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Stanelik....... 1400 2900 
AJb ayl.ık ..... _ 750 1650 
GU:ın sıeçmlş nUshalar (Z5) kuruştur .. 

TELEFON:!697 

Bafvekilimiz yeni Rumen 
elciıini kabul etti , 

ANKARA, 19 ( A.A ) - Başvekil Doktor 
Refik Saydam bugUn saat 11,30 da B:ışvekMet 
binasında yeni Romanya elçisi Bay Tilemaki 
kabul etmiştir ... 

·--------' tlan mündttecatındım mesuliyet kabul edilme:& .:'ümhurivetin tıe Cümh.uriyet eserlerinin bekçüi sabahlan çı1car 3iycut gcıuUdir YENi ASIR Matbaumda baadlmfhr • 

• ara -
Balkanlardaki vazi. , j 
yet hala müphem 

-----<11«>-

Almanya Yu
~oslavya işini 

düşünüyor 
-o---

B. R.~ızvelein ·n~Jıu B l· 
hanlarda mulıaue

met ~ ade:dni 
izuvvetren fı:d 

ı Londrn, 19 (A.A) - Diktatörleri,, 
niyetleri bakımından Balkanlarda vazi-

1 

yet büyük bir istifham noktası t~kiline 
devam etmekle beraber son haftanın ha

ı reketleri karakteristik noktalar arzel-

)' 
ııı~?1°slm ycımn Adri1;atik ~a1ıilindc1d §Clıirlcrhıcl('ll Dolıro1mik'ten iki ?llanzara 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııı 

Balkanlar Bir Yu~oslav 
vaziyetinde şehrine yanlış-
D ört ihtimal lıkla bomba-

---«O>---
$EVKET BİI..GlN lar atıldı 

--«>--

İngilizler istemiyerelı 
sebep oldufıları zararı 

tazmin ediyorlar 
Bclgrad. 19 (A.A) - Yugoalavya

da bir hudut tehri olan Suşnka düşen 

bombalar hakkında a§ağıdaki resmi teb
liğat yapılmıştır: 

Mütehassıslar bu bombaların İngiliz 
[ Sonu 3. cü Sahifede ] 
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Arnavutlulta ıtalgan 
rnağlübigeti çok ağır 

--«>--

Yine mühim za
yiata uiradılar 

--~>--

Siirelıli meuzii hücum· 
lara yeltenen İtal· 

yanlar 'iddetle 
püsfıürtüldiiler 

Atinn 19 (A.A) - Yunan ıesrnl tebli
ği: Düşman birbiri ardınca mevzii hü
cumlara yeltenmiş ise de pü~kürtlilmtiş 
ve çok mühim zayiat vernıişiir. Vayusn 
vndisindc mesut suretti! inkic;af eden bir 
teşebbüs neticesinde 1G5 esir alrlık. Esir
ler arnsındn dört te subay vardır. 

1TALYAN TAYYARE 
HÜCUMLARI 
Atina 19 (A.A) - Emnivet nPzareti

nin tebliği: 
Dün ttıılyan tııyyar(>]E'ri Mrırenin batı 

sı:hilinde Kiparisyn şehrini bC\mbarrlı; 
mnn etmişlerdir. Dört knrlı.., ölmüş ve 
altı çocuk yaralanmıştır. K 0 7.a Tesalya 
da bir şehir harici bölgesine rle bombalar 
düşmüşse de hiç bir hadise kayd<'dilme
miştir. 

mekted ir. Filhakika biz.zat Mussolini 
tarafından idare edilen ilkbahar taarru
zu yedi gÜn süren mezbuhane muhare
belere rağmen Yunan mukavemet hat
tını kırmağa muvaffak olamamıştır. hal· 
yanlar 120 bin kiti ile taarruz etmişler 
ve 50 bin kadar zayiat venniılerdir. 

[ Sotnı 4. cii Sahifede ] 

Son seyahat ue nıiizaJ:erclPrılc Demok
rasiler cephesini ktıvuetfcndircn B. Eden 
il 11il11111111111il1111111111111:: 1111111111111111111111111111 

lspa~yollar ne 
yapacaklaY? 

--«>--

PETEN HÜYÜMETI AFRl
KAYA Ç{KILIRSE ... 

--o-

ispanya, ancalı bütiin 
Fransa hududuna Al· 
rnanıar geldiği zaman 

mihvere iltihalı 
edebilir 

Londra 19 (A.A) - Deyli Telgraf ga
zetesinin Lizbon muhabiri, Alman nüfu
zunun 1spanyadn çok 7.aafa uğradığını 
bildirmektedir. Balk Almnnl:ırla sıkı bir 
işbirliği takdirinde kaybedilecek şeyle
rin. kazanılacak olan şeyle:::den daha 
fazla olduğunu anlamıştır. Bu inkişaf 
kısmen İngiltere ile tsp:my~ arasında 

[ Sonu 4. c-ii Sahifede ] 

-•-n- • "-•- -• •• 
Orfi idare 

uzatıldı 

• n 
-------

Alman.ya Yunaniıta

na •arat · aıı yor 
---c:>-

Mussolininin son 
2'&yreti boşa 

.d. 
~ı ınce ••• 

---<>-

Almanlar Yunanlıları 
bizzat yenme1ı isti· 

yecelıler gifJf 
görünüyor 

Amcnkan clcmiz t:e hava kuvvetleri bir ·manevra esnasında 

,Radyo gazetesine göre, Berlin, Yuna•t 
nistana karşı gittikçe sertleşen bir tavut 
takınmuğa ha 1amışbr. Belgrad gazete• 

Amerikft daha mühim 
kararlar tref esinde gibi 

-«>-

Alman harp· ~e
mileri Ameri
ka sulaı ında 

•• •• •• 
ı{Orununce ••• 

İngiliz gemilerinin em· 
niyetle geçiflni Ameri· 
lıa donanmasının temin 

etmesi maltteıneı 
Londra, 19 (A.A) - cDeyli Tel

graf> gazetesinin Vaşington muhabiri 
bildiriyor: 

Atlantikin Amerika cihetinde Alman 

[ Smıu 2. C'i Sahifede ] 
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Af rikada ıtalgan hezi-
metieri devam edigor 

--«>-

Habeşistanda 

Cicika alındı 
-0-

Habeşistanda ~oo ilin 
tahmin edilen ltaJyan 

ulıerinin uaziyetl 
ümitsiz 

Nairobi 19 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Şarki Habeşistanda mühim bir şehir 

olan Ciciga İngiliz kuvvetleri tarafından 
uıptedilmiştir. 

f Sonu 2 . c" S 1 if rdr 1 

Kıbrısta 
··-

eni mülikat ..... 
Hariciye Vekilimiz. 

le B. Eden bulufUP 

yeniden görüştüler 
Ankara 19 ( A.A ) - lngiliz 

hariciye nazın Bay Eden, Lon
draya avdetten evvel telc:rar ha
riciye vekilimizle müdavelei ef
kinla bulunmak arzusunu izhar 
etmİ§ olması üzerine hariciye ve
lriliin~ bay Şülaii Saraçojlu J 7 
Martta Ankaradan hareket ederek 
Kıbnsta müp.rünileyhe müliki 
olmuştur. 

Hariciye vekilimiz yann { bu
gün ) Ankarada bulunacaktır. 

lerinin Berlinden aldıklan bir habere 
nazaran Almanya, lngillz askerlerin~ 
Yunanistan& çıkarılmış olmasını varit 
gönnüyormu§. 

O hrude bu sertliğin sebebi nedir> 
Almanyanın ~imdiye kadar taltip et.. 

tiği tavur İtalyan tecavüzünü tan:ip et>e 
memekti. Bu vaziyet, Yunanlılann hal• 
yanlar tarafından mağlup edilmeleri U.. 
rimali baki kaldıkça devam etml§tir. AJ. 
manya son halyan taarruzunun akame
tinden sonra ümidini kesmiştir.Filhakika 
ltalya son bir gayret yapmıştır. Muaso .. 
lininln cepheye giderek bu taarruzu id~ 
re etmesi. bu sonuncu gayretti, bu da ne
tice veremeyince Almanya Yunaniatana 
kaJ"§ı gittikçe daha sert bir surat takm. 
rnağa ba§lam11tır. 

2~ 8 papas mah
ke~eye verildi 

--o--

Bükrcş 19 (A.A) - 218 Papas g~ 
c;en 18 Ununisanide ihtilal hareketln
i~tlrtik ettiklerinden dolayı asker! mah• 
kemelere verilmişlerdir. Bu papaslanıJ 

-·-·-·- - -·-·-·-·-·-· - · - hepıl vazifelerinden çıkanlmışlardır. 
ııı ::ı: : ı ı 111111111111111111111111mm111111ıııııııı11ııııı11111111ııı1111111111111111umıııı11111111111111111111111 mı• 

Sumalidc esir alınan ltalyanlarclan bm:-ıları 

KEREIDE ITAlYAhLAR 
GAFll AVLAIDltAR 

-•ıı...•aa- •• - _. 
~~...o"~ -

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

In~lizler şebire lngiltereye son 
70 kilometre taarruz şiddet

li oldu 
---c«>-sokuldı1 lar 

JtaJyanlar -aciet~e üstün, Pefı çolı eu hasara uğra• 
mullarebe bir lıaç gün dı, ya~g!nl~r 

sürecefı gibi sti~dü 
Kahire 19 (A.A) - Royter ajansının Londra 19 (Radyo - S. 21,10) - Da· 

Keren cephesindeki hususi muhabiri bili emniyet nezaretinin tebliği: 
b~diriyor: Altı hafta dev~~ eden kesif Britanya Uzcrinde Alman havn taar
bır hazırlıktan sonra İngılız kuvyctı.eri ruzlannın başhca hedefini şimali şar
Kercni ihata eden dil.şman mev~enne kt 1ngilterede Hull şehri teŞkil etmiştir. 
Pazar gün~ sabah saat 7 de hilcuma Taarruz şiddetli olmuş, pek ~ok ev ha-
geçmişlerdir. Kcrenin. çarp ve ccnu~u sara uğramıştır. Yangınlann hepsi gün 
garbisinden gelen İngilız kuvvetlerlnm d ıjtmadan söndürülmüştür 
kısmı küllisi .şehre hAkim ~ tepeyi~ 0

tn.s!nca uyiatın c;ok ~ğır olmadığı 
gal ederek bır kaç saat içınde 80~ esır zannediliior. İngilteredc başka nokta.: 

Otdıı!an 1ıcr yerde hezimet" ıığradıktan lan tarafından eebrln 8 kilometre ce- ~ . e y . l
aınu,ıardır. Bunlardan 400 zU Bıngaz.l Iar da taarruza uğramışsa da hasara4 
muharebesine iştirak eden Hint fırka- ve zayiat eh mmi etsizdir 

sonra nutuklan i§itilmez olan B. nubu prblalndeki bir tepe üzerinde bu- • - • - - - - -
MuuoUni bW t<Wendı _ _ • [ Scmv 4. d1 ScAifedt ] - - - - - -



JfElll ASlll 

• ŞEHİR HABERLERİ: 

-· !KiNCi KISIM •• umumi Meclisinde 

1 
Balkanlar 
Vaziyetinde 
Dört ihtimal 

---o~---yazan: sa1aın Atıduman Asri kabristan- \'''iliyet 
32·= ................. u................. da bir cami ~•x SEVKET ~ 

• adi saraya varalım! yapılacak Masraf bütçesinin mü- awerckYı'..=:;::.=aS:-~ 
•••••••••••••••••••••••• 

--
Zorbalar ayalılanmış;:,;dı. Ca ı Osman, lisile· ,B. Alımet a:gıp flzUm· zakeresine başlanıldı =:;n~~-.a: .. diir=·::l,g 

rı &lll'G"G doğ••• seufıed""'rdu u b L ı lı pyreOcr.. b1lanpcııldan , . . 
7 hr ., ·-- .,..,_ c.,, U nGyıl' 1 aral'UJJ x*x lha şinıclMlen akamete • , , O• 

,..~~~:;:• b.;i:.'':.i.a~'!,:!"':,~~]j; ~=~~ Ooun başuu hiln!Wrdan istemeli- !!!~v~?Y,!."!=Mi!,.. Dün hususi mullaselJe, Nafıa, Maarif, Ziraat ve ~;:":td.:f :'.:;'. ml.'!::nm ji 
efendiye el nllmdan haber göndC'l"di. Bu - Onun başını istemek için, hadi snrn- ihracat tacirlcrimizden bay Ahmet Ra· baytar bütçeleri lıabuJ edildi • Sıhhat lliit~esi yedi OY olmustur. Bundan sonra 

unbayı ymıma çağmh. V3!i~en - ya "n!rn:un, ~-· gıp Üzümcü, asıt kabristanda büt\in encümende ~enJden teJıifı OJUnacaJı ~!'lit 0tir~u. Bşere~.!?~un.7.i~ 
dığt paranın büyük bir kısmını kendisi Kalakl.ığ1 bu ..sözlerle .sa.ray üzerine müştcmUAtiyle hir cami .inşa ettirmek .._, .... '&! 

iclıt a1ıkoyarak un1ann eline bir ,~ ytı.rümeğe S"'\lteden Cadı Osmantlı. Ca- istediğini belediye riyasetine bildirmiş- Vilayet umum! meclisi ö.ün öğleden şe masrafına bir miktar zam yapılmış- mım<lnn ziyndc htgilterealm, 
altın sıloşbrdı. dl Osman. imı:li bu şuursuz insan ka1a- tir. sonra vilayet salonunda vali B. Fuaıl jbr. (..'ümhuri:rctlcrin ı·e s.a.k 4oıdlllll!I"' 

Topal ıvezir ile zoıbaiar ıa:un boylu alıo;mı padisalım oturdujhı sarayın üze- Dün belediye ıreisi doktor Behçet Uz Tuksa1m riyasetinde toplanmış, vilaye- Sıhhat müdürü doktor Cevdet Sa- ;t'.8rllunlanndan emin b'uhımmııakl-'I 
görfü;til]er. ~ salıfoma;'.;a ~ ediyordu. bern'bcrinde Ahmet Ragı,p Üzümcü ve tin 9-11 mnsraf bütçesini müzakereye ı-nçoğlu~ laşe maddesi fiatlerindeki yük- Üçüncü ihtimal l\lmm)'WD 

Krlem bey, Cndı Osmnn ve Salih Müfsit herif bu ·sin n---ticesınd.en do- belediye ~ mühendisi lbay Cahit ol- başlnmşıtır. ellsten uzun boylu bahsederek ıvui- tü tana karsı hareketini Y'ama~~ 
efendi Recep ıP~adan aldıktan direktif l'!acak fmalıldarı hiç afürunm1yor, o sa- duğu h:ıldc .asrl kabristanlığa gıderek Ew.ela. ıneclisiu ~üma ae:\Tesi niha· len 45 bin liranın Jct'd!i olmadığını söyle- \'82.İyetine l1ağlamasııhr. ~·aaı .. llll''Jl 
d lr.e$inde hemen kollarını :!?\'ayıp Ye- d~ to'>a.1 ef•n~dP.D a1~lğı ıta1imata gö- in edilecek cam.ün yerini tes!>it eyle- }etlenmek üzere old.uğundan mesat nrt- ııniş ve bunun 63 bin liraya çibrılınası- uı ·nızi:\cti 1l'rtık aydınl_...... 9 
nireri ile Sipahi1°ri tahrik etmeğe başla- re hareket cdi ordu. Bu ·ş'in :ısıl mUret- mi$1eDlir.. tırılarak her gün öğleden sonrn içtima m istemiştir. h.mirin .ilrt.iyaeına göre !Politikn gibi ynrı r.csınl .. 1m11e1.1~ 
dılaı: lehinin ikim olduğuna Cadı Osman <da Camiin önüne bır çeşme, arka :tarafı- cdilmeğe karar v.crilmiştir. bastancrıin ne şekilde .idaresi lhım ~- kirlerini :aksettiren caz.._, Y 

B !!arın ~~pt !l taluü:!t resirini gös- vakıf t! -adi. n ıda cenazelcfm ırı1cmmasm:ı ınahsus YOL MESELELERİ ıdiği hakkında teknik i?.ahat ta verını,. yanın hürriyet 1\'e istikW 
tcrmt>ktc gecikmemişU. B""tün bu sayısız insan 'kalabalı· içln- ı gasiJbane v,e sair inşaat ta ibay Ahmet Bundan sonra, Kemalpaşa • Karabet- tir. nzminac olduğuım, '5'nlw:I mil ... 
Cadı Osmanla arkaıla~an Uırafındaz:ı de i~n asıl lb,.1.cilcatinl inde bir adam Ragıp ÜZümcü tar.llmdan ~·nptmlacak- Torbalı yolu üzerinde beş ldlometrelik Bu nrada muvazenci umumiyeden se- mütcluıldcim menfaatleri •u1ıın...-

fdare o!unan Sipahi ve Yenlçerl bölükle- b!le bil'lllyordu. Yemçen.1er arasında tır. lnsmın tnş ferşi uretiy]e ikmal edil- ırıede verilen 25 'bin lira ile idare edi- hiirriyet ,.e i lildalin bir wı ı H 
r1 nihııvet ic:yan baynıifını veniden açtı- Hüsrev pa.~vı ~venlerden bazılan 1m Camiin plaru belediye baş mühendis- mcsi müzakere olunmuş, neticede mU- len 75 yataklı emrazı sari;·e hastanesi ctnüycce1:rini, bugün eteıt'e ..... 
Jar. hare !"!'i de be de sa::nünl bulun- liği tarafından baz.ırl~. keUef amele kullanilnıak suretiyle bu vaziyetinin tetkiki ve mikyas olarak masana nı..~en iistiklilm ft ..,.t 

Blr s.a!>a!ı h bla r .,..d.:ın f•tla; an ns- 21cta 'i.C·'er. Bay Ahmet Ragıp Oztımcünün -evırcl- l.."15l1Ull msası muvafık görülmU~Ur. clc alınnuısı teklif olunmuş, ~eket hnriplii.'İni !hini hacette ...... 
lreıi.er sokaklara 4öldilerek her tarafta Yap:ra!ı:hn savuran bir kasm9!!nm ce vefat eden ,'alldesi de asri ka'bris- Y.allllan inşaat ve tamirat fosa bir uı- hastanesi OOş hekimi doktor Cevdet ııya !karar !\erdiğini Yugnlaıı-
baP.ırıp <-a:$rmağa koyulmuıı1ardt .. ku\"!.Tti ~.,,i ibu inleree adamın fraA•si- tanda medfundur. manda harap -0lduğundan yollarımızıo Gönen de kat't hesaba ve uzun tetkik- diSine nit ol:ın haklan iM da 
Sah::ı. 1evin evlerlnden .cıklp işlerinin ru }·.e1nız bir .. ' • k• iii ma~a ıuv- Bu !bayırlı teşebbUsUnden dolayı bay bugilıikünden daha iyi yapılması milin- 1ere istinat eden izahat "~ .ıhasta· za etmekten başka lbir.,, ..,_. .. 

h:ısın:ı giden eımaf ve ıi$çi :sınıfına men- run bir se-b1do ve ~ di1::1 gı 1 'kulbn- Ragıp iÜ'zümoüyü ıtchrik edeıiz. kün olup olmadığı :bakkmda Kcm::ı.lpa- nenin 456 memur ıve müstal:ıôiminiı:ı de yaunış1nrdır. Bu satırlar ller W_..., 
sup 11da!Illar bu gUrü1t.üle.ıi duyar c1uy.. makta · ,ıı· ki hu ôa d-düncü Muradm c şa zahırı tarafından ~rilen takrir iaşesi ltızım geldiğini, bütçe encümeni- maııidarilır. Yugos1avy.a Wtaraflllt 
maz ıdt'Thal girlye dönilyOTlar ve evleri- nn"'c;ı 1\'fahpiker su1tanaı. Harı'cten getı•rtı'lecek okwunUŞ,, Nafıa müdürü :tarafından bu ır:ıin l:ıunları !ıesaba !katmadığını söy~- lliline teSlimiyet şc]din .. 
ne ~irip lropılnnnı sımsı'\a öıiüyorhrdt. Kösam valide bu şuursuz 1ka'laba1ı-" • hususta ımu!assal Ua.'bat ~. miş, llO yataklı Sivas lıastru:ıesinin mas- göstermiştir. Djğeır ta~ -
Dükldln1arını açanlar ise hemen kepenk- <0~ltmun ii~mne sa1M':\x 'Omt korkutm 1-- enı· mal/ar Bu izahata göre. motö.dU vesaite te- rafiyle İzmir hastanesinhı masrafları.m \"Cltlıı ınutku da Y11.gc• > ' 
lerlnl. came'knnhr.ını kapl}•orlardı. v" bu smeOP 'k::ı.·A..ettll!:-': ntifuzunu ()ör. )' ıhammül etmesi i,.; .. AVl'ıl.lpada ve ...t:r.er mukayese :etmiş 'l"e uzun ıuzadı\-a iza- Ckislcr ıu)-andrnua'ktan .. bl_.111! 

O gtln ıehlrd~'k1i lniüln tl.ükk'ünıar 1ca- dünr.tl :vturndın .Y~lind r.;~ 'l krar geriye Sehrlnıiz i1'.ha1At tacirleri dış memle- memlehtlerde )'~ .asfalttan ~- bat ~'el'miştlr. • hr. ~ Telgrab JC099 8 1J H 
pa1t kıı1mınardı. almak i!livOTrlu... kctlere .sipariş edilecek ithamt eşyası ~ ~ !Fakat fazla para git- eticede \.-ali. 11"&Zlye:tin ehemmiyeili )ıu.'İ mahfilleri 'bu aırtkw ..... 

Sokaklarda, ahalinin mümtaz sınıfına --c Bitmedi •- !baldrmda yapacaklan teşcbbüs1eriı1 bn- tijU idn ıı.nen&ketimizde daima asfalt olduğunu -r.e slllhat \bUtı;;esinin tekttr no'ktası ısaynaa1damr1ar. 
memup biç ~ ferae t~saaüf 'Oluntmyor- 'm!ıldariYle 'll!ra.,'lmaktadıilar. yol yaptırmak mümkün ..oiamama\ta- W.itQe enCümenine .se4edilerek arada Göriilli::t'W 1ıd A'-•DfA y·-.-• 
aıı.. 1J na mubtbll blit:lıı yo1la!' Y€n1Ç&- A rnaoutlu "Lta lıtalua Ticnret wkaJetine bildirilmek Uzere dır. VilayetimiziD. lazla ~'Ola ihüyaoı 1>1- sıhhnt mUdilril ile memleket hastanesi taama için Yugoslavyımm 
rllme ve Sip211tt ~eaıı<ma menrup ailem- R T n hazırlanncak itha1'1 eşyası listesinde duiundaıı fazla para ~le :az i'.ol v.a- baş he'k'iminin de iştir.lkiyle tetkiki ve :t.iade ibir cözülme ltekl.,_ .. 
larla d01mumı. Bunlanı ~e avam 1 f, • • L bi.lhacsa bMe, otcımoDü :lAs1iği ''e muh· nılmaldansa daha sağlam.olımyan, fakat tahsisatın arttınlm~ı tı~sundi lnr ça- ~-(l~aca~.. h 
tabekasıııı teP:i1 edeni. ~ü~ bal- moj! Ü ıyetı ÇOR ağır telif kumaş \•ardır. bugUnkU :ihtiyacı ikar:şıhyan uzun yol- re lnıbınmasın1 teldif etm~. D?rdüncU ihtlınaJe r-3' 
d1n çıplak ~ adam!ar da kabldı- >- lnr yapılması esası tatbik edilmektedir. Bu teklif kabul olunmuş ve bugün taz)-ıklcrle birlikte ıa5bll ......... 
tından kaklmh bh:bJ!k bir bt da- [Başta-rafı İ. ci Sahifede] R=:.:"sı-t ..1-s--.leriade Bu ha'hat &erine tabir 'haldcmda saat 14 te tekrar toplanılınaic üzere devnm etti,ğinc bakılırsa A.bm..,.111! 
ha :mtnın ibubnuy.oıri!u. ..-. ... 115 u.......:: ıınuamele takıöine llüwm o1madı!ına ımiiWcereve nihayet ftllilmittir. Yunanistana barnn: ıiçia m --

Bir su ~basbnıtıı andıan bu izdiham, 1TALYAN MAC;LUBlYF.'11 işi olan yoksullara karar~. ıoooc:ıouu6Uı:ıı:ıc:ıı:ıı::ıcı::ını:ıı::ıı:ıı::ıı::ıı:ıı:ıı:ıcıaccx hcklcdiğini knbul etmc1s: zuuıt 
hundan evvelld ilıtilAller.de oldubJ ~ibl PEK Aı";IR... ~ardan MASRAF BOTçml Af rikada it al yan Ancak hitdisc1er yalım Allll .... ~ 
Et ~ydmından, tnanhu1un dlğer Londra 19 (A.A' - Askeri mah!ille- Bundan m 941 masr:at 1bütçeskıiD 1'cyfine n arzusuna iiM i ..... . 
.em1lerlndeld Y~~eri1.erl v.e Sipnhl bö- rin kanantioe göre 1ta1yfU11arın Arnııvut- Devaiıi rcsmiyede işi olan yo~sul!&: mtlzatreresine geçilmiftlr. Evveli. meo- hezimetleri Je. Alman koınbinezonlan ve 
lükierlne omamus k:r~larchn faqrak Ju~ yapfJ1dan son fa&lTlmlll ilim kal- ra bir yardımda b'f1~ ve ışlertnı il.isi umunll 11zasının yevmiyeleri. bak- ne olursa olsun oman kontrol eden 
'henc;I de ayni no1ttaya, • .ıu mı>ı:Clanı ta- ınası ttalyımlarim aJhr bir rn"i!lııbiyet- kolayca lhalletınelerw temııı eylemek ikmdali :22150 !liralık tahsisat ka1'ül ıvam ediyor tit 'ilkim btraknadı: olan bir ~ok 
rafına dol,tru akmalcta. 1-ıep Ol""Y"' nlrik- 1lr. Bu 18.arrtn bunöan €VVP!ki1Ptlnln için yardım severler cemiyeti tarafın- edi1mit. . huswı1 mtihasebe mtıdür r Bqtarafı l. ci Sahifede ] tnn da hc. .. nbn katmak llmndır. 811 
mekte devam ei:1i~·ordu. 'b('J)s'inde-n da'ha ge'ni.c: olmıı"l'tur. Ve ge- dan hakimlik ynpmış bir bayan tavzü memur :'1:Ustalıdimlerinin ücret "JC Lo dra 19 lA.A) _ K~ !tal pyet 10 kndar %!t neticeler teitar•~ 

Aradan bir kaç saat geçtikten .sannı ni!!1l~ ni!betmae -de !b1yanb:.r ıçm 'ÇOlt ohmm~, lharora1ı daireler __..n 'SOl.320 r n yan- dtr .O Almnnlımn mham 11111111..-~ 
At meyc!anıM& ~he aisall yere dü...~•- r;ohim !!tieeler ver.mı~. Mahkemelere va hükilmet dairelerine :tarak"":esbit edilaüP Bu kadmrh ~iyi ~knvem~ gösteriyo,far. Arnzl.. vıniyete 1h8Kim o!amry~ hlıilllllllll'! 
yecek derecede kesif pir kalabalık pey_- T~·lmöe 30 !kilo etre ;k blr ce-n'he 'istida ynzdınnak istiyenler her 'Car· iliı·0, •· fazl tık 01ması da IJ:a- nmktasarplıgı haseblle ısavaJ çok .çetin ol- yeril kaplannııı 1boyun eimelerl • 

-t-. şaıriba ıgünil öğleden ısonra saat 15 te 'l ~ ~or.e a ppı • ma dır. emeldir 
da uuııuştu. -"terinde ltalymtlar bir ıgedilt aC'!nak \\".e hal'----ı ...... -:Aerek dilekle . . bul edilmi.,.."1.ir. Tahsildarlamı sayısı .arı- Berbernrun geriye .nlınma~ı denizkud- • • 9!-1 "Xt-d ıt'-2-- __ , h L .1 1--· ı Kt!V~&ı;; g.&U U l'Ull ffieCC8• :t--1- ..__t.._!1~,_ ~n~ iJ!I ' 1 

o!ı:J erce .aı;w. an L<J.u:yc.uı eıuer, er !rt-ralejiıt neticeıı.er AKll"V!n?T"2~ ça tc:mış- nen Y""'Urabileceklerdir. ~~ ~ '~ ;yaj'l.UC1A ııve ıv ~- retini elde etmeden imparatorluk 'kur-
tararta kulaktan sa~ır ede~k mertebe- ]ardır. Tnnrr.uz :tamnmen aki'Tl kal: •sbr. "'lr' 0 __ yet lbü!çesmdeki açıı.ğı kapamak içın "llllnın 'ldynsetli bir~ o1m.ad.!{mı Musso- ~Aer~ICC~l)OCXllll•••-• 
de mflthlc; btr güTültü tevlit etmektr 'tta'lyanlann uylırtı ~k n~ırihr. IÜC'Oncü C E H R l Mİ Z muhtelıf ve lüzunllu esaslar tes'bit otun- liniye gösterecektir. 
ıldi. dağ tümeni mevcudunun w1.ae ıın - so ., m~. . .. . . Kahire 19 (A.A) - Ordu namına be- Amerika daha mü 

YcıfÇ"'rı1tt arn.mıdan .bir zorba öylP · kaybet:nıis±lr. Sardmw.ıı tfunnninin Ağaçland11'111yor Mü_teakibe? ~a!1-8 lbü~ mtıza- yanntta bulunmağa mC'Lun bir znt şun-
ayk-..rı.:v.ordu: • . .,.nyiah eyni <ferace& büvüktilr. tki ci Şehrimizin muhtelif mahallerini ağaç- keresıne geçilmiştir .•. ur:~ .~?Wer~- lan söYJemiştir: kararlar af'~fe-
-lltısreY P~ gıbl ~hadır .. mu'ktedır ı;iynh göm1ekliter fırkası her ne 'kadltl'k landırmak için belediye tarafından süs lerden ~nra ~fıa bü!çesı but~ ~ı- Eritrede Keren cephe.sind~ kır.k dcre-

biT vnir .srbep.tlz. Vtte azloJund.u. Biz t?m 1("5c1drutlü 1hir 'fırkn de~i1se det><? fıdanları gelirilm.iştir. Bu meyandn IAt. ~mıratı mut~adiye ve saıre mas- ceden fazla lbir hnraret altında fiddetli sinde gibi 
Hi.L"Tev ~y.ı isterh. am z~ta umdığı teSbit edilmistır. •Kadife kalesiıı tnzln mı'lctarda ağaçlan- raflariyle 93,300 lira olarak !kabul olun- muharebeler olmaktadır. Burnda göğüs 

Kolla:ı:-J .döVTUell pala.bıyıklı l:ı1r .s!J>ahi Esir.ltt arasında bir tümenin bir tabur dırılm•ctır. mustur. ı '"ğUse ı Ü · d d"" 
ise: komutanı da vardır. ....., Sonra Maarif !bütçesinin müzakeresi ~o ___ ,~nrpışma affr _:r;_~ ctlesın .!-ı :t~Ualn 

Bi n:- d _,,_,, -~ Y.ukan maballeler.in en güzel bir isti- b ' k if .. d.. .. il taaı-.nız.uın muva iiAlye e 11..,.sıçu.n -
- ıze r:ıusrev ~ "'~vrı ~ 1TALYAN AC::K~tNf rah:ıt yeri olan Cilmhurlyet koruluğu- !r ço ~~n, maar mu ~un n :ve milştür. 

gı-rdrnıez, diye arnar baTiırıyonfo. na da yeni fidanlar dikilmiştir. nıhay~t valinin uzun boylu ~nt ver- Hab,.c:istanda İtalyan kıtalarının isti-
- Psilsaha Hr"-a-ev p~~vı fitliy~'k AVUTA YALA.n.J\R mel~nne sebep olm~. muallun maaşla- ka ....... bT cld b b H • 

cmm :a7line s .. 'ben olan Hmz pa."8dır. .&tina 19 (A.Al Esir alınan ilta'lyan Bir •arm..;·~ldtirclü n 826.000 lira olmak ilzere maarif 'büt- mctı. ı ınmem e era er a~ llS-
frl.. un vPri e Pcl:i, ke!nd.İSl oturdu_ subayının fut-ünde ~'kan bir hatıra def- u .,-- - v ~ 976,ıso lira Olarak tesblt edilmiş- 1~metinde rlcat ettiklerl :zanned.ilmek-
R -• St'fmnde bie bir !şe yaramzyan teri lta1van l-.rtaatmm lbitldnli,?ni teyit Karantinada 95 inci sokakta Osman tir. tedır. . 
B~'f-·- --retini isteme..n•... ~ir. D~ rıtt7lll'1l1l ha1d1d va- oğlu araba silrücilsU Mehmet. arabayı B d · t t in bUt- Berbcranın istirdadında Uç sınıf kuv-
~ .... ÇL.Q :J ·U4<. un an sonra zıraa '~ ve er er tl da cA..· ;ı;x.· • •• _. ..-: 
~bahk .araS!ndan birisinin övle .dl- eyet ttalymı krt.afanndm gir.l~mekte- ~ekemediği için kızdığı All ıoğlu Ahme- çele.cinin mUzakercstne lbaşhnmıştır. v; er arasıa ~uır.M61"1;D g.ız~ llcuCE'-

:FMf'K Sa~.nm al~ bir -. lku.1- !r. Ordu myosu P-o oraustmun Yugos- de nlt yUz lira kıymetindeki bargiri, Müstahsile tohumluk buMay ve saire 5•1 alın~ış.tır. ttalyan ganuzonu şehri tah
lan!nll'l ilttr.ne maya blıfkeıı hılerce J.v,·aya ~&ini ve Sellnl\t nurlne y{l- araba sürgü .. demirini başına vurmak tevzii için bir fasıl açı1ması _kabul ~dil· ~t~: z:~m;i;ti~:i:1~~ 
adam ~ailam.n vırtare.a a ~ :riiı!'

0

!!iln!l ıre Yunanhtanda mb1M çık- surctiY'e cld~ ve yabJaııınıJtu_ aikten osnra ziraat ıve wetenncr btitçe- tak" _:ıı n.:!-...: ::t....-_ ~-ali 
-~a koyllldllbı.t'! - ~5mı haber ~'>'ttr. fta~'1tll ~e.ral- ileri ıde kabul olunm~. nu ıp rueın ~ muu~Le ~m ve 

- Hllsr:eT paşayı isterük. led de Allman krtalannın müdaba1e et- Çill SUlb yapmıyacak, Veteriner bUtçesl 35 210 liradır. Arbaslcuvvetlcrı ol~u~ .• Harekl\t pal'-
- Hahn ~- ti!fniıı MWBOlinJ tı!rafmda bf1diıildi!f- zale JlKO'l'ÖK 'VE muAlı.ı:M lak bir 'flurette netıceleorı.mtJ ve beş sa-
- Bf!llll ~ Han:o bize tn1iıa & ıa:ı bey._ etıniflerair. re kadar harp MAASLMtl at sUnnüşttır. Yerli halk Somali kttaatı-

edecek Bunu mUteakip sıhhat bUtçesinin mil· m •e.vinçle karşılamlfbr. . 
.~------------.. ----------••• w --<r-- zakereslne geçilmistir. Bazı doktorların ~tina 19 (A.A) - Yunan ıgnetele.r.ı 

Landra 19 (AA) - Bir Öğle ziya- rnaQ!anna um rapılmut 1uı1dnndaki lngiliz ~ln m:rkerl olan~ 
feünde Çin bUyUk elçisi~ ki: ttltlif w müracaatler mevzuubabs edi! ranm fşgalhı!n Ywıanıs~~d~ da İn~lteSON TELGRAF 

- U 3 l {S::lt"'-a Mwıahin:r..ızdaı Miildcelc!ir) :: 

KIVIRCIK PAŞA 
~k ydrnıda itrnt"İt'e .gideee'ktir. Mliprilnileyh hazretleria1a lzmlrde lev 

blide ıalihyt ~ ~mla edilmekteatr_ 

{ D.BAMRA) 

- Çin fethedilmemiştir ve asla edil- diği vakıt muallimlerin hakl~ da ile- re.:tcadar ev.ı.nç ihasıl ettigını yazıvorlar. 
miyecektir. Çin yilksek bir ~fe malik riye ısürtllmUs, geçen sene ilrtisas Gere Dük. ~ Davustunb 

1 
. .ıı. 

1 
muhtrdemelile1>la~~.~~O bin 

~ dolaya Allaha $ilkretmek- ti olar.ak m88$1arma um yapılan iki _ışıye a .1& .o~ ıO • mu ,uıc.ı.JAıe :ı.~ 
teclir. Sizİll mmt bir CöırçiliıUz Ye Ame- ;mütehassıs doktordan da bahsedilmit;. zıyet! {lmıtslzdır. Britanya orduları !tal
ribhbırm Wr B.uzve1ti nrsa bit.im de neticede do'ktotlarm yeni kadroya ,g~ yan. ımparatorluğunu ~kıft nmand 
Jılare.al IÇmb, .... hnjr; ardır. ~ zam Ye}"a ihti!5aslan kabul ~ta~an. sU;cek ve dı ~ mer teşeb-

Qa. ~ Oe harbe lb.~adt.,tmdan edilerek 0 5\l?'etle maaŞlanna ili.ve 'Y&· bus1en içın amade olacaktır. 
l>er1 mbd baretini bir mlill arttır- pılmast lmklnsız göriihnQştür. Kahire 19 t(A.A) - Or~. ~1c :İngiliz 
__._ Cla elhtla .Bt ..W!ifiw ~ Memleket basta.nesi masraflan bak ~, kara.;~:da~ !:_.bli~~ -"--
bW&rml .,.wlıhr, Ç6akll iN gi- kmdaki bU.tçe .encUmenI mUtale .OL~must.a ADY, ue0 .a ,uu- .§eY wıwt· 
W ....... ,.,._ Japoa_pjt glrdiJt ••· .sinde hastanede mevcut ı25 yata!m m~. • • . • 

~T.="DW""":''e"lll1!191""_flll_.._._...,.,..ım1~11!91---------6 ......,.____ .... ......_,. .. r•• ~. 300 2e !indiıi1meıt .._._,,.: edi]mt.. ve §a- Erıtr.ede dil§man. şiddetli :ınukal>il ltil-... .....,.. ., ™.um IUQW__.,. -J.cmmr ~ '&01 cum1ar yapml§tır. Bu hUcumlar dilsmana 

:········-.:·············· .................................................... ~·········ı 

i ~ BlJYUK t~ıiKAYE ~ i 
• • • • 11 ............. _ ...... _____ ............. ._ ..... ___ .._...:.. •••••• : 

Canlanan ilev 

nfır zayiat verdirilerek pliskürtülm~ 
-.,..... etti: tiir. 
GallıetW uiuftaıaJWa-ı. Ba1mn. - Anlıym ya. Y.ıldız öv.ey l>a.h:ı Habesistanda ttal~·anlar üzerindeki 

.,-. bı•w _...._._tabii lllmeftm yanında mesut olam1yacak .. HaJbtdti_ 1aey:i1dıi'.ıtz denm ~. 
,,_... ~ ~tek tik trme ~ Eninde sonunda... Bizim istedi~iz. Lon!ra 19 (:i\A' - A.Sker! ma1ıfille 
ıam.. ıarbaaa.. bpat•ta Kalktmı. de~bl ya, bun mesut olmasıdır! rlJı kanaatine göre HabeSistanda IU!nttmi 
dalla 11J1 dhılernek lçlB blahm kapıya Babam bir kahkaha salıverdi: 102aziyet memrıun:iyPt ftlicld.ir. fngilizle-
a.,.aı.. Şimdi !lldlil aa.. alcdh ıçattp- - Ha! Ha! Şimdi sen1 ynkalad1m! O riıı Berberadm giden yo! bovuııea i\er-
7uı!aıdt. Mll41aM lcl ..._ Mi ltbre kndar -seviyordun onu! Ondan ayrı1m~:k ;,'81 Jruvvetlerile M~ai~aıt blltan 

------x*x ~ ithaf etmııtt. 8D9l!m ae ~ istemiyoraanı Ah, ~k1en pek ko- ,;; Doggo !ür.eıiıı.aen i!~ <!im .!ngi-

--0-

[ Bastaraft 1. d !af&ifeb f 

r A,Ull : ~Ut rffAIZ ~ ı.ent kenat yamıuh a18yaca- mik! Kızımız bizhn 1pl~iii pazarn ıçı- ı:z ikun-e.tl~ !ta1y:anbnn 'lbt.fu muva-
1. ·vy tım ~eıı:A1i. ö,te tbir ~ karacak, görecebin! hem de şekerim <1"1e hatlann1 tehdit ~myoi'1at. TAHSiSAT ~ 

- ~ - ld! senlngerıçliktm.daha güzel :ay:ni:?.aman- Londra. ~9 (A.Al -Htı1,q ratan- Vaşington, 1~ (A..A) - ı:r-~ 
Ka1Wıa kwwede ~1 Awm dıı. ~~n.ıe, daha fmaı'kçı! ıperredednin Dcdeft Markom taiiy'kle- ler mecliıi reisi Reybon b~ ..... 

ynl'tTn c:a::ııt SOM.a •DD~ 7.aıif bir açı'k ale-llde hlr.ao.ıtu 1'M mmrmele ediyordu. -ıu baham. 1teıDim iÇbl, bir 1tenu1t pt.?ÇI- Şimai aes bay.ağı ve l<:ötil .!idi. Annem- ri artmahadır. va ~·Ardım iı;in 7 :müvu d.1.ta .... f.t!" 
mavi mb• u i~ o1ar.a1c :Salona gir- O b&ır ısafdil idim id, b!ndi llcmdime; ntı paylapmıy.n., lher blrl k~ine do~- den ve hmi!~ ildmlıden de nefret edi- Diier ınuntılblu.ıa ıumumı1 Aedeyi§ 1-:ındaki kanun layihaaınta 7111"8 
dtm. ""benimle ifflhar ediyM-!• divordum. nı ~ i1d lt~ gibi didi$iyorlaıdı .. yordu. B_ir S.n stı1dlttan sonra, nD.M"n' .devam ediyor. gün) kabul edfleceğinl ııö.,teadfd'~ 

ÇOk ~1zel lr.r adam ıolan .ann.emln ko- 'Her lkes se.'kı1ip gi~mce da1'a lbir 81"A- Btraenlnre ml.mm seııil ınkinl~ yorgım ~ıDi l90t'du! -

c.ası. bHtUn dostlarına birlıirl ammcıı lık mnemin yıtnmCla 1.kıllann, ııonra yat- - lrtutab-.br:, &ai, Onu ~ hı~- - Öyle lse -ne 78'.Pmamı ıwstye edi 
beıl 5 .. ey kır.ı .olarak 1-akiim ıetti. ikt-n- m!I~ ,.tttim.. TOf'UM. Bir de RD mıiha!ca ~ bahlım. Jm"SUD? 

.disl pek ~ ıolduğu ıicin, bu takdim Uyumazdan evvel rpl zınnan ~l. Ba}-at am&umnı b!r JıeViınli ~ğu ne 'Ben kapının t!ibine oturmuştum. Bıı-
1n~s1.ml he-r k~ ın-k ~.Ji:rdi. TI'n'kat bir .aalınea, er't:!>si p.balıa kadar. ~ ıgöriirlir! 'bam ana son i!arbeyt mairme~ ham 

Do~rııo;unu ıs'ô •liy-M"i.m, o a~ pel: ?i: nefeste uyni!mn. Uvmımea. lbu güUI Annem dedıaI ıeenp ~ru. Nrha- lann"ken ruhumda derin bir takatsız1ıl; 
ıne..c: ... bir ~,.ce ~drdim! Bana her tıt- ırtira'hat ~Ct"~nin zev-b1e M1! .neşe au- yet, ib~s htnrt.an 'bir eda n~ \•e öli.r.n a.cılçı lüs.sediyordum. 
ahın ı~ri'tlar ·a?}"Ol'du w '!ral'8P ge- ~·ar1ren, ~fil' o.dam,,n 1'$rıpısınBan ba- - B 1.. S!"'.I!!n hmfı.nam l:ıimi\: bir - ö~e nnnec!erlm ki Y1ldm 'Yatıl• 
ırino ~·ı• id ordum! bamm S"'~İni duyıır gibi ofaralt rüya · aplık. &brt bhlıı ıicln.. b'5vle lbU- • me'kte~ -vermek mlirac-cah olur 
Büvtık bey.az Warıonun TMll mı~md'l ~-:ird rrü'Ilü zanneUim. vük bir kızlıı bir arada yaşnmak. pekjBa~ka ıbir hat "<;arest g"ôremivo.rıım. Ber 

.göz kamaştırıcı bir parfokMda he1irel" - Pe'k1, peki ... 'Diyort!u. an,l\~ık! '\len müııtü1ü ... Ayni zamanda pek mUş1di1 halae, en pratı1t olanı budur. 
mavi robum i~nde, anne-m" solrnlmu ~nu idare işini bilmenü,.im . Peıd am- bir 'iş olacak ••• 
duruyordum. O bana, kızı gibi deJil, ma, ne lstlyomm Şte, elimden bu kadar Kanamnak istiyen bir sesle ila•e -c 8itmea! ,_ 

B U C O il LAL Ede Telelon: 279 
t-POl.İS AVCI TA U U 
2 - StLARSORLA! XN ZAFERİ 
3-TUBKCE HARP 3UR NALl•D~ 

TARARTONUN BOMBARDIMAKI 
4 - Bamca Yanan Harp Jurnahnda 

Yunan - 1ta1ycn haTbmm ilk juma'll 



~~T PERSEMBE 1941 'f'BNI ASl8 
& -& 

Bir Yugoalav şehrine Ankara radyosu lzmir ithata~ g~:!ğü!den alm11 ol-

yanlıılıkla bamba- --<>--- duğum 4/47 sayı Ve 20/3/940 gOnlü 

Siyasi konalftl.3 
----co,----

/\t1an6kte harp 8.00 program ve memleket saat aya· aynlynt makbuzunu 2ayi eyledim. Bu 
Lar atıldı n, 8.o3 ajans hnber1erı, s.ıs müzik; 1ı:erre yenWnı .. atacağımdan csktaınin 

(Pl.), 8.45-9.00 ev kadını • konu...cıma hUkmU kttlmadıgını illin eylerim. Şiddet e devam 
. 
ıyor ------da Ba.y Şükrü Esmer dünkü konuşmasın· 

t~ürnte !Unlan •öylemiıtir: 
oiın- fngilizler Cicila.yı • galc muvaffak 
ac;UŞlardır: Bu ,cJJr, şarki Afrikoda 
~l~radan sonra t'n büyük tehirlerden 
'llup lr, lngllizler hnlen Habeşistanı ce
t~"'b §arktan yarım ay Şt'kllnde elde 
~~ ulunmnktadır. Bir ay sonra 
1-fa:~ cak )'aimur mevsiminden evvel 

A. htanı almak htemektedirler. 
~ 1lıavutlukta ise, ltalya çok sanıl
boYii olan preştijlnl kurtarmak fçin 
dıı~ lı: gayretler sarfetmekte fakat um-
~ neticeleri eld.., edeme~ktf'dİT 
A l'LANTIK HARBJ 

lorı ~ld.ntik muhatel>esi, geçen senenin 
Alın ahannda yapılan hareketten sonra. 
leı ~n:vanın giriştiği en büyük mUcnde-

rınd<'n b'. 'd' Al ırısı ır. 
s1..ıı.n;anya, geçen sene ilkbaharında 
lrıgn ınavya hareketini başardı; fakat 
~ti ~reye karşı yaphğı istila teşebbüa
tlrn~~ tamamiyle kaybetti. Almanya 
ltcrt~ bu Atlantik hnrbı ile lngiltereyf 
Ça} e ve harbı bu suretle kazanmağa 

Amale tadır. 
'tti~rnanyanm Atlantik harbinde takip 
~'l\11 bu defa gürü1Müzce iıe baş
~ . .: Geçen sene ingiltereye taar
ectn!.~u 1 S Ağustos olmak üzere tesbit 
~ "';'~ fakat Ağustosun sonunda da 
~~]" npıhnamış ve nihayet muvaf
Ltit" et • zliğe uiramtf(t. Bu defa. büs
tilc 'halaıka tabya takip edet'ek Atlan· 
tbi ine gürültüsüz ve nümayiımce 

ınıi,lerdir. . 
~iı~·U.ntlk harbının ikinci baftarıi bit
tin~ tr~-!~. ~uncu haftanm zayiab bi· 
dır ~den 100.000 ton daha a,;. 
Pca\ \raJcıa, bu rakamlar deffiıef>llir. fa-
A~ olan neticedir. 

tıi~ı Olanya timdiye kadar hava ve de
la.nnıh vasıtaları, konan gemileri kul· 
lıe. ~rr. Bu defa ise Atlnntik harbinde 
bıakta vasıtayı ayni zamanda kullan· 

l d,n'. 
'•ra!zler bu mücadelede zayiata u~· 
~D' 18!• •. fakat •ornında kManacak
~e • Buy.uk harpte te böyle olmu.J, 
~ili zayı'!tla"?1ı te~afi çarelerini bul
L.ril~"· ŞımdikJ mucadele de vaziyet 
~ erenin lclıindedirt Yeni İnJaatm 
d, ara. Am~b.nın yardımı bu telafi 
lttııı ~ en b~ yru-rltnıcısıdır. Bu
•L için Amenluuun rolü son di!rccede 
"Qentmiyetlidir. -

AMERiKANIN HAı~P 
VAZtYETt 
~y Ruzveltln son n ıtb. Amerıkanın 

BU GUN TA 

[ B~ırtarafı 1. ci Sahifede ] 
ınanıulitından olduğu neticesine var
mışlardır. Keyfiyetten haberdar edUen 
İngiliz hükümeti kendl ııammn tahkikat 
yapılmaamı emretmiştir. 1 :3 Martta ln
giliz hükümeti Yugoslav hültümetinc bu 
bombalann yol oaşırma neticesinde İn
giliz tayyareleri tarafından yanlı"lıkln 
atıldığıru bildirmiıtir. lngiltere hüküme. 
ti bilmiyerek sebebiyet verilen bu hiı
dlse hakkında derin teessürlerini bildir
mit ve bu yüzden zarar gören eşhasa taz 
minat vermeğe ve maruz kalınan hasar• 
da tazmin etmeğe amade olduğunu ilfı 
ve etmiştir. 

orsa 
ÜZÜM 

617 ÜzUm tarım 
20 K. Taner 

637 Yckfuı 
2393491 eski yek<kn 
2399861 U. Yek\ın 

No. 
No. 

7 
8 
9 No. 

No. 
N!'! 

10 
11 

ZAHİRE 
75 Ton 
42 Ç. 

K. Dan 

30 ton Fasulya 
10 ton 

104 Ç. Susam 
17 B. Pamuk 

22 25 25 
27 28 

16 50 
20 51' 
25 
32 

yol 

9 

19 75 20 

28 75 29 
59 70 

harp vaziyetini teshit ve tayin etmiş, 
Amerika yardımcı d~ğil hakiki bir miit. 
tefik olmuştur, ve Bay Ruzvelt Alman 
harp usullerini, Nazi felscfesinl tenkit 
ve tekbihtc Bay Çörçilden ileriye git· 
miştir. 

Filhakika c Yeni nizam> adı alhndıı 
kurulmak İltenilen sistem cihanı «tabi 
ve metbu• adlariyle ikiye ayınnıştır. 
Bu naktadan yeni nizam yeni bir şey de
ğildir. Amerika, bütün maddi ve mane
•İ kuvvetleri ile böyle bir nizamın ku
rulmasına mnni olacaktır. Amerika. ln
giltere, Çin ve Yunan hülcümetlerlne 
mihver tahkimini ~·ıkmnk için her yardı
mı yapacaktır. Aml"rllı:a bundan b<lvlı
mihverin dü~anıdır. Bıı sebeple, yar
dıml nn raknmlanndan b hsetmek ma
nasız<lır. Bundan sonra, yapılan §ey, 
harp levazımının ve gemilerin ancak 
bayrak değiştirmc:rlnden ibarettir. 

Rusyanın vı:ıziyctl rncşküktür. 
Alman gazetelerindeki neşriyat mun. 

hasıran Bay Ru7veltin nutkunu tenkit
ten ibıırettir. Nutkun metni katiyen ne~· 
redilrnemiş, bu suretle Amerikanın kati 
karan Alman halkına bildirilmemiştir. 

e e! n 4248 

l •• Glark Gable Mar on Dari in ya arı 
Neşe, zevk heyecan dolu şaheSt>rlcr 

HA B İL Ve K A B İ L 
2 •• T tt R K c E Bar a os n Ev R ı N o E VENEDiK 
2 •• Rwnca Yuna Earp ...... --aı Yunan - İtalyan harbı 

ı.....:::::==----~~~~~--~~==============~ 
a~~ İ S A i B. L C JE : 

lıırıdr tğin senelik içtimaı 24. 3. 941 pa?.artesi günil saat 11 de Kardiçalı hn
olun cı 45 No. daki Birlik &lire.erinde yapılncnktır. Azanın teşrifleri rica 
n, ur. 
~ u,z~A..1\m: 1940 hesaplarının tasdiki ve idare heyetinin ibrası, 1941 bUt
irttih nb tasdiki, yeni reis ve idare heyetile muamel?t ve hesab3t mU!c tişi 
~·· 1.090 (669) 

ız 
11 M:!Jt StCtLt TtCARET MEMlffiLUCTJNDAN: 

-1 ~l edilmiş olan (Erler Tilrk Anorıfm Şirketi) nin 12. 3. 941 tarihinde 
~ ..r lU toplanan umuml heyeti zabıtnamf"_sf ticaret kanunu hUkUmlerine gı;.. 
~i n .~~ numarasına kayıt ve tescil edildiği il~n olunur. 
l • zr stcılı ticaret memurluğu t"e..<ımt mühllrU "e F . Tenik imzası. 
2 • abıtname 

: liiss<'derlar cetveli. 
Etleı- Tür~ Anonim şirketinin 1940 yılı adi umum! heyet toplantt.<ıı 

u~ zaptıdır 
ıirıd UnU heyet 12 Mart 1941 carşamba gilnll saat 16,30 da şfrklAtin merkf'
dOr e toplandı. Tic.-ııret veldlletinl temsilen ha7.ır bulunan İzmtr ticaret mU
oldu~ııavinl Cevdet Ankut toplantıyı icap ettiren ve..~kfn kanuna uygun 
b •ltı dnu ve ruznıımenJn görllşUlme·i içhı kanun! nlcınbı Pberiyetln mevcut 
l'eisli~· u~unu bi•tPtldk beyan eyledikten !:Onrn celse İZ'.mlr!1 Tal!t Erboyun 
'İı-k t>'ndı> a ıldı. Rey toplama memurluğıına Yu5Uf TaHit Erboy kntlp!iğe de 
başıet nıuhasebecisi Reşat ÇelPbl ı;eçUdikten sonra ru-ınamenln mllzakPreslne 

1 ~arak a~a~ıdaki kararlar alındı. 
2 Met'lisl fdıı!'P vp mOraldp raporlan olrunerak ltilfakla kabulüne 

tbr_..:- Bilfinço ve kl\r ve urar ht!Saplannm tetkiki ve meclisi idare az, larının 
"-"illa 
3 _ Esa 

den N b s nıukııveleıınme muclbince tecdidi lAzım ge1en mUrakipliğc Y'"ni
tlç a drı. i Uzdilin senelik 150 lira Ocretle tekrar taylnfne ve bu ücretin he!' 

4 Y a bir tediycsfne. 
\re }{- ~Sil! mukavelename mucibince (YUSUF lZMtRLt TALAT ERBOY 
'l'11~t~!PANYASI) nmda hl.uedan bulunan rnecl.Jst idare ausmdan Yu.-;uf 
hilınes(~Ya $lrket ~evzuatmı alakadar eden tlcarl muameleleri aynca yap3· 

ttri içın izin venlmesine. 
dan ; akta karar verilerek nımamede başka gö~Ulecclı: bir şey olmadığın

'J'· 0111artıya nihe'.':et verlldl 
•cn~ı \<ek51etf komiseri Umum! hf"Yet reisi 

H ·y ~ evdet Arık.ut Ahmet Talat Erboy 
'.{ 

1 
{'Planuı memuru Umumt heyet k5tibl 

21 ku Taliit F.rboy Reşat Celebi 
tıinı ~iukruı:Iuk damga pulu üzerinde 12 Mart 1941 tarih ve Erler Türk Ano· 

''i r eu. 
l-lıı •d Hlssedaran Hurunın Cetveli 

Ci( :lrnnın ismi H~e Adedi 
A.~ z hrrıet Tnlnt 1".;ı..-
~ ı a 'r ı- .....,, uuy 

:: lt.~uf T:ı~! irbboy 
•vıth . r ov 
Serv~l't Tnltlt Erboy 
"ekn· Fe"ruh Aduln 

780 
100 
100 
10 
10 

tkametgfthı 

fzmit' 
:'7mlr 
İzmir 
İımir 
lzrnir 

l' 1 Avukat Nuri S.tkı Erboy 
1 

'a~t vek51"ti komiseri Umumt hoVet reisi 
~ evdet Arıkut Ahmet Tnlat Fr"ıoy 
"iuy \0rlanın mPmuru Umum1 hl'yet ki\tibi 
23 ktı 'I'n1nt l-~rboy Re!ıat C elebi 

ninı Şi~k~iuk damga pulu üzerlnae 12 Mnrt 1941 tarih ve Erler Türk AT'" 

1076 (661) 

12.!lO program ve mcnı.leket saat ayan: A. R Karadavut 
12:33 müzik: Tek ve mUşterek şarkılar I079 (667) 
12.50 ajans haberleri, 13.05 müzik: pro: 1eco0t:ıacıcıcco;ocı::ıc:cı~ac:ıcıcıı::ıı:x 
gramın dcvnmı, 13.20-14.00 mUzlk: K A T 1 A ı. A K A 
(Pl.), 18.00 program ve memleket saat- Ticarethanemde müstahdem Mustafa 
ayarı. 18.03 Konuşma: Ziraat tnkv1mi Aksoy ve AU Aksoyun 1 /3/ 941 tarl-
18.08 müzik: Radyo caz orkstrası, 18.lÔ hinden itibaren tlcaretbancmdcn al.Uka
müzik: Kadınlar fasıl heyeti, 19.10 ko- lannı kestiklerinden berayı malUnıat 
nuşma: (Seyahat Röportajlan), 19.30 muhterem mü~terileıime illln cderlm. 
memleket saat ayarı ve ajans haberleri, Taruna OatencW 
19.45 milzik: Rad~10 ince saz heyeti, Mehmet Anzal 
20.15 Radyo ga7.etcsi, 20.45 mütlk: Ke· 1088 ( 666) 
mence solo sonatlnn. 21.00 müzik: Din-
•"Yİci istekleri, 21.30 Konuşm:ı (Sıhhat 
'i.lati), 21.45 müzik: Radyo orkestrası , 
22.30 memleket saat avnn. ajans haber
leri, borsnlnr fiatleri, 22.45 müzik (Pi.) 
'.!3.25 - 23.30 yarınki program ve kapa
nış. 

iZMtR BELEDtYESlNDEN ı 
Atntürk cnddeah,dc Şehir Qtcli hah. 

~esinin tesisntivle birlikte bir acne müd
detle kiraya verilmesi yazı isleri müdür
'üğündeki şartr.nnı~i veçhiJe bir ay 
'l'lüddetle paz.arlıh bırokı\mışbr. Mu
ıemmen senelik bedeli ican 1000 lira 
•r.uvakkat temınab 75 liradır. Taliple
•in teminatı iş bankaırana yatırarak mak
~ uzlariyle ve g11Zlr.o i('lerini idareye eh-
. eti oldu~una ddir belediye riyasetin-

1en 16/ 4 / 941 tarihine kadar haftanın 
ı:>ıı7.artesi, çarşambl\ \;f' cuma günleri 

a t 16 d11 enciime•ıe müracaatlan. 
20 24 2'J 3 1094 (665) 

-------
iZMIR BtRJNCf SULH HUKUK 
HAKIMLlt.tN'Of.N : 
Davacı hazlnei maliye vekili avukat 

' adık Boratav tarafından fzmir büyük 
<ardıc;nlı hanında 66 numarada mimar 

und iJe müşterek iş yapan Aziz Öz 
aleyhine 941 /75 numara ile açılan ala
cak davasından dola) ı müddeaalcyh na
mına gönderilen d.sv(:tiye varakasının 
blla tebliğ iadt'ııİ iize:ine ilAnen yapılan 
tt'bligatta da mahkemeye muayyen olan 
>,ünde gelmcd :ğinden hakkında gıyap 

1·aran verilmiş ve muhakemede 2/4/ 
1941 tarihine müSl\dif çarşamba saat 
onn talikine karar Vf'rilmitı olduğundan 
müddeaalevhin yevmi ve vakti mezkur
dc bizzat iabab vüc.ut etmesi ve yahut 
Uırafmdan bir vekil göndermesi nksi 
tJkdirde hakkında r.ıyabı muhakemeye 
devamla karar verlleC'eğt lüzumu tebliğ 
makamına kaim olmelc ve bir nüsha di
vanhaneye talik blınmak ııuretile ilan 
olunur. 1096 (663) 

o . .. 
Aydu hattınrla Ortaklar istasyonu 

civnnndn Ortaklar Parke tnsı oc:ık
bın için trış işlemesini lyl bilir usUı· 
lara ihtiyaç vardır. 
İzmirde Gazi bulvarında Ahmet 

Etem Buldanlıoğluna veya Ortaklar 
istasyonunda Tahir Erdura müraca
at edilmcsi-

1 - 5 (589) 

IZMJR sıcıu TICARET MEMUR
LUcUNDAN: 
brnirde PeştemakıJar ba,ında 1333 

·incü sokakta tica.-etlc iştigal eden (G. 
C iras ve Ihsan Nehioğ)u) şirketi tara
fından Rudi Cuıısanoye verilen vekalet· 
nıı.me tic ret kanuı.u hükümlerine göre 
iıclln 2068 numtı.ra•ına kayt ve teııcil 
dildi"i i.18.n olunu• 

İzmir Sicili t:caret memuru resmi 
mührü v• F. T enik imzası 

1 - rf:K.ALETNl\ME 
UMUMi VEKALETNAME 

Merke7l id11resi bmirde Pe temaleı· 
lıucfa 1333 Nohı sokakta 3 No.lu mağa
w.:ıa ki\in G . Glra• ve Ihsan Nebioğlu 
fi.rmasmın resmi v~ huaust müesseseler 
ve bankalar ve hM~ntf'n merkez hanka-
ından ve ıahıslard,.n bug;"ine kadar ta• 
hııkkult etmiş ve atiyen edecelc bllcüm· 
le mebaliği ahz v.: hbza, gümrük, şi. 
mendifer idart'leri taraftndan dahi bu 
firma namına vurut etml§ •e edcc,.k bil
ciimle emtea hav.le. kıyml"tli evnık ve 
nakitleri kezalik ahr.J kftbza, ve mt\ka
billerinde mutcbe:- mflltbur Te ibra se
netleri vermeğf' "'" bu hususlarda muk· 
tazl her tiirlü ena'lc ~l" saireye finna na· 
~una imzasını lı:oyrrftf,a izinli ve aelahi· 
vetll olmak ilı:ere ta!ıtfnnı7dan lzmfrdt' 
Pe~tematcılard• 1 H~ No.lu eokakta 
3 No.lu ma~aı:ada mukim emin •e mu· 
•emedlmh Rudi "Cananoyu Teltil ettik· 

Calatada TftJ\tas hanmd11 
C. Glraa 

Pul üzerlndr- 25/EylUl/940 
tarih ve imza 

Mahallinde okunu• ar.lab.lan bu umu· 
mt vt'kfiletnamf' altınd11k; imza ~!'lhıa ve 
hüviyeti malOmum bulunup Giorgfo 
G iras ve Ihsan NehloiUu tJrlc~tl r.amınıı 
imzaıra aıılahiyf'ttar olduğu dairede sak
'ı ve.bir örneği bu muameleye i~ilı: ııe
l~hlyetname hulasıtınndan anla~lan Ci
orp,io Giraıin olup b;:zzat memurun ya
nında imzalaı!.b cihe,tle tasdik ederim· 
Bin dokuz yüz lu-·'c senesi [yliil aytntn 
yirmi be!'inel ~ar~eft"lba giinü, 

25/9/941 
Harç pulları daire nüııhasma yapıştı. 

Beyoğlu Alt?nrı Not~rl Ferit Ya
sa resmt mühür ve imzası 

Umumi No 41iJ7 Husu~i No. 1/231\ 
fıtbu Vt'kôletname ııuretlnin görülen 

ııslına dosyamızda ı.lıkonulan ve müb
tizi tarafından imz<tlı bulunan nü.,basına 
•ıygun oldui!unu tasdik ederim. Bin do
~uz yüz kırk senesi Eylül avının otu· 
zuneu pnzartf'~i g\inil. 30 / 9 /940 

45 kuru,luk damr.21 pulu ve .30/ Ey. 
lüi 11940 tarihli 

lzmir üçüncü Noteri resmi mühürü 
ve Süreyya Olcay im-zui 

t077 (660) 

tZMIR AHKAMt ŞAHSiYE SULH 
HUKUK MAi fKF.MESINDEN : 
lzrnirde Faik paS!' mnhnllesinde 1290 

numaralı sokakta 1 ~ numaralı evde otu
ran Şükril Gük oğlunun küçük olması 
sebebiyle vasi olarcak ayni yerde oturan 
kardeşi Hasan Gük oğlunun vasi tayi
nine 11 /:3/ 941 tarihinde karar vcrlldi
eı ilAn olunur. 1093 (666) 

lZMtR tKtNCI SULH HUKUK 
HAKtMUCtNDl-:N : 
Davacı haz.inci maliye vekili avukat 

Sadık Boratnv tarafından Bornovanın 
Bürk antak çarşısında 60 numaralı hane
de katip Hasarı aleyhine 169 numara 
ile açılan ecri miııU davasından dolayı 
müddeaaleyhln ikı.metguhının meçhull
yetine binaen gazete ile ilanen yapılan 
tebligat üzerine d~ muayyen günde mah
kemeye gelmediğinden hakkında gıyap 
kararı verilmiş ve muhakemede 15 /.of/ 
19 4 1 tarihine müsadif anlı günü saat 
ona bırakılmış olduğundan müddeaaley
hin yevmi ve vakti mezkurde isbat vü
cut etmesi ve yabut tarafından bir vekil 
gönderml"ııl aksi tal..dirde hakkında gı
yabi muhakemeye dcvnmln karar veri... 
leceği lüzumu tebliğ makamına kalın ol
mak ve bir nüshası divanhaneye taliJc 
kılınmak suretile ilan olunur. 

109S (664) 

tZMtR StCıLt TiCARET MEMUR. 
LUCUNDAN: 
f mıirde S:ıman iakeleainde 19 numa

rada nakliyat isleriyle iştigal eden (Ya
vuz: h:mlr nakliyatı umumiye birliği -
flyaa Enç ve ortnlclnn) ıfrketi esas mu
kavelenamcsinin birir:cl maddesini de
ği,tiren beyanname tkaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 2970 numara!'lna 
kayt ve tescil f'di1Cliğ4 ilan olunur. 

lzmlr sirili tiC'ınet memuru reımt 
mührü v ... F. T enik fmznııı 

t - BEY ANNAl\fE 
BEY ANNEME 

f zmir birinci not ... rliğince musaddak 
l /6/ 1936 tarih ve 3790 numarah esas 
mukavelenamcsi mucibince teşkil edile
rek usulcn ticaret !!idJine kayt ve tescU 
ettirilmi§ olup bilahura ıürek&sından 
Haydar ve Mı.tahhı.:ıin f/4/937 tarl. 
hınde çekilmeleri üzerine keyfiyet tica
ret siciline kaydett•ıilerek unvanı ( 11-
yns Enç ve ortaktan Yavuz lzmir nnkli
ye.h umumiye birl' ğ! \ ~k.linde tadil 
erlilıniş olup halen lu unvan altında fa
aliyetine devam etmekte olan kollektif 
sirketimizin esas mukavelenamesinin 
birinci maddesi a~ağıdaki t'ekilde tasdik 
edilm4tir. 

Madde 1 - Şirketin mevzuu her ne
vi nakliye.cilikle iştigal etmektir. 

Esas mukavelen~menln ahkamı aai
resi kemakftn mer'i ve muteber bulun
duğunu bildirir ve nki tebeddülün ti
caret kanununun J lj() nci maddesine 
tevfikan be_rayı tescil tasdikini rica ede. 
riz. 

Merkezi bmirde Saman iskelesin
de Mimar K!!malettfn caddesinde 
19 numarada kain tlyas Enç ve 
ortııklan · Yavuz lzmir nakliyatı 
umumiye blrl iSJ ıeriklerl 

Fatih Kı7ta'1 dolı:ıy caddesi 16 No. 
da Osman Ge~ 

Fatih Kıztaıı Mu•tafabey mahallesin
de Pc1zar ~okak. 26 No. da Hasan oğlu 
Mehmet Baki 

llna Enç Şü1ı:.r6 Kara Mehmetoiln 
imzası 

Osman Gene Mehmet Cumhur im
zaAt 

Umumt No, 2791 Husust No. 4/ 160 
f tbu beyanname alrına konulan fmza

lann ıahıs ve hüvlyetlerl manıfum tz. 
mirde Saman j.,Jr.ele11inde Mimar Kema· 
}ettin caddesinde 19 numarada ki.in 
(Uyu Enç ve ortaklan Yavuz lzmlr nak
liyatı umumiye birliği) unvanlı tfrket 
seriklerinden llya1 Enç ile Şükrll Kara 
Mehmet oğlunun old..ığunu tasdik ec:f _,. 
rim. Bin dokuz yU~ klrk bir senesi mart 
a)'ltUn Uç{Jncll pazıırtf"Si günG 3/3/941 

lzınlr Gçünc'.i r.oterl Silreyye OL 
cay real1',t mühür ve imnst 

3136 
Bugün bin doku'f >üz 1mk bir senesi 

martının yedfnd cunrıe günüdürı 
imzalardan bir lmmı lzmir üçüncü 

noterliğine tasdik ett:rilip mütebaki lm
zalann da tarafımdan tasdiki talep olu
nan 3/3/ 941 tarihlUııbu beyanname al
tında1cı diğer imzaluın adım •nıns da
iremi tanıdığı Oama" Cenc; ile adı sanı 
elfndetd latanbul Cumhuriyet pzete •e 
mG~tı tanafında.n nrilmlt 10/tem· 
6ı'UZ/932 tarihli ve fotoğraflı hGviyet 
varakaana gör~ Hıı~n oğlu Mehmet 
Bakinin oldurunu ta..dik ederlm. 

7/Mart/1941 
lstanbu\ Altın"• Noterl Galip 

Bingöl rami milhür ve lmzaı11 
Urnumi No. 3463 Husust No. 1/127 
l;bu beyanname sUtt'tinin görülen aıı-

lına doayamızda alJ:nnulan ve mübrl:z:l 
tarafından imulı bulunan nüshasına uy
gun olduFunu tasdik ederim. Bin dokuz 
vüz kırk bir senesi mınt avının on yedin
ci pazartesi günü. 17.'3/ 941 

45 kuruşluk damı;ııı pulu ve 17 /mart 
94' tarihli 
Noterin resml mUhrU ve imza"Jı okuna-
madı. 1092 (662) 

SAHfJ'E J 

lnldaa~ıa İzıni,. 'J'ltıün fabrilıasından : 
fabrika dahllındeki kaldırımların inşn ve tamiraU ile kanaliuısvon tamirab 

eksiltmeye çıkanlm~tır. ~ 
Her iki igin ke§if bedeli - 7290 - Jıradır. 
Şartname ve kctifler her gün mesai ntleri dahilinde Alsane<ıLı 'I t:ıtün f h

rikasında görülebilir. 
Ekafltme 2 7 /3/941 per§embc günü saat 15te tütün fabrikasında müteşekkil 

komisyon huzurunda açık olarak yapılacn.kbr. 
Muvakkat teminat - 546 - lira - 75 • kunııtur. 

FJ:ıdltmeyc- gireceklerin en az bcı bin Jimİılc: bu gibi tı1leri yaphklanna dair 
vesika ibraz eylemleri lSzımdır. 
Elcııiltmeye lttir81c edeeeklerln teminat alcçelerini iıtiralcten önce vezneye 

yatımıı§ olmaları ınrtttt. 

12 16 20 24 954 l597) 

--~----------------------~~-
1 zın l r Valııflar HdidürlU:ğünden: 

L. K. Cinsi Mevkii N. Vakfı 
170 00 Dükk&.n Hııl btnaaı 403/ 426 Mazbut evkal 
Yuknnda yaztlı kiralık dükkana konulan bedell muhammen Gzerlnden mü

zayedesi. icra edilecektir. !halesi 21 13/ 941 cuma cünü !a&t ondadır. istekli 
olıınlann vakıflar idaresine mürncaatlan. 12 20 941 (593) 

Şark Sanayi Kumpanyası Türk Anon m ir• 
keti İdare ec ·sı Murahhaslığın an: 

Şirltetlmizin 1 O mart 1941 de Şehitlerde fabrika binasında ynpslan sene
lik adi umumi heyet toplantısında kanunen lazım olan nisabı ekseriyet hasıl 
olmadığından önümüzdeki nisanın 1 nci saL günü saat on beşte gene f brlka 
binnsındıı ikinci toplıınb yapılm881 kararlaştınlmıştır. 

Müzakere ruznamesi aşağıda gösterilmişti?. 
lıtbu ikinci toplanhda hazır bulunan hissedar adedi ber ne olursa olsun 

mutlaktı. karar verilecek ve bu karar muteber olnenğından hazır bulunmak 
istiyen hiasedarlann malik olduklan hisse senetlerini tor.lantı gÜnUnden en 
aşağı bet gün evveline kadar lzmirde Şehitlerde kain fabrikamız yazıhane
aine ve Brüksel de Royal sokağında 47 nunmaraya vatırarak lc:arflLğında 
duhtliye varakalnn almalnn lüzumu ilan olunur. 

Müzakere ruznamesi: 
1 - l 940 aenesine ait bilinço ve kô.rüzarnr hesaplarının ve mecw idare 

ve murakipler raporunun okunup onaylanması ve ibraname verllmesL 
2 - Müddetlerinin bitmesinden ötürü çıkan idare meclisi ıı.zası ile bir mü

rakibin yerlerine yenilerinin aeçilmf'Si ve ücretlerinin tayin!. 
3 - MccU.i idnre azalannın 9irketle tüccart muamelrler yapabilmeleri 

için makabline dt: şamil olmak üzere müs ade olunmasının heyeti umumiye. 
ye tek.lifL ( 5 8 S) 

Böbreklerden idrar torbasına kadar Yollardaki bastatddann mikrop! nnı k&
lrllnden temWcmek için HEl.JHOBl..Ö kullamnı2 

Böbreklerin çalı mak kudretim arttırır .. Kadın, erkek idrar wrJukJanru, edd 
\'e yeni bels~klu~nu, mesane Otihahtnı, bcl a!nsım. sık ~ık idrar bomınk w 
bo7.al'ken yanmak hallerini t:fdtrrir. Bol idrnr temin eder-

İdrnrda kumlnnn, me-ıanede taşlann teşekkülüne mfiol olar .. 
DİKKAT : HELMOBLÖ idrannın temidiyerek mavi1etı1inr. 

Sıhhat Vekiletinia ruhsatını haizdir- HER ECZANEDE BULUNUR 

TOPTA N {\fl fj}\ ııv fiU ftij 
SIPARI t iN l!llolf\\elf6WD\ 

• 
ş etve • 

Muafiyet nıhsatnı:ımeslni tıruz fabrikaların verecekleri İS CETVELİ mat
banmdı:ı kalın ve iyi kağıda basıLn~tır. Beher formasının fiati posta Ocreti 
ile 50 kuruştur. Tcdiycli de gönderilir. Aydın : HİL1'Ü TÜKEL matbaası 

tzMi DEFTERDARLICINDAN: 
Satış 
No. su 

Muhammen H. 
Ura K. 

419 'O'çüncü karataş Mısırlı cad. 670 ada 9 parsel 975 M.M. cakI 
46 halen 156/1 No. lu asa. 120 00 

480 Salhane M. 9 eylül ve Bilrhaniye so. 862 ada 18 ~l 
188 M.M. 2 ve 137 kapu No. lu arsa 35 00 

481 Güzelyalı teceddüt sokak 806 ada 3 parsel 87 M.M. 19 taj 
numaralı arsa. 13 00 

482 Güzelyah Teceddilt sokak 907 nda 4 parsel 40,'15 M.M. 14/1 
taj numaralı arsa. 6 00 

483 Gilzelyalı teceddüt so. 906 ada Z parsel 84 M. M. 19/1 
taj numaralı arsa. 12 60 

484 Güzelyalı teceddilt so. 9°' ada 3 parsel 261 M. M. 13 
taj numaralı arsa. 40 00 

485 Göztepe Şahin ve İsmet pş. sokak 939 ada 2 parsel 181 M.M. 
5/ 1 ve 1 taj numaralı arsa. 50 00 

486 GUzelyah Erik sokak 910 ada 3 persel 66,50 M.M. 43/1 
kapu numaralı arsa. 13 00 

481 GUzelyalt Ferah sokak 910 eda 2 parsel 70,50 M. M. 43/1 
k.apu numaralı arsa. 14 00 

'88 G«ttelyalı Reşadiye sokak 898 ada 9 parsel 137,25 M. M. 
15 taj numaralı arsa. 21 00 

489 Göztepe Şehit Fethi sokak 843 ada 1 parsel 41,50 M, 1L 
27-25 taj numaralı arsa. 30 00 

490 Göztepe Turgut reis sokak 840 ada 1 pars 1 38,75 M. M. 
1/2 taj No. lu arsa. 30 00 

491 Göztepe Nevzat bey sokak 841 ada 9 parsel 75 M. M. 19 
~~fu~ ~~ 

492 Göztepe Nevzat bey sokak 841 ada 4 parsel 130 M.M. 29 
taj numaralı arsa. 65 00 

493 ttçkuyular 5 No. lu sokak 1865 ada 1 parsel 651,50 M. M. 38 
eski halen 11 tajh hane. 50 00 

49' G~tepe Şehit Fethi soak 843 ada 7 parsel 130 M. M. 13 
kapu numı:ınıh arsa. 6S 00 

495 Darağaç Umurbey 1515 No. Sepetçi sokak 141'1 ada 2 parsel 
50 M. M. taj No. lu hane 100 00 

"98 Darnğaç Umur bey Şehitler cad. 1411 ada 2 parsel 1600 
M.M. 111/1 taJ No. lu arsa. 1600 00 

49'1 Darağa~ Umurbey Şehitler cad. 1421 ada 2 parsel 256 M.M. 
80 taj numaralı hane. 400 00 

498 Darnfaç Umurbey 1527 Altın çılcmuı sokak 1396 ada SO 
parsel 160 M. M. 17 tnj numaralı hane 100 00 

499 Mersinli 1569 No. Banyo sokek 14'76 ada 4 parsel 8 tajlı 
ev. 250 00 

500 Kahramaruar Kuruçay 1553 No. Eminbey meydanlıfı 1378 
Ada 20 parsel 60 M M. l1 tajlı nrsa. 24 00 

501 Darn~aç Umurbey 1519 Savlet sokı:ık 1414 nda 10 parsel 
50,75 M. M. 6 taj No. Ju hane 150 00 

Yu1tanda yazılı emvalin millklyctleri peşin para ile 16. 3. 941 tariM'lden 
ftlbaren 16 ~n mUddeUe mUzayedPyc konul-nustur. !haleleri 31 3. 941 tll• 
rlhine mUsadif pa7..artesl gllnU saat 14 dedir. Tnliplerin muhammen bedelleri 
Qzerinden yUzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi me:zkfu-da Milli Em16k 
ınUdUrlilğUnde mUteşekkil ~tış komisyonuna mUracaaUan ilAn olunur 

10~6 /t:'i!l l 



' mz YENi ASIR 
s 20 MART PERŞEMllB 

ıir AsJ v AzlYEr 
---c>-

j erkes Atlan
t ikteki büyük 
harple meşi{ul 

--<>-
Radyo g:ızctesinc göre, Çörçilin nutku 

dı.iny:ı cfkiirı umuıniyesinin nazarını 
biıyük Atl:ınlik harbine çekmiştir. Mis
ter Çörçil bu muharebenin ehemmiyeti
n : tl'barüz ettirmek için şunu söylc
n.ic:tir: 

< Allantik muharebesi harp tarihinde 
verilıni.c; mu barebclerin en rnühimlerin
d c-n hiri telfıkki edilmelidir.> 

Bir Jngiliz haberine göre. Almanlar 
h,;l\':ıd:ın, denizaltından ve deniz iistiin
oen biiyük taarruza geçmişıerdir. Her 
üç silah yeni değildir . .Almanlar şimdi
ye kadar Uıyyarelerini, denizaltılarım. 
ltol'S<ln gemilerini nyrı ayrı kullanmış
lardır. Yenilik bu üç silahın bir arada 
kul lan ılmasmdadır. 

Taarruz gürültüsüz başlamıştır. Bu
nun lngütereye karşı b:ışJıyacağı bildi
rilen büyUk ilkbahar taarruzu oldu,i!u 
bilinmiyordu. Şimdi anlaşılı~ or ki Al
manla.rın büyük taarruzu bu imiş ... 

!ngiliz rakamlanna göre birinci haf
tJlda 140,000, ikinci haf tada 90,000 ton 
gemi batırılmıştır. Birinciden ikinci haf-
1nya gemi zayiatının 50 000 ton düsme.si 
savam dikkattir. Bu da Mart ve Nisan 
~ylarında zayiatın gittikçe arttığını an
latmıyor. 

Znviat artar veya eksilir. Fakat 1ngi
liz1C'~in Amerikan yardımile bu müca
üeleyi de başaracakları muhakkaktır. 
Birl~ik cümhuriyetlerin Londr:ı biiyük 
dçLc;i Vnynan ve Ruzveltin şahfil mü
n~essili Harinınn İngiltcreye karşı açılan 
bu miicadelenin Amerikaya karşı açıl
mış bir mücadele oldui:runu tekrar et
mislcrdir. 

Hariman bu sene Amerikı.n çelik is
tihsa1iıtının 85 milyon tona baliğ olaca
ğını sövlemiş ve şunlan ilave etmiştir: 

c- tngiltereye yardım meselesinde 
biz. Amerikalılar hiç bir milli riyaset me
selesinde ~öriil,,.. ... -,: ..2 ~-~ ~~.:.,. "'ijı•chit 

bulunnr 1· • ..,, ı :r. 

AMERiKA ULAP.JN MOTT'EHIT 
YAROIM TEZAHORATI AL
MANLARI SIZLANDIRIYOR 
Politişe Diplomaüşe Konespondans, 

bir yazısında Ruzveltin şah~ı~a. hücum 
ederek Amerikan devlet reısını şahsi 
ihtiraslarını tatmin etmek istiyen bir 
rıdam gibi tasvir etmektedir. 

Ayni J!azete Bay Ruzveltin guya se
çim usulünU bile bilmiyen Yunanistam 
demokrat mi11C'tlcr arasında c;aymasını 
garip buluyor. 

Alman gnzete i Versaydan bahseder
ken Versay sulhunun hazırlanmasında 
İtalyanın başlıca büyük Amil olduğunu 
ı:nutmuştur. Bütün bunlar Alman ~a
zetecilcrinin ne :Kadar kayıtsız yazılar 
yazmakta. olduldannı göstermrk h:>kı
mından dikkate şayandır. --- ... 

BAL1CANLARDA V AZiYET 
Balkanlarda Almnn tazyiki ve sinir 

hnrbı devnm ediyor. Ber1inden Yugos
lnvyayı okşıyan bir hava esivor. Bu ha
va her yirmi dört saatte bir değic:mek
tedir. 

Politikanın Berlin muhabiri Alman 
hariciyesi adına beyanatta bulunmağa 
mezun bir memurun aşağıdaki sötlerini 
bildirmiştir: . 

«- Almanya - Yugoslavya milnnse
betleri normaldir. Yapılmakbı olan mü
xakereler hakkında beyanatta bulunmak 
vakitsizdir.> 

Bu haber Berlinde müzakereler ya
pılmakta olduğunu gösteriyor. Yugoslav. 
yanın istiklıılinl tehdit eden bir vnivct
le ka;.şılaşırsa mukavemet edeceği tah
min edilebilir. 

K erende /tal yanlar 
gafil avlandılar 

--0--
( Bll§tarafı 1. ci Sahifede ] 

lunan batı kalesinin zaptı esnasında az 
wman içinde esir edilmiştir. Diğer 200 
esir, şehrin 7 kilometre garbinde bir 
yayla üzerinde yakalanmıştır. İtalyan
lar iki noktada şiddetli mukabil taarruz.
da bulunmuşlarsa da uğradıkları. ağır 
zayiata raj{ınen, İngilizleri yerlennd<?n 
sökemem işlerdir. 

Şiddetli fırtına ve rüzgar İngilizlerin 
son hazırlıklarının görUlmesine mani 
olmuştur. Ancak topçu ateşi ve hav:ı 
bombardımrmlnrı başladıktan ve sun'i 
bir duman tabakası yayıldıktan sonra 
dır ki İtalyanlar hücumun başladığını 
farketmislerdir. Alınan raporlar. bom
bardıman neticesinde İtalyanların pek 
ağır zayiat:ı u~radıklannı göstermekte
dir. 

Şimalden gelen ve İngiliz - Fransız 
kıtalarınd:ın miirckkep olan bir müfre· 
ze İtalyanları müdafaaya çok müsait 
bir tl'pelcr silsilesinden atarak bu tepe 
]eri a mıs 'e Keren yolunda ilerlemi~
tir. Halen bu kuvveti düşmandan mü
teaddıt tcpnler ::ıyınnaktadır. İngiliz 
km ,·etleı i İtah anlar tarafından bir aY
danberi rniid.ıfnnsı hazırlanan mevzilere 
hucum etmektedirler. Düşman kuvvet
leri a<leden İngiliz kuvvetlerine üstün
dlir ve 30 bin raddesinde tahmin edil
mcktcdır. Muharebenin bir kaç gtir 
SÜrtnl'"İ l"Uhtemcldir. 

--o-

"' -~ lirv<;· f z va·ruru 
an!'ıldı 

Lo· • ,, ·ı ı f A.A) - Hür Fransızlnr 
umuMi l.arargfılıının tcbJiği: İngiliz ııu • 
lannda faaliyette bulunan bir torp.tn 
muhribiıniz bir Alman deni7.altısı tara· 
fından torpillcncn bir İngiliz vapuru
nun mürettebatını kurtarmıştır. 

Amerikatla Y...eni ka
rarlara dotru ..• 

'.-4 ... "" .. n. -:__ıt... • 
--<>-- .. 

ln{(ilizler çok 
şiddetli akın-

Bir Amerika fi• 
losu A vustural· 

yaya ~idiyor F i er bir ç;en_isi lar yaptılar 

FfLIPIN ADALARINDA HAVA 
AKINLARINA KARŞI TED· 

BiRLER ALINIYOR 

hücuma u~rarsa ALMAN DENIZ .. INŞAATI. GE· 
Amerika har- MILERI VE PETROL DEPO· 

Nc\'york 19 (A.A) - Manüladan bıl
diriliyor: Filipin adalarmdaki fevkala
de Amerikan komiseri matbuat mümes
sillerine beyanatında hava akınlarına 
karşı ihtiyat tedbirleri almak \"e ordu 
ile müşterek hareket meseleleriyle meş
gul olmak iizerc bir komite teşkil edi
leceğini bildirmiştir. 

AMERiKA FİLOSU BUGÜN 
SiDNEYDE BULUNACAK 

ha ~irecek 
Amerflıan ~azeteleri, 
uazfyet bizi fffen ltarlJe 

sürülıliyelJiHr 
diy orlar 

Nevyork .19 (A.A) - Nevyork 
Sun gazetesi yazıyor: 

Hila harp dı,ında bulunduğumu
Kanbcra, 19 (A.A) - Avusturalya zu iddia edecek çok kişi kalmamı§ 

başvekil muavini Fadden beyanatınd:ı 1 1ct• B ·· k·· • J"k 
• pan Amerikan filosunun ° sa gere ır. ugun u gergın ı 

manc\ ra ya h b b• • ki b'J• B. 
Perşembe günü Sidneye geleceğini, hıı ar ı ır emrı va vapa ı ır. ır 

ziyaretin dost bir milletin mümessi11e- Amerikan gemisi hücuma uğrar ve
rini karşı1::ımak için Avusturalyalıların ya batrnlırsa biz fiilen barba gire
nasıl kollarını açacağına bir delil olaca
ğını söylemiş ve şunları ila\'e etmiştir: 
•- Bizler ve çociıklarımız bu saat

leri ve metin hareketleriyle bizleri te~
ci eden kardeş .demokrasinin habrasını 
her znmruı yad edeceğiz.o, 

ceğiz. 
Nevyork Taymis gazetesi diyor ki: 
Amerikanın infiratçılığı ölmUştür. Fa

lrnt Berlin bunu anTamamıştır. Biz tn
~iltereyi m;idafaa için .söz ve:-dik. Müm
ktin olan her şeyi ynpacal';•z. tnriltere 
Atlantik harbinde daha büyük zaviat 
verirse Am<'rikan milleti hükümetten 
revkiyatın himayesi için kafil!'ler teşki
lini dC' i.-tiyecek1ir. 

------

Parlamento celselerini önümüzdeki 
Snlı gününe kadar tatil edecektir. Bu 
suretle nazırlar harp gemi1eri kumanda 
heyetleri şerefine yapılacak merasimde 
hazır bulunacaklardır. Amerikan filo
su amiralı Nöytonun kumnndası altın-

da olup en modern harp gcmilerinderı lnmi!iz semala-
müteşekkildir. ~ 

AVUSTURALYA - JAPOONYA 
l\IÜN ASEBETLl<:Rİ 

Kanbcra 19 (A.A} - Avusturalyad:t
ki Japon elçisi şerefine verilen ziya! t 
tc b:ı..c:vekil muavini Fadden bir nutul· 

rında esraren
~iz şevler? 

söyliyerek demiştir ki: >--
- Avusturalya İngilterenin yanındn Mndrit 19 (A.A) - A. B. C. gazetesi-

nihaycte kadar harpte devama kar~r nin l.ondra muhabiri yeni hava müda
vermiştir. Fakat harpte muzaffer çık- foa vasıtnbn hakkındaki bir yazısında 
tıktan sonra Avusturalyayı Japonyaya diyor ki: Gökte esrarengi1 ~eyler cere
bağlıyan dostluk bağları Pasifikte bir van f'.'fmcktedir. Vaziyet çok rleği~m~ir. 
sulh unsuru olabilir. lngiJizler sığınaklarında ve ikametgah-

Japon sefiri bu nutka cevap vermııt- larında her zamankindrrı fazia Pmniyet-
tir. tedirlcr. Pek aşikar olan umumi hayat, 

Avusturalya hariciye nazırı bazı bey g<•çen eyliil hadiselerinin tekerrür etmi
nelmilel meseleJerin Japon - Avustu- yeceği mCTkezindedir. 
ralya münasebetlerini işKal ettiğini - - - --

:~:r:1anın beyhude olduğunu söyle- Yunanistan bir 
* İşçi partisi reisi beyanatında, harbm 

Avusturalyaya azami tedbirler almak 
mecburiyetini tahmil ettiğini söylemiş
tir. 

karış bile yer 

vermiyecek 

LARI BOMBALANDI 
Londra 19 (A.A ) - Ha\•a nezaretinin 

tebliği: 

İngiliz han kuvvetleri ~imali Alman· 
yada yen iden muhtelif hedeflere hü
cunılarda bulunm~lardır. Başlıca be· 
defi Kieldeki deniz inşaat tez~ihlan ve 
snn.ayi mıntakası teşkil etmiştir. 

Vilhelmshafen ile Rotterdam doklan 
petrol depolan ~iddetle bombalanmıştır. 
Ağır infilak bombalrı atılmış bir çoJ. 
büyiik yagınlar çıkarılmıştır. 

Bilhassa Rotterdanıın petrol tevziat 
limanında petrol depolanna bir c;ok isa
betler kaydedilmilitir. 
Karanlık ve sis bombardıman fiJola· 

rına mensup fozla miktarda tayyarele
rin hedeflerini bulmalarına mani olma
mıştır. 

Emden dokları Tekselde mühim he
defler bombardıman edilmiştir. Hollan
dada iki tayyare meydanına hUcum 
cd ilmiştir. 

Hollanda sahili açıklarında düşmnn 
gemilerine bombalar atılmış ve mitral
yözle hücum edilmiştir. 

Bütiin bu harekattan bir tayyarcmiz 
geri dönmemiştir. 

17 Mart Pazartesi gecesi Britanya 
tayyarelerinin düşman tayyarclcriyle 
yaptıkları bir hava çarpışmasında Uç 
düşman tavyarcsi düşürülmüştür. 

HAVA İIÜCUl\IUNDA ÖLEN 
VE YARAl.ANANLAR 
Londra 19 (A.A) - 12-13 Mart gece

si Mozlcya yapılan hava tanrurzunda 
takriben beş yUz kişinin ö1düğU, 800 
ağır yaralı bulunduğu, 13-14 gecesi 
Klayt mıntakasına yapılan hücumlarda 
ise 500 ölü 500 ağır yaralı bulunduğu 
bildirilmektedir. 

~· ı ı ı ı ı ıııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111!! 

1 Yu~oslav· nazırları 1 
~ nihayet Berline ~ - -- -- -~ · gidiyorJar mı? ~ - -- -- -- -~ Belgrad, 19 (A.A) - BatvekiIE_ 
~ Svetkoviç ve hariciye nazın Marko-E 
E viçin buaün Berline aidecelderi laak-5 
E kında burada pyialar devran ebnif-: 
: tir. : 
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Fransa alaca2ı 

2ıda maddele
rini Almanlara 

-
0

- Ameri kan tay-ar bi 'l'raliya ue Mafıe-

vermivecek 
--«>--

Fransada harp mesuı
leri dauasının talilı edi· 
leceğJ söyleni~or • Pe· 

ten seyaha t te-

donyalıla~ hürriy et uğ- yare pilotlann
runda ölmeğe hazır · 

Atina 19 (A.A) - Yunan i§çi federas- d k 
vonl:ırı mümes~iller heyeti Kavalad:ı 80 f;O şey 
\'aptığı bir toplantıda Garbi Trakya ve 
Makedonya ahali.sinin hürriyet ve rnem- b kJ • 
leketin tamamiyeti uğurunda icap ettir- e enıyor 
diği takdirde ölmeğe hazır olduklarının 
Krala ve başvekile bildirilmesine karar 
veT?n4tir. tş müsteşarı bay Dimitrakos 
c;öy)ediği bir nutukta demiştir ki: 

- Cephe gerisindeki işçi csınıfları da 
at!'Ş hattında bPlunan delikanlılarımız 
gibi her zaman mütecavize Karşı bir sed 
teskil edeceklerdir. 

ORACA H UCUM EDILDt 

-«>--

Anaerllıan pilotları da· 
ha ziyade İngiliz adala· 
rının müdafaaslle naeı· 

guJ oluyorlar 
amerikan tayyare ve pilotlan 

- :::z 

SON HABE~ 

Dünya vaziyeti ve Tür
kiyenin tedbirleri 

----------------__.;x*x:~---------------
HelJusfarunız nauldelJf IJölgelerde lıonf~ 

lar uermeğe çılııyorıar ... ~· ., 
Ankara, 19 (Yeni Asır) --C. H.P. İstanbul \'e Ankaı-ada bu mevd 9t 

yurdun her tarafında dünya vaziyetini vas mebusu Şemsittin Küraltan t;;Jll 
ve bu vaziyet karıısında Türkiyenin dan teşrih edilecektir. _.. 
ıaldığı tedbirler ve ittihaz eylediği hattı Karadeniz ,.iJiyetlerine Kocaeli~~ 
hareket ltakında halkı tenvir ve irpt usu Salah Yarğı, İzmit ve Boluya 
edecek konferanslar tertip eylemiıtir. dun Fikri, Erzincan, Erzurum, 1' 
Bu konferansları vermek üzere SO kadar Süı:eyya Ören, 1zmire Konya me~)>.-
mebus vazife almışlardır. ,hariciye encümeni reisi .Muzaffer, 1i 

Konferanslar 25 Martta haşlıyacak yaya Hesan Re§it Tankut gid 
ve 5 Nisanda tamamlanmış olacaktır. dir. _ __. 
ı ı ı ııı 1111111 ıı ı 11m11ıı1111ııı1111111111111111111n111ı11 n 1111111111111ınm1111111111111111111 ıır1111111111uı,....... 

F ondergoliç paşanın m& 
~arında merasim yapıl<h 

--~~~~~~~~x*x.~----~~----~-

Alman sefiri, ataşenaUiteri ue general All .,,ıtl, 
b irer nutulı söylediler 

1ıtanbul, J 9 (Yeni Asır) - Geçen Mezar başında AJman aefiri Fon J'l!ı 
umumiharpte Türk ordusunda hizmet pen ile Alman ateşemilteri birer Jl .... 
ederken vefat eden Alman mareşalı irat etmişlerdir. 
Fondergoliç P~S~~. Trab~~~~~.me~ General Ali Fuad da bv nutuk ,111'_ 
nnın başında olumunun yıldonumu mu- I . T'" k t kl d ··ı "':' • -._~ 

b i ı b ·· · lm emış, ur opra arın a o en ~ nase et y e ugun merasım yapı ıştır. . . .. . ~ 
Merasimde hükümetimiz namına harp ask~rlerı.~ı hurmctle yat etmış, ~on 

akademisi komutanı general Ali Fuad ~~nın. Turk ord~su h~~dakı 
bulunmug, general Perte~ Demirhan ~~ sozlerıne. t~ekkur eyle~tır. _ .ti 
Fondergoliç paşanın erkanı harp zabıti Merasımın sonunda Turk ve AJdl""I 
sıfatiyle merasime iştirak etmiştir. marşları çalınmıııtır. -"""' 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Hlllll"" 

ithalat ve ihracat ofisi Ni-
sanda faali}yete 2eçiyor 

1sianbul 19 (Yeni Asır) - Şehrimizde kurulacak olan ithalat ve .ihracat JJ. 
kadrosu tamamlanmaktadır. Ofis ay başında faaliyete başlıyacaktır. 

Doktor Beıim Ömer için yapılan ihtilal 
İstanbul 19 (Yeni Asır) - General doktor Besim Ömerin vefatı yıl dönuıJ 

dolayısile bugi.ln Üniversitede bir ihtifal yapılml§tır. öğleden sonra da merbd" 
mun Merkez efendideki mezan ziyaret olunmuştur. ...il 

111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 

Isparta, Burdur ve Antalya köylülerini 
dokuma tezgahları tevzi olunuyor 

~~-~--~~~x•x.~~~--~-------
İsparta 19 (A.A) - İkttsat vekaleti 

sanayi umum mildürü, beraberinde kü
çillt sanatlar müdürü olduğu halde Pa
zartesi gUnU İspartaya gelmiş ve vila
yet köylerine tevzi eclilmek üzere gön
derilmiş olan dokuma tezgahlarını tev
zi etmiştir. 

ASKERi VAZİYE2' 
---..u~--

Afrikada yeni 
In~liz hedefi: 

Harrar 
--0-

ttaıyanlar Hararı 
müdafaaya 

hazırlanıyorlar 

linde olup Harrarın 80 kilvmetre ,,,, 
kındadır. Şimdi Berberaclan gelen k~ 
vetlerle iltisak peyda edildikten sa•
Han-ara karşı harekete başlanacaiı .; 
min edilebilir. 

ltalyanlar elinde denizle iki irtibat 1"' 
lu kalmıştır. Bir i Musavva . Asmaı:t~ 
Aduvadan Habeşistana giden yol. Di~
Cibutiden Adisabebaya giden yold'1; 
Şimdi Keren mevkiinin müdafaası r 
mal yolunun Habeşistana dt>niz araPI" 
daki irtibatını temin ettiği gibi ~~ 
da Cibuti yolunun en mühim mi.HJal..
noktasıdır. 

Londra, 19 (AA} - Deyli Te1graf 
gazetesinin Vaşington muhabirinin ·ver
diği bir habere göre Fransanın Amerika 
büyük elçisi, hariciye müsteşarı B.Velı;
le görüştükten sonra, Amerikad~n 
Fransnya gönderilecek olan iki vapur 
yiyeceğin serbest olarak nakli için İngi
liz hUkümctinin müsaadesine intizar t-t
mek lazım geldiğini söylemiştir. Sefi• 
Fransız htikümetinin Amerika ile mü
tabık olnrak bu iaşe maddelerinin Al
manların eline mani olacak tedbir!cr 
alacağını ilave etmi!=itir. 

Londra. 19 (Radyo • S. 2J,10) -
Arnavutlukta Draç doklarına tiddetli 
bir taarruz yapılmııtır. Yangınlar ve in
filaklar kaydedilmiştir. Düşmanın rno
törlü vasıtalarına, T epedelenin timalin
de düşman kamplarına, binalara ve yol
lara tam isabetli hücumlar yapılmıştır. 

Bütün bu harekattan yalnız bir tayya
remiz üssüne dönmemiştir. 

Londra, 19 (AA) - Royter ajan
sının havacılık muhabiri, lngilterede 
bir noktadaki avcı filolarının ÜS1ünden 
yazıyor: 

- lngiliz hizmetinde çalı~an Ameri
kan tayyarelerini güneşli semada Al
m::ın tayYarelerini ararken gördüm. 
Uzun zamnndanberi talim gören Ame. 
rikan tayYarderi henüz Alman tayya
resi düşürmemekle beraber düşmanla 
temas için büyük sabırsızlık göstermek
tedirler. 

İtalyanlar Han-arın mUdafaası iç~..:! 
maliden mühim kuvvetler çekmiş!~ 

Radyo gazetesine göre, Şarki Afrika- Hini hacette AdL.,abeba yolile merk 
da İtalyan aomalisinde başlıyarak Har- Habeşistandan da mühim kuvvetler f'I' 
rar Jstikametinde inkişaf eden İngiliz ile- tircbilirler. Bunun için Cicikayı za~ 
ri harekAtı muvaffakıyetle devam edi- ı den kuvvetler ancak Berberadan UeP 
yor. Resmi tebliğde zaptı bildirilen Ci- yen kuvvetlerle irtibat temin ettikt" 
cika Dagaporunun 150 kilometre şima- sonra Harrara tnanuz başlıyacaktır. 

MAREŞAL PETEN 
SEYAHAITA 
Vişi, 19 (A.A) - Mareşal Peten 

<lün gece yarısı hususi trenle Vişiden 
Liyona hareket etmiş ve bir müddet 
sonra buradan hareketle sabah nat 1 O 
da Crenobla varmıştır. Mareşnlın vila
yet konağı balkonunda bugün halka bir 
nutuk söylmesi muhtf!md<lir. 

Paris gazeteleri Fransız harp mesul
Jcri da\'asının taJik edilec<'i!ine ait şayi
alar kaydetmektedirler. 

---- ----
Balkanlardaki vazi

y et hala müphem 
-0-

[ B~ştm o/ı 1. ci Schi(cc1c ) 
Pek büyük gayret gösterdikleri J>u 

taarruzun böyle akamelle neticeleneceği 
ni Musaolini tasavvur bile etmezdi. 

Şimdi Balkanlarda bol ke.ra ve. tid
detli soğuklar sebebiyle hava, askerı ha
rekata hiç müsait değildir. Yu~oslavya 
hakkında Almanyanın tereddütii hala 
devam etmel-tedir. Bu Hitlerin he. 
rıüz ha .. eket ~eçmemcsiyle tebarüz el
mel<ted ir. 

BeJgrad diplomntik mahfillerine gö
r<:, lngilizler tnrafından Yunanistnna yn
pılnn yardımın neticelerinden sonra Yu
l"o<ılavyadn görülen azimkarlık cidden 
-likkate şayandır. Bay Ruzveltin 14 li
sanla ne~redilen nutku da, bütün ~ünya
da olduğu gibi Balkanlarda da muka
vemet iradt-sini takviye etmiştir. Atina 
ra.dyo~unun dediui gibi rcisicümhur 
Ruzveltin sözleri yeni nizam için bir 
idam karan mahiyetindedir. 

lsoan yollar ne 
y apacaklar? 

--0--

r Baştarafı 1. ci Sah ifc>de ] 
yeni aktcdilen ticaret anlaşmasından ile
ri gelmrktedir. Bu anlaşmanın tatbikine 
memur olan İngiliı memurları İspanyol 
miJJetinin grurunn cerihadar etmemek 
için şayanı takdir bir ihtiyatknrlıkla ha
rekPt etmektP ' 'e aç kalmış bir memle
kette çnlıştık lnrını his.c:ettirmemektedir
l!'r. 

Siyasi bakımdan İ~anyada daima Al
manya fohind!' bariz. bir temayül mc,·
cuttur. Haricive nazırı B. Serano Suner 
Alman "ilnhla.rının mağlup erlilemiyece
ğinC" knnidir. Fakat mumalileyh Berlini 
zivarf'.'ti c-snasında bekledini kadar hür
m.etk:.r bir muamele görmediğinden her 
hangi bir Almnn hezimeti halinde fik-
rini dn~iştirebilir. •· ' 

Fran"'l ahvali İspanyol diplomatların
l'a bü:vtik bir dikkPtle takip edilmekte
dir. MrrC'"'al Pctenlc Naziler nrnsınch 
ıniin.,seb<'tkr kat'i olarak kesilir ve bu 
hal Fransız hUki.ipıC'tinin C!'ı.ayirc çekil
"!lesini V "" c;C'rbest Frans:ının işgalini in
t:ı c !'C !'r~" t panyol politika"ı c:üplıesiz 
daha .N·ı ,;;: l •r c:c'·ild!' Almanyl:'ya mey
J,,d,.rekth·. fsnanvol ıınnnrallnri A'rnnn 
' ı•,-,Jarını b ütü., Fran .. •z - 1panvol hu
..ıt•c:lu bo\·un"::ı di1ilmis ı::öriirlers.: mnkn
\'C'm"tin · fm·d:ı. .. ızlığ'ını k::-l-1 l etmekte te-
-.a~fit'~istermiyeceklerdir. 
Vişid" bir Fransız hiikümrünin mcv

.. divoti. bu hiiktimet isterse Sciz V{' hnt
•fı Alman t:ıraltarı olsun, fo:panvol si
"m:i mahfillerince İspanyanın Nazi tnz
·ikine mukavemetini artır~rak kıvmetli 

l.ıir u nsur olarak telakki edilmektedir. 

Haniken tayyarelerini idare eden 
Amerikalılar daha :ıiyade İngiliz müda
faasına iştirak etmektedirler. Bunların 
teşkil ettikleri kartal filo]anna yeniden 
bir çok Amerikalılar kaydedilmekted ir. 

H ava nazırı Sinkler son nutukların· 
dan b irinde oöyle demiıtir : 

- Yakın bir zamanda kartal filola
rından h<\hsedileceğini duyacağız. Cok 
gayretli olan bu Amerikan pilotlarından 
çok şeyler beklenmektedir." 

iri anda müda-
f aa nazırı Ame

rikava ~itti 
-«>--

TAYYARE, SiLAH. HER TOR· 
LÜ LZEME ALMAK iSTiYOR 

Va•i
0

ngton 19 (A.A} - Irlanda milli 
miidafoa nazırı trkin, Transatlantik Kle
per tnyyaresilc bugün nıuva-;alat etmiş 
ve gnzetel'ilere beyanatında toptan tay
yareye kad~ heı- türlü silah ve malze
me satın nlmak imkfuıını tetkike geldi
l';ni teyit etmiştir. 

-«>-- 1 

Bu hafta Tayvare sinemasında 
···~·································································· · ~············ 

Ruz velt d eniz gezinti·· < 

sine çıktı ı .... 
Vaşington 19 (A.A) - Reisicümhur •••••••••••••••••••••••u•n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~ .. 

Ruzvelt on gün kadar sürecek bir dl!- MAT1NELER. 3 _ 5 _ 7 _ 9 Cumartesi, Pııznr günleri 1 de iJ.ave 

~g~~~~~akürere~g~ V~ \.;;;;;~~~~~-~;;~;~~~~~-----~= şingtondan hareket edecekt ir. ~ 


