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İnllıya1 ı:ahibi : S~VKET BlLGlN 
BaşmL.harıir ve umumi neşriyat mUdUril = • Ankara .. Jstonbul tren-

HAKKI OCAKOliLU leri çoğaltıldı 
AHONE SEJtAITI ---

DEVAM MÜDDETi Tilrkiye icin Hark için 
~uclıt\ ...... 1400 2900 
Altı a\•lık........ 750 1650 

Gü::ıii geçmis nUshaJar (25) kuruştur-

Ankar n, l (Hususi) - Bnyrnm dolayısiy)c 
~kara • İstanbul nrasmda artacak olan yolcu 
ih6yacun karşılamak için on gün ıniihlctlc 
Ankarndan sabahları 8.20 de "e Haydarpaşa· 

dan 9 da birer gündi.iz treni tahrik edilecektir. c ı· .,; 1. E F O N : 2697 -------' 
•rrl r .• •ı !an gazetE.'miz mesutiyet kabul etmez Cümlıuriyctin ve CiimJıu:iyet c$er!erinin bekçisi, sabahları çıka,. aıywıi {1Cl4etedir YEN1 ASIR Matbaasında basılmıştır 

r 
Yunan· Jtalyan harbı lngiliz Başvekili diyor ki: 

--- -· 
Geçen müşkülaylarda Türkhükümet Yunanlılar Be

e Elba-rat 
sana doiru 

ilerliyor ..... 
Eibasanın dnğldı mırda· 
halarındGJ Arnauutıar 
İtalyanlara 6syan ettiler 

Londrn, l (A.A) - Royter ajansının 
Arnavutluk hüdudundaki muhabiri şu 

ve milletinin değişmez dostluğuna 
nlazhar Olmak saadetine malik olduk 

Atinada !lap.lem :gjer {enl.Jcforh • ~ .. n bir göriiniiş 
·- -·-·-·-- habeı; verı11cktcdit: ~··---·-------·------·-~_ ... _ .. _ ·- -·-..-..-...-. Ohri ~ölüniin gnrp sahilinde cereyan 

Fransa 
Mukavemet 
Yoluna 
Dönebilir mi? 

---·-

BURSA SEYLABI 
~--·---

Sular tedricen 
çekilmeğe 
başladı 

t..-dcn nıuharcbclc•r bütün şiddetini mu· 
haCaı.a etmektedir. !\lüthiş soğuk ve kar 
Cırtınnsı dolayısiylc lıalcn İtalyanlnnn 
muhak::."l etmekte olduklnrı Lin köyü 
\'C huna ınüca,•ir bazı tepe ve me,-zilcri 
Yunanlılar hcniiz işgal edememişlerdir. 
Fakat ltalynnlar bu mevzilerin uzun 
miiddet muhn(nza cdilcmiycceğini biz-
7.at nnladıklnrından buralarda bulunan 
harp malzemelerini Elbasann ~ekmeğe 

-·- ha laımşlardır. 
Şl~\'I< E·ı BiLGiN İnsanca ZG"J.a' Olmadı... Yunanlılar, ağır topçu hinınycsindc 

,., • olarak ilcrlemeğc devam ediyorlar. 
F f k Hayuanca zayiat pelı az I•'ilr.11 JJin köyli ne İtalyanların, ne de 
·ransayı ev ·alude kararlar are- Yunanlıların elı'ııdc ..... 'ılaıu:ız. Her ı·kı' 

f · d ·· h be ] Ankara, 1 (AA) - Mustafa Ke- ,,..._. esın c gosteren a r erı'n tekzı·p ordlıııun ·ı · ~- 11 ~ k"t kit k"" d malpaşa \'e Knrncabey kazalarında su- ı crı KO nrı va ı va oyc 
c ilmiş olmasınu rağmen Fransız lar tedricen azalmağa başlamıştır. Bur- ginnh~lcrse de yine çekilmişlerdir. 
muamması günün en ehemmiyetli !adan nlman bir hnbere nazaran r.cy- Diiu hava güncslı olduğundan topçu 
mevzuu olmakta devam ediyor. Bil- IU.p mıntııknsında nlınnn tedbirler sa- muharebesi için ideal bir gündü ve iki 
lı Al J • d · · ı 1araf arasında topçu düellosu sabahtan assa man arın mutatları hilafına yesın e ınsanca zayıat o moınıştır. Hay- k 
nıagvl" F '] ·· k · vnncn zayint pek nzdır. Mahsur köyle- a <>ama kadar dc,\'am etti. 

up ransa J e muza ·erevı ıı7.at- . k İtalyan hava kuvvetleri de havanın 
Dıagv a razı 0Jmafar1 Dc""Zarı dı·lKkatı" rın yi, ece vesaire ihtiyaçları temin J } d " cdılmiştir. r:cı t u ınrmn an i~tüade ederek Mosho· 
eelbetınektedir. Seyltıp sobebilc hasaı·a uğnyan U1ua- polıs • Görice • Pograde~ki Yunan hat-

- Almanya neden taleplerini bir bad - Mustafa Kemalpaşa ~ose3İnin bo- larını şiddE.'tle bombardıman ctmişler
llltimatom §eklinde Vişi hüki;meti- zuk kısımlarının mühendi~lC'r tarafından dir. ,__,_ J 1 db' 1 ı Yımanlılnr ceııhcnin şiıunl kısmında 
De AUDU ettireııbyor} '1 ınnn tc u· er c yeniden i!Jah:ı ve ve- iic istikamette ilerlemektedir : 

-----------·~x~x----------------
Afıden~de IJiten ydın sonlarında Jıazandığımız 
zaf er!cr, yeni yılın neler göstereceğine bir ala· 
met sayıla.bilir. 'l'ürlı • lngUiz dostluğu g~frdi· 
ğimiz f elcilıetli imtihandan muuaff aJııyetle çdıtı 

Ankara, J ( A.A) - Jngiltere baş· muazzam istihsalitı da bize yar-
\'ekili B. Vinston Çörçil ( Anadolu ) dım ediyor. Akdenizde biten rı
ajansı vasıtasilc Türk matbuatına nşn· 
ğıdaki mesajı gönderm~tir: ' 

Yeni ıene münasebetiyle Türk im sonlarında kazandığımız za
ferler, yeni yılın neler gö&tereci

milletine, Türk matbuatı vasıta-
sile, en hararetli selimlarımı gönde- ğine bir alamet ıayılabilir. 

Felaketli zamanlarda iyi doıt· 
ririm. 1941 yılının Türk milleti lara nail olmak bir nimettir. Ge-
için refah ve saadet yılı olması- çen müşkül aylar zarfında, Türk 
nı temenni ederim. hükumet ve milletinin değifmez 

Geçen ıenc zarfında İngiltere dostluğuna mazhar olamk saade
çok elim tecrübeler geçirdi. Öyle tine malik olduk . Bu dostluk bü
an1ar oldu ki, en iyi dostlar bile tün bağların en kuvvetlisine, mü
muvaff akıyelimizden tüphe etti- tekabil anlaşma ve ıayğı ile bir 
ler. Şimdi böyle bir şüphe heali- ç.ok menfaat ve gayelere istinat 
yen pek az kimse kalmıthr. lngi· eder. 
tiz halkı içinde ise, bir tek kimse - Türk - lngiliz dostluğu ge
bile; n;hai zaferdeu şüphe etme- çirdiğimiz felaketli imtihandan 
mektedir. muvaffakıyetle çıkmıştır. Emi· 

Yeni yıl eşiğinde kartılataca- nim ki gelmekte olan iyi günlede 
ğımız zorluklarla mücadele itine dünyanın istikbali ve. hür millet· 
itimatla bakıyoruz. Harp vasıta- lerin emniyet, saadet v~ refahı 
larımız lıer gün bin..; artıyor ve icin bu dostluk pek büyük bir e-
Birlqim Amerika devletleri.ııin heuroiyeti haiz olacaktır. Bize göre, Alr.mnya) ı sert dav- ~niti nnkliycnin kolayca ~cçirilmesinc - .Sonu 4 iincu- Sahi/ede -

k d çalı ılmnktadır. Su b"'Ş mlıhrndic;i Şu-
ranına. tan. m.ene en şey, beynelmi- .nyp tarafından aluınn wdbirlerJe b!'nt- - - ---- ---- ----------------
tel vazıyetın Fransayı cesaretlendir- )erin tamiri itinde uğraşılın,.lctadır. g•·- r--~-----------,_,, ___________________ 111111!111 _____ -ıııııR""'l._ımııııllll!!!ll!llll!!'lll• 
miş olmasıdır. dikler kapatılmıştır. 

Vişi hakikaten Ahnanya :ile gö- ı Bu seneki su baskını sarih şekilde is
rüşmelerinde m k t .. t b. b:ıt etmiştir ki nnfıa vekaletine l~t.ınca 
i' . u averne gos ere ı- bey - Mustafa Kcmalpaş:ı. - Susırlık böl-
ıyorsa, keyfıyeti Fransa hesabına gelcrindr: yapılan kannllar ve sedler en ı 

limit verici bir hadise olarak kaydet- büyiik imar hnrcketlerinden biridi. Bun· 
mek lazımdır. Fransayı teslimiyet lar tekemmül ettikten fonra; §imdiki ~ 
u~urumuna ıüriikliyenlerin şimdi hnl~e bir r fr~ şeklin~ ?l. n sulu~ bu fc. 1 

gorüşlerindc ne kadar ok aldandık-! yızlı o_v::ıları ı~l~h ı:ımın rn ~aglam te-
lar · d k ~. ... •nelleıınden bın olacaktır. 

mı ı ra ctmemelcrı ımkansızdır. ııııııııııımıııııııııııımıııııııııımıııııııııııııııııııı 
Şuna da inanmış olacaklar ki, Fran- 1 
sanın aczinden bila kaydü şart isti- Afrikadaki harp 
fnfle etmek jstiyen bir Almanya kar- -·-

§ısında mukavemet cesareti gösteril- Bardiya düşmek 
m<.-den hiç bir dava halledilemez, hiç Adriycıtik dcn;.:.indcki mütemadi faalivctinde 1talyan filosu'll4 1ıiç rastgclmiycn lnaili.:: donanmasından :ı>cırçalar 

bir şey kurtarılaı~"\Z. Üzere, teslim lllMlllllllllllllllhlllllllllllllllll~~ııııııııııııııtııı~ıı 1; GIL iZ DON Afıt M A Si YI HE iiii ıiiiiiiiiııiiiıiiııııiı"ıiiıiıiıiiiıiiiıiiiıiiiıiiiıiiiıir 
Parisle Vişi arasında mekik doku- er Um 1 \ eca l - .--·-·;-:·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.. 

yan amiral Darlnıı şimdiye kadar olmaktan başka • • •ht•f ı. ADRIYATIGE GiRDi SON DAKiKA 
Alman df"legcleriyle nıı·ler goruş- • IÇID ) ) 8 . 
müştür? Bu sır ifşa edilmiş değil- çaresı yok . D . . . . . .. ......... 
dir. Bilinmesi icap eden ,daha esaslı -·- Diin i,;,;;;~da J2 inci Ört büyük Ital- Italyanlar Afri-
§eylcr vardır: ital"an mare~aıı Graz- ··ı .. d.. .:.\ .. ld Başta Mare':al Peten olmak üzere ,., T o ııın on ... mu anı ... 1 ya • a a k d •. d 9 
Vişi erkanı vaziyeti ne şekilde gör- yani halci IJir meydan ve~~n~~~~.A~~tf':~:hı~~ü~:~~ D J şe V pUrU a a "UD e . 
mektcdirler~ ' muharebesi uermelı 12 inci yıldönümü münasebetiyle her batırıldı tayyare kay• 

Hiıln F rnnsa için mağlubiyetine ümidinde.. sene olduğu gibi bu sene de öğleden • ·-
boyun eğmekten başka takip edile- Londra 1 (A.A) - «Taymiı» sonra merhumun Cebecideki kabrinde MağruJı uapurların b d. 1 
cek yol olmadığına, Fransa harbını gazeteai de Bardiyanın düımek üze- hazin bir ihtifal yapılmıştır. mürettebatı sallınen e ıyor ar 
lca?.anan Almanyanın yarın lngilte- re ol~~unu ve teslim bayrağının 
re hnrbını da knzaımcağına inanıyor- bu mustahkem mevlö üzerinde pek 1:}- fıaraya çılıtı.. Kahire l (A.A) - Orta şarktaki tn-
lar mı~ yakında dalgalanacağım yazmakta- Fransa namus ve ve- Belgrat 1 (A.A) - Gazetelerin giliz pilotları Graçyaninin tayyarecile-

Yoksn Akdenizde ingiliz hakimi- dır. lıalyanlar buradaki v~yetleri- haberlerine göre lngiliz harp gemi- rlni şimali Afrikada süratle mağlup ct-
t • · ·· k ·· ·· b' h 1 · .. • • ı·v• · la ak ik kardan a yrılmı yacak lerı· Ad · t'k d' · · _ı_ d • mclctcdir. Noel mUnasebetiyle 24 saat ye mı muna aşa goturmez ır a e nm umıtaız ıgını an m ta gec' • z nya ı eruzın.c;ıe ~~ye.ge- süren bir tevakkuftan sonra lngiliz ha-

Jcoyan büvük zaferlerden ve Ameri· miyecekler ve aelimeti teslim ol- Vişi 1 (A.A) - Amiral Darlan yeni erken ltalyanlarm dört buyuk ıqe va kuvvetleri garp çölündeki tmırruz.-
lumın lngilterc yanında sımsıkı yer makta arıyacaklardır. yıl mesajında ~unları söylemi~ir: vapurunu batırml§lardır, Bu vapur- !arına yeniden ve daha büyük bir oı.im-
almıs bulunmasından sonra, mihve- ı T . n-rdi d b 

1 
•Mareşal Petenin yüksek otorita;i al- 1ar Arnavutluğa ağır toplar ve kam- le başlamL! bulunuyorlar. Bu hUcumlar 

. 'h A f 1 ··ı .. < aymıs> .Dö ya a u unan (20.00Q) t d F ' 1ar ti . .3- h danla b'. ilk •ın nı aı za er lU yasının suya duş- İtalyan askerinin mütemadi topç te . ın a ransa g~irmcktc olduğu bütün yon naklediyordu, ne cesınue ava mey nna uy 
tiiğünii nihayet takdir ediyorlar mı} ~ltında neticeyi n1i.itevekl<ilanc b~kİcd~~ müşkülatı namus ve vekar dairesinde Hücum Arnavutluk ve Yugoslav hasarla: yapılmış_ ve sa?a. düşman tay· 

h 
ve vecibelerine hiirmetklir olarak önli- hud ti . d-'..! l d im yarclcnndE.'n temızlenmıştir. "Oç haftn 

- Sonu 2 inci Sa ifede - - Sonu 4 üncü Salıilede - yeeektir.> u an cıvarın ıuu ıu ar ~ 0 Uf· evvel başlıyan büyük taarnıulanberi 
ıu1111ıııı111111111111111111111ııı11111ıııı11111ıı11111mııı 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
tur. Babnlan vapurların muretteb~- İngiliz hava kuvvetlerinin elde ettiği rc-
tı salimen karaya çılanl§tır. kor dikkate değer bir mahiyettedir Bu 

Bugüıı varın 20 bi11 miidafiivlc bcıabcr lııgılizlcrin eline occeği muhakkak gibi olan Bardiı1anm görünü§ii 

iK1 1TALYA ~ TAYYARF.Sİ milddet zarfında en a~ı 200 dilsma.Tl 
DÜŞÜRÜJ.J>Ü tayyaresi muhakkak sure1te di.Jşürül-
Atina, 1 (A.A) - Yunanistanda bulu- müştür. 

nan İngiliz. hava kuwctleri karargahı· :Bu vasati olarak güncie 9 tayyare d~ 
nın tebliğine göre Prcvczc civannda bir meoktir. Tayyare meydanlarında ve han
dUşmnn tayyaresi deniw düşürülmüş- gnrl:ırda tnhrip edilen veya hasara uğ
tür. ratılan tayyareler bu rakamdan hariçtir. 

Akra Poscdon civannda Savoya 82 ti· Bir subay pilot Roytcr ajansı muhabiri
pindc bir diğer düşman tayyaresi deni· n" şunları anlatmıştır: 
ze di.i.ştirtiJm?ştl!r. - Gündilzleri alçaktan uçarak yantı-

lli:NTIJLiın INGİLTEREYE ğımız hücwnlarda yerde tahrip ettiği-
1\IÜ~AHİR . . . :miz ıayylll'(')er havada tahrip etHHeri-
Delhi, l (A.A) - Hint milli liberal mizd.en fazladır. Bunların yekununu 

!e~erasyonu beyannamesinde Büyiik tcsblt etmek irnkfınsızdır. 
Bntanya ve müttefiklerinin kahraman- ltalyanların bu tayyare zayiatına mu
ca mücadelesi hakkında hayranlığını iz. bbll İngilizlerin kaybettikleri Uıyyare
lı~· ederek Hint milletine mücadelenin Ier ancak 20 ye baliğ olmaktadır. 
nihai zafere kadar devam için İngiltere-
ye bUtiln yardımların verilmesini iste· 
ınektedlr. 

·- -·-.-.·-·-·-·-·-····· 1 ~ HllllllllllllllHlfllUlllllllllllllllllllllllllllllUUHIU 
··-·-·-·-·- •ı ·-·-·-•-FUi r -·-

1ıfi1Zetimize bır mC$a1 gönderen 1ngı1iz 
başvekili B. Çörçil 

ııı ııı ıı ııı ııı nı ıı m ıı 11111 m ııı ı ııı ı ııı ııı ııı , 1111111111 

Harp ne zaman bitecek? 
B. Çörçilin ce
vabı: Düşmanı 
talliamen mağ

lôp edince ••• -··----
Amerilıanıiı lngUtereye 
lıira ile uerecegt harp 

malzemesi ue B. Ruzven 
l.ondra, l (A.A:) - Pazarı~zartesiye 

bağlıyan gecede bqvekil B. Çörçil, 
yangınlarla kahramanca mücadele 
eden itf aiyc nef erlerinc şunlan söyle· 
miıtir: . . 

- Çocuklar nkı dayanınız .. Dütmam 
tamıımcn mağllıp edec~ği:ı. 

Bu ıırada civardaki bir aığmaktan 
çıkan bir kııdm batvkile §U suali aor
muıtur: 

- Harbi ne zaman bitireceğiz? 
Baıvekil: 
- Harp düşmanı tamamen mağliip 

- Sonu 4 i;nr.ü Sahi/ede -

Torpil atan 1ngiliz tayyarelerindex 
bir kaçı 



" 

SJI 'llFE 2 Yl!Nl AS'IR 2 l\e l 

-• ŞERiR& B RLERİ 
Fransa 
Mukavemet 
"oluna 

Dönebilir mi? 
Yazan : Şahin Alıdııman 

42-
Foça ve Kara
bl..run ile kara 

yolu kesik 
--Dağ deviren hanl{iniz? 

assıp kafalar bu hare'k ti 
memleketin llrfl1 Metine aylan bir bl
Clııt ııibl te!Akld etm~ kalkıştılar ••• 
~ Flguıl bu fıratı 'kaçırmak ı.te

..,edl. Çllnld1 akdemce 1.brablm P919Ya 
Mr kutde 8UDIDUf, pqa be _caize ft'I'· 
m...!'kten maada n.uı 1ral"'<ı cok ~k 
clıı..,,,nmıJtl-· 

Simdi ondan tam öç lmak sıra mın 
gPlililfuıf ~ Figan! lmn@n kıılemln• 
arılarıılt tbrıılılm paşa alpYhlnde ıı.,.•t 
-nldar, tık bir lıe7lt vtıeuda gettral: 

l»l lhnrlh a.ı.eır ~ 
Teld blltflJen velet Mltııı,..,. (I) 
B nu duyan :tbralılm paşa öfkesinden 

id!plere binmişti... ~ hemen 
tutulmaSU!J ve tojıal bir ~ 1ılndirllio 
lllyasetglha göturOldUkten ....,,,.. orada 
llonnman ""2'Ulmasuıı Pmrettf ••• 

işte, c1t!9'rinln sayılı llsbtlarından ma
ilut olan bu hırçın ruhlu !Alr . ..,Jdıı.r bir 
'l'ftlrbı emriyle eelltt satın altında nın 
ftl'dl.. Buııl!n Flpntniıı hatırumdan 
eUmlzde kalan ~ mUl'ettep divanı ile 
lılr de fU acılı:lı hlktv..den ibarettir ... 
Da~ - N..diT eektlt!mh bu 

..,ddar vezirlerin ellnden?.. Sucluyu. 
au~"""" hiç ayırt ettlklM'I yok ..• Kanıı
nun.1*natın hükmü böyle-mi?. Ver~ik
lm 'bir emirle gö•lerlne lte5tirdiklerl 
adamlan eellldm eline hemen teslim 
..liv•rlyorlar ... 

Korkanm İM vıl:ıltT --·-di )- utulu kereste ve 
m · stahsillerin muhte· 

(1 > Mcıııa.tı: Cih na iki nmhim gel- ıu: ih..::yac;ları .. 
di. Bıri putY,,rı kın!• ~en dıkıi ,.. -* Tarun satış kooperatifleri birliği, 

BA y CA vtT EMECENE: üzüın ve moır ihracında mnbalajlık ola-
1zmirde bulunmaClıf:ım !cin mektubu- nık kull.arulı=k üzere §imdiye karlar 

nuzu gf'Ç aldım. Bundan ·dolayı ceva- Slovakya dan 12000 metre k(lp kutuluk 
bun biraz Reelkmlş bulunuyor, $Uera ker- getirtmişti .. Ş~mdl d~ 4000. met.
"'2:kerelmnde Gad Girayln guell her re lnlp k~ste g~~ek U~er~~-
ilti şeltildo de yazılıdır. Bu da hattatla- Ayrıca mUstahsıllerm senelik iht_iyaç
•ın. muhtelif ol yaz1"ı mecmualorda bu lan olan Potasın Macarlstandan, goz ta
va:ı:ell ayn ayn s•kill-.de yazmaların- .,nın lngıl t"reden, filmaşm, pamuk bal
ifan n~et ..tmls olsa geTek valan çenberl, çuval ve kanevıçenın 

Alaka ve irladını!dan doİ.ıvı teşekkür Amerika ~ sa~ me~leketle~n celbl-
eder!m sayın kariirn. Ş.A. ne teşebbus edilmiştir. 

---1:).. IJ..--
Cumaovasındakl POLİSTE 
kavganın sona.. .. .. Otel önünde bil' fıa11ga-. 
Cumao•uında bir kadın yurund•n Kooeciler<le. İnörıU caddesinde oturan 

çıkan kavı<ado hi irlorinl •opol•rla dö- Hayrullah kızı 326 doğumlu Salibe Ci
vcn .S•şal lcöyündon Mu•a ve lı:.mı7 ov- rik~ İbrahim kızı 15 yasında Zehra ile 
nep ile lamall vo kuw Ayşonln Aolivc Ankanıpalas oteU önündo kavga eder
ceza malılcomeslndclcl duru,.,,o.lan bit- ken 55 sayılı polis memuru Osman Yal· 
ınİf ve hepıılnin de ikiler ay h•plı ce- cın ile 45 sayılı polis memuru BilM 
•.asına mahkümlyetlcrl karar vcrilml~ bunlan ayı~ağa çalışmış, bu esnada 
Ur. polis memurlarına hakaret edildiğinden 

-•-- haklarında meşhut suç r:aptt yapıl~ 
Bir tuhafı. ec:I tır. 
düfılıttnmda.. AS'FALr YOLDA 
Keçecilerde, Balcılar cadd · de 294 CE İ OYNARKEN 

numarah tuhafivecl dükk8.nından ~ İkicesme1 te Yusuf dede caddesinde 
aldıktuı 80nra iki adet eşrap a$1rdığı Riza oğlu 331 dof:umlu Hüsevın. mote>
Ahmet oğlu 326 doğum.lu Abdullah ta· sikletle Yapıcı oğlu istikametinden Eş
rafından şikfıvet edılen İbrahim o~lu ref P8$8YB 'trnekte iken asfalt yol Uz.,. 
338 doğumlu Mustafa yakalanarak halı:- rınde ce\'IZ ovnıyan Ahmet oğlu 11 ya-

Alıkara radyosu kında muamele va ılmıştır. da Dur.una c;arııarak yere dıi ünnti.ş 
--·- ve çoeu yi.ızunden hafif surette ya-

u o v ,,, 'l'erfl ue bec:aylşfer.. ralan.m85l~ ebebı,ye~ vermiştir. Vak'a
Şehrlmıı ağır ceza mahkemesi zabıt vı muteakip kaCBll H cyın aranmakta· 

kltiıılerinden hay VUsat Vurm8%. van- dır. 
11.00 program. ve memleke oaat aya• fesinde g~ ehliyete binaen bir Kömür almağa C:al~ır• 

n.. ~.03 ajanı haberleri. 8. 18 mt!z!lc pL derece terfi etmıstir. lıen ycnJıesidlffı 
{l ev kadını kon114l1'1a. 12.00 pn!'r•m * Gazı orta okulu sekreteri B. Serlf - 00 

' mlckeı aaat ayan. 12 33 müz;k K . il k k Keçe de. Komtlreüler çarşısında 
l 1 2 5 O • k b 1 1 3 05 ocaturk e Karataş orta o ulu se - Erı:incı>nlı İsmail oğlu Kürt Şakırın kO-

fft kar.halk·ı- k~ılanrls 13a 2e0r crl,ü 'k . L ret ri bayan Leman Zenger!ıı becayış- mür almak İJ •re biriken kalabalık ara· 
muzı • ur u e , m zı p , ı · arif '-'] t -~ k ··rül· 
1 • 00 1 •- erı. m ve"" e mce muvwı go "1nda yel~"'-'n cebinde hulunan "07 bu-" program. ve mem e11:et SBat ayan fıiU.U -'" 

18 03 milz!lı:: radyo caz orkesır-. ı 8- _ -·-- çuk lirayı vııııkesıcilikle aldıf:ı Salım 
:.fO müzik : kad ·lordan fa .. ı şarlnlım As""erıA ı ... e -e talebe '·ıu 300 d :>n1u ~~ eyin tanı'ından 
19.15 mllzlk: Creta Kollor ve Ring Cro- H ~ ~·- ı;ıkil <!t edlhnı$tlr. Kun Saklr fı:rıır eı,. 
l.ynm plaklan. 19.30 momlekct .... , a- aıvı calı .~, 1ır. nraııılmaktadır 
yan ve ajanı habelni. 19 45 müzik: 1 • Mart 941 b ·lan IC• olan yonı tJzerin e bıçalı bulıındu 
radvo lnco oaz heyell 2() 15 radyo ıı•· ders yıh lç'n nakil ur•ıile Kulell Mal· Keı;ecıl r' , Mımar Kemo1dtın cad
:tet••l 20,'45 mürlk: g•nçler mandolin tep• V• Bı.: a k rı lıselninin her llç n de. l'.m"!ber oğlu 335 doğumlu Alı 
takımı. 21.00 müzik: dinleyici lstelı:lro- sınıfında ı 1 bo ahn•ralr. okurlar 2. İn· N ızuı üzerinde bir bıçak bulunan 
ri. 21 • .30 konufma ( oıhhat oaatl. 22 30 el kanun 20 11ne kac!ar bütiln evrak- a nmı:ıtır. 

incir, tütün, üzüm işleri 

Tütünler piyasaya arze 
hazır vaziyette .•. 

UT. 

lü • 

n b t"' n yükiıniı t ım hazır 

Malezya ve ft .. vusturalya 
ile ticaretimiz ... 

'Tin ı ı ıst mi tir M tnreke şar 
· le mukıı v t l ıyıırak Akde 

de v Atlantıkt ki deniz ıi ler' 
F rnn ız donanm mm lmany 
verilmesinde ısrar cdilmesinı ba 
suretle izaha mıkim yoktur. Ka 
timizce Viti hükümeti, ne bu 
ne de yarın bu talepleri kabul 
miyecektir. 

F ransıı. bir ruh anaroisi içinde 
vaama imanını kaybettiği gün m 

-----x x lüp olmuştu. Halbuki bugün va 

Irak yolundan istifade •ederek bu Od yerle mal }'. t.de~işmiştir. Bütün Franaada 
·· • . k kikı bır ruh kalkınmasından ı 

mubadelesmi genisletmek müm_ün bahsediliyor. Bu mucizeli netice 
Bai!dattaki ticaret ate.şeliğimizden ti- söylemişlerdir. hakkı • 'edenıe F ransıı., topraklarm 

caret odasına gelen bir raporda. son za- Avusturalya bilhassa halı, sigua, zey- beşte ·· ·· Alınan i~ altında olm 
manlaıda harp hali sebebiyle Irakın tinyağı ve baZJ kuru meyvelerimizi., pa- u~u .__ .. nde beki 
traJL<it vaziyetinin ehemmiyet kesbetti- !amut hül~lanrnıza mUhlm bir paur sına ra~~n ıa::ndıs~ n . en 
'!i ve lraka muhtelli yerlerden pek çok olabilir. Yapılan temaslarda şimdiye ka- hıımleyı yıne yapabilecektir~ 
\·abanoı tacir gelmeğe başladığı bildi- dar Yunanlstandan Avusturıılyaya mU-
•ilmistir. him miktarda tUtUn, zeytinyağı ve halı 

Rapprda hül§saten denilivor ]ti' •ntıldığı öğrenilmiştir. l 'iiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~~~~ 
lhracat madd lrrlmizin Traka ve bu Avustunıka tacirlerine gön.d...rılecek il mamalı 

oldan Avu•turalya ve Malezyaya fazla mahsul nümuneleri üzerine mühim si- Kurban ol IÇID~ 
"'liktarda sevki nıilmkündilr Bazı tacir- parişler almak milmkilndilr. Hatta bun- Kurbanını hava lcarumuna •·r Singapurun s•rbest liman olması se- !ar telsn-afla sipariş vereceklerini vAclet- kurban olmamak :için "" ıc.lu,.,,,.., .. aıil:ti 
'ıl'blyle bom burada ihracat mahsu.llerl- m!şlerdir. Aynı zamanda memlekflimlze 118~ tehHkeım; • 
mizin faz.la i.ıtihl5ki mlimkün o1abılece· lazım olan kauçuk, kalay, demir ve saire Hava • ~ıılemek için h 
ıtini, hl'm de burada TUrklrre karşı fa•· ~ibl ylerin Avus!uralyadan iyi fiatll'r- vada kuvvetlı ol.ma~ _Iizımdır. Kur 
la sempati bııhmduitıı. gerek. Avustu- le memleketimize ithali de mUınkUn nını. kk~rb~n d~;;terınılc hav~u 
1'8.cya ve ~erek Mol!"Zya için muhtelif olabilir. vorme • u I• eye """Av7~Uf O 

ihrarat mahsullerlmizln trarult olarak Bunların I..oııclradan finanse edilmesi eaksırdR:. . . . _ . • 
1 "radan s•vkl mümkün olabilecel!inJ irin hic bh- zor! ık mPVcut değilillr. -k Turk mılleti"'!' gikl~-- için -----------------------------!va urumuna J.Bpbgl yarıcnm. onun m 

takil ya amak zminln en parlalı: b 
Garp vilAyetleri canlı 
hayvan ihracatçılar 
biri ~ sahasında 
değişiklik.. 
Garp vilayetleri canlı hayvan \hrac:ıt-

ılar birli1'!:inin faaliyet sahasına d bil 
bulunan Çanakkal<lc, Edime, Kırklar
eli, Tekirdağ ve İstanbul ' !ayetlerinin 
bu birliğin. faaliyet sahasından çıkarıl. 
dığı. Burdur, Isparta, Denizli, Afyon ve 
Manisa vilayetlerinin görülen lüzum 
üzerine yemden bu birliğe dahil edildi
m Ticaret vekôl tinden şehrimlul ki 
lakadarlara bildirilmiştir. 

Yeni ithal olunan sahalardan birlil':e 
lahil olmıyanlarla birlı1 3 çıkan ve çı
·arılanların, birliğin iştigal mevzuuna 
ahil maddeleri i'ıraç edemiyeceklen ve 
ı ların ihracat yapmalarına milmanaat 
' lmcsi etnre<lilıniştir. 

rtJ • t AH 
Baytari maJıa11elesl 

OlçüsüdUr. 

Türkiye - İran arasında münakit bay- ıtO•-----------~ tart mukavelenin İran Sahinşahı tarafın- KA!tl)IYAKA 

dan imza ve tasdik edilıniıı olduğundan '1.elt>k si nt>masında 
merlyet mevkline girdi~ gUmrUk ve 
İnhisarlar veklletinden şelıriml!dekl 911 yılı crefine iki büyük 
alakadarlara bildirilmiştir. fı1im birden.. 

1 -Tt.lRK('E SÖZLC 
İki hırsız mahk11m oldu.. rarza • aymun adam 

Alsanc k Mesudıye caddesındo 1 OQ 2 •• ÇILGIN BAICfRE 
numaralı Ali Haydann dukkô.rundan 

Ilis.•i, ahlaki ve lçtinuıl filim 
öteberi çalmaktan suçlu U...n oğla Ve· (Viktor Frans) ve (Anti DokaM) 
cihi ve Mahmut oğlu Ahmot Cumhur. SEANSLAR : Her ııtln z _ 5-15 
A•liye eza mahlı:em · ncc yapılan du- 8.30._ Cumartesi. pmar U de 
ruşmalar neticeainde irer ay müddetle 

i--"1.11~7-iliive saML. hapse mahkum olmu~lardır. ~ 

LALE ve rAN SİNEMAL RINDA 
BUGVNDEN triBABEN 

memleket aaat ayan. bonalar fl•tlerl. lan tek.mmıil tmit ol calr. ı!mdidon , _____ EllK:la;1l_IZiö ___ ııııı:m ____________ , 
22.'45 müzık pi. 23.45/23.30 yannkn AJ.ancalc ııskerlilı: ıubeııno müracaaıla-

A$k heyeoan ıstıTab kahraınanbk dolu bir phcser_ 

ATRAZ KALESi AL prognun ve kap&ftlf. n nan olunur. 

Ri( bir kahraman tarı'hlne yazılmıy;ın bir ercfi. hk hlT vftltln frıl ôrlıiıı· 
na henzemiyen bir ateş. hi( b"r in'3n kt dntinin varnt mJTaca ı bir harika
TÜRKC'F. GARRY COOPF.R, RAY Mtl.LA ~ R mrRT PRE o 

f'önüllü Kahraman 
Garry Gooper - Ray Milland - Robert Preston. TÜRKÇE 

r ........ , ................................................................. \••••·····~ 
= i RUYUK 1 İKA\.E ~ i L . 1 1 

........................................................................ : ........ .. 

mUzik ve sinema şôbrPlerınin t.ul ·o;tı.ı('Ju emsalsiz Şaheser 

hveci Güzeli 
REJİSO.ku l3ESTEGARI 

ERTU<';RUL MUHSII'< SADETI'İN KAYNAK 

BAS ROLLERDE : MÜNİR NURETTİN - HAZIM.. 

Amerikanın en azılı Jıaydutlann loplandıgı d' n~aruu en 1ıllyUk ha
pishanesinde ıe•cn bin bir vak'a 

I.ALENiN 2 iNcl FiLMi TANIN 2 iNcl FiLMt 
DAG SA.RKJSI 1 Korırad Vaydln 11ar1ba 

R~ıan "- ~vı. _ ...!.-~ Asyadan lıopan f'ın.,..-eın~ıal l 
EN SOS HARP ffJUR!,Ald'.AI. l'OaKÇB PABAMUNT 

TÜRKÇE P.ARAMUNT BABP JURNALi 

düsiınmek !Azımclı. Onun oynadığı ko- Kalbi, çntlarcıısıııa çarpıyordu. Rasim defa ayağı kaydı. Kendini güç tutabildi. bir çı!lık koptu. Rasim ve Gülm tek bir 
mediye aldanmak bata.. Simdi bizi adn· o kadar ona yakındı ki, kalbinin bu çar- Tam ııüneıı altında idiler. Glllan bile, hareketle dl!ndUler. 
ınakıllı atlatın~ bulunuyor. Çam l&k.m pıntılanru belki o da duyuyonlu. boleıosunun lruırll'!I altından, J(lbıeşln Rezan. zanf beyas '°rtumu konmıalr 
gıbi yapL$1J kaldı.. - Birbiriınmı hakikati ııi:tJemiyelim. oınıızlarım yaktııtJm bissedlyordu. ~ Hhumunu bissetna 1 m. bir tile L malr 

- Ba.sa gelen çekilir. Kendimizi boş Ne ben, ne de siz hissiyatınızı w heye- kasında, bir kaç basamak daha geride, !lzerlııe otumuJll ve ay.ıt lıilejllıd tuta-

um U ı ft , ı y a n saadet yere Urmiyelim.. Her Ş<!7i iyi tarafından canınm gizlemesini bilmiyorsunuz. Göz- Rettarun sırtı kırııkırmw idi. Bu kızıllık rak yüzilnil l>ur~ 
&.l.l alalım.. lerlnhde okuyorum ki. . ıı:"""yi hararet içinde geçireceğini ve - Ne _.. ne oldu? Bir yerinizi mi 

Kızın elini tuttu: Tam bu Aııdll Rezan ıııeldL Biç~ ct.tlerinln akil oldujlu bdar lltuaph t ur bf-
_______ .,._,.,____ - Rezzanın aramwla olmasını benim .ız vnl.Y"tlııri. birbirine ~ tanlut bir '8ilde 90yulac:almı ._ edbwk - APAmı! burltuJılıılunu ~ 

•Az .a,.. .• V YJLDJZ arru ettiğimi zaıınetmezslnlz. del!il mi? onan nmn d!kbtlnl ~- Bu- Fakat mı..,. .ıııı: tlllllleı:ntJeıak 1ıaD1I .-. 
an Gillen. Raslmin gözlerinde o luıdıır nunla beraber ı- haqi bir tablrd.m kendisi lslıenıQU. Cetı..nnem gibi _. ...,. ı.a.ı.naı C 1 '* Dlll'llıWı ı 

- 51 - a.şikir bir muhabbet ııerladıtım görc1t1 lçtlmıp etti. Blrindm dlilmine gk!en ııf1net1ıı aJtma bllyle ııırtı -1< o • t .., -B Bun~-~ •'Mıl •d ,,,.. 
....... ,..__,. -~ va"-abmnı uı. oJ. k-~ı d ı•· b .,,___ -L ki bu Anın zevkini .uJı:Cıt lıçlnde tatmalı. eanlı n ııotuk bir bala, ,..ana rııub- ne mm Vlll'iı. ltRtdtnl ı&ıteıwak tıııa .... unu DDZat _.,.. 6ldıa. Bu -_,.... .....,._ J---- .. ..., '""" 18 ~ P «J ro unu, ~ın an.,... istedi. belell oldu. buna btı.mıı.tL Hem d9 kime 11 • m ~ı. ...... !e' F 7 
- lll'tmsa llrteeelı 'bir fl!7 almı7.. 'F'loryı plAhna yakısan ,11..ı....ışıı lı:ıyafe- Bununla beraber, ona bira da taJal. - Yola ckovDJ edelim mi? cak.. Yalım Rubne_ lfut.MI ,*'• 'bCl- blbııııca lıııa.. b9'I mııL llılO tıAerdl. 

- Benim için hiç ~ Bu tine tettih edlyord~ Seri adımlarla eh : _ Dnmn ecla1lın. tUn 1ıu ı.rtlbııt onu avlwnık IGllJ& il• hbt olu 11111 Q111M dır'ıetu.. Bıa 

C,:'!=~\ ilk cWa olank manaz :!:'l!'ı."ı"e...~~n ~~Pka~ı~:r~'du'!:; hana ~!~ kt~~.:t = ~.tri:d:r~:.:-1 = ~ ~ oınnıla allkaclar _cıYutu :rok-~~ ı= ~ 
Mlll - llyle ı.e. Haydi ııtde- m...,bur kaldılar. run sihrine kapılıyorsunUL Sld Jamdine klleCl)ı clelpm!r!al'lll kumlan ~ Artılı: el-..., .... vnıldl ve bı.ıllteilınıı ,.ı1ıııı etmek I~ ~ 

.._ Ra.~ım. Gülenin eanı sıkılmış olduıtu- bendetmek 1ç1n ,.. .,lbnkilılae ~ ~. Bir tınttn ..,eıaı •in;' ıı, defa ıı.r lıalde w ..,.lı! yolda• .,_ Oaıa tlalra ~ • 
OCIJeu §U ihtarda buhmdu: n~ nll;orelt onu tatmin edecek all!ler ur. dlllr ıvaftaıı deni& lnıoııkl8'1YOI' al1ıl rılıııak tıM!d a o1acııılttı. IC~ 1!lrat 9lft m-t yal*tlm, ..al 
- oe.l. Fakat av•tmız burlnıluna söyledı: - l k&erlyetl bu lıııı, lnıntla muvaffak idi. ~ ••"rporm!lll lıAft ..,._ ! . 

bummn çarEıline balcamnız. - B89başa lft'mlek elbet müı'l!ccah olmbına hiç ihtimal yok. Çllhkil tı1z ,... Maıı1UQı lalıa l1l ı&nwk lıllıa bir 1 • it bahııllıyorl.nh. Buııılaıı !'ant l't- halA llllıtar vt t · tflto 
Zeytinlite plran daracık yolda llftle- olurdu. Ucllncll btT ldll'IJellln ı,..mllda -d•••ua! Ytllnııı bit "'11 htutenıJ edl- Tm 'lıu anda a..ıı 1111& ..... -. fıııııla bMl haıd)..a.ınt tlna ıııhan lllıMtlııt> fıllll ... 

mtğe batJadı__.... O l!lln ~ ıız kalaba- olma.ını hiç bh1mh l!te'1111!7!dık Fakat ,-anım : Bı.ı da ıidnle "- ı.ıa.. kalıııalt- .....,..,. tPM OIÜDllt ,.p+a •ııtıllrilıl hda ıCIMlllaı. 111anM1 lıalıfıao OOlı!ıı dil Oi!kttı • W IMllMia 
hk vardı. Gülen, ~cctiklerı sırad• yol- bundan nasıl ••kınabilecepimi!i de gll- tor. SJıa ııljyli)'e<lltlı o lıııclar ı:olt .-tlerbb teklifinde bulundu. Ayallarmda ip ta- m~tı ve feda etmem~ Calen kat'iyen yeri yavaş yavat. yoiurmala laıllaştı. 
dakllerln clllnnp dl'nüıı nnlar. h•1'tılr1ıı- rPmiYOnım ili? ı.u ftt!İntl}ı>e "1nrlı:m ve sizden cii;'enilecek 0 kadar .-.1wııı:ı hanlı sıııııılııllAr Wıa QG1eft wı RMtııı l!m.tiııl$ lılıluMıtordlı. - Ole !lldıL Tim ~ ça)lf' 
~.,ın farkında oldu. Bu te<" •sllsll !Ah· onu -'"" v •n • .,...ltıoı•lt tmkAn••••h. var ki.. tUınaeite çıktılar. Rezzan, arka tarafta Bunu düşUnerek Adeta istical ediyor- malı .. Kalkınız ve bana dayanmız. 
rik eden •·-•nm kıyafeti idi ve GU!en - $Up!ıes!z • 1 akat bunu evvelden - Rasim... lan talıipte güçlük çekiyordu. Bir iki 



• 
2 Son Kanun Persembe 19~1 YE 

GVHVH MEVZVLARI Bir ser.etik blanço 
••••••••••••••••••• 

Bob Stil ve gençliğimiz 
----:ı;w:ıt-

ezacı ._,. emal 
Yıl bası • 

941 Kolonyası 

K. A ıttaşın şah ese~lerinden 
ve Bayram hediyelerinizi 

cılızlığa çirkinliğe, lıamburluğa özenmelı bir 
tere di 'aı meı:dir. 'l'iirlı genci mitterelfdi değil 

lngiltere nihai zafere 
aöğru yürü yor, fakat 

daha fe akar/ık- Hil:ll eczane<i temin edecektir. İzmiri koloayaslylc mc:;hur edca Kcıınol Aktaş esaruı \e 19Dyalan Türkiyenin her 
yerinde ~l İzmiriınCıi yada .-esile olmakta, Kokunıluk sanatının taklit kabul etmediğini bir defa daha tebarib et
İimıcktcdir. Şık ~ise, zari( anıbaliljlar içinde her •aman hediye edilecek birer modem c.<erlcr olmak mahiyetini dalına 

Bi7.im çocukluııumuzda hatırlarım bir Stokholmda olsun. sair İsveç şehlrlerin-
b k la ah U ın. de olsını, ihtiyarında -ncinde, bir tane ıc ·ın sınıfı 1:ardı. Bun r m a en ... ~. 
kab:ıdayıları geçlıılrdi! kendilerin~ m~- göğsü lı;eri çökük, sırtı yuvarlak in.s&
•us 1-.:ılleri. tavırları, yürüyüşlerı, gıyı- na rast gelmedim. Hepsi de dim dik' 
nişi ri, konuş..şl:ın vardı. Ayaklar~a ya * 
ye c •'!:ıir edıkn arkası basık bır ne- d .. d '\'bar ırt d" ita basık Ben e o gun rn ı ı en s ıını u-
v! t. lik veya ~ene ar sı . yum ur- zeltmeği, kanburumu do,;......Utmayı iş 
ll okçe ıskarpın glycrlerdı. Pantalonla- d' d. ll 1 ._ , 1 , ı bısat -'-- t c ın ırn. C'r sa; ........ '1· • .l {.lJ. \ n 
r•~·'1 \ uk , kı mı c..ır, p:n;.wu:ı gaye d 1 . __ ,_._._ · · · 
bol bel' '•de Trablus ku.,oak, c:ıkct şeklin e iş etıyor, ..,.. .... w , . .._ ~ ..ruyor, 

'zd f • · <iyeh fes •ofrada d:k oturuyor, her ,c.ıJc ile 
omucla ab, 81 ı.r nu~kara .. kvn b l< l'ar omuzlarımı ı:eri cekıyordum. Önceleri 
yan , a <;ne <"o , sırt an ur, ' ı. •• ,o· __ ,__ -'-t' B 1 il 
kalkık. sokaklard2 kabarmış hindi gibi '':"'" ~'.':ımet '= un.. oy e ger e, gc-

' ı C: • B' ı · l · st gelince rile yürürken her kes bana bakıyor, bu 
c ' \'ar •·, kır >ır erınlardıe r~ ne mağrUl' gene;! diyorlar saıuyordum .. 
... n ~ y e nuşur • s d '--1 k . . . 1 dı ki 

,, rhe'- a c..nluzd s! Nasıl anafor var onra a ı.J1.: eJru!;ımın .Yan ann a 
m ? Biz e. e mc rukla lıırla$tık! Koca adaleler yoruluyor, _lı:ıber~'ll.. olına~J0n k ~ya mac.· "ırn dızl· ı çektım. ter- V vaş yavaş b~şım onc dıışuyor. gou-
cil · ' i.mı içeri kaçıyordu. Birat. sonra farkı-

rı;esıh 1 N 1 • dan no j J vnrınca de hal dikle ·yordı.nı. Muhi-
• r a ıa a s. ası , $• ~- d b bil "k 1" hı J T 

ra k='ıildin ? Ge:;e bakımla kav-ı tin ed u~ a ~·u r;:: ':uı;vo~ u. . ı
ga t il, ıını .... mc t!c nır Y"',an atL '~v- va..r a, •>n.se e ;e ın an('-' nı-
d !> 1 de, •P<'r sab:u..nc'.ı. ç :şıc!a. sokakta kl-

uş ım me rast gel:;= c.,m dik görünce benıo 
nbt!y de 111!. y 1 Hr •ek; de bel k, ıru'tim dL•g-

bad Y rı, ruluyordu. 
yl • t nbel Vatana d' nilnce (İkdam) da ılk yaz-

:.:l'e h\ ;nde vL , " • dıfn yazımın b:ı 1ı J (Dik du nh:-1 d k 
\ıar t oyn m k, akşaı ı vir11v m!ı dı. Ord nr ı:ırt k y 

ı r.ı c .ln 
1
e1 e raı:c. içm kt.ı. lar si.ıren c , ik hoca da. be n 

kü'} , r yalnız mah ·- ·rbiye i 11 numi müfctt ı ıt e. m;ıka 
n:ı.' ~ vl t m murl ' 1 • ' t rı d • kunf ra~ lann da tüt..:ı gc "· 

asın ' C'a t düf • dilirdi ' lcro, h y lılara bu fıkri n m:ık ı:.-
!l çok ndduna giden, ~u ız tcdim . K ıni ranslanmın birinde ' 
1 ça• c ·2 gıb: ç~rpıl :u·pı 1 ı··or'Mlll iJL:ı.n g·igsfinü içeri çeker. 
rl ile • rtlnr ~ ' kanbunı irlı. c ,, rıni ône ıv,.atır, ad~ ı~ı4 ·rini inkibaz 

ip • culitiir, h nüz on sel< z Y - ettirerek bıizülUr, kendine ııüvenen IS< 
Şlnua ve hnrbi "' ınıf.:..UnnL.1 ı.t..r-n ~ 

d TÖj\silnil gererek başmı dikleştirir' Hd-
nt.: e L1m "'-'annkine benzo.miştı. 
Kuvvetlenmek hevr-siyle kırk, elli kilo- yat inbisnt, ölüm inl<lbıwdrr. Yaşıyan 
luk ı:Ulleleri kaldırmağa savaşıyordum~ ins:ırun adaleleri ge~er ve bilzülür .. .1 

.Her gün yaptıJ!ım bu ölı;ilsüz ve usul- demiştim .. 
süz idmanlar haberim olmadan gö~l- * mU ioeri çöktUrmUi, omuzlarımı öne çe- Geçen ııün Karikatür mecmuasında 
virmiş. sırtımı vuvarl 01 lastırmıştı. Yanı ince sanatkar Rnınitin çok :ıcı bir hoki
ndalelerimin demir gibi sert olmasına kate tercüman olıın bir re<nune tesadüf 
rnl!men kanburea bir adam olm~um. ettim. Altında ~öyle ynzıy.,rdu : 

1909 da İsveçe beden terbiyesi tahsl- - Aman evladım, kaşwırnr musu-
line ıı.ittiğim zıunnn pazularımln iftihar nuz? 
ederken, hepsi de birbirinden biçimli, - Yok be moruk! Sırtımı Bob Stil 
endamlı olan bu şimal halkına karsı formasına sokmak için ckzersiz yapıyo
knn burum dan utanıyordum. Hocamız rum! 
profesör (Sellcnl daha ilk derslerden Atatürk ı:ençlii'(ine hitap f'dtyorum : 
birinde dik dur, dik yUrü! diye bir mü- Biz ırkımızın günden güne ıı;ü1.elleş-
Nlhabe yaptı : •Kendine ı::üvenen irade- mesıne ealışıyoruz. İçinde zeki ve irfa
li insan dik y{lrlir1 dik duran insarıbrın rıınızı sakladığınız vücudunuz ecdadımı· 
~i!!erleri iyi inkişaf eder. Geni• ı:oğü<lü zın bize emanetidir. Onun mühendısi ,.e 
ınsanlar verem C'lmaz. dik duranlar krın~ ıniman olmıya bakınız! Onun bıcimini 
bur duranlardan daima dört beş santhn ,)l)zmak hem emanete hivanet etmek. 
daha ll2•n olurlar beni kendinize örnek hem neslimizi inkiraza siliüklemoktır 
~·n~.: Yaşım altm~ geçtii(l halde dim Cılızlıita, biçirmizli!lc. rirkinliğe, kan
~- ır adamım!• dedi~ zaman kaçacak burluğa özenmek bir tereddi alametiı''r 

ık anyor, l:aubunmıla yerin dibine 1 Türk ~nci mütereddi değildir 
S:Cçıyordum. Filhakika dikkat ettim. SL"IJ!ll SIRRI TARCAN 

Bornova Ziraat meJıtelJi Müdürlül)iienden : 
Metre Muhammen Yilzde 7.5 Cinsi 

bedeli Teminatı 
260 :ıs:; Kr. 7508 Kr LAcivert yerli ş:ıyak 
' ektcbuniz talebeleri ;htiyacı için açık ek<lltme ile >hnaeak (260) metre el

biselik kumaşın 18 112/1940 tarı::' den i:ibaren 15 gün müddeıle aoık eksılt,..,.._ 
Ye ko. ·1 ustur. Ekıiltme 3/1/1941 cu '" ~ilnü saat 15 tP mektPpte satın alma 
ko lsyonunda yapılacağından talipierın vilzde 7 ,5 teminatını İzmir Mektepler 
muha cbcciliıtine yatırarak mak'> komısv• na ıı:etirmelcri. bu işe ait şart
nawey görmek Jstiycnler her gün mckıep müdilrlili\ün~ müracnatleri il5n olu-
nur. 12 - 22 - 27 - 2 (2536) 

Çanıaıtı tuzlası Müd rlüği!rulen : 
1 - Tuzlamızda yaptınlncak otobüs ııara!ı açık eksil ~ye ko u...<tur. 
2 - Keşif bcd li 919 lira 55 kuruş, ilk teminatı 68 lira 96 k.ıruştur. 
3 - Bu işe ait ke if ve Tesı.,-, her ııtln m dürlvetimlzde ve İını1r bas müdürlü-

• Umüzde görülebilir. . 
4 - f:tek !erin ihale gün!l olan Sil/·~' l curn.ı gllnt. Sd3l 14 te miidilılüi!ü 

ınüzde milteşekkil komisvonda hazır bulunmaları lS. 23 2 (2!i33) 5538 

lar lazım ... 
ınulrafaıa eıleecktir. 

Yeni sene münasebetile 
ingWz gazete eri 
tara an yapılan • 

ankas:ı neşriyat.. • iş 
Londra, I (A.A) - Londra gazetele- Kı"ıcu''k 1---' bcs:ıpları 

rl veni sene m.u:ıasebctiyle lllBZlY'! adı u:.acuı 

nuar ederek bazı hfuiiseleri tcltrnr lıa- . ,.
1
. ~~ p• A .... 1 tırlatmakta ve muayyen bazı v"ulo ar n-.c..r.. . " - '4ft.l'i 

üzerinde durmaktadır. r E'\IDELER: 
Il ··ti um :~e;ı ıtiı,,.,ıyle bu ·O- 4 S• hat. 2 !\fo\%, 1 A-."ustos. 3 ikinci·' 

. ·· !er şu sureti~ hülasa cd.ilclıi Ur : • ri.ı t •ihl•rindc vapılır. 
İnı!ili2 d anması Al;d nizde tam •••''!."' • ·ye11 •••• .. 

1
••••:. ı 

Hr bül.imi~t kurmuş ,,, tle iı.altı tclı· •· 
ti _e in'n biiylime<İnc m:ini <'lmu tu.r. ı ııdcl %0011 liralık "MO Lira: 
Yrni ordu en modem sil:'ıhlm+.ı teçhiz :ı • 1 • 3000 • : 
dilmr•<tc olup bu sene h:ır et" lr.J7: r , • .. ı • ı;;oo • : 

bir ':ızivele rirc:-<!lctir İn,,; z t ~ y r • - ' 4 • 5 f) 2000 • : 
· !'miıı Almmyatl3 H--.ıı. . eti ı h:ı •!ar'. 8 • % o • :? 11 • : 
\lmnn h&v'llar cir Ln n ln ... ilt r de t- ... , 15 • ı o • 3"' • : 
ı le ııetirdiı:· ha nrlard:m daha bu'" - : M • ;;o • ~ O • • 

tür u ingiliı l•Y' uredli~i bu smctle =~oo • 20 • 6000 • ~ 
1.. f t~ y ..... ; .. • t tın' t' : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• < u

1
9Dana ıs un ugunu ısp:ı e ış ır. ''T .. 1.. j banka ına para vıtır lda 
nl!lliz matbuatı yangın söndilrme işi-

1 
ur .ıye b'ı,r,ikti:..U!ş \e faiz almış 0 (. 

nın mecburi şel-tle soku1mns:ııı.ı n1enınu- vn nız para .. • • d .. • 
>ıiyct'• k•yd t·,.,ckted '· Bununla bc•a- .... az. '""Ilı zam:ınd~ talıınızı de en.mı 

r tu mecc uriyet Alın n 
· ı l • d •··ı vr.' r a 

1 
-~ ll'J 

' k 1 ! l n SOl'T'8 ı'>ul r. nı 
DF.YJ.I 'TELG ,ı\FIN y tr n•CIT'\1. LJ l 
D - r e telor gıci g ccn • ·n~ in G ne d il'~" serriyatı eski asi.•-
·,uıni cchıe':i..i Ü7.E"'"J!":de göz gezdırı"tı n nptlan. Ytt" ' ,,.ya \il:iyet Sıhlıat 

T) vli T,~ı raf v.:ızc' !'ti ı,e bu rr:üfhis s~ j )('ri mOdiirltij!ii snhık haş miisaviri.. 
i~ n İn• 7 ır. , tine h.üC.:n k:ıbıhyPti· Her J!iin r.ahahtruı a~anıa karlar Kes· 
'"l · c . mf:k im'~ nını v -dı -in· kaydet- telli ea.,dcsi 62 ... Pacfa{".ı f1rın1 yanında .• 
.,., 1<+rdir. Lıg;; ·re silfilı nlt . da oL·n' TEI,EF0.:-1 43&11 
•vl'ıt!anna karşı. sfüle ıt desi mUml·iın 
,Jmıyan bllvük bır borç altına R;rı,,i-.ı.1r tz. tiıı. stclLi TİCA ET MEJnR-

B Cör~i1in tabiriyle : •Hiç bir zan.on ı.tılıl"\"DA 'li : 
·>U kad.'.ll' az insan bu kadar büyük bır Tescil edilm~ olan (İzmir Tem.sil kon· 
Is basarmaınıştıre İngiliz milleti bunun tuvari Türk Limited şirketi) nin 19112/ 
mükafatını da görmüştür. 1940 tarihiyle tnsdik).i sirküleri ve Toni 

B. Ruzveltin nntku bu mliltlifatlardan Topuz, Mehmet Ali Oktem, Refael Ben-
biridir. basat'a verilen temsil vekfıletnamesi Ti-

A•keri ve bahri ,....,iyet •imdi ~"'·pi- caret kanunu hükümlerine göre sıcilın 
'r:nden cok daha iyidir. fn'!iliz donnn· ~R!l8 n1tmaras1na 1<ayıt ve tescil edil<lıği 
'na"ll\ln canh faıliyeti Akdeniz \'azi,·-e- ilftn olunur 
'inin cehresiııi dej':istirmek suretiyle 1 _ SiRKÜLER 
ı,;;~·iik lıir mi ovnamıslır. Düsınanlarm 2 _ VEKALETNAME 
-n zainnc karsı tazyik miicssir bir ı;e- tımir sicili tıcar~t memurluğu res· 
'•nde devnm etmektedir. mi milhürU ve F. Tenik imzası .. 
A1 ,,,anvDnın ftalyaya muhtaç oldu~u \"f.'KALETNAl\rE 
·,..,ı.r ve d·'?er iotidal maddeleri \·er- 895 sicil numa•a ı ile tescil edllm!ıı 
Mİ ı;ıe!t ih ımal d !·ı 1 ·o~e de. 01dir. Ru hulunnn Iİ""'.ir Tem il Kontuan TUrk 

vnziy ·t kısrr:C"l"I dnn:tr.:, 'et tıra~ından toeo- r,,imitcd Şl kc ) C' a., niz:ınına..'lle5ı:ıin 
·ım c-tlilmistır Fı:kıı: do =ma bundan pdinci mad<l i mucıblnce şirketin yir
d~ha ivisıni de vuonı. ;tlr ~ Biııat Alman- ~ude 'Jn bir hi.:, ni temsil etlen hız. Lir
••• ilk d fa olarek. dot·a az ııemi batır- le i.=ları bulunan İzmirde Atatürk 
~ \!arım J1!ın ctmı<lerdır addPsindQ 2 num: 4da mukim Jak Rı-

Dil$man tarafınd.ın denizde tatlnk ·-ır Jiro ,.e av:ı.i arlrcstr mukim Jca.ef 
di1en :ıcr ye"ıi harp uc;:ulüne 1nniTızler ...'.'olari : 
·uıvaff:ıkİyC'tle mukabele etmislcrdır.. Şirket ~sas nır.nrn am sınjn ycdJncı 

Ru da fngUız dentz ticarPt~in ha$f'DI\ m~dd ·si hO mıil dair sinde İzmirde Ata· 
ııukavc~tel husu .mda mukabele kabı- •Urk ca~<le. :nrle 2 numaralı yazıhanede 
ıvet•rı.i muha&;rr.a ~ttiğine del!let et· mukim 'f,,ru Topı.2u birinci imza sa18.hi4 

mPktedir veli iJ.. vekıl n ;p w tayin eylediğiımzı 
llA.TIA FAZLA MllllııiP J,AZIM '" keza avnı adreste mukim Mehmet 
Devli Telgraf gazete•in~ bu izahntı .'\li Öktem ile Ratael Benbasatı da ikin

veren sal5h!vetli zat sl,zl •ere su surrılo c ımza salahiyeti ile vekil nasp ve ta-
dPvam etmi~tir , ın vled ~ı.'1tci ve mumaileyhler tara-

Alrn nlan.n derı•t:nltı üsl -ı ,n1~1dc ınt!an apı':.l~k bi cumle muamelit 
PM oın.fan 1SJ'18llVa hu< :C! ma k .J'U' l lle unza eılilocek evrakın şı.rketimızı il
uza. i"ta;.tallı .. Alrı n1 nn esasen ma· um ed.ebılnı ı ıç. şiıket r.ıilhilrü al
Hk hulun ı, .• 1 rı rr \_ .,.1 ·' d -rrla rlenı-, ın hın 1 · •. za ıie beraber iki..ncı wr 
altıları it lv;ın cenmı'•ıl ~run da iltı- z::!arJan bırır.m llaZ'• icap ettiğıni ve 

halti:vl~ d.ıhn fazfa a: ;t Bt:•:' r n cnd nnın o sur~tlt> i!ayı muamele ve 
taar>"UZ!arına kaısı knvnınk kin vao ıI va salfıhiyettar >lddtlarını beyan 
kafilelerine f la mikdarcla muhrm ve- 1.deri7.. 
mega m~cbu-ı..ı.. '3un •n icm de d ~a Kcndileriuın vukarıdakı kayıtlara rı-
.atla n.uhr1ne ma]:K olmamız lürmriır. ...et etmek şartıyle şirketimiz nannna 

...,..._ -- ~·tr türlü muaıncl.atı ticariyeyi i{aya 
Yugoslav31ada e~m1!1:, ırketır..:z n.,,,~n• her tur!ü evrak. ıa

vabıt. \!e levayıhi itnza)_·a, şirketımızın 
"'lıer l1(? tı Z V fh l<•moil et·nckte o'd"Jgu Unyon harik ve 

ile E1P. flecelı.. havaı ve :l.lanh:ı\ m ve l{nnkort nakli-
İZ!111R lıttNCİ 1CRA l\1E1\IURLU- E'ello(rad. l (A.A\ - F a ilırat' t ,.. ·at sioorta kum.panv lan tarafından 

l ",1·~•1).1\N : 'h k• k d • ırketımıze nıevd" :.:Jı.i\'etler daıre,ın-~ 

'!{'\e 

le i 
Kızılçullu korn mahallinin az ileri
indeki simcndifcr köprüsünün sa· 
mda 5 dönüm bağı, bir dönüm sergi 

ai, iki ağ3c dut, yedi ağaç ba 
m bir kuvu ve ulumhayı havi ve 

ı•'.llde iki odalı muntazam mutbah 
ve demirden fırını havi bağ kulesi 
oa,ğiyle birlikte acele satılıktır. 
Taliplerin : İmıir Selvilitepe yuka· ı 
·ı Sinekli caddesinde bakkal Ali 

11avdar Gülene mürncaatleri.. 
1 - 4 2590) 

~iııal!IJPJl•19!1. -·~ 
lZMIR BELEDiYESiNDEN: 

1 - .Al.sancak istasyonunda vagondan 
!:-ava gazı fabrikasında idarece gösterile
cek mahalle şartnamesi veçhlle on b;n 
toıı Zonl!Uldak maden kömllrünün na
kil ve istif işinin bir 9l'llelilti açık "ksilt
rne suretile mUteahhide ihale edil..,.,k. 
tir. Muhammen bed"li beher tonu 30 
ku~tan on bin tonu Uç bin lira muvak
ikat teminatı 225 liradır. Talinlerin te
minatı Cümhuriyet merkM bankasıM 
Yatırarak makbuzlarile ihale tarihi olon 
11-1-941 Çarsamba g\lnU saat 1R da en
cUrnene milraeaatları. 

2 - Zabıta amir ve memurlarına 90 
çı_~ fotln satın alınması yan l•lPri mU
dilrlü~ekJ şartnamesi vechile adı: 
"kslltmeve konulmustur. MuhammPn 
bed.,ıı 765 lira muvakkat teminatı 511 
ltrııdır. Taliplerin teminatı Cümhurivet 
ıınerk..z banlcasma yatıral'lllı: makhuda
ttle ihale tarihi olan S-1-941 Çarşamba 
zllnn saat 16 da eneilınene müracaatları. 

?A-28-2--8 

fı BelC<Uye ll' ozbaha<ında bir sene zar
l;ı nda kesilen hayvanlardan cılcaoalı: kan
~'i;"d &en(!Jik satı., yazı isleri müdi!tlil
, •n eki şartnamesi veçhile açık artır-

" ., • ti ·.,r müs ül hir vazıy• t ogım:ıus· 
Emliik ve F.:ytam bank .na !">Otert ur Jia 1 muzır ur 1 ı nüm: ·i"H>r ac sıgorta mua::.cl~tı <ı'-tdetmrğe ve si-

olun art :----"la a k.; ~r verile İz ır.. ıt.1 J>i.ı 1 ıce ve ıJ' 1 J- Lcrleri tanzimıne 
l c• r dir ll ıkt e tem 11 kontu\ 1 tıam \'e hesahına 

ıie klncı K ,.,,taş md. ailesinin Had bev ı ç ı.. ık it •'• l 
ııokaJ!ında 14. 14/1, H/2 num alı \le,.. .ı. m. d le· ak ... u ..... ınıza c•r. ,e <lJlC•rta ucret ennı keza 

k d a ' t sil kontu . • nam '' hesab•na ııı.h-tapunun ay ına !(Öre ada 609. ı;ı:m: ı · d:ıs ecl'ıl " ktir " cK v-, alan 1 
34 •< < rd k L ~ 'I e 'e mPzkü• sırorta kumpa.'lyaJarı ta-•...,.,,.., numarala a ayıtlı ve sair lü avın on besını.::c t t'"ik rıevkiine ko a-
zuınlu. izehab dosyd11sındaki tapı kil~ . , ktır d~~:!a:d:ır1::~i =~~:ıaııı;e~:ı 
ve. v~zıyet _raporun a yazılı her bıri bın Adam hasu"' 5-0") !" 1 ek- k 
i.kı yilzcr liradan ceın;ın (36n0) lı;i-1 k..ıy-. k il ontU\."arı narnın tc ~.).('Ve ve işbu mu-

1 m rer e vt""lk'3 \0$Ulıi ıellttan mütcv ı4 her ne'i davalar-
meti mulı~mmeT'Eli i.ic evin mi.ılkıveL f"k"'rt; ve t .a edilecel tır da üdd · dJ 1 h 
açık arttırma surctile VJ 844 No.lı ı:ml!k m eı mıi . ea:ı ey ; üçüncü şahıs 
ve Evtaın banka.;ı. katıLuıu ınııc!ll-ı;nc··· - sıfatlanv)e ŞU'ketimızi derecatı muhakı· 

c 1 Zl\IPt lı~t. 'Cl ı.t:ıııuın.U· •nın kaffcsmdc ter sıfat tarik ve suret-
bir defaya mahsus olmak üzer• arttır- "ı•~·D• ". .. ı 

\.JI ı""<ı n:"' .e tetn.sile \e bu husWI it;lıı bir -reya rnü-
ması l0/

2119
11 pazartesi flinli saat 14 Emlak ve Eyru . ~k...sına ipotekli U::arldit avukat, dıli hibre. tayin. tev«il 

te İcra dairemiz içinde yapılmak üzere olup sah1ma~ına ~arar verilen İzmh·de ve ezlıne, şirketimiz namına tebliğ ve 
bir ay miiddPtle satılığa konuldu.. Bu Ka•an Hızır mohallc. inde Ütücüler so- tebellüjia. haciz vaz ve fekkini talebe. 
arttırma neticesindP satıs bedeli her ne kağında 2li tapu No. h ""tapunun kırvdı- sadır olacak ilamların infazını talebe 
olursa olsun en cok antırnrun üzcrıne na ı:öre ada 310. parsel 33 te kayıtlı ve hü!lisa şirketınıİLce ifa edilmekte olan 
ihalesi yapılacaktır. sair lüzumlu izarı;.tı dosvasındaki taııu muamelatı ticarlyedc şirkctimızi.n m.:n-

Satış peşin panı ile olup ınilşteriden kaydı ve vaziyet raporur.da yanlı 1600 faaünın icap etth eceği bilcümle tedbır
yalruz yüzde iki buçuk d<llliliye masra- lira kıymeti muhammeneli dükkmım leri şirket müdiranından farksız olarak 
fı alınır. İpotek sahibi alacaklılarla eli- millklyeti acık arttırma SU"eüyle ve 844 ıttihaz.a mezun oımak üzere Toııi Topuz 
!!er alacak.lıların ve irtifak haklo ,..Jıip- numaralı Emlak ve Evtam Bankası ka· ile Mehmet Alı Öktem ve Rafael Baı
lerinin gayri menkul ü:rerindeki hakla- nunu mucihioce bir defava mahsus ol- basatı yukanda yazılı şekilde mfu;temi
nm işbu i!Sn tarihinden itibaren 15 giın mnk u...,,.., arttırması 71211941 cuma ııü· an hareket etmek üzere vekil nasp vı: 
içinde evrakı milsbiteleriyle birlikte me-, nü sııat l l de İcra daıttmlz içinde va tayin eyledik. 
murlyetlmlze bildirmeleri icap eder. roılmak ilzere bir ay müddetle sablı~ J R. Jiro iınzasL. 
Aksi halde hakları tapu slcilince ma- konuldu. Bu arttırma neticesinde satış J. Solari imzası. 
itim olmadıkça pavlasmadan hariç ka- Weli her ne olur"8 olsun en çok arttı- Bu bin dokuz yüz kırk senesi K. evvel 
lırlar. 29111941 tarihinden itibaren şarı- ranın fuPrirıe ihalP<i }'apılacakbr .. Satı• ayının on birinci ııUnü tarihi ile olan bu 
name her kese acıktır .. Talip olanların ~sın ıı_ara ıle olup müsteriden yalnız vekfiletnaıne :tlrine mevzu imza şahıs ve 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi veya vüzde iki bu~~ dellaliye masrafı alı oüviyeti dairece manıf Jozef Solarinııı 
Milll bir banka ıtibar mektubu ve 9401 nır. fııotek sa~ı~ı alacaklılarla ~~er ~la- olduğunu tasdik ederim. 
19046 dosya numara.•iyle İzmir ikinci caklı.lann ve irtaak. hakkı sehlplerinı.~ Beyoğlu Dördüncü Noteri Mithat C.... 
iera memurluğuna müracaatleri ilfuı <ıaYTı men~ ilzerındekl hakl~nn; ı, mal Kuntay resmt ınUhilrü ve S. 
ol ur 5732 ( 4) bu llil.n tarı hinden ltibattn 15 gün ıçm- Ormancı !rozası 

un • de evrakı müsbiteleriyle birlikte me- Umumi No. 7907 
mutfyetlmize bildirme'---' ı'cnn eder . .Ak- H·-·d N llfl03 

maya konulmuştur. Senel'.k muhammen · h ld h 1 ~n ~ maICım 1 ~"'" 0
· 

bedeli 150-0 lira muvakkat temlııatı 112 sı a e ak arı tapu sici.lince şbu 11 kAnunuen-el 1940 tarihli ve-
olmadikcn paylaşmadan lııı.riç kalırlar .. lcSJ.,tname altındaki imzanın ~ ve 

lir& 5Q Jru;nıştur. .. . 20/1/1941 tarihinden itibaren~ hilv.~eti marufum İzmirde Atatürk cad-
Talıplenn temlnab Cümhunyet m~r- l·er kese B(tktır. Tallı> olanlarm yüzde desinde 2 No. da multim Jak ·şar Jiro-

kez banka..ına yatırarak ınakbuzlarile yedi bucuk teminat akçesi veya milll nun oldıı;tı.ınu ta!>dik ~erim. Bin dokuz 
birlikte ihale tarihi olan _8-1-94- <;:ar- bir banka iübar mektubu ve 93919~50 yilz kırk senesi kanunuevvel ayının on 
şamba günil saat 16 da en~ılmene müra- dosya numarasiy1" İzmir İkinci icra we- dokuzuncu perşembe günü .. 19/12.1940 
caaUarL 24-28-Z-6 ınurluiuna mürncaatleri ilan olunur. T. C. hmir iicüncü Noteri Stire7Ya 

Hilal Eczanesi 

• C. Zi aa B nkası 

Ziraat banka.'llnda kumbaralı ve lhb:ırsu tasarruf hesaplarında en 82 (50) 
r · msı bu, :.... nlara 'len ede 4 defa çekilecek kur'a Ue ~dakl p!Ana göre ik· 
raır:11•e ıııacakw : 

t Adeı ı.ono I.Jr 4.0Nl Ura 

• • 500 • 2000 • 
t • 2:.0 • ı oııo • 

40 • ıoo • 4 l 00 • 
100 • :;o • 5000 • 
120 • 40 • 4 800 • 

lfiO , ZO , 3.200 • 
UIK AT: H apı'ltındelti paralar lr. sene içinde ~O lir d2'l eşafıı dllşro1· 

yeni e ıkraınlye ç· • ~ ~dırde yüzde 20 hz'• y' ven!ecek+ir 
K ur'alnr senede 4 defa, 1 t..') l!U. 1 Hırincı kiın , l Mart ve 1 Haziran larlb

lerinde çckile<cktir. 

lzmir Yün ens catı 
T. A. Şirketinın Halkapınar kuma~ fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııiyle yeni çıkardığı kuma,lar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZllUR 

Yenl ,, .. ~··~ cağmı:z elb'seler için ba mamulab tettih edin 

.SATIŞ YERi 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Kendinizde veya c.oçuklan
nızda ~ördi:.~ünüz 

RaW:ılik. Karu •zlık. Hll%1m.'nzlık. K ann aitnlan. Karın 5isıneleri, BQJ'llll 
maknd kosınması, Oburluk. B•• dilnmesi. Salya akırum, Sar'a~a beDM!r 
sinir hollt•rl. Gece korkuları. Conncde, i itnı~de bc:ıuklulr.. gibi pyri 

tahü haUer; 
Bunlar vevtp icilen sevlenn temiz ve saf olmamasından dolayı barsak· 

)arda vetısıo llreveo ve kanlarımızı emen solucanıann tesiridır Bunlardan 
kurtulmak ıcin tcı.aneden bır kutu Sanla alınız.. Ve iı;ındeki tarıfe mucıbin
ce kullanını:r. .. U..rhal kurtulu ınuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURU~l"UR .. 

JZ MJR 

Isı-ine 

Dikkat 

PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim ~irkP.ti 

Şirketin M .. rkez ve Fabriknsı • lzmirdc Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpetma., Değirmen, Geyik 

ve Leylak marlcııLırını havi her nevi Kabot Bezi imıı.1 eylemekte 
olup mallan Avrupe.nın avnı tip mensucııtınA laiktir ••• 

'rp!pf on !\o. 2211 ve 3097 
adresi : Bayrak lzmir 

Olcay resmi mühilril ve imzası Rafael Benbasat imzası 
Umumi No. 8479 .. Hususi No. 111103 İzmir Tcm..U kontuvarı 
İşbu vekaletname sur~tınin daire dos- Türk Limited rtrketi remıt mühlirtt 

y2Slllda saklı 19.'12/1940 tarih ve 7007 Mehmet Ali Ökıem imzası •• 
umum! numaralı aslına uygun olduğunu İzmir Temsil kontuvarı 
tasdik edenm. Bin dokuz yüz kırk se- Türk Limited Sirkcti resmi milhilrii 
nesi kAnunuevvel ayının yirmi altıncı Umuml o. 7920. Hususi No. 11/11% 
perşembe günü. 26/12/1940 Mu sirküler altına konulan imzel•-

Otuz k=luk pul üzerine = ~ n hüviyetleri maruf İzmlrde 
T. C. İzmir ücilııcü :Noteri Süreyya Atatürk caddesinde 2 numarada muk:ım 

Olcay resmi milhilrü ve imzası ve Beyoğlu dördiincli noterli~ce mu-
SİRKÜLER saddak 11/12/1940 tarih ve 14601 ve 

İzmir temsil ı<0ntuvarı Türk Li.n:ıited dairemizce mtlS3ddak 19/12/1940 tarıb 
şirkeünln neşr~ bulnnan sirküle- ve 7907 numaralı vekAletnameye mllste
rine zeylen bususab litiyeyi ibraz ed<.rız. niden Iİmıir TeJ:D';ll Kontuvarı TÜRK 
Beyoğlu dördüncü Noterliğinden 11 LİMİTED ŞİRKETİ) namına birinci Je

kfınunuevvel 1940 tarih ve yevmiye recede imza aaU.hiyeti verilen Toni To-
14601 cilt, 1607 sayı ile ve İzmir üçüncü nuz ve mıunıılleyb ile birlikte mlistere
Noterlijijnden 19 kfulunuewel 1940 ta- ken vaz etmek şartiyle ikinci derecede 
rih ve yevmiye 7S07 sayı ile musaddak imza saWıiyeti verilmiş olan Mehmet 
\•ekiletnaıneve tevfikan :ı:lrdeki imza sa- Ali Öktem ve R:ıfael BenbMııbn oldu
hiplerinden Toni Topuzun diğer iki im- ;tı.ınu tasdik ederim. 
za sahipleri Mehmet Ali Öl tem ve Ra- Bin dokuz y{I% kırk •enesi kllııunuev
fael Benbasattan her hangi biri ile müş- vel ayının on dokuzuncu ı;ıer~mbe dl· 
tereken İzmir Temsil kııntuvan Türk nn.. 19/1211910 
Limited Şirketini idare ve temsile ve İmı.lr Üç!lncll Noteri Stıreyya Ol· 
şirkete ait evrak ve vesaiki şirket mü- c:ny resın1 mühftr ve imzası.. 
hürilnQ koyarak imzaya salAJı.lyettar Umum! No. 7921~ Hususi Na. 111112 
kılındıklarını arz ve keyfiyetin zlrdekl f bu sirküler suretinin daire dosya
iınze nüumunelerlnln kayıt buyurulma- sınde s:&klı 19/12/1940 tarih ve 7920 nlJ" 
sını saygı Ue rica ederiz. mıu-alı nilshasına uygun oldu~u taıı-
İzmlr Temstl kontuvan dik ederim. Bin dolruı yüz kırk senesi 
Tlh-k Limited şirketi resııı1 mtlhürll kdnunu!!VVPI Rymm on dokuzuncu ııer-
Tonl Topuz imzası :ı<"mbc gilnil. 19/12/1940 
İzmir Temsil kontııvan İzmir Üçüncü Noteri Silreyya Ol-
Türk Limited şirketi resınt ınühilrü cay resınt müh!lr ve imzası .• 
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ASKERi VAZİYET 

Yunanlılar Lib
roza 1 5 kilo

metre yaklaştı 
En mühim İtalyan mü· 
ııahaie yolunun Jıesil· 
mesi yalıın gibi •• 
İngiltere rıVçan Jıalen 
ier alıyor •• 
Radyo ııazetesine göre Arnavutlukta 

hru·eloat büllin cephelerde inki~af ha
lindedir. 
Şimnl cephe.inde : Yunan ordusu ba

zı ilerlemeler kaydetmiş, stratejik bazı 
mevkiler zaptedilmişfü. Bir hafta evvel 
Ohri gölünün batı sahilinde Lin .kasaba
sını znpteden Yunanlılar şimdi Iskumbi 
salıilinden Elbasana giden yol üzerinde 
harckellerinde devam ediyorlar. 

İtalyanlar çekilirken yola siyah ck
nıek lıotiııde bir çok patlayıcı maddeler 
attıklarından çamurlar içinde bu mad
deleri toplamak büyük güçlükler arLet· 
mektc Ye bu yü~den ileri hareketi ağır
Jasmaktadır. 

M.ıa~1afih Yunan öncüleri Elbasaııa 
giden üc mühim yolun telaki noktası 
olan f.i braz kasabasına 15 kilometre 
yal<lafünuılardır. Bu kasabanın büyiik 
ehemmiyeti vardır. Zira Draçın sık sık 
bombardımanı hasebiyle İtalyanlar ana 
vatandan getirdikleri kuvvetleri ve harp 
mıılzeınesini Draçın şimalinde Şinkin li
ınarıına ihraç etmekt<!dirler. Bu kuv
vetler ve malzeme cepheye iki mühim 
biı·isi Flba'an - Tiran - Şinkin, diğeri 
yoldan sevkolunmaktadır. Bu yollardan 
Şinkiııcl~n Yugoslav hududunda Pesko
Jıicaya müvazi olarak Libraza giden yol
dur. 

Draç - Elbasan yolu çok yüklü ve İn
giliz - Yıınan tayyarelerinin hücumuna 
fazla maruz olduğundan Ş!nkine çıkan 
kuvvetler bu ikinci yolu tercih etmek
tedirler. Şayet Llbraz Yunanlıların eli
ne geçerse büyük askeri kıymeti haiz 
olan bu yolun kıymeti sıfıra düşe.cektir. 

Merkezde : Timoriça dağı cephesinde 
Yunan ordusunun yapmakta olduğu 
yarma hareketi devam etmekte olup 
ltalrnıılar için gün geçtik(e daha vahim 
bir vaziICI almaktadır. 

Evvelki gün alınan bin esirle harp 
malzemesinin bu mıntakada alınmış ol
ması büyük ihtimal dahilindedir. 

Bugiin Dobroşanın batısında Novaz 
me\·kiini de :zapteden Yunanlılar biraz 
daha Berata yaklaşmışlardır. 

Kilisura cihetinde fazla ilerleyiş yok
tur. Mevzü taarruzlara mukabil taar
nızlar olmaktadH". 

Sahilde Himaranın şimalindeki hare
katta stratejik bakımdan mühim bazı 
mevkiler Yunanlılar tarafından ele ge
çirilmiştir. 
ADRİYATİK DENİZİNDE 
İngilizlerin Adriyatik denizinde as

ker ~e h ;p malzemesi yüklü dört bü
yük Italyan iaşe gemisini batırmnğa mu
vaffak olmaları Arnavutlukta muharebe 
eden ve bundan :sonra Arnavutluğa 
nakledilecek olan İtalyan Jotaatının ma
neviyatı üzerinde çok büyük sarsıntılar 
tevlit etmesi kuvvetle muhtemeldir. 
LİBYA CEPHESİNDE 
İngiliz kara ve deniz kuvvetleri Bar

diyayı siddetle bombardıman etmekte
dirler. Bu milstahkeın ~cbrin garnizonu 
diirt fırkanın döküntülerinden 20 bin 
kisi tahmin edilmektedir. 

İtalyanlar bu şehri müdafaa i<;in her 
biri 40 • 50 asker tarafından müdafaa 
edilen kırktan fazla müstahkem mevki
ler hazırlamışlar ve bir çok tank hen
dekleri yapmışlardır. Bununla berabcı· 
1 ngiliz taarruzlarının ba~ladığı gün Bar
diyanın uzun bir mukavemet gösterme
den düseceği de muhakkak sayılmakta
dır. 

HAVALABDA 
Londrnda ÇJkan Deyli Mey] gazetesi

nin Vaşington muhabiri Walter Forse 
göre, Amerikada imal edilmekte olan 
harp malzememni İngiliz ve Amerikan 
ordular1 arasında yarı yanya paylaşma 
anlaşmasına tevfikan Amerika ilk ka
nunda yapılan ve Uçan kale adı verilen 
J2 tayyareden altısını Böring fabrikala
nnın yapını~ olduğu 26 uçan kaleden 
dün ü~inü Ingiltereye verecektir.. Bu 
:sonuncu fabrika yeni bir tipte 42 uçan 
kale daha hazırlıyacakbr. Bunlardan da 
2l i İngiltereye ııönderilecektir. 

Bu suretle mart sonunda İngiltere bu 
dns tayyarPlerden 40 taneye malik ola
cakbr. 

Şimdiki halde Amerikan orduswıda 
SZ uçan kale vardır. Bunlann da İngil
tereye vcrilmrsi muhtemeldir. Çok uzun 
menzilli ,-~ siiralli olan bu tayyareler 
Alm:un-anııı uıak yerlerine ve Ifalyan 
iislcriyle sana.vi merkezlerine yapılacak 
laarr111Jardn kullamlacaktır. 

;:;...---

In~iliz tayyare .. 
leri Italyaya 
hücum etti 

Fili.tin, 1 (Radyo - 22 S.) - Kahi
re uzak şark hava kuvvetleri umumi ka
rarı>ô.hı bildiriyor: 

Hava kuvvetlerimiz Tarantoda mub
t~lif hed~fleri ~ombardıman elrni§ler
dır. 11 bomba tam hedeflerine isabet 
elrnİ•tir. Nanoli Balermoda bir çok fab
rikalar ve bu meyanda kimya fabrika
lan hombudıman edilır.iıtir. 

ARNAVUTLUKTA 
DünAvlonyaya 23 üncü akın yapıl

rnıcıtır. Bir ingiliz tayyaresi dönmemi~· 
ti>. 
AFRiKA DA 

Bardiyada ve Bardiyanın garbında 

Romanyanın 

A1acar ve Sov
yetlerle arası 

açılıyor 

İngiltere 11e ispanya 
Tanca meselesinde 
uyıqacaıııar mı? 
İngiliz - İspanyol müşterek komisyo

nu Tancanın idare şeklini tesbit için 
bu şehirde toplanacaktır. Tanca !ngiliz
!spanyol münasebetleorinin sembolü ve 
temel tasıclır. Bu mesele hallediliı"se 
diğer ihtllaflı meseleler daha kolaylıkla 
halledilınis olacaktır. 
'ŞARKt-AVRUPADA 
Şarki A\TUpada; Macar - Rumen ınü

nnsebetleri gittikçe gerginleşmektcdir. 
Romanyanın Sovyeilerle de arası açıl
makta olup SovyetlCT birliği Rumen • 
Mucar ihtilafında daha ziyade Mac:u•is
tanın taleplerine mütemayildir. 

Söylenildiğine göre: Romanya Mosko
vadaki büyük elçisini geri çekmeğe ka
rar ve'l'miştir. Bu siyasi münasebetlerin 
inkıta.1 manasına gelmese de dostane 
~ayılamaz. 

---l:J>----

A frikadaki harp 

- Baştaralı 1 İnci Sahifede -
ğini yazmakta \'e şunlan ilave etmekte
dir: 

Graçyani hfiliı Tobruk ve Barcliyado 
bir meydan muharebesi vermek ümidin
dedir. Böylece. Tobruk mi.idafaası için 
hazırlıklarını ikmal etmek lıususunda 
zaman kazanacağını ümit etmektedir. 

1NG1L1Z TAYYARE HüCU?ln.ARI 
Londra 1 (A.A) - Mısır İngiliz hava 

ktı\'vetlcri karargi3h1nn1 resnı i tebliffe'i: 
29-30 ilk Kanun gecesi ağır bombardı

man tayyarelerinden müte,ekk;\ filola
rımız Llbyada Gazele ve T~bruk tayya
re meydanların:ı taarruz etmL.;:;)erdir. Ga. 
zeleye yapılan hava hücumu'nda mlite
acldit yangınlar ve infilaklar çtkarılmış
tır. Tobrukta düsınan dafi bataryaları
nın şiddetli baraj ate.~ine ı-ağmen hu
cumda sonuna kadar devam edilmistir. 

Geçen Pazartesi günü mutat ke,ifleri
ni yapan avcılarınıız hiç bir düşm;n tAy
yaresi görmemişlerdir. BArdia ve Tob
ruk üzerinde de müteaddit keşifler ya
pılnuştır, 

29 ilk Kanun tebliğinde avcılanmJ?.ın 
dü5ürdiil<lerini bilclirdiğiıniz bir (Savo .. 
ya 79) tipindeki tayyareden daha iki 
tayyare ile biı· Fiat 42 tipinde diişmaıı 
tayyaresi düslirüldüğU öğrenjlmistir. 

SOMALIDE . 
!ngiliz Somalisinde taan:uzi keşü uçus

laıwda Seilada düşmanın askeri hedef
leri bombardıman edilmiştir. 

29 llkkanundn ltalyan Somalisir.d~ 
(B~rdera) hava meydanı bombardıman 
etlilmi~fü. Bir Savoya tayyaresi tama
men tahrip edilmiş cliğer bir çok tayya
reler hasara uğratılmıştır. 

MALTADA 
Düşman Mallaya bir akın yapmıstu·. 

Hasar ve insanca. zayiat yoktur. Yalnız 
iki çocuk hafif surette yaralıdır. --·--
Yunan - Jtalyan harbı 

- Baştaralı 1 İnci Sahifede -
1 - Giiriced~ıı başlayıp Mosbopofüi 

gecerek Berata cloğnı. 
2 - Yukarı lşkumbi vadisinden ge(c

rck, ICokoş civarında .Moka dai:'lllı aş
mak suretiyle ikinci bir kol Elbosan:ı 
doKrı.ı hareket halindedir. 

3 - tiçüncii kol da Poğradeçten J,in 
üzerinden Yine Elbasana doğru hareke
tini inkişaf ettirmektedir. 

Dün gece İtalyanlar Lin kısmındaki 
tehdidi hafifletmek için kuvvetli bir mu
kabil Jıücunıda bulummıı;larsa da püs
kiirtiilmiişlerdir. Her iki taraf ta ağu' 
zayiata uğramıştır. 
İşkumbi vadisind~ Yunanhlaı· dağ 

topçusu ve iyi ıaliın görmüş cüziitam
larla kuvvetli bir şekilde tahkim edil-
miş olan İtalyan mevlülerine hücum et
mişlerdir. Bu cüzütamlar bu ıwntakada 
çete muharebesi usullerini tatbik et
mekte~irler. Elbasaıun dağlık mıntaka
sında ltalyanlara karşı isyan halinde 
olan .Amavutlaroan da bilahare yardım 
görmeleri muhtemeldir. 

İşkunıbi vadisinden Lin dağlarına ka. 
dar uzanan bu sclıada italyanlann mü
dafaa vaziyetinde bulunan kuvvetleri 
dört fırka tahmin edilmektedir. 

İngiliz • Y unruı hava kuvvetlerinin 
mü temadi akınlariylc bu dört fırkanın 
vaziyeti çok sar;ılmıştır. Dün İ.şkum bi 
nııntakasında İtalyan tayyarelerile müt
tefik hava kuvvetleri arasında bir mu
harebe vuku bulmuştur. :iki İtalyan tay
yare•i diişürülnıüştür. --·-Amerilıanın Fransa 
büyülı el~isf Madritte 
Madrid, 1 (A.A) - Amerikanın Fran-

sız hükümeti nezclindeki yeni biiyük el
çisi aıniral Viche Leahy gitmek üzere 
Madridc gelmiştil". 

"' 
askeri anbarlarla nakil vasıtalarının te· 
cemmülleri bombardıman eylemiştir. 
ŞARKt AFRIKADA 
!talyan şarki Afrikasında bir düşman 

kampına pike hücum yapılmı~lıı. As
sapta askeri anbarlara, depolara taar
ruz edilmiş, kamyonlara ate§ verilmiş
tir, Dangela kampında müteaddit yan
gınlar çıkanlmıştır. ' 

Tobru~a kadar 
giden yol ln~

liz kontrolü 
altında 

lngilizler 3500 
den çok Alman 

tayyaresi 
düşürdü 

Bir Alman lıöprii&ü 11e 
gemisi haua hücumu 
ile tahrip edildi •• 
Filistin 1 (Radyo • 22 S.) - İngiliz 

hava nezaretinin tebliği: 940 senesinde 
İngiliz avcı tayyareleri Fransa ve- İngil

Londra, 1 (A.A) - Orta §lll"k tere sahillerinde. ve gemilerin himaye!<i 
karargahı nezdinde bulunan Royter esnasında üç bin düş·nan tayyaı·esi dü-

INGILIZLER TRABLUSGARP· 
TA 11 O KiLOMETRE 

iLERLEDiLER 

muhabiri bildiriyor: şürnıüşlenlir. lııgiltere üzerinde balon 
• • . . • • .• .. barajları, dafi bataryalar ve avcıların 

lngiliz devrıyelerı. ikı g_un~ur faaliyetiyle geçen.sene imha edilen düş-
T rablusgarpte 11 O kilometre ıçerıye man tayyaresinin adedi 3500 ü geçmi~
kadar hareket halindedir. Ayın 22- tir. 
sindenheri Bardiyadan T obruğa ka- BiR KöPRtl'. VE BlR VAPUR 

dar giden yol sahil boyunca İngiliz LoTAfdffi1P1 E(AD1,;L)Dt saı· . 
d • J • • k tr ı·· al • dır n ra . .,. - 1lliiye1tar mah-
evrıye erının on o u tınoıı • fille-~en b'ld' 'idi"· .. d" ·· 

K f 
. ı-u ı ırı gıne gore un gun-

um ırtınası yıne ba.§lamı§tır. Ha- düzün yapılan hareketler esnasında bir 
va sıcaktır. 'ugiliz bombardİinan tayyaresi Emme-

iNGlLIZ KARARGAHININ rih civaı·ında mühim bir köprüyü bom-
'ıahmıştır. Flesııli:ıg civarında taarruza 

TEBLlôi •ığrıyan bir düşmİın gemisi de tamamiy
Kahire 1 (A.A) - lngiliz umu- le yana yatmış ve arka tarafı suya h t

mi karargahının tebliği: T rablusta m1ş halde görülmli§tür. 
Bardiya mmtakasında topçumuz Londra 1 (AA)·- İngiliz hava neza-

retinin tebliği: Dün gece (yılbaşı gece-
tekrar büyük bir faaliyet göstermiş- si) 1ngilte:ıte Üze'l'inde düşmanın hiç bir 
tir. Sudan ve. Kenya hudutlarında ' 1aliyeti 0lmamJ§tır. 
devriye ve topçu faaliyeti olmuş- Londra, 1 (AA) - Royter ajansı 
tur. -*-
Alınan f abrilıat@r 
Amerilıada 
otW'amı:vacaJı .. 
Nevyork 1 (AA) - Tanınmı,> Al-

man tayyare fabrikatörlerinden Klod-
yus OoTnıirinin oğlu Amerikada ikame
tini uzatmasına müsaade edilmesini. is
temi§ ise de talebi red edilmiştir. 

---z.;.. 
Yeni sene icinde 

' 

B. Bitler neler 
)"&pmakniyeti

ni besliyor 

İngiliz tayyyarelerinin dün gece (yıl 
başı gecesi) Almanya ve işgal mıntaka
sı iizeTinde faaliyette bulunmadıklarını 
bildiriyor. 

Londra, 1 (A.A) - Belediye rei
'İnin Londralılar namına gönderdiği ye
'l.İ sene tebrikine kral cevabında ezcüm
le şunlaıı 9Öy]emiştir: 

Kraliçeden sevgili hükiirnet merke
zimizin, büyük tarih ve ananelerimizin 
remizi olan Sild Hollun tarihinden do
layı vatandaşla•ın duydukları acıya ta
mamile iştir-ak ediyoruz. 

;,;..---
Arnavutluk harbı 

c 
yen~ 

esir ve mal
zeme aldıla:r 

Akdenizin en büyük tersanesi 

Harpten sonra 
da Pendikte 

Istanbul
kurulacak 

En büyük vapurlar bile bu 
tersanede yapılacak 

:ır4:ır 

Ankara, 1 (Yeni Asır) - Münakalat Tersanenin in~asına Avrupa harbın
vekaleti Şarki Akdenizin en büyük ter- dan sonra baslanacaktır. Pendık tersa
sanesinin İstanbul civarındaki Pendik- nesinde en büyiik f(emiler bile Türk 
te kurulması için uzun müddetten beri malzemesi \'C mi.itehassısları tarafından 
yapılan tetlcikler ve sundajfar neticesin- yapılacaktn" Tersane Pa"li adasının 
cfo hazırlanan projeyi kabul etmiştir. karsısındaki koycia kurulac:.ktır. ----.. ·-·· ---·---·-·~------· 

Italyada basılan bir harita
nın ithali memnu 

Ankara 1 (Yeni Asır) - ltalyada bir 1talyan müessesesi tarafından basılan 
ve memleketimize gönderilen lpeasi delmediterranen isimli haritaların memle
ketimize getirilmesi Vekiller heyetince yasak edilmiştir. Bu haritaların elde 
bulunan nüshaları da toplatimlscaktır. 

Büyük Millet Meclisinin k,s tatili 
• 

Ankara 1 (Yeni Asır) - Büyük Millet meclisinin önümüzdeki Cuma veya 
Pazartesi günkü toplantısında kış tatiline karar vereceği anlaşılmaktadır. 

-wnu o-

Bugıl·ı seçil~ceh yeni 
günkü n:ecliste 

mebuslar Pazartesi 
bulunacaklar 

Ankara, 1 (Yeui Asır) - Yarın (Bu
gün) altı vilayette kınnl mebus seçimi 
yapılacaktır. 

C. H. Partisi namzetlerini il3.n eyledi .. 
ğinden seçilecek mebuslar hakkındaki 

mazb:ıtalaı· mahallerinden telgrafla & ,.. 
karaya bildirilecek ve yeni mebuslar 
Meclisin önümüzdeki pazartesi gün'ıru 
toplantısına iştirak ederek tahlif edıle
ceklerdir. ---·-·--------·-----·-----

Amerika diplomatik bir 
taarruza hazırıanıgor 

Italyanın harp
ten çekilmesi 
ihl:imali dü-

Makineye 
Verilirken 
= 
Düşürülen Al
man tayyarele
rinin miktarı 

Hangi tarafa~ Rcııllıan
~a,.a mı, Fıransa,ya, 
1:ngiltere~e, yoksa 
ls31anya:ytıı mı? .. 

iıa~ycıı1ı1-iom1Ja1arı ile şünülüyor 
Londra. l. (A.A) - Hava nezaretinin 

istihbarat dairesi 1940 senesi içinde İn
giltercnin müdafaası ticaret gemilerinin 

Londra 1 (A.A) ~ Royterin 
muhabiri bildiriyor: 

1040 senesi 1ngili1Jer ve müttefikleri 
için bir itimat ve nikbinlik icinde hitam 
bulmuştur. Almanların bu s'ene zarfın
da kazandıkları büyük muzafferiyetler 
inkar edilemez. Bir kaç haftada Dani
mıırka, Norveç, Hollanda. Belçika, Lük
senburg ve Fransayı işgal ettiler. Bu in
kar e<lilmez bir vakıadır. Bununla bera
ber bu muvaffakıyetler mezktı.r memlo
ketlerin mukavemetlerini zaifletnıek 
için beşinci kolun fesatlariyle kirletil
miştir. Avruparun en büyük kısnı.ı şin1· 
di Alman hakimiyeti altındadır. Maa
mafih reddedilmez bir vakıa da Alman
yanın en büyük hedefini elde edememis 
V1' lrigiltcreyi çökertememiş olmasıdır. 
Hatta Dunkel'kte harp eden İngiliz or
dusunu bile ellerine geçirememişlerdir. 
Bu harbın tarihi yazılırken bu hadise 
Alman mağlubiyetinin ilk dönüm nnk
tası olarak kaydedilecektir. Büyük Bri
tanya tarihinin her devresindekinden 
daha ziyade siliıhlanmıştır. B. Çörçili.n 
dediği gibi bugün bile biz yarı bir halde 
silahlannus bulunuyoruz. Fakat silah 
fabrikalarımızın istihsalatı ve Ameri
kanın muazzam harp sanayii kuaretiniu 
süratle yığmakta devam edeceği harp 
malzemesi silfilılarnma isimizi tamamlı-
yacaktır. · 

Kuvvetli taarruz haı·eketlerinde bu
lunmaktayız. Bu taarruzlarımız daha 
şimdiden şimali Afrikada İtalyan ihti
raslarını ezmiş ve bütün küçük millet
ler için bir ümit kaynağı olmuştur, 

Roytex, B. Bitlerin yeni sene müna
sebetiyle emri yevmisine temas ederek 
diyor ki: 

Hi!lerin düşündüğü dört nokta var
dır: 

1 - !ngilterenin istillsı, 
2 - İşgal altında olmıyan Fransız 

tonraklarının işgali, 
3 - Balkanlarda bir ileri hareketi 
4 - İspanya yoliyle Afrikaya taarr~z. 
Bu dört noktadan hiç biri kolayca gö-

ze alınacak şey değildir. Her birinin bü
yük mahzurları vardu·. Fakat vakıt ge
çiyor. B. Bitlerin yapamıyacağı şey otu
run beklemektir. 

KANADA BAŞVEK!L!NtN 
BEYANATI 
Ottava 1 (A.A) - Kanada başvekili 

Makcnzi Kjng yeni sene münasebetiyle 
Kanada mi11C'tinc beyanatında şunları 
söylemiştir: 

- Bütün dünyada hürriyetin zaferi 
Am~rı1ca ~.-:-les~nin elinde bulunuyor. 
Yenı senenın gecen seneye nisbetle da· 
ha acı bir sen~ olması muhtemeldir 

Bununla beraber bir nihai zafere ·doğ
ru terazinin lehimizde sarih surette eği
leceğinden eminiz. Bu suretle bizim ye
ni dilnyamız vücut bulacaktır. Bu yeni 
dünyanın hürriyete, hakikate ve adale
te dayanacağından hiç şüph~ etmiyo-

ölel! Yuean siYiHeri 88, - - - -:; • 
yaY:fll8anaH~tj!f< j8'8 ;yü2 °NE:VSOf'Jı Taymesın, 

himayesi ve FranSJz sahilleri üzerinde 
3500 den fazla Alman tayyaresinin dü
şüı•ülmüş olduğunu bildirerek bu hu
susta şu tafsilatı vermektedir : Bu düş
man tayyaı·clerinden 3090 ı :ıvcı tayya
relerimiz ve 445 şi de hava dafi topları
mız tarafından düsürülmüştür. Düşma· 
nın tahrip edilen a.v ve bom bard1man 
tayyare\eri arasıncbki nisbet 4 de karşı 
beştir. Ingilizlerir. 1050 av tayyaresi 
1taybolmustur. Fnkat bunların ınüreite· 
batından 400 ta}yareci kw-tulınuş ve 
tekrar muharebeye girmiştir. 

dolısan a!tı ki~edEll'.. J.'l~pdaca~ Amerilıan 
Atina 1 (A.A) - Ywıan resmi tebli- d-apJomati~ taarruzuna 

1i: Dün y~pılan mahalli harekatta bazı daar ınühim tahminleri 
~~ırler alınmış, top ve harp malzemesi 
'ğtinan1 ed'lmişt' r. Bir 1talyen nwkabil 
~aurruzu pü~1~ürtülmüştür. Bir tank eli· 
-nizc geçmiştir. 

KORFUW BOMBALADILAR 
Atina 1 (A.A) - Dahili emniyet ne

zareti -bildiriyor: Korfuyu üç dllşman 
tayyaresi bombardıman etmiştir. 

Atina 1 (A.A) - Korfuntın hava hü
r::umuna uğramasında ağır surette y~ra
lanan bir ihtiyar kadın bııstaneye kal
dırılmı~ ve Royter muhabirine şunları 
'öylemiştir: 

<- Ordularımız kazandıktan sonra 
'1 crı i:ın yaralarımın ne ehem..rıtlyeti var-
1ır?> 

Muhabir bu feılakfırane sözleri Yu
nanistan lıallcının maneviyat kuV\'etinin 
'ıir ifadesi saymaktadır. 

lTA T ,v il N BOMBALAR1YLE 
öLENLER 
Filistin 1 ffiadyo - 22 S.) - Atinadan 

recmen bildiriliyor: Teşrinisani 29 dan 
Kanunuevvel 29 a kadar Yuna'listanda 
İtalyan hava hücumlarının sivil l:ınlk 
arasında yap<ı°'ı zayiat 88 ölü ve 296 ya
ralıdan ibarettir. 

~ahire 1 (A.A) - Atinadaki İngiliz 
!'l<_:ıliğinin müracaatı üzerine Havfada
ki !ngiliz haro yardım komitesi Yunan 
kıtalarına hediye olmak Ü<"re tayyare 
u., bir mi1<tar yünlü P11>is" ,··,'!ermiştir. 

BAY EDENiN MESAJI 
Londra, (A.A) - lngiliz hariciye 

nazın Eden Yqnan milletjne hitaben bir 
mesaj neşretmittir. 

Eden bu meeajında diyor ki: 
c:Hariciye ner.a.retini deruhte ettiğim 

sırada, hayatlamn12dan daha kıymet
li gaveleri n1üdafaa için, müttefik mem· 
leketlerin harp .ettiklerini ~örmek ka
dar beni hiç bir §ey sevindirmemiştir. 

Sene, iki .mı.nıleket ordularının za
ferler yaratmakta olduğu sırada niha· 
yet buluyor. Yeni sene de bütün kal
bimle cesur Yunan mill~tine muvaffa
kıyetler temenni ederim.» --·---
ANKARA • İZN'İR 
Arasında yattıldı 11e 
yemefdi vagon 
seruisi arttıırıidı.. 

Nevyork. 1 (A.A) - Bayan Aıına 
!formik, Ne,·york Taymis gazetesinde 
yazdığı bir makalede Birlcı;ik Amerika
nın İngiltere lehine bir diplomatik lau.r
ru>.a geçeceğini ta1'ınıin etmektedir. 

Muharrir, bu taarruzun olfunctlerini 
B. Ruzveltin mareşal Petene hitaben 
yazdığı ve yeni sefirin götürdüğü mek
tupta, büyük elçi Filipin Romaya avde
tinde ve büyük elçi Veedelin Madridde 
İspanyanın harp harici kalması şartiyle 
İspanyaya gıda maddeleri gönderilmesi 
için yapmakta olduğu müzakerelerde 
görmektedir. 

Bayan Korınik bu diplomatik hare
ketleri B. Çörçilin İtalyaya hitaben söy
lediği nutukla alakadar bulmakta ve ya
zısına şöyle devam eylemektedir 

Bizim harbe iştirakimiz şimdiye ka
dar mühimmat imaline müıılıasır kal
mışbr. Amerikan harp makinesinin tam 
randınanla '·eriye başbyabilmcsi için 
loymetli zamanlar geçecektir. Eğer dip
lomatik hareketler Alınan kudretini ön
lcnıeğe ~uvaffak olursa, Fransa dirile
bilirse, ispanyanın koridor vazifesini 
görerek Cebclüttarıka bir hücuma alet 
?imasına marn olunabilirs~ ve nihayet 
ltalynnın mücadeleyi terki temin edi
lecek nlurı;a bütiin bunlar vasi mikyas
ta mühimmat imaline tclrnbül etmiş 
ohır. --·--
Harp ne zaman bitecek? 

-- ··-
- Baştaralı 1 inci Sahifede -

etfiii;miz zaman bitecek cevabını \'Cr
miıtir. 

_,.._ 
Bul~ar başvekili 
Yeni yıl münasebetiyle 
radyoda, milletine hita• 
ben bir nutuk söyleclL. 

Sofya, 1 (A.A) - Başvekil Filof ye
ni yıl münasebetiyle dün Bulgar mille
tine radyoda bir nutuk söy lemis ve de· 
m.işür ki : 

- Geçen sene içinde hüküınet ınenı
lc·hetj harp dış1nda tutınağa ınuvaffak 
olmuştur. Bundan başka 94~ vılı Bul
garistana cenubi Dobricanın av.detlııi te
min etınistir. Fakat nihayet Tanrı an
cak azimli olana yw-dım eder. İste hu
nun içindir ki Bulgar milleti hüküınctin 
ve kralın ida.rcsi a!tında sın1 sıkı toµlan
ma]ı ve diYasın1n doğruluğuna iman 
ederek v<lzifesini .Vapma~a }ıa.zıı· bu1un
m~lıdır. 

'Yeni Japon laarbise 
na~ırının beyannamesi 
Tokyo, 1 (A.A) - Yeni j;;pon har-

biye na11rı gener:ı.l Toyo yeni y1l müna· 
;-ebetiyle neşrettlı~~ bir b?rnnnanıede 
biUıe.,a diyor ki : 

Ordu Çin seferini kafi v~ nı ı:;ut neti
ceyi göstermğc azmetmiştir. Dünyanın 
bu,;;ünkü karışık vaziyetinden doğabile· 
cek bütün ihtimall~re kann kaymağa 
hazırdır. lmnarator ve milletin emelle· 
rini tahakkuk ettircl"'"ktir, e 

General Kobe!ef bir 

Londra. 1 (A.A) - İngiliz tayyare 
imaıatı mümessili, Atlantik Griper Mo· 
rison sisteminde üç büvük deniz tayya
resinin Amerikadan satın alındığını bil
dirmistir. Bu tayyareler İngiltere ile be,•ann:ıımoe Jte$retti 
Amerika arasında naklivatta 'kullanıla- Moskova 1 (AJ l - G •neral Kob•lef 
caktır. - oa~!f nliiaa.!ı>a tt"' l··ı-.•ına el 1hil h•1lıınan 

Ne\'~·ork, 1 (A.A) - Ciinılıurreisi B. 13 ınilyo:ı kişiyo b'•ılı· s• :t i ~i bir 
ltıızvcltin hususi katibi Ödich ı:aıeteci- beyannamedn diynr ki: 
ler toplantısında beyanatında önümüz- Entern.asyonal vaziyetin çok karışık 
deki pazartesi gilnii B. Rıızveltin İngiJ- bıılunduııu biı· anda 1940 '°nesine giri
tereye kira ile harp malzemesi verilme- yoruz. Bu Va7iyet bize Stalinin ,u söz. 
si projesi etrafında konl(l'ede beyanatta lerini hatırda tutmaklı~ıınızı 5;nirdir. 
btilunınası muhtemel olduğunu söyle- Stalin demiştir ki: <Memleketi seferi 
miştir. bir hanr!ık halinde bulundurmalıyız.• 

Ankara, 1 (A.AY - Devlet Demiryol- ·~;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_ 
lnrı umum hıüdürliiğü tebH~ <'diyor : J J4j.Wa - · 

Ankara ile İzmir arasında şimdiye Biitün İzmirin heyecanla ve sabırsızlıkla beklediği sinema harikası.. 
kadar haftada üç gün mütekabil olarak H e R iş!iyen yataklı ve yemekli vagon servisı, t • • 
gösterilen rağbet dolayısiyle. yolculara ın uya Si 
bir kolaylık olmak üzere 3 ikinci kanun 
1941 tarihinden itibaren yeni bir sefer 
illivesiyle hafta~a dört güne çıkarılmı~ş--]Jl_._...:ı.no>T~~ÖRK~· ~Ç~E.,;S~ü;:,""Z~L::::;:Ü~ŞAHF.'3:;;~!;ERLER;!!!:::::..:;~A~HES~~F5Jlı;1jN;:ı,.D~E.._ .. ____ _.~----
tır- -- - • .. ,;. ıl'!1U"f'IA 


