593 istikW M. Ik:içe.şmelik cad. 
385 ada 49 pa.ntel 73 M2. 

1595 Al$ancak 1480 inci sokak 1221 
ada 10 parsel 78.75 M2. 

85 
87 

1596 Gğztepe Trarn\'ay cıııd. 835 ada -
7 parsel 252 M2. 

1599 İkinci Aziziye Kadiri~ e M. m -
inci so. 1293 ada 6 paı·scl 110 M2. 

1601imariyeM.1626 ada 4 parsel -
1014 M2. 

1602 İmariye M. 1626 ada 7 parsel 
839 M2. 

lıtOS İİnariye M. 730, 933 Unctl sokak -
1()33 r.da 9 parsel 138 M2. ODACI ALIMACAK 

Mıntalıa ilıtuaı lflülitPlllğllnden : 
MUdUrlüğtimUze otuz lira aylık: ücretli bir odacı ahnacak.tır. Yazı makinesi ile ıv•ıJ unanye M. lG26 ada 6 parsel 

649 M2. 

6/1 

930 

10' 

1 
1 
ı 

nzmasmı bUenler tercih olunacaktlr. Taliplerin mUdUrlUğe mttracaatlerf.. 1606 İmariye M. 994 ilııcl1 sokak. 
12 - 14 - 16 5471 (249S) - - ll 

IOOOQoaı:uu:ıı:ıı:ııı:ıı;ı;ı:ıı:ıınaaı:ıı:ıı:ıı:ı:ccı:ııcı:ııı:ıaı:ıı:ııxıı:ı:ıı:ıı::ıı::ıc:ı:ıı:ıı:ıcıı:n:ıı::ı:ı:ıaco:ıcacc 1635 .ada 2 parsc:I 539.50 .M2. sa 
CıND~: . . . - 1028 nci adanın 1526 metre 1608 İmariye M. 994 üncü so. 1635 - - 81 

tzM.IR SULH HUKUK HAKtMU-, IZMrR BELEDfYEStNDEN ~ 1812 !~y;a!ı 7::s.;~~· 1635 

lzmırde Şeyh mnhallesınde 961 ınıcı ~o- murahhamd11.ki 3 panelinden müfrez ada 7 .eı 44 ?ı42. 
kak.ta 27 ve 2 num~ayı t.aftr :400 lı:ra arsanın satı~ı. yazı itleri müdürlüğünd• 1612 tmarı;:'1'M. 730 ünd190,1635 · - - -
~eti muhammenelr Ü!man aga 5uyunu ki prtnamea.i veshile kapalı zarflı art• ada 10 parsel 589..50 M2. 
havı fN_:. . . tırmaya konulmuş.tur. Muhammen Led• 181.f İmariye mahalle& 1838 ada 
· Servili mesclt ka~~apu . Cdddeamde li 16786 lira nnavallat teminatı l 28S ı parsel 1490 M2. 
117 n~aralı ev v~ ıçmde bır ku~u buhı- lira 95 kunı~tur. fba1eııi 30/12/940 Pa 1615 İmariye M. 1638 ada 2 parsel - - -
nan ~0.1:ir& kryme.tı m~eneh ev: zartesi günü saat E6.30 dadır. 2490 sa• 2,8112. 

Tilkilik ~addesınde 7L. unmarah2700 yılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlan 1.616 İmari.Y~ lıl. 1639 ada 2 parsel 
lira kıymeti maha°!111~elı Fa~: llUf teklif mektuplan ilıafe ıı{ln« azAmt 4906 J42. 

Bat pazarın~ aıpnh.i ~kagmda 6/6 aaat f 5.30 a kadar encGmen riy~etine 1617 İmariye M. 1639 ada 3 penel 
~u~~·~ 1000 l!ra kıymeti multammene- verilir. 5, f 4, 14 ,28 5330 (2441) 9956 M2. 
lı dukkaıı aatılıia ~br. 22-11-1941) neşir tarihli ve 2-14681 ka· 1618 İmad.ye M 1639 ada 5 partıırl 

B!rinci artırması 6/ l /94 l pazartesi raı·name numaralı 27 Eylrıt 1341 ıarihJI 3166 M2. . 
rünh saat 1 S te aabş.1 yapll~tır. ~ ticaret ve sanayi odaları nizamnamesi· 1619 İmariye :M;. 1639 ada 9 parsel 
artırmada muhammen kJymetın %7;p- nin 18 inci maddesinin tadiline dair nf- 926 M2. 
nl bulmadığı surette en çok ırtıranm ta- z;ımname belccliyc cümle kaptsmdaJd 1620 İmariye M. 1639 a<fa 8 parsel 
a~hüdü baki kalmak ~:u:re arınma JO iTM. tahtasına asılmı~tır. t1an otunur. 1041 M2. 
gün daha u7.atılaıalıc 2 mcı •rtınnalf 16/ 1621 İmariye M. 1G9 .ıa 10 peı-· 
t /941 per~mhe günü saat t 5 tet-ı en çok iZM1R !KiNCi lCRA MEMURLU- sel 4-246 M2. 
bedel verenin Ü7erine kat•i ihalem yapt- CUNDAN: · 1622 İmariye Jıl. 1639 ada 11 par. 
lacalrtır. Emlü ve [ytaın baukasııı• ipotekli sel 8276 M2. . 

Gayri meııkuHer üzerinde hak talebm.. olup satdnıamna karar verilen f.zmirde 1623 fmariye M. 1639 ada 13 par-
de bttlunanlar resmi vesailôre 20 gÜn ismet kaptan mahalleai yıldız. tepe , ao- sel 949 M2. . 
i~nde mürae::ıat etmderi lazımdır. Abi kafmda uli 7 ta.j 11 No. it Ye tapuııun. 1624 İmariye M. 1141ada1 parsel 
haf de pa~·1asm .. dan haric; kalaca)dardrr. kaydına göre adır 720, panrel j d~ k.,,tlı 3&1ct Jıl%. · 

F' nzf a malumat ~rtnamede yazılıdır. ve AÜ lfizumla izaltab. doayumdaki tapu 1625 İmariye M. 1"1 ada 3 parsel 
Müzayedeye iııtirak edecekler nnrham- kaydı ve vaziyet raporunda. yazılı 1200 1791 Mı. · 
men kıymetin r.;.1 buçuk nisbetinc:fe pey lira kıymeti muİııamıııencli eı•in mfilkjyeti 1626 !mariye M. 1641.ada 4 parsel 
rı.hesi veya mirtl bir hankarun teminatı açık artırma ıurcti1e ve 844 Nolu E:mlal 1865 M2. 
getirmeleri lazımdır. "h2 buçuk de!Iaeye' ve Eytam l>ankas1 bnunu muciT>imıee Mr 1621' İina.dye lf. 100 ada & pa,,.ı 
fora~ harcı alıcı}'ll aittir. fLafeden sonra dafaya matı.o. olmak. iizc-re uhrma:aa 1032 M2. . 

- - -

bedel vcrilm.ediği takdirde gayri menfrur. 20/f /941 pazartesi gÜn\i •at 1 l de icra 1628 İınariye M. 1641 .aıla 1 ...-
lt'r f S. Rİ.İn daha arl!rmayıı konulup tali- dairemiz içinde yapılmak \i.ure bir ay 2139 M2. 
hine ituıle:Si yapılacak ve arıtdaki tabak- müddetle eatiliia. lonuLlu. Bu artwxıa 16l29 İmariye ıt. 1641 ada 8 parsel 
l:utç, edecelı:' ihale farkı Mlcme hacet lcaf- octicetiade Ubl bedeli lıer oa olurııa. ol- 2854_ lln. 
ıııakmın müı:teriden tahsil ouııacalm. .an ea ~ a-rbl'amıı. ii7.aina i.Weai,....... 1f31J İmarı,. K lHt ada 9 pe1'!el 
Taf~f!"riıı 40! P61'> doqaya Tüzümü lanfctır, Sabıt pqia pua. ile o(\l.P' ~ ~ırz. 
mfüocaatları ilan o"!nur. ridea yahu yad. ~ buOak delWiye 1Q1 İmari;ye lıl 1M1 adıa ta pu .. 
Nıao1ıoı::11:1Rc:ıccıaımn n aa:ooao•llC' maualr ata.. lpot$ -.hiLi afcalclrlarla sel 4971 :r..ra. . 

· lZMın 2 i.nci SULH HUKUK HA- diies ala.ktdana ..... irtü.lc- ı..klcT ..Lip- 1632 İeıadye 14. 1641ada11 par-
KIMLt~tNDEN: kriaiı. ~ .Zerindeki laakı.... . ~cl tm M!. 

Afi Kemal. ~kili avukat lbrahim.?Ia- işbu ilin tarihiodea MiDuen ıs Pa-i.;iD- 1633 İmar.iyi! M. 1613 ada l ~ 
Jil t.ıraimdan Al.sancakta Karaoibn 1b- de ntllla müiılti..ımle bidifue ne ıi- 1.5tr.) R 
'!'ahim bey mağa:zası.n4a tütfln le;l!! Lm- yetimize oildirmeleri icap eder. Akli Jı.d.. ~ İımriY• Jıl 1"1 - 2 --
fiycye ilanen davetiye ve gıyap Jrnrarı de l.-lclım aıpv liıriiiı• e malı- olmadık- 11.U M2.. 25. Dm!. 
te'Miı~ edildiği halde mahltemeye gel- ea ...,.Jqmedaa hmic 1uıhrtu. S/t/t4t 1638 bariye M. 51-'t 98' ~ so. 
medij!inden gıyabında cereyan eden tarihi..lea ..,_em lllltnaaıe beık.ae • . 1002' ada 1 parsel IM1 lift. 
muhakcm~d<! davacı vekili davasını i!- b'r. Talip olanlana yüzde yedihuçuk ~ ım tm.ri,.l!t M. 18 ada~ parM 
batrnn izharı acı.ettiğinden mttddeta?ey- mmat al:~ ~ millf Lir l>.nl:a i1iLrar- 3nO _M2. · 
he yemi.o teklif eyledlğincien bot'CU ol- mebaha Ye 919/7088 doqa nammuile 1638 İmarıye M. lM!P ada 2 parsel 
m:ıdığma yemin eı.mek üzere mahkeme- lzmir ikinci icra mmnmlaiuna müua._ S-140 _m 
ye yine gelmezse borcu kabul etmq sa- lan .iı&ln olumrr. 5496(2503) 1639 imanve M. 1M!J ada parsel 1 
yılar·ağıııa dair yemin davetiyesi i14nen .. 8'lü M2. 
tebliğ olunur. 5490 (:!512) ruyet bulunan .mlh t~bbfüıü if~ 1640 İmariye M. 16~ ada 1 parsel 
~=>e1ı:ıeeo:ıC10:ı:ı:ı:w da~ 1360& 112. 

MENEMEN SULH HUKUK HA- tbnıetgMuruz meçhul bulunmımna tSU İmarive JıL lMS ada 2 par.sel 
KlMLtGtNDEN: brnaen teblffat tm edllememr~ oldop- 5602 M2. 

- ,-

Menemenin Mf!'T'merll mahalle.shıde 2- dan mahbmerıfn muallak btdundn~ 1842 İma:riye M.1090 No. ao. 18.fT 
nci cukur köy sokağının 1 No. mnda 31-12-940 Salı gfuıQ .ıra.at 10.10ı da Me- ada 2 pa.t.11eİ 4.560 M2. 
Hayrullah oğlu Osman tarafında ıı.emeıı saib hukuk mahkemesinde haiır 1M3 İmarlye )L 16'5 ada 5 panel 

Karınız Ramazan kızı Rakib'! tara- butumnası tebliğ makamına knlm olmak '16M M2.. 
fmd~n aleyhinize ikame edilip derdesti. Ozere i1An olunur. 5483 (2510J 1844 İmmtve 11. 109& No. IOk. l&ü 

Evin 80.-
1/4 bflsıal 
Dilkkının (00.-
1/ 4 hissel! 
Aru .197-

Tarla 

Tarla 

Ara& 

Tarla 

Ana 

Tarla 

Ana 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla. 

Tula 

Tarla 

Tala 

Tada 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tatla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

T.ıda 

'l56.-· 

22.-

1(1.-

8.-

6&-

6.-

11.-

11.-

ı.-

41.-

23.-

-it.-

ıoo-

10.-

42.-

83.-

31.

ıs.-

lt.-

21.-

29.-

u.-
ısa.-

169.

l'lŞ,.... 

56.-

228.-

ll.-

MEMVR ALINACAK 6.20 

9.20 

20,8() 

6.60 

23.40 

4.60 

5.-

18.60 

ıo.-

5D.-

13.20 

20.60 

1 - DevJ~ Demiryo.ıhrı tstAsyon sını.fında istihdam edilmek Uiete mil
.!fllbaka He Orta mfkt4!p meıun1arından har~kct m.emttt' naınzedi ve 
askerlikle:ı:ini yapmış Llı;e ve 1Uksek mektep mezutıhirından işletme 
ve ba.rebt meml!TU etajiyeri ahnaoaldir. 

2 - Müsabakada kazanan otta mektep rıı.autJatıM öO, :Liae moztııılarına 
74, Yüksek mektep mezunlarına 100 lira ücret verilecektir. 

3 - MilHıbska lmtibaı11 Yüksek mt~ m.zwılm lçbı 25/12/1.!MO çar
şamba. Lise mezunları için 27/12/940 cuma, Orta mektl!t> rneıuıı.lm 
için 28/12/940 cumartesi gUnlerl saat 14 ıe HaydarpaıJlll - Sirkeci - An.
kata - Balıkesir - Karllrl • Malatya • Adana .. AbaA .. bmtr ve Ii!r
zuruın i$letme nwrknleriııcJe V'8 Sivu. Eskişehir cer atelyelerinde 
y~. Mtıraca11tler lt..ı. i~ ._ lltılly• tnu.dilrlUkleri. ve t.
tayon teflilderinıce kabul olunur. 

-' - Mfhabakaya lşttr.k •ttatt.i şunlardır : 
a - TUrk olı:ıiak.. 
b - Ecnebl bir kimse 1.ı. nll oJınamak .. 
c - 18 yqını bitir'llı$ ve otuzt.ı. geçen~ olmak - Sa Yat dahil. 
d - Orta mektep Mt'7unları için askerli&mı yapnwnış olanların nsker

lijtini yapmasına en ~ bir sene zaman kalıuı.q ve yQksak, Lbe me
t.unları için a•,hrl'kleıint yapınış olmak.. 

5' - Müsabakada mu\·afiak olı.nların bilMıara idare doktorlan tarafından 
yapılacak muayenooe sıhhi ciurumları Demiryol tşlerinde \-aıife sör· 
me~e elverl.şli bulunmak.. 

9.40 

35.60 

39.40 

~.20 

6.40 

11>.20 

6 - Milracaat i$tldalarına bağlanacak vesikalar şuolanür : 
Nüfus cil7.dam. diploma veya tasdlkname, askerlik vesikası, polisten 
taad.ikll iyi huy klğ·di. .-içek aŞll kAtıd.ı, evll olanlann evlenme cttzda
nı. 6 adet ~es.OOı.lık :Cc.to~af. 

7 - Daha faz.la malfuu.ıt alı:nak istiyenlerin işletme ıntıdUrlUklerfne veya 
istasyon ~ bizzat mUraeaat etmelidirler 

8 - !stidalar, Yüksek mektep mezunları iı;in 23/1211940, Lfs:e mezunları 
için 23/12/1940, ve Orta mektep mezunları lçhı 26/12/1940 g(lnlerl 
saat 12 ye kadar lı.abul :ılunur. lO-lZ-14-16:-18 (:?414) 5332 

50..--
1..--

Ziraat vekAletl Aydm Erbeyll incir lslab is· 
tasyonu nttlclörlttliblden: 
Meyve ağa~arı bı1hana incir iolerlndeıı aıalıyan hwusi mlU&seseleı:de 

1.20 

1.80 

12.-

3.20 

1.80 

53.80 

ve tercihan resmi müesseselerde 1 O aem çalıırrı11 ıWıde 1000 adet aıı yapan 
az çok okur ya.zar hir bahçivan aranıyor. 70 lin.yk le.adar ücret verilecektir. ~ 
endi el yazısiyle mektubunu ve tetcGm.eihal veaikalannı müdüılüiümüu gön-
dermeleri. S. 8. 1 f. f 4 S320 (2440) 

Ziraat •ekaletl .Aydm ErlH!Y.11 inelr ıslah is-
tasyona nrikltlrllltlllden: s • 8 yaıaada m cüsseli eaifam ... haatalıkıım çi.& uaba hayvanı ~tın alı

nacakur. Sahiplerinin naüe111eMmls ntllclür1'i.iW- bizzat ve ya ya.ıi71a miraca--
atlan. S. 8. U. l4' 51t9 (2439) 

ada 4 parsel 61.9 1\f2. 

7 
ın. li46 İmariye 14. l.Mı ada S parsel 
·'" 5613 M2. 

1641 İmariye M. 99-ı üncü so. 1633 -
70.- ada 12-parsel153.5(1 M2. 

1648 İmatiye M. 73(f un.cu so. 1621' 
16.- ada 4 parsel 190 MZ. 

8 
16(9 İma.tiye M. 1626 ada 8 parsel 

o.- 1124MZ. 

O 
1650 İmariye M. 992" inci so. 1629 

39.4 ada 6 paı:sel "3.50 M2. 

151.2
,.. 1651 İmaıiye M. 16%6' ada 2 parsel 
v 4174 MZ. 

1652 fmal'lye M. 1841 ada 2 parsel 
4..(() 5112 M2. 

ım fnıariye M. 1637 ada 4 ~eı 
2.- 6"'M2. 

1
-. 1854 İmaıiye M. 1631 ada 6 parsel 
- 6'70 M2.. 

1655 İmariye M. 1638 ada 7 parsel 
13.S<J 840 M2. 

1856 İmariye M. 1637 ada !I parsel 
14:7 M2. 

1.20 1657 İmariye M. 1631 ada 3 parsel 
2.254.25MZ. 

S20 1658 İnlariye M. 1637 ada 8 par.sel 
1306 142. 

14.20 1659 İmariye Jıt. 163'Z ada ~ puaiel 
2201 M2. 

L80 1660 imal'iye M.. 1637 ada 1 parsel -
1295 M2.. 

9.40 1661 İmariye M. 1637 ada 9 parsel 
1324 M2.. 

3.- ı1 166~ 1mariye M. 1638 ada 8 parsel 
11(19 M2. 

~00 1 1683 İmariye M. 1638 ada 3 par.ıeI 
4428 M2. 

&..80 1~ İmariye 14. 16SO' ada 2 parsel 
24840 ?ııt2.. 

20- 1670 İmariye M.1650 acb 1 parsel 
29760 M2. 

6.20 1600 :ikinci .Az.iz.iye Kadiriye M. 
M. 726 mcı so~ 1293 ada 8 
parsd 275 M2. 

-
l()GŞ Ballı kuyu l\1.1050ve1051 ind. -

"l.- .so. lliO ada l paı;el 38.'lS M2. 

s.._ 6 ada 1 ~ 2221.50 l\l2. 
.... .., r l.GS1 Karşıyaka Aiaybey M. Yali ea. 

1668 İkinci Süleymaniye M. Kim.il -

• 

-11/l 

-

-

-l&.60 t paşa cad. 278 l\42. 
IG'Tl Karşıyaka &staniı yalı ca4. - - 11 

L80 İ 1809. 1810 cu sokak 1338 ada 
l parse! :tml.7S M2. 

7AD lGn Karşı.yaka Bostanlı Serel yeni. - - 21 
1809 uııcu so. 1338" ada fJ 

3.60 pcnsel 261 112. 
1 1673 Karşıyaka Bostanlı Selef yeıd - - 29 

3.80 l 1809 uncu so. 1338 ada 5 

2.-[ 1614 =!:!~tanlı. Şuef yat - - h l 1809 uncu so. 133! ada 4 
5.4(} r ~ :?37.5& m. 

1 ım ~b BmtanJı ır....1m1 - - n 
5.S& ! ısu lrıd ..-ı.m alır 

tepanelf~-
5.- 1616 Karş_ıyaka ~ .Karahl - - 1 

ısıt ind 9bbk UY .t. 
ı.t.- 12 pır!el .., :il!. 

s.. 1&17 Karşıyaka ...... Şeret"ymt - - ... 
- 18" .mı__. ım adıl 

2 ı-aeı nue m. 
iL-- 1618- Karşıyah ~ ~ - - 1 

ıı - yeni 1&78 inci sokS Ada il 
..__ --1%Ul..7SJO.. 

1119 İmııir ~ iL Yed - •· - - lt 
2UO 'iil - ı panel• 112.. 

l&N Hwl Boea il. ıw.ctm.r • - ıı 
U.80 ~leryeall32cl-. Zili. Mı 
~ on 1681 Güzelyalı M. Kasını so. - t/1 11 
-- ada 7 par8el 2255 Jı42. 

1635 İkinci ~ Kadidye JI. 
35.- 111, Tl!t mıcu sokak 1945 ad.11 
21.20 19 parsel 41112.. 

Tana rn-·-95.-

11-

Taria 

Tarla "2.-

Tarla &L-

Ta 
Tala u.-

tf.-

Tarla 21.-

Tela 

Tarla 

Tarla u.-
Tarla 13.-

Tarla u.-
Tarta "--
Tarla 

Tarla 298.-

2S.-

10.-

28.-

60.-

Arsa 78.-

74.-

11-

"·-

.... 
JMa ...__ 
ııs..-.. 
Mn .. n• M-
21119...,.. 

~----
ıe.-

ll.CO 

19.-

2.60 

8AO 

10.20 

2..60 

3.40 

2.89 

4.GO 

2.60 

4.40 

2.60 

2.60 

2.20 

8.80 

49.GG 

~.00 

5.GO 

2.-

966AO 

5.60 

12.-

1$.60 

14..80 

ıut 

ıs..-;.. 

ıut 

.. 
--

Yukarıda i:ıahaıı yazılı gayzi ınenkullerin ~ bedelle satışları 23/lJ/lNO 
11.20 tarihiDe miisadtf pnartesl gUni.l saat cmda &l'elm yapılmak <1:mre artbrm.aJa 

konulmuştur. 
91.2()ı l - İstekli olanların hizatannda yazılı depozito akçelerhıl veznemize yatıra

rak arttırmaya girmeleri .• 
.S.60 2 - Müzayede sm&nda veriie.n bedel, mukadder laynı.etl geçtiği takdirde 

taliplerin depocdtola:run nisbet 'dairesinde tezyit eylemeleri ve mUhUr kulla.-
6..20 wmlarm mlı"h.ürlerinl Noterden tasdik ettlrmeleıi.. g - 14 (2476} 



S HIFE 4 YENi AeilR 1940 

AFRiKA 
ZAFERİ 

Son Alman hava hücumu BALKA LARDA BÜYÜK 
SiYASİ FAALiYET 

ınalliz deniz ablukası r~;·o~· . : .N·- . ;~.~.~.,~:.-~~ -', .. ~·;ı.. --·~ ·.E·~~ ... .... J. _'t : ~ .. : : .. ':;-,:.rı -~ .:.~- . •'·.. :" ;_., 
'\ - •. . - -~~' ' ... ;.a .. -a..~~ 

Şefild şiddetlice Mihverciler Af
rikadan mal 
alıyor mu? 

. . .......... -.~ .. -~. 

---·--- --... -
lngiliz muvaffa- bir hücuma Yugo•lav .. Macar do•t-
kıyeti tam ve uğradı luğu v~ihverciler 

eşsizdir HASARAT VE ZAYiAT AZ, ~ ovyetler Sotyaya 
Afrilıada ı;~A.ıı~enizde YENiDEN 7 AL AN TAY· harp dışında kaJrna-

iKTiSADi HARP NAZiRi BiR 
MEBUSUN SUALLERiNE 

CEVAP VERDi v zi~et siiratıe lngilte· YARESI iMHA EDiLDi sıaı tavsiye ediyor 
re feff'ne değişmefıtedir Londra 13 (A.A) - İngiliz hava ne- Londra 13 (A.A) - Royter ajansının Londra 13 (A.A) - Avam kamara-

K;ıhire. 13 (A.A) _İtalyan kolordu ıar~ti tebliğ ~diyo.r: Dün ~ece dfişrn:ın diplomatik muhabiri yazıyor: smda bir mebus Jktı adi harp nazırı B. 
kumandanı gcnernl Scbastiyaoonun esir lngılterenin şınuılınde endüstriyel bır Bnlkanlarda -tekrar hüyilk mikynsta Daltondan a ğıdaki hususların nazarı 
cdilm~ b le lısırda İtalyan kıtalanna mıntakaya hava taarruzu yapmıştır. Ha- siyasi bir faaliyet b~lıunıştır. Macar dikkatini celbed.ip etmcdı ini sormuş
lrunmnda eden iki general ortadan kalk- sarlar bilhassa bir şehirde temerküz et- h.triciye nnzırı Kont Çakinin Belgr:ıd1 tur: 

Milli m6.dafaa ihtiyaçlarımız için 
s•x--~~~~~~ 

49 Milyon liralık tahsi
sata lüz ·· m görüldü 

Ankara, 18 (Yeni Asır) - Ahvali ha- tır .. 
ura hasebiyle hükümet milli mUdafna- Proje elyevııı Meclis encüınenlerin
ınızın ihtiyacı le;in Büyük Millet Meeli- de tetkik olunmaktadır. Bu tahsisatın 
sinden yeniden 49 milyon liralık tahsi- kar$ılığı fevkalade menbalardan temin 
sat istiyen bir 1<.ıınun projesi hazırlamış- edilecektir. • - - ·-·-·- ···-.. -·-ıtl-1'-~- -'i'9ıl.91!!91 f ·- - ·-D-·-·-.. - ·- ··· -l..-. 

1 
•• 

ec sı de moczakere er nıı oluyor. Buıı1ann ikincisi zırhlı oto· miştir. Burada bir miktar bina harap o]- z.iyarcti, Yugo.lnvya ile ilçlil blok ard· 1 - 1ngı1l ı~yc gelen Fıansız bahri-
mobil kolunun pn7nrtesi glinkü harekfı- muş, yollar bozulmuştur. Bazı yollar da sında bilvasıta bb· bcıl! tesis etmek isti- yc1ileri tarafından haber verildiğine gö- Ankara 13 (Hususi) - Büyük mille1 ve inhısarlar vekili Raif K. rndenız de-
tm<ln ölen kuınaıulnnı general l\Jalcti- bir müddet için tıkanmıştır. yen mih\""erin himayesi altında cettyaıı re Ceznyir limanları üniformalı 1talyan meclisi bugün Mailıar Germenin riya- mişlir ki: 
dir.. Dü~man tayyareleri 1arafındnn, mu- ctmeheclir. Bununla beraber bu ziya- zabitleri tarafından kontrol edilmekte- seti altında 1opluuıuştır. - Bu layihada tahdit smni haddine 
SJDİ BARRA. :iNİN ZAPTI 'DAld tat veçhile, bir çok yangın bombalan retten bir dostluk ve iyi komşuluk mu- dir. . . Milli ikorunrna kanununda yapılacak gelen muhafaza memurlarından hizmet
EIU.J\I tlYET.. kullanılmış, fokat çıkarılan ynng.ınlnr nhedC'Sinden daha mühim bl.r netice 2 - Bır Ç<>k vapurların şlmalJ Afrı- yeni tadilatın muvakkat bir encümende leırinden ic:tifade edilebilecek olanlorm 
J..ondra, ıs (A.A) - Sidi Barrnninin süratle önlenmiştir. Alınan raporlar he- almmnsı ihtimali pek nzdır. Macaristan- ~n sahilinden Frruısaya hamule naklet- müzakeresi kararltı§tırılml§tır. beş .sene müddetle çalıştırılmalarının 

uph bu tehrin cotnıfi ehemmiyeti bil- nliz tamam olmamakla beraber, insanca la münasebetlerin iyileşmesi karşılıklı tıkleri ve bu hamulele~~ ~ila.h?-1"a. ~- Gümrilk muhafaza memurları tcşki- faydalı olacağı derpiş edilmiştir. 
yük olduğu için değil, çok mikdarda zayiatın fevkal[lde bUytik olduğu zmı- men1ratlC'r temln edecektir. manya ve ttnlyaya geçtigı bıldırilmiştır. lfıtı ve memurin kanunu Juyihalarmın Neticede layiha oldu~u gibi kabul 
hnrp malzemesi iğtinam edildiği ve içle- nedilmemektedir. Diğer mmfakalarda lli~ay Dalton yazı ile §'U cevabı vermiş- müzakeresi E5llasınc1a söz alan hatiplere edilmiş ve bu suretle birinci müzakeresi 
rinde generaller de olduğu halde mii- ise uıyiat pek azdır. BULGA.RtSTANIN VAZ1YET1 karşılık olarak verdil'li cevapta gümrUk 1amamlnnmıştır. 
lıim mikdardn İUıJyan esiri ahncbğı lçin Diğer bölgelerde münferit hava hare- Bulgarlstann gelince: Sovyetlcr birli- Fı:ansız şinııali Afrikasıtıda mütareke • • ··- - ' ·-·- ' , .. _,_," ,..,_ -· • •• • -·-·-·-·-·--·-·-·- ·-
Londrada umumi e1ı1Jca uyandırmıştır. katı olmuştur. Hnsnr ve insanca zayiat ği hariciye komiserliği umumt başk.'itibi komısyonunu temsilen bir miktar !tal- Marmaradakı· denı·z kazası 

Bu yerin z.aptı belki başka muvaffakı- azdır. Dllşmanın lki bombardıman tay- Sobolef iiç defndan fazla Bulgar balı yan subnyının b"!undu[tunu biliyoruD?. 
:vetlerin muknddemesinl teşkil etmekte- yaresl dUşUrlllmUştUr. Borist ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler F.akat ibunlann lrm8:11lan kontrol ettı- İstanbul, 13 (Yrni Asır) - Yahudi karışıp kayboldı..ğu anla,ılmıştır. 
dir. HAdiselerin inkişafı bunu göstere- Londra 13 (A.A) - Royter a}:ınsı bil- Sm.'Yetler birlil!hıin Bulgaristan ahvnli- ğınden. habcr~r değilim. . . muhacirleri bAmi.1 o]arnk Bulgaristan· Boğulanlar 238, kurtulanlar 112 klşi-
cektir. İngilizlerin Mısırdaki bu muvaf- diriyor. DUn gece bilhassa Şefild mm- ne gBsterdiği nlflknnın delilidir ve bu Sualm ildncı kısmına gelince: Sarih dan gelen ve Silivri önlerinde batan dir .. 
fakıyeti Fransa muhaı'ebesinden alınan takasında .inki§af eden dil,şman hova hususta aldanmak mümkün değildir. olarak beyan ederim ki İngiliz hUkUme- Uruğvay bandır.ı?ı Salvador yelkenli- Yelkenliriın knptnm tevkif edilmiştir .. 
derslerden ne kadaı iyi istifade etükle- hilcumları e.cmasında ikl Alman bom- Bu gUrUşmclerin Bulgar hUkUmetinin ti bu .nevl milnalrn~eyo ne vakıftır, ne sinden kurtaı·•lanlar Silivride tecrit H6dise hakkında tahkikatta bulunmak 
tini gösterir. Fransa isti1Asının karakte- bardıman tayyaresi dU:.-nırtilmüştür. mihve,. tazyikine karşı takip ettiği hat- de bunu tasvip ~· Bu~ karşı her d 
ris~ :'~. oı·du ve hava kuvvetl~n Dlğer mıntaknlarda hnva faaliyeti kU- tı hnrekctin U:zerinde t~ir yapacağı ve hangi b!r 6nda mUnasıp şekilde hareket edilmişlerdir. $imrliye kadar bulunan Uz.ere vali muavini ve jnn arma kuman-
b ~~ f~~~~~~~~~~·~~~~~e•B~~~~~~~~~~~ ~~~~~t~~~d~~~m~"~d~a~U~9~M~~~~~~~~~~~-~-ı_s_n_~_n~·y~e~~-~-·~~~--·----
katc ~ayan bir muvaffakıyetle bu usulü gtlterede ve Gnl eynletirtin muhtelif nasebetlcrde mütekabil ve daha iyi bir - --~ K t'•J • t •n1 
tat~ık etmi~r. İngiliz. donanması da noktalannda bazı tayyore uçuşlannın anlnyl§ meydana ~lmesine hizmet ede- BiP Alman gemisi battı, 8 1. eşen yeni ayı er 
sahil yolu.na miltemadiyen taarruz ede- kaydedildi~i brldirllmiştlr. ceği §Uphcsb.dir. Bulgnristanın Ankara biri hasara ••lwpafddı.. 
ttk mUhlm bir rol oynamıştır ve bu- Londra mıntakasmda gUneş battıktan elçisi son günlerde Sofyaya gelm..l.ştlr. Lon M!I ahii Ankara. 18 (Husus!) - Ticaret •ek.Aleti lıc ticaret umum mUdUrU B. Cahlclbı 
~::~ı: ~lını:11::etin ~ ~~= bir~ sonra alarm işareti verilmiş l!e de ~yn avd~tlnde Bulgar elçisinin thıia ~~3ı (~~ .!ıu~e 7~b.ır:: ~ı!~duı.~f:ı: ~ ti=k~!· ~~a~ ~~hnın~~ı;! 
aliyetiyle muka\icsesi ~= Hit- az bomba atilmıştır. . Türk hilknmetine bazı tekliflerde bulu- rmcla hattkefte bulunan İnıil.iz Sunpl. Adalıya merkeze dl:lnmem için tebligat yapılmıştır. 
ı d il 1$

• hirli11.: Al Londra 13 (A.A) _ 1ııgUız hava ve nacağı tahmin edihnektedir. denizaltı gemisi tabiben dört bin ton· ... ·- , , •• .,,.,_, • ,.,_.. ••• •• • • -·-·-·-·-·-·-·· er or usu e && yapan man dahil" . tl rinln tebl"ğ" B 
bombardıman tayyarelerine düşen vazi- ı ~nıyet nezare e ı ı: u luk bir Abnua • ıemisinl torpiD.iye- u k ş kt M k• 
lenin Mısırda fan!iyctte bulunan İngiliz sabah dil.!'Dlnnın avcı ve avcı bombardı- 8. Hı·tıer ve 8. rek batırmıştır. Ayni claıizaltı takriben za ar a a meye 
bombardunan tayyarelerinin vıızifesin- man t~yynrelerlndcn mürekkep küçük dört bin toııhılıı: bir AJman petrol vapu· 
den daha kolay olduğu farzedilebilir. hava fıloları Kent kontluğunu aşarak runa da taarruz etmiştir. Bu vapur ela hu··r Fransız ha- Verilirken 
Pilhnkika Alman tayyareleri pike bil- Londrayn teveccüh eyle1?:1işlerdlr. Avcı Musso)ı•nı• hasara u~ştır. 
cumlariyle l:a '>a ,.e şoseleri bombardı- !8yyarelerirnl7;. ~unların onUne g.eçerck -x-
man ederek m~nıım hasarat yapmnkta üç tayyare duşilrmUş1erdlr. Zayıatımız N 8 R v E ç reketi büyüyor Afrı·kada tayya-
ldilcr. Mısır çölUrde fse toprak yumu- olmamıştır. buluşmıyorlar B ,, d ~ olduf,rundan b., nbalarm tahrip kuv- Londrn mmfnluısına az miktarda bom- a mnan anmı 1 1 1 nl 
veti azalnıaktadı ... BWlun1a beraber İn- ba atılmLo;tır. Ha.sru- ve zayiat azdır. Bu -.- Jıampa fıO"mH«!JGP- Slntgapur, 13 (A.A) - General Dego- re er ta ya ara 

b h b b. nhll' kJ d -' -t' lUn ngillz umum! karargfilıına bir mU-
~ılız hava kuv tlerinin knra ordusiy]e sa a. C<'.nu u gar ı s ı nçı arın n Madrit 13 (A.A) - Bir Ber- . Londra, .~ (~.A) - Norveç Telgraf messil tayin ettiği bildirilmektedir. Ti-
~ birliğinin mu ;cnunel neticelerine bu da hır oil..c;man bombardıman tayyaresi lin telgrah B. Hitlerle B. Muı- aınn.gna gore Abn.ınyaya karşı mUcade- enı~in konsolosluğunda vazife görmüş go••z a~tırmıyor 
hal mfıni olmnmı..c:iır. düşürillmilştür. Diin gece de bir <lil,_ solini arasında bir mülakata dair lc_?e NorveQ ordu!annın başkum~dan- olan bu zat Uzak Şarktaki hür Pl-ansız ~ 

Lib} n topral.launm beş ~ mil içe- m~n bombardımrın tayyare i imha edil- d alan -•--=- lı~ yapan general Tudc, Korniştayn- kuvvetleriyle İngiliz kuvvetlerinin ~ 
ri inde olan Ko tel Benito tayyare mey- m stir. Önen f8Yİ n resmen t~;Y da bır tecrlt kampmdadır. bır" u~nı t"mın· ed---1...ü-. BJP ..,.._ "an-•1-• -ha• 
cbnına yapılan ı· .ınlarm İngiliz taarru- Londra 13 (A.A) - .:Prr Asosyepn> edildiğini bildiriyor. --•tJ-V İ G:Oernt Dcgol~;Umessili Uzak rdd~İtaly:;k;;~,:-
1.una İtnlynn \d~arelerinin mUcssir muhabirine nazaran Şe!ild üzerine ya- -·-·-·-·-·-·-<- MJSJRDA B y K B R şarkta bir Fransız hareketinin gittikçe maneVi''Gtı .. ozuJdu.. 
ı;urctte muknv ıırt cdcınemclcrine fımil pılan düşman hava hi"cumu oldukça B 3 u 

ld una şiıph • ıktur. ddetli olmu ve bir kaç saat sUrmU - f ITALJ ~ ARI R J ÇJf,DI bU~mek üzere olduğunu söylemişt~. Kahire 13 (A.A) - Ortıı şark İngi· 
MUVAFFAJ<.IYEr TAM VE tir. Hü um nasında gönüllü itfaiye H Kahire, 13 (A.A) - Krnl Fartik Nil . ~ıdney, 13 (A.A) - Fransız bahriye liz hava 'ıtuvvetlerl umumi karargahı 

O:M1S1LS1ZDJR kolları, yangın başlan~ıçlarım söndlir- deltnsı i.izerinde :yapılan Mehmet Ali i.ldalnıfoı:n~sıtanı ~ ~va fı= tft~- tarafından neşredilen tebliğ : 
T.ondra 13 (AA) - Sabah gazeteleri mek için bomba infilaklan nrn.sında çok lı 1 iLE D RBE barajını parlak me.rasirrile açmıştır. Tak- yesın şı,. .. n ır ço . .., .... - İngiliz tayyareleri Trablusgarpteld 

gnrp çölündekı muvaifakıyetten bahse mUkcm.mel çal•şmışlardır. ribctı iki milyou İng;Uz lirasına mal olan sı ye!11. Kaledonya ve Ebrltt~ Sıdneye di.lşman tayyare meyclıınlanru, kıtaat 
devam ediyor] r. Tnymıs gazetesı· "UD· n. barajın inşaatı iki sene devam etmiştir. gelıniştır. Bunlar Londraya gıderek ge- •-''-..:dalı t6 ın akli k llnr. ,.. -v- ·~ ..A... ncral DegolUn deniz kuvvetlerine ilti- ~ m ve mo r n ye o ı 
ları yazıyor: y •4111 1, A Hl A AYA - BAŞTARAJ.'11 inci SAnırc.uE- )...j"- bak edeceklerdir nı bütün gece durmadan bombardıman 

Elde edilen malumat Afrilmda muvaf- _ ı.., · , tefiktirlcr. Nevyork Taymis diyor ki : ALMANLAR IJALJAJI .._:_ • .,,.._ etmişlerdir. Gece Tobruka karşı bil-
fakıyctin tam ve harpte misline tesadüf "' Sinyor Mu oHni hiç bir şeyin kendi- hassa şiddetli bir akın yapılarak şehir 
00~~i~:d:r~~::k~~~~g=~y~~ DCGRU iLERLiYORLAR :: =ı:ı:v:::nb~:rtrn:.1:.· ~~ iSTiLA MI EOECEKLEn' Italyan cephesi :;:.~~~ey~~e~d~~~n~:~!1ı!: 
hareketi ba.,.o;anın orduya her hususta S v ht d istikamette yenni bulmaktadır. ~ • k d tıl!ı görUlmüştUr. 
gikenebüiriz Böyle bir orduyu bu ka- ag cena 8 8 U' b • t d 8 r 8 S ) D 8 Dönen tayyarelerimiz Sollum üzerin· 
dar muvaffakıyetle destckliyen hava • İTALY AN DO ANl\IASI HARBi Oft eşJS an 8 den g~rken bile Tobrukta petrol de-
kuvvetleri de her sitayişe rnyıktır. Do- Italyan muka- KABULE MECBURDUR.. k"' • taşkınlık var poları civarında vukua gelen infilaklnr-
nanma da bu himayede kıymetli bir Londra, 13 (A.A) - Royterln diplo- ve csar 1 Afrıka dan çıkan yangınlan görmüşlerdir. Ce~ 
ynrdımdn bulunmuştur. Kora, hava ve t• k Jd malik muhabiri Afrikada İtalyan ordu- Y- • - BAŞTAllAFJ l inci SAHİFEDE-. hane depaları etrafında da şiddetli infl· 
deniz ordularımızın mükemmel bir veme 1 ırı 1 sunn indirilen darbenin harbm seyri üze- d • laklar vukua gelmiştir. 

· d k 't b" a JSyan var aolinin.1n bu derece bUyUk fcdakArlıkla- T b k · d El d fıhC'llk dahilİI\de hareket ettikleri şüp- I rın e at ır tP.rir göstereceğini söyli- o ru cıvann a a en tayyare 

he izdir. D nlzlerde ve havalarda knzn- TAL YANLAR ARTIK AVLON· y!t~0Jo~:ıması harbı kabule mec- ALMANLARİN YUNANISTANA ~:ıte= !ı: ::=y~~r~~ ~~~~~~:ı:a~:ıa;~ary~= 
~~~k ~:!:{f;:ıy~~nZ:ıd:ar~~~ş dbu{~ YA LIMANINI KUllANAMIYOij burdur. Aksi takdirde Düc;cnin şimali HÜCUMU MUHTEME işte ltratejik sebeplerden ziyade politik mış olduğu 1törillınüştür. Keşif tayyare· 

Airikadaki ordularına mahvolmn" naza- l sebepleri Amil olmUŞUr. B. Mussollnlnln lerimiz yerde bulunan tayyarelere şid-
nu,> oruz. Londrn, 13 (A.AJ - Taymis gazetesi- - T ltal da lı:endi.!ini 

DEYLt TELGRAFIN nin nskerl ınuharrıri Yunan ileri hare- riyle bakılabilir. NH vadisinin tehdic'" Londra 13 (A.A) _ fngili7Jerin amperanı yanın n ya- detli ~itralyöz ateşi a~nıışl~rdı:. 
YAZDJKLARI ketinin Arnavutlu~ devamını tefsir m lesiıc.ı~rtb~ t~ı·~dant .k.alkmAışta. ital·'ukeri aözcüaü Habe§iıtan da dahil :cartalby~ h~1:;C:':1!n olmaya~~~~ B~_::ı:aB~ardşı da şıd~tlı bohUcuba~ 
Deyıı. Telnr"f ta sunları ya"'"'aktadır· cd k h in ,.d dın y nanlılann yan nıa,. LI ıye 1tun esırı Yrupa ve ld ... halde k" 1 l Afrika ' yap...,,~ı.u. ır epoya a an m • 

0 
.. ~ ""'" • ere cep e . ı. ı a ea u bütün şarkta te'iirini gösterecektir. Tür- 0 ~ §ar ı ta yan - kendisine ~ ayrı bir harp meyda- dan .çiddetli infilaklar vukua geldiği ve 

~~~~!ır;'::n~Ja:~~u:~~:~:k:~~~ harc~et t~~b~..uıe ~p ~d~ kiyenln takip etuii politikanın ne ka- ıında 11yan hareketlerinin fazlalq- nı, ayn bir düşmanı olmasını mecburi ~an alevlerin 300 metre yükseldiği giS
den kuttnrmıstır. v\ soti ced 11~t~Y~ 0 k d:dt - dar kiyasetli olduğu sabit olacak, Bal- makta olduğuna dair Londraya ha- kılmakta idi. Bu son harpte 1ta1yadakl rillm~iir. Yerde bulunan tayyarde:r 
Taranto ve Arnavutluk mağlubiyet- ;.e ne Ae;am < dı e 

30 
ıJJ.Y tryo~. kanlarda mihver tazyiki kuvveünl kay- herler geldiğini bilc:linniftir 18 senelik mükemmel yapıcılık gayreü mitralyöz ateşi altma almmış ve CR 42 

terinden ~onrn B. Mussolininin prestiji ~?1rc'd· y)nsnran anın ome e - bedecek, Yugoslavya· çok daha kuvvetli • acınacak bir halde durdurulmuştur. tipinde üç tayyare tahrip edilm.iştir. Dl· 
bir ezici darbe daha yem~ir. Mihver m;.ın ~ÜJtu 

1 
.. salAhi bir vaıdyette olacnk, Fransadaki İngiliz Londra 13 (A.A) _ ltalyan he- _ • ._......_ ler bir tayyare tam :isa~ neticesinde 

b. . d k h 1 1 ~ b 1 unan met namına soze - dostlan yeni bir iiınit ve cesaret bula- • tl . lt l ·ıı rd Af DlllADA' I INGILIZ tahrip edilmiştir. Diğer bır tayyare ağıl' unyesm e yarı ası o ma5a aş a- yettar ~~ .. zatın ~y~tına göre İtalyan- cak, Almanlar n.uannda Fransanm kıy- ~ıme. erı 'a.!~n mı et v.e o ~s~ ~ 1\ hasara uğratılmıştır. Di.işmanın 12 ka-· 
mıştır. lann butun m ltUlhil hUcumlan tarde- meü yükselecek, J.avalin politikası halk uzennde nksulameller tevlıt etmıştır. · dar tayyare ve iniş meydanına hücum 
ri~~it~ı D~~~e~~ bulunuyor: dilmiştir. Sağ cennb~ düşman d:ıha ~d- ve bilhıtl58 ordu arasında daha iğrenç Nevyork Taymiı gazetesi ltalyanın ZAFERi 111 AKiSLERi edilmiş ve bunlar awr hasara uğratıl-

det~e mukavemet gösterm~~ :ıse de göriinecelrtir. harp hareketlerinin muvaffakıyetle n mıştır. 
Mısır ltal,>an tehdıdinden kurtulmuştur. neticede ağır zayıatla mevz.ilcnnden atıl- --•~ ha ladıktan soma daima mu""thı" he- _ BAŞTARAFI 1 lnd SAllİFEDE- Düşmanı takip ve ricalini keserek.~-
Afrikada ve Al·denizde vaziyet lehimize maktadır. Tepcrlefonde İtalyanlar Alp • § • w ~ • taabmızı setr eden avcı tayyarclerımıs 
olarak süratlc değişmektedir. kıtalnrmı ileri hiirmüşlcr ve sahil mil- Ruzve)t • Vind• zımetle nıhayet buldugunu yazmak- balkonuna tırmaıımq, Sıdl Barranhıln bütün rece devriye gezmişlerdir. 

AMERtKALlLAR MEMNUN dafaasını da bu kuvvetlere tevdi etmiş- tadır. İtalyan milletinin harbe gönül işgali Mlsırdaki hUyillı hareketimbia Bir çok motcırlü ııakliye vasıtaları 
Ncvyork 13 (A.A) - Ingilizlerin Si- !erdir. Yunnnlı1ar bir tok esir ve mal- so··r nu··ku·· mueo - riza1iy]e girmediği anlatılıyor. Mih- IODU delil başlangJcnhr• ~ tahrip edil.mi§ ve muvasala yollarındaki 

di B:ırr:ıniyi elde etmeğe muvaffak ol- zeme almışlardır. ver devletlerinin doatluğu demek Netice : Bitaraf m~tlere ıore Lib- dilşmaıı kıtaatmm maneviyatı bozulmıış-
rruıları Amerika® derin bir intiba bı- Kayde değer bir nokta İtalyanlann "] değ"ldir ndald bütün ttaıyan ordusu imha etili- tur. 
takmıştır. Herald TribUn gazetesi baş Avlonyayı ihraç limanı olarak kullan- Jakat iDi aag am 

1 
• • mek tehlilreılne mumdur.. Avuaturalya hava kuvvetlerine mcn-

mııknlesindc diyor ki: maktan vaz gecmis olmalandır.. Buna • '!faamalih A~J~ mitte~ Airopolla gazetesi YUJYor : İngiliz eup tayyareler evvelki muvaffakıyet1Pl'İ· 
1ngilterenın bu harpte ılk taarruz ha- sebep havada fngilızlerin şkldctll bom- edecekler? kinm nıuhtemel izmilt1ilinden endi- ordusunwı çelik kuvvetleri İtalyan Ol'- ne ilAveten 42 er tipinde üç düşman tay-

reketi o kndnr meharet ve o kndar kud- barclımanlarıclır. te ebnesİ pek mümkündür. Bu iti- dusunun siyah gl:lmlekliler ~da yaresi daha düşürmüşlerdir. Sekiz nam• 
ret ve kuvvetle sevk ve idare edilmiştir ~aç. ve Tiran hr.';a meyd~an da •- barla müttefikinin mağlUbiyeti kar· ~~J~ h='.zaı:e: ~~ lu ile mUcehhez bir avcı tayya:emiz, 
ki tnnk ve pike tayyare hücumlarını bugun ışe yaramaz bır haldedir. Ha ···-ı dem huJ ,, ... fJllDda baZı tedbirler abnuı mubt .. yıldınm barbının yeni bir ~rneğidir .• BU- d~an bombardnnnn tayyarelerınc er 
meıı: derck b"r yıldırım harbı tatbik -•- NtN ~ tr meldir. tün Fa$lst binası 181'Sllmaktadır. Yakın- tipinde avcı tayyareleri refakat etn_1lş 
f'dildiği s: bit olmuştur. ÇJN • SOVYE2'LER aende llarelıet etfllep B tedb• leı· y . b .. da B Jıf linl rladan b1bcakt olmasına rağmen tek başına 79 m-0dclın· 

N \york Tny.1is gazetesi de şunları Al'asında llıtuadi Nevyork, 13 (A.A) _ Tokse1oza kru- !1 . ır • ~~~ ~ yuna°ıı eh':ıarı v: lngiliz connileri hı: de iki dilşman tayyaresi düşUrmiiştiir. 
yau~ or: vazörU ile bir teftiş seyahati yapmakta olabileceii ıibı lngıHzlerın Akdemz- eseri tamamı ktadırlar Bombardıman tayyare1erimizclen biri 

ı a ,anlar a,larca hazırlıklardan sonrn anJ~ma... o~an reisicUmhur Ruzvelt bildirilmiyen deki ko?troDe~i .takviye etm~leri- Elefteron ;1ı;: diyor ki: t.gllb ham· ile bir ~vcı !8YY~emlz tislerine dö~c-
yapt.ıklnrı tnnrruzun yakıcı güneş, su- Cunkin, 13 (A.A) - Cunkin hükU- hır semte hareket etmiştir. Dün Baha- ne maru olmak IÇln ispanyayı 1tral lesi rede • dur cak7 mlşlerdir. Pılotlann sağ bulunması ih· 
suzl~k gı~Ji ~n.~e1.l\'ı le durduğunu iddi~ me~ Sovyet Rusya ile bir iktısadi anlaş- ma takım ~dalarından Markoana adasın- etmek ve hatti ltalyan donanmaaı- N:e vakit m~endiİerine .1aıWz asker- timal dahilindedir . 
. tmı'llerdı. S di l> rrani ileri hareketi ma ımza etmiştir.•Bu anJasma mucibin- dn tesis edilen deniz tayyare üssünü tef- lngilizlerin Derin •• leri burada durıuna. :Fnnas Afrika- Şark! Afrikada 11 KAnunuevvclde 
lngılızlerin bu Prtgelleri yenerek hasım- ce Milli Çin, Sovyetler birl1~e gelecek tiş etmişti, ~m ~ e I~':"~ llD1D hududu başJ ar~ deDeabe JavelJoya 9 uncu defa olarak" akın ya-
l~ın h 1 1 ın-in•ı deliğini göstermişt.ir. sene 100 milyon dolar kıymetinde çay M.iyami (Florida) 13 (A.A) _ Vind- onleme~ .""'hadiyle ltalyayı iatili •Y .. _ pılmı:tır. Son al:ında üç motörlfi bit 

Sınyor G vcL <b bunu izahta zorluk verecektir. sor dilkünUn bugün bir Amerikan· tay- da olabilır. 1111111111111111111111111nımı111111111111111111111111111'.!f dUşınan tayyaresi tam Lc;abet neticesinde 
çekecektir. iualvaı.la.r evvelce hnreket -•- yareslyle meçhul bir semte hareket et- ~ • ._ § Relslcüınllaraınazan E infilAk ebniştir. Aynca iki dU~man t Y· 
e~.ukl~ri n~ktaınrc;l,ın çok daha ileri sU- B. Laval döndü he- Uği bildirilmiştir. Mumaileyhin B. Ruz- lngiliz tay vareleri E te•elılıllPlerL E yaresl yerde yakılm1§1ır. Kaproti tip n· 
ıı.ılmUşlerdır. , veltfo buluşacağı hakkındaki şayia ne T : "I • E de diğer Uç -tayyare de a~ır hasnra uğ· 

~ men Petenl k t tekzip ne teyit edilmemiştir. Kendisine B t hü tt ·ı r E Ankara 13 (A.A) - RiyasetıcUm-E ratılmıştır, 
SOVJ1eı MacaPJap e onuş u refakat eden yaveri dilkiln pek yakında res e cum e ı e Ehur ~umi katlpliğind'~: E Rodez.ya hava filosuna mensup t ıy-
GrtıS!r-da yeni ticaret Vişi, 13 (A.A) - B. Laval yanında Miyanıiye dönmek niyetinde olduğunu Londra 13 (A.A) - Hava nezareti : ReısıcUm.hur İsmet lnonU 11 inci : yareleTimiz Gobbada düşman karar~-

bilyUk elçi Brunlo ile beraber öğleden bildirmiştir. tebl.lğ ediyor: Dün akşam sahil müdafaa ıE ulU!al ekonomi ve arttırma haftası~ hına akln1ar yapmışlar ve 20 ikllomctre 
muahedesi.. sonra Parlsten gelmiştir. MuvasalAtını servisine mensup küçük tayyarelerimiz.. ;münasebetiyle yurdun her tarafın-: mesafeden görUlebilen yangınlar cıkat-
Hudtıpe~tc. 13 (A.A) - Hariciye na· mUteakip mareşal Peten tarafından ka- mektedir. Bulf{lne kadar 46 kişi tevkif den mUte~ bir grup Brest doklan- ~dan aldıkları yUbek ve samimt ~ § mışlardır. Bir pilotumuz düsman karaJ'" 

ZJnna \•ckalet l'tmektc olan elçi Borney bul edil~. edilmlstir. nı bombardunan etmiştir. DUn gece Hol- 5 lerl ifade eden telgraflardan pek mil- 5 g&hınm dörtte tiç11ntin yandığını bildir· 
\e Sol'nlJcr sefiri dün hariciye nezare- KOMONisTLER TEMİZLENİYOR Yeni tevkifat yapılması muhtemeldir. landa sahille.rinde yapılan bir keşif uçu- S tehassi8 olarak teşellür1er:iyle iyi S mlşttr. 
t~ndc iki memleket arasında akdolunan Tuluz. 13 (A.A) - 'l\ılmu faaliyet Mücrimler jbret alınacak bir oekilde ce- şu esnasında bir tayyaremiz bir düşman ~dileklerini bUdJrmeğe Anadolu ajan- 2 Diredua civarında LagaJTede motör14l 
hcarct \c seynl: dain muahedesin.iD merkezi yapan komünist partislne ~ ıalandınlacaktır .. İcap eden evlerde ta- lap gemisine lıUcwn etmff ve tam ıs .. J.:ını memur emı~lerdlr. 5 nakliye vasıtaJan 1amlr ate1ye~lne h&-
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