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Kurban parasını Hava /ru.1 
rumuna vererek kazanaca
ğımız aevap, funa buna kut 
banı dağıtarak temin ede. 
ceğimizden mutlaka yüz 

defa b6yüktür. 1 ·--------Han mtindcrecatınrlan gazetemiz meı:ulıyet kabul etmez Ciim1mriyctin ve Cümhuriyet eaerlerlnin bekçiai, aabahlan ~kar ıiyaal guetedir YENl ASm Matbaa.sında basılmlftır 

-----GenepaJ Sfıt ArcltilJald 
Wauell F~ln irnpara- . 
ıorJufuna indirdiği 
darbelerle nihai zafer 
yolunu G'1f11Ştır •• -·--SEVIO:T Bil.CiN 

lV illet Meclisi Tatil Kararı Verdi 
~~~--·~------~-~.Mlllı--~~~~~~~~--

Bardi 30 8 aş vekilimiz dün çok mü-
b·nd n fazla 

Italyan, 5 ~ene him bir nutuk iradetti 
ra e ir edil i ilk evvel düşünülen, 

olan vatandaşlann 
geliri sabit ve mah~ut 
bütün ihtiyaçlandır 

Jngiltere ile general 
Degoiün tebliği -..,.---·-

111mııı11111••nı11111111111HR111111N111..._ 

Mecliıin ıon içtimaı 

Dün kabul edi· 
len kanunlar 

Almanya-Fransa ara. 
sında yeni vaziyet 

._. . .., -
eaqnıYAHı~; SUIUTU 
VE DÜNYA EFIARI ------

ltalyanlar Bar
diya kale deiil

di diyorlar! 

Konsey harbı idaı ~ Marc·şal P~tenin mu· 
edecPk \1 e ınuah~de- kavemete devam ede 

Bardiyanın dqrnesinin 
yapacağı alılsler 
IJüyülı ofacalıtır. A"1ıatıııtltık clağlarında ricat halinde bulunan İtalyan tukerlet-ı 

Jer aktedebilec~k 
Londra G (A.A) - fngılız hariciye 

nezaı·cti ile general Degorun umumi 
karargahı tarafından tebliğ edilmiı;tir: 

27 Birinciteşrin 1940 tarihinde Brazö
\•ildl': hür- Fransız kuvvetleri kumand:t
nı general Dcgol tarafından n şreoilen 
iki emirname ile Fransız imparatorluk 

Londnı, s (A.A) - Gazeteler Bar- Yunan • /tal yan harbı 1-_ 
diyanın zaptını bütün bu harhin en par- L 
lak bir muzafferiyeti olarak sevinçle kay / ' 
detmektedirler. Bu zaferin bütün impa- Elb t 
ratorlukta •e ınsiıterenin mütter.kıenıe asan mın a • ao11 DAKIU 

mildafaa konseyi teşkil c>dilmiştir. İngi
liz hükilmeti general Degol'ün kendi

" siyle ve cmirnamele.ri mucjbince tesisi
: ne muvafakat ettiği konseyle, otoritesi

ne tabi denizaşırı arazi ile işbirliğine 
müteallik meseleleri müzakere etmekle 
bahtiyar olacağını bildirmiştir. doatlan nezdindeki akiıleri de ayni de- k ük 

recede b~ olmuttur. asında büv_ •• • • • • • • • -.... 
YUNANIST ANDA .7 

MEMNUNiYET h b h Ital la Ba 
Atina, 6 (A.A) - Yunan mafilleri mu Bre e 8• yan r r• 

Bardiyamn düşmeıi haberini çok büyük d• d e • b• 
bir memnuniyetle karıılamııtır. Yunan ZJr)Jgv) Var Jya I! eZJCI Jr 
mahfilleri bu yeni lngiliz muzafferiyeti-

nin müıterek düımanın kat'i hezimetin- ma~ı.:,. Ll•yete 
de mühim bir rol oynayacağı kanaatini YUnanld,.,. "alıında ~ ..ıll 
izhar etmektedir. .F 

!TAL YANLAR NE DiYOR ~ l'UfıUG gefereJı flU naı- uaradılar 
Roma, 6 ( A.A) - T clgrafo gaute- llaPelJenln neticesini ~ 

sinin müdürü Sinyor Ansaldo ltalyall lftrnaıla IJelıJIYof' .... • Londra 6 (A.A) - Londradaki 
orduıuna hitabında Bardiya mukaveme- • kanaate göre Bardiya muzafferiyeti 
tinden bahsederek diyor ki: Manastır 6 (A.A) - Royterm b 

Bardiya diitman tarahndan İJgal edil. Arnavutluk hududundaki muhabiri u h~r?ı~ en büyük menkıbelerin
ae de bu tehirin ıeneral Bersonzoli ku- bildiriyor: den hırmı tamamlamış hulunmakta
mandaımdalci kuvvetler tarafından bu Pazar günü Elbu _ Poiradeç dır. Bu hususta mütalea serdeden 
derece fİddetle müdafaa edilmif olma- muharel>e •-•-_ ndan ~--1:-et bir zat §Öyle demektedir: 

<:' ~ •• •• ,.. ~ 'f d mınuuuuı a az ..... ,. Dun'---'- L _ _ı_ ___ • a.!L __ 
,. - •• rı - ... • .... ,, l • e.s e - lra ded"lm • L_ _ - ... jkİ ta - Ka'll DIU'UllUll MTIIUUDIDI 

Y ı lf ououma ragmen - f ,_ _. le _ 1___ bul 
65 rafın devapılı topçu atefi Yunanlı- ~auıy ~ unuyoruz. 

lann ve ltalyanlann bu bölgede bü- hinden fazla CSD' abmt o~ 
--:.ı_ mubar-L- · w h---'--. bunun en mukni delilidir. Bu mai-
,._ cueyı vermege UJn1U1 IUI> · ttal lar · · · ' b" 
ma.lc<a bulundujunu göstermekte ~y~ yanw ~- ezJCI ır 
idi. Yunan latalarmın maneviyatı ınaglabıyet olduguncla tuı>be ohna-
mükemmeldir ve bu cephede mu- dıiı gibi kazandığımız zaferin müt
hakkak surette yalanlarda vukua ıe- tefiklerimiz üzeri.'1dc teıci edici bir 
lecek muharebenin neticesi itimatla t~ir Y"f>aCaiıncla da füpbe y...,.. 
b&Jclenmektedir. Bilhaua Yunan~ann ltalyan)an 
Şkumbi vadisindeki çarp.f!DAlar Arnavutlukta denıze abnca!a '!--

daha şiddetli olmuıtur. ~ ~ devam h~ ~-
Göricedc hayat normal vaziyete lerinı ula &evtebnmnlerau teman 

dönmüttür. Muhtelif yiyecek mad- edecektir. 
desi dolu kamyonlarln tehre varıtı Bu zaferJ? mihv~ ~vlet1eri ~
nalk arasında çok bqyük memnuni- h~dan tehdıt. edılmıı olan bü~'! 
yeti m.ucip olmuttur. mılletJer i1zerinde aynı hayuh te&irı 

YUNAN RF.SMt TEBLtot !apacajı da tnuh.kbkm. 

Bu işbirliği hür Fransız kuvvetleri
nin müşterek di\_c;manla harbı idame için 
Fransı:ı kuvvetlerinin kraliyet kuvvet
leriyle birleşmesi gibi, bu kuvvetlere 
tAbi arazinin siyast ve iktısadi menfaat
lerin.c de tealluk edecektir. Birinci emir
name şudur: 

- Sonu 4 üncü Sahil-eJe -
IHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllHllHlllllll 

c~ği üınit olunuyor 
Bal 6 (A.A) - Bazler Nahrihten ga

zetesinin Berlin muhabirine göre '.Ber
lin re mi mahfılleri Berlin - Vişi müna. 
sebetl rıoin gittikçe gerginleştiğini ve 
pek muhtemel olarak tamaıniyle yeni 
bir vazı~ ete \"arılacağını kabul etmek
tedirler. 

Londra 6 (A.A) - Royter bildiriyor: 
Vişi haberleri pek azdır ve birbirini 
tutmamaktadır. 

(Ajans Havas) amiral Darlan, ge'lle
ıal Hudcingcr ve Flandenden ibaret bir 
üçler heyeti teşkil edildiğini tekzip et
mistir. Bu tekzip daha ziynde Almanla
rın tesirine atfedılmektedir. Esasen Ba
duanın istifasından sonra bu Uç sahai
yetin otoriteleri kuvvet1enıniştir. Mare
pl Petenin takip c.ttiği müstakil hattı 
hareketin 7.lafa uğramıyacağı- ümit edil
mektedir. Bugün vaziyetin Almanlar ta
rafından kat'i mahiyette bir tazyik ya
pılmrusma müsait olmadığı kabul edil. 

- Sona 4 üncü Sahiletle -

Atina 6 (A.A) - 71 numarah tt---

-- Sona ~ iMi s.Jri.1-'~ -
) 

1 ıan lıe~imetı-.ı bııyuk heyecaıılcı takip eıtıgiııe §iiplıc olmıyaıı .( ·ııblus ıehri 
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Akıncılar ilerliyorlardı 
~~~~~~~~-x4x~~~~~~~--~ 

Möff'eUnin ,,..,.el maneuiyesl o ltadar sağlam· 
dı ııı lı•tı-- dağ 11111 IJIP OPda ~ılısa yılrnıyol' .. 
Kasabamızın ve bayrağımızın namu

IUD.U koruyacajınızdan eminim arkadaş
lar ... 

.Kalabalık aruında bir genç: 
- Senin emrin altmda nereye olııa 

gideriz. hiç bir zorluk bizi yıldıramaz. 
Sirozlular hep bir ajızdan: 
- Bize itimat edebillnin, beJ' .. diye 

haykırdılar ... 
:1estan bey: 
- Allah bizi utandırmasın.. Şimdi 

dar lınız, arkadaşlar... Yann göç (1) 
olacağını göz önünde tutarak ona göre 
hazırlıkta bulumnalımm... Serez kasa
basının vetic:tirdil?f biltünbu kahraman
lar. b 0 vlninden aldıklan talimata müa
teniden yol hazll'bklanna başlamak Üze
re b'rdenbire çil yavnıau gibi dağılml§
lardı ... 

* ~:ıfok sökmek iizerc t :.ılunuyor. gün 
cb~su tarafındaki yil'hek bir tepenin 
arka!'ıınd . sehf:'r 7:amanının ba<;ladıihnı 

·• t • n h {'" bir takun a rartı]ar pey
d ol vordu. Ve bunlar git 'de bil 'i e
re\ ~ rv tl nerek bütün bo.,ı .~rı.ı baş
tan "" .., s -mnEfa hazırlanmakta idi. 

MPstan beyin kumandasındaki akın
cı w·;fr si çoktan yola cıkmı~ ve at
lar, bozuk sosenin sathm1 kat>lıyan taş
lar üzerinde, alaca karanlıkta yem top
lama~q ,.,\An serçeler ~ihl sekere'k, :ııp
lıyarak Leh sınırına doğru ilerlerneğe 
ba.,laınııı;tı .•• 

Niifrezeve dahil olan ,ıenelerin hepsi 
do. o ~,_1,ll('•ffıt hHHin l.:···h1f'tla.,;ne va
yı)an df'!rin ve tatlı bir heyecanın tesiri 
aJ+tnda 1--ıılunmakta ir1;1 ... r ... 

İnce bir ırllzellik taq•van bu sahah 
havası ne kadar temJz ve serin! .. Yolun 
Ustnnde sıralanan abçlar, bu alaca ka
ranlık Mnde h"liren müphem. dUzS?iln 
§Plrilterfv)o sanki akmcı mllfrezesini 
sel~ml1vorlar ... 

Boslultıın füıtUnde, dahna harekPt vp 
faalivet 'halfnde bu1undufunu Seı'7.rHrerı 
e!ITDrenotz. 5?ÖrUnmez btr Pl kal'Snlıkları 
yavas vavas da~lıyor .. Gtinecıin sacın
dan tutarak, ~ecevt kor'TllR.c;ı icin onu 
ıc:ıksız"1dAn bunalan iklimlerin i.islüne 
do:n-u Uerll"mete !ebat edtvor ... 
• Biraz sonra ort.alıfuı a~aTAr::ı~ını ve 
karanlıktan ktırtulanlc "t>ni h"oıt•n nu
ra ve zivtıva kavuııaea\larım <:P7"" lcuq. 
Jar, btıyOk bir sevinç lcinde. daltarır> 
u ... ntnde HtitcUyorlar ... 

Her ta.raftan yükselen bu kuş cıvıltı
llln ME'!:'tan beyle arkadııQl::ırının U7.crin
d"'. mJ,;pJ bir ~in s3v1edlitf va~n şar

·l::ırı derece"inıte derin bir tesir bırak
m:ı ktan hali katmıyor ... 

Miisterek bir havat ~~frPn ve ~önül
lerinde mUsterek bir mefkön>nin ates
Ierinl sezPn bUtün erler birbirlPrine o 
kfldar ba~lflnmı8 bulunuvor1ar ki . .süva
riler ilerlerken tıpkı tek bir adam yU-
'"·nrmuş Jıibi bir tPk gölge beliriyor .. 

* Atların üıtünde her kea dalg1n, dü-

oluruz ••. 
Efrat bir sıçrayışta yere atlıul:~ar ve 

beygirleri dizginlerinden tutup ırmağın 
kenarına getirıneğe çabaladıkları sıra
da, Mestan bey Akça Yusuf adında hlr 
ihtiyarla birlikte kavakların gulıtesine 
cekildiler. Diz boyu yükselen y~il otla
rın üzerine bağcJaş kurup oturdular. Se>
rez beyinin hWıtetçi.!# efendisinin kah
valtısını getirdi. 

Mestan beyle Akca Yusuf hiiyük bir 
iştah duydukları halde kahvaltı yapma
~a koyuldular .. Bir aralık Mestan bey, 
yaşlı, fakat dinç ve kuvveti yP.rinde gô
rünen arkadaşına bakıp dPdi ki: 

- Akça... Acaba, sen buradan I .eh 
!tlnırıtıa kada!' olan nıesafevf ne kelıar 
tahmin edersin?.. Bana pek o kadar 
uzun yolumuz kalmadı gibi gelıyor!.. 

- Ben ne bileyim a bey! .. Ömrümde 
bu taraflara hiç gelıni!i de;;.mm ... 
Varbaş köyünde söyledikleTin"' b kı

lacak olursa bu çaydan 'tib,ıren r 
hudud na ka r b 1 k bir yolu uz 
knlmı!'ı ol cak... · 

- Acaba bundan onra ne gıbı lbir 
ittihaz d lim d r in?. Mall'lm ya!. Akıl 
akıldan i.istUndür ve isti ar~ her yerde 
lazımdl?' ... 

- Bana kahra. bey .. Vücudumuzu 
düşmana biç sezdlrmen eğe calıqmalı
vız.. Ktftrl ~filken bastıracak olunıak 
bunun teırirl bam baıka olur. 

Lehlileri bir defa amdırdık mı~ 
T{orkudan artık gerilerine bakamazlar. 
SelArrıetl ancık kaçmakta bulurlar. 

Biz de o zaman neşl,.rine dUser, on
lan Kml Elmayadek ( 2) konlarız. 

- Şu halde gllpe gUndUz hududu 
~eçmek hiç yakışık alıruyacak... ikindi 
vaktine kadar yerimizden hiç kımılda
mayıp burada eğleniriz. Akşama yAkm 
\•oJa çıkar ve gece karanlıiında da Leh 
mıırn:ıdan içeriye girmiş bulunuruz ... 

-( Bitmedi )-

(1) Gl;ç, hareket, nakletmek mana-
muz. 

(2) Eakaet- Kızıı Elmaııı muhtelıf mtı
nalarda kulltıftırlardı .. Viyana ve Ro
maya dahi Kızıl Elma de't'lerdi .. Bura® 
imkdnıtı en 807' haddi manasında oltırak 
Tcullanıldı .. 

Balo 
Yardımaeverler cemiyeti menfaatine 

önüm6zdekl cuma günü akşamı lzmlr 
'>alas salonlarında çok eğlenceli bir ba
lo tertip edilmiştir. 

Mevsimin en parlak eğlencesini teş
kil edecek olan bu gece için büyük sür
nizler hazırlanmıştır. 

Balo sabaha kadar devam edeceği 
cihetle gece saat Üçte pasaporttan kar
cııyakaya vapur temin edilmiştir. 

YENi AS'IR 7 SON KANUN SALI 1941 

ŞEHİR HABERLERİ 
8 • f • b .. 

ı ırza enn u· 
1 
yük neticeleri 

Şehrimize kö
mür ~etirilme
ğe başlandı -·--

Satqları polis ue 
belediye lıontroı 
ediyof' .. -·--Fcthiyeden şehrimize doksan ton 

odun kömürü gelmiştir. Derhal piyasa
ya arzedilen bu kömürler kilosu 7,5-8 
kuruş arasında satılmıştır. 

Bu günlerde bir kaç yelkenli ile bir 
miktar daha kömUriin ~elmesi beklen
mektedir. Yalların açılması üzerıne ya
kın köylerden de parti parti kömür gel
meğe başlamıştır. 

Kömür satışları, polis ve belediyece 
sıkı bir kontrol altında icra edilmekte
dir. 

Haber aldığımıza göre, lstanbuldan 
da petrol gelmek üzeredir. 

--·~-
y··1··n piyasası
nın acı ma,sına 

dar r11 
--.:.-

DÜ BiR 1 CTIMA YA Pli at, 
YUNANISTANOA TOTON 

VAZiYETi 
Tütün piyasası ayın on dördün günü 

açılacağından dün piyasa ile alakadar 
zevat mıntaka müdürlüğünde toplanmtt
lardır. Toplantıya inhisarlar bq mUdilrü 
thrahim de iştirak etmiştir. 

Toplantıda piyasa mevzuile alaka
dar meseleler görüıülmüştür. 

YUNANIST ANDA TOTON 
VAZIYETt 
Yunanistan rekolteai hakkında şeh

rimiz ticaret odaauıa bir rapor gel
mistir. 

Bu raporda ezcümle deniliyor ki: 
Zerfvat sahasının tahdid edilmiş ol

masından ve yaz aylannda havPmn iyi 
gecmf!me•lnden Yunanlııtan 1940 ıene
<tl tütün rekoltesinin kısmen müteeııııir 
<>lduiu MSylenmektedir. 

Y onan tiltün lstiMalltt 19 39 eeneGn
de 44 milvon okka olduğu halde bu se
ne 36 milyon okka tahmin edilmekte
dir. 

Y enl yıl mahsulü idrak bakımından 
mohteJlf vaziyetler arzetmektedir. 

Makedonya, Tısalya ve adalarda ye
ti~en tütünler daha erken kaldınldıi'ı 
lıı\lde garbi Trakva ile orta ve garbt 
Makedonvada rekolte. ıeferbf'!rlik · yü
zünden blr müddet gecikmistir. 

Yunani~tarf h'arbinin de tütün satış
lanna te 'rden hali kalınıyacağı sanıl
maktadır. 

------·- -
bütün memlekette tek nevi ekmek 

- B~taralı 1 inci SahileJe -
ratorluğunu yıkmak için yaptıktan mü
cadelede ikinci mühim merhaleyi mu
vaffakıyetle nşınışJardır. Görünüşe göre 
mücadcle~i burada durdurmağa niyet
leri de ~·oktur. Bir aydan daha az bir 
zanınn zarfında 10 - 1% tümenlik bir İtal
yan ordttsuntt harp el.-~ İaci
lizler elbette muvaffakıyetlerini nihaye
te kadar ıötttıettkterdir. Ba:nlty_... 
sonra tt(tindt nıerbaleyl Tobralr teşln1 
edecektir. 

Yapılan tecrübelerden 
çok iyi netice alındı 

CeJieral Gra(yanl ıa OD ....... ar-

of e • l • f J ) fmda Siayor AnaaldOlnm amit •ttlli P. JSJ 0 80ZJm 58 iŞ BnDJ 00 0 8 • iri ordusunu tc11I 111ala, ....... llluval· 
fak olm- mudlft'? 

rak yapması da muhtemel ~~~t.'~~:nihti=.:i~İtal-
---------x.x--------- ya mar:eşahnm elir.a ayağım bağ)emış-

Ucuz ve muğaddi yeni bir ekmek rübeler• ofıa nam ve hesabına yapıhmt- tır. Motörize kuvvetlerini (Ölde blybe
imalı için tecrübeler yapıldığını, bu mak- tır. den, topçusunua ve mu-. malHIDlllİDİll 
':!atla yeni tip bir undan mehdut miktar- Birinci 250 tonluk. tacrübeden alı- büyük kısmını yollarda bmıkımğa mee
da ekmek im1l olunarak bunların ka- nan unlar, randıman % 86 dan fazla bur olan bir ordunun bu perişanlıktan· 
:-ar verecek alakadar makamlara gön- zuhur ettiğinden ikinci tecrübede elde kurtulması ancak ikmal VMlfalarına sa
derildiğni yazmıştık. Salahiyettar bir edilen unlardan daha esmer çıkmıştır. bip olmasiyle kabiMf. Gracyani M~ 
zat bu hususta bize aşağıdaki izahatı ikinci tecrühecie tam ıandıman alınmış- linive ~önderdif:i raporda 'ba husustaki 
vermiştir: tır. endi esini gizlememiştir. O hezimetinm 

M 1• ld v •• en büyiik saiki olan İn"'iliz donanması-«- a um o ugu uzere, son zaman- Türkiye bugv daylarmın un verme k.a- ., 
l d T .. kı' -~ fr 1 d · t '- nm enci hak.imivetini Mussoliniden da-ar a ur yeue anco a an gayrı e.ıı;; biliyetleri 01_0 75 - 80 arasındadır. Bu · 

· k k k l h kkı d ·ım· / < ha iyi anlamış .,.örünmektedir. Filhaki-nevı e .me çı anması a n a 1 1 itibarla unlarda % 8 - 1 O arasında ke- "' 
tti··dı I k "d' B "'dl 1' ka İtalyan donanması Sicilya ve Pantel-e er yapı ma ta ı ı. u etu er esas pek mevcuttur. Unların iyı" evsafta çık-

"t"b 'l f k · d·~· d k · leria ile Trablus arasındaki sulara hl-' ı rı e muvu ı netıce ver ıgııi en atı mayacağına dair yapılan bir çok iddia-
.>lr I~araT alının d n evvel bu hususta kim olsaydı kaybedilmek üzere olan bir 
ili tecrübelerin de yapılması dü ünül- lar, tecrübe unlarile bertaraf edilmiş- imparatorluğun imdadına ~bilmell 
mfr.ıtür. Bu k rar veril ken ayni zaman- tir. Unlar, müteha ıslan hayrete düşü- it::in, J clki İtalyııda ı evcut 40 - 50 ı.... 
da t sarruf yolları da nrnnmış ve l(ı 86 recek derecede iyidir. Su çekme ve piş- lrnhk ku"'cttcn ıniihim kısmım Libya 
randımanlı bir un tipi vücuda ~etirilmesi me nisbetleri, ynpilacak müt~addit tec- ya indermek bil olurda. 
cıekli i.izennde durulmuştur. Bu suretle rübelerle fmncılaT tarafından iyice an- İtalyan donanmasının kolu kanadı Ja. 
dahn az- buğdaydan daha çok un ve da- !aşıldıktan sonra ilk tecrübede elde edi- rıldı~ günden beri hayali olan bütiın 
ha mugaddi ekmek temini mümkün ola- len ekmeklerle mukayese edilemiyecek bu projeler, 'e hesaplar o kadar alfüst 
cağı düşünülmüştür. derecede iyi ekmek yapılabileceği mu- olınuştur ki buıün artık böyle Wr ~ 

Yapılan hesaplara müsteniden Tica- hakkaktır. tasavvur edilemez. 
ret Vekaletince izmirde 500 ton huğ- Un ve ekmek nümuneleri Ankaraya Varın. l'obnık. Deme, Bingui, birbi-
dayın % 86 randıman esasına göre una gönderilmiştir. ilk tecrübeden alınan ri ardınca ayni akihete aınmsap mah
tahvili emrolunmuştur. Bunun üzerine unlar ciheti a..keriyeye 18tılmıftır. ikinci kfundurlar. Lib)ada ltaiy• ~ 
toprak mahsulleri ofisi lzmir şubeai fa- part; unlar hakkında talimat beklenmek- nİD yıkılması 5arki Afrikadakf ftalyaa 
aliyete geçerek lzmir belediye un fab- tedir. Ofisin tanzim ... tı,.lannı un o'·rak ordusunlDl da ikihetlai tayin edecektir. 

... .. Ul Görülüyor ki F .... :.. imparatoTlu-
Tik.uında tecrübelere başlamııtır. Tec- yapma:>• da muhtemeldir. ıı> - ıı;;• 

• -• - ·----·----·---·----... •--• •-•,..• •-•-• ----•••••..,a--•--ı----·----•-•••N•••N-•ı,._.,,,._.,,,.., __ .,,,. • ., çökmek bendir ft hic hir Jnanet -

Pamuk · zeriyatı işleri 
bu iıahidamıllm kurt. yr re' •w. 

AJmanlar tehlikerm azametiei sn
mişlenlir. 

U.v• kuvvetleriyle İtalyanm Fmdecb
ua koşmaları, cndişelerinia 1mis alA
metidir. Fakat Alman bava lrunetleıi 
yıkılan miivueneyi İIMleJ'e muktedir cle
iildir. llu yanlma olsa olsa lnpıt .. 
üzerine müteveccila olu Ahun tuyiki
ni bir derece azal«mak netM:esfni vere
cektir. 

------------~z.z--------------
Ancalı Jg42 senesinde il aıan rnturallsRleJ'ln pa· 

mulı ıohumluldarı ı eecUt olunalJllecelı.. 

Büyük Mnderes pamuk müstahsille
rine Nazilli pamuk islah istasyonundan 
'lriiinal tohum temin olunacaw hakktn
daltl haberlerin doğru olmadığı anlaııl
mıttır. Pamuk :ı:rriyatı ve islahatı ifle
dnde hakiki vaziyet şundan ibarettir: 

Nazilli pamuk istasyonu, bölge pa
muk kontrol memurluktan ile, halen e
kUmekteı olan akala pamuk tohumunun 
safiyetini ve iyiliğini ve umumiyetle 
pamukçuluğun inki~nfı işlerini kontrol 
albnda bulundurmaktadır. Lüz.um buıl 
olunca her tarafa birden yeniden oriji
nal tohum tevzi edecektir. Ancak fim
dilik böyle bir tohum tevzi ve tebdili 
mevzuu bahia değildir 

Yalnız Aydın Denizli vi1'yetlerinde 
hususi şeraiti haiz dört bin hektar arazi 
sahiplerine 200 ton Elit pamuk tohumu
nun hususi kontrol altında teksir mak
sadiyle verilmesi mevzuu bahistir. Bu 
sahalardan yeti~tirilen pamuklar menfi 

selehiyona tabl tutularak elde edilecek 
olan tol:ıumlarla 942 aeneainde btitiin 
mU.tahsillerin pamuk tohwnluğu tecdit 
olunabilecektir. Müteakiben diier vill
yetlerde halle tohum üretme çiftlikleri 
ihdası ve kontrollü tohum yetiftinne iti
ne devamla ..I akala pamuk tohumunun 
ikinci tecdit itine devam olunacakbr. 

Orta şarktaki harekitm si)rul neU&. 
lerine gelince doiu cen111» AuaP""dalı:I 
bütün milletlerin kuvvet ve ceaaretleria 
nin on kat arttığı muhakkaktar. Düa 
daha meyusaae tut1u ..- Aı... 
tasyikine mubftlllet ederek -- .. 
~da kahnaia c:.ı..- milletı. hqiiıa 
bu mukavemeti daha ~cWedi ve daM 
tesirli bir şekilde yapabilecek balcleclm. 
ler. 

ŞEVKE!' BJLGbr 

Bu sene teşekkül eden pamuk •tıt 
kooperatifleri ile pamulı: istasyonu böl
ge teşkilatı mm.urlarının teşriki msaileri 
ve kooperatiflerb pamuk istasyonu tara
fından gösterilen lUzum Bzerlne istihsal 
sahalarında pamuk çekirdeği depo et-
meleri. ortak veya ortak olımyan pamuk Bil' aylıJı illPaeaıatuz 
müstahsillerinin saf, iyi ve ucuz pamuk Şehrimiz ticaret odası iatatistik büro
tohumu temini işini emniyet altına al- su tarafından hazırlanan bir istatistiie 
mış bulunmaktadır. Bu hususta alınan ~öre, Birincikanun ayında limarumızd811 
tedbirler yalnız büyük menderes saha- dış memleketlere bir milyon 9191.920 li
sına devi] bütün sabş kooperatifi teşki- ra kıymetinde 9 889,5 ton muht~if cim 
latı bulunan bölgelere şamil bulunmak- mah!!ul ve 2532 lira kıymetinde 439 hat 
tadır. 1 fıavv n ihrac ed'lmi tir. ..._._ -·--·-· ..... --"- _D_._,_ -D ··o-a_l_G_l_b_ •••• ··- -·· -

sünür frlhi f!Öriinmekte idi.. Fakat hir l TAYYARE• 1 •lefon 
kimsenin varlvetinde ufak bir ~evqek- S İNEMASJf . DA ~ 
lik, fütur ve Uzilntil eseri farkolunmı- 3 6-4 6 
yordu... --------------------------.----------------~---• 

Zirai' ıstihsalatta 
kullanılan binalar -·-

lngiliz(ere yapılacak 
üzüm tevziatı -·-Efradın susması. endise duvmasından 1 

değil, SPher zamanının Jrll7P.1Ji~ini dah;> 
derin, daha esaslı bir zevk icinde tat 
mak istemesinden neşet edivordu .. 

BAYRAJ.1 HAFTASI 
Bina vergisi kanununun üçüncü mad-

desinin altıncı fıkrasında çiftçilerin .zi
rai istihsalatta kullandıkları binalara ve
rilmiş olan muafiyetin eaaı meıguliyeti 
zürra olan phıalara munhasır olduğu 
sanılarak esas meığalesi ziraat olınıyan 
şahıslara ait bu gibi binalara mezkur 
muafiyetten iatifade ettirilmerrıekte ve 
vergiye tibi tutulmakta idi. 

lngiltereye yapılacak onbet bin tonluk 
üzüm satlfı için hazırlanan tevzi listelll. 
hakkında ticaret veki.letine izahat vel'
mek üzere dört gün evvel Ankaraya gi
den İzmir kuru meyve ihracatçılar bir
liği idare heyeti reisi Bay Salahattin Saa
verin reisliğindeki heyet dün akeam At. 
karadan gehrimize avdet etınlttir. 

8/J/941 ÇARŞAMBA g;inü MA'l'İNELERDEN İTİBAREN .. MUfrezenln ku"'- d manevi vesi o ka
dar yerinde ve o deıece sıı;;.bnı b'llun
makta idi ki. karsılarına d""" ...,;'hi bir or
du çıksa akıncıları yılrlır ~~?:dt .. Her 
kesin nefsine J?Uveni çok sai!lam ve ta

CI\"' ~I BİR TARİH.. YÜKSEK BİR 

1 
A$K .• HEYECANLI BİR MEVZU

ÇILDIRTICI BİR KISKANÇLIK .• 

Oc ERKEi'.;iN ASKI UCRUNA HA· 
YATINl FEDA EDEN BİR KADIN ... 
ACLATIRCASTNA nissl VE MOf.S. 

mamfvle yerinde idi ... 
Simdi .ortalık bir haylt ağarmış gi:irü

nüvordu ... 
O sırnda akıncı müfrezesi. Tl)rla neh

rinin ayaklanndan ufak bir ırmattın ke
narına eello durdu ..• 

BU?ada kalın r?l:ivdeli bir kaç bvak 
aJfacı bulunuyordu ... 

BEYAZ ES_RE 
(HALİME) 

SİNEMA KUDRETİNİN EN BO
YÜ'K HARİKASL 

'J'URKCE SOZLU 
MATİNELER : 
BAYRAM GÖNl.ERİ : 
DiÔER GfiNI..ER : 

Saatlik 
Shı BİR ASK DRAMI .. 

Şimal Kanunu 
(LA I.Oİ DU NORD) 

OYNIY ANLAR MİCHELE MORGAN 
•{UAZZAM Fl.LM PİERRE RİCBARD WİLM-.Ş. VANEL 

lY.a FRAHSIZCA SÖZLCI 

2 
ŞİMAL KANUJlll BEYAZ ESİRE •• 

1l - 2 - 5 - 8.15 .. 
2-5-8 .. 

tZ.30 - 3.38 - 6 .. 10 - 10 .. 
3.30 - 6.30 - 9.38 .• 

Dün Maliye Vekaletinden vilayete 
tebliğ edilen Büyük Millet Meclisinin 
tefsir kararına göre muafiyetten iııtifa
de ettiri1memekte olan bu kabil bina
lar da vergiden istisna edilecektir. -·--

Heyet. tevzi talimatnameaine göre 
yapılan tevziata dair vekaletle temaa 
etmiı ve tevzi listesi tasdik olunmtı§tur. --·-
Ba:yPam u~.,,.,,.ası ve 
NaPglz llayPamı.. .. Almanyadan Kurban bayramını müteakip gelecek 

Pazar gUnü, mutat olduğu üzere bay-

i t 1 1 • ram uçurmaaı ve Nergis baynmı yap .. ma 8 ep en lacaktır. Aynı gün için deve güreşi de 

Yesll yapraklardan sOzillen Rlilgelertn 
ırmak kenannda tabit bir cadıt' vutye
tl vilcuda Jletirdiğini eören Mestan bey: 

- Al"kadaslar, dedi ... Atlanmı-n ır-
makta sulıyalım.. Bu veslledf!n l-mfade 
ednı-k sabah kahvaltı~n1 dA vı.nmıs 

Yalınz &15 le Bn aon Yalıın Şal'fı Bapp Jıalıef'lerı ııaueıen göstel'llecell Berlindeki Türk ticaret odasından tertip edilmiştir. 
t . 1 b' Deve gilresine Menemen, S.lihH w 
zınir ticaret odasına ge en ır rapora Ayvalık kaıaİarından tülüler getirilece-

----------~-----..-,,~6~.11111 .......................................... ~ nazaran, son haftalar zarfında Tnrklye- ıw haber altnnn.,t 
den mal almak makıadile bir çok ftr- a• --Yır. 

.......... ,. ................................................................ , ......... , 
i ! BUYUK ı·tKA ,.E i i 
• • • • • • • • ............................................................................ :. ........ . 

Umuln.•ıyan Saadet 
-------------------·:ım-o------------

TAZA.N: o~ mm 
-aı-

malar Berlin ticaret odamıza mikacaat- ----------------
etn1işti. Mevcut olıruyan bir nişanlıyı - Teşekkür ederim. hanım efendicl- tarda ,... , ınm'Oflardır. Kl.SAC:A 
sırf Rasimle aralarına girmek için icat ğim. Zahmet ediyorsunuz. / Bu firmalar, zeytinyağı, keten yafı, • • • • • • • • 
ettiğini sanmıştı. Hatti, zeytinlik "ezinti- - Hayır, bu bir şey değil Şimdi aözO hC91' neYi ziraat mahsuUeri, dolcuma ham 
sine çıkacak.lan inda, ayağmı lncitebile- uzabnıyarak bana cevap verini& BW maddeleri. banak. kıl. rıbbt nebatlar, 
ceğini bizzat tahmin ettiRi halde, bu ka- sordular mı? yün. pamuk, ham deri istemektedirler. 
za tahakkuk edince bunu bile uydurma - Sormaz olurlar mı, han.ımefendlci- Firmaların adresleri tehrimize bildi-
aşddeddiecebunak kadaı:ti· insalfsraknzlık g~tl . ğim. Hem ne kadar sabımzlıkla bilseniz! rilmlttlr. 

KURBAN 
Bayrannnda Y•i•u 

• y,,,..: :ECZACI KEMAL lC.AlC'rA.f 
im na~ m o a ona ,.una e Biraz evvel gaintiye çıktılımzı .nyıe- ---.•.....-

yardun zanıretini hatırladt. Telgrafı diiim vakıt r.avallı delikanlınm öyle mil- Klll'fHudaiı ,...,.,. Hu fmıoban bayram~ menim ne olmıa 
göndermiş olan nişanlısı belki gelmişti teessir, öyle peri.şan bir hali vardı kı, ı sa olsun mutlaka iki damla MJe. oJsa 
de otelci g.avealijijndcn claha bunu söy- dünyayı kaybetmiş sanırdınız. .... ,,_...... vflmtu' yafdı~ı zehabı pek ~uı-da 
leıneğe vakıt bulamı~·oriu. Oh ne iyi! Gülen rahat bir nefe~ aldı Oh! Niha- KOlttırparlma yakmmda bulunan HaJ vardır. Ben Haziran, Temmuz, A~stosa 
Reu.ancık nişanlısına ka~. o da yet ~ asli cismi olmadığım zannettiti Santral -. Puar haline lfnl ve rastlamış kurban bavram1armcla vat 

reden ':1:1~ ~..:a_ ~ ~16m --tA- ~ktlle rahat rahat seyahatme devamaf ve bUtilll ltorktuia bu Cem bunda td1. 'rurbanlık Jmı:rUll satışlarma tabsm ecB1- rmar yalmadıhıı gördllm ve etnfıma 
~ ı -- 111111uıu... ~ Bu lnda, onun lcusurlanm - Peki, bunu birden söylesenize ayol! rnlşttr Başka yerlerde kurbaa _. .fa gösterdi · b snkat ldu. 

ceğiın. COnktt maldm ,.., bbe alt -.. - Siırıe e.bl IDlllGm ya ... Bls Bursa- etmişti. K•bahatiıı kendisinde olduju- Ağzınızdan cımbızla lft.f almak lAzJın. ·nenedttmlt* Men' • ~ ~ cwaD
1 1 

° dnf 
ıan tel9'nflan aıçmay& Sly)e ~ ._ RWWlllnl btlmb'aırduk. Fakat o 1ctl- nu anlıyordu. ~bıl$J.zlılcJa sordu: Nerede bu delikanlı şimdi! v __ ,__:_ "-=--.._ 1.-.ıt-.ı.. .. lnlr- ım. ıca 1 ya,,. ... ur u g{ln ere tesa 
dan babU olur ..... ......,..,._ Ne- dk hlmm da ne aee1eel ha! Hemen şiJJ- - Peki, bunları anladık! Bizi soran .L'Ul&"PJ'.-uu& unıe& _,,,.uuuv eden kurban bayram! n da g6rdUm, o 
miza llznn. ...._llwln ..._ ballU• 1ıt ........_ tıelP'8f lllratlyle iman 118- arıyan olmadı mı? - Siz me!'alt etmeyin efendim. Ben banhk koyun atJp y..,.ıaellkW. "'.atnaıı her kes her kurban bayram1 yat-
mak ıarı ıllek lea'bedlr. Vdfe_ 1-. .. Br mi? Otelri, göz kırparak: ~mdi onu bulunım. ötelct sokakta bft- ----·--- 'llur vaftdı!ı kanaatini söylemMfr. De-
nun idil telRraft,a ne YMV«cla --. Q61en 1ılr taraftan oftMn1n ıeve-11- -Efendicığazıma söyliyeyim, işte onu vük bir kahvehane varya, işte onda • GeleıdeP, tlltfenfet'.. nek oluyor ki insanlann mnhlm bir 
niz cıevG veremem Zaim teınnıtacab- lllal dlnJiyor, dibr taraftan •demek Ra- anlatmak istiyordum ytl. Hani o telgraf· beldiyor. Ah, ne kadar sevinecek, ne Anbrada tcr,>1.anan pamuk M1alı kon- kısmı dint ve i\sümant seyleı.re kanı rok 
nız. Tabii arkada$P'V size nW:nwp. zmı yalan as,~. diye düsOnllVW- tan sonı .. lcadar .sevinecek... ~esme hmir Ziraat odası namına qti- "ıassastırlar. Semadan iqaretler, eser\eı 

- Simdi siz butıJarı blralan da bma du. Rezzan yalan .-.,1nee, Buna- .... Cr ıun anladık telgrafı. Lafı uzat. - Haydi öyle ise, çabuk, çabuk... rak eden tamir mebusu B. Mehmet ~ ' klemek ihtiyacındadıı1ar. tttraf ed~ 
orduhma oevaı> ftdnf dm .ıeldW an1-lan hu te11nf itimat manın sırası ~ğil. Onu çağırınız! demir Anblw1an, Nafıa wkAletl su it- im ki bunların icinde ben de varım. 

- Telcraf heb+ai _.... da, onun t4:1n etırnec'I# ._,lmm bir ....._ oldulu- Çantasını aqarak bir JiTayı otelciye Otelci bir göz i§are\iyle «ah 3u genç- leri dan1Unell pbe müdtlril B. Memduh T3akalnn bu kurban bayrammda yaj-
izahat verdim. Yam.~ illteue- n ~Su MWe '- avaJb 1o- uzattı. Ondan istedigi cevabı kısaca al- lik!> der gibi 1nalrlaştı ve kaşeye doğru KurdalJa Aydından fehrimize plmlf. mur yatacak mı pek merak ediyorum. 
niz. şöyle aralııbnd&n bakılınca bu tel- za ne aibr bir iftirada bulunmuştu! Her mwın yolu bu olduittıou. biraz ~. he- ·eğjrtti. Bitliıt mebusu B. Sftreyya tstanbula git- ntruyuculannım bayramlar n kutlular 
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POLİSTE Mille.t Meclisi Tatil Kararı Verdi 
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v 

6 
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3·i{i;i~İn boiı Idu2'u ~annedili
yor, bir çc~! k hoı?t..ldu 

l · Dikili ka- snndalJa bıı iki kişinin ve ayni köyden 
Gi.inıri k n1ubofazı:ı er 1e.~~· de yelkeni lliliieyin oğlu "1tioıiıı E:ılkan oğlunun 

z1asııı~n Katrnn <:lftbl.ig\ ""ı~~nbir balıkçı ayın dördünde Dikiliden Badem iskele-
r ırcğ:ıne dola.~nuş ır on sine gitmek i.lzcre ayrıldıkları ve kendi· 
ka:vığı görmüşlı!rdir. . ı d ğ .... il · 
Şimdiye kadar yapılan t"!'~ikatta ka- !erinden haber a mama ı ı ogren mı~-

yığın kime ait olduğu ve ıçınde bulu- tir. 
nanlar hakkında mü.•bet malfunat elde Bunların bo~uldukları 7.annedilmek-

tcdir. Arnş!ı:1m•l;ıra devam olunmaktaedilemeıniştir. 
Bademli köyUnde oturan Mehmet dır. 

Kalkan ı·e Sabri Demirci oğluna nit bir * 
-------::--------- i Menemenin SliLbeyli köyU civannda

Borsa 
tlZtll\1 

315 M. j. Taranto 
1~2 Üzüm Tarım 
247 Albayrak 
ı 58 S. Goınel 
!14 Akseki ban. 
91 A. R. Üzümcü 
74 D. Arditi 
58 Y. E. Bencuya 
4 1 S. SUfovmanovlç 
32 Şevki Muslu 
27 H. Alvoti 
25 N. Ü~tlnıcU 
11 K. Taner 

7 H. Alanyalı 
6 J. Koııen 

lfl 1 Yekiln 

15 
19 50 
21 50 
19 50 
24 
12 
23 
15 
24 
17 
18 50 
13 50 
19 
26 50 
28 

31 
27 
26 50 
28 
27 50 
14 50 
29 
15 
27 
17 
18 50 
14 50 
19 
2il 
28 

ki kanald.ı feci bir boğulma ,·ak'ası ol
mu.stur. 
İbrahim oğlu 12 yaşlarında Ahmet 

Ba.vram, Kaklıç köyilnde bulunan nene
sini görmei(e ı;:i.tmis. akşarı:ı karanlığın. 
da beygir sıc!•nda ki.;yüne avdet eder· 
ken havanın ivıc-e kararına';:ndan yolu
mı knybetıniştir. 

Kanalın önünd<: geçicU bulmağa calı
san zavallı çocuk aran1alannın epey 
müddet boşa gitmesi üzeı-ine dııha fazla 
ırcç kalmnm:ık endişesiyle kanalın bir 
tarafından karşıva gecmeğe karar vere
rek hayvaniyle beraber suya atılmıştır. 
Bir kac metre derinlikte obn kanalın bu 
kısmında İbrahim atın Uzerlnden düşe· 
rek suya ı:ömülmüs. hayvan yüzerek 
karşıya çıkmış •·e köye gitmi~ir. 
Yapılan araştırmada İbı-.ıhlınin cesedi 

bulunmustur. 
o-osv 

1 4671 Eski yelt{\n 
19r.?q;ı Umumi veklln 

"'AZASI 
Beler1il'l'VC ait 407 s:ı;ı:ı yolcu otobü

,u Kc· ·rr i<tilrnmet"ne wderken bir yük 
::ıra\:-, na arkasu,clan ca~pınış, aral.:ı.rle: 
huh. an Yoda Jğlu Baruh ile İbrahim 
<.') ve 'R.'Slarınrh1n v:ırafanmıslnr<lır. 

No. 7 
Na. 8 
No. 9 
No. 10 

16 
18 50 
22 
27 

İNCİR 
91 A. M. Ataman 
25 B. $. Al:ızrakl 

113480 F.ski yo\dın 

10 
11 

ıs 
11 50 

__ ..,...._ ___ _ 
Fuara i.ştlralı 
edenlere di.,lorna.. 
İzmir 10 nuncu enternasyonal fuarına 

muvaffakıyetli bir tarzda iştirak eden 
firma ve ekspouınlara verilecek diplo
malar cazip bir şekilde hazırlanmıştır. 

113596 Umumi vekQn 
ZAHİRE 

25 ton Susam 
25 Balya Pamuk 
70 ton P. Cekirdeti 

23. 50 
76 
5 50 

Btl•diy""" bu diplomaların firmalar 
.. n - - .......... -;,.,.;ne- baslanmıştır. 

:····················································································· 

! Devlet Demir Yol/arından ~ 
.........•..•..•.....•.............................................................. .: 

KİRALIK T4RLA 
~'. D. Yolları S inci ~ime Komisyonlllldaa : 
Söke hattında Moralı istasyonu civarında KLM. 104/1-4 ile 105/3-4 arasuı

da Yedi .hektar tarla ~çık arttırma ile lS/1/1941 gllnll saat 15 te Alsancakta iş
~tme bınasında komısyonumuzca kiraya 'Verilecektir. 

Üç senelik muhammen kira bedeli 270 lira olup isteklilerin (2025) k~uk 
• ouavakkat teınlııat makbuzlariyie muay~·en vakitte komisyona ııelmeleri IA
•ımdır. $artnamesl İşletme kaleminde ve Moralı istasyon ııeflJRinne görülebilir. 
_______ 29 __ a_ı_3_ 1 5694 (2G1oı 

J 

ILA.H 
'rlcaret Yefıdletl ı, 'l'lcGPet Vmurn Mlldltr-

1üqünden: 
30 İklnc teşrin 1330 tarihli •Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama ınünka

~ asiın şirketler kanunnı hU!tibıılerıne tevfikan Tiirkivede calışmıısına izin 
ı·erilmiş olan •Ecnebi Şirketlerinden S. M. R. (Serviçiul Maritlm Roman) 
vapJr şirketinin TUrkiy., ııınuml vekiü bu defa mUracaatle, hAiz olduğu sa· 
lfthivete bina~n şirketin İımir acenteliğine. Fratelli Sperco vapur acentesini 
tayin ettiğini bildirmiş ve !~nın ge!c-n vesaiki vtnnişfu. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükü ere uygun görülmüş olmakla iAn 
ı,lunur. (35) 

FİLİMLERİN CİNS VE KIYMETİ. 
":LLf EDER OYNIY.\l'AK SİNEMANIN f S Mİ N i 

BAY R M DA .•• 
1 Ü R K Ç E 

3 AHBAP Sirkte Arşak Palabıyıkyan 
Çavaslar v E r A YG ~NUS 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAŞ YLREKLİ ADAM Vallace Berry 

Dolores Del Rio 

PERŞEIV:BE AKŞAMI 
Çok eğlenceli &on danslar 

Deı.ııiz Gazir .. o ve Restoranında 
HER AKSAM CAZ ••• PAZAR OGLE YEMEK· 

. 1.ERİNDE f!G ?.:'ER.. 

Bütiin fzmirin aylardan beri sabırsızlıkla bckk-liği büyük gün geldL. 
Sinema fileminin en me~ur 3 büyük Sanaılr.arının yaratbğı senenin 

BiRiNCi ŞAHEERI 

TUR K Ç E 

Gönüllü Kahraman 
GARY GOOPER - RAY MİI LAND - ROBERT PRESTON 

Yarından itibaren L A L E YE r A H 
SİNEllIALARINDA ... •@--·- ..... ~ o as ;:c: 

Fuar Gazinosu 
,. ılbaşı için ıretirdi2i CAZ Or
kestrasını şel- rj,mizde alıkoydu 
Yalnız on gün için farsattan istifade ediniz .. 

1
. Her akt-"m Fuar gazinoaunda konseri~ devam ed:ıc:ek neıeJ; 
~ı ~ hoıvalarını çalacaktır 

l >l-~~A T: Gece yansına kadar her yirmi dakikada bir Alsancağa 
ve hukumete o.;,>büs servisleri vardır. 

- ------"' 8.00 Program ve memleket saat ayarı. 
_ Ba•taralı ı İnci Sahifede_ İhtikurla ıı_ı'1cı.ddcde ye~ bir usule yetini en yüksek derecesinde tutmak 8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pi. 8.41 

· "' · • · B" l' 1 1 müracaat edıyoruz. Fıut ınürakabe te:;.- için bize verdiğiniz vazifenin icapları- 9.00 Ev kadını - Yemek listesL.. 12.30 
cvdıvct ,..,.ml\·eH·gız. ızc azıı.ı 0 an. k ı ·ı.. al k ı·· clır. Bu volda altın~-- kalkılaını,·acak Pro~m ı•e memleket saat ayarı, 1~ 11 ı ·ıı · .. · · b"t ıabd t lan kiıat:ıu mcr czo xıı:...;ar < sı ı ve u- • "''" , ... -
.•ı 'ı '{' ı.rı o;nl ' 1 '"~ ~ .1 , ~ı 

0

1 1"a- zu~rnn:ı ı:i.irc v rdiğinlz sallhiyetlerdcn hiç bir mil kili t=vvur etmiyoruz. !Uüzik · Türkçe plaklar 12.50 Ajan• 
lalll aS lr'n \'C U! C erının ı LlYaÇ OTJI ır .. ı d r! k " t J .h "'k Sı·zı"n vu"'ksek talimatınıza Ve vatarun b rfe•"t J3.0' 'li'-'L ·. ""'-'-t.e pi"., · 1 C ,_ k" k · · w·· • ... istifa ~ c ere# nan ro cı azını mu em4 .ı .. J ,\ u;.1-A. .l.\UA -. 11 

' ""ktn :.'._•h. ı~ 1°.'~ dyıyece;:ı.kgedıy~ı-rgı mellrştlrm k daima inıkan d"1ıiliı1dedir. dört kö~esinden büyük meclise ve omın 13.20 - 14.00 MUzik pi. 18.00 Program ve 
ve )'O ~.·a~• tzı n u~n ar c!ıne t ır •·e Bu arc• a vntandaşlarımızm da devlet hükümetine karşı gösterilen çok içten memleket saat ayan 18.03 Müzik pL 
edecek ır. teşkilıitına yardım etmesini ve bilhassa gelen bağlılığa dayanarak, gösterdiğiniz 18.30 Konuşma (Çiftçinin saati) 18.45 

UJ\tUMI ~IAGAZALAR . üı kur~tan fazla alış verişte fatura is- yolda sUkilnctle yürümek vazifemiz ol- Müzik : Çiftçinin saati 19.00 Müzik: Ra-
~t?k yapılına" ve u:numl sat~ evler• icmckte ısrar etmelerin! teııvik etmek duğu.ııu bir kerre daha arzetmekfo se- ve! - Piano 19.30 Memleket saat ayan. 

tesısı husın;ları 0
1
a ~·~ldolar1a~ bılilmuın lüzıın<lu·. Uüeyyededen mahrum şikA- vinç duyarım. ajans haberleri 19.45 Müzik : Fasıl be

sanavi müesıoese crırun ev etın vel"Ct'e· yet!cr karşısında cezasız k~ mücrim- el.HAN VAZlYETt VE siYASETtMİZ yeti 20.15 Ra~~n gazetesi 20.45 ~üzik 
ili ;Ş ve istihsal programı dahilinde ca· !erin ancak bu voldan tedıp olunabıle- Aziz arluH!aelıınm. KDro 21.30 Konıışına : Hukuk ilmini 
Iı;rnalarının temini ve istilısalAtın bu ccğini her kesin bilıneşi kendi menfaati Bütün düDyada görUleıı siy.W ve as· yayma kurumu adına avukat B. Fehmi 
mağazalarda yurdda:ılara tevzii progra- iktııasındandır. keri faaliyeti hükümetiniıı Mami teyalı:- KW"alı cVilil.yet nedir? Nasıl devam eder 
mı üzerinde altı.":alı wkiıl tlıır çalışmak- İURACATTh1IZ VE HtlKÜllIET kuzla tak.ip ediyor ve bunlanıı muhtıı- ve kalkar? .. • 21.45 Müzik' Radyo salon 
tadırlar. ncarı sahach ihracatı t~şvik sW"etiy- mel ~allanııı her &n gCi& önünde bıı- orkestrası 22.3_0 Memleket saa~ ayarı, 

Takdir buyurursunuz ki bu suretle le alınan tedbirler sizleri memnun ede- lnndurına~ (alısıyor. aJan~ haberlcrı borsalar, flatlerı .. 22.45 
yapılncak stok ihtikilrla mücadelede cek şokilde devam etmektedir. Hllkti- Harici siyasetimiz bu faaliyetler dev- MUzık : Radyo s~lon .?r~est~sı pro~-
btivük rol oynı\·acaktır telindeki her \'asıta ile buna yardım rinde de size maliım olan esaslar daire- ınının de\"ail'l 23.00 Muzik pi. ~3.25-23.30 

IS'J'İl SAL ARTMALI ~l~ or ve edecektir. ainde yürü,,or •. Diyebilliim ki milletin Yannki program ve kapanış .• 
Ark:ıQ•\aTım. i~ıl ı.ı\'f(' ı .ARDA:-! SİKA YET ve memleketin selıimcti için intihap et-
,._ ' t tkikl •••· T"" k " h k lZMIR 4 Uneü !CRA MEMURLU-v.."ZCr 'en ve e u· l a•=ı<eıı ur i• lat ticnretindc ;ıüriilen zorluklann nis. ol~ui(ıınuz .attı hare etin i•abe~l 

köylii<iinfuı kc disiodcn cok. amma pek ~ınnla az-ılacaj!ıııı ümit edivonız. Bu hu mkı. aflarla hır kette daha teey. ·lıt CUN~AN: il .
1 

k 
cok mahsul istediğimizi bir defa dııha z• ·d· i;hal~t taeirl<>riııden sikayctim ol· etmiş ı·e bizim yt;ıine ga~·eıniz olan A~ arkttırm1 a e paraya çevn ece 
sülerin 1i anından isilmelerini ri~"B ede· ·• . • d • ·ıı'f ki ta gayrı men u · 

dutımu söylemeden bu bahsı kapatmı- masunıvet um tsı. ı ı a anm11a nıa- . · • 
rim. Görüyorsumız ki hazan bir sel ô'e- •. · D .1 tt 1 tii !"" dımı men sadık ve merhııt siyasetimizdeki lzmır Akdeniz mahallesı 13!1R No. ıu 
..: h t ta 'istih 1 kın J • yaca~ım.. C\ e en ıer r u yar · rdaı • ı : ı lının d"""u sokn'•ında klin 56 er'-i 22 16 ·~ ·~ yıı u m tsa il ya ıır zıımnn- ~··rccclclcriııe süp!ıelcri olmama" lazım uurlu lstıkra ı ıy netıce er a a- Nv61 d~'-k''._ ~ ' ' _.., 
da feM bir h:ı\'3 vaziyofi umduğıunıız .,O Jrul b' • tn tm' {" O U U1' ""---• ı~- h' . hmm di gelen hıı vatanda~ların daha ma ır sını ın Ç e 1~ ıı. (·300) 1• ( ) k k· ~ı h 
.....,, ı ucn ın mn e yor. ··ol tutacnklıınndıııı Uınitvarım. l\Juhlcttm nrkad:ışlarun.. ı· . ıbura - ..... uruş k.ylrn ~· kmu am. 

11" ""metin eok ekim tavsiyC!'inin ımr- , • . T k 1 . 1 k • t • ki tas .1 rn n• ı ı ga~ .. men u açı artbr-
mal z nıl:ıklnden daha fazla şimdi Yakın •amanda .büyük ~hirl:rnnız- · • r.nr • Cn>ın e. me ıs er'!" · ' : ma ile satılığa çıkarıldı. 
kıymeti ol bum Türk köylii ü duy· deki ithaLit tacirlerıni bura}-a çagırar.ık hınlz~ iktiran etmiı olan ve hıç bır mem Birinci orttırrnası Z7-l-941 Pazartesi 
Mustur ı·e bunu. yapınnktadır. Fııkat si· kendilerin en öf;rmnıcğe uğra caiıı:ın .. le'<c'ı .üz~ek, endi~):~ d~slirer.ek. nna- gilnil s:ıat 15 ten 1530 

3 
kadar dalre

zin aa!Ahiveili lisanmızla bir kere d· C::'kiiyct!crini d~nli ·cceğinı. ~nzi~·ctl_rri- "';' ~tiva c~~en du":'"'t ~ıyasetım~ ay: mizde icra edi"J,,cektlr Bu art'ıl"?tada 
kı•ndilcrlııe duv. urulmasına lıükiimetinı:ı ·n yıılnız kcndı m•nfa:ıtlerıne ınhısar nı 'oldaıı l ıruyecek \ c 1 mlt ederım kı llzd 75 '·botind b ·' 

1 
.
1 ntmı cd"ı~ini onun fL"hlnde umumi men- lı ~iinc ~a ar cıJu~u ı::ilıi hundan 5on- y •k ""' ch ... :'."d·ı b ~- kmın.""ı. biiyiik l:ıyınct vermektedir. e " • • d . ., f • . 1 . 1• ti "ı:-' arltırW'ın tea n ~ı ., ma 

Ne fiat dü•:nt•k endi,csi ve nede tala- faotin lıiıkim oldul';ıınu anlatmaga ~alı· ra , n o ı'1ıtzııı DYJ"'nn ıe ut ne ce- ~il ikin . t 7 l o.fı C il-
' ~alhm ler vemıc' f.cn lıiili lcalrnıyacaktır. ıa" • cı ar rma - · umı g 

mam•k ko kusu vnmır. Gerek toprakta şn, ~ d. tnkd' d b d l b Arkaıla,l·ırım nll yme aynı saatti! y pılacaktır. Bu art-
,-c gere'· 'l:ınayi;k ',•]a istihsalin halele Olı~m ıgıcsil • 1 ır he un anzdevve ~~- Hepinize ···'h;t ve neşe ile güzel tınnada da keza yiizd .. 75 nishetinde 
,. · i· tiklr lde hizim yegane desteğimiz ka hır v e ı e uzurunu a arzc 1• . • · · sc- ı !" zuh t t 2•so ı 

· 'b" · h l'tı ·alnız devlete inhisar vahatlrr <'• 1criM a ıp ur e meozse sa ı; - numara ı lılu •unu her vatandaş bilmelidir. ~ım gı ı ıt a ~ .. ~ . kanuna gllre geri bırak:lacaktır. Bu 
TEK momı< ettirmek te:;ebbu>ilne geçeceğun.. · enlcııl ilz r1 d h k tal h" do 
Bıt nrad3 hllkUmetinizin büyük sehir- Aı~ arkadn.,fannı. Cl> . men evleri ;yağ- b<'ayl rı mı 11 • "d ~. e ~. e ı~k' 

~ , etti"' fovkalade ••rilar u unan ar e erm •<ı """"'" ve • -3 !er için tek ekmek sistemine karar ver- Dun)aıun arz ~· .. 1 : 1 . . r""an :i!Cli"ar gördli.. birlikte 10 gün içlı>da 'tlürac ı etmel-
mck UZ •• er old • d arzede . B ka~·sında vatanı muda aa yazı e.ını d" 1 ~ t . ·1 dı S ~ 

e u~ıınu a rım. u u""zc"r~ıne alın•• olan •anlı Türk ordusu- Dikili \"e •• Urla kazal.arında inşasına ır or7. l"'9'4ılş tarihpe" ın. dpan. ıbe " h, """"k • isin tnbii neticesi olan un fabrikalannın "' l ı 2 
her .. n dahb ktıv,·etll olmasına ça- baslıy~n goçmen ev erı son sey ftp ve n_ıe .: • . . ı_n en ıtı = er ,.. 

devlet kontroliine alınması ve çıkarıb- nun ~ h _., daha kuvvetli oldu- siddetli yaimurlardan zarar ıörmllıler- sın gorebilınesı için açıktır. Daha fazla 
eak ckmeğlıı yüzde muayyen nisbette lr.;ıyoruz \C er ""':' . dir mnlümat almak lstiyeurer dairenıizuı 
ravdar unu ile lmnstmlması da göz önü- ıtunu görmekle sevmıyonız. · ı hhitl f d •as t d u tb 
"" ıılınmı<tır. Bu sw:etle ekmek fiatini Yukarıdan beri arzettl~m bütün c;a- Bu O'V erin miltea · er tara ın an ~ numara ı oııyasuıa m racaa n 
ofii<ilrmei?e cah.,'8caiin. lımıalar Türk vatanımn mlldafaa kabili- tekrar ln•ıwna baslanmıstır. ılAn olunur. 611 (39) 

inltisarıar izrnı,. Tütün fa,,,.,lımından : 
FabrlkamıJ. ihtiyacı için keoalı zuf u.ru!U ile 509 (Beş yüz dokuz) metre 

kUb muhtelif ebadda san1ıltlı.k Koluıar kerestesi sabn alınacaktır. 
İstekliler 'ıortnameyi tatil gtlnlerınden başka her gün İ2mirde fabrikamız.. 

dan. İstanbulda levazım v .. <nübayaat şubesi mUdllrlüğUnden. Ankarada lıı-
hi<arlar ba:ı müdllrlll~ln;ien, 138 l<urıış mukabilinde alabilirler. . 

Muhammen bedel yirmi ı'etli bin dört yüz doksan, muvakkat temınat bın 
altmış ile! liradJr. Ve US' ılll J:ıiresınde ida. ~ ve2nelerine ihale saatinden ev
vel vatınlması 1&zını. ıı:elir. 

İhale 16/1/1941 perşembe gi.iııi.' saa~ 14 te İ•·· tütün fabrikasında yapı
lacaktır. 

Teklif mektupları muayven saaı~ ı<aclar fabrikada müteşekkil komisyona 
tevdi edilınış olacaktır. 1 - 4 - 7 - 10 5692 (7) 

İZMİR DEl'2'ERDARLICINDAN : 
Nebil vereaıelerfn.ln BeıRnabane şuhesfne olan 228 lira 16 kuruı veraset ver-

glsl borçlanndan dolayı h~ezedilen Güzelyurd mahallesinin Azizler sokai!ın
da kfiln 18 ııayılı ve 2880 lira kıvmetindekl aile evi viltıyet idare heyeti kara
riyle 21 gün müddetle müı:ııyedeye çıkarılmıştır. Talıplerin 16 ikinci kanun 
941 perşembe günü saat 15 te vili "et idare heyetine müracaatleri illn olwıur. 

26 - 31 - 7 -- 14 5653 (2586) 

IZMİR DEFTERDARLIGINDAN: 
Ali Rizarun Köyler su""5ine olan 112 lira 50 kuru' Milli EmlMı: satıs be

deli borcundan dolayı haczedilen Eomova Koca cami M. Dayıoğlu sokağın<la 
kain 4 sayılı ve 25 lira J-.>ymetindekl arsası vilayet idare heyeti karariyle 21 
ııUn müddetle müzayedeyo ı;ıkarılınıştır. Taliplerin 16 ikinci kanun 941 per
şembe ııünU saat 15 te v:ı~v~t idare heyetine müracaatleri ilan olunur. 

26 - 31 - 7 - 14 5655 (2585) 

İZMIR DEJ'2'ERDARLIGINDAN: 
Hasan Hulı'.lsinin Köyler ~•be'>İne olan 879 lira 75 l<uruş Millt Emlak satiş 

heneli boroın.dan dola~ı hoczedilen Bornova Koca cami Merkez sokağında 
kain 57 savıJ, ve 400 lira kıymetinde arsası vi!Ayet idare heyeti karariyle 21 
gün mliddet!e müzayedc-y• ~ıkarılo11ştır. 

Taliplerin 16 ikinci ka•ıun 941 pcr>embe ııünü saat 15 te vilayet idare he-
yetine müracaatleri ilan ol<ınıır. 2f - 31 - 7 - 14 5654 (2584 l 

Torbalı Mal rni!dürlüjiinden: 
Ka?.ası : 
Mahalle•i. köyll 
Tarh senesi : 
Yoklama No. : 
Hesap No. : 
Mükellefin adı : 
Mükellefin işi : 
İş müddeti : 
Ka7.anç: 
Buhran: 
Ver.ei~i zam ceza : 

3828 
: Cezası 

'J'orhr ıı. 
Demirci köyll 
!\3~ 

10 
10 .. 
Mıısf, ta Ozçelik 
Df'mirci .. 

29131\!38 UA 31/12/938 
lı7 Jcuruş. 

27 kwuş .. 

Namınıza 939 Mali yılı için kıstelyevm senehk olaı·ak 1 lira 64 k~ kazanç 
Verıı:isi tarhedildiği tcbli{: olunur 51 (41) 

i·~anbul Belediyesinden: 
KMıthane mevkiinde yaııtınlacdk ahşap köprü insaatı kapalı zarf usull 

ile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeÜ 12725 lira 11 kuruş ve ilk teminatı. 
954 lira 38 kuruştur. Muk3vele, eksiltme, Bayındırlık genel, hususi ve fen• 
nl şartnameleri, proje ke•i' h;ılasas•yle buna müteferri diğer evrak 64 kuruş 
mukabilinde vilayet nafıa müdür!U~den alınacaktır. İhale 23/1/1941 per-

mbe günü saat 15 te dai.,.,I encüır0ende Yapılacaktır Taliplerin ilk teminat 
makbuz vevd mektupları. :h•k tariı.ınden 8 gün evve; vilayet Nafıa müdür
lüğüne müracaatle alac3k:arı fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret odası 
ve;Jrnlariyle 2490 mıma ·a!ı k•-nunw· tartfatı <;evresinde hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını ihale güııii saot 14 de kadar Daimi ~ncümene vermeleri 
~~r: 7 --13 -16 - 20 35 (43) 

İzmir Avcılar ve Atıcılar cemivetinden : 
15 ikinci klııun 941 car'1nı! a ~k•~ını saat ~ekizde Tilkilikteki cemiyet mer

kennde umwnl heyet tup:•ıweai!ından azanın gelmesi rica olunur. 69 (42) 

941 Kolon vaıı 

Aydın Vf!dyetf Nafıa Müdii..ıii4ünden : 
KAPAU ZARF t;str:_lYLE EKSİLTME İLANI 

1 - Eksiltmeye konuıan iş Aydın . Mujjla yolunun 34X300 - 37 X 600 ve 
38 X 400 - 40 X 063 kiloınetrelPri ara<ında • 21914,67 - lir• keşif bedelli ı;o
se ve ınenfez inşasıdır. 

2 - Bu e:c ait şartname ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamP.si . 
R - Mukavele projen. 
C - Ba.vındırlık isleri genel "artnamesi .. 
D - Tesvlyei türabiye şose ve kft•gir ınşaatına ait feml şartnam<' 
·E - Kesıf hülasa cetvel' ve sibileı fiat. 
F - Taş •e kum grafikleri. 
3 İstiyenler bu şartname ve evrakı Nafıa mildürl~e görebilirler. 
E1<.>ıltme . /1/941 tarıhinde pe~•mbe gUnU saat 15 te A.ydın vilayeti Da-

mıt encümeninde yapılacaktır 
4 - Eksıltm" kapalı •sırf usu'üyl..dir. 
5 - Elmltmey" ııirebilmek için isteklilerin 1643.60 liralık. muvakkat temi

nat vermesi ve Aydın vıJay.,tlnden hu iş tein alınmıs mtlteahlıitlik vesikası 
verme•i ve Tıeaı-et odası V<'sikası bulunması ve şlımbye kadar 20000 liralık 
şose ve mentez İ$İ yapmış oiması L'ITmıdı" 

6 - Teklif mektupları ••uluırıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Vilayet encüıuenin• ııetirilerek encümen reislij!ine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Po,•a ile ıt1inderilecek mektuplann nihayet iicüncll 
maddede yıızıh saate k,ıdar ızdrrl$ ol ru;ı ve d'" zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapı,.ılını.s olması lizı11•ı'ır. Po.stada olacak ı:ccikmel~r kaLul edilmez. 
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lZMIR 4 Uncu 1CRA ME.'llURL"
CUNDAN: 

Açık arttırma ile pardya çevrilec~k 
gayri menkul: 

İzmir Kahramanlar mahalle•i 2 inci 
sokalı: 47 No.lu 98 ın.etr. murabba·nda 
, !ti odalı bir ev 

(700) lira (-) kuruı; ~ıymetl muham
meneli i!;bu gayri menkul açık arttırma 
ile satılığa çıkarıldı. 

Birine! arttırması 27-1-941 Pazart•sl 
~iinli saat 11.30 dan 12 ye kadar doire
mizıle iora edilecr:ktir Bu arttırmada 
·llz~• 75 nisbetinde b•del v~r'lmczse 

en çok arttıranın teahhö~ii baki kalmak 
<artile ikinci arttırma 7-?.-941 Cuma ırü
nü yine aynı saatte yapılacaktır. Bu art
•ırmada ela keza yüzde 75 nisbetinde ta
lip rnhur etmezse satı~ 2280 numarab 
kanıma göre geri bırakılacaktır. Bu 
n_,,,.; menkul üzerinde hak taleb;nıle 
1 "'"nnnl~r P11erindPki resn1! vesaik}p 
hlrlllct• 1~ gün !cinde .nllr:ıeaat •tmeli
dirl•r S•tış pe~ln para iledir. S•rt~a
me 27-1-941 tarihinden itibaren her ke
•in J!Örehilmesl iMn açıktır. Fft1la ma
lilmat almak ı.tlyenler dS:remltin 227 
numaralı do~ya~ına mJrar-a:..tları i1A.n 
olunur. 65 (38) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OUVl~R VF: 

SVREkASI L TD. 
V A\IUR ACENTASI 

A 1 A TtJ'RK <.: Alll > l'lit rı.. binU1 
TELEFON: ~443 

Londra ve Lıverpol ballan için 
nlvaıı•QUI lbtivacına ııl\re ... purfa. 
runır .,.,..,. VllDllC81dard&r. .....•....•...•... , •.••................... 

lZMIR 4 llncü lCRA MEMURLU
(;UNDAN: 
Aeık arttırma ile paraya çevrilecek 

r.ayri menkul: 
lzmir Kahramanlar mahallesi 1412 n

ci sokak 90 taj No.Iu ("Ve bitişik 92 No. 
hı 1G8.25 metre arsa. 

(42~) lira 112,5) k"ruş kıym•ti mu
hE" meneli lc::hu gayri mPn~t'Jl açık an.. 
tu·r:oa il ~'1tıl 1 '5-a çıkar1ldı 

!3irind a:ttırması 27-1-941 Pazarte<I 
gknü saat 15.3n dıın 16 va ka~ar daire
rılzJe icra dileoe I• Bu arttırmada 
yiizde 75 nisbetind,. bedel veril'Ilezse en 
çok arttıranın toahhilclil baki kalmak 
•Jrtile ikinci arttırrııa 7 -2 941 Cuma ıdl-
1>U vinc ayn; saatte yeoıb.t:<!k.tır. Bu art
tıınada c'a kcıa yUz~ • 75 nisbetinde 
t !ip zuhur e•ır.·'ZS<' Sfhş 2280 numarııh 
kıınuna t vfikan geri bırakı'eca'·hr Bu 
gayri mrnkul üzerinde hak talebinrle 
bul•ınanlar ellerindeki ıesmt vesaikle 
birlikte 10 ..Un içinde milracaat etmeli
dirler So'ı~ pesin para iledir. Sartname 
?7-l-!141 !arihinden itihıren h~r kesin 
rllrebilmesl ldıı ~çıktır. T)aha faıla "1a
J,im•t ahınk L•tiyenlcr d~!remi1!n 9ı9. 
~R3 No lu do0ya<ıM mi\•""Mtlan ns.n 
olunur. 64 (37) 

1ZMIR 4 üncü tCRA. MEMURLU
(';UNDAN: 
Açık a. ttırma ile paraya çevrilecek 

::•vri menkul: 
fzmir Kahramanlar maha lle•i Güven 

sokağında fuar 1ı: ... 111Dda 31 No.lu dön 
odalı ve bodru:n katlı 200 metre murab
baında bir bap hane. 

(1800) lir;ı (-) kuruş kıymeti mu
h~mmenell lshu ••yıof ınenlı:ul açık art. 
tırma ile satılıi!a çıkarıldı. • 

K. Aktaşın şah esel"lerinden 
l'ılbrşı ve Bavram hediyelerinizi 

Fczacı Kemal 

Birinci arttırması 27-1-941 Pazartesi 
~ünü s;ıaı 11 den 11,30 s kadar dal.,,_ 
mizdn !er, edllecektir. Bu arttırmada 
vUzd" 7S nisbetinde bed•I verilmezso eıı 
~ok arttıranın teahhild11 baki kalmak 
sartile ikinci arttırma 7-2-941 Cuma ~ 
~ü yine aynı saatte yapıl•caktır. Bu art
tırmada da keza yüzde 75 ni<betinde ta
lip zuhur etmezse ~atı~ 2280 numaralı 
kanuna göre geri bırakılacaktır. Ilu 
ı:,ayrl menkul Uzerind., rak talebinde 
bulunanlar ellerindel<I rPsml vesaikle 
birlikte 10 ııün içinde müracaat etmeli
clltl~r Satı• p in para iledir. Sarına
"'• 27-1-941 tarihinden ilib3r•n her ke
sin göre~ıl:neı;i icin açıktır. Fazla mallı. 
mat almak isti;-enler .Jairemizin 4737 
numaralı da5yasına müra•~•tları ilan 

Hilal cczan~i temin edecektir. İzmiri !aılt•ıı.vasiylc ıneshur eden Kemal Akta' CS8D5 ve kolonyalan TiirlciyODİll her 
:ı:erinde g~izel Izm.irimizi _yada v~'.le ol . .' ':ı, Ko"kııculııİc sanatının taklit kaba! etmediğini bir defa tlaha telııırllıı et
tirmektedir. Şık şışe, Q.'if :ımbalijlar 1 ·ınde her zaman hediye edilecek birer modem eserler olmak mahiyetini dainın 
mnhafaıa edecektir. 

Hildl Eczanesi 
olunur. 63 (3G) 



SAllJFE 4 

ASKERi VAZİYET 

ltal~ anların Şi
mali Afrikada 
az kuvvetleri 

kaldı 

Tuuı~s hııdudundan 
a~her getirmeğe çalı· 
s .. yor, Arnavutlulıta da 
ricate devam 
edi~orlar .. 
Radyo g.. tcsine gôre italyanlarm 

sembolik isare<tini ve B. Musso1ininln 
muazz. m J;eykclini ihtiva eden, 28 sc
neclenberi ele 1talyan olan Bardiya şim
di tngiliı.ler eline geçmiştir. Evvelce alı
nan 40 bin esirden başka bir orgeneral, 
dört gt neı·:ıl ve 30 binden fazla subay 
ve er tngiliz ordusuna teslim ohnuştur. 
Bu zaferle Libya harbımn ikinci safha
sı kapanmıştır. 

Taarruzdan evvel İngiliz orduları baş
kumandanı Bardiya müdafü ltalyan ge
neraline haber göndererek kan dökil1-
meınesi için teslim olmasını rica etmiş
ti. İtalyan generalinin bu teklifi reddet
meı::i üzerine ikinci defa haber gönde
.ri1mis ve cevap verilmeyince havtıdan, 
denizden ve karadan miithiş bombardı
manlar yapılmış, Avusturalyalılar der
hal taarruza geçmişlerdir. 

Bu taarruz Bardiyada 28 senedenberi 
ım1lanan İtalyan bayrağı yerine İngiliz 
bayr ğını getirmiştir. Burada ınukave-
met temin edecek her şey vardı. Buna 
rağmen İtalyan mukavemetinin kısa 
oluşu İtalyan askeı·Jerinin mukavemet 
İ"teklrr~nin azlığını ifade eder. Aksi hal
de Graçyani ordusunun hazırlanmasına 
l arıy:ıcak z.amanı kazandırmak kabildi, 

ltalyanlarm halen mevcut ku'!'vetle
rine gelince. Tobrukta iki piyade tüme
n! vardır. Bunlardan birinin topçusu 
Rııgbugda İngilizler tarafından iğtinam 
~dilmiştir. Dernede ufak bir tank birliği 
mevcutsa da bu birliğe ait tankların bir 
kısmı garp çölü harekatında kaybedil
miı::, di~er bir kısmı da Bardiyada ln
giliı.ler eline geçmiştir. 

Tunus hudutlarından bu mıntaka:va 
Liı· tiiınen scvkedilmektedir. Bu tün~en 
henüz Tobruk - Dcrnc mıntakasına gel
miş de~ildir. Mevzuubahs ettiğimiz 
kuvvetlerden başka Tunus cephesinde 
daha di;rt tümen İtalyan askeri vardır. 
Bunlaı dan ikisi topçu birliği itibariyle 
Bayet zaiftir. 

1ngilizle-rin, 1talynnların büyiik znyia
tt kar<:ısındaki kayıpları nedir? Taarru
zun son safhasında İngiliz askerlerin
den ölenlerin sayıc:ı bec; yüze bile vaı·
maınıştır. 

Alınanların gal'p cephesinde kara ve 
lıava birliklerinin iştirakiyle :ı. aptıkları 
yıldırım haı-bını gürmüı:tük. Afrikada 
lic kuvvetin. kara, havn ve deniz kuv
vetlerinin beraber çalıc:tıkları bir yıldı
rım harbı görüyoruz. Sidi Barrani ve 
Sol1um harekatm<ia olduğu gibi Bardi
Ya taarruzunda ela deni:ı: cepheı::i ihmal 
t>dilmı>nıistir. Denizden topçu ateşine 
~ngiliz harp gr-mileri iştirak etmic;;}erdir. 
Bardiya Libyanın şark kapısı olması ve 
İtalyanların en ziyade ehemmivet ''er
iikleri en kuvvetli tahkimatı ihtiva et
mesi hasebiyle bu taarruza bi.iyük 
ehr-mmiyet verilmiştir. 

Denizden yapılan taarruz iki 38 lik 
topla mücehhez Terar monitoru tarafın
tlan açılmıştır. Buna İngilizlerin 15 1ik 
toplarla mücehhez uzak şarktan getir
Jiklcri nehir ganbotiarı refakat etmiş
tir. 

Bu ganbotlar 'ferordan daha cok Baı·
diya koyuna sokulmuşlardı. 1talvan kı
taları. cenup mevzileri ve hareket ha
Uncleki kıtalar, denizden yapılan bonı
bardı rııanlarla büyük zayiata uğramış
lardır. Bu denizden vaki olan yan ate
§inin çok müessir olduğu görülmi.iıdür. 

YUNAN CEPHEStNDE 
Yunan - İtalyan harekatına gelince, 

Yunanlılar cephenin şimal ve cenup 
mıntakasında ileri hare-kAtta bulunarak 
yeniden bazı mühim tepeler ve mevzi
!er zaptetmi§ler, bir çok esiı- almıs1ar
rur. 

İtalyanlar cenup cephesinden Avlon
yaya çekilme hareketlerinde devam edi
yorlar. Cephenin muhtelif yerle-rinde 
1talyanlar tarafından yapılan mahdut 
hedefli taarruzlar Yunanlılar 1arafın
C!an ağır zayiat1a pUskürtülmi.işti.ir. Bu 
itaa.rru:zların arazi istirdadından ziyade 
asıl kuvvetlı>rin geri çekilmesini t~nıine 
matuf olması dnha muhtemeldir. 

tnailiı rarl ·oc;unun bir haber' bunu 

ARNAVUTLUK HARBi 

Yunanlılar yeni 
mevzi ve tepe

ler aldılar 

Aulonyada İtalyanlar 
yeni müdafaa ıneuzile· 
rinde •• Daha şimalde 
Yunanlılar bir çolı 
teJ)eler işgal ettiler •• 
Seltınik, 6 (A.A) - Buraya gelen son 

haberlere göre Arnavutluk cephesinin 
şimal bölgesinde karların erimesi Yu
nanlılara muzafferane ileri hareketleri
ne deYtmı 'Unek fırsatım vermiş ve di
ğer taraftan Yunan topçusu düşman 
mevzilerini müessir bir surette zaiflet
mejı;e muvaffak olmuştur. 
VAZİYETİN TAFSİLATI 
Atinn, 6 (A.A) - Yunan sözcüsü dün 

akşam askeri harekat hakkında aşağıda
ki 1afsilatı vermiştir : 

- Y nnanlıJar bilhassa sahil bölgesin
de yeni mevziler elde etmişlerdir. İtal
yanlar daima fünitsiz bir halde vaziyet
lerini iyileştirnwğc -';alışmaktadırlar. Fa
kat biitün italyan mukabil hücumları 
büyiik zayiat wrdirilerek tardedilmişt.ir. 
Burada yüz esir alınmıştır. Halen düş
man Avlonya istikametinde yeni miida· 
f aa me,·zilerini işgal etmektedir.. Daha 
~imalde Yunan!ıJar bir stratejik tepe ile 
diğer bir ~ok tepeler işgal etmişlerdir. 

Bu bölgede dördü subay olmak Uzere 
150 esir alınını-stıı. 

---*·---
Meclisin son ictimaı , 

----~---

Dün kabul edi
len kanunlar 

~·~--
- Bastaralı 1 inci Sahifede -

da münakalat Vekaletine salahiyet ve-
ren kanun layihası ile devlet demiryol
hm umum ınüdürlüğüniin 1941 bütçe
sine 3 milyon Hra munzam tahsisat ve
rilmesi hakkındaki kanun layihası mü
zakere ve kabul edilmiştir. 

İdare heyetinin Riyaseticümhur 1941 
bütçesiyle Büyük Millet Meclisi 19.U 
bütçesi arasında değişiklikler teklif eden 
liiyihasiyle Siil't mebusu Şefik Özdemi· 
rin teşrii masuniyetinin ref'i hakkında
ki talebin devre sonuna bırakılması tas
vip edilmiştir. 

Türk parasını koruma kanununun 
meriyet müddetini üç sene temdit eden 
ve halen silah altında bulunan 1335 ve 
daha evvel doğumlu muvazzaf hi7.met 
eratmın vaziyetlerinin muvazzaflık miid
detinin bir sene uzatılması ve muvaze-
11e vergisine ek kanun layihası ile Ha
tay hükümeti tarafından devredilen tc
kaiidiye ve yetim aylıkları, orta 1ahsil 
mekteplerinde yardımcı muallim çalış
tmlınosı ve taksitle satın alınan gayri 
men ku lleı·in taksi ilerinin tahsil suı·cti 
ve Climhuriyet merkez bankası kamı
nunun 51 inci ve muvakkat sekizinci 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun 
layihaları, alakadar vekaletlerin talebile 
müstnceliyet kaydiy]e müıakere ve tas
vip edilmiştir. 

Celse sonunda Ha-.an Saka (Trab-
zon) ve Hilmi Oran (Adana) tarafın
dan verilen ve Meclisin 1 1kinciteşrin 
1940 farihinden bugüne kadar hü!di
>n<'tl n gelen kanun layihalariy1e tefsir
lerin mühim ve müstacel olanlarını 
intaç etmiş olması sebebiyle mUteal~ip 
celsenin 10 M<\rt 1941 Pazartesi günü
ne talikini teklif eden takrir okunmuş 
ve tasvip edilmiştir. 

-~·---Yunan - /tal van harbı 
- Baştaralı 1 inci Sahifede -

Yunan tebliği: l\fahdut mahiyette 
mahalli harekat olmu~tur. 200 ka
dar esir YC mebzul ha~p malzemesi 
aldık. 

Yunan emniyet nezaretinin teb
liğinde de memleket dahilindP. sü
kun hükiim sürdüğü bildirilmekte
dir. 

teyit ediyor. Arnavutlukta esir olan 
İtalyan subayı i.izerinde bulunan bir ve
sikaya göre ikinci hatta bulunıın İtalyan 
askerlerine buradan intizam da!1ilinde 
ricat etmiyere-k kargaş;:\lı~a !'"h:.>biyet 
verenler üzerine ates edilmesi emri ve
ril 'l1e k+ <>rlİI'. 

1t'EHI ASIR 7 SON 14:.A ft11UN SALI 
---------------------------...... ------------,~~----- -----·~~--------------~~~------------------~--------...... --~-----

Mihverin gayreti 
--.--

A.lmanya Bul
garistanı taz

yik ediyor 
INGILIZLER, BULGARIS· 
TANIN MUTi BiR VAZI· 

YET ALMIYACAGI 
KANAATiNDE 

Londra 6 (A.A) - Royter 
ajansına göre Bulgar ha§vekili 
Filof üzerinde mutat Ahnan 
taktiği ile bir tazyik yapılmak
dır. B. Filofun Alman nüfuz ve 
tazyikine kar~ı kral Boristen da
ha muti bir vaziyet alması için 
ıebep görülıniyor. 
•••a_ı_ı_,._.,_._ -•-m ... •-~~ 

SİY ASI V AZİYE2' 

Bul9;ar başveki
li Almanyada ! 
Sovyet Balkan elçi .. 

leri istişareye mi 
ça~ırıldılar? 

Bir habere göre Bulgar Bqvekili B. 

2'a_ymise göre esJıi 
öuünme ue tehditler 
yerine şimdi ingiBiz 
sanayiini JJaltalamağa 
çal~ıyorlar-
Londra, 6 (A.A) - Tayınis gazetesi-

nin diplomatik muhabiri yazıyor : ı 
Geçen sene uıerhamct tanınuyan bir 

teşkilatla kauuıdığı zaf erlcrden sonra 
:yeni seneye giren Almanlar bilhassa İıi
giltcreyl' karşı yapacakları hareketle 
iiviini.iyorlardJ. $arkta İtalyaya destek 
olmak için Yunanistan ve Türkiyeyi 
tehdide hazırlanıyorlardı. Şimdi Alman 
stratejisi Amerikan yardımının artma
~mdan evvel İngiliz istihsnlatını balta
lacnktlr. 

Bunun için bütün harp ihtiyatlarını 
kullanmak niyftindedirler. İngiltere ve 
Yunanistanm itaJyaya indirdikleri dar
beler cenubu ~rki tephesinin tehlike
lerini meydana ~t.ır. Bundan do
layı AJman gazeteleri Büyük Britanya
nın orta ~rktn çok kuvvetli olduğunu 
yazmn:rı ihtiyadı bir hareket saymak1a
dır1ar. 

----1;}.---

TO B.R U GA 
noG ··; u .•. 

Filof Viyanadan .aynlarak Almanyaya - Baştaralı 1 inci Sahifede -
gitmittir. Kolombiya radyosu Bulgar S d K 
Bqvekilinin Salııburga gittiğini; Rib- u an ve en ya hudutlannda 
bentrobun orada olduğunu ve B. Filof- müfreze faaliyeti devam ediyor. 
la göriifeceğini bildiriyor. * 

Son bir habere göre Sovyetler birliği YENi ASIR - İngilizler evvelce 
Balkanlardaki elçilerini istipre içinMoı- 40 bin esir almışlardı Simdi 30 bin 
kovaya çağırnuftU'. esir aldıklarına göre 1t~lyan ordusu 

Amerikan radyosuna göre bu ciavf't 1 · ı k 70 b. 
B ı · t · ti ... _ l"'--d d ya nız esır o ara • mevcuttan ın 

u gans anm vazıye re a iUUl ar ır. k .. k b . d k . 
Gelen bazı haberlere göre Romanya ışı ay etmı~ eme tır. 

ile muhabere kesiJmİ§tİr. Bazı mernle- TOBRUK YOLU KESlLDl 

14 Balıkçı denize düştii 
------x~x·---

Kazaya bir motörün çavpması ~ebep oldu •• 
İstanbul, G (Yeni Asff) - Kartalı ı.;a pmı", ket\ ıf: n altı fü,tüne gel ı \ e 

açıklarında bir deniz kazası olmuştur.. içindckilet· rlt'nize dökülın\ı,tür. 
Rizeli $akirin idaresindeki motö:-, için-

1 
M~ınafi11 d,•ni1..ı: dü "n!erin he1 sı 

de 14 ki~i bulunan bir balıkçı kayığına kurtarılnu<:tu. 

iz mir Ticaret Müdürliivü 
--- ~4-:ı.: ---

Ankara, 6 (Yeni Asır) - İzmir ticaret müdiiılüğünr. ticaret vek:ıletı lisnnt' 
daire.!Iİ ıJefi B. Nejat tayin olunmuştur. 

Ecnebi rozetleri taşınması yasak 
------x~x 

Jstanbul, 6 (Yeni Asır) - Dahiliye Vekaleti "ila) ete gönderdiği bir r.mir
~e. kıyafet kanunu mucibince memleketimizde ecnebi rozetlerinin taşınması 
men edildiğini bildirmektedir . 

Hariciye uelıilimiz 
istanfJuJda. .. 
1.stanbul 6 (Yeni Asır) - Hariciye 

,·ekili B. Saraçoğlu Şükrü, kurban bay
ramını geçilmek ve istirahat etmek üze
re şehrimize gelmi~tir. 

Makineye 
Verilirken 

UtGU.IZ TAY'/ 4Rii.ERI 
--*-

Trabhısaarp we birçok 
~erJer: b6mbii'dımaıı 

ettiler 

Hünaııaıat velıili 
istanbu.lda fJeJdeniyor 
İstanbul 6 (Yeni Asır) - Mi.inakalat 

vekili B. Ce\•det Kerim lncedavının bu
gi.inlerde tstanbula gelmesi · b<:>klenil· 
mekt"dir. 

Brest üzerinde müthiş 
bir muharebe oldu 

Londra 6 (A.A) - Hava ve dahili 
emni~ et nezaret]erinin bu akşamki teb· 
liği: 

Münferit düşman tayyareleri bugün 
İngilterenin doğu cenup bölgelerinde bir 
kaç aef a uçmuşlardır. Londra bölgesile 
Kent Kontluğunun bir yerine bombalar 
atılmıştır. ikametgahlara, dükkanlara bir 
miktar hasar olmuş ve pek az kimse öl
mü~ ve yaralanmıştır. 

ltetler Romanya ile. temasa ~l'?mıtl~, Londra 6 (A.A) - Fransız kuv- Kahire 6 (A.A) - Orta şark !ngiliz 
fakat b~ le.maıı tem~n . ede~~ı,Jerd~~· vetleri karargahı tebliğ ediyor: Garp kuvvetleri urr.umi karargah.Mm tebli-

Dün hava kararırkn Brest Üzerine ya
pılan hava akınından bahseden hava ne
zaretinin istihbarat bürosu doklara bir 
çok bomba düştüğünü bildirmektedir. 

Bu vazıyetın nedn ılen geldı~ henuz ..... J b' F '1Ah d t v• 

anlatılamam&Jbr. 'rO un•.'"-' ıır r:a.nsµ s1 a en az a· gı: 

Yeni tip ln2;iliz 
tayyareleri 

Londrn, 6 (A.A) - lvning Standart 
gazetesinin havacılık muharririne göre 
İngiliz hava kuvvetleri yakında yeni 
tip tayyareleTe sahip olacaktır. Bu tay
yareleri eğer düşman ilkbahardrı ve hat
ta daha evvel istilaya teşebbüs ederse 
kullanmak mümkün olacaktır. 

---~.""9 ___ _ 

FRANSIZ IMPARATOR!.U
Gil MÜDAFAA KONSEYi 

-ı.~---

- Başlar af ı 1 inci Sahil ede -
Madde 1 - Diişmandan mtbtakil ola

H.k hareket <'debilccek bir Fransız hii
kümeti ile milletini temsil eden munta
zam bir heyetin teşekkülüne kadar, 
dü~man kontroltinden hariç bütün Fran
sız imparatorluk arazisinin himayesi 23 
Haziran 1940 tarihinden evvelki kanun
lar dahilinde a~ağıdaki şartlara göre 
ü:ınziın edilmi~tiı·. 

Bu arazi dahilindeki ahalinin Fransa
ya sadakatini, dahili ve harici emniyet
lerini temin ehnc-!(, iktısadi faaliyetleri
ni idare etmek ve ahali arasındaki ahen
ki muhafaza ve takviye eylemek ıtayc
siyle imparatorluk müdafaa konseyi te
sis ediLniştir. 

Konsey, vatanın kurtulu:;-unu te:nin 
maksadiyle bütün sahalarda harbm 
umumi idaresini deruhte ed~ck ve 
Fransız ınill~ti ile mi.ittefiklerinin mü
dafaası için ecnebi hükümetlerle müza
kereye giritterek muahedeler aktedehile
cektir. 

-:ıı-i Avda 228 ltal}·an 
tav varesi düşürüldıı 
Lontha. 6 (A.A) - Deyli Tekn.ıf 

buru. ingHi2 ordusunun ilerleme ha- Şarki Tı-ablu~gaı·p üzerinde clUşman 
reketine faal bir tarzda işt!rak etmiş- tayyare faaliyeti artmı§lır. Bu faaliyet 

b esnasında İngiliz avcı tayyareleri düş-
tir. Bu kıt~a Bardiya - To rulc yolu- ımın tayyareleriyle müteaddit defalar 

• nu kP-snte1$e muvaffak olmuştur . muhsrebeyı tutuşmu<lardır. MezkU.t 
Sudandııı gipahi.Je.,ir~ dii§man \ muharebelc,. neticesinde 11 diişm:.m tay

k~if kollarivle müsaderneleıde bu- yare.<i tahrip edilmiştir. Diğer bazı clüş-
lunmu§lardn man t.a::ıryarelcı i de ciddi surette hasara --*- uğramıştır. Dlin gündüz ve evvelki g<!'

BA ı~'A'U~~ SUKUTU 
VE DÜNYi (fKA ~~ --··---

- Baştaralı 1 iner Sahifede -
sı büyük bir hadise teş_kil edecektir. 
Bardiya bir kale değildir. Yalnı:.oı kara 
istihk8.mlan vardır. 

halyan mukavemeti müdafilerin 
kahramanlıklarına dayanmı~tır. Bu ka
dar cesaretle yapılan bir müdafaanın 
askeri kıyıneti inkar edilemez. Bu saye
de lngiliz to.aTJuzu 20 gün durdurulmuş 
ve general Graçyaniye toplanma imka
nı verilmiştir, Bardiyanın mukavemeti 
netice ne olursa olsun ltalyan milleti 
için iftihar olunacak bir hadisedir. -*-BERLtN • vış; ARASI 

GiTTiKÇE BOZULUYOR ....... 
- Baştaralı 1 inci Sahifede -

mekteclir. 
Hitlerin nazarı djkk.ati daha esaslı ve 

müstacel mahiyette meselelere çevril
mi5 bulunduğu bir sırada Vjşi üzerinde 
tazyik fikrini şimdilik terkettiği zanne
dilebilir 
Vişi 6 (A.A) - Amerika birleşik dev

letle.inin yeni Fran!>a büyük elçisi ami
ral Lihi dün gece yarısına dopTu Vic:iye 
varmıştır. ->!':-

K oncrda lngiltere v~ 
tav yare hazırlı vor 

ce bombardıman tayyarelerimiz faali
yetlerini Tobruk üzerine teksif etmiş
lerdir. Buraya bir çok h<lVa akınları ya
pılım~ ve askeri binalara, haya mey
danları, bahriye kıslalarına, şehrin mü
dafaa mevzilerine tonlarca bomba a1ıl
mıstır. Burada 95 kilometrelik bir me
safeden görülebilecek büyük bir yangın 
çıkanlmıştll'. Daha sonra İngiliz tayya
releri bu yangının merkezine de bomba
lar atarak yangının sahasını geniş1etmi:
lerrlir. Şarki İtalyan Afrikasında Eritre
dc Massua deniz lissi.ine bir akın yapıl
mış ve hedef ittihaz edilen sahaya bom
balar atılnı~tır. Bütün tayyarel0 rimiz 
bir cok keşif uçuşları da yaptıktan son
ra bu hareketten saJimen üslerine dön
müşlerdir. -x-
itaf.vanların ve ,ngi .. 

lizlevin bir avlık 
tav yare z · yiatı 

Londra 6 (A.A) - Orta şarktaki İn
giliz hava filoları geçen ay içinde büti.in 
rekorları kırarak 228 İtalyan tayyaresi 
düşürmüştür. Bu tayyareler İngiliz bom
bardıman ı.·e av tayyareleri tarafından 
Yunanistanda, Mısırda, Libyada ve şaı·
ki Afrikada yapılan bir çok şiddetli ha
va muharebeleri esnasında düşiirülmiiş
tür. 
Dü~ürüldükleri muhakkak olan bu 

228 tayyaredan ba~ka tahrip edildiği 
muhtemel olan ve yeniden tahrip edi
len bir çok İtalyan tayyarc~i \'ardır. 

yazıyor: Orta «arktaki lnr{iliz hava filo- Londra, (ı (AA) - Kanadada ee
ları gr.cr.n ay icinde biitün rekorları kı- kiz t:ıvyart'! fabrikası İngilterenin sipa
rarak 228 ltalyan tayyaresi düşürmüı1- riş etti~i 3200 tayyareyi teslim için gc-

italya harb.: girdiği tarihtcnberi dü-;
man 530 t.ıyvnrc kaybetmi<:tir. 1noilız
h>rin tayyare zayiatı bu rak::m1111 ı::rkiz
dc- biri nic;betindedir. 1taly:'nların ıığ
radıklı:ırı za;iatın büyük hir kıı::nıı bu 
ayın ilk iki hafwsı icir·'e Nil ordusıınun 
Lib~•a hududunda• vap1 ıi!ı ta:ırnn esırn
c:mcl'l kaı-dn..:ıilmic:Hr lerdir. . celi giindüzlü çalışmaktadırlar. 

Akın sahil muhafaza te~kilatına men
sup tayyareler tarafından bir çok müş
külata rağmen yapılmıştır. 

Deniz i.izerinde hava fena, coğuk ve 
dondurucu idi. Tayyarelerimiz hedefe 
vardığı zaman düşman avcı tayyareleri 
Brest Üzerinde daire çiziyorlardı. Fakat 
hücuma mani olamadılar. Tayyareleri
miz düşmaqı kaçırttıktan sonra bombar· 
dımana başlamışlardır. Doklara bir çok 
isabetler kaydedHmi!!tir. 
Messer Şmit 109 tipinde bir tayyare 
tayym·"'lerimizden birine hücum etmiş
se de tayynremizde bulunan top u düş
manın yaklaşmasına imkan vererek tam 
menziline girince ateş aeınıı::tır. Diic::man 
avcı tn; yarcsi tersine çevı ilmiş ve mo
törünclcn rlumnıı çıkararnk dikine c1iiş
nı0ğe başlamıstır. Düşman kara miida
faası genL5 mikyasta bir baraj aie i nç· 
nuştır. Tayyarelerimi?.in hcpsı üslorine 
dönmüştür. -·-Bardiya alındı! tan 

sonra T obruka 
vah/aşıyorlar 

Kahire 6 (A.A) - İngiliz umumi ka
rargahının tebliği: 

Libyada bir taraftan Bardiyn harp sa
hasının temizlenme mneliyatı devam 
ederken bir taraftnn da ordumuzun ile
ri kıtaatı Tobruk mıntakasına vaklac:
mal .... tadıı·. Bardiyada alınan c~irlerin 
adedi 30,000 i tecavüz etmistir. Bundan 
ba.ska bir cok tanklar. toplar, harp le
vazımı vt:! her nevi mlihimnıat ve iaşe 
m::ıddeleri iğtinam olunmuştur. 

--:ıı-
" Bizzat IJ. Mıı~solini 

VP sn 11 'i re.1 i nı i 
düş~c~ktir" 

de 

Londra 6 (A.A) - Dcyli Telg
raf !J84:etesi diyor ki: Bütün dünya 
ve belki de !ta!van milleti f asizm ka
Jeıı.:nj"l clii~me~arıde bizzat B. Muı· 
~olin.1nin ve onun suI"'i reı1mınm 
de cJH .. n· .. ~·"1; ~c,..ec .. J,..,.ir. B•1 parlak 
menlulıenin Jerefm· kara, hava ve 
deniz kuvYel1eri ıniisa7İ olarak ka-
7-:_nm ı-tPardır. 

W!2§ == 1 zsc: ...... 
Türk sinemacılığının en muhteıem zaferi olarak ELHAMRA. 

S NEtbA·sı 
Yarın Matineıer~eg itib:;'a~ 

15 scncdenbcri İPEK.FİLM Stü<lyoswıda yapılmış olan 19 filmin bUtün mast«ıfları ka<lc.r bi.iyük fecfakarlıklar göze alınarak yarutılmı yirınint'i Türk filmini, 2cvkiselimi yük.oek muhterem İzmir halk~a. ıı~.ılıar!~. takdim C".:~eı·. 
MEVZU: Dedelerimizin ninelerimize, onlnnn annelerimize, annelerimizin bize veııihayet. bizim de mini minilerimize dizlerimizin dibind~ t<ıtlı tatlı &nlattığımız Efsanevi Şark masalından alınmış 2evkıne guzcllıgınc mu::;il.ı \'e şarkıhırırun 

r.cfu:sctine <ısla doyamıyacağınız harikulade şahane bir SANAT ve DEHA Abıdesi: 

• •• 
KAHVECi GUZELI 

IİSÖRÜ: Türk tiyatro hayatının en büyük san,.tkar.ı 

~RTUGRUL MUHSİN SADETTİN KAJ\AK 
BAŞ R014LERDE MÜNİR NUREDDİN • HAZIM 
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