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SEVK ET BİLGiN 

ı._:u~ıaristana ı:iren Almaıı ordu!>u. -..:.ra omuzun baş~ç noktası olan 
'- bü .. t.-.adan Menlik ve Petrire kn
~k ~Yunan hududu boyunca )'l· 

~ lıklan yapmakla meşguldiir. 
~zi mahiyeti a ikfır olau bu ha7.ır
~ Bal~!11~rda harp sahasını ge
~ ~eyı istihdaf etüii masalına 
~ ~yi inandumak kabil delil
~ ~~ike meydandııdır ve bunu her 
ı..;. Cot'ebilmektedir. l} i rnalfunat nl:ın 
~ . bıahlillerde Almanların hazırlıkla
~~kınaı edince}·e kadar daha üç dört 
~J R'eçeceği '\'C Yunanistana karşı 
ı.,, '~en taarruzun ancak nisanda ba~· 
"-h~~ tahmin edilmektedir. Ayni 
itle, tiler hu taarnızu muhtelif ıncrha-
b~ ayırmaktadır. 

~·le: nıerhale şüphesiz ki Yunanistam 
~~- ederek teslimiyete mecbur et
'ıııb•t •r. Ancak bu foşebbüsün akamcti 
~lcluktan sonradır ki, Almanlar 

)!· te ~cçmcği düşüneceklerdir. 
~ıhver propagandasının tesiri altında 
lb .... ·~eşter Loyd• nammdaki Macar 
-._-.;;:: hu Alman tnh ·asını şu sureti" 

•.\ı~ ktadır: 
'-b ~nya bugföı l'll mühim harp 
')\\. ~ı olan Akde~iz kıyılannın pek 
tl,-e •ıına gelmi tir. lngilizlerin daha ge
"-t ~ekilmeleri ( ?) bir gün hatta bir 
'-U tncsele i olduğundan Balkanlar 
~raz~c.'ii tamamen mihver lehine 
~':'haş demektir. Aliıknlı Bulgar mah· 
~ndc temin edildiğine göre Bulga· 
~ da Alman askerlerinin harekah 
~ iii (?) :nahi~ettc olup mihver dev· 
~ ri~~n bundan sonraki hattı hare
' lluyiik Britanyanın 'c miittefikle
~ gö tereceği aksülamele tabi ola
~~!·. KC'Za. Almanya Yunanistan me
\i; •nın u'Zla~ma yolu ile halli için son 
~ ~bbiistc bulunacağından Yuna
' na taarruz edileceğine dair günler
'1c1 ~ri dolaşan şnyialann me,·simsi7 
tlıa~Kllna işaret edilmektedir. (?) Bina
~ el h askeri harekat ancak bu uzlaş
"b·favassutu neticesiz kaldığı takdirde 
S~~ l_nC\'ZUll olacnkhr.11 

)or~n kısası, Mihverciler demek isti)!)..: ki harp kasırgası Balkanlara va· 
~t .tnak için her eyden e\·vel İngil· 
,~•n Yummistana asker gönderme· 
~· htıgüne kadar parlak :zaferlt;r ka"'u.. n Yunan ordusunun mağli'ıp Jtalya 
dt h de diz çökmesi lazımdır. Bu takdir. 
t0aıaer taraftan ihatn edilecek olan Yu
~i ~anın i tiklfılini ve toprak tama-

l'etı .. · ı · · d • k. &ıı •d ıuu tnfo7.a edcbılmcsı c mı an-
llcı]klacaktır. Görülü~ or ki mitwerin 
'a ~n \arım adasını ezici esareti alh· 
haJc a ınayı istihdaf eden programnıı ta
\' 11_kuk ettirebilmesi her şeyden C\'\ el .... ,a . • 
~(!t nı_ tnnın mücadele ruhunu kay· 
\I! ~cııınc ha~lııl•r. Projenin Romanyn 
ltı~t .ulgnri tnna ait kumnlnrı ımıkm·e
~lİh s~ı iııtbik (•dilmişfü. Fnkut simdi 
lıta \~r Hnlka'llnrın nsıl zinde ve kahrn-
1.ı, ~ 111 ~nl.ırh le karsılaşmıştır. Y UJ!OS· 

~k a. <'ogrnfi 'nı.iyctinin fevkalade ne· 
t61>~~ınc :~a.~~~ .ne istik~alindcn ne de 
da~ k htıhınlu:::undcn hır zerresini fe-

k.. a rn~i değildir. 
tt1rı cııdı etrafındaki tehditlere aldınş 
)ll eden nıücndelcsinde de\•am eden 
'tra.tt~1a._rıistana ~elince o dünyanın ha~ .. 

ı:ını t'elbeden bir kahramanlıkla alt
[ Sonıı 2. ci SahiJede J 

Habeş vatanperverleri 1talyanlcırdan 
geri aldıkları yerlerde halk tarafındnn 

böyle candan kar§tlanıyor 

TARiHi 
BOZGUN 

--«>--

Şarki Af rikada 
artık Italyan 
tayyaresi 2ö
rülmez oldu 

-o-

İtalyan Afrifıasmda 
yalnız ıoo tayyare Jıaldı 

Londra, 11 (A A1 - lngiliz hava 
nezareti istihbara~ liirosu, İtalyan bava 
kuvvetlerinin bir müddcttenberi, gece 
bombardımanları müştesna.~ar ki ltal
yan Afrikasında her türlü hava faaliye
tinden tcvakkı etmekte olduğu hususu-

[ Sonu 4. CÜ Sahifede ] 

.. 

EHrERNASJfONAL FUARJ 

İzmir E.ntemaıyonal Fuannın hazırlığı, lzmi
rin, Türkiycnin ve bütün dostların hazır lığı de
me\. tir. 

20 Ağustos 20 Eylül 

·-· ------'--' 
Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eaeTlcrinin bekçisi aaba1ılan rıkar .siyon gazetedir YENl ASIR Matbaasında budDUftır. 

Amerikan yardımı 
--«>--

ln~iltereye ye
niden destroyer, 

kruvazör ve 
mnhrip veriliyor 

San Fransisfıodalıi mu
azzam deniz tezgtihları 
da İngiltere hesabına 
gemiler inşa edecefı .. 

Londra 11 (A.A) - Royter ajansının 
Vaşington muhabiri bildiriyor: 

B. Ruzvelt ödünç verme ve kiralama 
kanununun tatbik mevkiine konmasile 
bcrabC'r lngiltcrcyc daha yetmiş beş 
muhrip vermesini temin edecek bir an
laşmayı ilan e~kth-. Siınf1rmı.orislroda
ki rnuouam deniz inşaa! tezgahlannda 
tngilterq hesabına 30 gemi inşa edilecek
tir. Sanfransisko tezgahları altı ay için
de Alman denizalt:ılanm ı ı;ebep olduk
ları knyıpları knpntacak bir hızla çalı
--acaklardır. 

BtR MOBADELE lHT1MAL1 
Londr:ı 11 (A.A) - Ayan meclisi ta

,.afındnn kabul edilen yeİıi kanun muci
bince Amerikanın lngiltereye yapacağı 
"llühim yardımların ilk tc1.ahürii ufal: 
kTuvazör, destroyer ve torpitolann ve
rilmf'si olnca.ktır. Ancak, Birleşik Ame-

[ Sonu 3. CÜ Sahijede ] 

lngilterenin bugünAü 

Net sonu diyor ki: 
---4C>--

Balkanların karışmasına sebep olan 
Alman ve Bıılnar 1w.rici11e 'JUZZtrlan 

Ribbcntropla Popof biT arada 

Yu2oslavya 
ne bekliyor? 

-~-.... 

ıulgoıısto•'• ....... ,.., •• 
- - -lıoılıco ""-'· 4-tlonnı 

.. _nehırleruıl tost•re• llon~ -
Yerinde bir sual , 

Romanya ve 
Bul~aristan ne
den bombardı-

ilk hareketi n
~lizleı· yapa
cak ~ib. ~ö-

•• •• runuvor 

Müdafaa vaziyetinde 

lralmak, Hitlerin İ•· 
teditini yapmaktır 

---0-

uraymtsn in müldm 
neşrlyat1.. 
Londra, 11 (A.A) cTaymia> gaze

tesinin diplomatik muharriri Balk.an1ar 
vaziyeti hakkında ıu müta1ealan yürüt• 
mekteclir: 

Ballr•nluda 1qiliz hiiılıdimeti tuafm. 
dan mühim tedbirler almm!f olacakbr. 
Belki bu tedbirler t1mcfiye kadar al1D
IDlfbr. Yusoala-.yamn 'ftZiyeti ne YUa 
nani.atanm Ye ne de Türldyenin vaziye
tine bemema. Bu illi memeleketin hö
yük Britanya ile tabaldmk ettirilmif 

d·ı . plinlan .....ı .... man e ı mıyor - Hit1er TilrkİY• Ye vunanUtanm 
muDYemet 0..etlerini tecrübe etme
ğe karar verdiji takdirde fİmdiye luıcllll' 

2'aymfs, Yugoslavyamn BalbnLırda karfllattıiı YUİyette11 biis
ılddetle maJıavemet bütün batka bir ...aziyet ·..e muka....met 

brfwncla balunac:aktD'. 
edeceğine dair aUilflel• cTaymin miic1a1aa YUiyetinde kal
ler olduğunu söyUyOI' manm Hitlerin iltediiini ,.apmak oı.
Londra, 11 (A.A) - Niyuz Kronikl caiıı fikrindedir. Buna !binaen, hıgı1iz

gazetesi yazdığı bir makalede diyor ki: ler tefeWMia avantajlanıu IHrabnık 
•İngiliz düşmanlannın kimler olduitu diipnanm, ..nki en loymet1i ~ozıara 
iyice anlaşılınamıştır.• malikmit sibi, ilk hareketi icra etmesı. 

Bu ıa,ııete İngilterenin bazı dÜfmaD· ni beklemiyecıelllerclir. 
1anna ~ ağır davrambnuf obnasm- Dola Akdenisln huainkü ..... etini 
Ull .... "' .C.iııllle ~ AJilıııllia .... h' • .,., tiiıMllt' ...... 1ısfıiıi. tiisfl& ~ 
altm4ald memlehtlenlen Romanya ve ,,. liloı..ua tepiniani hidayetinde 
Bul~aristanm neden bombardıman edı1- Yananiatana ilr muvualat ettik1eri za-
mediklcrini sormaktadır. manki ~le 'buPnkü vaziyet. 

BiR RIV/ı.Y[l[ GÖK[ BAŞ. [ S":,.2. ci Sahifede] [ S":,.3· cil Sııkifede J 

VEKIUMIZlh BEYANA- Yunan zaferleri Tunus hı..d11.dn-

---~Q>---

TIBI RE LIYORUR berdevam na d~iru! 
Yugoılav;;:-;ecavüz. MAHiRANE HAREIERER- HOR FRllSIZ ORDUURI 

LE ITALYAILAR YiNE YAlllDA TUNUS HUDU-vukuunda kendisini 
müdafaa edecek HEZllETE UGRATILDI DVNA VARllŞ OLACll 

-<>- -0--

A k d • h Alman siyaseti: rürfıle· 
enıze ep rl ofışamafı, Yanan a.z. ltalyanlar Ulı defa peJı General Veygand p,.,,,.. 

• • A • mini lıırmağa ~aJqmafı .. ~lı asJıer JıaJlanddGP, sız Afrllıasmın ana 11a-
ln~ı)ızler bakım Lon~~ ı~ <~:A> -Taymisin Belgrat verdllılerl zayiat ta ay· tana IHığldığı flaJıJılllcla 

muhabırı bildinyor: . . . . nl nlsfJette l"nfı 11e ,, ... defılôras'Uftn 

k 1 k 
Yugoslavyanın hanci sıyasetme daır T- ,,,_ a 8C8 tır henüz bir beyanat yapılmamıştır. Umu- ağll' oldu.. neff'edecefı 

mi kanaat Yugoslav hükümetinin Tür- Atina, 11 (A.A) - Yanan resmi teb- Londra, 11 (.A) - Müstakil Fnuwz 
kiye başvekilinin yapacağı beyanatı bek- Jiii: Şiddetli bir muharebeden sonra ajansı biWiriyor: •Hür Fransız kuvvet· 

Alıdeniz uf uJıları Al· )ediği merkezindedir. İyi haber alan düşmanın kuvvetli mevzilerini zaptet· lerinin Tunus hududuna kaclar ıirerek 
--0-

mahfillere göre Yugoslav beyannamesi tik. Düşman dün başbyan taarrm ha- yalanda renual Veygandm lnmıa,,.,,Jası 
manlardan da memleketin kat'ı bitaraflığını teyit ede- reketleriyle ttphesini ıenişletmiş ve altındaki Fransız askerlerinin ellerial 
temlzfenecefıtir- r~k t~cnvüze uğradığı takdirde kendi.c:i- [ Son" 4. cü Stılıif~ ] ~ · nniaim..• 
Atina 11 (A.A) _ Etnos gazetesinin nı ~udnfaa edeceğini sarahatle bildire- [ Sonu 4. CÜ Sahifede l 

hususi .:Uubabiri İngilterenin Akdenız cektır. Ve bittabi Mihver devletlerine 
filosu kumandanı Amiral Kaningam ilt- karşı iyi niyetlC'r ifadesini taşıyacaktır. 
bir mülakat yapmıştır. Gazete Büyük ALMAN F..NTRIKALARI SOlf DAJU.KA 
Britanyanın bugün giriştiği muazzam ~ndra 11 (A.A) - Taymisin diplo-
savaşte Amiral Kaningamın şahsında matik muhabiri Balkanlardaki vaziyet • • • • • • • • • • • • 
bir Nelson bulduğunu yazmaktadır. hakkında yazdığı bir yaııda diyor ki: lstanbu)da para. 

Amiral K:ıningam muhabire demiştu . H~!!-8 sonunda alınan haberler bekle-
ki : nı~dıgı gibi Almanların Balkarilardaki 

[ SMtu 3. cii Sahifede l planlarını tatbike devam ettiklerini bil- !RU••t#9u··ıere karQı 
[ Sonu 3. Mi Sahifede J y ~ ~ 

-·-·-·-·- - . ·-
Almanya acele 

etmeğe ınecbur 

Bu sene lnglffz ada· 
larını istııa ederneae 
hfına gelecefılerl 
IJillyor-
Londra, 11 (A.A) -Nevyork Tay

mis gazetesi ya'Z.lyor: 
Bitler acele etmek mevJdindedil' .. 

Eier Almanlar bu aene Britanya 
adalnnnı istili edemezlerse Nuile
rin işgal altındaki yerlerde ~n 
a(lğa sabotajlarla ~ 
mukadderdir. 

••••••••••••r ·-·-·- -·- at 

tedbirler 
alındı 

Ha.zırlt1111111 efdpler 
tecrtilJelere ~ 

İstaİlbul. ll (Yeni .A.ır) - ~-.e 
hallı küal8rda ve köy~"' melbm 
clüiman paraşütçülerine MJ1l köyler 
ve bzalar halkından mfirellkep müda
faa teşkilitı kurulm....ıur. 

Pazar ıüİmnden itibaren bu teşkilat 
ile tecrübelere başlanılacaktır. 

İlk tecrübe puar gtinü Sanyer kaza. 
smda yapilacaktır. İcap ettiii lualde ai
Wı ta bllunl•eafmdım ekiplerde nd
fe a1anJar li""1emnwf olMuı.nbr. 
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• ŞEHİR HABERLERİ 
Yunanistan 
Yılmadan 
Mücadelesinde 

.. ~~~~~!..~~~!~ .. ı;~~.;_-!~!.'!..~.~!!~!!!? lzn~irde et Yeni iaş~x teşkilatı Devam ediyor 

Murat Pa~h olmuştu bolla!acak lzmirde teşkilit 1 Ni- .... ,..'..'.'.:=:.~.::~·~ 
--------x*" Hay11an hastalığı lıal• d • b 1 k şı yeni darbeler indirebilmektedir. J,; 

Kösem Sultan, iradeyi ..?linden fıaçırdlğı için de· mamq glfridir7 dalla Safi a JŞe aş Jyaca ~en best: eı:'h~~:;:;!:.~::ı~~ 
~ hasaplılı llay11an ~ rin ruh sızıları clııyuyordll.. bir lıal vardır. Böylece hür ya~~d 

- 6 - hulUliinü bekliyerek orada \'akit ı:c-çır- getirilecefı.. x*ı< azınetmi~ küçük bir milletin •al;~ 
DÖRDüNCü MURADIN SARAYIN mişti. Dikili kaz.asında hayvanların ,ağlık Ticaret PefıaJeti müfettişleri feJarfınize geldiler i.rıulesi~·le zafere olan imnnını 1<41;i· 

DA BiR Gtl'N Eski sarayda geçirdiği günlPr, simdi durumunu ~tkik eden vilayetimiz vete- aıedij:ini ı:fümeklt'yiz.. Yunan' tan 
ona suç 1ş1.,.,...n bir adamın zındanda ge- riner müdürü B. Nazım Uygur şehrimi- 11e iaşe teffıUtitı etrafmda çalışmağa IHqladılar ,-a~'ll ve Alman:ran karşı mücadd ·ttr 

DördlincU Mıırat tahta çıkalı ara'1an çirdiiii hayat kadar korkunç, berbat ve ze avdet etmiştir. İstanbul iaşe komiserliğine tayin edi- ba.5laması S.uvveUe muhtemeldir. Çiiıı- de yalnız kalmıyatai(ın:ı, büyük ınn 
bir kaç sene gecmişti .. Fakat bütün bu siınsiyıoh görünüyordu. Evvelce koyunlarda çılı:aıı çiçelı: has- IMı mıntaka ticaret mfu:lürü B. Mehmet kli bir çok memurlar lstanbulda staj (ikinin kendi yanında buluııaca~.,n~ ~ 
uzun seneler zarfında lstanbuldaki i\sa- Orada ne müthiş ruh sıkıntıları VP ne talığı sebebiyle \'azıyet edilen kordo'l· .Ali Eten Ankaraya gitmiştir. görmeğe baıılam"l bulunmaktadırlar. nidir. Belki ı:ii,tcrdi~i iikünetin bır 
yiş variyeti bir tfir!ü dilzeltllememişfi.. bilmez. tükenmez lizünlüJ.,r içinde nkit !ardan çoi(u. hastalık kalmaması üıeri· Malum olduğu üzere, yeni· kararlara !aşe te~kilatının işlerini mürakabe et- bebi de budur. d 

Sultan Murat henüz çok genç bir yaş- gedmıişti.. A11ahım.. ne kaldırılıwşllr. k\'nkan İstanbul ve !zmirde yakında mek üzere muhtelif mmtakalarda İa§<! Yuneıı hududundaki Alman taJı:ii ,. 
ta bulunduğu için de'\'leti onun \'erine Şimdi bu günlerin hatırası bile, ruhu- Henüz kaldınlmamış bir kaç kord ır. ;"1" teşkilatı viiMlda getirilecektir. Bıı müfettişleri de bulunacaktır. tının hedefi hakikaten Yunanistnnı 1-
Kösem !Akabiyle maruf, anası Mah Pey- 111 bir korku ürpertisi salıveriyorıh. kalmıştır ki onlar da buııünlerde lllğve- t •kilatta çalı~acak memıırlar C'VVela İs- taşe teşkilatile alakadar olmak üzere yik ederek mihwrin şartlaı:ın~. kah, ılf 
kcr Sultan idare ediyor idi.. . Bir aralık Kösem validenin batın- dilecek ve bir aY zarfında ~erek Berııa- tanbulda bir aylık staja tabi tutulacak, .şehrimize ticaret vekaleti müfettişleri mecbur etmekse bu teşebbıısıın yu1.~. 

Aslında bir Rum km olan Mah Pey- na bir !"Y gelrııİ§ olmalı ki birden. blre ma, gerek Dikili kazasında kaldırılma- bilahare yerlerine göııderileceklcrdir. gelmi§ ve mıntaka ticaret müdürlüğünde ~·üz akamete u;ı-rıyacağıru ~inıdiden. "j~ 
ker valide sultan çok kurna7., zeki. fot- durmuştu. muı kıırdoo kalmı}-acaktır. Bu sureUe İz- 1 Ni!anda !zmirde iaşe teşkili.tının işe çalışmağa baµroışlardır. )iyehilirİ'l. Günlerden lıeri saliı}ıi)'e ti' 
tan hir kadındı... OJanın bir köşesinde el pe'1~e <livan mire şimdikine nazaran daha fazla ka- de\'let adamları b~ta olmak iizcre ~J. 

A.ıl adı Anasta..va ihn sultan Ah- el n ... h bir kadına <Wnüp'. saplık hayvan ~ilmesi mümkün oln- Umemi Mec/;ste dünkü müzakereler nan gazeu:ıeri bu ihü-1!. ncfr~tle "& 
met devrinde saraya aTinmı~ ve on oori - Recepten buıtün hiç bir haber gcl- caktır. detmhlcrdır. Yıuıanlıla~ olumu es:ır. . ..i 
ytışuıda t.ı.ta c;üanı padi.ı lım ı,o;;wnü mecli mi? diye sordu. Seft'ri.bisar kazasının Sıjiıcak köyün x*s tercih ettiklerini daha ltalyan taaffl"'.-
ÜZ<'rine ç"kerck sarayda hünk!inn göz- _ Dün \'e bugün Recep ,,.,a hiç ?Ö· dl'ki sığırlarda sap hastalığı cıktığı ha- Ik k d k • h • ile ka"'ıla<lıkları gün ispat ctmlşterdt 
d~lert meyan.an ginneğe ınunffalı: ol- r!inmcdi. Pasanın saraya dahi gelmed'~i her veri.lmbse de yapılan tetkikaıta ı* o•• v arasın a ı* ı tı- Radi.eler Elenlerin bu kanaatini -9 
nıııstu. onlasılıyor. Eğer padişahı görmeğe gel- bunun bulaşı.o bir hastalık olmad.W an nurz bir iman haline koymuştur. 

Mahıpeyker, birbiri arkasına blr ~ok •e idi, muhakkaı.: sultanımın yanına da- lasılım.şlır. • Yugoslavya, Romanya ve Bulgar~ 
şehz><Mer dol!11rdu. Sultan !\i11•at Su!- hi uğnr idi l A f h il d • ı k wn bedbaht vaziyetine dü~mcdik:..,ı. 
tıın l.lavezit. Sultan K.ı.ım Vl' SHley:nnn- Ya~lı k.adın<Lm bu Cl!\'abl alan Kö- AT KOŞULARI a a e 1 ece nanistıınm zafer Umidini kaybe _.. 
la 11ır.llıim hl'p Kösınn validenin vücu- sem valide odada dolaşmaktan vaz ~.._ PAZARA BA$LfYOR ....,una kadar ftlÜcadele.sinde ~ 
da ıı•lıniıı; bulunuyoriardı. Yf'dilı:nt.. zm- çiıı tekrar sedirin iW.ü.rıe ııeçti, ot.urJu: Önümüzdeki parar günü Kmlçullu- :ıc*x etlceei'i tahmin edilebilir. Kanaa bil 
danında boğulan ikinci 0-anm anası - Çabuk Reyhanı bul da söyle bu- daki kotu yerind~ lzmir ilkbahar at Yugoı;lav nlilleti ve ordwru ~)_'.le _ _.., 
M>hı Firuz Sultandı. ı·ava ~elsin... ı. H l"l IJ li Ç t i D fıö Ultil.ıtUının tetlıl Eillete katlannııyacaklarilr. ıum-."', 

Birinci 'Musı..fanın mıast da tarihte Valide sultanın ça•rttığı Revhan a~a va~_a,tabad,ıe:::· ~~-L olan bu ko- a ı e~ • e n ere )1 smlf' .. , • So.-yetler birlii{ini daha fazla ~~ 
im>i maııbu• ohn bir__... kM b' d a · •·u ""'...., ·- ... """"' .. ine m-.. •eıit IJ~r enc~-en mernlll' edUd#.,, k · · neı dm ••tuk •--• ıyım v> ~es mı ıraz sonra o a an iceriye !(irnı_.. . alara ittiıik etmek için fimdlye kadar K un& • .un meme ıçuı gra ~ıl' 

idi. · Aradan bir çok yıllar l'eç~ sonra 41 bq ı..,._.. getiriJ..u.tir. Villyet umumi meclili dün öğledea Bt!TCE ENCOMENtNE ymı• ile iktifa ed.erek aııkerlerİllİ ; 
Oi!ullarının padişah olmaları oayMn- avcı Sultan Mehmedin hocmıı ola!\ bu o. __ L __ ---da v ____ ,__ L___ il 1 da •L•- HAv~r.n~ ıı:-.lav toPrai'mdaa ~ -f 

da _,,ı S-'•-- ·- L____ e omuann --· ~• nanı sonra saat 14 te v· Ayet sa onun i.un- n-·-"""' meıle- İngilizlerin 4e -~.:.:.; 
f 

TIU.De ~ -·~ ~;ı v Afrikalı harem ai(:ısı o sırada henU7 sıma • ...,,....,.__,,,,,. pok L--etli ta-"-- da · · vuka B N · .,._ · · ....,_ 1934 -esinde yol ver..ı"' zuhtıratı ·~ ' 

tıllıı: ahilıi clmaJc alah~ .,,,..,, edm " - • TDCY-. de toplamııqtır. ......,.._........,, ,.......,..., uua.....-~ na karşı bir Cl'Plıe 1nı-e1.., i~ 
- 1 :atuı:luiım ~ .,.. \KwUkl"enc bir yasta bWıınmaicta idi.. ,~,.....,.. v ...,,m •- cı reu a t . un .... enııı nyaıı.,,...- •-L-•--L".:''.: __ L•-•- ne~;:::_-,,___,_ nanlıların muhtemel Alman 

&u llr.1 kadın o.n.nı M "1taf.... Mahıpeyker, tıenç harem a~na. Zaruri bazı mazeretleri sebebile bir ye verild.ij!i ha~ındald cetv<clde gösteri- olnuyacaktır. Bilhassa şu noktayı IŞP" 
lada ,._......__ t.ii·~- a il·f--" lll 111- - Nerede ;din Revhan• > diye sordu B B ı. E D i r E ı,afta mezuniyet ·-·- eden 1mUr Azası leıı ve haleıı istiıdadı icap eılen ,-ohu7 etmek liizımdır: 

~...., ...... n uruınnı "" .,, L-'- L- • ._, • _ d. .....,.. __ _., bul .ı ,.. L-'-'- nd .. L--- _ _,,. 
ebemınjyeUerini k~ettı1- VP ~ iki- ~•"""tan """ mç gorunme m. • .. R teftlflerL 3. Murat Çına~ın dileği mecll..çe kabul >ıarnyat ~mma ı,.. ,?"""'1 a m~ Britanya ordulan ş.ki Afrilaı -
si df' TopklJPI .... yılldan _."tanık . R:vhan. Afn1rnlı slv""'.· fakat du•~un Belaçet U d cdildiktPn sonra meclis riyasetine gelen bel hUSUSUSIY" mUdürf!iğUndea gelsı rini en kısa bir zamanda ikmale çııld' 
menkl\p kadınların ikam~tinP tah~ Pdi- bır ıfode ıle c~ap vttdl'. !: =~~ederinde beİedl;: e\Talı: ohınnıuştur. ı~ <>~Uf ft bu tezbreııin .-1 maktadırlar. Öniimüzcl<ti Jıaftalar kil" 
len eki -a ~~iler - Hıızıırıı buınayunda bulumrDrihım Bundan sonra, Türle bava kurumu tz_ eımrde .. bütçe en~!nde tetkiki ıınu- de Libya ...,. Şarki Afrilı:a on!~ 

Şimdi bu tlı:i bdmın. ~~ blm;..; -: /ı.rktsla';~ bDu"günU neli' suretle .'!fkaki
1

'. ınpabm ve mexba.ha,.1 t~ eylemiftir. mir subesi idare heyetin.e azadan avu- vofık gorllmUştnr. bilyük bir kısı:ımı Balkanlara alı:ın "'_ 
..,, na il1l!al et61deft ........td ... ""' hj .. ı:eçırme euır . u• nce ve:va n e ı B E ı. E D i r E kat Ahmet Enver Özgen, ayni te5ki1Muı Eı'!itmn o1ı:ullarııun umum masratta:ı mesi kabil olaeaktr. Y.....ıstu '°:! 
yeU, ~m anaa ınf:atile Mahlll<!'r- nııl ~iunuyar! e ı.u ü.ıı 1ı: n~ ... u "rü- Cezası görenlel' Tire hrm idare heyeti azalı!!~ da B. He F.ğitml"D tahslsatmm bütçenlıı. ven- tereye ı:fiven.ınekte 5•k h~dır. B11 ii· m -tide Salt.!n eline ~ti! hulu- .. atışahan. g ço go y lıere tükiireı ' ldşi. ""1ir dahilin- S m1 GUI •1 •1 itmişlerdir dat ve masraf kmmlarına ka!'Şılıklı ola- ııc kadar Yunan mucadeleıı;ıne en J1I 
nuvordu, nuy<Yrhır suıı:ın,m.. de ~ bz!a silratl süren lic; a et O'? u seç • rak ayn fasıllar halinde illvesl ile tah- hiın :vudnrılarda lıalunan İnı:iltere~ 

Oitlu lllııradm henüz sinnirim" balilt Hint padisahı bir kalkan ııönd~. ııofü •ımıımt dde ~ arabasını tKt tı::öYON MERCtt sisat kaydına dair dalnıl encümene sa- bundan sonraki yardunlan daha bil~ 
olma.ınaaad.an dt>layı hir k c yd•fonberi Fil kulağmdan mamul ve yiizüne de do~ak ~ t ri dört ara- ISh.iyet veren bir madd"'1in illvesi hak- bir ıeni:;lik ,.erda edecetmılım ~ 
k.- inmarafDr~ tek ı.a-a irl!tt Gergedan derisi gı>c;rilm~ olan bu ka.1- ba bel a;. mwı e "".!:'na ar tınl- Manisanın Kapıkaya ve hacı Överli kında maarif vekAletinden gelen tamim edilom= 
eden Sultan A~ harom.I bu~nlPr- kan üzerinde, hünkAr şimili ba" tPCTil- "l~ yece para ce ç P köylt>ri irtibatlarının Manlsad.an kesile- okunmuş ve bütçe eııcUmenine b.aval..- ŞEVKET BfLGf Pi 
de oldıı\ca .nlı:ıntılı bir ...,...;.,.... .. düs- beler yapma'kla "1lki geciT'lyor. mı• · rek Berıııaıruıya verilmesl hakkında Ma- edilmiştir. ./ 
111~ tıilrllıunf''lcte idi Gözümle gördül'I\ .,ı]tantm.. UıtUnP fZMİR • TİRE 'li•a vil!lyf'\inden geleıı tezkere olaın- HUDUT tHTILAFL/ı.Rl 

Dı>vlet nilf.,7unu clioe alu~k ba>;ka hiı: Jrurııun ~lemiyen bu lı:~lkaıu. rı•di- m1..1ş ve bu mevzu etrafında. bazı mü.na- Kemalpaşa kımısınm Halilbeyli köyü 
inbnları lı:endl arm ye ;nıd..,lne t;ibl şah tek bir kılıç darbe•ile ikivP höldü. TREN SEFERLERİ llı•>lar olmuJ{ur. ile Manisanm Çetmi köyil sınır ilıtiW-
lıufondımnakta bnvülc bir '""" duyan - Atslanımm kuvvetini ı,;liıim. En lzmirle Tire aruında doğru tren sefer- Menemen azası B. Kemal Oskay, bu tarının halli hakkında vi!Ayet ınektup-
vall.de sultan, şimdi od:osında d' ar.ı- kav! pl'hlivıınlar hile onunla bao:a ıııkıo- !erine ,..hada bnlandacağı haber alın- l;iiylerin Bergamadan ziyade Menemen çuluğundan gelen tezkere olcımmuşa. 
8(!la tub:ıhnuş imanlar ııihl ~·rüı rulo m- mu... Daha bu genç ya<mda bu kad~r mıştır. kazasına yakın olduklarını söyliyerek idare encümeni azasından a Refi1ı: San-
l!ılan !cinde çrrptmı> da...,.,...f11. ktıYVetli olmak f.,..laı.UıiP bir hal gibi idari bir karar alınırken halkın !darl ve dıkoğlu in.hat ~rerek Oilemiş, KeınaI-

KO,..lerln" incili ve armalı vo<tıklar ~·lir boma .. Onun yin.e bir kılıc calmA5i· Yeni rrcınn1Cl)J lcUmal vaziyetı .. ri Ue 'Menemen ve Ber- paşa ve ManLq arasında bu smır me~-
illştlri1m.~. yilzünP SPY'A<ne dP<ıil"ll aihr le canlı bir merkebi t>rtadan ikiye bk- g.ama ile olan yol ..., vesaiti nakliye lr- !•sinin ihtilaf halinde devam ettiğini 
lıfr kumas km>lı mtıhtesPm .... cl<rin ÜS- lİğini de evvelce bana an\atmı<lardı d~ arabaları apılryor libatlen hakkında tl'tkikat ynpıhnası söylemi , netice<le ihtil'fı halletme .. 
tUııd• bir türl!I aturamıvmd:ıı. asnm kalım~ım. • lzmir tram.vay şirketi atdyesinde ye- J'\zım geldiği mlitalAasında bulunmuş- üzere Manisa ve İzmir vi!Ayetleri umu-

Tombul avaldarına i~rfli terl;kl,.rini Oi(lumun kuvvetini artırarak olan nlden iki tana romork lnşa1tna başlan- tur. m1 mecfülerindl'n ürer kisilik muhtelit 
ı:ednn' , vlicudtm•>n !:iSTI"nn t>hnooına böyle trcri.ibPlerle idman i•le~IP me<gııl rmşhr. Bu tram"1ly arabalannm inşa.asını Reis, Mani<a villyetinin bu hususta bir encümen te<kilile yerim~(" tetkikat 
relfmen. bir kns hafifüitl ne VP a.:abiyet- elmasım bndisine ötedenbri tavsiye diğerleri talcip .. decelctir. tetkikat yapmış ve Manisa idare heyeti- ·anılması muvafık görülmü~ür. 
it' sı\. sık verlndm fırl•vatı1k ıı•ni• rırla- eder dururum. 1 Bu encümene İzmir azası avukat B. · · d b -< Bitmedi ,._ nln de bu meseleye dair karar almış o -
nın ıeın e ir aıral(ı hlr vtı1<an flİyosa ZABIT ABA dul'tınu. kanun mucibince İ1:mir umumi Ahmet Enver ÖzgMl, Kemalp35a • 73"' 
edivordu. B. Sait Pınar ve ödemiş azası B. Mu-

...__.._ d L- , • • • mecli.«inin de karar alınası lazım geldi- 1 d .1.v;p:1•ı::al"t sar1tytn a. naTenı oııt•N'!lll.ntn y J b / • • • • • • • harrem Baran !şart reyle secilmiı;: er ir. 
alt kııtmcla btıltmon bu oda V>litle t.~slı- erinue ir sua Enginaff hırsızları 1ini söylemiş, Bergama azası B. Süley- Bundan sonıa cebeye nihyet verilmiş-
.. d<'Jlilen -n;c bir aırlıva nımr bulu- 1 Ha man Baran, bu köyler arazi<inin Berga- tır' . "' .. - -. Halkapuıarda :Mahmut oğ u san d 1 
nuvc>rdu. ve Hasan oğlu İbrahim. Mustafa ~lu ·nanın Re~diye nahlye..i dahilin e o - GELECEK tÇTtMAD/ı. 

Bunun 1<ar ı•ınila ve tas~ılhn sağ tnra- [ Bııt!aTaft 1. ci Sahifede] Ml'hmet ve Ahmet oğ1u Hüseyinin hah- ~uğunu, Binaenaleyh Bergamaya ba~- Umumi meclis cuma günü top1anarak 
fındıı kızlar ıığaşı dai~le ş!h..,.dr.ı..r çelerinden 380 adet enginar c;aldıkları 'anmaları her cihetce muvafık bulundu- t1>ciraltı plljı hakkında tet'ıdkat yapmı• 
nııeldı>blni ihtiva ed•,, ;ld k.~tlı,,.., taştan Deyli Tel~af ttıızetesi Yunaıa milleti- ı"ddiasiyle yakal·--·-'arclır. Bunların "iunu ileriye silrmü>.tür. Bu izahat klifi olan komisyonun mazbatasını vakit mil-, bı bı rd nin cesaretlne lıayranlıgını'" lzbar ede- ~m.,... ed b " · · h 1 YA'" ma r na Ya L ellerı'nde'~ enttinarlar müsadere ve iki ~örülmüş ve her iki köyün Bergama ka- saade erse ütçe encumenının · azır a-v 11 , 1~ l t h~ ed ı > rek divor ki : Ymıanhlar Bitlere en iyi "' h zak d kt' a nP SU '"n aTll ft "' İ PO P•ıanın ' bahri·--• ~-•un' --'"-'-''-. zasına ba"'Janmasına karar VeriJm: ..... , dıi(ı yeni bütçeyi mÜ ere C ece il• 

1 • d h k !' • k' mukabelede bulundular. Yunan mı11e- - ·- """' .......,.....,.. " ... ~ ~q~re t'r•'1 PO • l " " WI !t. gl'.., 61!!. --.. da ----.· föıtl"d" Mlirt-n maman "'"" oan s•ı.,,r1 tinin cföıleıi lııık11ı:ate ~ tamamen ~ ,,___ •-.r•-
"" l!llYl'i mahclııt idi <l•d• blı kir- aM1drr. hriQeşne!;ırt.. Medııme aoka~da Ha-
& hinanm annık bir ru!llını ııt>nnek Bu ı?azete Edea ve Sil' Con Dill'in .san kızı 6S y~ Nailenin, Süleyman 
hhll oluyordu. Val'de ı."1•"ın•n ~trafı, 50D temaslarında havada. karada ve de- o~lu Reccbiıı yatağı albndnn on lirası
Minoro unm,,1~. gayot ~k dı- nizde ln~tiz - Tiirlı: • Yt-~ me· ru çaldıjlı şikAyet ~tir. Naile ya
V"rlarla oPvıili <>HL~ ıı;m btıraya ?!.!- saisinin biilün hadan prtl$illmlis oldu· kalanmıstır. 
n,..;., nurlan a• i nlifuz ~-ı·miyot'ı'JU . ğunu kaydrtmektt'dİ'!'. . Ka11ganın sona 
.Bm:ıun için. ta•lı"~ na7!r P""<;Pttl,._ YUGOSLAVYANIN VAZiYETi Keqecilerde Hunnalı handa Mehmet 

ıh.ilen "riya afan v.:li&- ~ul!anlıtra ait Taymis YU(oslavYlllllD ~ererıne hıığlı ~u Ahmet, anılannda l;lkan bir ınü-
c.d•mn ır;nı dr. "~•'ı aks""' kar•,,1ı~1'ıı knlaraiiını, her han~ bir ta!"'""'. hare- lUWl1l neticesinde Abdunehmmı oiıtu 
~nr!!Ta?l h'• 1 luk hafif bir kıınltı baş- keline 'lcıır!l bu memlehtm sıddelle y fu çakı ile aol kolu altından hafif. 
tan h~"" kanlnmı• 'f>ulımuvnrdu. mııbveırıet edereğ'ini göl;1ıerir alıi.metler tlSU__.,_ t--'-'' ed"I-•....._ , • I ka çe vanuamı.-, ve t!V~ L ~ • 

fld;ıda drıle..,.n Kô•l'l'D v Jde_nin ran mevcut olduı:unu, Yagos avya mu ''e· • ·ıı i i f 
sıkın+ı•ını, dol.,un yli7'1n11 kol'lıyan enli met azmini muhafa7.& ettil:i müddetçe. ~e11gı S n yara amJ$ 
- derin çhgltet' ııpat'Ü: ~'"ITRektt' ikendi<ine karsı bir tecavüz t ... ebhüsil· Namazıılhta Osman oj!l.u Sabitin öte-
id!. nün yapılmama"' muhtemel bulunduğu- den beri ~~-~~~-~-~~J.8~~ 

A '-' --L ...._ .. ,__ •-- nu yazıyor.. Emineyi son ...uıarnan.ua .. .,.,.,...,,.... '~ 
man yan.hın .•• D""""" ""..U:7ç ..,... • • m·~..- --~ı "be larak 1ıt--ı.1 

O.r elin& t tui'u il..vlet nlifuzım bll- BULGAR IU'Ol>H vermemesiuueıı mug r o .,......a 
ttın ra iıoh etm"'1c fktlda- De:vli Telgraf Bulgar hükümetinir. bacaj!mdan hafif surette yarahyarak 
nnı 11nd~n ""nra artık mııhaf.ıza f'dp.. kendi milletine ve kom.o:ula""" karşı kactıitt iddia edilml~r. Sabit annma1c
miftcek, kRfesindm uçan bir km ııı'bl, 'Y8l)tiğı ihanetin Yunan muka~et ru- tadır. 
oııları aveunun irinifon kaçıracaldı 6J- hunu gev>ıetmediğini, bu ihanet yapı- Bıçcdı taşıyanlar 
le mi~ lırft.n Yunanlılaıırı merkez cerılı~ İkiQesm4!likte Ahmet oğlu Abdullalım 

Jfa!buld koca,: ın öl'"ımünden soma İtalyanlara karşı ta:trruza ~re~ Al: ve Anafartalar caddesinde Salih oğlu 
eski sarara ü,.,d,.,.;ı...,,ı.: ikinci Omıan manlara ve .uç ortaklaı:ına v~nlm~': Nurlnin Uzerlerinde zabıtaca birer bı
..., Birinci Mıı.stahnm sııltanatı d""'1m lazım gelen en iyi cevahl ver~klennı oak bulunarak ahnmıstır. 
etliF.i m .. c!*t zamnda h'"J) bı.t!?Unlt!rln yazmaktadır. . 

SON GÜ ••• 
DEANNA 

SONFffiSAT 
DURBiN1in 

iLK AŞKI 
1 TANBULA C.İDİYOR 

Deniz 
Gazinosunda 

lthalô.tcı birlikleri 
• 

he yeti bu gece An
karadan geliyor 

İhracat ve ithal&tçı birl.ilderi mnumt 
kôtibi B. Atıf !nanııt reisli~indelct itha-
1fttçı birlikleri hey<'ti, dün akşam Anka
radan şehrimize müeveccüıen hareket 
ehT'i>tir. Heyet bu gece şehrlmi%e gel.e
~ektir. 

Heyeti kabul edl"Q sayın başvekiHmlz 
Doktor Refik Saydam, kendilerine ltha-
1lt için nasıl bir hattı hareket takip ede. 
erkleri hakkında dirı-ktifler vermiştir. 

--<:•-
BELEDiYENiN 
Narenciye fidanlığı 
Belediye tarafından Lıciraltı p!Ajmda 

vücuda g,.tirilm4'kte olan Narenciye fi. 
danlıi!ı için mühim mikdarda narenciye 
fidaru temin edilmistlr. Bu fid•nl•nn 
clikilmeslne başlanmıştır. 

Kahraman M~hmet-

çiklerimize verilen 
lıa1lık hediyeler 

Memleketlmlzhı her tarafından Kah
raman ordumuza k'~lık hediye olarak 
verilen 9 bin yün fanı1~, 20 bin yün ka
zak, 325 bin yün çorap, 120 bln pamuk
lu, 75 bin yün eldiven ve 50 bin muh
telif eşya ordumuz birliklerine taksim 
ve ceng!ver MehmetciklCTiınize tevzi 
e~tlr. 

Bayındlf' Jıöylerlftde 
Bayındır balkevi men.ouplarından ~i~: 

mi kişilik blr gurup gecen pazar gunu 
ba,lar.ında Bayındır halkevi reisi Bay 
Enver Bapr ve ziraat fer. memuru Bay 
Muhittin olduiu halde köy gezileri yap
mışlardır. 

Oç köyde halka kinin tevzi edilml• 
ve konferan•l•r verilmiştir. 

mun..un isteğile YENİDE 

KAHVECi GUZELi 
Bbt KAC GOM DAHA CÖSTERl:ı.ECEKTl:ıL .................... . ................. -: 

: iLK DEFA : v · 'l..c • : iLK DEFA : :. ................. : ı enı 1 uoeır :. ................. . 

VArANDAŞ!. 

fazla yağlı yemeklerden .. kın. 
Mide, karaciğer, bağuııak, titmaııJıl< 
ha•talıklan hep bu fazla yağb ye10el<· 
lerlınizden ilui geliyor. lnaıu.-~ 
doktora da bi. •or. 

Bütün AmerikS 
tek vücut ibi 
Cenulri Amerilı• do 
Birleşifı Amerifıa Ue 

IJeralJer. ,ı 
Nevyork 11 (A.A) - İki aydıaf~ 

""'1Ub1 Amerikada s•:vahat halinde ~~ 
nan posta ve telgraf idaresi sabılı: ınüd 
rü Ceymis Ft!'l'!ey cenubi Amerika~ 
Jeketlerinin Amerikan yan ldirres-
!Tlüdafaası içiıı Birll'Şi.k Am ... ika ile yO" 
de yüz işbirliğine hU11' oldulılaruu !>" 
yau e~ir. 

--<ıt---

Cefıirgelerle mlicadeıe 
Havalar mnd~ için geçe-n oene ~ 

f!e aörülen kazala!1mrı:dr ,imdiden 
mızır ha~re ile mücadele tedbirleri alıl" 
mı&tadır. _...\:; 

ZiMat müdürlü~. köylünün müte~·,ı 
kız olmasım. aerede çeltirg~ infiın:.ı 
!"ÖrülüTSe mücadele edilmek uzere d;J&ı
matUmat verilme1tint al&ltadaTlaTa b 

mi$riT. lef!~ 
ihbarı zamanır.da yapımıyan köy 

mubtarlan cezalandmlacalmr. 
~~~~~~~~~-.--" 
Ki SACA 
•••••••• 

SİNİR HARBi 

~v .ıxv·:ıc '1VW3'X 1.'.>VZ.'.>:i ""'""~ r;a' 
Sug\inlerde sinir harl>l Jiıkırdısı '!<"° 

!'aldı. Eczacı mckt"bindc talebe d ,)'. 
sinitkri teskin eden il'lç'an okuyor ~ıı' 
Arkadru;lanmden hlr ado.sım vardı· del" 
htiyük Kemal . bana kürük Kemal. ı;" 
lcr<li. Büyük Ji:!'malın fümbı bozuk. 
buk kızar. söylenir bir miı.aet varde ,,rır 

Derslerimiıdc gecen sinir ilaçları Jlid' 
suıda ruhl telkinler de ı:ncvruttu. ,r
detle kalkanın zararla oturdui:,'ll telr1 
lnnıyord11. pir' 

BUG'ÖN HALK GUN'ODOR.. 
111 A r t N E L ıı: s : ue - ı.oo - 5.oe - 1.00 - uıe DA.. 
F i A T L E 'K : IS.. lar, Salon 20 kr'l~ 

TAYYARE SİNEMASI 

PERŞEMBE 

EGLENCESİ 
· İÇİN 

Bugünden masalannızı angaje et
meniz rica olunur. 

NİK KARTER· Büyük hafiye 
YENİ FOX .JUIUIAL SEANSLAR : U.15 - !.15 - i.15 

8.15 te. Cumartesi, Pazar 9.30 da başlar 

Büyük KNnal ile birlikte ders/ ,,.ı 
sırdık.. O bir mescle:vl hallederneu' 0(1 
kızarır. moranr, ür.ülürdU. Ben k~ ~ 
vok derdim.. O talimler ynpar:'k uııııt• 
hına haklın olmayı kurmustu. Hunlıc f(I•~ 
marn. aspirinin yeni cıktı~ ~· ~ıır1il 
birinde, aspirin formfilünü b~. ıeı>I""' 
bulamamıştı. Nihayet kızmış. soY .. ;.? 
l\e başlamıştı. Uıl arasında > ,.uıı it' 
Kızmaca yol" deıııi~.. ,l{ı:Ul et er 
te luzaca!(ım da• Diyordu .. Nıba>J, lıtt' 

t ııb-ınin fo~ü!Une d..;,ıldı. çalışnı8 ' 
tlhanda da mu\'affak t>lamadı .. J.an 1<P 

Sinir harbini aabına hM<inı 0 ·"'di u1'' 
nacak, kızmaca yok dediğim şı 
lıma geliyor. 

t 
d, 

'• 

tir' 



lngilterenia 6apnitl 
Neleona tliyor lıi: Borsa 

• 
[ Bapuafı 1. ci .Sahifede ] t)z()M 

~ .... L Baştarafı 1. ci S111ıifede l _ AWu•• afuJdarmm Jia17~an 
81 

Y. E. Bencuya 
~malcaywı etmek kificlir. Mi- elduiu &ilıl Alman .... - ... jıdene .. 237466 i Eski yekOn 
.. .._-":-. ..._ .._ bn.t llifl delw c:ıei11fıe b1Vea şti,._. ,.bar. İtal- 237547 f Umumt yek4n 
~~= yanlann Akdenizdeki maiKlbiyetlerin- No. 7 
~Y~,. 1._1 de büyük İngiliz harp pmileri miihim No. 8 
t't-.:_ ~"-. d Wr rel OJ"' ..... No. 9 t._ -... - makalesine fU sur- e- llubam .., ...... .,...... ilJrlee._.. No. 1t 
Ort.~lr: da ~östereeeii faaliyetten bahsetmiş ve iNCta 
~ tark İngiliz kuvvederinin hem İngilterellhı denizlere ~ 0~~ 315 

Şerif Remzi 
~Lem de mıhveri olan M1aır bili devam eıiecepai zannedıp etmedıcını 

307 
M. iL Nazlı 

~ tam anlatma halindedir. la- rnuqtur 

..... &:~denizin doia Mılarmda Ye ba so Amiral Kaningam bir kırba( gibi şak- i~ r~i~ Fesçi . 

..._ . Y9tiindeki havalarda vaziyete ta. l1)'1111 tek ketime il.~ •Evet.• . cevabını 
134 

TO'. Solari 
~ .hAltimdir. Fazla olarak Yunan li ,__ a• ... 
L~ ,,L vermiş ve şunlan ı ve e ... ı'l"ır. 60 S. Akınısar ve C. ~ en iyi bava üalerine mail& _ Dalıa bir çok ilkbaharlar geçt."I' V'! 

1240 
Yekan 

c"ta ~ır. L! bd denizlere haklın olmakta devam 132075 Eski-~"'-il.&.... - ·,Ynlıu gazetesı yazısını şöyle ui- ,.~ .... 
--~ ederiz. 133315 Umumi yekiln 
iLl.~eria ıoa aylar zarfında kazan- -------------- ZA.HiRE 
~ ~ l>u avantajlu, Hitlerin 200 çuval M. Dan 
~~ içinde bir Roma117a ile ve 40 cuval Bakla 
L;- Yan yanyP muvafakat etmit bir --.,.;.:t-- 15 Ton Susam 
~lana iıga: etmek sured.,le elde B U ~ wt u 99 Balya Pamuk 
~ •"-ntajlanıı pr-k ziyade Ü9tÜltde- ~ n 80 Ton P. Cekirdeli 

8.00 Program '\ie memleket saat ayarı 
8.03 ajans haberleri 8.18 Müz.ik pl. 8.30 ZAYi 

22 

8 
9 50 
7 50 
9 
9 25 
9 50 

60 

mı 

23 25 

16 50 
20 50 
25 
32 

10 50 
11 !lO 
13 50 
9 
9 25 
9 50 

8 75 
7 50 

28 75 
70 

6 

Yuıroslavya 
Konuşma : Ziraat takvimi 8.35 Müzik 29 teşdnievvel 928 senesinde Corum ile beklı•yor? pi. 8.45 - 9.00 Ev kadını - Yemek listesi askerlik şubesinden almış olduğum as-
12.30 Program ve memleket saat ayarı keri terhis vesikamı zavi ettim. Yenisi-

........ llCU 
4 • 5/3/19'1 da Alunrakta İlkba

har sokağında oturduğum 11 sayılı 
haneye çifte tabancalı hırsımı airdl
lifie dair Alancak Karablund.ıd 
mühürlü üadelerimizde tafsUlt ol
duğunu au.etmekten 7.iyade sevgili 
ciimburiyetimizin Emniyeti umu.m.i
yesinin irfan temellerine istinat et
mı. çok sallam ve çok esaslı ve pek 
çok kuvvetli olduitJDu anıetmelt ~ 
terinı. 

Çünkü daha o gUn ve pek kısa bir 
zamanda tutulan hırsımı yukanda 
maruz 11 sayıh oturduğum hane
den çaldığı şeyler şunlardır: 
Zabitliğimden kalma iki tabancam 

la. Alınanyada iken elimde kalan 
albn mark ve sairedir. Bunlan nok
sansız aldım .• 
Bu hususta İzmir Emniyet direk

törü safın bay Sait ile maiyeti er
kAru muhteremcsi ve bilhassa Af. 
sancak karakolunll kadar ihtiyarı 
zahmet lütfunda bulunan kısmı adli 
reisi sayın bay Sırnya olanca nıin
nettarlı~ ve layüad şükranımı 
bütün kalbimle sunar ve muteber 
gazetenizle bu cihetin ilinını saygı
lanmJa dilerim. 11/3/941 

Alsancak İlkbahar sokak No. 11 
tc MalQl Binbaşı : 

CAVİT ALPSELANiK: 
946 (595) 

' . [ Baştarafı 1. ci Sakifed. 1 12.33 M~ = Köy.~ilrküleri ~.50 Ajans ni alaca~dan eskismin hükmü olma-
~~ır. Almanlar bir taraftan Bul- haberlerı 13.05 Müzik : Hafif şarkılar.. dığını ilan ederim. .. ----••••••••il 

iki •arlyetlerini takviye ed~- 1320 - 14.f>O Müzik : Radyo salon or- Çorum vilayeti Alaca karyesi hamam KA&ŞIY AKA 
~ ·lfaal diplomac:isl de Bulpristanın kestrasa.. 18.00 Program ve tnemleket mahalle5 No. 31 Mustafa oğlu 320 Do. 
~~ entrikalar çevirmekle saat ayan 18.03 Mtmk pl. 18.30 Konuş- MEHME'I' SANCAKTAR Melek ~İnf"mas .. ında 
~· Bu entrikalar Türkleri ok- ma (Diş politika h&disek>ri) 18.-45 Ço- 942 (600) 
!Si..~ ve Yunanlıların azmini kırmak cuk saati.. 19.15 Müzik : Çocuklar için -------------- Madam ye~ 
lr7.:". • ....,.i•enda bir takım pyialar ~ 19.30 Memlıtket saat ayan "e ajans ha- Birinci_, mtitellasm Dokter ,...._ 
~ SUrctile yapılıyor. Ve Yugoslav- berleri 19.45 Müzik : Rad~·o küme sazı Demfıe All KAllÇIOOLU Mii=nıiller KONSTATS BENETf 
~ taz.Jik yapılmakta olduğu mu- (Saz eserleri .. ) 20.15 Radyo gazetesi.. Diler film 

JL.,-.. r. 20.45 Müzik: Radyo fasal heyeti 2Ll0 Cilt ve Te...a& hutabldan" SOBGGNl.BR 
1w~tta çlkan Politika gazetesi Yu- Konuşma .. 21.25 Müzik pl. 21.45 Müzik ELEI(Tftbt TEDAvtı.ERl 
~ada ftd,yetia fwka1ıNe huzur- RiyaseticUmhur bandosu 22.30 Memle- Birind Be,.ı. Sob!I No. 55_ bir MGmmsDI Pileden Kostel 
~Uiunu, fakat Yugos!avyanın siya- ket saat ayan, ajw haberleri. honalar Ellıanwa Sinelftnl adamda •behtan Se.mlar. 3 - 1 - 1 
'-~ b1uaJc h.tb 411elnlebtle-. fiatleri.. 22.~ !ıl\Wk ~. 23.25 - 23..38 akıama ..... hastalamn kabal eder. ~ Pmr: 12 - .... 

-=--~~ etmfyee@llni t.ebarUz Yarmld prgerma ve kapanlf 'l'BLD"ON: Jt71 (m) ------------.ı:::::._z_.. 

~ Ba.mfn:StNDEN: 
lzMta stctıJ Tic.urr 11E11tJa. 

LOOlJNDAH: iLAN ~ 'Ytlıi 4 ... .uam içinde ıeot '" Tescil ~ olan (Doyçe Oryent 
~ _,.. bdaıillo adalan ar- nst- Bmk Dreedner bank şubesi İzmir) in JO Şark 
a..:...._- - llleCr9 mwaM-nıdald yol fu... /3/1941 tuihfyle tMdilcD sirkilleri n-
~ ....... 7B1 işleri mtldtlrftlltlnd caret kanunu h6Jdlmlerine göre sicilin •nc1 

f:alı Türk Anonim firke-
~ ... ~ bpü adla art- 2959 numa:rasma kQıt Te tescil ediJıdi- ti en: 
l 'ili ~ =:~ ~ il ilin ~un~:. . Şark Hah Tlhk ~im Şirketinin hiaedaran heyet! mnamlye.t •iıd• ~ ~ 1balesl lt/S/lMl :1zmir Sıcilı ücaret memurluğu res.- göıterilen ruznam~ aüzakerat h~kk.da karar ittihaz eylemek Gzere 29 
....:.: ad ll.30 a.dır. ~; mi mübiirü ve F. Tenik inn- mart 1941 ~ sGnl sMt 12 de tirkedıa Atatldt cadde.inde 186 numa-
~ tadfab ~ hazırJamnq 1 . sbutCLi:IL. ralı merkezinde adiyen içtima edecektir. 
~ naelrt.aplan ihale gQnU -.mi saat ~ um '.nlrkiye Ş11l>emizi.. MezkOr içtirnaa iftlrak arzusunda olup Jaakal 5 (bet) hl.eye ..Jılp bala-
~ i bcfar. encGmen • · .. ___ . . lis- nan hiuedmaaıa •allk oldaklan •nedata ~ahut hulwku tuamalbeledal 
...... C - ı _ 12 - l'I nyasetine veri- ~ eden salibi7ettar hnzaların müabıit veaailti yevmi içtimadan evvel tirket um..nl klıllblne teYdl edeı.k 

1375 inci d l ea s ...... 833
• 11 11<531)91 te!.8'_~ ediyı-1.. ona. L-L '""'- L..... mukabilinde ic;timaa fttiralı: hakkını bah.eden dıdıuliye vUaJc ..... alm•lan la ..a._ ___ 330 - •ite ID- ~- DAi-- o- ...-.. - .... 1lz ~ 

~ ,TS main'.._ .. md•ld ' beden çıkacak wmikin iki hmayl Dili- ı · 

!illin~~ ~ Ya etmesi lizımcbr. Listedeki tatbik im
a konulmuştur. v M~ 8b!: zuı altında hususi bir kayıt bıtlunma-

'2315 lira 25 kurue muvakkat temi-~ ikinci derecede imuır- ..wıı
~~lira 151raıue- .Z's 'ıalaz ~#z ... 
~ 4' lwnkasayı yllllnrak m....... teftbn lmZa edehillr. 
~it 8-Je tarihi olan 28/3/lMl tmi- Bu listemizi altfıluuz melfuf varaka 
~Siinil saat 16 ı:Lı en,.ümene ile ve doğrudan doğruya İstanbul şubE:-

la _ mize bildirmenizi dileriz. 
-......::..:::. ıı - 21 - 2ti ~"° t599) Bu vesile ile saygılanmw sunarız. 
~ DRESDNER BANK ~~ lk1Nd iCRA MEMURLU- DOYCE ORYENTBANK 
~ : DRESDNER BANK ŞUBESİ 

,,.. AIK" ~ 1 inci derece ımzalar 

Ruznamei müzakerat 
1 : -940 .ene.l mecliai idare Ye miiraldp raporlannıa okunmaa # 

/ z - --·~IC!bl!-·~~ ....... ~ı.-..Mı-~~·~~ ~ •••i .. _ ... ~~ 
J ı - M ... fılc aariildqn takdirde heyeti idarenin teklifi wçhile temet

tiiün llll'eti tevzii hakkında karar ittihazı 
4 : - Esas mukavelenamenin 2 7 inci maddesine göre vazifeleri nihayet 

bulan meclisi idare azalarrnm tecdidı intihabı 
5 : - E..u nıukavelenamenin 30 uncu maddesine göre meclisi idareye 

alınımt olan bir azanın memuriyetinin tasdiki 
' : - 19 41 senesi için mecllal tdare azalarına verilecek huzur hakkının 

tasvibi 
7 : - f 941 .enesi için miirakibin intihabı ve ücretinin tayini. 

9-48 (S98) 
~~!:-L-bankasmaar ___.,_ ilf~~ İZMİR 
L. Lnotina mahallesinin Hadi 

'~•n~4, 1•11. H/2 No.h ve ~!ı!~BNBUCK -
~ göre ada 809, parsel tmz. okunamadı I • A N '-a ~ NoJarda kayıtlı ve 8* lflzum- OSJı1AN BBRGJılAN LI 

~ ~~ ~a.:~ 1 ına~o~imzasa.. Izmir Yün mensucat Türk Ano-~...._ (3800) lira qmeti mııbam. YAVER TiMURKAN • • • s-~ evaı miilkqeti • .. ttuuMI 1 inci Gence imza sahibi nım şırketinden: s;=.: ~ :.= ":..:: NAZARI DIKiAi;tjrin;'J:!d. izmir Yin Memacab TBrk Aaoaim tfrketlnln bl.edaran heyeti umamf7-' 
il.~ olmak &zen mttan.- H/ nuruna :.t.ideki bayı.r Gıihi va'ı imzaya &flliıda aöatt;rilen ruznamei mUzakerat hakir.anda karar ittihaz eylemek &zere S. ~ gtlılril mt lt lıe İcnı meEundada : 29 mart 1941 cumarte.i ııQnU ... t 11 de Pıketla AtatGrk caddealnde 186 
~ ici.a. ı.-.plmak 6zıere bir ay J. POSTH Tatbik imzası No. 1 de numaralı merkezinde adiyen ittim• l!Clecelttir. 
~1 

A llatıbia konuldu. Bu arUuma A. HAENDEL T.dıik imzul No. 2 de Mezktlr içtimaa iştirak arzusunda olup laekal S (beı) lıbeeye sahip bulunan 
S - ..... bedıtJI her ne olma 10 lruuqluk pul o.rine İzmir 3 tbıdi hl.eclannm malik oldukları .. edatı nyahut hablru tuamıfiyelerinl mU.. 
~ arttınmm tiUrine ihalea Noteri re...t mtıhiiri1 SÜl'eJ7& Olcay bit~ yenni içtimuıdan eYY8l firket wnumt kltiblne tevdi ederek muka-
~ • Ye lG mut l5M1 tarilai.. bilinde içtimaa ltdrak bakbnı bah~ea dubulİ7e varakuanm almalen ~ ~ para ile olup Mıiişterıdm n inci daec:e irnzelar lizımdıı:r • 

• al-_•~ iki \...~.A.. delJA!!..- _. v •ri,.,T veoco 
~ ~ ~ aı....JrhW. dl- .. ;.;.:~ Puvuar Rt znamei müzakerat 

1 ı - 940 eene.ıl meclial idare ve miirakip raporlannın okunman 
2 : - 940 .eneıi bilanço, kar ve zarar hesabının tetkik ve tanib& "" 

!&1-~ ve irtifak hMJa aa- V. MicleSDO imzuı 
~ laYri menkul üzerindeki hak- JOHANNF.S NİESSBH 
' w~ llb tarihiDden itibuen 15 l'cmde dö Pv9Uar 
t. ~ evrakı müsbiteleriyla birlik- Niesaen imzaa 
~~etiınize bildirmeleri icap Umuml No. 314r .• Hususi No. 5/59 ~ ~ laaJde baklan tapu ~ Bu sirküleria dördiiacü. ve beşiııci sas ~ paylapnadan hariç bifelerinde l2, 13, H, 15, 18 mcı s(l. 
~......._ ~3/1941 tarihinden Wbueıı tunlarda bulunan ima1ann :ırat w lla-
~ kae açıkbr. Talip oı-ı. viyetleri muuf &mirde Atattirk cadde
~ ~ ~ buçuk temlnet akçesi sinde klia (DOYCE OBYENT BANK 
""'~ bir- banka itibar mektu\Ju ve DRESDNER BANK İzmir şubesi mü
:._t~ ~dosya n~Je İzmir 2 in- dOıii Dr. S. ROGGENBUCK ~ birin
-~~.. ıur)u~na milwtlari illa el derece imza sahipleri Osman Bere-

mecliai idare azalannuı ibrası 
3 : - Muvafık görlildüğü takdirde heyeti idar~ teklifi veçhile temet

tüün 9llred tenil •aklmcla hl'lll' lttilısa 
-4 : - E..u muk.avelenamenin 21 iDd 1naddeeine dıa ftZlleW ....,_ 

bulaa mecliai idare azalannaa tecdid\ batihabı 
s : - F.su mukavelenamenin 30 uncu madde.ine sere meclı.t ld~ 

alıMD11 olan hl!' azanın memariyetinia tuclild 
6 : - 1941 eene.I için mecllsl idare azalanna verilecek huur uk1rmm 

a-vibl 
7 : - 19-41 9efte9I için m&rakipleriıı intibahı ve Ucretlerinin tayial 

• 
flll'llı• I•• t nlr ftMln f 1 ı •••il•• ı 

F abrib claMltndeki bldmmlarm inta •e tamlrad ile kanatiıM)"on tamirall 
ebiltme,.e çıkanfnutm. 

Her iki itin ketif bedeli - 7290 - Jinclar. 
Şaıtaame ve ketifler her aüa me.al .. deri daLitinde Alancakt• tiltla fa~ 

rikıumda görülebilir. 
Ebiltme 2 7 /3 /941 pertembe gikuhaat 1 Ste tltün t.hrib..da miiletekldl 

komiqon lauzuruada ~olarak ~akbr. 
Muvakkat teminat • S46 - lira - 7S - bmqtur . 

Ebilbn~ gireceklerin en az bq bin linbk 'bu gibi itleri yaptddanna dm 
ve.Uca ı-.. eJ'lemleri lhuncl•. 
Eblltmeye iftiril edeceklerin teminat akçelerini ittiraltten önce vezneye 

yatmn11 olmalan prtbr. 
12 16 20 24 9S4 (S97) 

BEDEN l'EIUUYUj GENEL DiREKl'ORJ.fl. 
OV İZKİR BOl.aESi BAŞKANU011fDA.lf : 

1 - 3530 aayıb beden terbiyesi kanunun 4 üncü ve niramnlU!M!Di" 9 unıcu 
maddeleri mucibince 1941 yılında 18 yapaa wirea 1923 doiamhı melttııp 
harici gençler beden terbiyesi mükelJe.fiyetine baıl•mak üzere 14 mart cuma 
ve 1 S mart 19-41 cumartesi günleri saat 1 7 den itibaren nlifua ciizdanlan "" 
birer adet vesikalık fotografla birlilcte ikamet ettikleri mmtakanuı pnçlilt 
kul~üne müracaatla kayıtlannı yapbrarak yedlerine birer mükellefiyet h&
viyel cilzdanı alacaklar ve 16/mart 1941 pazar RiinU sabal.. saat 9 da aahht 
muayeneleri yapılmak ve idmanlara başlamak üzere apğwda sa.terilen ldmaa 
aahalannda toplanacaklanbr. 

2 - Kıt menlmi ve havalann yailfb gibnelİ dolayı.Ue muvakkaten ütdl 
edilen idman faaliyetine tekrar bqlanacağmdan eVTelee lcalGplere ka)'llh 
bulunan mükelleflerle timdiye kadar her hangi sebeple kaydmı ,..pbrmannt 
bulunan 18 - 19 - 20 yaşındaki mektep harici diler bütün gençler de 16/mart 
19-41 pazar günü saat 9 da idman yerlet>inde haZlr bulunarak ka)"lt ve yokla
malaruıı yaptıracaklardır. 

3 - ttba davete gelmeyen mükeJJef gençlerle yanlannda milcellefQret 
kaçağı olanları çalı,tıranlar hakkında lcanunt takibatta bulunulacaiı alllcadar. 
bnn malumu olmak üzere ilin olunur. 
4- Yeniden tescili yapılacak olan 18 yaşındaki mükeDeflede timdfye ka

dar kayıtlannı yaphrmamıt olan 18 ve 20 yapndaki gençlerin ikamet mmta
kalan itibarile müracaat edecekleri eençlik kulüpleri: 

A - Şehit Faltrettin. Karantina. Araphasan, Cöztepe ve Cilze)yah kara
kollan hudutlan dahilindeki mahallatta ikamet eden mii1ceDe8er G6zelya1a 
tramvay caddesinde (CöZTEPE KULOBONE) 

B - llı:içefJ'ftelilc. Çu~me, DolapLkuya ve Bozyab poU. brakollaa 
budutlan dahilindeki mahallAtta ikamet eden mükellefler Hatay caddesinde 
173 numarada (ATEŞ GENÇUK KULOBONE) 

C - Kemeraltı, Keçeciler, Çorakkapa. Aziziye, SelYilimaclt ft Kaam 
poli. karakoDan hudutlan dahilindeki mahaDltta ikamet eden mGltelleller 
(AL TINORON GENÇLiK KULOBONE) 

D - Alaaneak, Şehitler, Kahramanlar, Meninli ve Kemer polia bnkoı. 
n hadatlan dahilindeki mahall&tta ikamet eden mlilcelefler AJ..wkea Ş... 
fettin cadde.inde (AL TAY GENÇLiK KUL080NE) L--L-•-- lnıl 

1 E - Karpyab. Bayrakla. Soiukk&WU ve Turan po• - 411 .. n 
dablllndeld inahallltta lbmet ..... mülrelL.8er Ka...,.a cleela ~ 
-.....,Ja (KARŞIYAKA GFJlfÇLllC KUl..OBONE) mlracaal ~ 

S - Her mllkellef kqdw ndlteakfp kutabGndea hlr laGYiret eWuıi .......... 
Yakandaki bllplerde kayıtla balanan mGkeDefleda ..,_ pp..:eklan eLelıir ...... 

A - Clztepe ve Atet Gençlik blüplerl: (Talebe pyın eaha ... •) 
B - Akmont. ve Alıa,. aeuçlll blaplerl: (Al-DMk Halk .......... , 
C - learppb pnçJllc kulflpleri: (JCarwab YJse ..... Te -·-•) 

(60J)" 

ıs,,.,,. YalnllaP JlflclM1111tt•sde11: ,,_LL 
L K. Cimi ~ftil K • ~11 

170 00 D1k1r1a Hal itina. 401/426 Mabat ftbl 
Yakanda yazdı kha1ık dülrklna konulllll bedeli mulaammeo üzerindea ml

ırayede.t icra edilecektir. ihalesi 2113/941 cuma gilnD ıaat ondadn. lstekll 
olaalann .... laflar idan.lne arilncaatlan. 12 20 941 (593) 

'~A. '. BERK Ert iyi ln,Uis 
~- l(arbonatulır 

(428) 

Kendinizde veya çoçuklan-
nızda 'lÖrdüiünüz 

....-... KMmlık, Rnırmnl•k, K.um alnlan, Karm ~ Burma 
makH Qs.n-. Oharlak. O.. diinmmi. Salya akmasa. sw.,. ~ 
sinir ba11er1. Ceee korb1an. Girmede. ._tme4e bcm1klak. liW P.ı•• 

tabii Wltt; 
Bunlar yeylo içilen eeylerin tıemla ve af olmamnmdn dolayı 1-llk

larda yetişip üreyen ve bnlanmm emen 90lwJann tımlrldir Bunbırdm 
kurtulmak için eca,,..,_, bir kutu Santa aluus.. Ve lef,ıMleld tarife ....,...._ 
ce kuUanınnr.,, Darba) kurtufununUL 

HBR BCZAN13>E KUTUSU 20 ltUBU8'l'UR-

8 a n~l<i, ::~: 
~o -

.......................................................... ?.~! ..... ~~?~? ........................................................................................................ . (602) man ve Yawr Timurium w Foode dö 
---0--...--. ----·---- Puvarlar V. MICLESCO ve JOHAN-1'.... & EoAA'l'OR NES 'm:&sEN'in olduPu tasdik ede-

~ .. ,il IBRABDI OK!'E rim. Bia dokuz yüz 1m1c bir senesı mart 
~ ..,,.i edilen ..ıfeslnla ldta- ayının onuncu pazartesi "1hıti. • 
._ b~ ••elet etmiı,dr U/3/1941 
~ ~ ~ ....... ll IKHlllln- On kuruttuk pu1 tberine 10 m.n Mı 
~ ~l.di llahtar maayeeehane- tarih ve İzmir üçüncü Noteri resmi 

=------~-- bbal w tedaviye .... mWıürü ve S. Oleay imzası.. 
• (421) 9'7 (59') (Albnrüya) kolonyasının bir damlasında 

Eczacı Kemal K. Akatş'ın 
s... w -... _.. .... ra.-. 

Hildl Ecsanainin a. ..ı. ı.-. u w.., •• Wlth Tlrkb.- ...,.... ••' • • .... 
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SİY ASI VAZİYET 
----<O>---

lıı~iliz - Fransız 
münasehatı 

.;ok ~er~ilı 
--<>--

Eu.'!(arlar Alman işga

iinaen memnun değil 
-<>-

RadJO gazetesine güre ~uhtelif ka:'t· 
na!·dard.;.ut !!Clt·n habcrrer. lngiltcrc ile 
\ 1 isi u\ : ınasebctl('rinin ~crginleo.;eccğini 
anlafınuk.ladır. f~n!-.en Ilakar hadisesin
den brri hu n1iinaselx-tler inkıta halin
dr buhınm.akta idi. Almanya Fran•ız 
donannıa~ındaıı h,tifade İ('İn elinden ~t..·· 
len j!a) retleri sarfctmi~tir. 

)\fare,al Peten mütareke şartlarına ,.;. 
ayeti sere( telakki etliğindcn şimdiye 
kadar bu yolda yapılan teşebbiislerc 
muka•·eınet göstermi~tir. Fakat Rnıiral 
Darlanın bcyanabna bakılırsa Almanya 
eyliildcn beri istihdaf ettiği gayeye .-a. 
racak, Fransız - İngfüz donanmasını 
çarpıstı.rmak suretiyle bu donanma üze· 
rine el koyuaktır. Darlan İngiliz ablo
ka,ına kar.;ı vaziyet almıştır. Onun be
yanatında mesele (lkarmak istiyen bir 
eda vardır. Amiral, İngilizlere nazaran 
.Almanlann dalıa alicenap olduklar.nı 
bile söy !emiştir. Bu sözleri söyliyen 
Anıiralın Fransa harpte iken Fransız 
donanmasının başında olduğu düşünü
liir<e İngiliz • Fransız iş birliğinin ne· 
den yiiriimcdiği anlaşılır. 

Darlanın tehdidi müzakere kapılarını 
kapamL\hr. Maamalih Amerikanın mii
dahalcsi~ le işin bir çarpışmaya vanna
ma" da muhtemeldir. 
BULGAKisTANDAKİ IIAZIRLIK 
Alman kıtalan Bulgaristana girmek

te devam ediyorlar. Bu giriş Bulgar hal· 
in taralından iyi kar:şılanmaı:n.ıı;tır. Bu\
ıar dahiliye nazın bir tamim n~rcdc
rek Alman kıtalannın memlekete do>t 
sıfatiyle geldiklerinin halka anlatılm:ı
smı emrettikten sonra diyor ki : 
Propaı!andalann öniinc geçmeğe ('a

lışınız •. ALıanlar aleyhinde halkta li
lrirler hf,.;11 oJmagna mani olunuz .. 

Bir Sofya haberine göre zirai araştır
malar icin Sofyada bir Alman - Bulgar 
ıenstjtiisünün acılmasına karar verilmiş
tir. 

MaHlmdur iti Bulgaristan esas itiba · 
riylc zirai bir memlekettir. Bu harbin 
ba.~ından beri bütün toprak mahsulle
rini Almanyaya satmaktadır. İşte bu se
beple Almanya daha şimdiden Bulga
rlstanda yımi ni7.amı tatbik etmek ve 
BuJ~ar i~tihsalatını Alman ekonomisinin 
ihtiyaçlarına göre planlastırmak niye
tindedır. 
AMERİKANIN l'ARDllfLARJ 
Birlesik Amerikanın İnpltereye daha 

?5 destroyer vermesine lngilizler, bü
yük manevi kıymeti bakımından bilba'-
1111 ehemmiyet vermektedirler. 

Diinyanın en büyük bir bitaraf dev
letinin İngiltereye yardımı, İngiliz dl\
'l'asımn haklı olduğuna delli olarak gös
terilınektedir. Bu, İngiliz maneviyatını 
büsbütün takviyeye hl\dim olacaktır. 
Japon gazeteleri lılyihanın kabulü ile 
'.Amerikanın Avrupa harbine kaynu& ol
cJuğunu ve İngilterenin ilan edilmemi~ 
müttefiki mevkiine geçliğini yazıyorlar. 

----NWo~--~ 

Tunus hududuna 

doğru! 
[ fl<4tarafı 1. ci Sahifede ] 

Bu sözleri yakın Şark hür Fransız 
kuvvetleri başkumandanı general Kat
nı Mısırda çıkan Arap Elbclağ gazetesi 
•uharririne söylemiştir. General beya
natı ara."1nda Eritrede Keren mıntaka-
11Dda Dür Fransız kuvvetlerinin 400 
esir aldıklarını söylemiştir. 
ŞARKI AFRİKADA 100 
TAYYARELERİ KAWJ 
Mersug ve Kufra vahalannın Hiir 

Fransız kuvvetleri tarafından işgali ile 
neticelenen cüretlclrane •ücumlar bak
.landa ı:eneral ~yle demiştir: 

• - Bu vahalann işgali büyük bir 
ehemmiyeti h5i2d.ir. Çünkü Trablus 
gnrpten Habeşistan, İtalyan somalisi u 
Eritreye giden İtalyan tayyareleri için 
bu ,·ahalar birer merhale idi. Bu va
halara kar.;ı yapılan hücumlar büyük 
bir muvaffakıyetle neticelenmiş ve şar
t;f İtalyan Afrikası umumi valisi dün 
Daostun emri altında buluruın 300 bom· 
IKırdıman tayyaresinin adedini yibe in
clirmiştir. 

JAPONYA VE Vİ$İNİN SİYASETi 
Japon talepleri karşısında Vişi bükü

metinin rnziyetinden baJı,,tden general 
Katru ezcümle ~ylc denıi-ııir: 

- Vhi bükümeti telıJikeli bir yo
kuşta kaymak iizere bulıınuyor.. Visi 
bükiimetinin Uzak sarkfa takip ettij!ı 
politika heni Hindi(ini umumi ulilı· 
(indrn i~tifaya n1echur ctmi~tir. 

VEYGAND Rİlt DEKLARASYON 
NESRF.DECEK .. 
Vi~i. 11 (A.A) - General Veygaıvl 

:Afrikay, dön:n!iştür. General Veygan
dın Afrikava ııvdetindcn biraz sonra 
Fransız Afrikası namına ana vatana 
bağlılık deklarasyonu yapması beklen
mektedir 

Havas janc:ın:n Vişıden bildirdiğiııe 

J?Öre arnir2l Darla n hu.fTÜn Parise hare 
ket t'decektir Darlan Paristeki son ika 
meti esnac:--.r:da i~gal altındaki Frnn~ a 
dan o;erbest mıntakay0 2 milyon kcnıa\ 
buğday nön<l<'rilme ~ i için -~iman nta
kamJarından ~ :.isactdı.:- alınıstır. 
CEZAYİR \'ALİSİ YİSİDE 
Yine VisıdPn bildirildiğine göre Cezn

vir umun1i t·aH--i amiral Abrıkal dün ~/i. 
"ive qclmistir. Amiral Ohı ival. Amiral 
· •--lan ve diger hüküm<'! Azası ile tr. 
ı • ~ • .!t al'~a bulunacaktır. • 

ASKERf VAZIYET ---··---
Mihver deni"Zler
de büyük zayi

ata u~radı ·--
INGILIZ HAVA KUVVETLERi 

ARTIK TAM SEKILDE 
MEYDAN OKUYOR 

Radyo i!liLc-lt>sİrıe göre lngilizler Al
man j-.~alinde-ki b51ı.""tlerde as-keti he
deflere karşı gündli7 hava taarruzlarını 
1emadl ett irmektedirler. Bazı lngiliz 
bombardıman kuvvetleri Manşı geçerek 
Fransız sahilindeki hedefleri bombala
mışlardır. Bu taarruzlardn avcıların hi
mayesine lüzum görülmem.i~tir. lnp-iliz 
av kuvvetleri Manşta devriye vazifesi
ni görn1ekle iktifa etmişlerdir. Geçen 
eylülde ayni tabiye Almanlar tarafın
dan tatbik edilrr.elct~ idi. O günden bu 
güne kadar lngiliz hava kuvvetlerinin 
ne kadar kuvvetlenmiş o1duğunu anlat. 
mağa bu vaziyet kafidir. 

DENiZLERDE 
Geçen hafta Almanlar ve ltalyanlar 

denizlerde büyüJ zayiata u~ramışlardır. 
Kismayuda 2 8 bin tonluk beş ltalyan 
ticatet gemisi İngilizler tarafından zapt 
edilmiş, diğer dört gemi kendi kendini 
batırmıştır. Bukarmark adlı 7500 ton
luk bir İtalyan petrol gemisi batırılmış
br. Lofoten adalannda on sekiz hin ton 
düşman gemisi batırılmıştır. Leander 
Ingiliz kruvazörü Hind denizinde 35 00 
tonluk. bir ltalyan korsan gemİ!İni ba
tırmıştır. Bir İngiliz denizaltısı Kondo
tiyeri sınıfından bir İtalyan kruvazörü
nü batırmıştır. 

BiR HAFTALIK INGIUZ 
ZAYiATI 
Londra, 11 (AA) - 3 Muııa ni

ha)·et bulan haft:. zarfında deniz zayi
atı 148.030 tondur Bı; zayiat Alman-
1arın bildirdikleri ilkbahar taarruzunun 
başlamasına bir işaret iıe Jnyiliz muka.. 
bil taarruzlarının db semereli neticeler 
verdiğini ililve etmek liı.ımdır. ____ ,......., ___ _ 
Italyan aczin

den nümuneler 
---«>--

ŞUBATTA ARNAVUTLUKTAKi 
ITALYAN ZAYIATI 

26 BiN 
Londra 11 (A.A) - ttalyada uzun za

man kalmış olan bir bitaraf müşahit gör
üklerini şöyle anlatmaktadır: 
- Tiryesle hastaneleri Arna\'lltluktan 

gelen ve soğuktan bakımsızlıktan müte
vellit hastalıklarla malül olanlarla do
ludur. 
Yolcuların öğrendikkrine gi:ire ttal

yanlar Arnavutluktaki kıfalarına hattı 
üslüvadaki kıtaata ait techizatı gönder
mişlerdir. Bu yüzden yaralılar ve umu
miyetle askerler soğuktan çok miiteessir 
olmu~lardır. Şurası şayanı kayıttır ki 
İtalyan zayiat listeleri şubat oyındaki 
zayiatın ölü yaralı ve kayıp olarak 26 
bin olduğunu bildirmektedir 

iNGILIZLERti'I SIDDETLt HAVA 
HOCUMLARI 
Atina, 11 (AA) - Yunani•tandaki 

İni[i1iz hava kuvveılerinin tebliği: 
Buz.zi yolunda düşmanın motörlü 

nakliyat ve kıtaat tt"cemmulerine Yu
nan kıtaatına müzaheret sureti1e bom
bardımanlar yapılmı~tır. 

Oü$man dafi toplarının devamlı ate
şi ile karşıla~ılmış ise de tayyarelerimiz 
motörlü nakliyat kuvvetlerini ve düş
man tecemmulerini alçaktan uçarak 
mitra]yöz ate~ine t1.4tmuşlardır. Tayya
relerimizin hepsi ü~lerine dönmüşler

dir. 

Yunan zaf~rleri 
berdevam 

[ Ba~tarafı 1. ci Sahifede ] 
şiddetli taarruzlarda bultınmu•tıır.. Fa
kat uğradığı çok ağır zayiata rağmen 
hiç bir muvaffakıyet elde edememiştir .. 
Bir (oğıı subay olmak üzere ü~ ~ ii• esir 
aldık.. Düşmanın tanklarla yuptığı bir 
taarruzu püskürttük .-e bir tankını tah
rip ettik. 

Hava kuvvetlerimiz bu har~kat PS· 

nasında ordumuzla iş birliği yapınış 
düşman kıtalarını bombabı.oB ve mit
ralyöz ateşine tutmuştur. Bii.tün tayya
relerimiz üslerine dönmüslerdir. 

YUNAN MUVAFFAKIYEfLERİ
NİN TAFSİLATI 
Londra, 11 (A.A) - Tdymisin Atina 

muhabiri fena havalar yüzünden mec
buri bir tevakkul geçiren Yunanlıların 
tekrar taarruza b:· · !amaları üzerine par
lak muvaffakıyetler elde ettiklerini ve 
İtalyan mukabil taarruzlarJntn, mahira· 
ne bir manevra ile düşınanın gerisine 
gecerek İtalyanları teslime mecbur et
n1ek suretiyle Yunanlılar tarafınd1n 
akim bırakıldıpnı kaydetınekteılir~ Bu 
harekat 8 martta tekrar edilerek Yunan
lılar ayni usulle dağlzrdaki mli,fahkem 
İt~]van mevzilerini zantetnıislerdir. 
Düsınan ilk defa olarak cephede b:ı 

kadar fazla asker kullanmış. yine ilk 
dela olarak bu kadar cok zayiat vermiş· 
tir. 

Atina. 11 (A.A) - Emniyet nezareti 
ıııemlekette sükun hüküm sürdüğünü 
tebliğ etmektedir. 

TEHi A.tlR = s ... 

lngiltere - Fransa 

Fransavı ln~il

tere ile çarpış
tırmak isti

yorlar! 
Y aınız Almanların elin· 
delıi Paf'is radyosu aç· 
lılıtan IJahsedi~or, Vi~i 

radyosu susu~or •• 
Londra 11 (A.A) - Paris radyosunun 

Amiral D~rlana atfr.ltiiii beyanat Lon
dra ınahiillorini isgal etmektedir. Bao;
hca me~ele bu haberin ne dereCC\-'e ka
dar doğru olduğudur. Alman konİrol al
ımdaki Paris radyosu şiddetli İn~iliz 
aleyhtarlığına devam ederek rfkiirı 
umunıiyeyi iğfale çalısmakta ve lngilte
reyi Fransayı aç bırakmakla itham e1 
mektedi". 

Vişi ve Lion radyoları ise hiç bir şey 
i:Ö:vlMTiemektcdirler. 

Deyli Tel~rafın sabık Paris muhabiri 
Almanların İngiliz v~ Fransız harp ge
milerini çarpıştırmağa muvaffak olma
larından endise etmektedir. 

Devli Heraldın sabık Paris muhabirı 
ise yüksek bir memurun B. D::ıbrinona 
atfedilen beyanatın tahrif edildirrini söy-
1eılijiini bildirmiştir. 

Gazete gıda ma<ldeleri ta<ıyan Fransız 
gemilerinin bitaraflar1n kontro11eri al
tında bulunacak olan Fransız limanları
na erzak tac:J1rrı:ı]ar1na bazı kavıtlar a1-
tında taraftardır. Bıı kayıtlar Fran .. ya 
gönrl~riJnn 1 .... 1hirPlerd~ Almanların is· 
tifacle etmerı~ele '"İ içinAlman,·1111n Fran
•adan gıda macl•Heri miibayaa t·nıla bu-
1unmam~s1na ;:ıittir. Rövle bir f"klifin 
görece .. ,i mukabPle nr "ıhır..:a olc::un bu
nun yanın1lası her halde Fransada ~ıdt1 
maddE'leri vaziyeti=--den kimin mesul ol
dui"'11ınu pflstPrecPktir. 

FRANST7.LARTN PARIS 
FT.rtc:; 1llltN Mt~Llı.KA TL.ARI' 
Paris 11 (A.A) - Vişinin Paris elcisi 

Brinon i~gal altındaki yerlerden Bayon. 
Bordo, ve Laro.-.::e] valilrrile ~örü,.ecPk
tir. 

----•CQ;)---

UZAK ŞARK iŞLERi 

Siyam - Hindiçi
ni anlaşması 
imzalandı 

ÇINLILER JAPONLARA ŞID· 
DETLI HAVA BASKINI 

YAPTILAR 
Tokyo, 11 (AA) Hindiçini • 

Taylan hudut ihtilafırtı'. nihayet veren 
anlaşma bugün başvekilin resmi ika ... 
metkıi.hında Tayliln. Japon ve Fransız 
delegeleri tarafından imzalanacaktır. 

Tokyo. 11 (AA) - Japonyanın 
tavassutu ile k<trarla~an anlaşma şartla-
1arını Fransa ve Siyam müınessilleri 
kati olarak kabul etmigler ve anl&§ma 
bugün (dün) imzalanmıştır. 

• CINLILF.R SIDDl'.TLI BiR HAVA 
HOCUMU YAPTILAR 

Çungking 1 1 (AA) - Çin tayyare-
1•ri Yangccde lşyanf' civarındaki Japon 
.... keri hedt"-fleTini şiddetle bombaTdı
man etmi~lerdir. 

Japon hava kuvvetleri yeniden l~
vanı;.! ve Kankeuda toplanmaktadırlar .. 

Milli Çin hükümeti Çungkingte hava 
taarruzlarına karşı tedbirlerini artlmu§ 
ve halkı kıo sonu münasebetiyle ıehir
den uzakla~mağa davet etmiştir. ---··--YVGOSLAVYADA 
Mali sene deiişti.. 
Belgrad, 11 (A.A) - Nazırlar heye-

tinin karariyle Yugoslavyada mali sene 
bundan sonrıı 1 kiinunuo;anide başlıya
caktır. Bu seneki Yugoslav bütçesi bir 
nisandan 1941 kiinunuevveline kadar 
olan zamana ait bulunacaktır. 

--<>--
SUVEYŞE 
BİR HAVA HÜCUMU 
Kahire, 11 (A.A) - Bir tebliğe göre 

bu sabah Süveyş kanalı mıntakasına bir 
kaç bomba düşmüsse de hiç bir hasar 
ve zayiat olmamıştır. 

--------
tehdi- Garbi Almanya 

cevap verecek b b l d 
Çörçil Fransız 

dine 
Londra, 11 (A.A) - Fransaya gide· om a an 1 

cek iaşe vapurlarma İngiliz ablokasını 
yarmalan İ('in Fransız harp gemilerinin 
refakat edtteRi hakkındaki tehdide İn· 
giliz ba<;Vekili B. Çörçilin Avam ka· 
marasırun ilk celsesinde te\.·ap vermes1 
muhtemeldir. 

ALMAN l\IAKSADI 
Salahiyettar mahfillerin kanaatine 

göre· Almanya Fransız donanmasına el 
koyamadığından onu İngiliz donarun•
siyle c;arpıştırmağa çalışmaktadır.. Bu 
suretle Almanlar kendilerini Alrikayo 
~etirecek olan yol üzerindeki manialar
dan birini de ortadan kaldıracaklarını 
ümit etmektedirler. 

= m 1t ı 1t ııı ııı ııı ııı ı ııı ı ııı t ııı ııı 11ııı11 ııı ııı ı ııı ıı ı 11': 

!Japon hariciye na·I 

; zırı A vrupada ı 

~ B. Matsuolıa, Berlin· § 
~ den evvel Moslıovaya ~ 
~ uğrıyacarı_ § 
§ Tokyo, 11 (A.A) - Hariciye na-§ 
: zırı Matsuoka. Mançuko ve Moskova : 
E yolu ile Berline gitmek üzere yarın§ 
§ ~ (Bu akşam) Tokyodan hare-§ 
~ket edecektir. § 
:, il! t it il! 1111it111111itııı111 ıttlll it it ııııı ııı 111 itil iti:; 

Amerikan yar
dımları dünya

yı hayrette 
bırakacak __ _.., __ _ 

Sivrisinelı ismi verUen 
hücum botları da 
verilfyor •• 
Londra, 11 (AA) lngilterey< 

sevkedilmek üzere sırn belcliyen malze. 
me arasında sivrisin~k esmi verilen ve 
~aatte 70 mil süratı olan mühim miktar
da hücum botları da bulunmaktadır. 
Bundan ba~ka Amerikan ordu~u ihtiva
cından tefrik edilen uzun mesafeli b~m
bardıman tayyarelerinin de on beş gü
ne kadar gönde.rilect"ğı anlaşı]maktadır 

Kongrenin yarın kanun projesini 25 
muhalife karş. 41 O reyi --: nihai olarak 
kabul edeceği tahmin edilmektedir. 

5 MiL YAR DOlARLIK YARDIM 
Nevyork, 11 (AA) Nevyork 

Postun iddiasına ~öre yeni kanunu tas~ 
dik etmek üzere Ruzvf'lt taT'afmdan ko
'1ulacıık imzanın mür<"kkebi kurumadan 
evv .. J lngilteT"eye vardım etmek için eh
nPc•k tedhirlPr dünyayı hayrete dü,ü
recektir. Ordu ve dt>nanmanın elinde 
bulunan !!oklardan h.,. milvar dolar 
kıymetinde harp malzemesinin fngilte. 
reye verilmek üzere tefrik edildiiH öğ
renilecektir. Bun-.:. müteakip reisicum
hur on milyar delarlılc bir ıiliblanma 
munfuu da teı.Jif edecektir. 

BiR NORVEC GEMiSi BiR 
ALMAN TAYYARESiNi 

DÜŞÜRDÜ 
Londra 11 (A.A) - Hava nezareti 

tebli~i: Dün gece hıgiliz bombardıman 
tayyarelerindcn müte~ekkil küçük bir 
filomuz Kolonya sınat şehri üzerine çok 
ehemmiyetli bir hücum yapllll§tır. Neti
ce kolaylıkla tesbit edilmiştir. Miiteaddit 
bombalar Huhanzolern köprüsü başında 
patlamış ve yangınlar çıkmıştır. Müte
addit infilakler kaydedilmiştir. 
Diğer bombardıman filoları işgal al

. ındaki arazide Alınan deniz üslerine hü. 

. ·um etmişleTdir. Fransız sahillerinde ba
va şartlan iyi olmadığı halde Bulogn ta
"rruzu.nda iyi neticeler alındığı görül
.ıii<tür. Bir tayyaremiz dönmemiştir. 
Başka bombardıman tayarcleri Şer

burg ve Brest doklarına hücum ehnişler
dir. Muharebe tayyarelerimiz §imali 
Fransada tayyare meydanları üzerinde 
keşif uç~ları yapmışlardır. Bir tayya
remiz dönmemiştir. 

BiR ALMAN TAYYARESi 
DüŞüROLDü 

Londra 11 (A.A) - Bir Norveç ticaret 
"emisi bir d~ tayyaresini düşiir
:nüştür. Geminin isabetli atışlarından 
•onra tayyare 200 metre katederek de
nize düşmüş ve in!ilrut ederek yanmış
tır. Norveç gemisi hasara uğramamıştır. 
Yalnız mürettebattan bir gemici bir mit
ralyöz kurşunile hafif ırurette yaralan
mıştır. ---·---Aermikan yardımı 

---0--
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rika filosundaki küçük harp gemilerile 
'ngiliz donanmasııı.ın bir iki büyük cü
'ifamının mübadelesi hususunda bir an

· oşma ydpılması meselesi büyük bir ala
'~ n uyandırmaktadır. 

KANUN KATtLEŞIYOR 
Diğrr bir Vaşington telımıfma göre. 

4,,m .... rika mehu~an nıecliı;:i, -ayan m~lisi 
·,.rafından ödiinç verme ve kiralama ka
~un prnjıssi Ü7.erinde yapı1an tadilatı 
&opyrkün nazarı itibara almağa müttefi-
1<an karar. v<·rmi:;tir. Ci.imhuriyPtçi me-
i1usların hıç bir muha],...fet yapmıyacak-
1an anla~ılmaktailır. Kanun hekkında 
t.ebu~an nırıclic::inde yapılacak mti1ake
·elerin tlncak iki 5:nat sürmesi bekleni1~ 
,,.ktciHr. 

BÜYÜK H ~ ZIRT.T!\LAR 
Ba•kıı hir Vo.ingh~ haberinde şöyle 

1 ni]mf'ktedir: 
,A.~·an nırclic:i A "'Y"ı-orikan1n miiı-laf::ta~1 

n,..._,.....,.1,,u:inin .. !\. tlP.c;; Qk,·anu.c::ıınd::ı:n Pac:i
'•lc: Okyanusuna· ve Atla.c;tan Pan::ıma 
'""nnalın.a ka~;ır J'?ni.-lctilmesi icin icap 
0 r!en masrafları kabul etmiştir. 

Mehuc;;an mPC'lisi tarafından bir miid
let evvel kabul e<lilmis olan bu masraf 

1>ir milyar 53.1 mil)'on 567 bin 10~ dola
ra baliğ olmaktadır. 

IS! -

12 MART CARSAMBA 

SON ·l-IABER 

Türk - Macar ticaret 
müzakerelerine yeniden 
Ankarada başlanıyor 

----------x*x---------
ANKARA, 11 (Yeni Asır) - Budap<!st~de neficelcnmiyt•n Türk - Macnr 1" 

cnrct anln~ması ınüzakerelerine şehrimizde dc\'a111 oluı;acaktır. ı·nkında bit 
Macar heyetinin buraya gelmesi bekleniyor. 

~. 

Manisa vilayetinin büt
çesi 1 milyondan çok 

~~-----~-~x•x--~---~~~ 
Manisa, 11 (Hususi) - Vilayet umumi meclisi çıılışmalarrm bitirmiş ve 9İ" 

!Ayet daimi encümen fızalanru seçerek dağılmıştır. 1941 bütçesi 1;056.181 ıırt 
olarak kabul edilmiştir. 

Vali umumi Meclis iizalan şerefine bir ziyafet vermiştir . 

Burdurdaki lur kofularının netice•İ 
Burdur, 11 (Hususi) - Kır koşusu müsabakasında Antalya birinci, 1sııarl" 

ikinci, Burdur üçüncü gelmiştir. 

Almanya - Yu
ı(Oslavya ve 
Yunanistan 

Nevyork, 11 (A.A) - Afi ajansı bil
diriyor: Belgraddan bildirildiğine göre 
Alman - Yugoslav paktının imzası cu
martesiye talik edilıniştir. 

Nevyork Tnymisin bir haberine giıre 
Almanya ltalyanların Y unaıılılan ken-
di topraklarına püskürtınelerini temin 
için Arnavutluğa bava kuvvetleri ve en 
modern malzeme göndermeğe hazırlan
maktadır. Gazeteye göre Romanyayo 
yeni kuvvetler gelmekte ve halen Al
man kuvvetleri otuz fırkayı bulmakta
dır. 

Ital3"an ordusu 
harbetmek 
istemivor 

Atina, ıı (A.A) - Remu haberlere gr 
re İtalyan ordusu harp istenıemektetlit• 
İtalyan askerleri harbin yakında bitınO' 
sini ve işleri güçleri başına dönmeği İl!< 
temektedirler. Askerler bu fel&ketll 
harbe Faşist zünamdarlannın ihtiraslr 
n sebep olduğunu söyliyorlar. İtaly.
başkumandanlığı takviye kıtaatiylf 
cephedeki efrat arasında temaıı o~ 
masına çalışmaktadır. Memnuniyetsd
lik ve cesaretsizlik her tarafa sirayel 
etmiştir. Askerlere üç günlük gıda olıı
ra1ı: bir kutu bisküvi ile küçük bir kuCll 
et verilmektedir. Askerler bunu lıit 

---------------1 günde yemekte ve diğer iki gün ·~ kV 
maktadır. Zabitler çok şiddetli hareket 
etmektedirler. Tarihi boz~un 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
na nazan dikkati celbetmektedir. Ara. 
aıra ltalyan tayyarelori lngiliz keşif tay
yaTelerine hücum tetcbbüsünde bulu
nuyorlarsa da kara kuvvetlerinin baTc· 
katına hiç bir yardım etmemitlerdir. 

lngilizler bu mınthlcada lcazandılı:ları 
hava üstünlüğünü kısmen T rabluıta tat
bik edilen parlak tabiye ile muvaffakı
yetler kazanan Afıika. hava kuvvetleri
ne medyundurlar, Geçen ayın son gün
lerinde Jtalyan somaliainde harekitta 
bulunan cenubi Afrika kuvvetleri, son
radan işgal edilen ha.va meydanlarında 
enkazı bulunan düşman tayyare-lerini o 
kadar çok tahrip etmi~lerdir l<i bunun 
şarki ltalyan Afrilı:asındaki düşman ha. 
va kuvvetleri için afır bir darbe oldu
ğu ıüphesizdir. 

100 TAYYARELERi KALDI 
Londra, 11 (AA) - Yalcın şarlc 

hür Fransız kuvvetleri baılcumandanı 
general Katrunun beyanatından ıarki 
ltalyan Afrikaaında ancak 100 ltalyan 
bombardıman tayyaresi kaldığı anlaşıl
mak.tadır. 

Delbi, 11 (AA) - Hindistan baş
kumandanı general Acinley şarlci Afri
kadalı:i Hind kıtalarının muhteşem ro· 
!ünü tebarüz ettiren beyanatında hay
ranlığını ifade ederek tunların söylemiş
tir: 

- Hind kıtalan Seydi Barani zafe
rinde oynadıkların rolden aonra bir 
müddet istirahat ederek Sudana gönde
rilmişlerdir. Hind kıtalannın görünme
aiy)e farki Afrika umumi taarruz başla
mıştır. Askerlerimiz Habeı vatanper
leri kuvvetlerine de kıymetli yardımlar
da bulunmuılardır 

Hindistan bahriyesi muhasamatın bi
dayetindenberi lngiliz babriyesiy]e iş
birliği halinde tehlikeli vazifesini tam 
olarak ifa etmektedir .. 

Makineye 
Verilirken 
Bulı(aristan 

lngiliz Büyük elçi•i 
latanbula geldi 

lstanbul 11 (AA) - İngiltereniıı 
Sofya elçisi B. Rendeli ailesi İngiltere• 
nin Sofya elçiliği erk&nı ile 70 kişideıı 
mürekkep lngiliz tebaası bu aqam saat 
21 de lstanbula muvasalat etmiflerdir· 
lngiliz elçiai Sirkeci istasyonunda lngl
liz büyüle elçiliğinin lstanbulda bulunall 
erlciını ile İngiliz tebaası ve Belçikanlfl 
Sofya elçisi olup bir gün evvel lstan
bula gelmiş olan B Andre Motlı\ tara: 
fından istikbal edilmişlerdir. B. RendeU 
seyahatinin tabii bir tekilde cereyan et
miş olduğunu söylemiş Bulgar memur
lannın kendisine karşı gayet nazik da-v-.. 
randık1arını ve Kral Boriain Bulgar hu
duduna kadar kendi hususi va"gonunU 
lngiliz elçisine tahsis etmiş olduğunu 
iJi.ve etmittir. B. Rendel gazeteciler ta .. 
rafından kendisine tevcih edilen ıual
lere cevap vermek.ter. imtina etmiş ve 
fakat Bulgaristanın bilfiil Almanlar t&• 
rafından İşgal edilmiş olmasından do
layı lngilterenin siyasi münasebatını ka'"' 
tetmek mecburiyetinde kıııldı~ını sÖY .. 
liyerek Bulgaristana gelen Alman asker• 
]erinin cenuba doğru ilerlemekte olduk• 
lannı ilive etmiştir. lngiliz elçisjSofya
da yaptığı mülakat esnasında söyliye .. 
bileceği ,eylerir. hepsini söylemiş ol .. 
duğunu ve buna başka bir ~ey ilave ede• 
miyeceğini beyan ettikten sonra İngil.iZ 
menafiinin Sofyada Amerika elçisi ıa

ff alJeşfSfanda Ud yer rafından muhafaza edileceğini ve Ame-
dalaa alındı.. rika elçisinin kendileriyle beraber Bul
Kahire, 11 (A.A) _ Orta şark umu- gar hududunn lcader geldiğini ila•e 

mi karnrı:illıının teblifi: Libyada ve Erit- etmiştir. B. Rende] lotanbulda iki güıı 
rede vaziyette kayde değer mühim bir kalacaktır. Bundan sonra hükümetiıı• 
deiiı;iklik yoktur. den alacağı talimata inıizar etmelı: üıe-
Babeşistanda imparatorluk kuvvetleri re Ankaraya gidecektir. 

Kamuda Nelloyi zaptederek HasadoVd r '/' h J 
doğru ilerlemektedirler. Dört top, mü- • ngı l:Z: OVa na lTlntfl 
hirn harp malzemesi iğtinam edilmiş- bevanafı 
tir. Daha şarkta Habeş vatanperverleri , 
Gambayı zaptelmislerdir. Londra 11 (AA) - Hava noııt1 

Debra Markosa doğru ricat eden İtal- Sinelair avam kamarasında bey&nall• 
yan kuvvetleri takip edilmektedir .. İki bulunarak tin:diye kadar 4250 Alm~" 
top ve miihim harp malzemesi iğtina:>ı ve 1 100 halyan tayyaresi düşürü]dii• 
edilmiştir. İtalyan somalisinden Hah)· nü lngiliz kayıplarının 1800 olduğunu 
şistana giden kuvvetlerimizin ilerleyisi söylemiştir. 
savanı memnuniyettir. Yiizlerce esir al- A m,ri kan vardı mı 
dık. Aralarında bir liva kumandam bir ' 
hiikümet komiseri ve maiyetleri vardır. Va,ington 11 (AA) - Müm•,.il• 
Harar lrombnrdıman ler mcdi•i demokr .. ilere vardım k•" .... 

nu projesinin &y&.nır tadiİl~ri ile betP'" 

edildi- her 71 reye karşı 31 7 reyle ta•vip ,ı• 
Nairobi. 11 (A.A) - Cenubi Afrika miştir. Ruzvolt bu &kşam demokıasil•• 

kuvvetleri umuml karargahının tebliği: re yardım projesini imzalamıştır. 
Kuvvetlerimize nıcnsup bombardıman J f b JJ p /Ol 
filoları 8 martta Harara şiddetli bir akın S an U a arapa 
yaptılar. Kı.lalara. müteaddit barakala- l / ' d b ' • f "J k 
ra ve biivük bir binava tam isabetfor o e l n e ı r ı n ı a .. 
vaki oldu~u görülmüŞ°tür. İki tayyare fstanbul 11 (Telefonla) - ıo:: 
dafi topunun mevzilerine isabetler vu- sut 21,45 le lstanbulda Parapalal ~ 
kıı bulmuştur. !inde bir infilik olmuttur. Zaı.aı-1 oJ-

Gall-Opa mıntakasmda pilotlar beyaz lrikat yapılmalrtacbr Binada .....,. 
bayraklar sallandığını gönnüşlerdir. IDUf, bu.ı yaraldar doı vardw. 


