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Su baskını devam ediyor 
~----------------·--------------------

Gediz ve büyük Menderes bölgelerin· 
de zarar büyük, nüfusça zayiat yoktur 
... lllllnlHltHlllllUlllHIHlllllllllllllllllllHllllll --------------s •. z--------------
Alman tazyiki Y af mar l ar ve aeyltiplar yarım aaırdan beri 

Karşısında 
Balkanlar ••• --Balluınları lelakete aiirüJı. 

lenmelden lrorayacak olan bİ· 
ricik yol malıavemet yolutlaT. -·-SEVKE'l' BiLGİN 

g6r'iilmiyen tahribata sebeo oldu 

BINGAZI 
ALINDI 

Libyada son 
ltalyan istinat
gihı da ln~Iiz

lere ~eçti 

Melrteplıler arasınaa atıf 
müsabalıaıı ihda• edildi 
Ankaı·a. 7 (A.A) - Bedt n Terbiyesi ~ 

dittkfo .. Juiü her sene şuh. l ayında :rUbiek 
okullarla Liae ve orta okal talebeleri uumda 
genel direktörlilk atıe lllOabokası adını UılıYa
calı. olan bir atış müsabakası te isine karar ver-
nistır. Bu mU..baka önüın02.deki pazar sOnil 
batlıYacak ve 9 mart 1941 pazar .Unii aona ere
ldtir 

YENi ASIR Matbaas1n• ........... 
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imparatorluk 
fik.ri ve harp 

ŞEHİR HABERLERİ 
Alm&D tazyiki 
Karşısında 
Balkanlar ••• 

~---------------x•x~----------------
Dün yanın tam mana•ile dört bucağına dağıl 
mıf olan B'iJ.yülı Britanya imparatorluğu 

ii.zerine günet batmamaktadır 
-----------:x•z•-------------

- 2 -
tnglliz imparatorluJunun hiç blr kıs- mından emin ve kudretli bir hale ge• 

nu lnııilereye her lıan&i bir şckUde ver• tirmek için uğrasan yüz binlerce insana 
gl veya ciz) e vermemektedir. oapkamızı çıkannz. 

Vergilerle toplanan paranın her me- TAARRUZ KUDRETi 
te1iği ahalinin kendi iflcri için sarfeclil- Maaınniıh İngiliz imparnlorlugu bu 
mektedir. harbi sadece kendisini müdafaa etmek· 

Kolonilerden vetKi ahnalc ıöyle dur· le kazanmıycanktır. Majino hattı zihni
ıun Jngiltcıedcki verııi veren halk lcolo- yeti sadece felaketlere sebep olur. Bu 
nl halkına yardım etmektedir. harp dü§man araz.isine elimizdeki her 

Harbın ağır yüklerine rağmen 1nı;i1· vasıta ile, kara, deniz ve havadan aııke
er koloni halkı arasında içtimai ve ri 1-ıareketle, abluka ile. iktısadi tazyik· 
ktısadi inkisafı temin etmek için bir si· le kazantlacaktır. Bu taarruz için kudret 
ya et takip etmcğe ba~lamış ve bunun imparatorluğun gıda hazinelerinden, ai
ıçin on sene içinde sarfcdilmek üzere Uıh \ c ham madde ka} naklarından, o
SO milyon lngiliz lirası ayırmtıtır. nun sanayi \'c mali ku\-vetindcn alına-

ingiliz imparatorluğunun hiç bir im- caktır. lngiliz imparaorlui:runWl ticari 
ı ihtıyaçlannı tngiltereden satın alma- ka} naklan dunyadald diğer siya i bir· 

a \'Cl n kendi malı ullerini lngilereye liltlcrin hepsinden büyiıktür. Fakat dün-
b mecbur değildir. yanın bütün hıım maddderı taşıyacak 
J.MPARATORLUCUN gemi olmadıktan sonra değersizdir. Jm-
MFSlJLiYETl pnrolorluk, dünya gemilerinin üçte bi-
lmparatorluğumut hakkında ıki me- rine n1c1liktir. A> ni zamanda elinde Al

ıele dıkkati calipt1r. Biri onun dağınık mnnyn turaf ından istila ec1ifon memle
mahıyetidir. Dünyanın dört bucağına kellere aıt gemilerin büyük bir kı .. nu 
yayılmış olan bu imparatorluk üzerinde \'ardır. Bu ~emilcrlc on ltinlcrcc asker 
s\inef batmamaktadır. Bunun için bü- imparatorluk muharebe sahalarına nak
tün arz Ü7.erinde sulha yapılacak her lcdilmckte, ihtiyaç olan yere d e yiyecek 
tehdid doğrudan doğruya ı.cya bilvuı· ı.e ham madde göndeT"ilmektedir. Ka
ta Afrika 'e cenubi piki Asyada olup t!adnnın buğdayı, bakın ve nikeli olma
biten bidiııeler imparatorluğun her b- .elan, A\'USLurruya, Yeni Zclnndanın eti 
mını al&kadar etmektedir, ingiliz impa· yiinü, tereya~ı, Hinclistantn pamuğu, 
ratorluğu hakkında ikinci mühlm nokta manganczi Ye huğda),, Malayımın kau· 
onun denizci mahiyetidir. Cihanın ok· çuk \'e kalayı, Rodez} anın bakırı olma
yanosları üzerinde o kadar dağılrn11 ve dan bu harp de\·am edemez. impara.· 
o kadar çolc ada ı. e yarım adalardan te· torluk gayretlerine dair yalnız bir şeyi 
.eklcül ettniftir ki deniz onun tabii mu· zikredelim: Son zamanl.ıırda Delhidc 
vaaale yolları olmtı!tur. Bu iki keyfiyet Şark Gruhu levazım konferanıı toplan
kuvvetli bir donanmanın imparatorlu- mııı ve Süvey§in ~ukında ve ccnubunda
ğun kanı mesabesinde olan gıda madde- ki lngiliz arazisini hnrp xamanmda ken· 
lerinin aktığı denir: yollannı muhalaza di yaiiylc ka\'rulur bir hale getirmek 
iç.in ne kadar lü:r.umlu old uiunu meyda- için kararlar alınmı.,tır. Konferansa ar
na çıkarır. Ham madde, mühimmat, as- zedilen rakamlara göre Hindistan, A
k.er hep bu yollardan nakledilmektedir. vuııturalyn, Yeni 7.cla.nda ve Cenubi 
Haritaya bir balcmak imparatorluğa gi- Afrika, Süveyş kanalının sarkıodaki kuv
dcn hayati yolların Üzerinde bulunan vt"tlerin ihtıyacı olan mühimmat ve 
stratejik noktaların hemen hep inin im· a<:k eri techiuıtm çogunu tedarik cdebU
paratorluk elinde bulunduğunu bize gös- mektedır, ayni %amanda lngilerede ha
t~rir Meseli .. uzak şarka giden } ol üze- rekata İ.ıltlrak eden kuvvetlerin ihtiyn9" 
rınde Ct-beluttank, Malta, Aden, Ko- lannı karşıla) acak bir kabiliyettedir. 
lombo, Sin~r. Hong Kong, .) ahut Konfcran1 kaynaklann heder olmaması. 
Kap yolu ile Freetown, Sımon town. ve bir memelekc teki eksiklerin diğer 
Mauritiu lngilterenin elindedir. Zikre- memleketlerden telafi edilmesi için ted· 
dilen mahallerin ekserisi deniz üsleridir birler almtştu. imparatorluk iş blrliğine 
yani müdafna .edilmiş limanlardır, ve diğer bir misal son zamanlarda Lord 
buralardan tam techizatlı bir donanma Lfo:) din ilan ettiği muazzam projedir 
hN hangi bir ku\ veti vurabilir. lmpa• ki buna göre koloniler istihsalutı yalnız 
ralorluğun mua;tzam insan ve malzeme lngiliz kolonileri nrasmda de~il. lnglliz 
k ı} nnkbrı deniz muvasala hatları düı- ve müttefiklerin lc:olonileri arasında ko
man tarafından kesildiği takdirde kıy- or<Hne f'dilecekth. 
melöiz bir hale gelir. Bunun için kudret- -Devam edecek -
1i bir donanma ve bu donanmanın harc
tc • ) npabıl('ce.ği üsler imparatorluğun 
miıd ıfaa!!ında en t:hcmmiyeli umiller
dır 

tMP '\RATORLUGUN KARA VE 
HAVA HUDUTLARININ 
MOOAFAASI 
inıparaorluk müdafa&suun di,ie1 mü

h" m mes lelcıi imparatorluğun kara ve 

Alman i~tila limanla. 
Tına hücum edildi 

LondrQ 7 (A.A) - Öğrenildiğine göre 
fngıfü hava kuvvetleri dU~man işgali al
tındaki arazide istilA limanlanna hUcum 
tmislcıdir. 

h , a hudutlarını müdafaası, ecnebi Alman Hücumları haf 1.1 memleketlerdeki imparatorl~k menfa-
atlerinin (mesela Sü\·eyı kanalı, han· 
dakı in~üiz petrollerinin) müdafaası, 
nıuaht de ile ghiııtiğımi:r. taahhütler ve 
ımpnr.ıtorluk dahilinde <>mniyettlr. ln-
ı1ız 'r domin.) on I} aseune kılavuzluk 

eden umuma prrn ıp ıudur: 
1 lcr Doınin.> on yardım gelindye ka

dar kendi mahalli müdafaasından mes
tJdur \) ni zom ında dominyonlar em
nı\ etlt:rinin mnhulli olarak değil binler
n ın I uz ktaki muharebe meydanlann· 

' ık. nu 1 rd Korarl stıgıru bili-
' orl ır Onlar ıne\'cudıvetlerinin lngil
krr h rbı \ ~U\ eyş kanalı hnrbı ile 
k m olabılccesini anlamışlardır. Bu
t un kin kendılerini anayurtlarmda z.a. 
'ıtlatmuk paha&.ına da olsa bu ha) ati 
muharebe sahalarına insan ve malzeme 
öndermi lerdır. Biz imparatorluk harp 
n.)T ·tlennın tcdafui cephesini tebarüz 

etıırdil.:, çünkCi çok defa daha heyecan· 
lı aıafaılı hadiseler arasında onun 
ehemmlyl'tİ unutuluyor. Sessiz ve gürül· 
ıu ız c impnratorluğu müdafaa bakı-

- Başlara/ l 1 inci Sahilecle -
en ziyade müteessir olan mahalleleri 
gezmişlerdir. Az zaman sonra hükürn
dnrlnnnın kendi ehirlerinde olduğunu 
öğrenen halk kral 'e kraliçeyi he)ecan· 
lı alkıslarla karşılamıılardır. Hükümdar
lar amele mahallesindeki evlere ~irmlj
ler, halkla görüıerelc dü~anın hava 
akınlarında gösterdikleri cesareti takdir 
etmislcrdir. Bir kadın kraliçeye hitap 
ederek: 

- Majcate harbı kıır.an11calc ını} ı:ı? 
di}e ormuştur. 

Kraliçe: 
- Evet bundan eminim. nihai zafee 

ri ka:r.anacaiımı:ıdan hepimiz eminiz, 
cevabım vermiftir. 

Kul bntı i aretiyle kraliçenin ııö:derl· 
ni tasdik ctmfttir. 

Kraliçe halka hitap f':derek unlan 
söylemi~tir: 

- Kral ve ben siıJeı le, hepinizle if. 
tihar diyoruz. 

Çocuk esirgeme 
kurumunun 
3·ardımları 

- - '*•-
Geçen ay zarfında 
lıuruın lıindere 
muavenette bulundu? 
ikinci kanun ayı içinde İzmir çocuk 

esirgeme kurumunun bakım evinde 288 
hasta çocuk muayene ve teda\'l, bunla
rın ilaçlan da parasız temin edilmi~tir. 

5 2 7 çocuğa günde Üç defa sıcak ) c• 

mek \'erilmiı ve 1 7 çocuğun muhtelif 
levazımı temin edilmiştir. 9 faktr tııle· 
beye 60 lira 75 kuruş kıYJllelindt" giyi
lecek e~ya ver"ilıniş, beş aileye de 1 O 
takım çoc:uk lcund,ğı tevlİ cdılmi~tir --·---
Tırhan vapuru 
bL~Ün ı?eliyor 
Dun aaat J 7 de limanımıı:n gelme i 

beklenen Tnhan vapuru Çanakkalede 
fazla kalmağa mecbur olmuştur. Bu sa
bah saat onda f:unire ı;elecektir. --·-Bir haftada getirilen 
maden Jıömürlerl 
Son hafta içinde İzmire 14 bin ton 

maden ve kok kömürü Relmiştir. Bu su
ı etle kömür darlığı :kısmen telafi e<Jll· 
mistir. --·--Er sArı.suaı 

KONTROL EDiLİYOR 
Befodiı•e memurları diln et satışları

nı kontro1 ederek fatla fiatle et satan 
bazı semt lrnsaplnmu teczU•e {!ylemis
Jcmir. --·--

Piyango 
çekildi 

- Baştaralı 1 inci 'Sahi/ede -

2000 J .. İRA K AZANANLAR 
4489 80576 99824 2248G6 226418 296262 

BiNER LİRA KAZANANLAR 
ll64G 15928 25694 42709 55775 85350 
101976 107157 121788 125027 125759 
131972 U7f>29 145586 154551 173212 
177948 179427 186589 210082 220149 
231448 231998 239723 261293 276942 

288181 292389 295155 29771S 
? iLA soo LİRA KAZANANLA.it 

S01ı dört rakamlan 2892 ve 6233 olan 60 
numara bcscr yUz lira .. 2634 ve 3916 ve 
4710 olan 90 numara ikl yilzer lira .. 

Son Uç ı·nkumı 918 o1an 300 nuınaı·a 
yüzer lira. Son üç rakamı 26fl olnn '300 
ııumnra ellişcı· lira, on iki rakamı 77 
olan 3000 numnra onnr lira .. 

Son bir l'akamı 1 'e '2 olun 60 hın mı
mara ikişer lira kazanmışlardır. 

8 tı.A 300 LlRA KA.ZANA.~LAR 
Onar bin, beşer bin, iki er bin lira 

kazanan numaralara benzeyip tc bir nu
marası de~i ik olan 430 bilet 8 - 300 li· 
ra Masında ikramiye kazanını lardır. 

On bin lira büyük ikı·aıniyeyi kaza
nan ayn •ayn dört numaralı bileilcıin 
Ankara, Sbke, İzınir. De.nWi \ e Kara
bUkte sablmı oldujiu anla$1lınıstır. 

----~---

Ar na ıutlıkta ıazıuıt 
- Btlflartılı 1 inci Stı1tiletle -

be esnasında olmüşfür. Çarşamba gUnU 
bUtUn cephedeki harekflt Yunanlılar 
için memnuniyet \erici bir f'Ckildc inki
şaf ebnlşt.lr. 

Yunan sözcü il özlerjni bıürırken 
şöyle deınqt.ir : 

- Yeniden Juwvalar ıyileşmeğe bas:'la
yınca bUyUk mlkvasta hareklt vııku bu
lacaktır. 

YUNA ' RESl\11 TEBLİGI 
Atina, 1 (A.A) - Diln akşaınkı resmi 

tebliğ : Mahdut topçu ve keşif foaliyeU 
olmu tur. 

MUVAFf'AKl\:'ETSJZ BiR İTAl..
YAN BtlCUMU 
Atlna. 1 (A.A) - DUn akşam netre· 

dilen emnll-·et neznretlnin tebllline g<S
ı·c bir dllsmnn tayyaresi Epir sahillerln· 
de bir yelkenliyi muvaf.f:ıloyetsizcc l1om
bardıman etmlstır. 

TAYYARE SiNEMASINDA Telefon 
36-46 
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YILDIZ SULTAN 

Hazineden borca alınan mallar 
x.x--...--------------

Yirmi senede müsavi 
taksitlerle ödenecek . 

Borç ödenmediği cihetle geri alınan mal
lar do eski sahiplerine verilebilecek 

-----------~x.x------------------. 
Emvali metruke veya mUliyeden ha· kan ödenecektir. 

zinece satılan malların bedellerini öde- Bu gibi mallardan borcun ödenme
mekte halkın maruz kaldığı m~külata mesi sebebile hazinece tefe\'vuz edil
~ören partinin teşebbüsleri neticesinde 
hiikiimet ve büyük Millet meclisi mese
leyi tetkik etmiş ve bu bapta alınabile
cek tedbir ve kulaylıkların en sonunu 
teşkil edecek olan hükümleri ha\'i 3 bin 
95 7 sayılı kanun büyük Millet Mecl.Wn
ce kabul olunarak 15 / 1 / 941 tarihinde 
re mt gazetede nClil edilm L~ bulunmak
tadır. 

Bu kanuna göre bedelı aksitlc öden
mek Uz re hazinece 15 ~ 931 tarihine 
kadar satılan meskenlerin, ı.iraate mah
sus nrazınin, toprak mahsullerini haz.ır· 
lıyan, imal \c ta&fi)•e eden ve)a faaliye
ti toprak mahsullerile alakalı bulunan 
imalathane ve mümıulli gayrl menlcul
lcrin bakiye borçlan t 940 mali yılından 
itibaren yirmi acnedo müsul tak11itlerle 
"'e 3524 numarlı kanun hükmüne trvfl· ... . __ . ._, _ . 

miş olup da henüz satılmamış veya bir 
cihete' tnhsis kılınmamış bulunanların 

c\'velki sahipleri, hazinenin bu mallar 
için yaptığı tefe,' uz ve tamir ve &air 
masraflnrile beraber 1940 taksitini def
aten ödedikleri takdirde mallarını geri 
alabilecek borçlarını bu kanuna göre 
ödeyebılecektir. 

Ancak bu kolaylıktan istifade etmek 
i teyenlerin, kanunun neıri tarihi olan 
15 1 941 drn itıbaren iki ay zarfında 
mahalli mal dairelerine müracaat ederek 
borçlanma 'e teferruğ muomt>lclcrıni 
ikmal ctmelen şarttır. 

Bu knnundan istifade edecek olanlar 
için yeni bir kanunun ne.5rine kadar öde
medeki teehhur ebebilcı faiz de aran
mayacaktır. 

Su baskını devam ediyor 
-...---------------·x•x-----------------

- Baıtaralı 1 inci Sahilde - lar büyük zarara dUçar olmu~tur. 
EN SON VAZtYET 

tur. Buradan nakil vac:ıtnlannın geç- Yağmurlaruı devam etmekte bulun-
mc.<J mcncdilmistiı'. ınnsı yeniden bir cok köyleri tehdit ey

V AL1MlZ GEDiZJ.>E 
DUn Gediz mınUıkasmda scyll\.p lJcri

ni mahallen tetkik eden valimiz B. Fuad 
Tuksal ica,p eden tedbirleri aldırmıştır. 
Gediz suları tamamen ovayı istUll etmiı 
,.e eski sccllcrin bundan C\.'volki tuğyan
da bir kac ycı·de ynrJlması hascbile bu. 
ralardan bu defaki seyllpta daha chem
miyclli bir surette sular hilcum ederek 
Tuzla istikametinde denize dökülmeğe 
ba.şlamıştıı·. 

Menemenle Bergama \'e Dikili kaza
ları arasında milnakallt halen yoktur. 
Halk, sedlerin yarıldığı noktadan karşı 
tarafa kayıklarla geclıilmektedir. 

öDEMlŞTE 
ödemişte Beydngı nnhıye inde buyük 

köprlln:Un !o'külcn kalnslanrun Adagide 
\'e me.rker. kaza ova'tanua kadar geldiği 
görülmilft.ür. Kiraz :nahiyesine bailı 
f;t-msiler köyüniiıı su altında kalmaması 
için nehirle köy nrasma direk, ağaç ve 
tn hır konulmn1c suretile yapılan sedl r
dcn istif acle edilmiştir. Bu ~fü· suların 
istılasmdan kurtaıılmı!iiır. 

O\•a köylerinin ekserisinde halen su
lar durmaktadır. Ni.lfusça zayiat volt
tur. 

ödeınlş merkezine bnğlı Jlk kur un 
köyu ya.kininden geçen Aktaş çayı taşa
rak mezru arariyl sular isti!A etm~ı;:. 
Bl.'ydağı mıntakasında haııu· ••e zayiat 
)'Oktur. 

1zmır şosesi üzerindeki beşinci kilo
m trede kiin beton köprUnUn garp i ti
kamctindekl ayaJını sular ta: la doldur
muştur. 

TlREDE 

lem(jc ba~~tır. Yarıın asırdan beri 
görülıuiy n çok iddctli \ 'C tahrip ·ar 
yağmurlar yaidJ, • ı muhakkaktır • 

Büyilk Men.dere bölgesi de son va~ 
n\Urlardan gayet büyük ı.aradara uğtn
mı.ştır. Seyl!p \'C tuğyanlar btiti.in ga!'bl 
Anadolu} a samildir. 

Tcl,graf llatlaıil · telefon hntlurı dn son 
yağmurlardan bUytik zararlnrn uğra
ını~tır. 

SULAR ALTINDA MAHSU.R 
KALANLAR 'KURT:.l\RlLDI 
Menemen mıntnkasuıda ular arasmda 

kalan iki <;ocuk sandallarla kuı tanlrıui: 
.tıı·. Bunlar ciddi bir hal~mcmat tehJi .. 
kesi ı;t çinnişlerdir. Suların arasında ka
fan bir otomobil volcuları da kurtarıl
ınl.8tır 

V Aİ..t Mf.."'NEMENE G!TI'! 
SeplAp nunt kasma maruz bulur n 

yerlerden Tuzcılı luukının tahliye i icın 
alman tedbirleıe nezaret ctmck itlere 
vali Mene.mene sitmisUr. 

TlRE VE MENEME!\1DE 
lzmiıclen Tiıe \ 'C McnemMe sc~·lllp 

sahalarma sandallar gönderHmiş'llr. Ti
re kazasının Yeni çiftlik köyU halkı su 
lıUlasma ınnruz bulunduklarından baş
ka köye in~Ulln~lardır. Subaşı ktiyU de 
su baskınına maruz bulmınuıktadır "Bu 
mınt.akalnrda bazı evler yıkılmıştır. Tuh
liye edilen köyleı in iaşe ve ibatesi için 
tedbirler alınmıştır. Kızılay bunların 
inıdrulına yetfşeıek barınmnlan için 
nakdi mua\'enelten ba~ka 35 çadır gön
denni.,,<rt ir. 

KlZILAYIN YARDIM! 
Ankara 7 (A.A) - Kız..ılıı> ın u nt 

ncrkczinden tebliğ edilmiştir: 
İzmir vili\y<'tinde su baskınına ugrı

ynn yerlerde muav nete layık vatandav· 
larn Acil rardun temini için İzmir Kızıl 
ay şubesine 05 çadır ve 2000 ijra ı:ön
derilmfştir. 

- Başlara/, 1 inci S4hilede -

(Zora) muku mot fikriu.i tahlil ~
J!al'İp mantıklı hir ~ azısmdn unl:m SÖ'" 
leıncktcdir 

ııBuı:iinkü 'wı.İ.) et karsı ındn kiiçtik 
\'e bitarnf de\ lctlcrlıı arzuları tnnıaıniyll 
biiyilk de\lctlC'rin aSkeri ''c diplomati• 
hareketlerioo tabi bulunmaktııdır. 811 
vadycttc hlr intihap ıncsclesi nıc\ :ı:u ... 
bahis olamaz (?). Mevzuubnhi-. ol
şcy ancak, mcnfaatlcı·inin hnn;:i bU,'tilf 
muharip llc\ Jetin menfaatlerine U) 

oldu~nu takdir etmek 'c o tarafa "' 
ğuınıa'ktır (?) •. Hiç bir kü lik de\ let 1"' 
\'ıızil ette hiiyiik muharip de\ lctlcrin İt" 
bar edildikleri askeri yeya siynsı tcscb
büslcrinc karsı ko> nbilcccğiııi ' el n oll" 
lnra mani olnl)lccc .. ini ha3 a1indcn ır"' 
tirnıcsin (?) .. 

fü;aretc dü en memleketlerin fcd bİ( 
sıırcttc tct·rübC' cttiWeri bu tc !iıni)cS 
felsefe ine Jlulgar lıiiküınetinin ist1111k 
ctml' ine ihtimal 'ennh·oruz. Bizce ic;tl1'• 
lfılini sc\'en, JıiirriycU;ı m:masını a~· 
·an bir memleket hudutlarını mii tc,Jt

ye uçmaktan daha felaketli bir c,· dil• 
üncıncz. Kiiciık nıillctlcrin hii3 iik d~· 

Jetlere mu lan emel cdenıi3 cceklcri zr 
hahma J!c1incc Knbraınan Yunnnista• 
bııınııı aksini ispat ctmistir. Kiichklcri• 
dil\ ul.ırma inanmak uü~ le bti3 iik dii,
nuuı)arını hatta nıa~lüp cdcbi1cccklcrin• 
l'll ::!iızd misuliııi .\ iııc o \ cnnistir. 

Biı.c<' Ba1kaıılnrdaki Alman tnz' iki 
bir ~·oklama lınrckctidir. ı\lın:ıın :t, nal· 
kanlarn lıiikhn olmak iıı;ter. Fnkat bıdl• 
ikinci lıir harp cephesi l&ralmak suret 
tİl le de1'i1, ltomruıyada oldulu ~ibi ~ 
s.ilih ttt.madıın temin etmek ister. 1~ 
hilir ki tazl ikler iiili~·nta intik:1l etti! 
tdin Dalkanlurda istiklallerini en S<'J"~ 
ıı. e en harikalı surette müd:ıf aa ed~ 
de ' lctlcr buhuıac.aktır. 

ŞEVKE'J' BİLGflf 

Amerika-Japon• 
ya münasebatı 

Va ·n:ton, 7 (A.A) - Japoır.a
.)eni elçisi Vnnıura Sıtn Fr ıısı kpYI 
~elınis, Amerikan "azetecilerinc be>.,. 
nahnda Japoatya ile Amerika ,;ıra ındt 
mu lihanc h•lledilnıiyccek hiç bir me" 
sele olıııadıi!ıJu sôylem~tir. --·--iri anda tehlikeyi an-

ladı, tedbir alı yor 
Dublin '1 (A.A) - Serbest Irland 

Dublin ve .Kingstavn sehit·lerincl ki 
cuklarm tchliye ;.i için tedbirler alma 
tadır. 

Borsa 
ÜZÜ~l 

2!\3 İnhisar idaresi 
5ı K. Taner 
11 'M. H. Nar.lı 
5 Kadıi Akyigit 

3GS Ycldln 
No. 
No 
No 
No 

7 

9 
10 

iNCİR 

7a 11. S be 
25 S . Süle') m no' ıç 

100 Yetdkn 

25000 l<ılo Ze~ lm'f a ı 
30 ton Arpa 

434 Çll\'lll Susam 
25 Bah·n Pamul ... 

15 
28 
31 
19 50 

12 
12 

42 
7 

29 50 
71 

12 
12 

Tirede seylaba maıuz ki.ı~leıd n u
laı· çekilınckte devam ediyor. Yeni çift
Jık kö~·ündo hayvan zayiatı varsa da 
hayvanların ovaya da~ bulwınuısın
cian zayiat miktarı henUz tesbit ~dilc.
nıe ıişüı·. MahaUt Kız.ılııy te 1dllltı tar.a
fından .imkAn ni :betinde 'ardım ynpıl
mnktadır 

PERŞEMBE AKŞAMI 

BAYINDIRDA 
Bayındırda lI ko.} u ıl Çu111 ko) iı 

arazisi t mmnen, Kwlcaova ~1~i kUyU, 
Ulndı. Çamlı, C1plnk. Elifli Karah nlı, 
Yusuflu, Yaka ve Falaka köylcrlle Ba
yındıı· m rk ün1n M nder kı;:ıı ıudald 
, rnziSint kısmen sular kaplamıçtır. Ku; 
n~ ulile henüz toplanaınıyan pamuk-

Deniz Gazinosu 
EGLENCE <· ECESİ 

SAAT8DE BAŞLAR. 

Masalar yemeklidir ••• iki gün evvel masaları
nızı angaje etmenizi rica eder-

Ankara radyosu 
~• ' ........................... ..,. ............................ . 

BllGON LALE B · .. Lil TAN 
8.00 Program \C memleket saat ayarı Tel 2153 ugun e ve Tel 4248 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl. 8.45 
9.00 Ev kadını - Yemek listesi .. 13.:SO T • ı d 
Program V\: memleket saat ayarı, 13.33 80 8Jftema arın a 
Müzik : Türkçe plüklar 13.50 Ajans ha
bcrlcıi 14.05 MUzik : Türkçe plaklar ... 
14.20 Müz.ık : Ri:rnsetici.Unhur bandosu 
15.00 'MUzlk lll. 15 30 Milzik : KonsQf 
(Ankara de\•let konservatuvarından 
naklen.) 18.00 program ve memleket sa-
at ayan 18.03 MUzik; Radyo caz oı·kes-
rası 18.40 Tilrk müüğinden folklor tlr

ııt-klerı 19.00 Konustna (GünUn ınesola
leri..) 19.15 Müzik : Tanbur ve yaylı 
tanbw·la saz cserlC,t i 19.30 Memleket sa 
nt ayan ve ajans haberleri 19.45 'Müzik: 
Meydan faslı . 20.15 Radyo ~azctesi 20.45 
Miizik : Karışık şarkılar 21.15 KonUŞmn 

DAl.ıUALAlUNDA ÖIJ'Ül\Jı. DEIÜNUKLEBiNDE AT~ KAYNIYAl'İ 
MEV İMİN EN Bth'1lK CASUS VE HARP F1Lı'\lf 

Şimal 
TORKf;S 

Denizinde Cası.slar 
KONR AYD VAYTİN SADE ERt .. 

LALE'nin 2 inci fllnd TANIN 2 inci tnanl 
Bia lmlARALI ŞABKICI KOY· 
İIQY CİNOTRtNtN en «iizel filmi .. 

PARAMUNT ştRKE11NtN EN 
GÜZEL iNCİ i 

VE (Bibliogrnfya) 21.30 MUzik : Rarh o sa-

~~·. S~KK HABJ.:JlIJ..."Ri '?._1 .. LONDRA ~iN bonıbardınıaıu - J .. ONDBAD diı iıriilcn Alman la;narelc.ri.. - B. lon oı:kestra ı 22.30 Memleket saat aya- ı•vıor '' CASUS CASUS AŞllLAR 
~~~ılın ~udar~ tertibatmı ~eft~ • 4TiNAl.'A gelen itahan esirleri ~ e ATiNADA )apılan ~ikler .• ARNAVUT· rı. ajnns hnl~ıl Ti, borsalar fi::ıtleri .. 22. , U 
,l \..ırA mutm dı asker sevki~-atı .. GÖRl~NtN 7.apb jclıı hiiooınlar .. Yunaa ordusnnnn C'.ÖJUCEVE '-•1lan .aa lan 50 Konuşma (İngiliıee ·Yalnız kısa dal- Her1)ert tar al. (.t~nıde MI~ 

:u:a nula GlRJSf.. l'unanlılarm aldıkları harp Jeu:ıınu.. ga J>O~tasi}le) .. 22.50 Müzik : Cazbant Elf SON GELEN L'ESPİOKRE ELi,\ 
:\INJ'li'i'ELElt : 2 - ::.:ıo - 5.:10 - i.::o - 9.3'J •• Cumarteii, Pazar ı:iinlui 1.::W da ı ..... 1- .. pl. ~Sant 23·10 n kadar ya1mz .wınn dal- TOJIKl'E HARP jurnali T"RK,.E HARP Jn•'IUIJ..:: 

~----------••••••••••••••••..;. •• .;;~~~~;.;~;;~~---.J gal ıle...) 23.25. 2300 Yannkı program ,.. " ~ 
ve kapanıs.. ~--•••••ill••••••••••••••••••-lllJ'1 
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USTABAŞI YE iKJ AU!YCA"S'IB 
~ DendP ue ~ ~ t...,,.ıcn. ndies• 

leMd ntldöPlctfltnden : DiKKAT 
iZMiR TJCARET MAHKEMESiN
DEN: 
lzmir incir ve üzüm tarım satış koo

peratifleri birliği tarafından acente safa. 
tile Frate1li Sperko E.nrico Sperlto Fiğli 
halefleri aleyhine Lebiataoda mukim 
Lube:ı.Jııe - Wdywıki Zjednceziny Ek· 
aport - Drz Wny - zed spollca Akcyjna• 
ve - Dal Beynelmilei ticaret anonim tir
keti - ve Centrala Eksportu Drez Wne-
ğo U. Warzawıe - ve - A. Huberman -
firmalanndaaı satın alıp Danzig lima
nından Arğo vapuruna tahmilen altı kı
ta konıimento namına gönderilen kutu
luk kerestelerden t 587,556 metre mik· 
ahını em.U eden • 3 ve 4 - S ve 6 nu
ml\raL kontimentoların orjinal nüsha
ları gelmediilnden ve harp dolayasile 
ziyaa uğraması kaviyyen muhtemel bu
lunduğundan me:zkür konşimentoların. 
iptaline karar verilmesi talebile açılan 
dava üzerine ıcra edilen tetkikatta mez
kür kerestelerin davacıya ait old~na 
dair vesika ibra:ı edilmiş olduğundan 
ticaret kanununun 636 nci maddesi mu
cibince mezkür konşimentoları bulan
ların 45 gün zarfında mahkemeye ibraz 
etmeleri ve ak11i takdirde bu müddetin 
hitamında ipaline karar Yerileceği ilan 
olunur. 

• MUessesemi:ı i<;in aşaji'tda mikdar l't'I sanatlan ysılı ustabası n- i çiler alı
nacaktır-: 
Mikdar Snnatı 

Çii sıiır etil le yapılmış pastırma \'C sucukları yiyenlerin hağırsaklarmda (Abdest bozan) dedifimiz uzunJuklen 
dört metreden on metreye kadar şeritler, kurtlar biisıl olur. Bunlar vücuclummdaki kanlan emerek karu:ıztık, iştahsa· 

l lfaddehane wnuın: ustahr.Şt'"' . . . 
1 Makine ustaba$1Sl (llaltle .bininden nnhyanlar tcrcılı l'dilccckür.) 

hk zaiflik, kusmak, ha~ dönmesi ve nihayet <ilümt: sebebiyet \'erirler. . . 
Bu lnu11anlan kurtulmak itiıı c·n birinci deva uTlMOFUJ) dur. Kutuların ı~ınde kııJI~ tanı yaııh4ır. Sıhhat ve· 

1 Tamfralt 1Mtahatul 
1 Elektrik i,lerl U'*°'1-l!I 

16 Birinci sımf elcktrikd 
3 Hadde postabası-.ı 

· 7 ffaddc ustası 
6 Hadde alma t~'ih,,.n m· tası 
R ffadd., Toma ustasa fRirincl sınıf tornacı olabilir .. ) 

21 Tesviyecl 
2 Oks*n kaynak~ısı 
l EJektrlk kayndflSl 

5 Elektrik ~dsi . . 
7 Dizel ve buhar makinelffl "llU'kinisti • 
l ~nzt'J ustası (Taktir i$~rir.«n anlaması lamndır.) 
1 Jı're7.l't-i 
l Borlll u • 
5 Lokomotif makini .. ti ( .oe, let demıryollannda ('alısmış olmak 'c ma-

kinistlik ,'eSika:unı haiz bulıtn.mak).. . 
7 Buhar vinci makini~U (Gcpı.i.erde veya scn·ar ,·ın<:lerde ealıı.mı_ş ol-

mak ''e makinistlil.: ve.-ik&.41un haiz bulunmak) .. 
6 LokomotiC ateŞ(;is! (t\tesd \•t"fikasım hiiz bulunmak) .. 

Lokomotif mmircisl.. 

AKANILAN IWSAF. 

1 - Askcl'lij?inı yapmı' vlıll!tk.. . • . 
~ _ Uwıı :zanmıı faln·ikaf;ırda me:.lc•klerıvle alakalı ıslc>rdo Pa]ı~mış olmak. 
3 - U:stcı~şılarm sanat mcl.;.tcbi ıı.e:zunu olınalan ~rtt1!'. . 

İııçileı den sanat meKteh~ ıııc:ıınu o1:mlar tel'cıh edıforcktır 

\~ERİLECEK ()('RET 

Karabükt . müessesede yap.!:ıcd: imtihanda göstereCf'kleri liyakata ~öre, 
usUıoo!>ılar<;.: 100 iltı 170 lir~ıva b.daı· ı yhk iicrct ve işçilere dP 200 kuruştan 
500 kuruşa kf,cl<ır ycvın ~ c '"~ ı :lc-ı:ekıir. . . .. .. 

Taliplerin 25 2 1941 tarıhinc hıd'lr honser\'ıs ve Polıs husnuha1 sabadet
nnııı •sİ\ le Kr.rabiikte miies...ese r.ıu·:ıiJ"liiğilnc ı~iiracaatleri. 

2-5-4' .,GS (190) 

mTJSAır VEKALETİNDEN: 
1 - V ckaletimizce lzmir ve ödemiste yaphrılımı.kta olan - 2250 - adet el 

dokwua tezııahının ambalaj i~i aç.ık ckııiltmeye konulmuştur. 
2 - 2250 adet e1 dokuma tezgahının tahmin edilen ambalaj bedeli -4500-

lira olup muvakkat taminatı -337.5- liradır. 
3 - lhat•ı 0/21<>41 pazartesi günü saat 1 S de Ankarada vekalet bin«sın

da toplanacak komisyonda yapılacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saate kadar 
teminatlarını yatırmaları laz1mdır. 

4 ........ Bu hususa mlit,.allik şartname ve rcaim vekalet levazım müdürlüğü ile 
lıttanbul ve lzmir mıntaka iktısat ınüdürlükleriııd~n parasaz olarak alınabilir. 

Q 24 29 2 8 232 ( 122) 

kalctinin miisaadesini haizdir. Jkr l't'Zancde bulunur. 

Timofuj Timofuj 

Bronşitlere KATRAN HAlll EKREM 

lzmir } r uhubat Bakliyat ve 
ya~lı tohumlar ihracatçıları bir
liğinden: 

StatUmüzün 12 inci maddcs.l mucibince Birliğimizin Adi un'· i heyet top
lnntısı 21/2/1941 cuma ~tinli saat 16 da hınir Ticaret Ye Sıma-. ı odası salo
nunda yapılacaktır. 

Birliiimizde kayıtlı i\;!aların teşrifleri rica ol un ur. 

R V Z '4 A M E: 
1 - İdare heyeti ve milrakip raporlarının okw1ması .. 
2 - 940 blançosuııun tn.'>diki ,.e idare heyetinin ibrası:. 
3 - 941 bü~ tasdiki .. 
4 - İdal'f' heyeti ve ınilrakip ~eçimi.. 

• 458 

Garp vilayetleri canlı 

(306) 

hayvan 
Türkiye palamut 

birli tinden: 
ihracatçılan ihr~cil:tçdan _bir~~~en~ · 

ı Statuınuzun 12 ıncı ınaddesı ınut·ibmce Bırlıgımızın adı uınuml heyet top· 

Stalllınüzi.in 12 inci r:.:ıJcfo<ıi ıntır.ılHnct• Uirligiıııi7Jn fıdi unmmi heyeti top
lantıı;ı 21/211941 cuma ~i"niı 'mat ·ı; ~(} da İzmir Ticaret ve Sannyi odası sa
lonunda yapılacaktır. 

Birli~imizde kavıtlı R. nlıwm :c.·::r;tı...-ri 1·ic·a olunur. 
RUZ il A M E: 

1 - İdare heyeti \"C ınürakip ruoodarının okunması.. 
2 - 940 blançosunun tas<lir.i ve ıdare h'-'veUnin ibrası .. 
3 - 941 htitçcsinin tasdiki .. 
4 - İdar" hc\,•eti ve mtira :;in ~eciıni .. 

456 
tı ht $ 

(308) 
F Q t • 1 , ,n 

E~e mıntakası Kuru Meyve 
ihracatçıları birliiinden: 

Statümüzün 12 inci mnıl.ic ~i rııucibiıH'<' Birliğimizin !i<li umumi lı~yeti top
l~nusı 20 2/U141 perşembe günii saat 16 da hmir Tic.ırel VE· Saıuı\'İ Odası sa
lommdu yapılacaktır. 

Birli,giınizdc kayıtlı azala:·ın Lcsri 11c ri rica ol uııur. 

RVZJIAME: 
1 - İdaı l: hC'\'C.•ti ve mürahip ra11orlannırl okunması.. 
2 - 940 blancosunun tasrJilt; ve :<iare hevetinin ibra.en .. 
3 - 4111 biitcesinin tasdiki .. 

lantısı 22/2 '1941 cumartesi gllııli saat 10 dn İzmir Ticaret Ye Sanayl odRsı sa
lonunda yapılacaktır. 

Birllğimizd0 kavıtlı az<ı.larm tcsriflcri rica olunur. 

R V Z NAME: 
1 - İdare heyeti ve mürakip raporlanmn okunması .. 
~ - 940 blaneosunun tasdiki ve idare heyetinin ibrası .. 
:~ - 941 bütçesinin tnsdiki.. 
4 - İdare heyeti \'C mürakip seçimi.. 

409 

• 

li~nden: 

(305) 

Ştatüıni.\z.ün 12 inci m cldcsı mu::ibince Bidigimi.z.in adi urnumi heyet top
lantısı 20 2 1911 perşembe gıini.i :;ı.at l8 de İzmir Ticaret ve Sanayi odası sa· 
)onunda yaJ)llacaktır. 

Birliğimizde kayıtlı ilı-.aların Jeşrıfleri rica olunur. 

R V Z 'NAME: 
1 - İdare heyeti ve mlirakip rapcırlannm okunması .. 
2 - 940 blançosunun tasdiki ve idare hevetinin ibrası .. 
3 - 941 bütçesinin tasdiki .. 
4 - İdare heyeü>ve n ürakip seçinıi.. 

457 (307) 

4 İdare heyctı 'c miirai{ .J' ~e~ııni.. 
(30-t) Garp vilayetleri canlı hayvan 

Türkiye .Zeytinya~ ve Kebati ihracatçıları birliğinden: 
"' ) • h ) b• ı• w • d Statümüzün 13 üncü madıfosi mucibince Birliğimizin fe,·kalade wnumt YB2" a r 1 racatçı arı ır ıgın en: heyet toplantısı 22/2/1941 CumarU..1 günü saat 10.30da1zmir 'ficart>t ve Sa-

~ mıvi odası salonunda ynoıfacaJ,tu·. 
Stalünıiiı.i.m 12 inci .ıu.<ldcsi muc:lmıcc Birlittimizin adi umumi heyeti toı>- Birli~imizdc kayıtlı :ı. rın 1,e,r;fie.ı·ı ı-icn olunur. 

lantıs.ı :.!O 2 Hlıl l peı-sf'ıııhc ,.!linii ~mıt 17 de İzmir Ticaret ve• Sanayi Ôda.<a sa- R U z H A Jtl E : 
lomuıda ~ upıl.lC4'\ktıı-. 

Efo lıt!iınil.d(' k:.ı\ ıtlı ·iwlar.·ı h'srıflcrı rıca olunur. 1 Statümüzün 12 i-nc·i •1.aclc:!('Slı1cıe yapılacak tadilat .. 
. R V Z HAM E : 

1 - Jcl,ıı lıE·rcti ''<' 11 iira1<ı ı> ·aı r rlnrının ok11nınası .. 
2 910 blfırıl'osım• ın trı rlikı v ;, r r<' lıevetitıin ibrası .. 

!}~ 1 btltcesi11in •a<-~iiki .. 
id.11· ht \<ti ' :· ürak·ı, ı.. · i nı .. 

461 (303) 

Ti;rkiye 
ya{rlar ihracatçılan 

StattimUzün 1:1 unci.l nıacld:!!>i ını..cihince Birli~i.mizin fevkalide uınumi 
lıe\ Ptı to1Jlar.tl8l 211 2 ~ıU nerşee1he ı.ıiinü saat 17.30 da İzmir Ticaret ve Sa· 
rıv ı odası .. .ııonuı da vaıulacak!ır. 

452 (312) 

Statiiınüzün 13 üncü maddesi ınucibince Birliğimizin f<',·kalade umumi 
heyet toplantısı 20 2 941 per~mbe günü saat 16.30 da İzmir Tıcru'C't Ye Sa-
navl odası salonunda yapılm .ıktır. . 

Birlil:tiınizde kayıtlı azaların te~flerı rica olunur. 
RUZ il A Jl E : 

1 - Statümüzlin 12 ind mafiJe-,indc 'apıll\cak tadilat .. 
4S5 

Timofuj 

JZMIR BEl.EDIYESINDEN: 
Tepecikte 1213 sayılı sokakta mevcut 

adi döşemenin tamiri işl yazı lşleri mil
dilrlüğündeki keşif ve şartnamesi veç
hUe bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
mıstu-. Keşif bedeli 886 lira 50 lruruş 
muvakkat teminatı 66 lira 50 kuruştur. 
Teliplerin teminatı Cilmhuıiyet Merkez 
Bankasına yatırarak makbmlariyle pa
zarlıkla ihala tarihi olan 17/2/1941 na
zartesi ~ilnil saat 16 da enc-ümene mll-
ı'acaatleri.. 22-29-8-15 

CümhuriJ et bulvarmın Gazi bulvarı 
ağzile Cüınhuı iyet meydanı arasındaki 
bir taraf yolu ve Gazi bulvarının ağzı, 
Çolak zadc.Jer ticarethanesi ile Deniz _ _____ s __ 9 __ ,_ı __ 4_3_4_0 l 6) 

yolları idarehanesi önlerindeki döşeme- AKHtSAR ASLiYE HUKUK -
lerin parke taşı ile esas tamirleri ve bu H KiM 1 
yerlerde mevcut baca ve menfezlerin A L OINDEN : 

Davacı Akhisann Reıat bey mahalle· 
tamiri, HulCısi bey caddesinin Fevzi pa- sinden Hacı Ali kw Sabriye Düvenci 
şa bulvarından itibaren banka altı isti-

tarafından davalı ikametgahı meçhul 
kametinde dö;ıemnis kısmının esaslı ta- K K 
miri ve diJ!;enmeıni!; kısmının da yeni- On) alı azım oğlu Ömer Düvenci aley-
ÖC"ll dö.setti~ilmı si VC' bu kısımda nyrı- hine Akhisar asliye hukuk mahkeme-

sinde açılan boşanma davasının cari ca kanalizas~ on ~ aptmln~ı işleri, fen 
işleri müdürliiğtinden 165 'kuru~ muka- muhakemesinde davalının .ihmetgilaı 
bilinde tedarik edilecek keşif, proje ve meçhul olduiu namın çıkanlan daveti-

tı yeye verilen rnetruhattan anlaşılmıı ve 
sartnaınesi mucibince ve vahit ıat esası tebli tı ile .,,,_ . L-

üzerinden kapalı zarflı ~ksiltmeye ko- ıa . n ~a:ıete .uanen ıcra.~ -.-
nulmuştur Ke~if bedeli 33002 lira 98 rar verılmiı ve muhakeme giln" de 

· 1• 2 l 7 /2/94 1 talik edilmit olduiund.a 
kuı·us muvakkat teminatı 2475 ıra 5 d lı ömeri ezkü •. nd dbk 
kııruştm'. thale.ı;i 19.2.941 Çarşamba gU- ava brıed~ ~trd SU ball:c.1a eme
nil snat 16,30 dadır. 2490 sayılı kmıu- r· ge -11--~ _,_11: -•--- --- ~:! 

.!~ ~ hU' d ,__ rla t k Aaran ve.~ ıısu,. m~ .. _ nun taı-uatı ua ın e nı:ıın nmış :e - lm k .. ilıı _ l 
lif -Lt la ihal Ü il ---• t o a uzere &11 o unur. 
m~ up rı ,. e g n. ~u na .f l7 0 22) 

lS.30 a kadar encumen nyasetine veri- --------------lir. 2-8-14-17 385 (191) 
Belediyemiz Fea itleıinde kontrct- lZKUt tCRA MEMUBLUOUNDAN: 

lörlük münhal olduğundan a,.plaki EmWt ve lQvtam banlcmndan adünç at. 
ıeraiti haiz olanların 12/2/41 tarihinde dıl~ ~raya mukabil bankaya ipot.ek er• 
1aat 1 O da yapslacak mü.baka imtiha- le_diii hınirde. GU.zelyalı mahallesinin es. 
nana iftirak edehilmek üz.ere daha evvel ki Bozkır yeru 43 sayılı sokağında U balı 
vesikalarile birlikte F'en i,\eri müdürlü- çe kapı ve 35/37 e\' kapa No.lu ve tapu. 
ğüne müracaatla "a)'t olunmalan ilan .nun ~ydına g6re 920 adanın 5 ve 8 par-
ilin olunur. sellerınde k~yrtlı ve sair lüzumlu izahatl 

1 - Türk tabiiyetinde olmak dosyasındaki tapu k~ydı ve v~et l'apo. 
2 - Askerlik fiili hizmetini hitirmiı runda yazılı 1800 lıra kıymetı ınuham-

olmak nıeneli 1naa mil§temillt gayrimenkultın 
3 - Lise, Fen veya orta mektep me- mUlldyett açık nrttırma su~tfle ve 884 

zunu bulunmak numaralı emlak ve eytam bankası kaı:ıu· 
4 _ Hiianühal vt- ,:;ıhhaı raporları nu :nu

1 
clblnce bir defaya mahsus olmak 

'b 1 k şartıy e artıı,nası 10. 3. 941 pazaı·tesl 
1 

raz e me · 8 10 462 019) günü saat 14 de icra dairem.iz icinde ya. 
pıhnak üzere bir ay mtiddetlc- satılı!a 

~----------•'-!konuldu. 

iMi Bu arttırma netice.sinde satıs bedell 
tahmin olunan kı.yınetin ytizde# yetmfs 
beşini bulursa en çok arttu'ana ihatesl 
ya.PJlacaktır. Abi ta~e 2280 numara. 
lı kanuna.~ atı§ geci bırala1acakbr, 
Satış pe.şfn para ile olup milştcrlden ya1-

Ec;ıan KEMAL AKTA$Dl .nız yilzde iki bµçuk dellaliye masrafı 
SAHESl'!Rf..ERİNDr.~... ' alınır. lşbu gayri menkul ~inde her 

Hi.LAI. ECZ l&Jıf Uİ hangi bir şekild~ bak talebinde bul~ 
,, • nanlar ellerindekı resml vesaik ile bJr.,. 
••••••• .. ••••••-.... liktc on beş gün zarfında tımir icra..c:ma 

SiLiFKE SULH HUKUK HAKiM- müracaatları lazımdır. 
LtOINDEN : Aksi halde haklnn tapu sicilincc ma
SUifke tüccarlarından olup vefat lunı olmadıkça paylqmadan bar~ q.. 

eden Lübnan tebaamdan Sur.iyeli Fer· fırlar. 25. 2. 941 tarihinden itibaren şan .. 
callanın terekesine ait T. C. ziraat han- name her k('se açıktır. Talip olanların 
kasına merlwn 50 ton ve yine mezkür yliz.de yedi buçuk teminat akçtiı ftJ'a 
hanka anbarında mevcut ölünün tereke- milli bir banka itibar mektubu ve 940/ 
sine ait ayrıca 145,350 kUo arpanın 19050 dosya uwnarasile İzmir ikinci ic. 
17 /şubat 941 pazartesi günü mahkc- rn meınurluguna müracaatları ilan olu. 
mece aatılrnaaına karar verilmiş oldu- nur. 449 (318) 
j\ından talip olanlarm ve şartnameyi 
görmek isti) enlerin lstanbul lunir, 
Mersin ve Silifke ziraat baokalariyle Si. 
lifke sulh mahlu:mesıne müracaatları 
ilan olunur. 

436 (3 IS) 

AKHiSAR ASLıYE HUKUK 
HAKtMLICJNDEN : 
Davacı Akhisann Şehisa mahalle:sin

den Hayriye Elma tarafından davalı 
1itametgahı meçhul Baya:zit oğlu Abdul
lah aleyhine Akhisar asliye hukuk mah
keme.'l.lne açılan bo§anma davasının ca
ri muhakemesinde davalının ikametıa
hı meçhul olduğu namına çıkarılan da· 

eratör 

DABi OKE 
lZMiR ASKERt HAST AHANE.SI 

KULAK, BURUN ve BOCA.Z 
HAST A1JKLAR.I MOTEHASSISI 

llünci Beyler ..... Ne. ( 80) 
Hutal....... w ciin Giled• eonra 

kabul .. tedavi eder. 
vetiyeye vınilen mesruhattan ania,alınq ---------------
ve tebligatın gazete ile ilanen icraa&M D O K T O a 
karar verilmiş ve muayyen olan 17 /2/ ADnl BiP Befıfın .,.... 
!M 1 pazartesi günü saat 1 O da davab Manisa A..4';. Hastanesi Kulak, Botu, 
Ahdullahın mahkemeye gelmecliii tak· Bunın nıWebaı.mı 
dirde hakkında giy!lp karan verileceii ihtisa tahailiııi Fransada i.kınal etmiltlr 
!ebligat makamına kai.ıu olmak iiezere Her ıiln hasta kabul eder. 
ilan olunur. MUAYENEBANESt : ManJsacla 

441 ( .32 1 ) izmir caddesi No. 115 

Bıı 'ı"İ.1 ;~de kavıtlı ft:,.alarm teşrifleri rica olwıur. 
RU Z NA M E : 

~t· ttıınnzun 12 inci m,.~ yapılacak tadilit.. 
Izniir Pamuk ihracatçdarı bir- Izınir Hububat, Bakliyat ve 

Ii~nden: ya~lı t ohun.lar ihracatçdan bir450 (314) 

RZMIR HAFIA 1ı!flDURUIOV11DEll: 

J· nısul ... iz 2 

.ııı. 1111n taı ı l'I ~5" }' « 5 kuı tlŞ kesif bedeJiy)c 5 2 1941 tari
' 11 13 ~iiıı mtiJdrıi :ınl< d,siltıneve konuldugundan isteklilerin 
.~.ı hiikiiınlerinc göre hnzırlıvacakları teminatlariyle birlikte 20 

ı ı:rüni.i ·-aat 11 ele> Nafıa ınüdlirln~\nde mllteşekkil ko-
\'tır: , lan R 14 102 (301) 

llA l'tiKA F 1 Lll\1 YEN iDE 
M ANON 14ESKO • Türkçe- . 
MOTO CA~AV AR ADAM 
h~ so~ IJARP HABERLERi FOX JUUNAl .. DA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANSLAU : 11 !llı - 2.30 - 5.45 - 9.00 DA .. C-'eii_ ~ 10 DA .. 

Statümüziliı 13 Unci.i ınaddo.si ın"Lcibmcr Birligiınizin fe, kaladc umumi 
heyet toplanllsı 20 '2 9-t 1 petsi'ınbe günii ~at 18.30 dn İzm r Ticart>I 'e Sa
nayi odası !i:alonundn yapılacaktır. 

Birlii':iınizdP ka, ıtlı ~'w.afarlll teoır:fJeri rica olunur. 

1 
RUZNAME : 

Stntüınüzün 12 inci ınailde!-indt· vrıpılı:ıcak ta<lilut. 
451 (313) 

Türkiye palamut 
birliğinden: 

ihracatçılan 

Slat.Umüzi.ııı 13 üııci.i madde~ i ınncibincl' Birli~imizin fr., kalad umumi 
hpYet toplantısı 21 2 lNl Cuına ı~ılııii saat 17 dt• İzmir Ti<·are>t H• Sa
nayi odası salonunda yapıla~ktır. 

Birliğimizde kavıtb azalann teımflerı rica olunur. 

ı 

RU Z NA ME: 
Statümı tin 12 :ııcı ~; dt vapılac;ık tadil~. 

4.:)4 (310) 

li~nden: 
Stalı.imüziln 13 imcii lfü ddcsı mucihınce Biı·lı.gıınizin fc\kalade umumi 

heyet toplantısı 21 2 1941 Cmna r.ünü saat 16.30 ela İz mr Ticaret ,.e Sa
navl odaı:;ı salonunda yapıla.:aktu 

Blrliiimizde ka\ ıtlı l\zaforın resr: flcri ı ica olunur. 
RUZN A ME: 

l - Statümüzlin 12 ır:ci ın.ı:ıd-.iesinde :rnpılacak tadilat .. 
453 (311> 

GtlZEL HAVA KVLilBiilfDBN : 
8 şubat 941 cutnarte-;ı ~ilnü nkdeı.Jilcc<'ği nvvelce il&n edilmis bulunan se

nelik heyeti unmmiye i<.'tirn:ll'ıtn ~c'rülcn lilzum iizerine 15 subat 1941 cu• 
martesi günil saat 17 \e talik Pilildif! il.m olunur. 448 (320) 

İDIİR KIZILA.Y CEMiYB'J'İNDEN : 
Esas nizanı.name ınucıbinr~ muta• sene! 

ünu 11aat 18 da Halkıevinde l arıl<w.ıktır T\h:ı 
tin teı!ırifl r' rJca o~u.nır. 

u bat 1\.141 cumartesi 
\ 't.t s ~ 1 azanın iç

ta02) 



• YElff .ASIR 

Haı'p maıral ları IDlllYIDI llZIYET Propaganda haı !Jı 

58 senede k~u- Inqiltere ı sene- HILI IAZl~.!ÖRÜIÜIOR 
lan ltaly~ ıqı- de 3 milya~ 300 Bükreşte i(ece 
paratorlugu 2 milyon. lira gündüz askeri 
ayda yıkddı harcediyor devriyeler 

Bu cephede de 
A iman metot
lan muhakkak 

yenilecek ••• 

Zehir kaçakçıları ve 
ahliksızlıkla mücadel 

Eingazinln qgall, Ylfl Londra, 7 (A.A) - Maliye naan aezı·yor ---------------..ııııı.:11---------~------
MJıümetlnl AlmanyayG Sir Kingali Vud avam kamarasında ye- ~ 

Londra 7 (AA) -Avain kamarasın
da yapılan müzakerelerde, istihbarat 
nezaretinin vazifesi hakkında sorulan 
sua11ere istihbarat nazın B. Daf Kuper 
tarafından cevap verilmiştir. B. Daf Ku
per söz alarak nezaretinin İngiliz mat
buatının idaresi hususunda büyük bir 
rol oynıyabileceği kanaatinde olduğunu 
söylemiş ve Alman propagandasından 
bahseder k ezcümk şunları söylemiştir: 

l.stanbul 7 (Yeni Asır) - Son gün- Diğer taraftan fuhuşla da müca 
terde zehir kaçakcılarile mücadele şid- şiddetle devam ediliyor. AhlAk zab 
detlenmiştir. İki günde şehrimizde 24 bilhassa taşralı delikanlılara m 
eroin ve esrar kaçakçısı yakalanmıştır. olan uygunsuz kadınları takip etme 
Suçluların evlerinde yapılan araştırma- dir. 

11,.,. 1 Jıallllellendlrec:elı. ni tahaiaat verilmesi hakkındaki talebi Londra 7 (A.A) _ Royter ajansı Bük-

tn tevdi ederek beyanatta bulunmuştur. rüşten isühbat ediyor: 
Rad, o ıazetesine göre ~inılyazinin . • Nazırın bütün hizmetler için milli mas- Son isyan hareketinde methaldar bu-

l(İlizler tarafından işgali ita an prestı- rafların halen günde 12,5 milyon ster- lunan altı demir muhafız, Hitler gcnç-
jine indirilmi 8'01' bir darbe teşkil ede· lı·ne balig .. olduönnu bildirmesinden son- f l ııı.b ldukla hal 

larda kilolarca esrar, Afyon ele geçiril- Geceleyin yapılan kon.trollar n 
mi~tir. sinde uygunsuz 31 kadın yakalanın ı i l!_ı__:_ darbe «»- liği üni orma arını cı. is o rı -ttktir. ki a' içinde ngİı.uıc.nu • ra vCTdı·g .. ı· maltlınata göre milli tasarruf ıi d · 

de k d .. · t luk de diin a]qam. bir polis ve aske evnye Jerh w 58 sene ur ugu ımpara or ı·lk yılı zarfında bı·r milya. 400 mılyon k f 
Suçlular adliyeye teslim olunmuşlar- bunlar muayene edilmek üzere 

dır. zUhrevlye hastan sine naldedilmi tfr yıkılmıshr. hal h f d kolu tarafından yakalanmıştır. Tev i 
Bın azı Italyan ımparatorluğunun en sterline baliğ olmu! ve e~ .~ ta a edilenlerin üzerinde tabanca ve bomba-

mun ıt topraklarım teşkil ediyordu. Bu- vasati olarak 26 milyon sterlin uzerın- lar da bulunmuştur. Askeri makamlar 
mhacirler iskan edilmişti. Gelen den cereyan etmekte bulunmuştur. Na~ crdu ci.izütamlarının umumi nizamı ida

~:berlere göre İtalyan askerlerini takıp ' r hük
0

i tin tehlike baş gösterdiğı me etmek ve geceleri dışarı çıkılmaması 
-etn ı\ n İtalyan muhacirler İngilizll'ı·e takdirde buna kar,ı koymak için heT yasağına riayet temin etmek için Bük
iyı kabul ~östermişler ve İtalyavı harbe türlü tedhiri almakta tereddüt etmiye- reşte gece gündüz devriye gezeceklerini 

- Alman propagandasının nilfuz ede
bildıgi memleketlere bir nazar atarsak, 
bilhassa btiyük bir memleket olan Bir
le: ik Am rikn dl"Vletlerinde Almanların 
elclt> ettikleri n('tic ye bakarsak Alman 
itıbarının son derece sukut ettiğini ko
layca göriirüz. Alınanlann gerek Amı; 
rikada, gerek diğer memleketlerde istih
sal ettikleri neotireleri göz önünde tutar
sak Göbelsin propaganda nezareti tara
fından sarfedilen muazzam meblAğlann 
j!f niş mikyasta israf edildiğini görürüz 
Bı..1na karşı bizim daha b sit ve daha ağı 
hareketli olan usullerimiz netice itibari
fo Alm:ın ml"tocllarını muhakkak suret
te ~ e., cektir. 

Ziraat mühendialerinin vazileai 
Ankara 7 (Yı;ni Asır) - Ziraat mühendisleri y:ırın (bugün) Ankarada 

toplantı yapacaklardır. İçtimaı ziraat vekili B. Muhlis Erkmen açaeak1ır. 
Bu toplantıda, ziraat mühendisleri birligi nizamnamesi, Türk ziraat 

hendislerince bugi.inUn zirai davasında alınmış olan rolün ehemmiyetil<> m 
nasip şekilde değiştirilecektir. 

süı uklt>di~i için Mussoliniyi takbih el- ceiini bildirdikten sonra şu iki tah11i11at bildirmişlerdir. 
m · 1 rdır. ttalya artık impara'orlugunu ıal~hini trvdi eylemittir: Silah altına çağırıla~ak yahudi dok
kendi emetiyle kurtarmak iimidini kay- ı _ Mali senenin sonuna yani 31 tor, eczacı, mühendis ve mimarlar rüt
~tmi ... tir. Habeşktanın istiklalini lnıtil- marta kadar harp maarafJ"rını kartıla- helerini muhafaza etmekle beraber üni
tercı:., temine çnhııacalı hakkında Eden mak üzere 600 milyon sterlin. lor nnlarında hususi bir işaret taşıya
taraf n :m '"'~ıbulan beyanata _italy~~ 2 _ 1 Nisanda bqhyan gelecek mali caldardır 
sİ'.\'a ı mahfillen şu t'evahı vermışlerdır. . • .,. .1 t r Di.in akşam Entelektüel lejyonerler 0 

ltah a Alman;:\ a ile birJikte 1n~liz sene açm ır mı yar s er ın. . ~rubu toplanmış ve afillerin şefi Horya 
imparatorlotuna kar$ı kendi haklanm Nazır sözlerine söyle devam etmış- Simanın hattı hareketini takbih etmistir. 
~e istikbalini mtidafaa41a devam edecek- tir: Ent l<>ktüel Jejyonerll'r demir muhafız-
tir. - Ba tahsisat verild_iii ~~irde i~in- lar teskilatının isyanı çıkaran veya is-

ZAFF RiN VİŞİDEKI '1'&4iiRi . • de Wancluiumuz ~· yıl ıçm ':erden yana istirak eden unsurlarından Jejyo-
Bin 1inin i~i Fransanın ve V~- tahsisat yekfınu 3 mtlvar 300 milyona nl:rlerin temizlenmesi lüzumunu tebarüz 

nin , ti üzerinde müessir ol~caktır; ~lii olacalctır •. ~~ü~. t'iiuraflarımm ettirmisler ve general Antoneskoya mü- • •-
Bu tı metten sonra şimalt Afrıkadaki bır aenedenben ıkı mıshnden fazluana wharetlerini milttefikan ilan etmişlel"- Peten eskı· dost
l'ran 11 ınU.o;temlekeleri ht>r türlU tehli- baiji olduiu aibi geçen ilkteşrinde tah- dir 

ı;dERllA - f~l .tSI 

keden kurtulmuşlardır. Vişi httkllmeti .U.t istediğim zamandanberi de her · ı::;..---

··-·-·-·- _,_, ___ , ___ ,_,_ --,_ 

BIHBAZINIB ZAPTllDAll 
EHElllYET 

• • 
ı{eçıremıve-

lmvvct f simaH Afrikadan aldı~na gö- sün bir buçuk milyon artmıttır. Artma / ı~•k bagıv ftJD 
re bu b(>11{e ne derece kuvvetlenir9e Vi- tempoaanun ı niaanda batbyan önü- Bin gazi Q ınınca. • u 
si de o derece kuvvetlenecektir. miiıuWd mnali yılın ilk aylan için ne ola- Sah'I J k v Londra 7 (A.A) _ Roytcr aı·ansı bH-

.._L_.__ .-ll- ... __ •• ·--L- - Baılaralı 1 inci ı e e - opmıyacagı 
c:aiau awnnun ııı::uwrnem ..... ., ıçm •~ <liriyor: Bingazinin sukutu İtalyayı Af-

GENERAI.. VEYGANDIN SÖZLERi den tedbirleri almakta tereddüt etmiye- rak ordusunun büyük kısmını başka ta- rika sahilinde en mühim deniz ü sünden 

eekler 

General Veygand Bizertenin Alman- cefiz. Bu vazifenin biz~ tehmil ed~bile- raflara nakil için hazırlanabilir. Ümidinde mahrum etmekle kalmıyacak, bu ii~sün 
ıara terki hakkında mnzakereler oldu- ceği her hamuleyi, üzerimize almalltan Şarki Libyada en az 14-15 tümenlik ftalya ile muvasalasını kesecektir. Bu-
Jtu, buraYa Almanlann hücum edebile- korlmuyac:ağıs. bir tt.rılvan ordusu ta~amen imha veya Vişi, 7 (A.A) - Havas ajansı bildi- rası İtalyanlar elinde son münakale yo-
celderi hakkındaki eavialan yalanlamıs- l'4;i mebualardan Patrik Lavrens is- esir edilmic; oldultuna rıöre simdi general riyor : Mareşal Peten Amerikan yar- hı idi. ttalyanlann Tobruk ve Bardiva
tır. Generalin bu beyanatı ve te'bibi tenen tahsisat hakkında meclisin karan Graçvaninin Tunus cihetinde bulunan dım servisinin Avrupa müdürü B. Ho- da olduğu gibi bir kalede kapanmal(. dli
dik~ate ~vıktir. . . . . bahıa mevzuu olunca iki türlü fikir ve döı1 hafif tümenlik. 'ani 60-70 bin kişi- vard ile uzun müddet göril$mü11 ve ~üncesinden vazgeçtikleri, esir olıı ::ık-

Bını? zı zafe~Vışı m::"~r:i~ mütaleanın düıünül~miyeceğini söyle- lik Dir kuvvetten }>nska elinde bir şey Fransız mültecileri ile bilhassa kadınlar tansa çekilml' • i ve başka bir günde tt>k-
lnkın~a Bolma!,,_ Je anfil-~ e-ar -r- mit. mecliı zafer istiyor. Neticeyi isti- kal n mıştır. ve oocuklar için Amerikalılar tarafın~an rar döğilşecek vaziyette bu)unmağı 1eT-~e tir u ~u& uquıe r v1UU .,. - nln la d . t . . k 1 .d 800 l 000 '-' la k rdı h tla k d'-1 desi ııltmdadır. Almanyadan dı$anva ye v~ıta rı . a ıs emesı ınrurı- Bu uvvet er B"n~an en - ıu- Y•l>l ca va mm ana a rı en uu- cih ettikleri anlşılıyor. 
h '-- Fakat Parls R&Zeteleri- dlr demış, Amerıkanm yardımlarına lomPtr öted.-dirl r. Binaenaleyh Bin- ııe izah edil~i~. Mareşal. ~et~n bu İngiliz ileri yürüyüsii suratli olmu tur. 81

"·r ızmıvor. · tta 1 k h
0 

• • b.ld" · e bu aa:ı:i ic;tikametinde bil' netice arama1arı yardıma derı.n sil. kranıw bı_ldırm. L5 ve tngı0lı"z kıtaları evvelki airn Bing ziden nin nf' riyatı ihtilAfın mahiyetini anlatı- !_I!~~: r 1 b.~nı 1 ıknnış v « . "' tle 
4

_,, 

yor. Almanya Lavalln V1ıll bblneline ~ıa:'~abdma ... utun ~v~m a~ar1as~1nın .~ş- bPkl nemez. tki ay içindn İngifüler Si- Fransanm Bırleşikddevle beynn öCll Ya;- 86 kilometre mesafede Barçe civarında 
1 mn istemekle kalmıyor ~ tira11; e ecegıne emınım.:ı> cum esı e soz- di Barrani zaferindnn sonra Bugbug, dımına muhta~ ol uğunu. .an etmış- bulunuyorlardı. Bingazinin zaptı ttal-
~~·k!~:''bazl iislerin ve bu meyanda !erini bitirmiştir. Sntlum vr Knput.:n k-· leı "rini zaptederek tir. Ma~ Peeen Amerika ıle Fransa yan1arm bu mıntakava denizden im:fot 
Bizertanın kendisine verilmesini, l'ran- Mecliı, yek6nu bir milyar 600 mil· daha M sır topı·al.:-lnrmda iken İtalyan- arasındakı eski ~Odluk balon yi~- kuvvetleri göndermelerine imkan hı
llZ donanmasının İndltereye karşı kul- yon tutan tahsisatı reye koymaksızın ların yedi uiyndt' VP hir zırhlı ti.imenini ~.ek. ~ll!''.'8 hi( ·~ ~ kopmıyacag1 rakmamıştır. 
luuhnAk üzere terkini istiyor. kabul etmittir. imha etnıi lerdi. On·fan sonra Bardiyavı umıdını ızhar etmiştir. Bütiln şimali Afrika muharebelerindf' 

Amiral Darlan. mareşal Petenln tek· muh. <:ara etmişi r VP muhasaradan 15 * İngiliz zayiatı hayret edilerek kadar az-
liflerini hlmilen tekrar Parise ~- !Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'! e;ün <:onra hu mtistahkem şehri düsür" Cenevre, 7 (A.A) _ Vi.şiden öğrenil- dır. tngflizler bütiln bu mul-areb l"r rc:-
Bu tekliflerin ınahiyetbıin ne oldutu i A mer·ıkanın ~ nü 1 reli Burada ttalvanlardan 45 bin diiine ~öre Amerika büyük elçisi ami- nasında ölil ve yaralı olarak iki bin l n 
malum deı'tildir. Peten bir dörtler direk- İ - esir ,.e bilyük mikt<ırrUı haq> malzemesi ral Lihi dün maresal Peten tarafından az insan zayi etmişlerdir. 
tuvan kurmab teklif etmektedir. Lava- - • - i•tinam etmişlerdi. Sonra hareklb Tob- kabul edllmlettr. Blngazl limanı son zamanlarda t•al-
lin Penis salahivetler talebi etrafındaki Hn-!ltereye ya•E ruk •<'vcılı l"tmişlerdir. Tobruk mUda- ~•~- yanlar tarafından so bin Sterlin f..rrfe-
thtilafm halline de çahşılrnalı;tadır .. La- : 1C ll 3 fiJeri on yilnde sehri teslim ettiler. En J dilerek genişletilmiştir. 
vaJ polis ve zabıta teşldlAtmın kendi lda- i v ; <:z ~O bin kişi teslim oldu. Bundan son- aponvanın ltalyanlaruı son derece mUşkill vazi-
re 

0

n<' terkini istemektedir. ! pacagı 1-ar• 5 ra tngiliz motörlil birliklerinden bir'kol yette olduklarma ,üphe yoktur. tn ılı 
•ının111m111R1n1111nnm111H11R111H11Hı111n11 E 5 Derne i.cıtiknmetinde. diğer bir kol da ı•sted,•k)erı• •• donanması denizlere hakimdir. lngiliz 

So ISIER., llZlf(T E dım kanunu § Bin~azi istikametinde ilcr1ediler. Deme kıtaları sahil; işgal etmişlerdir. 1 § 5 on bin kişi ile tesJim oldu. Bu suretle Moskova. 7 (A.A) _ Tas ajansı bil· İtalyanlar artık Afrikaya dmizd n 
5 Va.,ington, 7 (A.A) - Mümessil- 5 teslim olan ltaJyan kuvvetlerinin adedi diriyor : Uneyted Presin bir haberine bir habbe nakledemezler. 
5 ler medisi lnıtikereyc yardım kanu· S 100 bini aştı. Cenuptan harekAt yapan göre japon harp gemileri Siyam sahille-

1 •ı• ı E •tr § nunun esas metnini deiiştinnek § asıl 1nııiliz kuvvetleri durmadan ileri rinde Menam nehri mansabında demir
Dı(I l'l er n e- : maksadiyıe yapılan bir teklifi Hs re-: harekeııerine devam ederek son iki gun- JemJşlerctir. Baftkeıt eeJıri buradadır. 

EY! breı Z4G reyle reddetmiştir. E de 90 kilometre ilerlemeğe muvaffak ol- Gemilerin ıelmesi Japonyanm kendisi· 

de Kerene Yak• § Ayan h~iciye encümeni _h~ mal-§ duI:ır v~ ~ebeli Afdar tarafından Bin- ne hava ve denia tisleri verilmesini Si
E zemesi kiralanması veya ödunç ve- : ga1.ıye gırdiler. yamdan lst~le alikadar ıörülmek-

laştıl § rilmesi hakkındaki kanun layihası 5 İngilizler huduttan itibaren en az 800- tedir. 
8r E üzerinde Albay LindberJti dinlemi$- 5 900 kilometre ilerlemişler ve on bes tU- --tr·---

5 tir. LindberJ( proje aleyhinde bulun- 5 menlik bir İtalyan ordusunu imha etmiş- Bı·n aa·ı· alındı 
i mut ve Amerikanın şimdiden hava i )erdir. Tarihte emsali olmıyan bu e · -

BalJe ...... H APnaouı• §kuvvetlerinden büvük bir kısmını§ parlak haN'kattan dolayı Britanya ordu- _ B'lflaralı ı inci SahileJe -
lıdda llaPeW ldPas !harice sevkettiğini sövlemistir. c sunu takdir ile anmak isteriz. 

-.r. n-u...-- i AMERİKA BAllRiYEsiNDEN § Bingazide az çok imkan olduğu halde ela milıtan -.. mal6m delildir. Trab-
..,D' Her-~.. E BEKLEN1LEN YARDIM i İtalyanların mukavemet göstermemeleri I• harbmın hetmclanberi diipmnclan 

Londra, 7 (A.A) - Askeri mahfille- E Londra. 7 (A.A) _ Amerikan ti- 5 şayanı dikkattir. ltalyanlar bundan son- l 10 bin uir ahnnnfbr. 
n ~öre İnJ(ılizler ~e Kerene yak- 5caret odasının verdiği Hğle ziya!e-§ ra şarka doğru harekat yapmak ister- •ttALYAN SOMALtStNE 
18$1ll1$1ardır. Xeremn za~ muharebe- 5 tinde blr nutuk söyliyen İn~iliz de- i lerse hu hareketi Trablus~arptan yap- HÜCUMLAR 
n n seyrinde kat, bir Amil beklenemez. iniz ticaret nazırı Krost demiştir ki : :: maları ic, p edecektir. Halbuki arada Nairobi 7 (A.A) - Şarki Afrika hı-

---·"Mlll-
ÇiM - JIPOI HARBi 

Cunking, 7 (A.A) - Çin askeri söz
cüsüne göre Hunan eyaletindeki Çın 
kuvvetleri büyük Japon taarruzunu şı
male doğru çevlımde mu,vafiak olmuş
lardır. Japonlar Sinyanga dolru Reri 
pUskilrtU1mUslerdir. Japonlann ölü ve 
yaralı zayiatı 20 binden fazladır. 

JAPONLAR AKSiNi SÖYLİYOR 
Berlin, 7 (A.A) - D. N. B. ajansı 

Tokyodan bildiriyor : Domei ajansına 
göre Japon kıtaatı g •neral Sutyen Su 
ordusunun çenber içine alınması hare· 
ketini tamamlamaktadır. ÇunkinJ( kuv
vetleri cenuba doitru çekilmektedirler. 

Keren müstahkem bir mevkidir. Aıu;ı- i - Demokrasi imalathanesinin bi-5 700 kilom~trcdcn daha uzun bir çöl var- giliz hava kuvvetleri karargAhmm teb
ması kolav olmıyacaktır. Burada bır 5 zim i(in lrililiyetli mühimmat imal§ dır. Bingazi düşmekle Graçyaninin son liği: 4 Şubatta cenubi Afrika hava kuv
tavvare mevdanı vardır. Daha cenupta =ederek bunlan Amerika sahillerin· i istıhkimı İngilizler eline ge~r. vetleri İtalyan 10malisinde Beles - Gu
&~tu m ntakasında İnJd}lz kuvvetle- ~de bırakacafına inanmak ıüetfir .. S Bu hir :hakkında biraz malthnat ve- gani civarmda düşman nakliye vasrta-
rı n ileri harekAtı had olarak devam 5 Amerikan bahriyesinin yapacaiı 5 relim: • lannı bombanlıman etmişlerdir. DiğM General v; dın 
e mektedır. Diier taraftan İtalyanlar bu 5 y..:dunm h17.1run ve nüıbetintn öi- 5 Bin azi şark! Sireneikaıun merkezi tayyare teşekJdlllerl mutat keşif uçuş- e ygan 
mıntakada evvelce .hazırlanmış mUstah- § re11iJeceii ıfine itimatla bakabilece- § Trab1wıgarbın önün~" bir şehir ve lJ- ları yapmışlardır. be yanalı 

-----·~ 

kem mev~i1ere ~ekiliyorlar. Arazi çok E iimizl zannediyorum. O zaman deniz 5 manıdır. Bazı efsanelere göre Türkiye 
tetindir. Önümüzdeki ild ~e süratli ! ticareti hakkında ameli plinlara baş-§ eline gecmeden dört ~c;ır evvel kurul- ker çıkarılışııun hatırası olarak bir hey- Vişi 7 (A.A) - Bugün Cezayir l ad-
bir ilerleyiş beklenemez. . ; 1anwun mtimkün olacaiı vakit ıe· § muştur. Bingazi adını bu şehre tbni Gazi kel dikilmiştir. yosunda Fransız hilkünwti namına soz 
~~!Mnda Gllabatta deri hareketi lleeektir. 5 namında birisi vermistir. ttalyan işııa- Limanın genişliği 44 hektardır. Bun- söyliyen general Veygand Trablwıa kar-

batidir. Ziyafette hazır bulunan Londra 5 linden evvel nilfu.ru 19 bin kişi idi. Bu dan sonra tngthz donanması bu mUkem- 'ı muhtemel bir hareket için Tunusta 
UKT 5 Amerikan İJd} Klav reisi şunları 5 ~Un 35 250 ld!ıidir. 7300 İtalyan, 7000 l mel limandan istifade edecektir. Bizerie lhnanının Almanya tarafmd. n 

AKNAVUTL :A §&aylemistir : . • 1 Mil.sltimnn, 3100 il yahudidir. Son za- Bingazide uzunlulu ceman 108 kilo- kullanılmasına Fransanm müsaa~ ede-
Amavutlukta İtalyanlar mütemadi- a - Kanada üniforması altında bin-: manlarda Bingazi cok inkişaf etmlstl. metre olan ve Elaybar ile Barkaya gi- ceğine dair haberleri katiyen tekzip et

yen kıtalarım _takviye etmekte ve ol- i lerce Amerikalı İnıd]tereve 2elmiş ! BttyUk otelleri, milU kütüphanesi, adll- den iki demlryolu vardır. Bu hattın miştir. Havas ajansına l(öre general V~y 
dukea ~uvvetli kbtr ı;ıı11t:rvemet.d~r- §bulumnaktadır. Bu suretle h8:1en İn- 5 ye sarayı ve vali konağı, muazzam bina- Demeye uzatılması mutasavverdi. Yeni gand ayni zamanda Bizerteni~ teslı·r mektedırler. Co cetin arazı e iz- : srilterede hizmet eden sekız bin! l ı ı$t yapılan asfalt yol Bingaziden geçmekte- veya Alman kuvvetlerinin bu limana 1 

:rat kendi muv~ h~hlc:eldllrken !Amerikalı bulunduğunu zannediyo-§ a~::: ~1~İyano adı verilen burunda dtr. Bingazide Tuz ve Ton balığı endü.s- racı hususunda müzakereler cereyan l't 
mukavemet 2österme.11eTJ e te dç E rurn. = 91 d B" zi ilk trisl k inkı_. etmi.M ti'"nl tehip etmiştir ddi)dir. =tıtn111İt1WlllUHHlllllllllllllllllHIHllllllllHllll! 19 ilk teşrin 1 1 e ınga ye a. ço '9CU ;;ıwr. fli' • 

EL HAMRA Sinell' asında B 
-1- -2-

r t et •11 ir. 
B. J.:ıklln e.yo ki: 
Fran anın tc lım olmasını m ta 

dahı Al n nyanı nih i ğlubıy 
z lTl' kadar şiiı:>h ed n hiç bir ki 
t .d f rtmed· Ş h s~ çok 
lıdır. K 0

ms Na ·z nin uvaffakwetl 
timalini kabul etmrk İ'- emiyor. N 
min z. ferı kazanm ı icap etı;e bfl 

ili tkrden esir ın ·teb sine inmesi 
.mn zaman g <: iyer ktir. Hayat 
PSi dokuzuncu ıı ırdaki derec sine 

m kte ~t ciKmıyeceklır. İngiliz im 
torhıgu muazz."Tlll bir c rrah gibi 
ap r hareket geı.'tllıştir Fakat simdi 
tık hiç bir sey t nu durduramıyara 

Nevyork 7 (A.A) - Nevyork 
na gazetesinin askeri münakkidi · 
sı Fılding Ellot yazıyor· Yeni Roma 
paratorlu~ yediği ılk ciddt <l 
uzerine narçn parça olmaktadır. Bd 
kayiln ehemmiy ti askeri hAdi 1 
cereyan f'ttiği hudutlardan çok 
gitmektedir. Afrikayı ttalyan1ar hl 
lerin orada nasıl hayat verici bir aut 
\ avıldıf!ını bıli ler. Az zamand 
Afrika yerlileri K:ıp burnundan 
sahillerine kadar ttalyanlarm tngi)I 
tarahndan mL "lup cd~lcli~i öitren 
!erdir. Buna binaen d$ Afrika!ll 
Libyadaki İngiliz ordulannın Y 
dilc;manın hezım tini temin etmekle 
·mvarak ayni zam nda Afrika la 
kaynaklarını da harbın devamını 
ı n ell rine geç nnektedirler. 

Madrid. 7 (A.A) - Orta .. rk 
tiz başkuma•danı general Vevelht 

ünlerde Kenyayı ziyaret ederek 
kısa bir müddet kaldliı ifta eclll 
dir. 

•• gun 
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