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Yunanlıların Ege denizindeki en mühim adalannd<ın l>lri ola" Midilli 

FIUArl KAÇl.RMAYIHIZ 

İmıir Emenıasyonal fuarının yarattığı zengin 
bir neşe içinde yüz binlerce müşteriye malla
rını.ıı tanıtmak, firmanız için en büyük rekli
mı yapını~ olmak fırsatını kaçırmayınız .. 

Zil AÖUSTOS • 20 EYLÖL 
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BALKAN 
DURUMU ___ .,. 
unanistan ar
lmadı, Türkiye 
vaitlere ka
pılmıyacak 

--<>--

Alman denizaltılarına 
fıarşı Bisfıü11it gemileri 

de gönderileceıı •• 
İngilizler memnun 

V aşinglon 10 (A.A) - Öğrenildiğine 
göre yardım projesi kanuniyet kesbeder 
etmez İngiltereye sü.ratle yardımı art
tırmak üzere planlar hazırlanmıştır. Bu 
arada Alman denizaltı harbına karşı 
koyınak üze't'e BLc;.küvit gemisi adı veri
len gemilerden mühim miktarda gönde
rilecektir. Yiyecek maddelerinin sevki 
ikinci derecede yer almaktadır. 

YUNA. ISTAN HARBA YIL
MA 1AN DEVAM EDECEK 

Yunanistan za
ferden emin 

BUNLAR NE MAIASIZ 
ITALYAn IDDIALlRI! .. 

İngiltere tıendisine dii• 
şen IJiitün yardımları 
yapac:afı • İngiliz sefiri 

$ofyadan ayrıldı 
Londra 10 (A.A) - Sunday Taymis 

gazetesinin diplomatik muharriri, Bal
kanlardaki Alman taarruzunun teşkil 
ettiği tehlikenin büyüklüğünü İngiliz 
ve Yunanlıların tamamen müdrik ol
duklarını, Yunan milletinin altı aylılt 
bir mücadeleden sonra hiç bir vakıt bu· 
günkü kadar gurur duymadığuu, fakat 
her ne olursa olsun İtalyanlara karşı 
büyük zaferler elde eden Yunan mille
tinin müttefiki İngilizlerin yardımiylo 
bu taarruza da sonuna kadar muhveo
met edeceğini ııöyledikten sonra yazısı· 
na şöyle devam ediyor: 

YARDIM Ç1C; GiBİ GELECEK 

Nevyork 10 (A.A) - Nevyork Jur
nal End Amerikan yazıyor: B. Ruzvelt 

ln.-..ıı d 1 b k ilk hamlede lngltereye bir nıilyar kıy-ıt"_: <'1'C'1JC lıar unı >ir <:iğ qi i art1ııa 
1tlf'Tp o1nn. Amerika Tei~irii'tnlıııru metinde top, tayyare ve her nevi harp 

B. Rıızvelt halkı sekimltyor 'malzemesi verecektir. Cürnhurreisi bu 
~------------- yardımların tevali.si için beş milyarlık 

,. ardım kanunu 
--<>--

Genq Amerllıan lıay-
11aıııarı11ın hürriyet 
llllitc:adelesi emrine 
Derfbnesi demelıtlr-

HAKKI OCAJtOOLU 

~ lıaftadu heri Amerika ayan mec· 
~ e, etrafm.ı., cüriiltüler koparılan 

lleJ-eye yarclun !iyihasının mii:ıake· 
.-:ı l4ıiıa erdlilhnlıi. ı,uk tndmerle ""· 

1 olıumıu~tur. 
.. }~oııcre, projeyi enclce d~ '"" "' 
-..UyetJerıe esasen kabul etmiş, yapılan 
1-ılilita da lılikümet tara[tarları muva
~ eylcnıis bulunduğuna göre bir iki 
~içinde Jiyihanııı kanuniyet kesbet· 

ı:ayet tabii bulwıınaktadır. 
iot 'Yapılan tadiller, Ruzvelte verilmek 
_,:en saiahiyeUeri asla küriiltccck 

1Y•tte değildir. 
) .\ıııerikarun müdafaasında meHudi
ı:ıı•rinin korunması lüzumlu olan mil-

llere satmak, kiralamak, ödiiııç vcr
:::k Yollariyle her türlü yardımlarda 
) lunulınası i(in rei.sic~nıht.ıra. sa1ühi· 
~~~ \leren bu kanun, zahıren lngıltereye 
....-şı bir yardım manasuu ifade eyle
t•kte ise de bııkikatte Amerikanın har
lliıı d~ğru atılmış kıınctli bir lıamlesi· 

ti kendisidir. 
\· lleııimiz hatırlı)·oruz ki Avrupa har
~~ıktı;:ı günlerde Amerik~da infirat· 
~ Çok kuvvetli idiler. Amerikanın 
~rupa islerine asliiı kart~n1aınası, harp~ 
~ uzak kalması isteniyordu. Mevcut 
tl'li1'nlar da bu maksadı temine kafi 

Yordu. 
) l.iıtin Nazilerin bedeli cihan bakimi· 
.!~i ele geçinnek, beşeriyeti hürriyet 
ı. .• l&tikJalden mahrlllll bir bayata mab· 
~ ehnek olduğu ~nla~ılınca, Arncri· 
lı): ""'umi e!kirında büyük bir de~isik· 

tı derhal göze çarptL 
ıliı k hamle olarak C-Onson kanwıu la
lli edildi. Bu tadilat deniz bakiıuiyeti
ı.ı:,•ı.,rinde bulunduran demokrat nıem: 
Ilı.. titre Arnerikadan harp malzenıesı 

11lııı.l'aa etnıek inıkinını verdi. 

bir salahiyet istemiştir. B. Ruzvdtin 
milli hayatta müstaceliyet esasını koyan 
bir beyanname neşretmesi muhtemeld"ır. 
tngillereye yardım için kabul edilecek 
olan beş milyarlık munzam tahsisat ta
lebi 28 milyarlık milli müdafaa tahsisa
tına ilave olunacaktır. 

tNGLtZLER MEMNUN 
VE M!NNEITAR 
Londra 10 . (A.A) - Aınerikadan ge

len haberler lııgiliı;. mahfillerinde bl,1-
yük bir memnuniyet uyandırm~tır. 
ödünç venne ve kiralam;o kanununun 
kabulü bir muzafferiyet haberi gibi lı:ar
~ılanmıştır. Kanunun süratle kabul edil
m~i 1("in hiç btr fıl'6aft ltaçll'n18D'ltŞ olan 

[ Sonu 3. cü Scıhifede ] 

Yeni ln9:İliz tay
yareleri çok 

müthiş 
--o--

12 MiTRAL YÖZLO. 4 TOPLU 
TAYYARELER YAPILDI 

Londra, 1 O (AA) - Aviation ga
zctuinin yazdığına göre lngiltere aske
ri taYfarclerinin ate~ kudreti_ni daha zi
yade arttarmak mese-lesini tetkik etmek
tedir. Makalede bilhas•a ben\liyor ki: 

lngilizler ıuna kanidir k.i ateş k
0

udre
ti bir tayyare için esastır. Bazı rivayet
lere göre lngiltercnin yeni tayyareleri 
12 mitralyöz ve dört topla mucehhez
dir. 

Hariken, Spitfayes gibi müteharrik 
kuleleri olan tipte tayyareleri kabul 
ebnelde lngilizlerin temin ettilderi isti
fadeler n kalite üıtünliikleri meydan
dadır. 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 

Japonya Haricive 
na.zırı Berline geliyor __ ..,, __ 

,, .,akat son harbin masraftan o kadar 
:~ı.ııtı ki İngilterenin bütün hüsnü ni· 
,~tıne ra~en peşin para ile mübaya· 

idıııne ettirmek imkinlan zaiCa uğ· 
~· Bilhassa Fransanın yıkılnıasiyle 
..., Ya hürriyetinin müda!aasıru tek ha· 

' İberine abnak ıııttbııriyetinde J.a. 

Londra, 1 C (A.A) - Japon harici· 
ye nazın Matsuokanın Siyam • Hindlçi 
ni anlaşmasının imzasından eonra tay
yare ile Berline gideceği öğrenilmiftir. 
Uzalı: §ark hadiselerinden Hiıleri haber· 
clar ebnek için hareket etmit olan yeni 
Japon elçisi B. Uttanın daha evvel Berli
ne varmaııı da muhtemeldir. 

[ Sonıt 2 ci Sahifede ] 

Ile7lmdelcı Japoıı a..keri h'eııcti r"i.<i Al.maıı b4§kunıandaııı ile görii§ÜIJDr 

---<:•-- ---<•--

Yunan Başveki- ITALYA KENDiNE GÜVE- Atina Ajansının 
Ii bunu apaçık NIYORSA ALMANLARDAN pek yerinde 

tekrar etti YARDIM iSTEMESiN bir cevabı : 
. -

Yunanistan hürriyetine 
her tec:cwüz ed~nıe 
sonuna lıadar 
döl1ÜŞec:elı-

«Askeri bakımdan bir taarruz lehli· 
Yunanistan dost 11e Yunanistan dBfmanını kesi Elen rnllletinin takdir ve hayranlı· · 
müttefllılerinden IJUl-r w ona 11e..a• ta llyık olan nıhunu aıı1a sarsınamı~t.JT. ,,_ s ••"'f Yunanlılan tahrip etmek propagandası 

rnUtemadfyen yardım mifıyasta dayalı hiç bir tesir yapınamışbr. Zira Yunaruı;. 
nörec:elıtlr.. atmqtae.. lar da Türkler gibi pek haklı <ılarak Na-
s ıilerin v&adlarma inanmamaktadırlar. 

Atina, 10 (A.A) - Atina ve Pire 
amele korporasyonlanrun içtimaında 
bir nutuk oöyliyen basvekil Korizis 
Korporasyonlar mümessillerine $Ullla· 
n söylemiştir: 

Atina, 10 (A.A) - Atina ajansı Yu- Atina, 10 (A.A) - Atina ajansının Eden ve general Sir Con Dill'ln An· 
nanistan aleyhindeki İtalyan -iyatı· İtalyan neşriyatına eevap veren üçüncü kara ve Atinada yaptıiları müzakereler 
na cevap veren bir çok tebliğler neşret. bir teblilde "1 noktalu kaydediliyor : arasında alman kararlardan pek az klm-
miştir. Bu tebliğlerin birinde şöyle de· İtalyan basını İtalyanın Y':':?."':' mill

1
.d·dia: ııe haberdardır. İngiltere kendisine dü. 

nilmektedir: tine hiç dtışnanlılı: beslemedigını ~n büfün yardınıları yapacaktır. Eden 
Roma radyosu Yunanistanın kendini etmektedir. • ve general Sir Con Dill Ankıı~ Türlt tenıili;lerdir. Hürriyetimize ttta..m 

eden düşman kim o1Ul'S8 olsun, Z8 biriıı· 
a teşrinde giriştiğimiz mücadeleye ay. 
ni bhramanlık ve sebatla devam ed«e
iiz ve bu mü~elenıWn adalet ve ma
uvl kuvvetlerin zakriyle neticelenece· 
iine kat'iyen eminiz. 

- Metaksa.sın n büyil)c eaerı.rinden 
biri yalnız i(timai ve ahlAkt sahada mil

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 

Yunan bcı~kumanclanı general Papagos 
yaralıları ziyareti ema..tında 

Arnavutlukta 
şiddetli muha
rebeler oldu · 

--··-
ITALYANLAR MEVZiLE

RiNDEN ATl~lllLAR 

Esirler 11e fıüDiyetlf 
malzeme almdı- Mitral• 
yöz y1111aları susturuJdll 

Londra 10 (A.A) - Royter ajansının 
Yugoslavyada Amavutlulı:: bududunda
kl muhabiri bildiriyor: 

Dünkü Pazar günü, bilhassa merkez 
cephesinde, şiddetli muharebeler olmuş 
ve Yuııanlılar müteaddit muvaffakıyet· 
li taarruzlarda bulunmuşlardır. Yen<den 
100 esir, bir çok otomatik siltıhlarla bir 
top iğtinam etmişlerdir. 

!ngiliz ve Yunan tayyareleri İtalyan· 
lann geri hatlarına taarruz et.mişlerclir. 
Bir İtalyan hava filosu Yunan geri hat
larındaki kıtaları bombardıman etmeğe 
teşebbüs etmişse de Yunan bava m;;. 
dafaa toplannın ateşiyle Yugoslovya 
hududuna tardedilmiştir. 

infirada dli$ınüş gördüğünü ve Ama- Bu basına göre İtalyanın yeglne ııa- devlet adam1a.rmm kendilerine lı:a?ŞI 
vutluk cephesinde İtalyanların ilkba- yesi Yunanistanı İtalyan aleyhtan si· liisterdil<lerl itimattan ve Tllrlı: milleti.
harda yapacakları şiddetli taarruzdan yast tesirlerden lrurtıınnaktn Te Yuna- nln de b\iyitk Britanya lehine olan oe
fevkalade endişede olduklarını söyliyor. nls;tanın A'lr\lpada llyıJı: oldııiu mevlı:ii patisi.nden pek Briltebasslstirler. . 
Bu gülünç iddiaya şu cevabı verelim ki isgal etmesi ~ henüı vakit geçmemiş- TUrlı: milleti ve Türk. hlllı:iinıeti AJ.. 
bu, İtalyjınlann kendiler.ini avutmak tir. mımların helkıınlud:ud """' bedeftiın. 
•• y•pt.JJan bir-temenniden-... Birinci Jdclia hakkında dıyeceğ'ıınlz Yunanistan olmadığını ve A1ma11 ihti
Bu iddiayı ortaya atanlar, Yunan.istanm şndur: .Faşizm tarafmdan, hiç bir askerl raslarının çok daha uz..ıklara · gitmekte 

[ Saıw. 3. CÜ Sahifede ] lüzuma istinat etmelı:sizin, müdafaasu: cılduğnııu tamamen müdrik bulunmak· 

Adisabebanın 

zaptı pek 
uzak de2"il ••• --··--

HABEŞIŞTANIN iŞGALi SOR· 
ATLE TAMAMLANACAK 

Hartum, 1 O (AA) - lngiliz kuv
vetleriyle tetriki mesai eden Habeı va
tanperverleri timal garbi istikametinden 
l-Iabe~istanın merkezi olan Adi.sabaha 
üzerine ileri hareketJerine devam edi
yorlar. İtalyan kuvve-tlerinin en mühim 
ıki gurubu Candar etrafında bulunmak. 
ta ve Adisababa istikametinde rical et
mektedir. Bu mıntakadak.i tahpdat fU 
iki eebepten ileri gelmektedir: 

Birincisi yollann vaziyeti, ikincisi de 
T aana gô1ünün mühim bir iqe merkezi 
olmuıdır. Burada bulunan yerli kıtaat
tan ba,ka bir lcaç ltaragömlekli hrkaoı 
vardır. 

ERITREDE 

Eritrede sıcağın baısmaaı Kerene kar· 
•ı lngiliz harekatını kolayla,ııracalı: de
~ldir. Burad., lı:ırk bin kişilik bir !tal· 
van ordusu vardır. 

HABF.ŞIS1" Al\ HAREKATI 
HIZLAŞTIRILAC AK 

Pretorya, 10 (AA) - Cenubi Af. 
rika ittihadı batvekJU general Smüb bu· 
raya dönınüttür. General KahiTede M• 
ter Eden ve general Sir Con Dill ile yap. 
tığı lı:onuımadan, Kenyada gördülı:lerln• 
den çok memnun olduğunu oöylenıit
tlr. 

c........ı ,..,.ı.n ilin etmiftir: 
•- Kalılre konfenıııında Hallet lıa

rekitmm mümlriin olcluio kadar lıuılat
brılmaaı ıı8rütü!miiftür. Vniyette pek 
yal.,rıcfa mühim deiitildildere phit ola· 
caiız. Hallet aeferi uzun ıümıiyeeektİT.> 

bir millete karşı işlenen 15 ağustos 'I'i· tadır!~. Türkiye yalan vladlara kapıla• 
nas suikasdı, noel günü Kortunun bom- cak bir devlet değildir. • 
bardırnaru Selanikte Ayasofya kilisesi· Sofya 10 (A.A) - İngilterenin SoCya 
nin tahribi, zelzeleden sonra Larisanın elçisi R"ndel'in elçilik erk5niyle birlik· 
bombardımanı ve sair buna mümasil te bu ak,.<arn (dün alqam) fsmnbula ha-

(S.cınıı: :; . . cil, S.ahif~de ] reket edeceiıi öğrenilmiştir. 

; 

\~ 
lngilizler tıırufından bomb4laıuın Trablu.sgarp ıehrinden bir gllrii11ü~ 

iQ< Trablus9:arp 
limanı havadan 
bombalandı 

---
SONDAKlKA 
•••••••••••• 

Ameri· 
kadan ilk ağızda 

Keren· Aımara yolu da 125 milyon 1iralık 
tahrip edlldL 

lngiltereye 

Kahire, lo <A.Al _ Orta şark İngi- malzeme gelecek 
Uz hava kuvvetleri lı:arargabmın tebli- •--
iti: Libyada 7 • 8 mart gecesi İngili2 ha- Nevyork 10 (A.A) - Kiralama vt 
va kuvvetleri Trablmgarp limarunı ödünç verme projesi ç!arşamba günll 
bombardıman e~erd_lı'· . . . kanuniyet Jı:esbedecektir. Meriyete gt.. 
Doğu İtalyan • ~ında Ingiliz rer girme• vapurlar, tayyareler, tanklar, 

bombardıman ~yyarelerı ~~ - As· toplar, mühimmat ve yiyecek halı:ild bir 
mara yol~ 11zerınde çalı: bu~ l_ıasar sel gibi tng;Jtereye akmağa başlıyacak
~~.a getirmişler ve Keren. bö~g~sınde- tır. Bu kanun 1ngilterenin peşin ödeme 
ki duşman lı:ı~an ~ mewileriııi bom- mecburiyetinde kalmaksızın gayri mah· 
bardıınan ~!~· . . . - .. dut miktarda h.,.. nevi rnalzemevi Aroe-
Tayyarelenmızın hepsı üslenne don- rikadan alabilmesini temin edecektir. 

müştür. ' ' Filhakika kanun Ruzvelte ilk hamlede 
[ Sonu 4 • . cü Sahifede l İngiltereye 325 milyon İngiliz liralık as

Şkumbi vadi.sinde ve Pogradeçin şi
malinde Yunan topçusu İtalyan mitral
yöz yuvalarını sustunnuştur. Pogradeç
te İtalyanlar taarruza teşebbüs et.ntlyor
larsa da Yunanlıların taarruzlarına kar
şı şiddetli mukavemet gösteriyorlar. 

keri ve bahrt teçhlzat devretm~k salli
biyetini vermektedir. Kanun verilecek 
harp malzemesi yekı'.inu için hiç bir had 
koymamıştır. Ruzvelt ilk iş olarok kon
greden 500 milyon İngiliz liralık tahsi
sat lstiyecektir. Bundan başka lngilte
reye yardım lçiıı üç senelik bir plan ha
ıırlandığı ve buna göre yapılacak yardı· 
mm 2,5 milyar İngiliz liralık bir meblA
lı ihtiva edeceği temin olunmaktadır. 

"f'iThakika kongre kanunu mtinakaşa 
ederken hllkllmet çafo;ıyordu. 125 mil
pcm !ngiJlz liralık . muhtelif malzeme 
§imdiden linke baıır bulunmaktadır . 

İngilizlerle beraber Adisababaıııı doğru muzafferaM a...l!ıı"" Habeı ""'4nJU!t'· - ----- - - - - --- -
n-.3- Jc P'"JOO"~ ~JY.a"~..D"J.: ı:< 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] V<tTler o.-dmu impa...tOt"Un öıı- geçit -ı 1f'IP'lt' .,. •• .-__ _ _ - - -- _,_~ - -
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l Baştarnfı 1. ci Sa1ıif ede ] 

194.t 

Yeni ıngiliz tay ya. 
releri çok müthiş 

-0-

r Baştaraft l. ci Sahi/ede) 
MiHVER HARBi 

l'E 
::z:w:swuı 

Arnaoutlukta şiddetli 
muharebeler oldu 

-0-

[ Başta,.afi 1. ci SaJıifcde ] 
YUNAN RFSMt TEBL101 

KAZANA MAL 
1~ \• uza müttefık ve dostlannd n Londra. 1 O (AA) - I~ ~~ın ~vi!1 l0tebil,.__.,.. .. th. , __ ..:ı. tuyor- ynklaşnn Atlas muharebesının netıcesı-
"l?' :-'"'-'&' ınu ı.s yaı-uınu unu w •• 1 · · N 

' Esasen İtal anlara vo ilkbaharda oe itimadı oldugunu soy e~ı!tır. azır 

Atina 10 (A.A) - Yunan 1·csmi teb
liği: Taa.n:uz harekeUm.iz. deyanı ctm~k
tedir. Yeni duşman mevulcn işgal ellık. 
Dii.şmanın taarruımmuzu durdurmak 
icin yaptığı kuvvetli mukabil taarruılar 
a1;ı.r 7.ayiatla piıskürtülm\lştUr. 150 kn
dar esir ve külliyetli miktarda harp mnl
~cmesi ele gcçirdık. Hava kuvvetlerimi? 
muvaffakıyetle hnrcktıta iştirak etmiş
tir. 

~ta ~ı.1'-- • .Y1edikl · ına-·-'ara sözlerioe şöyle devan. etınışttr: 
ı:-nnı soy en n.·u;41 B' , __ .k Am .k b"' ''k . tih 

ı,,_ IWYrnak ·çın y anlılartn bu müt- c- ır.o.qı erı anın uyu ıs -
«q Yllrdırn .. ihıti • lun d yoktur 1•~1- sal teşkilatı öyle ezici bir kudrette bulu-
h .. ı. " ~aç an a · "' · b h 1 Al d 'h · ~la haşhaşa k ldıkça Yunanhlann nuyor ki u a manya a mı verın 
~ rnUZaf[ a krşı 'koyacaklarını hıırbı kaz nmak kudreti olmadığı hak. 

lSat Parlak ~~ekilde ispat etmiştir. lc:ındıı esasen ~evcut ola? hissiyatı bir 
~~UDİLER İÇİN :NE DEMİŞLER! lı:nt daha takvıve edecektır.> 
'i~. bir tebliğde şöyle deniliyor : • 

NETtCES1Z BiR AKIN 
Atin::ı 10 (A.A) - Emniyel nezareti

nin tebliği: 
.. ~ İtalyaya karşı ynhudi ser- y U . ff ı J 

'lılt i ~le silahlandırıldığı gibi mnn~ u 
~diayı•ortnva atan Macar gazetes:ı ,. E 

E y ,~- DUşman tayyareleri Liksuri•yi boın
bardıınan etmi~lerse de hasar ve insanca 
zayiat olmnmıştır. tillu ~ Yahudilerin. vapurlarını ve 

~ertnı satarak Yunanistanı terket-
~ i iddia etmektedir. Kendini bi

l'ı te'--· ~tcyc yakışmıyan bu yalanla
~~~P için hiç bir Yunanlının Yuna
t..:~ kaı;pınd.ığuu ve bunun için bir 
~ P tc rnevcut olmadığını kat'iyetle 
ili :' edt!biliriz. Y unanistnnda her han
>lıııı~~apur veya· gayri menkul satışı 
~uş değildir. Esnsen vaziyet icabı 
hU .b.i adli ve idari tedbirler dolayısiyle 
~RJ. S<ıhs1ar bUvUk J!UclükJ re ma-

f,,~~ ,ı_ ' 1" li . ki y . ~ • uu ıu.ve etme yız unruııs-

~ aki Yahudiler de, Ortodoks, mUslü
da ve katolikler gibi, bizim Balkanlar
~ tnU~o.faa ettiğimiz yüksek prensip
bız ~ 1~ şekilde anlamışlardır. Çünkü 
Jeti . urrıyet mefhumunun büttin şekil
~~ rcını dlııl, milli. siyasi ve iktt-

"Ul'l'İYet için mUcndcle etmekteyiz. 

BU lAR 'E AN SIZ 
ITALYAN IDDIALARI! .. 

--o
( Baştarafı l. ci Sahif cde ] 

~tler, hiç şüphesiz Yunan milleti
,,'!'.,.U!ıahbet y{iz{inden yapılmamıştır! 

E ECE .. 
[ Baştarajı 1. ci Scıhif PclP l 

lctın bütün ~ınıfların:ı tatbik edilen bir 
adalet hareketinden ibaret değildir. Ay
ni zamanda derin bir siyasi basiret ese
ridir ki bizi tek millet ve tek irade ha
linde birleştirmiştir. Cephedeki kıtalnrı
mwn mücadelesini zafere ulaştıran ve 
bizde mütecavize tek bir knrış yer ver
memek nzmini tevlit eden iste bu birlik 
olmuştur. Dört nyllk çetin bir imtihan
dan sonra Atina ve Pire nmelelerinin 
mukavemet 2.ihniycti mücadelemize bii
yük ynrdımı olan bir kuvvettir. Amclt> 
sınıfları her luıngi bir tehlike knrşı.c:mda 
soğukknnlılıklanm muhafaza. cdt>rek 
her fedakarlığa amade olduklarmı rös-

-~·--

Büv 0 k ya m 
ı BaMarafı 1. M SnhijC'de J 

ve geçen Salı günü yaptı~ı gil,i 289 se
nedenberi geçirilen en kuvvetli buhra
nın \•ahameti önünde vatahdııslarının 
aözilnü açmı Ruzvelte knr-;ı Londrı:ıdn 
büyük bir minnettarlık dll\·ulm.,ktndır. 
Aynı duygu, kanunun dakika fevt ct4 

meden kabulü lehinde enerjik mildalın
lelerde bulunmuş olan aycın hariciye ko
misyonu re.isi B. Corca kar~ da 'ıi. 
cHlmektedir. 

r 
-0---

ÜZÜJ\1 

472 Esnaf Bnnknsı 
104 S. Süleymanoviç 
11 M. Beşikçi 

587 YckOn 
236879 1 Eski yckfuı 
237466 l Umuml yekCtn 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
Ncı. . ,10 

L~CIR 
70 A. M. Ataınıın 
30 H. Lahoğlu 

JOQ Yekun 
131975 Eski yekun 
132075 Umumi yekOn 

ZAHİRE 
588 çU\·al Bnkla 
15 ton M. Darı 

230 çuvnl Fasulya 
25 ton Nohut 
10~ bnlyn Pamuk 
145 ton P. ÇekinJe~ 

19 50 32 
24 50 33 50 
31 31 

7 50 
8 50 

20 

66 

16 50 
20 50 
25 
32· 

8 
8 50 

7 50 
8 875 

21 
9 

72 
6 ~NAN AZMİ 

~: ~ id~a t%~~ ş~~~~y~i "·- E L T L .... ~ 
Ya Y unan1ılardan • mik asta da ,,,,.. 
~ l.~~etnlştir. Yu!::;tan~ İtaly~ 1 İdrar yolları iltihnbı, l?.ıd ve müzmin bel soğukluğu. idrar U>rlukları, 
~'44.<U'ı siynset hem ruhi bir akide. mesane ve prostat iltihabı ve böbrek lınstalıklarınm tedavisinde tesiri çabuk 
~tl de bir. v".ıkıa olmuştur. Muvaffukı- ve kllt'idir_ F..czanelerden ısrarln B E J .. S A l\I i T O L arayınız... 
~ Clinıız inkAr edilemiyeccği gibi nl- ''Rm-11ams_mıı_111111 ________ ıiıım_m!I_ .. 
~~ere lmdar tevnll edecektir. 

b.:.:~Yet Uçilncü iddia bakında şunu 
~ek lhımdır: Yunan milleti bU
~~Yanın vicdnnında işgal ettiği 
~da e ınUftehirdir. BUtUn cihan nu
~ itibardan dilşınüş olan İtalyn-
lli ~=da kend~e mevki vermesi
~vkii eınektedır. Yunanistan bu 

~ g~ ~=· Askerleri: 
~ österdi . lık. halkımı 

Bronşitler 

AYD!N E EYLt 1 CIR ISILAH İSTASYONU 
MV U N ,5: 

Mücasııesemizde burğu kuyulan açtınlacağmdnn bu ışte ehliyeti olanların 
ve ellerinde 2-4-6. inçlik demir boru bulunanların müracnatlan. 

11 13 15 17 936 (586) g ği oesaret. kuvvetli ve alice-
~~üttefik ve dostlanrnızdan gördU- ---1-z-_-,.,-... -P-.. -2'-.-Tr-.-M-V--VRL'IJO'YN EN: 
bu ..... ~~erct sayemd Yunanistan .,., 
~ "1~..U, tarih1 vazifesini mUdrlk ola- ihalesi on gün müddetle uzatılan 5 65 lira 9 kuru, bedeli ke~ifli Mordo-
h..L l!ıu!ıafaz8 edecektir. Bu yeri mu- ğan P. T. T. binas.ının ilavei in,at eksiltmeeine yine istt>kli çıkmadığından 
~ etmek için kimsenin himayesine ihalesi pazarlık suretile yapılmak üı:ere bir ay müddetle uzatılmıştır. istek· 
llın !!:~~ildir. Bilhassa bu yer, Italya- lilerin bir ay zarfında lı:mir P. T. T müdürlüğüne mür.ıcaat etmeleri lnzım· 
tııeu, ~ın etmek istediği utandıncı bir dır. 92 5 ( 5 8 7) 

ltı;veı olurc:- ' 

~~l'ANLıın llALA SİLAHTAN 
A BAHSEDİYORLAR s - En iyi lngiliz 

Karbon atıdır 
(428) 

aj~~· 16 (A.A) - Yan resmi İtalyan 
llilfth1

1 kılyaıı - Yunan ihtilfıfının ancak 
:nu a~ hnlledilebileceğini bildirmiştir. 
qrşı la?ısa göre Yunanistan İtalyaya 
lidft Y;ıptığı. hareketin oczasını çekme----------------·---------------

. izl\IİR sictı.t TİCARET l\mMURLUCUNDA T : 

~~istan ı.at.en her türlü mütareke Tescil edilmiş olnn (İzmir Kiremit fabrikası Türk anonim şirketi) nin 24/ 
Oldu- ı-ıne tenezzül etmiyecek halde 2/941 tarihinde alelade toplanan umumi heyeti zabıtnamesi Ticaret kanunu 
l:l~Ul'lu Qok ddıa ·evvel bildirmişti. hükilrnlcrine göre sicilin 2958 nunınra.sınıı kayıt ve tec;cil edildiği ilfın olunur. 
İ~vaclı:cselesine gelince Yunanistan ve İznıfr Sicili Ticaret 1 'cmurlujhı resmi miihiirii ve F. Tcnik imzası 
~~İnl n hangisinin hesap vermesi icap 1 : ZACITNAME .. 
det\ ~tıtUn dünyanın vicdanı şimdi- 2 : HiSSEDARLAR CETVELİ .• 
~i bulunmaktadır. izm· -~ Fa rikası ü-~ .. Anon·m sirke· 

İL A 
Seynh 

bfı. ~te çıkacağımdan muvakkat 
(.'deınt nn için hastalnrımı kabul 
bu~eğimi sayın müşterilerime 

nış tabibi MAKBULE sOnEN 
(568) 

• 
DE 

Bay 

l
~ı 1~k defa 

~·GD EDEı-· . 
~ J Ü ve . 
ı: · z N Sir 

J. D1L7~' ! 
I~ L y 
~I J A 

in 

1\. n.\ .. . 

I! : . ~ · 
: nuıuu 

,:.. Yh'Nt . . 
ı: • 

cll 
• • • • • . 
• • . . .. .. .. . 

ziyar 

.et'i tefrr-

rUatile 

Renkli 
UK! 

s 
Jurnal 

s(.\~ 
Cuıtı saatleri: 10,30-1-3,30-6-8.30 
h~~·1 artesı, Pnzar sabah saat 9 da 
~ar. 

t•nin 940 yı ı adi to lantısı zaptı ır .. 
Heyeti umumiye, 941 yılı şubatının 24 Uncil pawrtcsi günü saat on beşte 

şirketin merkezinde toplandı .. 
Ticaret vckllletıni temsilen hazır bulunıın komiser İzmir Ticaret mUdUr 

muavini Cevdet Arıkut içtimaa müteallik vesaikin kanuna uygun olduğunu 
ruznamenin konuşulması için kanunen Ji\zım gelen ekseriyetin rnevcut bu
lunduğunu bittetk'ik beyan cyfodikten sonra: 

Celse Ömer Lütfü Akadın reisliğinde açıldı. Rey toplamağa Reşat Heper, 
k!ltipli~e muhasebeci Strrı Ürı::cn S('çildikten sonra ruznrunenin mU~nkerc

. sine baslnnarak aşağıdaki karorlar verildi: 
1 - Meclisi idare ve mt1rnklp raporlan okundu müttefikan kabul edildi. 
2 - B15nço ve kfır zarar hesaplan okundu. tetkik edildi, müttefikan tas

dik ve meclisi idnre ibra olundu. 
3 - E....as mukavele mudbince tecdidi 1Azım gelen iki aza yerine yenile

rinin intihabına ~eçilcli 59 ittifak reyle Ömer Liltfü Akad ve 56 rey 
ekı:eriy<'tlc Resnt Heper meclisi idare &.7.ası seçildiler. 

4 - Mür;lkipli;,e ff.l ittifuk reyle ve senev! 300 lira ücretle yine Şevket 
Ardnlı intihap edildi. 

5 - Safi kfınn dahili nizamnamenin hükümlerine göre tevzii .zamaıu ida• 
re meclisinin knrarına bırakıldı. 

Ruznıımede görüsUlecek başka bir şey 1kn1mııdığından toplantıya nihayet 
vcrildi.. 

Ticaret ve aleti komisel;'i : CEVJ?ET ARIKUT 
Heveti umum·vc reic;i ÖMER LÜTFÜ AKA[) 

Rcv wplarna~a memur : RE$A T HEP?R 
Hcvcti umumive katibi : SJRRJ ÜRGEN 

23 kuruşluk pul üzerine İzmir kiremit fnhrikac:ı Türk anonim şirketi 
rcsm1 mUhUrU ve 24 f;Ubnt 1941 tarıhi.. 

JJİSSEDAilAN HAZİRUN Ch"TVELI 
Hisscdann ismi Hissesi Uey adedı 
Ömer Lütfü Akad 100 10 Asaleten . Ö. ~d 
Doğan, Emel, Gilner 171 17 Vekaleten Ömer Lütfü Aknd: Ö. Akad 
Akad 
Ali Nihat Öl'.ge 
Sueda Örge 
Güzin Örge 
Re.şat Heper 
Rahmi Şenkavala 

100 
100 
80 
10 
30 

10 
10 

8 
1 
a 

591 59 

Asaleten : A. Nihat Örge 
Asaleten : Suedn Örge 
Asaleten : Güzin Örge 
Asaleten : Resat Heper 
Asaleten : Rahmi $cnkavala 

Ticaret Vekaleti Komiseri: CEVDET ARIKUT 
Heyeti Umumiye reisi : ÖMER L'OTFO AKAD 
Rey Toplamağo memur: REŞAT IIBPEC 

Heyeti unuuniye katibi : SIRRI 'ÜRGEN 
23 kuruşluk pul üzerine İz.mir kiremit fabrikası Türk anonim .şirketi 

resınt mUhilril ve 24 şubat 1.941 tarihi.. 
!>38 (584) 

Aydm .hnttın~a Ortaklar i fonu 
civnrında Ôrt<ıld.Dr Parke t;lşı QC4'.k
ları için taş işlemesini iyi bilir u &tn
lara ihtiyaç vnrdı.r. 
İzmirde Gazi bulvarında Ahmet 

Etem Buldanhoğlunn '\"cyn Ortaklar 
istasvonunda Tahir Erdurn müraca
at edHmesi .. 

1-5 (589) 

Satılık Sayll_ye evi 
Gölcük yayla~ında cuma önünde CCI;>· 

he ve yan tarafları tnş duvar ile örül
müş bir dönüm elma bnhçesi içerisinde 
yiiksek bir mühendisin planına göre 
çok temiz malzeıne ile knrgir olarak 
yaptırılmış ilç oda bir salon. hamam, he
Irı. mükenunel bodrum, demir kap_u ve 
cclik saçtan pençerc kepenklerini ve 
bınaya bilişil· betondnn zarif bir bal
konu ihfü·a eden ve üzeri Marsilya ki
rcmidivle örtülen ve dnhili tavan, ta
bnn, oda kapu ve pençereleri kunt Ro· 
manya kcrest<'siııdcn ve dof!rarna i leri 
tıt.iı. ve emekli işçilikle ba~ılwı. n~~ 
bir suyu havi olup gölü ve bilciimle 
Gölcük mnnznralnrını göz önünde bu
lunduran ve her ınc\•simde oturmağa sn
lih gayet mnzbul \'e mükemmel elektrik 
tesisatını muhtevi bu ev bahçesiyle bir
likte sahibi eliyle sahlıktır. Temiz ha
vaya ve bilhassa yazın sUk(l.n ve huzur 
icinde dinlenmek ve hnva değiştinnek 
ihtiyacında olanlar için nndir tesadüf 
eder bir fırsattır. 

İsteklilerin Ödemişte emekli müddPi 
umumi Zeki Yemiş'e mi.irnroatleri.. 

Bornovada devren 
satıhk kahve ane .. 
Askerliğim dolnyısiylc Şadırvanlı çar

sıda 11 nuınnrnlı mt'rkez kahvchım~i 
lüks mobilycsl radyo ve gram of onu yeni 

tesisatı su vcsnirc soğutma deposu 
mUkemmel ocnk tnkımı ve ditrer bütün 
lüzumlu eşyayı lıavl knhvehano uygun 
bir fuıtle tıbktır. Taliplerin derhal 
içinde olan sahibi tsmnil oğlu İbrahime 
milrncantlcri.. 1 - 2 

ID~I 
KOLOf ı;y ASI 
Eczacı KEMAL AKTASIN 

$AHE ERtAınİNDE'-J ... 
HİLAL ECZ .-NESİ 

tZMtR BELF.DıYF.StNOEN: 

Belediyemiz fen işlerinde ayda 85 
Ura ücre.tli bir kontrolörlük ile 50 lira 
{lcretli bir talcip memurluihı mOnl.aJdir. 
Aoağıda gösterilen şeraiti hıılz istekli
lerin 12 /31941 a:ıat 9.30 da müsaba
kaya iştfrak ~tmek üzere veaaikleriy}e 
birlikte kayıtlannın yapılması için da
ha evvel fen işleri müdiirlüğüne mürnca
atlan 

1 - Türk tabiiyetinde olmak 
2 - Orta veya lise mezunu bulun

mak 
3 - Askerlik fili hizmetini bitirmiş 

olmak 
4 - Hüsnühal ve ııhhat raporu ib

raz etmek. 
7-9 683 (560) 

Yola kalbedilmek Uzere istimlak «"di
len Çivicilerd~ 695 snvılı sokakta 340 
adanın l 1 parselinde 30 nomaralı ma
jiazanın yıktınlması nlana ait olmnk 
ÜZ«"re f:nknzının satlŞ'I Fen işleri müdür
lüğündeki keşif ve şartnamesi veçhile 
açık artırmaya konulmuştur. Keşif be
deli 58 lira as kuruş muvıtkknt temi
natı 4 lira 41 kuruştur, Taliplerin te
minatı is bankasınıı yotırnrnk mnkbu:r:
larile ihale tarihi olan 21/3/941 cuma 
~ünü saat l 6 da encümene mürncaa·tlan 

7-11-15-19 884(561) 

Kazım Özalp bulvannın Alsnncak ta
rafında dörenmemi~ l 61 4 metre mu
rabaa1 kısmı ile Külıürpark arkasında 
Cumhtıriyct ve 26 Afiustoı kapısı nra
S1ndald yolun 500 metre murabbaı kıs
mının belediyece verilecek kesme taş. 
larile yeniden döıettirilmesi iti Fen iş· 
leri müdürlüğün~cki ke§if ve ıartname
si vcçhile nçık ckaeiltmeye konulmuştUT 
keşif bedeli 3 l 3 7 lin 70 kunı' muVt\k
kat teminatı 235 lira 35 kunı~tur. Ta
liplerin teminatı lı bonkasına yahrarak 
makbuzlarile ihale tadhi olan 21 /3/ 
94 t Cuma günü eaat t 6 ela encümene 
müraceat]a,.ı . 

7-t1~1S~l9 685(562) 

Birin<"i 51nıf miifehnssL'ı Dcktor 

Dern;,. !i ı (;LV 
Cilt ve Tenasül hnsfolıklan ve 
ELEıtTRiK TBDA VİLER1 

Birinci Bcvler Soknf"ı No. 55 ... İzmir 
F.lhamrn Sin~mnsı nrknsmffa snhnhtan 
:ıkşarnn kndnr hnstnlarını knbul eder . 

TELEFON: 3479 ~69) 

, » w: www 
SAHtPBJ 

ŞarkSanay\ J(umpanyası T k o ·m 
keti tdare Meclisi Nurahhashğından : 

, ..... 
Şirketimizin rn mart 1941 de Srhitler4, hı~rik \ıin ında yapılan 0-

lik ndi qroumt heyet toplantısında kanunen }Azım olan nisabı ekseriyet hı:ıaıl 
olmad ındnn önı.imüzd ki nisamn l nci saL günü saat on beşte gene fabrika 
binnsında ikinci toplantı ynpılması lrnrarlaştınlm br. 

Müzakere ruznamesi a ğıda gösterilmiştir. 
lthu ikinci toplanhda haur bulunan hissedar adedi her ne olursa olsun 

mutlaka karar '\•etllccck ve bu karar muteber ol ~ndan hazır bulunmak 
istiyen hissedarların malık olduklan hisse senetlerini toplan gününden en 
agağı beş gün evveline kadar lzwrde Şehitlerde kain fabrikama: yazıhane
sine ve Brüksel de Royal sokağında 4 7 nunmara)·n yat1rarnk knrııılığında 
duhiliyc vnrakalan almalan lüzumu Han olunur. 

Müzakere Tuznamcsi: 
1 - 1940 senesine ait bilanço ve kitrüz r r hesap\ nnın ve meclia id re 

ve murakipler raporunun okunup onaylanması ve ibraname verilmesi. 
2 - Müddetlerinin bitmesinden ötürü çı~an idare meclisi azası ile bir mü

rnkibin yerleıinc yenilerinin cçilmesi ve ücretlerinin tayini. 
3 - Mer.lisi idare azalarının girketle tüccari muameleler yapabilmeleri 

için makabline de şamil olm k üzere müsaade olunmasının heyeti umumiye.. 
ye teklifi ( 585) 

R A. VE AHALt BAN ASI İD RE 
ECLtSiHDE : 

Umu i Heye i Dauet •• 
Esas mukavclenamcmiıh1 5 6 ncı m ddesinc tevfikan, senelik leladc hey

eti umumiye toplaruımlZ 3 l mort 1941 tarihirı~ müşaçlif pazartesi gijnü şaat 
16 da, Atatürk cndrlcıinde kiıln bank.anıız metkez hin sında içt olunacak
tır Mukavenelanamenin 61 nci maddeşi mucibince asaleten veya vekfileten 
50 hisseyi teın il eden ortakl nn, nt7namede yazılı .~uaı.ı.tat hakkında görü§"' 
mek ve karar ittihaz eylemek üzere yukarıda yaz.ılı gun ve saatte bu toplantt
da hazır bulunma} n ve toplanb gününden en nz bir h ft~ evvel. ~CTkc.z ve 
ya oubderimizc müracaat ederek duhuliye karb almalan rıca ve ilım olunur. 
Toplantıy ,·cklleten ietiruk edeceklerin de hissedar olmaları m~ruttur. 

ÜZAK RAI' RUZNAME İ 
1 - idare meclisi ve murakip raporlannın okunması. 
2 - 19 40 en esi bilô.nc;o unun tetkik ve ta diki ile idare nıecJI.l a:ı:a nın 

ibrım. · tih b 
3 - Vilayet umumi mecllai namzedi ol ralı: österilen zatın ın a ınm 

icrnsı. 
4 - idare heyetinin yeniden intihabı. . 
S - Müddetleri bitmie ol n iki murak.iplik için intihabm y®ilenıneaı. • 
6 - idare meclial raporunda gösterilen temcttüiln dıığıtılrn-.ına ve tenı 

gününün tayinine nit teklifin tetkiki. . .. 
7 - ld re medhi aumna verilecek huzur baki nnın ve ınurUJpllk ucrot;.. 

!erinin tayini. 
VEKALETEN iŞTiRAK EDE.CEKLE.RıN SALAHtYETNAMELERt ŞU ıııııı 
SURETLE TANZiM EDJLECEKOR: 
lmıir Esnaf ve Ahali bankıu1 Türk Anonim "rkctinin 31 mınt 1941 tari· 

hinde ve pyet ebcriyet hasıl olmaxaa talik edilecek taıihto b r\ka tn R:oz 
binasında akdi mukanCl' ve milrakere ruznam~i mıllüm ıllelade b ti wntıe 
mlye toplantıaında b nl tem.silen hnzl!' bulunarak müzakereye lftirake v bu 

bizi 
hususta rey vermeğe. evrakı lhımeyi imza etmcğ velh 8ll ifbtı bey ti umq. 
miyedo hissedar sıfatlle yapılabUeeek her türlü huauıat vo ll nıelAtı 
namıma tam v mutlnk bir al&hlyetle im.xaya •••••••• , • • • • • do mukim 
namun1%a 
•••••••• oğlu .•••• , ••• l vekil naab ve tayin eyl djm. 

eyledik 

jzMfR slctıi TiCARET l\mMURLU(;UNDAN r 

912 (S82~ 

Teşcii edilmiş olnn (Ege Ticaret Türk Anonim şirketi) nin 'l /3./1941 tart. 
hinde alellide toplanan umu.ınt heyeti zabıtnamesi Ticaret kanunu hWdlml 
rlne göre sicilin 2957 numarasınn kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

17.mir Sielli Ticnrct memınlo~ru resınt ühürU ve F. Tenlk • 
l: ZABITNA 1E .. 
2 : HİSSEDARLAR CETVELL 

llEYETİ UNUMtYE ZABITNAMESL 

E~e ticaret TUrk Anonlm çirketinin 940 takvim yılın ait alclAde heyeti 
umumiye toplanbsı asaleten ve vekaleten yUz bin lira sermaye temsil eden 
ortaklar tarafından 7 /3/1941 tarihine müsadif cuma gllnU saat 15 te İmıir 
Esnaf ve Ahali Bankası hinnsırun ikinci katındaki husust dnircslnde vektılet 
Komiseri bay Cevdet Ankut huzuriyle, İzmir Esnaf ve Ahali Bankası idare 
Meclisi reisi olup umum heyetçe başkanlı~n se<;ilen bay TalAt Muşkaranm 
riyaseti altında akdedilmiş ve şu kararlar v rllmiştir: 

Reis, nizamnameye tevfikan Utl kfltit> ile S.ra camii fcin iki zat seçUmesi icap 
etti~ini söyledi. K6tipliklere ba'l Atıf Innn ve bay Mehmet Seyrek, Ara camı. 
iliğine bay Mehmet Nebioğlu ile !{hım. Mu l seçildiler. Reis, ruzname mu
cibince Şirketin bir senelik çalışma raporu ile bl{lnçosu, ldr ve ~rar hesap 
hUlA.o;ası okundu. Reis bunlar Uzerine söz verdi.. . 

Hnmdi AkyUrek mUteforrik kl\rlar hakkında izahat istedi. Idnre meclisi 
namına bay Atıf İnnn izahat verdi. 

Komiser bay Cevdet Ankut muvakkat bo~lular ve muhtelif alacaklılar 
bakında izahat talep ettl Verilen izahat tatminkar bulundu. 

Neticede sıra ile bir senelik çalışma raporu, blanço, hesap hUlbası ve 
mUrhldp raporu reye konnrnk tasvip ve kabul olundu.. Ve idnre meclisi ibra 
cdildL 

Müteakiben ruzname mucibince İdare meclisi lizasının huzur hakkı olarak 
eskisi gibi onar lira verilıncsl ve mürakip Ucrctinin de geçen senenin ayni 
olması kabul edildikten sonra yeni mür$lp seçimine geçildi. -Neticede Bay 
$ernfotlin Serbes milrakipliğe seçildi. İdnrc meclisi azasının müddetleri hi
tam bulmadığından intihap tccdidine mahal olmadığına karar verildi. Rm
namede konuşulacak bnşka şey olmndığından toplantıya nihayet verlldt 

Heyeti umumiye reısi : K. T. MUSKARA 
Vekf11et Komiseri: CEVDET ARIKUT 

Ara Cmileri ~ Mehmet Nebloğlu Kfizım Musnl 

23 Kuruşluk pul Uzerlne Ege Ticaret Türk Anonim Sirketi resm1 aıilbürll 
ve 7 Mart 1941 tarihi.. 

Ege Ticaret Türk Anonim şirketinin 7 / 3/1941 tarihine müsndif cuma gO.
nU saat 15 te E.<innf ve Ahali Banka ı binasında Şirket salonunda akdcttık· 
le.rl nleHlde toplantıya asaleten v v kAleten iştirak edenlerin isimleri ile 
temsil eyledikleri sermaye mıkdannı gösterir cetvcldir .. 

K. S. N. trlm ve adresi 
1 Bay K. Ta15.t Muşkara 
2 Bay Mehmet NebioAlu 
3 Bny Mehmet Seyrek 
4 Bay Knzım Musal 
5 Bay Rahmi Filibell 
6 Bny Hamdi .AkyUrek 
7 Bııy $crafctUn Serbes 
8 Bay K. Taltıt Muşkara 
9 Bay Atıf İnan 

R. A. R. A. 
Asaleten Veklilcten 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 

R.A. 
YcMn 

10 
1 
l 
1 
1 
ı 
1 
1 
ı 

Y ekCln 8 10 18 
Heyeti umumiye Reisi: K . T. MUSKARA 
Ticaret Veknleti MUmc!: ili : CEVDET ARIKUT 

Temsil edil 
Sermaye 

T.~ 
96.000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

100.000 

23 Kuruşluk pul üzerine Ege Ticaret Türk Anonim Sirketi resmi mühü.rü 
ve 7 Mart 1941 tarihl-

937 (583) 

iK AT 
Çiğ sı~u etivle yopılmrş pastırma ve sucuklnn ~iycnlcrin bağırsakl?nnda (Abd~t bozan) dedi~imb ~1uldan 

dört metreden. on metreye kadar ritler. kurtlar ltnsıJ olur; Bunlıı~ vilcudumm:.dnkı ktınlan emerek kansızlık, ıştnhsız-
ltk :r.niflik, kusmak. bas dönmesi ve nı ayet ölüme scbeb·~·et verırler. . . 
, Hu kurtlardan kurtulmak kin en birinci dcvıı "Tİl'.IOFUJ) dur. Kutulıırm ıçınde kul.lruwj tarzı )'azılıdır. Sıhhat ve
kftlctinjn miisaadcsiru tıruxdir. Her eczanede bulunur • 

Timofuj Tiao uj Timofuj 

• 



• 

SAHIFE4 

SİYASI VAZİYE!' 

Har.n mühim bir 
dönüm nokta-

• • 
sına ~nyor 

---<>---
Mihverin tesellisi: 

Amerikan yardımı geç 
kal ocak sanı yarlar! 

----0-

Ja'6Sonyayı da İngiltere· 
;ve ı:ar~ı harbe sürülde· 
mclı istiyorlar, falıat-.. 
Fransa İngiliz ablolıası· 

111 1anımıyacalı mı'! •• 
Balhan llCidiseleri 

Radyo gazetesine göre bu hafta ba~ın
da dünyanın arz"tUği siya. i manzara 
;udur: 

Aıncrikan ayan meclisi y~rdım l:iyi
bas ı:ı kabul etmiştir. Şimdi layiha ya
pılan kiicük tadilatı tasdik için tekrar 
mümcc;.(\il1er meclisine gönderilmiş bu
Junmakt.adır. Mümessiller meclisinin 
bugün veya yann tasdikinden sonra for
maliteler ikmal edilmiş ve layiha kanu
niyet kesbetmiş olacaktır. 

D•mokrasilere yardım kanun layiha
~ı Amcri\canın üçlii pakl'l cevabıdır 
'Oçlü pakt küçük milletleri istiklal bak
liından mahrum etmcğe çalışmaktadu-. 
Birle. ik Amerika yüksek bir insaniyet 
duygusi.de bu milletlerin yardımına 
ko<nıaktadır. Bu hadise mücadelenin dö
nüm noktalarından birini te~kil edecek· 
tir. Mihver devletleri Amerikan yardı
mının mücadeleyi kendi aleyhlerine çe
vireceğini takdir ediyorlar. Bütün le· 
sellileri yardımın geç kalacağından iba· 
rettir. Bu sebeple ilkbaharda mihverci
lerin ciddi bir gayret yapmalan kuvvet
le muhtemeldir. 

Mat..uoka belki bu sebC1>le Berlini 
ziyaret ediyor. Mihver İnl(iltereye karsı 
mü,terek bir hareket planı tatbik etmek 
iat.iyor. Almanyanın atlantikte denizal
tılar ve tayyarelerle faaliyete l(eçeceği 
sırada Japonyanın da pasifikte faaliye
te geçmesi ısrarla talep edilmiştir Ja' 
ponya her pyden evvel Sovyetlerle bh 
anlaşmaya varmak arzusundadır. Bu 
111aksatla A1manların Sovyetleri tazyik 
etmelerini istemiştir. Bir çokları Japon
Janın bu talebinde Sovyetlere Asya ni
.anunı kabul ettiımek arzusunu S<"Z

mektedirler. Hatta Japonyanın bu he
defe vardı.ktan ııonra barba girmesi yi
ne şüphe-1i ,ı!Örül~,.°1<"1 t-flir 

Al.MANYA - I'RANSA 
Vi!ri bUk!lmeti Almanya ile işbirliiı; 

yap,,;ak i<;lı> mütareke bükümleri çen;e
Ye<iııde Almanlara yardıma aleyhtar 
bulunmaktadır .. Bir habere göre Fran
mz donanmMı Fransız ticaret gemileri
ne refakat edecektir. Bu haber· do.~rı· 
l9e Vi~nin tngiltere ile bO:ruşmak için 
bahane aradığına hükmedilebilir. Fran
sız ticaret gemilerinin Fransız harp ge
milerinin refakatinde seyrii<~fer etme
leri demek, İngiliz ablokasını tanıma
mak demektir. Bu haberi takip eden 
başka malômat henüz gelmemiştir. Vey
gand serefine verilen Ziyafette Fran.•a
nm Afrika imparatorluğunu kendi silalı 
lariyle müdafaa edeceği hakkındaki 
bevanat her iki tarafa meydan okumak 
tadır. Şayanı dikkattir ki artık İtalye 
ırilkOt ediyor. Tunustan. Cibutidert bah
~ecl ilmemt>ktedir. 

1NGİLTERE - İSPANYA 
Diğer taraftan İngiltere - İspanya ara· 

aında vaziyet sağlamla~mı~tır. $imdi İn· 
giltere - İspanya arasında bazı eşyauır 
mübadelesi için bir mulıavele imza edil
dii!i bildirilmektedir. Bu mukavele İs
panyanın mihverle işbirliği yapmıyaca· 
ğını bildirmesi bakımından siyasi ebem
mive•i h.,i7~1,.. . . 

BALKANLARDA 
Balkanlarda v112iyet son 48 saatt• Y<'

ni bir inki.•af arzetmemiştir. Yalnız Ma
car radyosu Yunanistanın İtalya ile bir 
mütareke akdi için Almanyanın tava<
.rutunu kabul edeceğini iddia etmiş isr 
de salahiyetli Yunan mahfilleri ve gazo
teleri bunu siddetle tekzip etmişlerdir 
İtalyan radyoları ve matbuatı sevinç 
içindedirler. Kendilerinin Yunanistan• 
karşı yapamadıkları şeyleri şimdi Al
manların :vaoacaklarını söyliyorlar. İtal
yan gazetelerinin Alman kuvvetiyle 
övünmelPrİ ııariptir. 

YUGOSl.A VYANJN VAZİYETİ 
Yugo<lavyanın en yakın istikbaldr 

llçlü pakta pirrceği söylendiği gibi böy
le bir vazİ\•ctin nıevzuubahs 'llmadıjiı 
da siivlrnm~ktedir. En kuvvetli ihtimal 
Yu~o<lavya - Almanya ara<ında bir ade
mi t"C'aviiz "oaktıntn imzasıdır. 

Yuvo<lavların taz:vik altında bulun
dukları muhakkaktır. Fakat bu tazyik 
henüz nıihvere bir ~ey temin edememiş
tir. 

Cez~vir U. valisi 
Vispve eitti 
Vişi 10 ( A Al - Cezayir umumi va 

!isi amiral Abrial bu«iin saat 16 da tav
yarc ile buravn [!r-]mi~tir .. 

----------
YuP.rs lav vada se V· 

f cio felaketi 
Bclg;at ,O (A.A) - Voyvodinada tui!' 
yanlar y!\zünden 90 bin hektar arazi su 
!ar altında knlmıştır. 1397 ev yıkılmış 
1614 ev hasara uğramıştır. 

Son aıkeri vaziyet 
• I 

Tepedelen ya
kında alınacak 

c: 

Avlonya yolu da açıl

mış •ayılabilir 

İnglizler Somalide son 
beş günde tamam 360 
lıilometre ilerlediler •• 
Rad.\·o ~azctcsinc göre Yunan ordu:-.11 

Tepedelcni dii ürmeği istihdaf eden 
mc\.·zii taarruzlarında Şindcli dağının 
1085 rakın1Jı en :\·iiksek tepesini ve yine 
bu Cİ\arda n1iihiın bir tepe ile Kobranın 
lGOO rakunlı tepe~ini zaptetnıi~tir. 

Bu n1u\·affakıyctin ehemmiyetini an
lamak için Tepedelenin sevkülceyş ba
kundan ,-aziyetini gözden geçirmek rn.
zımdır. Tepcdelen Viyasa nehri vadisin
dedir. Bu nehir eweHl. batı şimale doi;· 
ru ve soma batı istikam~tinde akarak 
Avlonyada denize ulaşır. Şindeli dağı 
nehrin tam batıya döndüğü dir,,ek nok
tasındaki kısının doğu parçasını kan
lamakta ve Tepedeleni doğudan gelecek 
taarruza karşı örtmektedir. 

Burada Griva vc Parlar b&lkanı var
dır. Yunan mevzileri bu dağ sil~ileleri
nin önlerine kadar gelmişse de bu 5rı· 
zalı araziyi aşıp geçememiştir. Yunan
lılar Tepedcleni cenuptan zaptetselerdi 
bu dağ silsileleri İtalyanların elinde ol
dukça bu muvaffakıyet mühim olamaz· 
dı. Şimdi Yunanlılar bu dağ silsilesinın 
en nıühim mevkilerinden Medivaran 
köyünü zaptetmişlerdir. Bu muvaffakı
yet sayesinde Tepedeleni zaptetınekle 
kalmıyacak, Griva dağı ve Partar bal
kanını gerisinden çevirerek Avlonya 
yolunu da açacaklardır. 

ŞARKI AFRİKADA 
Cenubi Afrika ittihadı kıtaları So

malide cenubi Habeşistana girerek sü
ratle ilerlemektedirler. Mogadiçyo - Ha
rnr yolunda Madraderayı zaptetmişler
dir. Burası Somali hududundan 23() ki
lometre i<,'eridedir. Böylece İngilizler 
son beş gün içinde 360 kilometre katet
mişlerdir. Yani ııünde vasati olıµ-.a)c yet
mi.ş kilometre kadar ilerlemişler ve bu 
suretle İngilizler birinci sevkülceyş he
deflerine varmışlardır. 

BuKÜJI Somali limanlariyle Habeşis
tamn muvasalasını kesmislerdir. İkinci 
stratejik hedeflerini Harar teşkil et
mektedir. Harar zaptedildiği takdirde 
İtalyanlann Cibuti ile münakaleleri ke
silecek ve İnıı:ilizlcrin cenup kıskacı ta
ınamlanuııktır-

--~-· ........ ---~ 
Jngilterenin ~n yük

sek bütçesi 
--<>--

Londra, 1.0 (A.A) - Royterin parlİl
mento muhabiri gelecek ay Avam ka
marasına verilecek bütçenin İngiltere· 
nin en yüksek bütçesi olacağını ve Ame
rikadan satın alınan harp makemesi 
masraflarını ihtiva etmiyeceğini. IJu 
masraflann harp nezaretinin masrafla· 
n gibi harbin nihayetine kadar mahrem 
tutulacağını yazmakta ve maliye nazırı
nın bütçeyi vermeden önce her kesin 
memleketin mali vaziyetini öğrenerek 
kuvveti hakkında bir fikir hasıl etmesi
ni imk5n dahiline koyacağını ve milli 
varidat hakkında beyanatta bulunacağı
nı ilave etmektedir. 

~-~- ........ --~-
Draçta yan2ın

lar .;ıkarıldı ___ ., __ _ 
İngiliz tayyareleri Af· 
rilıada da yeni muvaf· 
f aJııyetler hazandılar_ 
Maıtaya yapıln ahın •• 
Kahire, 10 (A.A) - Orta şark İnııı-

liz hava karargfilıının tebliği: Arnavut
lukta İngiliz bombardıman tayyareleri 
pazar gecesi Draç limanına şiddetli hü
cumlar yapmışlardır. Bir ~k büyük 
yangın ve müteaddit infilak · olınustuı.. 
Yangınlar 110 kilometreden ıı;öriilmiiş
tür. Dün Dukav köyü ve Dialebuızi 
mıntakalannda topçu mevzileı·i bombar
dıman edilmiştir. Ufak bir avcı grubu
muz Kelsirenin şimalinde avcılar refn
kalinde seyreden büyük bir düsmnn 
bombardıman grubuna hücum etmiştir. 
Düşmanın altı avcısı ile bir ağır bom
bardıman tayyaresi diişürülmüs. bi~e• 
bir çok tayyare daha ağır hasara uğı-:ı
tılınıştır. Bir pilotumuz tayyaresini ter
ke mecbur olmuş ve paraşütle salimen 
yere inmiştir. 

AFRİKADA 
Habeşistanda bombardıman tayyare

lerimiz Diredava tayyare meydanına 
muvaff:ıkıyetle hücum ve demiryolu is
tasyonuna ve bir trene tam isabetler 
kaydetmişlerdir. Keren mıntakasındaki 
düşman mevzileri ve Buryeden kacmak
ta olan bir İtalyan kolu bombardım>.n 
edilmiştir. • 

Libyada pazar gecesi TrabJu,garp Ji. 
manı yeniden hücumumu7.a uğramış ve 
tayyare meydanları bombalanmıştır. 

Jl.IAl,TADA 
1\'lalta adası üzerinde uçuş yapan bir 

\Jınan tayyaresi kovalanınıstır.. Diğer 
bir Yunkers tayyaresi Gozada düşürül
niiş mürettebatı ölmüştür. 

Bütün bu harekattan tayyarelerim:
zin hepsi salimen üslerine dönmüşlerdir. 

TENi ASIR il MART SALI 

BULGARISTANDA 
- -

MEMNUNIYETSIZLI l 

2 81ııl~ar alayı 
Yu!{oslavyaya
mı teslim oldu? 
Almanyaya satılmq 
bir memlelıette hal· 
malı istemi~en 
Bulgar asherleri var ı 
Londra, l O (AA) Müstakil 
Fransız ajan bildiriyor: 

Belgraddan alınan ve henüz 
teyit edilmemis bulunan haber
lere göre iki Bulgar süvari ala
yı dün gu ... n doğarken Yugoslav! 
hududunu geçerek Yugoslav 
makamatına te•lim olmuslar
dır. Bu alaylar.n Bulgar subay-il 
!arı Almanyaya &atılmı• bir 
memlekette kalamıyacakları
nı söylemi,lerdir. ı 

ırzak Şarkta 

zoraki anlaşma 
---«•---

Fransızların Ja'{!on ha· 
rarını habule mecbur 
lıaldılıları anlaşılıyor 

Londra, 10 (A.A) - Royter Ajansı 
bildiriyor: Hanoide ne~edilen bir teb
liiıde Japon gazetelerinin Siyam ve 
Hindicini arasında başlıca meselelerin 
hallinde bir anlaşmaya varıldığı hakkın
daki teminatına ra~en Tokyo görüş
melerinin pek muvaffakıyetle cereyan 
etmemekte olduZu bildirilmektedir. 

Bundan anla<ıldıitına göre neticede 
bir tavass:uttan ziyade bir mecburi hü
küm karan karsısında kalınma<ı daha 
muhtemeldir. 
ANLAŞMA İMZALANIYOR 
Tokyo, 10 (A.A) - Japonyanın ta

vassutu üzerine hasıl olan anlaşma bu 
akşam veya yar111 imzalanacaktır.. Ja
ponya hariciye nazırı Mııtsuoka Fransız 
büyük elçisi Arsen Hanı1 ile görü~ele
ri hakkında imparatora izahat vermiştir. 

--~-........ --~-____ ,.......,_~--
Jn2iliz hava. 
akınları .;ok 

şiddetli · 

Amerikan yardımı 
-----

Bir sel ~ihi ak
mağa başlıyor ---··---

2,5 milyar lngiliz li
ralık kredi acılacak • 

Ruzveıtin bir sözü : 
İngiltere ile i~ birliği· 
mizin önüne geçilemez 

Va~ington 10 (A.A)-Kiralama .,.., ödunç 
verme kanununun kabulü ÜZl'rine 
•ayyarcler, toplar, tanklar her nevi n1ü
hitn~at bu hafta sonunda hakiki bir sel 
l~ ihi 1ngiltereye gönderilmeğc başlana

•• aktır. Filhakika kanun B Ruzvelte ilk 
hamlede 325 milyon İngiliz lirası kıy
r.etindc rukerl teçhizatı 1ngiltereye dt"V

r tnıek sa15hiyetini venniltir. İngiltcre
ı·e yardım için 2,5 milyar tn~iliz liralık 
nuazzam bir kredinin açılmasını icap 
-.clf'cek üç senelik bir pl3n hazırlanrnası 
.. krtn·ür etİnistir. 
I\evyork Pd.st gazetesi birleşik Ame

ikanın be~inci kola karşı ön ayak olma
C"Jnı ısrarla i~temiştir. Gazete beşinci ko
lun merkrzi haline gelen Alman ve İtal
\'an konso1o~1uklarının kapah]masını is
'emekte ve- şunları yazmaktadır: 

Bizim demokrasi cephemizde gedik 
;;rıncı:ğa çalıc;an Alman ve İtalyan siyasi 
mC"murlarının geri çekilmesini istE"ITleli
yiz. Eit•r bu talebimiz mihver devletle
riyle siya.c;i münaıı;;ebetJerimizin inlotaını 
mııcip olacak<& bunu onlar düşUnsiin. 
Esa.en bizi tahribe çalışanlarla münase
betler idamPsine imkAn yoktur. 

1NG1LTEREYE GELEN 
TAYYARF.LER 
Londra 10 (A.A) - Taymisin Nev

york muhabiri bildiriyor: Amerika aya
nında müzakerelerin uzaması İngiltere
ve sevkiyatın tehirini mucip olmuş de
''ildir. tngiliz bükümeti tarafından tica
rrt esası üzerine satın alınan malzeme
nin irsalatmda bic bir tehir vuku bul
mamıştır. Yalnız Klinunusani ayında 
Amerikadan tngiltereye 419 tayyare 
... öndPrilmi~tir. 

SON I-IABEI2 

Büyük Millet Meclisi 
dün yeni içtima ·devresi 

• • 
rnesaısıne başladı 

-------x*x------
Ankara 10 (A.A) - Bilyük Millet nun layihalarının geri verilınel~ri ~ 

Mccfüi bugün çalışmalarına ba.~lamış, kındaki maddeleri müzakere eylcın~ ~ 
Ankara şehai su tesisatı mülkiyetinin Meclis 1937 mali yılı hazine jıesabı. ~!" 
belediyeye devri, diyanet işleri bütçe- isi ile hudut ve sahiller umum mudii,.rt 
sinde değişiklik yapılması, Türkiye- lüğü 1938 hesabı kat'isine ait Jayih'l bl 
Fransa dostluk muahedesiyle müşterek müzakere ve kabul etmiş ve Çarşıırı>lt' 
beyanname ve müteaddit toplantılara günü toplanmak iizere celsey; tatil <Y 
mütcdatr protokolun tasdikine ait ka- miştir. 
---'--~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~__..,,. 

Meclis Parti grubu bugün toplanıyor 
~--------~x•x------~~-

Hariciye Vekili son ha
diseleri izah edecek 

-------x*x:------
lstanbul, 10 (Yen; Asır) - HATiciye Vekili B. $ükrü Saraçoğlu a~ tt1' 

niyle Ankaraya dönmü~tür. Yarın (bugün) içtima edecek olan Meclis parti gr' 
bunda son dünya hidiseleri etTa[ında izahat vermesi kuvvetle muhtemel~ 

lstanbul tramvaylarında tek bilet 
l•tanbul. 10 (Yeni Atır) - Şehrimiz tramvaylannda bugünden itiba(en t~ 

bilet usulünün tatbikine başlan1lmıştır1 her yer için birinci mevki araba)ar 
yedi, ile.inci mevkilerde beş kuru~ ücret alınmaktadır. 

--------------~-~----~~~--" 

Istanbulda Ferah sine
ması geceleyin yandı 

lıtanbul, 1 O (Yeni Atır) - Şehza.. likeune maruz bulunan yedi ~iyi Jı-1' 
debaıındaki Ferah sinen1uı aabaha kar· tarmak olmuıtur. .. 

DEYLt TELGRAF VE fi yanmıttır. Sinema binuı ve binanın ah9ap ~~ 
EKSPRESiN NEŞRİYATI Yangın ainemanın ~etinden ve tah- temillib, altındaki büyük muha)lel>'!"' 
Deyli Telgraf diyor ki: Bu kanun Re- min edildiğine göre elektriğin kontak ve fotoğrafcı düklr.i.nlan büyült 9üratlf 

l<icümbur B. Ruzvelte Amerikayı de- yapmasından çılunı1tır. ve tamamen yanmıttır. 
-nokrasilerin tersanesi haline koymak itfaiye yangın yerine yeli9tiği zaman Sinema binasının on bet bin, oin•-! 
salfilıiyetini vernıi§f,ir. Bu bakımdan ilk !fi, Ferah slnemaıı binasının üıt ka-

1 
makineainin de beı bin liraya sigorıv 

yardım kanun\lnun \:abulü hürriyet uğ- tındaki odalarda yatan ve yanmak teh- olduğu anla9ılm11tır 
nındaki mücadelenin mukadderatı !~in _.,; 

' .-on d<'Tece mühimdir. K d l h k L d • /r . 
Deyli Ek<pres g•zetesi diyor ki: Bu 

1 
Q fR ÇOTap arı Q ıUn O yent arat 

';anun 250 milyon İngiliz liralı il ıı.1alı.e.- ' .Ankaı:a iO (llusust) - İktısat vekli.- raplara intizaren elde~rih bl~ 
·neyi derhal emrimize koymaktadır. ı tinin.· ' ttiğ"" b' t bli" ·· • .k kadar sa•·•---·-a musa·· ade --'"-'-'"'9"· 
Ha .1 1 .. •- . . . Am ·•. e neşre ı ır e ge gore ıpe ""'"""" """'""'"-

rp 11'"1111 er mızı ...,mır ıçın en .. an • _;,_'1 · k " dın l · ıand·· d · Fabrikallll' v'e m•"'-·-•ar· 8 nlaıııı . J • d "-''f d dil . kil Ve o~ ıpe KB ~rap lln S ll1' -~ -,_,,4 
't•r.<an• enn "" ı,.ı a e e ece r. tarihine kadar ellerindeki çOl'8J?'!'.'..:ı. 

Kanunun kabulü münasebetiyle B. nbınınamesinde yapılan tadilit 8 nisan mikdrıru, maballt ikbsat müdUrll!J<J"':. 
Ruzv~ltin şu sözlerini hatn1amak!ayız: 1941 tarihinden itibaren meriyet mevki- ne ve iktısat birlikleri olmıyan yede~ 

--
0
--- Hi~ bir sey biri durduramaz. !IIS(iltere ine konmuş bulunmaktadır. Yeni nizam- Ticaret odalarına bildirmeğe mecb"' 

İngı"liz ta"'UIWrele•i Pa ile ~birliği Misi•ipi dalgaları gibi önüne niıme hükümlerine göre ilhal edilen ~ tutulınnşlardır. . • . ' ~ 
.,. ,,_ r •e~ilmez bir sd halinde akmaktadır. _..-

Dö Kale ve Bolonyada YARDIM GAYRETtNlN 

müthi' infiliihlara AZAMETt 
Sebep Oldular Londra 10 (A.A) - Royter ajan.sının 

Lo11dra, 10 (A.A) _ Bııgün açık Va<inııton muhabiri bildiriyor: 
ve &iinqli bir havada bir tngiliz layya- A~erika maliye nazırı yeni bütçeyi 
re filosu diqman işrali aJtmdaki mmta- "llC'c1ıse vermeden evvel mil1i varidat 
kaya hareket ettikten biraz sonra Bado_ \,akkında beyanatta bulunacaktrr. Bu 
kale ve Buloğn bölgesinde müthiı infi - • •uretle Amerikanıı_ı dem~Jc:.asile':" yar-
liklar İfİtilmi~tir. -hm kanunu muclbınce buyuk ~.r:ıtanya-

L d ı o (A A) 1 T h , ya yapacağı yardım gayretlennın aza-
on. ~a, . · - .9~ 1 ız ~~.'1 , ti daha i i anl ılmıs olacaktır. 

ve dahıh emnıyet ne-zaretlerının tehlıgı: ne Y aş · 
Dün güQdüz lngilter~ üzerinde düşman ~----

faaliyeti az olmuştur. lngilt•renin doğu fnailtere - Mısır 
cenubunda 'lir kaç noktaya bombalar ~ 
düşmüşse de ha!!:ar pek az olmuştur, Öğ-

Fransa In~ilte
reye meydan. 
ruı okuyor? 

lngili:r.Ler Franıız 
gemilerini müsadere 

ederler•e ••. 
leden ıonra münferit düşman tayyarele- İşbirliai 
ri lngilterenin şarkır.da bazı yerlere ~ Fransa Afrilıa impara

torluğunu yalnız hendi· 
ingiıtere ve Mısırı aıa- si müdafaa edeceh .. 
ltadar eden meselelerde v;,;. 10 (A.A) - Ba,vekil mııavini, 
tam bir mütabe'lıat 11ar.. ~': "~ hariciye nazırlığı vuife•~ 

bomba atmışlardır. Burada da hasar V(> 

insan zayiatı çok az olmuştur. 
BİR ALMAN TAYYARESİ 
TAHRİP EDİLDİ 
Londra, 10 (A.A) - Amirallık dai

resi bir balık~ı gemisinin Heinkel tipili· 
de bir düşnıan tny~·aresini fnhrip etti· 
ğini ve ı:emide biç bir zayiat olmadığı 
nı tebliğ etmektedir. 

---<•---

goren imini Darlan, seneral Hutsm
fer, Uniral Platon, reneral Veyrand ve 
Perjieri araamda yapılan toplantıda 
Fransız Afrika imparatorluiunun hariç.. 
ten "'1ku bulacak bir taarruza ka111 mü
dalaut itinalı bir tetkike tabi tutulmut
tw. Bıı müdafaanın he" hangi bir miite
anı:za kartı yalnız Fnuuız kuvvetleri 
tanhndan temin edilecefi resmen be
yan edilmlttir. 

_____ ......., ___ _ 
Trablusgırp limilnı 

r Ba~tarafı 1. ci Sahifede l 
Kahire, 10 (A.A) - Orta Sark İnl(i

liz ordulariyle ~ birliği yapan Hür 
Fransız kuvvetleri kumandanı general 
Katru Keren civarında Kupkup k.-? 
basını zapteden hür Fransız taburu ku 
mandanına aşağıdaki mesajı göndermh.· 
tir: 

•Harp icraatınız beni gurur ve iffi. 
hara nrketmi~tir. Bu icraat İngili ı 
müttefiklerimizin size karşı hürmet ve 

Kahire, 10 (A.A) - Mısır ~ekili 
Hüseyin Sırrı pa<a Elahram gazetesine 
beyanatında İnl(iliz hariciye nazırı Mis
ter Edenin Kahireyi ziyaretinde İngil
tereyi ve Mısırı alal<adar eden mühim 
meseleler üzerinde müteaddit görüşme
ler vukubulduğunu. bu görü~elerln 
dostluk havası içinde cereyan ettiğini ve 
bütün meselelerde tam bir mütabekat 
hasıl olduğunu, ittihaz edilen kararlann 
münasip zamaııda ilan edileceğini bil
dirmiştir. Sım paşa Mısınn müzahere
tine teşekkür eden mister Edene İngil
crenin Mısıra yaptığı yardımlardan do
•ayı bilmukabele teşekkürlerini bildir
·nistir. 

-~~-......... ----
m~bbetini nrttıraraktır.• .• Bir ltalyan krL -
Yu~oslavya-

nınkararı 

Nevyork ıo (A.A) •• 
Nevyork Taymis ga· 
zete!inin Belgrat mu· 
habiİi bildiriyor: 
Yugoslavyanın Rus· 

ya ile bir dostluk dek 
larasyonu ve Alman· 

l
. ya ile de bir ademi te· 

cavüz paktı imza et· 
mesi beklenmektedir. 

vazörü battı 
---•>---

İtalyan destroyerleri 
İngiliz denizaltı.sının 
muvaf f a'lııyetine mani 
olamadılar •• 
Londra, 10 (Radvo S. 21.l Ol - Bri

t:tnya bahriye nezaretinin tebliği: Kon
dntiver.i sınıfından bir İtalyan kruvazö
rü iki ltalyan destroyerinin refakatinde 
<eyrederken bir Britanya denizaltısı ta
rafından torpillenmek suretiyle batınl
mıştır. Kruvazöre refakat eden destro
yerler iki saat kruvazör etrafında kavis 
cizerek Kondutiyerinin bahriyelilcrini 
kurtarmışlardır. 

AMiRAL DARLANIN
BEYANATI 
Bir Franıız vapurunun müaadereıi 

münaaebetiyl< ıu cihet ilive edilmiftir 
ki impaTatorluğun mütearrıza karıı rnü
dafaai nefs imparatorluğa ınunbasrr ol
mayıp imparatorluğun metTepolle müna
•ebetlerine de ı•mildir. Amiral Darlan 
artık Fransız vapurla.rının müsaderesine 
ve F ransızlarLı açl1ktan ölmelerine mü
!'aade edilmiyeceğini ıöyliyerek ıunları 
ili.ve etmiştir: 

- Proteetolarımız boş~ gider ve va
purlanmızın müsederesine devam ediJir
se bu vapurlara harp gemilerinin terfi
ki 1.izım gelecektir. 

Londra, 1 O (Radyo - S. 21.10) -
Vişiden bildiriliyor· Fransız hariciye 
nazırı amiral Darlan aşağıdaki beyanat
ta bulunmucıtur: 

- Biiyiik Br:tanya Fransız ticaret 
ffmilerine karıı tatbik etti"i mÜ""dere
lerde devam ettiği takdirde Fransız 
harp gemilerinin ticaret gem.ilerine re
faka\ı için sali.biyet venneıini mareşal 
Petenden istiyeceğim. 

BiR FRANSl:i VAPURU 
TEVKiF EDiLDI 
Londra, 10 (AA) - Bir İngiliz 

lrruv~7.üru Kalntavanın cenubunda hir 
Fransız vapurunu tevkif etmiıtir. Bu te-

Makineye 
Verilirken 

Amiral Darıanın garip 
bir mukagesesi 

Nevyork 10 (A.A) - Vişideki Aıll".ı 
rikan tebaalaruıa göre bugün aınit"" 
Dalran Mareşal Petenin huzuru ile ~ 
yanatta bulunarak ezcümle demiştir ,... 
Lüzumu takdirinde Mareşaldan yiy~ 
nakleden Fransız gemilerini IıiJnaY 
için Fransız filosunu kullanmayı isti~ 
ceğim. Amerika birleşik devleti biiY~ 
elçisini bu vaziyetten haberdar et~ 
İngiltere balen Almanyayı mağlOp ~ 
mek ümidiyle miibalagalı bir ablo , 
tatbik eylemektedir. Fakat bu ablol<,_ 
şimdiye kadar İngilterenin haıp bede 
!eri bakımından gayri müessir oJrııuf' 
tur. Amiral Darlan bilahara İngil~ 
nin lfu hattı harekeli ile Alman ış -d 

kıtalarına tahsis edilen 200 bin t.,.. 
Fransız buğdayını Fransız hallona ı~ 
de etmiş olan Almanyanın aliceıı» 
hattı hareketi arasında bir mukaY-"' 
yapnuştı.r ~ 

Vişi 10 (A.A) - Amiral Darlan P" 1 
muhtemel olarak yarın Parise hare!<• 
edecektir. 
Amerika mümessillet 
meclisi, tadil tekllftol 
reye koyacaktır , 
Vaşington 10 (A.A) - Müınessill<ıl 

meclisi demokrasilere yardım kanlJll.,.. 
projesi üzerinde yarın iki saat m~-~ 
reden sonra ayanın yaptığı tadjllef~ı 
heyeti un1umiyesinin tasvibi haJ<kı~ ,1 
bir teklifi reye koymayı ittifakla k~ 1 

etrnistir. 

General Veygand 
Cezayire döndü d 
Visi 10 (A.A) - General VeY~~'.~, 

bu !'abah tayyare ile Ceza.yirc döfl1111114i 
tür. Fransız hükümctinin Afrik3d~il 
umumi delegesinin salahiyetleri t•.J" 
edilmekle kalmamış fakat aynı zaııı•" 
~enişletilmistir. ~ 

ne başmdanberi müsadere edileP f::: 
sız vapurlarının on dörüdüncüsii: J11125 
rckedenberi müsadere edilenle!1İJrik• 
incisidir. Viıi hükümeti cenu~ı bulıt" 
hükümeti nezdinde biı teıebb"51e ~ 
narak harekat ııalıuı haricinde it> ,t· 
bulan bu te~kif lıiidiscsini prot,.. 
mittir. 


