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YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

ı-: arbın dönüm 
noktası yakın 

23 Nisan bayramı münasebetile ı Her şey yalnız 
zafer için •. 

--0---

SOVYETLE ll KAR _RI 
AL ~ LA. LARINA PE 

ÇOK TESiR EDECEK 
: .~-~1 

t~:4 . ·~·~ 
,,""";:ım>. Sovyet!erin üçlü palda 

iltihalıa davet edilmq 
ve red ~evallı alınmq 
olduğu ifşa edildL. 

-ilnıanların yeni planlcırı ı·e lıi1111cticl' clr diinyanm müstakbl'l va:.iyeti ii=erindc 
..__ . en rok tesir ıırıpacak merkez: !ıfoskovadan bir gÖ'rfüıiış 
-~_,.,.,~.r~.r.r..r~J.:r""..r..r""'7..r~ıo-~~.r~.r.r~.r.r.r~.r~J"'.r..r.r~ 

Alıuanya biitiin 

l<'aaliy~tioi "'6 t I k m . z. 
Akdeniz ha, zasında ..&ı on 

Amerikan yardımı 
Londra 25 (A.A) - Rcyter ajansının 

diplomatik muharriri yazıyor: 

Alrnanyanın yakında garpte yap
mak istediği hareketleri tayin ve tes
bite yarrunası muhtemel olan bir ta
kım müzakereler cereyan ettiği sı-

1'eksif etnıistir 'ı m ta 
,\ 

la~ 
--~o- --

ŞEVJ<ET BİLGİN 

l'üllar!>, ~rki .l\kdeniz ha' zasında. bii· 
b ~ surntlc yeni inkisaflar ar.tefmistir .. 

torpito a 
eriliyor 

e rada Fon Ribbentrop, şarktaki siya
si ve belki askeri taarruz hakkında 
Almanynnın Moskova büyük elçisi 

al Şulenburg ve Ankara büyük el~i
si Fon Papenle istişarelerde bulun

is~ ~an l armı adası bir ba!ilnn bir b:ışn 
ılala ugrmm tır. Felaket kasırı:ası 

~~haınctsiz !'iddetiylc Balknn ıııillctlc
•/~_l><'ri mı ctmi~tir. Yunanistandaki 
lıısOJCtsiz miiradelenin seyri belki artık 
~tın siirıniycccktir. Ht.•lki Almanlar. 
t ataban bumuna kadnr hiitiin Yumınis
_,anı ezici tahakkiimlcri altınn alacaklar· 
•ır. 

tal~n~iltcre 'e müttefikleri hcsabınn bir 
b·.1 .~~lik teşkil eden hu ağır mağlülıiyet 
~tık Britanyayı en hassas noktasm
~- . l aralamak istiycn Almanynyı he· 
'l\!fıne ula tımıış mıdır? 
La B~nu kimse iddia edemez. Almaıılar, 
. tta Yunan adalarını birer birer elle· 

tiae geçirseler hile Şarki Akdenizin 
llıılhtarları mesabesinde olun Girit ,.e 
kıbns İ,;"giltcrenin c.linde oldukça mni
rnl Kanıngamın hatta Yunan denizinde 
lnuzaffer kontrolünii l'npmasma m.ım 
01aınıyacaklardır. Sözün kısası İngiliz 
donannınsının Akdenizdcki hakimi etini 
~amıyacaklardır. italyanlar hu su
-ıtfda o kadar amansız darbeler yemiş
~rdir ki Almanlar yalnız başına İtalyan 
"Otıanmasından hüyiik hir iş bekli~ e
~lcr. 

---<O--

Torpidolar vapur lıaji· 
lelerini muhafazada 
pefı işe yarıyacalı •• 
Londru. 25 (A.A) - cıDeyli l\lcylıı 

~nzetesinin Vn ington muhnbiri B. Val· 
ter For 26 tonluk yeni model ilk Ame
rikan tankının fabrikadan çıktığım 1el
l!rafla bildirmiştir. Bu tankların çoğu 
İngiliz ordusuna ,·eritecektir. Bu tank
lnr şimdi Atlas okyanus üzerinde dalga
lan yararak İngiltercye doğru ilerle
mekte olnn kiiçük, fakat çok seri ~·enı 
yirmi torpido muhribine inzimam eden 
~eni bir yardım olacaktır. Bu torpidolar 
iislcri l\lanş denizi sahille.rinde o!an ve 
vapur kafilelerine seri )ıücuınlar apan 
kiiriik dii!iman gemilerini yakalamak 
hususunda çok miifit olacaktır. 

Ayni zammıda Atlas denizindeki \"a
rnır karilelcrinc de raydalı şekilde re
fakat t.-dccck evsafı haizdirler.. Ilımlar 
Anıcrikamn ingilterel"C vereceği yiiz 
torpido muhribinin ilk partisini teşkil 
t•tınektedir. 

-------
Amerikan do-

• 

maktadır. 

ŞOVYETLER BIRLIGTNIN 
ROLO 
Sovyetler birliğinin tutacağı yo

lun Alman planları üzerinJe son de
recede müessir olacağına şüphe yok
tur. Bu itibarla Moskovanın takip 
etmesi en muhtemel olan siyasi ha
reket hattını anlamak İçin son za
manlarda yapılan resmi beyanatla 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 

Milli Şefimiz 23 Nisan bayram günü Minimini bir yavruyu okşıyarak se~;yorlar 

Ankara, 25 (A.A) - Riyaseticümhur ]arı tebriklerden mütehassis olan Reisi-
umumi katipliğinden : cllmhur lmıet İnönil teşekkür ve karşı-

MHli hakimiyet ve çocuk haftası mil- lıklı tebriklerinin iblağına 'Anadolu 
nasebeüyle asil ve necip duygulan ha- ajansını tavzif buyurmuşlardır 
vi olnrak yurdun her tarafından aldık- ' 
~~.r.r~~.r~~..r.rJ"'~~~J!:IOCll'*A'"~~A'~ 

Şimali Af rikadaki Mihver Yunanistanda gavaııa. 
kuvvetleri ne kadar? dıklarını saklamıJorıar 

• • 
ıe 2 

1200 tayyare-

den ibaret 
-0---

iliz er biraz 
daha ~eri çe

kildiler 

Habeşistanda yeni bir Almanların uğradık-

/tal yan hezimet• ları zayiat ço~ ağır 
---<>-

Avıuturalya bütün gay· 
ret ve yardımlarını İn· 
giliz imparatorluğıuwn 
zaferine sarf edece il ••• 
Sidney, 25 (A.A) - Bütün parrlcri 

temsil ed~ askeri encümen bugün top
lanmıştlr. Avusturalya ordusu kurmay 
reisi toplantıda hnzır bulunma \ e de
miştir ki : 

aİmparatorlu~un kalbine hiicumd.ı 
murnffak o1amıynn Almruıya şimdi im
paratorluğun biinycsinc öldürücü olmı
ynn :::nüthis dnrbelcr indirmektedir. 
Şimdi ananelerimize uygun olan bfü uk 
cesareti ı;töstem1cliyiz..11 

A YUSTURALYA BAŞVEKİLİNİ. 1 

MESAJI .... 
Londra, 25 (A.A) - Aıızaklar günü

nün 26 ıncı yıldönümü merasimi yapılır .. 
ken A vusturalya başvekili B. Menzis 
orta şark orduları kumandan muavini 
general Blameye ve Sidneyde başvekil 
muavini Faddenc iki mesaj r,öndenn~
tir. 

B. Menzis general Blaıneye gönder· 
diği mesajda şunları söylemektedir : 

•Size ve kahraman askerlerimize 
takdirlerimi bildinnekle bahtiyarım. 

AnzakJar ananelerine daima ulvi bir 
şekilde sadık kalmışlardır. Avusturalya 
tarihi, menkibelerinizle zenginleşmiş 
bulunuyor. Size gösterdiğimiz itimada 

( Sonu 2. ci Sahi/ede ] 

._llarbııı siklet merkezinin Almnnlnr 
'4ll'afından Akdenizc naklini icap etti
t~n. sebepler, hakikaten iddia edildiği 
tibı, bir taraftan İngiliz imparatorluğu
~u 'Vurmağa müsnit mevzileri ele geçir
'nek \•e diğer taraftan mihverin Avrnt:1a kurmak istediği yeni nizanın mu
l}· efeti imkansız kılmaktan ibaretse bay 
l' 1tlerin Balkan i!~ini tasfiyeden sımra. 

nanması ~emı 
Sovyetlerlc yaptıgı pakt Japon askeri 
mahfillerince beğenilmiven B. Matsuoka 
~ı:::ıcıcca~oocıooc 

2'obralıun dn~ lstihfıfim· Epirde teslim olan YU· Avusturalya b~şvekili B. Menzis ~ 
'"" ıcırk Jeuooetlen ba.şkumcndan mucıvinı 

.~saya, İspanya ve Portekize dönme· 
'inı ınuhtemel görmek lazımdır. 
Vakıa Fransa es:ıs itibariyle, Almane ile iş birliğin~ taraftar olduğunu mü-

.. teddit defalar söylemiştir. Fakat bu 
llöılerde üçlü pakta dayan~n bir nizamı 
~·ip nıanası yoktur. Fransa, Avrupa
llın ::rnrınki niznmına büyük bir devlet 
~~tiyle ve miisavi şartlarla i~tirak üıni: 

1~1 veren bir sulha kavuşmadan, yanı 
:~~\·erin kendisi hakkında ne düşiin-
~Unü bilmeden kafi taahhiitler altına 

tİl'Jneyi. tehlikeli bulmaktadır. 
\(; llalhuki harp devam ettikçe Fransa 
)·Yle bir şey ümit edeıniyeceğini bi~ir. 

11\e bilir ki kendi mukadderatım ln
~lterenin mukadderatına bağlıyan se
~Pler henüz zail olmamıştar .. İngiltere 
lııaaiHup olursa, Fransa Versaydan bin 
~t ağır şartlar altında her şe~in kay
~ildiğ-ini görecektir. Ilitakis In.giltere 
•ıarbı kazanırsa sulh masasında yıne şe
•tOi hir me\.·kii olacağma kanidir. 

.. ~laresal Peten. bu mahzurlarla bu
rnkij kararı.,zlığı sulh ı\inlerine ka· 

kafilelerini hi
m& ye edecek 

---{)-----

Himaye sahasının nere· 
ye lıadar varacağı 

şimdililı bilinmiyor ... 
Vaşington, 25 (A.A) - İyi haber alan 

mahfiUerde diin akşam söylendiğine gö
re Ruzvelt Amerika imalathanesinden 
İngiliz ateş hattına gönderilen harp mal-
2emesinin himayesi hakkında bir karar 
almıştır. Bu hususta başka malümat 
alınmamakla beraber Ruzveltin harp 
malzemesi nakleden vapurlan Atlantik
te, Groenlandda veya İzlandaya kadar, 
belki de 1000 mil mesafede Amerikan 
harp gemilerinin himayesi altına almak 
niyetinde olduğu zannedilmektedir. 

* Vaşington 25 (A.A) - Amerikan do-
nanması Atlantik üzerinde karakol ~e
mileri dolaştırmak tasav\r\lrundadır. Bu 
gemiler İngiliz nakliye gemilerinin ta
kip ettiği başlıca yol üzerinde Amerika 
ile İngiltere arasındaki mesafenin yan-

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 

farına mihver taarruzu nan ordusu gaJifJa olan geneTal Blamey ile beraber 
aJıim fıaJdt- epeyce bir fıUl1uef lCICU:ICICC~CICIOCCOCCICIOOCO-AICCOOOCCICM 

Mihver faaliyette Londra, 25 (A.A) _ Viş:den gelen Kahire 25 (AA) - Orta şark 1ngiliz Atınada telaş yok 
bazı raporlara nazaran Libyada Alman orduları umumi karargahının resmi teb- o--
ve İtalyan kıtalannın mevcudu 200 bin- liği: 

ispanyayı teb• den ibarettir. Bu mevcuda iki zırhlı fır· Yunanistanda imparatoTluk kuV'ıletlc-
ka ile 1200 tayyare dehildir .. Almanlar ri düşmana çok ağır zayiat verdirerek 
evvela 60 bin kişilik bir orduyu Libya- intizam dahilinde yeni bir geri çekilme dit etmeye baş- ya ruıklettikten sonra bunlar hava yolu hareketi yapmışlardır. 
ile mühim. takviye kıtaları almışlardır. BERLtNDEN YAPil..AN 1T1RAFLAR 

1 d 1 1 Tanklar ve kamyonlar, pazartesi .. ~nü Zürih 25 (A.A) - cNoye Zürhcr a ) 8 r • İngiliz filosu tarafından şiddetle bom- Zaytung> Berlinden istihbar ediyor: 
---o-- bardıınan edilen Trablus limanına va- Yunanistandaki harekat hakkında Ber-

purla getirilmiştir. line gelen haberlere göre Alman kıtala-
Cebelüttarığa hücum İNG1LİZ RESMİ TEBLİCi nnın ileri hareketi temposu ır.uvakkatı n 
etınelı için daha fazla tiz Kahire, 25 (A.A) - Orta şark İngi: yavaşlamıştır. Bu ağırlaşma İngiliz 

befıliyemezlel'mif tebl~~d~an umumi karargahının resmı dümdarlarının gösterdiğ~. mukavemetin 

Londra, 25 (A.A) Madrit kay- UBYADA • Düşman Tobrukun dt'' artmasına ve esasen munakale yollan 
naklanndan alınan haberlere sıöre Al· istihkamlarına- yeni bir hücum yapmı; kıt olan bu dağlık mıntskada Alman 
man diplomasiıi bpanyaya kartı tehdit ve ağır zayiatla ıeri püskiirtülmiiştür.. kuvvetleri gelmeden evvel ~~ kıta
yoluna ginniıtir. Almanlar Madridi Bir mikdan Alman l\lmak üzere iki SU· ~ı tarafın~ yapıl~~ olan bilyük tah
tebdit ederek iıtedkleri karan alınaia bay ve lZS asker esir edilmiştir. Sollum nbat_a atfedılmeku:ınr. Ne olursa olsun 
mecbur ebnek istiyorlar. Bu maksatla mmtakasmd8 keşif kıtalanmız yeniden Berlınde, .Y~ı~dg .!;vkulceyş! 
yapılan teıebbüalerden timdiye kadar hücumlar yapmış1ardır. ~umi v~yetin değişmcdı'!J tahmin 
eJde ettikleri neticeler ispanyayı tatınin [ Sonu 3. cü Sahi/ede ] edılmektedır . 
edememittir. 

Büyük elçi Fon Papenin lmrdeti Us
bonu ziyaretinde Cebeliittanka bücU

[ Sonu 4. CÜ Sahifede ] 

E~e denizine 
inmek çok ba-
halıya oturdu 

lnglllzlerln Yunanistan• 
daJıl harelıetleri 
fı~lı oınnqtme .. 

Londra, 25 (A.A) - Müstakil 
Fransız ajansı Aıinadan istihbar ediyor. 
Halk ıükGnet içindedir. Her tarafta 
mükemmel bir intizam hüküm .ürüyor. 
Sık sık verilen hava tehlike ipretlerl bu 
intizamı hiç bir suretle bozmamaktadır. 
Gazeteler halkı ıoğuk kanlılığını muha
faza ederek istikbalden emin olmağa 
davet etmektedir. 

ALMAN ZAYtATI A~R 
Nevyork, 25 (A.A) - . Herald Tri

bün gazetesi diyor iri: 

: de"·am ettirerek tamiri imkansız 
' ıtılar atmamak arzusunda ise de Al
'-anYanın Fransadan daha sarih bir sif ~t takibini i temesi ~ok mu~temeldir. --~~~~~-~_,.~,--~ «Almanlar fena vaziyete diifmitler

dir. tngilizlerin insan ve harp mabeme 
zayiatı askerlerinin mevcudiyetin-1 söre 
küçük bir mikbmlan ibarettir. Naziler, 
Ese denizine gerek İnsan ve ıerek mal
:aemece büyük zayiat babasına inmiıler
dir.ıt 

l ı trıal(ımat alan mahfıllcre gore. Fran-
81' !lşağıdaki iki sıktan birini tercihe da-
\>et olunacaktır : · 
'..al.:- \7işi ya Almanya. ile iş birliğinin 

t ı zaruret olduğuna ınanmıştır.. Bu 
~lcdirde harbı bir an en·el neticclcn
dlllnck için in..-ilterenin mağlubiyetine 
l'ııtdıın etmelidir. 

2 - Yahut ta eski müttefikine iha
:~lten cekiniyorsa mağlflbiyetinin en 
l{ır neticch•rinc katlanmalıdır. 
lıi.iyle bir talebin biricik manası Fran· 

: ile İngiltere arasında asırlann bile 
.:lduramıyacağı m;urumlar yaratmağa 
-. Uadil olaf'nktır. Şüııhe edilemez ki Al
~ ans anın Fransa zaferinden beklediği 
n biis•iik netif'c de budur. 

.._ Vi i hu derece büyük bir ihanete 
Uktcdir midir? 

ş· llunu ancak hadiseler gösterecektir. 
•trıdilik bilinen ey Almanyanın Fran
~ donanmasına ,·e Akdenizin iki sahi
~~~e~i Fransız iislerine el koymak iste

r.ıdır. 'Naziler tazyiklerinde muvaffak ' 
'' 'tbrsa İspan:rayı da barba tahrikİ 

[ Çonu 2. ci Sahif cde ] Fransa - lspanya hııduduııda Hendey<k nöbet bekli11en Almqn Nkerltri 

•••••••••••• 

Bir inı(İliz filo
su Akdenize 

açıldı 
-----<>--

Cebel üt tank, 25 (A.A) - İngiltere
nin Ark Royal ve Ardas tayyare gemi
leri.yle Renovn 2.U'hlısı, $ifild kruvazö
rü, diğer bir kruvazör, bir torpido filo
tillası ve üç denizaltı gemisi Cebelütta
nktan Akdeniz istikametinde har~ket 
~tmlştir. 

Diğer taraftan Cebelüttarıkta muaye
ne için bulunmakta olan iki İspanyol 
Yapuru d" denize açılınıştır. 

San Sebastian vapuru İngilizler tara
fından ahkonulmuştur. 

Orta 14rk 1ngiliz kuvvetleri bqkuman-
6nı general Vavell 

lngilizler Yunanlılara yardım etme• 
eelerdi Almanlar Egeye aulhan inerler
di. Almanlar şimdi hatlannın gerisinde 
ıztırap çeken, acı duyan hükümetle uğ
raşmağa mecburdurlar. Almanlar ken
di işlerini kolaylaştıran Kösiling hükü
metlerinin yardımından mahrumdurlar. 
lngiliz teşebbüsü masraftan ziyade ka· 
zanç temin etmiştir. 

FlLtY AT tLE TEBCiL 
Nevyork Taymis gazetesi şunları ya • 

zıyor: 

c Yunanistanı tepe il ed~cek en güzel 
kelimeleri seçebilmek için vaktimiz ol
masını isterdik: fnkat vaktimiz yoktur. 
Binaenaleyh biz bunlnrı ve Egeden ol· 
mal denizine kndar hürriyetleri uğrun
da istilaya uğrayan bütün milletleri fi. 
liyat ile tebcil edelim.> 
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Kösem Kızmıştı ••• 

ŞEHİR HABERLERİ 
1940 ihracatı 

E~e 
da 

limanların-

1,604,390 

Şelt~r muhtekir/eri cezalandırılacak 

Sadftdzam Recep pcqayı tefıdift ve oğla aleyhine 
lirayı buldu 

lzmirde stok şeker var, 
yeniden de geliyor 

yeni bir isyan tertip ediyordu ... 
Bunların vaziyetini görerek ben doğ

rusu mUteessir olmaktan kendimi ala
mıyorum. 

IFiru:z bey merak edere'k: B.-yaüye sor
du: 

- Sen neye müteessir oluyorsun 
sanki!. 
B~ti bir hay.ıflanma ta.ıdidi yapar 

gibi yüzünü buruşturarak dedi ki: 
- Bir iruan düşmanının böyle dur

madaıı yükseldiğini, vazi)'etir..in günden 
güne iyileştiğini görecek olursa hic buna 
yirinmez ve hayıflanmaz olur mu? De
mirci Memonun oğlu, çıngı>ne çocuğu 
Kara Ali §imdi Murtaza paşa gibi namlı. 
şanlı bir vezire cella• bası oldu . Adi 
bir ktpti olan Memo ile falcı kansı Pen
beye gelince bunlar d:ı a!dıl&r, yUrüdü
ler ... Her gün binlerce adarr·ı ayakları
na getirecek derecede büyülr bir şöhret 
kazandılar .. 

Bu yUzden keselerini çuvallarını al
tınla doldurdular. Bu d1fayadıı viicut 
bulan bu kadar haks.zlılrları görlir de 
f&rtık insan, yer yüzilnUn lıir sahibi mev
cut ve bunun adalet f!airı'..sinde hükmi.i
nil yUrlltür oldu~n.a na•ııl kail olabi
lir? .. KötUler bu kadar yU7e cı'ktıldan 
ve iyiler ise sefil ve sık!ntıh bir va:zi
yete dUşerek yerin dibine ba!ar gibi hep 
blS:vle alçaldıktan sonraL 

Fakat Firuz bey Bayatinin sözündP 
devam etmesine meydan vermedi. Sert 
ve kat't bir isaretle onu su~unıp dedi .. . 

- Sus, böyle demeı T2nrının adale
tinden. şUphe etmek hl~ saaa yaktsır mı? 
Köttller, yal)tıklan fenatLkhrın cı>1.as1-
nı er~ec muhakkak cekec~t<lt"r ... A date
tin yerlne getirilmesine bı>ni~ vac::ıt.a ol
mıyaca~ı~ ne malQm! .. Bu adamların 
başlarına neler gelecetlni bira'! sonrıı 
görUrsilıı.. $imdi bırakalım, dlismanln
nml% istedikleri, takatleri yettiği merte
bede yUkselsinier ..• Ne hdar vilkse.\lr
Ierse bizim için o kadar ivi. ÇünkU al
çak bir yerden yuvarlananhr o kadar 
bUy{lk bir acı duymazla,.!.. Yüks<>kten 
düsenleır ise? •.• 

Firuz bey bu son cilmtey! ikmal et
miye?"ek kasten yanm bıraktı ... 

Acı, fakat kıvrak, maMlı bir kahka
lia fırlattı "'9 ~lt\aruu • lı-.a-lt, -n
ki ka~mda bir dU man bulunuyor
muf gibi, tehdit edici bfr varlyette ko
lunu ona doğru uzattı ... 
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AStı..ER TEKRAR HAREKF:rE 

GEÇlYORLAR 
Hüsrev paşanın idam e:Hldiğinl duyan 

Kösem validenin fena h~lde canı sıkıl
mıştı. 

Hiisrev paşa onun Recep paşadan da-

ha ziyade sevdiği ve takdir ~ttiği en sa- --<>- ~elıer ..ıofı di""eft balılıall h jfı~ et t 
dık adamıydı. Oğlunun Hüsrev paşayı Şehrimiz ticaret odc.sı taraf uıdan (tz- • "' "' arı emen f ")' e • 
yok ettirmesinde kendi 5.tısine ve salta- mir limanı hariç) Ege mıntakasının muh- mefıt ihtİfıGftln Önüne geçecefı IJÜ)'Üfi tedbiftdir
natının devamına müteveccih büyük bir teli! iskelelerinden dış memleketlere Dün §ehrimizin muhtelif s~mtlcrinde- Vaziyet böyle iken şekCl" satmıya.-y v-.ı-
tehlike sezen valide sultan derhal Recep yapılan muht.elif mahsul ihracatı hak- ki bazı bakkallar, hiç bir sebep yokken ya saklıyanlar hakkında ~iddetll oozafaı: 
na~aya hab!?l' göndererek onu yanına kında bir istatistik hazırlanmıştır. Bu ~eker satınamağa başlamışlaı ve şelfor tatbik edilecektir. :. 
çağırdı ve bu davet tizerine saraya gelen istatistiğe göre, 1940 senesi zarfında bir ıstiyen ınüsteıilerine şeker bulunmadı- V lirn' F d T ks 1 b 1 .. 
adrazamı "izlice huzuruna kabul ede- milyon 604390 lira kıymetinde 29,712 ğı cevabında bulunmuşlardır. Bunun . a ız ~a u a u mese e uze-

rc>k ona dedi ki: ton muhtelif mahsul ihraç edilmiştir. üzerine bazı kimseler d~rhal mıntaka nnde hassasıyetle hareke-t ederek icap 
- Habe~in var rı;ı?_. tıte oğlum Hüs- Bundan başka aynı miidd<>t içinde475086 ticaret ve emniyet müdürlüklerine mü- e?en di~~k~ın:ri m.ıntaka ti~ttr.et ve em

rev .Paşayı ıdam e~r,dı. ~en u~!or ?Tiu- liralık 33076 baş hayvnn ibraç olunmuş- racaat etmişlerdir. AIAkaJarlar dairele- nıyet mudurluklerıne vernu~tir. 
sun .r .. Bu ne haldır .. 'Bı~ senı Uzennde tur. Bu müddet zarfını1a e-n çok mal ih- rin aldıkları seri ve esaslı tedbirlerle Bu hususta sayın halkımıza vazifeler 
uykuya varasın diye mi l-u sadaret ma- aç edil emI k t !tal im tur şeker satmıyan bazı bakkallar tesbit terettüp etmektedir. Şeker satmaktan 
kamına geçirdik!.lid 

1 
b w ~u ihra:~Uen r!a~ann d::ıetle~ştak~ edilerek haklarında takihta başlanmış- imtina eden her hangi bir bakkal hak-

Recep pasa va e su tanın u agır . . .. 1· dir ttal b" .1 153 299 tır. kında derhal en yakın buıunan polis ka-
k .tl · k. d k di · • "'daf suru şoy e : yaya ır mı yon , t<>n ı erı arşısın a en sını mu aa y . tan 129 760 A "k· 1l? 150 Aldığımız ınalfunata sörı- Jzmirde rakollariyle ticaret müdihlUğü fiat mü-

etmeğe koyulmuştu: ~ a ' ' men eya .. , ' stok şeker olduğu gibi peyderpey gel- rakabe bürosuna ve emniyet müdürlü-
- Aman sultanım. Bu ic:i önlemek tngıltereye 82,000, İtalya adalarına kt d k 

• 57 590 M 45 600 liralık "hra me e evam clme tedir. Bu sebeple ğüne şikay~Lte bulunmahırı umumun 
için kudretim yettiği me!'tebede uğraş- ' ' ısıra • 1 cat ya- her bakkal istedi~ ınikt.ıı-da şekeri de- menfaatinedir. Bu suretle ihtikara da 
tım. HattA hünkarın kendisine karşı su- pılmıştır. polardan kolayJıkla temin edebilir. meydan bırakılmamış ol:.ır. 
ikasti oldu~unu da gör.d~rdi~im bir tez- ııımm:mııııııııımm1111111111111mmıııııı11111111m mrı•ııııııııııımmııımııııımnııııııınnmımıııı 
kere ile Husrev pasaya bildirmiştim. Tıaktörler Ber!!a- 4:10 c. uval kahvenin Zelzeleden zarar nöA 

Fakat Hüsrev pa~ayı Murtaza paşa V' 5 · 
pek gafil avladı. Hüsrev paşa kendisini 
hic müdafaa edemedi.. ma ve Foça ya nakr: 

Benim bu işte hiç bir takslrim yok .. 
Kösem valide topal vezire çıkışmakta ) ed 1· 11• yor 

devam ederek: 

fevziine pek yakında 

bafianılıyor 
- Yok ... Sen bu sadaret makamının ---o-

hu d l b b B • İzmirde bulunan 440 "UVal kahve hak-e eği gi i görilnUrsün ana... ız Menemene seylAptan zarar gören " 
.. ed beynt-•-~ ,_ __ ...:1 d x.a1 kındaki tevzi talimatnamesi Ticaret ve-onc en ~e ııuırımaştınnış e5.u. müstahsillerin aramini sürmek tuere 
ınl idik?.. Ziraat vekAleti tarafından gönderilmiş kl!etinden gelmiştir. Kilosu 135 kuruş-

Sen arslarumın serkeşliklerine mani olan beş traktör bu kaza dahilindeki tan satılacak olan kahvelerden civar vi
olacak değil mi ld_!n'·· ~al~u~i oğlum arazinin sUrülmesl ameliyesini bir kaç layet ve kazalara da aynlacaktır. Bugiln 
hugUnlerde az~~ını busbı:tun arttır- gtlne kadar bitirecektir. Bu traktörler ithalatçılar birliği tarafından bir tevzi 
dı ... İşte şimdi Husrevl de l(iam ettir- .Bergama ve Foça kazalarına nakledil'e· Ustes· h lanarak taka · ·· 
d · k dak:i. iistahsil . ı azır nun tıcaret mu-\jani' Yeniçeri ve siuahilerin hare-- rezararorag" nr:!' lan le~inlde ~ylleklptan dürlUğüne gönderilecektir. 

·.. . orm~ o arazıs surec e-
keti nerede kaldı? .. Ham P!lŞallm par- rinden hazırlıklarında bulunmak Uzere -
calanmasından sonra bu iş te tavsar gibi ziraat müdürü B. Refet Diker dün Ber- KOYUN RAST A.LJ(;J 
bir şekil aldı... gamaya gitmiştir. ZAİL OLDV ... 

-c Bitmedi •- Vakit kalırsa ~yni traktörlerle Öde-
-------------- mi,, Tire, Bayındır ve Torbalı ka?.ala-

Aydın ve HazUH ile 
otornatlfı telefon mu· 
halJerelerl fJcqlıyoP ... 

rındaki müstahsillerin de arazisi sürdü-

. Gelenler, Gldenlef' 
Aydın mebusu B. Adnan Menderes 

İzmir veteriner müdürlüğü tarafın
dan alınan tedbirler neticesinde Berga
ma, Dikili, Menemen kazalariyle Karşı
yakanın Çiğli ve Hacı Hüseyinler köy
lerinde koyunlarda evvelce çıkmış olan 
çiçek hastalığı tamamen util olduğun
dan :nevzu kordonlar hldınlmıştır. 

3·-~ 

Tenlere yapılmakta 

olan yeni evler 

Büyük zelzelede evleri yıkılanları is
Hn etmek için Kızılay kurumu tarafın
dan yeni köyler İ.o.şa ettirilmekte oldu
ğunu evvelce yazmıştık. 

Yeniden ~"9.pılmakta olan Bergamanın 
Ovacık ve Dikilinin Kabak.um köyleri 
inşaatı baz.iran. ayında ~amlanmı& ola
cak ve derhal zelzele feWtetzedelerine 
tapulariyle birlikte verilecektir. 

PALA.MUTÇULAR 
'l'OPLANDI ••• 
Dü.n öğleden sonra İzmir palamutçu

lar şirketinin senelik heyeti umum.iye 
toplantısı ticaret odasında yapılnuşbr .. 
Ticaret vekaletini temsilen mıntaka Ti
caret müdtir muavini B. Cevdet te toır 
Jantıya iştirak etmiştir. Aydın ve Nazilli ile yakında otomatik Aydından İzmire gelmiş Cilmhuriyet 

!elefonlarla göri.1$nek kabil olacaktır. gazetesi tahrir müdürü B. Feridun Os
Izmir telefon müdürlüğü tarafından ik- man Muğlaya gitmiştir. 
mal edilen tesisatın t.ecrübelerine baş- rülecektir. 

ı9 Mayıs spor IJayPamı Ya•dım se , en-
11az,,.ı11ııa,.ı- -'* V 

lannwttu-. Bol'ft0'98da da,,..... Wa- tıan.tra1 --------------
vücuda gefuilmi~. 

--o--

GERİ BIRAICll.AN 
İMTİHANLAR 
28 nisan pazartesi günü yapılacak ol

duğunu evvelce yazdıibmız gaz ve Emo
viyoloii imtihanının b!ır gün sonraya, 
yani 29 nisan salı gününe bıraloldığı 
haber alınmıştır. 

ZABITADA ler toplandılar 

ELHAMRA. sıNEMASffVDA 
---------·••ınsm••• -8 u g u n -

llŞt GÖRtl'LMEMİ$ BiR ZENGİNLİK'l'E GtiZELLİÖİNE DOYULMAZ 
NEFİS VE ZENGİN BiR PROGRAM 

-1-

HATI LA' BENİ 
İNGI LİZCE 

YARATANLAR : ROBERT TAYLOR-GRF..ER GARSON - LEV AYRES 

-2-
~atlahreamıa rUldiiren misilsiz bir Komedi ŞAHESERİ.. 

3 Palaıracııar At Yarı,ıarında 
FRANSIZCA 

YARATA.?-.'LAR: Amerikanın üc "öhretli komikleri RiTZ KARDEŞLER 
-3-

ÖK.Sfiz ÖRDEK --Tabit renkli harikul8de nefis canlı USİMLEL 
-4- . 

FOKS JURNALDA en son ve en mühim HARP haberleri ve MODA.-
SEANSLAR; Hahrla beni: 2 - 5 - 8 ele.. PalaYl'llC'llar. 3.31 - ut - t.39 da.. 

Tayyare sır.emasında Tl:3646 
Meşhur rejisör FRANK CABPA tarafından vaz'ı sahne edilen ve büyük 

Sinema artistleri JEAN ABTllUR. JAMES STEVART-LİON BARB.Y
MORE tarafından temsil edilen FRANSIZCA SÖZLtt 

Para ee·raber Gitmez 
AYRICA ı ESRARENGİZ KATIL (FEDAKAR KÖPEK ••• ) 

MATİNELER : ESRARENGİZ KATİL ı Z.15 - 5.15 - 8.15 •. 

Alnıanva biitiin ., 

Faaliyetini 
Akdeniz havzasın 
'f eksit etnıiştir 

------o---

';EVKET BİLG 

l Hrıştara/ı 1. ri Sahifede 
ederek Cebelüttarıkı zaptcdcbilcrc 
ni ümit ediyorlar. 

SnlôhiyeUar İngiliz mahfilleri ise 
pan:ranuı böyle bir scrgiizeştc a 
sına ihtimal vermemektedirler. Ma 
fih İngiltcro en kötü şart)ar knrŞISI 
Ak.denizdeki İngiJiz hiikimiyeünin 
sılnuyacağındnn emindir. Bugünkü 
likeler azımsnnnıamakla beraber İn 
terenin geçen yaz mevsiminde 
büyük ve daha ciddi tehlikelcrJe k 
)aştığı hatU"latılmaktadır. İngiliz ınitl 
nin unıunıi kanaati 1941 niha)"ctind 
evvel \'ıuiyetin yine İngiltere lehine 
ne<"eği ınerkczindedir. 

$EV~ET BiLGi 
-------
Valin.i~ 

-----0---

Dolıtor Hc~duh Sa 
t2rnennlsl!!e cevap 

veriyor •• 
Y c?fü Asır Gazetesi Müdürlüğiine ... 
Değerli gazetenizin 23 n!san 941 

r:hli ve 10815 sayılı nilshasının üçün 
3ahifesinde (Hükümet konağı tamir 
lirken bir temenni) başlığı altında 
Memduh Say imzalı yazı üzerine 
ğıdaki hususların tavzihine lüzum 
rülmü.ştür. 

1 - Hükümet konağının bazı pen 
relerinin kornejleri ortasındaki 
ların çocuğ uzun senelerin tesirat.iY 
bozulm~ ve Güherçile haline ge 
olup tamir ile eski hallerine ifrağı 
kadarlarca mümkiln görülmediğin 
bwtların tamir sırasında silinmesi Ol 
vafık telakki edilmiştir. 

2 - Bunların~ şekil ve hatları 
lunı bulunan Mühril SUleymanla 
münasebeti olmadığı gibi hiç bir 
ile ilgisi de olmaksızın rastgele ya 
ve yedi, hatt~ sekiz köşelileri de ıne 
cut bulunmakta idi .. 

3 - Binanın Arkeolojik bakımdan 
r:.hi kıymet ifade etmedi~ de ihtısas 
hlplerinin beyanatından anlaşılını.ştır· 

4 - Keyfiyetin bu veçhile tavzihe 
mesinl rica ederim. 

Yarın iki mühi 
mü§abaka var 

Cumartesi ve Pazar günleri 11 de ve 1%.38 da İLAVE SEANSLARL 
DİKKAT - Haftanın her gününde ilk seanslarda UCUZ FİA'ft& k 

mu37.Z8Dl progrnmı kamiJen görmek kabiJdir.M 
PARA BERABER GİTMEZ: 3.25- 6.!5-9.21-

PAZAR günleri 1%.30 da iLA VE SEANsı 
~ •• ~ ...... ım!l .. 11111111m .. 11111"'!1 .... mm~.Me;.g..-- ~~~~=:;e;r:aw4" ... WM-1 J!SL - - GÖÇMEHLiRE Herıey yalnı% 
mağa hazırım. - Bayan Halime Kır~yla N'red~ fft-

- O ancak buradaki htikbalinizt ter- Juşuyorsunuz? diye sordı·m 
kederek meçhul~ta doğru atıld1~ınız - Bazan •inemada, .,cya arkadaşı 
takdirde sizinle evlen{'Cektir. olan muallimlerin evinde Y1.mn da te-

Ben Vecdinin hemen hemen annesi niste: Öğretmenler bu kil~ şehirde 

Kendl•mden ~eı-tiüim 0 an... clabilecek kadar büyükt:im Biraz sert kendı haklarında dedikodu cıkmaması-
l1it "t' ~ - konusabilirdim. ! na çok dikkat etm"ft- "lle<-burdurlar. 

-----------ır•x - Oh, eminim ki Cafer olmasaydı be- Evvelleri bizim eve cok ge1irdi. Fakat 
•AZ' Jl u .• •tr Wtr• ••• nimle evlenecekti. Fakat ıdsanlısıdır. aUent hl:hirimize fazla hağJandığınına 
& nn lly & aa.uıae Ondan aynlmak suretiy!e kalbini kır- h~kınettiler. Bun.un için arbk hiç gel-

- 4 - mak istemiyor.. Böyh bir hareket ço- mıyor. 
cuğu perişan edebilir. Eğer serbest ol- - Söyleyiniz, bize ~t"lsin? 

- Peki amma, bu kP.iuı ikinizi de Yalan mı! Fakat bu bdar kat't hU- saydı! Bu tekliften sonra ilkt" ettim: 
bird<'n Se\"lf\h•or ya. tld erkeği aynı za- kUm y{lriltmek için. b!'ll kim oluyonım' Bu sözlel'e Meta gülmek istiyordum - Eğer blziıu gibi yaflı kimselerle 
mancla ,;evmeğe imkA., gc,ktur. Vecdi bana izahat vermeğe~evam edi- Bizim Aywel de tam hassasiyet c;ahnda görüşmekten ıııkılmusa! Vecdi Adeta 

Ne kadar katı konosı.:yordum! yordu: idi Onun şlırane budaWıklarmı ;z mı boynuma aanldı: 
Vecdi meyus bir tııvır talcınnuJb! - Ailem Halimeyle g(Srllşrn~ devam duymuştuk. Ontm bhrama.."lları daiına - Nermin, siz gerç,.kfm ~ yakın 
- Beni gerçekten se\>h·or. buna emi- ~meml istemiyor. Bum h&kik! btr sa- meçhul atletler, futboJ oyüncu)an idi. bir dost ~ 

r.im' Eğ<'r Caferden bac;b~ Dhaydı! Fa· natklrdır. Radyoda komerl .. r vermek Vcedinfn romanmda da biraz aynı ço- Alnımdan öptQ.. Bu öpU luılmq gl-
kııt ne talisizlik ki onurJa karşılaJ1yo. istiyor. Kilç-Jk bir ~e kalmak iste- cukça tarafı vardı. hl orada kaldı. tık de& ola~k bana yal-
rum ! mlyeceğinl ailem tahmin eC!iyor. Bununla beraber işte burada, kar- nıı: adımla hitap ~u. Bunu mtite-

- Öyle ise onunla "'ıaasmı kesmeli- - Fakat qte pekl1l Zongı..Jdakta b- ş1mda, "özlerlnl ateş~ dikmiş, ıstırap aldı> hemen ~ giti:!. 
dir. lıyor ya? çekfyordu. Vecdinin itimadına ihanet etmek lst.e-

Aman yarabbi. bövh hazır hükümler - Evet amma, benim daha yübek !ki alev ışıltısı arasın~ yllıüniln. ac>- mlyordum. Fakat amıeetiln ahbabı ol-
vemıek ne.k:ıtlar k;laydı! emel sahibi olmamı da istiyor. Bana kal- luklutuna hayret ettim. Narin elleri fa .. dUfum fçhı, olfunuıı bU !t!dası h.Jrq,.. 

- Efer f41er sim •n!atuğınız gibi sa ben iş.lmdE:n, ticaretbiıden memnu- sılasız kımıldanıyordu Bu ellerin böyle da gHrllfmek Ur.ere omıliaMie aittbiı. 
ise, bu rerıç lcır daimt ~ yıW. içinde num. Taliim yerindedir. Falr.at IJallme- hareket işine bakarak hakilı:ati Yecm.: Umumiyetle irimi gM IUin. olaa M-
yaşıyor d~mektfr. yl lmyonun ve 0ınwı için her şeyi yap- ııJıı hassa,fivetiııi ta1uniıı ediyordum. yaa F.lma bir fntma gibi coştu: 

· -c BftrMdi ,_ 

:·········:·······························································••\••·······ı 

~ ~ RUYUK l{İKA YE i i . . . . . 
~ ......•.. ~ ................................................................. : ......... : 

San'atltll'llla uygun zafer için .. 
ycırd~lllft yapılacafı [ Bqtarafı ı. ci Sahifed• ]. , 
Sıhhat ve içtimai Muavenet vekale- Iazlasiyle lAyılc olduğunuzu izhar etd 

tinden şehrimlzdeld alikadarlara gelen niz .. • r 
bir emirde köylerde bulwıan ve ziraat- ~aşvekil muavini B. Faddene de arı 
le meşgul olmıyan göçmenlerden sanat- saı~~~_:,_,__ .. dilcl i .. L-··k Je' 

i!ik1• l •nılLiUUill"ln gost.er er yuıuıc .ı.at'i 
kir olanlara demire , marangoz uk ve dakarlıktan dolayı duyduğum iftirt-; 
ihtisaslarına göre sair sanatlara mahsus millete bildirmenizi rica ederiın. _'l'e~ 
malzeme verilmesi bildirilmiştir. Köy- gayretlerimizi, bütün yardım~, 
lerde atıl vaziyette hie bir g~ b.ıra- muhariplere hasretmeğe mecb~" 
kılmıyacaktır. demektedir. 

YENİ'd B_U HAFTA T(JRKÇE e ıllı defa 
----------x..~:-------------

0 üş m an Elinde 
Cesur Süvari 

POX roaNALDB EN SON HABERLER... 

8BAN91AS : U - 1 - S.31 - 1.ot - 8.31 DA.. 
Camartesl - Pımr SAAT 9.3' DA.. 

Esir 
(ilkd~fa) 
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Amerıka aonanması 
iemi kafilt!lerini hi

maye edecek 

!'ııa [ Ba~lmtlfı 1. ci Sahifede J 
~ll'dikadar ~idip gele<oPkle•dir. Nevyork 
ifa b Ye reisinin Ottav.,daki beyanatı 

\r llııu leyi• eylemeltteciir. 
~ '-'l'~ıtton. 25 (A.A) - Asosveted 
ıfaıı .. ~ıldiriyor: Salahiyetli kaynakhr· 
bıaJ,,, ~renildiğine ~öre bu~kil harı> 
ıita lllesi istihsalfttını en az iki nıl<ilin~ 
~ tat,,,k yeni fabrikalar kurmağı is
~ıt:r ~den bir plan hazırlanmıstır. Bt• 
t\j •ki milyon kişilik bir ordunun bü
or:J ~hizatıru ve iki misli kuvvette bir 
lsıi~un lıa$lıca teclıizatını hazırlamaitı 

""•f etmektedir 

Horbın adnüm nok
tası yokrn 

~ [ Ba..<tarnfı 1. ri Sahif Pd• l 
fi hareketleri göz önüne getirmek 
lııııdır: 

tkt ~etler birliğinin Almanya ile 
lo ettiği ademi teca vür paktından 
~ Yaptığı en man\dar hareket 
~ lllcte4"nc1e karı,\ıklı bir yar
t.ıı Peldı ıddi busn•unda Bulpris-
M Yapnu, oldu~u tekliftir. 

aı.. ?'kovanın böyle b;r muahede 
;'~ilernediği takdirde Bul!!"ris•a
~ ~ iktıaadi anlatmalar multahi
L -e tek taraflı bir gar<tnti venneğe 
,..._ ~lunduğu mev•uk haber alan 
~eruı ileriye aüriilmü,tü. Bul
~ her iki teklife dro kaçamaklı 

ce.ap 'Rl'Mİ,lerdir. 
tiet "-artta Abnan kıtalannm Bulıt"a
~ ~ ıı:itıne.i kanın Sovyetleri ol
~ ıinirlendinnİ•tİT 

~~'!l!R. TORKtYE VE 
.:.. V\.aUSLA VY A 

\' 11.ınu müteakip Sovyet R119}'a ile 
~ ~Tya aruuıda hir ademi te\' ::Z ı>aktı yapılmıttır. Sovyetler 
ı._;,:o.lavyanm hubuu metro bir 'ket telakki etmitlerdir. Bu 
~ leket elan Sovyetlenn bGyülr 
t,ı eccülıünü muhafaza ediyor. 
• ~uLahı muahede aktedilmeden 
ız:ce. Sovyetıer Türklerle karııbkb 
ıı-ı:~flık ve komprebanıiyon 
d •-·~ etmitlerdir. Bu pakt iki 
1 ""~en birinin bir teca üz Imr.ı
~'tıda •Gr_Gkf~ebil~eği bir müdafııa 
lrbı ihtimalı d"""' edilerek yapıl

ııu,tır. 
SOVYETI..ER VE oçı.o PAKT 

il n buniardan baıta. Sovyetler 
~e~ tkindlf!frİnde üçler pakb,.. 
1 tihaka davet edildiklerinl ve bunu 
~ttiklerini ifşa etmi,!erdi1'. Bu 
~eaelenin İf!&.11 keyfiyetimn Alman
~~n_ çok canını sıktığı zannediliyor. 

ıı.dıseler, mihver devletlerinin ho
~gitmese de, Sovyetler Mrli~in 
r-· .a müıtakil bir ıivaset takip et
~lll•u gösterir. Sovyetler bu yolda 
ı.,"arrı edecPklerdir. Şayet Almanya 
~n.fından bazı huıuslar dıt İ•timzaç 
" 

1 ıtlerae Sovyetlerin vereceği ce
b:~ 111ünhasıran Sovyet menfaatleri 
l>etl "'_•ndan kararlaşbtılacalrtır. Sov
ı1.. .. eı>ın hatb hareketi hakkında en 
""1!'l'lı tahmin budur. 
d.~etler birli~nin Avrupa harlcin
Jal>o diplomatik faaliyeti ar1'•ında l'C 
"•rd nva ile aktedilen b:taı·oflık paktı 
ltınn ır .. Japon ga7ete1Prl bu pakt hak
ıı,1,h • ılk önce göst.-dikleri harareti 
d ~ra>.ıı etmemı.lenlir Bu da dikkate 
lA"'ıor hir nokt•dır. Sovyetl•<in ('!ne •l
ı.,,;1 "•rilmMinde dey,,m •di·•relH hak
l>ı • Çin• teminat V<'rml• o!malan Ja-
1/tı~ ~>Ptelorlndekl ai"ı~ ~.ğ;~ikllğlnt nz 

' 1»h eder 
"> t,,,nd171 25 (AA) - Mil•••kil Fran-

s:l•n"'M Sınehayd•n Mlıliriliyo" 
Ilı "Vet - J•pon paktı, Japon a•kerl 
dı.ıırııı•rlnde p 0 k AZ memnu"iyet uyan
ıı.ı~"t•r. MaTlcukı><laH a•'lt .. i makama! 
]~.; ~ ral'men buradaki ,h'Y'>n ktıvvet
b ?lın m;ktar1nı asla aznftmıy~,.akları-\,n Mat•uokava bildirlri•lerdir. 
l~r •kt hakkmda ilerite sUr:\len itiraz
iç; "•1<: "°ktur. Bu itlratlan ~u cephe "p• 'ıiila•a etmek kabildir: 
~ilen~ bir hileden ibarettir ve bu 
~ ın kurbanı Japonyadır. Zira 
C'i !'• bitaraflık viatbınna nibnen 
!f "" J~ponyaya karşı mücadelesin-
e Yardım etmektedir. 

·-

Şımali Afrıkadaki 
Mihver kuvvetleri 

ne kadar? 
--<>--

[ Bııştaraf' 1. ci Sahifede J 
HABE.<;İSTANDA : Dessiyeye d >WU 

ileri hareketine yenideı:ı de am edilm'ş· 
tir. Di;nkü harekiltunız es» "1tıda düş· 
man a~r kayıplar ka\'detmistir. $imdi
ye kadar 700 den fazh esir sayılm.<tır 
Kıtalarımız tarafından yakından takip 
edilen bir düsman koluııdan 11~ Psir 
alınmıstır. Daha cenupta kuvvetlerimi> 
düsmana karsı tazviklPrin' bütün l>Öl~e 
!erde idame etmişlerdir 

YENİ BİR İTALYAN HF.Zblt,."l'i 

Londra, 25 (A.A) - Rovter ajnı"mın 
Dessive volu üzerinıle bir mahalde bu 
lunan hususi muhabiri hildirivor· 

Cenubi Habcsistımda d~\·am e ~ \ çok 
siddetli bir muha•eb J~n ronra. tn,;l:z 
kıtaları Adis Ababanın 220 kılom•tre 
simali sarki•inde bulunan İtal·.= kuv 
vetlcrini he1imete n'!ratrru<:lardır.. Oiiş~ 
mana a~r 7.,:ıyiat verdiri!r.1i<; v~ h r çek 
esir alınınıştır. 

Dük d'Austun kuvvetler: buradakı 
dağlık mıntakalarda son mul,avPmetle
rini vapmaktadırlar. 

Kahire 25 (A.A) - O•"a <ark !nıtill• 
hava kuvvetleri karaqıa1ıınm teblii!i· 

Libyada dü,mamn n•ld'~-e ve motörlü 
tU'-'ütaml~rı tavvattl··l"İn iz: tarafından 
bombalanm1' ,;.e mit••h'.;z ateşine tu
•ulmnştur. Bir c;o1' ""1'.,lar .ahriı> edil
miştir. 

Demede Gazaled•ki mevd•nlorda bu
lunan dii•man tayy•~rı•,; d"bomhalan
mı.şlır. Tahribatın derpeeo;; hıva yüzün
den tesbit edUememi.-tir, Töbruk üze
rinde avcı tayyareler.i rni1 dU~man1n 4 
tayvaresini dilşürmüştür. 

Habesistıuıda tayyar~lorimiz dtisma
r,ın nakil vasıtalarınR ve mcıörlü kıta
lanna büeumlar yaf\'llı~ v~ hir ~oklannı 
.tahrip eylemi.•tir Cer.uı>'a d;işman Uı.e
rindeki tazyikimiz havad• ve karada de
vam etmektedir. 

Yeni Neşriyat 
··-········ 
HAV ACIJ,'IK VE SPO - 28-i üncü 

sayı.en zerıı?:in münderecatla ç1kınıstır. 
KÜCÜK MENPERES - Tire Halk 

evi tarafından çıka·ıla" hu derginin al
tıncı sayısı int~r etmi~Ur. 

IZMIR BELEDiYESi EN ı 
Kôprü mevkiindekı parh proıesı 

mucibince umumi heli yaptırılmuı, ya
n ifled müdfülüi".ündekl keşf ve ıart.. 
nam~oııi mucibince bir ay mii<fdf"'tle pa
'Z'aThğa b1ralulm1~hr 

Kl'ff bedeli 484 lira •43 kuru•, mu
v111kkeıt teminab 36 lira 35 kuruştnr 

Tallpledn ttm!natı iş bonka•ına 'I' hra· 
rak 27/4/lQ41 tarihinden, 12/5/1941 
tarihine k•dar h,.ftanın pazarte.i çar
.. mhft. cuma gUnleri enrümf"ne rnüra~ 
caatlo.n. n 17 21 26 (1153) 

l - Fevzi pa•I\ bulvannda Çukur 
hanın islimll\k ed'l•n ltl'mının y11.:1ırıl
ması ve dıver çekilme•i alPna ait o1m"k 
üzere enkazının sattş1, yazı i~lf!'ri m\.dür .. 
lü!iündeki ke•f ve şart~•m•si veçhile 
açık ar•tımra.ya krltı.u1mu~hır. K,.şf be
deli 2495 lira muvokkat temin•tı ! 88 
liradır. Talinl~rin t~mhıatı f• banka,ırıa 
vel>r•ralt makbuzl•rilc ih,.Je torihl olan 
181411941 pazartesi günü saat 16 ela 
encümene müracıtı'ltl'-n. 

2 - 804 ve fl2fl ••yıl> sobltl•rda 
kanaliza!\yon yaptınlması, ya'!'.t i,leri 
müdürlüğünrleki ke f ve ,artnamf"si veç
hile oçok eksiltm•ye konulmuştur. Ke~I 
bedeli 967 lir 78 kuru,, muvakkat te
minatı 72 lirft 60 kuruıhır. Talif\lerlr 
teminah t,, banka111n~ yatp·artık ntıl.buz
larile if..ale tarihi olan 28/4/Cl4 I pa
zart~t f(Ünü 11.ftat 16 da enc.Ümf"nf' mü. 
racaatları. 

3 - Otobüa, ıoför , bi!•tçl ve kont
rolbrile, hareket memur]anna 1 "'5 ta
kım yazlık elbise ve kasket yaptırılması. 
yazı ı,Ieri müdürlüğündeki ıartnamesi 
v~çl,ile açılı: ~lr:,i!temeye !ı:onulmuıtur. 
Muhammen bedeli 2000 lira, muvak
kat lemln•tı 150 llrador. Taliplerin le
minah 1 benka!ttna yahrarıtk makbuz
ıarile ihale tarihi olan 26/ 4/ 1941 pa
ı.artesi glJnü ıaA.t 16 d~ encümenf' mü
racaatları. 13 17 21 26 (852) 

KUltilr mahal1°sl 138~ ind •oknkta 
52 sayılı adada 38 m•tre murabbaınd~
ki yol fazlasın:n satışı yaz• isleri mU
C.ilrlil~ündeki vortnamtsl wçhile açık 
arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
bed~ll 380 lira munkknt t•mlnatı 28 
lira 50 kuruştur. Taliplerin teminntı iş 
~anka•ına yatırarak ınakhuz.'ariyle iha
le tarihi olan 7-5-941 Ç'aııamba ıcUnU •a
at 16 da encümene müra0aatları. 

22-26-30-5 1501 (922) 

.. LALE TAN lJ f'U ve 
SiHEMALARIHDA 

b..K DEF'A VE Z ŞAJIESER FİLİllf BiRDEN 

1 - Türkçe KARA BELA 
ALTIN SESLİ otK FORANIN EN GÖZEL FİLMİ 

LALENİN 2 tNct FİLMİ TANIN Z tNct FİLMİ 

Ölüm Seli 
l{J<:N MAYNARJN SON FİLMİ 

·eşumLiman 
HAVAYI l\fÜzlKLERİNDEN 

ATEŞ ALAN Fb..IM 

:ı Türkçe Yeni Harp .Jurnalı 
~t!'.. 11m111ııı11111111tı11111111111111111111111111111111ııı·11 11111111111111ıı11111111111111111111111111 : 111111111 

•l\kAT : BU HAFTA KIS FİLİMLEll'tNiN SON HA.FTASTDm .• HAf''f:. YA HER iKi SiNEMA DA YAZ FİATİNE BASLIYOR .. HER HAFTA 
TtntKÇR. BiR İNGiLtzCE 3 tiLtM BİRDE.N.GÖSTERİLECEKTİR 

YEN 

}' unanistanda yavaş 

ladıklarını sakla
mıyorlar 

emaı ı. Aktaı 
---<>--
[ Somı 3. cii Sah ifrde l 

TESLl~I OLtı..N YTIN AN ORDUSU 
NE KADAR? 

Hilal Eczanesi 

Londra 25 (l\.A) - Mü>lakil Fran
sız ajanc;.ı A tin:ıdan jı;;.tÜıbar ediyor: 

Fenni Gözlülıçülüfı ŞulJesl.. 

Alman l<1!alorınm faali~ıcti hakkında 
c~rih mallımat alınarr m·"tı.~ 

Epird& teslim olan Yw· n kuvvetl~ri
rı.in miktarını tahmin ~ttnt>k miJ~kUldür 
Düşmnn merıbalarındrn verı 1en rakam
ların ihtiva! kavdlyle t 0 1a1<ki edilm0<i 
llzımdıt !Wiskül olan ciret te,lim olan 
kuvvrt f .. rln bütUn Yunan o-dııı;:u mev
cuduna nazaran ne k?rl-ır lıir kısmın• 
tr~kil ettiğini t<thn1in Ptmek(ir. 

Güneş ve Spot' gözlüfılerinin eıı son model 

ve şeıtıııeri-

'l'•slim olacakları Ana •rarl. r bu kuv
votJ, rin Arn3vutluk!3ki ftahvn ordusu
Jı'l durduracak ve Y1ıı1an hurludunu e
cirtm;vec~k kadar kuv\•rt1 i nldıJklnrı 
rn .,., ındad!r 

ALMANLAR VE tı"AT.Y NLAR 
tt.,Jya.nla:.-ın ~ . .;keri itiL~rı~rını koru

ınak icin tc~lim ~3rt1 rı hakkında vcr-
1ik.lE'r( tafsil~t mal rrıdur. !.A>nrlr~~Jl'k! 
Yunan mahfille-rindf' ic;"lret edildiğine 
~öre Alman rO'm! leb1ij!inde de kaydP
~ildi:\i rihi Srlônikte !\Jm,n ~enerali 
I.istin riyasetinde yA.pılar. mli:!.:akereler
irn sonra Yunan kuvvet-fpri Alman ?,P

nC'raline tr-"'"li.m olmu(,,l:ı! dn Bundan 
ı\lmanların zafer eklilini bı.nu alma;!a 
ha< kannmam•• obr. tı'h-"nlara kop
•ınn:ı~a mü~~ndC' etmiyf"eekl~ri anlaıııı
lır. 
~~:co::=::o :o:ı":cı~:ao. ..................... _ ................ , . 
: AN ABA RADVOSIJ : . - . 
: Rrı<:ÜNKtl PROGRAM S .......... ----- ·········· 
S.00 Program ve meır.leket saat ayarı. 
S.03 Ajans haberleri 8.18 'Müzik pl. S.4ö 
9.00 Ev kadını - Yemek Listesi.. 13 30 
Program ve memleket saat ayan, lS.33 
MU:dk : Türkçe plaklar 13.50 J\jaıu ha 
herler! 14.05 Müzik : Türkçe pl1klar 
14.20 Miltlk : RiyaseticUmhur band<>su 
15.00 Müzik pL 15.30 Müzik : Konııeı 
Devlet konservatuvarın:ian naklen nes
rlyat 18.00 Proııraın ve memleket saa1 
ayan 18.03 Milzik : Radyo caz orke"" 
tra.'ll 18.40 Müzik : Saz eserleri 19.0U 
Konuşma (GUnUn meseleleri) 19.15 Mü 
z.ik : Halk tlirküleri 19.30 Memleket sa
at ayarı ve ajans haberleri 19.45 Ko
nuşma : Ziraat takvimi 19.50 Müzik -
Karışık ısarla ve türkUler 20.15 Radyo 
gazetesi 20.45 Milzik : Radyo fasıl he
yeti 21.15 Konuşma (Kitap saati) 2' 30 
Müzik : Radyo salon orkestrası 2~.30 
Memleket saat aYBM. ajans haberlecı 
borsalar, fiatleri .. 22.50 Milzik pl. 23.25 
23.30 Yannki program ve kapaıuş .. 

Birind sınıf mütelıası Doktor 
DemJr AU Kamçıoğlu 

Cllf ve T'"'1aslll hamt.klan ve 
El.F:KTIÜK TEDA VİLERt 

Birinci Beyler Soka~ No. 55 .. lznıi• 
F.lhamra Sinem:ısı arbısnd~ sabah· 
fan ak."8Ma kadar h~talannı kabul 
eder .. 

TELEFON : :1479 (fGt) 

cDIDIM KULOP N11..AMNAMESb 

1 - Sök.de (Didim Kulüp) namile 
f,ir kulüp tesis edilml~tir 

2 - Kuliibün gayes; h"lk ve memur
ları kalwe hayatından lrurlarmak ve 
"alarmda samim! hlr h•va yaratmak
tır. 

3 - Kulübün müe<Sİ.! azaları Türki
ye Ctinıhurh•eti tebaasından ve Sökede 
,nukim!eT C.H. Parti!!İ ~•i"1 Eyüp Öz
ha•, b•lediye rei•i R•fk,. mu,.,,y, C. müd
deiıımumi•i Ali Akkava. hü'<ümet tabi
~,ı Rluı Kuraoğlu, av"k•l C•vil Tüz•l. 
Rahmi Koca~z. Hil•eyin özbaş, Kl
tım PosacıoğJu, Hilmi Fırat Veysel ÖZ
ba•, ve Abdullah Azbazdard'n ibarettir. 

4 - Kulübe girmek i~ln azadan iki 
•atın te.:kiyt«i ve idare heyetinin karan 
in.,;mam etmek ~trr. 

Kulünten ayrılmak ise senelik aidatı 
)elemek ve ••n••inde kıılUb!I haberdar 
•tmek ••rtilo atanın k ılt.pt•r. ayrılması 

rzuya ba~lıdır 
5 - KuHibün şubPSi voktw 
6 - Kulilp umumi he\' 0 ti ku!Uhe ka

uıtlı azann;ı toplanma~ 1 j1p \runılur. Ve 
l:,e, kL~il'k bir idare hey~ti ve reisi ile 
~ em~it edilir 

7 - Kulilp umumi h<"Vetl senede bir 
~•fa tabii olaral< 1· S-941 •· ·nda tnf\la
~ır. tılorP heyetini secer. 'Hesaba bakar 
,.. faallvet "llPQnınu ıın·derı l!f"'~nk 
tem~nnilerd0 bulunur tıi::ı:re hevett ve
va azanın nımnın göst<'~; lilrum üze
rine fevkalAde olarak toplanır Al•nan 
lcarorlar ilan tahtas!M y~pıotınlır 

8 - İdare heyeti hiri ttis ve ılördU 
•ra olmak '.izere hes kı.id•r terekkllo 
Eder. Aralarında biri mu.lıasebe, dl~<''l'i 
1"me "" üçilneüsU d6 k\tahPt vazifesi. 
ı.i ifa eder. 

9 - Her a' a ayda bir li ~oo ~n A$$ ve 
on liradan yu kan olmamak 'lzl'!'l'e aidat 
verir. 

10 - Heyeü umumivenll' ayıraca~ı 
caimt iki murakıp marifetliP h""abat 
daimi surette tefti, ve :nur:ıkabe olu
nur. 

11 - Ana nW.mn•ne f..ev..t! umumi
ye kararı ile doiiiştirilir. 

12 - Kulüp heyeti um•ımill'• kararilo 
fe5:hrdilf'cek ve tn!d'ive ynpılllrnk kPtl~n 
emval ve eşya Halkevine ~vnrn fcr1'olu-
nacaktır. 1 '.i40 (94q) 

t7.M!R SfctI t TtC:ARlIT M'F.MUR
LUôUNDAN: 

-Roka Filidis.. TiC"art-t 11nv:-ınile fzmir
de Yemi~ çarş1"ınd~ Mmrlı hanında 8 
No. da yün ticaretile i'<ti•al t-dt:n Roko 
Filidis'in işbu ticaret unv~nt tic~'l't't ka
nunu hUkümlerine göre •icfl'n ~005 nu
m~rasına kayt ve te•cil (' J;Jd.ı~i a~,., olu-
nur. 1!\44 1953) 

lzmlr Defterdarlığından : 
Muhammen B. SatıJ 

No. ıu 

590 Kar~yaka Bostanlı 1611 No.!u karakol sokalı: 1336 ad .. 
11 parsel 841 M. M. 18 taih arsa 

591 Karşıyaka Bo•t•nlı 181 1 No.lu karakol ookalı: 1 336 ada 
13 parsel 670 M. M 20/I totilı arsa 

592 Ka<ııyaka Donanmacı l 737 No.lu ıoakak 75 ada 33 
parsel 126,50 MM. 3 tailı hane 

593 Karşıyaka alaybey e•kl •Ütçü, yeni Hünkar ıoka!ı: 42 ada 
1 parsel 726 M.M 18 k~pı bl tajlı arsa 

594 ikinci karantina Mımlı <ad<l,.,.i ! 784 ada 1 panıel 336 
M. M. 1 70 kapı 168 tailı hane 

595 Karoıyaka Bostanlı 1700 No. yalı caddesi 1351 ada 3 
parsel 180 M M. 494 / I ıailı arsa 

596 Karşıyaka Bostanlı simendifrr çıkmazı 1 360 ada 26 
parsel 140 M.M. 193 tajlı ,.,.a 

597 K ar,ıyaka Bostanlı 1807 No. köprü sokak 13 70 ada 
parsel 7455 M.M hill No. ersa 

598 Karşıyaka Bostanlı 1803 No. mektep eokalt 1362 ada 6 
ua™'I 1103 M.M. 8 taj No.!u a._ 

599 Karşıyaka Bostanlı 1816 No. mektep sokak 1452 ada 
5 panel 19 70 M M. bilil No. tarla 

600 Karııyaka Bostanlı 1700 No. yalı "-ddeai 1356 ada 
9 panel 267,25 M.M. 520 ıajlı ar-. 

601 
602 
603 

Bornova ç.Jıııcı solı:ak 40.50 M. M, ! kapı 1 t~lı hane 
Bornova ıınrbüz oo!ı:ak 20 M.M. 33 kapı 31 tajlı oda 
Bornova y{izbaır lbrah!m Hakkı aolaı!ı: 89 M.M. 22 

Lira K. 

168 20 

167 50 

360 00 

S45 00 

150 00 

!80 00 

70 00 

1491 00 

220 00 

197 00 

134 00 
120 00 
40 00 

kapı No. hane 120 00 
604 
605 
606 
607 

Bornova aşaib çay 42/9 haıina ı.ı-.ı 3 lı. 3 tallı hane 2500 00 
Bornova küçlik '<"Y sokak 305 M.M. 19 ltJpı, 2 1 taJlı hane 350 00 
Bornova üçüncli yaka ıokak 21 O, ~O M.M. 317 tai No. araa 32 00 
Bornova yüzha,ı lbrahim Hakkı aokak ! 88,50 M.M. 79 
lı:.. 63taj No.lu hane ve arsa 70 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 21/4 /Cl4 I tarihinden lıibaren 1 7 
gün müddetle müzay•deye konulmıı•tur. !halelen 11/5/941 ıarlhlne mllaadlf 
perşembe ııünü •a•t 14 dedir. Taliplerin muhamm•n bed•llen llzerlnden % 
7,5 depodto akçesi yatırarak yevmi m•z!ı:Orde milli emlllı: müdürlUilünde 
mUtcşekkil satış komisyonuna müraraatları il&n olunur. l 48S (94 7) 

lzmlr Gltmrilfılerl BOfflllid#l'löjünden : 
Gümrük komisyoncusu ve maiyot memuru oıfatını ileti h. talip olacaklara 

ait imtihafl 2/6/941 gününe mlisadif pazarto 1 ırünU pat 9,30 da baımüdUr
lü!ı: daiıesinde yapıl•cai\ından iı;ırkulerln 1093 oayı ve 19/61927 tarihli 
gümrük komisyoncuları kanununun 3 ncU maddesinde yaaılr evaaf V• tertltl 
haiz bulundtıklanna dair lüzumlu v.,tiklan hazırlıyara!ı: imtihan ~nflndtn ni
hayet bir gün evvel ibraz eylemek ~rtlyJ .. imtihan ıı<inilnde ha,mU.!iirliliü-
müzde f..a:tır bulunmaları ilan olunur 26 n 1541 (952) 

iımdr Mıntafıa rıcard lıltld#Plllfünden : 
Milli korunma kanunuııa muhalif olarak her f..a.,Ri bir madde llzedndo ih

tikar hissed•n veya mevcut old11iiuna kanaat getirilen bir maddeyi !ı:eımetl
iiinden tiiphelenen sayın halkımızın bu ır!bl~e< hakkında derhal kanuni ta!ı:l
bata ıreçilebilme!ı: üzere mcaai ıaatl<rl dahıllndo dofrudan dofnıya lonh 
mıntaka Ticaret müdürlüvüne ve me1al aaatleri harielndo on yrılı:ın polia ko
rakollarına ve zabıtai belediye memurlarına mUracaaıta bulunmalan b!U..-
vc ehemmi elle illn olunur. (954) 

, 
....................................................... , ............................ .. 

~ Devlet Demir Yollarından ~ • • . ............... ( .. 8;i;;1 ....... Al~·~~~~k·) ............... . 
D. D. YOLLAR: 8 INCt iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Muhammen bedeli (262'0) lira olan lzmir - Manisa hattındr. Emiril.lem 

ile Muradiye arasından şartnamesi veçhile ihzar edilecek ( 1 5 000) M3. kırma 
ve toplama balast işi 13-5-941 tarihinde saat 16 da kapalı zarf uıulile iz
mir - Alsancaltta itletme binaaında komisyonumuzca ihale edilecektir. 
Bu işe iote!ı:li olanların ( 1969) liralolı: M. teminat makbuzlariyle kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklif me!ı:tuplarmo ayni gün .aat 15 e kadar komi.
yon tei&liğine vermeleri li.zundır. 

Şartnamesi ( 1, 35) lira mukabilinde idaremizin AnL::aro, Haydarpap, lz-
mir veznelerinden satın alınabilir. 22 26 30 6 1486 (915) 

ÇAJfALrı TIJZLASI MVDVRLVCUNDEH : 
$artnamesine tevfikan 129 metre miklp kereste nÇık eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli 6710 lira 91 kuruş ilk teminatı 504 liradır. Sartnamesi her 
giln mildilrlilğilmüzde ve İzmir Ba~ mildilrlilğünde görillebilir. İsteklilerin 28/ 
4/1941 pazartesi glinil saat 14 te Müdürlüğümüzde müteşekkil koml.!yonda ha-
zır bulunmaları 13 - 20 - 26 lll85 (855) 

Mersinli süs nebatları fidanlığı müdürlüğün· 
den: 
Fidanlık için 1400 lira muhammM bodelli motör ve türbine aıübayaa edi. 

lecektir. Motör vo türbinoyo ait evrak fidanlık müdüriyetindedir. Eksiltme 
26/4/941 pazarı.,.! i{ÜnÜ eaat on ~te fidanlıkta tCtekkül edecek komisyon
da icra ve ihale edilecektir. Taliplerin 105 lira muvakkat teminatı nıaband>
iına yatııarrılı: makbuzlariyle konıiayona müracaatları. 

12 16 21 2{ı 1378 

ANTfMAGIJETl~' · 

ELECTION 

(842) 

::ı 

~ 
< 
::E 

~ -... 
Böbreklenlen ı.nı lol'huına bclu J"Ollardalri hastabk.lann mikroplannı kö

künden tenıhlemek için HELMOBLÖ lnıllanın11 

Böbreklerin çalışmak lrudretini arttmr .. Kadm. erkek idrıu zorlukhırmı eskl 
ve yeni belsoğuklu~llnU. mesane iltihabını, bel ainsını . ~ık ık klrar bozmak " 
bozarken yanma!< hallerini ı:iderir. Bol idrar temin 'eder .. 

İdrarda lruınlanıı, mesanede taşlnnn teıekkülüne mftni olur .. 
DfKKAT : HELMOBLÖ idranııızı t~mizliyerek mavilestlrir. 

Sıhhat V~k8letinin nıhsatını tıaimir._ HER ECZANEDE BULUNl'R 

İzmir P. r. r. Müdürlüğünden: 
1 - Müataf..demin için yerli malından ve UskarJan olmak üzere 158 çift 

lokarpin v" 66 çift fotinin imali 22/4/941 tarihinden itibaren on 
beş gün müddetle ac;ık eksiltme ile münakasaya konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli beher çift ayalı: kabı için yedi buçuk liradır. Mu
vakkat teminatı 126 liradır. 

3 - ihalesi (ı/5/941 tarihinde salı !l'ilnü oaat 14,30 da lrmir P. T. T. 
müdürlüğünde t~ekkül cdec~k komisyon huzurunda yapılacaktır. 

.. - istekliler lıer ııün müdürlük leYazım !ı:o.lemlne müracaatla "'rtnam~ 
yi görüder ve daha fazla luhat alabilirler. 26 30 I 506 (948) 

r. c. Ziraat Banfıası Odemlş Şubesinden: 
Bankamıza ho<;lu aşaiıda isimleri yazılı miiatak:rlzlcrin gayri men!ı:ulled 

.3202 oayılı ziraat bankası kanunu hükümlerine tevfikan açılı: orttmna sure
tiyle müzayedeye çıkarılmıştır 

Arttırma 1 /5 /941 tarihinde başhma!ı: 16/6/g4 I tarihlnde bitmek Üzere 
bir buçuk ay devaM edecektir 

Muvakkat ihale 16/6/941 tarlh.ı~e müsadlf pazarteel lfÜnÜ ..at on birde 
ve T. C. Ziraat bankası ödemiı tubMinde yapolacalı:hr. Daha lula mal!lmat 
almak ioteyenlelin zlraa.t banksı ödcmı. ıubeolne müracaatla açılı: arttırma 
!ı:aimeaindeitl teraltl o!ı:amalan ilin olunur. 

satılan gayri menkulün 
Senet No. Borçlu Mevkii mıktan 

357 Mehmet kansı fatrna incir hah-
(Turwut M. den) çW Kaup kuyu 9190 M 2 

57 Mustafa kızı FatrııA ıarla 
{M_..~t M.) Kabaklıözll 5744 c 

332 Muhacir Hil:oe,,U. lı:ıaı ıncır 

Hatice suslncl bahçesi Bayraklı 3217 c 
( Meşmtiyet M.) Karaağaç 

332 c c Kara Mel.met 6663 • 
kın 

26 12 16 1543 

tapunan 
tarih ve No. 

935/35 

935/37 

932/232 

936/8 

(950) 

T. C. Ziraat Bcudıa•s 04emiş Şubesinden: 
B nkamıu ~lu -iıda lalmleri yanlı mliıta!ı:rizlerln gayd menkulleri 

3202 aayıb ırlraat bankaaı kanunu hükUmlerlno tevfikan açılı: arttırma wre
tly}e mUrayedeye çılı:anlmıttır. 

Arttırma 26/4/941 tarihinde b .. lanaa!ı: ve 12/6/94! tarihinde bitmek 
üzere bir buçuk ay de ... m edtıeeltt!r. 

Muvakkat !halcı 12/6/941 ıarllıine müsadlf pertembe glinll saat on bir 
de n T. C Ziraat banlıuı ödemlı ,ube•lndo yapılacaktırı daha fazla malO
mat almalı: laloyenlerln ırhaat banlta11 ödemiş ıubeslne müracaatla açılı: 
arttırma !ı:almPıindold tcrallt olıumalan llAn olunur. 

Senet Borçlu elnol Satılan gayd men!ı:ulUn 
No.ıu Mevkii miktar 

267 Abdumılıman Mit incir hah- Bayraklı 29440 c 
(lnl!nO M. den) çesl karaağaç 

23 lbrahlm ırorbllmeı Tarla Cerenli 1376' c 
( B<>1'lıurt M ) de11 

101 AdaırUmell AH ofl~ Tarla kuuy 
Muotafa Karadut 11730 c 
(Turwut M. den\ lcuyu 

26 1 12 16 1542 

tapunun 
tarif..! No. 

34/127 

936/36 

916 f91 

(951) 



SAHiFE: 4 == • 
SİYASİ VAZİYET Askeri vaziyet 

Sovyetler, Fran- Müttefikler da-
sa, ispanya ne yanıyor, Aln ... an- 1 

yapacaklar? )ar ilerliye-

miyorlar Radyo gazetesine göre Epirdeki Yu· 
nan ordu~unun te~lin.iyetinden sonrJ 
vazivet ("ok müphemleşmiştir ve lı5.15 
da bu miioheınlik dc,·am etm<'ktrdir 

Alınanlar rcsıni tt·bJ:ğlerindc Ingiliz- Radyo gaı.ett"sine güre Yı.nanlst..1nda 
lcrın i'ıın:ınistandan kacarak \'apurlarn dün Alman topçu ve pi}-ad .. sinin lngi-

dd kte · ı d b !iz • Yunan yeni müdafaa hattına s,id-b~ıcliklt.•rıni i ia ctrne ısc er e u 
t · ı ı· detli hücumlarda bulı.ndcığı. bunların habPr henüz teeyyüt e mem.J · ır \·~ n-

gilizlt>rln Oliınpos riratindcn ~ri Al· püskürtülmüş oldugu, madaFaa hattının 
m.ııılara büyük zayiat vcrd'rmckte de- hiç bir tarafında bir delik rusule gel
\"tıtn f'ttikleri teevviit etmektedir. ınediği ve ınukavemetin hJti.n şiddetiy
FRANSA, iSPANYA VE ALMANYA le devam etmekte olduğu 1"giliz resmi 

Alman diplomasisinin ~imdi iki mE"S~- tebliği tarafından bildiril.niştir. 
le üzerjnde meşgul ol~uğt: anlaşılınakta- İngilizlerin bu iddja]arını bir bakıın
dır. Bu meselelerden biıisi Fransa ve dan kabul etmek lllzım~ır. Almanlar 
lspanya işi; diğeri de Sovyetll're ait ınü- Tcrınopil veya diğer ge:çirlerden her 
zakerelerdir. h~gisinin işgal edildiği hakkında mutat 

Gelen haberlerden Almanyanın Fran- veçhile tebliğ neşrMmeınisL,rdir Ej:\er 
sa ve L;panyayı tazyik ettiğ~ıınlaşılmak. İn1?iliz ve Yunan kıtaları çekilmiş iseler, 
tadır. Fakat Almanya Fransa ile me<gul Tennopilden 160 kilometre mesafede 
görünmemektedir. Bu iş; Prtristeki Al- bulunan Atinanın Alınanlar tarafından 
man sefiri Fon Abes,. bırr.kmıştır. Ami- işgal edilmiş olması 15zı:n ~t>lirdi Bu
ral Darlan ile Abes arasında müzakere- nun için İngiliz kılalarının Tc>rmopil ve
ler devam etmektedi~ ya civarında mukavemet ettiklerini ka-

Fransa işi bir muamma hal!ndedir. Vi- bul etmek liizımdır. 
şide hükümet erkanı ar3"ın'1a bir ger- Bazı kaynaklardan g>len haberlere 
ginlik vardır. Mareşal Pettn amiral Dar- r.öre 25-30 bin mikta•ınd2 Alman yara
lanın üzerindeki işlerdc-n bir kısmını al- lısının Romanyaya getb·il6iği anlas!lnıış
mak üzeredir. Lavalin k~bir.eye girccc .. tır. Bulgari.standaki ~evyar \'e eskiden 
ği söylenmekte i•e de buna Amerika ta- mevcut hastanel•rde. ha.tahne ittihaz 
maıniyll" muhalif buknn"ktadır. Birle- rdilmiş mektepl•rde •e k·talann hasle
şik Amerika hükümeti böyle bir vazl- 'leh,rinde de Al·na~Lıı hu! ınilu'•ıı ci
yetto siyast münasebetleri derhal kese- fı etle yaralı olorak Aln•an zayiatının 45-
ceğini bildirmiştir. Bu!!\in Dobrinonun 50 bin oldu~unu kabul eylemek icap 
hariciye nezaretine ge.;eceği siiylenmek- eder. Maamafih böyle çelin 1:-ir muhare
tedir. Dobrino, Pariste mUzakcr<leri ida. bede bu kadar zayiat nnrmal teli\kki 
ı-e eden Vişi mümessilidir. ılunabilir. Almanlar büt;in kuvvetlerini 

Almanya Karncron ve Dakar muka- cepheye sokmuşlar. 2aybta bokmamı• 
bilinde Fransanın diğı>r müstemlekele- olduklarından zayiatın çok olması pek 
rine dokunulmıyaca~ını vlldetmek•edir. tabiidir İtalyanların bıı kadar zayiat 
İspanyada vaziyet daha ba~kadır. Ga- vermedikleri muhakk;,Yt•r Cünkü tıal

zetelerin mihver lehine ne riyatı devam van kuvvetleri. Almanların Yunan kıta
etmektedir. Fakat tc;panya ile İngiltere larını geri çekilıneğe 1C'b~rı üzerine an
ve birlesik Amerika arasınd~ki n1ünase- cak bir Heri harekeH yapın 1 --Iardır, za
betler de normal ve ha•ta <amimi ol- yiatları da pek az olmt•ştur. Dünkü !!al-
makta berdevamdır. yan tebliği bu zayiat "miktarını bildir-

SOVYETLERIN V AZIYETl ınektedir. Son zayiat 9000 ki<; imi< ttal-
Sovyetlerin Almanyaya karşı vaziyeti vanlar ancak 40 subav yaralı ve ölü ver-

daha esrarengizdir. ınişler. Bu miktara bakarsak İtalyanla-
Sovyetler birliğinin ge~en .son bahar- rın hic harbe girmediklerini kabul eyle

da üçlü pakta iltihaka davet edildikleri- mek lazımdır. 30 tüm•nlik bir ordunun 
ni ifsa etmesi Almanyanın canını sık- Ve'Ymi 1.ayiatı 4-5 bindir. ttal\'anlar uzun 
mışt;r. Bu teklifin B. Molotofa Berlinde bir mukavemetle karsılasmadan müste-
bulunduğu sırada yapıld:ğı anlaşılmak- rek zaferi kazanmıslard"I· · 
tadır. Bugüne kadar 7izli kalan bir işin B. .M'USSOLtNININ EMRi 
birdenbire ifşası nazarı dikkati caliptir. YEVMfSf 
Bundan başka Sovyetlerln son zaman- Bay Mus.<olini, günliik bi• emir neş-
!arda bazı takbih, teşvik ve tevbih ha- re<lerek demiştir ki: 
rekctleri s:törülmektedir. Bulgarlar üc-\ü cVunnn r. pl"'eaind harp ec:lPn bütUn 
pakta girdik1eri sırada takbih edilm~ş- ı>i.lahlı muh~ripler; al~.ı ay sii:l' ... n çetin 
!erdir. Alınanlarnı Yugoslavyaya ııır· bır savastan sonra du5rr:an sıfohlannı 
dikleri andan bir kaç saat sonra Sov· bıraktı . Fedekarlıklannızı 1afer tetviç 
yeller Yugoslavları teşci etmişler, niha· etmis, bayraklannm ayd•nlotmı<hr.> 
yet Macarları da Yugoslav topraklarını LtMNOS VE SEMF.NnlREK 
işgale giriştikleri sırada Alenen tevbih 
etmişlerdir. 

Gözden geçirilen başka bir mevzu da 
Sovyet. Japon paktıdır. Bu pakt, vAkıa 
'.Almanyanın muvafakati ve hatta yar
dımı ile yapılmıı;tır. Fakat imzadan son· 
ra vaziyetin az vey:ı çok değiştiği görül-
mektedir. Diğer taraftan da pakt Tok
yoda ta<:dik edilerek meriyet mevkiine 
girmiştir. Fakat Japon gazeteleri gün 
geçtikçe daha az memnun görünmekte· 
dir. Çan Kay Şeke Moskovanın verdiği 
teminat ise Tokyoda soğuk bir duş tesi
ri yapmıştır. 

Limnos ve Semendirek ad:-ılarının f$
~alinin teyit edilmediği hakkında dün 
bir haberden bahsetmiştik Son gelen bir 
habere göre Semendirek is~al edilmişse 
de, Limnos adası işgal edilmemiştir. 

~-----~-

Yeni bir In~iliz 
zırhlısı hizme

t e ı!'İrdi 

'l"ENI ASIR 

AKDErUZDE TEHLiKELi 
MINTAKA GEf~ISLEOI • 

ln~ilizler 
..... 

vası 

bir sahaya 
mayıt döktüler 
Türlı sahillerindelıi 

bazı nıuayyen mıntaJıa
lar da tefllilıeli 

sahaya dahil-
Londra, 25 fAA) - Amirallık da

iresi Akdenizde seyri sef~in için tehli
keli olan ınıntakanın genişlctild'ğini 
bildirmiştir. Bu tehlikeli mıntaka Lib
ya ve Mısır sahilinde yeni mıntakalar1a 
Türkiye .. Yunanistan Arnavutluk, Yu
goslarya ve ltalya sahillerinde bazı 
muayyen mıntakaları ihtiva etmektedir. 
Bu husustaki amiraJhk tebliği mezkür 
sahalarda muazzam bir mayn tarlası 
haline ifrağ edildiği demek olmadığını 
kaydetmektedir. Bu malUmat enternas
yonal kaidelere tevfikan tehlikeli mın
takaya girecek gemileri 1.aberdar et
mek için bildirilmi:;tir. Bundan sonra 
daha evvel haber verilmeden bu mınta
lcaya maynlar dökülobileccktir. 

----·----
SovyM • Japon paktı 

tasdik edildi 
--<>---

Tokyo 25 (A.A) - Nesredilen resmİ 
bir tebliğe görl" Rus - J aı>0n paktı tas
dik edilmiş ve bugün meriyet mevkiine 
girmiştir. 

AlmanlarY na
nistanda b~r çok 

yerleri bom
baladılar 

== ·= 
Amerika ve harp 

Amerika hari
ci ye nazırı çok 
mühim beya
natta bulundu 

---0---

Vaşington, 25 (A.A) - Amerika Bir· 
!eşik devleıleı·i hariciye nazırı B. Kor
del Hull bugün radyoda mühim bir nu
tuk söylemistir. Bu nutkun en geniş su
retini dcrcediycruz : 

B. Kordcl Hull Büyük Britany.>ya 
}"apılan yardımın azan1i n1ikdarı bul
ması icap ettiğinden ve bu hu.susta icap 
ed~n bütün tedbirlerin aLnması zarure
tinden bahsetmiştir. Hull, bu tedbirle· 
rin ne olabileceği hakkında b'.r şey söy
lememişse de bütün Amerikalıları Bir
leşik Amerikanın emniyeti namına tek 
bir adam azmiyle ise sarılmağa davet 
etmiştir. 

Bundan sonra mihverin dünyaya ta
hakküm projesine Amerikanın da mu
hakkak surette dab:J bulunduğunu te
min etmiş ve sözlerine şöyle devam et· 
n1iştir : 

- Bu muazzam harptan kimin galip 
çıkacağı bizim için hayati bir eheınmı
yeti hfuzdir. Bu takdirde deniz bakimi. 
yetini elden kaçırarak dünyada kalan 
son hür ülkeyi dört kıtaya karşı müda
faa mecburiyetinde kalacağız. Aıneı·ika 
bütün milletler için tehlikeli bir fuıdu 
yaşamaktadır. Kendilerini muzaffer ilan 
eden fenalık kuvvetleri hür milletlere 
karşı barbarlık devrinin bütün usulle
rini kullanan bir tasallut harbı yapmak
tadırlar. Bunlar ellerine geçirdiklerı 
memleketlerin bütün varLğını emmek· 
tedirlcr. Bunlar ellerine geç:.rdilderi 
memleketlerin halkını esirler derekesinc 
indirmektedirler. Onların hürriyetlerini, 
dinlerini ve haklarını yok ediyorlar. 

Onlar hayatta güzel ne varsa hepsini 
yıkmakla müftehirdirler. Eşkiyalarla 
dolu bir yerde zengin bir adam kendisi
ni nasıl emniyette bulamazsa bugünkü 
şartlar içinde biç bir millet taarruzdan 
masun kalacağını düşünemez. Düşünme 
kabiliyeti olan her şahıs bunu takdir 
eder. İşte bütün istilaya uğrıyan millet
lere Avusturya, Çekoslovakya, Polonya, 
Danimarka, Norveç, Lüksemburg, Hol
landa, Belçika, Fransa, Macaristan, Ro
manya, Bulgaristan, Yugoslavya kur
banlar silsilesini teşkil etmektedirler. 

l\IUHAREBE UZUN SÜREBİLİR 
---0-- B. Kordel Hull, muharebenin uzun 

Atina, 25 (AA) - Yunan emniyet müddet devam etmesi ihtimalini işaret 
nezaretinin tebliği: ettikten sonra adalet, hürr~et ve em-

Bi,. çolc. Alman tayyaTe]eri Pire. Te- niyet mevzularının nihai zaferi temin 
zlne, Elastls ve Mcgara mıntaka.larına edeceğine imanı olduğunu söylem.iştir. 

hücum etmişlerdir. Atılan bombalann Nazır bütün Amerikalıları fena haberleı 
bazılan adalardan yolcu nakletmekte geldikçe cesaretlerini kaybetmemeğe 
olan Hellas vapuruna isabet etmiştir. davet ederek sözlerine şöyle devam et
Vapur tutuşmuş ve bir çok yolcular öl- miştir : 
müş ve yaralanmıştır. - Hadiseler, hiç bir şüpheye meydan 

Alman tayy~releri Kio adasında da bıraknuyacak surette ispat etmiştir ki 
bir vapuru bombardıman etmiı,lerdir. bu yarım kürrenin emniyeti. mukave

Diğer bir gurup Megamana da Poli- metin en ziyade müessir olacağı yerde 
kos hastane gemisini batnmıştır. Lokra- mukavemet gösterilmesine bağlıdır. Bi
kide bir Alman tayyaresi Andros hasta- zim emniyetimiz ve kuvvetimiz İngilte
ne gemisini bombalamış ve batırmıştır. reye tereddütsüz her yardımı yapmağa 
Her iki vapurun da hastane gemisi ola- imirdir. Fertler ve gruplar bugün mil· 
rak kullanıldığı usul daire•inde düşma- lelin umumi refahı aleyhinde olamaz
na bildirilmişti. !ar. Kendi şahsi refah ve enıniyetleriyle 

Alman tayyareleri Ard2rdan gelerek hareket etmek hakkına malik değildir
Korenti bombardıman· etmişlerse de !er. İngilterenin mağlubiyeti bizim ken
büyük hasar yapamamışlardır. Dafi ha- di emniyetimiz için ıııuazzam biY tehli
taryalarımız üç Alman tayyaresi düşür- ke y~ratabilir. Denizin genişliği belki bi-
müştür. ze bıraz zaman kazandıracaktır.. Fakat 

---o---- emniyet değil .• Almanlar dün Lim
nos adasına çıktılar 

Londra, 25 (AA) _ Royter ajan- Mihver faaliyette B. Kordel Hull, bundan sonra her 
sının yeni hizmete giren Prins of Vels türlü sulh yapma teşebbüslerinin aley-
zırhlısındaki hususi muhabiri bildiriyor: [ B~taTafı 1. ci Sahifede) binde bulunmuş ve demiştir ki: 

-o--- Prins of Vels 0 tarzda inşa edilmiştir mun daha fazla geciktirilmiyeceğini - Mihver devletleriyle sulh bir tu-
Atina, 25 (A.A) - Alman kıtaları bu ki batınlması mümkün deg"ildir. Filha- ve bu taarruzun karadan yapılması ica- zaktan başka bir şey olamaz. Bu tuza· 

sabah saat 5 te Çanakkalenin yakınında kika su sızdırmıyan bir si.demde yapıl- bedeceğini aöylemiıtir. ğa ona inanabilenler düşmüşlerdir .. İn-
bulunan ve sevkülceyş ehemmiyeti olan mıt olan bölgüler gemiyi irası mümkün lSP ANYOL DEVLET ADAMI giltereye Yardımın her hangi bir devle-
Yunanlıların Limnos adasına çıkmıştır. olan zararları tahfif edecek surette ya- BERLINE GtTMIYOR ti Amerikaya tecavüze sevkedece/line 
Piyade ve polisten mürekkep olan kü- pılmı•tır. Berlin, 25 (A.A) - Yan resmi bir gelince hiç bir millet Arnerikaya kend: 
çük Yunan garnizonu mütecavizlere Zı;hlının planları, otuz beş bin ton- kaynaktan bildiriyor: emniyetini düşündüğü için tecavüz ede
karşı beş saatten fazla lıarp e~. Da- tonilatoluk ilk zırhL olan King Corc V Bir lspanyol devlet adamının yeni- ınez. Fakat hiç bir mütecaviz kendisini 
ha evvelce Semendrek adasını ışgal et- zırhlısının pl&nlarından da daha gizli den Berlini ziyaret edeceğine dair do- teskin için ne kadar sarfı gayret eder-
miş olan Alman kuvvetleri Linıniye ta- tutulmaktadır. ]aşan ıayialar bugün hariciye nezaretin- sek edelim tecavüz niyetinden vaz geç-

d 1 b . ül" tim t · 1 d le · dil · · mez. Fatihlerin felsefesinde kolay mbı arruz an, evve ır a om vennış er- Prıns" f V Is d'" ük en te zıp e mıştiT. ~ 
di 0 e unyanın en m em- ~örünen h!:,r yerde mütecaviz haklıdır .. 

r. d 0 mil mel tertibatı havi en kuvvetli zırhlısı- Cebelüttarılı ualillğl tstila ordularının girdikleri yerlerde ıs-
~mend_r7k a ~sı Limnosun 3 . şi- dır. Asrımızın teralckiyatı o kadar ıür- Londra 25 (A.A) - Cebelüttarılc tıraplar ve felAketler taşmaktadır. 

mali şarkisindedır. d l mi atle ilerlemektedir ki King Corc V zırh- valiliğine ve başkumandonlığa general Ocaklar Yılolmakta, aı"leler dağıtılmak-
Bu mesele hakkın a neşro unan res ı p · f v 1 Vild Ji ı y d klh d deniliyor ki . ısı rıns o es zırhlısının tamamlan- · e · yerine genera Gote tayin edil- ta, kiliseler yalulınaktadır. 
L:rı"os ~alist=:'dr~kteki A!manl;- ma tarihleri arasındaki az zamana rağ- miştir. General Gole Dunkerk muhare- Sivil tedhiş her !stilli gören yerde hü

nn Lirnnos adasının teslimini Llmnos ~e~"i:t"~~~r~ ikincisinde ye- ~~~~~!::"~~~ seferl kuv- kilm ferma olmaktadır. Henüz hür bu

makamatından istediklerini Yunan hü- ı ccıcccccc:c :cı:ı::::: :: ::::c:·::::cıc:ccc::cccc::cac:ca: c:ccca ı ı ca: lsun, ... ~-nmmeamlteedkbeır~leennnru'. .ealmn kısaa zamzamanı':dka-
kümetine bildirmişti. Alman Ultirnatomu 23 Ne b • •b J ıaı= ~· çarşamba ~nü gece yarısı nihayet hu- JS8D ayramı ıntı el an tan gelmiştir. Mukavemet eden milletle-
!uyordu. Almanlar Limnos adası musli- re yardımımız bir dünya veli nimetliği 
hane teslim edilmediği takdirde bu ada- hareketi değildir. Bu, her nerede olur-
Yl cebren işgal edecekleri tehdidinde " < sa olsun mukavemet eden milletlerlli 
bulunmu•lardır. hür milletlerin bir kalesini teşkil ettik-

Vali talimat istediği zaman Yunanis· !eri fikrine dayanmaktadır. 
tanın · reli icabı olarak vazifesinl yap- l\fanşı Almanların geçememesine se-
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Dünya vaziyeti ve Türk kadını 

Bütün Türk kadınları 
harbın külfet ve zor
luklarına alıştırılacak 

İstanbul, 25 (Yeni Asır) - Meı·kezi' kil edilmesi kararlaştırılmıştır. Btı kol
Ankarada bulunan yardım sevenler ce- 1 !ar köylere varıncaya kadar vazife a!Y 
miyetinin şehı·irnizde bir şubesi açılma· 1 cak, kadınlnrımızı irşat ve tendr ede' 
sı için faaliyete geçilmiştir. c_ektir. 

Diğer taraftan bütün Türk kadınlan- Harp halinde yetim çocuklara yaıal<~ 
nın harbın ~o;lu)<larına ve külfetlerin_<! karyola verilmesi hususunda da ınÜJl~. 
alıştırılması ıçın Istanbulun tanıruruş aı- ver kadınlarunızdan istifade oıunac 
le kadınlarından mürekkep kollar tes- tır ~ 
11111111111111111111111111 il 11111111111 111111111111111111111i1111 111 i 111il111111111111111111111111 1111111111111111111111111 

Mecliste dünkü müzakereler 
Ankara, "25 (AA) - Büyük Millet 'masuniyetlerinin ref'i taleplerinin de'~ 

Meclısı Şemsettin Günaltayın riyaseti sonuna bırakılması hakkındaki rııaıb9 
altında toplanımş ve Denizli mebusu Ka- talar okunmuştur. 
zım Samanlının teşrii masuniyetinin Meclis bundan sonra jandarma erJ' 
kaldırılması talebl .. h~kkınd_a tayini mu- kanununa ek kanun !Ayihasını ~..:: 
ameleye mahal gorulmenm;tır. Kasta- müzakerede kabul etmiş ve pazal'""ı 
monu mebusu Muharrem,. Celfil Bayar günü toplanmak üzere celseye nihai"' 
ve Ordu mebusu Ahmet ihsanın teşrii verilmiştir. 1111 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bilecik mebusu B. Salih Bozok vefat etti 
İstanbul, 25 (Yeni Asır) - Bilecik Harbiyeden çıktıktan sonra ordtı ; 

mebusu B. Salih Bozok sabah saat beş jandarma hizmetlerinde çalışmış, f.IU' 
le Suadiyedeki evinde an<ızın depoat- Mücadeleye iştirak etmiş, Atatürk~~ 
rinden vefat etmiştir. baş yaveri olmuş, 1922 de mebus SC"' 

Bu ölüm teessürle karşılanouı;tır. mişti. . r 
Merhumun cenazesi yarın (Bugün) An- B. Salih Bozokun Atatürkün ebedıY 
karaya nakledilecek ve orada merasim· te intikalinde kendine kıyacak d~ 
le defnolunacaktır. !erde gösterdiği bağhlık heyecanı benii' 

Merhum 1881 de Selfuıikte doğımış, hatırlardadır. -
' il 111il111 il 111111ili111111111111il11111111111111111111111111111111111il111 11111111111111111111111 11111111111111111111ıııı 1 

Ermeniler vatan vazifesine 
davet olundu 

lstanbul, 25 (Yeni Asır) - Ermeni teşkil eden dirayetli barı~ siyasetiııl it" 
patrik kaymakamı Galata ermeni kili- barüz ettirmiş, vatandaşları milli bit' 
sesinde verdiği bir vaizde, Milli Şefi- !iği takviyeye davet eylemi.§,Türk ertl'e' 
mizle hükümetimizin dünyaya örnek nilerini milli vazifeyi ifaya ça~~ 
"m 111ı111 11111111111111 11111111111 11111111111ıı1111111111 ıı m 111111ı111111 111 111111ı1111111111111111111111111111111111 11 

Çocuk Esirı!'eme Kurumuna 
yapılan kıynı.etli yardımlar 

Ankara, 25 (A.A) - Çocuk Esirgeme Ali Konuk kızı İnci Konuk 100 Jit~1 
kuru.mu umumi m.erke7.fnden : Ba~dat· Keçi ören ~ocuk yuva:n. yavru]arJ[l)JJ 
ta yurddaşlarımızdan bayan Şemsiye bayramlık ihtiyaçlarına sarfedilmek ilıt' 
Kolbay kurumumuza 100, İstanbul re teberrü etmişlerdir. Çôcuk Esirgeııt~ 
Kendillide Mustafa Aytaç 50, Ankarada kurumu genel merkezi yurd yavrulııl'" 
bayan Hacı Muammer 40, Efganistanda- na gösterilen ilgi ve muhabbetlere ftle' 
ki yurddaşlarımız 309,89, Antakvada nen tesekkür eder. 1ı 111111111111111111111 111111il111 11 111111111111111111111111111 111111il111 111 111111111 111111111111111111111111111111111111111 

Mareşal Fevzi Çakmak'ın teşekkürleri 
Ankara 25 (AA) - Genel kurmay başkanı Mare:ıal Fevzi Çakmak Vlılgııl 

Ege.me?lik bayramı münqsebetiyle almış oldukları tebrik telgraflanna ve b~ 
vesile ile ordu ve şahıslı.rı hakkında izhar edilm~ olan iyi temennilere ]<Bıi! 
teşekkürlerinin ibliiğına .''lnadolu ajansını tavsit eylemişlerdir r 

11111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111mı 111111111111111 1111111111111 111ıi111111111111111111111 1 ıı 

Makineye 
Verilirken 

Mısır ordusu kumandanı 
Abdurrahim Azzam 

begin beganatı 
MısırWar sonuna kadar 
milli s iyasetlerine ve 
müttefiklerine mer but 

kalacaklardır 
Kahire 25 (A.A) - Eski nazırlardan 

ve Mısır ordusu kumandanı Abdurra
hinı Azzam bey harp vaziyeti hakkında 
yaptığı beyanatta Mısınn müttefikine 
karşı halisane hattı hareketini ehem
miyetle kaydetmiş ve demiştir ki: 

- Yakında çok mühim hadiselerin 
cereyan ettiğini göreceğiz. Bu hAdiseler 
esnasında İngilizler hiç şüphe yok ki en 
yüksek vasıflarını kullanacaklardır. Mı
sır milli menfaatlerinin icap ettirdiği 
muhtelif sebepler dolayısiyle harbe işti
rak etmiyorsa da İngiltere ile olan mu
ahedesinin taahhütlerine müttefikini ta
mamiyle memnun edecek tarzda riayet 
ediyor. MısırL!arın sonuna kadar müt
tefiklerine ve milli siyasetlerine halisa
ne merbut kalacaklanna şüphe etmiyo-

Yunanistanda 
Şiddetli muharebeıet' 
rağmen İngiliz ku~ee• 
leri hatlarını muhafa~ 

ediyor 
---<>--- . 

Kahire 25 (AA) - Royter bildi!" 
yor: Bu akşam Kahireye gelen habetl~ 
re göre Y unanistanda çok şiddetli ııı1\ 
harebelere rağmen İngiliz ]ruvve~~s 
Almanlara karşı hatlarını tarrıııaI!~ , 
muhafaza ediyorlar. Burada biJindiğil'ııJI 
nazaran İngiliz.lecin sol cenahı -yuıı 
cüzütamlarile te'!"ası muhafazada ~ 
vaın ediyorlar. Ingiliz hattına taatı' 
eden Alman kuvvetleri Epirdeki 'Yu:; 
ordusunun teslim olmağa mecbur ~· 
ması üzerine serbest kalan kıtalarla 
viye edilmiştir. 

B. Ruzveltin yeni 
salAhiyeti- -" 
Vaşington 25 (A.A) - Mebusan Jll eP 

lisi deniz ticaret encümeni biri S' 

Amerika limanlarında atıl duran eeı:,ıi 
hl vapurlarını mUsadere ve kullaJlll' ılJ\ 
salfilıiyetini reisicümhura veren ]<Bil t' 
layihasını bugün kabul etmiştir. ~ııl 
dildiğine göre bu layiha, reisicilJl"fıı• 
istediği takdirde mezk(lr vapurlar' la' 
giltereye verebilmesini mümkün J<l 
cak surette yazılmıştır. 

rnak emrini almıştır. Düşman bu sabah hep, deniz olınası değil, 40 milyon İngi-
saat 5 le tayyarelerin himayesinde Bur- )izin. adalarının yolunu kapıyan İngiliz rum. • i ~tj• 
nia limanına gelen askeri nakliye ge- deniz kuvvetinin ve deniz siltıhlanmn ın· giltereye Alman hava Bulgarıstan da tahd '" 
milerinden asker kıtaları çıkarmağa baş- azmidir. Eğer bunlar cesaretlerini kay- j( 
Jamıştır. Adanµı piyade ve polisten mü- bedecek olurlarsa Atlantik bir mani de- hücumu hafif gecti ta t a bi tutulaca. uoı11of 
rekkep küçiik garnizonu saat 9 dan son- ği1, garbe giden uzun bir yol olacaktır. Lo dra 25 (AA) _ Hava ve~ dahili Vaşington 25 (A.A) - Reis:.C y• v• 
raya kadar mukavemet etmiştir. Yunan Harbın bitmiş olmasını isterdim. Fa· .n t tl .. · t bl"" B hah B. Ruzvelt Bulgaristanla Yugoslav old"' 
h 'k" · · · 'b· b y kat taraflardan bı"r tanesı· bı'zı·m d"·u··n- emnıy.~ nezare erın~ e ıgı: ahu sil~ d Yunanistan arasında harp mevcııt (!ıl< 

ü umctının emrı mucı ınce ütün u- ~ hır duşman tayyaresı cenup s ın e • i1a t . tir B tl bit•r• t 
nan memurları vazidfelhen

1
· ba._"1nda bulu- düğumkl" üzk"altarzda b:.r sulhu arzu etme· bir şehre bombalar atmıştır. Bir miktar gkunu ne mtahışd·d· 

1
uBsur

1
e ~stıına ta· 

nuyorlardı. Yunan a i iye ve emniyet me e mamakta hat!.~ bun: inru:ıma· yaraL ve bazı hasar vardır. Düşman anununun ı a ı u gar· 
nazırı Limnos valisine aşağıdaki telgrafı maktadır: Bunu Fransa ve dıger mıllet- bombardıman tayyaresi avcılarımız ta- bik olunacaktır. 
göndermiştir : !er kendı felılketleriyle görüp anlamış- ah d d" ... ü1m. .. t•• D.. anın baş ---------

tl · M"' . . r n an uşur uş ur. uşm -
Llmnosun hafif kudre er:ni seferber !ardır. utecavızler sulh halınde bu- k k az h a faaliyeti olmuştur. 

ettiğinize ve tayyarelerin hirnılye ettij:,<i lıındukları memleketin bütün ekono- aca pe _ ~----
müstevl'lere karşı muharebe yaptığını- mik hayatına hüc_um, her şeyi ifsat et· İngilterede bu a y içinde 
za dair göndPrdiğiniz rapor bütün Yu- ınekte ve ınahallı kargaşaLklar vasıta· .• •• ··ıd·· 
r.anistanı derin bir tarzda mütehassis siyle memleketin manevi birliğini yık- 100 tayya re duşuru U 
etmistir. Bu hal iki imparatorluğa kar- maktadırlar. Anarşi ve milletler'n en Londra 25 (A.A) - Bıı akşam Lon-
şı harp eden sanlı memleketimizin milli iptidai hukukuna riayetsizlik karşısında dradan öğrenildiğine göre bu ay içinde 
menkibesine veni bir sahife illlve edi- kayıtsızlık düşünülemez. ş\mdiye kadar İngiltere üzerinde ve sa-
yor ve Limnosun müdafilerini şereflen- B. Kordel Hul •Hürriyet, adalet ve hillcri etrafında yüz düşman tayyaresi 
diriyor. Bu telgrafımın müdafilere ibUi- Yoksullara ve çocuklara yüksek şefkatlerini daiına bezleden bayan Mevhibe emniyetin yeniden nihai zaferi temin düşürülmüştür. Bu tayyarelerden 75 i 
i!ını rica ederim. İnönü 23 nisan bayranwıda yarımiı büyükleriyle beraber.. edeceıiine itimadım vardır• demiştir. geceleyin tahrip edilmiştir. 

IRAKTA rl-
Petrol hisse senetle 
nin satılması 31as~~.ı bil· 
Berlin 25 (A.A) - D N.B aı• 

diriyor: · t olaJ\ 
Irak parlam~ntosu Jra'<!.ıl~;~e~;,, ıııil· 

petrol hisse senetleTicin huku ıneuedeJ\ 
saadesi olmaks1z1n sat1ln1:ıs1nı 
bir kanunu kabul etroiş!ir. 


