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Uan mUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ııe Cüm1Luriyet ettrlerinin bekçisi, .abahlan çıka" ıf1/cıd g!1zetedir 

(J KIZILAY 
Izmir merkezi 
Saym balina yeni~ 
tebrik ederken 
temennilerini S&YJP De 

bildirir.. 1 
YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır 

eni Yıl Tilrk Milletine Kutlu Olsun 
PARTi GENEL SEK RE- l B. RUZVE LTIN NUTKU 
TERLIGlaJN TEBLIGI VE MIHVERCILER 

Altı münhal 
mebusluk için 

namzetler 
gösterildi 

"B. Ruzvelt bize 
ve Japonyaya 
harp ilan etti'' 

diyorlar 
- .-.-

Libyada 1rıgılızlcrle berabe-r hareket edC'I Fransız le;1ıonlan t>C bfr mevzide 
1ngi!tz topu ate§C ıazırlanırkcn 

AFRiKA A H.GILIZ • 
ITALYAr-J HARt;l 
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IÜTÜ 1 A ERIKALILAR 
1. HUZVELTLE BERABER 

Kazanan numa
raların tamamı ı 

' ~~~-~x.x.~~--

Yenl seneye ~ olarak girenler kimler? .. 
Büyük ikramfyeyl 159739 numara .otazandı ı --------x.,x . t 

İstanbul, 81 (Hususi) - Milli Pi· 5 iJ.A 50 TIJN I:iR~ KAZANANLA.R i 
ynngonun yılbaşı keşidesi Taksim ga· Sonları 4343 ile niha::ı;etkı en 50 hı- 1 
zinosunda kesif bir kalabalık Luz.u- let 5 ~~ l)in H:a, so~1ları 0784 ile 1;n- 1 n•oda yapıldı. Keşideden evvel mil· ten 50 bılet 3 bıner lira. Sonu 81Gl ılc 1 
li pirn:ıg_o idare meclisi reisi B. Ni· biten 50 bilet 2 şer bin liın, sonu 6918 
r.. t Ali Uçtlncü kısa bir hitabede bu- ile hit('n 50 bilet iki r bin l"ra. son- 1 
hı ıdu.. ları 870 ile bıtcn 500 b' l bıne lirn 1 

Kazanan numaralar şunlardır : kazanmı.şiardır. 1 
100 BİN LİRA 500 - 10@ L1R !\ lif; ZAN" il.Ar. 1 

Sonlaı ı 160 ılt' nıha ctl ı n 500 ı 
159739 No. ya.. Jet, sonları 98'1 il 1:. t ı d b ... ~ 
50 BİN LİRA şer yüz li ak z.ı ı -0 ı. ' 

260936 u Sonları 174 ile bıtcn 5 O bıl - t 
. nO. ya.. ları 794 Uc bikn 500 bıl . O ı 

40 BIH LİRA ile biten 500 bilet, sonları 392 le b" 1 
260849 No ya 500 bilet l- ~z r lıra ka ıı u ı d r. ı 

• " 50-5 J..lRA KAZ \NANL~R 
30 BDf LİRA Sonları 85 i.lo biten 5000 bilet elli- ı 

5199 No. ya.. şer, sonlnrı 5 ile b'ten 50000 biLt 
20 BİN LİRA ~e sonları 6 ile biten 50000 b let he ~r 

lira kazannusl:ırdır. i 
333851, 426005 No. ya.. TEsEı,,Li MÜKAFATLAR• 
10 bin lira kazananlar Bunlardan başka 2584 b"lete de 4>0 

228'1SS, ıSO?J4 68465 ~l\!r~i::ıı~ı1'!. aınsmda tesnlli miıkMn· 
248153 16JJ77 112129 TALiULER KiMl..ER? 
80576 243149 3~Dft5 100 bin lira kazanan 159iJ.: numa-

~-7 ralı biletin tam olarak Diyarbakırda 
33059.. satılmış olduğu anlaşılmıştı.r : 

.._,,_ -·-g-•-•-•-••• -·-•-·-·-•-a-u-•-•-•-•-•-_.,_ .. ___ ıo _ ı _ o_~ 

Fransız kabinesinin içti
maı tehir edildi 

Fransızlar en 
evvel iaşe 

meselesini dü
şünüyorlar 

Londra, 31 (A.A) - İsşgal altında 
bulunmıyan Fransada Lion radyosu ~ 
Ruzveltin nutkunun tahmin edildiği ka
dar ehemmiyetli olduğunu söyledikteıa 
sonra demiştir ki : 

- SONU 6 mcı SAYFADA -

~ 11111111111111111111111111r11111111111111r1111111u111111 

: BUGÜN 1 
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BiW Eczanesi 

Zenith Saatleri 
Tflrkiye Cümhariyeti 

Deolet Demir Yollarının 
Aullanclıfı aaatlerdir 

1tımir: Yol Bedestan 6'f ııo. da- DAVrr GABAY .. 

~ sahne, mtıdk ve sinema '6hrelerinin buluştuğu emsals1z $abHer 

Kahveci Güzeli 
BEJJsöRO BBSWAABI 
~UL MUBBiN SADB'lTbl KA'YlfAX 

BAS 801 r•o& : llONiR NUR&T!'İN • HAZDI.. 

, ......... , ................................................................. " ........ . 
i f BUYUK ı:IKAYE i =I . .. . ..... .................................... . ....................... :. ....... .. 

Umul ıyan Saadet 

ŞEllil& 

YEN·. NİN ALTIN SER/ 
1 5 inci haf ta• 

B•ati" Büyük 'lt>'IKÇE llblllyle baf)t70r 
HAZIN YASl't 

AKASYA PALAS 
Eıp görillmem.iş mtitbiş ıanater filmi İLK DEFA 

CANiLER TABURU 
·············~.!'······················································· .. ········ HER GUN • ız - 3 - 6 - 9 )A. Cumartesi, Pazar saat 9 DA.. 



1 Son Kanun C8r$8mDa 1941 

ılı 

u ışında 
--------------------~~ .uir sene iı 12 ayını dol-

auran ühi leri 
• nç su 
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• Ferit Eczacı başı 
KOLON A VE ESA"SLARI 

Her ince zevke uygun, em11&lsiz modern ambaliilarile Türkiye
mizin her tarafında seve seve aranılan ve kullanılan bu enfes 
kokular hiç şüphesiz en makul Bayram ve Yılbaşı hediyelerinizin 
daı a oldutu ,Pbi batmda j(elecektir. 

lzndr Ceza w rnldf m ....,,,,..,,,,.,..,. : 
EKMEK İLA•I 

kmir t vk f evınin 1-1-941-den 31-5-941 aonuna kadar beş aylık 
tahıniae beş bın kilo ekme' ilıtiyacı talıp zuhur etmenıeslne binaen bu 
def paza münakasa) a çıkarılmıştır. 

Altın be bın ikinei nevi ekrr.eğin tahmin bedeli '1800 lira muvakkat temi· 
IMlb 95 1 radır. tbales" tzmir ceza ev:nde 6-1-941 Pazartesi sUnU saat 15 tecltr. 

Talip! dıger ş ra h ö~mck üzere her zaman ceza evi idaresine mDra-
cut biurJeı 21-24-28-1 5585 (2555) 

ad ettin Y ılgör 
Eil lı:111rtiz Blruu SIMBI 

Bilv.mum acente ve dost
larınıı.:ı veni hLlôl eden 
vııını saveı ile tebrik 

eder. 

Aiaç mırıltılarını 
Sitrus üzerine aşıb çekinlebis Ri

ze mandann Odanlan Başturak bft
yilk Ln Jummcla satıhnakttulır. 

1 -Z Z.11 

ıızıılllı nı satılık 
ıa11enaıı ıııaıı 

l/1/lMl ~- ıbil ..t GD 
dörtte BerncmMla WUtik (Yılda 
bhvehawf) nin bildbnle eu'llll 
müzayede ile satwı.e.Jdır. SMJlacak 
ev• ~ on ild MmMh (Fada) 
marka ft pamofollla radyo, IDdlJWr 
ve demir mesalar, maqambah bna
peler, narıdleler, a,..Jar ve saire 
vardır. Mibayede Bornondald kah
vehane.le olacaktır. 
Tren 8onao9Qa B_.bane iltas

yonumla OD UdJI Jlnni .. PC9 
bllrar. ı-z Zl2t 

Borsa 
• 

1175 'OzUın tanm 
144 Akseki Ban. 
108 S. Gomel 
100 M. j. Taranto 
81 Rim ibraeat 
45 AbduDah Facl 
33 Banriko Alyotl 
20 il. H. Nah 
16 A. Halda Saraç 

1723 Yek6n 
187544 Eski yekGn 
189266 Umumi ~kı1n 

No. 1 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 
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Turyağ .. Turan yag fa 
Zeytinyağı ve Sabunları ürkiyede Reko 

•. 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . 
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UR· G 
Fabrika Müdürlüğü 
Çok Sayın üşterilerinin 

Bugün hıılul eden yeni yılı"' samimi

yetle tebrik eder derin ıaygi ıe 

şükranlarını bildirir. 

Si 
Kırdı 

:····························································· .. ·······················••••··••••···•••·····•····•·····•···•··•···••··••···•····•··•·············••·•··•··•··•·•·•••····•·•·····•··························••······························••··· • • 

i Zeytin yağı, Turan yağı, Pamuk yağı, Margarin ve Diş Macunları 
Avrupadaki benzerlerinden daha mükemmel ve nefis 

oldukları için her yerde kapışılmaktadır • 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Siz de ( T U R YA G ) Mamulitını 
Emniyetle Kullana-bilirsiniz 

• 

Sayın birlikler azasına Mensucatı T. • 

Yeni • 
~ıren yılın 

kutlu olmasını diler 
-----------------------------

-

Çok sayın müşterilerini _ 
hulul eden 1 9 4 1 Yılını . 
tebrik eder, saadet te
mennisinde bulunur. 

inhisarlar izınir Tüiün fafJrifıasından· : .. ,.-------.... --------~ 
Fabriluunu ihtiyacı için Jı;aoalı nA usulu ile 509 (Beş yüz dokUıt) metre 

küb muhtelif ebadda san:lıklılc Kök.nar kerestesi satın alınacaktır. ZEYBEK 
. üskirat Fabrikası 

t-;ıekliler =tnameyi tatil günlerinden başka her giln İzmlrde fabrikamız
dan, İstanbulda. levanın w ınübay•at şubeııi. müdürlüğünden, Ankarada İn
hisarlar baş müdürlilğ!lnden, 138 kur~ mukabilinde alabilirler. 

Muhammen bedcl yirmi yedi bin dört yilz doksan, muvakkat teminat bın 
a!tmııı iki liradır. Ve usulü d3iresınde idare veznelerine ihale .aatinden ev
vel yatırılması !Azun gelir. 

İhale 16/ 1(1941 perşembe h<iinü '"at 14 te İzmir liltün fabrikasında yapı
lacaktır. 

Teklif mektupları muayyen saate kadar fabrikada müteşekkil komisyona 
tevdi ~ilm~ olacaktır, 1 - 1 - 7 - 10 5692 (7) 

lzmir Ziraat MelıtelJi Müdürlüğünden : 
Meklebimizin (60) li!'o üc:-ctl\ kAtiplik ve daktiloluğu acıktır. 

l Memurin kanununun 4 ilnM.i ıırncldesinde yazılı şartları haiz olanların eY
rakı ınü.sbitt.lcriyle ik!nd l.imun 9~1 cumartesi günü (;ğJeye kadar mektep 

~~-----------------'• mildürlilğüne müracaat ey:~n:eleıi. 

Aziz müşterilerinin 1941 
Yılını tebrik ve saadet diler 

- ~ I.be mer.unu oJan~r teı't'ih olunur. $720 (8) 

HAMZA RÜSTEl\1 
HER NEVİ FOTO(;.RAF VE !llALZEME İSi.ERİ.. 

YENİ YIL ;'llÜNASEBETİYLE 15 Gti.S tçlı ucuzr.UK VAPJYOR • 

Türk Hava kurumu Nazilli $Ubesinden: 

Nazilli ve nıülhıtkatından toplanacak olan tahmıuen 9500 kurban derisi ft 
ba...,,kları a~ık arttırmaya cıknrılmış ve ihalesi 3-1-!lU tarihine rııstlıyan Cuma 
günü saat 16 da ~be idare heyeti buzuriyle icra kılınaca!':ından taliplerin İ> 
mir, Aydın, Denizli, Uşak, ÖdemiJ, Din.lr şbuelerile şn~mizde ,,utııameyı her 
valcıt görebilecekleri ilAn olunur. 2$-31-1 5684 (2MO\ 

, 
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YENi ASIR ı s""k~n,•n t;Rrsamba 1941 

ASKERİ VAZİYET B. RUZVELTIN "UTKU Son bir ıenelik harp AMERIXAN YARDIMI 
Berat civarınd~ Herlin Amerika A vusturalyanın 
Italyan cephesı • 1 d. 1 t•k 

"logiltereye 

doğrudan doğ
ruya vardım 
edilmelidir" 

s ·o ·:N· ·tt A.13 E :R· 
. •' . . 

Anadolunun petrol ihtiyacı 
ı e ıp oma ı 

yarıldı •• b t• • 
munase e ını 

kazandı~ı mu
vaffakıyet 

~~~~~~~~~x•x:~~~~~~~~ 

Teneke azlığı yakında 
tamamen önlenecek 

ftalyanJar asıl tahfıimat 
hatlartndan daha şima· 

le doğru çelıilmeğe 
bCl.$fadllar ... 

Radyo gazetesine göre Beratın batı 
tenubund:ıki İtalyan cephesinde lılisıl 
olan yarma süratle genişliyerek derin
leşmektedir. İtalyan cephesinin bu en 
hassas noktasında şiddetli muharebeler 
olmaktadJr. Üzüm suyu şimalinde Yu
ruınlılar lehindeki bu inkişaf hasebiyle 
italyanlar asıl tahkimat batlan olan 1'e
pedelen • Kilisura • Üzüm suyu hattm
dan kuvvetlerini süratle şimale doğru 
çekifme~e başlamışlardır. 

AVLONYAYA DOQRU 
Himara cihetinde Avlonyaya doğru 

Yunan harek.fttı inkişaf etmektedir. ile
ride bir çıkıntı halinde kalan İtalyan 
müdafaa hattının birden bire çözülmesi 
çok muhtemeldir. Bugünkü Yunan tcb
lii:inde bu hatta bir çok gedikler lıAstl 
olduı;u bildirilmektedir. İtalyanlar bu 
cepheyi tez elden tahliyeye başlanu~ 
ııörUnUyorlar. Bundan sonra İtalyanla
rın geride mühim bir müdafaa hatları 
yoktur. Belkr oyalama muharebeleri 
yaparak evvela şimale, sonra batıya çe
kilme:eri muhtemeldir. İtalyanların mu
kabil taarruzları Yunan kıtalan tarafın
dan tamaıniyle püskürtülmüştür. 

63 GÜ.SLÜK HARBiN Jlı'ETİCESİ 

kesccekmi? HiÇ ZAYiAT VERMEDEN AL· 
MAN DONA"MASINOAN TAH· 

Amerifıan gazeteleri RIP EDiLEN COZÜTAMLAR Bir general böyle .töyli· 
nutlıu miittefiltan sor ve Amerilıanm x.-x 

t . di Londra 31 (A.A) - Sirlneyden bil- '*--·ıtere..ııen ..:-ııı t k ı k asvıp e ''Ol'lar.. di tnhlı" .. ede olduğu aa-.;ı u ge .. a&- en ene e er gaz umpan• ' 'riliyor: Avusturalyn bahriye nazırı ~ K 
Kanadadalıi teliilılıi Şolz Avusturalya bahriyesinin 1940 se- ilan ediliyor- yalarına tevzi olunuyor 
Vaşington 31 (A.A) - Ayan mec- nesi zarfındaki büyük başanlarını §ÖY· Nvyork, 31 (A.) - Ceneral Oryan, lstanbul, 31 (Yeni Asır) - Bugün görüşülmüştür. 

füinin demokrat ekseriyeti şefi B. Al- lece hlilasa etmiştir: cmüttefiklere yardım> Amerikan ko· ticaret müdürlüğünde, p•trol kumpan- Petrol teneklerı' 
1 B R 1 · ık h kkında d B' k k d halinde getiril•celt en . uzve tın nu u a emiş-. - ır te gemi aybetme en, Avus- mitesi reisine izafe edilen c komiteye ya]an direktörlerinin iştirakile bir içtl-
tir ki: turalya bahriyesi bir düşman kruvazö- girmemin yegiine sebebi Amerikayı tima akdedilmiştir. Toplanhda, ingilte· olan tenekelerle Anadoluda petrol ihti· 

- Bu nutuk takip etmekte olduğu- rünü batırmış, bir çok denizaltı, 1'5tro- harp harôcinde tutmaktır ' Yollu beya- reden getirilen lavha halindeki teneke- yacı olan mıntakalara aekiyatta bulunu-
muz hedefleTfn parlak bir tarlfidir. yer ve torpitosunu tahrip etmi~tir. Aynı nat doğru ise kcndisinİJ. komite azalı- lerin kumpanyalar arasında taksimi i;i lacakhr. 
Ayanın cümhuriyetçi ekalliyeti şefi zamanda bir çok düşman tayyaresini ğından istifa deceğini söylemiştir. Ce- ---------------·---------~------

Östin şöyle demiştir: düşürmüş ve ticaret gemileriı .! zaptet- nemi Üryan ingiltereye doğrudan doğ-
- Bu nutuk vaziyeti pek güzel gös- miştir. Bundan başka Avusturalya ti- ruya yardım edilmesini talep etmiş ve 

teren bir nutuktur. caret gemibri için yüzlerce topçu ekibi yardım komitsince bugüne kadar takip 
Bazı Vaşington ~:plomatik mahfille- hazırlam4tır. edilen siyasetin zayif ve gayri müessir ol-

ri d'! şu mütaleadadır: ---~---. duğu söylemiştir. 
Bu utuk manevi bir il~ harptır. .. • Komite azasından diğer iki zat ta ko-

1\caba Almanya diplomatik münasebet. eu1uu AMERIKAl .. llA~j ınitenin Nevyork ailesi namına be-
1eri kesecek mi? JW yanname kaleme almışlardır, Bunda, 

Nevyork 31 (A.A) - Gazeteler müt. n "UZVELTLEBERADER •Amerikanın sulhunu garanti edecek 
tefikan B. Ruzveltin nutkunu tasvip et- [' 1 U Iİ 1 yegane şey, İngiliz silahlarının zaferi· 
'llel<trdirler. din denilmektedir. Adilane bir sulh an-

Nevyork Taymis, Amerika eşrafından - Baştaralı 1 inci Sahifede - 1 cak naziler tamamile mağlup edildikten 
bir çok kimşelerin İngiltereye mümkiin lmnu tefsir etnıedif:i ~nla-.lıyor. Fakatı sonra akdolunabilir. Bunun içindir ki ıa
olan biitün yardımın yapılma<ı için B. bu, kendisinin ayni fikirde oLnadıi(ınd dece birleşik Amerikanın ingiltereye 
Ruzvelte gönderdikleri telgrafları bahis delalet etmez. Sadece kendi görü~lcrin ın maddi yardımı esasına müstenit bir uzlaş· 
mevzuu yaparak lngiltC'l'enin mağlubl· B. Ruznllin görüşleriyle tamamı t:ıma· mayı kabul demezler. 

Ist~nbuldan 200 bin lira
lık n'!al ihraç edildi 

-~~---~-x.x:-~-~--~--

lstanı ıl, l' (Y•ni Asır) - Fiat mu- Bugün IJmnnımızdan lsviçre, Roman-
rakabe komisyonu. fiatleri tayin oluna- ya, Bulgaristan. Jsveç, Macarist:ın ve 
cak maddelerin stoklarını tesbit etmek- Amerikaya 2 00 bin liralık mal ihraç 
tedir. olunmuştur. 

Istanbulda iki ev yandı 
----- ... ~ ------yeti takdirinde Amerikanın Berlin pak- ınına &~'ili (erçive ıçıne girebileceğin- Bu prensip mutlak olursa hürriyete 

tının lik.itleriyle iki cephede harp etmek den emin olmad.ığuu göstermektedir. düşman olanlara cesaret verecek mahi-
1940 yılının sonuncu gününde Yunan mecburiyetin.d"' kalacağuıı tebarüz et- B. Ruzveltin ~elecek hafta kongreye ycttedir. Buna açıkça muarızız. Biz 

İtalyan harbı başlıyalı 63 gün olmuştur. tirerek şöyle diyor: senelik mesajında daha ?iyadc sarahat harbı tahrik etmekle itham edilmekten 

lstanbul, 31 (Yeni Asır ) - Sabaha I mışhr. Şiddetle esen rüzg&r yangını ge
karşı Fatihte Sultan çe,me sokağında nişletmiş, bu evle yanındaki ev bütün 
bayan Meziyete alt evden yangın çık- eşyasile yanmıştır. 

Evveli\ taarruz eden İtalyan ordusu idi. Eğer İngiltere bir feliliet eseri olarak vereceği ümit edilmektedir. Bu .;araha- korkmayız.. Memleketimizde bulunan -------------------------------
İtalyanlar büyük hazırlıklar yaparak mağ!Op olursa Amerika ancak muvak- tın billıassa Aınerikadan alınacak silah- hakiki tahrikçiler, Amerikayı müteca- .'r1giliz ve Almanlar B. Ruzveltı"n nu'ku 
harekata baskın şeklinde başladıklann· kat bir sulh içinde olacaktır. İstikbal !arla mühimmatın İngiltercye naklinde- vizler karşısında müdafaasız bırakmak 
dan her tarafta "'llunan topraklarına gir- için mütemadiyen silihlanmamız icap ki müşkülat:ı taallfilc etmesi bekleniyor. istiyenlerdir. Biz Amerikanın tehlikede yeni hava hücumları kar-•ısında Japon• 
mlş ve Uç istikamette ilerlemişlerdi. Şi- edecektir. Bizim güzel demokrasimiz Eğer B. Ruzvelt bu hususta killi izahat olduğunu illın ediyoruz. Miidafaamız :r 
maide Florine istikametinde ilerlıyerek bir nevi totaliterliğe inkılap edecektir. verirse B. Vilki de şahsen kendisine i~in si18hlanmalıyız. Bitlerin ve totali· yapmadı/ar ların Vaziyeti 
huduttan 25 kilo metre içeriye girmiş- O zaman daha kötü bir vaziyete girece- müzaheret edecektir. ter idarenin hiziın diişınanımız oldu!!u 
ler, merkezde Meçovaya kadar, cenupta ğiz. !ngiltere faşizm buyruğu altına gi- KONGRE "NE DİYECEK? unutulmamalıdır-

0 

Londra, 31 (A.A) - Dün gece Lon· Tokyo 31 (A.A) - Domei ajarunna 
Kalamasa kadar sarkmışlardı. Yunanlı· rince iki cephede düşmanla karşılaşaca- Deyli Telgraf gazetesi Birleşik devlet- dra mıntakasına hiç bir hücum yapılma- göre salahiyettar , a'-Jiller Bay Ruzvel-
ln evvelden seferberliklerini yapmamış ğız. Böyle bir vaziyetin meydana gel- !er reisinin nutkunda kongreye değil, İNGİLİZ SEVGİSİNİN YENİ Bm mışhr. Memlektln diğer kısıınlanna da tin müsahabesin.Jen bahsederek muma-
buJunduklanndan hudutta farla muka- mesine mani olacak yegAne kuvvet bu- millete hitap ettiğini kaydetmektedır. NÜMUNESI hücum edildiğine dair bir haber alınma- ileyhin Japon beyanatına gözlerini ve 
Temet gösteremeııılşlerdi. Fakat har- gün İngilteredir. Beyaz saraya gelen telgraf ve mektup- Londra, 31 (A.A) - Amerika halkı- mıotır Pazartesi ııeceıi ~i~de yagınlardan kulaklarını kapadığını yazmaktadırlar. 
bın ilAniy)e beraber Yunan seferberliği Herald Tribün diyor iti' !ar Amerikadaki umumi hissiyata şaha· nın lngiliz kahramanLğına karoı besledi· yapılan hasaratın tamırıne durmadan Japonya üçüzlü paktın Amerikayı i.9-
on günde tamamlanmış ve harbm yir- B tuk •- kan · det eden en mükemmel delillerdir. ği sevgi ve hürmet hislerinin son teza- çalışılmakta<lır. Bir çok binaların harap tihdaf etm' --'ı'ğini' mük' erreren bil..t;-;._ 

. . . . . u nu .nmeri milletini haki- U umi n.• t • . al d k Jm '"' ~""'r mıncı ııfu?ü gıbl. ~ bir zaman~a yığı· kt bir faaliyete davettir. m e ...... nn esır~ bn. a . ongre hürlerinden birini Lukhede Vega tay· o asına rağmen Sitide faaliyet dur· tir 
nak nakliyatı bıtirilerek mukabil taar- B. RUZVELT MEMNUN halan da kısmen fikir değiştimıeğe yare fabrikası müdür ve müstahdemleri- maınıştır. Bir mahalle müstesna sair ' 
ruza geçilmişt~ı'. ~arbıı;ı ilAnından yirmi Va.,'<ington 31 (A.A) _ B. Ruzveltin mecbur kalabilirler. nin İngiltereye hediye ettikleri bir Had- yerlerde olan hasarat ertesi gün tama· -·-

Hırvatların bir talebi ıran sonra İnsiyativ1 elıne alan Yunan hususi kAtibi örli gazeteciler toplantı- . 1.936 i_n?~~b~tında dimhuriyet parti· son bombardıman tayyaresi teşkil et- men ortadan kalkmıştır. 
ordusu iki İtalyan tümenini. mağlubiye- sında demiştir ki: sının reısıcümhur namzedi olan B. Al· mektedir. İngiliz hava kuvvetleri bu * Belgrad, 31 (A.A) _ Başlarında baş· 
te uğratarak İtalyanları keridi toprakla· _ RP.isi~ilmhur nutkunun hasıl etti"' fı:_e~ ~do'lun B .• Ruzveltin sözlerini l tayyareyi tesellüm etınişler Ye Lokhede Londra 31 (A.A) - Öğrenildiğine gö- vekil muavini bay Maçek bulunan Hır-
nndan atmağa ve harbı Arnavutluk top- kisi rd f k lid gı hadi~elcnn ?a~uskiırıuıe izahı şeklinde Vega ismini verrr.islerdir. re lngiliz hava kuvvetleri dün gece kıta vat çiftçi parfüinin muhtelif teşkilıltı, 
raklarına intikal ettirmeğ ·affak 1 a e en ev a e memnundur. Nu- :ıtnıf etmesı dikkate şayandır. - --a--- üzerindeki fena hava şartlan dolayısiy· 
ınu.ştur e mm 

0 
• tuk dolayısiyle kendisine gelen mesaj- B. Landon bundan başka, sempatile· A d •• t le mutat faaliyetlerinde bulunmam1"lar. Hırvat milli politilrnsına ve parti ldeolo-

tedrl ·• ti ,_ı.; •• f d ta . !ar bire karşı 100 nisbetinde nutkun le- rinin kendisin .• i.İn_giltere.ve taraftar ol- vrupa amu - dır, • jislne muhalü teskilatın feslılni talep 
cı sure e ~ e en arruz nı- hindedir R v it b gün "i'l •· - etmişlerdir. 

hayet bugünkü şeklini alm~ır · uz e u o_, e yemegın- maga sevkettıgını, kıtada dövüşen ve l --------------,---------------... 
EHİR · de maliye nazırı Morgentav, ln!'iliz ti- ölen insanların şahsen doğruluituna ka- h• v ki -

ALINAN Ş LER VE MALZEME caret heyeti reisi Pörvis ile bulu~uş- ni oldukları bir dava için öldüklerine iŞ SCgU ar 
Makineye 

Verilirken 

ADIL BiR SULH Ş RT-Yunanlılar Arnavutlukta Görice, Les- tur. · b 1 d • 
L vik, Er . . .,,~ dl A d '" emın u un uğunu söylemiş, fakat Ame- f te ğ .. 
.. o gırı, .r-4rne , yasaran a, ıoronto (Kanadada) 31 (A.A) - B. rikanın Avrupaya bir ordu göndermesi- SVeÇ SO UH Slflrln 
Delvina, Himara, ve Moskopolos şehir- Ruzveltin nutku bu:rada tngiltereye ya- nin. _sebebini anlıyamıyacağını ilave et- altınıl(] 4" derec:e! •• 
lerini zaptetmişler, beş İtalyan tümeni- pılan maddi yardım diktatörleri yenme- mıştır. ,,,. ,.r :Z'd LARI NE OLABiLiR? 
~ kat'ı bir lnhizama uğratmışlar, on ğe kiifi gelmezse AmCTikanın diğer kat'i •Müttefiklere yardım• komitesi reisi .P. OnQ uCn U.. 
<ıinlerce esir, bine yakın kamyon, 150 tedbirler alacağı hakkında sarih bir v5ad B. Elen Vaytın B. Ruzvelte gönderdiği Stokh_olm, 3~ (A:"'.> -. Eir kaç gün- Itall-anın mün. 

f erit sulh ya-

Almanya eski 

hudutlarına 
dönmeli ••• 

i?P• ?in makineli ttifenk, bir çok otoma· gibi teldkki edilmektedir. telgraftaki şu sözleri •Deyli Telgraf• d~n bcrı ~veçm buyuk bır kısmında ve 
tik silah ve muazzam ınikdarda harp ~ tarafından naklediliyor : bi1;!1assa _ş~al rr;~ntakasında şiddetli bir 

ınalzemesi alınışlnrdır. B RUZVELTIN NUTKU •Siz parlak bir hitabe ile Amerikalı- ~k hukum surmektedir. İsveçin en 
Altı mil~?nluk b~ devle~ büyük bir 1 lan birleştird"nız.' Hi b' ta d . soguk noktası olan Heydede dün akşam 

devletle mucadelesınde ald.ıgı bu parlak 1 ç ır va n aş sıze tcrmometr ıfırın J d d 
ti 1 d lı k1 b 1 VE IHVERCILER miiı:ıheretten kaçınamaz. Demokrasiye d" "st" e o·~ .... adtı'n' a -~3 ereceye " . 

le~ ~: e:a:::. ~;v':...:, y:aruzg"lanan i;ir U::r: imanımızı 'cniden canlandırduuz ve uşm~ .. :11'· numuz eı<ı gurılcr zo~fm 
Ameri'my:ı ·istikbal i,.;n yeniden u"mı't da sogugun dalı:ı _ziyade şiddetleneceği 

dunun hakiki yurd sevgisi yirminci as- ,. tahmın edilmekt d T t s k 
nn en korkunç silah.lannm da üstünde- - BCl!(taralı 1 inci Sahifede - verdiniz. Bütün k-.:netimizlc size mü· t ~ c ır. em10nıe re pe • 

pacagı şayıa-

Alsas Loreni vermeli, 
Eıki müstemleke

lerini almalı .•. 

dir. zuu eden Curnale Ditalya diyor k1 • zaherctte hulıınmoğı gururla vadede- ; sıfırd~ aş~ı,; kırk, Blostede ise 41 
. • • uerecC'yc ınmı.ştı,. B • ( • 

Mıhver devletleri şimdiye kadar çok rız..• -· U Şayıa ara maaulmı~ 
ları var 

B. Hitlerin ueni kararı 
- Baştaralı 1 inci Sahifede -

yanyacağına işaret eden Taymis gazete
ıi diyor ki : 

Bunun kadar fark gözetilmeden, as
keri hedeflerden uzak bir hava akını 
~imdiye kadar yapılmamıştır. Hasarlaı 
askeri bakımdan çok ehemmiyetsiz sa
yılabilir. Fakat düşman bu hücumla 
Londradaki tarüıt abidelerin bhribi ve 
hasar:ı uğratılması gayesini takip ederek 
insan oğlunun en asil tarihi eserlerinin 
tahribi dosyasına yeni vesikalar ilave 
etmiştir. 

Deyli Telgraf diyor ki : Naziler Lon
dra halkının böyle manasız tehditlere 
boyun c{:eceğini sanıyorlarsa aldauvor· 
lar. B'.ı gıbi taarıuzlar ancak Hitlcri ve 
onı:n biitün eserlerin! yer yüzünden 
~ok etml'k gayretlm.i:zi talw'ye edecek
tir. 

Londra, şccaatine güvenerek ba<ını 
daha ziyade yük..eltecek ve icap eder.;e 
mecicnivet ve hürriyetinin yüksek da
vasın~ son taşı bile feda etmekten çe
kirunivecektir. 

Bir ~"'k gazeteler, haft:ı tati!i mWın
' €tiyle boş bırPkılan binalarda emru

yct tert !,atı •, ak için bu binalarda 
hafta t. illinde gece bckç' i kullanmak 
lüzum11nu göst rivorlar. 

JIIESHUR GiLDIIAf, SARAYI 
'.\L\lTVOl.DU. 
Lcnc!r , :n (AA) - BV\elki recn Al

man t 'or 1 · i ;,, Sit'ye attıkları vuı 
g:,., b mb; 1an d v so ~a a.-ıcak karar· 
mış dı.;- rl •ı :.: 1 n Lor. l:·a belediye•ı. 
nin me•hur Gild Hail sarayını zıvaret 
için g ldi:..i uı r.· n haşvekil B. Çöro;il 
h ,Jkın •'drl ,tli al~ı l· ·iy'e k rşılanmış· 
t<r. İ· L da lulunıuı i• aiyt• efrndı 
hn.''··n te · ür 'ına i.,liral ctmiştır .. 
l - 'r nın ır il ' ettiği t:ırhl bır.alar
a rı bıri olan G · ! dhal büyü!. bir dar· 
1: e ın:..: ·ız k ', : hr. Bın. r ,,, banıbc 
oU-ıa ın'!'I s ~~;.;·.et veren ALııan hilc:u
mu nt lnn pn n bombalarının sayıs. 
bokımından şınıdiyc kadar yapılanların 
eu şiddct:!.'>i.:.i tc kil etmiştir. Alman ha
'" rrv •etlcritıi"l. İ!'ı"'iltcre tizcrinde pa
uırte '. gi;ı kü fııaliyc.1 ı çık c ır.ml 
Yet.siz o 1:r, uştur. 

-

müsamahalı davranmışlardır. Fakat mü. . •_Dcyli Telgraf• ın diplomatik muha- TUNADA SEYRÜSEFER yor ve evvela Aman.•-..~ 
saoıahanın da bir haddi vardır. "~er b~rı._ B. Ru:zvelt tarafından izhar edilen '" .. 

İn "'& h tı in ·ı d h Ill'ZLARDAN DURDU luk tahliye edilmeli Amerikanın ı:iltereye göndereceği eş· ıssı;y_a n gı tere e araretle kar~ı- S f 
landı· k d t kt dir his o ya, 31 (A.A) - Tuna üzerinde d ya Amerikan bayrağı altında mııkabil gını ay c mc e · Bu siyat, seyrüsefer buz yüzünden bir çok nokta- eniliyor-

ablo a)'l yararak olursa veya Amerikan dem~krasinin maruz bulunduğu telıli· A • (A A) lim:ınl:ınnda bulunan Alınan ve İtalyan kelere Amerikalıların ne Hiyük bir ce- da durmuştur. Don o kadar siddetlidir ti?ıa 31 · - Atina mat-
gemileri İngilizlerin eline ı:eçerse Ame· saretle kar.cı koyacaklarını göstermiş ki bazı mıntakalarda küçük kayıkların buatı İtalyanın münferit sulh yapa-

k b bulunmakta , bil~ nehirden geçmesi irr.kfınsızdır. cagı" hak-'-nda dola•an •ayialara ri n il raflı~na feshedilmiş nazariyle ~ır. <KJ , , 

bakmak 137.mdır. Harbın 1941 senesinde bitmesini im- _.,_ İnanmamaktadır. Katimerini gazete-
ALl\fANYA SUSUYOR kansız göre11 B. Runcltin, ,\mc'1kanın • d' '-' İ J İn ·1 94• 1•4 Vapu- -ayı"atı .. .,.aldı aı ıyor .. , : ti' yr.nın gı tere ve 
Londra, 31 (A.A) - Berlin Ruzvel- • • veya ' 3 somma kadar harbm de- "' ""' .,..,. Yunanistanla sulh müzakerelerine 

tin nutku hakkında sükUtu ;,.uhafaza ''am edeceğini hesaba katarak ona göre Londra, 31 (A.A) - Bahriye nazera- • Ik lı 
etmektedir. program hazırlan:;ak istediği sanılmaına . ti tarafından bildirildiğine göre 23 kd- gınnesi için i esas §art olarak Ar· 

BaslM' Nahrihten gazetesinin Berlin lıdır.. nunuevvelde biten hafta zarfında düş- navutluğu tahliye etmesi ve Akde-
muhabiri Alman gazetelerinin İngiltere- Ta:o:mis başmuharriri bu hususta di- man faaliyeti geçen iki haftadakine nis- niz için teminat vermesi li.zımdır. 
ye yardım mesele i hakkında B. Ruzvel- yor ki : betle az olmuştur. Proiya gazetesi daha ileri giderek 
te yaptıkları ihtar mahiyetindeki neşri- Reisicümhur Avrupaya askeri kuv- İngiliz deniz ticaret vaımru zayiatı diyor iri: 
:vata nihayet verdiklerini bildirm~kte- v~tlcr .göndem1ck niyetinde olmadığım 32843 tonilatoluk on beş va~u:r ve 15451 fHi't reı'iminin ortadan büsbütün 
dir. Ayni gnwteye göre Berlin siya i soyledı. Maks~dının s.:dece Amerikalı- toıulatoluk üç bitaraf vapuru olup ba- -, 
mahfillerinde endi e ,·erici bir süküt !arı, diğer insanların dehşetli ıstırapla- tan v~purların mecmuu 18 dir. Bu haf- kalkması ve İtalyan dış siyasetinin 
vardır. Diplomatik mahfiller tekrar göz· rın.dan haberdar etmek olduğunu ilave ta zarfında müttefiklerin vapur zayiatı aşikar bir surette ve tam olarak de
k'l'ini cenubu şarki Avrupayn çevimıi~- ettı. o amıştır. Alınanlar tebliğlerinde :sn6 ğiımit bulunması ancak sulhu te-
lcrdir. BiiWn sözleri cenu i Amerika etim· tdir~nl ık vapur batırdıklarını bildirmişler- min edebilir. 

""""""'*flıNıtllW h~j}c'lcrini deınokrasi prensiplerini 

AMERIKALI BiR AYANIN 
iLERi SÜRDOGO ŞARTLAR 
Vaşington 31 (A.A) - B. Ruzveltin 

son müsahab•sine cevap veren ayandan 
B. Wheelcr, adil bir sulh yapmak için 
ameli esaslar olarak aşağıdakı §81'\ları 
ileri sürmüştlir: 

1 - Almanyanın eski hudutlanna 
dönmesi. 2 - Polonya ve Çekoslovak
yada muhtariyet idaresi tesisi. 3 -
Müstakil Fransa, bir Hollanda, blr Nor
veç, bir Belçika VC' bir Danimarkanın 
ihyası. 4 - Alsas Lorenin Fransaya ia· 
desi. 5 - Her memlekette bulunan ırki 
ve dini ekalliyetlerin him:ıyesi. 6 - Sil
vcyş kanalıf'ın beynelmllelleştirilrnesi. 
7 - Hiç bir zorar ve ziyan ve tazminat 
talep edilme nesi. 8 - Alman mtiı;temle
kelcrin.in iadesi. -·-mudaf h tt k ak · • Yunaniatanın yeni bir tecavüze 

Fransız kabl·nesı· ı·n ı'P.t'ı- . d(l • ına oym ıstcdiğini ı:ös- ..,.,. 

v ~:ı~ti~~::y:ı~~mh~;u-;;:~~~;;~r:t"J~ Yeni mnvaffakııı tler ::::~:1':::::ı!1:kd~~~:.bir 'ekilde!Yunani tana a. 
mal taııı·r edı'ldı' nat eder. Ruzvelt ve Kordel Hulün ce- !!I o•• h•• u nuhl Amerika memleketlerinin karşı· - Ba~taralı 1 inci Salıılede - un A man akı- va ucu mu 

- Baştaralı 1 İnci Salıilede -
Bu nutuktaki kuvvet resmi us!Qp hu

dutlarını çok aşmıştır. Nutuk her halde 
bütün dünyada heyecanlı tefsirlere yol 
açacaktır. 

c..,.evre, 31 (A.A) - Vişidcn bildi
rildiğine göre bugün toplanması mu
karrer nazırlar heyetinin içtimaı başka 
bir tarihe bırakılmıştır. 

Vi i, 31 (A.A) - Hav•• ajo.rsı \>;'cli
riyor : İa.~ me .lesinin hu ili icap ede ı 
en ~cil meselci rılcn biti cldu~unıı na
zarı dikJ~ate alan l'ıi.iki1m(!>t arashrnıa4 

lard::ı bt1lıırmnk m~ı;::1f1[,·lc bir merkez 
bü ·o~u tc'"~~l e mistir. Biiro inc:an gıda-

lıklı menfaatler irin iyi komşuluk ve iş da bir anlasnıa imzıılamışlardır. 
birlij;i ,:yaseti taldp etmeleri hususun· iTALYAN TAYYARELERİ nı hafı·f neçtı• Selanik, Preveze ve 
da n kaJar u~'l'llştıklan mallımdur ve SELANi(;i BOl\IDAJ.ADI llOi Yanya bombalandı, 
Panama kon!cnuı.<111da bu hüsnü niye- Londra. 31 (Radyo s. 21.10) - Yu- Nevyork Taymis, Lond· takat hasar ve zayiat 
tin mükafatını l!Örmlişlcrdir. nan dahil_i emniyet nezaretinin tebliği-

Ccnubi Amerika devletleri Lu p:ıktla ne göre Italyan bombardıman ve avcı ram! SOR bombardıma• pek ehem "yetsiz 
Anupalı bir mütecavize ''eya müteca· tayyareleri Sclanlğe faarrnz ederek si- ft1n nevmidane bir Atina, 31 (A.A) - Emniyetı umu :ı.._. 
vizlere mukavemet Lususund:ı hır' bı'rı'. vil halkın bazılarının 0-·ı· .. h ye ncza eti tar·' ~ n '. 1 "'··-~ na•-. umune ve yara- 3rE:ket sayıyor.. c '""""'" .... 
ne ynrdım efnıeği taaJıbiit etmişlerdir. !anmasına ve bir mil,dar hasarata sebep redilen cbltğ : D· şnı 0 '1 hava kuvvetle· 
Ruz\•clt pek ;y; bilir ki Latin Amerika olmuşlardır. Londra, 31 (A.A) - İngiliz hava ne- ri buı:ün memleket d :hı inde n ağıdakl 
< iimhuriyetlcri şinıaldcl,i büyük komşu- Asl·eri he:kflere hiç bir isabet yok· zaret_i tarafı?dan .. bu akşam neşredilen akınları YaJ>Jnıı;]ar · 
hrından bu lumısta Lir iş birlik bek- tur. Bomb:ılardan çoiiu denize düşmüş- teblıg : Bugun duşmanın faaliyeti Ke~t 1 - Selfuıikte zayiat ve hasar azdır.~ 
l~~lcr'. 1'.üyii1r koıll!;ulaı~ zaaf gösterirse tür. ve Essekıı kontlııklannda yapılan bır 2 - Prevezede zayiat yoktur. Evler ha· 
ı:t.zlermı ba,ka tarafa ~evireceklerini de Yunan avcılar;ı düşmanı önlemişler- kaç hücuma. inhisar etmiştir. Bir kaç sara uğramıştır. 3 - Yanyada zayiat 
B. Ruzvelt ~·ine pek ~la bilir. dir. ev hasara uı:;amış ve bir kaç kişi yara- azdır. Hasar ehemmlyetsizdir. 

lanm nl i':k:ıdaı· euen b i;<.iin m adde 1 ~r "jiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiim:.:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2iimm9iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit: 
üzcrL,do etüdl r yapacaktır. Pratik gıda ~ 

lanıru!;tır. _____ .....::.:._.:.;..:..;:.:=.....::~---

Nevyork, 31 (A.A) - Londranın ui!- aylık boşuna gayretten sonra sene so
radığı Alman hava akını münasebettiyfe nundan evvel Londranın kalbini tah:ik 
Nevyork Taymis gazetesi diyor ki : etmek için yap:bn son teşcbbUst!ir. Fa

Bu havacıların eski Londrayı yakarak kat bombalar Londranın öyle bir kısmı• 
sene sonunu bir sehlr Ayiniyle tesit et- nıı dü.şm!iştür k1 o kısım •akidCJO büytili 
mck için gönderildikleri aşikardır. bir yangın esna'IJnda bir defa daha ita

reıl ıiı "' hanm n ık•. '.:ırda no'.ı:a.n gel· Bütün İzınirin heyecanl:ı ve sabırsızlıkla beklediği sinema harikası .. 
diı;i tetl·ik e<lilec"k ''C noksanlı',• tdafi e ee 
için yeni gıd •• :·arlı' !eri aı-aştınlacak- ınt y S 
tır Büro gıd;ı maddn!erinln istihsal, 
im~ ve muhafazasını d:ı deruhte ede-
cektir. 

Lizbon, 31 (A.A) - Amerikanın Viııi TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESERLER ŞAHESERİNDE.. 
l:üyük elçisı amiral Lihi dün Tuskaluz:ı TYRONE POVER MYRNA LOY 

kruvazi,rüyle Llı.bona ı;dımiştir. ~--••••••••••• .. ••••••••••••-~ 

. Askeri depoların, fabrikaların, şiınen- rap olmuştur. Dilşman eskiden bir defa 
diler garlarının at~e verilmiş <ılması dalın harap olan bir yeri yeniden harap 
bahis mevzuu değildir. Meşale infialle etmekle vaktiyle yandıktan sonra yeni• 
tutuşturulmuştur. Bu hareket Londra- den bina edilen şehrin tekrar yüluelebt< 
nm oecaatlni kımıak için saıfediJen dört leceğini ispat etıııiştir. I 


