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Ankarada Mehmetçiğe 
hediy~ günü 

ı 
lmtıyv "8hibi : ŞEVKt:f BiLGİN 

l::Jasmt.'harrır \~e umumi nt"şrivat mildilrü 
___ . HAKKI OCAKQC_LlL__ ANKARA, 3 (A.A) - İkinci kanunun 5 in

ci !'e1ar günü. Kızılay Ankara merkezi tara
fından Mehmetçiğe hediye günü olarak teshil 
cdilıni~tir. O güne kadar hediye tevdi edemi
yenlerc bir kolaylık olmak üzere Kızılay ve 
Parti tnrafından teşkil olunan kollar mahalle 
malıalie dolaşarak ayniyat makbuzlariyle ve-, 
rilecek hediyeleri ıeslim alacaklardır. 

ABONE ŞERAiTi 

DEV At-l MuD.DETİ Türkıve ıçin Hariç için 
s .. ııdi~. ı400 2900 
Alıı avlık...... 750 1650 

(:itııl ~ecınış nüshalar (25) kuruştw·., 

ı...:.: ...... r .. F.•l•.•F.--F•O_.N_.:.26•'9•?_. ...... . ......................... ~......, 
:1n 1 ıi.ınJ r .. tından ~azetemiz mesuliyct kabul etmez Cümhııriyetin ve Cümhııriyet eserlerinin bclc>!ai, ıabahlan çıkar siyasi gazetedir YENt ASIR Matbaasında basılmıştır 

FRANSA 

lngiltr.c tı t't' Altnan..'r rt t rı ··~ !Cl" r ı ı· 
Lırına 11ğramaı'a bn~l.yan Irlaııclayı 

göıterit" Jınrita 

•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Zafer 
lnstilterenindir 

-·-Bu zafer dünvaya 
yen• bir nizam 
getirecefıtir .. -·-11.U;ı;ı OC \l{O(;LU 

Yılba\ı lıir çok cle,·Jct ,.e Jıiildirnet re
islerine harp Yn1ı:re-ti ıetrafında ~uz söy
lemek lır,atını 'erdi. 

Giiıılerclcn hrri rliinya matbuatı da 
bıı de\ !et adamlarının mc•allan ile meş
sııldiirlcr. J\TiJı,·crciler 1940 :vılrn<la elde 
ettiklt•ri 7.arcr1<-rin hlinrosu~·ı '-'a}lnıak
ta bilyiik bir gunır \'l' ithnnt ı ı,._ ~hı ka
-.anarakJarını mi11Ptlerine tcınin t'\ le-
mcktedirler. · 

İnıı:ilterc de, 1910 yılı kapanır' rn ka
Dndıiı 7.aff'J'1Prr '.- An1erikftrun gt·ni~li
Jt>n yardımına giil'cncrrl< nil·'li zaf('rc 
L~rsılmaz hir irnonla baElr hıılıınnıakta
dır. 

Dt•ınek nıuharip de\ it tlt.·rdcn her iki 
tarar ta netice hakkında nikbinlik besli
yor. Fakat hnrp öyle bir <eydir ki bu
nıı iki tar:ıfın zafrrfo biÜrı;,esinc iın
•an )·oktıır. Tarallardnıı birinin galip, 
diğerinin ınnğlfııı o!mnsı ınnkad{lerdir .. 
Stı ~al<le ııil<binlik dıırnularındaıı biri 
hakıkate, dij;eri lıa~·a1c dayanmaktadır. 

Aftth:ı hnngi 1oır:ı.r ha,·rılin ()('sinde-
dir? · · 

• Hitdi\elerin :yakın nıa7.İ.)'C ait :-ıe~·rin(• 
hır göz ahn:lk hu ~ualc <"c,·ap ,.f'rntt'k 
lnıkfmını bnh<cd.-bilir. 

!larp ha~lachğı zan1an Aln1anya lıü
tün rih::ına tniicadf'lt"nin uzun sÜrınivc•
t"l'j':ini. yıldırın1 hnrhiYle d5:,·a!ilnu halle
deı·ı.•i!ini ilin l"tti. Ru~, ınukabiJ İngiliz 
dnld adamları, rn.13 ten en·el harbın 
ıona t•rınivert.·~ini ha1'1rlık1arının yalnız 
bugüne ait hulıınn1rıdıkını 1942 : 1943 
ı;enelcrini derpi" eylL·diklerini ısrarla 
b..vaıı elliler. 

Ilattô. Zt>ft•n t.·~·IHI il)ında Bcrliudc 
ı.arer 1ilkları in"in f'dihni~ Ye s.uJh "iCR· 

ilkleri i<:in h31.ırhklar ynpıl,111~ olduğu 
halde sıılh hıı~iin çok ıızaktadtr .. 
!laUi'ı Alıııan~·a l>ilc hıı hakikati ı:örnıe
rc M, .... ı•n1aınağ'~ı do~n1 tcnHl)-'ÜI ~öster
m{':!C haı:oianu-. hnlunu~·or. 
. »c"'"" ki )·ılrlmnı harhı rikri filen if

las l'.' l(•n1İc;.tir. llarhın nıukaddcratı ıa
haınn1iil kudrt·tinc ba~lannııştı.r. Ta
haınmül nu.•\'7.Utında i~ İngiltere inıpa
ratorlııi:unıın kudreti, tükenmek bilmi
}<'n nlf•ul~lnrı, A.ınrriku ~anayiinin hav
Mllaya zor sığan muazzanı H.tihsa18tı 
Bii,·lik Rritanyaıun üstünlüğünü nıiina
lı;ı~n !!l>tiinne1. bir hale ko~:maktadır. 

lngiliz harp Sl.ı.nayü ~·alnız İn~i1t<"re 
nrlalnr111da değ"ildir. Biitün Domin \'OR
lar ı:et·el i giindib.lü. lıenı de ha\'a · teh· 
like \'C taarruzlanndan uzak imparator .. 

- Sonu 2 in<'i Srıhiletle -

ALMA 'LA . IRLANDAYA 
DA HÜCUM BAŞLADI 

~ erbest lrlanda hükü.-
1neti Berlini sicldetle , 

protesto edecek 

1 rla n<la sahilleri ne 
n1a11yt .. tik n1aynlt'r 

dt> döknıiişler 
Londrn, 3 (A.) - Mii•takil Fransız 

!:j· n ı bildiriyor: 

"BREMEN,, BiR ALEV 
DERYASI iÇiNDE KiLDi 

lngilizler 20 bin yan
gın ve bir çok inf ilô:k 

bomba•ı attılar 

Deniz inşaat tezgah
ları, fabrikalar kül 

haline geldi 

Dün sabah bir tayyare tarafından 
Dubline ablan bombalar burada bir çok 
mühim buara sebep olmuıtur. Daferin 
caddesinde bütün evlerin camları kı
nlmııtar. Donor caddesinde bir çok ev 
}·ıkı1n1ıştır. Sabah aaat 4,45 te on bir ki
ti baotaneye kaldınlmııtır. Çarşambayı 
Pertembeye bağlıyr..-ı gecede ,imali lr
landaya Alman bombaları atıldığı ve 
ııerbe•t lrlanda sahillerine manyetik 
mayınler konulduğl. anlaııldıktan son
ra lrlandalılar Alman taamızlanna kar
'' derin bir nefret duymaktadırlar. 

Rardiyoyı 4gal etmek ü=ere olan 1ııgılı= a.>kerlen bir a!e~ mcı•:iindc 

Londra3 (A.A) - İngiliz hava kuvvet
leri evvelki akşam (Çarşamba akşamı) 
Bremcn üzerine yirmi bin yangın bom
basile bir çok yüksek infilak kudretli 
bomba yağdrrmı§lardır. Ateş o kadar 
şiddetli idi ki mtitcakıp tayyareler tara
!ından atılan yüksek infilakli bombala
rın bu yangın cehenneminde tesirini 
görmek kabil olmıyordu. Bremene ya
pılan büyük hücumun esas hedeflerini 
her türlü harp gemisi ve bilhassa deniz 
altıların inşa edilmekte olduğu deniz 
tezgahlarile, Doyçe Vakomun petrol tas
fiye haneleri, demir yolu münakalatı, 
limanlar, civardaki depolar, fabrikalar 
ve diğer muhtelif endüstri mıntakaları 
teşkil clmiştir, 

Bu sabahki İngiliz gazeteleri Dublin 
taarruzunun heyecanını kaydediyorlar. 

Oc,·li Telqraf diyor ki: Bu hücumun 
tnanln1üdf'!n yapıldığını göstermek için 
'"erbe,t lrlandada ı~ıkların aöndürülme
di~ini hatıılatmak kafidir. Düşman bir 
yanh,Iık iddia edemez. Çünkü !erhc.st 
lrlendd VI"' !lchiı?cri ~ec~leri pırıl pırıl 
elektrik ziya~ı ıçinde yüzerken İngiliz 
ıehirlcrinin karanlığile tam bir tezat 
te~kil elm•ktedir. 

Dublin, 3 (AA) - Resmi i•tihba
rat bürosunun bildirildiğine göre evvel
ki gece ve dün sabah serbest lrlanda hü
kUn1etinin muhtelif kontluklarına bom
balar atılmış, hasarat ve nüfu!lca bazı 
ZaJ' iat ohnu~tur. l:"Jde cdi•~n yangın 
bombalannın . .\ln1an bombası oldu~u 
tesbit edilmiştir. 

ALMANYA Pi\OTı;,,.To 
EDiLECEK 
Londra, 3 (AA) - Müstakil Fran

tız ajansı bildiriyor: 
Serbeot Manda bükİım<.t reisi Deva· 

lera bir Alman bomba.: parçalannm 
- Sonu 3 üncü Sohilecle -

·111111111111ıııııııııııııımı•ımııııı•ıııı1111mmıııııı 

lngiliereyi istila ie
şer,bü.~ii yakın mi? · -·----

J'a vınise ~Öre B. 
Bitler başka 
hic bir çare 

•• • 

A v11sturalyalı 
ıt'a ar Bardiya. 

mü af aa hattı
nı yardılar 

-·---Diin sabah baflıyan 
taarruz muvaffalııyet• 
le devam ediyor .. 
Kahire 3 (A.A) - İngiliz umu

mi karargahı tarafından neıredilen 
bir teblire nazaran Libyada bu sa
bah tafakla beraber taarruza geçen 
Avusturalyalı kuvvetler, tankların 
<la yardımiyle Bardiya müdafaa hat
larını bir mıntakada yarmıılardır. 
Harekat dev m etmektedir. Diğer 
cephelerde kay& değer bir f<'Y 
yoktur. 

l!'GILJZ 1'.ı\YY.'\RE HOCU1'!LAR1 

K,.hiro 3 \A.A) - İngiliz lıa\'a kuv
YctLri tcblig:: 31 tik kanunu ikinci ka
nunu bağlıy;ın gece İngiliz bo:nbardıman 
tayyorderi Tmimi ve Gazaldeki hava 
·11c. +danlsrını boınb'1rdunan ctınişler, 
~·an·rınla.r çık::>rnl.ı'"lardır. Bir dii~man 
tny, arr<ci tahrip cdilıni~tir. Evv~1ki ge
..:.e •le Ilardısa bo1nb;-ı:ıdıman edilrniştir. 
Ülrncye ) a-pılan hava taarruzunda da 
bir nüktar <lüş.ınan tayyaresi hasara u?,
ratılm1ştır. BU~iin bu harekat esna~ında 
t<.ıyy.uelerimiz ı.ayl.:ltSlZ üslerine dün
Hl · -ylt>rdir. 

2oremıyor 

ALMAN TAYYARELERi GALiN i
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BiR ŞEHRiNDE MÜHiM HA· § al 

SARAT iKA ETTiLER 1 kaza oldu 1 
Lond .. , 3 (A.A) - Taymis gazete- : : 

sinin aakeri muharriri tunlan yazıyor: E '" = 
B. H itlere göre lngiliz İmparatorlu- E Bir motör patladı, § 

ğunun kalb ini tahripten eld e edeceği § bir amele nar .. aıana· :_-
menfaatler diğer hedeflerden o kadar r 7 
yüksektir ki bunda ısrar etmekten haf- § ralı öldü.. ~ 
ka çan gönnüyor, Alman denizaltıları § İ>tanbul, 3 (Yeni Asır) - Kemer§ 
ve tayyareleri tarafından tapılan hü- ;: Burgaz ci\'antıdaki Osmaniye telsız;: 
cumlaraı bir topçu hazırlığl gibi bir §istasyonu yakmında bulunan ve su- § 
müddet daha devam etmesi muhtemel- ;: lar idaresine ait olan binada yeni ge- :; 
d ir. Fakat B. H itterin topçu hazırlıtı 5i tirilen büyük motörleıden biri infi- § 
gayri .lcificlir, Buna kencliai d e b ilir ye 5 Jak neticesinde parçalanmıştır. § 
nihayet aabn tiilıenenlıı btili 1etelıh6- ;: İnfilak çok siddetli olmuş, motör- : 
ııünc kalkıımaıı muhtemeldir. e rün yanında bulunan makinist Sait § 

Bizim kudretimiz abloka V• bombar- e Yüksel muhtelif yerleri parçalanıp= 
dıman filolarımızdır. Bu iki •ilah tealr- 5 ölmüştür. § 
!erini •Üratle göotermiyen, fakat emin !! Bu feci hadise hakkında adliyece : 
olan oilahlardır. Adetcc faik olmamakla ;: tahkikata ba.şlanılnuştır !E 

- Sonu 3 üncü Sahil etle -
:ı 11111111111il111lllllllll1111111 1111iıııı 111111 ııııııııııı: 

---·------------·~ 

Otomobil 
takvidatıı 

• 

kaldırılıyor 
v 

ralzsile r serbest ifll· 
yecelz, hususi 
otomobiUere gelince .. 
Ankara, 3 (Yeni Asır) - Otomo-

bil selerlerinin tahdidi hakkındaki 
kararnamenin bugünlerde tadil olu
nacağı haber alınmıştır. 
Mütemmim haberlere göre bu ta

dilat, taksi otomobillerinden bir gün 
çift, diğer gün tek numaralılaımın 
işlemesi mecburiyetini kaldıracak, 
taksiler tamamen serbest bırakıla
caktır. 
Hususi otomobillerin seyrüseferi de 

serbest bırakılması hakkında bir ce
reyan varsa d~ bu husus henüz kat'i 
b;r neticeye baklanmanııştır. _, __ _ 

Bu akın Almanların geçen pazar günü 
Londra üzerine fı.8:,lıkları frensiz ta
arruzundan beri '!iz hava kuvvetle
rinin aynen mukabele için buldukları 
ilk fırsat olmuştur. Londraya gelen ra
porlar bu mukabelenin tam bir muvaf
fakıyelle yapılmış olduğunu göstermek
tedir. Baskın karanlık çöktükten bir 
saat sonro başlamış ve gece yarısından 
evvel on bin yangın ve infilak bambası 
atılmıştır. Alman dafi bataryalaı,nın 
baraj ateşi çok şiddetli olmuş ise de 
tan·arelerlm!z zayiı.ta u~ramamışlardır. 
Bir çok d<·niz inşaat tez~iıiılarına, dok
lara, civard'ki bü»ü1< binalara. fabrika
lara, bir çok yil'ksck lnfılak kudr •inde 
bombalar isabet etmlflir. 

B.ısk::ı başladıktan bir saat sonra 

- Son" 2 inci Salıiletle -

1ngi!iz tayyııreleri tarafmdaıı ıalırip olunan Almanların miihim demir 
yolu şebekelerinden birinin havadan göriinii1ii 

8. lr itler kendi-ı"' iiı ~!.._!..!11111111111 iiii 1F"~ 

sini çerçivele
yen çelik daire
yi kıramıyacak 

lLMAN MiLLETi ENDiŞE 
VE TEREDDÜT iÇiNDE 

Anaerllıalılar B. Hlllerfn 
lıeyannameslnl fJöyle 
tef slr ediyorlar .. 
Nevyork, 3 (A.A) - B. Bitlerin Al

man miDctine hitap eden beyannamesi-

~Olf DA«tKA 

'\'"' uiıanlılar Be
rata çok yak

laşblar 

Tepedelen • APlonya 
yolunu teltdlllerl 
altına all)?OPllll' .. 

Yunan Başktonandanı General Papagoı 

HAViNiN FENALIGI NDll 
HAREKAT GÜÇLEŞTi 

Yunanlılar Kili-
• 

suranın şuna-

linJ e iler
lediler ---

Pir çok kög ve bir mtt-
tar da malzeme aldılar 

Atina, 3 (A.A) - Ha- tenitinln 
aon 24 1Ut zarfında cephenin lıiiyilk bir 
lrumında harek&ta mani oım.- rai
men Yunan kıtaalan Kiliıuranın tU
linde dütmanın kuvvetli mukavemeti-

- Sonu 3 üncü Sahifede -
, 111111111111111111111nııı111111111111ııı1111 m ırıı mıııııı 

Gizli tipte yeni tay. 
yareler yapıldı ---·--

ln~ilizler yeni 
tayyarelerine 

çok ~üve
niyorlar -·--AL MANLARIN DA YENi Si· 

LAHLAR YAPMIŞ OLMALA· 
RiNA iHTiMAL VERiLiYOR 
Londra 3 (A.A) - İngiliz hava neza

retinde evvelce imalat müdtirü olup yap
tığı hizmetlere mükafat olarak kendisi· 
ne şövalye payesi tevcih olunan Emest 
Löbon lngilterenin giıli tayyare tipleri 
hakkında büyük bir itimat beslediğini 
~ylemlş ve şunları iliw ~: 

- Almanların yeniden neler çıkara
caklarını kimse bilmez. Fakat bizim ye
ni model tayyarelerimlzin Alman tayya
relerine üstün olacağını kuvvetle limit 
etmekteyim. 

B. Kon5o1itelit tipinde 26 tayyare bit
Jl1i!zlir. Yakında teslin1i beklenmektedir. 

- Sonu 2 inci Sahiletle -

ı<e---·-----··----·---- -

ni telsir eden Amerikan ııazetelerl 1941 Londra 3 (A.A) - &keri mahfillerde 
'enesi için Almanlara vait ettiği lllferi bildirildiğine göre Yunanlılar Bence ır
'~40 senc.i için de vadetmiş olduğunu mai;ını geçerek beş kilometre kadar iler-

A!ııı.ıınlann g e c e hatırlatmaktadırlar. !emişler ve 12 top, 20 mitpyöz, 500 esir 
bombardımanları yii- •Ncvyork Taymis• gazetesi şunları almı<l!'.l'<lır. Bu hareket devam etliği 

"Amerika ar
tık barba ~ir
mek Üzeredir" ____ ... __ _ 

ziinden Londrada b!Jı· yazıyor : takdirde Yunanlılar Tepedelen - Avlon- Amerifıa ciyanm dan 
!erce ki§i böyle met- B, Bitlerin sözleri, reisicümhur Bay ; a yol unu tehditleri altına almış ola- b iri bunu açılıça 
rolarda (yeraltı t1'e1t· Ruzveltin ıııifıvcr devletlerinin harbı caklardır. Berat etrafında ilerleyen Yu-
lerinin koridorlannda) kazannmıyacaklan hakkındaki kanaati- nan kuvvrtleri Berata 19 kilometre ya- Söyledi .. 
sabahlıyorlar .. Mama- nin Almanyada husule getirdiği akisle- naşnıışlardır. Vaşington. 3 (A.A l - Amerikan 
fih lngiliz halkı bunu ri boğmağa maturtur. Sansöre rağmen, iıyanmda demokrat Li sunları s<iyle-
bir cefa değil nihai B. Ruzveltin sesi Almanyada işitilmi~tir YUNAN RESM1 TEBL1Ct miştir: 
zafer u{jrnnda' katla- :-'~ Alman milletini endisc ve tereddüt - Hitler bizimle iktısadi ve oiyası 
mi as ld m bir va- ıçınde bıraktığı muhakkaktır. Atina 3 (A.A) - Başkumandanlığın sahada harbedi~or. Amerika biltiin 
-·f m t ;dk~ etınektP . _B. Hitler bundan dolayı 1940" senesi 31 ilk kanun akşamı resmi tC"bliği: kuvvetleriyle Ingilterenin batması-
.ıbe e ' . . şevk ıçm vadettiği zaferi 1941 senesi için ye- Muvaffakıyetli mevzii harekat yapıl- na milni olmalıdır. 
sa rını, a::nıını, nı'd d t k tin' h' 1m· · A. a da T-'ı hatı'ptcn ne demek · · 1.ı kay- en va c me zarure ı ısse ı~tir .. mıştır. Tarafımızdan e&r alınmış ve bir Y n n w 
ve neşesmı as. B Hitl . d' • b' . ·-· istediğini sorunca Li : 
betmemektedir. d~dı'r eBr şımk ıd~em . ır-~enenınk eşıglınık- çok malzeme iğtinam edilıniştlr, Bun- - Amerikanın harba '"ıınek üzere 

Zaf d k böV- .. u. en ısı ıçm ...,ır ve aran lann arasında 8 top vardır. Düşmanın .,. 
l '·-~ lae ~~1':" neticeler doğurabilecek olan diğer bir bir tank taarruzu tardedilmlş ve bir olduğunu ~!emek istiyorum demiş-
e ıw.anı ut ır... ha~ ·d· tir' · ~ senesı ır. tank ı'ğtinam _.,,,_,_., __ Jkı' -"•-·~ tay- ' ·· 

B .,......,~~ ~......-.. l Bütün bunlar önümüzdeki _,,_ . Hitlerin sözleri bu karanlık istik- yaresi dUşilrülmllştUr. .--
balı saklıyamaınıştır. Almanyanın bu ı.:..-;_..;.;;.~..;;;;..;;;;=------- tesi günü Ayanda B. Ruzveltin pil-
sene harbı kazanacağı hakkındaki ke- ıııııııııııııııııııı1111111111ııııaıııııııııı11111111ııııııı nı görüşülürken Amerilı.anın ~ 

- Sonu 2 inci Sahifede - °"'"karar"'".._v.,e;;;re.o.ce=ğl~nı;;;·..:g~österm-_,,.ektedlr...,=;;,.· --iı 



S~RfFE 2 YENi ASIR 4 Softk;iınun Cumart' •i iMi 

Limon fidanları Cins Asma cubuklari ve 
• 

Tanesi lOparadan asma 
fidanı satılacak 

ŞEHİR HABERLERİ 
Zafer 
lngilterenindir 

~~~~~-s.x:~~..-~~~~ 

Bahçe sallfplerlne dağdıJmak üzere Vilayet em· 
l'fne Ud IJln limon fidanı 11erUeceıı .. 

Mani.oadold Amerikan asma fidanlı
fmda bu yıl bir mil:rondan fazla költlü
Ameriltan uma çubuiu yaU,tlrilmiştir. 
Bunlann topraklarlla birlikte aökülme
line ve tevzi edilmek lizere hazırlanma
tma b•tl•nmııtır. 

MezkGr fidanlar, Eııe mıntaltaıında
lı:l baicılara tan~ on paradan ıatılacalt
br. 

bin adet üç yapraklı limon fidanı yeti,. 
tİTilmittir. 

Ziraat Vele.Aleti. bu !lene Bornova 7j

raat arazisinden mühiın bir kısmının li
mon fidanlığı haline ifrağ edilmeıtİni 
mü~ip gömıü. ve !\.lersin1i fidanlı
ğında yeti.o;tiril~n limon fi<lanlarından 
beş bininin Bor:ıova ziraat mektebi t:m
rine verilmesini cmretmi~tir. 

Lisanslı ihracat
ta hesaplana
cak müddet 

-·---
Gümrülı ue İnlaisarıar 
uekilleti yeni bir 
emir uerdl.. -·-Bazı gümrük idarelerince. ihracı li ... 

sansa tabi bulunan maddeler için yapı ... 
lan muamel8.ttn talimatname hükümle
rine riayet edilmediği görülmektedir. 7 BiN UMON FiDAN! 

YETiŞTiRiLDi 
lzmlr - Merainli fidan!ıiında bu yıl 7 

Mütebaki iki bin limon fidanı lzmir 
vilciyeti emr-ne verilecek ve bahçe ıııa
hiplerine dağıtılacaktır. 

Şehrimiz gümrük lıa~ müdürlüğüne, 
gümrük ve inhisarlar vekıileti tarafın· 

----------------·------------~·-dan gönderilen bir cn1irde. lisanslar "BREME11,, BiR ALEV B. flit/er kendısini üzerine yapılacak muamelelere dair n -ğıdaki izahat verilmektedir. 
cerce eJryen ceftk Müddet içinde kullanılmıyan lisans-

DERYASI lçlllfiE KALOI ' ' ' ların gümrüklerde bulunan B. nilshala-
OU daireyı kıramı yacak rı, çok defa müddetin hitamından uzun 

_ Baftaralı J inci Sahifede _ zaman sonra ticaret vekaletine iade e-
uzun bir bombardıman kafilesi Breme- - Baştaralı 1 İnci Sahifede - dilmektedir Bu kabil lisana B. nüshala
ne ilerlerken pilotlar hedeften 200 kilo- haneti kimscyı ikna itmiycceği ~bi. biz- rı 48 saat ~arfında ticaret vekôlct;ne 
metre mesafede Züvltrizede semayı kap- zat Hitleri de ikı;a elmiş ol'Tlası ı;üphe- gönderilmelidir. Li nsın tanzim tari
lıyan bir kızıllık görmüşlerdir. Tayyare- lidir. B. Hitlcr, Almanyanın işgal ettiiii hinden itibaren 4j gün müteber olan 

meınlckctlrri bu~üıı m:ıncn de fotlıetmış bazı glimrü' ido.relerince yanlış hesap 
leı Ucrledikı;e bu lazı1JıJı: bir alev kitle- ' 1 
sine lnkillip etmiş ve daha oonra bir kül- olduğunu söylen::ştir. Fal<ııt başta hitap edild•ği .,.,• 'mı•tır. 
lıan halini almıştır. 'ttii!i kendi nskcrlrı i olrru.I< üz re b 45 ıı"' · 'jk müd~~t"3 ta•lan • .ch;ı. L-

Ke•!f dumanlar bulutlara kadar y"h- :"C', bilir ki Fr.ıı• anc ·k 5;L J:arlil' ,,. • ın gu; .. ukl•" vıırudu vey• i racat 
lar bn !ar da bo·"Un -•ııu"ştiı. Bu mü "alıcı!~ Eı·IM- Leyantıam,.. ·:".in vcTilm si tarihi r!ma-selmektc idi. Bazı pilot mba ıw , ~~ ,. 

'- ~n-:. inal d af ~a. Ho!}.anc1'l ve Norveç için de vurittlr. yıp li ansın tanzim t rih.dir. Bu hu.;:us ... 
ta ri;> e~U:. b ar Uzerin e isr et· Almanların <lab·ı evvd taha.l<ldimlcrı ta !.,e..c ]arın arkasın,ı tcrh vcrilecck-
m kten ise şehirde yakılacak başka fab- d 
ril& ve endüstri yerleri aramışhrdır. 'twa giren Çekler ve Polonyalılar gibı L~. K<•llanıbn lisı.r:sl mn tiiccar an alı-

,. lıovun eğmiyen milletler için de bu böy-; r.an A. nüshalarının Mkalarına da ih-
Gece parlak ve soğuk şiddetli !dl uç bin ledir. Hitler A,-rupayı, en uzak J·öşcle- raç edilen malın B. O. t. kıymetinin çok 
metroda termometre "''ırın altında 30 ı rine kadar korku, açlık, kin ve ümitsiz- dafa tasrih edilmediği görü müetür. 
ııantigrad kaydediyordu. lik sarmış olan bir hapishane haline Btınlara işaret verilmekle beraber res-

BREMENE 1K1NC1 HQCUM koymustur. liitler kendisini bir zafer mi mühürle mühürlenmeleri de Iazım-
Londra, 3 (A.A) - İngiliz hava kuv- senesinin kapısında zannederken haki- dır. 

vetlerine mensup bombardıman tayya- katle karşısında yeni bir harp senesinin Ba~ka bir gÜmrük vasıtasile yapı-
releri dün gece (Per!'emhe gecesi) tek- belirdij!ini pek iv! bilir. l•n sevkiyat ta mühim bir mevzu tet-
rar Bremendekl hedeflPTe karşı yeni bir Geçen sene B. Hitlerin tasav\•uclan- kil :ımekte~ir. ~ir gümrükten ._:-apıla.n 
hUcum yapmışlardır. Ayni zamanda Em- nı ve programını altüst eden şeyler ol ·~.vkı~atı mut~kip, malların dı.ı::r hır 
dendeki hedeflere de hücum edilmi~tir. du. Yeni sene zarfında ise karsısına İn- gumrukte transıt olarak bekledıgı hal
Bremene birinci bombardıman hakkın- ailtere dikilmiştir. B. ffitler İngiltere- ]erde 45 ,.ünlük müddetin inkiza tarihi 
da alınan taf.sllAta g!lre çok §iıkletli hti- ;.in arkasında Birleşik Amerika devlet- olarak alakadar gÜmrükten oevkiyat ta
cumlar esnasında bilhassa deniz tezgAlı- !erinin bulundu~nu da görüyor. rihinin mi, yoksa ihracat tarihinin mi 
larında iki numaralı havuzlarda bilyük B. Bitler, kendisini çerdveliyen çelik nazan itibara alınması lôzım geldijii hu
yangınlar çıkm~tır. Doyçe Vakum Oil daireyi kırabilecek bir scy yapam~- susunda tereddüte düşülmektedir. Bu 
taMiyehanesl yanmıştır. Bir demir yolu tır. Buna mukabil. reisicüınhur Ruzvel- hususta gümrük beyannamesinin veril
civarındak! fabrika tamamen yıkılmış- •in mesajı mihveri kırnıai{a matuf geni• meai iizerine transit suretile gevlı:edildi
tır. Bu hücumun Manhayma yapılan hU- t,ir hareketin meHudiyetini ı:<i ·tcnnek- ği t>rih başlan~ç ittihaz edilecektir. 
cumadan çok daha •;n.ıatJI n1 -l•ı;nı hildi- tedir. Şavet ihrncat. lisansta gfüterilen Ji. 
rllmektedir. -..... **""- mandan doffrudan doğruya ynpılacak .. 
Bombardımandan dönen bir İngiliz tay. ~ıoı. h!!yannamenin tescil vesair fonnali-

yaresl bir 588 Yunkers tipinde bir Al- Gı zl i tipte yen, ta Y- teleri U.ans müddetinin hitamından ev-
man tayyaresine rastlamış ve sekiz yÜ7 ve! başlanmış olmak şartile nakil vası-
mflreden ~anın açtıl!ı atese arka yare/er yapıldı talarının bulunmamasından veya her 
toplyle cevap vermı.tlr .. Dil<man tayya- h=ı::i bir sebeple tahmilatın bitirileme-
reslııln duman çıkararak v~ ıilo:ak ya- - Baftarafı 1 inci Sahifede - meoinden dolayı k!!men veya tamamen 
parak yoluna devam ettij!i l!Öriilmilstlir Evvelce Am..rikan orduru için sipariş ihraç edilcmiyen malların 45 giinlük 

tnııil!z piloUannın hedeflerini Bre- edilmiş olan dört motörlü 24 bomhardı- n.üddetin geçmesinden •onra da ibra
mende bulunan Alnıanyanın en büyük man tayyaresi lngiltcrcye verilr>iştir. cına müsaade ,.diJmeli<l'r. 
Aınidon fabrikalan teskil etrni<rtir. Bunlar 500 kilometre süratinde, 450~ ki-

Burada birbiri ardından çıkanlan yan- lometre hareket sahasına malik büyük 
guılar o kadar şiddetli olmu...tur ki bun- •ayyarelerdir. H•r biri 4 ton bomb:ı ta
lar nihayet bir tek yangın haline inkı- •ıyabilir. 
lAp ederek bUtUn sahayı kaplamıst'" 
Pilotlarımız enku yıj!ını haline !'efon 
fsbriknyı daha ziyade tahribi lilzumsü• 
gôrm!işlcrdir. TaY}'llrecllerlıntt HoJlan
da hududunu aştıkları halde cıkardıkları 
yanınnlarm alevlerin! görmekte Hlet 
D~niz inşaat tez ilhlnnna, doklara b;n
lerce yangın bombası düştüğü muhak
kaktır, BütUn Bremen bir Alev deryası 
halini almıştll', 

'Jcraber elde edil•n neticeler memnuni
vet verici mahivettedir Doklar mınta
ea.ında ve lıüyük garda ı;tkarılın yan
"'tnlar O kaı-1.ar f "1yfikt1! İ SCH1!"" .ı ... n rf"-
1 n tnyynr"'l"'ri., harel..-" esn~ .. tn ~a ııt· 
•ıkl rı bomhalann infil~l:·~! k• .. vetle 
P,ı'.rmck mtimkiln olo . am'.ştır. 

_......,....,.,.._..._ 

l!ö!tf>d i~i ne Şt>k t>r sa
tı J'or, istt•mf>rl ıği nt> 

satnııy( rnıuş 
Ilergamacia Uzunçarşı:!a 15 numaralı 

rlükHrcla icrai ticaret eden b kk. 1 oğ· 
lu B. Hü.eyb Akçctinin. muhtelif kim
r:lcre ~("kcr sattığı h:ılde kendisine ıe

ker ııaMıadığı bakkal Muatafa oilu Arif 

Gazsızlık, kömürsüzlük ne olacak? 

Alınan tedbirler ya kafi, 
•• • ya muessır değil 

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

Halkın şUıayetl deuam ediyor, gaz ue Jıömör 
yoksulluğuna seri çareler IJaJunmalıdır .. 

Halk yeraiz bir kömür ve petrol bul
ranından ıikayetçidir. Memlelı:ette ih
tiyacı tamamen karıılıyacak miktarda 
petrol mevcuttur. Kömür doğrudan doğ
ruya dahilde hazırlanan bir metalrniz
dir. Buna ıağrnen halkın şiki.yetleri 
esaslıdır. Hergün telefonla belki 20 den 
fazla tikiıyetle karıılaşmaktayız. Bak
kallardan petrol tedarikinden müıkü!at 
çektiğinden, bu kı, mevsiminde kömür 
bulunmadığından bahsedilmektedir. 

Bu mevzu üzerinden müteaddit de
ta}ar szılahiyettarlann chemiyet1e nazarı 
,ı;kkatini celbettik. Tedbirler alındığı 

ıöylendi. Fakat ıilı:!yetler bitmemiftlr. 
Demek ki alınan tedbirler ya lı:lfl de
ğildir, ya müeair olama.mııtır. Hallr.ın 
en küçük ıztırabına en büyük alili gös
termek itiyatında olan bir rejimde yaşı
yoruz.Salahiyettarların ne yapmak ll.zım 
sa biran evvel yapmalarını, halkın pet· 
rol ve kömür bulmakta zorluktan kur
tarılmasını bekleriz. Kanaatimizce gaz 
işi, tevziatın intizam alhna alınma5J 
lıidir. Kömüre gelince kazalardan iz. 
mire kil.fi miktarda kömür celbi temin 
edilirse tikayete mahal kalmıyacağı ta
biidir. - ~~~--~~~~--~~~~ 

Çıf tçılere ve göçn enlere yardım 
------x,,.x 

T luk 
rilmesine 

uğday ve
başlanıldı 

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

Mani adaJıi mahtaç çift'!!ilere sapılan 31ardım
Göçmenıere uerilec:ek toJıumlulı buğday mUıdarı 

- Ba,taralı 1 inci Sahifede -
luğu nihai zafere ıılaı;tıracak çalışmala
rına de\'am ediyorlar. 

Amerika 1940 yılındaki tereddütıa 
vaziyetlerinden tamamen sıynbmı;tır, 
İngiltercye yardım meselesi son relsl
cUmhur intibabab ile Amerika umwal 
efkarının tasvibine mazhar olmuştur. 

Pazartesi günü koıııreye tevdi edile· 
cek yeni kanunlarla yardım m-lesl.ne 
vuzuh \'erilecektlr. 

Amerika beşeriyetin hürriyeti ve -
!ahı için İngilterenin zaferini bir -
ret olaralı: kabul eylemekte ve bu zaf• 
ri tahakkuk etthmek için de eldeıı re
len bütiln yardımın paralı ve parasm 
yapılmasına karar \'enWŞ bnhmmakta
dır. 

Amerika harbe girecek midir? 
Arbk bu mesele mlina~:l'll değer 

bir ehemmiyet ifade eder olmaktan çık· 
nuşhr. Amerika harp iç_inde ~l 
bütün harp vasıtalarını lııgilterenin za• 
!erine tahsis eylemek kararındadır. 

İtalyaya indirilen fiili darbelere ila· 
veten Amerikanın geniş yardımı harp 
taliini her giin biraz daha İngilterenin 
lehine inki~a! ettiriyor. 

Mih,·erci!ere gelince : Yukarıda izah 
edildi~! gibi Almanya yıldırım harbt ile 
neticeye \ıtrmak davasını tahakkuk et
tirememi!rtir. 
Mikndde~·i anaık kendi ''asıtalariyla 

siirüklemck mc,·l:.iindcılir. Almanyanın 
harp sanayii kendi topraklan üzerind&
dir. İn;riliz hna filoları her gün bu sa
ııayie eğır darbeler indiriyorlar. Rahat 
çalı~, yoktıır. Sanayi istihs:ılntı her 
ı:Iin hnva hürum!:ınndan göürlen zarar.. 
!arla zaafa uğramaktadır. Ynnn Amerl· 
kadan gelecek uçan kaleler ve atır 
bombardıman tayyareleri ile bu tahri
bat dalın geni lctilecektir. Bir taraf harp 
kabili~·et ve kudretini arttırırken diğer 
taraf bu kudret ,.e kabiliyetinin her 
~ün biraz daha zaifa uğradığuu miişa· 
hede ediyor. Bu şartlar nlbnda mihver 

Mani.adan alınan bir habere göre ne tevziat tamamen yapılmıştır. devletlerinin nihai zafere karşı nikbin-
Ziraat vekô.leti bu yıl Manioa vilSyetin- Bu hafta içinde de diğer kazalarda lik beslemelerini anlamak biraz CÜÇ 
deki muhtaç çiftçilere verilmek üzere tevziat itmam edilecektir. olur. Lakin mücadele içinde bir millete 
2915 ton tohumluk buğday tahsis et- de diıva:vı kaybettik demek zor bir iştlt. 
m~tir. GöÇMENLERE VERiLECEK ninaenııleyh mihvercilerin nikbinliği ha· 

Bunun 200 tonu Eşmeye, 100 tonu TOHUMLUKLAR !Jkatc dayanmaktan ziyade dahili poli· 
Kulaya, 50 tonu Alaşehire, 250 tonu 3242 sayılı kanuna göre ııöçmenlere tikalarının zaruri bir icabı olarak kabul 
Salihliye, 300 tonu Turgutluyuya, 150 tevzi olunmak üzere Menemene 9900 edilebilir. 
tonu Akhisara. 100 tonu Kırkağaça, kilo. Bergamaya 12600, Bayındıra da İstil '>al İngilterenindir. İngiltercnln 
165 tonu Somaya, l 00 tonu da Demir- 9000 kilo tohumluk buğday gönderil- zaferi beşeriyetin zaferi olacaktır, Bu 
el kazalanna ve mütebakisi de Manisa meai için Ziraat banlcıurı umum müdür- :zafer d!inyaya y~ni bir nizam getirecek· 
merkezi çiftçilerine verilecektir. lüğüne emir verildiği Sıhhat ve içtimai tir. Bu nizam mih\•ercilcrin tahayyUI 

Alaııehir, Akhisar, Turgutlu, Eşme, Muavenet veki.letinden viliyete bildi- ettiği gibi tahalJriime dayanmıyacak, 
Kula ve Gördes kazaları müstahsilleri- rilmiştir. milletlerin tabii hnklanruı istinat eyliy6' -----------e----------·- ccktir. HAKKI OCAKOGLU 
Son sevlaotan bozu. lhtiyat sınıfından --•-
Lan pamuklar ve veni 

ze }'ftn mahsulü 
--·--

Scylilp mıntaka.aındaki pamuk tarla
larında bulunan pamuklardan yüzde 
otuzunun toplan1lamıyacak bir vaziyet
te olduğu bildirilmi!ttir 

Zeytin mahsulü her tarafta toplan
makta ve bu iş sona ermek üzere bulun
maktadır 

-f'--
İzmirden gidenler 

Sivas mebusu B. Mithat Şükrü Bleda 
t 'nnbula, Deni11i mebıısu Dr. Khım 
Samanlı Ankaraya gitmi~lerdir. 

aakere alınanların yardım sever-
maa,_ve-· ücretleri ler . cemiyeti 

F'ilt askerlik lıizmetlerinl yapan ih- b ı • 
tiyat •ınıfına naltledilnıİI olan ve bu da- a o venyor 
fa talim ve manevra münaaebetile ııilah Şehirimizde teşekkülünü memnunl-
altına alınan memur ve müstahclimle- yetle haber verdiğimiz yardım aeverler 
rin maaş veya ücretlerinin askerde kal- cemiyeti ıumullu faaliyetine hız ver~ 
dıkları müdı:!etce tam olarak verilmesi, bilmek için sarfettiği gayretler rneyanın
Maliye Velı:ô.letinden şehrimizdeki ala- da önümüzdeki l 1 kanunsani cumarteal 
kadarlara bildirilmiştir. akşamı lzmir palaa salonlarında sen.,. --·-- nin en muhteŞ('m baloııunu vermeğe 

BİR TAYİN hazırlanmaktadır. 
İzmir Ege lisesi orta kısım yazı ve re

sim öğretmenliğine bay Celal Uzel ta
yin edilmiştir. 

HA VA NEZARET!NtN 
TEBLlC! 
Londrn 3 (A.A) - İngiliz hava kuv

vetlerin~ mell!lup bombard·man !Jıyya
nleri dün gece Flremene y niden taar
ruz etm~lerdir. Hava n•za•eti şu teb
lHH nesretm!ştir: 

Dl;ier bombudırran tavyar0 leri f'..m
~en ve Amsterdamda potrol tesis.ıt•na 
13r=en vakininde d miryoluna taarru1 
·tmlslerdir. Bu harekata i~tirn1< eden 

t vva~lerlmi7ıiE'tl bir~·i k:t\ .. ?PtIJ'. 

tarafından zabıtaya sikRyct cdilmi~. za
bıtaca B. Mehmet B· ttal adında biri 
B. Akl"'etine gönderilmiş ve bunun pa- J 
rası mukBbilbde bir sandık şeker aldı-

İŞTE BAYRAMI KARŞILAMAK BÖYLE OLUR 

ELHAMRA Sinemasında 

Balonun cazip ve çok nC§' eli geçmeal 
için hi~hir şey ihmal edilmemiştir. Ayni 
zamanda şehrimizin hayırıever aileleri 
tarafından cemiyete teberrü edilen mÜ• 
him miktarda kıymetli ef)'adan bir pi• 
yango tertibi de tekarrür etmiştir. Ba.
lo gecesi bu piyango çekilecektir. iz. 
mirlilerin her güzel te.,,bbiise göster
dikleri candan alakayı i;Öz önünde 
tutan cemiyet erkanı hazırlıkları ba
lonun büyük rağbet göreceğine tlıncli· 
den kani bulunmaktadırlar. Yal'
dım ıever1er cemiyetinin bukanaatine 
biz de iştirak etmekteyiz. Zira bu ba• 
!onun hasılatı cemiyetin İstihdaf etti• 
ği en güzel gayeye. kahraman Mehmet• 
ciklerimize kı,Jık hediyeler gönderil
mesine tahsis edilecektir. 

Brcmende deniz üssil. d niz inşaatı 
ttt"ftlıları ve demiryolu • tasyonu dün 
gece tekrar İngiliz bomhardıma.'\ ta}•va
relerinin hüeumuna uitramıştır. Tnanuı 
evvelki gçc~i<i kadar ağır olmarr~1<J, 

YENi HÜCUMLAR 
Lon~-.ı 3 ( A.A l - ln'!iliz boınbardı

~an tayyarderi Un aksaın Kah ve Bu
t. ng ar rtn·la l:ir C"ok rıro\ ktörler sema
vı tararkm ye-'d""- l~'H\ lbıa.'1larına 
a3rruZ C'tmisll"r Iir Fr"'ln~ız sah İli i.::t-: 1.ı;;a
-ıc+inrl·:"TI. aydınJ .. •ıcı fi .. nk1erin 1~1klar1 

• üş ve uz;:,' on l"f lk .·!eri işi-
' ı r 

ğı Jt0rülmüştür. 
Bunun iizerine B. 1--lüacyin Akçetin. 

elinde §•kcr bclundııi!u hald istediği
ne şeker satmak, iıternediğine satma .. 
mtık sc'";.ı:ndan adliyeye '\"erilmıstir. 

-·-an e:;c1 ~ı rin enlıazı 
V'?ı'P ·~r S i 

Türk baJ•rağı altına girdikten onra 
Tür <lye kora su!. ·ı ,d, hotmış olan ge-

Son derece müessir içli bir aşk - Büyüleyici ve hazan coşturan hariku!Ade 
bir musiki - Cennetasa sahnelerle silslü güzelliğine doyulmaz TABİİ RENK

Lİ ŞAHANE BİR FİLİM .. 

SON BESTE 
$0hrC\lennin l nlu t· u eınsalıı;;iz. $• hcser 

• • • 
Tiirk sclıne, miizik ve sinema 

Kahv 
.,,iJorin clonizd 0 n cık ,.,,hcak en'·azmm Ba.o; rollerde; DON AMECHE - ANDREA LEED - AL JOLSON... TVRK GÖKLERİ 
ithali takdirinde ~ümrük tru-ilesinıı göre AYRICA : Harikulade ilave ıMAHALLE KAVGASI• Renkli canlı resimler c ze yapıhcak muamele, şch.>imizdeki olaka- AŞILAMAMALIDIR 
darbra bildirilmiştir. Buna uaıaran, • SEANSLAR : •Her gün 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DA BAŞLAR.. Türk göklerini aşılmnz bir sınır hall-
glimrük re<minden muaf tutularak Türk ne getirmek için kurbanı, derilerini ha-
nlan gemilerden çıkarılarak muafiyeoti Cumartesi ve Pazar günleri 11.30 ve 1.30 da i!Jlve seansı vardır.. va kurumuna veriniz. 

REJISORU L.ESTEGARI 
ERTUÖRUL MUH!>L :iAD~~İN KAYNAK haiz olmıyan yerlerde kullanılmak üzere DİKKAT _ Haftanın her gününde ilk başlama seanslan UCUZ HALK - Tayyaresi, tayyarecisi bnl olmıyan 

·nemlclrnte ithali Menilen • e-nkaz > MATİNELERl'dir. Fiatleri : Birinci 20 .. Balkon 25 .. Husus! 30 KURUŞ.. milletlerin hayatını ergeç tehlike sara-
BAŞ ROLLERDE : MÜNİR NURE'ITL'< - HAZIM. 

..... _.,...,......,.,... ............ _... .. ,....,.. . ...,.,..,..,...,..,...,,,.,-.:o;0~~•r.:'.....,"~•--- ec cm /1 
tarife k:ınununun 7 inci mnddcsinc göre caktır. Tehlikeyi önlemek için bava ku· 
~umrHlt v::-rpisine tabidir. ~m•••-••••m:ımmı•••••l!!l.,.U:O«:!!'t-•••••••.,.••'' rumuna yardım ediniz . 

··········:·································································~·········: Zira Rezcanın ayağının kati;-en burkul
muş olm:ıdı~ına emindi. Bu defa da o
nun oyununa uymeğa razı olursa o gU
zel tatil ve .<:eyahnt tasavvurları katiyen 
suya düşecekti. Kendini de hayrette bı-

• • • • 

E E RUYUK 1 iKA' E E E 
• • • • 1 ••••••••• \ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••• : 

um u l n. )yan 'aadet rakan soğuk bir sesle Rasime döndü: 
- Size haber vereyim kl, eğer sizin 

burad~ kalmanız ve benim gidip size 
---------"•" yardım göndermem icap ediyorsa der-

V _.z _. ıu .• VC YILDIZ hal otele dönecek, otomobilime binerek 
,.. ,,....,. Bandırmaya gideceğim. 

, - 5 8 - Fakat Rasim Gülenin elini süratle ya-

- tınkAıu yok. 
ıtım.. 

ayakta duramıyaca- Gülen genç kıza baktı ve birden bire. kalııdı ve onu kendine doğru çekerek 
bunun da uydunna bir oyun olması ih- bir iki basamak inmeğe mecbur etU: 
timali hahnna ııeldl Rasim, Rezanın is- - Durunuz canım, alevlenmeden uyu. 
tirbamlan altında besbelli yumuşıyara.k $81.ını, bu zavallı çocuk acınacak halde-

Halinde acınacak, rikkat verecek bir 
teessür vardı. Tekrar oturdu, başım 
omuzuna doğru ~ yeniden kısık kı
.,Jc inlem~ ~ 

Ruim eu kararı verdi : 
- Burada uzun müddet kalamayız .. 

Ben sizi taşıyarak yola indireceğim. Ora
da ne yapacaltımızı dilşUnilrih. 

Rezzan: 
- Havır! Yalvarırım beni yalnız bı

nıkına;,nız.. Korkuyorum.. Korkuyo
rum.. Diye inle:li.. 

- Eakat neden korkuyorsunuz? 
- Bilınlyorurn.. Gltmeylnh. Rasim! 

dudaklannı ısırıyordu. dir. Ona karşı katı kalpli olmayınız. 
Gülen : - Hiç katı kalpli değilim. 
- Bu böyle olmaz! dedi .. Madam ki Fakat. onun hatırı ir,in bir kaç glin· 

yürUyeıniyor. bir sedye falan bulup onu lük t.•tilimi bcrbad edeceğimi de altlı
götürmelı: !Azım. Siz kasabaya dönüp ruza !- ı:;mayınız. Eğer maksadınız ona 
bunu temin ediniz. Bu sırada. sizin ye- yard: ı gctirme.\se, bunu siz benden 
rinize ben kendisine pek m refakat ede- daha süratli olarak yapabilirsiniz. Sizi 
bilirim.. onun yanında bekçi bırakarak bu işi 

Rezzan, yalvaran bir sesle: kendi üzerım~ alınak istemiyorum. Al-
- Hiç merfıanıetlnlz yok! dedi. lalı~ ısmarladık. 
Hayır, Gülen rtık rikkat. merhamet - Size ne oluyor Allah aşkına? Si-

hi.ssine kalbini kapam.ı~a karar vermişti. zinle yalnız kalmak zevkinden lxml 

mahrum eden hadiselerden dolayı bana mi? Bakınız kızcağız durduğu yerde na- KIS'ACA 
neden darılıyorsunuz? sıl kın,.nıyor. Düşman olsa bu halde 

- Yalnız kalmak zevki._ Bunu pek bırakılmaz. Bizi evlerine davet ettiler, • • • • • • • • 
fazla temenni ettiğinize kim inanabilir? ağırladılar, misafirperverlik gösterdiler, Radyoda yemek llstesL 

- Fakat onu dünyanın öbür ucuna böyle mi mukabele ebneıniz yakışll'? ------
kadar beraber taşımıyacağız ya. Sadece - Siz istediğiniz gibi mukabelede ser- Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 
otele kadar götüreceğiz. Orada bıraka- bestsin.iz. Ben gidiyorum. 
rak gideceğiz. Onun Cemi ge~ ola- - Bir dakika müsaade ediniz... Her sabah Ankara radyosunda yemek 
cak. Biz de istediğimiz yere gidebilece- Rasim Rezzana döndü: tarifine sıra gelince radyo dlnleyicileri 
ğiz. Bandırmaya veya başka yere? Hem - Gülenin hakkı var. Ben gidip sizi arasındaki a!Akadarlan hatırlarım.. Ev 
dur bakayım, Bandırmaya gitmekte ne- buradan alacak vasıtayı daha kolay bu- kadınları ellerinde kurşun kalemi im!A 
reden çıktı? lurum. Zaten f"lılrden uzak değilb:. Ya- dersinde yazı Yazar gibi bir corba ka.-

- Ne bileyim, vapur sebebile aklıma nm saat içinde gelirim. Hem belki ni- J!ı un, iki fincan zeytinyağı diye not alıı-
ilk gelen iskele orası oldu. şanlınız da artık gelmlştlr. Onu vaziyet- ken gözilmün önüne bU:yUk lokanta!•"'" 

- Nasıl? Cemille buluşmalı: mı iste- ten haberdar ederim. la hususi evlerdeki erbk aşçılar da ... 
yorsunuz? Fakat güzelim, milballla Rezzan ona litemll gözlerle baktı: lir. Bey~ bone beşlıırmda, Bolulu m-

L--'--- talann mayanozun fonnUlUnU .Yl'Z"''.._ ediyorsunuz. - Beni .............. yınız! gönnlyor mu- ta ld··L'---· u~- gibi ol 
Sahi ilL. ,.~ tti""- · hU'- sunuz, ne kadar lztırap içindeyim. Ne- n wuarııu ı.......- urum. 

- • m oaınga e 6""" ıru J<JDe- . lw. Ev mutbahı için ll1e:'VV8 konse.-vecfll.. 
diyorsunuz? Ben bu otomobilimi her na- redeyse bayılacağım. Biz ıld genç • ~ sal cılık, ınannelAt ~ 
51:1'8 kazarulım. TaU!m varın!§ diye ..,_ bu taılar üzerinde yalnız ne yapabffiri,• slı-ı.e ~ırmak bq1ı ~ ~~
vındim. Hayatımın en nem tatilini ge- Ne yapayım, koricuyorum. • Bıı hususta İzmir Ziraat mektebi ziraat 
çireceğimi Umit ediyordum. Rezzan yo- Çok rica ederim, Glllen, sız otele ka· sanatları ~tmeni kıymetli arkacı.
lumun ortasına çıktı. Size u:rıııınsm bir dar gidlnb, ne olur· Başuıuza geleni an- mız R~fet Öncelin l!MO tarihli kitabın1 
komedi oyn:yor ve siz de buna kapıla- latırsanız. yardım t_emln ~tmek güç blı- tavsiye edecellm- Refet Öncel kitabında 
cak kadar budalalık gö.!teriyorsunuz. ~Y olmaz. Sonra gilzel gilul aynlıı:z. Türk ailesine çok kıymetli şeyler öıtret-

- İltifatınıza teşekkür ederim. Fakat Rashn ne yapacağını şaşırnıışh. Güle- mekte. radyada yemek listesi öılrenen-
beniın budalalığımdan ziyade bu iple ne baktı: !ere makbule geçecek tavsiyelerde hu· 
sizin merhrunet.sizliğlnlze htikmedllemez -( Biı-Ji )- Junmaktadır. 



ı 
! 4 Sonkanun Cumar~esi 1Q41-

sa 

HAVAM il f Et~ALIGIHDAN \ lk1ız::0~ e;,~;1 ıet-
HAREKAT GÜÇLEŞTi Ankara, 3 (A.A) - Tavşanlı ve De--·---- Bavtarafı 1 inci Sahifede -

ne rağmen ilerlemişlerdir. Ve bir . ço~ 
köyü İşgal etm41erdir. Futmalar ;undı 
her iki tıırafm harekatını fevka!Ade gÜÇ· 

letlinnektedir. 
Hava şcraili düşmanın hava faaliye

tini durdurmwıtur. Yunan r~mt sözcü
~u Kilisura civarında iki top V'e bir mik
tar ltalyan malzemesi daha ele geçiril· 
mlş olduğunu oöylemiştir. 

Atina 3 (A.A) - Yunan emniyeti 
umumiye nezareti tebliğ ediyor: 
Harbın ikinci ayı esnasında yani 29 

ikinci teşrinden 28 birinci kAnuna kadar 
Jlan devre zarfında ltalyan hava akınla
rının Yunanistanda sivil ahali arasında 
yaptığı zayiatla iras ettiği maddi hasar
lar aşağıda gösterilıııi§tlr: 

12 si kadın, 20 si çocuk, 5 i kundak 
çocuğu olmak üzere 88 öltl, 28 1 katlın, 
45 i çocuk, 14 ü kundak çocuğu olmak 
üzere 294 yaralı. 

Şehirler ve köylerde 60 ev ve bir kili
!e yıkılmıştır. Yıkılmak tehlikesine ma
ruz bulunduğu cihetle tahliye edilen 
evlerin miktan 100 ü geçmektedir. --·--Al MANLA 9 IRLA~DAYA 

DA Hür.UMA SASLADI 
- Baştarafı 1 inci Sahifede -

kendisine verilmesini istemistir. Ber]in 
nezdinde tiddetli bir protestoda bulu
Mcn" t aanı)maktadll". Jşıklann tamamen 
aöntlürülmeıi düşünülmektedir. 

Çok eiddetli müdafaa tedbirlerinin 
de alınması beklenmektediT. RombaT
dımanlarda en ziyade zarar gören. hal
kın kıJabahk olduii:u Dublin ~ehridir. 

lRLANDADA GAYZ 
Deyli Meyl gazetesinin Dublin muha

birinin bildirildiğine göre lrlandada 

ğermisaz nıaden r:ııntakalarında tetkikat 
için hareket eden iktıs:.ıl '·ekili Hüsnü 
Çakıl' dün sabah Kütahyadan gı><;ıniştir. 

_....,..._ . .........,_ 
Germenc;lıte ta1'ihi 
bir ldhd bulundu 
Aydının Germencik nahiyesi dahilin

de Karaağaçlı köyünde asarıatikadan 
bir Wıt bulunmuştur. 
Maarif vekaletinden vilayete gelen 

bir emirde, Jahtın bulunduğu yerde Ay
dın vilavetinden wrilecek tahsisatla 
sundaj yapmağa lzmir müze müdürü B. 
Salahattin Kantarın memur edildiği bil
dirilmiştir. 

lngiltereyi istila te
sebbüsü vakın mı? 
• 

- Ba,taralı 1 inci Sahifede -
beraber evsaf itibarile faik olan hava 
kuvvetlerimiz sayesinrle Almanya ve 
Alınan istil3sı alandaki hedl"flere dar
beler indirebilmekte ve gündiiz hücum
larını tarda muvallak olmaktayız. 

Londra, 3 (AA) - Hava ve dahili 
emniyet nezaretinin tebliği: Oiin gece 
düşmanın esaslı hücumu cenubi Gal 
eyaletinde bir şehir iizerine tcllcih edil
miş ve ikametgahlnrda, ticarethanel~r
de ve diğer binalarda mühim hasarlar 
vukua gelmiştir. Bir m; !·tıır filü ve ya
rah vardır. 

Mer: J ketin diğer kıstmları üzcrin° 
atıla:-ı bombalardan hasar ve z ·yint pek 
az oLnuştur. 

Alman hava kuvvetleTini_n hücuml;.ı.nna 
karşı gittikçe art.an nrfr~t diin Nazilerin 
büyük kuvvetlerle gelerek beş kontluk 
üzerine bombalar yağdırmasından son
ra gavz halini almıştır. 

İZMİR DEFTERDARLl~IHDAN: 
Şubesi Sıra No. Adı ve Soyadı Sanat ve 

meslelti 
Ticaı·et adresi Verl(inin 

matralu 
L. K. 

YFN! AJ"!R 
szı::a z= w J_.f_ ı 

Mu~lada ya{{
murlar dindi -----Muğla, 3 (A.A) - Son haftalar 

.içinde ~1uğlada dc:vamlı olarak yağan 
yağmurlar şiddetini kaybetmiştir. Su· 
lor Kö,·ccğiz · Muğla şosesinde bir köp· 
rü setlerini götürmüş olduğundan mil· 
nakal8.t arızaya uğramıştır. 

-lllıAlfWlııı·~-Ksmyager B. Salahet· 
tinin maaşı arttı.. 
İzmir klmyakeri bay Salahatllinin al

makta olduğu elli lira ·maaşın, kanuni 
müddetini ikmal ettiği ve terfie müsta
hak olduğu için 941 bütçesinde bir üst 
dereceye çıkarılması Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet vekaletinden vilayete bildi· 
rilmiştir. 

-~-
Asiıer ailelerine 
yardım .. 
Dlin öğleden sonra toplanan Belediye 

dalıni encümeninde asker ailelerine 
vardım tahsisi kararlarırun son muame
leleri intaç olunmuştur. 

Bütün belediye mıntakalarında asker 
1ilelerine yardım işine devam edilmek
tedir -·-Bergamada bir yangın 
başlangıcı •• 
Bergamada lnkılil.p mahallesinde Dey

nek alan sokaihnda oturan Süleyman 
"'~lu ~'! ,_:net Gü?"clinün evini!l ba,..as1n
rla1ti kur ımlar at~s al rnk yangın çık-

s da d0 rh1l söndürü1'11üşlür. Zarar 
er iye· izilir. 

7.r-sıı F.za~~on ·n~aa--ı 
B->leı1iye reisi doht,ır Behcet Uz dün 

i..'.ğlcdf"n evvel J{ar::ınfinftd::ı Jc:13hane de-
re i '.iz~rinde inc;;~atı hitme-k üzere olan 
»e tam kemerli büylilt kanafü.asyon te
~ısatlnı ve şehrin diğer yerlerindeki 
muhtelif insaab tetkik etınistir. 

ve zam 
ceza 

Kazanç V. Buhran V, Milli Mil. V. Mısil 
L. K. L. K. L. K. L. K. 

Marnıaris ve Datçadaı 
zelzeleler 
- -·---Ankara, 3 (A.A) - Dün Maı·maris 

ve Datçada hafif bir zelzele olmuştur .. 
Hasar yoktur. --·--İngiliz kredisinden 
istifade edecefı 
müesseseler .. 
3525 sayılı kanunla tasdik olunan 

Türkiye • İngiltere kredi ve teslimat an
laşmaları mucibince satın alınacak mal
zeme için lngiliz kredisinden istifade 
edecek müesseseler tesbit edilerek güm
rük ve inhisarlar vekl\letinden şhrimiz· 
deki alakadar dairelere bildirilmiştir. 

Bu müesseseleı·; Silmerbank, Etibank, 
devlet demiryolları, ziraat, Nafia veka
letleri ve diğer alAkadar vekalı>tlerdir. 

POLİSTE 

Gazinoda bir valı'a 
Kalkavan ınotöril sahibi Reşidin, kor

don gazinosunda otw'llrken sarhoşluk 
saikasile sazendelerden Ahmet oğlu 
Mehmetli şişe ile başından yaraladığı 
iddia olunmuştur. Reşit polisçe yaka
Janmıstır. 

Soförler arasında 
Şoför Ahmet oğlu Nazım ve şoför 

Mehmet oğlu Ahmet, şoför Hasanın Bas
manede kendilerine biçak teşhir ettik
ten sonra kaçtığını zabıtaya haber ver
mişlerilir. Tahkikata baslcın1lm1stır. 

A•tı eJ a s et i .• 
Kemalpa•a kazasının Yukan Kızılca 

kövünde Sarı Öınerin kCJhvesinrle otur
m~kta olan Nuri o!llu Yahya Yaman., 
sarhoşluk ve eski bir kin yüzünden 1h
rah.im oğlu F.lhE'lll Ta~çıya tabancasile 
altı el ateş etmiştir. 

Mermiler, büyük bir eseri tesadüf 
olarak hedefine isabet etmemiştir. Yah
va Ya.man tutularak adliyeye verilm~
tir. 

Yekfuı 

L. K. 

Verı:inin Verginin 
senesi Nevi 

Tarh 
No. 

iZMiR DEFTERDARLICIHPA.N : 
Satış Muhammen 
No su Lira K. 

315 Gö:<lept M. lsmet (J':Şa so. 940 "da 3 parsel ~- M. M. 19 No. arsa 50 00 
316 Gözteı:" M. $afak So. !,36 ada 4 parsel 159 M. M. 1 No. arsa 45 00 
317 Göztepe İsmet va Fe\-::i So ~140 ada 12 parsel 224.25 M. M. 

3~.A= 50~ 
318 Gözt.,pe M. İsınelt,a~c So. !140 ada 1 parsel 173.25 M. M. 23 

No. Arsa.. 50 00 
319 lrtizıope M. İsmctı,a•~ So. ~10 ada 2 parsel 184.50 M. M. 21 
~A~ ~00 

320 Karsı.vaka Bahariv~ B. Kar.ıkol sokak 174 ada 7 parsel 184 
M. M 7/1 numaralı Arsa 55 20 

321 Karşıyaka Bahariy" s;nıen::ııler cad. 179 ada 2 parsel 1495.10 
M. M. 28/30 Num~ı:alı eşcııri havi Arsa.. 488 50 

322 Karşıy•ka Bahariy~ şııntndıf~r cad. 179 ada 5 parsel 2277.20 
M. M. 34/1 numaralı eşr..ari havi arsa.. 683 00 

3:ı3 Karşıyııka Bahariye simen<~i!er cad. 179 ada 4 parsel 962.60 
M. M. 34 numaralı Al'l'.ı. 288 75 

324 Kahramanlar eski Se~:inik, Y<'ni 1396 mcı Güven cad. 1910 
•da 20 parsel 47.?.5 M. M. 17 ~o. lu hane.. 240 00 

32S Karşıyaka Bahariy? M. İnayet sokak 159 ada 38 parsel 344 
M. M. 6 ve 8 nwnara! ıa"a 172 00 

326 Karşıyaka Alaybey M. C'alibiyet sokak 43 ada 14 parsel 10 
numaralı arsa.. 30 75 

327 Karsıvaka Baharive M. Türuncü sokak 176 ada 11 parsel 
138.80 M. M. 6 numar~lı hane. 250 00 

328 Karşıyaka Bahariye M. yeni wkak 176 ada 5 parsel 99.50 
M. M. 30 numaralı Arsa.. 30 00 

329 Güzelyalı M. 52 inci '"'kak 493 l\L M. 19 No. Ju hane.. 50 00 
330 Üçüncü Karataş Fnveriye rokak 654 ada 7 parsel 227.25 M. 

M. 65 numarah arsa.. 45 45 
331 Üçüncü Karataş Enveriye sokak 654 ada 7 parsel 192 M. M. 

1i5/l numaralı arsa 38 40 
332 Üçüncii Karatas Enverıye sokak 654 ada 7 parsel 290.25 M. 

M. 65!2 numaralı ar..a.. 58 00 
333 Salhane yeni Turan F.n-.eriyc so. 689 ada 16 parsel 97 M. M. 

99/1 numaralı arsa. 19 40 
334 Salhane Enve;iye sok.ık 689 r-da 14 parsel 164.50 M. M. 103 

numaralı Arsa.. 32 90 
335 İkinci Karantina Kiip·li Kayalepe Bayır 1737 ada 111 parsel 

305 M. M. 1 numaralı Arsa 15 25 
336 Gözterıe Nl Abdul'olı Ezel 85.'\ ada 4 parsel 169 M. M. 1 No. 

lu Arsa.. 50 70 
Yuk~rıd:ı yazılı emvalin mlilklyetl()ri pec:in para veya ildnc:i tertip tas{ ve 

vcsikasiyle bedelleri ödenm·k ÜZ<:re acık arUırma usuliyle .l/l/1941 tari
hinden itibaren 16 güıı ı:::iidJPtle müzayedeye konulmuştur. 

İhaleleri 16/1/1941 taüh:nde saot 14 tedir. Taliplerin muhammen bedell<>ri 
üzerinden yüzde yedi buçuk deı:ıozito akçesi yatırarak yevmi mezkurda M. 
Emlak müdürlüğünde n>ilteş"kkil satış komisyonıına müracaatleri ilan 
olunur.. 5730 (24) 

İhbarname 
Cilt Varak 

Ankara Radyosu 
8.00 Program ve memleket saat ayan 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl 8.45 
9 00 Ev kadını • Yemek listesi.,. 13.30 

Basmahane 1 Halil oğlu Hamit Terlikçi Kemeraltı 226/21 36 00 6 28 1 26 1 57 o on 9 11 1940 Kazanç 159 
Basmahane 2 İbrahim oğlu Salih Kahveci Tilkilik 76/1 12 12 1937 Kazanç 50 

44 
10 
46 
47 
49 
60 
49 
49 
10 
10 
10 
10 
52 
47 

35 
34 
42 
10 
30 
18 
36 
37 
31 
30 
25 
27 
22 
39 

_ Program ve memleket saat ayan .. 13.31 
Müzik (Türkçe pl) 13.50 Ajans haber
leri 14.05 Müzik : (Tllrkı;e pl) 14.20 
Müzik : Riyaseticümhur bandosu 15.00 
MüZik pi. 15.30 Ankara devlet konsu
vatuvarından naklen neşriyat .. Riyasetl
cüınhur filıl.rmonik orkestrasının kon.serf 
18.00 Program ve memleket saat ayan, 
18.03 Müzik : Radyo caz orkestrası 18.40 
Müzik : Halk türktileri.. 19.00 Konıq. 
ma (Günün meseleleri) 19.15 Müzik : 

1 inci ihbarname 
1 inci ihb&mame 
1 inci ;_ı-.· .mame 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ilıbarruıme 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
l inci ihbarname 
l inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 

Basmahane 3 Numan .Alemdar Köfteci İkiçeşmeük 156 72 9 79 1 96 2 25 14 00 1940 Kazanç 74 
Basmahane 4 Abdülkadir Özusta Berber Numanzade 38 30 4 65 O 93 1 16 6 74 194~ Kazanç 43 
Basmahane 5 Ali Yağcı Eskici İkiçeşmelik 191 50 7 69 1 5:l 1 91 11 08 1940 Kazanç 101 
Basmahane 6 Murat oğlu Bayram Kahveci Melez 23/1 72 6 28 1 26 1 :t.1 8 67 1939 Kazanç 14 
Basmahane 7 Ömer Erboz Manav Türk pazar' 83 80 1 75 o 35 o 44 2 54 1940 Kazanç 334 
Basmahane 8 Ömer E•boz Manav Türk pa1.an 33 80 12 73 2 55 3 18 2 77 21 23 1940 Kazanç 33~ 
flasmahane 9 Hasan AgAh Kahveci Lise caddesi 2 30 80 4 62 4 62 1937 Kazanç 18 

BBasmalıane 10 Haltl Erdoğan Marangoz Kemer 69 60 2 86 57 51 3 94 W38 Kazanç 20 
asmabane 11 Hasan Uzakı;ı Hurdavatı;ı Tilkilik 28 18Q 29 07 5 81 34 88 1933 Kazanç 24 

Basmahane 12 Hasan Öziilkü Debbağ Sinekli 101/3 130 25 07 5 14 4 63 35 47 1933 Kazanç 85 

Zeybek havalan 19.30 Memleket saat 
syan ve Ajans haberleri 19.45 Müzik • 
Fasıl heyeti 20.1~ Radyo gazetesi 20.45 
Müzik : Şarkı, Türkü ve taksimler 21.lS 
Kor.uşına (Biblioğrafya) 1.30 Müzik : 

Basmahane 13 Abdullah Kobal Aşçı Basturak 'il/bili! 60 70 14 17 16 1 17 1940 Kazanç 113 
Basmahane 14 İlyas Ermiş Bakkal Kfığıthanı> 518 40 5 96 1 19 1 49 8 64 1940 K=>nç 304 

Yukarıda isim ve unvanlariyle ticaıetgalı adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif yıllar için tarhol.ınan ver~iler isimleri hizalımnda gösterilmiştir. 
~u mükellefler terki ticaret edip halen nerede bulundukları tesbJt edileme<lı~inden ilan tarihini t.a.kip eden günden t!ihru·en 30 güo icjnde mcz.kılr vernilere itiraz hakları olduğu 3692 No. lu kanu .. Radyo salon orkestrası 22.30 :Memleket 

~aat ayarı, ajans haberleri. Borsalar. fi
otleri .. 22.50 Konuşma (İngilizce • Yal-

nun 5 ve 10 uncu maddeleri hilkümlerine tevfikan teb1iğ" n~akamlna k~im olmak i.İ?'C!r<? iliin olunur. 18 (28) 

' 

LALE 11e TAH SİHEMALARlNDA 
BUGVHDEH iTİ BAREM 
Aşk heyecan ıstır•b kahramanlık dolu bir sahe•er .. 

ALKATRAZ KA LESi 
Amerikanın en azılı baydt!lların toplanclıi(ı diin~anııı on biiyük ha

pishanesinde ı:-eı;en bin bir vak'a 

LALENİN 2 İNCİ FİLMİ TA:\'IN 2 İNCi FİLMİ 
DAG SA.RK.ltt:l Koıı•·ad VanHn Harikası 

Bastan ba~a Ze\k neşe filml. Asyadan fıo'9 ti fıtttına 
EN SON HARP HABERLERİ TÜRKC'E P '.\RAMllNT 

TÜRKÇE PARAMUNT HARP JllflNAIJ 

İnhisarlar İzmir Tüt•·n fabPihesınfian: 
Fabrikamu ihtivacı icin ~•::ıal> zırl usulü ile 509 (Bes vüz dokuz) metre 

kiib muhtelif ebadcla san1ıklık Köknar kerestesi satın alınacaktır. 
İstekliler ~C1rtnaT\1eyi !ati1 gtinleı~r~den baska hrr ~ün İzmirde fabrikamız

do:.n. İstanbu~da leva~ım v~ .ııüI:ıay;-.o.t sube~ miidürlü~~den. Ankarada in~ 
hi~arlar ha::; n~üdürlü~İ"'t~r--r., 138 ]n;_rus mukabilinde alabilirler. 

Muhammen bedel virnıi Ye~l hi.-ı dört vüz dok~an. muvakkat teıninat bın 
altrru~ iki lıradır. Ve u•dü J:ıiı·esınoe idare veznelerine ihale saatinden ev-
vel vatırılması lfızım ~elir . 

ihale 16 111941 perşembe ~'inli >aat 14 +e Izmir tütün i~brikasında yapı
laraktır. 

Teklif mektupları muavve'l '"ata kadar fabrikada müteşekkil komisyona 
tevdi edilnu, olacaktır. 1 - 1 - 7 - 10 5692 (7) 

. ·~ nız Kısa dalga poşlasiyle) 22.50 Cazbant 
Dr. Tevfilı RC1.$it Uysal pi. (Saat 23.10 a kadar yaliuz uzun dal-

iç HASTAI..IKLARl ga postasiyle) 23.25 • 23.30 Yarınki prog-

Gülhane dahiliye seririyatı eski asis- ~J=·::::ı:ıo:ıı:::::ıc:::ı:ıı:ıc' 
!anlarından. Yugoslavya vilayet Sıhhat tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
isleri m~~diirlilğii sabık baş miisaviri.. 1210 sayılı sokakta belediyeye ait 30 

f!er r.un ~abahtan akşama kadar Kes· sayılı hanın bir sene müddetle kiraya 
tellı caddesı 62 ... Pastacı fırını yanında.. ·ı - · ı · "d·· ıu·.. d ki 

TELEFON 4360 ven mesı _yazı 17 erı mu ur gun e 
''="'ArL:ı'J- ~/'iUJ!iA/iPA~ şartnamesı veçhile a ık arttırmaya ko

BEYOGLUNDA 3 BÜYÜK-,' nulmuştur. Muhammen bedeli ican 550 
SİNEM.:\ı'<IN OYNADIGI.. lira muvakkat teminatı 41 lira 25 kuruş-
. .. , . .. . . .. . . • • . . . tur. Taliplerin teminatı Cümhuriyet 

AYR .l'l DA.•-•••• DE •• .., merkez bankasına yatırarak makbuzla
-'W/// TL:TZ//X/:7:ZZJ.7.PLL.il!ZEJ• rile ihale tarih; olan 6--1-941 P!!zartesi 

günü saat 16 da encümene mUracaatları. 
21-25-29-4 5590 (2550) 

Ellerinde 39 ve daha evvelki senele-
re ait dam~ah ölçü bulunduran her kes, 

~ .................. l!ll ........ ~-ıımı:ıı::ııız:ım::msı:nı::ııı=mııııı:;ıı;:::!IW4lır::':ı .. JI 1 
941 Kolon vası 

IPfLEIZ ® 

Hiç bir kaluaman tarihine yazılmıyan bir ~erefi, lıiç bir yi~ilin fedakRrlı~· 
na benzemiyen bir ates, hiç bir insan kudretinin yaratamıyacar.ı bir harika .. 

Gönüllü Kah ~an 
TÜRKÇE.. Garıy Gooper • Ray Milland • Robert Preston.. TÜRKÇE .. 

TayyareSinemasındaTı: .1646 
LÜKS~. KUMAR.. AŞK... MACERA FİL.,ıi .. 

Monte Carlonun Meçhul Kadını 
(L'İNCONND DE MONTE • CARLO) 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

OYNIYANLAR : ALBER PREJAN. DİTA PARLO. JULES BERRY 

AYRICA 

MtKi ve ZORAKİ MA.ff{l'Ül\f. G~Ud•fr .... ;i f-cEdh 
Cumartesi • Pazar günleri MATİNELER : 1 - 3 - 5 - 7 - 9.15 TE .. 

,, 

YEN. NJN ALTIN SERİ' 
1 5 ıncı haftas 

Uiyılı olduğa zaferle devam ediyor .. 
HAZIM TtlRKCE VASJ't 

4KASYA PA14AS 
E~i görtilıneı:niş müthiş ganster filmi İLK DEFA 

CAtvlLER TABURU 
••••••••••• 1 

~T') • !, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••• 
ıu:.ıı. GUN · 12 - 3 - 6 - 9 DA.. Cumartesi, Pazar saat 9 DA.. 

f ezacı Ken .. al K. Aktaşın şah esevlerinden 
}' ı•b"Ş' ve Ba vram hedı yeLerinİzi 

l'.ilal cc-,ane~i ten,•n e<l•"rklir. bmiri kolonynsi)'le me'<lıur eden Kemal Akta' esans ve kolonyalRn Türkiyenin her 
)•ermde ITTi«cl lmı'rinıiıi yiıda \'e•.ile ohıakta. Kokurulıık sıınatmın taklit kab'll etmediğini bir defa daha tebarüz et
lirımk!edir. Sık s•e, zarif nrr 'ıaliıjlar ıriııde her zc.man hediye edilecek birer modem eserler olmak mahiyetini daima 
muhafaza edecekfr. 

Hı lal E cz<'n~si 

bunların 941 senelik muayenelerini yaı>
tırmak icin ölcüler kanunu ve nizamna .. 
mesine göre 1/1/1941 den 31/1/1941 ta
rihine kadar ölçülerinin cins ve mikda· 
rını gösteren bir beyanname ile Beledi
ye ayar memurluğuna müracaat etme
leri mecburidir. 
Yukarıda yazılı müddet içinde müra• 

caatini yapıp muayyen k~ğıclı alrruyan
lar hakkında kanuni taltibatta bulunu• 
lacağı ilan olunur. 

3 - 4 - 15 - 21 5723 (15) 

°1ijjj;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiii!iiiiiii3iiiiiiiiiiiiiiiil:~miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiii;İİİıİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. ~ :ıc'iiıJ'ı'ff ~ıt=ıLı=Ty~i°itl:~tfıf"' • - LUCUNDAN: 
• Y ehaskel Politi • ticaret unvanila 

1 rmirde küçük kardlçalı hanında 2 5 
numarada ticaret ve komisyon işlerile 
lştiğal eden Yehaskel Politl'nin işbu ıl· 
caret unvanı ticaret kanunu hükümleri• 

' 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BfıJGt:NİN~, en birnci kan. ~l'Vet, işliba yaralan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir devadır-
Grıp oe:zle. enfltıenza. sıtma gıbı lmstabklar:ı tutulmam:ık için sağlığınızı BİOGENİNE kan ve derman baplariyle 

slgortala\'UUZ... 
.. BİOl:t:NİNE; .dalına kanı taze!~yip kuvvetlendirir, habi1Jiği giderir, hariçten gelecek her tiirltl mikroplan ö!dtl· 

rur. Tat~ _hu_ ıştiba temin eder. Sınır v" adaleleri sa!!lamla~urır, zekayı yükseltir .. Bel gevşekliği ve odeoıi lktida
nn en bırıneı devasıdır .. 
-~','!GENiNE, kullananlar kat'iyye~ kardan, kıştan, soğuklan ve bavalann değişmesinden müteessir olmazlar, •• 

f'-ın~ü ''ucudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthiş ikibetlerle neticelenen GRiP nezle, eOo
enza, sıt~a ~ibi h~sıalıklardan korur Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, akşam, 'birer, sekiz 
yaşından ustün cocuk!ar yalnız sabah, akşam birer RIOGENİNE almalıdır. Basta olanlann kurtu1ınası için de bu bir 
mıkdnr arttırılnıa!.dır. HER ECZANEDE BULUNUR.. 

İZMİR DEFTERDARLICINDAH: 

ne göre sicilin 2904 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 16 (25) 

lZMlR SiCiLi TiCARE MEMUR 
==ı::ı~== -~-=:ı~:ı=:: :~oc::c:ı=: =ca=c:ı:=aı 

LUCUNDAN: 
• Jak Bağusin • ticaret uncanile iz. 

mirde yemiş c;arşlBında kurtuluş 854ncil 
ookakta 35 numarada her nevi ithalat 
ve ihracat ve dahil ticaretle lştlğal eden 
Jak Ba.ğuainin itbu ticaret unvanı tica· 
ret kanunu hükümlerine göre sicilin 
2905 numarasına kayıt ve teacil edildi· 
i:ii ilan olunur. 30 (26) 

22 

Şubesi Senesi Tarh No. Mahallesi Sokağı Kapı No. İsim Sanatı Cilt varak Kazanç Buhran % 15 YekOn İhbarnamenin nevi -
Baş tur alt 929 564 Gtizelyah İnönü C. 882 Emln 1/35 Terkin Terkin 2 inci thbarnaımı 

Başturak 937 12/5 

Ba:ıturak 939 39 

Başturak 930 534 

Ba,baros İnönü caddesi 

Barbaros İnönü caddesi 

Güzelyalı Poligon 

12 Refik LüUü Kırtasiye 1/58 
resim 

90 • 98 Ahmet Ce- Sahil park 1/23 
mal Ulunay 
Yozgatlı Bakkal, l/38 
İbrahim kömllrcll 

Başturak 931 621 Glizelyalı Poligon y ozgath Bakkal, 1/38 

68 75 13 60 82 50 2 inci ihbarnam. 

86 59 17 32 15 59 119 80 2 inci ihbanıame 

6 60 6 60 2 inci ihbarname 

6 60 6 60 :a inci ihbarname 
Yukarı~- · · ani 1 . İbrahim kömilrell 

"" ısım ve unv arly e tıearetgA!ı adresleri yazılr mükellefler namına muhtelif yıllar için tarboltınllll vergiler isimleri hizalarında g&terllıniştir 
. . Bu mükellefler terki ticaret edip halen nerede bulunduklan tesbit edilemediğinden ilan tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde mezldlr vergllere 
ıtıraz haklan olduğu 3692 No. lu kanunun 5 ve 10 uncu maddeleri hUkümlerinıı tevfikan llıl.n olunur. 17 (27) 



SAJl!tFE 4 

ASKERİ VAZİYET 

ln~liz taarrt.. zu 
Bardiyadan 

sonra da dur
mıJ-acak 

Alman tayyareleri 
Lıb yada mı, Arna

vutlukta mı kul
lanılacak? 

·-İtal;yanlar ma,.eşal 
adogliyoya hain 
·2meğe başladılar! 

Radyo ı:azetesine göre Bar.dilada 
İlal~ anların miidafaa hatlannı Inı;-iliz 
l<'r ~ armı~Jardır. 

lngiltereye yardım 

Amerikan kon
ırresi müzake
rata başlıyor 
KONGRE B. RUZVEL TIN 
IZAHATtNDAN SONRA 

KARAR VERECEK 
Lomlra 3 (A.A) - Vaşingtor.ılnn ge

len haberlere göre lng.ltercye yapılacak 
yardım hakında karar vermek iizcrc 
kongre bu•ün toplar-acaktır. Asıl ehem
ı:niyetli celse pazartesi günü inikaıl ede
cektir. R· i$iciimhur Ruzvdt bu cclsed 
lngiltereyc ra: d :ıı t min d ' ek için ta
s:ırladığı 1' roz ve i tikr z pliınını ı~Li
!dtile izah l"<..1cl'e~-ctir. Rei:..;cü!llhtır bu 
pliının iptidai maddelere de teşmıl edi
leceğiııi evvelce beyan etm. ti. B. R.:z. 
vcltin pl3.n!!l:\ mlizaharet c~· ... cek olan 
kon:Jrc . z~ısının büyük bir ekseriyet ve 
kuwcHi bir blok' teşkil edeceği tahmin 
crUm•ktedir. Clinkü bunlar Amerika-

Bir kaç ııün evwl Uardiyadan bahse
der! en tahkimatın çok kuvvetli nldıı~u
nu kaydelmİJti.k. Bu müdafaa hattını 

nın C'mniyeti için en kuvvetli garantiyj 
zapt iı·iıı bol topçu \'e taok kullanmak , .• bir lngiliz z•fcrinılt> gi;rm~ktcdirler. 
za~ iatta:ı :çtiruıp i~in de çok esaslı ha
:ı.ır ı!· hır yapnıak icap etmekte idi. Şiın· 
di~ e katlar taanuzun :yapılmanus olına
>ı bn ho1.1rlıklardan lleri geliyordu. Şim
di hakiki taarruz lıasladı~ua ı;:örc on 
ht!s t:'iin zarfında bütün hazırlıklar ik
n1 •• l edilmiş dcıı1cktir. 

l!,ı kadar kısa bit· zaınan :ıar!ında bu 
tlc.rcl'C' ıni.ihim bir taarruı; hazırlığının 
ilı.nı:-ıl , .. :iln1i~ olma~ı cidden kayde de· 
~er hir l J>Orıdır. 

;,1l :ı~,f .. ıa hatlarında ıniihiın bir yarına 
lı11s11te ~ddiğine göre artık baslanan bu 
taarıru .. un dlUma~ına ihtinıal ,·erilemez .. 
ltılüllafaa mevzilerinin deriııliği az oldu· 
tundan Bardiya miidafilerinin iki üç 
,cüne katlar teslim olmaları beklenebilir. 

-*-V~ide 31eni Amerilıan 
sefiri bel:leniyo,. .. 
Cenevre 3 (A.A) - Vişide tahmin 

"dildif.ine göre Amerikanın ~·eni büyük 
elçisi Amiral Lenhy cumartesi günü Vi
~iye gelerek \•azifc.f.;İne baı.;lıyacaktır. 

----t:r---

Almanya ilk za-
manlarda ka
zandı fakat •.. 

f.n son alınan mevsuk haberlere göre, İngiliz f ab,.ilıaJarının 
.Mısır topraklarında imha edilen İtalyan 
tümenlerinin ınikdarı yediden fazladır.. i.stihsalatı arttıfı~a 
;Bunlardan başka 2 - 3 tümenin ağır za- mihue .. c:ile .. 
yiata u,~raclığı ve bütün bu kuvvetlcrın fıaybedi"O,. .. 
yüzıle ellisinin esir edildıği muhakkak- -' 

Loııdra. 3 (A.A) - Maruf bir muhar-
tır~·imdi de Baı·diyada üç tümen mikda- rir ı:eçen hadiselerin icmalini yapan bir 
rmda olduğu talunin eıtlen müdafaa yazısında diyor ki : 
gurnizonunun esir alınması kuvvetle B. llitler, Almanyanın kuvveti eıı 
nıulıtcmel bulunmaktadır. Bundan anla- ~'üksek dereceyi bulduğu zaman bize 
şılıyor ki İtalyanların en az on tümeni harp m.ıı etmiştir. Binaeııale)'h Alman
harp harici edilm!.ştir. Geri kalan ita!- lann bazı •a!crler kazanmaları tabii 
l'an kuvvetlerinin ikinci bir İngiliz ıa· idi. Bizim harp sanayii !abrikalarırnız 
anuzuna hedef olmaları kuvvetle muh- Almanyadakilerin ayarına gelinceye ka
temcldir. Tobrnk bölgesinde toplanan dar Almanlarra kazanılan ımıvaffakı· 
ltalvan kuvntleri azami 3 _ 4 tiimen yellerin istisnai muvaffakıyetler adde-

. k d ı b k il dilmesi liızııııdı. tahmin edilme le ir. Ha en u o ara 
nazaran İngiliz ku,·,·etleri daJı.a iistün Yunan muza[feriyetleri bir şans rseri 
bulunmaktadır. Tunus hududunda iw- değildir. İtalyanların mağli~!' .o~ınası at: 
yanlarm bazı kuv\·etleri mevcuttur. Fa .. ni zamanda Yunan st~at~1ısının tcs~rı 
kat bunların 'fobruk bölgesine nakilleri "!tında lmlmaln;ından ıler.ı gelınektedır. 
pek şüphelidir, rünkii Tumıstaki Fran- l1 unanlılar ~ın, ce"•~etin v~ kara~.ııı 
l1Z müstemleke kuwetlcrinin n<ı yapa- nele~ ~·ap~a~a muktedır oldugıınu ~os
nkları İtalyanlar için şüph•li bir keyfi- te~~ lerdır. n:ıvada, ~ar~da n dc~ız~e 
yettir. Biiyle olmasa hile ve. ait ııok.<aııi Lıı:ııız zalerlerı bun~ '."~ımanı ctmı~tır. 
yüziinden bu kuvvetlerin 'fobrııka nak- lllu terek k unetle~ıııu~~n. kaz~dıkları 
)edilmeleri kolay olamıyacaktır.. Zira uıu,,,ankıyetlere ~ır ~u~afat l~zı~n~ı, •. 
arada iki hin kilometrelik bir mesafe O da B. Ruzvelhn ngzıyle bildırılen 
vardır. Amerikıınııı sempotisiJir. 

İtafy;..nların elinde bu kadar fazla 
kuvveti nakledecek vasıta yoktur. Mı
l!ra karşı harekette kullanıl=ık üzere 
Libyaya gönderilmiş olan iki bin kam-
7or.un çoj;'ll İngilizler eline düşmüştür. 

YUNAN HAREKAT! 
· İtalyanların Kilisura • Üzüm suyu 
arasındaki asıl müdafaa nıenileriııe kar
ii Yunan taarruzu muvaffakıyetle de-I 
vam ediyor. Mevziin muayyen yerlerin
cle girmeler derinleştirilmi.ştir. 

SiYASi VAZIYET 

Romanya karı
şık, Bul~arista
nın vaziyeti 

Lin kasabasının şimalindeki Yunan 
kuvvetleri de baz.ı muvaffakıyetler ka
unarak ileri yürüyüşlerine devam et- İfıi F,.ansız ha,.p 
mişlerdir. Bu ınıntakada bir mikdar esir sefinesi meçhul bi,. 
almıslardır. Cephenin cenup kısmında 
Himaranın şimalinde baz.ı ilerlemeler derdzaJtı ta,.afından 
kaydedilmiştir. batı,.ıldı.. 

ALMAN TAYYRE KUVVETLERİ Romanyada birçok tren seferleri ta-
Alman tayyare kuvvetlerinin İtalyaya ti! edilmiştir. Buna sebep olarak evvela 

geldikleri hakkında İtalyan genel kur- kömür buhranı, saniyen Tuna nehri don
may baskanı general Pikolonun emri duğundan Almanyaya ancak demiıyoüle 
yevmH bir kaç noktai nazardan şayanı petrol nakil edilmesine lüzum görülmüş 
dikkattir. olrnaın ileri" sürülmüştü. Son haberlere 

1 - Bundan İtalyanın İngiliz hava göre Almanyadan Romanyaya bir mik
Jru\Tetlcri kllr'lısmda aczini itiraf etme- tar aaker oevkedildiği anla~ılmaktadır. 
Sİ manası ~aldadır. Filhakika Bu miktar Amerikan radyosunun id
İtalya muharebeye girdiği ııaman İtal· dia ettikleri kadar çok değilse de bugün 
1~ tay~an;Ic~inin eski model oldukları Romanyada üç veya dört tümen Alman 
iddia edıl~iş.ti. O za~an _İtaly,anl~n askeri bulunduğu muhakkaktır. Roman
ııl,dde~ v': ıgbırarla telai~ ~n lıu ıd· yada komüniıtlerle demir muhafızlar 
ıWı şımdı tahakkuk etnWı~: .. . arasında müsademelerden bahsediliyor. 

Z .- A~n tayyar':~ r;onderıl- Sovyet elçisi Lavrontiyefin bu vaziyete 
lnesınde a~akayı çeken ikincı n~kta bun· Romanyanın nazarı dikkatini çektiğini 
lann han~ı cephede kullanı1ae11gıdır. de bildirilmektedir Demir muhafızlar 

A?"'vutlukta nu, Libya~ m_ı? . reui Hoeya Sıma il~ general Antunesko 
E~~r Alınan tayyareler! şimali Afri!ı:a- nun aralan azıcık açılmı,tır. Romanya

J'll ıı:~nderilerekse Alman!~ İngıl~ere ile nın Sovyetler ve Macaristanla da arası 
prbı Avrupadan baska diğer bır c~p- açıktır. Yıl başında Romanyada Tran
bed~ daha ıncsgul olacaklar demektır H• ıilvanyanın geri a)ınmaıı için nümayi~-
lnıti! iıler bundan meınn~durlar. • !er yapılmıştır. 

_Egcr. Alman tayyarclerı Arnan~tluga BULGAR BAŞVEKILiNlN 
ıonderıleeekse ö zaman Yunanıstana SEYAHAT 
le.~"' harp açmııı olacaklardır. Halbuki B I B lekili B Fil fu v· 
t ·ıt B lk 1 rd .. • b. h u gar llfV o n ıyıına .n~ı ere a an a a tecavuzı ır arp aha . ~• d ·.h mal" h ·· 
ttı>hc<i oçmadıkca Almanya bu harbe oey ti e<nnın a vazı umat enuz 
müdohalc etmiye~cğini söylenıi~ti. Yıı- mev~ut değildir. B.u seyaha~in hakikate~ 
nan lıartıına mHdahale •imdiye kadar aıhhı sebeplerle. mı ?'a~ıldı!ı• y~~oa Vı
i2.ah tfLl<"n Alman harici politika~ına yanad.a ebemm~yeth ~ıyası . m~~er.e
uyeun dii•ınemektcdir. ler ıru >'.apıla~gı henuz bel~ degıld.ı.r. 

3 - Vl'iincii bir noktai nazar da Al- Meselenın bakikatı ancak bır kaç gun 
m:ı 1 lOırt tedricen İtalyaya vazi:yet ede~ sonra anlaıdacaktır. 
ccğirlır. faşist rejimini desteklemek ih- FRANSADA 
tiyacı kaN<ındn bulunan Almanya tay- Son dakika haberlere göre Fransa 
ynrelerini röndernıcj!c lüzunı görmüş~ donanmasına mensup iki harp sefinesi 
tü Dakara giderken meçhul hir denizaltı 

lİalyad:uı rekıı haberler dahili vazi- gemisi tarafından batırılmıştır. Henüz 
yetin hayli karısık olduğunu gösteriyor. hadise hakl<ında tafsilat yoktur. 
Mareş:>l Bad gliyoııun vatan haini tanı- ALMAN HAVA KUWE.TLERl-
nılma.<ı i•in mekt•p muallimlerine emir- NlN MlKTARI 
Jer \•erilmi.,,lir. Halbuki halk tramvay- İtalyaya gelmiş olan Alman tayyare-
larda Badogliı·omm milli kahraman ol- !erinin 250 • 300 kadar olduğu söylen
du~ı:n J: açıktan açığa söylemektedir mekte:dir. Bu tayyarelerin daha ziyade 

1':ı.1ynd:ı ekmek kıtlıj:ı da ciddi bir bombardıman tayyarelerindcn müte-
!ı.al a ur şekki! olması muhtemeldir, 

YENi ASIR 

ROMA.wYADA VAZIYET 
YiNE ARIŞTI 

Üc fırka Alman aske-, 
ri daha gelecekmif 

Çarpışınalar oldu, 
Sovyt't sefiri bir 

teşebbiiste huJundu 
--·---

Sovyet • Alman 
nıenafii harşılaşıyor 
L<mdru, 3 (A.A) - Royter ajansına 

gorc Ronıan) ad·, dahili vaziyet <:ok ka
n~ıl tır. Ronıan~ayn ~·eııid~n Alman kı
t.nl·tn J:'- ndt:rilm~ inin haşhca sebebi 
sol rennh um.urinri~·Jc D.:-n1lr n1uhafız· 
!ar ara• nda ~ık sık, çıkan ihtil,ı(larJır. 

P.oııı:-.n~·aya kunı u Balk..,n ıncmlekctle
rinrlt"n, Almanyntlan \.'C lıatliı. doğı:udan 
doğ"ru) a Eükrc.~1cn ~elen ititnada ~yan 
haberler vazi~·cti lıu ckildc göstcrn1ck· 
tedir. 
ROMANYAD.1\Kİ AL~IAS 
J{UVYE'fLERI .. 

• 
meaaıı B. Ruzveltin 

Mihvercilerin 
arasını açnı..ak 

istiyor 
BU MESAJA MÜHiM BiR TE· 

ŞEBBÜS NAZARILE 
BAKILIYOR 

Vaşington 3 (A.A) - Birleşik Ameri
ka reisicümhuru B. Ruzvclt tarafından 
yeni yıl müu.as.,bttile İtalya kralına gön
derilen mesajın müstesna bir ehenuni
yetle tefsirine mahal olmadığı hakkında 
hüküo1etin yaptığı tavsiyeye rağmen 

Va ingtonda hfıklm olan kannat bu me
·ujın, 1ialyıının dif:er mihver devletle
rilc arasını ar.m. gı istihdaf eden ınühim 
bi.ı.· teşchbüs oi<lugu n1erkczindc-dir. 

Bu mU;,.a1fı<tyı ileri sUren cNevyork 
Tayınis• ga1.eles.I şun!arı i1five ediyor· 

Rei iciin1hurla ccn bi dC'Vlet reisleri 
urasında yılb~ı tebriklerinin taatisi bir 
teamül olmıımakla beraber B. Ruzvelt 
ve İt..llya kralı arasında bu, senelerden 
beri tes.süs etmiş bir fidettir. Reisiciim
hur bu ~ene mesajını ~u keclimelerle 
lıitirmiştir: 

c önüıniizılcı.t sene içinde 1talyon 
milletinin fidil bir sullıun muhassenalın
dan rn·i~tefit o1duğunu gürcccğin1i ümit 
ederinı.> 

Millet Meclisinde nı 
zakere olunan işle 

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

ric:ari anlaşmaıa .. afıdine ;yana~mıyan d 
le,. müuaredatına fıarşı tedbirler ittihazı 

fıında bi,. layiha hazı,.landı .. 
Ankara, 3 (AA) - Büyük Millt 

Mccli9i bugün Refet Canıtezin ba~ka.nlı
ğında toplanarak Haziran, Ağu~ıos 
1940 aylQrına ait divanı muhasebat ra
porunun Aunulduğuna dair mazbata ile 
milli korunma kanununun 36 ıncı nıad· 
de•ine bir fıkra ilaveoi hakkındaki ka· 
nun lfıyihasını ve divanı muhasebatın 
Üç aylık raporları üzerine ittihaz <"dil ... 
mekte olan kararların meriyct ve şu
mulünün tayinine müt"dair mc1ı:bata} ı 
müzakere ve kabul ey}eıni~tir 

Devlet memurları aylıklarının te\ hit 
ve taviılüne dair kanuna ek kanun IAyi· 
hasının ikinci müzakeresi yapılmıt ve 
kabul edilmiştir. 

Dundan Ronra i\leclı~ nıaaş k 
n1Üzeyye1 kanıınun uçtincu n1a 
tadri, nıeıi "lİmrL 1 ~ tarıfesınde 

kat ıı.ahiyettc c!eğı .~:·klcr y 
yabancı ıne-:nlf'ketlf"rlc rr ·ıvnkk.ı 

anlaı:ıma!ı akdY 'e ticari anlaşm 
dine )an~'şınıyan devletler ın "r 
karo.:ı trdbiıler .ittihazı hus~lan 

J.:limel<' s~ltıl-ıiyct veıilme"'line ai 
lAyıhaJaıı, ·rurk - lnoilterc Rra. ı 
birınci kdııun 1940 da nkdeclil 
ye an)nstııasının tasdikinr ait }el)= ı 
birınci müz:ıkerelerini yapmı tir 
li~ gelf'r:('k Pazarteııi gt.1.:ı.ii topl 
tır. , _______ ...__ ___ . ____ . __ _ 

lstanbulda bir denrz /'azası oldu 
Roınan_yadaki Nazi kuvvetleri ha1en 

i.ıç fırk~ya baüiı olmuştur. Büyük ınik
darda harp leva7..ıını mühürlü va~onlar 
içinde Roınanyay~ı pelnıektedir. Bunlar 
Roınanyadan Al111~nyaya gônd~rilen 
petrollerin karşılığıdır. Roınanyada Al
n1an iktı!-:adi nıcnfantlerinin ba]taJanına
.;;ına ınt1ni olnıak ve koınünistlcrlc diğer 
'l1Uhalefet. un~urlarının tahrikfitına scd 
•ekmek için Romanyada daha üç fırka 
Ainlan aır:;kerinjn bulunması Jiiz..und.ı.r. 
Roınanynda simdiki halde vaziyete ha. 

kiıu olan. demir muhafızların iilkiisii 
ile komiinistJcrin t:-mcll<'rİ arasuıdaki 
ı;arpı~ınadır. 

3051 teneke gaz 
B. Hitle;hesap- bir nLotör yanarak 

dol 
ha 

l d " k d . İstanbul, 3 (Ye.~i .. Asır) .- ~oğaz >'.?klaşırlc.en hava borusu patlaını~ a ı 1t ı ma Sa a içınde Kuruçcşme onunde bır denı_z. ka: tor yanarak batrmstır . 

SOVYF.T llUOt'DUNDA 
l\IÜSADElllE .. 

z.a.aı olmuştur. 29 tonluk Yıldırım ısımli Caz tıen<"'kf'lf"rınd .. n hır kısr.ıı 

irişemedi ~ör 3051 teneke gaz yükiyle oahile_.0~:_ ________ _ 

Bir ka~ harta rv~el Kızılordu ile Ru
men hudut nıulınhzları arasındaki çar
~•smad• da bu hakikat tezahür etınistir. 

Komiinist aleyhtarı mücadelede kırk 
Demir muhafızla 18 Sovyet ölmüş ,·e 
Biikrc' Sovyet elçisi Lavrentiyef bu ba
le bir nihayet \ıcrilmcsini resmen talep 
etnıeğe mc~bur kalrnı!ibr. Dcnıi.r muha
fızlar, diğer sınıflarla ihtiliıf halinde 
olup bunların hevsini komiinist addet
mek!~, Yahudiler ''e diğer kimselerle 
ihtilıif rn eski he>aııları hu suretle hal
letmek yolunu tutmaktadırlar. 

ALl\fA.."' ENTRİKALARI 

italyaya ya,.dıma 
mec:bu,. olması hesap
ıa,.ında yanıldığmı 
göste,.iyor •• 
Londra, 3 (AA) - Taymi•in dip

lomatik muhabiıi bildiriyor: 

sııııfların askerlik Bazı 
müddeti 

Ankara 3 (Yeni Asır) - Askerlik 
kanununun 5 inci maddesine muvakkat 
bir madde ilavesi hakkındaki layıha en
cümenden geçerek meclis ruı.namesine 
alınmıştır. L.~yıhaya göre halen silah al---

uzatıldı 
tındu bulun•Jı 1335 ve daha ew<.>ll 
ğurnJu n1uvazzn! er1er ile bu dave 
den muvazz.a[ hiıınete tabi crlr.rin 
lanna mahsus n1u,·azznfltk nHidd 
bireor sene uzatılacaktır. ------------·-..-

Polonyalr 400 muhacir Filistıne gitti 
İstanbul 3 (Yeni Asır) - Şehrimiz.de buluruın Polonyalı muhacirle 'de-: 

kisilik bir kafile Toros okspresile Fifütinc hareket rh•m!ir , ---------- -- ------Bükre~. muhali! mahfillerinden öğre
nildiğine göre A1ınanlar Demir n1ulıa
fızları Roı11anyadn koınünist nüfuzunu 
kınnak i~in bu ha"'ketlerindc tesvik 
ediyorlar. Balkanlardaki Sovyet malıfil
lcriııc göre Almanyanın Bükreş elçisı 
Romanyanm Cest.ıpo vasıtasiyle kontrol 
altına ahnn1:ısı icin faaliyet sarfetmck
tedir. Alır.anların D~mir muhaf11.ları 
Komünistlere karşı filet olarak kullan
mak istedikleri şüohcsizdir. 

lnglltereye kar~ı hnva ve deniz hü
cumlarını son günlerde şiddetlendirmek
lc Hitlerin Akdenize takviye kuvvetleri 
gönderilmesinf" ınani olmak ve bu su
retle ftalyaya bilvaııntn bir yardımda bu
lunmak ist!miş olma!'lı muhtemeldir. Fa
kat Akdenizdeki İngiliz kuvvetleri art
mış ve ftalyanlar hıezimet üzerine he
zimete uğramışlardıT. Şimdi Hitler ftal
yaya doğrudan do~Tuya yardım etmek Bir 
zaruretini hi~setmiş ve İtalyanla.Tın Al-

Alman gazetesi 
diyor ki: 

Makineye 
Verilirken 

Şehirler \'e küllerde yapılan ar.ket. 
amele r.ınıflarınıu ..:inıdidcn komünist 
nüfuzu altına girdiğini göstenniştir. 

manların hava teşekkülleri ismini ver
dikleri tayyare filolarını l!'Öndıermiştir. 

--.zv. 
rtal~·a Alman 

zaf eriııden 
birşey kaza
namıyacaktır 

Çift(ilerc Kclin~e. lcjiyoncr rejimine 
ınulıalif ,.e tehlikeli hislerle ıncııbu bir 
haldedirler. Bu vaziyet, eğer Almanya 
Roman~ ayı kendi yanında her hangi bir 
~ergüzc'-te süriiklcn1cğe kaJkarsa, Ru
menlerden bir (oğunuıı şiddetli aksültı- raymis gazetesi, italya
meliyle kar.;ılasara~ .... nı göstermektedir. nın düştüğü vaziyeti 

F d ha •• : teşrih ediyo,. ransa a ır UÇ· Londra 3 (A.A) - Tayınis gazetesi 

ler kömitesi 
teşkil edildi 

.:> bugünkü baş makalesinde şöyle diyor: 
1talyada hayal ile hakikat arasındaki 

açık tczadların U-siri görülmektedir. Her 
ne kadar Kont Ciano talyayı Almanya
nın yanıbaşında harba girmcğc hiç bir 
sebebin ınccbur etınediğini Jtalyan ınil-
leline izah etmi.<se de B. Mussolini, B. 

DAHiLiYE NAZiRi iSTiFA ETTi Hitlerin Avrupayı kendisi mevcut olma-
dan fetetmesinden korkmuştur. 

Viıi, 3 (AA) - Boduan Dahiliye 
Nezaretinden istifa etmiştir. Hariciye 
Nazırı Flanden. Bahriye Nazlrı amiral 
Darlan ve Harbiye Nazırı general Hud
sıngerden ibaret bir üçler komitesi teş
kil edilmhtir. Mareşal Petenin riya•eti 
altında içtima edecek olan bu üçler ko
mitesi nezaretlerin f'kserisini idare ede
cektir. -*-Bir ltalyan tahtelba

hiri batırıldı 
Londra 3 (A.A) - Akdeniz amirallı

ğının bir haberine göre bir İtalyan de
nizaltısı batınlml§tır. Düşman denizaltı
larının ballığı hakkmdaki malümat şim
diye kadar neşredilmiyordu. Bu habe
rin verilmesine sebep İtalyan denizaltı
sının battığı diğer İtalyan gemileri tara
fından görülmüş olmasıdır. 

-*-
Auıısta,.aiya Genel 
ııu,.may reisi Filistinde 
Kudüs 3 (A.A) - Avusturalya genel 

kurınay başkanı general Spender ve ge
neral Stori Filistine gelerek buradaki 
Avusluralya kuvvetleri kuınandanile 
görüşmüşlerdir. General Spender, Palas
tin Post gazetesine şunlearı söylemi5tir: 

- Avusturalya büyük mikyasta harp 
gayreti içindedir ve harbı nihai zafere 
isal etmeğc r.zmetmiş bulunmaktadır. 

Yapılabileceğine emin olur olmaz B. 
Mossoüninin Almanyaya yardım eder 
gibi alelacele barba atılması kendisini 
ve milletini daha fena bir vaziyete sok
muştur. 

Artık B. Mossolini Alır.an muzafferi
ye1.inden bir şey ümit edemez. Böyle bir 
muzafferiyet İtalyayı Almanyar.ın yarı 
muhtar bir eyaletinden yüksek bir mev
kie çıkarmıyacaktır. 

B. Mussolininin Alman hava takviye 
filolarını kabul etmesi rt'alist İtalyanlar 
tarafından büyük endi.5elerle karşılana
caktır. Bunlar tarihi düşınana ve tazyik
ciye kapının açıldığım görmektedirler. 

Alman hava ordusunun Gestapoyu ta
kip ettiğini de görüyorlar. 1stilanın ne 
zaman sona erecPğini ve Mussolininin 
iktidar rejiminde şimalin emirlerine mu
kavemet için ne kadar kalacağını vazi
han soruyorlar. 

Sene ilerledikçe italyanın mahrumi
yetleri de nihayet kenıfü.ini bu çıkmauı 
sokan kimselerden kurtarmağa karar 
verecek şekilde aratacaktır. 

-*-SOVYET RUSYADA 
Soğuklar müthi$.. 
Moskova 3 (A.A) - Sovyetler birli

ğinin Avrupa kısmınd:ı havalar çok so
ğuktur. tik k&.nun başında Moskovada 
sıfırın altında 32, daha şimalde 44 dere
ce soğuk kaydedilmiştir. Kırım ve Kaf. 
kasyada soğuklar nisbeten azdır. 

In~ilizlerle 
harbetmek ko-

lay değildir 
ingilizle,. darbele,. in· 
d,.mesini de, da,.bele,.e 
göğüs ge,.mesini de 
bilirle,. .. 
Bcrlin 3 (A.A) - D N.B. bildiriyor: 

Lokal Ançayker gaıetesi yazıyor: 
1ngiltereye karşı harp b:ısit bir şey 

değildir. Çünkü dünyanın en büyük im
paratorluğu olan bu imparat.orluk bir 
devdir. Bundan başka İngilizler de kor
kak değildirler. lngilterede harpçu bi.<· 
ruh ancak hru·p zamanında doğuyor. 

işin acınacak tar<.ıfı rniUetin en i)1i un .. 
~urlarının plotorak tacirler ve züppe po
litikacılar hesabına döğlişmekte olma
larıdır. 

Muharebede Alman askerleri bu harbı 
tahrik eden borsaların, bankaların, lcu
lüplerin adi mahluklarile çarpışmakta fa 
kat müthiş darbeler indinnesini bildiği 
kadar böyle darbelere göğüs germesini 
de bilen hakiki lngiliılerle kar~ıla~mak
tadır. 

Mezkür gazete yazısın §Öyle bitirmek
tedir: 

Fakat her şeye rağmen Alman askeri 
İngilizleri yenecektir. Çünkü o daha üs
tün olduj;'ll gibi davası da daha yük
sektir -·-lrlanda şehi,.le,.ini 
Almanla,. bombardı· 
man etmiştil' •• 
Dublin, 3 (A.A) - Curragh, Zulians

t\vn, Duleck, Ze, Borrin üzerine atı]an 
bombaların parçaları üzerinde yapılan 
tetkikat neticesinde bunların Alman 
bombası olduğu anlaşılmıştır, Irlandanın 
Berlin maslfıhatgüzarı Alman hüküıne
tini şiddetle protesto ctmcğe memur 
edilmiştir. 

Bir Fransız denizaltısı 
ile bir şilebi batırıldı.. 
İngilizler biz batırma

dık eliyorlar •• 
Londra, 3 (A.A) - Vi,iden bildiril

diğine göre 19 kanunuevvclde Dakar 
açıklarında bir Fransız şilebiyle bir 
Fransız denizaltısı batmıştır. Bunların 

meçhul bir denizaltı tarafından batırıl
mış olması muhtemeldir. Fransız deni· 
zaltısı ınürettebatiyle birlikte batmıştır. 

Royter ajansının bahriye nczaretin
,_m••••:ıı:•••••••••'•••••••••••••••--. den öğrendiğine göre 19 kllnunuevvel

deki hôdisenin -,ukubuld~u farz~dilen 
mahalle 500 mil mesafede 1ıiç bir Ingiliz 
denizaltı~ı bulunına1nE1:kta idi.. 

BUtiin İzmirin hey ·can1a ve sabırsızlıkla beklediği ~inc-m:ı harikası .. 

int Rüyası 
TÜR.KÇJ<: SÖZLÜ ŞAHESERLER ŞAHF.SERİNDE .. 

TYRONE POVER MYRNA LOY 

Cinde t~arp deuamda •• 
Tokyo, 3 (A.A) · D. N. B. bildiri

yor : Mareş. · Çan Kay şe;, kuvvetleri 
cenubu şarkide Ensin eyaletinde bir ta
arruza teşebbüs etmi.,,tir. Bu taarruz Ja-

'-•••••••••••••• .. •••••••••••••-' ı><>n kıtalaı:ı tarafından tardedilmistir. 

-----~.allllı6i 
ıngiliz taggareıori 

Trablusgarbı şidde 
bombardıman edere 

büyük yangıniar 
çıkarmışlardır 

Kahiı·e 3 (A.A) - İngiliz hava 
vetlC'ri un1uıni karargahının tcbliğı: 

1/2 kfinun gecesi İngiliz tayyare 
Trablusgarp limanında bulunan ge 
!ere şiddetle bir akın ynpınışlarch. 
akın esnasında atuan bombalar d 
kıran ile rıhtıma bağlı be~ kruvazö 
bulunduğu sahaya düşmü.~tür. 

Deniz tayyarelerine n1ahsus hangar 
civarında bir çok yangınlar çıkmış 
Baska bombalar da gümrük rıhtım 
ve hir haıı> gemisine isabet etnı~tir. !\ 
teaddit infiHiklcrden sonra deniz tayy 
hangarları da yanma~a başlamıştır. 

lkinci akında gümrük dalga kıran 
Uını isabet kaydedilmiş •e rıhtıma b:ı 
harp gemilerinde olduğu llıhınln edil 
beş yangının çıktığı ve üç infilak vu 
bulduğu görülm\Ljtiir. lki büyük mot 
re isabet vaki olnıu!IJ ve hunlardan kc 
duman tab:ıkası yükselmiştir. Çık 
yangınlar yüz kilornctre uzaktan giir 
lebilmL5tir. 

Batı çölünde Bardiyaya kar<ı yenld 
nıiiteaddit hava akınları yapıhn~.şh 
1 '2 kanunusani gecesi bombardımaı 
]arı n1ütcakıp 1nalzen1e depolarında ı.ı 
binalarda büyük yangın1dr cıkmı~tn 
Dlin başka hücumlar da yapıl~ıı\tır. 

Bilhassa şehrin garbinde toplu hald 
bulunan nakliye va.sılalarile askrı·i k 
rarg8hlal'a hü::uın odi1111i~ Ye bo:nhard 
man neticelerinin vüsati fotoğraflar] 
tcsbit ve teyit edi1n1iştir. 

1talyan doğu Afrikası üzerinde n1i.ite 
addit keşif uçuşları yap1Jn1ı~~a da 'kay 
da değer bir hi.di~e cereyan r"lm~mi• 
tir. 

Elbasan kasabası lnqili 
tauçareıerinin hücu .. 

muna uğradı 
Atina, 3 (AA) - Yun• ıdaki 

İngiliz hava kuvvetleri uınumi karar
gahından bildiıilmiştir. 

İngiliz bombardıman tayyareleri dün 
Arnavutluktaki Elbasan kaoabasını çok 
büyük bir muvaffakıyetle bombardıman 
etmi•lerdir. Yürksek ·nfilak kudretli 
bombalarla yangın bombalan kullanıl
ınıs ve bombalar ~ehrin nıerkezine düş· 
mü~tür. Oç büyiik yangın ~ıkmıştır. Şe-h .. 
rin mf>rkezindıe büyük hiT binaya İ!ıabet 
ka) dedilmiş ve binanın a1evler içinde 
J..aldığı görülmüştür. Bütün tayyareleri
miz bu bombardımand.ın salimen dön· 
mü,Ierdir. 


