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İıtltı\'ll7 "<lhibi : SEVKE'l' llİLGiN 

Hac:nıı..harrır \'e umumi oeşriyı:ıt mildilril 
llAKIU OCAKOt°;LU -----

ABONE $ERAiTİ 

DEVAM MÜDDETI Türkiye icin Haric için 
St-nclik ...... 1400 2900 
Altı avlık... . .... 750 1650 

Gü:ı{i ıtecmis nüshalar (25) kuruştur .. c T l~ 1. E F O N : 2697 

Hayır cemiyetleri-
mize yardım 

l\lemleketin üç bü~ ük ha~ ır cemiyetine (Ha
va kurumuna, Kızılaya ve Çocuk Esirgeme 
kurumuna) ayni :znmnııdn yardım fırsatı her 
:zaman ele geçmez. Kurban bnyrnınında kur
banlanıııu Ha,•n Kunununa \'ererek bu fırsatı 
elde cdcbUirsini. 

.. __________ , 
1

: r mündı::rec:ıluıdan gnz<-'tcmiz mc"u!iyet kabul etmez Cüm1ıuriyetin 'Ve Cümhuriyct eseTlerinin bekçüi, B«oahlan çıkar l'İl/ad gazetedir YEN1 ASm Matbaasında ba5ılm1Ş'tır 

Mu:affer Yunan askerleri Tiran yolu üzerinde 

Avlonya, Tepedel n 
ve Kili ura pek ya .. 
kında sukut edecek 

ltalyaolar büsbütün 
petro)suz ve krom

suz kalıyorlar 

------
Harp ne zaman 

Bitecektir ? 

.. _,_ .. _, .. ,_,_ -·-·--
Londra 4 (A.A) - Afrikadn vaziyet

leri gilndcn gUne icna~an ttalyanlann 
Arnavutlukta daha iyi bir mevkide ol
madıkları anlaşılmaktadır. Atinadan ge

·- ... · - ·-• len haberlere göre Avlonya, Tepedelen 

merl"kanın gardımıarı ve Kilisurn knsabalan dlişman eline 

---·- 200 vapur yapı
lıyor, ~ senede 

bitirilecek 

düştüğü takdirde yine müdafaaya devam 
edebilmek için İtalyanlar daha gerilerde 
diğt'r bir müstahkem hnt tesisine çalış
makUıdırlar. 

Fr.ıkat Avlonyarun 2.İyaı İtalyanlar için 
askeri <l~ğil , aynı znmanda iktısndt ba
kımdan da mühimdir. Arnavutluktaki 
petrol kuyuları bu mıntakadadır ve bu 
petrolü sahile nakleden boru hattının 

RürPlyetin sesini IJoğ
rnaJı, insanlığın talıdis 
~iği meflıureleri )ler 
yüzünden lıaldırmanın 
fmltansız olacağı taJ:ıdir 
e~ı-ldiği zaman •• 

-·- - ucu Avlonvada bitmektedir. Arnavut 
BU VAPURLARIN ÇOGU pc'lrolü, h~lihazırda İtalyanların dayn-

nncağı biricik kaynaktır. Bunu ellcrin-
1 NG l L TEREYE VERiLECEK de~ ~açıracak olurlnrsa, çok büyUk ne-

. tayıcı olacaktır. ~F\' U,'T ım..GIN 
V ~ıngton, 4 ( A.A) - Bay Rmvelt Keza Pog d Elb sah d 

gazeteciler toplant1Sında beheri 7500 kı' kı·o rda e~ d- asan . asıttndira-
inJ!iltcrc lınrbı. Almnnlnnn tn"m vur luk 200 . d b m ma cnı e a:vnı va:z.ıyc e . 

t h . .k ton lıcaret vapunınun er al Çcı·~· ı h lm k · · • kullan ı k ''e a mııı ctt ı lcri ı>arlnk neticl'yi ' 'er- 1 . . db. 1 1 d ~ 
1 

ıgı ısa c e ıçın ı an ro-
mcnıistir. !liman lı:wn kuvvetleri kemi- nıası ıçın le ır er a ın ıgmı, vapura- S .. .. C\ h"I _, 
)'Cf~c faikiyeflrrinf' rn;rmen Hr itanyn nn 300 ili 350 milyon dolara mal ola- - onu 4 uncu ..... a ! ec:e -
ı>emalarınn h5kinı olamamL.,lardır. Al- cafmı ıöylemi§tir. 
nıan deııinıltılurı iııgiltercnin denizler Muhabirler bu İn§aattan lngillerenin 
hakimi;, etiııi sar<;mııamısl:ırdır. Hitlcrin doğrudan doğruya mı, yoksa dolayuile 
nıfcrdcn znfcrc lwsan orduları, ı~ransa mi iı;tifodc f!deceğini sonnuşb.rdır. 
Jınrhıııın müthiş hiı· iıılıidamla nihayet Bny Ruzvclt şu cevnbı vermiı:tir: 
l>uldt1ö- ·· 1 d J d ' · • - Vapurlu \. l'nİ kurulacak in"<ınt .,u gun er c, {CJl ısıııdcn kat kat ~ 
kiic;ük olan ingili7 ordu tınu , cncbil- tt-..zg~ıhlarında yapılacak ve devletin rnn
ınek İ\'İn l\Jnn 1 li't'('ntc:..c ccsa.·, t. e'lenw- lı olacaktır. Bu yeni programın tntbiki 
mi l rdir. için lazım olan tahsisat ayrılmıştır. Y c-

1914 hnrbının ınakl"o~ talii l\1nmda ni vapurlar bir sent- içinde sdere başlı
başlnnu~sn bu Jınrbın nınkf .. , talii de yacak halde bulunacakl .. rdır. 
hlç şüphesiz, Alınanlann Lontlra sema- Bay Ruzvclt bu münasebetle şunları 
larmda l aphklnrı ili· hii) fik ha\'a ıuey- Jlavc ctmi~tir: 
dan ~1!1h~.rl'bcı,İ!1İ . kn) bet tikleri güu .. - •. H len o 1-adar çok " .. ~ur Lnhyo: 
kcndım go-;tenuı~tır. Bundn ıı son rald kı hukOrnct harp sonµn~a h.ı ııecl J.,ceJ. 
oylarda fımansu. dii~nıııııııın gece gfüı- vapur ?.~~lugun~ ka~şı şın:d•?,cn k.~P 
diiz bir netice almak ihürasi)lc yaptığı eden b~.lın 1ted.bırlcrı nlmai:?luzum gor
ıniithiş ta. rruzlarn şayanı harret bir mAektedı . 'ı enı \'apurlnrın ınşaat tez
knlıramnnlıkla ı:öğiis geren İngiltere, gahlanna l. onma•ındnn evvel pıırçn 
Anf{lo Sakımn ırkının tehlike kurşısındn - Sc11u 4 iincü Sahifede -
derhnl lınkiki Jmrfrctiııi tebarüz ettiren ıııımıııııııımnııııııııııııı ıııııııımıııııııııııınım 
bir enn1ı1ıı.ın niişıııanının en hu:riik in~ltere • ·Amerika 
iimidini kırnıoj!n nııı,·nffnk olmuştur. 
.. Un;riin Biiyiik Britnn~ a iınp:ırrıtorl U· 

ı:u. mıa \'Utanln birlikte her 7.anumılmı 
dalın kun etli ,.c daha ıindc olarak 
ııyaktadır. 

Alnıanl:ır anuık ı;iındi bu Juırbm I!JJ4 
1918 hnrbm hcnzh t•n kötii tarafla rı 
oL..hill.'reı.;ini duo;iinınr~c haslanııslardU'. 
l::Odt1ic kurdu iclcr:ne girmiştir. Alman 
RR7.c~dl'riniıı nı.ı~rur 'c nıiitehakkim 
ne~r13 atında hilt· hu c11dişcnin bariz a la
metlerini hulm.ık kabildir. 
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Hı~ hnı·hın s, c,:nıa . hudnlnca bir harp 
ol~ı•ı:ımu iddiu (•tfiklcri zaman, yiiz 
~··~ o:ıl.ırrn in~aıım huzur \ c emni;\ eti
nı ıhla! cdc·ıı. in•aıılığı eıı hii~·iik fela
ketler n·. ı~t.'rn~l.;rla kar~:Ja.:;;tıran ~u Vaşington 4 (A.A) - Bay Ruzvclt 
menhus :ıfctı bı:w:ıt ):ır;ıftık'-arını, zn- Amerikanın Londraya tayin edeceği ye
\•allı ~h rııpam;" .lıaks11• ınütearri7j 11 1;iz- ni bliyilk e-lçi taayyün edinceye kadar 
mclcrı altında ır.ım inim inlcdii!ini unut- eski ticaret müsteşarı Hnr.ry Hötkinsin 
mus _giiriiniiı-ler. şahst miimessil olarak lngiltcreye gön-
. . f:tk<>atlnrı dal•:t ziyade AJmaıı mille- dcrilcceğini ifşa etmiştir. Bu münase
hnı ,:ıldatmak, oııa Hitlerizmin meşru, betle demiştir ki: 
hatta mukad des hir miidafna harbı yap- - Hnrry Hötkins lngiliz hükümetiy-
ınnkta olduğu 'lehahmı \:ermektir. • le şahsen temasa devam etmek üz.ere 

ll:tkik:ıtlcri tahrif, Alman propagan- tngiltereyc gidet:ek ve resmi bir sıfatı 
dasını~ en faı.la luymct verdiği şeydir. olmıyacaktır. Bay Kenedinin lstifa'n 
:~~~in lıa\ a akınlnrındnn hnhsedcrlcr- u.r.e_rine tayin edilecek yeni büyük el

çının memuriyeti önUmüz.deki haftn 
•Çör\il 1nrafmrlan ·irrctlikle açılım içinde nyan meclisinin tasvibine arzolu-

o lan hu havn harbı cinayetinin şiddetli nacaktır. Bay Hötkins yakmda 1ngilte
aksü 1Ume11erinc maruz bulunan I A>ndrn-
.ta e diftcr f ngili:t; şehirlerindeki insan- reye gidecek ve ornda 15 gün knlacak
lann lmgitn bu Jıususta neler dii-•iindiik- hr. Sıhhi vaziyeti m üsait olmadığından 

.., kendisinin bilyUk elçi tayini mevzuu-
- Sona 2 inci Sahifede _ bnh i değildir. 

tmımıı11ıııııııııı ıı ıııııııııııı 111111111111111111ıııın1 1 Son" 4 üncü Sahifede 

B. Ruzvelı gazetecilere beya1ıatta bulunurken 

... i(A ............. 
Bardiyada kırk 

isti kam 
zapt olundu 

Jtaıyanların bil' Jıısmı 
süngüde~ pıecirildi, 
mühim lırsmı esir 
edUdl.. 
Kahire 4 (A.A) - Dün aabah 

tafakla beraber Avusturalya kıtaatı 
Bardiya haricinde sekiz kilometre 
imtidadınca yarım daire ıeklinde 
uzanmakta olan istihkimlarm cenu
bu garbi.inde dört nala bir ıüratle 
tMrrUza geçmiılerdir. 
Avuıturalyalılann birbirine dikili 

tellerle bağlı esas müdafaa hattını 
te§kil eden kırk kadar istihkamı ele 
gecinneleri uzun gÜnnemi§tir. 

Bu hücum eanasında ltalyan mü
dafilerinden bir kısmı süngüden ge
çirilmiş, mühim bir kısmı da eair 
oimu§tur. H ücumun bütün ağırlığı 
müdafaa ha.ttı.İnn bir kö§eııİ üzerine 
teksif edilmit olduğu için yarım dai
renin sair kısımlarında bulunan top
lar ve müdafaa vasıtaları hücumlara 
karşı hiç bir İ§ görememİ§tİr. 

Filhakika pek az toplar müdafaa hat
larının .ilerisine ateş edecek tarzda vaze
dilmiş olduklnrı için yanın dairenin içi
ne doğru bir yandan vuku bulan hU
cumlarn karşı tamamiyle faydasız kal
mıştır. 

·-·~·- -· ·-·-·-·-·-·-'"il 111iliili1111111111 11111111111il111il11111 ırı 1 il 1111 
·-·-··· •• 1 ·-·-·- -· ·-·-·-·-.. 

Bugiin vann d~ıi bekten.Hen Banli11avo 1'iicu.m cdeu 1ngiliz tnnklan 

INGILIZLER T~ABLUS
GARP iÇERiLERiNDE -·-Bardi ya Tobruk ara. 

aında bir cok nokta-, 
lar iıgal edildi .... 

Habe~istanda ihtilal 
.> 

var reisler lngiliz
lerle temasta 

Londra 4 (A.A) - Salahiyetli mah
fillerden şu haberler verilmektedir: Or
tiı şark vaziyetinin artık mi.imeyyiz vas
fı Llbyadaki İngiliz ordusunun gün geç
tikçe artan tazyiki t~ etmektedir. 

İngiliz. z.ırhlı nraba müfrezeleri Libya 
hududundan içeri doğru 110 kilometre 
kadar ilerle~er ve Bardiya ile Tob
ruk arasında sahil leld muht0 lif noktala
rı işgal ebnişlcrdir. 

1TALYAYI BOMBp"DDJMANLAR 
İngiliz bnva ku \1'1.'etleri bir tnraf tan 

ttalynnm muhtelif no~-1.alnrmı bombar
dımnn etmekle bC'raber Libyndaki faali
yetlerini de ~ddctlc idame ettinnekte
dirler. ltalyadaki İngiliz hava faaliyet
lerinin en milhimll'Ti Palermo, Krato
ne, Torrc ve Anovçiyato şehirleriyle ye
niden Napoli ve T. rantoya karc;ı yapılan 
şiddetli taarn.171ar üzerinde temerküz 
~tmc-ktedir. 

HAB !STANDA lHT:tL.AL 
Afrikanın Ş<'ll"ki k1s1mlannda ise, Ha

b~istan hudutlarında ve içerilerinde 
bazı kar.ışıklıklnrm. ihtilal hareketleri
nin ba~adığı görülMektedır 

- Sonu 4 üncü Sahifede -
11111ııuı1111111ııı111111111ııı11111111111111111111ıı1111 mı 

Alman fıaua hücwım 

ir ngiliz şeh· 
rinde büy··k 
hasar var 

y L 
VE ZAY T 

E SAR 
OK 

Londrn 4 (A.A) - Hava ve d:ıhili em
niyet nezaretlerinin tebliği: 

E 
~·m 3"e kadar 

üdafi!erden 
s • • • 

ını esır 

P.d·ı i 
- ··----GENERAL VEVEL, H'TLERIZ 

MI YENECEGIZ DiYOR 

ITALYANLAR MUKABELE 
EDEMIYECEI HALDE 

Bütün nakil vasıta
ları lngiliz.ler tara
fından zaptedildi ...... 

Alınan harp malze· 
ııı inin ayılıp ay
rıhna ı hala bitmt"ldi 
Londra 4 (A.A) - 1ngiliı. ordusunun 

Libyada kauındığı mu,•affakıyetlcr ve 
Bardiynya knrşı yapılan taarruzla ltal-

Kahirc, 4 (A.A) - İngiliz umumi ka- yanların umumi vaziyeti hakkında Roy
rargfıhının dUn akşam neşrettiği husu- ter ajansının muhabiri şu izahat vcril
st tebliğ : Bnrdıyedn harektıt şayanı mektcdir: 
~em~uniyet bir tnı:da ~evam ediyor.. Llbyada ttnlynnlar 1ngı1izlerin muvaf-
Şımdıyc kadnr beş hm esır alınmıştır. fnkıyetli harek ilerine mukabele imkn-
İTALYAN TEBLİlAİNE GÖRE nmı bulamamışlardır. Bunun sebebi de 

. ~ndra, 4 (A.A) - İtalyan resmi tel; ellerinde nrtık kliCi derecede nakil vası
li~ınde Baraiyada uğrad!kl~ı mağlubı· tası bulunmamasıdır. Çünkil ltalyan or-
yet hakkında tafsiltıt \'enlnuyerek sade- d Llb d k . 1 Ut" ...... kil vası•ft . İ · d · usunun ya a ı > un uu ..... 

ce Bnrdıyada ~~lizlerın knra, enız ve fon, Mısırda uğradıkları hezimette, tn-
ha"a kuwctlerının tekrar hUcuma geç- gilizlerin eline geçmşitir Bununla be-
tiği ve !) birin<'i kanunda başlıyan mu- · 

- Soqz 4 üncü Sahi/ede - 1 
- Sor.u 4 üncii Sahi/P-de -

DUn gündüz düşman sahil bölgelerin
de cüz'i hnvn faaliyeti göstermiştir. ftalyan mukavomefüıln tamamen kınlmak üzere bulunduğu 
Bomba düşfü{tünü kaydeden tek bh ra- Sonum • Bard.iya arasındaki geçitlcnlcn biri 

garp çolfüıde 

por Kent kontluğunda bir şehirden gPl- .... --.. ·---·---·--·--· --·---·---··--·--- ---· --·--·--·-··---·---·---··-·-·--· -·-··--·------·----• mlc:tir. ba.c;ar çok hafiftir lnsanca zayiat 
yoktur. 

Londra 4 (A.A) - Hava ve dahili 
enıniyet nezaretlerinin tebliği: 
Cumayı Cumartesiye bağlıyan gece 

dUşman tayyareleri tngilterenln gar
bmda bir şehir üzerine devamlı bir hü
cunı yapmış ve yüksek infilak bomba
ları yangın ve binalarda hiiyük hasar 
vukua getirmiştir. Bir miktar ölü ve bir 
miktar yarilı vardır. Memleketin diğer 
kııı:ımları üzerine de bombalar atılmıs, 
fakat hasar hafif olmustur. ölü ve yarnlı 
yoktur • 

Bir lngiliz tayyaresi dilfma.n 
ara.:.isi üzerinde 

Gıda maddelerine konulacak narh 
~~~~~~~--x.x·----------

Bir şehirden diğerine 
gıda maddesi nakline 
müsaade olunmıyacak 

Marklar tesblt edilirken 
her nuntakadakl hayat 
şartları nazarı itibara 

alınacaktır •• 

Ankara 4 (Yeni Asır) - Gıda 

DENİZ HARBi -·-lngiliz filosu 
orveç sahille
r· ni dövdü 

maddelerine konulacak narh bak- • • • -
kında tetkikata devam olunmakta- Jntf liz 'J'pansatlantiği 
dır. meçhu! lıir semte 

Narhlar tesbit olunurken her mın- gidiyol' •• 
takadaki hayat §artları na.zarı itibara Londrn 4 (A.A) - Alman D. N. B. 

ajnnsı evv~lki gere ingiliz harp gemile-
a1ınacaktır · rinin Stavnnger yakınında Norvc~ sa· 

ihtikara kan şekilde mani olmak hillerini bombardıman E:ttiklerini bildir-

için, alınan haberlere göre, bir ~ mZ!!~·dra, 4 (A.A) _ Royterin öğren
hirden diğer şehre gıda maddeleri dlğine g&e 85 bin toniUıtoluk İıigilk 
nakline müsaade cdilmiyecck, aksi Kilin Ellzabet Transatl~tiği m~hul b1r 

• • semte mUteveccU!an Trinlte yoliyle Nev. 
halde bu kabıl gıda maddelen kaçak yorktan K apa mütcveecihan Atlnntlil 
addedilecektir. aeçmiştir. 



1FE 2 YENi AS'JR 5 SON KA..NUN PAZAR 

-• ŞEBi ABERLERİ 
Harp ne zaman 

Bitecektir ? 
CELLAT 
At?A ALI 

,~----mr:ıııııımm-=ıımmıı=ır::ıE1Dm111--------------=------... --- Baştarafı 1 inci Sahifede -
Yazan : şaıdn Alıduman '\-unanistanda 
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ka~mıştı Yasakcılar 
x•x:~-~~~---~ 

Bağrı Yandıla Dağ Deviren ortadan lıaylJolmıı.s· 

uzum, ıncır 
satışları ---·--

lardı, Salamon da sırlara fıarı.şmı.ştı Portakal, mandalina ve 
Bunu gören z.abitle diğer askerler la- detçe korkusundan hiç sesini çıkarma- limonlar kaça veriliyor? 

88 bir tereddilt dakikası ııeçirdiler. Za- m!f, bu patırtıdan sağ salim kurtuhnası Üzüm, incir, portakal. mandalına 
bit: için içinden tbranice dualar okumağ:ı ve limon sabılan hakkında Atina ate-

- Vay haydut herif vay!" diye hay- koyulmuştu. telii:imizden mıntaka ticaret müdürlü-
kırdı .. Bize karşı kaymağa cesaret ede- Salamon patırtının netice bulduğunu ğüne bir rapor gelııiliııir. Bu rapora göre 
cek kadar kendini kuvvetli görüyor- anlatan ayak seslerine bir müddet kn- Yunanistandal<l Patrae piyasaaında ai
:ııun, öyle mi!" Biz buraya .sahibi d<'V- lak vererek bekledi. mali ve cenubi Amerika için mühim 
letin (1) emriyle geldik.. Gerek seni ve Artık son gilrültüler de uzaklarda ta- miktarda Korent nevinden kuı üzümü 
gerek arkadaşın Bağrı.yanığı yakalamak mamilc kaybolınt!'i bulunuyordu. satılmış, fakat vapur olmadığından ib-
tçin veziri Azam hllretlerin.den katı Meyhanede kimsenin kalmadığına da raç edilemmiııir. 
emir alm!f bulunuyoruz... (Askerlere emin olan yahudi, gizlendiği fıçının ar- Cirit piyasasından lngiltereye ebem-
lıitaben) ne bakıp duruyorsunuz?. Hadi kasından meydana çıktı. miyetli miktarda Sultaniye üzümü ıa-
hep bizden ilerliyellm.. Bir yasakçı ne- El yurdamile karanlıkta bir mum bu- tılmıı ve ihraç edilmiştir. 
f@rln.i yere S<?ren bu herife Tıemen imdi l p onu yaktı. Yunan incir ofisi ile ticaret nezareti, 
haddini bildirmeliyiz... Al)lan yarabbi!.. Ne müthii manzara!.. Yunan incirlerinin dahili piyasa ihtiya-

Ve zabitle askerler tam Dağdcvirenin İskemleler, masalar devrilmiş ..• Bir çok cı için olduğu gibi ihraç için de satış fi-
U>ertne atılacakları sırada meyhanenin şarap destıleri, bardaklar kırılmış.. atlerini ıesbit etmiştir. 
içi birdenbire karışıvermişti... Ortalık, tıpkı harp sahnesi gibi kar- Yunan incirleri ı.akım edilmeden ih-

Meçhul oir ndes f:çıların üstünde ya- mnkarısık. pcrl;:ın bir vaziyet!P... raç edilmektedir. 
nan mumlara llfliyerek hepsini sllnd!lr- Salamon, uğradığı zararın bUyllklü- iç ve d11 için işlenmemiş incirlerin 
mUş ve <' ibda ortnlığı koyu bir karan- cüııü anlatan bu hazin gösteri karşısın- satış llatl~ri 6-17 drahmi, i.Fenmi' kiml 
!ık kaplam!fb... • da kendisini tutamıyarak saçını, saka- inciri 28 drahmidir. 

Bunu mUteaklp te iki tarafın !ı!rbirle- lını yolnıağa ve 1-.ınç>t:ra hmçktra ağla- 18'-içreye 250 tonu geçmemek üzere 
riyl kavgaya tutııstuk!annı anlatan sil- mağa koyulmuştu. yapılacak ihracat için yüz kflo dizi in-
le V<- yumruk St!Slerl duyul=?'a bı-la. Biraz sızlan., .ısını n•üteakıp, birden ciri tGevğili ista5yonu küp vagon> 
ıl;, bire durdu. 8-26 ebadında sandıkta 12,30 bviçre 

- Aman:.. Bittim!.. O dakikada derin bir korku duyduğu- franğı, dilier sandıklarda 12,60 frank, 
Zabıt - Yahu, durun ... Sonra hepi- nu Salamonun vaziyeti apaçık gösteri- 8-48 ebadında 6,20-6,40 frank, Hol

nlz! asarlar .. Bir yasakçı müfrezesi ku- yordu. Yüztinün rengi bilsblittin soldu. landa ve Danimarkaya 300 tonu geç
manılanına el kaldırılır mı hiç böyle? .. Ve ağlar gibi ince, zaif bir sesle kendi memek üzere 100 kilo batına cküp gev-

Fakat biçare zabit kimseye söz geçi- kendine: ğiU. 9, 15-9,80 mark, Lerides l O kilo-
remiyor, karanlıkta kafasına inen tokat - Ah Salamon.. Diye söylenmeğe baş- luk kutularda Finlandiyaya 100 kilo 
ve sille darbelerinden kendisini koru- !adı .. Yordün mü şimdi başına yeleni? üzerinden 1,25-2,75 dolar fiat tesbit 
rnoh çalışıyordu.- Sarhoşlar on kl<I, Yeniçeriler yasakçıları adamakıllı pa- edilmiştir. 
yasakçılar be, daha ilk hamlede yere takladılar .. Dayak yiyen yasalı:ctlar bu Yunan piyasaaına ilk portakal mah
•~rilen asker hesaba 'katılmllSB, ancak sefer yanlanna bir çok adam chha 'alıp ıulü ııet!rilmi.pe de, ekşidir. Bin adedi 
dört neferden ibaret bulunmakta idi- tekrar buraya yelirlerse o uman ben ne 750 • 1500 drahmi üzerinden oatılmıt-
ltt... y~parım? br. 

Adeden lbtün!Uk Yeniçerilerde oldu- Meyhaneci bir hayli dilşUndU. Bu iş- Mand•lınalar portakallara nazaran 
tu gibi~ bu adamlar ocakta en azı- den kendisini nasıl kurtaracalı:?.. daha tatlıdır. Bin adedi 600 • 1200 ve 
lı, en gözO pek, kabadayılardan madut Bunu tayin etıneğe bir tilrlll muvaf- renkleri yqilimtralı: limonun bin adedi 
bulunmakta idiler.. fak olamıyordu. de 700 - 1100 dralunidir. 

Binaenaleyh iki gayri müsavi kuvvet Eplce müddet kafa patlattı, durdu. -·--
arasında YllJ'ılan bu 1n"q pek o kadar Nihayet bir şeye karar verml§ görU- fhtikar Ve hile iddi• 
uzun sürmedi .. Yasakçılar sellınetlerini nerek: 
firarda buldular .. tik llnce yere dil$en -Artılı: burada kalamam, dedl Tası asile mahkemeya. 
J'U&kçı da bir aralık kendine gelerek tarağı toplamalısın, Salamon. .. Yasakçı- , · '-
ayal!& kalkmış oldui!undan hepsi birden !ar, neredeyse §imdi tekrar buraya ye- verilen 1.-r 
labanlan kaldırıp bçmai!a bamdılar.. lirler ... O zaman ayıkla pirincin taşını!. 

Yeniçeriler ise korkuttukları b·u adam- Bu arada zihni tekrar ciddi bir m°'" 
!arın peşine d!lşllp onları takip ebnejte küle talı:ılarak yeniden sızlanmağa baı-
ko,ıılınUflardı. lamıştı: 
Şimdi meyhanenin içbıde meyhaneci 

Salamondan başka hiç bir kimse kalma-
-( Bitmedi )-

ınqtı. (1) Eı~ .admzııma aııhibi devlet 
Sala on. kavo:a devam ettiı;i milel- derlemi 

MVALLİMLER HAYVANLARIN 
Ara.nnda taytnler.. iSi.AHi 1$1 .. 
İmılr ikinci Erkek lisesi fizik öğret- Hayvanatı ıslah komisyonu, önümUz-

nııml B. Muhlis Ok:temer ve B. Hürrem deki salı günü toolanarak ruznameslndtı 
Bayoğlu il!veten KUltUr lisesi fizik ~- !:ulunan mühim meseleleri müzakere 
tttmenliklerine, ilr:lnci Erkek ıı..esı ta- eyliyecektir. 
b!iye öğretmeni bey Hurşit Nazlı HA- Komisyonun, viHiyelim.izin muhtelü 
veten Ege Lisesi tabliye öğretmenliğine ~iftliklerinde Montafon yetiştirme mer
taJ:.~ierdir. kezleri teslsl mevzuunu da lnceliyeceği 

iklnci erkek lisesi mezunların.. hnber alınmıştır. 
lan B. Yako Beia Musevi yetim ilk --•-
okulu llğretme~~~ olımmuştltt. F O Ç A D A 
Şehrbnl'Ulen gidenler Ha. van sağlığı.. 
$chrlmızde bnluoan F~ kaymakamı Foçnda hayvanatın saj\Iİk vazlyetleıi-

bay Rıdvan Atam.oy Foçaya avdet et- ni lnccliyen vilayet veteriner müdilril 
ID1$tlr. B. NAzım Uygur şehrimize dönmüştür. 

Ege bölgesi iktısat baş müfettişi bay Seyl!p yüzilnden Fo~ dahilinde bo-
Sami İstaılbula gitmiştiı. itulan ve kaybolım hayvan mevcut ol-

J sene s aya mahlıtim- Bir men'ı mulraheme 
Hakaret ve tefevvilhat suı;undan mah- lıararının tasdifıi.. 

k ~ye verilııiliı olan. K~erde Ca- Tire kazası eski kaymakamı B. Ce
ko Esklnazinin aile ev_inde oturan Ha- mal Dinç hakkında vı!Ayet idare heye
yim oğlu hamal İlya !!bara, bir sene tince verilen men'i muhakeme karnrı, 
sekiz ay müddetle hapse malıkfun edil- Şı'.lrayi devlet tarafmda.:ı da tasdik olun-
mistir. muştur. 

Türk • ne, mUzlk ve sinema so1.ır~Jennin f,•ı• .. t-ıını e='siz Şaheser 

Kahv 
REJİSÖRU 

ERTUÔRUL MUHSi 

c • 
BESTECı\RI 

SADETl'İN KAYNAK 

MillJ korunma kanununa aykın h.are
ket ederek fabif fiatle ııaz ııattığı iddia 
olunan ııeyyar gazcı Muatafa oğlu o .. 
trıAD .Ahmet lpkman ve Şaban oğlu Ra
mazan ile hileli kantar kullanarak 58 
kilo kömürü 68 kilo olarak sattığı tiki
yet edilen Mustafa Mehmet adındaki 
kömürcü adliyeye teılim edilmitler-
dir. . 

lsmail oğlu Remzi adındabir ıahıı da 
evinde ilci bin kilodan fazla kömür bu
lunduğu halde .atmaktan imtina ettiği 
iddm•ile adliyeye oevkolunmUf, kömür
leri müsadere olunmuştur. --·-1ütün pıyaıasının 

açılmrsı vaklaşırk .. n 
Tütün piyasasının açılması yaklaştı· 

ğı cihetle milli tütün müesseselerimiz· 
den başka bilumum tütün tacirlerine de 
kredi açılması hususunda ziraat banka· 
ıı müdürlüklerine emir gelmi§tir. 

HE 
-~· ............ 

~ i~ıı;: 'f! 1! ELER 
ARAS'lHDA •• 

E..<rcfnaşa hastanesi hemşiresi bayan 
Emine Özırtir Eskişehit hastane•i hem
sirelij!ine, Toknt memleket hastanesi baş 
hemşire l bnvan Leman Giintürk Eş
refp.'.l<a h" tan' ·ı hemsireli~ine, ehe Ba
van N ıriyc Balt<ıh Sark! Kıt."ll'~aç be 
lediv~ heli''ın . Bal T:te<ir l-öv ebe ınck 
tebi 940 senesi mezunlarından havan 
Knmran Göközd Gördes - H:uıya cb<oli
ğine, yine Bahkel'ir köy ebe mekuobi 
940 m<'ZUll!annd•n bayan Müveddet Sa
ynr KeIDJ]paşa - Ulucak köyü ebeliğine 
nakli ve tayin ;,dilmişlerdir. -- -Kıı.şadasr lıaymalıamı 
.ıehrimlzde ... 
Kusadası kaymakamı B. Ethem Yet-

BA$ ROILERDE : MtmlR NURETl'İN • HAZIM.. kiner şehrimize ı:ıelıniş, vali B. Fuad "--------------L•-------------·•• Tuksalı ziyaret ederek kazaya ait işler z _ • hakkında izahatta bulunmuştur. 

.......... :·································································~·········· 

Kazalara daha fazla un lciz.ım 
~~~----~x.x:~--~-----

Y eni bir. ekn~ek çeşnisi 
tecrübesi yapıldı 

x•x:-----~-

Kazalara daha fazla un verUmesı için rıcaret 
vefıôleti nezdinde teJebbii&atta lluJanuıacalı .. 
İzmir merkea ile ka>.alarının ihtiyacı 

için toprak ınalısulleri ofisi tarafından 
yapılmakta olan ayda kırk tonluk buğ
day tanzim satıı;ından bazı kazalar ihti
yacının temin edilemediği vilayete bil
dirilmiş ve ofisçe daha fazla buğday sa. 
tışı yapılın.ısı istenmiştir. 

Bu hususta Ticaret vekfıleti nezdinde 
te.şebbüsatta bulunulacaktır. 
YENİ EKMEK İMALİ tçiN 
TECRÜBF.LER.. 
Sehrimizde yeni bir ç.?şit ekmek ima-

SPOR 
··-···· 

li için tecrübelere başlaııılmıştır. 'l'oı> 
rak mahsulleri ofisi İzmir 'illbesl tara
fından verilen yUzde. yetmiş beşi yu
muşak ve yiizde yirmi beşi sert Konya 
buğdayından elde edilen düz harman 
nevi unla yapılan bu ekmekten dün do 
70 - 80 kilo kadar imal edilmiştir. 
Yapılan bu tecrübe ikincidir. Eğer 

ekmek matlı'.lba muvafık gilriililrse ayni 
çeşni ilzerinden her fırında çıkan!mağa 
başlanıiacaktır. 

Yan hakem e ; ehliye 
namelilerden seçilecek 

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

Yarın Lifı ma~ yofı ·Hakemler her pazartesi 
alı.ıamı toplanıp bir gün evvellıi maçlar halı• 

fıında Jıonuıacaıııar .. 

Jcri bizi alakadı-r etmez.• diyorlar. 
Halbuki bu in'81lların neler düşün• 

dükleri en ziyade Alman dc.rlet adana<
larmı ve Alman milletini aliikadar et• 
meli idi. Zira hM.ihidir lü bu kabil id
dialarla ne med\!ni ~a nazarında ha· 
vn harbım insani ve alılfild bütün kayıt· 
l.ardan Azade bir surette yapmak mesu
J.iyetini taıııl..-:io Almanyanm omıWaruı
daki Yiikii • ebnelr. kabildir. Ne d9 
İngi)te~nin mwızzaın mulrııbele lr.nc!N
tini durdurmak.. 
Almaıı li8Jl8yi merkezlerinin •Göu 

göz, d~ diş• fehvasınca yalıılıp yı1a1. 
ınasından dehşet duyan Alman halkına: 
•Görüyorsunuz ya, hava harbının kaba· 
bati bizim değil.. Biz ancak taarruza 
uğrıyan Alınan milletinin bayat baklr.ı· 
m koruyoruz.• Demelr. kabil ise de 
cihaıu ayni masallarla aldafmağa imkia 
yoktur. 

* Fransa teslim olduktan sonra, mihver-
cllcr İngiltcrenin de behemehal teslim 
olncağmı, eğer teslim olmazsa bütün Ln
giliz $dıirlerinin ateş ve ~elik yağmuru 
altında bir harabe haline g~tirilcceğini, 
demokrasinin <on müdafaa kalesi bö7· 
lece zaptolunaaoiım söylr~erdi. 

İnwiltcre teslim olmadı. Almanlar söz-a • 
!erini tutarak (!) Inı:iliz şehirleri üzen• 
ne ateş ve çelik yağmuru yağdırdılar. 
Fakat İngiliz 'iletinin mukavemetıni 
kırnınadılar. Bir çok şehirlerin sinesın
de lııgiltcrenin zafer azmin] arttıran ya
ralar açmakla beraber hedeflerinden 
dalına uzak kaldılar. 

Böylece lıcs:ıplannda yanıldıkları an• 
la~dı .• 

Bu hesap yanlrşlığınm diktatörleri da
ha nereye sürükliyeceğini önümüzdeki 
haftalar veya aylar içinde ııörecefİ%. 

Yukanda Alman milleti İngiliz mille
Bölge hakem komiteai bu hafta için- fa verilecek ...., ikinci ııaıf hakemler tiııİJl ne diişündüğünil bilmelidir, de

de lld defa toplaniruf, bu toplanbya orta balı:emJiii yaptıktan zaman mi.ştilr.. Evet bilh3SS8 bu lıarbı şuursuz. 
bütün hakemler ve namz•" ri ift!rilt et• yan hakeınlerl 1 inci sunf !.akeıııLırden ca tahrik edenlerin bunu bilmeleri lil-
mişlerdir. ıeçilecektir. zundır. 

lllt toplantıya memleketimizin kıy· Hakem komitesinden iltlfa edea B. Alman hava ~ tam bir fcra-
metli ve emektarı aporculanndan haleıı Muatafa Balöz yerine bn vazif yi k bul gat ve yılmazlık ruhn ıçmde mukavemet 
ithalat gümrüğü müdür6 bulunan Be- eden B. Rüttil Erkuı dün ak:mkl: p- eden İııziliz milll'ti •Ya zafer" Ya ölüm• 
.U.tq kulübünden Bay Rüttü Erkut ile lanbda hakem nam.ıetluinlıı tahriri 

0
ve diyor" .. . • 

Calatuarayın emektarlanndan tehrimiz ılfahl lmtilıanlanm yapmlftlr. Bu bnıi- No 1r.adar mu~ ?)ursa olsun hiç hır 
Huku!t itleri müdürü B. Suplıl Batur h ki hak l imlzd Fehmi E..ı- elem onun cesaretini ~tır. 
işt.:ri.lı: eı...iılerdir. ilanfua tb ... 1 ulardem ecr eıı ... Çihkü İngilli milleti tam ve hakiki 

e o c an öztepenin eakl ""'"" • · . .. 
Bu • plantıda tchrimlzln hakemlilı: it- kez muh cimi 8 M ff d ı!nnltl hır 2afer elde elmedilr.çe bur yaşıyaını• 

leri görüşülmüt ve çok faideli kararlar d N a ' un •r e et- yacağuıa iruınmıştır. Esareti ölümden 
almmlflır. ir, amzetler~en muva.ffak olanlara bcdter telAkld etmesi Britanya adalan-

Baılıyacak olan ikinc !devre tik m•~ elıliyetlcrine ııore hakemlik vazlfeııl •e- nın mukavemet ruhunu çelilr.I tirmiş, 
lannı hakemlerimiz ekip halinde idare rllecektir. İngiltereyi n!mağlf.ıp kılmıştır, 
edece.itler ve yan hakemler de halr:em• * Alman milleti için ayni dilşilnce ft• 

lik elıliytnameııl. alanlardan seçilecek- Blrlnd deTN lik maçlan bıtmlt ol- ridi batır olamaz. 
tir. duğundan bu !.afta mtı.abahlara ara Zira Almanlar. çolr. kötü olan Vusaf 

Geçen eene knBB deYaJn eden nam- verilmiftir. ikinci devre miilabalarına tecrübesiyle pelr. Sil bilirler ld İngiltere 
zetlerin imtilıanlan yapılacak ve mu- ııelecek hafta bqlanacaktır. mnmffcr oldutu Z'IUllan da Alman mil
valr:.kat H.ans alacalc olan namzetler 2ci Hor hafta pazartesi ır:ünlen aktamı !eti hilr ve müstakil olarak yaşryacak• 
takun maçlannı idare edecekleri ııibl bütün hakemler bölge merkezinde top- br. Hatta bugünden daha hür olacak
aynca yan halı:emlilı: yapacaklardrr. U- !anarak bir gün evvelltl maçlar hakkın- tır. Demokrasiler Aleminde Alınan mil• 
sanalı olan hakemlerimize 11ra ile vazi- da ~örüımelerde bulunacaklardrr. !etinin hayat ve ~ bakı.Ula düş-

manlık besllycn yoktur. 
POLİSTE 

İfılçe.ımeHltte bir valı'a.. 
İkiçeşmciikte 479 uncu sokakta Hil

seyin of:lu Mustafa ile İsmail oğlu Hil-
yin, Hasan kızı 30 yaşında Zebranın 

wlne taarruzla kendisini dövdükleri ve 
bıçak teşhir ettikleri iddia olunduğun
dan }'akallllUTUŞ]ardır. 

Bir rü.ş11et meselesi .. 
Kemerde umumhane sokağında İlyas 

oğlu Hasan, sarhoş olarak wnumhancye 
:tirerken mllni olmak i.<t:iyen nokta po
lıs memuru 32 sayılı Mehmet İnceye, 
kendisini içeri bııakınım ~in elli kuruş 
rU.vcı teklif eyl~<Üği iddiasiyle yakalan
mıstır. 

Kar~ıyahada blrsoygıın 
Karşıyaka nal:tlyesinin Büyük Çiğli 

k\lyilnde Rahm:ın Vabırlı ile Bayram 
o~lu Sait Alpsoyun geceleyin Mustafa 
i!lu Aziz Tokun evine girerek uykuda 

bulunan Anzi b:ı:;coıa ~organ bastırmak 
uretiyle kı:ı ırdıklan ve rafta bulunan 
~ir ke,e içindeki 775 kuruş parayı ala-

k sıvışıp gittikleri iddia olunmuştur. 
Bunlnr bil"'1ıare jandarmalar tarafından 
tevkif ediler..k adliyeye teslim edilmiş
lerdir. 

Y anfıesicHiJı ve 
dolandırıc:ılıfı .. 
K~eciler cadclesinde Ali oğlu Meh

mcdin Ali oğlu Melekin sarhoş ol.nasın
dan bilistifade cebinde bulunan kırk li
ı·asını çaldığı iddia edilmiştir.. Mehmet 
tııtulmuştur. 

Dövüşen lnsaıılıınn ruhiyatında keıı-
N azilll dva,.,ndald dini gösteren bn farlr. ıstıraplara muk!I· 
Koyunlarda hmtalılı vcmet derecesi bakımından muazzam 
Kışlak olarak Nazillinin Dunallı kö- bir kıymet tasır. 

yüne giden bir mikdar koyunda çiçek . İngiltere, ke.li'.'.'enin hakiki m.!'°asiyle 
\ıruıtalı!iı görUldtiğil Aydın vilAyetindeu bır hayot ve olum ~arbı yapt~~ halde 
Izmir veteriner müdnürlüğüne bildiri!-• A~anya ciJ;'ıııa hakim elma.k ı~ın harp 
ıniştir. cclıyor. Yanı Almanya m~lı'.lp olursa 

sııdcce bir ham lıayal ohm dünya üze
rindeki hfıkimivet rilyasmı kaybedecek, 
Alınan istilasına u.,ı;,,yan milletler yo
nidcn istiklallerine kavıışaraklardır. 
Fakat Alınruıya etnik hudutlan i~inde 
yine büyük Almanya olarak kalacaktır. 
Görülüyor ki harp ıstıraplannın uzama
ması her ~eydon t'vvel Alman milletini11 
hadiselerin tazyiki altında hakikati gö
rebilmesine b:ıl:hdır. Almanlar hürriye
tin sesini boğmak insanlığın inandıJ:<ı ve 
tnkdis ettiği nıe!kU.releri yer yüriindea 
kııldırmak lmlmru.ız nldnğunu anhya· 
~kları ı:ün hakikaten saçına bir gaye 
uJ:ruııda kan di;k'tükJerini takdir ede
reklerdir. Ve ihtimal ki o zaman moka• 

-·--ihracat ve ithalatçılar 
birliğinde .. 
İhracat ve itha!Atçılar birliği umumi 

katibi B. Atıf İnanın reisliğinde topla
nan şehrimiz ihracat ve itlıa!Atçılar bir
liği idare heyetleri, kadro ve yeni y:ıl 
biltçesinin tanzimi hususunda müzake
relerde b\l!unınuşlardır. --·--
GÖÇMENLERiN 
iA$ESI ir;iN •• 
Evvelce İ!l1iaat tahsisatından gllndcrll

mlş olan beş yüz liranın vilayetimiz da
hilindeki göçmer !erin laşesine sarf olun
ması hustEtında 'iıhhııt ve İçtimai mu
nvenet vekfıletind~n vilayete emredil
ml$tir. 

İfıl fıadm arasında.. 
Tırede İstikW mahall .. inde Semerci 

sokağında Remti kızı Mahire Özi1n ala
cek meselesinden Ma<tafa kızı Huriye 
Kuyuluya hakaret ettiği iddia olumnwı 
\•e hakkında cünnU meşhut zaptı ynpıl
lll1$hr. 

v metleri uzun siirmiyecelrtir. 
ŞEVKET 81 --·--c C X ESİRGEME 

urıımıınıın bir 
a11ıııı yardımları 

iN 

Geçen birinci ~un ayı içinde Çocuk 
E.s!rgeme kurumu lzmir merkezi ÇocuJı: 
Bakım evine müracaat eden (80) çocuk 
muayene ve te<lAvi edilmiş, bunlara l.IA~ 
)arı da meccanen verilmiştir. 

* Kestelli caddesinde sabıkalılardan Bıçalı taşıyormıı.ş .. 

496 coeuğa günde üç defa sıcak ye
mek verihıWı, 16 çocuğun mektep kitap. 
lan ve levazımı temin edilmiştir. 

~ ! BUYUK ı: İKA \~E ~ i mişse, onu daha ziyade beklemek artık 
bana düşmez sanıyorum. 

Rezzan, inler gibi bir sesle: 

Sadık. bakkal Dcrv.işin iki buçuk lira- Keçecilerde, İsmet(>Q$& bulvarında 
sıru dolandırdığı şikAyet edildiğinden j Hamit oğlu İshakın üzerinde bir bıçak 
yakalaiınııştır. bulunarak alınm:ı;tır. 

Muhtaç ailelere 125 lira kıymetinde 
muhtelif giyecek ~şya tevzi edilmi~ ve 
48 oocnk kundağı, otuz kilo da süt ve-

• • • • ~ . . . ........ u·~~·ı~~ .. ~;;~·~· .... s·~~·J~ı ...... : 
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- Yine iş 8izln zahmetinize kal.yor miydim? Hem iztınbımdan, hem mah-

Çok mUteesslrim, fakat Rl'T.lanı bu va- cubiye1imden öleceğim. 
tlyette bıralı:?Mğa benim ııönlilm de ra- Bu sözler Rasimin üzerinde tesirini 
El olmıyor. Her halde nişanlısı gelmiş yapıyordu. Artık zavllaı kızı burada 
olacaktır. Ona haber vermeniz kafi. kendi haline terk ederek gldemlyecekti. 

- Nereden biliyorsunuz gelmiş nLıca- Hem kalpsizlik. hem nezaketsizlik olur
tnu? Ya gelm~se ne yapacağım? Ta- du. Gülene balnşlarile bunu açıkça lfa
D>madıltım bir ıehlrde kapı kapı mı do- de etmiş oldu. Gillen son basamağı ine-
la.şacağun? rek: 

- Gelmqtir elbet, canım. Daha fazla - Allah ısmarladık, dedi. 
teclkıne.une lnıkAn yok. öyle değil mi - Neden Allah ısmarladık Gillen? 
R.f'zı.an? Y anm i8ll t sonra yine buluşacak değil 

!Uz.zan bitkin bir sesle teyit etti: miyiz? 
-:-. Ö~·le tahmin ediyorum. Hep beni'T! - Artık W8"1nı bilmiyorum. Re'Z7onm 

talı.sızlı~lm Bıraz da ~kıl<ızlı~mın '7'· n"ıanJ,.ı, bu kadar katiy..tle söyledi~
zuı. Sıze bu kadar yilk olacagııııı bıliıtniz gibi gel.mlşse kolay. Fakat gelme. 

- Fakat gelmiştir, Gülen! dedi. Gel
memesine imk!n yok. Nerede kalacak. 

- Ne bileyim ben? Zaten onu kim
den soracağım. 

- Otelciden, kimden olacak başka? .. 
Oraya gelecektir. 

- Peki, Allah ısmarladık ... 
Daha fazla konuşmıyarak kasabaya 

doğru ilerledi. Tekrar Rezzanın oyunu 
karşısında mağlı'.lp olduğu için müthi • 
bir hiddet duyuyordu. !şte Rasim de o
nun yanındQ kalmıştı. Kim bilir onun 
aklını çelmek için daha neler icat ede
cekti? Zaten şu mahut ~<anlıyı bulmı
yacağına. elile koymuş gibi emindi. Gi
decek, Otelciye onların yanına bir kaç 
kişi göndermesini tenbih edecek ve da
ha fazla beklemiyerek oteınob!line atlı
yacaHı. 

Gülen yolda düşünUoyrdu: Resim 
hakikaten yalnız nezaketinden dolayı mı 
Renanın oyununa budalaca kapılıyor, 
ona ~ bu kadar yumtl'iak davranı
yordu? Ona bir zaafı yok muydu? Ger-

-( Bilmedi J-

İŞTE BAYRAMI KARŞILAMAK BÖYLE OLVR 

ELHAMRA Sinemasında 
Son derece müessir içli bir aşk - Bi!yüleyid ve bazan eoşturan harikulade 

bir musiki - Cennetasa sahnelerle SÜ :ili güzelliğine doyulmaz TABU RENK
Ll $AHAt'<E BİR FİLİM .. 

SON BESTE 
Baş rollerde : DON AMECHE - ANDREA LEED • AL JOLSON ... 

' AYRICA : Hariku!Ade ilave •MAHAU.E KA VGASh Renkli canlı resimle1j 

SEANSLAR : •Her gün 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DA BAŞLAR. f 
Cumartesi ve Pazar günleri 11.30 ve 1.30 da iüve seansı vardır.. • 

DiKKAT - Haftanın her r::ününde ilk başlama seansları UCUZ HALK 
MATİNELER!'dir. Fiatleri : Birinci 20 .. Balkon 25 .. Hususi 30 KURU$. 

rilmiştir. 

Ankara radyosu 
BUGVN 

9.00 Progranı ve memleket saat ayan 
9.03 Ajans haberieri 9 18 Müzik : Ilafif 
pr~ ve nıa...ıar 9 45 - 10 00 Ev ka
duu • Yemek listesi 12 30 Prof(ram ve 
memleket saat a~arı 12.33 Milzilı: : M~ 
terek sarkılar 12 50 Ajans haberleri 13. 
Q5 Müzik: Tek <arkılar 13.25 - 14.30 Mil· 
zile Radyo salon orkestrasL. 18.00 Protı
raın \'e memlPk~t saat ayarı 18 (ı3 Mü
zik : Radyo caz urk.,,,••a_<;ı 18.50 Miizik 
Saz eserleri, sarin v~ tilrküler 19.30 
Me,,ı.leket '113t ayan ve ajans haberler! 
19.45 Müzik : F3,ıl lıe\·eti 20.15 M!itik 
•ıl. 2 .~ Konu.$m:ı 20 45 Abzik : &<-i~
mlş .şarkiliır 2111 K1"'usma 21.36 Hi
zı.1< • İskandinav ve Macar musiki i .• 
"'!.10 .Müzik : [{.ıha.., müziği pl l!~.31) 
~f,--.ınlcket snat a\-arı üioı.ns haberleri \'C 

\·":ıs spor servbi 22 5ı' Mü:<ık uL 23.25 
23.30 Y aru:lii proı;ram ve kö~. 



1 
lZMlR sıcıu TICARE MEMUR 

B LUöUNDAN: orsa -Jak ~ - ticaret unvanile lz-
ırde yemİI çaqasmda kurtuluş 654ncü :bkta 3S numarada her nevi i.tba.16 t t)Z"()M 

2 Üzwn taı un 16 28 ve ihrac t ve d hıl Uc retle istijal eden 
32 Jak Ragu ının i bu ticnret ~vanı .ti_c~-350 S Süleymano" iç 22 50 
30 ret kanunu hükumlerıne gore sıcılın 326 Es.1af Ban. 21 
20 50 2905 numarasına kayıt ve tescil edild"-141 S. Comel 19 
27 50 ği ilan olunur. 30 (26) 119 j. Kohcn 19 

119 Ak ki B .. n 24 50 30 50 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
67 H Al~oU 15 50 
50 H. Alanyalı 18 

26 
19 
16 
26 
30 

OLIYIER VE 
ŞVREkASI LTD. 38 $. Bencuya 15 

34 Riza ihraL'8t 26 VAPUR ACENTASI 
30 P. Klark 29 
28 M. H. NWı 24 75 24 75 

30 
A'J ATÜHJ\ CADDKSI Ree! biuas:ı 

1'El~l)N: 2443 
Londra ve Llverpol hallan lçiı> 

plyaSMnın ihtfvacına ~öre vapurl• 
rlmıı •fer vapae!tklardır 

17 1 Hakkı v eral 30 
11 Mazoi}u 18 50 
10 D. Ardit1 19 50 

18 50 
19 50 

2072 Yek<llı ........................................... 
No. 
No. 
No. 
No. 
No 

1 
8 
9 

10 
11 

16 
18 50 
22 
27 

Yok 

tZMtR BELEDiYESiNDEN: 

la BEY08LUNDA 3 BÜYÜK • 
SİN'EMANIN OYNADIÔI .. 

UAYRANDA:.:.::.:. °iJE .. 

Tepec"k 1213 sayılı sokakta adi döşe
me tamiri, fen ışleri müdi.irlüöündeki 
k ~il v sartnnmesi veçhilc açık eksilt
meye konulmu tur. K if bedeli 885 li
ra 50 kuruş muvakl.at t mınntı 66 lir 
50 kuru tur. Taliplerin teminatı Cum
huriyet merkez bankasına yatırarak 
o•khuzlar"yle ihal tarihi olan 6-1-941 
Pazartesi günü saat 16 da encümene 
m lıracaatları. [ ~ 

IZHI.« ViLAYErJ DEFrERDARLIGINDAN : 
T. C. Başv k let Neşriyat ve Müdev-
venat dairesı iıdiırlüğü .. 
Kararn No 2 14854 N "r 
12 nın r ı ~ı a k arnamcsitt ek o arak l a ırlanan lişik 1 ın merıyete 

k nulm y veki11iğinin 9 12 19 O tanh ve 542M l IJ.67 3 ılı teklifi 
le v m ri heyetince 14 12/1940 t ı ul lunmuştur. 
1411211940 Re ıc. hw · IS ll ÖNÜ 

1. Dr R SAYDAM A ı li: l l OKYAR 
i Müd faa ... ekili : S. ARIKAN D ıl ve ı : F . ÖZTRAK 

H i ye vekili:$. SARACoGLU M liyc v kıU: F Ai';RALI 
Nafıa vekili: A F. CEBESOY İkt t vckıli: !I CAKJR 
Sıhhat ve içtunat muavenet ''ekili Gümrük ve tııhısarlar veki1i 

Dr. H. A•..ATAS R. K ffiADF..NİZ 
Ziraat vekili : M. ERKMEN Münakalat vek·li . C K. İNCEDA YI 
Ticaret \•ekili : M ÖKMEN Maarif vekili • YÜCEL 

12 NUJ\fARALI KABARN~MEYF EK KARAR 
Madde 1-Bankalar her ne şeklide olursa olsun muhabirleri nezdinde bulu

nan ve bulunacak olan İııgiliz lira1arma COmhuriyet Merkez bankasına tevdi 
etmeie mecburdurlar. fbınkalar, ancak etımhurlyet Merkez Bankası ile muta
bak kalmak şartjy)E: muhabirleri nezdinde lüzumu kadar İngiliz Jirası bulundu
rabtlirler. 

Madde 2 - Bankalar. muhtac: oldukları İııgiltz liralannı dı~ bir piyasada 
döviz satmak ~le temin edemezler .. 

Bankalar İQlln.. Uram ~ ayn göstererek umum! ~isyanları gibi 
ilinti gtinUne kapatmata mecburdurlar. 

Madde S - Bu karar IM$'l taıibbıden itibaren muteb.rdir. 
Madde 4- B.1 karamı icrasına Maliye vekili memurdur 

Tt1rk parası k1ymetlnl koruma hakkır.daki kanun ve kararnameler ic;in 4482 
sayılı resmi ~ mtınderlo 2/13200 ;a.yıJı bramame başiyesine halanız. 

39 (32) 

IZlldP P. r. r. JfüdUrlU.,,,.,,en : 
1- 11'1' lira 19 kuruı be~Ji k(~lfli Seydik&y P. T. T. binasınm tamiralı 

1l1/1M1 tarihinden ltlbfr.ett 15 P.iln mOdd.tle mOn•bsaya konulmuştur. 
2 - thaıem 15/1/1941 tarihhıe r.-üsadif çarşamba gilnil saat 14.30 da İz

mir P. T. T. mUdnrlilk b!rıa.~nda ı..~ edecek komisyon huzurunda a k 
eksiltme ile yapdaeaAmdan ~esi w buna milteterrl evrakı görmek is
ttyen taliı>lerin llfldflri\..-• levazım hJemine mnr.c.atleri. 

1 - Blmiatmeye ~ - m ... kur .. k Dnlftkkat lıMMth 1 ..... 
melert ve İzmir Nafıa müdü:-lil~den bu işe gireblleceklerine dair a1ınmı, 
ehliyet vesıkası ibraz etmelPrl lhunaır. 1 - 5 - 9 - 13 (9) 5724 

Deııiz Gazino ve Restoranında 
Her Pazar illa ~emıkleri,.de konser 

Her akfam nefeli Caz e Macar havaları 
remiz ve ucuz seruis. Bol ne$e-

T ayyareSinemasındarı: 3646 
L'CKS .. KUMAR.. AŞK... IUACF..RA FİLMİ.. 

onte Carlonun Meçh l Kadını 
(L'İNCONND DE MONTE • CARLO) 

FRANSIZC.A SÖZI t) 
OYNIYANLAR : ALBER P EJA - DITA PAR O - JULES BERRY 

AYKICA 
MiKiveZORAKiMAH 0 .~·~ h 

N İTIBAREN ZENGİN PROC A t 
$ARK HABERLERİ GÖS B ı$LANDI 

C rt ı - P r günleri MATİNELER : 1 - :ı - 5 - 1 - 9.15 TE.. 

YEN. NlN ALTINS~R/ 
1 5 ınci hol as 

Uydı olduğu zafePle dellam ediyor .. 
HAZIJI rCIRKCE VASFİ 

AKASYA PAi.AS 
Eşi garühnemiş mtıthiş ganster fılmi İLK DEFA 

C A N 1LE1< T t\ R Ti P U 
................................................................... 1 

HER GÜN · 12 - 3 - 6 - 9 DA. Cu t i, p r ·~;i•9'i5A:°: .. • 

Fuar Gazinosu 
'"ılbaşı i.;in 1?etirdi~ CAZ Or

kestrasını şe!- rimizde alıkoydu 
Yalnız on gün için hrsattan istlf3de ediniz. 

..L.~ .ıc.am Fuar cazinoeunda konserlerine devam edecek neıeli 
uuıa banlanm çalacalcbr. 

DiKKAT: Cece yarısına kadar her yirmi dakikada bir Alsan .. 
Ye hükümete otobüs servisleri vnrdır. 

YEPlf ASIR 
aza xs-

wa r Zl o}UT a 

r olnı z vev 
r · CC' hemen 7 

ılır iki 
ındakı v n lerin 5 d 

hesap o un cak f ız ve düşen zarıır 
nca hükme ha<'et kalmaksızın memurı
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

lobu gayri menkuller yukanda rös
terilen tarihte ilan ve arttırma prtna
m~i daireııınd" ·!~cağı ilan olunur. 

:::sız mıa z 

DiKKAT 

ısı 

.. Çii sığır etMe yapt)JIU!I .-stınn• ~e sueuklan yiyenlerin baiırsaldarmda (Abdest bozan) dediğimiz umnluklan 
.t ... rt ~ eden on metreye kadar ~ıtle~. kurtlar hasıl olur. Bwrlar vilcudumuzdald kanlan emerek kansızlık, ~ 

~. 7.a fh • k smak. baş dönmesı ve nı'ıayet ölüm" sebebiyet verirler . 
!°'tı .k.ı.rtlardan kurtulmak ~in en bırind dcl'll •Tl!UOFUJ) dur. Kutularm açinde kulJanr., tana yazalıdır. Sdıhat ve

kileünm miisaadesini haizdir. Her ccz nede bulunur. 

Timofuj Tinı-ofuj Timofuj 
-~-------

1 lt 
m ul bır h ttir 

l ye-

18 - İdare heyeti en az ayda bır ker
t mu yy n n \ e atlerde toplanır. 
Ve m vcut uyclerinin ekserlycıti ıle ka
rar verir. 

tdare heyeti göreceği )Uzum üz rine 
mum! hey ti topl ya davet edPr 
19 - 1d re h y başk ı c mivete 

ait her tUrlU ahval ve busu tta. cemi
yetin hUkilmet nezdinde ve mahakimde 
naip ve mesuJ murahhasıdır. 

ŞUBELER 
20 - Cemiyetin şubeleri ilkokullarda 

tt-sis edilir. 
21 - Her şube tıdııdtesrin bqmda 

vapacalt ilk toplanhda aralanndan btr 
Başkan. bJr sekreter bir mubuf.becl bir 
ve.medar dört te Oye olmak üzere ~ kl
~iden ibaret blr idare 'he,ett aeeft'. M.-.. 
zu okul oldu~ «Bre idare h.,..ılttl 
arastna okulun ~ ile iki ıst
retmenln katıbnaı şarttır. 

22 - Subelerln umumi heyetim yıl. 
da bir defa adi top1antı; idare bevetinfıı 
wya umum! heyetin beşte birinin tek. 
lifi ile f"kalAde toplantılar yal)Br. 

23 - Şubeler idare h~tlt-rl MT' avna 
sonunda yanacaklan tıoolantilarda ten. 
at ve hesabatı ve alınacak tedbirleri göz. 
den geçirerek karara balW-lar. 

'24 - Subelero idare heyet1Pri. he!' ytl 
tklncltecrln nında o yıl iclndeld icraat 
ve hesabı bıt'ilerl w gelecpk yıla alt 
batçevl umumt '1eyet1e'!'lnL- tasdik ettfre. 
r@lt C'"..enel merkez idare heyetine tevdi 
ederler. 

25 - SubeJer tahsillt yekUnlanndaıı 
y'Uzde 5 ini mUtPaltlp ayın onuncu ~ 
nilne kadar cemiyet adına v idare he
yetinin göstE>r c ltl bir millt ban\ ya 
y hnn k me-.. bur!vetind"<l'rler. 

26 - G l ez 'd re hey ti ta-
rafınd n t in d 1 n pa 1 r tün 

t tan onra :t"ri az olan 
1 n' b e e idare 

· l ılır 
M"ORAKABE 

'l7 - G el kurultay n l r ez 
ıd e hey ın n bütün icraatını arala
r nd n leleri üç milrakiple t ftif 
d rfor. 

TUTI'LAC K D.En'ERLER 
28A) Üye deft ri 
B) K r d ft ri 
C) Gel n ve "d n en k f r ve 

do 1 n 
D) V r'd t ve sarfiyat deft rleri 
E) f kbuz ve evrakım·· 
F) B \ h b 

e 
v't ir. 

B) T berriiler 
C) M r eşya piyanı;?Osu, ~ 
D) Ne ·,,at 

CEMlYETlN FESHt 
30 - Cemiy@tin f PSh 'ne ~en 1 1runı1-
Y ta f n kar r verilir. Ve f~lh 

muıtme1t-cıi N"m.iye11M" kanununun 27 in· 
ci maddesindeki şartlar alhnda c reyan 
ede-r. 

31 - Cemiyetin feshi halinde malı, 
r ı v demlrbac; eşyası çocuk estra-

me kurunrun. Tarilir. 
M'OTEFERR!K MADDELER 

32 - Ana yasas nın tadil'ne ait b
nırlar ~ 1 lnmıltaVtn sillil!ant eh@.. 
r·y le· d r ka1'8rlar m.-vcut a nın 
yandan bir falası il~ verilır. Kurulta
yın birinci tool ntısmda e-h riy t 'temin 

"lmf"dilii t 'kd rde bir b fta sonra ya
nılacak ik"nci toJ)lant.da m vcudun ek
-; rlvetile karar verilir 

33 - tntihanlar ve sahaa ait kararlar 
• 1! vt!'Va acık reyle icra olunur. 
34 - C""11yetfn parası bir m llt ban

kaya yatınbr. 
941 Kolon yaıı Merke7. kasasmda elli liradan fazla 

oa a bulundunılamu. 

Eczacı Kemal K. Aktaşm şah eserlerinden m!nudu~~yetln siyMetıe iştigali 
Yılbaşı ve Bayram hediyelerinizi aı: tl~~~mı;:_~;:• bOtva. 

J!ilil eczanesi temin edecektir. tanirt kolonyasiyle meşhur eden Kemal Aldat - ve kololaplan Ttirld)aain 37 - Cemiyetin ılk kurulusunda ee-
~:ennde dzel ~ )'ide ~!Je olmakta Kelruculuk ADBtmm taklit bltul etmedilhü bir .w. Uha tebmils et- miy@tfn id re heyetini m · er an-
tırmektedJr. ş.k .._ arif amllelijlar ı :nt!c her ~ bediJe edllecek hinır modem _... olmak ..w,ıecw ..... _. smdan aecerJer. 
muhafaza edetektir. 38 - Çocuk bayramı olan 2.1 Nisaa-

H •ı l E' - • da cemiyet fevb~ fulivıot IPÖster~. ı et .ı;.çzaneaı s o N 
_...._ ... ~ ..................... ,~ ...................................... -. ................. ..11 a (30} 



SAfflf'E 4 YENi ASIR 

ASKERi VAZIYET Bremenin bombardımanı İngiltere • ispanya .. 

ıBardiyada ikin- iki Alman deniz Tanca meselesi 
ci Italyan mü- inşaat tez~ahı hakkında anlaş-
daf aa hattı da harap oldu maya vardılar 

yarıldı Bir ingUiz tayyaresi 15 AMERIKADAN iSPANYAYA 
metreye lıadar inip HUBUBAT GÖNDERiLMESi 

Almanların ne kadar 
tayyareleri var? 

--·---
Libyada artılı pelı az 
İtalyan aslıeri haldı.. -·-Radyo gazetesine göıc Bardiya n1üs~ 

tahkem hatları ve oradaki miidafılcrc 
karsı ha,lıyan İngiliz ~rnızları ~iddet
le de\'am etmektedir. Italyanların il<iııci 
müdafaa hattı da yanlınıı;tır. Bir buçuk 
(Ünde en az sekiz bin esir alınn11..,tır ~ Bir 
('ok harı1 malzemesi iğtinam olunınu'j.
tur. Bunun yan!fı kadar bir ku\'vetin 
tan·are bomhardınıanlnrı, donanmamn 
atesi, karadan yııpılan topçu ateşi, oto· 
matik silahlar Ye süngü hücumu ile za
yiata ııf:radığı kabul edilirse muhasara 
altındaki müda(ilcrin yansından fazla
., ~imdiden harp dışı edilmiı;tir denebi
lir. Heniiz sililuru terketmemlş olan 8 
10 bin ki~ilik bir kuV\·et kalııw;hr ki 
lıunların da bugünkü muharebelerde 
esir cdilıneleri beklenebilir. 

7..ira geriye kalan bu kuvvet oldukça 
geniş hır hattı müdafaa etmek mecburi
yetindetlir. Bunların uzun bir mukave
met g(;;;Jermeleri şüphelidir. İngilizler 
bu tailrruza yanm dair<> şeklinde olan 
istihkfonların Tohruk cihetinden başla
mışlardır. Bunun da sebebi bir huruç 
hareketiyle müdafilerin Tobruka doi'ıru 
cekilmelerine mlni olmaktır. 

Tobmktaki Graçyani ordusu neden 
harekete teşebblls etmemiştir. Dün hu
nu izah ettik. Buradaki kuvvet 2 - 3 fır
kadan !azla değildir. Bunlar Mısır ha
reb'\tında topçu kuvv<tlerini ve harp 
malzemesinin k3.ffesini terkederck ka4 

çan kıtnlardan müt~kkil olduğundan 
harp kudretlerini yüzde elli nisbetinde 
kaybetmislerdir. Diğer taraftan Malelti 
zırhlı fırkası Mısır hru hında imha edil
dlj\indcn Graçyaııinin elinde hemen he
men tank bir.l{(i kalmamıştır. 

Bu kıtalar ı>=•~ ,eklinde kaçtıkların
dan maneviyatları yerı:ıde değildir. Ge
neral Graçyani Tobruka başka mıntaka
larclan mühim kuvvetler getirmeğe de 
muvaffak olamamıştır. Bunun içindir ki 
Barcliyadaki kuvvetlerin yardımına koş.. 
mai(a tesebbüs edememistir. 

HAVALARDA 
Bira• da Alman tay yare adedinden 

bahsetmek isteri>. Alıuan tayyare kuv
vetlerini 30 - 50 bin arasında rakamlan-
4rranlar olmuştur. Bu rakanılann ha
kikate yakın şekilde şinıdiyc kadar tah
minine imkin olamanıı ·tu. Londra rad
yosunda bu mevnıa dair ııörü.~me ya
pan bir zata ııörc Alman hava kuvvet
lerinin umumi tayyare mikdan :ıo bin 
tahmin cdilınektcdir. Bunun içinde ih
#yata aynlan tayyareler de dahildir. 
' Hava kuvvetleri ilk hat ve ihtiyat tay

yareler diye iki kısma ayrılır. llk hat 
tayyarPJer istenilen her hangi bir anda 
harbe girmek kuvvetiı.dedirler. Bunun 
zayiatını kapatmak İçin geride bir çok 
ihtiyatlaıa ihtiyaç vardır. Bu zata ııö
re Almanların ilk hat t..yyare kuvvetle
ri hes binin yukansında, altı binin aşa
ğısındadır. Almanların ağustos ve ey
lülde havada bulundurdukları tayyare
ler hini geçmediğine göre bu tahminde 
ifrat yoktur. İngiliz hava kuvvetleri 
harbe girerken ilk hatta üç bin tayyare 
idi .. Bu rakam mütemadiyen nrtmakta
dir. Alınan hava sanayii tayyare imala
tında azami noktaya varmıştır. İngiliz 
hava kU\·vetleri bu noktadan oldukça 
uzaktadır. O noktaya çıkınca Alınan ha
va kuvvetlerini cok asacağına hiç <:Üp
he yoktur. 

İTALYADA ALMAN TAYYARELERİ 
İtalyaya giden Almaıı tayyareleri söy

lendiğine göre en çok Akdenizdeki İngi
liz donanmasiyle meşgul olacaklardir .. 
İtalyadan büyük yolcu tayyareleriyle 
'.Arnavutluğa asker nakledildiği bildirili
:yor. Bundan anlaşılıyor k1 İtalyanlar 
~driyatik denizinden nakliyatta buluna-
111Jyorlar. 

SiYASi VAZIYET 

lrlanda Alman 
taarruzuna kar

sı hazırlıklı _ .. 
de~ 

Amerihanın İngiltere· 
ırıanda arasında 
tava sııtu muhtemel •• -·-Günün en mühim mevzuu Alman 

tayyarelerinin lrlandıya yaptıldan bom
'*"1'-""'"'•~ lngilizler lrlandanm 
bir Alman taam-,zuna kaJ'fı kili derece
de hazırlıklı olm .. dığun ve mukavemet 
edemiyeceğin i ıöylüyorhu- Bu sebeple· 
clir ki Dubline dü,en bomZ.aiar bijyük 
heyecan uyandtrmı§lır. fng:i)tt">renin da
TaSmı benimseyen Amerika hrı tehlike
.,., karıı alakasız değildir. Amerikanın 
lngiltere ve lrlanda arasında bir liöprü 
vazifesini cönneıi muhtemeldir~ 

projclıtörleri KONUŞULUYOR 
tahrip etti Londra, 4 (A.A) - cTa., ajansı 

Londr" 4 (A.A) - Roytcr ajansının Nevyorktan istihbar ediyor: 
verdiği malCımata göre Brcmenjn ikinci c.Ne\·york Ta,;'"!ni·:,,. gazetesine güre 
bombardımanında Desimal ve Atlas in- hgiltere ,.e ispanya ükümetlori Tan
şaat tczg5.hları bir çok bonıbaların i.sa- cada tnpız mrnlaatlerinin kc-runmıu:ı 
betiyle çıkan biiyük yangınlardan harop meselesınde bir onla.5ıneya varmışlar
olmu~lur. Bu hi.icuml:ırda bir İngiliz dır. Anl~~ı11an1n bir kaç gün<' kt.dar im
tayya,resi zemine do~ru 15 metre kadar za f'dilıncsi bC'klenmcl...-tedir. 
aşağ1yn inerek -bir projektiir grubunu Tancanın harp sonu statüsü hakkında-
tJhrip e• !'' tir. ki ınüza.kerelcre devanı cclilınektedir. 

BREMENDE YENiDEN 24 YAN
GIN ÇIKARILDI 
l.ondr•, 4 (A.A) - İngiliz hava ne

zart':tl bildiriyor; 
Dün gece lngiliz bombardıman tay

yareleri Bremen endüstri mıntaka.sına 
tekrar taarruz ettiler. Ruyet tartları iyi 
idi. Hedeflere büyük isabetler kayde
dilmiıtiı-. Birçok yangın ve infilak bom
baları atılmııtır. On dördü büyük olmak 
üzere 24 ten fazla yangın kaydedilmiı
tiı-. 

Hedeflerin bulunduğu saha bir ateı 
denizini andınyordu. Bir tayyaremiz 
iki motölü bir düıman tayyareıini dü
tümıiiftür. 

DiiJman iJgali altındaki topraklarda 
ban hedeflere de taarruzlar yapılmıı
tıt . 

---·-<:r---

ITALYANLAR MUKA:ELE 
EDEMIYECEI HALDE 

- Baı;taralı 1 inci Sahifede -
raber İngiliz askeri harekatının süratlt> 
inki~C etmi~ olmamasını da tabii gör
mek lazımdır. Çllnkü her iki ordu da 
cölde sık >ık tesadüf edilen soi,'llk ve 
;.;;zgarla, diğer taraftan da otoınohil ma
kinelerini ve top nıakaniz.tn:ılarını işle
mez bir hale sokan \'e yiyecek maddele
rini az zamanda pi~ bir tabaka ile kap
lıyan kun1 fırtınalüriyl~ uğra~ınsı~a mec
bur kalınıslardır. 

Bardiyacİa ltalyan ınüd:ıfaa sistemi 
hakkında elde edilen doğru ınalfımat, 
hücum hazırlıklarının muvrıffakıyeti 
için en nlühim fımil olınu~tur. lI~lcn 
hnrekiit dı:ıvnnı ctn1ektcclir. BL:. ~ebrplı" 
fa7.la tafsilat vermemek muvafı1: olur. 

İngiliz kt-'~i( nıüfre1Pleri bir çok defa
lar Bardiyanın nıUdo.faa hariri hattının 
iç tarafına ge~nıcği! muvo!iuk ol~uk}:ı ... 
nndan mükemınel ınalümat ge-ti:rdil!."r. 
Tank tuz..1klarını tesbite ve cb'adıııı öle 
meğc muvaffak oldular. Bundc.n ba<ka 
berabcrl~rjnde bir çok esirler de grtir
clilc-r. İsticvap edilen f'~irlerdcn de mü
dafaa sistemi hakkında ctrcıflı rr..-ll. ııat 
almak kabil olmuştur. 

İngiliz tayyareleri da Fmh kları keşif 
uçuı;lal'ı E'5nasında fotograflar alarak ta
arruza büyük yardımlarda hulunmıı~
lardır. Bütün bunlara rağmen. bidavet
te Bardiyayı muhasara eden lnıtili; kı
taları yalnız hafif motörlü kuvvetlercfon 
mi.irekkep oldu~undan taarru1.a gecme
drn evvel yru·dımrı kuvvt'tlerin J?;f"'lme
sinE> intizar etmek Z..1rureti olmuştur. 

Yine Roytcr ajansının garp ciilündP 
h~rPkette bulunan 1nııiliz orduları nez
dindcki hususi muhabiri a~·rıca ıı;;ıı ma
llıınatı veı-ınektedir: 

Garp çölünün muhielif kısımlarının 
arzettiğj ınanzara 3.dc-ta her şey ,;atan 
büyük bir ınağazanın içine benzemekte
dir. Su farkla ki, bu mnğaı.anın r.~yası 
sırf İtalyanların ricat ederkrn acele ter
kettikleri birbİl'İ üzerine yığılml' muh
telif harp levazımından terekküp et
mektedir v" lngiliz ordusunun bir kıs
mı hl.la bu lnalzemenin ayrılması ve sa
yılmasiyle meşguldw·. 

Bir otomobile binerek zaptPdild;_ili ev
velce ilan edilmiş olan 329 topun mü
hiın kısmının elı'afında dolaştım. Bun
lar temizlenmiş. yağlanmış, ekserisi i-.e 
yarar bir hale •okulmuştur. Hanı •ah
nesinin diğer bir kısmında da terkPdil
miş süngü stokları vardır. Bundan ba•
ka zabit şapkııları, çadırlar, örtüler vr 
mühimmat yığınları g;fae çaromoktadır 
Bunların arasında valnız bir otomobil 
sergi.si eksiktir. BW-:un sebebi do i•liye
cek vaziyette olan arabaların eski sa
hiplerinin değil, fakat İl1$iliz ordu•unun 
illtiyaçları için yeniden harekete ~eç'
rilmiş olmasıdır. 

Hatta hazan bu arabaları temiz tut
mak ve işletmek için İtalyan esirlerinin 
hizmet teklifinde bulundııklan ~örül
mektedir. -·-
l~GILIZlER T A~LUS

GARP iÇERiLERiNDE 

Gazete Amerikadiln lspilnyayn hububat 
gönderilmesi hakkındaki müzakerelere 
de de\•am edildiğini bildirmektedir. -·-

SON ltlGILIZ ZAFERi 
Bardi yada /tal van 
müdafaa hatları üc , 
kilometre derinli-
ğinde yarıldı 

14 kilometrelik bir cep· 
hede yapılan taarruz 
muvaiiakıyetle devam 

ediyor •• 
Kahire 4 (A.A) - Umumi ka

rargah tarafından tebliğ edilmiştir: 
A vusturalya kuvvetlerinin 9 mil 

uzunluğunda bir cephe üzerine Bar
diyanın merkez müdafaa istihkam
larına iki mil derinliğinde girdikleri 
ve harekatın muvaffakıyetle devam 
ettiği bildirilmektedir. 

Kahire 4 (A.A} - lngiliz umu
mi karargahının tebliği: Dünkü Cu. 
ma akşamı askerlerimiz Bardiyanın 
merkez müdafaa htalannda 14 kilo
metrelik bir cep!ıe üzerinde üç kilo
metre ilerlemişlerdir. Hücum Avus
turalyalı kıtaahn co§kun hamleleriy
le yapılmıştır. Kıtaatunızm zayİ;\h 
nisbeten azdır. Harekat muvaffakı
yetle devam etmektedir. 

Sudan hududunda topçumuz 
devriyelerimiz yeniden faaliyet gös
termişlerdir 

~--'17---

Jngiltere - Amerika 
- Ba,taralı 1 inci Sahifede -
Bay Ruzvelt Hötkinsin izaınına nc

~en 1üzum ~3rülclliğü suali.'1f! ~u revabı 
vermiştir: 

- Şrıhs? ınümessiliın ('ski dostları.~ııa 
aclcce tsıhhntınız nasıldır'?-. diyt" c;or

Jnak için lngiltt:.'·reye> gidiyor. 
liötkins Aır.crika n1Jtefckkirler ceıni

vet;nin azru;ındanclır, 
Nuoday siıı;te!ninin hrıraretli tarafta

rıdır. Beya1. saraya n1untaza.'llan de-,·aın 
"'tmrktı? olup Bay Ruzveltin bütün ~'.."
yahatlerinde kendisine refakat etmiştir. 

ııu karar va~inı?:tonda hayret uyan
dırmış ve Reisicümhuru buna sevk eden 
<ehepler lıakkınua bir çok tahminlere 
,,.·ol ac;mıştır. İyi mah"ıınat alan ınahfil
lerin kanaatine ~öre Ruzveltin fikirleri
ni, düşüncelf"Tini ve kar~rlarını Hötkiııs 
kadar iyi bilen ba~ka bir Amerikan ~ah· 
~iyeli yoktur. Mumaileyh Cörçili beyaz 
sarayın bütün dii~iin{'~lerinrlcn ve ni
yetlerinden en lam bir şekilde haberdar 
edecektir. Bu suretle İngiltere ve Ame
rika arasındaki 3000 millik mernfeye 
rağmen Bny Hötkin.• 'k'. memleket ara
!:tnda en ku\·vetli ve f'n sıkı btr tPmas 
temin edecektir. -·-
ltalganıarın ~rnavutluk

ta bügük kagıpları 

B. Metaksasın mesaJı 
"Hain düşmanı 
imha etmenizi 

bekliyoruz" 
Yunan başve1dli çetin 
mücadelenin şan ve 
zaferle dolu oldu
ğunu söyliyor •• 

Atina, 4 (A.A) - Ba'l"ckil gencra1 
Mctaksas, harbiy,· . Bahriye ve hava na
ZIJ"l sıfatiyle YliJ.ıdn ordularına gönder .. 
dilü mesajda ,,;;y~I' d~mektcdir : 

Yortular \'e yc·ni yı1 sizleri silfüı elde, 
yurdun rni.irlufc.a51 için en çetin bir n1u
harebc kiııde buldH. Bu mücadele c;ctin, 
fak;:ıt a~tni zam..'lnda san ve uıferle do
ludur. Bütün Elen ınill.,ti size hayranlık 
ve gururla bakınakt:..ı.dır. Yunanistanın 
bütün erkek. kadııı ve çocukları ve ni
hayet icraatıııız.ı iftihar ve ınemnuniyet
le takip eden hen. bütün kalbimizle, siz
lere şeref v~ zaferlerle dolu bir sene 
teınenni ediyortn. 

Hain düşmanları inıha ederek kuvvet
li ve zaptedilmeı. Yun:ınistmun sağlam
lığını temin ettikten sonra şeref ,.c şan
la dôruncnizi bekliyoruz. 

General MetakMıs polis, jandarma Ye 
itfaiye kıtalarm.ı da gönderdigi mesaj
da ce•aret ve ııayrctlerinden dolayı ken
dilPrine teşekküı etmekte ve bilhassa 
muharip orduyu takip eden veya bom
bardımana uğrıyan .şehirlerde fedakar
lıkla vazifelerini ifa sırasında gösterdik
leri kahr~manlıi\ı takdirle anmnktadır. 

B. Metaksasın Yunan 
milletine hitabesL. 
Atina, 4 (A.A) - Yılbaşı münasebe

tiyle başvekil general Metaksas Yunan 
milletine hitabe:ı a.<ağıdaki nutku söy
lemistir : 

-.., Bizi hU.rriyetinüzdcn şeref ve mev
cudiyetimizden mahrum bırakmak için 
üzerimize, atıJan ulç<lk mütecavizlere 
karşı bütün vatandaşların kıyam ettiği 
ve dü~manlar::ı karsı ezici bir muzaffe
riyet kazandığıınıı: bir Anda 1940 sene
sini bitiriyoruz. 1941 senesine ise soıı 
nefesimize \ e dii~manı imha edinceye 
kadar muha1·ebe etmek karariyle başlı
yonız. Haklı olduj;unn bildirdiğ-imiz bu 
mücadelede bize yardım etmesini ima
ıumızın hi.ltün ku'\vetiyJe AUaht.an niyaz 
ediyoruz. Yeni s'·ne zarfında Yunan ınil
lctinin bu muauanı manı.araya de\1am 
ctmc~ini \'e onu ı:ımamlanıa.::iını teınenni 
ederim. Yunan n1iUcli, M"nin icin edilc
ccL en güzel terut-nni budur. 
Yun~n milleti. ulaştıgın yüksek n1ev

kide her zau.an nıctanct \'C iftiharla 
dur. Erlerimiz d.ı~lnrda, vadilerde, ha
valarda \'e denizl~rdc knhrumanca harp 
cdcrk~n d.:ıhili ınuhcıfnza. eden n1illct 
h5climleri yaslılM )<aduılar ve çocuklar 
şehirlerde ve kü<0 l<!l'dc dü,·ın"n hombar
dııı1anların111 yıktığı evlerinin harabesi 
ve ölüleri ara"Sıoda geceli gündüzlü ça
Iı,.,nakt.ıdırlar. Bunlar da Yunanistanın 
sere!ini 1nüd3faa etmekte \'e hepsi vazi
feleri başınd,,dır. Bunlardan bazıları bü
yük bir ı;cfkatl.o hastanelerdeki yaralıla
ra bakn1.:ı.kta. baLJlnrı crlt:'re yün giye
cek örrnPkll·<lir. Bir kı~mı da geri hiz
metlerinclc yardımlarda bulunmakla, 
taınaıniy1e ekilnıL•ğe ınuhtaç tarlalarda, 
istihsaliltının arttırılması icap eden fab
rikalarda, uwk n'ya yakın mücadeleler 
için durınn.ması l5z.ıın gelen cemiyet ve 
fikir hizmetlerinde çalısıyor. 1941 sene
sine başlarken 1ııütadelenin uzun süre
ceğini, ~etin olaC':ığı ,.c ıstırap çekeceği
mizi biliyoruz. Fakat Q21llimiz o kadar 
kuv\·ctlidir ki nıücadclenin neticesini 
Yunanistnna 18yık kılmak için her şeye 
tahammül edeceğiz. 

Yeni seneye b1şlarken bugün Yunan 
milletine layık böyle şerefli bir muzaf
feriyet temenni ediyorum. Yunanistan 
ve büyük müttefikimiz. için muzafferi
yet, muzafferiye!le1·den daha üstün ola
rak kahramanlık Vl' ~t·rd temenni edi
yorum. Yeni senenin eşiğini atlarken 
•imdiye kadar olduğu gibi cesart>tle 
adım atalım .. Ve h.ıyatımıı.ı fedaya hazır 
olarak istikbale atılalım .. Allah bizimle-
dir. · -·-
Amerikanın gardımıarı 
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c. 1-~. Partisi müfettişleri 
~~~~~~~~-x.x~~~~~~~~~-

8 u ay içinde Ankara 
. içtima edecekler 

Ankara, 4 (Yeni Asır) - Bu ay 
içinde C. H. Partisi müfettişlerinin umu
mi bir toplantıya daveti takarrur etmiş
tir. 1çtimaa partinin meb'us olan 19 mü
fettişi 1ştir3k ey liyecektir. 

Toplantıda, müfettişliklerin ihdasın
dan beri alınmış ol.an neticeler gözden -

geçirilip görüşülecek. vil8.yet 
ti kongre lcrinin n1ahassalası üz 
müzakereler cereyan edecektir. 

Parti müfetti~lerinln Ankarada 
lundukları esnada Reisicumhur ta 
dan knbul o1unmalan da muhta 
dir. 

Parrıuk kongresi bitti 
~~~~~~~~~x.x-~~~~~~~~-

Ankara, 4 (Hususi) - Pamuk kon- miş ve bu toplantında kongrenin 
gresi İzmir mcb'usu B. Rahmi Gökenin vclUd mesaisini tebarüz ettiren bir 
riyasetinde ton toplantısını yapmL., ve tuk. söylemiştir. 7_iraat veki1i ezç 
pamukçuluğu ali.kadar eden meseleler demiştir ki' 
üzerinde görüıtlerek kararlar verilmi~- - Arkadaşın1 Bay ı:evzi LütfL 
tir. ra o~man oğlu bana hoca diye h 

Kızılovada Klevland yerine akala etti. Bu ıııuretle en haı1sas damarıma 
pamuğunun ikamesi temennisinde bu- kundu. Bir hoca için en büyük ilt 
lunulmuştur. Daha bir çok dilekler kon- taJebcsinin yükseldiğini görme 
gre umun1i heyetinin tasvibine arzedil- Aranızda bir çok talebelerim var 

Bu auretle duyabileceğim en büyük mi§tir. 
Milli Şefin pamuk rekoltcsinjn ilk ref ve iftiharı duyuyorum Bu ift" 

yaşlarını gözlerimde görmüyorsanız hamlede 5 00 bin balyaya çıkarılması 
onların kalbime döküldüğündcndir. 

hususundaki direktiflerini tahakkuk et- Ziraat vekilinin öğl~ ziyafetin 
tirmek hususunda hükGmctin !larfcttiği sonra aaat 13,30 da yüksek ziraat en 
gayretler şükranla karşılanmı§lır. tüsü ziyaret ~dilm~tlr. ıuabatını ,.e 

Ziraat vekili B. Muhlis Erkn1cn kon- buratuvarlan gezen kongre azala 
grcnjn saygıları arzedildikten sonra izahat verilmiştir. 
toplantıya nihayet verilmiştir. Saat 19 da E.n!ltitüde bir çay ziya 

Kongre azaları orman çiftliğini ve verilmiştir. Bunu müteakip enstitü s 
hayvanat bahçesini gezmişlerdir. •7Jra- nunda Eskişehir tohum is1ah istasy 
at vekili B. MuhlU Erkmen köylü lokan- ile pamuk yeti~tirilmesi hakkında 
tasında azalar ~ercfine bir ziyafet ver- mühim filim gösterilın~tir. 

Ingilizler Istanbuldan 5 7 
balya tiftik alı~ orlar 

bin 

lstanbul 4 (Yeni Asır) - lngilizler şehrimiz piya.<asından 57 bin balya 
tik mübayaası için tiftik ve ynpa~'l bir liğinc miiracant etmişlerdir. Fiat et 
fında müzakereler cereyan eylemektedir. 

Bardigaga havadan da 
hücumlar gapılıgor 

Kahire 4 (A.A) - İngiliz hava kuv
vctleı·i umumi karargahının tebliği' 
Bombardıman tayyarelerimiz, ordu 

tarafından Bardiyaya yapılan taarruza l 
-nüz..ıheret mak.~diy]e 2-3 KfınuntLcmni 

~ecesi ve dün baskı:rılarına devam c1.

'ni.~lerdir. Şehre pike hücumlar yapılmış 
tonlarca bombalar atılmıştır. Hasar ge
ni..stir. Tobruk YC EJga7..a üzerinde ~ığır 
baskınlar yapılnıı~tır. Tobrukta ı;ı:cc" 
bombalar askeri binalar üzeri11e dii"e
rek bazı yangınlar çıkarmış ve hu yan
'l•nları infil:ıklar takip etıniştir. Bir ltal
y an deniz tayyaresi homhardLman tay
yarelerimiz ta.rafından a1ev1t:'r içinde 
denize düşürüLniiştür. 

Martubada bir tayyare iniş saha•ına 
ynpılan iki taarruz esnasnıda ye>rd,ı;- du· 
ran üç dlişman tayyaresi tam isabetle 
tahrip edilmiştir. Avcılarımız miistemir
ren devriye vazifelerini yapmışlar va 
tayyarelerjmiz Rasunenaıun 30 kilomet
re kadar mesafesinde beş tane S.A. 79 
rnkalıyarak üç tanesini düşürmüştür. 
Diğer dü~man tayyareleri hasara uğra
tılmıştır. Diğer cephede istikşaf u~usla
rı yapılmıştır. Ba~kaca kayde değer bir 
sey yoktur. Bütün bu harekattan bir 
~ombardıman tayyaren1iz müstesna ol
m:ı.k üzere bütün layyareJ.,,.imiz üsle
rine dönmüşlerdir. 

Makineye 
Verilirken 

Yeni Alman düşünceler 
Türkige ve 12 ada 

Londra. 4 (A.A) - Mıi,...ıkil Fran 
&Jnnc;ı bildiriyor : 
Taynıis gazc.esir.Jn <..Lploınatik m 

harriri B- Ilith.:rın ıncmleketine gö 
lah~·a değiştirerek Balkanlarda karg 
~alık çık:ınnağa uğra .. ·tığı hakkında d 
liller mevcut bulunduğunu yazmakti1dı 
Her şeyden evvd B. Bitler Arnavutlug 
ve Trablus g:ır\x· bir kaç lıava filos 
göndererek İte 1.vanların ınaneviyatı 
ylikscltnıegc teş.obbüs l tıııi~tir. Bu SU• 

retle İtalya giltikç.., Alman himayesln 
gırınektedir. Oı;Jan sonra B. Bitler Bul 
~aristan üze:rin-t diplomatik bir tnzyi 
ynparak xr unanı~tanın do1'u şımalınd 
A1nı~n nüfuzunu arttınnak isteıncKte 
dir. Bulgar ba~\'ekili B. Fi1ofun Viyana 
da ne görü . ...eceği bilinnı!yorsa da Bulga 
kl'alı Borisjn arzusu Bulgarı.stanın bita..ı 
raflığını idame \!tınektir. Roınanyada is 
Alman fnnliyl'li.1ill iılc'.iın<:tlcri daha aşi 
kürdır. Eski Alnıan polis ~enerindc-n 
\On Killingcrin Fabrjciosu ~ yerine e]çi 
tayin edilerek l3likı·ey gelmesi D<! · 
muhafızlara Ge;!<ıpo tarafından ynpılan 
tedhiş hareketiyle ayni zamanda tesadüf 
etmiştir. Almun taı.siki Roınanya üze 
rinde artmoktadır Buna nıukabilTürki
ye bütün tehdit ve dav~tlerc karşı me
tanetini muhafaza t."tınistir. İtalyan mat· 
buatı Türk:iycy~ ~-.ar.şı siddctli bir mü
cadele açn11ştır. Giornal~ D'İtalia ~aze
t.esi Türkiyeyi 12 ad.ı hakkında Jngil
tere He gizli bir anlaşma yapmış olmak
la it.ham etmekt.odir. 

Diplon1atik nıuhaı·rire gör(' bu cini hü
cun1un sebepleri kara11 lık kalmakta ise 
de İtalyanların B Hitlerın Türkiyeyi el
de etmek için rü" et olarak 12 adadan 
bir kaçırun Türki}eye terki hususunda 
B. Mussoliniyi .knil etmek j,tediği hak
kındaki haber tibardaıı dii.<ürülmek is
.. nildiği tahmin edilebilir. · 

Muharrir sözlerıni su suı·etle bitir
m~ktedir : İtalyanlar Tü,kiyeyi korkut
ınak istiyorlar.s.a. zcu11anı fena sP<_·ınişleı·
dir. 

Batan vapurdahi Muse
vilere ıcızı!a~•n 
yc-.rdım! •• 
}\.ıkar:ı 4 (A.A 1 - Tıi , y, K ılay 

"t·ıtl.i} eh uını"ni m ""kC'%.ınd n· Stiivri
.in Canbaz~t.rn i,ni.indt hava ın11hall'
rctinden batmış olan Urugvay bandıralı 
Sah-atord isiaıli velke,,Jid•n hali havat
ttı kalan 120 mu~~vinin müi>reın ihti)•aç
larına s:arf .... dilnıek ifı~rP J ~00 lira nıua
\'C'ne1te bulunuln1uştur 


