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HAKKJ OCAKOC.LU 

ABONE SERAİTİ 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Harl~ için 
&>nelik....... 1400 2900 
Altı avlık........ 750 1650 

Gi.bfi ge~ş nüshalar (25) ~-· 

1 T E L E F O N : 2697 -------· 

Kayseride Atatürk günü 
Kayseri 20 (A.A)-Ebedi Şef Atatürkün Kay.: 
seriye ilk ge~lerl.nin yirminci yıldönümü bu
gUn kutlanma.k:tadır. Bu münasebetle şehir baş
Uuı ba§a bayraklarla donatılmıştır. Halkevin
de yapılan bir toplantıda Ebedi Şef Ataturkün 
yüce hatı.nw taziz ~ ve Atatilıüc anıdına 
ınerasim:IA! muhteşem bir çelenk konuhnuştur. 

_______ _J 
ilôn miindere~atından gazetemiz mesuliyet kabul etmez Ollmhıı:rlyeti:n 1'e Cilmhuriı,ıd eNrlerinhı ?>ekçUi, sabahlan çıkar !l7143i gautedw YENt ASffi Matbaasında basılmıştır 

-,.,._ . - . . . 

Amerikan yardımı 

Amerikalılar 
her şeyin ço~u-

• nu verıyor 
Geçen·. ay tngilizlere 
uerilen ıayyareleP 
alalıonulanlardan on 
misli fazladır .. 

Fransa ne yapacak? 

Esrarlı gelip ~it
meler, mülakat

lar var 
General uDegoln Fran· 
sanın artılı lıallıınma 
arefesinde olduğunu 
söyli~or •• 

Vaşington, 20 (A.A) - S~etli 
mahfillerde beyan edildiğine göre Ame
rikanın İngiltereye yardımı o kadar sii
ratle ilerlemektedir ki İngilizlere teslim 
edilen muharebe tayyarelerinin adedi 
bizzat Amerikan müdafaa kuvvetlerine 
teslim olunan tayyare mikdanndan Us
tiin olmuştur. Ayni mahfillerin beyana
tına nazaran ikinci teşrin ayı zarfında 
İngilizlere verilen bombardıman, avcı 
ve rasıt tayyarelerinin adedi Amerikan 
kuvvetlerine verilen tayyarelerin on 

Afrika.da muzafferiyetler kazanan hgiliz ordusunun topçu ve tank ~tıvvetlerinden parçalar 
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Cenevre 20 (A.A) - D.N.B. bildiri
yor: Vişiden alınan haberlere göre Fran
sanın meşgul arazideki mümessili bü
yük elçi Debrinon dün öğle üzeri Pa
rLc;ten ~işiye dönmilş ve Mareşal Peten. 
hariciye nazın Flanden, devlet nazırı 
Boduan, dahiliye nazın Peruton ve bah
riye nazırı amiral Darlan ile görücıtük
ten sonra akşam yeniden Parise hareket 
etmiştir. Debrinon'un hareketini mütea
kip nazırlar heyeti toplanmıştır. Bir kaç gün evvel ölen Ingiltcn ... nin 

Amerilca nezdindeki sefiri Lord Lothian 
B. Hitlerin meşhur c:Mein Kampe:) 

eserini okurken 
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8. Britanya 
adaları bu 
harbın 
donu ol 

'er
uş ur 

••aı 

ingilterede Alman oPdU· 
sunun bi istila teşebbü· 
sünde bulunması hala 

llelılenmelıtedir ... 

mislinden fazladır. 
Bu nisbet, müdafaa imalatının Ud 

memleket arasında mütesaviyen taksim 
edileceğini, fakat bu miisavatın her mal
zemeye değil, ancak bütün harp malze
mesinin heyeti umuıniyesine şamil ola
cağını söylediği zaman reisicümhm B. 
RuzYcltin ne düşünmüş olduğunu s-pra· 
haten göstermektedir. 

MUAZZAM SİPARİŞLER 
Va ington, 20 (A.A) - Buradaki tah

minlere göre İngiliz hükümeti yeniden 
12 bin tnyyare, 2500 tank, top ve mü
binımat sipari~i \'ermek üzere mukave· 
leler akdine çalışmaktadır. Tayyarelerin 
bedeli 1.125.000.000, toplarla nıühimına· 
tın 1.700.000.000 dolar tutacağı tahmin 
ediliyor. 
DANİMARKA VAPURLARI DA 
VERİLİYOR MU? -

• • - Mecmuu külliyetli tonaja baliğ otan 
SEVICET UlLGİN Amerikan limanlarındaki Danimarka 

. vapurlarının İngiltereye devri için cere-
lngiliz bas.vekili, Avam kamarasında- yon eden mü:7..akerelcr memnuniyet ve-

ki beyanatında Büyük Britanya adaln- - Somı 2 ine{ Sahilede -

ıtalganı~ gösterdiği 
aczin sebebi 

ln~ilizlere ııöre 
Faşist Rejimi 

kabiliyetsizdir --Almanya İtalya uazi· 
yetine müdahale eder· 
se bu B. Hussolininin 
arzusu hilôfın" 
yapılacaiı .. 

J.,ONDRA, 20 (A.A) - Alman bir 
<;ok raporlar İtalyan uskerlerinin ge
rek Arnav.ıtluk, gerek Trablusgarp 
cephelerinde fenlen büyük bir cc· 
saretle döviişüiklerini göstermektedir. 
İtalyanları mukavemet göstermeme· 
lerinin seln~hini tefessüh etmiş Fa
şist rejiminin kabili:vetsizUğinde aı-a
malıdır. İtalyanların düçar oldukl:ın as· 
keri hezimetlerin AJnıar.yadaki nkisleri 
İtalyaya yardmı yoliıu:mdan han~is"nin 

- Sonu 3 üncü Sahifede -
ruıı tehdit eden tehlikenin gectiğini :zan- ~ ._..,_,_•_ll_O•a• D'W9<4. •l ._,'I 
nctmcnin bir feJitket ve ihti;vatlı hare-

a -il•• - -~- _ır_. .. -~_..,....,._. _ a_o_......_.~ 

keti gevşetmenin l>ir cinayet olacağını 
kaydederken bay Bitlerin ergeç lıüyük 
bir ~ yapmağa mecbur olacağını, fakat 
Rritanya adalarını istilaya teşebbüs 
ederse bu t~ebbiisün muhakkak suret
te kat'i bir hezimetle neticeleneceğini 
söylemi~tir. . 

Bilyiik deniz harekatında lngilizle1"e üs vazifesi gören Korftıdan bir manzara 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Arnavutlukta şiddetti bir Yunan.ordusu ıtaıuanıarı 
topçu düellosu var tazgika devam edigor -·--

Bu sözlerden anlıyorm ki, lngiltere. 
i~alyanın birbiri ardınca marw kaldığı 
hezimetler üzerine B. Bitlerin daha 
uzun zaman hugüokil vaziyeti muhafa
za edemiyerek bir şeyler yapmağa çalı
şacağına kanidir. Alman devlet reisinin 
bu kabil ahvalde tatbik ettiği sürpriz 
taktiği yeniden kendini gösterebilir. Fa
kat bugün vaziyet altı ay evvelkine hiç 
benzemiyor. Almanya, buz denizinden 
başlıyarak şimal ve Manş denizleri sa
hilleriyle Atlantik sahillerine yaslandığı 
halde İngitterenin ne deniz münakalatı
m durdurabilmiştir. Ne de Büyük Bri
tanya adalanm büyük sıkıntıya düşür
meğe muvaffak olmuştur. Diğer taraf
tan hava akmlariyle lngiliz barp sana
yüni felce uğratmak, İngiliz milletinin 
maneviyatını sarsmak teşebbüsleri de 
suya düşmüştür. Harbın gittikçe bir 
çıkmaza girdiğini hisseden Almanya, 
son ayLırda zafer ümitlerinin büyük kıs-
mını harbın siklet merkezini Ak.denize ş·mald~ ita) a ita) la ~ra 
ve Afrikaya nakletmekte görüyordu. Ar- ) -.;;;; y n yan r .I"" y• 
nk bu ümitte kaybedilmiştir. Zira bun- k • d 
dan sonra İtalyanların Akdenize haklın mu 8VemefJ maraya O~rU 
olmalarını düşünmek bir hayali hamdır. l!t. 
B. HiUer \'e erkam harbiyesi, İtalyanın d f k J 
İn~tere ile mücadelesinin her safhasın- anu ane. açıyor ar 
da, denizde. havada ve karada mağlu- ••- -·-

~:Jı::..:a!:~~!~ :~!a~~~~~:iy:~: ITALYANLAR TAKViYE MOSTAHKEM BAZI YENi 
~:\~~~r~~r~~ıı:ın~e~e~:Ice~e;;: KITAATI YETIŞTIRMEGE MEVKiLER ZAPTEDILD~ 
buriyetini duymaktadır. işte bundan do. ÇALIŞIYORLAR 600 ESiR ALINDI 
layı~ ki B. Vinston ~ö~çil A!,m:ınya- Le>ndra 20 (A.A) ·- Royter ajansının 
~ hır ~el'.ler yapmak ıstıyecegını tah- Arnavutluk hududundaki muhabiri bil-
mın ctnuştır. BalkanJnrdan Orta Şarka dir" 0 · _ .:ı b"'l 
d v b" A1iı t 'Üz.. · d"lik b ıyor: slrovıç1:ruen Pogradeç o gesi-

ogruf dıilinr . t.ıanOlcca 1 u bşunkl ı etr· ne kadar bütün cephe boyunca Çarşam-
tara e ıs ır. sa o sa e enen c- b .. .. d be . k idd t 
cavüz yine İngiliz adalarına tevcih edi- .a ~unu gece.~arısın an n ço Ş e -
lecektir. Alımı.o ba~kumandanlığının bu lı. hır topçu due~losu yapılmakta~ır .. tta.1-
maksatla hazırlıklarını en son hadde çı· yanların v altı agır. top ;yer~:ştirdilcleri 
karinağa ~alıştığı haber verilmektedir .. Hoka da~ı tepel~~e ik~şı dun bombar-
Almnn~·a İnf!iltercyi istila teşebbi.isün- dıman bilhassa şiddetlı oin:uşt_u~. Yu-

de muvaffak olabilir nıi? nan bataryaları İtalyan mevzilennı bom-
Fransa Jıarbmm kaybedildiği günler· bardıman etmiş ve bir müddet İtalyan 

de böyle bir fırsat eline geçmişti. o şaş- top~ı~ susturmuşlardır. . ~kat uzun 
kınlık günlerinde bu i~i başara~ıadığına menzilli İtalyan toplan bilyük bir isa
~öre bugiin miikcnımel bir surette mü- betle tekrar ateşe başlamışlardır. Daha 
daf~ edilen Britruıya adalanıu istilaya sonra Yunanlılar şiddetli bir bombar?ı
kalkışnıası hezimetini tacil etmekten mana başladıklal."mdan ttalyanlar şıd
başka bir netice ,·ernıiyecektir. detle mukabelede bulunmuşlardır. Ha·· 

Britanya adalan bu harbm verdunu- ],oş rnevkiine civar mıntakada ktirük 
dur. İtalyan bombardıman tayyarelerinin uç-

1914 - 1918 harbmda Almanlar Fran- makta olduk.Larının görülmesi iizerine 
sız Verdununu zaptetmek için kuvvet- Yunan bataryaları muvakkat olarak 
lemi beyhude yere israf etmişlerdi. İn- ateslerlni kesmişlerdir. 
giliz Verdunu nihai zaferi temin husu- MANASTIRDA CAMLAR KIRILDI 
sunda Fransız Verdunundan daha talili Görice - Florina arasındaki mıntaka-
(ıkacaktır. da İtalyan tayyareleri Yunan gerilerine 

Bize bu kanaati \eren İngilterenin ha- çok yüksek infilfildı bombalar atmışlar-
zırlığıdır. dır. Bunların patlaması o kadar şiddı:wtli 

Bitarnf bir müşahidin yazısından nak- olmuştur ki Manastır şehrindeki evle
kt~i {iın aşağıJalı..i ı.atırlar İngiliz hazırlı- rin camları kınhnıştır. İtalyanlar kendi 
imuı şeklini göstermeğe kifidir : cephe gerilerine takviye kıtaatı yetifti-

- Sonu 2 inci Sahi/ede - - Sona .t iaçj Sa/ail.a .., 

Atina, 20 (A.A) - 54 numarah Yu
nan tebliği ı Muharebeler muvaffakıyet
le devam etmektedir. Çok şiddetli mu
kavemetine rağmen düşman süngü hü
cumlariyle mevzilerinden tardedilıniş ve 
elimize 600 esirle bir mikdar malzeme 
geçmiştir. 
Kızılhaç ~aretlerinin çok bariz olma

sına rağmen düşmanın bugünkü hava 
faaliyetleri hastane arabalarına tevcih 
edilmiştir. Hava kuvvetlerimiz askeri 
hedefler üzerine muvaffakıyetli bom
bardımanlar yapmıştır. 

MUVAFFAKIYETLERİN 
TAFSİLATI 
Atina, 20 (A.A) - Resmi bir Yunan 

sözcüsü Arnavutluk hududunun Şark 
kısımlarında İtalyan kıtaatınm Porta Pa
lenno yakınındaki mevkilerini terkede
rek ricat halinde olduğunu ve Yunan 
kuvvetleri tarafından takip edildiğini 
bildirdikten sonra demiştir ki : 

- Çok şiddetli bir mukavemetle mu
hafaza etmek istedikleri Tepedelen ya
kınında mühim bir üs olan Kilisura ci
\'arında İtalyanlar geri çekilmeğe icbar 
edilmiştir. Yunan topçusu şimdi bu mev
-ıii dövmektedir. 
Şimalde Yunan ileı·]eyişi çok mühim 

olml.14 ve İtalyanlar çok ağır zayiat ver-

._.Som .1 Qgj ~f4• • 

~~---·~-

Y a-lvan e i~a -
tıları lspanyol 
~emilerini 
batıracak 

~oca • 

INGILIZLER BU EMRiN BiR 
SURETiNi ELE GEÇiRDiLER 
Londra 20 (A.A) - Amirallık dairo

sina göre İtalyan denizaltılarından mü
rekkep bir grup bazı İspanyol ticaret 
vapurlarına hücum için emir almıştır. 
Bir İtalyan denizaltı genisine muvaf
fakıyetli bir hücumdan sonra amiral 
Dario Falangola imzalı emrin .suretini 
İngiliz kuvvetleri ele geçirmişler ve bu
n~n fotogıafisinl çekmişlerdir. Emrin 

Loyd Jıuınpanyası Yu· 
nanlstan taPilılyle 
rürJıiyeye gelen gemi· 
lerl sigorta etmeğe 
IJaıladı .. 
Londra, 20 (AA) - Buradaki sal!

hiyettar mahfillerde Trablus ve Arna
vutluk cephelerinde cereyan eden ha
rel;atın birbirinden ayrı asker! hareket
ler olmnyıp yekdiğerinden ancak Akde
nizle ayrılmış ayni harp sahnesinin iki 
cephesinde birbirine bağlı olarak cere
yan eden asker! hareketlerden ibaret 
olduğu kanaati vardır. İtalyanlar için 
en büyük tehlike bu rabıtadır. Bilhassa 
T::ıranto misalini ve Sardonya deniz har
bından sonra bu harekatla Akdenizin 
bir İtalyan gölü olmadığı kat'i olarak 
ispat edilmiştir. 

GENERAL DE GOVüN 
BtR HtT ABESİ 
Londra 20 (A.A) - Hür Fransızlar 

şefi general De Gol Londrada bulunan 
Fransızlar şerefine bir kabul resminde 
hitabede bulunarak şunları söylemiştir: 

c- 6 a.y evvel Londrada 100 kadar 

- Sonu 2 inci Sah;lede -

Vişi hilkiimetinin Almanya nezclindekf 
miimessı1i De Brinon. 

Ticari mahiyette başka bir hadise de 
!nr;liz donanmasının Akdeniz vaziyetin
deki salfilu gösteımektedir. Filhakika 
Loyd kumpanyası Yımanistan tarikiyle 
Türkiye ve civar memleketlere giden 
gemileri harp tehlikesine karşı sige>rta 
etmeğe başlamıştır. 
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IY ATİKTE Derne de şiddet-
• 

a i e aca le boll!~alandı 
1 Hemen bütün lıamp 

a r o an aıeuıer içinde IJıraJııldı 

k Kahire 20 (A.A) - Orta şarktaki tn-
J im t 1 gi1i.z hava kuvvetleri umumt karargahı-

nın tebliği: 
metni şudur: ~A l 

44087 numaralı, cari tarihli telsiz em- ır-sV onya Ş Bardiya ve Derne İngiliz bombardı
man tayyareleri tarafından şiddetle 
bombardıman edilmiştir. Bar<liyan•n 200 
kilometre garbında olan Demede büyük 
hasar vukua geti.rilmiştir. Son tayyare-
ler'lmiz. hedef üzerinden uzaklaşırken 
hemen bütün kamp alevler içinde bulu
nuyordu. Düşman kıtaları ve otomobil 
nakliye kollan tah.şidatı üzerine aynı 

rlnin suretini ilişik olarak gönderiye>- b J 
rum. İmza: Korvet Kapt.aru Tomac;o ar ıman 
Slstini. • c -

Suret: Kazablank.adan hareket ederek 
Lb:bona giden, cAyores> ve «Pevlos~ 
seyrisefain kumpanyalarına ait İspanyol 
bandıralı vapurların hepsine ihbarsı.-: 
hücum yapmalarını kumandanız altın
da bulunan bilumum ctizütamlara emre
diniz. 

Emirde- bu ilci kumpanyaya ait vapnr
lann evsafı ve hususi !şa:r:etleri kayde
d.ilınektedir, 

ITAL YAN DONANMASINDAN 
HiÇ ESER GOROLMEDI 

Londra 20 (A.A) - lngiliz ami- derecede şiddetli hücumlar yapılmıştır. 
rallığmın tebliğiı Akdeniz donan- Fakat ha.sarın derecesi tesbit edileme-

;: k:a~~:~~~ M,;ıiiuiiııııı'ıııııiı'liı"ıin"iiı"-"iiıii"i'-' 
ri muvasala hatlannı zorlamak üze

- Sona 3 üncü Sahiled• -
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lngiliz ve Almanlara 
sahlacak mallarımız ŞEHİR HABERLERİ 

. 
--------ıc~x--------- N k K 1 

Talıas Limited şirlıetlne 11e14ilen vazife • Alman• amı ema Odun kömürü azlığı var 

B. Britanya 
adaları bu 
harbın Ver
donu olmuştuı· 

ıar 600 JJin __ li_rm_·_ıh_J!~!mnut alı;orıar... ihtifali bu~n 
Gümrük ve İnhisarlar vekfiletinden iz- temnış' tı'tar.hriri müsaade istenmesi bildiri!- --·-- Bı·r kı·ıo ko·· mu·· r 12 -15 

x•x:----~~--------

-- Baştaralı 1 inci Sahifede -
mir ıWmrilkleri baş müdürlüğüne bildi- izmil' ve Karşıyaka 
rlldiğine göre İngiliz ticaret korpornsyo- ALI\lANl.AR~ SATILACAK ffaJJı I • d ıJ •Fnnsanm tesliminden beri İngiltere 
DU tarafından memleketimizden 5 bin PALAl\IUTLAR ev erın e yap a· k k d t ı sahiilcri etraCında tahayyül edilcmiyc-
'°n kuru incir, 5 bin ton h.-uru üzUm, 12 lmı.ir palamut ihracatçılar birliği ida- calı merasim.. uruşa a ar sa 1 ıyor cek kadar sağlam tahkimat ve sipcrlC'r 
tıon küspe ve 15 ton kuru karsı sa- re heyeti, dün birlikler binasında top!a- Büyük vatanperver ve şair Nam.ık · vücuda getirih::niştir. Nesillerce evvel 
tın alınacak ve mukabilinde İngiliz li- narnk 21 milyon liralık anlaş.maya dahil Kemalin doğumunun 100 üncü yıldönü- x•x başka bir müstevliye karşı inşa edilip 
rası sahasına dahil memleketlerden 600 bin liralık palamutun Almanyaya mü münasebetiyle bugün memleketimi- Mana vel'ilmesl miiınlıü 1 ,,.. u- ........ engin denizlere bakan ve bu ~elmi)CO 
aıuhtelif ithalat eşyası getirtilecektir. satışı ''C ihracı için ihracat ederi arac:m- zin her tarafında merasim yapılacaktır. ft O ntıyGn OlftiiF ., ... ,....G• müstevliyi bekliycn ~ Martello kule-
Takas suretiyle ihraç ve ithal edilecek da tcv:ı:i cch'elini hazırlamnkla meşgul 1ZM1R HALKEV1NDE nına siil'atle ~Gl'e bulunmaJıdır" leri ve Palmcrston tabyaları da bu tah· 
bu malların muameltıtı takas limited şir- olmuştur. Bu liste, ticaret vekaletince İzmir halkevinde yapılacak tören Muhtelif semtler halkından almakta lllzımdır. kirnat sisteminin içine örülmüştür. 
keti tarafından ~ apılacağından mal it- tasdik edildikten sonra muteber ola~k- programı şudur: olduğumuz mektuplarda odun kömilrü Belediyemiz ve diğer saltıhiyetll ma- İskoçya ve lrlaİıdayı bir yana bır~-
hal ve ihracı istenildiği zam.-n bu şirket- tır. 1 - Namık Kemal'in hayatı, eserleri bulnmadıklarından şikayet edilmektedir. kamlar, ihtiyacı karşılıyacak nıik- ~ Twced,den Sc'·~e kadar tek b~ 
11

- -· ••• -·- ... - - -· ··-·- - ---·- - --- - - -·-·--·- ve şahsiyeti. (M. Gürkaynak) tarafın- Bıw semtlerde de ellerinde bir miktar tarda odun kömürU bulunmadığını tet- sabıl p::trçası yoktur ki mu.anam r;em! 

B R f · B • J.. k Jd Jd dan. kömür bulıınanların fırsattan istifade kik ederek icap eden tedbirleri almalı- toplarından tutunuz da Bren makınclı 
• e l ayarın cenazeSl Un a lTl l 2 _ Nrunık Kemalden parçalar: Va- ederek kömüriin kilosunu 12-15 lr. ....... dırlar Od k" ilril" h '..+on tir..]'- tüfenklerine kadar her çapta siLihlnrla 

ah h 
A ...... ~ • un om arı~ ... ~ ge w tnhkiın dilin" , __ _ 

-----,x~x tan kasidesi (B ri Savcı) kasidei a- arasında sattıkları bildiriliyor. ğimiz bir meta değildir ki bir kömür e ış ouu.u:.ın. 
İstanbul 20 (Yeni Asır) - EvvPlki teessür uyandırmıştır. Gazetemiz, sabık maset (Sabahat Bayyurtoğlu) tarafın- Havaların soğuduğu bugiinlerde bil- buhranına mana verilebilsin .. Halkın şi- Şimali Şarki lııgilterenin büyük sana-

gün sabaha karşı babası eski başvekil başvekil ve İzmir lll{!busu B. Celal Ba- dan. hassa fokir halkın biricik t.eshin vasıtası kayetlerl çok haklı ve yerindedir. Mev- yi şehirleri, ivkaclı sa.bilin hayati chem-
B. CeUH Bayann kolları arasında ha- yarın bUyük teessürüne kalpten iştirak 3 - Namık Kemalden murabbalar ve odun kömilrilnden ibaret olduğu düşü.- simin daha fazla ihmale tahammülü yok- miyeti hniz bütün doklar n limanlan 
l-'ata gözlerini yuman B. Refi Bayarın eder ve baş sağlığı diler. ~azeller: (Bayan Nevire, Rahşan ve nülUrse bu yokluğa Acil bir çare bulmak tur. kalelere tahvil edilmişlerdir. 
cenazesi bugün, müessesatı maliye, si- Haydar Snnr, Tarık Gürel, Şinasi Kı- .,_,_ ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- , , .... ··-·-"" -·-·-· -·-·-·-·· Bu müdafan hattında hiç bir kaide· 
gorta şirketleri mildllr ve memurlan, B. CELAL BAYARIN TEŞEKKÜRÜ nık ve Nihat Güneş) tnra!ından. ye riayet edilmemiştir. Her şey o ma· 
bir çok mebuslar ve eski vekiller, gene- Ankara 20 (A.A) - Sabık başve~il KARŞIYAKA HALKEV1NDE Fiatların mürakabesi ve ihtikar işleri haUerde bulunnn adamların maharet \C 

railer, vali ve kesif bir halk tabakasiy- ve İzmir mebusu Celal Bayar Anadolu Karşıyaka halkevinde de bugün saat icatkarlığına tcrkedilmiştir ve bunlar 
le yüzlerce otomobil ve çelengin iştira- ajansına aşağıdaki mektubu göndermiş- 17 de dil ve edebiyat komitesi tnrafın- :S

4 X düşınanlıınna nahoş sürprizler hazırla· 
kiyle kaldırılmış. cenaze namazı Baye- tir: d n bir ibffal yapılacaktır. Her iki hal- •• k b k • mnk hususunda birbirleriyle müsabaka· 
za camiinde kılındıktan sonra Sünbül- Büyük oğlum Refi Bayarın bizim ;çin -~vindeki tör.enlere bütün vatandaş!ar ura a e omısyonu ya girmiş gibidirler. 
efondi mez.arlı~ına defnolunmuştur. çok acı olan ölümünden ileri g l n · tir. k ed !>il'rler. Kısa zrunanda çok iş başan.lmıştır. Sa-

Bu hazin ölüm B. Celfıl Bayar aile.-ü- elemlerimize muhtelif surctler1e iş•irnk - -- -- hilden içlere kadar bir çok mmtakalar· 
nin dostları arasında büyük bir teessü- lütfunda bulun.::ırak beni ve ailemi te- 1'T • • muntazaman top) anacak da derinlik itibariyle Flandrer'de görü-
r-c se~ep olmuştur. selliye çalışan bütün dostlarımıza ve sa- A azan~ ver Si. lenlcrdcn çok büyük tahkimat vücuda 

YEN! ASffi - B. Refi Bayann vefa- ' yın matbuata teşekkürlerimizin anına ~ getirilmiştir. Her köy küc;ük bir tabya 
tı kendisini tanıyanlar arasında büyük dela1etlerinizi rica ederim. ~- akkliJda yenJ• ıc,.x hnline konulmuştur. Yollar üzerinde 

il Bir IJafdıaJ pafaaJı lıallve satt•.Nı iddı· GSi"le mefa• miihinı noktalara hakinı olacak şekilde 
~ ., barikatlar ve blokhawlar inşa edilmiş· 

POLİSTE Mefıteplerce tamir i~in biı· "tamin.... lıemeye veıeildi, biri de mahJUbn oldu.. tir. 

Kar~ı"afıada ciiretfıei· alınan paralar.. Vilayet fiat mürakabe komisyonunun Orhaniye mahallesinde 657 inci 30- Sahillerin müdafaası meselenin yal-
'I' 3 Okul binalarının tnmiri için alınan Gayri safi irat üzerin· biriken işleri çıkarmak üzere haftanın kakta 8 numarada oturan bakkal tbra- ruz bir tarafıdır. Bundan maksat müs-

rane IJfr hırsızlıJı.. tahsisatın yerine sarfodilmesi için Na- den vergiye tdlJJ her Salı günü saat 9,30 da mıntaka ti- hiJn oğlu B. Celll Sezerler, döğillmüş tevlilcri mavunalannda veya hiç olmaz· 
Kal'Şlyal&da Fahrettin paşa caddesin- Eıa mühendisliğince keşif yapılması la- ··ıı ll~ caret müdürlüğünde toplanması karar- kahvenin kilosunu 300 kuruşa sattığı id- sa sahil üzerinde imha etmektir. Fakat 

ae sabıkalılardan K.ami1 oğlu Ahmet. zım geldiği maarif vekaletinden İı.ınir- mu C -...JJ ferin laştınlmı.ştır. Fevkal.Me hallerde de va- diasiyle milll konmma !oınununa aykı- sahil etrafında kolayca yarılacak ince 
Mehmet oğlu Mustafa. Mehmet oğlu Ha- deki altıkadarla.ra bildirilmiştir. Bu em- Vereceği para.. linin daveti üzerine derhal içtima edile- rı hareket cürnrUnden adliyeye veril- bir hat yoktur. Manevra kabiliyeti son 
san. Hasan oğlu İbrahim ve :Hasan ka- rin hilafına hareket edecek-okul idarele~ Gayri safi irat iizı>rinden kazanç ver- cektir. m.işt.ir. derece yüksek ru;ıl kuvvetler arkada 
rısı Arife, vapur acentesinde çalışan İs- ri şahsen mesul tutulacaklardır. ~isine u\bi mükelleflerin 2395 numaralı lımirde buluru'Ul un fabrikatörleri, GAZ SAKLIY AN B1R BAKKAL toplannu~tır ve bunlar her hangi bir is· 
mail oğlu Sad.inln evine girerek 68 par- ---O-·- kanunun 35 inci maddesi mucibince ma- komisyona müracaat ederek dil7. kırma MAHKOM OLDU tikamette düşmanlannı vunnağa bazır-
ça eşya çalmışlar. 71 kilo kurşunu su GelenleP, Gidenler halli tica~t odalan veya .belediyelerce unlar için çuval ba~ına tayin edilen 12 Bergamada Gazipaşa mahallesinde dırlar. 
borusunu sökmek suretiyle almışlar ve İzmir mebusu B. Sadettin Epikrnen tayin ve Iktısat vekaletiyle maliye ve- lira fiatin maliyet fiatinden daha az ol- bakkallık. eden İsmail Acun ve ömer •Bu ordunun parolası. her in düşma· 
ev içinde 310 liralık tahribat yapmışlar, Ankaradan, Mardin mebusu B. Ali Ri- lclleti ta.-nflnrmdnn tevhit edilen vergi du~u iddia etmişlerdir. Bahrinin dükkAn ve evlerinde petrol nın taarruzuna hazır olmaktır. Düşm:ı· 
fakat bunlan kaçırırlaiken yakalanmış~ z..-ı Levent Aydından şehrimize .l(clmış- nisbctlcri hakkında maliye vekaletinden Komisyonda yapılan tetkikte 12 lira- bulunduğu, fakat satmadıkları şiklyet nm biiyük fedakıirbklan göze alacaiı ve 
irdır. lerdir. Tunceli mebusu B. Abdurrah- vilayete bir tamim gelmiştir. lık fi::ıtin arttırılmasına lüzum görülme- edilmiş, zabıtaca dükkln ve evlerinde mesela on adamdan sekizini karaya sali-
htiyGI' IJfp Jıadm yandı.. man Sami Erkmen Mani.omya gidip tek- Buna gfüoc mamul kuma~ı su ile sıkı~ mişfü. Komisyon, mülhakatta peraken- araştırma yapılmış, İsmail.in evinde bir men çıkarabilmek için bütün asker ta-
İkiçeşmelik Hacı Ahmet mahallesinde rar şehrimize avdet ~tmiştir. tıranlar, araba tamircileri, şehir ve köy- de un s.ıtıc;lan için de ba'Zı tedbirler al- teneke, Ömeır Bahrin1n evinde de 2 te- şıyan tayyarelerin! mahvetmcğe katla-

75 yaşında Fahriye isminde bir kadın Posta müfettişi B. irfan Aydma, Muğ- 1erde bulguru kepcme~inden, çeltiği ka- mış. murakabe teskilftt kadrosu ve me- neke petrol bulunmuştur. Mahkemeye nacap iakdir ediliyor. 
sara illeti yüzünden mangaldeki ateş üs- la parti reisi B. Avni Çakır Muğlaya git- buğuodan ve palamudu kabuğundan murları g~linceve# kadar tzmirdeki ala- sevkedilen ma.munlard.an tsmail Acun Harptan çıkan en güzel netice, ~ 
tüne diişnüş ve vücudunun muhtelif rnişlerdir. cyıran iptidai tesisat sahipleri, fındık kadar daireler ·memurlarından mürek- beraet etm~, diğerin.in suçu .!&bit oldu- den.is ve hava ~yve~ .arasında gö-
yerlerinden yanmq, tedavi altına alın- - -·-- k!rm~ mahallerini işletenler, gazete ba- kep bir kontrol heyetinin satı.şlan sıkı ğundan iki sene E.tldşehire sürgün edil- ıüildea ıeJea ~lr' ~Iİ;iİDiD ~.~ 
aıqtır. Kıymetli 1Jir teberril .. ılcm, kec:e yapanlar ve satanlar, ko~un ctekilde kontrol et---·ni de kararla,tı.rı- mesine ve 500 lin para cmlStna çarptı. o~dır. B• aş birUiinin taahür~~· 

SIUih -*-• L • derilerinden bekçi, nöbet~, çoban kürk- ~ıstır. ~ nlmasına karar verıt-t~t.ir müşterek çalqnaa odalarmcla, büyük li--·--r- J.Z.mir tramvay ve elektrik şirketi mü- leri yapanlar. kantar tamircileri, in.stik .. .: -···- - _ ~ • manlarda, tanare :nıeydanlannda. eıı 
ön:~~er Sa~k~~ ~~: K!:in°: dürlüğü Türk hava kurumuna 1500 lira tanıil' edenler, yas ve kuru ot satanlıır, evvel taarruza utramau muhtemel ha-
minde biriyle kavga etmi.'1 ve arkasın- teberrü etmiştir. Palamut öğüten değirmenler, ~·ünlü ve t>i;P..ErMENLER raıa Pe IHılaçelePinlzde yatl noktalarda ıörmek kabildir. Onla· 
dan silah a~tır. Hakkında tahkikata --•- - oamuklu mensucat parça ve eskileri alıp 'l'<d'!:be ı;ansiyonıı göreceğiniz hastalığı nan manevra kabiliyeti .. ~k kolları 
başlanmıştır. So !aml d urtha pahalı 'ktnl n~arb •. ~İl'e ~:alkuyıcıları işgal et- ar---·-un~-.. hemen .. _ .. er •• ~.J~ ve tayyare meydan.lan uzenne uzaktan 
On ilıi "a~ındalıi Jıızın n gun er e şe rimize pek az yu- tı erı ma.ur.r. ıı::ıyri safi varidatının '1"-L"~--~.. ....., ... lll:"rNJ~ tevcih edilmiş toplan, paraşüt kıtaJ.anna 

.,, '.:f' murta getirilehildiğlnd"n yumurf{ının "Üı.uc yirmisi nisbet.inde vergi il" mü- y b k 1 1 d • ·- -- ve saireye karşı tamamiyle hazadar. 
llaşına gelenler.. tanesi 3 kuruşa satılmaktadır. keller tutulacaklardır a ancı 0 u öğretmen erin en bazı- Nebatları hastalık ve zararlı böcek- Bütün bunlardan sonra vazifeleri ol-
ödemlşte Meşrutiyet mahallesinde Çerçiler, çır ~ır ve çalkar makineleri !arının lc'ltil aylarında ikamet ettikleri lerden koruma kanunu mucibince tarla duklan yerde müdnfaa olan azimkir gö-

ıkunduracı çırağı Şerif oğlu İsmail öz- F k? işletenler, dckçilcr ve kalburcular, ka- sayfiye]~ .kendi ~lebele~i vey~ ~iğer bağ, bahçe, fidelik ve fidanlıklarda gi nüllüJerden mürekkep ana vatan muha· ransa ne vaı;ac{l . l 1 ı. ı 1 tal. ebeler ıçın pansıyon haline getırdıkle- rülecek her hangı' hır' hastalık veya za-keskin, Mustafa kl7.l 12 y~o::ında Ayc:eyi ,, ıpçı ar. ııa ta, ra1,ma, kürek \'C saire 1 bed _,~.Lı an1 ı fızlan vardır. Bunlar, komutanlanndan 
~ ~ l 1 rı ve ta e en para aıWK. arı aşı mış- rarlı böceklerin derhal kaymakamlık,--

evlenmek vaadi!ıle iğfal ederek kirletmiş - Baıtaralı 1 inci Sahif ... de _ apı yap P satan ar, tüfcıık tamircileri, D · 1 1 ı b lmak li.l birinin dediği gibi, bombalanna yemek .. la k J t . h 1 .1 t.1.r. aım .• yatı ı tn e. e müs.tesna o ra, nahiye müdur" lükl' erın· e veya zır' aat d ve ondan sonra da imam nikahiyle evi- ra çı ar, asır ane er yüzue 25 nisbe- d ı be 1 ak o alanndaki masa üzerinde muhafaıa 
F 1 k 1 t v h ld b .. t' ..J • • t 1 k lb •2crc _ıgcr ta e nın pa. n.stl-'Oner o. nr . memurlarına haber verilınesı' mecbun'-ne almıstır. İsmail özkeskin, her iki su- ransız a nrşı aş ıgım a e ugun ınuc, çını s=ı ıeı arı, es i c ise alıp sa- b fj 1 kab İl ..l:] eden ve her ôn hazır bekliyen askerler· 

...,. 1500 F ızl k _,, 1 k d t ı h 1 u say. ye ere . u erımn. m.eneu.ı. mesı dir. Bu ihbarı yapmıyanların becı liradan çunc:!an dolayı yakalanarak adliyeye ve- rans a ·arşuaşmış o ma tan e- on.ar, ayvan a ıp ahırlarda bcsliyen ve f kal d h mizd ki 1 .. dir.• 
rı'lmış' tı'r, rin bir memnuniyet duymaktayım.> satanlar, kepek \'e iplik satıcılıırı, kaz- m.aarı ve etın en şc rı e a a- elli liraya kadar para cezası ve üç gün-

kaclarJara bildirilmiştir de b' kadar ha · · ,_ Bir Öf General tekrar bir kısım Fransız top- zazlar, nalbant çhisi ve nal yapanlar • · n ır aya pıs cezasıyuı c:eza- Bu şartlar dahilinde bir Alman teca· 
.. mauzer t e!'gl rakiarının harbe girdiklmne işaret ede- otomobil ve kamyon boyacıları. salep pi- B - - --: landırıla~ vilayetten bütün alAka- vüzü mezbuhane bir tecavüz olacaktır. 

musadere edildı.. rck söz.Une şöyle devam etmiştir: şirip satanlar. sandalye yapıcıhırı, yün orsanın ve rıcaart darlara bır tamimle bildirilmiştir. istila teşebbüsünden evvel Alman hava 
Ödemişte Datbey köyünde Şakir oğ- cHür Fransa harbe ruban da girmiş- ~rakçılnrı yiizdc 30 nisbetinde, av deri- orllas.ınıtt 1Jtit~elerl Hastalık veya böce~ çıkbğı ihb~ ~di- kuvvetlerinin askeri veya gayri askeri 

Iu Mustafanın evinde araştırma yapıl- ı tir. Fransız ruhunun artık kat'i bir veç- sı alıp salanlar, makine ile corap doku- İzmir ticaret ve sanayi odası umumi len yerde derhal milcadeleye gırişile- hedefler arasında hiç bir fark gözetmek· 
mış., bir mavzer tüfengi bulunarak mil- he aldığına şüphe yoktur. Müttehit bir yup satanlar, perakende, kurutulmuş katibi B. Turgut Türkoğlu, oda ve bor- cektir. sizin hücumlarını bilhassa sivil halka 
sadere edilmiştir. 1 az.imle Fransamn maddi ve manevt bir- veya yaş deri alıp satanlar yüzde 40 nis- c;anm yeni yıl bütçelerini ticaret Vekale- tevcih ederek cehenneml ınanzaralar 

--·-- liğini korumak hed!!fimizdir. İki ı:cık betinde, sant satanlar, toptan ve pera~ tine tasdik ettirmek üzere dün Ankara- rEŞEKKVR yaratmağa teşebbüs etmesi muhtemel-
yol vardır: • ~ende yapağı sata.n~a!' yüzde 45 nisb1;. fya hareket elmiş v~ biitçeleri de bera- On beş yıldan beri çekmekte oldu- dir. Almanlar ıjİJDdiye kadar bir ka~ 

Köylerdeh! siurs!sinefı 
yuvaları imha cdilecelı 

Ya teslim olmak veya mukavemet et- tınde b~~nç vcrgısı ıle teklif edilecek- berinde götiirmüşlür. ğum hastalığı teşhis eden ve muvaffakı- büyük şehre karşı bu teaiibeyi yapmJ$· 
mck... lerclir. __ _,_ yetli bir ameliyatla hayatımı kurtaran tardır. Biz hava harbmın en merhamet-

Sıtma hastalığı tevllt eden ve yurttaş
ların sağlıklarına z.arar veren sivrisinek 
yuvarlanrun köylerde imhası hakkında 
Dahiliye vekfiletinden vilftyete mühim 
bir tamim gelmiştir. 

Yani Vişinin tuttuğu yolla hiir Fran- --"'- K A R S J lf A K A İzmir askeri hastanesi operatörü binba- siz, barbarca şekillerinin bile İngiliz mil-
sız1arın tuttukları yol... K / • t ~ şı bay Cevat' Alp5oya ve ameliyata asis-- Jetinin maneviyatını sarsanuyacağma ve 

Tarihimizin bu buhranlı gün1erinde omşu v ı a ve ve na- Ra~hevinde fotoğraf te eden hemşire bayan Hafizeye Alenen İngiltereye karşı yıldmm barbmın neti· 
her kes ~diyor ki Fran~anın kalkın- hı ye i er arasında cıkan fJC resim sergisi.. teşekkür ederim. co vermiyeceğioe kanin. 
ması arcfesınde bulunmak..ayız.~ , Karşıyaka halkevinde müsabakah Halimağa çarşısuıda Soba atelyesi -x- Slnır ıhttiô:(Ja, l amatör fotograf ve resim sergisi :?5-12- sahibi KASIM KOÇER ŞEVKEr BiLGiN 

ı'EŞEKKilR Amerikan vardımı Vil~et Ware~ kMnn~un ~nci NOÇupın~g~üsantMte~tl~~ ,---~---------··-------------~ ad 1 vından, fotogra( ve resimlerin nktinde ~ Büyüğümüz ve sevgili babamız, zev
cim Ahmet Behçet Tonakın ebedi zıyaı 

- Ba~taralı 1 ı0ncı0 Sahı"lede - m c esinde, kom~u vilayetler arasında ·ı · ı 
T hasıl olan sınır ihülfiliarına dair bir hü- ~etin mesı rica o unmaktadır. 

Uzerine gerek bizzat ziyaretle göolümü- rici şek.ilde devam ediyor. 
dl almak, ~rek cenazesine iştirak et- Nevyork Taymise göre İngilterenin 
mek ve çelenk göndermek veya telgraf Amerikaya sipariş ettiği 60 ticaret J::C
ve mektupla acımıza ortak olmak lilt- misi hakkındaki muknvele altık.:ıdar tlf'>
f unda bulunan muhterem zevata en ya- niz inşaat şirketiyle İngiliz mliıncs,il; 
kın akraba ve dostlarımıza en samimi arasında imza olunmu.ştur. 
teşekkürlerimizin iblAğına sayın gazete- AMERİKADA HARBİYE 
nizin de1Aletini rica ederiz. MÜSTE$ARLICI 

Zevcesi: Vahide Tonak. Vaşington, 20 (A.A) - Yeni ihdas 
Oğulları : Hü.snU Tonak, Rahmi Öke, edilen harbiye müsteşarlığına nazır mu-

Macit Tonak.. avini unvaniy]e mister Paterson tayin 
Kızı : Müyesser Mertoğlu t:dilmiştir. 

ELHAMRA Sinemasında . 
BVGVH MA'l'İHELERDEH i~IBAREN 

Dünyayı ateşe verip milyonlarca insan kanı akmasına sebep olan büyük 
hı:ırbin rner.şeini, içyüzünü bütün çıplaklığiyle takdim eden 

M U A Z Z A M F R AN S I Z F l L M 1 

Saltanat kurban) arı 
YARATANLAR: EDVtGE FEU1LLERE 

JOHN LODGE 
FOKS Jurnalda - En son ve en mühim haberler ... 
SEANSLAR: Her gün - 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da ... 
Cumartesi ve Pazar günleri 11.30 ve 1.30 da başlar ... 
D t K K A T : Haftanın her gününde ilk seanslar UCU Z H A L K 
M A T 1 N E L E R 1 D 1 R... Fıatları - Birinci 20 Balkon 25 
Koltuk 30 Kuru tur.... ' ' 

küm bulunmadığından bu ihtilaflar Şu- - -•--
rayi devlet~ halledilmekte idi. Dahiliye Ziraat m ıaHimlerinin 
vckaletin<len vilayete gelen bir tamim- ha.rclralaları .. 
de, vilayet idaresi kanununun 2 ve 71-
inci maddelerini cl('ır~tiren 3001 sayılı 
kanunun birinci maddesi mucibince sı
nır ihtiltülarının şu suretle halledileceği 
bildirilmiştir: 

1 - İhtilaf nahiye ve kazalar arasın
da çıkarsa 3451 sayılı kanunun 1 inci 
maddesine göre halledilecektir. 

2 - İhtilaf 2 viliiyet arasında çıkacak 
olursa alukndar viliiyetlerin idare he
yetleri \•e umumi meclisleıinden bu hu-

Zirnnt muaUimlerinln harcirahlarının 
tayin edildikleri mnhalden verileceği zi
raat vekaletinderı vilayete bildirilmiştir. 

c;u..c;a dair karar alınacak ve Dahiliye ve
'·ulctinden müsaade alınarak iki vilayet 
meclisi umumt a:>,a\arın an seçilecek 
muhtelit bir encümen hudutta tetkikat 
yapacaktır. Bundan sonra verilecek ka
rar Dahiliye vekaletine gönderilecek ve 
ihtilafı Vekalet halledecektir. 

İZDİHAl\IDAN GÖRI\IİYENLERE l\-f :() J D iL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YENi Türkce sözlü e 
' Türk musikili 

Leyla ile ec t1n 
3 iincii ZaCer hnfüısı ::ıyni mm•nffokıyetlc <lPv::ım ediyor .. 

YEr>.1 İLAVESİ - İLK n ·TA KEN ~IAYNARD 

•.........................................•....................•...........•...... ~. 
SEANSLAR : 11 - 14 - 17.30 - 21 .. Cumartesi, p=ı1.ar sabalı 9 da başlar •. 

Ta vv are Sinemasında Ti: 3646 
BU HAF2'A •• 

TÜRKÇE SÖZLV 

İSTİKl.AL KAhRAMA~~I 
Knhranıanlık - Cengaverlik ve vatanperverliğin parlak ve canlı bir timsali 

olan şaheser .• 
AYRICA : KARINCALI DOLAP •Gülündü I\.OMİK • 

VE . .. 
Yakın Şark inwliz - İtalyan harbına ait Son 3 numaralı HABERLER .. 
l\IA'fİNF.LER: 3 - 5 - 7. ve 9.15 te .. Cumartesi paı.ar günleri Saat 1 DE 

'uwı 
ILA VE SEANSI .... 

**M" 

BUGVH LALEDE .. 

, 

1 - Keşü afo),ndan daha güı:eJ, Gunı:adindcn daha heyecanlı mevsimin 
• en dehşetli ve kahramanlık va.,ife dolu filim 

HJNr Avcı ALAYI HARP FİL!\rt ıı..K DEFA 

2··K AR r AL PENÇESİNDE 
Bir kurt ile bir kartalın küci.ik bir ~ocuğu paylaşmaması .. 

3 - Diin:vıının en korkunc vak'ası 1'ÜRKCI~ HARP HABERI,ERİ 
·························~·························································· TA J]ft Üçüncü ıtl:!BJ1Ü~ HAFr ASI 

1 - clNGER ROGims J .il\1ES STEVARTJN 
l'nrattıklnn neşe knhlmluı zn·k dolu şaheserler şaheseri 

A'l.'EŞ J KADIM 
2 •• (!J A y :.. & T '!! 

Boris Karlof, Rigar de Kord z y:-orattıHnrı S h.., er. 
3 - TÜRKÇE HAilP JUUNAl .. DA fn;::'iliz - İtnlynn lı3rln .. 

TELEFON: 4248 



Arnavutlukta şiddetli bir 
topçu ·düellosu var 

-----·---

YENt ASIR 

ıtalganın gösterdiği 
aczin sebebi 

1:-aracabey ve Muıta- Hatay, Yozgat, Bün
yan ve Ptn<Jrbafında 

fırka· kongreleri ....... 
fa·Kemal pafcı kaza
larındaki seylap 

- Bcutaralı 1 inci Sahile.de - -ı1r•-~-
tercihi lhun geldiği uoktasmda büyük Bursa. 20 (AA) - .Vilayetin Karaca- -·- . Ankara, 20 (A.A) - İskenderun, An-

·ı:ıcıccccr~~J"'~~.Q"..-:~~ .... -~~ 
Böbreklerden idrar torbasına kadaı yollardaki h:ıstahklarm mikroplarını k6· 

· künden temizlemek için BF.T~MOBLÖ kuUanmJZ 

- Baştaral-ı l inci Sahi/ede -
rilmesini kofoylac;tırmak için şimal cep
hesinde anudane bir mukavemet göster
mekteclirleı. l!aJyan istilikain tabıırlnrı 
Lim yolundnlr.i karlan temizlemekteodlr. 
Ağır kamyonl:ırın cep'heye doğru gel
dikleri görülmüştür. 

1TALYANLARIN ALDIKLARI 
REHtNELER 

bir kararsızlığa dclilet etmektedir. Ma- bey ve Mustafa Kemal paşa kazalarında 
amafih, Alman gazeteleri müşkül mev· bazı araziyi istila etmiş olan suların se
kide bulunan müttefiklerine müzaheret viyesi azal.Dıaktadır. Bu defa evvelkile
zaruretini ileri sürmektedir. · rine nisbetle daha hafif geçen su bas-
BİR ALMAN GAZETESİNE GÖRE kınları esn.asmda 140 küsur koyun ve 
•Frankfurter Zaytung• gazetesi bu keçi telef olmuştur. Nafıa ~leri millıen-

hususta şunları yazmaktadır : disleri vaziyeti tetkik etmek üzere Mus-

takya ve Yozgat merkez kazalariyle 
Bünyan vt Pınarbaşı kazal.aiı C. H. P. 
kongreleri toplamnıştır. Bu içtimalar 
başlarken Ebedi Şef Atatilrkün hatıra
sı tAzimle anılmış ve Mil11 Şef İsmet Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır_ Kadın. erkek idrar mrluklamu. eski 
İnönüne, hilküınet.e ve Partiye en içten ve yeni belsoğukluğuna. mesane iltihabını. bel ağrwnı. ilk sık idrar bo'ı.mak ve 
gelen bağhlık hisleri i.:ıhar edilmiştir. Bu bozarken yanmak hallerim gidtırir. Bol idrar temin eder-
içtim.e.larda :ruznamelere yazılı I.ıler İdrarda kum.btnn, mesanede taşlann teşekkülüne mAnl olur .. Atina 20 (A.A) - Alınan mütemmim 

mahimata göre İtalyanlar Epirden çeki
lirken muhtelif yerlerde mahalli salahi
yettar memurlarla eşraftan sekiz Yu
nanlıyı k::ıçırmıslar ve rehine olarak be
raberlerinde göfünnüc;lerdir. Bu kat:m
lanlann akıbeti meçhuldur. 

•İngiliz taarruzunun nihai neticesinin tafa Kemal paşa ve Karacabey kazasına 
ne olabileceği sorulmağa değer.. Eğer gitmişlerdir. hakkında samirnt görüşmeler yapılmış DlKKAT: HELMOBLÖ idrarmm temizliyerek mavileştiril'. 
İl.alya stiratle çökecek olursa İngilizler -•-- ve bir sene zarfında başanian işlere da- Sıhhat Velitetinin ruhsatım hA.izdl.r- HER ECZANEDE BULUNUR 

~~~~:;F:;:l~t~!:ı~~:~~ Yunan ordusu ıtalganıarı 
~~ün~- ~:~e!b~ıtn~:=tc:~~~~~ tazuika devam edigor 

ir verilen izahata ittil! peyda edilmiş- ~~~..ccccccc:ı=:=:ccıcc:ıcccı~ 
tir. Kongreler yeni idare he~tlerini se- _ -
çerek i:;timalarına nihayet vermişlerdir. _,,,_ 

Almanya, İn,giltere üzerine fasılasız hü Af rikada harp vaziueti trALYAN TAYYARE 
HüCUlVIU OLMADI 
Atina 20 (A.A) - Yunan emnive~i 

umumiye nezareti tarafından diin ·ak
şam nesrolunan resmi tebliğ: Mı>mle
ket dahilinde gün sükıin.etle geçmistir. 

cum.lariyle ita1y:ı.nın yükünü lıafiilete- - Baştaralı 1 inci Sahifede -
cektir.• ınişlerdir. On ~öy işgal edilmiş ve ci- - Baştaralı 1 inci Sahifede -

A.LMA..'"IITA NE YAPACAI<::? varda bir çok Italyan cesecl; bulunmuş- kalın duman tabakası bütün tayyare 

-*-
iZ 

F 

Alman gazetelerinin yazılan İtalyan tur. Daha şimald7. bir Yunan ~evriye meydanını kaplıyordu. 
hezimetinin felakete müncer olması tak- kolu adetçe kendisıne on defa faile olan Bardiya - Tobruk yolu bombardıman 
dirindc Almanyanın lmbul edeceği hattı ~50 er ve bir subaydan mürekkep bir edi1miştir. Avcı tayyarelerimiz keşif ha
harekcti tnhminc müsait değildir. Eğer {talyan kol~n~. ~ştır. reketlerine ve kara kuvvetlerimizle iş
Almanya İtalyayı lrurtarm;ı.k için mü- Yunan s?zc~':1 Yunan kıtaah~ her birliği harekatına devam etmişle'I'dir. 
dahale edecekse, bunu B . .Mussolininin ~.afta ~ye~ ~k meınnunıye~. ~~ Bir di.işman tayyaresi alevler içinde dü
arzusu h~Iafına :rapac:ıktır. Çünkü mu· rıcı oldugunu ~oyl~dıktcn sonra but~n şürülmüştür. Başka tayyarelerimiz de 
maifoyh.Italyanın istiklali bakımından İt:J._Y~ _mukabil h~cumlannın tard~~- Serobatib ve Jabele hücumlar yapmış
böyle bir yardımın neticelerini doğru- digı.nı, şırnal cephesmde son 48 saat ıçın- !ardır. 
dan do~ya hezimetin muhtemel neti- de sık~ ~ruz]~ yap~.Y~ ~~- 1NGtLlZ RESM! TEBLtCt 

- Baslar-af• 1 inci Sahih•de _ cclerinden daha tehlikeli addetmekte- larının hırı Ostra:':'linsa s~~es~ obur Kahire 20 (A.A) - Orta şark İngiliz 
re Adriyatik denizinde bazı hareket- dir. tarafında o~n;,ıak uze:e. mühim iki tepe oı·dulan umum1 k.arargfilımın resm! teb
lerde bulunrnuslardır. Akdeniz do- Nevyorkta Almanca olarak çıkan i.kl aldıkl~rını ilave etıniştı.r. · !iği: Mısırda Bardiya civarında vaziyet-

... . Amerikan gazetesi. İtalyanın son za- Sahil mıntakasıncla. .Y~pılan muharc· te hiç bir değişiklik yoktur. Sudanda 
n;--n~~ı .~aş rum~d~l·~nın bıl- mnnlarda mihver lehine harba iştırakin- b.elcr Haymına !'eh~ım ışgal etmekt~n Galabat ve Kasala civarında keşif hare
dJl'f'lıgme gore 18 bmn«:l Kanun ""'e- elen "" fonliyetindcn bahsetmektedir. ııyadc Avlonyaya gıden yolu kesmege ketlerimiz devam etmektedir Kenyada 

• • 1 p "d y· B l mn'uf•ur · , cesı amıra rı r~m ıpnerin J::u- .un :rrd--.•ı uSt:rr Zaytung• diyor ki : i ~ ' h . . şimal hududu mınta.kasında Doran kö-
rnandası altında bulunan kr?Jve··ör Yunanlıların Arnavutlukta ve İoqilizle- _ tı ı~l cekµ eSllıdealY;,,nanhlaıd :m cesa- yüne hücum eden bir !talyan askerl 

• uhr• • .. rin lrt ··ı ·· d ı d ı·t ı • e e.rı ıner ~z nunt rnsın an gelen mu- .. . " . . . ve torpıto m ıplermden mürek- ~ ı_ ço un e son zaman ar a a yan vaffakı et h b 1 . 1 b" k dah mufrezesıne hadise mahallme yetışen 
k b. ku t Achi tfüj B • soı :ılı~ınd .. kazandıkları muvaffakıyet- Y a er erıy e ır at a art- .:arkt Afrika kuvvetlerine mensup bir 

en ~ vve va n arı ve J:ı: !tal~anlann. faaliyetleri~ve akibetle- mı,ş.iır . •• ğrup taarruz ederek iki düşman askerl-
Draç lımımlanna kadar olan kısmını n ıt.ıbarıyle ayın zamanda agır birer dar- l'.UN!!N BAŞu._lJMANDANININ · ··td·· ıı., 70 d b" k harp t • 1 bed. · • • EMF.J ~IISI nı o urm~, eve ve ır ço 
amamıy e taraml§br. ır ve ~talyan propagand_a faaliyetinin Atin 20 (A.A) y malzemesi iğtinam etmi§tir. Bizim hiç 

Hiç bir düpnan gemisine teaadiif yelkenlenni boşaltmıştır. Italya bilhas- h 1 a, danı al p unan orduları zayiatımız yoktur 
· dilm • tir" A arfmda sa Arapların gözünden ciddi surette ~.ruman gener apagos .ordu~·~ · 
e eIDJf • ym gece z d"" .. tür hitaben neşrettiği bi.r emri yevmide ez- -*-
bizza~ bafkumandan t~dan ida- U:-~ ·Sontag Posta gazetesi de şu cümle . :şunla_rı. sö!l~mektedir : BUtün Berlindefd Japon 
re edilen Zll'hhlardan mmekkep eli- müt.aliada bulunuyor : Harptan evvel Yuna.nıst.aı:ı sızınle iftihar duymaktadır.. sefiri de değişti .. 
ier bir kuvvet Taranto boğazını g~- palruıını en çok saıiıyan Mussolini idi. Y_e size aunn~tt.ard1;:· Her kes sizi tak- Tokyo, 20 (A.A) _ Domei ajansının 
çerek cenubi Arnavutluktaki ftalyen Ilu harpta görülen manzara ise Mussoli· d~etme1.."1.edir: . D~ana kahramanca bildirdiğine göre Japonyanm Berlin bü
•--- ti • • • ha ti b" • li nin :n tavırlarınd:m başka bir şey olmuş- U: avemet ettiniz, mustahkcm mevkile- vük eıft:~ı B. Korozo vazifesinden affe-
auvve en ıçm en ya ır ıaşe - tur. Cihan lıarbmda İtal anl . b' ı·ınden onu attınız, sonra da durmadan v=ı 
manı lan A lo d .. Y ara yenı ır k l dıruz D.. · · .. ·· - dilmiş ve yerine 1938 ikinci teşrin ayma 0 v nyayı son erece agır cesaret ilham etmek için müttefikler 0~ a · uşman SlZl~ onüniizde ve kadar Berlinde büyük elçi olarak bu-
bir boırJ;adunan altına almqtır. kendi kıtalarım İtalyaya göndenncğe ~.ikada kaç~y?r- Onun denize döküle- lunmuş olan general Oşima tayin edil
Yüksek infiliklı güllelerden 100 ton mecbur kalnuşlaı·dır. Şimdi hu vazife c~~~cn emmun .. Askerler ileri, zafer miştir. İmparator general Oşimayı ka-
kadar atılml§tır. Bütün bu harekat Almanlara düşüyor. SIZllldir.. bul etmiştir. Elçinin hareket tarihi he-
-n••mda d:;•manın hiç b"ır muka- nüz belli deg~ildir. ..... ..... ~ Kahire 20 (A:A) - Orta şarktaki tn- --------------
vem.etine tesadüf edilmemiıtir. Ankara radyOSU giliz hava kuvvetleri umumi karargMu-
~\ VLONY A HAV ADAN DA run tebliği: . 
BOMBALANDI 8.00 Program ve memleket saat ayarı Cenubi Arriavutlukta Avlonya ve 

1'. _ _ uk 8.03 Ajans haberleri 8 18 Müzik · pl Kriyonero limanlarına hücumlar yapıl-
• .t"'U'llaVUtl ta tayyarelerimiz Av- 8.45 - 9.00 Ev kadını-Ye~ek listesi ll.30 mıştır. 
lonyaya yeniden hücum etmişler ve Program ve memleket saat ayan 13.35 --------------
bir deniz tayyare hangariyle civar Müzik : Türkçe pllklar 13.50 Ajans ha- tzMtR BELEDlYEStNDEN: 
~takaya bir çok bomba atmışlar- berleri ~':05 M~ =. :ruı-kçe plaklar... Belediye zabıta kadrosunda halen 
dır. Bir depo atcşlenmio•ir o·· · ıuo Müzik: Riyaseticümhur bandosu .. münhal bulunan zabıta memurluklan 

. . :, · ?şman 15.00 Ankara Sonbahar at y~--1 .. - tah- · · 24 12 1940 
avcılarıyle 20 dakika sur.en bır mu- minlerine dair konucıma 15.lOMUzllt .... L ıçm . . günü müsabaka imtihanı 
ı.. - __ ı. - --'- Jın' · B .., "' yapılacaktır. Orta mektep veya muadili 
narcoc v'"'ua ge ıştır. ir dü....,..an 15.30 Ankara Devlet konservatu'."'l'm- d d tahsil y••• -- erece e · görmüş, ve askerliğini 
tayyaresi muhtemel olarak dü§ürül~ dan naklen neşriyat : Riyaseticümhur yapmış bulunan isteklilerin. tahsil ve as. 
mü§ ve bir bombardıman tayyare- filarmonik orkestrasının konseri.. 18.00 kerlikten terhis vesikalarile birlikte im
miz Üssüne dönmemiştir. Pro~am ve memleket saat ayan 13.o3 tihan günü zabıta müdürlüğüne müra-

Müzik : Radyo caz orkestrası 18.40 Mü- caatları !Uzumu ilhı olunur 
zik : Saz eserleri 19.00 Konuşma (Gü- 19, 20, 21 5S58 (2540) 

E e o·._ nün meseleleri) 19.15 Milzik : T0RK mJD mer folklor örnekleri 19.30 Memleket saat 1 - Belediye fon, eihhat, makine ve 
• ayan ve ajans haberleri 19.45 Müzik : elektrik, zabıta ve seyrü sefer i~lerinde 

1 B
H :rı.'fnhtelH şarkılar 20.15 Radyo gazetesi. kullanılmak üzere bir iş otobüsü satın 

Ş UrOSU ~!'1.45 "vtiizik : Fasıl heyeti 21.15 Konuş- alınması, yazı işleri müdürlüğündeki 
._,_.:ı . ffid (.oıblivo~afya) 21.30 Müzik: Radyo fennt ve mali ve şartnamesi mucibince 
.u.ııı.uue ticaret hayatına. atılarak uzun .sa,ı.1..11 • or1'P~r.. . 22 30 M ml k açık eksiltmeye konulmuıtur. Muham-

nl borsa . .1.v - , ası . e e et saat b d l 8 ~m.a ar sırnsarugı, giinu;,Ji ko- aya t.,an::ı -ıberleri, borsalar fiatlerl men e e i 1 00 lira muvakkat temi-
mUsyo~cwulu, muht.elif müessesatta 22.50 h..u.. • . .ı (İngilizce _ Yalnız ~ n~tı f 35 liradır. Taliplerin teminatı 
~uhasıplik, veznedarlık ve m~temetlik dalga posta iyle) 22.50 Müzik:: Cazbant Cümhuriye~ merk~z bankasın~ yatırarak 
gıbi işlerde bulunarak her kesın hüsnü pl (Saat 23.10 a kadar yalnız dal- makhuzlarlıye ıhale tarıbi olan 
teveccühveitiınadınıkazanm~olmaklı- gapostasiyle)23.25-2330Y: _ 23/12/940 Pazartesi günü saat 16 da 
ğundan ilham alarak bu kerre hükümet ram ve kapanış.. · prog encümene müracaatlan. 
caddesinde Hacı Hasan otelinde (55) nu- , 2 - Halil Rifat paşa caddesinde 
maralı yazıhanede işe başladım. Doktor Operatör 3 l 9, Değirmendağı mevkiinde 39 7 ve 

Tam bir emniyet ve sürat esasını pren- DAHi OKE Yeni gün mahallesinde 1 31 O sayılı so-
sip ittihaz eden yazıhanemde kanunt lZMtR ASKER! HASTAHANF.St kaklarda kanalizuyon yaptınlması, fen 
müsaade ile em1Ak alım W! satımı icar KULAK, BURUN ve BOG.AZ işleri müdürlüğündeki keşif ve şartna-
ve isticar muameleleri, maliye, 'tapu, HASTALIKLARI MOTEHASSISI mesi ve~hile açı~ eksiltm.eye konulmuş-
evkaf, belediye ve evlenme dairelerinde ikinci Beyler sokağı No. (SO) tur .. Keşif bed~lı 185 7 lıra muvakkat 
muamele takibi, malt mevzuata uygun Has&d.,,-ı.,.1 her gün öğleden aonra t~mınab 139 lıra 30 kuruştur. Taliple-

Borsa 
UztBı 

815 M. j. Taranto 
395 Üzüm Tarım . 
306 Öztürk $il'. 
140 M. Beşiltc;i 

31 Riza ihracat 
16 Necati Börekçi 
14 A. Recep Pay. 
6 j. Kohen 
5 M. İzmir oğlu 
5 Abdullah Fesçi 

1733 YekOn 
175950 Eski yekün 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

10 
11 

ZAHİRE 
16 çuval Mercimek 

125 ton Susam 
165 çuval Susam 
22 Balya Pamuk 
3336 kental Palamut 

382000 kilo Zeytinyağı 

Z AY t 

16 
18 50 
16 
12 50 
31 
15 75 
26 50 
28 50 
84 
29 

20 

25 50 
26 
25 
26 50 
31 
15 75 
26 50 
28 50 
34 
29 

16 
18 50 
21 
25 
30 

12 
24 

53 50 54 
250 555 
31 75 44 50 

1325 - 1326 senelerinde İzmir idacll
sinden ayrılırken aldığım tasdikname
yi kaybettim. Yenisini alacağundan es
kisinin hükmü yoktur. 

Takll.! tetkik heyeti katibi 
M. Nuri Andak 

5589 (2551) 
ticarl defter tutulması ve planço çıka- _ . ,..ı.,vi eder. rın teminatı Cümhuriyet merkez banka-
rılması. Bina, arazi ve kazanç vergileri s~n~ yatırarak makbuzlariyle ihale ta- TA j 
itiraz l!yilialariyle ecnebt lisanlar ter- .......... . _ .................. rıhı olan 23/12/940 Pazartesi günü Sff ff 
ceme işleri ve her nevi arzuhal resmi saat 16 da encümene müracaatları. 19 K.Anunuevvel 940 tarihli gazeteml-
ve hususi mektuplı\r ve her hangi bir iş OIJVJEU VE ~ -. Kadifekalede 730 sayılı sokak- zin Uçilncü sahifesinin altıncı sütunu 
h_;ıkkında sonılac:ık hususata cevap ve- ŞVREKASI LTD. ta ıstınat ?uv~n ':.e .~d~.w~.öııem: ya~tml- başındaki İzmir ikinci icra memurlu-
rılmesi (Poc;ta pulu gönderilmek şartiy- VAPUR ACENTASI ması fen ~şlerı n:ıududugund;kı keşıf ve ğunöan başlıklı ve emlak eytam banka-
le) ve her nevi ticari alım ve satım ve şartname.sı veç~ıle ~ç~ ekaıltmeye ko- sına i?oteldi G96 pars.el 7 n';1maralı evin 
benzerleri işler m üsbet olarak ve hızla A'f A TORK CADDESİ Rees binam nulmuştur. Keşıf bede.lı l 404 lira 2 ı ~tış ılA.nında kıymetı 10~ ]ıra iken ter-
rumldığını ~avın iş sahiplerine mil'de- TELEi"ON: Z443 kuruş muvak~at temınatı J 05 lira 32 tip hatası olarak 1000 lira kaydolun-
lcrim J Loodra ve UverpoJ hatlan lç:in kuruştur. Talıplerin teminatı Cümhurl- muştur. Keyfiyeti tashih ve tavzih ey-

. EM.tN öMER piyasamn ihtiyacına göre vapurla- yet merkez bankasına yatırarak mak- lem. 
runız sefer vaoacaklardır. buz1ariyle ihale tarihi olan 23/12/940 --------------

Satılık ev 
Basmahane arkasında Abdullah efen

di mahallesinde Revnak sokağında 16 
numarnh üç katlı apartıman ~eklindeki 
ev .!<atılıktır. 

Üc ayrı dairesi senede asgari 750 lira 
\'aridat getirir. Satuı almak istiyenler 
Yeni Kavaflarda terzi bay Salih Remzi-
ye müracaat etsinler. 1-3 

••••••••••••••••••'••••••••••••••••••••••• p azartesi günü saat 16 da encümene 
SEFERlH!SAR SULH HUKUK müracaatları. 8, 12, 16, 21 (2468) 

MAHKEMF.stNDEN: 1210 sayılı sokakta belediyeye ait 30 
Seferihisarın Hıdırlık mahallesinde sayılı hanın bir sene müddetle kiraya 

mukim iken tegayyUp eden ve halen verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
adresi belli ohnıyan eski varidat memu- şartnamesi veçhile açık arttırm-ıya ko
ru Saffete: nulmu~tur. Muhammen bedeli ican 550 

fi 

Sınai müesseseler 
muamele vergisi ve 

imalat def t~rleri 

• 

Hazinei maliyeye izafeten Seferihi.~ar lira mt•vakkat teminatı 41 lira 25 kuru,ş- 941 yılı birinci ~nünden itibaren 
mal müdürlüğü tarafından eşhas zime- tur. Taliplerin teminatı Cümhuriyet kuJianrlacak ohm bu defterler Ke-
mine ait on bir lira alacak davasında merkez bankasma yatırarak makbuzla- meraltında Marifet Matbaasında ba-
ikametgfiluru.zın belli olına.ması sebebile rile ihale tarihi olan 6-1-941 Pazartesi sılmıştır. Satılmaktadır. 
il~en tebligat ifasına karar verilıniş ol- günü saat 16 da encümene müracaatları. 1 - 5 (2530) 

Birinci sınıf miitehass15 Doktor duğundan duruşma günü olan 14-1-941 21-25-29-4 5590 (2550) '-~•-••'im•••-•1m•--""' 
Demir Ali KAMÇIOCLU Salı günü saat onda Seferihisar mahke-

Cilt ve Tena~ül hastalık.lan ve mesi sulh hukuk dairesinde bizzat bu-
ELEKTRİK TEDA VİU'Rl lunmanız veya bir vekil göndermeniz 

Birinci Bevler Sokaiı No. 55_ lzmir lhımdır. Aksi takdirde duruşmanın gı
Ellıamra Sineması arkasında sabahtan yaben devam edeceği tebliğ makamına 
:ıkcınma kn•lnr hastalanm kabul eder. kalın olmak Uzere ilan olunur 

TELEFON : 3479 5581 (255l) 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 

• 
avı ı..na Şarkısı 

Hakiki bir mevzuu dünyanın en tatlı müziği .. Yakında Bütün İzmiri neşe 
ve hey~cana gıu-kedccektir .. 

Kazanç ver~si mükelleflerinin 
nazarı dikkatine 

İZMJR DEF'lI'ERDARJLEC:~ DAN : 
940 kazanç vergisi son taksit ödeme rnücldeti bu ayın sonuncu gü

nü hitam bulmaktadır. Vergi bakiye borçlarını vermiyenlerin vergıleri 
yüzde 1 O fazlasile derhal ve haczen tahsil edilecektir. 
Ayın son günlerinde şubelerde fazla kalabalık olduğundan alab

darların o gün zaman kaybetrrıelerine mahal kalmuması için t~ksit 
borçlarının şimdiden mensup bulundukları maliye tahsil şubelerine ya
tırmaları sayın mükelleflerden reca olunur. 

14-16-18-ZJ 5493 (2513) 

(Telgraf muhabere bilgisi olan ilkmektep 
mezunu memur alınacak) 

P. T. T. Umumi müdürlüğün-
den: 

1 - İdaremiz münha!Jerine ilk mektep mezunu ve telgraf muhabere bilı;
sine vakıf olmak üzere ıı!ınacak maaşlı veya ücretli meınurlar için müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak <.ılımların idarenin teklif edeceği yerlerde me
muriyet kabw etmeleri sa .. ttır. 

3 - Müsabakada muvaffak ofanfara 3656 sayılı kanun hUkmüne göre 
(10) lira maaş veya 40 • 50 lira Ucı·et verilecektir.· 

4 - İdare dahilinden mtic;;.,bakaya iştirak edecek hat bq bakıcı, ha., mü
vezzi ve bakıcı ve müvezzi.1erin {30) yaşından evvel idareye intisap etmiş ol
malan şarttır. 

5 - İdarıe haricinden miisabakay.ıı girmek istiyenlerle halen idare dahilin
de bulunan muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve müvezzilerin 788 sayılı 
memurin kanununun dördilncil maddesindeki şartlan hfilz olmalan ve devlet 
imtihanına ilk defa ı.ı.lınacakıarL'l (30) yaşını geçmemiş bulunmalan l§zımd.ır. 

6 - Halen idarede milstabdem olanlardan müsabakaya girmek istiyenler 
30/12/940 p&Zartesi akşamı1'a kcıdar yalnız bir dilekçe ile ve idare haricinden 
girmek istiyenler de gen'! mezkfu tarih akşamına kadar dilek~ ve evrala 
müsbiteleriyle birlikte ~tihanlarm icra olunacağı P. T. T. merkez müdür
lüklerine müracaat edeceklerdi:-. 

7 - Milsabaka villy:at P. T. T. merkez müdürlüklerinde muhabcreden 
2/1/1941 perşembe günü <ıtJ..t (9) da ve uınuml bilgilerden 3/1/1941 cuma 
günü saat {9) da yapılacaktır. 3-8-12-16-lı>-21-24-28 (2435) 5242 

DiKKAT 
Sınai Müesseselerin Nazarı 

dikkatine 
941 Yılı icin sınai müe.sseseleri11 tut-• 

ması laz.m gelen Muamele Vergisi ve 
imalat defterlerinizi ( T i C A R E T 
Matbaa•ı) ndan temin edebilirsiniz. 

TELEFON: 3952 

'J'elınllı olıulıı Satın alma lıomisyonu Bcqfıan• 
lığından: 

Cinsi adet tahminbedeli ilk teminat 
lira Kq. lira Krı. 

Elbise takım 431 18619,92 1396,50 
Palto 145 c c 
iskarpin -çift. • 339 2881 ,50 216.11 
Yıldızda bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukanda cine vo miktarlarile tah-

min bedelleri ve ilk teminatı yazılı Elbise ve palto ayni prtnamede ve iskupin 
ayri bir ~artnamede ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla 27/12/940 tarihine 
rastlıyan Cuma günü saat 10,30 da ve iskarpin eaat 11 de elbise ve paltolar 
Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi mühasebeainde toplanacak olan ko
misyonumuzda eksiltmeye konulacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve ille 
teminatı yatırmak üzere eksiltmeden bir gÜn evveline kadar okulumuza ve ebilt• 
me günü de Yüksek Mühendie mektebine gelmeleri. Şartnamede yazılı belgeleri 
ihtiva edecek olan kapalı zarfta teklif mektuplan eksiltmeden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde verilı:nit bulunacaktır. Poatada vaki olacak geçiluneler ka-
bul edilmez. 11-16-21-26 5429(2-486) 

. 
Manisa lleynelrnilel Morls Şlnul hastanesi llaf 
tallioliğlnden 

1940 Senesi birinci kanununun 26 net pe11embe günü öğleden evvel saat ondan 
öğleden sonra .aat onyediye kadar Manisa Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlü
ğünde 1941 senesi iht:.1açlanna karşılık olmak üzere cins ve mikdarlan a~da 
yazılı mevat açık eksiltme suretile münakasaya konulacaimdan taliplerin yuka
rıda yazıh gün ve saatlarda yüzde yedi buçuk muvakkat ve yüzde onbeş temi
natı katiyelerini hamilen Sıhhat müdürlüğüne gelmeleri ilin olunur. 

20 ton motorin, 180 teneke benzin, 20 teneke gazyağı, 576 kilo makina 
yağı, 200 kilo makarna, 3000 kilo yoğurt, 5000 kilo süt, 2000 kilo arpa, 6000 
kilo et, 10000 kilo ekmek, 500 kilo sabun, 5 00 kilo soda, 1000 kilo pirinç, 15 O 
kilo pirinç unu, 200 kilo salça, 200 kilo incetuz, 2500 kilo kalın tuz, 700 kilo 
k~pek, 400 kilo kuru fasulya. 200 kilo nohut, 100 kilo un, 1500 kilo şeker, 500 
kilo sade yağ, 250 kilo zeytin yağı, 2SO kilo niıasta. 

13 - 1 7 - 21 ~ 2S 5476 (2500) 

Jzmir Ceza ue reulıif eul ntadürlüğünden : 
EKMEK JLAHI 

İzmir ceza v~ tevkif evinin 1-1-941-den 31-5-941 aonuna kadar b~ aylık 
tahminen altmış beş ' bin kilo ekmek ihtiyacı talip zuhur etmemesine binaen bu 
defa pazarlıkla münakasaya çıkarılmıştır. 

Altmış beş bin ikinei nevi ekmeğin tahmin bedeli 7800 lira muvakkat temi· 
natı 585 liradır. !halesi 1zınir ceza evinde 6-1-941 Pazartesi gUnü saat 15 tedi:t. 

Taliplerin diğer şeraiti öğrenmek üzere her zaman ceza evi i~ine müra-
caat edebilirler. 21-24--28-1 5585 (2555) 

:izmir vilAyeti muhasebei hususiye müdürlü 
tünden: 
Felemenk teb'asından Alfret Hanri ve Vilyam Elizabit'in müterakim arazi 

vergisi borcundan dolayı haciz edilmiş olan 768 sehim itibarile 327256 lira 
kı~rınetli Bul~rca çiftliğindeki 72 sehim hisselerinin 21 giln müddetle icra 
kılınan müzayedesinde sürülen pey haddilAyık görülmediğinden müzayede 
10 gün müddetle temdit edilmiştir, 

31J,-12/940 günü ihalei katiyesi icra edileceğinden taliplerin yevmi me"Z.kfu-
da vilayet idare heyetine müracaatlan ilan olunur. 20, 21 5569 (2548) 

Ereğli kömiirleri işletmesi iz
mir ş besinden: 

1941 senesi bidayetinden itibaren getirteceğimiz maden kömürled • 
nin Alsancakta devlet demiryollan avlusunda vagonlardan müşteri ' a
sıtasına aktarması ve depomuza tahliyesi bir sene müddetle müteahhHo 
devir olunacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere 28. 12. 940 ta
rihine k:ıdar cümhuriyet bulvarı 104/ A No. da işletmemize müra-
caatları il.an olunur. ~01 21, 22 (2543) 



.. 'E 4 TEHi ASIR 

ASKERi VAZİYET ltalyaya karşı kul- AFRiKA HARBi Almanya ltalyai)'a 
Bardiyada ita)- . lanı/an kuvvet asker g6nderi~ 
yanlar esir ol- Çok büyük kuv- ln~!liz filosu B. Bitler Fran
mağa mahkôm vetlerle dövüş- Bardıyayı bo~- sadan · asker 

mek zorunda- bardıman ettı geı-irmegv e ka-
Jngiliz donanması artılı ~ 
Jıaıyan sahillerine yız diyorlar BOMBARDIMAN 13 KANUNU 
soııuıııyor.. . -·--- EVVELDEN 18 KANUNU EV· 

Radyo gazetesine göre Libyadaki in- İngiliz tayyareleri VELE KADAR su· RDO Almanya, Vişi lıiilıü· 
((iliz harekatı inkişaf etmektedir. Evvela Brendı·z;"e .~ı-ddetli ı· i .. d 
ln'{iliz iJeri kıtaları tarafından taarruza •3 y Londra, 20 (A.A) _ İngiliz amirallı- nte in n musaa e 
uğnyan Bardiya şimdi kamyonJarJa gön- bir hücumda ğının tebliği : Bardiya mıntakası 13 ki· Vermemesine flİÇ 

• rar vermış ••• 

21 ilk kAnun Cumartesi 1940 

Hükümet mibtahaili himaye ediyor 

Tütün ve zeytinyağı 
mübayaası muhtemel 

-------x.%~~~~~-

derilen büyük İngiliz kuvvetlerinin şid· bulundular.. nunuevvel gününden 18 kanunuevvel ld 
detli tnzliki altında bulunmaktadır. öğle vaktine kadar Akdeniz filomuzun a ırmıyor.. Ankaxa 20 (Yeni Asır) - Müstahsili Buna dair verilecek kararın neşrinden 

Bardiya müdafaası görünü:~e göre İn· Roma, 20 (A.A)k-
8

i.talyan tarşar~ is:r· ağır ve hafif cüzütamları tarafından Londra 20 (A.A) - Deyli Tel- himaye etmek ve iiatlerin düşmesine sonra hilkümetçe zeytinyağı ve tütün 

Hülıümet, müstahsili fıoruınalı için her ilıi mala• 
sulün piyasasında ntizımlılı yapacalıtır .. 

gjliz ileri hareketini 2 • 3 gün geciktir- barat ajansı Büyü 
1 

rıtdaan~a 
1 

ınınkaan bombardıman edilmiştir. Bu bombardı- graf gazetesinin eski Paris muhabi- meydan vermemek. maksadiyle hüküme- mübayaa edileceği ve hükümetin piya-
mLŞ. tir. Btına makabil Bard.i .. ·a''l müda- muhtelif harp saha arın ita yaya r- d • Alman F 1i l . tü"t·· ytin v • •• d l"" .. ifa ed V• anla _, 

., J ti · 1~oo manl::ır düşman kuvvetlerinin izacın a rıne göre ya, ransa yo ye tin un ve ze yagı pıyasasına mu- sa a nazım ro unu ecegı şu.-
faa eden 2 • 3 fırkalık bir Italyan kuv- şı tahşit edilen ku~'e erı a tayyare, · v ı d b ·· .. k I dahale etmesi kuvvetle muhtemeldir. maktadır. 
veti İngilizlerin eline esir dfüşecektir. 4500 tank ve yanın milyon ton lıarp ge· ve hezınıete ugr?tı masm a u~v ro ltalyaya asker yollama~a karar ver- .. - ·-·-·-·-·-·-·-· - · -·-·- · - , - ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···Anlas.ıldıU.na rröre Tobmkun miidaiaası- misi olarak kaydetmektedir. Mczkılr oynarnıs._tır. 1.6 k~n~.ınuevvelde o_gleden miştir. lsgal altındaki Fransada bu-

,.... ~ b k ı d.. b'" .. k sonra agır hır cüzutamımız, torpil taşı- ] • 
nı hazırlamak için İtalyanlar bu feda- ajans, u ra am ar uşmanın ne uyu yan bir tayyare tarafından hiicunıa uğ- . unan Alman kıtaatmm hır lnsmımn 
karlığı kabule mecbur olmuşlardır. Bar· nishette gayretler gösterdiğini ve Ital- ramışsa da bu taarruz hiç bir muvaffa. ışgal altında o1mıyan yerlerden geç-
diyadaki kuvvetler tamamen mahsur yan askerlerinin ne kadar büyük kuv- h 

l l d ·· k b · ö' d k ı kıyet temin edememiştir. Bütün bu ha· mesi ususunda Mare•al Petenle bir bir haldedirler. Bunlar teslim olduğu vct ere övuşme mec urıyc o e a • ~ 
takdirde İtalyan ordusumm ıo . 15 gün dığını göstermektedir, diyor. rekatta gemilerimiz sahil batayralannm anlaşma hasıl olamadığından B Hit-

i'l'ALYAN RE"'"ri TEBLI. ıı.1· hücumuna uğramışlardır. Gemilerimize 1 y· . h"kü' tin' • .. d . • l içindeki zayiatı sekiz tümeni yani tak- ·~ ;:o> .. nı \Jı h' b' . bet 1 tır er ısı u me m musaa esı o -
riben 120 bin kic:iyı· bulacaktır. Roma, 20 (A.A) - 196 numaralı İtal- ıç ır ısa o mamış . d ~Alın k 1 . . • 

bli bl h d 15 kfuıınıuevveJde Bardiyada büyük ma an an as er ennı gayn meş-
YUNAN CEPHESİNDE yan te "ği : Tra usgarp u ut mınta- yangınlar çıkarılmıştır. 17 kanunuevvel gul Fransadan geçirmeğe karar ver-
Yunan harekatı muvaffakıyetle de- kasının Bardiya kısmında topçu kuv- --'- lıkl ik 

tl · · · hlm · altı d k tl günü bu yangınlar çok büyük bir vüsat mi•tir. Bu .11LCUU1atla hazır ar • -

Büyük Millet l\1eclisinde 
~~~~~~--s4x~--------

ö rf i idarenin üç ay tem-
didi k'abul edildi vam ediyor. Sünı?ü hücumu ile İtalyan- ve erımızın ayesı n a uvve e- peyda etmiştir al~ ed'lmi • 1 al ked'I k 

ları mühim tepelerden tardeden Yunan- rimiz düşmana karşı mukabil bir taar- 17 kiuıunue~elde halli bir gemimiz mkuvv ıl şltır. t yaya sev d ı ecahe z ... x------
hlar büyük nıiJ..~ı·da esir ve ganimetler ruza geçmişlerdir İ" limana girerek düc:manın ür ia•r ge- et er spanya hududun a t • .. 

Hava kuvvetlerımiz dü.şınan tayyare '\'. . . '< '\' " - "t ed'lm" lru lerd' B la •u··rlıi"e Fransa ticaret lıontenı· anı ve Alman"O almışlardır. Şimal cephesinde ehemmi- filolarının taarruzlarına uğramışlardır .. ımsını batırnuştır. fi ı ış vvet ır. u taat • _, • _, 
yetli muvaffakıyetler kazanarak ital- ispanyada harekata geçmek ve Por- ile ticarete ait bir liste üzerinde lıOnUfUldu 
Yanları "ok a&n- zayiata ui!ratmı.,lardır. Tayyarelerimiz büyük şiddetle harbet- ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111·= eki kar kullan 

" 
0~ - .. mişler, iki Harikcn tayyaresi düşürül- :: B · ı k ,. :: t ze !l~ ılmak üzere ihti- Ankara 20 (Hususi) - Büyük Millet Bina ve arazi vergisi kanunları hü-

Merkezde Tepedelen ve Kilisura civa- mu··c:tur" . nır· tayyaremız· do··runemi.,tir. :: ır Japon as erı -= yatta tutulmakta ı'dı'. B. Hı'tler ltal- ... ır __ ,_ b kanlı küml vfika d di rmda Yunanlılar tarafından sıkıştırılan .., " - Meclisi B . .tvJ.öZUar Germenin aş - ·· erine te · n vergi en istisna e -
İtah-an kuvvetleri ricate mecbur olmuş- 18 ilkkanunu on dokuza bağlıyan ge- = h l • A [ V E yada vaziyetin vehamet kesbetmesi ğında wplanmış, Bolu mebusu Emin Su- len hülmı.i şahıslara ait mukataalı gayri 

Ce de İskenderı· ve bombardıman edil- - e Ye l ma n Ya e _: d f t bild. te k k nkull · kı tl dirilm. · ·ı lardır. Cenupta hatekat tamamen Yu- üzerine bu kuvvetleri İtalyaya gön- anın ve a ını .. ıren z ere.. 0 un- me erın yme en esme 81 

nanhlar lehinde inkişaf etmektedir. mişYtunir.an cephesınde 11 ın· cı· ordu mın- Jtalya ya gidi yor §_ dermeğe karar vermittir. m~r. Bu :n~eb~tle m;-ıteveffanın kanun layihasiyle ::tsveçe sipari§ edilmiş 
DENl.ZLERDE . . hatırasını tazız ıçm bır dakika sükftt olan şimendüfer müteharrik levaziminin 

" ' takasında şiddetli muharebeler cereyan = Tokyo 20 (A.A) - Alman ve !tal- [§ AJman kuvvetlerınm Bordodan ~:1-;..+.ı.. Ti..irkiyeye ithalleri mühletinin, Tilrki--
İngiliz donanmasının büyük muhare- etmiştir. Düşman tahşidatı şiddetle bom- : yan ordularının daveti üzerine bir:: fta]yaya gitmek için takip edecekJe- B~müteaki.p 23-11-1940 ta altı vı- ye - Fransa ticaret kontenjan ve tediye 

be gemileri Adiryatik denizine girmiş- oardıman edilmiştir. Ü,. dtı...,.,an tayya- :_Japon askeri heyeti yakında Alman- :_ k I d B ] d b 
ı dir İn ·1· 1 b ,,,~ .cı.. __ be " ...... ~ ri i i yo var ır: un ar an iri layette bir ay müddetle ilan olunan ve anlaşmalariyle merbutlan hükümlerinin 
er · gı ız er ÜyÜK. mW.lill'e ge- resi düşürülmüştür. Pinyatinide tayva- : ya ve 1talyaya gidecektir. Heyet ha- : 

milerini Adiryatiğe sokmadan evvel di!.ş- relerimiz bir vapura hücum etm.işlerdir. § li hazır harbından kazanılan tecrü- ~ Perpiny'an - Angolenden MarsiJya- 25-11-1940 ta Büyük Millet Meclisi ta- tahditlerine ait kanun lllyihasınm da W.. 
man deniz kuvvetlerinin Adiryatikte Ayni tayyareler dü~manın motörlü kafi- ~beleri yerinde tetkik edı>bilecektir. ::_ ya, diğeri Tuluz _ Ventimilden yine rafından tasdik edilen örfi idarenin hi- rinci müzakereleri yapılmışhr. 
bulunup bulumnadl~ını anl"mak ı·,.ın· 'd B"' .. b k 1 tamından itibaren üç ay müddetle uza- TüRK ALMAN TİCARETİ ., " " lelerini bombardıman etmişlerdir. Düş- =111111111111111111111111111ıııırmııııııı111111111111ııır= oraya gı er. utun u uvvet er tılm ·ı b kal t t zk . kun -
evvela torpido muhripleri ve kruvazör- manın Avlonyaya hücumunda üç düş- . l' İ al d . k l . . asına aı aşve e e eresı o - Yine bugünkü toplantıda birinci mü~ 
lerd~n mürekkep. bir kuV\'et göndermiş- man tayyaresi düşürülmüştür. 

1 
• ı• şıma ı t ya a sanayı mer ez erının IDU§ ve müttefikan kabul edilmiştir. za.kere1eri yapılan maddeler arasında 

lerdi. Draç - Ban hattına kadar yapılan Şarki Afrikadn Sudan hududunda ke- D~l iZ tayyare- kontro! ve himayesini deruhte ede- DtôER MüZA.KERELER Türkiye - Almanya arasında imzalanmış 
tara:na bu v mıntak~~a v:ızi.Yctin emni- şif müfrezelerimizin faaliyeti olmuştur. ~ ceklerdir. Ruznamede mevcut maddelerden as- olan ticari mübadelelere mütedair hu~ 
yetlı ol~u!?unu goste~tır .. B~ndan Ayın 19 unda Metemmada düşmanın er· ma yad İtalya ve Fransadaki dahili vazi- kerl tayinat Vf! yem kanununa müzey- susi anlaşmaya bağlı D. 1 listesinde isim 
sonra buyük. muharebe gemilerı Ot- müdafaa tertibatı bombardıman edil- ~ yet hakkında İngiliz gazeteleri tafsi- yel kanunun birinci maddesinin tefsiri- tasrihi yapılmasına ait layiha da bulun-
rato boğazından geçmişler ve Avlonya- rnistir. b" k lôt vermektedirleı;. ne ait mazbat..1. üzerinde geçen müzake- maktadır. 
ya yüz tonluk kt'.dar gülleler atnuşlar- Dün muhtelif clü:ıınan tayyareleri dört Jli' CO ya O .. llJ Deyi' M I et . it l h d reler ve veril('n izahattan sonra kabul Meclis gelecek içtimaını Pazartesi gü-
dır. İngilizler bütün bu harekatta hiç dalga halinde ve birbiı·ini takiben Bren- ~ 1 • ey gaz esı a ya u u- edHıniştir nü yapacaktır. 
wr .u.c.u..., - diziyi bombardıman etmişlerdir.. Sivil ıa• ·-·-·-a-•-c-ıı_a_r_a_sı_r_u-·- a •• ._.J_a_,_,_rı_g_rı_ t_•••-a-• ·- · 1..!_ I

0

talyan 1.-- geınıs· ın· eve hava ku\·- ard dundıın gelen bır' yolcunıın yabancı . 
vetine rastlamamıslardır. halk ara~mda ikisi kadın olmak üzere 1 mahfillerden topladığı malumah / Ed h 

İngiliz d4>nanma~ı şimdiye kadar dii~- beş yaralı vardır.. -·-- nakletmektedir. Bu ma1funata göre Tepebaşında uygun- iatanbu ~ irne attı 
man sahillerine ve düşman iislerine so- - "' -- b i } d akı d i al i kulrnıyordu. Ancak uzaktan bir abloka Sun'i petrol fabrilıalaJ-ı, ütün ta ya a Y n a t yanın n- saz bir otel kapatıldı 
ile tesirini göstermekte idi. Taranto ta- Japon tav1ıareleri elef:°t?'ifı santraH11rı ve giltere i!e mü17ferit sulh yapacağı 
arruzunda Italyanlnrm üç büyük harp mih OUJ mil ·~çı. 'OJO? . ..ıt i :nı hakkında şayıalar dolqmaktadır. 
gemisi hareketsi?. bırakıldıktan ve ftal- Tokyo, 20 (AA) - istihbarat bürosu ıuıem 1')10.ıı: arı Fransaya gelince: Berlinde beklen-
yanlar deniz temaslarında yüksek sü- Jnpon tayyarelnınin Cun Km Uzeri- bcmbcıl .ınd~ mekte olan Alman büyük elçisi Ot-
ntle harp sahasındnn uzaklastıktan son· ne mikrop attıhl · ı hakkında Çang Kay L<l?~ra, 20 -~~.A) .-:- lngiliz 1 av~ ne- to Abetz Pei:enden bazı tale lerde 
ra İngi]izler daha ziyade İtalyan salıiJ- Şek.in tebliğini hır pı op~ı~anda saymak· zarctmm tebligı • Dun gece hava Iılola- b I p 
lerine yaklasmak kararım vennişJerdir. tadır. rıınız Rur mınfokasmda ,.e gnrbl Al- u unmuştur. 
Bu suretle İtalya - Libya arasındaki Es~i Rom~n a hra ıı manya üzerinde lıir çok hedeflere taar- Aftan Bladet gazetesine göre ·bu 
İtalyan nakliyahnın ikmali darbelenmis- nız etmişlerdir. Bu hedefler arasında talep]er üzerine Mareşal Peten B. 
tir. $imdi de Arnavutluğun İtalya il~ Amerilıal}a gidiJlOr- sun'i petrol. fabril<alan, elektrik santral- Hitlere doğrudan doğruya bir mek-
lrtibatmm kesilmiş olması Yunan ordu- Madrid, 20 (A.A) - İspanyada bu- Jarı v~ deınıryolları vardır. .. tup göndermiştir. Maamafih Berlin· 
sunun ileri harekatını daha ziyade ko- lunmakta olan eı:ki Romanya kralı Ka- Duısbu.rg, Kolonya ve Dusseldorfta d b h be hakk d d . )A 
laylaştıraca.ktı.r. rol bugün Lizbona gidecek ve oradan bir eok yangınlar çıkarılmıştır. Essene e u a r . ın a. a emı ma u~ 

İngiliz deniz kuvvetleri teşebbüsü da- Amerikaya geçecektir. büyük (apta bombalar atılmıştır. İnfilak mat beyan edıJmektedır. 
ima ellerine tutarak taarruzi hareket- ..f':t sesleri duyulmuştur. Bomda bazı he- J:..1.--= b~~~dır~~u!~s~:~:e~~~ Logd Corcun beganatı ::~~;:ıa~:ı!!!~::.n edilerek büyük Alman hava hücumları 
~iişkül vaziyete sokulmuştur. İngiliz ------· Sahil müdafaa tayyareleri işgal altm-
aeniz hakimiyetinin tesiri bu vak'aJar- claki Lötupc meydanına hücum etm~ler-
daıı sonra daha canlı olarak gözükmek- '' 1 talyaya fası• dir. Bu harekata iştirak eden bütün tay-
tedir. yarcJerimiz salimen dönmüşlerdir. 

Taumisin bir makalesi 
ln~iliz kuvveti 
meydan oku

mak derecesine 
çok yaklaştı 

YENi SENE MOHIM BiR 
DÖNEMEÇ NOKTASI 

TEŞKiL EDiYOR 
Londra 20 (A.A) - B. Çörçilin dün 

avam kamarasında söylediği nutku mev
zuubahs eden Taymis gazetesi diyor ki: 
Başvekil nutkunda kuvvetlenme yolu 
tarzında 1940 senesi sonu ile mühim bir 
dönemeç noktasını açtığımızı ve yeni 
terakkller kaydetmek üzere olduğumu
zu söylemekle kendi intibalarını bize 
açıkça üad" etmiştir. Altı ay evvel yap
makta olduğwnuz mücadele en iyi dost
larımızın bir coiiuna bile ancak yaşıya
hilmek için yaptı iıınız bir mücadele 
manzarası arzediyordu. Bugün sevkul
ceyş vaziy('timizin anahtarlan hala te
dafiü mahiyette ise de kuvvetlerimiz 
şimdi es.ıslı teşebbüse girmek ve elinden 
geldiği takdirde kendisini müdafaa et
mek için düşrr..ana meydan okumak dev
resine çok yaklaşm c; bulunmaktadır. -·"Zag-rep" t~ bir sui 

1 d b 1 Almanlar tarafından askeri nakliyatı 
asız ar e er için ku11arulan Bcrgen - Oslo demiryolu 

indirmeli " 
ALMAN ASKERLERiNiN ITAl: 

YA VE AFRIKAYA GITTIGI 
TEYiT EDiLMEDi 

Londra 20 (A.A) - Loit Corç avam 
kamarasında yaptığı beyanatta İtalyan
ları nefes aldırmadan vurmak lüzumun
da ısrar etmiş ve ltalyaya indirilecek 
darbelerin İngilterenin zafer imkanlan
nı fevkalade arttıracağını !'öyledikten 
sonra şöyle demiştir: 

- Harbı istemiyen millertini teşvik 
için diktatörün elinde mağlubiyetlerin 
hicabından başka bir şey yoktur. 

Milletini daha fazla ileriye süremez. 
Düşmanı bütün kaynaklarımızda vuru
yoruz. Darbelerimize dayanamıyacaktır. 

Eski başvekil Yunanistan hakkında 
ayrıca tam itimadını izhar etmiştir. 

ALMANLAR tTALYA 
VE AFRtKADA MI? 
Lond.ra 20 {A.A) - Royter: ttalyaya 

Alman askerleri girdiğine dair Ameri
kan menbalarından gelen haberlerle 30 
bin Alman askerinin simdiden Afrika
da bulunduğuna dair Amerikan gazetc
"i tarafından verilen diğer bir haber 
hakkında Londra mahfillerinde hiç bir 
teyit mevcut değildir. Salahiyettar Lon
dra mahfilleri bu haberlerin büyük bir 
ihtiyatla telakki olunması icap ettiği fik
rindedirler. -·YUGOSLAVYADA 
K!ŞMVrHiŞ-

da hava kuvvetlerimiz tarafından bom
bardıman edilmistir 

ALIUAN RES~d TEBLit.iNE GÖRE 
Berlin, 20 (A.A) - Alınan ı·esmi teb

liği İngiliz tayyarelerinin dün gece gar
bi Alınanya üzerinde uçarak bombalaı 
ettıklarını, bazı binalarda cüz'i hasar 
olduğunu, sığınaklar dışında bulunan 
iki sivilin öldüğünü bildirmektedir. 

MiLANO VE l\IANHAYMA YAPI· 
LAN HÜCUMLARIN TAFSİLATI 
Londra, 20 (A.A) - İngiliz hava ne-

zaretinin istihbat'at servisi geçen çarşam
ba günü İngiliz hava kuvvetleri tarafın
dan Milano üzerine yapılan akınlar et
rafında şu tafsilatı veriyor : 
Ağır bombardıman tayyarelerinin ta

arruzundan sonra Pirelli otomobil fabri
kalarında bir mil uzunluğunda müstatil 
şeklinde muazzam bir yangın çıkarıl
mıştır. Fabrikalar kolaylıkla teşhis edil
miş ve tayyareleriınize çok iyi bir hedef 
teskil etmiştir. 

İngiliz tayyareleri adetçe çok olma
makla beraber hücum şiddetli olmuş
tur. 

MANJIA Yl\-IDA 
Manhayma yapılan akında iki gece 

evvelki hücumda ika edilen hasarlara 
ilaveten bir çok yeni yangınlar daha çı
karılmıştır. Bir petrol deposuna isabet
ler kaydedilmiştir Bir bomba salvosu 
bir demiryolunun iltisak noktasmda bü
yük yangın çıkarmıştır. Esas istasyomm 
kendisinde bombardımanlarımız daha 
büyük yangınlara sebebiyet vermiştir. 

iki antrepodaki yangınlar 30 kilomet
relik mesafeden ~örülmüştür. -·lrJandada da 

lnu-iltereye yal
nız bir kaç bom

ba abldı 
ALMAN TEBLIGI DENiZLER· 

DE BAZI MUVAFFAKIYET· 
LER KAYDEDiYOR 

Lond.ra 20 (A.A) - Hava ve dahili 
emniyet nezaretlerinin tebliği: Bugün 
gündüz İngiltere üzerinde pek az düş
man hava faaliyeti olmuştur. Bombalar 
atıldığına dair hiç bir rnıntakadan hiç 
bir rapor gelmemiştir. Avcı tayyareleri
miz bir düşman bombardıman tayyare
si düşürmüşlerdir. 

Londra 20 (A.A) - Hava nezaretinin 
t.ebliği: Dün gece düşman tayyarelerinin 
lngiltere üzerinde faaliyeti hafif olmuş 
yalnız cenup ve cenubu şarMye bir kaç 
bomba atılmıştır. Hasar ve zayiat azdır. 

ALMAN RESMl TEBLlôl 
Bcrlin 20 (A.A) - Alınan resmi teb

liği: Bir denizaltı gemimiz 40 düşman 
ticaret gemisini şimdiye kfıdar tahrip et
tiğini bildirmiştir. Bu suretle mezkfır 
denizaltı kumandanı cernan 208975 ton 
hacminde clüşman ticaret vapurunu ba
tırmış olmaktadır. 200 bin tondan fazla 
düşman gemisi tahrip eden üçüncü de
nizaltı kumandanı bu kaptandır. 

İstanbul 20 (Yeni A<ıır) - Tepeba
şında Florya otelinde geceleyin ôni bir 
araştıı-ma yapılmış, on yedi uygunsuz 
kadın erk"'klerlc beraber tutulmuşlar
dır. Bunlar hakkında kanuru muamele
ye bnşlanılrnı~. ote-1 zabıtaca mühürlen
miştir. 

lngiltereye 
yardım ve 
Amerikalılar 

BiR ANKET · 8. RUZVEL T 
YARDIM FAALiYETiNi 

ARTTIRACAK 
Nevyork 20 (A.A) - Nevyork Tay

mis gazetesi Amerikanın meşhur Galop 
enstitüsü. tarafından yapılan anketin ne
ticesini neşretmektedir. Reye iştirak 
edenlerin yüzde elli beşi lngiltereye 
kredi verilebilmesi için Conson kanunu
nun tadili lehinde bulunmuştur. 

Deyli Mirur gazetesi büyük Britanya
ya kredi açılması meselesinde Amerika 
efkArı umu.miyesindeki büyük tehavvü
lü kaydetmektedir. 

Nevyork Taymis gazetesi Amerikanın 
Roma ve Vişiye elçilerini göndermesi 
münasebetiyle B. Ruzveltin lngiltereye 
daha kuvvetli bir yardımda bulunmak 
için siyasi faaliyetini de arttıracağı ka
naatindedir. 

EN İY1 ŞEY 1NG1LTEREYE 
YARDIMDIR 
Londra 20 (A.A) - Meşhur muhar

rir bayan cDoroti Kobon> Nevyork He
rald Tribün gazetesinde Alman işgali 
altındaki yerlere yiyecek gönderilmesi 
için B. Hoverin hazırlaclığı plAnı bir ti
caret işi relikJd ediyor ve neticede di
yor ki: 

Yapabileceğimiz yegane faydalı şey 
şimdiye kadar olduğu gibi silahlanmak 
ve ne şekilde olursa olsun ne fedakar
lık pahasına olursa ol<;u• cüratle ve 
müessir bir şekilde tngilte ~ye yardım 
etmektir. --·--M altaya ltalyan 
hava akınları 
Malt.a, 20 (A.A) _ Neşredilen bir 

tebliğ dün geei? Maltaya iki defa alarm 
verildiğini, bir İtalyan tayyaresinin dü
şürüldüğlinü, ikind alarmda ise hiç bir 
:ı km olmadığını bildiriyor. 

kast yapıldı 
Belgrad, 20 (A.A) - Yugoslavyada 

şiddetli soğuklar devam etmektedir. Sır
bistanda kfün Bloliye - Taşlıca kasaba

nıüda

faa tedbirleri 

Bir düşman tayyaresi ileri karakol va
zifesi gören bir Alınan gemisine torpille 
hücum ettiği esnada geminin tayyare da
fi topları derhal faaJiyete geçerek ve 
tam isabetle düşman tayyaresini hasara 
uğratmıştır. Tayyare tarafından atılan 
torpillerden hiç birisi gemiye isabet et-
memiştir. İ S V İ Ç R E 

tamir olundu 
İstanbul, 20 (Yeni Asu) - Son 

seylabın Edirne demiryolunda yapb· 
ğı tahribat süratle tamir ediJmiş, hat 
münakalata eski vekilde açılmışbr. 
Trenler normal seyrüseferJerine baş
lamış1ardır. 

Makineye 
Verilirken 

ln~iliz motörlü 
kuvvetleri Bar
diya limamna 

ilerliyor 
- ·--Atina, 20 (A.A) - Yunan ordusu ba--

varun hafif surette iyileşmesinden istifa. 
de ederek Arnavutluk cephesinin muJı. 
telif noktalarında daha serbestçe hare
katta bulunmuştur. Yunan ilerleyişi dün 
cephenin bazı bölgelerinden derin, ol
muş ve yeni terakkilere yol hazırlamıt
tır. -·--Lord Halif aks 
sefir, Loyd Corc 

nazır oluyor -·-Londra, 20 (A.A) - Londrada iyi 
haber alan mahfillerde tngilterenin Va
şignton büyük elçiliği için halen ciddi 
surette ismi geçen zat Lord Halifakstır· 
Eğer Lord Halifaks, Vaşington büyük 
elçiliği vazifesini kabul ederse bittabi 
kabinede bazı değişiklikler olacak ve B. 
Loid Corcun devlet nazın sıfatiyle harp 
kabinesine giımesi siya.<;i mahfillerde 
fazla sürprizle karşılanmıyacaktır. --·--Yunan ordusu ye-

niden ilerledi 
Kihare, 20 (A.A) - Bu akşam bura· 

ya gelen haberlere göre Bardiya etra· 
fında faaliyette bulunan İngiliz motörlil 
cüzütamları takriben 24 kilometre 
uzunluğunda bir kavis halinde limanlll 
etrafını kuşatan İtalyan müdafaasının 
harici muhitine doğru ilerlemektedir. 

Zagrep, 20 (A.A) - Başvekil muavi
ni B. Maçekin idaresi altında bulunan 
Hırvat milli çiftçi partisinin organı •Hır
vat Simeir• gazetesi irlarehanesine dün 
iki bomba atılmıştır. nombalardan mü
hinı hasar olmu.1 ve idarehancnin bütün 
camları kırılmıştır. Yakın iki evde de 
ha.sar vardır. Bu suikast faillerinin sağ 
cenah Hırvat muhalefet partisine men
sup oldukları zannedilmektedir. 

sında termometre sıfırdan aşağı 22 ye Dublin 20 (A.A) _ Serbest Irlanda 
düşmüştür. 

Fi ı d • milli müdafaa nezareti Gabey ve Siliko 

Hava kuvvetlerimiz İngiltere üzerin- Noel gecesi aydınlıfı 
de istikşaf uçuşlarına dün de devam et- bulunac:alı.. A vusturalyada 
mişlerdir. Sen Core kanalında 1200 ton- Bern, 20 (A. "') _ İsvi,.re genel kur-n an ı.vanın müstafa 1!---1 da ,_ ri k t 1 1 1 j i Ü h 

. . J.Ulld.luarını asKe on ro a tına a -
re S C m uru Oldü.. mıştır. F.ransanın sUkutundan beti bü-
Helsinki, 20 (A.A) - Müstafa rei<ıi- tün IrLmda sahill · bo ··dafaa 

ctimhur l{allio, Helsinkiyi terketmeden . . :1'1 yunca mu 
evvel ihtiram k:ıtasını teftiş ederken tedbırlenıı.e tevessül eden serbest Irlan-
bu akşam kalp sektesinden vefat etmiş- da en mUhhn bil- çok limanlarını askeri 
tir. kontrol altına almJ§ bulunmaktadır. 

luk b . · · _.__ ta · bet <>- " mecbur""ı askerlik ır gemının 0ı • .....,,ına m 15a ne- rr ayn n bir tebliğine göre 24 - 25 birin-
ticesinde gemi babnıştır. 20 birinci KA- ci k!nun gecesi İsvi~rede ışıkları karart- Sidney 20 (A.A) - Avusturalya nıiJ
mm gecesi muharebe tayyarelerimiz ma emri tatbik edilmiyecektir. İsviçre, 1i müdafaa nezareti 19 dan 33 Y~ 
Londranın merkezinde askeri ehemmi- Noel gecesi topraklarının bitaraflığı ih- kadar bütün belli ve evli erkekleı:
yeti haiz hedeflere hücum ederek bun- Illl edilıniye-ceğini ümit etmektedir .. Ka- mecburl askerliğe kayıtlarını emretJııalıt" 
ları muvaffakıyclle bombardıman etmiş- rartma ertesi günü tekrar tatbik oluna.. tir. Şimdiye kadar yalm:z bekhlar ~ 
lerdir. taktır. nhnak.ta jdj. 


