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ltalyanlara aon darbeyi vuran /ngiliz donanması 

Musolininin 
imparatorluğu 
Tarihin en kısa impa. 
ratorluğu olmuştur 

ln2iliz donan- Amiral Darlan Polonya Ba 
masın;n • son Paristen Vişi- vekili Ameri 

Londra, ( a.a ) - Asma· 
raya çekilen beyaz bayrak
ların yalnız Aımaraya mı 

yoksa umum Eritreye mi 
aid olduğu henüz malum 
deiildir. Son kara ve deniz 
harplerınde ltalyanm uğra

dığı hezimetler Habeşiı
tanda bulunanlarında ma-
neviyabnı kırmış ve 
Mussolininin yalnız beş 

--o--

•. za erı • ye döndü kaya gidece 
mUD&Sebetıle ... Londra, (a.a) - Polonya 

--o başvekili Şokoıki Ruı.velti 
Londra (a.a) - lngiltere daveti üze ine yakında Ame 

Kı ah Majeıte Alhncı Jor j rikaya gidecektir. Bııveki 
Akdeniz filosu kumandanı Kanadada teıekkill edece 
amiul Kauinıma gönderdiği olan yeni Polonya orduıua 
mesajda demiştir ki: da teftiş edecektir. Ameri 

"Size ve kumandanız al- kada 4,5 milyon :ve Kına 
tındaki denizcilerle kazandı· dada 150 bia Polonyalı •ar 

ğınır. bOyük muzafferiyetten dar· 
dolayı aamimi tebriklerimi 
sunarım." 

yıl süren imparatorluğu k.ö· 
künden yıkılmasını kolay· 
laıtırmışbr, Bu ıuretle tari
hin en kısa ıilren impara· 
torluğu olmuıtur. Garibaldi
nin lngillereye saldıracak 
ltalyanlara linet olıun ıöıü· 
ne faıiıtlerin hedef olduğu 

itikirdır. 

875 
kif 

Kişi tev· 
edildi Vişi, (a.a) - Amiral Dar· 

lan Pariıten Vişiye dön· 

~ Yeni model 
1 eiliz 

bombaları 

------
Suriyede eece 
eezmek mem· 
nuiyeti de

vamediyor 
Kud&ı (ı.ı) - MOıtıkil 

Fransız ajan•• bildiriyor: 
Bu Cuma güaii Berutun 

cenubunda topçu eksersiı· 
leri yıpılacakllr. Şam, Be· 
rut ve Humusla geceleri ıo· 
kağa çıkmak ve ıe:ımek 
memnuu devam etmektedir. 
ÇarpışmaJar esnaaında tev· 
kif edilen 10 kişinin bazı· 
ları beı seneye kadar ceza
lara çarptınlmıştar . 

--o--
Macar Başveki .. 
li ansızın öldü 

• --o---
V ışiagton ( a.a ) - Baş 

müddeiumumi federal müd· 
deiumumilerine sıönderdiği 
bir teblii üzerine 28 Al
man ile 21talyın vapurunda 
bulunan 875 kiıi tevkif 
edilmiştir. Bunların bepıi 
sürgün cesasına ç1rptırıla· 

caktır. Amerikan kanunla· 
rına göre yangın çıkaran-

lar v sabotaj yapaııl r 20 
sene hapse mahkum edil
mektedir, __ .. __ 
Genç yedek 
subaylarımız 
and içtiler 

--o---
lstanbul 3 {Hususi)-Ye· 

dek subay okulunu muvaf· 
fakiyetle bitiren binlerce 
subayımıza dün diplomaları 
meraıimle verilmiıtir, Su
baylarımız sabahleyin Tak
simdeki Cumhuriyet abide· 

müştür. Geçen hafta Parise 
giden amiral orada Alman 
büyük elçiıi Ye delege ile 
müteaddit görüımelerde bu· 
lunmuıtur. 

--o--
158 Numaralı 

Yunan tebliai 
Atina - Londra radyosu 

158 numaralı Yunan tebliği: 
devriye ve topçu faaliyeti 
olmuıtur. 

iki dOşman bombardıman 
tayyaresi düıürülmüştür. 

--.. --
Alman- ltalya 

taleplerı 
reddedildi 
Veşington (a.a )-Öğrenil

diğine göre B. Hull müsa· 
dere edil n mihver vapurla-

Londra (a.a) - Yeni m 
del lngiliz bombalar1 ha 
kında tafsil t gelmiıtir. 

Bu yeni bombalar da 
ufak olmakla beraber tu 
diğerlerine nazaran daha 
misli bir kuvvette olup 
geniş sabada büyük tahr 
ballar yapmaktadır. ---
In2iliz sefiri • 

oğlu öldü 
Ankara, (a.a) - la 

renin Türkiye bDyük el 
nin 27 yaşındaki oilu 
vefah müaasebetile Anad 

j nsı büyük elçiye 
taziyelerini arzeder. 

) Al~~~yanı 
Belgrad elç • 

rının serbest bırakılması • 
tı ltı,dll ıuhh kuvvetleri-
~'' l~i ••kerler ltılyınla· 

•ı-...:;dıf•a hatha· 
ır. 

Budapeıte (a.a) - Macar 
Bııvekili Kont Teleki don 
ı•c• aaıızıa vefat ıtmiıtir. 

sine merasimle çeleuk de 
koymuılardır. Gençler and 
içmiılerdir. 

bakkmd•ki Alman ve ltal· 
yan taleplerini reddetmeie 
karar vermiıtir. 

Bertin (a.a)- Siyaıl m 
fillerinden bildirildifıine 

re bliklimete ma1'imıt 

mek üıere BeJgradı 

etmiş ol n Yuj'oıl y • 
Berline dönmüttür. 



yapacaklar-

(A'AtKtN sESlt 

f • v r ı 
---o--

Geçen sene müracaat 
eden çok çocuklu nalara 
verilecek mükafatın h valesi 
gelmiştir. Bu a aaların 26 sı 
lzmir merkezinde ve diğer 
22 si kızalard dır. 

--o--
Anvereste bulunan bir fir

ma şehrimiz ticaret odasına 
mfiracaat eder: k lzmir ve 
Aydın hava1ilindeki meyan 
kökü &zerinde ticaret y p -
cağını bildirmiştir. 

Kıbrı lt1 Lim solda bir 
firm , Türkiyedeki buğday ar ı 

ler 
se e • ve arpa ihrac tçılı:ırınuı ad-

uru u r slerioi sormuş, Türkiyeye 
likör, üzüm ve her türlü 
meyve satmak istediğini bil· 
dir(Iliştir. 

BOSTA LI 
Naldöken yol · 

(108) 

Bir tayyare 



- -- -- ----- -- ------ - - --- -- - ---



S&HIFI 4 J 

8. BUTLER 
iHllkiN iiiiJ 

Musavvanın 
düşmesi her 

RADYO 
GAZETESllDEI 
Yaıoılavyaya karıı Al-

Beyanatta 
Bulundu 

8. Matsuoka 
Papa ile 
görüştü an bekleniyor uLus = 

manya ıialr harbine bütün -•--
ılddetiyle devam etmnkte Londra. (a.a) - Hariciye 
Ye ba tiddeti her g&n art- m&ıteıarı Sütler Avam ka-
maktadır. Bu harp tıpkı l maraıında Sovyetler birliği 
1938 ıenesi ıonbaharında ve ile T&rkiye araıındaki mii-
1939 Hneai martında Çe· 1 naıebetler bakkınd• beya· 
k.oılovakyoya kartı açıl•n nalla bulunmasını talep eden 
ıınir harbını ve propaıan- bir mebusun ıualiae cevaben 
dayı laatırlatmaktadır. .. Tiirkiyeye bir tecavliz tak-

Hatırlardadır ki Çekoılo- dirinde Tnrkiyenin Sovyet-
Takyaya karıı sinir ve pro- ler birliği bükümetinin tam 
paıanda harbı bu devleti comprehenıionuaa ve bita-

, idare edenleri memlekette raflığına güvenebileceği hak-
luyiıi teminden aciz ıöı· kıada Sovyetler birliğinin 
termekte idi. O zaman Çek teminatı muhtevi ıon Ttırk 
1111ıar1111ua, Slovak unıuruau dekllraıyonu . ua bazı aksa-
imba ettiği ıtırllltl ile illa mını okumuş ve sözlerine 
edilmifti. ıöyle devam etmiıtir: 

Çeklerin yaptıkları meza- Avam kamara11 hatırlar ki 
limden habaediliyordu. Çe- im giliı· Türk karıılıkh yardım 
koalovakya dtlnyaya anarıi muabedeıinin protokolu mu-
içlade bir memleket ıibi cibinct Ttlrkiyt.nin aldığı 
takdim ediliyordu. Şimdi de taabblltler Sovyetler birJiği 
ADki Çek meıeleıine ait ile bir ıllihb ihtilifa srirme• 
olan doıya dolaplardan çı· ıini intaç edecek bir hare-
kuılmıı ta aynen Yugoılav· kette bulunmamaia Ttlrki-
1aya tatbik edilmek iıteni· yeyi icbar edemez. Son Sov· 
1or. Şa farkla ki Çek un- yet dekliraıyonu ile böyle 
1111u reriae Sırp unsuru ka· bir ihtimal daha ziyade 
im olmuıtar. ortadan kalkmııa benze· 

MACAR VE BULGAR mektedir. 
RADYOLARI B. Bitler diier bir ıuale 

Macar radyoıa da Alman
lara ayak uydurarak Yuıoı
la•J•nıa iatikbalinia karan· 
hk oldatuna ıöyliyor ve 
Hırvatlarla Sırpların araıın
da ilıtillf oldutuna ve!vazi
yetla vebamet keabettiğinl 
illve ediyor. 

cevaben de Sovyetler birli
ğinin dekliraıyonu çok ı•· 
yanı memnuniyet olduğu 
babıinde iıçi mebuıu B. 
Shin VVell ile mutabık ba
l unduiunulbildirmiıtir. 

--o--
Huşusi idarele-

eaı,.r radyOIU ayni ma• e 1 A h e e 
blyette neıriyatta bulunmakta rın ıs a 1 l~ID 
•e daha b~yecanlı habeıler eı·r kanunı hazırıanıuor 
vermektedır. Bu radyonun 
lddlalanna ıöre Hırvatlar, Huıuıi id11eleria mali va·I 
Sarplardan ayrılmak taıavvu- ziyetlerinin ıılahı ve halen 
nandaclır. Ve ayrılmak taraf· maraz bulundukları mali 
tan olup ltalyada bulunmak- gUçlllklerin tebvini makıa· 
ta olan Hırvat ıeflerinden dile bir kanun projHi ha· 
Pavllç ile Maçek baraftarlan znlaamııtar. Proje. mlitalea-

.,.11.da 
ları öğrenilmek llzere a11kah 

temaslar baılamıı Vekiletlere dağıtılmııtır. 
Ye batti bir aalıımaya Ya· 
nlmııbr. 

ZABITA 

__ .. __ 
Motörlü nakil 
vasıtalarının 

tipleri 
Maliye vekiletinde teıkil 

olunan bir komiıyon devlet 
daire ve mtlesseıelerinin kul
lıaabilecelderi bnt&n motarl& 

__ .., __ 
Roma (a.a) - \B. Mu110· 

lini dlln ordu evinde B. Mat
ıuoka ıerefine bir öğle ziya· 
feti vermiştir. Ziyafeti m&te
akip B. Mu11olini ile B. 
Matauoka araııada bir g6-
rüşme yapılmııtır. 

Göriiımede Kont Ciano 
da hazır bulunmuştur. B. 
Matauoka buglla•Papa t;.ra
fından kabul edilmiıtlr.Vati· 
kaııdan teyit edildiiiae göre 
görilıme çok samimi olmuı 
tur. 

Bu aktam Jıpon elçiliiin
de bir ziyafet verilmiı ve 
ziyafeti kabul resmi takip 
eylemittir. 

-----o---
ITALYANKU
MANDA~I 
--~-

Asmaranın zap 
tından iki gece 
evvel kaçmış 

Kıhire (a.a) - Royterin 
muhabiri bildiriyor: 

Habeıiıtanda ileri bareklt 
durmadan devam etmekte
dir. Elyevm Mmavvanıu ltal
yanların elinde olduğa zan· 
nedilmektedir. 

Aımaraaın ıukatandaa iki 
gece evvel Italyan kuman· 
danı Aımaradan kıçmııtır. 
ltalyaa kuvYetlerinin teılim 
olmadan evvel ltalyaa zabit· 
lerini hamil beyaz bayraklı 
bir otomobil barajı ıeçtik· 
ten ıonra ilk raıt geldikleri 
hgiliı keıif kollar1na hare· 
katı idare eden generalin 

yanına sıötürlllmesioi iılemiı

lerdir. · 
Bunu m&teakip ikinci bir 

otomobil sıelmiı ve bundaki 
ıabitler pazar ıllnll maktul 
dliıen albaylarının ceaediain 
nakline m&ıaade etmelerini 
iatemiılerdir. 

Ayni zamanda ltalyaalar 
Aımaranın ıerbe1t ıehir ad· 
dedilmesini de ıyrıca tılepte 
buluomuılardır. 

---o---
Devlet Deniz 

Karııyakada Ankara pı
zuıada Mehmet otlu Baha· 
ettla, Halit oğlu Hılidin 
dlkklaınıa aıma kilidini 
çivi ile açarak bıraızlık mak· 
ıadile içeri girdiği ıırada 
yakalanmııtır. 

nakli vasıtalarının tip ve ne- yolları 
vilerini teıbit etmiıtir. --•----- Bundaa böyle devlet tara-

__ .. _ 
Kahire (a.a.)- lnıiliz aı

keri ıözciiıii bu akpm rap· 
tığı beyanatta Muıavvanıa 

dBşmeai her dakika beklen• 
mekte olduiunu bildir· 
miıtir. --o--
Yugoslivyada 

seferberlik mi 
var? 

Roma ( ı.<ı ) - Setefani 
ajansının Bndapeıtedea 6i· 
reodiğine göre Yugoılavya
da seferberliğin 24 muttan 
beri bıılamış olduğu ve 3 
niıaada nihayete ereceği 

bildirilmektedir. 
Kıtaatın büyllk \,ir L 11mı 

laalen Niı bCSlgesinde tıhıit 
edilmektedir. 

--o--
YUOOSLAV 
hükumetinin 
bir teblii 
neşretmesi 
bekleniyor 
Belgrad (a.a.) - D. N. B. 

bildiriyor : 
Yusroılav kabine1i d&n 

toklanmııtır. Kabinenin bir 
teblii aeıretmeıi beklen· 
mektedir. Tebliide harici 
ve dahili Yaziyetten bahte· 
dilmektedir. 

--·--
lzmire gelen 

kahveler 
hakkında ---... 

lzmire getirilen 440 çuval 
liahveain belediye kantarlyle 
yapılan tartma ameliyeainde 
her çuvaldan beıer, oaer 
kilo ekıik oiduğu ıörllmBt· 
tllr. 

Çuvallar yıpurdaa çıkınca 
tartıldıiı için bu noksanın 
ilk doldurmada ve mnbayaa 
merkezindeki dikkataiıliktea 
ileri ıeldiii anlııılmııtır. 

Kahvelerin ıiıorta mesc• 
lesi de ayrıca tetkik edil· 
mektedir. Kahvelerin umumi 
ekıiliıi 200 kilodur. 

"Ulue" 
--o--

Yan2ın 
Baılan2ıcı 

fından ıatıa alınacak motarll uıuı ıldlrl lla ıua. 
~-;;~~~.:.bu tıpı... a1ıra• ılni ıabrlılza pldller ıazaıı taıuız kDllS. 
Barbaros için Devlet deaiıyolları amam ııııarınıı kararları lkice1111ellkte Glndlı ıo· 

bia•da Mehmet otla Demir 
Ali; Y mef karın Raıelia 
ptak pamaklanaı attırdıja 
macla alpra 1akmuındaa 
,..Ulana tataımaılle J••· 
... lamale ıelmif lıe de 
..... ,.tltllerek haıbralm11 
•• ıaçla 1akalaamı1br. 

h t il midir& Bay lbrabim Bar· Mali1e veklletl, kuaaç a ıra pu arı bara ile mldlrl amaml mm· temyiı komiıyonlanma boı· 
B&ylk Tllrk amirali Bu- •İal Ba1 Haımet Dllı• cila •• karara lıerlae itiraz ko-

baroıan batıra11aı tlziaea lataahaldaa ıebrimiıe ıel· mlıyoalarıaca •erllea larar 
Poıta, Telıraf •• Telefon mlılerdlr. Bir kaç si• .. 1ı. kararlara••• tuaflarca itiraz 
ldueıl 6 paldan ibaret bir rlmtzde kalacaklar Ye de•let edllmedllrçe tekru kuaaç 
ıerl batıra pala bazarlamak· deaiz7ollara iılerlal tıtklk temyiz komiıyoaaaa ılacle· 
tadar. edeceklerdir. rilmemeıial lrararlaıtumıfbr. 

Balkan 
Akde 

Yugoslavya 
dilik yalnız iki 
biliyoruz: Bu 
biri, Yugoıla• 
dan ve nakil Y 

Yunanistan• hl 
üzere, iıtifıde • 
likeainin ortada• 
ikincisi, Yuıo.ı. 
takil bir bitaraflı 
tibilıjiae doj'rll 
iıtiyen zlf aaılll' 
dar mevkileriacl .. 
tuılmıı olmaııcbt• 

Geçen hafta 
yelle yapıla• 
ıöre. AlmaD 
iki gtln eY•el 
lanacaktı. 

Buaaala beflb"t 
lar baYaıı, •~ 
bulutlarla kapala 
devam ediyer. 

Amer~1 
Harbe~ 

Giri~_::_.. 
V aıiaıtoa, <~! 

gazeteleri Birler 
h&k6meti MibY~ 
olan mlauebe fi 
kadar keaecejl~ 
ayında harbe 1 
caİJnı, oad•• 
yalnız topları• Is 
yaııyorla~~ 

Aari ıiaem•~ 
lep Ozeriae .. Sa 
ikinci baftadı l 
ler meftunu •• 
zarı iıt ifadelerl•:,a 
bulunuyor. Sa• 
mukaddea ıil• 

• harim itmetleri9' 
maıum ve tıd 
kıılara iifal • 
onları kirli bir d 
ram parç~ • 
ptllkil bir •1 
bir paçavra 
fırlatmakta• 
danıızlara ibrl 
ıok ablald bit 
tedir. 

Aile kad.ı 

lllJ.1,I PIY ANGO BILeTLeRINIZI (SAADeT) =1n:..• _. ..... .._~ı:,.qat& 


