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lmtivv Wıibl : SEVKET BILCİN 

O.ımt;harrir ve umwnl Defrivat mOdtırO : 
HAKKI OCAKOOLU 

-- ABONE .SFRAITI 

~F:.V AM MÜDDE11 Tilrkiye lcln Haric: için 
t'lık ..•.. _ 1400 2900 

Altı avhk-····- 750 1650 
r°U:ın ~eçmis nUshalar (25) lnırustur .. 

....... fFI EFO~:H9'7 

ll M.&a'I' 8ALI l!fl 

ifaden .t,..,.. Enstltüsüıdtn 
.... nel'llı9YG gönderdiği falelM 

ANKABA, 17 (Hususi) - Maden Anmla 
Enstitüatintin Ameribya ıönderdiği zı tale'he
nin 15 mut tarihinde Amerikaya muvasalit 
ettikleri ı..ı.er ahnmıştır .. 

·-------' mesuliyet kabul edilmez Cümhuriyetin ve Cüm1'uriyet eaerlemıin beJcrbi sabahlan ~ıkar aiycui ga.utedw YENi ASIR Matbaannda bualmlfla'. 

---co>---

Aın~rika Diktatörlerin yıkıl
ına.ı için e-linden selen her 
&eyi yapacaktır •.• 

SEVKET BİLGİN 

~ C:-uneisi, dünya hürriye· 
-"' • ... • ~ hitabmı 
~riıa saferi uiTund!l 
feUlirJıktan ~kinraiyerek .u~ 

~ların yıldmm süratiyle ~·allf
bilclimı.iştir. 
- • s •.;. z n r ... kd• 

._~icap eaen ---~.., 
•- (ıbnlaaktır. 
.,... lda orta •ir vaad değildir. Kölelik 
~ ~ 130 milyon insanın is-
lt~r. 
~dolayıdır ki 8. auzveltin •1-
.... • sözleri hilrriyeti seven milletle-

Orta §'ırk fogiltz hava kııvı:etlc!ri 
kumandanı Mareşal Lon!nnorl 

Afrıko harekatı 
---c:t--

1 HARPVE 
!AMERiKA 

---co>---

Şimdi nihai za
fer mu akkak 

Demo <rasi
lerindiı· ••• 

--«>--

B. Rıızveıtın lleyanaıı 
İngiltere • Anaerllıa ara
sındalıl tam anlaşmayı 

gösteriyor .. 
Londra 17 (A.A) - BtitUn İngiliz 

gnzcteleri B. Ruzveltin nutkunu heve
canlı bac:lıklarla t bariiz et+irmektedir
ler. 

Taymis gazetesi diyor ki: Hürriyetle
r; eller"nden alınan ve ileriie hürriyet
leri için tekrar harba girm0ği sabırsız
lıkla bekliyen memleketlerıie Gestapo
nun bu nutku halktan ~iz~emek için 
sarfndeceği gayrete ra;,.men n•1tuk bütün 
istila altındaki memleketle""de rluyula
cak ve en büyük ümitler uyandıra<'ak
tır. 

Aynı gazete makalesine o;öyle devam 
ediyor: 

Nihai zafer teminat alt•n?. alınmı~ır. 
Mücadelenin neticesi c:imdi muhakkak 
o!arak mah'.hndur. 

Dcyli Telgrnf gazetesi diyor ki: Ruz
veltin nutk11 Fransa b:>zy,unundan be>ri 
en mühim hfldisedir. Ve harbın nc>ticesi 
iİZ"rinde kat'i tesiri olacaktır. Hitl"r kc
~"liverek bu nutka C"vap vermic:tir 

Deyli F,l.-ryres diyor ki: R 1T.V0 1+ dlin
yanın en büvük siyac:i adamıdır. O düs
man kuvvetlerini sakin bir ""Özl~ ölç
mii~ür. 
1:lıtTLER YERE SERtLE('EK'MR-. 
Niyuz Kronik! dh·or ki: Bfö·ük Bri

tan~·a denizlnrde hakimiyC't ba\·ra~ını 
biltün hasmetiyle dalgalandırm~l\ta de
vam edecı:>k ve Httler yere .ı:eril~cektir 

Rmvel t~iz ·~· tl'mi 
Mancem!!'r Gardiyan diyor ki: RuzvC'lt 

te-kmil Amt"rikan halkı naTI'ma c:öz SQ\"

r .<i'ontı 3. cii Scı7ı ifrde 1. 

B. Hitlerin nuthu 
-«>-

Amerikadan lngiltereye gönderilen topla mücehhez tayyareler 
den birinin iç görünÜ§Ü 

UllHlllllllllllllllllllllll lllllllHllllllHlllllllllHlllllll HlllllllltllllllllllllllllllllllllflllllllllllHIHllllll 111 

B. f UZVELTIN SOi IUT- lllll- BUtGAB IÜŞ-
16 ETRAF[:Ol AllSLER TEREI HAREIETI Yllr~? 

-c>-- ---en .. --

Almanva ~aliba 
Yunanistana 
hücum etmek 

& 

BALl6 AN 
VAZiYETi 

---,o---
Berlin Balkan-

larda neden 
ilitiyatlı 2ö

rünüyor? 

Almanların d ............. 
sanmamalı, lllldlıls si· 
yasi faaliyetin artması 

llelılemnelL 
Bern 17 (AA) - Ofi (eski havas) 

ajansı bildiriyor: 
Cenubu Şarki Avrupasında vukuu 

beklenen mühim lıldiaelcr bu hafta 
cereyan etmemiştir önümüzdeki haf. 
ta kararsızlık ve intizarla başlamak• 
tadır. Alınan kıtalannın .Bulgariatana 
girmesi hakkında Berlinin ihtiyatlı dav
ranması bu mıntalmdaki siyasetin inki. 
tafmda bir tevak!;uı mevcut olduğunun 
al&meti değildir. Biı.Uiı bu siyaıi faa
liyetin artması beklenmelidir. 

SOVYETLER VE BALKANLAR
DA ALMAN lŞ<.aAU..ERt 
Klermon Fcrran 17 (A.A) - Ofi 

ajansı bilc!i .. iyor: EHord gazetesi Soy
yetler birliğinin ıotl Balkan meaeleleri 
Urfıaındaki vaziyetini t~tkik ederek 
•Öyle demektedir· 

Bir Amerikan 
eazetesi "a.-tık 
harbe ~rdik" 

diyor •• Molkovanm. Aım.nlamı Romanya-uzereeee ,. siriflerine ait oa..r.ak ıeçea lep'inl 

->--

Amerllıan gazetelerin
den : Hltlettlzm dönya 
Jdjzüllde• slllnlnCeye 
lıadllf' ltüft'lyet""' 

ftarbedec:~fz 

-0--
evvelde netnttiii tebJii ile BNariata· 
lllD itPli hMkmclü. i 3 Mllırt t.rihll 

Bal§ar IHlfuelıUI ndlll telmihi 1NrbDW .-.:r ... edildiii tak· 
a.--n-a-•-- ,,...,.._.. .tinle Mil tebil>inin istiilMmda bir sert• 

_ ... CUNl!l;'r~ _ _,, _ Jik ye .dalaa bt'i ~ ...... . liiriiliir• 
llialı S la 1 ,,..,,, dlJJ• Gerei Scwy.d_. birliii.,in B~lhn 
Yago_.:Jtl llliıJIClllelflet [_Somı 4 eii Sn]ı ı l" j 

edlyol' .. 

. .... . 
rette Rlln'eltin nutb.na ltiiyük ı.e,ec.n YwaanisCan ve Ye11..ıavya ....... tlann
ve sevinçle karsıla~ardır~ Şimdi mib- da toplanmaktaclırlu. Fakat Aı.,.~~-

f S'ontt 4. Mi ,<:'ahifodn 1 ~ Snnıı 2 ci <',.J.,i,.rf,, l 

Hava hücumları Arnavutluk harbı 
--c>- --c>--'~ tath akisler yaratmı41 

ile L ... bphyan tehlikeler ve ıstıraplar 
~ ...._ Jnulatsm olursa olsan, hürri
lı..:.._ l'Üaeşinin ebediyen sönmiyecc~i 
~ kuvvetlendinniştir. 
~a bövltte kasntli bir şüpheden 
~ lnauştur. 

ln2ilizler Ber
beraya asker 
çıkardılar 

In~lterede hiç ln~iliz tayyare
bir alaka uyan- leri Diisseldrof 

Son harekat 
top.;u harbına 

inhisar etti dırmadı 
-o-

~ hver artık zaferden bahsedebilmek 
lıııd" 1alnız Büyük Britanya imparator· 
~a. yenmekle iktifa edemez. Ayni 
~ İnıiJtere ile mukadderatını 
ıL_~i.ş olan Amerikayı da yemn«?fi Ertırede yangınlar ÇI• 8. Bitler yalnız geçen 
Si;T!d~.;r =içi:_!::; lıGPddı, Habeşlstanda J6 llfıllallaıedafıl ntUIHlffa• 
~ kuvvetler müvazenesinin JtaJyan tayyaresi lııyetlerlnl haıırelatıı 
~ cleiişmiş, Alman erkinıharbiye-;i- tahrip edlldL diyorlar .. 
~ hesı;plan altüst olmuştur. Seferb~r Kahire 17 (A.A) - Resmen bildiri- Londra 17 (A.A l - Hit1erin dünkü 
\'e konan Amerika sanayii İngiltere liyor: İngiliz kıtaları dün donanma ve nutku Londrada s1Jn zamanlarda ıöy
.. :!iittefiklerinin neye ihtiyadan var- hava kuvvetleriyle işbirliği yaparak ln- lediklerinden fazla •.er hangi bir teıir 
..... Pilini kayıtsız ''e şartsız olarak te· giliz somalisinin merkezi olan Berbera- yapmlf değildir. H11ıta gerek halk ara-
>. edecektir. Bu o demektir ki Alman- ff k tı· b" ·h h k h 
L.. bundan sonra İngiltcrenin zaif tara- ya muva a ıye ı ır ı raç are eti sanda. gerek sala ive•li mahfillerde hiç 
..,. ltulanı yapmışlardır. Berbera yenidt!n zaptedil- bir alaka bile uyan~ırmamı,tır. Bu ve-
1'1, ilk ıyacaktır. Alman denizaltıla- miştir. sile ile Alınan rad )C!unun dalına ile-
._ baharda faaliyetlerini hakikaten BERBERANIN ZAPTI TAFSİLATI [ Sontt ~ C'i Sahif Pde 1 
"-:'İsli arttırsalar bile İngiltere ve Bir- Londra, 17 (A.A) - İngiliz somalisi· 111111ııııııımıımıımıııııııııımıııııınmm11111111 
'.Amerikanın milsterek azmi kar:-ı- ne kıtalarımızın muvaffakıyetle ihraç 
~ b Oseanlara hikim olmanın erişil- hareketini mi.itcakip Berberada İngiliz 

1 ir rü~ a olduğunu görecekle~dir .. 
L... -9~7 de Amerikanın harbe gırmcsı bayrağı dalgalanıyor. Salahiyetli kay-
~bin taliini nasıl değiştirmişse 11 mart [ Sonu 3. cıi Salııfede l 
~l tarihinde demokrasilere ~·ardım 
iet;"nunun kat'iyet kesbetmesi de öy
~bu harbin dönüm noktasını teşkil 
~ ittir. Yanalmak ihtimali olmad:m 
~~riz ki Almanya hezimetin eşi
~ ır. Alman istila dalgalarının kı
~ ~kim olması mukadder neticevi 

it. stırıniyecektir. 
bt. 1."'anya. tn~iltcrenin en yalnız ve 
d ıiine nio:betlc en zaif olduğu giinlcr
ıİ bile muka,·emctini sarsamamıstır. 
.. ~buki şimdi in.,.iliz mukavcm~ti k~t 
~ ıırtnns. dün~·anın en azametlı dcnı'l 
-. ~lerine. en kudretli endii.,tris:nc 
,._' en ırıunzzam servetlerine mat:k elan 
b lrttrika İ!1 ... iltrre vımmda yer almıştır 
tt "...,~flrf! bir makin~ harbi ()ldu~u~a :ö-
1\i" .. haı 7a'eri endiis•rinin kahır ustun
lıı~ r"!in ede"e •ind<'n siiphe edilemez. 
)~ h!?ıltere Amerikanın iş birliği sa· 
l\j 1nde hu ii •iinlüwü kaznnmıstır. Har· 
..1 

11 l'l'liis•~1thel seni ,.c inkisafı iizerin-.. , A . . 
'ii rrıeriknn miidahalesinin tesiri son 
""~tle ~iin gr tik<"e daha iyi duyul&· 
--ur. · 

~ ltuzveltin nutkundan şu neticeleri çı-
l'ntaktavız: ...! -:- .A~erika diktatörlüklerin yıkıl-
2._ı ır'" ne miimkiinse yapacaktır. 1 

)okt - Bu yardımın hududu ve tarihi 1 

t~r. Ameri~nın ııerveti, menabü. is-ı 
.,.. kudfttile hür yll!flUIUtia karar ver-

1' -olan 130 milyon Amerikalının tue 
So.u ei Sahi ede 

--1- ------ -- -· -
Ih ti kira. 

---·---
istanbulda iyi bir 

tedbir düşünülüyor 
. --

Geniş llir fahri lıont-
roı şelJelıesl 
fıUPUlac:afı .. 
İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Fiat 

miirakabe bürosu, muhtckirlerlc 
mücadele için mühim bir teşkiHt 
hazırlamaktadır.Yeni teşkilatın tica
ret, sanayi erbabı ile yüksek tahsil 
gençliği \'C muallimlerden mürek
kep geniş bir fahri kontrol şebekesi 
halinde faaliyette bulunması düşil
nillmektedir. Böylece muhtekir, kar
şısındaki müşterinin bir kontrol me
muru olması ihtimalini dalına g& 
önünde..bul\IJ1'1unnak mev1'ünde ka
lacak ve hu da ihtiklr yapmamasını 
temine medar olabilecektir. · 

\'e J ... orvantı 
bombaladı 

-0--

15 gönde ndllverdlere 
ııo, ingUaler n 

tayyarelıayllenUer 
Londra 17 (A.A) - Hava nezareti

nin tebliği: Kıta üzerinde gittikçe ge
nişliyen sis düşmana karşı harekatımızı 
azaltmıştır. Buna rağmen Düsseldorf ve 
Loryant üzerine hücumlar yapılmıştır . 

[ S0tıu 2. ci Sahil!'de 1 

-'>---

Yunanldar yülısefı lnsa· 
ni 1111' lalsle JtaJy, ',. ağ• 

yaral......,ı la.:Je 
ediyorlar .. 

Atina 17 (AA) - Yunan resmi teb
liği: Hafif, orta '."-c şiddetli topçu faa
liyeti vukı• bulmu~h:r . 

ATINADA ALARM 

Atina 17 (A.A) - Dün Atinada 
it.ısa bir alarm işareti verilmiftir. Saat 

f Smm ~. ci .<iah.H,.,ı .. ı 
lltllllllllllllllllllllll lll l 'l'HIHUll'tl ırııı" :·. : "" 111 ı 

Bıılgar §ehı ' . en Tirnovadon 
bfr görünii§ 

-·-·-·-·-·-·-·-· -

•••••••••••• 

Alman tayyareleri 
lngilterenin #;{arp yol· 

)arını kapamağa 

çalışıyorlar 
-- :t-

,...,izlere de Almanya
"" IJlıllaltaP haua alım· 

larına llcqlanaq 
saydallDlrlere .. 

Londra, 17 (A.A) - Royter ajansının 
havacılık muhabiri bildiriyor: Almanla-
1"111 bu gece kitle halinde hücum teşeb
büslerinin bir safhası garp deniz yolla
n üzerinde cereyan etmiştir. Pilotlar 
motör seslerinin işitilemiyeceği kadar 
yüksekte uçuyorlardı. Liverpul üzerine 
yangın bombalarından önce grup halin
de tenvir fişenkleri atılmıştır. Bir çok 
ev ve ticarethane hasara uğramıştır. Bir 
ölü ve bir kaç yaralı vardır. 
Diğer taraftan Almanya üzerine ya

pılan büyük İngiliz hava akını da İngil
tere tarafından yapılacak ilkbahar ta
arruzunun bir baslangıcı telakki edile
bilir. Filhakika İngiliz hava nezaretinin 
gayesi Alriıan askeri kuvvetinin menba
larına hücumdan ibarettir. Bu hücum 
~da yeni bombardıman tayyare}~ 
rlD'den bazılarının kullanılmış olması 
m\ılitemeldir. Bu yeni bombardıman 
~ ~ seneki modellere na
Mbiı. tiç·mlali fazla aRırhkta bomba ta
.sıya,ilmektedir. -





•M&aT SALI 

dterede va-
l941 

Harp ve Amerika 

TElff Uıa 

EHi.AK YE EYr.ur BAJIKASIJfDMf : IZMIR SlCilt TIC~RET MODOR
LUöONDEN: 

kil ettim. 

P~r inşasına 
( 8afıtınıf1 J. ci S41Uf ede ) A. No. lan 

lemistir. ffitler zorbaca planlar hanrlı- &as No. Yeri Eski Yeııl Taj 
yabllir. Ruzvclt ise Amerikan halkını 134 Kuşadası Davutlar Nruuyesi - _ _ 

Nevi 
Tarla 

lıınlrde Yeni mımif atunıcılar çarşı
Kıymeti Depozito smda Saffet sokağında 3 numarada lto-

1600.- 320.- mlsyonculukla iftlgsl eden (G. D. Ci
ras) tarafından Albnt Franko ,.e Rucli 

500.- 100.- Casaano'ya verilen vekaletname ticaret 
1400.- 280.- kanunu hükümlerine göre sicilin 2966 

numarasına kayıt ve tetıeil edildiği ilim 

Calatada: Taptas hanında 18 .. 20 
No. da (C. D. Giras) 

Pul üzerinde 6 bıri.nci kanun 939 ta· 
riM imza. ' 

İbtiya~ var 
siynsetinin doi'.,'?'uluğuna serbest milna- Şanlıköy plaka mevkilnde 
kaşa ile inandırmıştır. Ruzvcltin nrka- 135 ıı 11 11 • 

Mahallinde obınup anlatılan bu 
umumi ''ekalet.-ıame altındaki imza p
hıs ve hü,iycü malumum bulunan C. 
D Cirasın olup binat memurum ya.. 
nında imzaladığı eiht"tle tasdik ederim. 
Bin dokuz yüz otu? dokuz yılı birinci 
lcanun ayının eltaneı çarıamba gÜnÜ. 

l.oııcıra ı~ 
0 ıtı (AA) - Royterin par-
ııın tıhaniri bıldiriyor: Avam lca
"aıı· Pe~rnb~ ~ünü ticaret filo.. 

"tıda~ctın! tetk:lc. için yaptığı gizli 
~,1 ııonra b• .. ı;ok mebuslar ge
Bıı rıı llles"lesilf" mc gul olmaktadır
t Üı~cle üzerinde daha ~aslı ça

lıttıılr\ ~re az:iml-?. r bir adamın tayi
~ıtledir. -

t,l'aPici;e naZlft 
~adadöndtt ... 
'l'~k17 (A..A) - Irak hariciye na

. Suudi bey bugiln tayyare ile 
~ ~~r. Knhlrede on gUn kn
'lf~ ~fh.u .. en2 \'e Mıı:;ır devlet ndnm

~liştUr. 

4 :----o-f,., k a harekatı 
[ Baştarafı l. ci Sahif c>de ] 

ibra~ alınan rnalO.mata ~lire Bcrbe-
11 h' hnrekeli harp gemilerinin 
11 ı':Ycsi altında yapılmıştır. 

1 ;z Yanlar İngilizleri top ve 
ıı rrur~iyle karsılamışlarsa -la 

~ \'~et~l"i~ln şiddetli ateşi ilzerinP 
~tı b en klMlmıştır. 

İlk h mukavemet şiddetli olımı
. r. [) anıfode yllz kadnr esir alın
tı liltııl'l:~~- bir t'o1t ('Sh-ll''!' tonfantp 
~r~ ır. 

~ta ta Vedi ay ltal) an ıstı!üsınclıı 
ı~ lt~::;ra teltt"ar kurtulmustur. 
"ll\'uk b" llerinin vcdi ay evvel ndl't
Sa~n]· ': dü.srruına karşı mm·akka

. O 1
Yi tnhlive ettikleri mR1ttm

ku ?.ltnan İngilizler CibutidclC 
.p;etıertnc dayanıyorlardı. Ci-

~h ansız.tar mUtareeyi kabul 
a mUhim haıı> sahnla.rınd r. 

~~nnek icBp ı:?tti~inden In
~I ey lıvf tahliye etmişlerdi. $iın-
~h ,b:"ra İn~mz somş.lLı:;i yenl
~~~E ~i"!;ı altın.:! ı?irmektedi'I'. 
hı~ 

17 
vr... HAB .. "t~ANDA 

~a k (A.A) - Ortrı sark tnıd-
1\" L U\1Vetlerl teblif'f;. Erll'l'Cdt' 

.... itila , 
ot -~atı ve topçu memlcri mft-

~<>l e ttttulmushı'!'. "Keren - _,.._..._ 
a~a Undaki motörlU na1':live koUan 
ı.ırıd "'eebur olmustur. 30-40 C!şya 

'r '-'t r::ıkan mürekkep btr trr-nifo ~:nn
.\~ l'!'tlnu$ttr 

lrahe lJ> ED!LEN TAYYARF..LER 
!standa 15 Martta sekiz !tatyan 

\ıÇaJ~hrip edilmlc;, üç <WM tayva
' •..-en dilşürUlmU!i v:ı bcş dUs
~"ct tnyyaresi de mitr~yöz hUru
~~~de yerde yakılmıştır. Tay-
1t:""1m17.ın hepsi üslerinC' dönmfü:lcr-

t ~· li (ltadyo S. 21.10> - Kahi
tt~ hava kuvvetleri ~A-:-

a11 ,...: Dlln Eritrede Kerendc 
flrıtı d ~terine. mUnakalc hattan
~· e~~ stddetli hilM.tmlnr vaml-

~~'::_t& kastet Benıto ve ın .!. ı 
~ılını:: mevdanlan bombardı-

~ ~ltal .. · Makinada yerde bulu
hir %k dort tayyare imha edilrnis 
trıeYda ~3YY8reler tahrip edilmiştir. 

~~ .~el'de n_ an ('n son aynlan tayy::ı.re
~ liddeıı ·~ d~srnan tayyareleri arasın
lıi:: ~ast\ -t ı~ntnk olduW.mu gönnUs
'~t d nıto meydanında bir mü-
~· huv~rsuna tam isabet kaydedi
~ it bv\ Ya.ngın çıkarılmıştır. 

~~~ ~i lJa~mız kaybedilmiştir. 
,~111 • ~anda Direduada sekiz 
'!'tııtı tahtiı.ı~rnhası ve diğer yedi tayya
~tıbt J\frt~J neticelenen taarruzda 
~~I ~ı:-~ava kuvvetlerine men-

dıtı 
611

,utll"Clunan tayyaresinin kay
~lnu.'!br. 

s~;sa 
l3t '(),.;ı_ "ÖZ1)11ı1 
71 A :""11 Tatını 
sa ·s-ı Politi 

~~r~~~ovı.: 
~· i ~ki Yek<uı ~o. rnurnı yek<bı 

~~ ' tt 8 
tı. 9 

~6(1 • 10 
~ ~rif aeı:ctıı 
7o r· fi. N8%Jı 
6 'f'"l.:l.i ve Ali F . 

ı3~1a "i. Soıati esçı 
~, 4t t_~n 
l~~ lJ ~ekQn 
;:"-ıo mu ! 

ıs sı 
11 50 17 50 
ı.t 29 

8 15 
6 50 
8 
8 

16 ~ 
20 50 
25 
3! 

9 
1S !S 
10 5C 
8 

kıı0 il\ Yektln 
A. 43 25 43 25 .,.,k 
aan ara radyosu 
8~~ llr0,._ ·-----o
~ •) >ı.. <>•<ltn 
h% ~l:t:ıs h Lve memleket saat ayan. 
i:~ \> ka~'Jl!rleri 8.18 Müı.ik pl. 8.45 

• .~ .,,e ru - Yemek listesi 12.30 
~~ : 'ti.irkflletnleket saat &}-art 12.33 
Q<o ti 13.lls ~e .?l~klar 12.5C Ajans ha
~~ trı .. 14 oo ~~~k ~ Türk<"C plaklar . 
ıı;.'t'llılt-kct uzık pl. 18.00 Program 
~~ t taJtV· ~at ayan 18.03 Konu~: 
~ır ı.ıS!t\a 1~1 18.08 Milzik pl. 18.31' 
t>~~in ~Cı_ftçinln saati) 18.45 Müzik 
~~ t"r\usiJ..J~~ - köy sazı 19.00 Müzik : 
~-·~~t aYa. 

1 
ve sololar 19.30 Memle

:'"t' ~ : };'n..cı~ ve ajans haberleri.. 19.45 
~~ 

2
0 45 Mu ~eyeti 20.15 Radyo gaze

~ ~ l 30 l{ ?.ık : Radvo salon orkes-
~~tı'rnu ~~uşına (Hukuk ilmini yay
~~! heyer na) 21.45 Müzik: Rndyo 

ltet sa 1 
- l<lasik program 22.30 

~3o 't, fiatft •8 Yan. ajans haberleri 
'i . ('M • 22.45 Müzik pl. 23 25 

smda müttefik ve nz:imkar bir millM bu- 231 Hasanhoro Osmaniye caddesi 37 
lunmaktadır. Çörcil gibi Ruzvclt tc ma- Ada 364 parsel 'l 
kinelcşmis bir milletin dt'ğll. ne yaplı- 329 Bayraklı Kanarya sokak 5 
ğını biJcn" ve kuvvetli bir ir:ıdeye sahip 393 Has:ınhoca Şalvarlıoğlu hanın 63 8 
olan bir milletin liderlclir. du ada 343 pnrsel 121 7 

tNGtLTERE - Al\U~RtKA 417 Birinci Karantina Yılchztcpe 26 
ANLAŞMASI TAM ve Gönill sokak ada 722par.1 2 
Londra 17 (A.A) - Royterin diplo- 434 Knrşıynkn Alnybcy $adiye so. 14 12 

matik muharriri yazıyor: Ruzveltin nut- nda 26 parsel 7, 270.50 M2. 14 
·u LordrPda demokrasi d:wasma en c;a-

16 
rih ve en anlnvıslı Amt'rikan vardımı 442 Karsıvaka Alnvbcy Cihan so. 5 
\•a:ıdı oforak t<' "ıkki edilmiştir Ruzvrl- · · · 0 M2 7 

ı . 1 ada 20 parsel 14. 1514.5 . 
tın «bunları gönderPCt';;İz> C'Üm •sı n- 447 Karşıyaka Alaybey Si\7.an So. 5/2 9 
dltM"e irin resaret verici bi,. m"c:~j tr·s- nda 16 parsel 22. 51R M2. 
kil etmekte v<' iki hUkümet arasındaki 448 tam an1aı:mnvı r-ô"tcrm<>'ktedir Karşıyal-n Alny-bey Fenerci 8/10 

TMTN MANASI S. Ada 14 par el 2, 1347.50 M2 . 
YA RD 4!'i9 Karşıyaka Alaubey Silreyya S. 15 15 
VE NETfCELERt " 

Birinci smtf m;itclmssıs Doktor 
Demir A i AMCI GLV 621 

6 

54/1 

8 
,, 

45 

Londra 17 (AA) - Bir nutuk soyli- Acla 26 pn .. sel 9. 713.50 M2. 
VC'n bnşvt'kil muavini B Atla ic<>r vııı ia- 552 Kar~ıyaka Osman zade Rahmi- 2 
re kanununun kabulilnii ir'e.!=Ht A-ne- bey sok. Ada 108, parsel 1, 
rika taraf ındnn nmC"li ve fôli hir st"v~i 208 M2. 
ifc:li olarak ta\•c;if C'tmis, bu ic><:tin 1n~i- 563 Knrşıyr.ka Osman zade Rcşa. 52/1 
li2lC'ri fevkalade tesci rlWi'li. düsm .. n- diye cad. Ada 109 parsel 15 
lnrınm mnneviyntını ise d •in surette 1913.50 M2. 
l-ırd·:fını ilave rtmic;tir 572 Knrşıyn1-n Omıan zade Mabet 8 

Sok. Adn 109, parscl 14. 
1454 M2. 
Ayavukla Topraktcpe sokak 
Ada 1849 parsel 3 

Cilt ve Tt'nıtsiil hastnlıklan \ ' C 

ELEKTRİK TEOA ViJ.ERİ 
Birinci Beyler Sokn~ı No. 55 .•. bn ir 

Elhrunra Sineması arkasında sahı>hlaı 
nk ama knrlnr h:-ısta1:ınnı kabul eder 

633 

779 

Birinci Aziziye M. Kırımlı sok. - 41 

TF.l~f;FON: ~.t79 (469\ 

ZAYİ 866 

874 

Ada 1596, parsel 15 
1kinci Süleymaniye yUzba.c:ı 
Ha5<"n ve Deşteban ve Hıfzı 
sokak 2786 M:! Ada 142 Par. 13 

Bornova Bo1.alan mcvkiinde 
3676 M2. 

55 

872 

20 Güncs Mah. zizler sokak. 
Ada l97 parsel 80 
UçüncU Karatas :Duvgu sokak G 27 

Tarla 
Mnğu.a 

Arsa 
Mağaza 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Tarla 

Arsa 

29.- 5.80 olunur. • 
200.- 40.- fzmlr sicili ticaret memurluğu resmi 

mührü ve F . T enik imza111. 

91.- 18.20 1 - V ckaletname. 
UMUMi VEKALETNAME 

162.30 32.46 İzmhde yeni manifaturacılar- Saffet 
sokağında 3 No. da kiin (G. O. Giras) 
unvanlı ticarethanem nam ,.c hesabıma 

605.80 121.16 Türkiye cümhuriyef bilumum devairl 
resmiye ve huııusiyelerinde ve her tür. 

181.50 36.26 lü müessesat1 maliye ve banlcalardan ve 
şahıslat'dan her ne ııuretle olursa olsun 

471.63 94.33 tahakkuk et~ ve atiyen tahakkuk ede
cek bilcümle matluhahmı ahz ve kabze 

356.75 71.35 ve bu hususlar-da mcktezi her türlü cY
rak. makbuz ve saireyc benim için im-

208 41 60 za koymağa izinli ve salahiyetli olmak 
.- · v~ münferiden ve müçtemian k.nı.yı Ye-

kalet etmek Ü7ere bmirde mukimler 
1.435.- 287.- Alhert Franko ile Rudi Cassnno)'U ''e-

6 Ririr.ci le unun 19 39 
T. C. Beyovlu R.ltıncı Noteri fsmail 

Kunter resmi mührü ''e imzası. 
Harç pulla.n dah~ nüshaS1na yapı tı. 

Umumi No 1031i Hwıusi No. 3/137 
Bu veki\letn:\me l'Urctinin dairemizde 

ibraz edilip 911219'~ tarihinde 6976 
umumi numara ile hıfzedilen aslına ve 
dosyasında saklı ibro'Z eden tarafından 
imzalı ni.iııhasma uyr.un olduğu tasdik 
kılındı. Bin dokuz yfü. kırk ftenesi kanu
nu snni aynının ottıztmcu salı gün\i. 

30/•/940 
Otuz kunı~k pui iiz.erinde 30 ikinci 

kanun •940 tarihi ve hmir üçüncü no
teri Süreyya 01cav tesmi mührü ve im-
zası. 1036 (642) 

556.20 Ul.24 ~4-• BELSAMiT L 
Ba.c;mnhane 263.86 52.77 1 İdrar yollan iltihabı, had ve müzmin bclsoğuklu~. idrnr zorlukları, mesa

ne ve .prostad iltihabı ve böbrek hnstnlıklannm tedavisinde tesiri çabuk V(' 

kat'idi'!'. Eczanelerden ısrarla B E L S A M İ T O L arayınt7. .. 
gediği 

Arsa 3/4 h. 15.-

Ev ve bah- 397.
çe arsanın 

46080/371640 
hissesi. 
Bağın 3/8 

hissesi. 
Evin 3/48 h. 

15.00 

36.00 

Ev 1/3 h. 60.00 

3.00 

79.40 
İzmir MıntaJıası iJıtısat Müdürlüğünden : 

OD.A.CI .A.LINAC.A.K.. 
25 lira aylık ücretli odacı bir erkek \•cya kadın alınacaktır. Daktilo maki

nesiyle ynznuısını bilenler tercih olunacaktır. İstiyenlcrin mUdUrlüğUmü~ 
mUracaatlerl- 18 - 19 1030 (643) 

lzmir be!t"dl\'esi.od,.n 1120 sicil nu
mımısile aldı{!ım şo'5rluk ehliyetimi za
yi ettim. Yenisini r.lacai'nından eskisi
nin hükmü olmııd.V,ını ilan t"df'ri"Yl . 

Soför: MustPfo Ürkmez 
1048 (645) 

1032 
1070 İkinci Karatnş SChit Nusret 59/4 71 

sok. 211 M2. Ada 632 par. 17 
Arsa 6/2-4 h. 158.00 İş Cetveli 

1122 

tZMIR sur H 7-4' fKlfK M \HKf_ 1140 
MESINDE.N: 

Satııı llanı 

A1i R<-is M. Hncı Hüseyin sok. - 23 25 
1563 aila 11 parsel 
f kinC'i Siil"vmaniye Aziz ağa 96 
S. 223 50 M?. Ada 135, par. M 
Sultanive M Unet Mrvltıt sok. - 18 
1048 M2. 
Darai'.!a.; Şehitler caddesi 116 88 
181. M2. ll8 90 

Arsa 

Arsa 

14.00 

11L71 

'.Arsa 3/4 b. 117.90 

Arsa 362.00 

Muafiyet ruhsatnameslnl h.Aiz fabrikalaı,n verecekleri 1S CETVELf mat
baamda blm ve iyi kqada basılm"LŞtır. Beher formasının fınli posta ücreti 
ile 50 kuruştur. Tedlyell de gönderilir. Aydm: HİLMİ TÜKEL matbaası 

...................................................................................... Mehmet oğlu Mu~tııfa Eı;ekan ve ıb- 1155 

rıı.Mm Egekanın '!ayian mutaa.·unf ol
duklım bmird~ os;...·~lıtr maha11~"! A7.i-z 1 lG.ı 
Alcvtirek Bulva-ını!ıt 62 No da Hin blr 
bap hane mahlreme<-e verilen h·:ıleyl şu- 1165 
yu karanna istina-l~n 7. 4. Q41 pazar-

Darağac Şehitler C.Ta~ iskele 13~ 147 
Ycol 1522 incl S . 999.76 M2. 28 128 

84 
1 
s 
5 

Arsa 1/3 1i. 666.51 133.30 
i Devlet Demir Yollarından · ~ 
...................................................................................... 

TAMPON GRESöR GARNtTURO AUNACAK 
O. D. YoBan 8 ael lı1etme komisyommdan ı 

tesi Riinll saa: 1 S •e lzmlr sulh hukuk 
mnhkemesinde- yapılac-ııktır . Bu arttır
mllda tahmin olunan bedel 1500 Ura-

1 
1/1 
103 

( t 793) lira muhammen bedelli muhteUf ebatta 3300. adet alınacak Tam-
pon gre9Öt' gamitGril açık eblltmeye konulmuştur-. ihalesi 31 /3 /941 cünü 

nın yüzde yetmi~ h~ş; vcril<li~i takdir-
de tıılibine ihale vapılacak aksi takdir-· 1173 
de S!!.h!I on gün d ~ıt. u;ntılıuak ikinci 
nrttırrnası 17. 4. q41 pert~m'be ~nü 1176 
ıııtat 1 S te yine dair,.mi:tde ,, ">ılat:aktrr. 
Gayri menkul \ıze .. ir.df' hP.k taleh!nd~ 
bulunanlar ellerind,.1'.i resmi Ve!aik ile 1181 
\:irlikte datren,b:e m:iraca2'tl~n ll\:znn. 

Darnğaç $Chitlcr caddesi 
25128.fıS M2. 
Darağaç Sehitler C. Vaıilci 
s0kıık 1584.67 M2. 

Karantina Murat dağ sok. 
yeni 178 inci sok. 17625 lııl2. 
Ada 726 parsel 18 

17' 285/2 118 Sebze hah. 1112.M 
176 QeS!nln '1/45 hls9esl 
157 ı- - Arsa 1/5 b. 633.87 
159 
161 

126.17 

8 - a Ev 1800.00 260.00 

eaat 1 S te At.ancak.ta qletme binaaında komisyonumuzca yapalacalctır. 
hteklllerin ( 1'4, 48) liralık M. Te m'ine1t makbuzlarlle muayyen vakitte 

komisyona gelmeleri linmdır. Sartnıune işletme kaleminde görülebilir. 
t4 18 21 25 967 (61S) 

ÇAMAI, 1 !'VZLASI MtJDVRLVGtJHDEN : 
4168 Ura 67 kutu§ ke~;f bedelli Tuzlama dahil\ su tesisatının ikinci ek

ailtme günU olan S. 3. 94t de talip zUhur etmediğinden tesisat btr ay müd
detle pazarlığa konmuıtur. isteklilerin yüzde 7,5 teminat akçeleriyle birlikte dır. D'\hn Fazh .. mıılümat nlmak ~stlyen-

ler dair~mizin 941 '~2 7 No. lu doııya- 1191 
'llna mUnteaatlan Jil..,ımu il An n1unUT. 

Tepecik Fac;i b.boe - :ır-n1 
1220. 1221 inci sokak 

20 - DUkldlıa 
1/8 Banlca h. 
5/6 Hazine h. 

67.89 
333.00 
400.00 
600.00 

13.40 
66.60 

mılWUr1üi&nııGzde mnte~kkil lt"mlsyona müracaatlara. 
ıo. ıs. ıs. 90J (S80} 

1032 (646) 

ZAYİ 
Nüfus tezkerem•e rı~keri terhis tez

keremi znyi ettin. Yenisini alacağım
d:ın <'c;l:binir. hükrr.ii yoktur. 

Orgiiplü Fekir o~lu Halil lbrahim 
Cc,-ik 318 

105 ~ (644) 
URLA ASUYF HUKUK 1 IAKIM

LlôtNDEN: 
Urlanın Altınta, mahallesinden Ha

lil kanSl Zehra K·a·.-.. cluman tarafından 
rrüddeiıılcyh ayni mı: halll"dcn olup ha
len ikıımetgah, m~~~ıul knlan Mustafa 
oğlu Halil Kanıdur.-liln alevhine açılan 
bo~anma dava m:n Cd.rİ mahkemeı1inde : 
Müddeialeyh r:am.m!l ç:knnlan davet!
ve varakası bila tehllV. iade kılınmaın 
üzerine müddeial~yh tavin olunan cün 

e saRtte muhı-kcrr.f" le- hazır bulunmP.S: 
ic-in ilan,.n tebtiğPJ.t y.,pıldıib hald~ ~e1-
mem1~ ôlduğundar.. hf!kkınd" g\vııp ka
r.tn verilmiş ve rm•hb!{eme 8. 4. 941 
oınh gÜnÜ saat tO a ta!ikin,. kare.r verL 
lcrdr. tan7lrn kılınıı.ı- gıyap karan mu
hakeme di..-anharC!l0 1te aııı!mı~ cldu
i'..'llndan mfidd,.ial•' h•n tın•in olunan 
"'Ün ve saatte mub~ll..emed,. bizzat ha· 
;., bulunması ve-ya htr vek.ı1 göndermesi 
aksi takdirde muh&k"menin gıyabında 
bakılaeftğı tebliğ makamm!l kaim olmak 
üz.ere ilin olunu!'. 

1035 (647) 

!hn uya 

lzmirin bu me)hur kolonyasinı 
Hilal eczahanesinden alacaksınız. 
Çünkü ~acı Kemal ~ Aktat ya
par. 

Türlriyenin bütün ı:evkini kendi
sinde toplam11 bir pbeserdir. Takli
di yoktur. ÇÜnkü yapılamamakta
dır. 

1192 

1193 

1204 

1205 
1208 

1219 

1220 

1221 

1226 

1231 

1232 

1233 

1235 

1236 

1240 

124! 
1!43 
1248 

1249 

Tepecık Sürmeli - yeni 1225 '12 .... 
inci sokak 253 M.2. 
Ballıkuyu yukarı Sinekli 144 
caddesi nda 1620 parsel 45 
Bornova Han ardı - yeni gUr- 35 
büz sokak 144.99 M2. 
Bomovn Merkez - yeni orta S. 75 
Bornovn Hilal - Tarlabaşı S. 26 
15.75 M2. 
Bayraklı Menemen C. Yeni 57 
1644 üncü sokak 229.83 M2. 
Bayraklı Menemen cad. Yeni 1 
1644 üncü sokak 574.56 M2. 
Bayraklı Menemen cad. Yeni 57 
1644 No. Sokak 459.65 M2. 
Bayraklı Bornova cad. 
GUl yeni 1640 No. sokak 

29 

Bayraklı Ayva - yeni 1613 
üncil sokak 4 71.29 M2. 
Bayraklı Ayva - yeni 1613 
No. sokak 671.99 M2. 
Bayraklı Ayva - veni 1613 
No. Sokak 608 M2. 
B~yraklı HaU1ive • yeni 
1612 inci sokak 605.25 M2. 
8'yrakh Baliliye - yeni 
1612 tncl sok. 123.55 M2. 

' -15,34 
• -
• -
• -
z -

Turan Şimendifer Cad. Yeni 1 -
1648 inci sok. 132.17 M2. 

• • •229.83 M!. 1 -
• • • 132.16 M!. ' -

Turan Kilise, Cafer Tayyar 33 -
yeni 1652 inci sok. 2033.35 112. 
Turan Kili.ı;e Cnf et" Tayyar 11 -
yeni 1652 inci sok. 1~51.82 MZ. 

• • • 1683.20 M2. 9 -
Turan Menemen cad. 1593 No. - -
sok. 689.50 M2. 
Turan Menemen CacL 1595 No. 88 -
sokak 804.39 M2. 
Buca Namık Kemal sokak 
1897.79 M2. 

ı -
Buca Bahçe - yeni 28 inci. S. 19 -
5595 M2. 
Memduhiye Mah. Derviş HQ- 29 -
seyin • yeni 786 UlCl sokak 

'lO Ev ve arsa 

148 

83 

75 
12/A. 

60 

3 

62 

Ev 

Arsa 

Arsa 
Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

150.00 

58.06 

12.00 
6.00 

22.98 

287.28 

45.9'1 

120.00 

30.00 

11.SC 

2.40 
1.20 

4.60 

9.19 

::::> 
f-

ATI$ Vlttt'-CR • ~ 
MAtclSA. Mt11MEf ıtURf "-MlZ c( 
8ALlKESİR. HÜSEYiN ŞAHLAN ~ 
AYOIN. f'IE11MET SA4'TÇI 
HA'llLLi• M.NURfTTbl GÖZTURI 
SOl<E, MAMO ŞENER !i 

Şuıcı""ız OLMAYAN -

AclN\:L~~N~YOR \&.. 

69 DUkkln Te 1000.- !00.-
Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM '11 Ev 

1 
! 

2 

2 

1 

2 

13t 

l38 
u -
• 

M 
m 
lGT 

Arsa 5/8 h. 88.00 

Arsa 5/8 126.00 

:Arsa 5/8 1i. 114.00 

Arsa 5/8 li. 111 .H 

37.0T 

40.00 . 

40..GI 
69.00 

407.00 

203.00 

252.00 
345.00 

322.00 

Arsa 9/11la.327.00 

1'1.60 ------------.----------~ 
ıs.ıo W SODA BERK En iyi /ngiliz 1 
22.so ı • Karbon atıdır 3 (421\) 
23.,5' 1 
1

·
41 

1!98 ~(paşa t}ç{lncQ Sultaniye 9 16 Arsa 27 .00 5.40 
8.00 M. Hllseyln aada~ - yeni 619 _. 

uncu 80k. 61 9 J>lU'. 179.50 pu;.. 

8.00 1!9T 
13.60 

tl'ç(lnctı Sultaniye M. Afuteci tı 
yeni 601 inci S. 61 ada 

81.40 19 parsel 105 !42. 
1298 Eşre(paşa UçUncU Sultaniye 1.1 - 1' 

Mah. Htlseyln ala - yetıl 619 ıt· 
uncu sok. 81 ada S parsel 85 M2. 

40.60 

60.40 1328 Gttıelyah Ytımclbl sade yenl 6 --
aoo 40 No.tu sok. '73 Mı. 

i\da 874, ı>arRl 18 
~~ PAZARLIKLA 

701/2 İ1dncl Karataş 9 eylUl 122 122 10 Birbitlôe 
sokak. 981 -'• t Pll~l lH 124 12 bitişik 

lH 129 l4 Uç ev 

5.20 

U .00 2.6') 

G.00 1.20 

25t6.- 500.-

• 
a Ana 559.00 W.80 İzahatı yukanda yazılı gayri menl..--ııtlerin peşin ve f)3ZAr1ık1ıt Htışlnn 26 '3/ 

1941 tarihine mtlsadlf çarşamba aıUnU saat Onda ihaleleri yapılmak iize~ art• 
12 10.00 2.00 tırmaya konulmuştur. 

1 - İstekli olanlann hlza1arında ;>•aıı:ıh depozito ak~lerinl veı.neml7.e yatıra
Ada 367 panel 8 
Dolaplıkuyu M. İsmail et 
yeni 750 inci sokak 

3 - 5/1 6.00 1.20 
rak arttırmaya glnneterl-

2 - Müzayede Sll'aSUlda verilen bedel. mukadder kıymeti ~Uftt tAkdlrde 
taliplerin depozltolarını nlsbet da1re9iııde tezyit eylemeleri ve rnUhür ku&-

4 72 ada 9 parsel 24 M2. nanların mUh\lrlerini Noterden tasdik ettirmeleri 9 - 18 (574) 
.................................................................................................................................................................................. 

TAŞCI USTASI 
ARAMIYOR.. 
:Aydın hattında Ortaklar istasyonu 

clvannda Ortaklar Parke tqı ocak
tan icln ta!f işlemesini lyl bilir usta
lara ihti:vac vardır. 
İzmirde Gazi bulvarında ~et 

Etem Buldanlıo~luna veya Ortaklar 
istasyonunda Tahir Erdura mUraca
at edilmesL. 

1-5 (589) 

DiKKAT 
Ctı llfar etiyle ya~ pamrma ve suCÜldan yiyenlerin batırsaldannda (Abdest bozan\ dediJimiz mun1uklftn 

d&rt meh-edeo on metreye kadar şerider, kurtlar hAsıl olar. Bunlar vUcudummdald kanlan emerek kansızlık. iştahsıs
bk alffik. ktt!mak. ~ d&ımeal ve nihayet ölilme sebebiyet verirler. 

Ba kurtlardan kurtulmak l(ln en blrtnd den •Tll\IOFUJ) dur. Kutulann içinde kullanış tarzı )1Wlıdır. Sıhhat ve
WetiııJa mU!laadeslnl blizdlr. Bw eaanede bulunur. 

_, 
Timofuj Timofuj Timofuj 

- - ---



YENi ASIR 

SİY ASI VAZİYET -·-
Amerika In~I-

' terenin tam 
bir müttefiki 
olmuştur 
----·----Rttd:ıı o gazetesine J.!Öre Beynelmild 

\ nzİ} et B. Ruzvel~ tnrafından evvelki 
nk<ıam söyler.en ch•ı"miyetli nutkun te. 
sıri altındadır B HLlzvelt harp çıkalı 
beri p.·ıı şik Amerika vaziyetini izah 
eden bir eok nutukl<ır söylemiştir. Fa
knt v l!d ün si:i~ lediğı nutuk sümuhi 
ve ehrmmi) el! itih,~ııle evvelkilerle kı
yas kabul <'tmez. Ev\ elkileri, Amerika 
halkını lnı.riltereye .>'ardım kanununu ka
bul kin hazırlamak maksndile söylen
misti. Bu kanun. iki nv devam eden mü
zakereden sonra. nıhayet geçen hafta 
kabul edilmiştir. V '= kabulünden sonra 
Reisicümhur ilk det" olarak söz söyle
mektedir. Bu nutukta, demokrasilere 
yardım kanunile kendisinr. verilen sala
hiyetle:ri nasıl kullanmak istediğini mü. 
es~ir bir şekilde anlı>lmıştır. 

Nutuk başlıca üç kısma ayrılır: 

zı::s::=: z 

Türk - in~iliz 

münasebetleri 
---c«>-

Türkigenin tanınmama. 
sından işlenen hatalar 

raymisin eslıi muhabiri 
rürlı • İngiliz dostluğu· 
nun ancah Atatitrlı dev-

rinde sağlamlaştığını 
söyliyor •• 

Londrrı 17 (A.A) - Taymis g1z tı.?~i
rıin Türkiye rnuhabirliğini \'apmıs ohm 
Filip Grav (Britanyah ve T:;rk) adı al
tında bir kitao neşretrni~tir 

Kitapta. on dokuzuncu nsrın c;on yir
mi beş yılı zarfındaki büviil: Britanya
Türkiye münasebetleri tetkik edilmek-
tedir. Grav yarım asır kadar Tiirkiyenin 
tanınmaması ve Osmanlı i'l"lparatorlu
:Junun boyunduruğu altındaki milletle
rin kurtulu~u ile Türk tnmnmiycti gibi 
birbirine zıt temennüer yiiz~inden isle
nen bir çok hataları bilhassa kay3ettik
ten sonra diyor ki: 
Batıdn işlenen hatalardan başka Ab

clülhamidin siyaseti de ik; memleket 
arasındaki bağların takviye<.ine hiz~et 
edecek mahiyette değildi. Grnç Ti.irkle-
rin takip ettikleri sivaset dcıhi bir çok 
mahzurlardan ari o!mamıc:fır. P.u mü
nasebetlerin tarsini Kemnl Atatürkün 
iktidar mevkiint- geçm..,siyle yaln z onun 
dahili ıslahatı .!'ayesind0 dei'ii!. aynı 1.a
manda kiyasetli ve uz.lac:tırıı-ı bir diplo
masi sayesinde ehemmiyetli surette ko
foylaı:abilmiştir. 

ASKERr VAZIYET 
----co>---

Alnianyanın ·_ -
evvela Yuf!os
lavyaya sRldır
masımuhtemel 

-c>---

lngilterenin istilası· 

na tesebbüs edilmesi .. 
de mümkün ... 

-0--

Radyo gazetesine göre, B·ılgaristanın 
Almanlar tarafındıın is~nlinJen sonra. 
~örünüc;te Mr sükunet. hnsıl olmustur. 
Gelen haberler, Alman kuvvetlerinin 
Yunanistan ve Yugoslavya hudutlarımı 
<loğru toplnnarnk hazırlık vnpmakla 
meşgul olduklarına dairdir Öyle anla
c;ılıyor ki Alman genel kur~ayı. Yu""os
lavva isini, daha doğnısu memleketi .her 
taai-rm; karsı müdafaa azminde olan 
Yugoslavya o"rdusu meselesini hallrtone
dC'n b:ıska bir ise.- ba!;lamak niyctind~ 
·kğildir. 
Almanların Yunanistana ~arc:1 taar

ruzu halinde ilk hedefi teskil e&n Se15-
nik vo1unda Alnı:m ordıısu icin Yugo""
lr.vy~da v~rdar vadisinden e;cen ycıJun 
en büvük bir ehemmiveti vardır. Şimdi 
\lma~ hükümı>ti, ord~s\I icin çok Hlzım 
,.,lan bu taan·uz yolunun temini icin Yu
"oslavyayı dinlomac:i yoliyle sıkıştır
naktadır. Y C'ni l?"l"n haberler, Yugo.c:
lav_vanın buna Qjç te yarıa.,m•yacağı 
-nerkezindedir. Almanların tazyik ve 
tf'hditle eld0 edemediklerini belki de 

1 --- Evvela Faşist ve Nazi sistemleri
nin takbihi. Bay Ru7velt yeni nizam adı 
altında otoriter devletlerin bütün dünya 
yı tahakkümleri alt.na almak istedikle
rini söylemi~. yeni nİ7amdan bahseder
ken bunun yeni olmi'dığı eibi bir nizam 
da olmadığını söy}e_"Jiştir. Diktatörlere 
\'e diktatörlüklere 11iddetle hücum eden 
reisicümhur. bugü~ün davasının eski 
muharebelerde olduvu gibi bir hudut 
davası olmadığını ve §U veya bu müs
temlekenin işgali davası da olmadığını, 
bütün müstakil miile•leri yeni nizam ba
hane.sile mihver devlet1erinin tahakküm 
ve boyunduruğu nlt•r.a sokmak olduğu
nu söylemiştir ve Amerikanın bütün 
kuvvet ve kudretile buna mani olaca. 
ğını bildirmiştir. 

··-· ·-·- - ·-·-·- - -· - ·- ·-·-- 7orla almaf'n tl'c;.;bbi!s etınelPri müm-

Balkanlarda 
vazivete dair 

haberler 

1 
kündiir 

tNGIL TERENiN ISTtLA.51 

2 - ikinci kısım, İngiltere, Yunanis
tan ve Çine yardım vaadi hakkındadır. 
Ruzvelt ingilterenin yalnız kendi var
lığı için değil, diğer müstakil devletle
rin de varlığı için mücadelt: ettiğini söy
lemiş ve lngiliz milletini övmüştür. fsim 
tasrih ederek yalnız İngiltere, Yıınanis
tt-n ve Çinden bah•etmekle beraber, 
istiklalleri uğrunda mücadele eden her 
devlete yardım edecelini de bildir
miştir. 

t Balkanlarda vaıdvet bu mNkezd<' !ken 
ı-\lımınlar acaba J!~<'en Ağııstoc:;ta hava
.:ian baslıyan ve Evliilde !n~iliz hava 
kuvvetleri tarafından akamete uğratı
lan tnı:dltM-enin istilnsı 1l'sl'bhiisiinii f"'k
'"ar takip C'det'ekler midir? AlmaTl ordu
lnrı icin A vrupada harbı bitirmek hu
c;usunda yegane cnre esac:lı ,.:ıu~manlan 
olnn 1n~iliz ordularının en bi.iv!.ik kı~
mının bulunduğu 1n~if'<>re Rd:ı.,ına_ ta
anrruz etmek ve bu adanın i<:tiH\c;ını 
muvaffakıvetle tamamlamaktır. Bunun 
haricinde ·yapılacnk bütiin hrır('kfıt ta
lidir ve yıpratıcıdır. Bilhassa. Alman 
ordusunun tfıli harekat sahalarına kuv
vetlerini dağıtıp yorulmnsı. fnrri!izlerin 
J;azırlıklarını tamamlamalnrı için :zaman 
vı> yeni müttefikler kazanmalarına im
kan verdiğinden çok mah::r.urludur. Hit
lerin bir nutkunda harbı 1941 de bitire-
ceğini vtıadettiği göz önünd!' tutulursa 
!ngiltercyc karşı yeni bir: istiJa teş~bbü
r.i.ine giric;ecP_ğini hesaba katmak doğru 
olur. 

3 - Nihayet üçürıcü kısımda Ruzvdt 
Birlc$ik Amerikn vatandaşlanna bu 
mücadelede düşen '\'azifeyi anlatmıştır. 
Amerikan sermay~irin ağır vergilere 
ve Amerikan işçisinin ucuz mesai saati 
ücretlerine katlanmalan lüzumunu işa. 
ret etmiş. anc&lt b·ı fedakarlıklarla dün
yayı tehdit eden td:likenin bertaraf edi
leeğini sôylcmistir. Nihayet şıılhun tan
ziminde Birleşik Amt'rikanın diğer dev
letlerle işbirliği yap'3cağını bildirmiş
tir. 

Nutuk dünyanın her memleketinde 
büyük heyecan uyandımuthr. Çünkü bu 
suretle B. Rar9elt Amerikanm sonsuz 
sanayi kaynaldannı lnsilterenin n ia
tildalleri için müade1e eden milletlerin 
emrine tahaia etmiftir. Bo ••etle lngil. 
terenin yanmcla müttefik olarak yer al
maktadır. Nutkun Almanyacla Ye Al
man iuali altmdaki bölgelerde yayıl
masına mani olımqJardır. Fakat radyo
larla 14 lisanda yayıldlğma ıöre dün
yanm her tarafmd11 duyulduğuna ıüp
he yoktur. 

. AR -: AVUTLUITA SON 
ITALYA~ ZAYIATI 

---cc>--

7 ~ün içinde 50 
bin kişi kay

bettiler 

-----·---
A,.navııtlulı harbine 
Alrna11lar qtiralı et· 
memlş ·Garbi 'J'ralı· 
yada ve Yugoslavya. 
dadUPum .. 
Cenevre, 17 (A.A) - Dic Tag ga

zetesinin Bedin muhabirine göre, 
Arnavutluk cephesinde son <;arpış
malara Alman tayyare ve -piyadesi
nin iştirak etliği yalanlanmaktadır 
Nöye Zurlcher Çaytung garbi Trak
yanın tahliyesi hakkında hiç bir ha-
ber mevcut olmadığını bildiriyor. 1 
Ayni gazetenin Belgrad muhabiri

ne göre Yugoslav askeri mahfilleri 
vaziyet hakkında hi~ bir tahmin 
yapmamaktadırlar. Maamafih muh- ı 

1 
temel harekatın uzun süreceği, zi
ra bu mevsimde araz.inin büyük 1 
güçlükler arze.ttiği söyleniyor. ··- -·-· - --·--· --·-·- -
Almanlar Sela-

nii?e doiru 
ilerlerse? 

---«>---

Almanlar Yunanista:ıa 
İngiliz aslıeri çılıarıl· 
dığını duymuşlar .. 
Berlin 17 (A.A) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildirildiğine görr BerJin si
yasi mahfilleri, Yunanistana İngiliz kı
talarının çıkanldırına dair 'llınan ya
bancı haberleri bilhassa tetkik cdivor
lar. Bir ecnebi gazrteciye Alman hari
ciye nezaretince şu cevap verilmiştir: 

- Almanyn trdbirlerini bu gibi ha-
-o- ' berlrre istinaden değil, miinl-.tsıran ken-

Atina li (A.A) - Bir Yunan söı.cü- di haberleri üzerine alacaktır. E.<;asen 
süne gire son İtalyan taarruzuna 120 Almanya ile Yunanist'!.n. arasındaki mü
bin itnlvan askeri i tirak etmi tir. Yedi nasebetl r hakkınd.- k:ıfı derc:>cc:>de sara
gün dc~·am eden taarruzda İtalyanlar hn~le müteaddit def, lar <:özl,..re i15vC' 
ölii. yaralı ve kayıp olarak elli bin ki- C"dılec k bir ""Y yoktur. 
şi kaybetmi lerdir. Yaralılar ve ölüler A !ER1KALILARA GÖRE 
arasında Faşist partisinin altı maruf Nevyork 17 (AA) - Amr>rikan mü-
şahsiyeti vardır. Bunlardan birisi ağır !':f bitlerin zannettiğin" gör<.' hnrp etmek
yaralı olan Pelcgrini. diğer cephede sizin Balkanlardaki maksatl ırmı istih
maktul dii en Bardclinidir. sl'l edeceklerini ümit ed"n Almanlar ni-

Atina. 17 (Radyo S. 20.45) - Yuna- ha\'C't hCT znman cek"ndikleri iki cephe
nistandaki İngiliz. hava kuvvetleri ka- de· harp C'fmek gibi bir ınecl-ı.ıriyet kar
rargahmın tc.:ıliği: Britanya bombar lı- sırında lmlncaklardır. Almanlan Scrn
man tesekküP_ ı·i dün sabahın ilk saat- r.ik öniinde bir miidd-.ı <luraurmak im
kı "n ·' T '"an hm•a meydanına muvnffa- kfını olaca;o;ı gibi Yur:o lavy<t ile Tiirki~ 
kıvctle taarruz etmislerdir. İtalyan avcı ~ e bu mıntakada nazil rin d"ha e.h~m
tayvnrclerinın mukabelesine rağmen rı i:. c.tli bir hare.ket vnpmasına mani ol
İn0ili1 tav} arcleri bombardımanlarında rak iktidarında bulunacakl:ır ve Al
şiddetlc d vam ederek yerde bulunan "l'anhırın kar.::ılac;, c. v mti ülat ölçiı
bır ka c1

" man tnyy.ırec:ini ve bir han- üz bir surett" r.rtncaktır. 
garJ tahrip etıni~lcrdir. A..c;keri muharrir al•ı hava o~dusun-

Dii!cr bir tan are teşekkülü Avlonva inn tııailtereye karc:ı an,.ak , ., .. ,.,mı lm'
hava m"\ danını bombardıman etmiştir. ı nabilC'n Alınan hava 1··• -vrllM"inil" 
Tavyarr'cr d ·aktan uçarak .>erde yan- <'Ok zfıafn dü!<:tiii!ünr> isaret C'1mektE'c1ir 
makta olan dü'iman tayyarelerini mit- l\lman hava ordulaıoınclın b"ri B ılgari -
ralvöz atesine tutnıu lardır. tanda, ikincisi Romanvada. ijnüncii<:Ü de 

Bir boml.-n,.dıınan tnyvarcnıiz diişma- arktn S:wyetlnr birli"i kar-ıs•nda bu
l)ln biivük bir deniz tayyaresini Korf u lun'llaktadır Bunlardan hn~ka tdıik 
civarında denize düc;ürmü~tür. Bütün dilE>n b. zı hava c'"zvl.-ın"l"rı el: ltılya

Ancak. Amerikanın demokrac:il"re 
her suretle yardım karanndan beri va
ziyet değişmiştir. Simdi A lmnn ordusu 
tngiltereyi istila p1nnını yc>niden tatbika 
cesaret clc;e ve hatta buncls muvaffak 
olsa bile. Almanya ancak Avrupacla har
bı bitirebilir. Bu harbın sonunda. hattfı 
devamı esnasında hile, bilfiil harba gi
recek olan Amerika ile karş1laşnıak 
mecburiyetinde kalacaktır ki, bu da Av
rupa harbının bilmesiyle bir Jünya har
bının bnşlaması demek olacaktır. 

Yalnız Avrupa harbmı bitirecek olan 
.,öyle bir istilfının imkanhırına gelince. 
tngilterenin ic:tiHic:ı adava asker cıkar
mak teşcbbüsiyle başlıyacaktır. Bugii
nün askeri ~saslan ask<'r çıkarmak için 
deniz ve hava hakimiyetini birinci şart 
olarak ele alır. Bu kaide, Alınanların 
Norvec sahillerine nsker cıkarabilmiş ol. 
malan~a rağmen değişm~ıni'Ş"tir. Çünkü 
Norveç gibi küçük bir ruemi~kete karşı 
muvaffak olan Alınan manevrasiyle !n
~iltereyi istilfi tı:>'5ebbüsünün nıukayese
c:i doğru olmaz. 

Halbuki bugijn İngiliz don;,nırıası de
n·zlere. ve yalnız anavatanı ceviren de
nizlere değll. bütün diinya denizlı:>rin,., 
htıkim olduğunu bilfiil ispat Ptmiş ve 
düşmanlarını da buna inamlırmı~ vazi
yettedir. Geçen Ağustosta Almanların 
c:iristikleri hava akınlannın akameti de, 
hava htıkimivetine rnaUk o1madıklarmı 
-neydana cıkrırmıc:tır. Gerç". A1m?nlar 
'<ı<: avl.,,.ında hnırlanmıs ve hava hfı.ki· 
'niyetini kazanmak icin • bir çok VMli 
tryyare ve t.ayyrırcciyi kadrolarına sok
muş olabilirler. Fakat öteki taraf ta boc: 
durmamış ve hazırlıklarını Rrttırmıştır. 

Esasen İngilizler de. Alm'lnların ilk 
hamlede karaya çıkabilC'ccklerini hesa
ba katarak. ndalarına deni1'1en çıkacak 
veva hnvadan inC'"C'k hiit'll!ll dnfoaları
nı · boğ~1ıak için. rıll--rinde olan akla ge
l n ve r,elmiyen her şeyi yapmı~ ve ha
zırlıklarını tamamlamıslarc1 ıı· Burünkii 
t(•knik ş:ırtlnr d"hilinde bel~i de fngil
tC:re adac:ına ava.k basmak mümkiindiir 
Fakat bu işgalin idarnt"Si ve ikTllali. tn
~iliz hava VC' deniz kuwetleriyle imkan-
c;ız bir hcıle konat'aktır. · ____ ,.,...., ___ _ 

Balkan vaziyeti 
f Ro '" 11tı 1 rı Salı ilrd<' l 

hölgcsinde dor.-rudan doğruya bir iste. 
i'i-i artık kalmamı~tı~. Svyı-tlcr Bcurab
vayı is!i~dnt etmiş\er ve kendilerine hiç 
bir zıımıın ait olm.y;ın Bı.:kovinl\yı da 
•lmıslardır. Fakat B ikan meselesi Rı•:ı-bu harek5ttan hir favyaremiıı: Ü si.inr na f ,r,. •t ' bulunmaktadır 

d'"Tlrnemi'5tir. • ··n için 1'ntka bir alih mevzuudur. Ka
~d'!nizde teyn~rfa:rin eh•mmiyeti, ve 
l-ıon.ularıian ff'r • ş, Bulgaristanm vazi
•ctile alakacfar<lı 

--•:t--
Yunan}standa 
zelzele old1 

__ ,.. .. 
A m~~•~,.,,.,, R~emen 

traııs~'fnnti~P. ;vandı •• 
BC'rlin. li 1 AA l - Nord Doycr Loirl 

Atına l'; (.'\ . .'\) - FaleronJa i.iç s:ıni
ye süren bir yer ~arsıntısı ol."l1m:tur. Nü
fu .. ca 7.ayiat ve hasar yok1ur. 

kummm\"a5ımı mcnc;un Bre.men. Traru-
ntlnntik \"anurunda dUn htiviik bir yan
~m çıkınıc:tır. ·Ynnıı;mı söndi.İrnick kin 
bugiin de g:ıyrctler sarfedilmiş1ir. Yan
~ının neden çıktığı öğrenilmemiştir. 

Alman orırJulan ";mdi ynlnız Tımad~ 
·foğildirlror. Kar:aden!z k\.vılarmda yer
ı.,~mi;lerdir. 

Bu yaziyet Sovvf'tJer birliği jcin bo
-;.ular meaell!'nni t!f! bad bir tekliyle or
aya lıGYmuttw• 

Y onan zaferle-
e e A ·ıı e . - FIDID amı erı 

'--->---
ar,~ avntiukta Elenıer 

niçin birer dev oldular? 
--0-

Yunan tarihinin hiç bir 
zamanında f erdlerin 

f e,~af!aa-lıJı lı!s.~g buqiin· 
lıii lıemaı derecesine 

varmamıştıff .• 
Atina li (A.A) - Matbuat nazırı Ni

l<olidis Yunanislanın giristi~i milli mü
e;dnl' hakkında S<'rı halind~· verilecek 

lronfer~n.shrı açmış ve czcürr.le demiştir 
ki: 

- Bugün Yunanistanın mucizC'ler yn
rat'Tiasının seb bi Elenlerin her ün ve 
l:iiyük cidalin her noktasında vazifeleri
ni ynpmalnrıdır. Tarihimizin hiç bir za
manında feda~arlık hissi bugünkü ke
mal devresin" varmamıştır. Yumınistan 
trrihinin f"'n ideal devresini yaşıyor. Da
ha ilk tmdan itibaren Ati na gawtedlC'r 
c'c miyeti tek baş.ınn milli inneye bir mil
von drahmi vernıiş1erc1ir. Yunan mat
buatı her sahada mücadeleye iştirak et
'11İstir. 

Cephede ol.sun, cephe gerisinde ol.sun 
Yunan matbuatı o:imsekler gibi çakmak
ta, gök gibi gtirlemekte, kahramanları
mızın ulvi harp teranesiyle hemahenk 
tl:-na?a çalı~aktadır. Her gün cihanın 
kula1<larınn Yunan silahlannın zaferi 
aki.sl 0 rini isal edenler gnzctecilerimizdir. 
Yunan gazetecileri bu cidali yapmamış 
olsalardı bu zaferler kafi derecede ma
lum olamıyacak, tesirsiz kalacaktı. Ga
zetecilerimiz bu bakımdan askc>ri vazi
fo lerini hakkivle ifa etmektedirler, Yu
nan davasının. kudsiyetini nksettiren on
lardır. 

Bu akşam icimizden birinin eksikliği
ni hisc;efmiyor değiliz. Jan Metaksas ar
tık ba!>ımızda bulunmıyor. Milletin ta
kio ettiği emelleri ve gaye]eri temsil 
r-d 0 n Jan Metnkc:as aram1zda değildir. 
Fakat daima Elenlere vazife yolunda 
rehberlik etmektedir. Haro tarihinde ilk 
defa olarak o milli kuvv~tlerimizle bir
likte milletin fikrini de seferber etmiş
tir. Bu tında onun hatırasını hürmetle 
anıyoruz. 

Biraz sonra B. Uranidisi clinliyece-ksi
ııiz. Si1.c Arnavutluk harbından bahse
decektir. Orada Etenler birer dev ol
•mıc;fardır. 

Nikolidi:; «İtalyan imparatorluğu çö
Y.üvor> dedikten sonra sözlerine şöyle 
de~am etmiŞ'lir: 

- Yeniden vazife ve fedı\karlı.k hlssi
ııin fıskırmis olduğu bu Yunan topra
i!ında ·nihai zafer ilan edilecektir. Bu 
·iJnn dünyaya yeni bir hayatın ümitle
rini ~etirecektir. 

B. Nikolidi."i müteakip maruf Yunan 
ndihi Kostas Uranidi.s cniçin galip geli
yoruz?• mevzulu bir konferans vererek 
geçenlerde Arnavutluğu ziyaret ettiğini 
söylemiş ve An'lavutluk cephesindeki 
in1ibalarını heyecanlı bir lis::ınla anlat
mıştır. 

Ruzveltin nut
ku karşısında 

Almanlar 
--~C1>->---

Mütemadiyen telırar 
edilen cümlelerle 
uğrClfmağa 11afdtleri 
yolımq .. 
Berlin, 17 (A.A) - Yarı resmi bir 

tebliğde Ruzveltin nutku siyasi mahfil
lerde akis uyan~ınnadığı ve bu nutuk
la meşgul olmanın Alman matbuatına 
ait olduğu bildirilmektedir. 

Ayni mahfillerde deniliyor ki : Ruz
vel t millet olarak Alman milletiyle kav
ga çıkarmak· isterse o zaman cevabını 
bulacaktır .. Alınnn hariciye nezaretinin 
halledilecek bu kadar meseleler mevcut 
olduğu bir zamanda mütemadiyen tek
rar edilen cümlelerle uğraşmağa vakti 
yoktur. 
CİNLİLER MEMNUN 
Çunkin, 17 (A.A) - Çin mahfilleri 

Ruzveltin Çine yardım edileceğini bil
diren sözlerini hararetle karşılamışlar
dır. Bu mahfillerde şöyle söyleniyor: 

Dünya demokrasileri yavaş yavaş 
beynelmilel meselelerde müttehit bir 
görüşe sahip olmaktadırlar. Bundan 
böyle düşmanlar demokrasilerin karar
hırını ve görüş vahdetlerini ihlfıl ede
m iyet'eklerdir. ___ _. .... ___ _ 

Titulesl:o ağır hasta-
Londra, 17 (A.A) - Romanyanın es

ki hariciye nazırlarından Titulcsko Kan 
şehrinde ağır hasta bulunmaktadır. 

Yunanis'an - ita/yan 
mütarekesi yalan 

Atinn 17 (Radyo _ S. 20.45) - Yarı 
resmi bir tebli~dc, Balkan radyo neşri
yatmdan hiri$inin ltalya - Yunanistan 
ar:ısmda yakında tııütarcke iın::r.a cdilel 
cei?i hakkındaki şayialar tekr.ip edil
mektedir. Bu yalan şayialar ınünasebc
•iyle başvekilin 1 Mart ve 9 !\fart nutuk
ı.,rı hatırlatı.Jmnktadır. Bawel..il c:on nut
kunda cmüttefikl eriıni::r.in • miizaheretine 
ve diinvanın havra.nlığına istinat ederek 
muzaffor miicadelemizde devam -~dece
i!ir.. Vatanımızın seref, hiirriyet ve istik
Jnline hürmeti dü .. m~nların1•1a tı>nıta

cüğımızdan eminiz> denilm~kte idi. 

18 MART 
:ıs w 

~.S. ON · HABEI' 
. ,\ ... 

Perapalas infilakı tahkikatı 

Yaralıların sıhhi va-
ziveti .. düzeliyor 

--------x*x------
İstanbul müddeiumumisinin 31eni be~ano~ ttlt 

İstanbul 17 (Yeni Asır) - Perapalas otelındeki mües: if infılfık hfıdıs. •I~ 
kikatı devam etmektedır. l\füddeiumumi B. Hikmet Onat gazetecilerin 
!erine ccvabC'n şunları söylc>mişlir: 

- Tahkikatın şimdilik yc.1i bir safhası yoktur. Tetkiklerimiz deve m etl11ıt" 
tedir. Yaralıların sılıhi vaziyetleri memnuniyetbahş bir seyir takip eyleme 
dir. 

Şeker f abrıkaları umumi he yeti toplan'' 
----------------x*x~----------------

8 ir senede yurdun> uzd8 
istihsal edilen şeker 

---------x*x----------
82 bin tondan fazla şelıer yapıldı. Köylüye selll' 

milyona yalıın pa,.a verildi 6' 
Ankara, 17 (Hususi) - Türkiye şe- 552.421 ton pancar sarf edilmiş ve SZ. 

ker fabrikaları umumi heyeti bugün ton şeker istihsal olunmuştur. -" 
toplanarak şirketin muamelat ve hesa- Yine bu yıl içinde çiftçiye p8'':j. 
batını tetkik eylemiş, 1940 blfınçosunu bedeli olarak 7.721.271 lira para .,er· 
tasdik etmiştir. Bu bl!inçoya nazaran mistir. 

Münakalat Vekilinin dünkü 
lstanbul 17 (Yeni Asır) - Münakalat vekili B. Cevdet Keriın tncedayı bil 

nünü Vekaletine bağlı dairelerde tetkikatta bulunmakla gcçirmişHr. , 

Yeni Rumen sefiri itimatnamesini verJ• 
Ankara l 7 (AA) - Romanyanın yeni orta elçisi B. l t>lemak bugün j 

16 da mutad ments.imle Çankayada Cümhurreiaimiz tar.,lından kabul ~ itıl 
mi§ ve itimatnameıı;ni vermiştir. Merasimde hariciye vekaleti umumi k•" 
B. Numan Menemendoğlu hazır bulunll'u!Jtur. 

B. EUZVELTll SON IUT. 
KU ETRAFllDA A~ISlER 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede l 
"Vere kartı gittikçe aıtan bir harpçı sesi 
yüluelmektedir. Gueteler Ruzveltin 
sözleri tngiltereye yardım ve Balkanlar 
mukavemetini teşci etmekle ilk hamle
de müsbet rolünü ornadıimı kaydet
mektedirler. Demolaaailerin mühim
mat deposu ufatile Ameriluımn büyük 
memliyetini müdrik olması lann pl
diiine ehemmiyetle iıaret edilmekte
dir. 

NE.VYORK GAZETELERi
NiN Nf.ŞRlY A Ti 
Nevyork Taymis diyor ki: İngiltere. 

de, Kanadada, Avuııturalyada, Yuna
nistanda ve Çin'de, mütecavizin istila 
ve tehdidi olan her yerde milyonlarca 
ocağı yeniden emnivet ve cesaret kapla
mışhr. Geçen haf ta i~inde alınan kara
rın harbın mukadderatı için bir dönüm 
noktası olduğu anla~ılacaktır. 

Nevyork Trıbu!l diyor ki: Cihan§Ü· 
mul şöhretimiz diktatörlüklere karşı 
kat'i zaferin alınm~ııına bağlıdır. 

En büyük ş~hi':lf"tden en küçük ka
sabalara kadar bütün gazeteler dikta
törlerin her yerde demokrasileri imha 
teşebbüsü kendini ~Österdiği bir za
manda Birleşik Am~rikanın diktatör. 
lerle muzafferane bir mücadele mesuli
yetini yüklenmiş bulunduğunu kayde
diyorlar. 

KLAVLAND VE FLADELFiYA 
GAZETELERtNiN Nf.ŞRiY ATI 
Filadelfiya gazett'leri şöyle hitap edi-

yorlar: 
Ruzvelt, bütün millet seninle bera

berdir. Bütün kun-edmizle gaza basa
lım ve tam vitesle ilerleyelim. 

Klevland gazeteleri diyorlar ki: Hit
lerizm dünya yüzünden silininceye ka
dar Amerika hürriyet için harp edecek
tir. Amerikalılar kendilerine ait olan 
bir muharebenin yalnız: ba~kaları tara. 
fından yapılmasından memnun değil
diler. Bu andan itibaren Amerikalılar 
artan bir hızla Hitleri durdurmak, ken
dilerinin ve ba,kalannın hürriyetini 
tehdit altında tutan bir lf"hlikeye niha
yet vermek istiyeceklerdir. Dünya na
zannda büyük bir ~evlet olarak kalma
mız tam ve kat'i bit: zafere bağlıdır. 

Bir diğer gazete şeyle söyliyor: Ame
rikanın harp vaz.iyf"t; hakkında şayet 
bir tereddüt varsa o tereddüt Reisicüm
hur Ruzveltin nu ·~·1 ile izale eilmiştir. 

Artık harptcyiz ... 
Bütün Amerika matbuatı içinde yal

nız iki gazete tenkitki':ı bir lisan kullan. 
mıştır. 

Almanlar ~eli1' 
kralıın tazyik 

· edi,·orlar .., 
---c>---

Londra 17 (AA) - Deyli Te~ 
fın Boynes Ayres muhabiri bildirı1 -
Dolaşan §ayialara göre Hitlerin 1933 ~ 
iktidar mevkiine geÇmesine çatışan ,.,A 
muazzam nakdi yardımlarda bulGet 
çelik kralı Tist:n ve Ttıfikası Pariste ~ 
taponun elinde buknmaktadarlar, ~ 
tapo aerbestilerinin fodesi için Tiııefl J j 
servetinin bakiyesini teşkil eden ' 
milyon isterlini istemiştir. 

lnı(iltere~e bet' 
kesin bir işi 

olacak 
> ~ 

Londra 17 (A.A) - iş naz.ırı Be" 
tngilterede her kesi.ı t:saalı bir işle ~ 
gul olup olmadığının tetkik edileelıı~ 
söylemiştir. SanayiJ,- çalışan kadını.~ 
talim ve iskanları için tedbirler ahn ııil 
tır. Yardımcı askeri hizmetler ic;in ):' 
çok kadına ihtiyaç olduğu bildirilrııe 
tedir. 

Fransa - fsoall" ... 
ya vePortekize 

yiyecek 
--<>-- rJ' 

Llz.bon 17 (AA) - fngilıereı,ıl" 
Madrit büyük elçisi B. Samuel Hor el 
raya gelerek B. Ruzvt-ltin şahsi rnii)tii' 
sili Albay Donovanl!l görüşmüştür. "' 
lakatın İspanya, Portekiz ve Fran-

1
;

gönderilecek olan g•dh maddclerile 11 

kadar olduğu zannediliyor. lt;JI 
Albay Donnvan Portekiz baş .. ·c 

Salazar ile de görüşmü~tür. , .. 
Albay mühürlü b?zı vesikalarını 1''Jı 

bettiKi zehabile haylı telflş1anmı!1'11 ;il 
bunlar biraz sonra bulunarak teli§1 ı 
olmuştur. ~ 

~ 1111ıı1111111ııı111111111111ııı11111111111111ııı1111111'1 I 
- ln~ilizler Erit" 

rede K' erene 
Bu iki gazetedt-n Şikago Tribun .:ı • k e\i 1 

cRuz.velt karşılık istemeden iki eliyle g O'Jrme Uzere 1 
hediye uzatmıştır> diyor. ......, z 
FRANSADAKı 1 ESiR E - • • .... ~ 
Klermon Ferran 17 (A.A) - Ha- E Kereıı müdafaası lt··-ı 

vas ajansı yerine ka!m olan Ofi (Fran- § m~him olan sırtlar ~ 
sız istihbarat) ajanoıı bildiriyor: Ruz- = ::! 
veltin nutku Fransadn beynelmilel mü- E zaptolundu.. J3ll' ~ 
şahitler rasıncia hi~ l:.ir hayret uyandır- E K tıdtis 17 (Radvo • S 22 ,) - ·ıı' ~ 
mamıştır Reis ciimhurun sözleri dah~ § qünkti İtalyan tebliği tngil~zll'~ii• ~ 
ziyade Amerikanın el ahili siyaseti~ın §Erit rede Kerene karşı krı• 'i bır ~ 
bir neticesi say.lmaktadır. Ruzveltın § cumd:ı bulunduklarını bildiri\ or ,,,. ~ 
Amerikan san<ıviin• hitap eden, sabo- ~ Londra 17 (Radyo - S 2110) r:l· i 
tajcılara ve fazİa y,:tr peşinde k.oşanlarn : Kahire orta !'ark ordl•la!"ı knr3;ı,,,·· ~ 
ait sözlerinin büyük ?ir ehemmıyet taşı- : Jıının telıliği: Erib-ede Bri!anY~ Jil<I i 
dığını kaydetmt:kted.ı lt:r. E "'ı>tleri Hintli kuvvetlcrl" .hır t11ı' i 

-«'>- -K ··a r . . .q1ııın o I~ = eren mu a nası ıçın 11 •• 

Kızılayın bir yardımı.. E bazı sırtları zaptctmişlcr.:iir. ,.6• 

Anka~a. 17 (Hususi) - Bolunun E Britanyalı kuvvetlerle }-Jnh~;;jrıdt"' 
Ak<.·elCoca kazası yangıriında evleri ya- 5 tanperverleri HabC'sistan d\~edif• 
nanlara KlZllay umumi merkezi Zirant Shiitlin r,nıntakalarda ilerJeme -~.alll 
Bankası Yasıtasiyle 240 lira göndenais- i l~r. ......,.,....,..... 
tir: :1 HllllllltllllllHHIHIHllllllll 


