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İI.ln müııderccatından mcsuliyct kabul edilmez. 

Yunanistan harekatı 

artık bitiyor 
-------

· ın~ili et~ 

li• leri'nin ta 
yes· devam 
ediyor 

Daha l>azı mağlubiyet• 
ler görüleceiıtir •• Falıaa 
l>unların ehemmiyeti 

ue neticeye tesiri 
yolıtur-

• 
Cümhuriyetin ve Cii.mhuriyet es<!?'lerinin bekçisi sabahları çıkar siyasi gazetedir 

§ Adana, 29 (Hususi) - Futbol grup birincilik- § 
§ !erine Adana stadında bugün devam edilmiştir .. § 
;: Dünkü müsabakalarda Adana Mersine 1 - 3, ;: 
§ Kayseri Diyarbakıra O - • galip gelmiştir .. Maç- § 
: !ara devam olunacaktır.. : 
~ Samsun, 29 (Hususi) - Samsun stadyomunda § 
ğ Grup birincilikleri milsabakasında Trabzon ta- § 
~ kınu Çankırı ~ 5 ~ 6, Sivas takımı Tokat § 
E takımını 5 • 2 yenmışlerdir.. ;: 
~ = 
li 111n 111111 1111111111111111111111 11 111111111 11111111111111111111111 "ııo ııı 11 r. 

YENİ ASffi Matbaasında basılmıştır .. 

Kahire 29 (A.A) - Orta şark ordu
ları karargfilıının tebliği: Yunanistanda
ki kuvvetlerimiz çekilr.ıekte devam edi-

İngilizlerin Tobrukta yaptıkları ıntıvaffakıyetli huruç hareketlerinde aldıkları ltalyan esirlerinden bir kafile 

* 
~illliiııı.ıııiiilııiılıliılı••iiiıliıiıılıiııiıiılıi!ı .... liiiiıil yorlar 

~t?u:ı nf'lruı eline diişPn Pnlraga iki na.:a" 
-.._-·-· ----~ 

Sidney, 29 (A.A) - Avusturalya baş-

lnandıiımız 
tek siyaset 

---<>-

4tatürfıün temelini 
!"tığı ue MiUi Şefimizin 
1'!1ıişaf ettirdiği 
"•:ııasettir ... 

1EVKET BİLGİN 

h. ller kes bilir ki, insanlığı müthi~ bir 
rciimcrç içine sürükliyen bugiinkü 

ıarP .. ınalann neticesi, yarınki diinya
llıızın hak.iki çehresini belirtecektir. 
llarbın itinde olan milletler gibi dı

tında olan milletlerin de yakınlaruıda 
\ıe uzakla:rında cereyan eden hıidist.:I('rİ 

vekil muavini bay Fadden şu beyanatta 
bulunmuştur : 

- Yunanistanın tahliyesine devnru 
edilmektedir. İmparatorluk kuvvetleri 
düsmanın şiddetli tazyiki önünde bü
yük bir kahramanlıkla mukavemet et
miştir. Bir çok kıtalann tahliye edil
dikleri ve Yunanistandan aynldıklan 
haberi gelmiştir. Maalesef insanca mü
hiın zayiata mani olunamıyacaktır. Ka
bil olur olmaz millete uzun bir raporla 
maH'ımat verilecektir. 
KANADA BAŞVEKİLİNİN MÜHİM 
BEYANATI ... 

Londra, 29 (A.A) - Kanada Başve
kili Makenzi King aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur : 

- Karada ve denizde ilaha hım ınağ
liıbiyetlcr görülecektir. Fakat İngiltere 
yaşadıkça bunların ehemmiyeti yoktur. 
Kanada dünyanın lıürriyeti uğrunda 
Yan·l~n miicadeleye ne evlitlanru ve ne 

r Sonu 4. ci.i Sahi[ede l ·---
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ISPA YA MiHVERE iL-
TiHAK ETMEK ÜZERE 

-------
Mühim Alntan 
kuvve ti eri Is .. 

panya hududu
na ~elmiş! 

Londra 29 (A.A) - tspanyanm vazi
yeti hakkında Londra gazetelerinin mü
taleaları muhteliftir. 

Taymis gazetesinin diplomatik muhar
ririne göre Almanyanın şiddetli tazyiki
ne uğrıyan general Fr"nk'' yeni m:ıhsul 

[ Somı 4. cii Sahifede ] hassa., \'e itinalı bir tetkike tilbi tutu1u· --

!arının sehebi elbette budur. Bu ncf" m-~-..~~~-~--~=""lıııııı•=:!'.l"-rı""'""'!i'ifl~"'!"."i"!iip'i~..,..~~I 
lllİldafaa sevki tabüsinden doğan tabii 
~ka~ı kim~e o;-ok görmemiştir ,.e ~ok 
.toreınez. Bilakis, öniinc gcç:Inıez bir 
l'atıgın tahribat ~hasını durmadan gc· 
llişletirken, felaketin şimdilik dı~mda 
ltaian milletlerin kendi emniyet ve rıılİ· 
dalanları bakımından zaruri gördiihlcri 
bütün ihtiyati tedbirleri almaları ne ka
:ı,ar i ·abetli bir hareketse camianın se
""'lleti namına fertlerin de ayni şuurlu 
"~anıklığı göstermek suretiyle iç cephe
)ı her şeyin fevkinde sağlam tutmala
ıı o nisbctte kat'i bir ihtiyaçtır. 

Vatan sevgisi millet sevgisi denilen 
lty ancak böyl; müsamaha kabul etıni
>.eıı bir hassasiyet içinde kendini göste
~r, Sevilen takdis edilen varlıklar lıze
rıı•. ana şe

0

1katiyle kanat ge~esini' bi: 
tn uısanlar feragat v·e fedakfırlık saatı 
~dığı zam~, onu erkekçe korumac;;ıru, 
)"1ialınasını da bilirler. 
lı; lıugiin öyle bir deürde bulunu?orıu 
S Vatan sadece sililila miidafaa edilmez. 
' llıırlan miidalaa eden kahramanlar, 
lı.ıı\r\'etlerinin yenilmezliğini iç cephenin 
tlıerjisinden sarsılmaz sağlıunlığından 
"1trlar. Uil.diseleri, mahiyetleri ne ulur
" olsun so!!ukkıınlılıkla muhakeme 
"<!erek y~banc~ propagandalara kulakla
l'ııtı tıluyan ve mukadderatımızı idare 
~en kiyasetli ellere kalbini veren mil-

i, en doğru, en isabetli yol üzcrınde 
)~liidüğümiize tamamen emindir.. Bu 
tlıuıiyet kasırgalar ortasında bile bizi 
lt~ete eriştirecek ve zafere sevkede
te)t olan inıan köprümüzdür. 
l> tiyevm barbın dışında bulunu~orUL 
•4t harbın içinde olsaydık mudafaa 
~lığımız yine bu kadar etraflı, bu 
"""'ar şümullü olabilirdi. Aziz vatanı· 
~. harp feliıketlcrinden uzak tu~!'1' 
~?' her şey yapılmıştır. Harp, hızı~ 
~Ilı, ancak kat'i zaruret halinde, yanı 
lttikJaıinıizi ve vatan bütünlüğünıiirii 
~lıdide yeltenenler buhın~uğu ta~dirde 
llıtvzuubahis olabilecek hır şeydir. Ta
••rıız karsısında eğilmiyen, bürriy.,tini 
Ve İstiklfilini miidafaaya mecbur oldu
~ ıaman düşnıanla.rını !ıldırac:J< hari
~lar Yaratmağa daima muktedır bulu
~'n T'· k ;ıı-•· ba~atın hiç kir devre-. ur m .._.,ı, ·' d 
~~de bii)·le bir ihtimalden endişe uy-

aınıstır.. . 
1 Sonıı ?.. ci Salıılede 1 
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~kuvvetile müzahir •• ~ 
' -' -~ = 
~ = 
§ Sidney 29 (A.A) - Ba~vekil mu- E 
~ lvin; B. Fadden B. Çürcile şu telg- g 
S:: l'afı göndermiştir: § 
~ -
:S tBüyük vaziferıizi ifa edcrk<:!n § 

Cebelüttarık - 1spanya hududunda 1ngiliz ve lspanycl nef<!?'leri 
nöbet bekliyorlar 
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------- SON DAKiKA 

Saadabat paktı-
1
• · • :

1
·t· • • • · 

0 

• .d 
• • n~ı ereye yenı en 

na ve ln1?'1lızlere Kanada kıtaları geldi 

sadakat 
~ 

ıralı harp l>adiresinden 
masun lıalmağa 

çalqıyor .. 
Bağdat, 29 (A.AJ- Ofi ajansının 

Bağdat muhabiri bildiriyor: 
Irak hariciye nazırı Musa Şehbender 

Ofi ajansı muhabirinin biT ıualine aoa
ğıdak.i cevabı vermi~tir: 

c- Irak hükiimeti bütün devletlerle 
mümkün olduğu kadar iyi münasebetler 
idamesine çalı§maktadır. Geylani kabi
nesi Irala harp badiresind~rı masum bu
lundunnak için elinden gelen her gay
reti yapmaktAdır. Gayretlerimizin en 
mühimi lngiltere ile ittifak muahedemi
zin harfiyyen tatbiki etrafında kendini 
göstennektedir. lnglliz lntalannın Bas
raya çıkmJJ olması Irak hükümetiyle 
lngiltere arasında ihtilaf çıktığı hakkın
daki asılsız taYialara bir cevap teıkil 
etmektedir. 

Bu muahede mucibince fngiltereyc 
bütün kolaylıklar gösterilmektedir. 

IRAK VE TORKIYE 

Londra, 29 (A.A) - İngiltereye son 
günlerde gelen Kanada k•taları şimdi
ye kadar gönderilmis olan kafilelerin en 
kalabalığını ve en iyi teçh~ edilmi5 
olanını teşkil etmektedir. Bu kafiled· 
topçu, zırhlı ve istihkam k:ıtaları, diş 
doktorları, papaslar da vardır. 

Zırhlı cüzütaınlar, lngiliz tank teşek
külleriyle birlikte talimler yapacaklar
dır. Amele böliiltleri içinde yol yapıcılar 
bulunduğu gibi bunlaı ın silindirleri ve 
her türlü levazimi d« tı.nı olarak me'V· 
cut bulunmaktadır. 

~.,,.,,..~.,,.,,...,..~ ..... ~~· 
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Şimali Afrikada 

takip edilen plan ••• 
-------

Almanlar lngi
liz sol cenahını . ... 
çevırmege ça-

lışıyorlar 

tngUiz tayyareleri Af· 
rilıada Almanlara ilci· 
lıim uaziyette • soııum 

mihuere bıralııldı 
Londra, 29 (A.A) - Salfilıiyeltar 

mahfillerden öğrenildiğine göre seyyar 
İngiliz keşif kollan tarafından hırpalan
makta olan Alman ve İtalyan kuvvet
leri cumartesi giinii Mısır hududu mın
takasındnki harckfitta hiç bir terakki 
kaydctmcmi~Jcrdir. 

Sollumun İngilizler tarafından ciddı 
surette miidafaa edilmediği ve Sollu
mun kaybına lıiç bir clıemmiyet atfedil
mediği tebariiz ettirilmektedir. Bııgiin 

[ Sonu 3. cii Sahifotle l 

Şarki Afrikada vaziget 
----·---

Cibutinin lrür 
Fransızlara il
tihakı bekle-

• 
nıyor 

General Degolün llir 
tayyaresi Cil>utiye 
l>eyannamelel! att~ 

Londra 29 (A.A) - Hür Fransız kuv
vetleri umumi karargahından tebliğ 
~dilmiştir: 

Vişi hükümeti hür Fransız kuvvetle
rinin İngiliz kıtaların.n da müzahereti 
ile Cibuti Fransız mfute'lllekesine kar
şı hücumlarını bildiren şayialar yaymış
tır .. 

Hür Fransız kuvvetlerinin Londrada
ki umumi karargShında !ıu hususta hiç 
malOmat mevcut değildir. Umumi ka
rargroı, Vişi hükümeti tarafından ortaya 
atılan haberlerin büyük bir ihtiyatla 
karşılanacağı kanatindedir. Halkın his
siyatı uzun zamandanberi hür Fraıısaya 
~ok müsait olan Cibuti Fr~nsız garniz<>
nunda kendiliğinden vuku bulan bazı 
hareketler mevzuub~bs olsa gerektir. 

[ Sonu 2. ei Sahifede J 

AmeTikan donanma· 
sı faaliyete geçecek 

• a ı ıma 

ye kararnames 
parlamentoya 

veriliyor 

Atlantilı harbi tam ma· 
nasiyle bıqlamq l>ulu· 
nuyor, Amerilıan yar· 
dımı da artmalı üzere 
Vaşington, 29 (A.A) - Atlantik mu· 

harebcsi tam manasiyle başlamıştır. 
B. Çö~ilin nutku bize harp malzeme

si veriniz değil, bize harp malzemesi 
teslim ediniz şeklinde tefsir edilıyor. 
Bütün memlekette bi:r çok tesek.küller 
harp malzemesinin Amerikan harp ge
milerinin himayesi albnda İngiltcreyc 
kadar götürülmesi lelıindeki harekete 
i:,tirak etmektedirler. Hürriyet için mii
cadele komitesi namı albnda en maruf 

1 So>m 2. ri Snhif PclP l 

SOVYET - JAPON OOST-
LUGU VE DÜNYA SULHU 

"iki devlet be
raber olursa 

dünyada kor
ku kalmaz'' 

Tokyo, 29 (A.A) - Ofi ajansı bildiri
yor: 

Japon hariciye nazırı B. Matsuokanın 
hususi kAtibi Haşegava Moskova garın
da Japon hariciye nazırının nasıl teşyl 
edildii!ini A."'1ıi gazetesindeo şöyle tarif 
ediyor: B. Matsuoka trene binmeden 
evvel B. Molotofla görüşüyordu. Sov
yet hariciye komiserliği erkfiniyle üçli1 
paktın mÜDM!Sııilleri i•tasYonda hazırdı
lar . 

Birden bire B. Jozef SWin görünmüş 
ve B. Matsuokaya ·aklaı;arak ck>miştir 
ki : 

• - Şayet Japonya ile Sovyetler bir
liği beraber hareket ederlerse Avrupa

[ Sonu 2. ci Sahifede 1 

Atlcıntik harbındcı 1ngili% destroııet"lerinden biri otımıatik POT1pon bataryalariyle 
ateıe hazırlanırken 

111111111111111111ııı1111111ııınıııınn111nuı111111111nn111 n 111111111111111111111111111111111111111111111ııııı1111111111 

Amerikan hazıTlığı lngiliz tayyare akın-
harikulô:de müthif ları çok isabetli 

-------
Bu sene 80 bin 
tayyare yapa

caklar ----AMERiKA MOTORiZE FIR: 
KALARINI YAKINDA ONA 

ÇIKARIYOR 
--<>---

Vru;ington 29 (A.A) - Harbiye ne
zaretinin yeni sene bütçesine göre Ame
rika hükiimeti bu sene S0,000 tayyare 
inşası için 6 küsur milyar dolar tahsisat 
kabul etmiştir. 

YEN! VE MOTHIŞ 
AV TAYYA..'IBJ.ERt 
Lcndra 29 (A.A) - Bit Nevyork telg

rafında bildirildiğine göre Anıerik• tay
yare fabrikalarında inşa edilen ve Kol>
;,.. adı verilen yeni tip nv tayyaı'eleri 
tek motörlil bUtün av tayyarelerinden 

-------
Bir Alman zırh

lısı tahrip 
olundu 
~ 

ALMAN iAŞE GEMiLERiNE 
VE MUHRiPLERiNE DE HÜ· 

CUM EDiLDi 
---<>---

Londra 29 (A.A) _ B:ı gece on İngi
liz bombardıman tayyares· işval altında
ki Fransada Brest deni? iirlerine hücum 
etmişlerdir. Bu hücum geren Çarşamba 
günü aynı limana kuvvetl; b~r bom,h~_r
dıman filosu tarafınd<1n ~·::pı.an buyuk 
akının mabad·dır. Geçen c1efaki taarruz
da Gnayzenav ve Şarnhorst zırhlıları 
taarruzun bru;lıca hed 0 fin; teşkil etmiş· 
ti. Hava nezareti bu gt?rr:i!Prden birine 
çok büyük çapta bir bomba i,obet etti
ğini bildirmiştir ~ Avusturalyanın tam mfüaheretinin : 

~ sl2inle beraber oldı.ğunu bildiririm.> E 
' 

111
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lrakın komşulariyle münasebetlerine 
~elince siyasetimizin başlı"' umdesi her
kesle do!tluk ve iyi anlaşmayı 8.mirdir. 
Suudi hükümctiyle dostluğumuz. Ye
menle kardeşlik pakhmız, Türkiye, 
lran ve Afganistanla Eaadabat pakhna 
daynanın samimi münasebetlerimiz mev 
cuttur. Mesaimiz mümkün olduğu la
dar dünya harbine sürüklenmemeğe 
matuftur. Sulhu muhafaza etmek en bü
yük kaygumuz bulunuyor.> FTanııız soma1i.rini11 meT1'eri Cibtıtidn iki man.zarcı [ Soaw 4. cil Sahifede ] ( Sonu 2. ci Sahifede ] 



SARtFE2 
EL ;x 

fiarp tehlikesi oe Türk kadını 

Türk kadınıı1ın 1941 yılı 
yaz modas1 ne olsun? 

-------
Köylü bayanların 1941 yaz modası erlıeği ile be• 
raber daha corı çalı.tmalı, şehirli bayanların 
modası da ıler şeydero ilıtisat ederelı yeni bir 

şey yapmamalı olsun-
Y ınttaş 1 Dünya milletleri İçinde en ıevindr. . . . ... 

h t di,csiz ve bolluk içinde yııa· ı Türk kadtnıl Terruzaın, temızlıgı ııc-
;a a, en · · dh vl · BU buhranlı kara criinlerde versm, acnın geçen sene ve a a ev e -
yan sen~ın. ~- . lb. • ı . f d ··ıd· 

·· ff h hayatının kıymetini takdir et, ki senelere aıt e ıse enn. ena egı ır. 
muro e 1 O la ık . . b uy yapma R u 111ana kazandıran büyükleri hür-. n rı ç ar, gıy yenı ır r-- • . • • 

~~le an ve onlann bu hayah hazırla- Çok az gördüğün o paral~n bır.ik.tir, 
mıı.k için artıklan mücadelede kıymetli belki bu şekilde .z.5 .. 30 mılyo.'.' .liralık 
b . • 1 t. milli bır servet bırıkır ve bu hadısc bu 

ır ver ııga e d 1 d T·· k k d b .. ··1t 
Tiirk kadını t f..tıdedının erk,.ğile be- müca e e e ur a ınının en uyu 

Tllhcr y:'lıya ve at üstünde yanvana har- rolünü te kil eder. 
hetti2!ini unutmA.; bu ün erk.tğin sen-ı 1f. 
den bu ,.lcilde bir fedakiirl•k i~temivor, Yurt5f'!ver k~d~~lar~m~ ~u i 01~ri da-
onun istedikleri daha mütevazi ve her ha ,.vve1den du~unmusl rrlır Fakat hl• 

b .1 ·•. )•rdı"r hart"k,.ti umumile~tlrmt-k b;,.kımındarı an yapa ı ecegın Aey ..... . , 
Rugün vatan emniyettedir ve hiç bir k~dtnlanmrn;ı ~art'"kf"te gf"t"mf"!lni ':~ 

t hlik ktu fakat bu emniyet gele· hu SPne v•nı hır ~n yapmad•n t"mız 
c:k t:h1:k,.1e~· önlemek içn alınan tf"d- ı;•e e•ki elhiseleriyl,. iktifa f"tmel<"Tİnİ Vf" 

h·rlerl~ eld~ ,.ctilmi"tir. lotf,. bu huzuru bunu biitün ,.,,rt knd1nlanna dt1yurma-
id:ım,. fçin erke"'in her an harp vann1' larır.1 l"'R.ndan dileriz. .. 
l'.ihi ho:mlarnyor Bn hazıı ltk ilerledik- 1941 •·•lı boharını Y~'"rk.n Tu~k k~
ce t,.hl"keyi geriletti;;-ine haklı ol~rak dmın1n bu yolda ala:a"'1 kıym~t~ı .~ır 
inl'lnıyoT' ve bunun icin daim" n,.~li ve ll.arnr ... o.~nn ;'~rt ~udafaa~1nd"k1 ~k-

Vl• ıı· hultınuyor k <lıı unc.ecını cıhaııa ta:nıta.cak. ıca-
se nr h ~ . . k d k •• 1 Ti.irk kadını! Bu hazırlıkta en b~ivük tnc<:3. YtJTt ll"I" ~ ·n ve PT emn nll~t 

vazife sana dü,er. Kocan, yahut kard'!"'- ~a'· .. !"~ ~'"' r-ö~t,.recek.tir: .. 
şin veva bahan ask~r oldu=!u vakit kul- Bı• .ik•isa.t sava~ına 1$tJr ... l:. ed~ck ka-
1;,nnı~k {İTf're, k~ndisine eşya ahr veya dınl .. n!T'1zın hirhi.-1,.Tini . tA.1'\1m::tlannt Vf: 

0 .. k,..rl:k ic:in h .. , on kuru' e.yırmak is- k,.nrlile ... ini hiitiin h alka. ıft.:harla tanıta
ter "°"' aman Allah uklaMn. ukeTli\c ne l)ilmf"leri İ<;İn muayyPn. hır ~o7et ta~
im1, di ·e ,.1ı~d .. n &lıp ıüeitne veya kaTa m3lan vt-rinde olur fikrındeıvım. Bıı ro
vi.irıc1.-. marldi hiç bir kıym,..tf olm~y.,.cak 7etin intihabıt"ı lccrırlileTi ~aha ivi bilir .. 
bir ",.,,-0 verme. Unutma ki havahn en leTse de ka"'a {?ünde- kml;evın tahti bi
hüviik ümidi olan erkeği!l P~ker o1duffiı reT a7A.~t ~Plvılahilin bıoyanlaT1n kı71laya 
vakit yPlnız va.hut çocuğunla veva k:,.- na olarak bir•r rozet amJ\ları ve bu st'"-
1 l,ol•k bir ·aile helkivle h•şha•a bulu- kilde bi•biTl~rinl tanımalan hana uygun 
,.. ır?k ve bf"lki yurdunu tf"rkr..fer•\. baş- olur ı:;ibi geliyor. 
k v,.r,. eitme'k. meC"buriyeti.,de kal3.- Eğer müsaade buyurulııı.raa; yurdun 
r l~el"" J'.\ıı h;ıdjtt,..leri h~r an v.elrc~k- emniyeti i. TBtantn Bf"l~metıni tf"'min 
mi~ .... ibi h .. kle v~ bu yaz ?ktloı t sefer- mak!'.l::tdiyle yapılaC":ık olen bu iktisat 
h -Tt·j: yap. ı:;avasında köylü bayanların 1941 yaz 

cllt-nim a1ac11P.1>n bir rrtp, bir perde- mod<ıı ,..rke-"j]e b~rRher d ha çok çalı
"ü J--ir p--buç Vf! bir kaç ,..ift çnrnptır, şıp daha çok kazanmak: "l"'hiTli bayan
bıı,~dan ikti•nt olur mu}> div""'c,.1 . ._in. ların modası her ''"ydn ikti!!ı!t ederek 

ı\.,8Jar, bacılar! Yurdumu7da 8 mil- yeni bir ııeY yapmadan e•kileriyle ikti
-vond:t.n EazJ;ı. k"dın vardn Rnnun hü- fı:t. etmek: olsun. 
yi.ik kı•mını kö_vHiler teşki1 t"d~r. lt ci Erkt"t li!!esi tııTih C\ğretmeni 

K;;ylü oldu~um çin giyim h'1•U•un- AHMET öZBEY 
~ o"" l'lrtn vaz. kı~. h11;hR1 moflel~n ol-
rnı:r-l· ~ınt ,..~k ivi bilirim. FRk#\t vul·an- [ ~ H d• 
da va>dım .~~ari ~Y•>• Türkivemiz- -n Ilı. on ava JS 
et,. bu vııı7. P.lmaJı- i~tt"Vec-t"k en aı: bir 
milvn.n b V"lı"' vaYdn·. Ru ..-y ""' 'kTV
~ctl,..rint .. ı7l~r da'h1' \yi hHtrıin\z. Ri:r: 
h'-ln~1 "'" ft7 •arft-dt>bi1ec~l.: bir ai)~ btit
<••il• zı; Hndan heııap ec!er .. k bu yaz 
iri.... havıtnlann 2 5 milyon lira me"af 
yftn:"ır,.\.l~nnı $"ÖTÜrÜz. 

Ti:rk kadı~ı1 Güzel"i11, diJb,..rsin, c,., .. 
7;n,:.., r·lı:f"~in sana ba~l1d.1r. ~;'i~1~mf'k 
it"in kıı11ı:n,.hğın e~a b"vhttttedh·. Bu 
\'P.7 bı•tı1~rd<tn Vft"E R"I"'<;,. 7e11girıim diyf":
C':""k in 72'Tar y,,k. daha çok zen~n ol. 
b•ı h.nttu. ta bi!"iktf,..eceğin para il,.. a~ker 
oil•lerine. fokiT kom,ulanna, kl71laya 
yerdim et. Zf"'nPin de ol~an bu iktisat 
.,.frrberH"'"nde bir ver al 

Yurdunu ••ven Türk kadını! istikba
le d•ha emniyetle bak..bHmen için er
k~ .. inin nok~ nlann1 tamamla, onu har
be h>7•r1Jl, kendine mUTaf yapma. bi
riktiT. k1m!'J"oriz fakirleri seT ve onlan 

----0-
A.r\..:aclatpm.t~ B. N\7•~ t\.\n Na'IE.\fi.1' 

•En Son Havadis• !!a:'etesl venlden in
tişara b~şlamıştır. Zengin mlinderecatla 
cıkan arkadaşımızı tebrik eder, muYaf
fak·yetini dileriz. 

En Son Havadis üç kuruştur. 
MüvezzilPTden arayınız. ____ ,.....,_~--
Hara atan lıadın 
cezasmı IJufdu.. 
l=ail Hakkı kızı 21 yaşında bar ar

tisti MUı;erref Ardai!, fazla sarhoş ola
rak İnönü caddesinde nAra atmt0, me
netmek lstiyen gece bekçisi B. Ademe 
afıır sözler ,...rfetmiş ve meşhut cürüm
ler kanununa göre asliye ceza mahke
mesinde muhakeme olunarak bir ay 
haT>Se. 30 lira para cezasına mahldlm 
edilmiştir. 

BU 
hafta YENiDE iLK 

defa 
rVRKÇE 

General Y en~in z{~1:~1 
c&ARLE.s sr.ARRErr 

KASIRPA KERVANI 
VE 

EN YENİ FOX .JURNAL 
..................................................................................... 

SEANSLAR : 12 - 1.10 - 3.45 - G.15 - 8.45 TE. .• 

Cumartesi - Pazar : Saat 9 dıı başlar .•• 
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Ke dimden ~eçtikim o an ••• 
YAZAN: VÇ YILDIZ 

-7-
yardıma mütemavil olmadı~ımızı görür
sp di~erine yÜZ çevirecek&. Yoksa yü
züme tükür<ünler ... 

Ben ona tatlı tatlı vazifesini hatırlat
malr L<tedirn. 

- Çocu1tunuza tahsili zamanınila 
yardtm ettiniz. Ev barkını kuruntaya 
kadRr neden aynı seklide devam etme
meli? Vecdi iyi bir çocuktur. Gençle-

/ rin heDSi böyle atesli olur. EO:er ouları 
t>VIPndi:rmez.seniz, Bu merasimden vaz 
gecE>Cekler ve bu daha fena olacak. 

- Vecdi bir nkek mbi har~k•t etme
lidir. Bir erkek ailesıni geçindirmeğe 
muktedir olm~dan ev!ennıek hakkını 
haiz değildir. Baba-. '1 a~nada is olsun 
diye onu çalıştınyor. Yo~a hiç °bir za-

ı uret yoktur ... 
Esma hanım haşin bir tevırla dudak

larını sıktı. 
cR:ıskanıyor galiba! di~·e dii.,<i!ndUm. 

Biricik o'\}unu ötek;rden kıskanıyor!• 
Ailesinin gösterdigi bu !T'uhıJefet be

nim Vecdiye dert o-tr.klığ•:nı kendimce 
daha haklı gösteriyordu. Bununla bera
her Halimenin saadetiri arzu ediyor
dum. Onu tekrar gördül:',;m vakıt, he
nüz onu tamamlylc anla!T'odığım halde, 
emniyet Pdivordum. 

Bununla beraber fulit::ıenin halinde 
bir tereddüt göze çarı,ıyordu Vecdinin 
büyük sevincin• onun Mi~ak etmediğini 
hi~sediyordum. Yan ,aka, yım ciddt 
>0rdum: 

-YEi.fi A.llR JO NISAM CARSAMBA 194,!. - - = -- -- - . - ---
lnandı~ımız 

ŞEHİR HABERLERİ tek siyaset 
--<>-

Valimiz Menemende Şehir M~clisinin Nisan devresi bitti Atatürlıün temelini 
attığı 11e MiUi Şefind~ifl 
inlıişaf ettirdiği 
siyasettir ... Seylaptan zarar 

~ören arazi tet
kik edildi 

1941 bütçesi tayini esa ~EVKET BİLGL"I 

• 
mı ile kabul edildi 

[ Baştarafı 1. ci Salıifed~ 
Temenni ederiz ki, böyle bir s:ı 1'i. 

baş ı:östcrınesin.. Temenni e<le~~ d#' 
Türk, dünyaya bir hamaset ömetı 

~-------_.....,, ________ _ 
ha wnnek mecburiyetinde bırakıJnıa:: 

v eııaıet tralıtörlerlnin 
bugünlerde Bayındıra 
nalıline fıarar 11erlldl 

Belediye Mec:llsl bugün son içtlmaını yapacah, 
bu rnünaselJetle ciza şerefine Kadife izale 

gazinosunda bir ziyafet 11erilec:elı 

Bu sullıpencr temennimiz, bükiİJll 
mizin buı:üne kadar takip ettiği si)"ıSf'. 
tin her sa!hasında pek parlak bir s~ 
te kendini ı:östemıi tir. Uiç bir 011 çe 
bu husustaki hii>nü niyetimizden~ 
düriistliiğümüzden şiiphe edemez. ~ 
yalnız bizim dürüst, •amimi oln .,ır 
harbın dışında kalmamıza k&fi sal j,ıl 
maz. Ba~kaları ayni derecede ~eli' 
olmıyabilirler' mitil niyetler bcsli~ 
!er bulımahilir. Bunun !(indir ki : . .ı 
a\'lanmağa ıtİ:\·etimiz yoktur. Hiıkülfl". 
kendisine terettüp eden vazifeleri ··~ 
maktadır. Hu nazik anlarda va~dıı< ı1' 
ra düşen \·azifelerde11 ,biri de dedıknd 1" 
atlara cesaret \"er:;;ıemck, boz:ttıncP. 
nn limitlerini kıra<"ak suurlu bir h"': 
si yet ı:öslcrmeklir. Ankara rady~uP ~ 
"'c ~zctclerimizin tesbit ettiklerı ·lcfi{' 
diseleri dinlemek ,.e okumakla ı t' 
edelim. Bunların haricinde SÖ)·lcD 

--<>--
Vali B. Fuad Tuks-ıl. dün yanında 

vilayet ziraat müdildii B. Refet Diker 
ve ziraat müfettişi B. Selim Herkmen 
olduğu hald~ Menemen kazasıruı gitmiş, 
kazanın zirai durumu ve 7iraat Vek51e
tinden gönderilen tralctörlerin seylilptan 
mutazarrır olan araziyi c:;Urme vaziyeti 
üzerinde tetkiklerde ht•ltınmuştur. 

Şehir meclisi dün reis c'oktor Behçet miyeııi tayini esami surı·tirle kabul e<lil
Uz'un reisliğinde toplanmı,, masraf büt- mi~tir. 
çesi müzakerelerine devam etmiştir. Meclis bugün saat 16.30 da son içti-

Celse açılınca geçmiş z•bıt hülasası maını aktedecektir. 
okunduktan Vf!! aynen kaırnJ edildikten * 
sonra riyasete verilen bil' takrir okun- Belediye meclisinin Nisan deVTeai 
mus ve kabul edilmktir. toplantılarının bugün O:hayetlenmesi 

Traktörler, yakında Beyındır kazası
ııa nakleodilecek ve orada(:i oraziyi sür
meğe başlıyacaklardır 

1941 yılı masraf bütçe•inin 19 uncu ınlinasebetiyle Kadifel,aJe~indeki Gazi
faslından itibaren fasıl ve maddelerin noda aza şerefine bir 2iyıJet v~rilecek
müzakeresine ba~lanmış ve heyeo!i umu- tır. 
rcc::ıe;Ci====-eı===~_,._,._,...~=~~_,.~_,./_,._,...oer.rJ"'J""--=o=co=cc:r..cc 

Dün iki cinavet oldu 
BELEDİYE 
Amplifihasyon tesisa· 
tını satın alıyor .. 
İzmir Halkevinin schriınizde ve Kül

lürparktaki amplifikasyon tesisatı be· 
Iediyece satın alınacak ve te""i eılile
ocktir. Bunun için Belediye bütçesine 
7500 lira tahsi<at konmuştur. 

Bir evde bir adaw, Bar
da da bir genç öldürüldü 

,özlere kulak vı>nniyelim.. ,,. 
Unutmıyalım ki bozguncu bazı ~l., 

set dellallarının. ai(ız!annı. '?erbamt~ 
ce tıkatmazsak ıç cepbemızın ~u ı:uı ı!· 
miizü kabarı_an manzarası b~!utla~ 
Bir cok ıemız \·atandasların luzuP"~ 
~-ere kalplerine tasa düşer. Türki rt1 
bir be.~inci kol yasıyamaz. VatandıısP.ıil. 
birer birer yapacakları kontrol bu so 

...... 
Amerikan donması 
faaliyete geç ece fı 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 

Palıize Ye~ifsu isminde bir lıadın dostu Aliyi bir 
lıaç bıçalı darbesiyle, bir deri taciri de 17 yaşın· 

da bir genci müteaddit lıurşunla öldürdü.. 
müziin teminatıdır. , .. !<il' 
İnandığımız tek sıyaset, Atatür .ı· 

temelini altığı \'e İnönünün inkişaf . 
tirdiği siyasettir. Bu değişmez politJ; 
nın veçheleri kalbimizin veçhesidir. bİf 
ranmız coktan beri verilmi•tir. _Wç ·~ 
ihtimalden ürkmiyonız. .. l)rkmıyece~. 
En kötü ihtimallerin hakkından ~e 

gazeteciler, muharrirler, hukukçular ve Şehrimizde bir cinaret işlenilmiş, ye
•iyasi şahsiyetlerden müteşekkil bir ko· di ay beraber yaşadıHan •Onr& kendi
mile Amerikan filosunun Atlas denuinı sine son günlerde yaptığı !ena muame
kontrol altına almasını ve İngiltereye lelere tehammül edemiyen Pakize Yeşil
ı;önderilen harp malzemesini hamil gc- su isminde bir kadın. dostu Alinin han
milere refakat etmesini istemektedir. çer ile canına kıymıştır. 
Aksi takdirde ödünç verme ve kiralama C1NAYET1N TAFSlLATI 
kanununun tesirsiz kalacağını bildir- Hadisenin tafsilatı şııdıır· 
mektedir. Çorakkapıda Raruı <okn:Pnda oturan 
Çarşamba günil (Bugün) kafilelere 33 yaşlarında Ali, 35 ya~ı:ırında Pakize 

ıefakat edilmesini istiyen bir kararna- Yeşilsu ile yedi ayılanber' beraber ya
me sureti parlamentoya gelecektir. Bu· ~amaktadır. Bu motres havatından usan
nun milzakeres:nde parlilrnentonun nok· mış olacak ki Ali, son giiolerde Pakize-
tai nazarı anlaşılacaktır. ye karşı sert davranar?k fona sözler söy-

CON ROKFELLERİN AÇIK !emeğe ve onu hırpala nağa başlamıştır 
MEKTUBU Bıınun üzerine Pakize, annesinin Gü-
Nevyork:, 29 (A.A) - Dünyanın en zelyalıda bulunan evir.e l'(!.tmekten bas--

büyük ...,Kini olan Rokf ller ailesinin ka çare görememi tir. Fa '<at bu defa dn 
reisi olan Con Rokfeller Nevyork. 'l.ay- m r ln1n kend13tnl bıV:tkacak g\tm~ 
mis gazetesine gönderdiği açık bir mek- ~ine Alinin canı sıkılmış ve evvelki ge
tupta Amerika hükümetiyle hiitiln ce Pakizeyi almak irin nrbdaşlariylc 
Amerikalıları her ne bahasına olw-sa beraber Güwlyalıya c:ıtmi•, evin kapısı
olsun sonuna kadar İngiliz imparatodu- nı çalarak Pakizeye ken'li$iyle beraber 
ğuyle beraber kalmağa davet etın!.!ı \'e ~elmesini söylemiştir. 
şunları il~ve etmiştir : UYSAL BtR öVEY Ko\RDE.<; 

- Bol ve killi mikdarda harp mal•.e· Aynı evde Pakizer ·n ;;veyi kardeşi 
mesinin İngillereye verilmesi değil, İn- Mehmet Yeşilsu da otunnnkta ve Alinin 
!(iltereye kadar götürlilmesi lazımdır. •ve geldiği sıralarda rnk• krr,ekte imiş. 
Hitlerizmin hakim olduğu bir cehen- Ali, Mehmedi de ikna edrr•k Pakize ile 
nemde yasnmaktan'lll bu kaba ve zalim birlikte liç kişi yola ç.kmışlar. tramvay 
idare ile dövü<e dövüo;e ülıneği tercih caddesine geldikleri z=an Ali ayrıla
ederim.. rak bir otomobil kir?'am:~. Pakize ile 
YENİ FABRiKALAR KURULUYOR kardeşini alarak Çora tka;ıya gclmisler-
Va~ington, 29 (A.A) - İyi malOmat dir. Ali, büyük bir ~işe r..kı ile bir kilo 

alan mahfillere göre Demokrasilere yar- da et tedarik etmeği de unutmamıştır. 
dım için parlfunento tarafından kabul ECLENTI ESNASINDA CiNAYET 
edilen tahsi"8ttan bir buçuk milyar do· Eve geldikleri zamav PakiTenin pişir-
ları harp malzemesi imal edecek fahri- diği siş kebabını meze yanorak Mehmct
kalar kurmağa veya mevcut fabrikaları le Ali içme~e ve aynı ıamanda şarkı 
genisletmeğe sarfedilecektir. Tayyare söyliyerek hafif tertipten nynamağa baş
motörleri fabr'kalariyle otuz top ve tank lAmı<lardır. 
fabrikası yapılacaktır. Eğlenti ortalarında Alı nf'dense hid-

lngiliz tayyare akın
ları cok isabetli • 

[ -B~arafı 1. ci Sahifede ] 
Londra 29 (A.A) - Hava nezare1inin 

dünkü tebliği: 
Tayyarelerimiz Hollanda sahilleri 

açıklarında iaşe gemil~rine refakat e<len 
iki düşman muhribin~ hiicum etmişler
dir. Biraz sonra düşman gomilerinin ka· 
hn bir duman tabakas.na bü.-ilndükleri 
görillmüştür. Bu hücumdan dört tayya· 
remiz dönmemiştir. 

Fransa ve Hollanda sahili açıklannda 
r,örülen diğer iki dU,marı gemisine de 
hilcurn edilmiş ve isahct kaydedilmiştir. 
Bu gemil•rin batbkla., "'ınılmaktadır. 

- Eh, düğün ne v•kıt bakalım? 
Biraz durakladıktan sonra bana açıl

dı: 
- Bilmem ki ... dedi, ne yapacağunı 

hakikaten ben de tayin edemiyorum. 
Vecdiyi tercih ettiğim muhakkak. Fakat 
Caferle bu kadar zam,nd?n beri nisan
lıyız. Şimdi onu bırakıp \!mitlerini kır
mağı arkadaşlıl!a, mertliğe yakıştıramı
vorum. Söz vermişken ve senelerce hait
lı kaldıktan sonra tdmdl rhayır, bu iş 
olmıyacak!• nasıl diyeyim? Zavallı ço
cuğu böyle bedbaht e!meğe hakkım var 
mı? Yalnız kalbime ibat etsem Vecdi
ye varacağım. Yalnız şu var ki, o da 
genç. Aramızda ancak dört yaş bir fark 
var. Bugiln için beni •evd'~ine eminim. 
Fakat yarın, evlendikten •~nra, ne ola
cağız? .. Hüla<;a, bir turlü ltarar veremi
yorum. Siz bana ne tavsiye edersiniz? 

c- Madam ki Vecdiyi seviyol"1.ln. 
onunla evlen! O da seni Sf'viyor. Bahti
yar olursunuz. Aile•! de nihayet alışır 
ve muhalefetten vaz geç~r'• divebilir
dim. Belki de böyle deMem 1Azımdı7 
Vecdiye karşı bilyük arkada~lıitımm 
icabı bu idi. Fakat onu daha ziyade te
reddiide sevkettlm: 

- Bilmem ki, şekerim! dedim, bu na-

detlenmiş, Pakizeye y;ne kiifüre başla
mış ve bir ara1ık: cSe-r:in c:1Umiln benim 
elimden olacak amma. evvel~ sana yil
zünil hayatının samına kn•lnr kızartacak 
bir iş yapacağım• d•d;ktPn <onra, elini 
P2kizeye vurmak kin kaırlırmıstır. 

Mehmet Yesilsu buna meni oİmak is
tediiH sırada - Pakize ya'l.ında taşıdığı 
bıçakla Aliye hücum ,.-Jrrok onu birkaç 
yerinden vurmuştur. 

Ali aldığı yaraların tPSi•iyle bir müd
det sonra ölmüştür. 

BtR KURNAZLIK 
Elindeki kanlı bıcalh oo:laya fırlatan 

Pakize so"kar,a cıkmıs ve lı.osa ko•a ka
rakola gitmiŞtir: Pakiıe karakolch: 

c- Ali ile karde<im Mehmet lı.avga 
ediyorlar. Koşunuz!; diyerek hakikati 
,.,,klamak istemi~tir. 

zik bir mesele. Ne yap.rıak ltu.ım gelece
;;ini kendiniz tavin ehıeli<iniz Hem de 
bu raddeye geldikten se>•.ra ne kadar 
erkPn karar verirsenİ7 o l·P.da.r iyi olur. 

cBu raddeye geldik•.en >onru tabiri
ni kasten kullarunıstım. H>lir.ıenin Vec
diye metres olduğt.İ"u kat'! olarak hi<
sediyorum. Delikanlının tavırlarındaki 
biiyilk memnu..,iyet yaln1' manen de
i!il, maddeten de tatmin edildiğini pek 
illa gösteriyordu. Ben k•ndi kendime 
fösiinüyordum: 

cAcaba ınetresl olduktan sonra onu 
bırakır da yine öteldyle evlenir mi?• 

O aksam Halimeden bu ifade edilme
miş sualime cevap te-ıkil edocek baska 
bir söz duymadım. Fakat ben neden bu 
cf!!Vabın mü."'Pet olarak tahakkukunu is
tiyordum. Her halde Vecdimn bu kızla 
mesut olamıyacağını hwottii!imden ola
cak ..• Yoksa bana ne• Modam ki sevi
'iyorlar. evlenmeleri en >loğru bir şey 
del(il mi? 

Aradan bir kaç gUn ıı:ecti Vecdiyi 
hiç görmE>dim. Aşıklınn beni hatırlama
·a vakıtları kalmamııı olması pek tabii 
idi. Hem zaten kararlarını verdikten 
sonra, bizinl evde bulcsmo~a ihtivaçla-

-« Bitmedi >-

Eve gelen polisler oılanın içinde. Ali
rı.in cesedini ve kanlı hıç3ğı görmüşler
dir. Mehmet t" sarhoş ve sızır.ış bir hal
de aynı yerde oturuyormuş. Polisler her 
ikisini de muhafaza altında karakola 
götürmüşlerdir. 

KARAKOLDA 1TIRAF 
Bu defa Pakiz" karcl<o1da· 
- Aliyi ben vurdum. Çünkü o heni 

öldüm1eğe teşebbüs etmisti, demiştir. 

!erek kudretteyiz.. ıııl 
Buı:ün, bizi yıılnız kendi karorlnrıl 

0
_ 

alakadar eder. Baskalannın ne dii'" 

diikleri, ne/E'v~~;di~İ~~"j~ 
Pakize ile beraber tPvkiI edilen öveyi 

kardeşi Mehmet Ye~lsu, §U ifadeyi ver- t 
ıniştirh fazla rakı 'çUğin,,~n sarhos bir Şarki Af rikada vazigO 
halde bulunuyordu. P"kize bıçakla· hil- [ Ba~tarafı 1. ci Sahifede 1 
cum ettiği zaman ikirnız ti~ mani olacak kf e,. 
halde değildik. Pakize •aya.'lı hayret bir Hatırlardadır ki mii!or~lcmin a ~rıı· 
çeviklikle keskin bıç,ğ'm. Alinin göğ- .ıasında Cibuti mukavemet için m b~ 
"- hı b ri , caat oden ilk Fransız topr~khrından · ........._. ve •ırlına r l aI"\ l stra vurm.u.1 

ve onu öldünnüştilr, roy•r~k ifade ver- ri ~~~~rANSIZ KUVVE'TI.ERt 
mistir. NEREDE? .• 

MAHKEME HUZURUf\'T>A i!d rı-
Meşhut suçlar kanununa göre ağırce- Cibuti 29 (A.A) - Ofi ajansı b. ı U· 

za mahkemesinde ilk ilurn~ması yapılan yor: !ngiliz mntörlü kıt•lanndan ~ti 
Pakize Yeşilsu, evvela c;.·ayotlc alaka- zaheret gören general De~ol kuvve~ d• 

Cibuti - Adisababa demiryolu lize<ın 
1 sı bulunmadığını iddia ehi'jSe de bilA- k .,.,. ' 

ha h•dis · "tiraf t • ,. bir noktada toplanmışıord•r. Bu u 1 ra " eyı ı e ını~ ır. ' !er Zeylaya ihraç edilmi,IPrdir Bııo_r 
Şahitlerden genç bir kaJın: 11 ı'/' 
-c Ali beni yemeı.: is•'.yo• bPn onu rın ileri unsurlan Fra'."'sız ileri ko ar il" 

daha evvel yiyeceğim> di,·m P?kizenln le temas tesis etmek i<tcın.!..,lerse de ııı 
kendisine iki ay evvel aHıi\ı beyaz sap- vaffak olamamışlardır 
lı bir bıçak gösterdiğini ,.;;ylemiştir. BEY ANN AMF:LER AT/T ,!)! rl 

Muhakemeye bugün devam edilecek- General Degola mf"lsup bir tayY~ t 
tir. Cibuti üzerinde dolasarak beyanname• 

* Kı.slıançlılı yüzünden 
islenen bir cinayet daha 

Gardenbarda kıskanclık yiizilnden bir 
cinayet olmuş. Derici H~b'p oğlu Meh
met Karabin, Talat o<;lu 17 ya~lannda 
Reşat özdinci tabanca ku~uniyle öldür
müştilr. 

Cinayetin tafsilAtı söyle<!ir: 
Mezarlıkba•ında de".'1 tirsreti yapan 

Mehmet Karabin sarho~ olarak bara git
miş, sevdiği bar artist1erinden Müşerre
fi görmek istemistir O sırad~ Reşat ÖZ
dinç. Müşerrefle! dans-,divormuş. Dans 
bittikten sonra masasına d'inmek istiyen 
Reşat, Mehmet Karabinin tabımca kur
•unlarına hedef olm:.ış ve ''erh&l ölmüş
tür. 

Etraftan yetişenler Plindeki tabancayı 
almamış olsalardı M"hrnet Karabinin 
<arhoşlukla daha bir kaç l•işlyi vurma!! 
ihtimali bulunduğu zabıtara tesbit edil
mc<tlr. 

HAdise tahkikatına mUı!deiumumilik
çe el konmu5, tutulan surlu hakkında 
derhal tevkif karaM vPrilmi.ştlr. 

Bir hadın ~enize düştü 
Mithat kızı 19 yaşında Firdevs Kaya, 

Atatürk caddesinde Kon3lr vapur iske
le.si civ~rında gezinirken aya~ kayarak 
denize düşmüş ve yp\işilerek kurtarıl
•nı~tır. Fazla su yutmuş nlan Firdevs, 
hastaneye kaldırılmıştır. 

* Küfürbazlığın neticesi 
Kemerde Meydan sokai'>".,ıda Şerif oğ

lu 65 yaşında Halit, ke<:<1isine küfür 
eden İsmail oğlu 41 ya•ında kahveci ço
pur Cemali bıçakla ~"5ğsanden yaralı
yarak kaçmıştır, aranmaktadır. 

Sovyet • Japon dost_lu
ğu ve dünya •ulhu 

[ Baftarafı 1. "i Sahifede ] 
da korkacak bir şey olamaz.• 

B. Matsuoka şu cevabı vennstir : 
• - Uzak $arkta da korkacak bir şey 

olamaz.• 
Ve Stalin dimleyi şöyle tamamlamış. 

tır' 
• Ne de dünyada ..• • 
Bu sırada B. Stalin B. Matsuokaya 

dalla ziyade yakla$3rak Sovvet usıılü 
mucibince onunla mUsafaha 

]tU' atmı~tır. Bu beyannamel<r eo;ki b•• ı 
d l D t . ' . zasıo man an genera eşan ıon un ım 

11 
taşımaktadır. General bu-ad•~I Fraıı'1, 
kuvvetlerini, mühimmat \'e .ı!ilh!urıYJ!ll 
birlikte Diridaua ve Zeylada bulutı t• 
~eneral Degol kuvvetlerine iltihak • 
;.,eğe davet etmiştir. s• 

Cibuti demiryolunun brıtün bu h•".,. 
linin iaşesi bakımın&n haiz oldu•~ 
ehemmiyeti dilşlinereı.: bu hususta ıı:ı.~. 
müzakereler yapılması m•istPh'nt deil' ~ 
dir. Zaten Fransız hUkUr:ıeti, Fran";ı, 
somalisi valisine bu hususla 15.zım rel 
talimatı vermiş buluxunalrtadır. 11 

Londra 29 (AA) - Do~sienin za~ q 
Habesistan payitahtında büvUk se:"de 
uyandırmıştır. AdL"3boba yolu Uzerın rf 
olan bu şehir şimali !'(arbide~ Gond~ll' 
ve şimali şarkiden A&'<&ba gıden yo 
rın iltisak noktasında~ır 
BİR HAVA l\fEYDANl ALINDI ·ıcn 
Kahire, 211 (A.A) - Son ncs~cd:,.ı. 

bir hava tebliğine ı:öre Hı~ısta ~ 
İtalyanların elinde bnlnnan Konv0 ,. 

hava meydanı İnı:ilizler tarafından "" 
\edilmiştir. . ;t· 

Burada beş top, bir (O~. otomob!I et' 
tinaru olunmustur. İnl(il.12ler P•Y ı
mıntakasında elli top, 112 kamyon .. ~f 
ınışlardır. Harekat bu mıntakada ırıııav 
etmektedir.. ~ 

Londra. 29 (A.A) - Dcssiye_nin ~.ııl 
ile general Kamingam Habe.ısta;' ıll' 
İtalyan mukavemetine son darbeYi 
dirmiştir. .,ıısi• 

Deyli Telgı:af gazetesine gö~e ~d·•ı.ı 
yenin zaptından sonra Haheşısta dııJI 
harekat bitmiş sayılmaktadır. BUfltıt• 
sonraki harekat gerilla harbı ola~ 

darı ıw 
pon hariciye nıızırını du_dakla.nn 11yct 
miistür. Müsafahayı muteakıp SO oıııa 
erk5nından bir şahıs B. Stalinin Y"·vle
yaklaşmış ve kula~na bir şeyler 50 

miştir .. 
B. Stalin: 
- Nicevo demiştir.. ...-
BÜYÜK BİR RFSMt GE._, .. ~ "'0 to
Tokyo, 29 (A.A) - Japon :ınP' tın',. 

d b .. ·-'"· kar• ve ıııl runun huzurun a Uy= çit res 
kuvvetlerinin iştirakiyle bir_ ıı; yüzJ"'1 
yapılmıştır. Bu geçit ~a tayY•re 
fazla tank ve bcs yüzden a. ı terıı~ 
i.tirak etmistir. Gecit resrnın oda So"' 
~den ecnebi mlimesşillerl ıua.:'.ordu· 
vetler elçL'!i de hn.ır b1Sı unu tler ctcı.sl 
· ··re o\rye 

Domei aianı:::tna f!:O d .. b" 115kcrl ~tt" 
ilk defa olnrak TaoonYa R ır 
it resminde hazır bulwunuştur• 



-! NİSAN CARSAMBA 

Şırnali AITıkada ta
kip edilen pitin. 

1941 YENIA.S'JR 
.......................................... 
: ANKARA RADYOSU : 
• • • • : BUG0 NK 0 PR O G R AM : .......... . .. ...... . 

S.ı [ Bcıştanıfı 1. ci Sahifede ] 8.00 Program ve memleket saat ayarı, 

11~1ıın etrahndaki vaziyet, general Vey. S.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pi. 8.15 
~ Dıukabil hücumundan evvel İtal· ı 9.00 Ev kadını - Yemek Listesi .. 12.30 
lır ilerlerken mevcut bulunan vnzi· Program ve memleket saat aytll'l .. 12.33 

Ilı aynidir. ' Müzik : Karışık şarkı ve türküler 12.50 
b~~ etrahoda.ki vaziyete gelince : Ajans haberleri 13.05 Müzik : Karı';lk 
' Avusturalyahlano harekatını şarkı ve türküler .. 13.20 - 14.00 Müzik: 
~ ettiğinde~ .• daha ~uvv~tli bulll!'- Radyo salon orkestrası 18.00 Program 
~. tıvar.ıa teda.fw mevziler uışa elnuŞ· ve memleket saat ayarı 18.03 Müzik pL 

fob . . . 18.30 Konuşma (Dış politika hfidiselerı) 
oı..,.. ~un m:uh~a. edilmış. bır kale 18.45 Çocuk saati - Radyo çocuk kulü· 
ııı V~ teb~ıu ettırilmekteılir. <:'en<;· bü 19.30 Memleket saat ayarı ve ajans 
te.ı <yVel duşmanın cenahında bır di· haberleri 19.45 Koou.şma : Ziraat ta!<:vı
ı,ı,._0lınası için orada mM:>us ~talar ~ı· mi 19.50 Müzik : Geçit konser i 20.15 
h-;',""Şlır. Tobrukun denız .'."üoakaliıtı Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Fasıl he
,,.~, açıkb.r ve kara mevw de tama- yeti 21.10 Koo .. •ma (Çocuk Esirgeme 

ıl e "-'· d -;ildir -~evr.........., ey, .- . . kurumu adına Matbuat umwn müdür-
ltiıL-. e, 29 (A.A) - lngi\iz orta şark lüğü baş müşaviri Burhan Belge tarafın
~~~: f:ib~·ada ~.o~r~kta kayde değer dan) 21.25 Müzik : Saz eserleri 21.45 
~. mühim deı:;ı~ıklik yoktur. Müzik : Riyaseticümhur bandosu 2230 
"lll\u-d n·· ··r . h ılııdu -. !' : . uşman ~u rc-ıeı~rı u- Memleket saat ayan. ajans haberien , 

hin./'..•~liklerınden b~n yerlerınde sa· borsalar, fi a tleri 22 1 > Müzik pi. 2325 
lıııd.";;'~==kkı::~.kollarınu.z tara· 23.30 Yarınki prowam ve kapanış .. 
liABEŞisTANOA • -

~~~landa Dessiyenin zaptı ile ne- Borsa 
'li ~ lıarekAt e>nasında kıtalarımız 
1;, .bıo . İtalyan ve 400 müstemleke a:;
ı.l'i csır alıruşlar ve bir mikdar top, 
"41lıy<)Q büyük ınikdarda harp malze
~inam etmişlerdir. 
~olj Yeye varan ve buradan çıkan 
"'1it~ak.i basar sürat.le tamir edilmek-

' lıiı:cr mıntakalardaki İtıtalarımw.n 
,~kiıtı muva!fakıvetle inkisaf ederken 
; Pcrvcrler in faaliyeti bütün ıncnı-

·•te ~ ay, lmaktadır. 
t.;, ~ire, 29 (A.A) - İngiliz orta $ark 
r~ te_biıği : Libyada : Dün İngiliz tay
~ ~rı Bingazi civarında Benina tay
leıııo ıneydanında düşman kıtaları yük
la:,oy kte olan bl:r mikdar Yunkers 52 
llıaıı '1resine hücum etmişlerdir. Bir dü.ş
lıılt tayyare.si tahrip edilmis, diğer bir 
rıı~Yfareler de ciddl hasara uğratıl-

ı. ~an kıtalarına muazzam kayıp
"'l" "erdiri.lmiştir. 
'Üt liabe-şistaoda : İngiliz ve cenubi Al
ı.,~ hava kuvvetleri muvaffakıyetle te
l(! d ç ~n kara harekatına müzahere-

c:,,_varıı eylemektedir. 
l'e ubt Afrika avcıları Cimma tayya
~ Dıey~da düşman tayvarelerini ve 
lla~a ile Hamdehu arasında motörlü 
lııtııı Ye tahasşütlerini mitralyöz ateşine 
t ~· Bir ~k hasar ika edilmiştir. 

~gıliz bombardıman tayyareleri işgal 
1'u takasında diişmao mevzilerini ve 
~~etlerini bombardıman etmiş ve mit-

Voz ale$ine tutmuştur. 

ÜZÜM 
76 Üzüm tanın 
42 Riza ihracat 
23 Nazım Fadıl 
21 A. R Üzümcü 

162 YekOn 

16 22 
21 21 
16 16 
16 50 18 

Kira ık hane 
Karş ıyakad~ ist ... "\Sytn 1..•i\•1 rında ~ 

Sad ıkbey so ırnğL~da 8 num;• ralı ha
nenin alt kah ki~a,· a ,·erilc-c.-E:ktir. 

D ört oda bir m t t fa~~ P: i me ... mer 
kubbeli banyo yeni Avrupa termo
sifonu, havagazı, eLk t···k, Yamanlar 
suyu le~kiltıtl:ırıhl r r v. etrafı bahçe 
ve bahçede çe~i~ giill ~r, rndvi yase
minler, çam ağaçla ·~ v~ tl>rlil çiçek
ler, havuzu ve ça:-doldarı olup ay
nı zamanda !Ten v~lmıa <la ceph<'Si 
vardır. Çok h•vadar bu ev 1".•raklı
lara tavsiye olunur 

İçindekilere müracııat.. 
(978) 

tZMIR ASLiYE iKiNCi HUKUK 
HA.Kt'\iUl:tNDEN : 

IZM!R BELEDlYESlNDEN ı 
1 - Emniyet tctlill.lb memur Ye 

müstahdemlerinin kıyafet ve teçhizatı 
nizamnamesinin bazı fıkra ve maddele
rini değiştiren nizamname. 

2 - Hava taarruzlanna kar§l korun
ma hakkındaki 3502 sayılı kanuna ek 
le.an un 

Belediye ilan tahtıuına aoılmıştır. 
H er k esce bilinmek üzere ilan olunur, 

1588 (971) 
1 - 194 1 yılı lzmir Enternasyonal 

Fuan afiş ve Bro~ürlerinin tab·ı işi, ya
zı i(ı:leri müdürlüiündeki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 4200 lira muvakkat 
teminatı 3 15 liradır. Taliplerin teminatı 
1~ bankı:ıııınna yatırarak makbuzlariy]e 
•hale tarihi olan 215 / 941 Cuma günü 
saa t 16 da encümenl' müracaatları. 

2 - Şehitler caddeoinde abide 
önündeki yaya yolun yeniden beton 
c larak yaptırılması, ft..n isleri miidürlü
"ündeki keşif ve şartnameoi veçhile açık 
t-k ı:ı: iltmeye konulmu~tur. Keşif b,.df"li 
1'.i 5 lira muvakkat teminatı 11 lira 65 
1<uruştu r. T nliplerin teminntı i , banke.~ı
.,a yatırarak makbuzlariyle ihale tf\rihi 
>lan 2 / 5/ 941 Cuma günü •aat 16 da 
ncümene müracaetlan. 

3 - M~mlekeı h••tah•neııl arka11n
dP1kl bf"lediyenin etüv dair~inde mcv
vut !!;ahit ve sf"yyar 7. Kar,.ıvaka temiz .. 
ljk daite~inde 1 k; cem"ar 8 adet etüv 
mskin~inin tamiri. vazı L,lcri 1Ttürlütlü
;;.ür.d eki fenni ve m ali şartnameleri mu
.. :blncc açık cksil tmeve konulmu~tur. 
\fohamm•n bedeli 520 lira mcvakk at 
tırminatı 39 lira 5 kuruştur. TeliPl"!rİr
.. ,.mina~ iş bankasına VCl t1T11: rak m akbuz
'Miyle ihale tarihi ola" 2 15 / 94 1 Cuma 
qünü ıııır. ilt 16 rla cnrüm ene m üraca at-

., 17, 21 25 . 30 (882) 

Kültiir ma h• tl esi 1 ~8..' ınri sokakta 
52 sayılı rı d ada. 38 mf'·trp T. U ra'1boında
ki ye l fa.z] a..c;ı n ın !'a tış t yazı isleri mü. 
~ürl U~li nd ,.ki ~a~narııc--~i v••çhi1e açık 
:ırttırmava lconulm1ıstur. J\.1:uhammen 
'>edeli 380 lira munkkat teminatı 28 
li ra 50 kurus!ur. Taliıılrriıı teminatı iş 
~ankasın:ı yatırarak ' '1akbuz1ariyie iha
le ta rihi <'lan 7-5-911 Ç'ar '.)amba ~ünil sa
•! 16 da !'noümone m!iracaatları. 

22-26-30-5 1501 (922) 

Satı ık Ev 
Basmahane 2 :ne·: G•ziler mahal

lesi Bedava sokağında 15 numaralı 
hane 'atılr:1 aktad1r. içinde dört oda
sı ve tulumba suyu vardır. 

Görmek is•iye.,)erin iı;indekl f!!V 

TEŞEKKVR 
ölen zevcim lsmetp~ okulu bllJ 

öğTetmcni İbrahim Urı.lın cenaze mera
mninde bulunanlarla evime kadar ge
lerek beni teselli eden sayın arkada~la
ra aonsuz teşekkürlerimi sunanın . 

Topaltı 
Eti 

okulu öğyetmeni 
Emine Ural 

t 5 77 (972) 
--- ---

J LA H 
18 / 4 / 94 ! tarihli Yeni Asır gazete

•inin 1 0808 No. )u nü•ha.,nda ziyaın 
ili n etmi~ olduğum Akhi!ar Tütüncüler 
banka.<1 hisse •enetlerlni bulmu, oldu
., um.dan evvelki ilinımın hükmü kalma
rn1ştır. 

/\khiBAr: Camü kebır mahalle.•in
den Tunalı Nalbant Ali 
oğlu Mehmet Tun alı 

1575 (573) 

tZMIR SIRINCt iCRA MEMURLU
(:UNDAN: 
Emlak ve Eytam bankasına lpotelkli 

olup satılmasına karar vrri.len 1zmirde 
Karşıyakada Alaybey mahallesi mey
dan sokak 1 1, 13 Nolu ve tapunun kay-
dına göre ada 1 O, panel 13 numarada 
kayıtlı veoair lüzumlu lzahab dosyasın
daki tapu kaydı ve vaziyet raporunda 
yazılı (237.50) lira kıymeti muham
m.inell ananın mülkiyeti dosyamızdaki 
t 6/4/94 t tarihli zabıt varaka"' ve ayni 
tarihli harita mucibince ve fuzuli şagil
lerini llterae kanuni usullere göre tahli
ve ettirMek ve bu hu.susta daiTemizden 

* 

(Albnrüya) kolonyasının bir 
damlasında Sarı$ıft aşk perileriyle 

Eczacı Kemal K. Aktaş'ın 
Sanat Y< zevlıl ucıqmaktadır. 

• 

Hildl Eczane•inin Bg eseri, İmıfre sembol olmuş ve blltiln 

Til.rkiyenin zevkini kokusundan toplamq bir sanat harikasıdır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

~ · Devlet Demir Yollarından s 
..................................................................................... : 

( Balast Alınacak ) 
, D. D. YOLI..AR.; 8 lNCl lŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Muhammen bedeli (26250) lira olaıı lzmir - Manisa hattıntlr. Em!ralem 

ile Muradiye arasından ıartnameol veçhile ihzar edilecek { 15000) MJ. kırma 
ve toplama balıut iıi 13-5-941 tarihinde saat 16 da kapalı z:arf uwulile iz
mir - Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca ihale edilecektir. 
Bu işe istekli olanların ( 1969) liralık M. teminat makbuzlariyle kanunun 
tayin ettiği vnikalan ve teklif mektuplannı ayni gün saat 15 e kadar komia--. 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

.Şartnamesi { 1,35) lira mukabilinde idaremizin Ankara, Haydarpaşa. iz • 
mır veznderinden aabn alınabilir. 22 26 30 6 1 486 (915) 

T. C. Ziraat Bankası 
Kurul~ tarihi : 1888 

~ermayesi : ıoo.000.000 Türk Urasa.. 
Şube ve aJan adedi : 262 

Z1nıf ve ticari her nevi Bmıb muıuıoeleled 

P ARA BlR~TtRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında lcumbaralı ve lhbarmz tasarruf b4!311plaııııda en u (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çek1Jecek kur'a ile apğıd..Jd pl1oa göre lk
ramlye dağıtılacaktır • 

4 Adet LOOO Liralık •.OOO Ura 
t • 500 • 2.000 • 
t • 250 a LOOO • 

40 • 100 • t.000 • 
100 • 50 • 5.DOO • 
120 • .o • t.800 • 

• 

d··Bu hareketlerden bir aVCTmız ü.""1ine 
0nınemi.ştlr. 

lzmirde Hur,idiye mahallesi 1306 
inci sokak 32 No. hı evde oturan Saz
bona Nahum tarafındar. mahkemeyt" 
verilen arzuhalde 4 / 12 ·939 tarihinde 
vefat edf!n F. .. tPr Nahumun vera!'leti ba
bası MoM- Nahum ile ann•ı Sazhorı:ava 
münh.3.str olup 1zmidn Beni İsrail ~a
halle<i h•ne 390 dit 130 "8hlle 5~ de 
ka 1tlı Mosc Nahumun yirmi seneden 
fazh bir müddettenb eri ııe do~rndan 
doğruya ne de bil,•asttl'\ hiç bir h.aheti 
alınamadığından gaipliÜİn(" karar veril
mesi İsten.ilmi, oldu;;.undan 'ukarda adı 
;ıeçen t 300 doeuml~ 1 hak oğlu Mosc 
~'lhum hakk1nda ma1ÜITı O.h olanlann 
Mose Nahumun hayat ve menıah veya 
bnlunduğu yer h,kkın. l aki m•lumaıla
nnı şifahen v~ya t.-.h riTen mahkemeye 
bildirmeleri me~.,ni b nununun 32 in
ci maddf''i muC"ihince k a."3.r1 n ıeı.hkemP.
ve istino.ılen ilan olunur. 1576 (967) 

sahibine mi\racaatbrı. 
(97'7) bir mütalebede bulunmamak fartile 

...•-••••mı•••••Hı•'' aeı!c artt:Jnna suretile ve 844 Nolu em
, ldk. ve eytam hankat111 ksnunu mucibin-

160 • 10 • S20ll • 

, Londra 29 (A A} - Rovterin ııarp 
ÇöJiindeki muhabiri bildiriyor: 

Almanlarla !talyanlıırnı. Mısırd~ tek
l'lır . ~ vurdu klan tal;ya sene b~•m~ı 
lııl!lmlerln takip ettikleri tabya oliu'!ı.ı 
t'.1:1aşılıyor. Sollumdan ilr•liv~n dU,man 
"ıVVl!tleri lı:ıtalarımmn ır.i'hl!n kısımla
tılıı ordumuzun diitPr kısımlarından 
~hnnak maksadiyle yelpaze ııeklinde 
a~ım•ğa Vl!' sol Cl"Tlshım!fi ~virm-e~ 

~t'!lnaktııdırlar. Bu nıak!l!ltla da1'1L1< 
tııı~\akaya mofürize kuvv otler sevket-
1.tilerdir. Bu teşebbil• d'l'JIDanı Mar<a 
g; 

1
ltuhun cenubunda Kaıı'~ra rö'küntü

r/ \ı,. uğra<mak me<'buriyetir.de hırak
ıı,; dır Burada gen:~ bir ('il) m•vcut-

b.e_İlşnıanın bu tazyiki d,ı,, ha.•lanrrıçm 
it. kuvvetlerimizin k~t'! hAkimlyM' 
Ilı "'"ında biiyük zorluki~·la kal";ılan
,;;tır. ln~liz tayyareh"1 dllşmanın 
tıı~" fıı7Ja tayyareyP rr.,lik o1mno.ıno 
~ en pilotlarının !l.<tUn liyakatleri 
d~aklnelerinln tefe""11ru ""Y~nde 

t · ~na al!ır darbeler in•fümek!l'dlrler 
da}ınl!illE avcıları d!l?IYl•n tayvar•lerin · 
lııd' ba"11l&nmad•n Yt"rdP hı.,,,,lam&k
~oı~· Düşmanın levarlm kıtalan, lasP 
~ ll'J. bombardıman edi!m•kte-dir. Fin
lııü Ve Trablu<ta düşma'1 tahşldatını 
ı..~•ın~diyen bombar<l ımın ecl•n !nri1iı 
~ ':""leri bu hilcıı.,,lıtında ancıık 
b1ı4-,;~ alacak kadar :!fntenmel!e vakıt 

bilmektedirler. 
llOLLTTM ALMJl.NLAHDA 

l\:~dtıı ~ (A.A) - C""martPSI l({lnU 
Al kol halinde M:.ır h· :clu<lunu asan 
~anların h'ttı hsreh'1nrl te\•anuh 
tııı\•ktedir. Kahi....<!elo:i .. ı~Hvotli ka~·
ta !ardan dün Lond!'Byn hild!ril:liğine 
iİ &ıllum ilüsmanın elııı~od!r. 

8111 
11 haber !ngiliı!e..;n noğ:ı Afrika

l'ieıd•lti thlyan tab)' ' ·'" r-:ul.arebe ha
liıı kılmak l•in yaptık'arı h9r'retli foa
d~ l't "" F'rıın<ız s~m tfühi müttefikler 
t.ı""-•ına iltihak et•irnın1< 'i1•re mil1ak1'-
1- .,. ~•n •ttil!' hPlrk•~~•kl •ay\•lar
M b~rleşt;ri\di~ •ok<l•m• "'"rı;i\in deili
di1n~1bi Almon <tr0 te;j•inh "1mdi ••rka 
~il l\ı•kte olduğu ,.e tnl!i' iılerln bütün 
lıııı lta.,..,,,•t kuvvetler'ni dü•manın yo
~, 11 kesmek icin ilaluı h•'.-i1k imkllnla
ltı ll\~lik olmak fue,.,. <:~, .• ,., kanalına 
ı.. ~1 z Uz•k bölg•d ta"'it e~nc•kleri an
-,1 ır. 

ti~ Ya,,osı;; ta aresf 
OSfıOVG)la git~ 

,.!;ondra. 29 (A.A) - Yirmi yedi Y~
t.~1 a,, tayYare subayı ile birlikte bır 
il~ l\ı tayYare mürettebab Moskovaya 
ll11:1l\bardıman tayyaresiyle şıe~tir 
lıın •r Mostardan kalkarak Bul~.ıris-
1'!tı;.~e Romanya üzerinden l(f>Çmek su• 
,...._ e l\lfoskovaya vıırmıslardır. 

tzm~ Ka~vec: er e· 
miyeti Riyasetinden : 

tzmlrdeki kahvedleri,,,ize tcvri 
edilmek üzere cerrtiyetimize 44 çu
val knhve tefrik ed'lm~•. Cemlye
timizde mukayyet kahecilerin bu
gllnden itibaren Cumartesi günü öğ
leyine kadar cüzd>.nla!iyle beraber 
sçi Esnaf bMiğine mürncaatla isim
lerini kaydettirmelerir.i rioa ederim. 

(:179) 

Çamaltı Tuzla.!ı Müdürlüğünden : 
2514/941 de ihalcöi ynp.!3cak ol&n Mi"8firhane ve Müdür evi biruısl tamirab 

15 l'i1n temdit edilmi<;tir. 
İsteklilerin 2 uıo numaralı kanuna te vfikıuı ibraz edecekleri vesikalan ile 

9 ı 5 11941 cuma ııünü saat 14 te müdürlüğümüzde toplanacak komisyonda ha-
zır bulunmalarL. 30 - 3 - 7 1579 (976) 

İzmir Valııflar Müdürlüğünden : 
E•naf Şeyhi mohaltesinin Haftaııi sokai:mda kSin Hacı Sadullah vakıfıodan 

41 No.lu ev ihale tarihinden 3115/1342 tarihine kadar senel:ği 210 lira Uzerin
den açık arttırmaya çıkanhnış ise dP ta l.bi c;ıkroadıj!ından müzayedesi 5 gün 
müddetle temdit edilmislir. İh..~l""i 5/5/ 19U pazartesi günüdür. T:ılip olanların 
ve evi görmek istiyenferin Vakıflar idaıesine müracaatleri.. 1582 (975) 

Jzmi,. Valuflaıa MiJdü,.liJğünden : 
Namazıı§h Alaybey caddesinde !Uin Müftüi esbak Ahmet Sait vakfından 

388/ 28 Nn lu dükkan te~limi tarihinden itibaren 31/5/ 1942 tarihine kadar se
neli~ 30 lira üzerinden açık arltırml\ya çıkarılmıştır. 

İhalesi 9/ 5/ 1941 cuma günü saat 10 dadır. Talip olanların Vakıflar idaresine 
müracaatleri~ 30 - 8 1583 (974) 

2 

İzmir P. r. T. Miidi.irlüjiinden : 
- Müot•hdernin için yerli malından ve Uskardan olmak üı:ere 15 8 çift 

lehrpin ve 66 ~ıft fntlııin imali 22/ 4/94 1 tarihinden itibaren on 
beş ı:ün müddetle açık eksiltme ile münakasaya konulmuıtur. 
Muhammen b~deli ~her çift ayak lı:abı için yedi buçuk liradır. Mıı
vakknt teminc tı 12(, liradır. 

3 - lhaleü ff/5 / 941 tarihinde •alı günü saat 14,30 da h:nıir P. T. T . 
müdürlüğünrl• leş•kkül edecek komisyon huzurunda yapılııcaktır. 

4 - lsı~kliler her gün müdürlük levazım kalemine müracaatla •artname-
yi görürler ve daha fazla izAhat alabilirler. 26 30 1506 (948) 

KRONOMETRELERi 

-il-

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

ce bir defaya mahaut11 olmak iizere art
tırmat111 2/6/941 pazarte~l Ş?Ünü saat 15 
t icra dairemiz 'çinde yap•lm•k üzeTt 

bir ay müdd.tle •atılığa konuldu. Bu 
.;:ırthrma nt"ticealndt" 1str" bedeli h er 
ne o tursa ol5un e n çok arttıranın U.ı:erl
ne ihal~sl yapılacaktır. Satı~ p~in para 
ile olup miişterid•n yalnız yüzde iki bu
r uk d•llaliye mımafı alınır. ipotek sa
hibi ohcak1ılar1a diğer al•raklılann ve 
irtifak hakb sahiplerinin (!ayri menkul 
iizerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
ma•rafa dair olan lddial~nnı i.•bu ilan 
tar'.hbden itibaren 1 5 gün içinde evra-
!u müsbi•leriyla birlikte memuriyetimi-
·~ bildirmeleri icap edrr. Abi halde 
!ınkları tapu aicilince malam olmadıkça 
oayla,madan hariç kalırlar. 20/5/9'41 
tarihinden itibaren şartname her l:eoe 
aç•ktır. Talip olanlann yü•d• yedi bu
~uk teminat akçası veya milli bir banlr.a 
iıibftr mektubu,,., 93q/886S dosya nu-
mara•lyle lnntr birinci lenıı mernuduğu
na müracaatlan illn olunur. 

t 569 (970) 

lZMtR 1 inci tCRA MF.MURLU
<1UNDAN: 

Jllml&.k ve Eytam b:ınka"1ntl ipotekli 
Llııp salılma..,na karnr verilen tzmirde 
r:thelı'lllı maheflesinln tı1'1'1'VllY caddl'
•in<le ve 19 uncu sok?k nll bl No lu 
ve tapunun kaydına ııöre ad• 882, par
•et 7 No. da kaVlflı wsaı~ liizumlu lza
tatı <losya.ındakl tapı• kaydı ve vaz'l
"et raporunda yazılı (!i(l00) 1'.ra kıymeti 
muhammineli evin m11lkl:vetl acık art
•ınna suretile ve 844 N;.lu EmlA.k ve 
'Flv ~m bıuıka.~ :kanurou mu'!iblnce bir 
ı1efaya m•hsus olmak u...,.e arthrmıısı 
31-5-9U Cumarte.•I gUnü ••at 11 de icra 
dairemiz içinde yapılmak füere bir ay 
mUddetle satılığa kon,.ldıı. Bu arttırma 
t.eticesio.de satış bedeli her ne olursa o). 
sun en çok arttıranın üzetine ihalesi ya
pılacaktır. Satış peşin para ile olup 
milşteriden yalnız yüzde !!<!. buçuk del
lA.liye masrafı alınır. tp<>t,.k sahibi ala
caklılarla diğer alaca\lılann ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gavrl menkul Uze
:indeki haklarını husııı;iyl~ faiz ve mas
rafa dair olan iddiala"lnı iş'"' !IAn tari
r.ioden itibaren l 5 gUn kinde evrakı 
ınUsbitelerile birlikte memurlyetimize 
bildirmeleri icap eder At.si halde hak
ları tapu slcilince maHlm olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırle.r. j 

20..5-941 tarlhlnden itı"baren şartname 
her kese açıktır. Tıili!' olanların yüzdo 
vedl buçuk t~mioat .. kçası veya ınillt 
bir banka itibar mektubu vo 939-10289 
dosya numarasile İzmir h.rind icra me
murluf:ıına müracaatları ilqn olunur. 

1586 (!lG8) 

DİKKAT : Hesaplarmdakl paralar bir _,. içinde 50 liradan apğı d!lşml
yenl@nl ikramlye çıktığı takdirde yllzde ZO fnlaolyle vl!riJecektir. 

(Kur'alar oenede 4 d eC.. 1 l Harirao 11 E;,-lQ). 11 BirinciUnun 11 Mart 
tarihlerinde çekilecelr.tir.) 

Fiat mürakabe komisyonu baş
kanlı'1.ndan: 
Yugoslavyadao son defa getirtilen J i markalı yassı pil, yuvarlak "'1 ve ince 

pillerle ayni markalı radYo bataryalannm komisyonumuzca tayin edilen pera
kende ve toptan satış fiatlerl 11$1lğıda gösterilmiştir. Sayın İzmir ballanın müba
yaaların.da işbu fiatleri nazan itibare al malan için il1o olunur. 

JI marka pilleri toptan azamı satış fia tleri : 
Yassı Pil 25 kuruş .. 
İnce pil 16,5 kunış.. 
Kalın pil 28 kuruş .. 
(1) Radyo bataryası 880 lnıru.ş .. 
(2) Radyo bataryası 1100 kuruıı •• 
JI marlıa pillerin perakende azaıoJ sa üş fiatlerl ı 

y ııssı pil 27,5 kuruş.. 
İnce pil 17,5 kuruş .• 
Kalın pil 30 kuruş.. 

(1) Radyo bataryası. 960 kuruş.. 
(2) Radyo bataryası 1200 kuruş.. 

1591 (969) 

Jzmfr Güınrülrlerı BaşrnildürlftjUnden : 
Tesbit Gümrük R. Kıymeti Kilo Cı.osl 

No. Lira Kx. Lira Kr. 

11S 1440 00 248 45 40 Pamuk kantık ipekli perde-
lik tül 

118 30 00 120 00 6 Adet motöraüz fenenlz 
bisiklet 

Yukarda clno ve miktan yazılı eşya ile levazım servisi ilan tahtasinda yazılı 
eşyalar 2/5/941 cuma giinü saat 14 le açık artbnna ile satılacağından mÜ• 
zayedeye lştirlk edeceldorln % 7,5 pey akc;asını ayni giin saat 12 ye kadar 
Bat müdüriyet yeznesine yabrmalan, pey akÇ4Sl vatırmıyanlann müzayedeye 
lıılrBk ettirilmlyeceı'ii i\An olunur. l 8 30 1466 ( 89 J) 

-

KASELER İ 
•••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••• 

ROMA TIZMA, BAŞ, OlŞ, SiNiR, 

ağrılan ve GRiP, NEZLE, SOOUK

ALGINUKLAR.I, DERMAN bte
lerile derhal ııeçer. lc:11bında günde 

1 ..J Kaıe alınır. Her eczanede bulu-

nur. 

FOSFABSOL, Karun en ha111tl kısmı olan kınom yuvarlaeıklan la%eliyerek çoğaltır. Tatlı i~tı.b temin eder. Vllroda 
devamlı gençlik, dluclik verir. Sinirleri canlandırarak a511bl buhn.nlan, uylrus112luğu giderir, llfuanoid lokıbadardıı. 
lııu-.a1ı: tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatilnieye, Sıtma nebhatlerinde, Bel gevşekliği .-e ademi iktidarda ve kilo almakta 
.. yanı hayret faideler temin eder. 
FOSFARSOL'lln: Dil!er blltllıı kuvvet "11'11Planodao Bsti1nltlift OEVAMU BlR SURETLE KAN, KUVVET, lşrtIIA 
TEMİN ETMESİ ve ilk kullııoıı.olarcla blle t...ırlııl lertıaı röstermesidlr. 

Sıhhat Vekiletlnln resmi ınllsaadeıılal bııbdlr. Der ena.nede bulunuı. 

• 



SAHIFE4 TEHi ASIR 

SİYASI VAZiYEr Son. askeri vaziyet B · Çörçilin nutltu 
------- ---"""""'4t..W .. ......;;.. __ . 

Yine Fran§ız 
donanmasını 

istiyorlar 

Mısırdan yeni 
bir haber yok 

ŞARKİ AKDENIZDE YE
Ni HARP SAFHASI Amerikada iyi~ 

-0-----

H d~ o gnzetesinc göre Çörçilin ge· 
çen pazar günü söyledi~i nutuk gerek 
lngıherc, gerek dominyonlar ve gerek 
Amerıknda derin bir .tesit husule gc
tim11qtir. Gnzctdenn neşriyatı Çörçilin 
cesaretle vaziyeti olduğu gibi izah ede
rek umumi dkardan hic bir şey gizle-

Amerika gönderdiği 
malzemenin batırılma. 
sına tahammül etmiueceK 

mcdığinı tebarüz ettirmektedir. Jngil- -0----

tere 'e Amerika halkları ~una kanaat Milıver ordusu bir lıum 
gctnmi ]erdir: f f f f ld 

1 - Jngilterenin Yunanistana yar- ır ınas~na .. U U .. U. •• 
dım etmesi bir borçtu. İngiltere netice- Radyo gazetcsıne g'>re lngıhz :adyo: 
· k d t hl.k l. ı l ' b su dün Mısır hududwıde çok şıddetlı 

111 ne a ar e ı e ı o una o sun, u b' k f rt h"k.. ·· d .. ~ .... b 
barbın icaplanru yapmak mecburiyetin- ırb ulmhı dındası u ~m SU!' tAıglunu, u 
d · d. se ep e u u u geçmı5 o:ım man ve 

e2• 
1
• • •

1 
İtalyan kuvvetlerinin hart'katta büyük 

- Ingı tere mevcut şartlar altında .. k"Tt ~ d kl b'ld' · · 
elinden gelen yardımı yapml§br. nıuş u a a ugra ı ar:n~ . ı ırmıştır. 

3 B ard ,_ 1 ·ı· 1 Harbın bundan sonrakı ınhışafları hak-
- u y mu yapar~en ngı ı:r. er kı d h' b' h b 1 

Yl.at • ı d b · t Ahn n a ıç ır a er aıınn•amıştır. za vennıı erse e u :ıayıa an- y 1 h d ak. ı ·· · 
ı k. d d b d (Bükr t n nız u utt ı So lum mevkıının 

n~lnn bı~ ehn ha a ~ ırR. eş en vake- Alman kıtaları tarafından i~ali bildiril-
en ır a ere gore omanyaya n - e.kt d' 

!edilen Alman yaralılannın miktarı 30 m A~TtK HARBı 
hine ~aliğ' o!mustur .. ) . 1ngiliz başvekilinin nu•!rnndan anla-

lngılterenın Balkan muharebesınde l ki d'. d ,_, · d k• 1 gil' h. b k k k' şı ıyor unya enwerın e ı n ız 
ır aş a nznncı dı şu olmuşt.ur ı ge- ticaret gemilerinin miktarı bu andn 2000-

rek Yugoslavya, gerek Yunanıstan Al- d d vild" b l "00-400 t r d" 1 k . 1 en az eg ır ve un arm ... a-
mnnyanın e ıne uşman mem e etı 0 a- nesi mihver taarruzlarır..a hedef olan 
rak düsmüştür. Bu hale nazaran Alman- tehlikeli mıntakndadır. Bu mıntakalara 
Y_n b~ memlek?tı;rden uz~ zama~, ik- bir göz atarsak yalnız bu-ada İngiJiz 
tisadı sahada, ıstifade edemıyecektir. c!onanmasınn terettüp ed~ vazifenin 

---o--
ln~ilizler şim
dilik tedafiii 
vaziyette ka

lacaklaf 
Londra 2!) (A.A) -· T<ıymis gazetesi 

diyor ki: 
Şarki Akdenizde biı- safha nihayete 

ermiş ve diğer bir safha acılmıştır. Bu 
da her şeye rağmen tedafüi olacaktır. 
Buralarda şimdiye k?.dar gösterdiğimiz 
basiretten ziyade bnsiret ve cüret gös
termemiz lazımdır. Zıra oradaki kuv
vetlerimizin gü('}ükleri artmıştır Fakat 
her şeye rağmen bunlar zamanla faal, 
dirayetli, iyi tanzim e<Ulmi~ ve taarruz
kar bir hale girecekJ,, .. dir. 

Kara, hnva ve deniz kuvvetlerimizin 
vazifeleri geçen Kanunuevve1de olduğu 
gibi yeni taarruz sıra~ı ge!inceye kadar 
faal, ihtiynth ve bnsi.retU bir müdafan 
idame etmektir. 
:·ıı 111111111111111111111ilil11111111111111il11111111111111 = - -
i SIRA IS ;iÇ ~EDE MI ? 1 - -

• = 
şım-~ ~Almanlar 

idi de 
Nihayet Amerikan ve İngiliz gazete- ehemmiyeti ve genic;liği kolaylıkla an

leri şu nokta üzerinde ehemmiyetle laşılabilir. Bu muazzam nakliyatın hi
durmaktndırlar. Balka?1ard;ı knzandığı mayesini müşkül kılnr bir rihet te bütiin 
zafer Almanyayı hedefıne yaklaştınna- bu münnknlatın yalnız bir noktaya, ya
nuş~ır. . . ni İngiltere adnsına münteH olmak mec-

Tsviçreyel 
çatıyorlar : ..... -~ım~ı ~manyanın hedefı ne ol:ıcak- buriyetinde bulunmasıdır. Bu da, mih- : 

tır. Fılhakıka Almanyada harbın Bal- ver denizaltı harbının mua •yen bir böl
kanlardaki safhasının nihayet bulduğu geye teksifine imkan ve~ektedir. Ir- -
bildirilmektedir. İngilizler askerlerinin lnndanın garp sahillerindeki limanların 
büyilk kısmını Yunruıistandan çekmiş- ku11anılmaması kafileleri mihver tesiri 
lerdir .. Binaenale~h. askeri harekat saf- altındaki bölgelerden geçmeğe mecbur 
hası nihayetlemniştir.. kılıyor ki, bu da başkn bir müdnfaa me-

ISVIÇRE GAZETELERi : 
- MiHVERiN iZZETi NEFSi : 

BALKANLARDAKi SiYASi SAFHA selesi ortaya çıkarmaktadır. iLE OYNUYORMUŞ 
Siyasi safuaya gelince: Balkanlar hu- AMERtKA SEYtRC't KALAMAZ 

dudunu çizmek üzere Viyanada topla- Amerikanın icar ve iare kanuniyle 
:cacai;;ıı bildirilmiş olan konferansa lü- sarfına mezuniyet verdiği milyarların 
zum olmadığı şimdi Berlinde bildiril- göz göre göre denizin dibine gitmesine 
mektedir. Anlaşılan, Almanya yeni nizn- uzun müddet seyirci kalarnıyacağı mu
mın hamisi olduğuna göre, bu meseleJc- hnkkaktır. Bugün vetlle:-ı bir haberde 
ri konferansla değil, bi1diği gibi hallede- 200 kadar Amerikan ha."1> gemisinin 
cektir: Bu ceşit meselelerin konfernns harp mıntnkası haric;ndel-i denizlerde 
yoluyle halledilmesi yeni nizamın teJfık- ve İngiliz vapur kafile>lerinin geçmeğe 
kisine uygun değildir. Alman zimamdtır- mecbur olduklan yollarıia devriye ge
ları, diğer memleketlerin devlet reisleri- zecekleri bildi~ilmek+edir Bunlnrm 
ni veya başvekillerini Viyanaya çağıra- destroyer, denizaltı avcısı. mayn tara
rak istişarede bulunabilirler. Fakat kon- yıcısı gibi gemilerderı mürekkep oldu
ferans fikrini kabul etmemektedirler. ğu ve deniz tayyarelt>rinden mürekkep 
Nihai her karar Almanya tarafından ve- di~er harp birliklerinin bunlara iltihak 
rileccktir. Hnttft. Almnnyanın bu ro\l:;c- >d c l sUyl nm 'kt.cd\• 'P.u d vrly fna 

lelere İtalyayı da pek ka.rıştmnadığı ge- liyeti mihver denizaltı fı.ıaliyetinin te
len haberlerden anlaşılmaktadır. merküz ettiği mıntak:ıda cereyan ede-

Kont Ciano Viyanayı ziyareti esna- cek, deniz ve hava kuvve'lerinin ve b.il
sında İtalyaya nit meselelerin ballinı is- hnssa korsan gemilerinir. Konvoylor::ı 
temi.şse de Fon Ribbentrop bu aralık yaklaştığı öncecTen 1n~iliz1ere haber ve
bunlnrın bahis mevzuu edilemiyeceğı rilmek suretiyle toplu bir h!!lde taarruzu 
cevabını vermiştir. karşılamak imkanı temir. olunacaktır. 
YENİ ALMAN HEDEFİ? Bu suretle Amerika neniz hnrbına mU-
Almanyanın, yakın istikbaldeki he- dahaleve doi;rru yeni bit adım atmıs oltı

de!leri hakkında ileri sürülen ihtimal- yor. Bunu diğerlerinin ~üratle takip 
lere gelince, İngiliz gazeteleri ısrarla İs- edeceği tahmin edilelıilir. 
panyn ve Cebclüttarık üzerinde dur- ----
maktadırlar. •Taymisn gazetesinin sıya- Yunanistan harek..ctı 
sS muharriri Almanya tarafından İspan- U 
ya üzerinde yapılnn tazyikin nihaye: artık bitiyor 
müessir olduğunu bildirmektedir. Ge-
neral Franko bu seneki ziraat mahsulle [ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
rini toplnmak ic;in bir mühlet istemiştir. de iktısadi mcnbalarını esirgcmiyec<')>
Bu mühletin verilip verilmediği bilin- tir. İngiliz hiikiimeti ile dominyonlar 
memekle beraber her halde prensip iti- 1941 Alman harbının 1940 tan dnha az 
bariyle, İspanyanın mihverle birlikte miithiş olncağı hakkında bir hayale kn
yürlimeğc karar verdiği anlaşılmaktadır. pı1mamışlnrdır. Yunan mukavemeti Al-

Vcrilen haberlere göre, Almanya ve mnnlara çok ağır zayiat verdirmiştir. B. 
İspanya arasındaki anlaşma mucibince, Hitlerin kansız zaferler kazanmak ümit. 
evvela İspanya Uçlü pakta iltihak ede- ]erini boşa çıkarmıştır. 
cekfü. Bundnn sonra derhal İngiltere Almanya lraka hakim olursa eski 
aleyhine vaziyet alarak Cebclüttarıkı Berlin - Bağdat hattı hülyası yeniden 
İngilizlerden istiyeccktir. İngiltere buna canlanacak ve Almanlar İran, Irak pct. 
muvafakat etmediği takdirde _ ki, mu- rol kuyulanna sahip olacaklardır. }Jit
vafakat ebniyeceği muhakkaktır _ İs- ler Akdenizi kapamak hayalindedir. 
panya Cebelüttarıka karşı harekete ge 1 B. Makenzi King Amerikanın demok
çeccktir. Bir defa harp başlayınca, Al- rasilere yeni yardım kanununun Kan:ı
mruıyn derhal İspanyanın yardımına ko- danın doğrudan doğruya harp kuvvet-
sacaktır. ]erini daha müessir bir hale koyacağını 

Jt"RANSADAN TALEPLERİ ilAve etmiştir. 
Fakat bu teşebbüs, Fransanın iştiraki Vaşington, 29 (A.A) - Avusturall'u 

olmadan muvaffak olamıyacağı için, Al- basvekil muavini Fadden aşağıdaki be· 
manya Vişi hükümetinin de buna iştira- yanatta bulunmuştur : 

: Berlin, 29 (A.A) - Yarı resmi bir E 
§ ~enbadan bildiriliyor : § 
~ lsviçre gazeteleri Almanya ile f tal- § 
: yanın izzeti nefsini kırmağı kendile- : 
~ rine gaye edinmiş gibi görünüyorlar. § 
E Alınan hariciye nezareti mah!ıUe- E 
§ rinde Almanyanın bir gün İsviçre- § 
E nin hattı hareketinden mütevellit § 
: meselelerle meşgul olmak fırsatını E 
§ bulacağı ve İsviçre gazetelerini de- § 
E rin düşünmeğe mecbur edecek bazı § 
: noktalan tebarüz ettireceği ilave ; 
- dil . . -= e nuştir.. : - -=··il il l l l l l l llll l l l l l l l l I il 11111111lll11111111111111111111: 

s il 

akını pek şid
detli olmadı 

--0----
Londra, 29 (AA) - f ngiliz hava 

nezareti bildiriyor: Dün gece düşman 
tayyareleri cenubi garbide bir şehire 
iki snnt devam eder. bir hücum ynpmııı
]ardır. Bir kaç yangın çıkmışsa da in
sanca faila zayiat olmamışbr. 

Jngilterenin cenubunda bazı yerlerle 
Gal eyaletinde düşman tayyarelerinin 
bir az faaliyeti kaydedilmiştir. Bazı ha
sar vardır. insanca zayiat ıı7dır. 

Gece avcılanmız bir diişman bom
bardıman tayyaresini düşürmüşlerdir. 
Bombardıman edilen şehirin Plimut 

olduğu sonradan bildirilmiştir. 
Londra, 29 (A.A) - Fevkalade iyi 

görüıı şeraitinden bilistifade Almanla
nn uzun mcnzi11i toplan saat 9 dan iti
baren Duvra ateş açmışlardır. Obüsler 
beşer dakika fasıla ile Duvra düşmüıı
tür. 

Belgraddalıi İngiliz 
elçisi esir alınmış •• 

Roma, 29 (A.A) - Pikolo gazetesi 
yazıyor: İngilterenin Belgrad elçisi Sir 
Ronald Kambcl küçük bl.r vapurla Adir
yatikten Ciride gitmeğe ~alışırken bir 
ltalyan torpidosu vapuru önliyerek İn
~j)iz elçisini ve beraberinde bulunan iki 
Amerikalı muhabiri torpidoya almıştır .. 

: l lı ili ili lll lll lllll lll l il il lll lll lll l l lll lll lll il lll lll ! = - -- -
= Son askeri va- = 

karşılandı 

Yardım malzememizi 
gerine kadar bizzat gö. 
tilrmeligiz digorıar ... 

-<>---

uÇörçilin sözleri içimize 
f erahlılı verdi-» 

Londra 2!) (A.A) - Amerika gazete
leri B. ÇörçiJin nutkunun büyük bir sa
mimiyet He söylendiğinde ve Amerika
ya hitap eden mesnjm da iyi bir tesir 
yaptığında müttefiktirler. 

Nevyork Herald diyoı k.i: 
B. Çörçil hnkikati İngiliz miHetine 

açıkça bildkmi§ ve İ!-gilizlerin kazan
dıkları muzafferiyetleri hic> bir zaman 
iznm etmemiştir. Bu nutkÜn iki ehem
miyeti vardır. Biri İngifü. azmini gös
termi§ olması, diğeri de 1ngiliz efkarı 
umumiyesinde yapacağı te~irdir. Totali
terler bunu anlıyamazlar. Fakat İngiliz 
milll"tinin bu nutku anladığında şüphe
nin gölgesi yoktur. 

Nevyork Taymis diyor ki: 
Akdeniz kontrolünün Ingilterenin 

elinde bulunmasına rağmen ve ne olur
sa olsun lngilterenin mukadderatı Ak
denizcle değil, Atlantiktooir. Atlantik 
meydan muharebesinin nrHcesi bakımın
dan birleşik Amerikanın talii de miihim 
mikyasta tngilterenin taliine bağlı(lır. 
Bu sebeple tngiltereyf' yardımımız gUn
den güne artacaktır. 

Fladelfiya Niyuz diyor ki: Çörçilin 
sözleri içimize ferahlık vermiştir. İngi
liz başvekili f ngilterenin nihai zafere 
kadar barba devam edeceği hakkındaki 
namus sözünü tuttu~u. yaptığımız 

yardımlardan minnetfar olduğunu ve 
İngj)jz diliyle konuşan milletlerin Hitle
rin tehakkümünü kınnak ic-in müşterek 
hareket etmekte olduklarını söylemiştir. 
Yardımlarımızı daha seri yapmalıyız. 
Malzeme imal etmek Hfi değildir. Bun
ları yerlerine kadar te!'lim ehnek te la
zımdır. 

Baltimur Taymis diyor ki: 
B. Çörçil Atlantikte cereyan eden mu

harebenin ehemmiyeti iizerinde 1srar P.t
mekte tamnmiyle haklıdır Cörçilin nut
ku bi7Jın Atlarıtik yolunu himaye icin 
daha bnşka tedbirler almaklığımız lU
zumunu meydana koynrn.stur Bunun 
için Amerikan mi1let;nin filiyatln ona 
cevap vl'rmesi ve hükümt>tle kongrenin 
dAhA ... rt 'kararla..- V""""1esi ll.21mdır. 

Vaşington Post diyor ki: B. Cörçil er
kekçe konuşmuştur. Biz de onun misa
lini takip edelim. tdarei maslahat saat
leri gC'cmic;tir. Zafer V"Va hezimetin 
mukadderatı Akdenizd"" d;~ildir. Atlan
liktcdir. Nutuk Amerikal.lann imanını 
kuvvetlendirecek ve AmPr;kndan harp 
malzemesi sevkiyatını en :\'Üksr:k haclde 
çıkamrnğı miimkün kılacaktır B, Çör
cilin samirr~iyeii fazla bN:ibinliğe karşı 
bir devadır. ___ , ___ _ 

Amerikan hazırlıf{t 
harikulade müthi, 

r Başta rafı 1. ci Sahif Pde 1 
daha .sürntlidir 11600 rr.ntre irtüaa çı
kan bu tayyarelerin ~000 metre irlifa
ında sıfırdan a~ağı sııhunette bir hava 
mıntakasında mitralyöz ve top atışı 
tecrübeleri yapılmıştır Bu atıslar mü
kemmel ne-tice vermistir. Elde edi1en 
sürat 600 kilo metreyi gecmistir. 

Va!';ington 29 (A.A) - Hnziran niha
yetinde Amerikanın tama•nen motörize 
dört zırhlı fırkası olaca'lttır. General 
Marşa! bu fırkaların pek kısa bir 1.a-
manda sekize ve hatİ<I\ or.a i1>1!\ğ edile
cc_ğini söylemiştir. 

Tokyo 29 (A.A) - Amer!kadan dö
nen M?nçuko ağır denıir sanayü müba
yant n1anı Murnkai elemiştir ki: 

- Amerikanın silahlanma programı
rın ne kadar müessir surette devam et
tiğini hayretle görmekteyim. Şurada bu
rada yapılan grevlere rağmen Amerika 
siHl.hlanma programını kat'! bir muvaf
fakıyetle tehakkuk ettirrr.oktedir. kini temine çalışmaktadır. Bildirildiğine • - Avusturalya halkı Balkan harbı · 

cöre Berlin Vişiden bau metalibatta bu- na iştirakten müttehirdir. Bu hareket 
hmm~. Bunlar : Fransız donanma· istenilen zaferi getirmemiştir.. Fakat 
mun Almanlara teslimi, Bizerte lima- Avusturalyalılar bu harbı imparatorlu
mndan Almanların istifade etmelerinin ğun azası olarak yaptıklarına kanfdirler 
temini, bazı. Alı_nan ~rleriyle komu- Bunu söylemekle iftihar duymaktayım,; 
tanlannın şımab Alrikaya geçmesi ~ibı Sidney 29 (A.A) - Avusturalya baş · 
talepleri ihtiva etmektedir. vekil mu~vini yeni beyanatında şunları 

- ziyet ne mer-
kezde? 

Amerikan :miJJeünin B. ·Ruzvelte iti
madı tamdır. AmerikaJıla,. memleketle
rinin büyiikliiğünden v~ tngilterenin 
harbı kazanacağından emindirler. Ame
rika durmadan fenn~ tera ~kilere sahne 
olmaktadır. Japonya bunu anlamaktan 

- çok uzaktır. 
Bi1dirildiğine göre, bu taleplerin ka- söylemiştir : 

bul edilip edilmemesi hakkında Vişi hü- - Yunanistandaki imparatorluk kuv- : --kümetini teşkil eden politikacılar ara- ,,·etlerinin muka,·emetleri boşa gitme· 
sında ihtilaf vardır. Mareşal Peten bu miştir. Orada duçar olduğumuz kayıp· § Londra 29 (A.A) - Royter ajansı § 
f;8rtların kabuli:inü Fransanın şerefiyle ]ar A vusturalya ile İngiltere arasında : bildiriyor: İngiliz ~~ke .. t sözcfuri.i bu E 
telif edilemil'ecek bir hareket telakki bazı ihtilnflnr mevcut olduğu hakkmdn §akşam aşağıdaki ht'yaMtta bulun-§ 
etmektedir. Diğer taraftan Amiral Dar- Alman propaganda ının gülünç iddiala- E muştur: E 
lıının Almnnya ile en sıkı iş birliğine ta· nna bir cevaptır.. E Yunaniatandr.ki harekat E 
rattar olduğu bildirilmektedir. Berlin, 29 (A.A) - D. N. B. a1ansı §hala devam etmelrlf"dir. Tebliğ E 

Her hal.de .. Frnnsanın vaziyeti İspan- bildiriyor : ~haricinde hiç bir •ey ıöy)iye- § 
y~n.ın. vazıyetı kadar ~!h görülmiyor.. İyi bir kaynaktan haber alındığına - M h d d -
Vı~ının bu. Alm_?.n tnzyıkine mukav~met göre bütün Balknn harbı esnasındn Ati- E mem. ısır u u ur.da dütman E 
~ıp .. etmıyeccgı hakkında tahmınler na şehrine ne bir bomba, ne bir mitral- : kıtaatı Sollumun §arkında sekiz E 
bırbırıne uymamak;ıdır. •• yöz ve ne de bir mermi atılmıştır. Ye- §kilometre kadar iieride bulunan E 
Almanlar bır mustemle· gane hedefi Pire limnnı teşkil etmi~tir.. ~ bir noktaya gelmiş ve orada dur- E 

lıat nezareti ihdas Bu li~an Atinad~? ~ilometrelcrce uzak- E muştur. E 
• tadır. Iaşe ve ryıuhımmat vapurlarının = 1ı -

edıyorlar.. toplnnması ve Ingiliz harp gemilerınin : Avam amarasında § 
Bcrlin, 29 (A.A) - Yarı resmi bir orada bulunması hnsebiyle bu limanın § asfıeri VOZi~et müna• g 

kaynaktan bildiriliyor : nsked bir mnhiyeti vardır. ~ ııa~a edilecelı.. ~ 
Alman siyasi mahfillerinde bir Alman - --- "!' 

müstemleke nezaretinin ihdas cdılip ... it d •f 
1
..... E Londra 29 (Radyo) - İngiliz baş- E 

edilmiyeceğine dair gazetecilerin sor- .ıqQ a a ., r m 6H'er ;vekili Çörçil avam k'\marasındaki = 
dukları suale •Eveh cevabı verilmiş ve tayyaresi düşürüldü E beyanatında gelece~ h::fta avam ka- E 

cih k d E marasında askeri vaziyet hakkında :E 
şu · et ay edilmiştir ki Almanya hic Kahire, 29 (A.A) - İngiliz orta şark ~aleni milnak!t~a yapıları-.ğını bildir- § 
bir vakit. müstemleke emellerinden vaz hava kuvvetleri tebJiam.._aö- du'·n Mal- - ,. ~-·.._ ~ .. ~ : miştir. E 
geçmemistir_ tada bir düsman avcısı düsürülmilstür. 51111111m111111111111111111111mmmımıuwıuuı&ı= 

---- ---
ispanya Mihvere ilti-

hak etmek üzere 
f B~tnroft 1. ci Sahifede l 

alınmadan harba girerse milletin açlık
tan öleceğini söylemek suretiyle vakıt 
kaznnmıstır. Halbuki Niyuz Kronik] ve 
Deyli Herald gazetelerin;r. IJzbon mu
habirlerİJt" göre İspanyanın mihvere il
tihakı nrtılt bir gi.in mest>lesidir. İspan
yol hariciye nazırı Serano Sunner 1s
panyayı mihver yanında Pnrbn siiriikle
ınek için Cebeliitlnrık üzerinc1e miic1dei
vatta bulunına~a hnzırJann~? ktadır Sun
~er yakında Ber1ine veya i~eal altında
ki Fransaya gidert'k Alman devlet 
adnmlnriyle göriiseeektir 
Aynı gazeteler~ gör~ t~nanvanın mih

vere iltihakı şu üç şekilcfo ol~caktır: 
1 - İspanya iiçlii pııkta girecektir. 
2 - Pakta iltihaktan S:>!lra sarahaten 

İngiltere aleyhine vaziyet alacak. tspan
yanın dahili mü~külM•ndıın tngili?: ab
Jokasını mesu] tutacalr VP Cebeliittarı
kın kendisine iade edilme-;i için bir ül
timat<ımla bUyük Britan)-aya müracaat 

JO NiSAN CARSAMBA 

Parti Meclis grubu dün toplandı 

Hariciye Vekilimiz son S(Ünlerin 
askeri siyasi hadiselerini anlattı 

-----------------------
Ankara, 29 (A.A) - Cümhuriyet İkinci mesele olarak Diyarbakır n:'~ 

Halk Partisi meclis grubu umumi h~ye· busu Kftzım Çevik Tekinin taw:ırccili· 
ti bugün saat 15 te toplandı. ilk defa il:e ait askeri mevzuatımıza dair l\lı1' 
Hariciye vekili Şükrü Saracoğ1u söz ala- Müdafaa vekaletine tevdi ed:Jınis s~ 
rak son iki haf tanın askeri ve siyasi ha- takriri okundu. Milli müdafaa vekıliııi'l 
reket ve hadisatı hakkında mufassal ve diğer hatiplerin ayni mcvzua 111ötı? 
izahat verdi.. allik beyanat ve iznhatı clinlendıldeJl 

Bu mevzun dair söz alan hatiplerin ve sorulan bir çok suaUcre Milli l\fiıd,
mütaliiab ve sorulan suallere hariciye faa vekili tnrafından icap eden ccvaPJal' 
vckiHnin cevaplan d~Jendikten sonra verildikten sonra saat 18.10 da cebe>-t 
ruznameye geçildi.. nihayet verildi .. 
ili 11ll11111111111111111111111111111111111!11111111ilil11111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııt1•Jll' 

Istanbuldan 
İstanbul, 29 (Yeni Asır) - Anado

luya gideceklerin ilk kafilesi yarın ak
pm (hu akııam) Zonguldağa sevkedi-

~öç başlıyor 
karılmasına beş Mayısta baıı1anılacak •e 
scvkiyat yirmi Mayısta nihayet bulacll~· 
tır. 

leccktir. Diğer kafilelerin sevk günleri izmir havalisine gideceklerin sekiıtl 
de tcsbit olunmuştur. Bunların yola çı- 12 Mayısta başlanacakhr. 
ı ı 111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111 1 111111111111111111111111111111111111il1111111111111ll1ı1111Jlfll 

Herkes istediği kadar 
şeker sa tın alacak ... 

lstanbul, 2 9 (Yeni Asır) - Şeker lere şeker yok diyen veyu az şeker 'tft' 
fiatinin arttırılncağı hakkındaki pyia- ren bakkalJar hakkında kanuni taki1>'1 

ların hiç bir esasa istinat etmediği iaşe yapılması kararlaştırılmıştır. 
müsteşarı B. Şefik Soyer tarafından ye- JJt.. 
niden bildirilmiştir. Ankara, 29 (AA) - Şeker fiatların' 

Şeker şirketi piyasaya yalnız dün nor- zam yapılacağı hakkında şayiaların esıt" 
mal olan l 00 ton yerine 500 ton şeker sız olduğu tahkikatımızla anlaşılmış~~} 
venniııtir. Böyle bir zam mevzuu bahıs değ! 

istediği kadar şeker almak arzu eden- dir. 
illllll l l llll l ili I il 11111111111111 lll lll l lllll l l l lllllll 111111111111111111 l l l l l llllll l l l lllllll il lllllllllll ll l il llllllllllfll 

S .. tkostik tevzi edilecek 
Ankara 29 (A.A) - Tj~aret vekale- yaç sahiplerine dağıtılmas: kararlaştırtl-

tinden tebliğ edilmiştir· mış olduğundan ihtiyacı bulunanl--
Memleketteki ihtiyaç ~ahipleri ara- 20 Mayıs 1941 tarihine kadar Ticaret "'" 

sında tevzi ve taksim edilmek üzere Ve- k!ı.leti inşe umum mildürlüğüne mtıft" 
knletçe Ziraat banka-;ı vnsıtasiyle ha- caat ile istedikleri mikdarı v~ ne ~· 
riçten Sütkostik celb~clil:n!~tir. sat için istediklerini bildirmeleri JAZJlll' 

Bu malların Mayıs ayt 7arfında ihti- dır .. 
111111111111111111111111111111111ıı11l1111111111111111111111111' 1111111111111111ıılll1111111111111111ı11111m111 ıınnııııll' 

Bir kısım deriler için ihraç 
lisansı verilecek 

Ankara 29 (Telefonla) - Bazı de- kadar zift bulunan ve yüz adedinin ağıt 
rilere Üıraç lisansı verileceğine dair ti- lığı 230 kiloyu geçmiyen hava kurU511 

carct vckMetl alakadarlara bir tebliğ derilere ve elyafının uzunluğu ayni eb
göndermiştir. Bu tebliğe göre 1 Ağus- adda olan ve yüz adedinin ağırltğı 200 
tos 194 1 tarihinden sonra yalnız sala- kiloyu geçmiyen tuzlu kuru derilere j)l· 
mura derilerle meşine ve ziflenip uzun- rac; lisansı verilecek ve işbu miktard-" 
luğu umumiyetle 7 - 8 santimetre olan fazla ağır ve uzun yapağlı derilerin ~ 
içinde istisnai olarak 10 santimetreye racına lisans verilmiyceektir. 
111111ll1111111111111111 ı lllı ı ı ı ı ı ı ı mı ıı 11111ıııı1111111111111 ı ı ı ı ı llm ı ı ı ı ı ı ı ı ı lllı ı ı ı ı ili lllt t ı ı 111l1111111111u11111ıt1 

Feci Bir Tren Kazası Oldu 
İstanbul, 29 (Yeni Asır) -Ahırknpıda feci bir tren kazası olmuştur. Tutiill 

imalathnnesinde çalışan 22 yaşlannda Naciye Ocak adlı bir kız işine giderkeıı 
trenin altında kalmış, vücudu parça parça olarak ölmüştür. 

11111.!!!!!!!ll 111111111111111111ıııııı11111111111111111111111111 111111ll1111111111111111111111ı1111111111111111111111111nıP 

Kızılay umumi mec/;si ilk toplantıaını yaptı 
Ankara 29 (Telefonla) - Kızılay cektir. Yarınki toplı!Dtıda cemiyetiıl 

umumi meclisi bugün yıllık toplantsını esas nizanınamesinde yapılacak tadillet 
~ydın. ~~?usu doktor Mazhar Germe- hakkındaki proje müzakere edileceJctit· 
nın reıslıgınde yapmı~tır. Toplantıda Bu tadilatın bir maddesine göre cerniycl 
başvekil, bazı vekiller. pa!'li genel sek- i k · d b' ud"t" . .. umum mer ezın e ır umum m u 
reten ve yuzdt'n fazla delege hazır bu- l"k ihd k d' A to l""tl" u ası mu arrer ır ı~ynı p ..... 
lunmuşlardır. Görlişmele.rilt'.' Kızılay ce- d i k d ··-ı.al ı kl•1 

· ti · ld ki f 1• . kd' 1 a umum mer ez e mur..ıı aza ı 
mıye nın son yı a aa.ıyeti ta ır e . . . . . 1'· 
zikredilmiş ve müstalıbel faaliyet etra- ıçın seçım yapılacaktır. Mıinhal azal•. 
fında mühim temenniler serdolunmuş- lardnn birine İstanbul mebusu ve mUS· 
tur. Sorulan bazı suallere ve ileri sürü- takil grup reis vekili Rtına Tarhanm.se
len temennilere cemiyet reisi doktor çilmesi kuvvetle rnuht~ml'Jdir. Bu tal'• 
Hüsamettin izahat vermiştir. dirde Rana Tarhan Kız.ılav cemiyeti re' 

Toplantıya yann sabah devam edile- isliğine gefirilecektir. dl' 
IC»'"..OCO-.#'"~~.,,-..r..r~.r.r.;:cıı=o-~cıcccccıcıc 

Makineye 
Verilirken 

Libga ıe Habeşistanda 
Mihver ordularının 

ıaziueti 

Brest yine bo111-
b alandı 

Londra, 29 (A.A) - Hava nezare&ı" 
nin tebliği : Bombardıman ve sahil tel' 
kilatına mensup tayyareler AhDan ~ 
vazörlerinin bulunduğu Brest li.maPd" 
hücumlar yapmışlardır. İngiliz ta~ ..... 
leri hiç zayiata uğramamı.ştır. .,.,..,,,,-' 

ikisini de daha yüksek dağlık yerlerde' 
ilerlemektedir. Her üç kol da ~~ 

Londra, 29 (A.A) - Royter ajansı yakınınd;ı durmuştur. Bilhassa .JUP-_ 
bildiriyor: İngiliz askeri sözcüsü bu ak- kıtaları şimdi c;öl harbının mü~ 
şam aşağıdaki beyanatta bulunmuştur : uğrıyorlar. Bu müşkülAt. susuzluk, ~: 

Yunanistandaki harekat hala devam ]iye meselesi ve kum fırtınasıdır.. P.A 
etmektedir ve tebliğ haricinde hic; blı- kum fırtınası öy]e müthiş bir şeydiı •• 
şey söyliyemem. Mısır hududunda düş- Arapların : Beş gUn sürerse karımı l>D' 
man kıtaatı Sollwnun şarkında sekiz ki- şarım.. Darbı meselini tamamiyle h~ 
lometre kadar ileride bulunan bir nok- gösterir. Umumiyet itibariyle Libyad~ 
taya gelmiş ve orada durmuştur. Bu te- vaziyet Kahirede sükUnetle ve nikb~ 
vakku!un İngiliz devriyelerinin hırpala- !ikle derpiş edilmektedir. Habcşista11 et 
ma hareketlerinden mi İngiliz tayyare- Italyanlar Dessiyenin zaptı üzerine )ı 

1
• 

lerinin bombardımanlarından mı iaşe tarafa kaçışmışlardır. Habeş vatarıVCet" 
meselesinden mi veyahut kum fırtına- ver kuvvetlerinin hiç umulmadık Y .9 
sından ~ı ileri geldiğini kestirmek müş- ]erde gruplar ~~il ederek İtalya11!~5. 
küldür. Ihtmal ki bu tevakkuf mez.kür hücum eylemleri Italyanların mtişkLI .... 

. 1 11" dört fünilin bir araya gelmesinden doğ- tını bir kat daha arttırmaktadır. Jta y ce· 
maktadır. Düşman kıtaları şimdi Trab- kırın Fransız somalisi istikametinde p
lustan Solluma kadar uzun bir hat üze- kilmeleri deniz seviyesinden asağı ~cJc 
dnde dnğıhnış bulunmaktadır. Tobruk raklardan yµkıcı bir sıcak altında .!~ .. ceJl 
ve Bardiada il~inci derecede gruplar bu- ~ir yQldan hareketi icap ettirir· h~'f 
lunmaktadır. Düşman ilerleyişinin başı- ltalyanlar bugün ellerinde bulunan i· 
nı üç kol teşkil etmektedir. Bu kol1ar- hangi bir yolu tutsalar da müsküHit ~ 
dan biri sahil yolu boyunca ve diğer ne aynidir.. 0"'4 
~~-'""~ac~~ccıcıc~cacıcıccc . ccc~Uhitll 
edecektir. Bu talep reddediJeceğine gö- na gidecektir. Daha şimd•th d dundll 
re d~hal muhasamatı 2.Çacak, Almanya- Alman kuvvetleri lspıı~Y0 ~ ~ rınıJI 
nın da yardımını istiyl'ce1ctir. Bayon civarında ve Pıre'l~~~~ 8 ctınit 

3 - Almanya üçlil pakt.ın azası meya- müteaddit noktalarında 1e .. ~~ 
nına girecek olan İspanyanın yardımı- bulunmaktadır. 


