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İmtiY87 sahibi : SEVK.ET BİLGİN 

Başmtıharrir ve umumi neşriyat mildürü 

No. ı07oı Kırk Altmeı Yd FIATI ($) KURUŞTUR 27 iLK KAlroN CUMA 1940 1 
HAKKI OCAKOÔLU 

ABONE ŞEBA1T1 

DEVAM MODDETf Türkiye için Hariç için 
Senelik....... 1400 2900 
Alh aylık........ '750 1650 

GU.nü ~ecmis nüshalar (25) kuruştur .. c T E L E F O N : 269'1 

Türk hava kurumuna 
yardımlar 

. .ı\nlrnra, 26 (A.A) - Türk hava kurumuna ya
pılan yardımlar hakkındo alınan maHlınata 
nazaran Antakyada 10 - 15 günlük bir müddet 
zarfında yapılan teberrilat 6000 lira yekfuıunu 
bulmuştur. Kangal kazasında kuruma Aza kay
dolan 2700 vatandaş taahhüt ettikleri dört bin 
lirayı vermişlerdir. -' 

ilan mi.inder l'atından gazetemiz mesuliyet kabul ebnez Ciimhııriuetin ve Ciimhuriyet eserlerinin l>e1':çiai, eabahl.arı çıkar siya.sf gazetedir YEN't ASffi 1\fatbaasında basılmıştır 

Tirana !/olu iizeriııdeki Stra 1:11!: meı·kileri .::apt.eden Yunan askerlerinden nıenmun ve muzaffer bir kafile 
ııımmuıııııı ı ııı ıımmmıı ıı 1111111111111111111 ı ı ı ıırı ' 

General ~ravçiçin 
Mes~iı münasebetile 
Zihinieri işgal 
Eden bir sual 
Almanlar Brltanya 
adalarına asJıer 
çılıarmağa cesaret 
edecefıler mi? ... -·--ŞEVK CT BiLGİN 

Yunan - ıtaıuan harbı 

Arnavut çete
leri Itall-anla· 

ra dehşet 
saçıyor 

1111 l l l il llllllllllll il l l l l l l l l l l l lllllll l l lllllllll 1111111111 

Yeni muvaff akıuetıer 
Sekiz top, bir 
çok n..alzeme 
ve bir miktar 

esir alındı 
italyanlaP Raymera İtalyan tayyareleri 
yo•·ı~da iic . fırlıalılı Noele rağmen Korfu 
te~hizat bıPalıtılar- ve Lef hatı bombaladı 
Londra, 26 (A.A) - Arnavutluktan Atina, 26 (A.A) - 59 numaralı resmi 

alınan haberlere göre Arnavut çeteleri tebliğ : Bugün vukua gelen mahalli çar
ital:n:ın hatlarının arkasında büyük faa- pışmalar esnasında bir mikdar esir al
'i;rcttc bulunmakta, münakale yollannı dık ve sekiz topla bir çok harp malze-

ec;mekte. bozmakta ve münferit İtalyan mesi elde ettik. 
ı. talarını dehşet içinde bırakmaktadır.. Atina, 26 (A.A) - 60 numaralı Yu
n~ u ~ete gruplan Tiranaya dahi girme- nan tebliği : Mahdut mahallt harekat 
ğe .nuvaff ak olmuslar ve İtalyan umu- muvaffakıyetle devam etmektedir. 
"Tlİ •aliliği ~arayı da dahil olmak üzere Emniyet nezar€tinin bir tebliğine gö-

- Sonu 4 üncü Sahilede __ ~e. salı gün~ ~ı<!mleket dahilinde sükt1t 
ıçınde gccmıstır. 

ıuıın:nı11111111111111111111111111111111111111111111111111 NOELDE KORFU VE J.,EFKATI 
Noel ve Yunanlılar Ro!\mALAnrr.AR. 

AFRIKADA HARP . """ 
Baıdiyada şid
detli topço dti
ellosu devam 

ediyor 
Şarlıf İtalyan Af Ptfta· 
sına hava hücumları 
yapıldı
Kıihire, 26 (A.A) - Orta şark İngiliz 

Bardiya. ka.rşısuµia mevki alan lngiliz mitralyözleri 
;,uvvetleri umumi karargfilıının resmi 
tebliği : Trablusgarp cephesinde vazi-
yette hiç bir değişiklik yoktur. .....-....-·-·- ı•I!•••- - D'~ı••-·-·-•-•- r •- - - -•- -·-·-·...-~ 

Sudan cephesinde keşif müfrezeleri- 'I 'ı•lAy•t Parti• 
mizden biri Kasa1anın ş'U"kındaki düş- Y i U ..., hongreai dun toplandı 
man mevzilerine mııvafhk:ıyetli bir 
akm yapmış ve düşmana nühlm zayiat , 
verdirmiştir. Bu müfreze dôinerken be
raberinde bir esir ve muhtelif harp ' i yı lık çalışma rapor 
malzemesi getirmiştir. 

Sair cephelerde işare değer mühim 
bir hldise olmamıştır. 
ŞİDDETLİ TOPÇU DtJELLOSU 
Kahire, 26 (A.A} - Royter bildiriyor: 

Bardiya mıntakasında şiddetli topc;u dü
ellosu devam etmektedir. 
ŞARKI İl'AI~YAN AFRIKASINA 
IIOCUM EDİLDİ 
Kahire, 26 (A.A) - İngiliz orta şark 

hava kuvvetlerinin tebliği : 
Şarki İtalyan Afrikasında bir Rodezya 

tayyaresi Kassala üzerine beyanname 
atarken bir düşman avcı tayyaresine 
rastlamış ve di.h~ınan tayyaı-esini alev-

a kışlar)a ve m ·· a a a-
sız kabu o) __ _ 

~---------'X•X------~----

Büyiilılef'imize tazimat arzedildl • Kongre bu• 
gün devam edecelı ve dllelıleP lıonuşalacalı 

Kahraman asfıerlerlmlze Jıışlılı hediye 
gönderilmesi ve izmf P .... 

ler içinde yere düşürmüşti.ir. Vilayet parti kongresi dün öğleden · nizamnamesinin 65 inci maddesi muci-
Gwnra üzerine yapılan bir hücumda sonra saat 14 te Halkevi salonunda, vi- hince celseyi açmı.ş, yoklama yapıh!'ak:' 

atıl~~mb:ı~!~ bir mUhimmat depo- }!yetin bi.itUn kazalarından gelen 78 mu- ekseriyet bulunduğu anlaşılmıştır. 
su B ~ e b~~ ır.~ 

1 
çık rıl rabhasın iştirakiyle toplanmıştır. Kong- Kongreye Parti müfettişimiz B . Gnlip 

urge ~ ~ ~ ~ y~ın ~ iste ad - rede vali, Parti miifettişi, Belediye rei- Bahtiyar Göker riyac::et eylemiş, 33 aza 
mılş ve b~. ~k hm ar ını 1 a t e B' e-k si, şehrimizdeki mebuslar, daire müdür- ile verilen bir takrir üzerine Seferiha-
Po ara uyu asar yapı mış ır. ırço ı i tb t lar bU··.n1. b' "'"'. "'zası B. Mehmet Orhun reis vekil-k Ü ı ı1m b"f' b h er, ma ua mensup ı ve Y'4n. ır ~ .. 
e~at uçuş arıla~ bı.ş ~e u ~ /ı a- münevver kitlesi hazır bulunmuştur. liğine, bilah?re katipliklere de B. Hay· 

rearru:asın a ıç ır ayıp ·ay 0 un- Partililiğin tam ifadesi olan bir aile sa- dar Aryal vı:ı B Fahri Dokuzeylül se. 

:;;ınmııııı~ııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııı mlmi~eti i~~de y~pılan konuşmalar çok çilmiş1erdir. 
• zevklı ve ıstifadelı olmuşttır. YILLIK ÇALIŞ:\fA RAPORU 

Amerıkan yardımı Menemen ve Ber,ı::amalılıu· su taşkın- Kongre reici B. Galip Bahtiyar heyeti 
lığı yüzünden biraz geç kaldıklannı tel- uınumiyeyi ..,elamlıyan kısa bir hitabe
grafla bildirdikl rinden kongre on be~ de bulunınus, bundan sonra ruznnıneye 
dakika kaclar gecikmiş ve sonra toplan- geçilerek Paı tl 1laşkanı B. Atıf İnan C. 
mıştır. Bilahare Menemenliler kongre- H. P. viluyet ldare heyetinin y11lık ç2-
ye yetişmişlerdir. lışma raporunu okumuştur. 

Parti başkanımız B. Atıf İnan. P:ı• ti , - Sonu 3 ünci'• Sahifede -

ı ~mn raporunu okuyor. B. Galip Bahtiyar hitabesini irat ecl,!Jt r 
~--w. --u l_li_U_O_ - -··· J -·-·-·- - -l:&li_I_ -·- • 

$1/detli yağmuriardan aonra 

Nehirler taştı, lzmirin 
Çeşme ve Bergama 

ile muvasalası kesildi 
~--------x~x--------~---

Menemenin lıenGP mallallelePi su altında· BeP• 
gamada 37 ev hasara uğPadı.. • Şehrimizde de 

seller ve IJazı zaPaPlar oldu.. 
dan yapılan köprüntin bir tarafı yıkılmı~ 
ve sular köye doğru cereyana başlanuş 
ise de derhal mahallinde alınan tedbirler 
sayesinde ancak bir kaç eve su girdik· 
ten sonra umumi su istilasının önü alın
nuştır. 

Eğriyol köprüsü civarında suyun bir 

- Sonu 3 üncü Sahifede -



SA~iFE 2 

---CELLAT • 
ARA ALI 

Yazan: Şahin AJıdarnan 

37 -

Cenç Osman Sert davranıyordu 
~~~-------···---------

Ba flddet onan deıilet idaresinde çolı titiz IJir yol 
taıacağau gösteriyordu .. 

Gülendam - Ben d~ tıpkı senin gibi nin geçmesine fırsat vermez.k :ı Türk 
bwia teaccüp etmekten kendimi i!a.'?ll- ordı.ısunun harekatını daima biiyük bir 
yonun .. Zihnimin içinde bir takım fena memnuniyetle, güler yüz göstererek 
düşünceler gezinip duruyor.. Acaba ne karşılamıştı. 
ya~ bilmem ki? •.• Bir tabirci bulup Türk ordusu o gün Isaka iskelesine 
ona bu riiyayı anlatalım mı, yoksa?.. gelerek karşıyakaya geçıneğe hmırlı:ın-

Böyle yapmadıktan sonra Mdişeden. dığı sırada, Tuna yatağında (2) boylu 
"züntilden kendimi kurtaramıyacağun boyuna uzıınm~. koynu göz kamaştı-
gibi geliyor bana!.. ran ışıklar içinde parıl parıl yanıyordu. 

S üt nine - ö nce de böyle yapmıştık.. Bütün sular hareketsiz.. .. Koca nehir, 
Senin aklına uydum .• O kör olası falcı tıpkı bir göl gibi durgun._ 
kannın çergesine gittik te bŞ..<nmıza ne Tunadan geçmek mecburiyeti hasıl 
haller geldi?. Ben hiç bunu unutur da olduğu böyle bir sırada sulnnn bu kadar 
yeniden başımı belaya sokar mıyım?_. sessiz dur~u Türk ()rdusu için par!ak 
Hem bu zamanda kime itimat eder de, bir tali eseri olarak kabul edilmişti. 
kalkın- bu i i ona açarsın? ..• Şimdi bir Hafıf süvarile hiç krcddüt l'tmeden 
rüyayı doğru dürüst tabir eden bir ada- beygirlerini suların ortalık yerine do~ru 
ma pek nadir olarak r.ıstlanabiliyor. .. c:ürdüle>r. Bir solukta kar~ıyak::ı.yı tut-

Kafalarına on nrşın salaoşburdan ya- muşlardı bile ... 
pılma bir knvuk geçirip te :ıllamelik tas- Yeniçerilerden yüzgc-ç .olanlar hemen 
lıyan bu eçheli cUhelülardan ne hayır soyundular. Çam sırlarım bohça gib= 
umulur?... top edip b:-o;;lnnmn ü tüne ba• !adılar 

Hem meşhur sözdür: Bir insan r- I lanın.ısın d" · 1 ~1 mı, sililılannı 
ruyayı hep hayra yormalı. rlf'Y' . bni dine, kı · · d zJ ına 

Para çekmek knn~ısından oc ;ka dı. Ve bu l p bird n 
ye ehemmiyet vermiyen bir takım do- atıldılar ... 
landırıcı heriflere müracaat etmektense B"7.1Sı kul ç atıp, bazı ı da rt üstü 
d"liwlzi tutmak bana da'ha muvniik bir v..ızerC'k ka~ kıyıfora doğru ilcrleınl'
hareket gibi geliyor... ~c koyuldular. Si.ivarilerle piyade asker-

Biz bu rUyay:ı hayra yoralım .. Bu i ·n leri bu suretle Tunndan kolaycacık gcç
sonu da hakkımızda belki hayırlı olur.. mi§lerdi. 

-10 _ Fakat mürur nöbeti ordunun ağırlı-
TVRK ORDUSU TUNA ğınn gelince iş burada birdenbire deği~ 

ô N L E R 1 N D E mişti. 
. . . Binlerce .:kilo siklcUnde Şahidarpzen-

. 1kincı Sul~ O~an hıcrl 10~0 sene- lcri {3) ve diğer nğır harp i\Uıt ve ede· 
s~e, Cemaiiyelrıhir ayının yedıncl gU- vatını suda yüzdürerek karşıya r~sir-
nu tstanbuldan çıktı. mek ;mkinsızdı 
~adişah • ordu . ile bir~te, ilk önce Bunun için ~di~ Tunanın üstiine 

Echmeye gıttl. Bır kae giln sonra ora- sağlam bir köprü kurulm.as emir 
dan da göçen Tilrk ordusu Kar.:.'labad etti. ını 
yolunu takıp ederek ayni aym yirmi Türle gücü Türk aznıi hLlnlaılar y:ı
iklsln~ Ahır köyU önilne mU\•asalat ratmak h~daki iktıdarıru burada 
etmişti. ·a öst' erdi 

Se zden kalkan .M be · al- yem en g 
tınd~ askeri kuvve~~rdu:a ~da Ordudaki mimarlar dülğerleri yanla-
yetişip iltihak eylem.işti nna alıp sabahle~~ işe başladılar. Ak-

Genç Osman bu sırada orduda umu- <mm &ha o~lık ıyıce ka:aı:n.adan. Tu
mt bir yoklama yapılmasını lüzumlu namn hı;r ikı ya_kasını .bırb_ı_rıne ba'•lı
görerck bunun hemen icrası için emir fa:" ge~ ve snglam bır koprü !ama
verdi. mile ~azırlanm~. baştan başa lkmnl 

Ordunun umumi kuvvetini teşkil eden edllmış bulunuyordu. 
Yeniçeri ta1umile Sipah zümresi ~ vi- Ertesi r:ün ,şafakla beraber fanliycte 
liyetlerd.en gelen askerler gönwfiiler girişen Türk askerleri ö;;Je '~ ordu
geniş bir meydanda topl~lar. Bura- n~? bUt~n a~rlıklarını nclırin 'lc-rsı ı::a. 
da her sınıf kendilerine tabslı edilen hılıe geçırmege muvaffak olmu~tardı. 
ayrı nyrı saf bağlayıp durdular. Artık. ordu Eflak yakasına ayak atmıo;; 

Yoklama old k ·· "'C!t"' B"" demektı. u ça uzun surmu,,.u. u- y·· 0 .• cı • 1 ak ha 
tün ordu mevcudu tamam. Yalnız padi- .. ~r yuşe ~ev~ı_n ° un~r yram 
şahın husus1 hademesinden madut olan gun.u ~ ıçer.ısm~?. .. ' nrbaş adınd~ 
Ça..cmigirlerden (1) bazilarının hazır bır koyc ·varıldı. Koyun dışında padı-
bulunmadıklan görübnüştü ı;ah için bir " ~ eban kuruldu. 

Genç Osman bunlar hakkında yumu- V:z~rler, ülem:ı ve askeri kum:ından· 
şak muamele yapılmasını muvafık gör- lar ikmci _?snınnın. huzuruna çıkarnk 
mlyerek maa~larının kesilmesi emrini b_rıyrnm munaseb tıle ona re.sm"'n tcb· 
verdi. rıklPTde bulundular. 

Böyle sert bir emir veren genç padi- Genç Osman bumda ikinci defa ola-
şab, karakterini her kese nnlntmış olu- rak asker arasın~:ı yeniden yoklıım:ı ya
yordu. Bu şiddet, onun devlet idaresin- pılm:ısını emretti. 
de sert ve titiz bir politika takibine ka- . ~u muamelen!n kıs:ı fos!lal:-:z-}.a b!r
rar verdiğin] gösteriyordu hırı arkasına tekrar edılmcsı butun Ye-

Bu icraatı müteakıp yin~ hareket em- n'çcri ortalarında (4) büyük bir asabi-
ri verildi. Yet ve ho!':Dutsuzluk husule getirmi ti. 
Şaban ayının ortasında Aydes kasa· --( Bitm.odı )-

basına ve bir kaç gün sonra da isaka 
sahrnsına varılmıştı. Bumda Türk or
dusunun önüne Balkan yarını adasın
dan geçen suların en büyüğü olan Tuna 
nehri çıkını~ bulunuyordu. 

Fakat Tuna Tilr'k ordusunun ezeli 
aşinasıydı ... Türkün en a~, ~n vefakar 
dostu idi ... O, yabancı kuvvetlere karşı 
enkin denizlerinki .kadar sert gör'üncn 
dal alarmı kullanır, Ustilnden hiç kJmse 

(1) Aşçılık i§ini gören adamlar. 
(2) .Burada yatak. ne1ıir yatağı ma

kamında 1.-ulUımlmtftıT. 
(3) O devrin kırk ikı1iklcri mcsaI>e

sindc olan tunçtan yapılma !Jll!!Ct ağır 
toplar. 

( 4) Y eniçM"i utılahına göre bölii1c ma
rıasma .gelir. 

94~ Kolonyası cıktı 
Hilal eczan~sinın müşterılerinden rıcası : 

9U Kolonyıısı çıktı, lc\'kn1iıde z:ırif bir 10 5) on. h;ıttii giizcl bir l,odın 
\'e s3Jon kokusu oldu. Azız mü trrilerimizin cn.anrmize luıd r 7.afım<'t 
ederek kokuyu bir def:ı ~üriip fikirlerini \•ermelerini ricn ederiz. 

h;lal E ez rnes i 

VE Ni ASIR 1940 

ŞERİR HABERLERİ 
. l( ;u ı u ıc.scak lzmir hava ku- of ıs n 

. 
}'etH vazı l eleri 

• rumuna yenı 

ı He lOraı ~ ravçiçin 
1 esaJı münasebetile 

Zihinleri işgal 
Eden bir sual 

ithalat eşyası stokları B-rita~;:':~:r:t::;~:::~~:dret --•-- •• d t • • ı Ct kaynak.lan iyice 'hesap edilmemi! oJ-
Vatand~lar arasında VUCU a gc Jrl ece .. ~ masına atfettiğini ihsaa etmiftir. 

teberrüler 

• . _ ._... Hülasa ltalyada hCJ'fCY .aamlmıf" 
hamıyet miıSwuuKası -------x~x------ tır. Bu sarsınbnın muhtemel neticc-

devam ediyor.. Ol ıs icabında müstahsil elindeki malın leri Almanyayı .düşündünncktedir. 
Türk Hmıı 1-m-ru!u-İzınir şubesine tamamın ı d a mfıba uaa edec•ktir Zira ltalyanın maddi v e manevi za• 

teherrüler devam etmektedir. Bu me- ~ ıı;.. aft yüzünden mihver zaiflediği hal• 
yancl:ı Elektrik \"e Tranwey şirketi 1500, lthnınt Ye ihracat işlerini tamim dü- Oiısin n.•;ıl vatl!esi memlekette it.ha- de Amerikanın artan yardımlariyle 
Anadolu 4nki af şirketi 10-00. Mısırda şüncesile merkezl bir ithalat ve ihracat lat eşyası stokları temin eylemek olac~ik- tngiltcrc mütemadiyen kuvvetlen· 
Kahircde sabun fobrikası işleten A. Mar- -0fisi kurulac:ı~rı malumdır. Bu ofi'.sfu tır. Ofis. tıpkı ticari bir müessese gibi mektcdir. Bundan dolayıdır Jcj AJ. 
kos isminde lımirli mu.<;e\•i bir yurddaş 1zmird" ve 1s 'lnbuldn subeleri buluna- mal ithal edecek ve bunu lüzumunda ·n f t •1t k t'a' da 
50 __ lirn, D_ih.ek başında b:ıkkal ~cmal caktır. hükümetimiz, tdıl edileon milli hemen piyasaya arzcderek her türlü ma~ ~ı ~ •1' n~ı. creye a 

1 
r• 

G 1 k t k L- teberru et sıkıntılııro mnn·ı ola.-... k• ·-. benm mdırılmesını sabırsızlıkla bek• 
~ enar 1 ·ı e~e ~ ':""'"'117.11~ • - korunma kamınile u1dığı salah!yet!cre - UJ. 

mışlerdır. Kcndilcrını tcbnk ederız. 'sf d . . , 
1
.. 

1 1 
Ofisin bir faydası da ithalat eşyası fi- lemektedir. 

İT!IAf,AT T cirtLERİMİZİN 
'IEBERRCLimi.. 
'İzmir ithalat tacirlerinden Anadolu 

Baharat deposu sahibi İh.-.ıhim Alap,ıl. 
Nuri Çolnkoğlu ve ortıı~. A. Lafon ve 
m:ıhdumlan Limikd sırkc:ii namına Ke
mal Hanıccı. M. J. Tnr:ınto kutm.J&:nya ı 
mümessili. !.ük.:vin İzzet Akosmau Y • 

Uehmct Fevzi S yrek, Mehmet N bi!"ll-!· 
lu. A vnı .Nail Limııos, M:n er Ardı ti 
MellIIlt.:1 Ali Bayral.tnroglu, Mat... • la-ı 
1 mrhdu ılın Sülc~·mnn Ad:ımoı.: u '\e 
tJrde: i, J. N. B nın.."'\ or biraderler. Ab
dulkıh Ömer füiillıli. Mehmet Egeli. 
Mehmet S yit Trm•acıof;u ve Sabri l\1u
tafoğlu CV\'elki gün toplanarak. kahve 
\'C çay jt}ı~I.indc J?iiınrük idnrcsine mu
amele vergisi olarak verdikleri ve bil!i
harc vcktılctçe kendilerine indesi tckar· 
rür eden 8962 lir::ıdan föareı bulunan 
alacaklarını Türk Ham l-urumu İzmir 
şubesine terk \'C teberrü eylediklerini, 
Kurum i ·]eriyle yakinen nllıkadar bulu
nan \•e toplantıdıı hazır olnn ihracat bir· 
likleri umumi katibi B. Atıf İnana bil
dirnıislcr, B. At!! f mın dn dünyanın bu 
bulmınlı zrunnnlarmdn Hava siliihmın 
ehemmiyet ve kudretini anlıunış olnn bu 
temiz yürekli vatandaşlara teşekkürle 
mukabelede bulunmuştur. 

İthalat tacirlerimizin gösle:diği hami
·•et şnynnı takdirdir. ·-·--

Et fıat eri 
1.aec~k mi? 

Hayvan ihrac:ılırun durması üzerine 
t~tanbulda <'t fiatJeri b"rdcnbire on iki 
kuruş tenzıl c<lılmiştir. Belediye sehri
mizdc. t tkikat..ı ha! lamı tır. Et fiatlcri
nin lzm1rde de te~zıl e'°dileceği 7anne
dilmc kleclir. 

:nn en ıç pıyas:tiara uzum u 0 an aib ının mürakabesini temin zımnında Almanya bu darbeyi indirebile-
maddelcri temin eyle:nek ve mallarımı"ı re ·ni vesaikten istifade eylemesi ola- cek midir} 
müstallSll mcn;.ıfıine en uygun bir ~c- cal.."iır 

· Yani Amerikanın hazırhklan, in· kilde ıhraç etınc-k dü.5üncesile bu ofisi 1''--1 6 ih r b d 
uuuat ,.e racd oıisinin ica ın a tviltercye her Alman tecavüzünü 

kunru:ı.ktadır. Yeni tcp1ct11t c.erc.ivcsi ·· t ı.....:1 ,. dek" 1 •- •• e. ]""' mus an.'>J cmı J 1M ın ..... mamını mu- ec1· . n . d k d .. 
içln~fo ve mi.i .ı..11:11 n tüccar biı·likl~rin' hnyaa ede ccği <l • Ankaradnn haber ve- Y 1 mıs 1 e. m e ·u retını verm~e-

- · h"r yer v ı k•ir. ·ımektedir. den Bay Hıtler bu harbı bitirmege 
'*' .... ,_ --------..... -..-...-....-. ...... _ - - -·-··· ·- .. , .... ._..._,_,,_ ..... _ muktedir olacak mıdır} 

c 

a a 
Bu suale Almanyanın en müfrit 

nikbinleri bile kolaylıkla c Evet 'J 

diyecek hnlde değildirler. 
------x :ç. >: Gerçi Alman baskumandanı ge-

o• " neral Bmvçiç, Alman ordusuna me-
r Se Z ~t:l Şt sajında, Majino hattı nasıl Fransayı 

istiladan koruyamamışsa Manş de-
S tı ama.zmış! nizinin de öylece Britanya ndalannı z 

v: ıc __ köruyamıyacağını, Hitlerin emrede-

işten anlı)1anlar için lıömiircülerin hesabı haya- c:_ği gü?, ~·~?n - ordu~uı~un teca· 

ı·d- uu L " A I • d --=ı .._.. Ü I 6 vuze geçecegmı soylemıştır. 
ı ıır- .ru&EHım nta ya an ge tir• en H0nt r er Fakat acaba Alman askerleri bu 

Jıurıqa veriliyor.. sözlere inanıruşlu mıdır~ 
Bugünkü '\'nziyet dolayısiyle odun kö· :altı kalcınd ki masrafı 17 lira olduğu- Britanya adalarını istila için en 

ınüı il malıyctiııin bir hayli yükseldiğini na J!Öre.. 20 bin kilo kömürün masrafı müsait fırsatların kaçırıldığını, A1-
ıddia ede.:ı kümüı-cüler. scki7. kuruştan .elli lirayı ,geçemez. man milletinin aylardan beri besledi· 
daha ucu~a kömiir sntılaınıyacağını söy· . Sonra, bin kilı> kö~üri.~n çuval :mo:- ği bu hayalin artık tehakkuk edemi-
1 mektcdırler. Bu fiale hak kazanmış tismam olarak be~ lırn gıbi hayali bır . .. w • • 

olmak içın da Ankarada odun kömüru-lraknm gösterilmiştir. Bin kilo kömürün yecck bır ruya oldugunu bılmıyor· 
nün on kuruşu &ıtıldığmı ileriye sür- iı.1nsyona nnkliye masrafı da on beş lira lar mı? 
mektcdirJer. de~il. :mcak üç - dört liradır. Kaı aatimizce biliyorlar. Bir mil· 

Biit~n _?u -~şle:i bizzat kömürleri Y~- lct ne kadar sıkı bir tazyik çenberi 
KÖMÜRClTLERi.S HF. 'ABI ~an komur<:ulerı.ı:ı ~:.aJ?_tıklnrı h:Sap edı· içinde olursa olsun vekayiin tabi! 
İstinat eylediklc•ri hes.ıp şudur : Jırse 11.000 h,Jo komurun umumı masra· . l . . ._ d' kl 1. ·ı bu 
5000 kilo odundan 1000 kilo odun kö- fımn 5! Ura yedı.e ancak 20 liraya ha- netıc: er mı a.en ı a ı sc ımı e • 

ıni.ırü nlım~ or. 5000 kilo odunun kal'ıyc li~ olduğu görülür ki maliyeti kilo ba- lur. Frnnsayı yere vuran A lmanya. 
nmsı-nfı 400 kuruş, bu oduıılan kesilcliğı şııuı jki kuruş <lemckilr. o günkü dev kudretile Britanya ada• 
yC>rdl n torluk mr.hnllinc nakli masrnfı Kömürcüler ormancılıkta ticaretin farına ayak basnmamışsa bunun biı 
200 kuru , torluk yapmak için ihtiynr yüz~c ~irmi bcştc.Q noksan olamıyaca~- kudretsizlik ifadesi olduğunu takdir 
oJuıı .. n mnsıaf 200 kuruş, yakmak ve nı soyliyorlar. Bu dn aynen kabul edıl· . .. k"' d -·ıd · 
~1 ir r,i"n bekk-rn~J· için nır.ele ücreti se kömiiriin ınnliy~ti üç kuruş, biraz clıı- etmemesı mum un egı ır. 
800 'kur..ıo;. toıhı·•un rıçı1ınas:ı masmfı lm nclk bir hesapla dört kuruş farzcdil- ŞEVKET BJLGllf 
100 kurus, '"tl-.·ıti onmın resmi sno l,u- .sc dahi 1-ümiiıü sekiz kurusa satmak. 
ruş, ÇU\' 1 \e amorti m .n masrafı 500 c a en hu lıcsaba dahil bulunan yüzde SPOR 
kuı·uş, istasyona ııakliyc masrafı 1300 :yirmi bcs kara r,crakendecilerin aynca 

--·----·-
Halha üc lıuruştan 
hofı verili~or •• 
Belediye mıntnknlarında dünden iti

hnrcn hnlka kiloc;u üc kw·uşlnn kok kö
mlitU sat• ınn buşlnnmı br. Bu suretle 
Uimür ihtivacı kısmen temin edilmekte 
dir. 

kuruş. ~im ·udife= ,.e tahmil 'e tahliye yüzde ~'ÜZ. kar ilLve ettiklerini ~österır. 
masr fı 750 kuru . şimendifer istasyo- Knldı ki kömürcüler, kömürün kilosu
nundnn Mıınür dcposunn kadar masraf nu per:ıkcnde sekiz kuruşa satınca 
250 kuruo;, lOOO Y.ilo kömürün yüzde 25 •Kaybettik, ziyn:-ı ediyoruz, ınah,·oluyo
itibarivle t.ıcnrcti 1300 kuruş ki kfır dn- ruz• diyorlar. 

Atat .. rk koşusu 
bu sabah 
yapılacak 

-----------

Vefrt 
Gazetemiz çınkoğrnfı B. Zeki ÖJ:

kanc-rin babası Tahsin Öz.kanerın 
B lıl,c irdc \ fnt r.ttı~i teessürle lıa
bc~ nlınını tır. B. 7..eki Özkonc-rc ha 

hil olduğu hnlde hir kilo kömtirün 6,5 
l.urusa nı. 1 oldu,1u anlaşı1ır. Güzm .. Bin l\ıiSAJJ 

Hiziın cok nçLk olan bu hesabımızın 
HESABJN nq_tRUSU pc't tc v.mlış olmndığıru fapat edecek 
Kcimürcitlt>rin on iki kalemde ifade b:ızı 'ülmılaT dn gö lerilcbilir : 

Etlik! d bin kilo kömürün 65 lira ola Mesela AnhılV<·dan İzmire gemi ile 
~ fı, süphe edil mez ki hu işten ha- getirilen kbmürlcrin arada müstahsilden 
1 Ü ten anJıyan1a.- için bir hayli hayali- tüccar eline ~cÇişi 100 para ile 115 para 
dir. ~rnsındadır. Bir ~k masraf, genıi kirası 

;.:lığı dıleriz. 

Çünkü bir torlukta yalnız bin kilo veren bu kömürcüler kilo başına altmış 
l.ömi.ir l<lkılm:ıdı~ gibi büyük bir par- µ:ıradan noksan olmnnınk surcüle bir 
ti küınürün birle in1en masrafı bin ki- klir ayırdıkları halde İzmirde kömürün 
10 kömiir için torlu un nçılmasına ka- kilo-;unu topt:m beş kuruş ?hız paraya, 

, ~ dar yapılan nltı k kmlik masrafın rışa- nllı kuruşa verebiliyorlar. Izmirin ya
"lilaECEBC::!!mD::Z~•m•••m::..:!_,.. gı ~ ulmn nynidir. Bin kilo kömürün ilk kın kaza '\"<? köylerinden İzmire getiri· 

EVEYO 
31/12 19JO nh ~iinü a!;şnmı snat 8.30 daıı itibnren .. 

--azinosunda 
Şei: D'Orkestr Bn. MARİ .. KA i e proiesör Bn. 

TAS . ıı ve ar a asları OR ~ STRASI-

·•v 

len kömiir 8 kuruşa satıld ğı zaman zi
yan iddia edilirse Antalyalı kömürcüle
rin kilosu ~ltı lmruşa yaptıkl:ın satışla 
mnhvolmrunn icap etmez mi? Bunun 
hükmiinU vcmıef:i yine kömürcülere 
terkediyoruz. 

Asker ailelerine 
31ardım işi •• 
Asker ailelerine yardım isini Beledi· 

ye nizam altına ll!ınıştır. Tevzi karneleri 
dnj!ıtılmaktndır. Bu karnelerle her ay 
.nsker ailelerine IA?lediyc mıntakaların
da. Bclcdil•e l'cic;i adına ~ · · · 1 ;;:~isi 
:ızasındnn l>irinin Jıuzurı: tcv
zi:ıtı yapılacaktır. -·-P at ut ihracatçılar 
biri,.:Jende.. · 

--·--
J!S y~ınıı bie·rrni~ her 

genç J:o ... u37a girebilir 
Bugün ~ant 10 da Atatürk anıdınıtı 

önünden (1\tntiirk} koşusuna başlanı:ı
caktır. 

Alu kilemctrelik olan ve ayni ycrd• 
bitecek olan koşuya 18 yaşını bit.irıniı 
her genç iştirak edebilecektir. 

Bu koşuda birinci gelene bir (Ata
tiirk) büstU, ikinci ve üçilncülere de 
birer madalya W!rllcccktir. 

Geçen sene pek biiyük bir kitle ile 
icrn edilen bu k~unun hu yıl daha bü
yük bir atlet mevcudiyle ynpılncııi:.11 
ümit olunınpktndır. 

MUsabnkn saat onda başlıyacnğına g& 
re iştirak edecek atletlerin saat doktJJ 
buçukta koşu başlangıç mahallinde bU
hınmalan icnp etmektedir. 
Bu haftaJıi LiJı maçları-

Bu hnftn ynpılncak futbol Lik ınaçla
ı·ı şunlardır : 

İkinci tnkımlar nrnsında Altınordu• 
Göz.tepe maçı saat 12 de .• Hakem MU5"' 
tafn Bayra .. 

Birinci tnkırular arasında DemirspOl"' 
Ateş saat 14 te .. Hakem Ferit Simsarot' 
hı ... Gfütepc - Altınordu saat 16 da. Jia• 
kem Esat Merter .. ---·--........•.............•.••......... ...................... , .•.. ........... ... , ........•. 

~ ~ BUYUK l~ İKAYE ~ ~ 
Palamut ihracatçıları birliği idare he

zunıı \' !Jnrini yıkndı, S"r"nl rli ve lo" - r zan <l ~c n l\J "'vvfanıak, Gül run .veti dün sabah birlik binasında B Atıf 
rine çöken hezimet his.riylc ıniicadf'le.ı, · <•rıun!a b:ışha_.o;;ı scı~rnhat!nin :zevkini ka- :inanın iştirakiyle toplanmış birliği ala-

Şehrimize gelenler 
Aydın mebusu Dr. Mazhar Gerın

Ankaradnn, DenizU mebusu B. KiZJJI' 
Samruılı Denizliden .şehrimize gelmlşlet" 
dir. 

. . . . çalıştı. çırm:.k 'c belki d~. 'kimbilir ruısıl l>ir :kadar eden mmoZUlnn tetkik etmiş ve 
Şimdi Cem ndh adom ı me\•cut ol- ytanlıkl<ı, aralarını h'>mıak 1ı;in bu knrara bağlamıştır. ı ••. ..•••• ~ •••• , ••••••••••••••••••••••••••• ; •.•••••••••.•••.•...•.... .•••.•• : ••••••••• : 

Umuln.ııyan ·aadet 
·~~----------x•x-----------------

Y A ZAN : ÜÇ YfLDIZ 
-52 -

'' -ıdığına katiyen c..'llindi. Fakat birlik- ahate 1..npılınışiı. 
te ycm""k yedikleri sırada Rezznn kcn- R;ısi.m iki g nç kıuı, lokantaya doaru 
clisine bir telgrnf verdiklerini bildirdi. r lıberlik etti. Gül n bunu reddetm;ği 
Otel S<lhibi demin iorımini ynnlıc: anladı- Hcnanı ornda b r:ı.J. p yola devam et'. 
• ından · te1 "rafı vermemic:li. Cem g"'ç •ne ~i istemi} or dC'"tldi. Fakat bunun 
bldı~ından dolayı ma:ı..•ret beyan edi· biiyük bir ı C"Z:ık tsWik olacağını dü!;Ü
~?r. v~ • .n~ak akşama doğru gelebilcce- nüyordu. ZJten Rasimin bu vaziyette 
çını bıldırıyordu. R"zzmu ya mı bırnkmnğı kabuı ctmiye

Rezz::ın gözlerini Rasimden ayırmadan c Jinl de k tirm fi. İyisi mi, daha bir 
yalvardı: müddr-t bu kom d~ aya tehruıunül gös· 

- B ni daha bir milJdet \'anınızda terccc-kü. 
tutac" ~.mızı a r.nn s") l ~iniz. Pir nih:ı- Lokantad,1 yeri• tıl r. Rasim: 
yet iki cn.'1t. D ha fazJa'"ınn . 1111 ol- - Llc;teJi b ki mcğc lüzum yok! de-
mıyarnktır. eli. Duranın 11 Iic; bnlikları bize ba~kn 

- F.ık::ıt pek tabii b"r ~ vdir bu! Va- hic bir • } nr. lın.ız. Birnz salata ve ~o-
ziyc!"··izi p. k iyi tnkc1ır ·cdh·oru ·1. ;ıuk bira d.ı iltlvc edildi mi mükemmel 

Gi.i n azcict-"nin .-Biz diy -cck y"T· .arnımızı c1oyurmuc:. hem de serln1emi~ 
~ '11Z kendi namına 1 on ı.ası };j. -ı] ca 'Oız. 

7t 1 · i k aıt"n J ~ i. V.ııİF'ti o R zı:nn: 
,:; , f ı' t h. -ı hir '·"H takd"r n:1·. - Br. \ 0 1 d clı. T. •11 ist d"~im gibi bir 

girlj \•e k " 1 ·..,., •• i"'r:Jrn j ~ c ·. anlı_\ o lu. }' \. t , nlıyan , ffecl r Y n .. k. 
~·.ı çıktı. Bur • t kii ;Jk t z nd. · i . "zün ' lx tinden ·"ttikçc- Gül ,. 

ı· od.ı id. Tı!rk • ınaHnki n ı- · p:ı' n kt' ıdi. Çünkü onu:ı anl.'.ıdığı 
z ı dair 1 re hiç benzemiyordu. Yü- ~ y .Jf 'il .. k ~eyi rd n et •ilcli. Rt>7- -( Bitmedi )--

ELHAMRA Sinemasında . 
BUGVH MA'J'JHELERDEN i~IBAREH 

Sayın fnnir haDana iftihar ve şerefle 1akdim eder 
Adın:ı •Sürekli fatlı Bela• deniJen ASK illetine gö11Jünii kaptırmq bütün 

sevdalılann dilinae destan olan senenin en büyük T O R K ç E SöZLO 
AŞK VE ISTJRAP }'İLMİ 

Hiiyük Bestegir PUÇÇİNİ~in ii\mcz eseri .. 

MANON LESKO 
Filimdeki aı kılan söyliycn : BENJ '\t\IİNO GİGLt.. 
BA~ ROLJ.,,'ERDE : ALDA VAU ,,j - VİTTORİO DE SlCA
FOKS JUB 'ALDA : l::N SON vı·: EN l\1ÜllİM HABF.RI.ım .. 
SI~N LAR : Hl"..r ı:ün : 2 - 3.30 - 5.:rn - 7 .30 - 9.:rn DA BAŞLAR 
Cuınnrtcsi \"C Pa1.:ıı· giinlcri 1 .30 ve 1.3 I> RASLAH .. 
DiıiKAT ! Haftanın Jıcr ı:iinündc ilk ~n-.lar UCUZ HALK ı 'IATİNI'~· 
LEUl'clir •. 1"fotlcri : Birinci 20-•. Balkon 25 ... Koltuk 30 KURUŞTUR .• 
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........ Vılayet Parti lıongreıi dün toplandı Şiddetli yafmurlarJan sonra Ankara radyosu 
~~~-------···---~-------

Yine kadas ... iki yıllık çalışma raporu Nehirler taştı, lzmirin ~=~~U:pL"":'A 
tro meselesi alkışlarla ve münakaşa- Çeşme ve Bergama ~~:=.-:!! 

.....ııvd mmkul ~ al:Uc~•c haberleri 11.1$ l8ldk : Bmk tüıkillert. 

1=:-:tt9:'=:ıar~'!u~er:~~! sız kabul olundu ile muvasalası kesı·ldı· !!·2!.:m1i!! '!..~ ~ ~=: 
l:Asır siltunlarında g9.İf llir makes bul- Radyo Sving kudetl l8.3I Müzik : 
'nıue ve mhh•W. •beW.ret venmş.. :ıc•x x•x RadYo saz heyetinden saz eı1erleri. 19.0I 
Ur. Kadastlo mtıclld B. Yell tan&.Jan • • ş "'---·] --~-..ı-ki; · · -.. B al 1 • • C!-L!ı_.ı --ı...:-a...a.. -'- _n__ huı .zararlara Müzik : lataDbul Kaoto ve tUrkUleri... 
evvelki gün verilmiş olan cevap ise ar- - ITOffarG/c f ıncı Salaifede - ı unu$~ 8 ~u. ı~ı.'\"e 5

'"'_ - ..,_ t . ~ ~-· - ~-- qs ~-ve .. l!k31 Memleket tlMt ._.. ve mjans ı. 
tık DcıWJenin mahtyetini ilmi ve hukuki B. Atıf inan •Her zaman ofcluğu gibi ~ olarak ~~ ı-:r ~ teşki ~ 1'lk•lrnfP'! Y""9fim hmir • 1t'bep olmU§tur.-K.öpril - Göztepe ~r~ berle-1 19.U llllllk . Jluhtıilif ~. 
bir-ıalllilll• llltll:al .allrtlilnden1ııu mew- şu Anda da b8tüA temiz duygulanmızm litnnıza dahil. asil bir vulfe ~yJe mü- Berpma yolu nakil vuıtalanna kapan. claki yolda •Der ~den bir çokuntü 20.l& RadJO~ 20."5 Temsil 21.38 
llU üzerindeki mUn~b.4n .W.. zi,vade asil ka.JDağı olan Alntürk ~,·gisinden tebarrik, tenuz V&tan ~yle .meşbu mışt&r. tn..h ve ~ SQiatı yok- vuku bulm~ nakil ~ ~rada Konuşma (tıdısat saati) 2L45 MUzik : 
ınecmualaril terke~e beraber soıı kuvvet alalım.. Ayakta üc; dakikalık sü-~ ~ ime zahir olan tur. zorluk ve ~tiyatla aeçel:>ilmlşlerdir:. Saat Radyo salon oclcestaw 2IM Memleket 
G1arak B. Velnin ynıdı1danna kaqa da k6t,,,. ihtiram vakfesi içinlie göalümü- bimmetlenyle yaptık. B~ ya~Jlı- F.m.irllea'ıle Muradiye aramdaki hat doln~ dogru Karantina karakolu ?.Diin- saat ayan, ajans baı.leri boralar fiai
IU nitıtallaJan auıecltyorum : ze, ıuurumuza hiLap eden.; ölmiyen Ata· '"!' ifadede "- duydu~uz işlerin fah- boyunu da sular kaplaml§tır. Bornova de bar tramvay rayd~ ~lcrnış, m.uJJdl- leri- 22.45 Müzik : Radyo salon orka-
.MUnakaşalarımm mevzuunu şu esD- türkü dinliyetiau dediltteıı ve bu vazıfe n; t~illtta faAl vazife almış olan ar- cayı taşmış, demiryolu sularla örttılmilş- lltla yola ~onW:ab~. Bu yüzden tram progranunın devamı 23.00 MUzlk : 

· tara treil b'b8clir : yerine getirildiktf'll sonra sözlerine şöy- l;:ad~~ ~ bunlara yarduncı olan tür. ~vay .saf4;1'1f;ri bır müdde~ . ınlutaa pL 23.25 • 23.30 Yarınki program ve ka-
l - Kadastro ıesim ve barmım mat- le devam etmiftir : partililerindır.• . . . Otoray Torbalıdan gelirken suların ugramış ve mtızamı kaybetmiştir. pamı.. 

rahı 2 _ Resim \1-e &.rcmm nİlilbetİ, •- Muhterem arkadaşlar : Raporda bundan .sonra ikı ~e~ fa. içinden geçmişür. Ova su altındadır. Ge- TREN SEFERLERl DE AKSADI .-------------
3 _'Taksitlere taksimi Ata&ürkün fikir gençliğine, Cümhuri- aliyet ~saplan ve~lmekte, ~ zeJ- diz ovasında yapılmakta olan kanallar Yalan şiddetli yağmurların hat ilze-- 8 

Blrlnel aolaac1a B. Müdür ile miWıe- yet Halk Paıti&inin uyanık şuuruna ve z~le felakctz~lenne, askerler~ i~- da su hücumuna uğramış, taşan sular rinde yaptıjı baza tahribat. basebile dUn orsa 
film ki; o da pyri mmkullerin kıyma- titiz dikkatine emmet ettiği Türk yur- tirnat teşekküll~ ~ardımları ~- Menemenin kenar mahallelerine hücum akşam Afyon treni phrimıze gelmemlt-
tidir. lhtiW eylediiimiz nokta ise bay du. Atatürk neslinin ve onun çalışma melde ve hesap ıslevtBn anlat tılmakta ıdi. etmiştir. Sular büyük Gediz köPrüsünl\n ' • Pek muhtemel o~k bu ~ ta 
mUdtlrUn fikrime göre kadastro bir mm- hayabnın en kudretli mesnedi ve en de- RAPOR~~~81 . .. de üzerinden geçmektedir. tren hareket etmiyecektir. Posta ıdaresl 1Nda 
talaula lne'r * •mwıki, benim müta- ğerli ~ olan bir şefin başlığı Sürekli aı~r a ve tam tasvip 5~ ŞEHRlMlZDE OLANLAR Afyon postaaını Maniaya bir posta kam- 575 iL H. Nazlı 6 50 

13 
10~5 
6 

17 
15 ilama g'5re her pyri menlruffln bda9- altındacltr. BG gUniimlizüa kuvvetini ve alanleriylTahire ~rşıBorlananM:::~ sonra&~~ Dü.n gece şiddetle yağan yağmurlar yonile göndenniftir. 97 FUmige LL 

trolandığı gt\nJdl kıymettir. Partimizin emniyetini te~il eden Milli •. . ;uıı !e 
1 

•••• • • ••••• -·- ••••••• -·- 67 K Betikç.i oifu 10 71 
8 

10 
921 

15 

İkillci nokta: Kadastro resim ve harç- $elimiz İsmet İnönünUn yüce varlığına ı:nar, vill!~t ıdare heyetiııiıı ~~ • • • • •d h 60 H. Levi 
lmnın nishetl prenslP' ib1Jarbole gayri ar.. duJduiumuz ~ buimaz baib- ı~yı~ ıı_ıesaısınden dolayı t~briklenru Fınlenn ıstedık- y enı en ka ve 32 li Riq Şir. 
• H kumetlnla binde bir buçuğu- lak. mtUetjmjıjn 'e Partimizin en kud· bıllirmişler ve raporun münakaşasu 25 1 Kohm 

5 
9 25 

1350 dur. Ancak senetsiz olan yerlerde istis- retli selamet teminatıdır. Doyu. anlı· kabulün~ t~kli.f et.mişlerd_ir. Bu teklıl l • ) t• •ıd• 16 Benmayor bira. 
naeıa btıade üçtllr. Kanunu medeninin yan w •İ(ia seır.ıiğini 'bilen Türk inil- ~b~ edilmış, ı~are ~e~et~ raporu tam eri ma ae in 1 875 Yelaln 
928 inci maddesi mucibince tapu sicil- letillia hizlRetiade bulumnayı. yüluıek bır 1ttıfakla tasvip edı~~:.. ... .-...'"'" · '119 ııNtı::ı:: F.sk.i vekan 

• • KAHRAMAN ASKr.~ -•- -•- .,.,.,., ., 
Jerı h~ kese ve bilhassa kadastro he- sertıl P8''esi ~ eden C. H. P. Men· HEDiYE VE jzMiRM Finlandiyadan 19 firma ticaret vekl- İstanbul gUmrillfuıe gelen ve bir kaa- lll533 Umumi )'t"kibı 
y~tlerıne açık ve Menı olmak '\"e (il~<; su~nn ." bu te~ ~gulanm. ~~- Bundun ""' Partı Başkanımız Bay letine müracaat ederek muhtelif ihracat mı lzmirdeki tacirlere ait olan kahvele- . CZCll 
kımse tapu sicilinde mukayyet olan bır remız ı ıınscbetıyle ~ Milli ... e- ... f i k ·',_ k 1 . . bedi- mad 1 . . talip lınuşlar ve Türk rlıı bu ay b ında piyasaya çıkarılacağı 817· tizüm Tarım 18 25 50 

15 50 15 50 
ıs 50 25 50 

k -~ Un k ..... ~..._. -..a....ı ld • ..c • ti ···--'--·-· ''''"Ylll kon"'""" '--·· •• t n n cmrarn ın as er erımıze e ennuz o ,.11 Nihat Ü .. .. 
e~uye cuUJ:;Jlle m~~ 0 ugu yo- nlllllle uy~-. -·- ~· · ıGennek blJı: de izmire duŞen ihraeat evlerile tanıştırıbnalarını iste- hııber alınm rtır. w zwncu 

lunda bir Wdia dermeyan edememek) kunınuzdan r&ea edıyoruz.• :ye ~fol . . ı.. . li"'~ ıld . 1 . -•-- 31 Hanriko A1,yot1 
icap eyledfftlne ııbre kadııstrolan81l w ÇALJSlllAIARIN HESABI v.~zı. e erm parti .-~ ,_ yap ıgını mış e.. r.. . 22 P. Paci 
onltia klı:rlllı bulunan her •ayri menkul 8uDdaıı sonra çahşmalaruı hesabına .. oyliyeıc~ deın~ştır kı ; . . Flnl ndıyalı ~ırmalar . bilhassa ham Jrıfbc&fl llazll',,,. 916 Yeklın 

23 23 

için binde bir buotdden kadastro l'8Sim JCeıçeD B. Atıf İnan raporu okwnağa de· - İzmır şehruı,:.n topıadığı hedıyelerın -ıey~ ~~ğı, rafilll!' .zeytwm yağı,. pamuk Şehrimizde yılbaşı hazırlıklarına bat- 183912 Eski yek6n 
w Mıvnıa beaap eciUmesj lizım .&elir- vamla ezcümle !j(jyle demiştir: kitt~et yek\m26u binı~OO lira ddaeğtldir. Na- ~e~lırdegıd, danl ç~tğı yakgıt dirvle bilFt~lum lanmıştır. Yılba.st •ecesi bazı ~usu:1~~- No. 7 16 

1811 
21 
2i 

Ticaret pdası - gibi bütün mesai saatle- " - Partililer arasında mütezayit bir en aynca ~ eşya var- y~g ma ~ er ıs eıne . e er. 1:1 an- lolar da verilecektir. Bunun ıc:in .&H1111· No. 8 
rinde ll4iık • flllll)..., ilan • iraeye 18Vlil'i v~ muvaffala;yete dır. • . diy~ya b'!gunl~rde. ~ bir ~iktar buldan caz ve OTkestra takımları celbe- No. 8 
hazır oJa 1ılr 111' !HBIB de ilinde bir tsa1t iein ...._. _ telikki .uilr. Hü- ~ liyhm~k~ t..iıla verme ~- çekirdeksiz UzUm ıbraç edilecektir. dilmektedir. Ne. 11 
buçuk nlsbetiade ka~ :resim ve Jaaı- kilmet ve Parti teşekkUlleri ı.rasmda bir ~ 1 

• ._ •i!..~;*" ..=: ----·--- .-eıww- No. U ao 
« ....... 1lllia ._ ı..a.. • B. MU- birini wumlı,pa bir çMpa zihniyeti• blM :-=-.. •etH binler bat- POLİSTE JBll ..... ,,,., ... _ ZABla 
dUriln de ikrarı veçhlle - ilinde ile; b- nin kuvvetlenmeline e1ıemmiyet verdik. 0 0 

• v' her ..,.,~ 1 1"91- 95 ton Suamı 
dAlllD .lllllb va han:ı alınması kmıl!W Her ne pkil ve ~ olursa olsun ~ tl )'Is Miller, a1111a1 bile ~e .. BiP Jıtiyffl ~Oftcntalı öldlt . . . 3fl'I ça..ı S.- 25 rı 
tıygwı deldıllr. !I. ltftd6r be bhli tah- ma memleket ve millet menfaatleri aley-~ her Uldb llııazircfll'. (SürekJi al Ödemiş kamsının Kiraz nahiyesine - #latfaralı 1 UICI SaAileJe - 11 eun1 IC. Dan 8 il 
rW. tapu - ._ ewl\WM!I•• hinde aet.tae wsm fllzuH ~" ~ TAZİllA'L baih Karadere köyü hallaridan Hasan dnU yeniden Korfu şehrini bombudı- 16T Balya Pamuk M 50 81 • 
w..le Wr ~ uımna sebep ve ma- ,_. ~ iddialanna mümkGn ol- B Atıf inan B Salt Pmara cevap ollu Durmuş Ali bir hafta evvel evinden man ~ Kadın ve çocuk olmak 80 ton P. Ce1drdell 1 • 
Det aıidı ........ . .. . . dulu kadar yer vermemek kanırWJe U.. verlı-ken de .,;.ıe d....t.tır : çıkmış. bir ~ kendisinden haber alı- Uzere 15 ölti.. 30 dan fazla yaralı varthr. 

t'4oaca noktada B. lliWüıiiıı verdili reket ettik. Bilkümet kara.rlarmm mit- _ Arkad - Wirfilderimize adet namamıştır. Nihayet Durm\lf Ali Veliler Harp baş)aD11.cmdan beri bu Korfu .m· 1ZM1R BFJ FJ>IYESINDENı 
cev-. Yal kanunun maksadına ve ka- Jet iradesine dayaııdığnu "e yurddaş ~ . 8"taziaaııt anuulan bahset· köyü civarmdakl dalda karlar içinde rine yapılan 23 Uncll bombardımandır. 1 _ OtobUs idaresine mart mott1r1er1 
numm ela .ruhuna ve Pl'esine m~ menfutlerini Ahenkli bir şekilde k~ d. Bis ı.n:k:atetınin ea fniledEir ÇO• ölü o1..ıt bulunmll.I. donarak ölanğti Enternasyonal mukaveleler mucibince için 24.50 k11o emayell tel .ım alınn
~~r. ~~~~OkeD6rclen hiDe-- maP..,matuf olduAwıu dalına gÖE öıJünde cuğuna. başmm ve Milli Şefimize tizi• de anlaşılmışt'&r. Korfu şehrinde hiç bir tahkimat mncat yazı ~ mildUrlUltJıMlekl şartmmell 
ı_eJib:ln ABWIZI'~ harcının tahsWni tuttuk. Onları takviyeye sal olduk. Yu- matuma uze4erlııea hwna llir idetfl Durmue Alinin akıl hastalığına rnllP- olmadıiından ve bu şehir hiç bir suret- veçhile açık eblltmeye konubn~ 

•eülMW edea vazı kanunun ınaba~; kandan aldığımız emirlerden ve kad&- uyarak deiil, gönlüm~ içimizin tela oldulu söylenmektedir. le bir askeri hedef teşkil etmediğinden )!uhammep bedeli 245 Dra, muvakbt 
bir:: gibi cUz'! bir parayı beş taksite melerimizin mUracaatlerinden mülhem imam olarak yapıyorm. (Alkışlar) B~ gaPffljf Pf!fdn İtalyan tayyarecilerinin hücumlan hiç teminata 11 lira 40 kunqtur. Tal1plerJa 
ve....._ ~11 4k deitl9 ~ea olarak aörüimesi lüzımı1u olan ~ yü- ENC"(}Mmfta szçbd ' _udi. -ndL bir tehlike hissetmeden yalnız sivil bal- teminatı CUmhurlyet ıı.kes bankal!Nl 
ın- .- tuaıa bd~ 1e11m ~ ~ Halit ilıtiyaçlarmm is- Bundan sonra dilek encümenine Hils- ~-· C 4

IHJll ka müteveccih bulunmaktadır. Noel .U- yatırarak makbtızlarlyle birlikte thale 
w ~ ta ..... dinnecar. ti1zam eUW tedbirlerin alınması yolun- ıril ~ nak (İmdr) Mu11ar Baran Keaıemen Jstaqonunda fed bir tren nü Lefkat adası da bombardıman edil· tarihi olan 15. L 1Ml ~ gUntl _. 
kl ·Jıı~ bdastro hardarmda- da. bizce yapıJabilmesi mümkWı olanla- (Öde:U,) l!'.nftl' kaz.ncı ; (Urla) kazası olmuştur. 1171 sayılı k:atann Me- m ... Burada hasar ve zayiat yoktur. at 16 da encOmene mUracaaderL 

•• um me,ıııdene koyanık ba pa- n ppaı.q ohnanır. bazı · ı duyuyo~ Rece Eriı: (Bayında) Sami Gölcü (Ti~ nemen istasyonundan harekeli esnasan- 2 _ OCDbüa idaresine 2' Met 3ZX1.I 
ralann 1ııil' in evvel hazine san~ gir- utı.ın BbuJöt re), :adık 1ıerı (Torbah) •e Nadir GUn- da ~ Osman T~ ~ at- YUNANİSTANDA İNFiAL ebadında iQ 1btik aba alJDmM yaza lt-
JDellnl temine matuf hasnü nıyetten BötGıı diilıyamıı maruz bulunduğu diiz (Menemen) lsarı reyle seçilmişler- lamak istemiş, düeerek bU: ~ vago- Atina 26 (A.A) - Noel günU Korfu- leri mUıdilrliliiindekf .-ıtnamesl vedılle 
mn1hem olduluna bay mOdBrihı itimat 1 mli . t k--·---ı- milletim" . di nun tekerlekleri &ltında ezilmiştir. Ağır nun 1talyan tayyareleri tarafından bom- --t.. eksiltmeye konuJmuştur b··-·--1---· rica eder ~e bu no ..... -• e e vazıye cu~ ızın r. ...,_ aralanan ., .. ,.döfren" derhall İz- u__ d . b" ~ • 
~um-•n.uı ·•uu mnhjafaza eltili mesut durumun sala- Hesap encümenine Nazif Alpyürek su;e ...... ~ - . - bardımaru bUtUn me..'ll~tte enn ır Muhpmmeıı bedeU 960 lira muvakkat 

Nar thtllMlarmm indi n'l91lhm w iç- betle devamım. millet birliğinin hara- dmm), Mehmet Orhun (Seferihisar), mıre !'etirilerek memleket hastanesınde infial uyandırmıştır. teminatı 72 liradır. Taliplerin ~ta 
~ dell1. _.n veya but te!*'- retle bakasrnd. andık. Baş•DHZa batlı- Ki1hat Baykal (Ödemiş) Ahmet Kara- tedavı altına alınmıştır. Cilmhurlyet merkez banka•na yatın-
h~ ~ .:": =~ lıla kUVftt. ~~ümetimize olan itim.ada da~ (Menemen) Kemal Aksoy (Çeşme) BiR y ARAi.AMA SA~ &rODDEiuMUMtLtölN- rak makbuzlariyle llıa1e tarihi olan 15. 
nl t.nin ve telif etm1' oiacaJdannı da resmet. Partili olan ve olnuyan millet Refik Sınchk ~u (Tire) ve Cemal (Ka- K merde Pazar yerinde Tahsin o~lu DEN. . L 9ü çaqamba ıilDll .at 16 da encll-
ilt Ieim. ferdlerl arasmda mevcut olan sevgiye rabun.m) intihap olunmuşlardır. e . . . 1 Milli Koruma kanununa muhalif ha- mene müracaatleri. 

Ye ey kıymet vermekte her zamankinden da- BUGCN VE BU GECE Ahmet, sarhoşluk saikasıyle Riza oğ u reketten mahkfun Salihlinin Mithat pa- 3 - 1337 inci solra1rta 1'1 inci adama 
t ETEM POST.A.CIOOLU ha fazla hassas davrandık. T~tımız Kongre buRfuı saat 14 te mesaisine Hakkt~'l yaralamı$ ve tutulmu~. şa rnaha)lesinden Veli oğlu 326 doğumlu 617,75 metre murabbamdakj 10. 11. 11 

jİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi deWetiyle yurddaşların aydınlatılma- devam ederek dilekleri konuşacak ve Kadın fıav.rası.. Ahmet Özcaner mezkGr. kanunun 32 ."e v~. 1~ ~~ ~ sa~ Y~ le1ed 
KARŞIYAKA 

Melek sinemasında 
bd FbJM BDwDl 

ı.nldM5'Mai181'1 
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GIDIBBAl.1 
Mar7m ıw.. "' ... Tnnklerin 

ŞADSf!id 
SB.A.HS SAA'l'IDI : 2.30 - 5.30 

UO-C~ pazar : s.at 12 ele 
Vl:SEANSL. 

OOKTOI& 
ca:LAr. YABKIN 

iÇ HASTN••AAU 
tzmıı memleket hastanesi dahil! has

ta 1ar ıeriı.,at tefi. 
Paz.. dan muda her gün hastalarmı 

1mbal n '@dnı eier. 
TBLl:l'O.t.\ Evi: 2545 
Muayenehan.:: 1916 
llUAYIZDllANE adreai; JlWd Bey-

ler sokak n..mara 2S 

sıodan faydalı gördüğümii.z biç bir ha-, yeni idare heyetini ~tir. E t-- d K akl dd i d 59 uncu maddeleri mucıblnce kendisin· müdUrlüğilndeki şartnamesi veçhile b-
reketi mühmel bırakmadık. B t innide kongre Azalan şre • ..,..~ ~ av ıpınar ~a es n e den 500 lira ağır para cezası alınmasına palı zarfla artt1nDa7a konulmuştur. Mu-

Arkada$1ar; şere~u!ec:ir S:afet verüecekir. Bnı." Kkaadriyedü~, Hakcedmr vbe1~,~~mda ve ki sene müddetle Kütahya villyetine bammeo bedeli 7413 lira. muvakkat te-
çı .an vga a uç a ırwnenıu ya- siirgUn edilmesine ve dükkAnında bulu- minatı 556 liradır. 2490 sayılı kanumm 
ralamışlardır. nan altı kilo kahvenln müsaderesine da- tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif 

a1101D111111111ııa=•••••••M••••••D011••••11oa1111111ea11a•aıo11111acı1eı11:.ı-•4•H1C11:.ı11ıa=ıoıı::ııc111111xa•ı:ıaaD1a:a111111ea111111aaoı11•11•111e111ıaaD1a:c:aııa•111111ıor111 Kendi tabancalyle ir Salihli asliye ceza hAJdmlilb>ce 00/ mektuplan ihale amibi oluı 15. L N1 

Bro .... 1·tıe•e UTRAr.. Hl'll · EIREM 11.....ıda.. ıo/940 tarih ve 168 numara n. verilip çareamba liinil azamı .saat 15.30. kadar • ..,, • ' n . . klt'~ karar nıezk6r kanunun 63 On- eociimea riywtine verilir. tbalea .,. 
B~~gamada Sel~ mahallesınde zahi- cU maddesine tevfikan ilin olunur. gün saat 16.30 dadır. 

IOHHCHIHHHDHHc:ıaı::ıaa•aHtOOCllHHllHllHCllll&::ıllllDllCHDClı:ıc:ıc:ır::ıc re ~uccan Zekeriya oğiu Meh~ _Tanik (25'12) 27 -31-8-13 (2588) 
cebmdeld tabancasını yere düşUrmilş, - 1 _ Altay ve Süvari maballeJerlnda 

Bol'llOllCI Ziraat meldelıl ,..,...,,..enden : 
Metre Muhammen YUzde '1,5 Cinsi 

bedeli Teminatı 
280 385 Kr. 7508 Kr. Lacivert yerli ~ak 
Mektebimiz talebeled ~acı itin açık eksiltme ile alınacak (260) metre el

biselik kumqın 18/ 12/ 1940 tarlhindaı itibaren 15 gUn müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. ~ksiltme 3/1/1941 cuma günU saat 15 te mektepte satın alına 
kmnisyoo•u nJMlacağmdan t.lip1erin yüz&! '7,5 teminatım İmür Mektepler 
mubMebeclliline yabrarak makbuzunun komisyona geürmelerl. bu işe ait ~ 
nameyi görmek b-tiyenler her gln mektep mildtırl~ mUracaatleri ilAn o~ 
nur. 12 - 22 - 2T - 2 (2536) 

cıkan kurşunla alnından yaralarun1$br. tzMiR slcbl TiCARET MEMUR· 756, 776 ve 805 l8Ylh daklarda km-

.----------•ı LUÖUNDAN : lizuyoıı yaptarılması fen ifleri .mildqıiB-- Geoffrey E. Malt~ • Ticaret \U1V8- jünde)d keşif ve prtoamad vec;hile aok 
Satılık ha~ 'e 

kulesi 
nlyle İzmirde CeW Bayar bu1varmda 1'1 ebiltmeye konulmuşNr. ~ bedell 
numarada vapur acentelili ile tştigal 2911 lira 27 kurut muvakkat temine& 
eden Geoffrey E. Maltus'm işbu ticaret 219 liradar.. Taliplerin teminatı CUmbaa
unvanı Ticaret kanunu hükümlerine gö- riyet merkez bankasına 7&tırarak iMie 

Kmlçullu kotu mahaJlioin az ileri- re sicilin 2890 nq,ınarasına kayıt ve tescil tarihi olan 8. L 19'1 Q9q1U11ba gOatl _. 
sindeki şimendifer köprilsUnün sa- edildlil illa oluaur. 58S'f (291) at 16 da encUmene m~eri. 
tında 5 dönüm bağı, bir dönflm sergi 2 - Ha•nhoca rnahalleıincle Çividler 
yerini, lld ajac; cl1d, yedi qaç be- Doktor Operatör 895 iDd sok.akta aco ada 10 panelde 
dem 1Jhı kuyu ve ulumbayı havi w DAJll OD 11/13 SQJh ditkk&gm yıktmJmaa .._ 
içinde iki odah muntazam mutNb IZMl1l ASKERi HASTAILUllSI * olmllk ilzere epbzmm •tlla - ille-

htıllfl R•susi Mllliıselle lfWP ....... eft: ve demirdet fırmı ha.t bal kalesi KULAK, BURUN ,.. BOCAZ ~e:ı~~~0:1~ 
Hayım Pardo :ıevcesi Refkolanın mUterakim vergi borcundan dolayı hacze. ba~ birlikte ae&:e ıatılıktır. HASTALIKLARI MOTDIASSISI Ke$lf bedeJt 331 ttra, mavakbt taJdwıa 

dilmiş ala ismet paea mahallesinin Morahane sokalmda 7 numUah milnbedim Taliplerin : lımlr Selvllitepe yoka- t1dncl Be,._. IObil Mo. (il) tı 25 ıtrachr. Nlt' ırı l••••lb OUmhu-
hw anasının 21 gün müddetle icra kıhmm mtır.qedeslnde sOrUlen pey haddi n Slneldl eaddeıdnde hakbl Ali Hutalannı b. a&a qleden IOlft riyet Merkez Bambsına yatırarak ihale 
Jlylk 18rülmediftlnden mtlm)'ede on gOn mllddetle temdit eddmiştlr. Baydar Gtl1eae mUracaatleri.. kahal n teda9i .-..... tarihi olan 8. L 1M1 çarşamba gilnil aa-

8/1/19'1 gltnll ihalei kat'iyesi icra edilecej!inden talipierbl yevmi mezktrda ~!'!!ı~-~4~~2~!!!!!~~~ 11 u ...cım lir lltllri. vilt,vet idare heyetlne mtiracaatlerl ilAn olunur. 2T - 28 5875 (2596) = ;-n••H••M•----•••n- at 25 _ 29 _ ~ e~ (2581) 

~smta s_tJLR HUKUK DA· :. OIJY!BR YE 
KbıLllHNDBN ..... ., .a •• ..... AJApalw. Stll.B BVKUK 111.-bndl' Bmasf llaflaelle ................... : Alaeehirde ~ Yılda& ile Halil ve ! • 111 •eP • · KiMLtCINDEN ~ 

ll:m.in ol1u Ömer LUtfUAUD TmdBk '1!be.slne olan bina ve buhran vergisin- Haca llu.tafa ima Alime araeodakl tak· ! Y APUR ACBW~A• ~ Yıldı& oteli Ablbi f...a 
den olan boremıdan dolayı haczedilen Ali reis mahallesinin Odacl Dede sokalm- sim dlwıında Alimmin oturdulu yer 5 ATATVRK CADDISt a- .,..._ ve ftatlt taraftarmdan .Alqebhtn S.. 
dakl 62,64 numaralı hanelerinden '761 lira kı•wet Ozerinden 62 ıaumaralı hane medlul ~ Jumdiaine il&- : TBLBl'ON: IH1 karya mahallesiDılım tenebcl Baea 
idare heyeti karariyle 21 gibı mtıddetle müzayedeye c;1lranlm•fb,r. T.ıiplerln 1'1 nen tebligat yapı]dılı halde gelmem1' •• : Londn " u....a ...._. .. Mustafa • Bam w ima A9me aleyb-
kAnunusanl M1 gilnll saat H te "'°"7et idare heyetlıae mUraeaatler1 ilin olu- bir vekil dahi yollamM>'f oldujundaa 5 rbr M' .....,.... dn ........ lerlndeki taksim ve lzalel IUJ'U dlva-
nur. 5665 (2595) pyalımıııla muhalram ~p)ma11u ve gı- 5 rmuz .... ftl g' ht•. smda Alimenin oturduiu yer meçhul 
-------------------------- yabln illnıen beıablk tebliilne w mu- ................... ! ........................ 1'alandulunclm tJlnm te1ıı1llat 781Plma. 

ı ...... hümamln •11"'1 tarihi -t 9 a Juel. ASAllfTE l\HASSl9I sma bnır- verllınlc muhekeme Dil/. 
.....,. Bmasi Hallaseuw: ................... : kılmamna karar verlldillnden ~ --. 1e aar:!!°•u•·•• 941 tarihine bırakdmq oldulundm AJl. 

ll'atma ve ti1fetm Matmıuc1iye şubesin• olan bina ve buhran ft1'llsl bomm· Din o IUD ve mtte blmt ..,a bilftklle ,,,.-. ..,,... ••. & -- menin mezkOr aOn saat 9 da A1aşehtr 
dan dolayı hac:redilen Hasan Hoca mahalleslnlıa birinci Sipahi sokalmda 28 nu• Ahışehlr ıulh hukuk mahkemesinde ha- H• Pin wıt lçtm .... laM" sulh hukuk mabJremeslMe blml WJ8 
marah dnkkln 480 lira kıymet Uzerinden vlliyet idare heyeti kararlyle 21 gOn zır bul•IDIDM, abl takdirde gıyabında c Oçladl Be,lır » ıolmk Ko. 11 .. bl1ve1rlJe ham bulımmM ltbamu ft 
mnddetle mUzayedeye çıkanhmştlr. Taliplerin 17 klnunusanl 941 gUntt saat 15 muhakemenin b1tirlleceil ilin olunur. ~ kaW ec111'. arıuhaDn divanhaneye talk olandula 
te viliyet idare heyetine milracaatleri ilAn olunur. 27 - 28 5688 (2594) 1 (2587) TELEFON ı 3P9. ilin olunm. (2588) 

FOSFARSOL FOSFABSOL, Kaam en bayati 1mmı oı:.=:t::•• .......... ...., •• cei*ır· Tada ..... ._.. .... Y 
....... paçJik, dJaçlik verir. Sbdrled ................ ...,......... ........ il ... 
harsak tembelliiiHeı Tifo, Grip, Zat&rrieye, Sıtma ~ Bel ~ '"' ademi lkthlmla ft kUo .-.... 
şa:ranı ha7ret laitleler temla eder. 

KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 
FOSll'AllSOL'On: Diler Wltla kuwet ........ llttlllllll DEVAMLI Bla stJBETLB KAN, KUVVfi, l:J'11lll.tli 
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Asfıeri vaziyet 
•••••••••••• 

Av onyanın pek 
fazla dayanması 

muhtemel 

Noelde hava hart!katı ALMA p OPAGAIDASI 
olmamasının sebebi 

NOEL VE INGILIZLER -· 
Harpten zarar Danimarka va-
~örenlere yar- ln!{iltere ve AI- purlan için ne 

dım edildi manya arasın- demişler? 
Kanad~iıfcocıılılar da hiç bir anlaş- lngiıtere-h~;p sonunda 

. radyo vasıtasiyle ingil· ma yok Danimarlıa vapurlarını 
· talyanıar muh rebeyi ıeredeJıi aileleriyle iade edecelı, tazminat 

değil ••. 

mevzi JıarlJı haline Jıon~tıılar.. ta verecelı .. 
so mt;ılı istiyorlar • Lo~dra, ~6 (~.A) - ~1~stakil Fran- RUYET ŞARTLARININ FENA· Londra, 26 (A.A) - Deniz ticaret na-

Bard' .. ,,anın dıı·· ~mesi sız a1ansı bıldırıyor : İng~ız devlet ma- LI G 1 NDAN HAVA HÜC U. zırı İngiliz hükümetinin müsadere ettiği 
-' T kamları ve hususi teşekkuller hnlen or- Danimarka vnpurlarmı İngiliz bayrağı 

neden gecilıiyor? duya, harbın yeni imtihanıannı geçir- MU YAPILAMADI altında ça1~trrnrak bunlar ic.:in tazminat 
Rad'-'o nazctcsine göre Arnavutluk medcn önce rahatlık vermek ve halk venniycceğini ve harbın sonlarında bun-,, .. Londra 26 (A.A) - Royter ajansı- la d Alm 

w..--ckaAtı hakkındn alımın haberler Yu- m"'"eviyatını '\,•ükseltn1ek için Noel yor- b n la e etmiyeceğini iddia eden an mır ..... ,, nın havacılık muhabiri ildiriyor: 
nan ·ılcrı· L--ekctinin de'am cttigvini n.,ös· tusu esnasında bütün faaliuetlerini sar- propagandasının neşriyatını tekzip et-ııar .r Noelde hava muharebeleri yapılma- · 
tcnncktcdir. İnrriliz donanmasının Ad!"i- fctıniskrdir. miştir. Ingiliz hükümeti Danimarka va-.,. . masına rüyet şartlarının fenalığı da 1 • gil b d al 
Yatik denizine girmcgv e muvaffak ol· • • Leydi Ridiagin riyasetindeki kadın pur.arının in ' iz an ırası tına gcç-

funil olmu<!tur. Bu hususta İngiltere ve ı · · klü d k h d nıası Yunan maneviyatını takviye ede- gönüllü servisi teşkilub Noelde hiç hır :t• mc erını tc - e er en arp sonun a 
rck Arn:wutlar anısında büyük akisler ıstirahat almadan her yorgunluğa kat- Almanya arasında resmi veya hususi bunların iade edileceklerini ve batırıl
uyaııdırmıştır. İtalyanın mağlôp olacağı- !anarak c,:alışmıştır. Yüzlerce kadın, talı- hiç bir anlaşma mevcut değildir. Lon- mış olanlnr hakkında tazminat verilece
na bir türlü ihtimal vermek istemiyca !iye edil n vatandaşların ve bomba fe- dra siyasi mahfillerinde beyan edildiği- ğini mücehhezlere kat'i olarak vadet
Arna\'utlar şimdi hakiki \'nzİyeti anla- lfiketzedelerinin rahat ve huzuruna yar- ne göre l\Ianş ilzerinde Noel gilnü hava ıniştir. Bu vaid İngiltercnin şerefi namı
mağn b~hyarak harekete geçmiş bulu- dım etmek için kendi aile ocnklannı ter- oldukçu fena geçmiştir. Alçakta dolaşan na yapılmıştır. 
nuyorlnr. ketmişlerdir. Diğer yüzlerce kadınlar da kesif bulutlar eHin dağılmamıştır. Noel ---·'-tr---

Arnmrutlukta İtalyanların senelerden umumi mutfaklarda yemek dağıtn1ış ve bayramının harbı idare edenler üzerin- C. H. Partisi vilayet 
beri yapnuş oldukları geniş propaganda bunların bir çoğu aileleri nezdinde mu- de müessir olduğunu iddia etmek hata- lıonnrelerinin 
Arnavutları İtalyanların kuvvetine inan- tat Noel yemeğine ancak geç vakit yeti- lıdır. Hnva müsait olsaydı mutad hava :. 
dırmıştı. Yunanlılar memleketlerini İtal- şebilınişlerdir. faaliyetine şahit olurduk. Maamafih bu bittiği yerler.. · 
yaya teslim etmiyerek mukavemete ka- Şehirlerdeki umumi mutfakların hep- fasılayı gerek 1ngi1iz ve gerek Alman Ankara, 26 (A.A) - Muğla, Antep, 
rar verince Arnavutlar bu harekeü bir sinde, köyler ve şehirlerde tahliye ed.i- tayyarecilerinin memnuniyetle karşıla- Tekirdağı, Bolu, Kütahya, Kayseri, Bi
intihar saymışlardı. Fakat Faşist 9rdu- lenler için inşa edilen geniş barakalarda dıklarına şüphe yoktur. Bu halin onlar lecik, Antakya ve Gümüşhane Cümhu
larının ricatinden sonra Arnavutlar İtal- gönüllü servisine mensup bayanlar bir için psikolojik ehemmiyeti vardır. B. riyet Halk Partisi viJAyet kongreleri 
yan kuvvetinin şişirilmiş olduğunu anla- çok eğlenceler, oyunlar ve ziyafetler ter- Çörçil geçen ay içinde vuku bulan be- toplantılarını yaparak idare heyetleJ.'inin 
dılar ve çeteler halinde harekete ·geçti- tip etmişlerdir. Ttıhliye edilen çocukları yanatında Noelde muhascmatı tevkif iki ytllık mesaiye ve başarılan işlere ait 
ler. İtalyanların zaafı tebarüz ettikçe eğlendirmek için Noel ağaçları tertip et- için yapılacak her hangi. bir tekllfi red raporlannı tetkik ve tasvip eylemiştir. 
Amavutlnr arasındaki hareketin de ge- tikten ve çocuklnra kuklalar vesair edeceğini söylemişti.. İngiliz tayyureleri Hevyorlıta Fransız 
nişliyeceği muhakkaktır. oyuncaklnr dağıt1ıktan sonradır ki gö- uçmadığı takdirde Alman tayyareleri- Ü tatl im 

Cephenin şimal ve merkez kısımların- nüllü kadınlar biraz istirahat edebilmiş- nin de uçmıyacağı hakkında B. Hitlere S arının l'eS 
da harekat bir durgunluk ~tmekte lerdir. atfen bir haber ortaya çıkarılmıştır. Bu sergisL 
ise de cenupta Yunanlılar terakkiler Bir çok bayanlru- Noel baba rolünü haber tcyid edilmiş değildir. Nevyork 26 (A.A.) - Nevyorkta Mct-
laıydcderek sekiz sahra topu ve on ağır yaparak Birleşik Amerika devletinin ropolfüın Müreum'un 28 birinci kanun-
makineli tüfenk almışlardır. çocuklara tevzi edilmek üzere İngiliz tNGlLTEREYE HA VA dan 2~ marta !kadar 19 uncu asıra ait bir 

Umumi vaziyetin ıi~e ıöre ltal- lirası mukabilinde satın aldığı oyuncak- HÜCUMU YAPILMADI Fransız resim sergisi açılacaktır. Geçen 
yanların muharebeyi mevzi harbı hali- ları dağıtmışlardır. Londra 26 (A.A) - Alman hava kuv- nsnn en meşhur Fransız üstadlarının fır-
nıe sokmak istedikleri anlaşılıyor. Maa- RADYO VASl'J'ASİYLE KO!'llUŞAN vetlerinin dün gece tngiltereye hücum- ç.a1anndan çıkmış yüz kadar şaheser bu 
malih sahil cihetinde Yun:ın ileri hnre- ÇOCUK VE ANA BABALAR ]ar yaptığına dair şimdiye kadar Lon- sergide te.şhir edilecektir. Bu tablolar 

Manifatura getirtilecek 

400bin 
iz 

iralık ithal hak
e veriliyor • 

1 
~-~-~-x~x~~~--~-

Macaristan da da manifatura getirilmesine 
calışılacakur •• 

İstanbul 26 (Yeni Asır) - lngilterc
den ithal edilecek olan 500 bin liralık 
manifatura eşyasından yüz bin liralığı 
İstanbul manifatura ithalatçılarına tah
sis olunmuştur. Mütebaki dört yüz bin 

liralık manifaturanın ithali İzmir mani· 
faturacılarının siparişlerine tahsis edil
miştir. 

Macar.istandan memleketimize manifa
tura ithali için teşebbüsler yapılmıştır. 

Is 
taarruzu 

üy ·k ava 
denemeleri 

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

· Fmdalarla 24 saat sürecelı denemelerde hava 
dafi topları ve malıineli tUfenlıler ateş a~acalı .. 
İstanbul 26 (Yeni Asır) - Şehrimizde 

yapılacak büyük hava taarruzu deneme
leri etrafında müzakerelerde bulunmak 
üzere bugün İstanbul vilayetinde bir iç
tima aktedilmiştir. 

On güne kadar yapılması muhtemel 
olan bu denemenin fosılaJarla 24 saat 
süreceği, pasif ve aktif olarak yapılaca. 
ğı, hava da.fi toplarile makineli tüfen.Jr,. 
lerin ateş aç.ac3klan büdiri.lmektedir. 

... ·-·-·-·-·-····-·-·-·-·-·-·-·-····-·-····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-..-. 
Büyük Millet Mecli•inin kı, tatili 

.Ankara 26 (Yeni Asır) - Büyük Millet Meclisinin 15 Martta içtima eıbneıt 
üzere 6 Kanunusanide kış tatiline karar vermeSi muhtemeldir. 

Amerikalıların 
hediyesi 

Hindiçinide 
harp berdevam keti devam ettiğinden i..ıtynnların Av- İnglliz radyolariyle Kanada radyosu draya hiç bir haber gelmemi~tir. Fransa meydan muharebesinden bir 

lonyada foiln bir mukn\'emet gösterme- arasındaki bir anlaşma neticesinde iki Londra 26 (A.A) - Havn ve dahili mu·· d..:ı...... ı A ·k ·· d 'l · -
um. cvve men n~ a gon erı mış- .. , .. n .. olnun , .... , por•resi ~,·"am •op~ııları Fransız lel'i pek az muhtemeldir. memleket arasında teati edilen mesajlar emniyet nerzarctlerinin tebliği: tı. Bunlar daha önce Buenos Ayres ve iM H H • ~ " • ~ 

Bardiyaya karşı topçu düellosu devam çocukları Kanndada bulunan İngiliz ni- Bundan evvelki tebliğden beri geçen Riyo dö J'ruıc-yro<la te~hir edilmiştir. Şah İngUtereye yollannddı ... topçularını SUStPrmUJ • • 
ediyor. Ingiliz piyade .kıtaları henüz cid- lelerine biıyük bir memnuniyet vermiş- ınUddet uı.rfmda kayda değer hiç bir şey eserlerin çoğu evvelce Par.iste Lcuvr Londra 26 (A.A) - Birleşik Amerika Bankok, 26 (A.A) - Siyam başku• 
di bir harekete gCQni.ş değillerdir. Anla- tir. Çocuklar, radyo va"ıtasiyle ana ba- olrnam~tır. müzesinde bulunmakta idi. devletleri bahriye nazırı B. Knoks, Bü- mandanlığının tebliği : Fransız topçula-
sılan taarruz hazırlıkları daha nihayete balariyle konuşmuşlardır. Mükfilemeler 1 k 
ermemiştir. İngilizler müdafilerin mu- pek iyi işitilmiştir. Çocukları Okyanus _,__ --- -•- yük Brit.anya bahriye nazın B. A c • rının salı günü hudut aşm ateş açtıkJa .. 
kavemet yuvalarını, müdafaa hatlarım ötesinde misafir edilen aileler Kanadaya .Ja on 1 para- Orta Fra sada san<lr,a Amerikanın hün-iyet kahramanı rını, Siyam topçu1annın muknbe1e ede-
ve topç"1~unu ağır silahlarln tahrip et- teşekkürlerini bildirmişlerdir. Reisicü~u: Ab~ Lin~?ln'ın ild. rek tnm isabetlerle Frnnsız bataryalan.-
tikten ve oradaki faaliyeti felce uğrattık- Üç erkek çocuğu Nevyorkta bulunan ve "•ç••zıu•• • det • portresıru gonderm~tir. Bu ınunascbetle nı susturdukları bildirilmektedir. 
tnn sonra harekete geçmek niyetindedir. Londralı bir aile Noel miinasebetiylc sa· ŞJ SO- B. Knoks gönderdiği mektupla şunları 
Tahmin edildiğine güre Bardi)ayn karşı adet temennilerine şu mütalüayı ilave yazmaktadır: SİYAM BAŞVEKİLİNİN BEYANATI 
İngiliz taarruzu bir yarma taarruzu şc.k- etmiştir : p kt g".., Bugiln İngiliz filosuna iltihak eden 

_ Amerikan torpido muhriplerinden biri- Tokyo, 26 (A.A) - Bnnkoktnn alı-linde olacaktır. Ynrına taarruzu mütc- ıSiz İngilız çocukları, oralarda bizim ,_ l -E S' 
d• d d • b 1· p t .. Ja on311ffl ·~ 1·1ıı· • .. tE ne Linkolen adının verildigvini memnu- nan bir Japon te gr.uına göre : .. ma ı urctte C\ am c en üstün hır ntcş ırer büyu . elçimizsıru ! a'a Oır .. tHH ı- ·--·ıı- ~e e mu la H d 

tnarruzu demektir. :ı·armadnki ü tün 1111
" MH•~n .Y • niyetle öğrendim. Bu vesile ile Abraham yam başvekili Tay n Fransız in iç!-

atcş taarruzunu temin eden topçu ı.uv- n. ÇÖHÇİLIN l.'ENİ vah et ve selameti için tedil of n Tuluz a SO• L inkoln'm iki portresini gönderiyorum. nisi anlaşmazlığı hakkında ~r,rıdaki be-
vetleri itibarile düşmana faikiyct tcmı- ZELANDALll..AU.A CEVABI en isine yardım ğ&lfı Sif ftlft aft~nda 12 Bunların biri şahsınıza mahsustur. Di- yanatta bulunınu::tur: 
nine ihti}nç vnrdır. İn.,"İlizlerin Bnrdiya- L<>ndra, 2G (A.A) - B. Çorçil Yeni ediiı;nesini istedi.. erece·ui IJuldU! ğerinin Linkolcn muhribinin subaylar - Taylan, Hindiçini hududundaki vn-
:rn karsı harekete geçmemiş olmnlnnnın Zelanda bac;vckilinin Noel mesajına ver- "' xılonuna ac;ılmasını tensip edeceğinizi ziyctin yeniden vehamet kesbetmesini 
sebebi ~tc bu hazırlıkların yapılmnlıta diği cevapta Yeni Zelanda askerlerini Tokyo 26 (A.A) - Japon imparatoru Klennoıı Fcran 26 (A.A) - Fransa ümit ediyorum. istememektedir. Taylnn ancak Fransız-

] d G .d ki v 1 k b' h d k 1 d ki Diyet meclisinin 7G ıncı devresinde irat merkez mıntaada şiddetli soğuklar hü- tngı'lı'z b-1...n·ye nazırı B. Al,,.,--.,ndr o mnsı ır ... erı e ngır top ar, tan ır- met n ere ezelim e emiştir · : t tiv' tuk .. - · ru kad ·· ··ı k" .. k ed' V d 1 rd 1 " an --~ !ar huduttan kıtalarını çekerlerse o za-
likleri şimdi bu hölgeye toplanmak üze· Orta $arlrta bize muvnffakıycti te- e . gı ihnu ..... lşnnkaye k1 kalr goru mc- umksurmfc t ır. a i e e öğ e üzerı ce:va'ben gönderdiği te~ckkür mektubun- ınan kendisi de kıtalarını çekecektir. 

d . . , . .. .1 f k d mış c anşumu nşı ı ara temas soi;'tı • sı ırm altında sekiz derecedir. .1,, Jtınları ı.-·an etn1ektedı"r·. re ır nıın coen aynı cmcrıı ı e za ere a ar '· • ıJ<:rY F l d ı ·k üzak 1 b" 
Su. ciheti de hatırlatmak lazımdır ki varmak için butün cephelerde her fır- ederek japon milletinin vahdeti ve sela- tk~imi umumlyetle muteclil.o~an Tuluz<la ; Bu gönderdiğiniz portrelerden daha ransa i e ip omatı - m ere er ır 

İngiliz ordusunun mühim bir kısmı bir- sattan istifade edeceğiz. Yeni seneye meti uğrunda sarlcdilcn gayretlerde s~~u~. sı!_ırm ~tında . on ıkı ~;rece~u guzel bir hediye tasavvur edemiyorum. çıkmaza varmıştır. İhtilafın ilericle aln-
Jik muv~alc yolundan istifade etmekte- nz.İlh ve itlmat]a bakıyoruz. kendisine yardım edilmesini istl'miştir. duşmu~ur. Ögle vakti parlak guneş nl- Bu portreler beşeriyetin hürriyeti için cağı müşkül Frnnsanm vaziyetine bağlı-
dir. Bu yol hem urdunun cephane ve in- lmparator üçüzlü pakttan memnuniyet- tında bıle bnrometre sıfırın altında beş giriştiğimiz mücadeleye muhabbetinizi dır. Fn.kat Taylan en fona şıkka dahi fa .. 
şcsini, hem de Sidi Bn!"rnnidc Buğ Buğ i 'GİLİZ KRALININ NOEL l\1ESAJI le bahsetmiş, Diyet meclisi nza.sını vazi- dereceden fazla yükselememiştir. göste.ımekredir. Abrnham Linkoln de mamiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 
bölgesinde ciddi muharebeler verdik- VE A1\IERİKALILAR yetin ciddiyetini göz önünde tutmağa - • - bütün hayatını bu 1."lltsal davaya vakfet-
tcn sonra serbest kalan kl.talnrın Libya- Nevyork, 26 (A.A) - İngiltere kralı davet etın.iştir. Amerilıada Ne.elde ' ~ti. Bilmukabele size renkli, eski ve Bnnkok, 26 (A.A) - Neşredilen bir 
nın bu losmına kaymasını temin etmek· altıncı Corç tnrnfından radyo ile ncş- ,., 

1 
. ., -YA*D-: ölen ep 157 lıişi.. nadir bir deniz tablosunu gönderiyorum. Taylan resmi tebliği Hindi<.;ini hududun-

tcdir. redilen Noel mesajını bütün Amerikan le iM 1& Nevyork, 26 (A.A) - Noel yortula- Bunu kabul suretile beni bahtiyar ede- da bazı yeni hadiseler vukun geldiğini 
B<ırdiya hakkında şu sual da varit gazeteleri bugünkü nüshalarının en mu- Bir s·nema yandı.. rında vuku bulan kazalardan 157 kişi ceğinizi ümit Mınekteyinu bildirmektedir. 

olabilir: Madam ki Bardiya mahsurdur. tena yerlerinde neşretmlşlerdir. •Nev- Londra 26 (A.A) _ Marsilyanın en ölmiiştür. Bunlardan yüz on beşi seyrü -----------------------------
Bu müstahkem mevkiin müdafileri tes- york Taymisa ve •Nevyork Herald Tri- büyük sinemalarından biri olan Kopitol sefer kazalarının kurbnnlarıdır. 
lirn olmak üzere kendi hallerine bırakı- bun. gazeteleri mesajın tam metnini sineması bu sabah çıkan bir yangın ne- V 
!arak nicin Tobruk üzerine hareket edil- neşretmişlerdir. ticesinde hemen hemen tamamilc harap Noel ve Yunanlılar 
miyor? Askerlik bakımından en doğrusu ı:;.. olmuştur. Bu sinema Marsilyanın en 
bu gibi müstahkem mevkiler karşısında rı· --e ••e B •'ın ırda 
f zl l •- '"" .!11 meşhur caddesi olan Knnbinyer soka-
n a oya anmadan harekete devamdır.. <'aft on ... _ ~-d· v d kA o • di ~ ·arb·ye müste

ş&rı bir mesaj 
e retti 

Fakat Bard.iyanın ayrı bir hususiyeti ~ •- H- ... ..,. .,.. gın a a!Jl 1 
• 

vardır. Tobruk ve Deme istikametinde Ankara, 2G (A.A) - Tire ve Bayın- Yangın sinemanın kapalı bulunduğu 
hareket edecek bir ordu ancak Bardiya- dır kazalarında mandalarda baş göste- bir zamana tesadüf ettiği için insanca 
nın içinden geçecek sahil yolunu Uıkibe ren Şarbon hastalığı yapılan mücadele yük~yi:J ... yoktur. Fakat maddi hasar bü
mechurdur. Diğer bir yol daha varsa da neticesinde tamamiy]e bertaraf edlimiş-
büyük kuvvetlerin hnre~tına müsait tir. ~ 
değildir ve İtalyan topçusunun ateşi al- -..,-- Y an taluan h rbı 
tındadır. İsviçrede uçan i.ngiliz • ._ - Baştaralı 1 inci Sahifede -

B::ırdiyadn mahsur bulunnn 2 - 3 İtal- t ıı • M=• orduya temennilerini bildiren bir mesaj 
yan fırkasına karşı İngilizler bütün ha- a11yare,.ezr1 e!I"- - Baştaralı 1 inci Sahifede - neşretmiştir. Metropolit mesajında her 
zırlıklnrını ikmal etmeden taarruza geç- . ~ndra, ~G (A.A). -: N.oel gecesi İn- bütiin umumi binalara İtalyanlan Ar· kesi iman knyası üzerine çıkaran gözle
mek niyetinde değildirler. Bu hazırlık- giliz hava k~vvetlen hıç b~ hticwn yap- navutluğu tahliyeye davet eden beyan· rhıi adalet güneşine tevcih et.meğe da-
ların pek yakında ıkmal edileceği anla- mrunıştır. ~mae~~lcyh Isvıçre havnsının nmnelcr yap~tırmaktadırlnr. vet eylemektedir. Bu giincş riizgarları, 
şılmaktadır Noel geccsı İngıliz tayyareleri tarafın- HAYMARADA ŞENLİK karabulutları dağıttırıp Yunnnistana ve 

· dan ihlıll edildiğine dair olan dUşman Atina, 26 (A.A) - Atinn ajansı bildi- bütün dünyaya nur ve sulh gctirecek 
SİY ASI VAZiYEr propagandasmm iddiaları tanıamiyle ya- riyor : Sırf Elen ahali tarafından mes- oian güneştir. 

landır. · kim bulunan Haymara ve bu kasabaya Metropolit meşajına şöyle devam e~ 

er·ka ken
dini har • 

vazı-

elak-
• e r 

- ·· ait on üç köy kurtuluşunu kutlamakta- mekteclir: Etrafımızı kasıp kavurnn fır-
m.işti. Bütün bu gnyrctJcr Amerikaıun dır. Haymaraya ilk olarak pazar sabahı tınaya ha.kim olmalıyız. Allah bize bu 
iktısadi fanliyetlerini. milli müdafna ha- Yunan jandarması girmi.şUr. Haymara sulh ve ışık günUnü verecektir. Çünkü 
zırlıklannı en verimli şekilde işlctmeğe halkı gelen Yunan kıtalarını göz yaşla- davamız Allahın takdir et.ti"i aoğru bir 
matuf bulıınuyoı·du, Anlnşılan B. Ruz- riyle dolu olarak karşılamış ve h ep bir- davadır. Ve kahraman müdafüerimizin 
velt tc artık Anıeriknyı harp vaziyetin- likte kiliseye gidilerek istihlastan dolayı parlıyan süngülerini bizzat Allalıın eli 
de teüıkki ettiğinden ayni şekilde en ge· dua edilmiştir. sevk ve idare etmclttedir. Sürüne sürü-
~ tedbirleri almağa karar vermiştir.. İtalyanlar Havmarayı yağma ve tahrip 
işte B. Ruzvelt jkinci kfuıunun ilk haf- etmişlerdir. Şimdi kadınlar ve çocuklar ne kaçan düşmana karşı hnll> eden as
tasında bu ehemmiyetli tekliflerle kon- kurtuluş ordusuna yardım etmektedir- kerlt".!"imizc .arslan cesaret ve kuvvetini 
gre huzuruna çıkacaktır. Jcr. veren yine O'dur. 

B. CÖRÇİLİN' UZAK GÖRÜŞÜ Haymaraya giden yollar İtalyan ölüle- ~~~L~~HAVADAN 
B. Ruzvelt en gen·ş sala· B. Çöre.ilin İtalyan milletine son me- riyle doludur. Yollarda üç fırkayı tcç- Atına 26 (A.A) - Yunani.standa bu-
..... • .. L .::. sajı Amerika umuın1 efkfuında en bü- hizc kfıfi her türlü harp mnlzemesi var-
nı:ı;et e • a maH .ızere .. - yük tesirler y ..... Jtın tır. Bilhassa 16 ma- dır. İtnlynnlar ricatıerinde yarnlıbrııu ulnan İngiliz pilotlnrından bir !kaçı Noel 

Mak neye 
Ver.lirken 

B. RUZVELT ÜHIM 
BiR NUTUK SÖYLIYECEI 
n~·ıtereye yar
dım hususunda 
tasri atta bu

lunacak 
Va~ington 26 (A.A) - B. Ruzveltin 

pazar akşamı söyliyeceği nutuk hakkın
da gazetecilere beyanatla bulunan rP.is.i 
cümhur katibi, tngiltereye yardım hu
susunda tasrihatta bulunacağını, fakat 
rakamlar beklenilmemesi lazım geldi
ğini söylem.iş ve demiştir ki: 

- B. Ruzvelt Amerikada hall> lev:ı
zımı imalatının çabuklaştırılması için 
hükümetin sa.rfettiği gayretleri her kç
sin nnlıyacağı bir şekilde iz.ah edecek
tir. -x-

Mısırın ai yaseti B. ltuzvclt öni'.imüzdcld yılbaşının ilk yısta B. Çoıçilin B. Mussoliniye gön- (crketmişlerdir. kıbayı temsilen Korfu adasına dün yüz-
hnftn ındn kongreye iki mühim teklifte der<\iği mesajla buna İtalyan diktatörü- Bir Yunan eri bir İtalyan yaralı suba- lerce Noel hediyesi atmışlardır. İngiliz Kahire, 26 (A.A) - Mısır mebusnn 
bulunacaktır. Bunlardan birisi İngiltere- nün verdiği cev.'.lp üzerinde Amerikalı- ymı bularak kurtamııştJr. İtalyan suba~ hava kuvvetleri kumandanı daha önce- meclisi fiç gün devam eden gizli müza
yc her nevi harp levazımının kira ıle far çok durmaktadır. Zira Vinston Çör- yı minnettarlık hatırası olarak Yunan den Korlu valisine müracaat ederek hava kerelerden sonra hükümetin harici si-
verilmesi, diğeri de miinaknlat lıatlan- cil mesajında Fransanın sukut edeceği- erine resmini vermiştir. mijsait. olduğu takdirde İngiliz tayyare- yasetini 68 muhalüe karşı 122 reyle tas-
nın, elektrik tesi~atının ı;c umumi men- ni, İngilterenin yalnız olarak harpta de- İNGİLiZ HA VA KUVVETLERİ le.rinin Korfu üzerinden Noel günü al- vip etm.işti.r. 
fnat teşekkiillerinin Mkı hUkiimet kont- vam edeceğini ve bu mücadelede Ame- KUMANDANININ TELGRAFI çaktan uçacaklarını ve pilotlarla İngiliz Başvekil Sırrı paşa müzakere sonun-
rolü altına alınına ıdır. Bn tekliflerin kn- rikanın İngilter~ye en geniş yardımlar Atina, 26 (A.A) - Ywmnisandnki hava kuvvetleri subaylan ve erleri na- da söylediği nutukta bilhassa demiştir 
buliinden :cıonra B. Ruzvelt diinynnın en yapacağını tabının etmiş bulunuyordu.. İngiliz hava kuvvetleri başkumandanı mına paketler atacaklarını haber vrmiş ki : 
büyük cndü tri t skiliıtının başına geç- Hfüliseler İngiliz başvekilinin istikbali Noel münasebetiyle Yunnn ordusu baş- ve demiştir ki: · - İngiliz zaferinden sonra tehlike 
mi bulunacaktır. Hatırlardadır ki 1!)14 ne derecede iyl gördüğünil teyit etmiş- kumandanı general Papngosa aşağıdaki - Bu hediyeler diişmanın ağır ve de- simdi uzaklaşmış olmakla beraber ınil-
1918 Jıarlıında Vilson ayni şekilde hare· tir. Amerikada infiratçı temayUHltı ile telgrafı göndermiştir : vamlı hücumları karşısında gösterdiği- dnfaa hozırlıklarımıza devam ediyoruz .. 
ket ctmi ti. Siyasi ve nsic.eri harckntm tanınmış olan Hörst bile gazetelerinde Gerek kendi namıma, gerek kuman- niz cesaret için duyduğumuz .hayrnnlığın Mısırın harici siy&Seti İngiliz - Mısır i~ 
idaresinden h:ıc;k:ı Ameriluın endiistrisi- İngilterenin haklı olduğunu ve bu şart- dam altın bulunan kuvvetler namına si- ve Korfuya inmeğc mecbur olan tayyare tifakına ve memleketin müdafaasına is
rıin idaresini de hendi ii7.crine nhmştı .. hır altında Ameriknnın İngi1tereye en ı.c ve kumandanız altındaki subay ve er- cilerimize karşı izhar ettiğiniz hüsnü ka- tinat etmektedir. 
Ve o zaman dünya tarihinde hiç bir şah- geniş yardımlarda bulunması icap etti- lere müşter~k mücadelemizin nihai za- bulü takdir ettiğimiz.in bir sembolüdür. Mısır İngiltere ile akdettiği muahede
sın Vilson kndar geni salahiyetleri ken- ğ!ni yazmış ve B. Mussoliniye karşı çok feri için en iyi t<:mcnnilcrimi bildirmeği Hediyelerin çoğu ÇO<.'Uklara mahsus den doğan bütün t:ıahhütlerini dürüst 
di nefsinde toplamamıs oldul!u sövlen- şıddeili hjicumlarda buluıunuştur. bir va.ille telakki ~cllirorum. }'Unlil elbiselerdir. bir tarzda yerine getirmektedir. 
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A manyaRo
manyaya aske 
~önderi yor 

Yunan harb~ na mü
dahaleai de muhtemel 
Sovyetler • Almanya 
münasebatı gergin .. 

Bem, 26 (A.A) - Royter ajansı bil- ' 
diriyor : Alnıanyanın Macaristan yolu , 
ile Romanyayn mühim kuvvetler sev
kefınckte olduğuna dair Budap~teden 
gelen haberler Almanya ile S vyet Rus• ı 
ya arasındaki münasebetlerin gittikçe • 
gerginleşmekte olduğu baklandaki ha- , 
bcrlerle alakadar görülmektedir. · 

Sovyet - Alman gerginJiği ise Roman- 1 

yada Demir muhaiızlann komünistler ! 
al ey hindeki -hareketlerinden ileri gel
mektedir. Sovyetler bu hareketi Almnn
lann ilham ettiği müt.nlaasındadır. 

Mncaristandan mühim Alman kuv· , 
vetlerinin Romanyaya geçmekte oldu
ğunu bildiren Nevyork $azctesinin Bern 
muhabiri şunu ilave etmektedir : 
Ronınnyaya gönderilen Alman takvi

ye lotalarımn mevcudu 150 bin ila 200 
bin tnhmin edilmektedir. iyi maliımat 
nlan mahfillerde söylcnildii:>ine göre Bal
kanlarda vaziyet süratle bir neticeye : 
doğru gitmektedir. Bazı mlişnhitler Al- ' 
manyanın önümüzdeki günlerde Yunan 
hnrbına müdahalesini beklemektedir. 

---~.---

İspanya hariciye nazır• 
rartca a gidiyo •• 

Maarid, 26 (A.A) - İyi .haoer alan 
mahfillerden öğrenildiğine göre İspan
ya hariciye nazırı Serano Sunner bu• 
günlerde Tancava gidecektir. 


