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İmUYllF ..ııtl:ıi : SBVKBT BİLGİN 

8-muharrir ve umum! nesriyat mUdtlrO : 
HAKKI OCAKOOLU 

A B O N E Ş E R A t ·T 1 
DEVAM M1JDDl!.'Tt TUrkiye için Baric için 

Seneıtk....... 1400 2900 
Alb aylık ..• _ .. , '150 1650 

GUni\ geçmis nilshalar (ZS) k\ırUftUI' .. 

TBLEFON:lll'I 

ilAn mUnderecatından gazetemiz me-auliyet kabul etmez 

Amel'llıa • AJınanya -.-
Amerikada in
dirilen Alman 

bayrağı 
...... 

Vatandaş: 
Ttirk Hava K~ yardım etmek vazifeni 

unutma .• Havalanna bikim olmıyan milletler 
ölüme veya ölümden de beter olan esarete mah
kim4ur- Daima hilr ve miistakil yaşıyan Türk 
milleti, ıenin ve hepimisin yardımiyle havalan 
da fetbedeeektir. 

---------' YENt ASm Mathaasmda basılm11tır 

- - -- -- -- -- - --- --

HÜCUM 
BA$LADI 

K'iJçiJk alıcılar Ja piya•oya girdiler 

Satılan tütünler 18,5 
milyon kiloyu buldu .. 

Yunanlılar tarafından 
bir ltal yan tahtelba

hiri batırıldı ..... 

ikinci elçi harp leva
zımı imaldtında ihti

•a• aahibi olacak -·-BiR ITlLYlN MUKABiL TA· AYDA 1500 TAYYARE MOTO· 
ARRUZU POSKORTOLDO... RO VE 200 BOYOK TAYYARE 
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-R ERi: 
Y~zan: t::ahin Alı!hıırn ... ft·~· ... -k mw~e:si K za ve n hiye erin n ihtiyacı 

Gizli mülikatıP 
Net:celerf de rı sıJu 
bir scfıilde ~i~ i 
tutulmahtadıt-

- Baştaralı 1 inci Sahifede -- 57 - _______ .,. ______ _ 

Kara Ali zorluk çekmemişti ~'e Fuar hazır- Fiat mürakabe komisyo- ... !uı~;:ad~e;;~f,:1:.tn~;;;~:ı~~~~ 
--------,. v,.ı:--------- )ıkJarı 'e Akdenizde İtalyaya vüklendij(ini ile-

~-n.a landa --·· ~ e"'"'"QI -·ın oln f:olay d .. b . b k i sürmele koyuımustur. _. yo "f•H•-.., .... • ~.'Jf e e • ---- nu u u şe tı Böyle bir iddia hakiknfe UYl{Un ıki!İ~ 
lıfıla qirm1$tL Gllleadfnnı CIPIYOf'dU .Müze, fuar. zanıanı açaw n ı a lir. İtalya Yıınan ordulanna bile muf<I· 

Çayını getiren kahveciden birı• K-ısağ!aııra ha~. Soma merdivenin lac:aJı • Kii•tiirOOPfda '·emet edememi:•fir. Bövle bir kuvvet 
mel: istedi ve ekmeitl çaya banarak ,.... be .. m ''•rma ayağmı 1myup inlere eli- -----~s..,>------- ~ İnl(ilterenm büftin ktıvv tir 
.... ~ koyuldu... le ımnsW ttttuııaralı: k-MJwmı aşağıya tezyinat- Buğday oe unların fıöylere fıadar hanql ederle Viiklenmer.e ihtivacı olamaz. 

.,.._ Ali hazan d b da bıraktı. 'Belediyede Atatürk müzesi hazırlık- Ö d-.a• .ıı.ı fı 1 Hala1aıt sudur ki tıaıvon milleti ~ 

.n«l"B • tişünüp, azan .• lan bir hayli ilerle~. Bu müze fuar g n ııı::r .. ece!!JI. arar aştırıldı.. Bııjday ııa- italvnn ordusu lıarn etmek istememe . 
kahta vkedekşkonıışultirm~ s;;~ereOrtkulal ! k~~- V:e bir yılan "',..~ slhlllmbahlc ~ir ~-"Çt zamnnına yeti<tirile~ek ve çok zengin lftesl dllfürUlmlyecef:... •e, İtalyan hı!lkı ham n·füayekaJarır 

ııı a amı ge qw.. a ı~ın ıyıce sanıye 301U'a - -mı çenın "" ı olacaktır. dan dein bl1' ıstırau ı.,ın.ı.. kıvram•ııt• 
kararmasını müteakip kahveden ayrıl- toorakl? • i~ ~<ftnncl\e muvaffak •Dünkü, bugünkü ve yarmlcl tmılr> VilAyet fiat milrakaba komisyonu dün Komisyon bu işi tetkik ederken, top- tadır. Buna Almıınyamn fiili müd•h" 
dı... oldu.. Hemen ip mediırmıi bn-aktı .. Ye- d b h ll B sabah vali B. Fuad Tııkq)m riyuetinda ra1ı: mahsulleri ofisinin ltöyltintin ı.tih- lesı" ·-- -•-..._ 

., __ ,_ ...._,., od k h "besin' tladı müzesi e İT ay zenginleşmlştir. u nL•- b" to '·-tı bu"- ,.,_,__ b -~- .,,..,., = ya • ..,.. aya çı ıp e~ ı re a .•• t tarih k mwum ır p...,. yaP1!1.J4. un ve ..- MUUDe arzedeeeii un ve uj!daylarm Alınanva A'-ıkava ordular ııevJ,ef• 
t ald ._ b kla · erd" • G"" '-'- ,_. '- ı- b..._.• l '-'-- müzeye zmirin inde geçen ço es- da il Udd ---·ı • _.,__ .,,._ ••--- or • ve sa ın ı~· ıça ıp m ıvenı ya- uç u...- ....... o_,,.,. ._...., oma.....,, Y mevzuu e uzun m et m~~ O>- tucaır ..U.... ve ..;,.er mi!tavasııı........., el- Jemek wibl ma.,,..11. '-'r ser"zes.ı. a•· 

nına aldı.. Hej!beslni !rlrlına yüklendi... doğmı b'r -.tn~le &.rin derin nefes al- 1<i ve kıymm hal% paralar, kıymettar m~tur. Vi!Ayet makamı İzmir merke- !erine geçerek maliyetinin yükselmeme- lamaz. ~ "' ~u 
Odada.'l çıkarak kasabanm karanlık so- dı ... Ci"•Tler!ni gecenin serin havasfyle 'oto<n"aflar ve eserler illive edilmi•tir. zinin oldultu gihl kazalann ve nahiyele- sini temin hususunu ehemmiyetle göz Alınanya B l'·--Iara ı"nmek u-ıi_ 
kakı d ka bold · · k •~- "b" b" ( h) .,_.., Paralann tamifi ı.ıvl~ bir heyet met'" · d b "da fhtiy ••-'- -~--' """ "' arı arasın a y u... •ı ırme "'"'~ gı ı uzun ır o çeıı;u... .,.ı olm,.lrlııdır. nn e un ve u,. y acına ,..,,~ ouuuue ttıtm~. iti~ olmazsa ftalvanın ArnavutluJı:tnl * Ve kendi kendisine konuşantk dedi ki: FUARDA CAUSMALAR olduğu ehemmivetl vermektedir. Un ve buı?dav!arm tevzii esaslan da vazivl.'tini de diiıcltmei ele kolay Jrolıfl 

Vakıt ...-ce yarısına yakla,ıyordu- Or- - Hele şükfir_ Hiç te mrlak çe~ Kazalarla ıne~keu bal!lı nahiye mil- tetld1ı: edı1erek dün bir ı.amim hazırlan- kanır veremez. Zira bu ikinci yar,1dl' 
tal•k ziflrl karanlık içinde .. Ka"'bada- den E'Vin ~e girmeğe fste muvaf- 941 :fuım lıımrlıldnnna hf.l...tlyede de- dUrlüklerinln ııöndeı-diiti lhtiyqç cetvel- m1' ve alAkalı makamlarla nahiye mli- yolu da birind ihtimalden daha aITTr ıe• 
ki btil'' n l,Jnalar •anki ortadan kalk-nıs- fak oldum.. Fakat i.' sade bununla bit- vam olumnakbıdır. Fuarda bir cok ye- !eri komisyonda tetkik ediJmif un ve d!lrltllderlne ı-ı.o ııöndıırilmlttir. likelerle kıı-Iıtlır. Alınanlann Balko
lar ..ıı,i bunlardan hiç bir eser sezilml- mJş olmıybr kiL Ası) zmolulı: bundan 90n- nilikler ve yollar yaoılaeaktrr. Miinaka- buğdayların köylere kadar hangi eller- Buğdayın ka!itesinin düşmemesine !ara ııarmn.."İ.a .... k .. ti yfrıde doksan bit 
yordu... ra b"l'lıyacr-'< gibi görllnUvor .. fümdi •at vekili B. C""1let Kerim lncedayı ile le p:önderileceği kararlaştırılmıştır. bilhassa itina ı>:österilecektir. ihtimalle hemen lıUtün Balkan devi<"!· 

Kanalı ölü gfulert seklinde duran nen- •vln içine p:irmek lçhı bir delik bnlmak tmılrde yaı:nlan tema.tar ımamıda 941 )erini Alman ordus un kal"SISIDa çıJcr 
çerPlE"rden sokaklardaki bozuk kaldınm !Azım! ... Karnnlılı+.ı !'Ör!lnmiyor amma. fuarını ziyarete gelecek yolculara dev- Beledı" _y•d• y•nı· j Dı·namo v· motör ra ... ı.ı.u-. Zira bil•. le bir sarkma battkr 
•·· l "- • kll .. ,_ b" · • '-- --•- •·-fta la ,_ o •--af d • lelin hava, kara ve den[z nakil vasıtalıı- "" ,... ,... "'" ·' - · arı uı:enne r • "" ır zıya •Prresı KUUAA su -a o ca .. _ - a ognı tinin 011111351111 Balkaa milletleri l'Ok • 
hil d Y 1 ""k .... d ·· ·· ı· j rında yanılacak tenriltıt i.ll!ri ...._.,ofll- b ~f h [ kJ k • · J e sızmıyor u... n mz go yuzun e yurume ı.. ""'u U çe azır l arı •atma lStıyor ar hiliyorlar. Bu harp içİitde harpten k 

llycnlarca yıldız görünüyor_ Bunlar Karanlılcta ilerliyen Kara AU keskin "Tlilsttir. Ge<-en senelerde vtmılan tenzi- kan ve rekinen milletlerin basına ıı:elC~ 
l ' vilk bır caminin içini aydınlatan SÖ· Töz)eriyle etrafını yo\:lıya yoklıyn, ~ 11\t bu sem• de tatbik edilecektir. Belediyede 941 mali yılı bütçesinin Stokholm ticıuet ateşeli~mizden tica- (eliiketleri de ııörmüş bulunuyorlar. 
r 'k zi•·wı zeyt!m·a~ı kandillnri glbi "OnnndA konoi!m bahce kamsmı bul- Fuar •aho!lln~ki nebatat bahcP!!lne hazırlığı i:ıJeriııe baılanmı.ştır. Her daire ret odasına gelen bir mektupta Kopen- İt:ıl:r.ıva yımıfacak 8 !teri vanfıml•' 
"'"' "' > Mrek, zaif ve öl'fÜtt 1Şllrlar ser- nakta da o kadar 7.orluk çebnemlşti.. hir çok ilAvr!er yapılmı.tır. Ml"ll1lmtln ve mülhak bütçe ile idare olunan bele- hagda büyük bir firmanın serbest döviz Almanyayı behemehal iki cephede 

pe••k vük•ekte yanıyorlaı-dı_. Ve burada binanın orla katındaki bir muhtelif :verlerindt'n çok nMl!de, gö!ne diye müesseseleri bütçelerini hazırla- ve tak.as yoliyle her türlü motör ve di- be DM"eh<ır Nfecekfu ki lfülerin ı. 
F'r a lık sokakia, duvar kıvılanna .,enrerenin yanma kadar yük.elen kalın ft batakhk yerlerde yeti ..,. nrbftflor maktadırlar. Bu biltçeler Şubat ayında namalar ihraç etmek istedi"'-.', ithalAt mantıkan muvafakat edebilınesı" ihfr 

si"ı-iin sürüne geçen bir .gölge belirmi5- 'ıir ağar farketti .. Hemen bu ağacın ıtöv- "etirfilmL<ttr. Kültürpark mükemmel bir belediye dalın! encfuneninde tetkike tacirlerimizin keyfiyetten hab:'..ıar edil- malleri cok zaifrir. 
ti... ~esine sarıldı ve bir mavmun çevikliğry-- 'ekilde tezyin PrlihektPdir. başlanacak ve Nisan dt!vresinde beledi- melerini i.st.emiftir. İktısadi yardıma l{efince : Alman»'' 
Uwn bovlu. tıknaz bir adamın müte· le ai!ııcm yukar>Slll8 doğnı tırmanınaia -·- ye meclisinden çıkacakttt. mn yükü bu lidmıdaa .ı.. ~ ajilrdı" 
harrik ııölııesi.. Kaldınm taslan ü••rin- kovuldu... Ôntimöz ..J,. r.ı• Pa•ar --•- --•- Fakat İtalya ,...- •W-· ı.m ,.;ıd· 
den çabuk çabuk geçiyor, bir yılanın Aj!acın üııtüne çıkan Kara Ali orada a~R ,.. YERLERE 

7 
nıunarCI özfimtin det daha oyalamak icin Almanyanın ft; 

ak"ını andıran sessiz bir cevikllkJ,. ka- bir dala tutunup pençerenin yanma 1ta- / L Töfritr 1 dakArlıklara aatımu zaruri telalc~' 
sahonın doğu tarafındaki """ evlerine ~ar hiç zorluk çekmeden ilerledi... günii l'OPl QCQl'I( •por . en eJ1e Ceza.. ffatJ 2.$ fıurıqtur.. edilebilir 
do""" ile,Jemel'e devam edivordu... Talil çlnıı- -cinin lmd-.1-- bura- ba l $elııimlr:in muhtelif semtlerinde J'ft'- ..,,,_,_.. - h da k ,,_.,_ ihra z·ıra ,. ·-•-nın .l.Lm -·""v'""-1 kor~· 

,., u aumu mü sa ~a 01'1 lfte ttlld1rdükleri tesbit edilen 11 kql ~"'-'.""\< nns IJDJZ urll UL""' Ç .... ,_ uanuA •~• ....._ 
Gölaenin arkasında, sırlmda bir kam· ~~ da yeti!;tl ... Eliyle )lt'nceı-eyi yokla- 11; b ledi . _., .. _,_1 dlr ftatlerınden fıııbsolunıırken 7 numara- mak Almaaya icin de lı.ayatı ~ 

bur gibi duran iri bir beğbe bulunuyor- ~ıi\'ı vakıt, onun açık old~l'unu b!lyilk Bu hafta ,,.po1aca1ı: olaıo 1llt _.... e yece t= ~er • nm fi.afi foo :l:mıir 25 lıa:ırUI olamJı:: )'a- ti h&i:ıı bir mcselt'dir. 
du... 1>ir sevine. !(inde farketınistl... ...,,lanln: •- zılacakken 20 lr:ıırue diye gösterilmiştir. Binaenaleyh Almanya iktısadi y9'" 

Tahınin edileceııi veçhile bu ııöl~e Duydul(u bu anı •evineten muvazene- ikinci takının arasında •at ı o da Şelırlmizden gidenler Tashih ederiz. dmılar yapmak "" Akdeaizda bava filv 
Kara Alinin tA kendisiydi .•. Ve Kanı •ini ~an Xara Ali, az kalsın dalın eı.. Cöztepe _Altay, hakem: Atıf, yan ha- Mardin mebusu Dr. Ali Rha Levent -·- larııu harekatta bulımd"mıak yoJ;,lt 
Ali zihninde tasarladığı o korkunç işi tünden yere yuvarlanıyordu ... kemler Osman, Faruk, aaat 12 de Kar- Ankaraya, Konya mebusu B. Ali Riu kalya umumi e!Uruıı bir miiıidet o~•· 
ya~'ltağa l!idiyordu... Kendini gttclükle zaptetti •.• Pençere- şıyaka • Ar.,., hakem O-a. yan )ıa.. Türel Manl.!aya. İzmir mebusu Bıı. Şe- l'OLİS'l'Z lamalı mu·kiindeıılir. 

Kara Ali karanlık sokaklarclon seo<İz· nin kanadını bü•bütUn a(!'fı ve yava~a kemler Mustafa Alaettin hlıne Yunu• Jstanbula p:itmişlerdir.. s- mü.Likatı. esaslı ,...nlRlDD bd 
ce ııeçerek. Mestan beyin konomnın bu- ~aldan sıyrılarak kenrli•inl a~ılan bu Binci taluml.:.r arasmd~ .... t 14 te -·- Bir Jdlo 6G gram esrar.- mesele teskil eylediiiinde .aobe yeı.t-' 
lımdu~ dört yol ağ:wıa gelince dur- hrımlık delil!in içine bıraktı. Göztepe _ Altay, hakem: f.mt. yan lı.a- ehn•mı•zı•n Fevnpaşa bulvarmda Mehmet oğlu Bu münasebetle Hitle:rin dit yaı.- i' 
du. •· Burası konakta kilM" olarak kullanı- kenıl'IT Atıf, Muotafa Şenkal, saat 16 da Uşalı:h Cemal Şengencin Uzerl zahltaca !ikbale ait lıar~lrit plialar~ ~.?."tu: 

Etrafına kulak vererek lcen~i•ini 'ÜP- lan boıı odalardm biriydi... Ka,...,.aka _ At~ hakem M. Balöz. yan ar~ bir kilo ve 60 gram esrar bu- i2alı e:Tlemek fırsatını ele .-eçırdiiı • 
heye dü ·iirecek bir vaziyet olup olma- Odada rastladığı e$va derıklP.rinclen hakemler: M. Bayya. Ali.ettin. ım• an 1• elen• lunarak' alıımuşur. Suçlu tutularak ad- hak~ak savılalıilir. . 
dıi!ını tetkike koyuldu... ve erzak çuvallarından bunu derhal an- PENTATuON MOSABAKASl 'i"' Ji ..:ı_,....._ Zira Alaıanya. AınuiDa yartlnnla~ 

1 kta b · yeye ve.,,.,....~. fiili sahada .;; ... ,,;;_, '-'---ttirmen ~ 
Bo u lç ses yok.. Ve karanlık l•yan Kara Ali duvarl"rı yoklıyarak el önümüzdeki pazar günü au.t ıo da Karantinada dere Jıapa- · -- - __, ~ 

a ... lıltından hiç bir ziya sızdnmıyacak yordamiyle lı:apıyı buldu... Alaancak atadyomunda (pentatlon) bi- tıldıfdan so--a PM<?ar AğlP surette yaraladı- :~t;n~-~~:r.:: ~t:.:ı~ . 
d..,..cede kolın ve kesif bnlunuvOTdu.. Pencere gibi sürmesiz ve kililsiz. bul- rincili&;. mü.ah.kan yapılacak.tır. Mlisa- .... - M e · Emirilem ııahiy · bağ ~ 
D~ !lfoıxxmun olılu ortada ilerle- duh kapıvı açtı,.. D"o;arıya çıktı... baka aerbeetir. Her ke• ıı!rebilir. yeri ve asfalt ]10f lı en =nın ~ - Bizce a•ıl mühim olan ve hekfi ~-

mPs e mani lıir hal göremiyerek tekrar Acaba Gülendamm yattığı oda nere- Boza köyünde Osman o;<.u Jsna. bul bulunan bu mütaaavver JıarU.etil' 
yürilmeğe koyuldu. •• K&eyi kıvrılaraJ.- de idi?... Pentatlon: yapdacaJı.. il $ener..., Mehmet Topuz aramıda çı- iıalll?İ istikanıetb iııkişai .. ...,q; me9" 
korut~n bırhe" duvan boyunca uzanım Kara Ali, atıldığı bu tehlikeli teşeb- lOO metre . Bel~ye 'it'~ iman işlerine bil- kan kavgada İsmail Se.ner bıçakla ağır lesidir ki şimılililı: buıaıı lıesb8'& v~ 
dar yola saptı... ı,ii..Un en cetln.. lıa..'IUlhrıası en :ZOI' bir Giille abna yük bır ehemmıyet atfetmektedir. Bil- surette dört kişiden ba~bı kinıse bilememddıe" 

Dm-aralı: t1ZU11 atlama hassa kanalizasyon işleri süratle deftm dir 
Duvar boyunca ilcrlemıeğe devam f'di- ..,fhas!yle kaı-şıla.stılhm o dakiknda bil- Yiikaelı:. atlama eylemektedir. [lllllıııııııııuınııı ıııııııınmıııımıııımmıaııı • 

yor v arada m-ada duvarın sathını eı;, •• üln tün bftıll!Hni katılıvan derin bir kor- 400 
le voklıyordu .. Beş dakika luula• yürü- ku ve telis kinde birdenbire •ezmi<ti. .. metııo Karantinada, haırtane arkasmdaki de- § BELEDİYF. RİYASE'l'JNDEN : : 
d!!Jı:ten sonra eli duvarda çakılı kalın Bıırava kadar i !er çok :yolun& ve --·- ttnin her sene yağmurlu mevsimlerde : Belediye meclisinin ~bat 1941 tol>': 
bir çiviye ras!ladı... çok kolay gitmişti... İ~Jl.ElfDERVJtlDA taştığı zaman etrafa yaptığı zamları l!.n- § lantılanna 3/%/1941 pazartesi gilnü § 

Kara Ali bunun. o gün duvara çaktıi(ı Fakat ya kı:zuı yattılı odayı bulmai?a Nalın...- tahmil pe liyecek tedbirler alınmış, beton kemerli :; saat 16.30 da lıe,I..,ac•ğuıdan sayın:; 
civılerden biri olduğuna kanaat getir- muvaffak olamazsa?- Buraya kada• gel- t hl;:~, 1. büyük bir kanal inşa edilın.iş ve d~ §Azanın ~ yazılı işleri görüş- § 
di ten sonra heğbesini sırtından yere in- mek icin cekti;, sıkıntılar. duııd~ O .,,.. ~ er • üstü. kaııannııştır. Derenin yulı:an kl.9- § ınek üzere yukarıda ıı&terilen ıılin § 
dir, ... Duvar.ın kenanna bıraktı... korku ·ve helttan 0 zaman ~ ~ Ukendenuıda ~eniz ve kaı:a yollari'1- mına şiltler ilAve olunmuştur. Belediye :ve -.~tte belediyeyi ~eri ilin: 

1p merdivenı 7anma aldı .• Ve çivilere olmıyacak mıydı?... le J'&ııılacak nalı:liyatın tahmil ve talıl> bu iş için 30,000 lira tahsl. eylemiştir. §olunur. § 
t ıtuıuırak dnverın yukansına do~ Bunu düsünen Kara Alinin canı bm- ye işleriyle m~gul olmak ibere büyük Karantinada bir de pazar yeri kanal- : O.. BEHÇET UZ : 

.. ba-'-d K Ali ·vn -' · bir -L.l..-t •-'-'-ül ~--... ~--~·- •- masına karar v-'1-'...... § Belediye reMıl.. § Ç ~a >'-" ı... ara çı ecuen nıınun ucuna ~ •• Etrafını çevittn ouae ._.."-" ""°""" u=n:u.ıc . ..- ~.......,~ 
birin! tut~ onun altındaki civiye de koyu karanlık içinde, tıpkı demir kafe- kend~ 11~ edası İzmir ticaret ~ Dermin kapamrıaslyle kazanılan yere § 1 - ~ ııabrt hülhası § 
aya""ivle L•tinat etmek sııretlyle duva- sın içine bııetilan bir can.var gibi, krn- s ~ bir mektupta. İzmırde ilaveten bazı istlmlAk yapılacak ve bi1- : Z - Eııcllmenlerde bulunan işler- ;: 
rın Ustüne çıkmakta güçlük çekmemiş- dmn! bir ı;ı\:m8P8 tehlikeli bir vaziyete bu b bir m ~ut olup.~ yük bir pazar yeri vtlcuda getlrilece1ct.lr. § 3 - Ma)cwm riyaoettıen YeTilee.lı: § 
ti . Yulı:arıya çıkmasını müteakip dur· düsmüş göreTPk aklını cynatacalı: deri'- madı~ ei(er. varsa. nızanınamesının Burada bir de a..ralt yol yııpıl.muı ka- : yeni Wer.. : 
' ı. Y Jı·eği l!Öi(sünden kopup yere düşe- cede §UII'dı, kaldı... ~lioderilmes!ni istenl.ştir rarlaştırılmıştır. 'iinııııııııııınuırnıııııın ııııuııııııı1111111Hnuııi 
• '·.,,iş gibi hızlı hızlı çarpıyordı,ı,... Karanlıkta duvarlara tutunup sende-

C :ıç çingene elini göğsüne bastırarak Jiye sendeliyıt yürürken yaralı bir ayı 
r dd t hl'yecanlarını teskine sava,_ ııibi bomurdanmağa ve dudaklarından 

tı · · manasız bir takını kelimefor, ciiınleler 
Kesb gözleriyle bahçenin içini tet- Cu·Jatarak kendi kendine söylenıneğe 

;,, k r•tikten ve kulak kabartarak etrafı koyuldu: 
t -krar dinledikten sonra yeniden hare- - Şimdi eördün mil beşmıa gclenl ••• 
kate geçerek ip merdiveni duvarın yu-
karı klSIDIIlA çaktığı çlvllen!CT1 birine -( Bitmedi )-

NEŞE GECESİ 
Deniz Gazinosunda 

PeJ1"'"'be elqemı saat (8) dd ı.,ı.nacaktır. 
Yeni lllrprbler,. M.alıor yemelı:lidir • 

iki cliR eneldea ımpie edilmesi -cuılllr 

········-:··································································:········ 

~ BUYUK ı:iKA YE ~ . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umulmıyan Saadet-
YAZAN : VÇ YJLDJZ 

-69-
- Bunun içıa ıniioaadeye ilıti)-aç 

rolı:. T y:ıemhı aizl per zama" oeve ae-
.., kabul ettiğini bilirsiniz. 

V ap1Udaa çıktılar ve yala<:&lı:liın -
la önünde lşıldaiı clurdurdalar. San 
"••e F-ffa E bir gece idL Otomobil 
eııelia kapı.and.~ geceliyecel<ti. Eğer Ra
oiaa Bandırma.ya yetişirse. onu puıl pı
nl paılıy&D bir İşaret gibi kolayca gö
recekti., 

ı~ıı Mr.ı.:111 1'•• teYi bo:ırın,... Raaimi 
ıimdi ldablli· n< düşüncelere clüşiir
mü1tti. Faht b·ına raimen ;çindon bir 
aes: c Kod:m diyordu, korkma. ıı;e
lecek ve eeııi bulacak!• 

BU HAFTA 

Tayyare. 
SİNEMASINDA 

TÜRK DONA MASI 1 
PREVEZE ZAFERİ NETİCESi 

Eski Venediii yıpratan ııiyasl ihüıaıı-, kadın eatrikalan.-
TELEFON : 36 • 46 Cinayetler. Kanı. ihtilfiller ... 

BARBAROS DEVRİNDE VENEDIK 
BÜYVK TVRKÇB S'OZLV rARllll FİLİM 

F&A.. ZCA SÖZLÜ 

HERG --ı. Ay R 1 c A 
OYNIYANLAR. : FERNANDEL. GABY :VOKLAY • .JUl.Ll:S BERRY 

.M A r 1 "' E ı. E a::? - 5 - 8.15 .. Cuıııaı:teı.i, Pazar günler 12.39 DA İLAVE SEANSL 

pliln h:ızırlamal!a b ' lüzum görmedi. ı - N..,e insanın elinde olmalıdır. Bu
Her şeyin kendiliıi;inden yol., ~imıe!';lni nu söylemem tuhafınıza gidı,;bilir. Bew 
ve şimdiye kadar ön e ı;ıkan aksillk- nim çok ""'1aın bir talıiatte olmadığım 
l 0 rin süıirli bir hareketle olmasını bek- doi\rudur. Belki bunun içın sizin tabi! 
liyordu. Bu -sihirli harek...t. Ha.imin iti-' ':aıfuize o l<adar meftumr.n. Bana öyle 
mat telkin eden mütebessim bakı<lann- geliyor ki, sfain ,en olmamanız için lten
dan doğacaktı. di kendinize olınJY~ .•<'beplor icat et-

Pe..W.v Gülenin neşeli tavnnı ın!'mnu- 'Tll'niz lazımdır. Çünkü hakikatte etra-
niyetle karşıladı: fınıza n..,,. •açmak ic;in yaratılmışsınız-

- Bu defa, gecen.izin istirahatle geç- dır. 
t;ği gÜzeL:e anlaşılıyor. Dünkü yorgan Bu iltifatlar ho~a gjlmiyecek şeyler 
ve ildeta elemli tavrın üzerinizden gH- değildi. Fakat ,,.. çare ki Gillen hunları 
mi1 olması ne iyi Sizin büttin hüviyeti- başka bir ağızdan dinlemek i.•fiyordu. 
niz •~ ve S&li::rd: hallerinizde canlanı- O zaman lrnkikat<>n Pertevin dediği gi
yor, Gülen. ,.... halini• bu. Bunu ttt- bi co~acak bHtün hüviyetini bütün gli
kettij!infa _,. ba•ka bir kaılın otu. zelli~ni ve seviınlilieini ikti.•ap Mt>cek-
yor.9'11JUZ. ti: 

G ii Jm, şak.we!. sn rd u : 
- Pek mi çtndnlesiyorum? 
- Çiridn değff, fı..,- ,;zwan gfüel! Pa-

kat gözünti>ıe bir rııa.<k" ~i• ~ibi ııh
yor. O ..trıt siz kendiniz olınaktftıt çt

- Sözlerinize uyınağ,a çalı~aca~,;m! 
dedi~ Ne.~emi kaçuacak bir hal olmıya
caiını fi.mit cdiyoruın 

fa böyle ciddt, fel,e:ft mevzular üzerine 
kayardı. Pertev bu gibi milbahascleTe 
g:ri;auıği bir fırsat bilirdi. Fakat bu de
fa, intizar hU;lfına: 

- Şımdi böyle ~eylerden bah .. tmi
yelim! dedi. Gezip dolaııalım, ister misi-
niz? · 

- gveı, dol~lım. Hep otomobil icin
de oimaktan da insan sıkılıyor. Sizinle, 
Samsundaki gı"L • •-•" hl ·• •• •• · "" ~.=Ca r yuru~ 
yapalım. 

- Sonra hedefimiz lotan bul mu? 
- Allah bilir m<'raklı adam! Bir ka· 

dın böyle kofay kolay karannı verobi
lir mi? 

Pertov Gülene dikkatle baktı: 
- Bilmem aldaruyor muy1.11u? Bana 

öyle geüyo,r ki birisini veya birsey bek
liyorsunuz. Yahut, Bandıru>ayı hakika
ten beğendin.iz de harPketfl" i~ticalini:z 
·oktur' 

HAK.Ki OCAKOCı.tl 

1 

- ll(Zftaralı 1 inci Sahifede -

yare motorü ve 200 büyük bo!11' 
bardıman tayyaresinin esaslı parcll' 
larının imalini temin edeıı bir ı;:Jaıl 
hazırlad.ığmı ilan etmiştir. Bu protl' 
ram Nort Amerikan Edisoo K~' 
ninin iştirakiyle aktedilen mnkave' 
leye müsteniden hazırlanmı~tır KaıY 
sas Sitide bu maksatla ayrıca bit 
fabrilı:a kurulmağa ~mıştır 0<I 
fabrika gelecek yaz sonlarında taY' 
yare parçalarının montajına başlı
yacaktır. 

KISACA 
•••••••• 
Külcihları deği~ece_· z 

qaliba •• -·-Ya=azc ECZACI KEMAL K.AKT 

G~çenlerde yine bu sütunlarda. br 
ranlann bıışfanna geçirdikleri kışlılı 
yünlli kiilahl rdan dem vıınnus, $e\I' 
tana külah ıı;<!ydittn kadınlann niha,·el 
1.-mıdi eJlnivle lanna külfth p:eçirm,... 
!erinden balısct . · "m. İlti ~ evvel !ıif 
mecliste bU.im bu kUlfilt yazımız me""1' 
ubahis olmuştu Baktım. bayanlar heP 
bir fikircfeter. kül ları t4eği"ece~z dl' 
.vor lardı. 

Kllıbık dci!Utm amma. iM aramızdıt• 
kadınlardan da korkmaz deililim. Me
• • bayanlann külah deiistirmeletİ 
modaya uymak kinmiş. simdi :ıeffaf kli
IAftlar çılmıl$. başa ııec:iriJince saçlar• 
kulaklar, en.<e nı:nen ııörilnüvormwı. 

Ben kendı he.ıabıma küT!ih;,, şeffaf ol
ması.na hiç taraft:.r değilim .. Külah r,e'/' 
lM1l1n ve .lteYdirmenin zamirinde bit 
ôzli!ik va~. Şimdi bu ici dısı meY' 
do.nila küWı !arı ııevmek. bile bile 
ıles demek olmaz mı? .. 

Havat bu. ba>.ar. bil~ bile bilm"1Tlezli
!i;c .~ehnek; bıızan ılı ı>:Örc ~öre ııörmivof 
11bi aiit·i.irımek icap eder. ikisi de ger~ektc •. yorgun oldukları 

için. y~Lc:ten 'onra. faz:la durtnı"ı:arak 
odalarına çekildilı-r G\ilcn meywıtu. 
(:ok accmİc:f"..., çok safca harel-:.rt ettiğini 
hissediyaı:. kendi k~adi~i az41rJı ·ordu. 
Bir dakikalık bir infial içinde Ayvalık-

Sabah 1Q191ldıji1 -.akıt Gülen lı:udiru 
·, . ..,_ d~ buldu. Şimdi n"'l<'si ye
rinde lııll. Basicıin gelecemne inanıyor
du. O -nlat kolavca anla"cak.lıır. her 
Ş<"yi • tw•kl rdı. Pertev bu müJ;katı 
nasıl ~caklı? Genç kız bu nokta 
üzerindeı ~ dıırmı~·ordll. Bu iyi arka
daş Gülenin IU iı:ne kanı ali\"L:asının ge
~ici bir kaprisi olmadığını anlıyacak ve 
'1iC" siiphesiz ı~rar etmi,:.ecekti. Bunun 
çin Gülen Perl<v<ı vaziyeti izah i ·in bir 

kıyorsUDUZa 

- Hakkınız llOk. deAil. Zan.....Wim 
ki az.. çok her ke.a için de ood diz. So
murtkan bir surıııt lı<>~ ~den bir şey 
değildir. l'aht ~e lırr zaman İClMltin 

Süfl•rini içiyor ve kon~uyorlardı: 
- Bu ?Üı•I deniz kars1'1nda. bu ılık 

hava iC'indc- nP.s:enizi ~ı;ı;ac::ı:k ne ola 1>i .. 
li • . r. 

- Belli o.lur :nu !.ı;:i':' tnsaırun ~ıınrt•n· 
kadar yU'ksPfn1iym n.. kadar SC'hf'•ıler 
Tar ki d'uyP"uf;ırııı.;,;ı Tıtıt .. inı oTur' 

- Belki de pek bea~neceğinıi iln1it 
e-diyorunı. ,fJp]~ s:öylC' bir pirarle of)ıi··
ı Ptrofı goreliın bakalım. 

V0lkoh yola cıktılar. Bi;ı·Ie nr1<.ı ı,,. 
rı rıP kad~r ~eıi' tilrr vanını!';lardı' P r 
'\' <l::ıitnn ,.."'~ ,.,;rtr{i lı.rır~k:.t' ed""r. cr;j 

~ ·füf h.-,,;lıklar icind..> on...,leli. dalc•' 
U hn .. Jttr. :-:aklanmrık h•ttvYır·dik1E'rini ~..,.. 
' ri\ orkır_ F.•t n kadın cin ~akfanm:tk" 
t:nı. "'h-C:tde <.;;ılcmın;:ık ~erektir. A'e"if1 

r • 
lınO.. o • 



d 

ıuı 
S.tlfll'B 1 
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ıımanıar11 A decinte 1 

takip ettttteri maksat 
Denızlerdeki harp 

In~liz ticaret 
trbfercner mühim bir I'· IUZJ tnı BiR ıo. YUIH. nıuı H - ı 
d rbe rni hazırıı~or? MESSl~I s FYAYA GELDi r Dl s .~ v ZIJET 

lt11l:yan 
rına 

uydarmala· 
ce.vaplar -·-

emİSİ Z8 yiatl - Bastaralı 1 inci Sahi/ede - ~ Ba,taralı 1 inci Sa.mi etle -
- BClftartılı 1 inci Scrhilede -

Dünya efkln umurni1esi Yunan ...n.. 
letinin hükUmete tam bir milli tcaanU'" 
le baih olduiunu hilh. Bu birlik .. , .. 
sinde Yunan ordulan ftalyan propagllfto 
dasıma aükutle geçi§tirmeği tercih etai
ği zaferleri i1tihsal etmltUr. Yunan •• 
lngiliz askeri şefleri arasında noktai na
zar ihtilafı haberi de bunun kadar ya
lan ve uydurmadır. Arnavutluk askeri 
harckabnın sevk ve idaresinin İngiliz 
askeri erkiNAa bırak.ıdığı hakkındaki 
haberleri ayni suretle tekzip etmek la
zımdır. 

A denizin en 
dar kısmında 
hakimiyet te-

min etmek 

Salahiyettar b r fakıyetle netıceıenmiş ve hir çok ·yan. 

a,..alı or vaıı\ cd~ l bir i<.>plantı yaum~tır. gınlar ... kanl-·-
~ Al f ESKİ PARTi SEFLERiNiN .... m~.u . - l man za er BEYAN Al\fE t.. l~NAN RES!\Iİ TEBLİGİNE GÖRE GEÇEN HAFTA MUTTEf K· J.ondrn, !1 (A.A) - Royter ajanc;ı Atine, 21 .!~A) - Yıman başkuman-

LERE VE BITARAFLARA AiT mutlaka bı•zı·m· Bcl.ı?rndda.n istihbar edivor : •Bul2aris- danlııtı teblıcoınde rnuvaffakıvetle neti-
tnnn dokunma ınlar" haslığı altında celcncn mc\'ztt hareknt oldui:ru ve blr 

Hiç BiR VAPUR BA-TMADI mül.ıa Bulgar siyasi partileri şefleri ta- (Olı: ha~ l<?~u i~ edildiği, edrler dir diyor rafından nesredHen beyanname bUyUk Wındıb bildi?lme~ır 
Londra 21 (A.A) - Atnirallık daL'"C- bir alika uyanifımuştır. :.Yua-oda• «&U· . Yunan d:;Jıilt enınıyet ne~a:eti tebU-

sinin haftalık bülteni 12-13 ikinci Ka- teleri bu beyaıuıanıeye ilk sabifelqinde ~nde ise dilşman tayyat'f!lennın Pireyi 
I i!t t nun gece yarısı nihayet bulan hafta zar- ~· ı Ilı merlfı i I yer vermi terdir. bombardıman ~ttı1<l~ ~~u .. ~~lk ara-ng er eye §E'Ce atıP• fında düşman faaliyeti sebebiyle ticnret r es a ng •.. Yuı!oslav resmi mahfiHeri bu hususta smda bh- cok kimse1erın olduızu. muha-
ruzları azaldı, bunun filo.su kayıplarının ceman 30226 tonila- l~.z mqf1UJfyetfne môn• mUtrul\a yürütmemekle lıeraber Parti cirlerin iskun edildiiil mahallelerde bir 
sebe j flP olabilir' toluk yalnız dokuz 1nmtiz vapuruna in- olamıyaCC!ltmq.. ı;eflerlnln. bevanmımesiudeki kat'! ifa- kaç evin yıkıldıf!ı. ~ildiril~~~ İtaly~n- B 
l..ondr.ı, 21 cA.A) _ Roytcr.ajansınm hdisahrbettih;;nftai bhi!dibrı:nekt~dtir;.kBir kerb~e Londra. 21 (AA)_ Bitaraf mahafil- deyi ve Bulgaristanın mutlak bir sulh lann iki t:ıyynrcc:~ın di.i!';hi?U de tebliğ- orsa 

Da\a ıh uh•abiri bildiriyor • Bitler a a u a ıç ır mu :te·ı veya ı- den oi?renildi!:ine ~öre Berlindc hiikii- si ·aseti takip etmesi hakkındaki ısrarla· de 7.Ik:redilmekte~ı.r. 
ı 1 ni miilıikatuun °lk · ncti~elerin- taraf vanuru kaybPdilmemiştir. met ~mına liÖZ söylemeb mezun bir n tasvip edilmektedir. l<l or~ya ve Cınt Hanyaya. bombalar 'ÖZÜM 

d n · ısi pek mulıtcrıı:ı olarak Akde- 12: 1.3. i~inci ;ı<anıtn aece .i biten haf- zat Am~ın:m ı?QZCtecil~! da!et. ede- eh~~ ~R~~Ji~~~at yoktur. 538 M. H. Na2lı 
nize :ıha baska Alman filolarının l?Ötı· ta, bırbınnı takip eden r mı kayıplan- rck vazıyetı şu suretle s1.nl1 etmiştır: lSo{AfyBat, 2Tılm(EA"l~)l\1Ü~~·!!'!.~ar mec- Yunan kralı mafeste Corı; öğleden 523 K. Taner 
drl'ilnıesini teskil cdcccıdir Bunlnrın fn- nın va nttan pek a. ı o'dul'tu be.ıtlncl p 470 Üzüm Tanın 
giliz fihrnııun Jınsarn u~ntılıp çekilme- haftadır: Kayıpların ~enezzü.lil hakkın- 1 - Mihver devletleri clıcnuniyetli lisi 8 saat müddetle toplanmıştır.. Bu onnr ireye ~iderek yıki)an ver!eri gez- 208 M. T 
· d bir f kir k t u Clhet kavde- bir darbe indirmeden P;VVel almat'ak toplantıda ziraat nazırı BoTıliyanof tara- mlş, uırnrJan 1•akından iesbit eyJemis j. .,~ranto sıne intiınr(!n Akdcnizin en hassas nok- n ı verme çın ş · ~ lıl l 168 A. R. uzümcil 

tası olan Sicilya knn:ılındaki tazyikleri- dilm~lidir ki hafttılık vasati T~mmu-ı~.a tedbirler hakkında daima tam bir itiln- fından teklif edilen 80 Uanun Jayihacıı ve yara ar a ı;toıilsmUştUr. Halk kralı 149 Akseki Ban. 
ııi arUırmai!n te5chblis edecekleri de 81 bın, A~ustos vasatisi 80 hın, Eylul fa ''annaktadırlar. ve diğer bazı konun lAvihalan kabul elkıslamıstır. -.-.- 167 S. Sülevmanoviç 
ınnh~kJmktır. narc>katın bidayetinde Al- vasattsı 101 bin, TeşrinievvC'l vasatisi ı . uh kkak edilmiştir. Nazırlar bundan başka 516 63 Esnaf Ban. 
ıı ..,l nn Slcilvadaki üsleri ve tny:vnrc- 86 bin, Teşrinisani vasatisi 86 bin ve bl-

2 ~ ngiltere m a mağlO'P edi- milyon levaya baliğ olan fevkalAde bir ·ocu M 61 P. Paci 
1 ·.,·n m rm11u nek bihiik de:ı.iJdi. ·~im- rinci K nunuri ilk haftasının vruıatileri hleeekikktirati. _BugUnt dmevzuk ko~~ noklü!& bu ziraat bUtçesini de tasvip etmişlerdir. Bu 40 Riza ihracat 

... •? a. ıspa e. ece as ıı:rı usu n tes- ._ı....ısat .. : .. aat ban,···--d ..... yaptlaca1c bir d ··ın.eniMi rinc l!İirc pek muhtemel ola- de 86 bin tondu. bit d iba ttir U11ı= ...... 1"1.::>uı ~ ş 30 S. Bencuva 
'· lıu ınikdm- 100 fannrevi müteem.+ı Londrn salfthiyettar mahfilleri şu cl- ın en re · istikrarla temin edilecektir. BA LADI 6 Necati &rekc;i 

d "ildir. l\folta fonrruzlıınndl\ ölen Al- heti tebarüz ettiriyorlar ki kayıpJnnn 3 - Birl~ik Amerika dE."Vletleri bu 2423 YekOn 
ınaıı uil<ıf rı ''e miirettebat en f!iizMe Temmuzdan ikinci Teşrin ayma kadar mn~lObiyete mrınt olamıvaca~ gibi Av- RlIDGARİSTANDAKi SOVYE'I' _ Baftaralı l inci Sahi/ede_ 215115 Eski yekltn 
efrnttı. n ı d Alm n csn fikrinin Ak- devam eden vasatilere nazaran çok dun rupa harbini ~enişletmde de muktedir MÜME SlLLERI DE &kerl bakımdan bu harekat çok mU- 217538 Umumi vekUn 
dı>nizin en d r kı rnmda tayyarelerle olarak dc:vmn etmesi memnuniyeti mu- olamıyacaktır. DEÔİŞTİRİL~fiYORM hlm bazı noktalar arzediyor. KUçUk bir No. 1 
lı"ıl 'm'" t tcmhı; oJdııintnu g(i tennek- cip olmakla berab r bütlin gticlUklerin :M:oskova. 21 (A.A) - Tas ajansı bil- kuvvetin bUyük bir kuvveti hırpalıya- No. S 
trcHr. ıkt;hnm edildiP,i demek dePildir. Deniz h 4 

be !:ı,~kfarı kürrk~de çıktinacak Albir diriyor : No~ gazeteleri Sovyetler rak: rlcate mecbur edebil~ hurada No. 9 
:R ı e nada marcsal Görinı? garpteki ticaı-et yrr>larının rrlmar,w,a dogrw u olan ar r cnmeme yase e • birJibinin Bulgaristan elçili~ memurla- ....... & No. 10 

manya sadıktır ... ~. görttlm"~Ur. İngilizler yaralı ve ölU ol-

16 5() 

18 
18 
22 25 
15 
23 
2G 
25 
21 
32 

19 
33 

P 1~· n ve milıettebabn mUmkün ol- te"l'laytılünü nıU ahf'de etmak cec:aret · nnın vazifelerini memnuniyet verici bir "":i• İNCİR 
ı... k .ı i · h ı · d d -*- mak üzere 1700 zayiat vermişlerdir. 

• 1 "aıtr 11ra at t>Tıne mfü1
"''l " f' er ve H bir kcvfivC'ttir 211 J / tarzda yapmadıkları h;in tamamen veya ll35 M. Beşikçi 6 25 

gıl.i iiriintivor. İngilterevc gece taar- J ~ f' ._ JYJQ taya yapı an hü- kısmen azledileceklerini bildirmektedir. 1TALYAN EStRLERfNDEN 4 676 Scrlf Remzi 9 
ru71'lrının durmasının sebebi de belki Gr.JCft r'1't!>",'l" or 1 uC1)1 Tas ajansı bu haberin doğru olmadı~nı BtNt DAHA H1ND1STAN?A 364 M. İzmir o~u 6 75 
budur. Samldıibna göre hava Mlcumla- Rıtz!Je!tf tebr!Jı etti.. cumun plançosu ve uyduruldu~u bildirme~e mezun- Bombay 21 (A.A) - Afrikada esir 172 Niko Baladur 9 
rının hafiflemesine diğer bir seben te Tokyo, ı f (A.A) _ B. uzveltn U- dur edilen İtalyan askerlerinden dört bin 168 H. Avni özmr 6 
gece yansından evvel nihayet bulması çGncü dafa olarak birleşik devletler re- - Baftcrralı 1 inci Sahiled• - · -•- kJFiik y«ıf bir kafile daha bural'a pi- 105 Yusef Gabay 6 
hnl<kındaki arzudur. CUnktı Fransadaki isicümhuru aıfatiyle işe başlaması üze· Balftarlal' hafılııncla ml§th'. 73 M. H. NRih 7 50 
mevdanlarda sabahın ilk saatlerinde sis rine Japonya imparatoru kendi.ine bir v_a tehlike i,are~ v~rilmiştlr. Birinci a- ~ onf -x- 41 İzzi ve AH Fesd 11 50 
:'ı ere inisi müskill bir Va?Jvete kovmak- tebrik telgrafı RÖndermiştir. la~m ean~ıında ~ıç bır tay.~re gözükme- ,,,,. " e........ BiP lsllk:re llıtuat 37 Ali CeJik kaptan 7 
tadır. Alınanlnr halen İn{!J1tereve eski- ımmnnnnnınınnımmnmıııııınıııııııııımııııı ın11tir. lkınci alarm da ınunferlt bir tar· Budapeşte, 21 (A.A) - 'Onlversite 11_...,. M fı da 2771 YekQn 
!inden daha az tayvnre hücumu ven- lenin şimdilik en mfihim rotu oynaması yare ada üzerinde uçmUf iae de bomba profee&lerinde.n Jul Meszarm Bulıar .__..._. . OS OH 117871 Eski yckOn 
maktadırlar. İngilizler b~ndan istifade pek muhtemeldir. Fakat öniJmü2deki atılmamqbr. milletinin men.sel hakkında bir seri kon- Moalcon, 21 (A.A) - (Tıu) ajan- 120642 U umı kU 
ederek son zamanlarda evvelkinden da- altmış J(iln i(inde veyahut hundan da- Pazu gÜnU M&ltaya yapılan \ütle feranslar vermde başlamıştır. İlle kon- 91 tarafından bildirlldiğlne göre lrriçre m Y~AıdRE 
ha fazla tavyarc dlişürmU, olan ~ ha evvel hava Mkiıniyetini tesis için halinde hava akınlan eanumda ilç ki- ferans diln verilmls ve konferansta Bul- mffit tkttıat nezareti dıı ticaret murah- 11 çuval Nohut 
müdafna ının veni usullerini tckemmUI Atlas okyanusunda ve e-arbl Avnıpeda liseye iubetler vaki olmuıtur. 1090 se- gar elÇisiyle Sovyet ve Türkiye elçileri, haa Ehroun riyaseti albnda bir lsviçre 144 balya Pamuk 
c.ttirecck!crdir. daha biiyük blT 11mh:t:rPhenfn ba41aına- nesinde inta edilmit olan bir kilise ta- hariciye nuareti mi.imetJSilleri de dlnl.- tica:ret heyeti 20 ikinci klnunda Mo.- 40 ton P. Cekirde~ 

A '''1" 11 •do 'e '-ı1 ı c-.r' t ı r "tıde- • .rln miiın'kiiadiir. mamen harap olmuttur. ylciler arasında bulunmuslardır. kovaya muvasalat etmiştir. 250 cuval Susam 
ll±:m:a:z 
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Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
tZMtR SICll..t TlCARE.T MEMUR

LUCUNDAN: 
( Kula mensucat fabrikua Türlı: ano

nün ıirketi lmıir ıubest ) ticaret unva
nla lzmirde birinci kordonda pa1aport 
1ık1ell kar111ında 138 numaralı mağa-

Altın ;~ u,-a Ankara radyosu 

~t~ENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ''e tesirini derbat gösteren bulunmaz bir devadır_ zada mensucat ticaretile ~tiğal edea 
. np, nezle, enfloenza. sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENİNE kan ve derman baplariyı. iıbu ı1rket tubesinin ticaret unva• "'° 
ıgortalayum.. Abdurrahman Çolak, Şahin Gürel. Uit-
BiOGEN1NE; ~aima kanı ta:zel~yi_P kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariçten eelecek her tttrlil mikroplan ölcJa- fll Daracan\ı'ya verilen temsil 'Ydi&l.+

rfir. Ta~ bir iştiha temin eder. Sınır ve adaleleri sağlaınlaştınr, zeklyı yükseltir .. Bel &nteldiil •• ademi lktida- naae.t ticaret kanunu hiıkilmı.a.. .-
nn birind •ev851dır- ...,... 29 19 . a_.....,,. rı..r- - .... 

BfOGENINE; kullnnanlar kat'iyyen kardan, klftan. soğuktan ve havaların değişmesinden müteessir olmazla•. • • edildtlt illa olunur. 
Çünkü vfıcudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthiş akibetlerle neticelenen GRİP, nezle, eDo- tzınir ıiclli ticaret mom\ll'\l ......t 
cnza, ıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hnstalıklardan kontnınak için bUyükler sabah, öğle, akşam, birer, sekiz mühril ve F. Tenik t..... 
yaşmdnn fistiin çocuklar yalnız sabah, akşam birer BIOGENİNE almahdır. Hasta olanlımn knrtnlması için de bH bir 1 ı VEKALETNEME 
rnikdnr :ırttınlmalıdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. Bta dokuı: yüz lurk bir teneel tiıııtut b-

~~l!f''.D_ .. __ aman~~~~""'1""!!B~M'ill!l!l _____ m.!ilJiill"111!rf"~:;;.~?!mi ______ ll!!l_ım_ıMıwJ..M nun ayının on bet\ncl ç.arıamba -nU 

l • N f ..,. '"d ·· JüiiJ.. d ......................... ! .... ! ....... f.1;.. ıaat doku-ıda bea zirde imza w rutı-
zmır a IG .PJ1U Ur !IUft en: ': hUr ehibi mahkeme ba kltlbl ve l\Oter 

C ı lhuı ıvet Kız en~titüsünün sıhhl tesisatı 19/1/1941 taı ihinden itibaı·en 15 5 OLf Vf ER VE vekili Muıtafa Erdll adliye bina da 
gu d ti k:ıp lı ıarf usulüyle cksiltmey@ konmustur. Keşif bedeli 13522 li- : ŞIJREKASJ LTD. dairemde i imbı baıında iken TIJ'lus bu-
radır 5 lan devat Uzerifte Kula mensucat fab- ~••illW 

Ek.sılt 1 ve gırcccklcı', kapalı eksiltme şartnamesini, mukavele projesini, kc- : VAPUR ACENTASI rikaa Türle anonim §irkett miidilrtlnün 
şif h lA nı, fenni ve hu usf c:ar•name. silsile! fiat cetvelini İzınir Nafıa mü- 5 ATATORK CADDESİ Rees bın- odasana geldindi or da hazır bulunan 
dür ugünde ıne\·cut dosyasında tetkik edebilirler. a TELEFON: 2443 V• zat ve hüviyeti lanil tehadet halleri 

-·--BUGÜN 
8.00 Proj(ram ve memleket saat ayarı 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl. 8 .\5 
9.00 :Ev kadım - Yemek listesi... 12.30 
Porıram ve memleket saat ayarı, 12.33 
Müzik : Halk türküleri 12.50 Ajans ha
berleri 13.05 Müzik : $arlolar 13.20-14. 
Mewk : .Racbro eeloo orkestrası.. 18.00 
Prosram ve memleket saat ayan, 18.03 
MUzlk ı>L 18.30 Konuşma (Dış politı"ka 
hAc:Weleri .. ) 18A5 Çocuk saati 19.15 Mü
zik : Cocuklar iclıı 19.30 Memleket saat 
ayarı ve aıans haberleri 19A5 Mü7Jk : 
Fasıl heyeti 20.15 Radyo ı;!azetesi 20.45 
Müzik : Radvo saz heyeti 2110 Kon'* 
ma .. 21.25 Müzik : Koşma ve semnler ... 
21.45 Müzik : Riyascti<.'tlmhur bandosu. 
22.30 Memleket saat ayan, ajans ha
berleri, bo snlar fiatlerl.. 22 45 Müzik 
pi. 23.25 - 23 30 Y annkl p o~am ve ka
panış .. 

E Ut " ubnt 941 carşamba günU saat 11 de İzmir Nafıa müdUrlliğündo : Londra ve Lf verpol hatlan içhı o1mad1ğı bittahkik anlamlan Kulanın K 
ml!tescld<ll komısyonda kapalı zarf usuhiyle yapılacakbr. • i ih l S Ali hallest d Şerif -"' l ayıp aranıyor Is ki 1 · ehli : P yasanın Uyacına glSre vapur a- eyt ma n en ı:ıoy eY ve tzmlrln bu m-•hur kolon•umı 

te • i erın 'yet ve Tiraret odası vesikalarlylC' 1015 liralık muvakkat te- : nmı:ı: sPfer vuo.'lcaklardır. Mahamlt mahallesinden Rc§At Erollu- H''~' _L ~ J 

ı ıinatı havi olarak haz.ırlıyacakları teklif mektuplarını kapalı zarf icinde yuka· ................... h...................... t rlfl il b lll 1 tam l'n.ı cczıuıanesinden alac•lnnuz. Erzincan feJAketzedelerinden validem 
rıda yaz.ılı günde muayyen saatten bir saat evvel komısy· on re!s1 'Mne makbuz · - nun 8 er e e 0 n unuur 'Ye Ç"aki K 1 K At...-a H Ah t k S fi il kU ük kar-

uk · ,u,... KVll'JALP"C!.• İCRA 'll.n;'\1\.-TTDLU- kenunt ehtyetl haiz oduklan gôru1ea TI: u et ema • l'ft""t ya- acı me .arısı a ıye. e . ç. 
m abılinde teslim etmeleri lfızundır. Bu muayyen gUn ve saa!tcn sonra vuku ""UNDı::.ı•AN · . .B.9:"'1. nu:A•.n.ı~• d d hfuz Sa:Uhr l par dC'$lerim Kadir ve Fatma ıle Iznure hic-
hulacak miiıacaatler ve postada vaki gecikmeler kabul edilıniyece'h.-tir. "" noter aireıtn • ma ı t earet • ret etmişlerdir Yirmi "ilnden be · iz 

22 _ 28 171 (l02) ve onay! oda.ıınoa 2-9-940 tarih ve _ TOrkiyenln b~tün zev~i kendi- mirde malCtl bir vaziye~te süründ~~ 
Armutludan Lütfü Okcularlıoğlun• 328 numara ile tasçll ve ilAn edilmlt ıınde toplamıı bır pheaerdır. Takli- halde bir türlli kendilerini bulamadım.. 

• borç]u Armutludaa Abdullah Nuri ve a~rgüler mucibince (Kula ıaensıac:at lab- di yoktur. Çünkü yapılamamakta. Bulundukları yeri bilenlerin insaniyet 
lzmir Nafıa Müdürlüğünden: o~ullan Mehmet ve Abdullahtan yalnız nka91 T. anonim ftrketi) adına a a~da du. namına bildirmelerini rica ederim . 

. Cıiınhuriyl't Kız enstitüsü elektrik tc satı 4269 lira 95 kuruş keşif bedeli ilie- Abdullah namında 21/5/1936 tnribinde yazıll vcUletnameyl itaya sellhiyettar HtLAL ECZAHANES İzınirde l\lezarlıkba 1 Büyük Ab-
rınd ~ı l~, 1 1941 den itibaren 15 gün müdd tlc • ık eksiltmeyç konulduğundan 97 tapu nwnarasıyle kayıtlı nda içi mev- ~irlnd de~eco imza aahiplerin~en ve l dülkadir ~ hanında Erzincan fe-
hteklılcrın 2490 sayıh yasa hükümlerine. ı,"rc hazırlıyacakları teminat ve ehli- kiinde kayden 172 metre murabbaı va· dare eliti azalarından !5att oglu Rah- lfıketıedelerJnMn Hacı Ahmet oğla 
Yet ve ikalariyle birlikt~ 5 subat 941 çarşamba ~ünti saat onda Nafıa mUdürlU· ı.tyet muamelesinde bir dönüm Uç evlek nıi Çolak ile Ali oğlu Hatim Cıir ede- DOKTOR HACI MUSTAFA 
ilinde mUteşekkiJ komi \ onn müracaat ohınmuı. 22 - 28 170 (101) genişliWrıde bulunan 200 lira muhaın· cekle1' veçhile bir kita veJc!letname CELAL Y ARICIH 

men kıymetli znHk<lr baAı Htı1mak U... tanıiınhııt talep etmeleri Hzcrine arzu ıç HAST AUKLARI 

ViUiyet Daimi Encüme11inden: 
Torbalı - Tire ~osesinin 51 inci kilometresinde Menderes k?prüsiinün Arım 

göstercH kenar ayağı 3c,.lııe ahc;ap kazık rckzi ve milteforrlatı işi 1005 lira 
17 kuruş bedel ile müstacelen nazrırlığa konmuş oldujundan isteklilerin ha-
7.ıthyacakları muvakkat teminatları ile birlikte 23 ikinci kanun 1941 perşem.. 
be gllnü saat 11 de VilAvet Da1m! encümenine baş vurmaları. 

21 - 22 194 (95) 

re mUzayedeye verilmiftir, ~ ,alaitler yenında ke.ndilerlnden 1..sr memleket hutaneai dahllt hu-
13/2/1941 pwşembe gllnt1 ..at il - 12 eoıuldukta ı hw fftaf birdea söze batla- t ı. Hrirft- tefi. 

de Kemal~ icra daire.inde ya~ dılar dedilerld. -'irketimis idare mecli- aPaEa da atda b ila Ite.w 
birinci arttır da teklif edilecek bed •inee ın6ttahlt 6-6-940 tarih ve 14 laW •edam: eder er anu 

ıraaaaa~DDCOOOGIDCOO'".,,.~ 

Kızılay cemiyeti İzmir 
merkezinden: 

KtZILAY MENFAATiNE muhammen kıymetin yi.lzde yetmif be- nurnaıaJr karar n. lzmirde blrlıd kor- ~ . . . 
sini buldu~ takdirde ihale edilecektir. donda pasaport iskelesi ka.ı,uında 138 M o~ 1:"39~541 BOYOK KONSER 
d 

Noksan bir bedel teklif olunduAu tak- nu.....ı. mağazada teaiaine karu ve- WAYENEHAene ane. NE ..l--...:. +Lı--• B .-. a._ ..... Br 
irde arttırma on RUa uzatılarak %4/1/ rtı.. tıitlıeUnıh b 1 1 ...._ a~ . .ı..- ey- ftllRIR avn !:1' ;~ aUnti aYai aaatte y_.ıa,. ttt ,,. ,..beye .:'bil~;:_ mua:a': ler •kak nwura 21 {.Kıo_p.Nrvatuvar Profe.sörlel'inden) 

uı arttıumada v..ileeek en .IOll ..,._ Y• fllbe aunına h• Rril akıt i~ Nuri Sami 
ve en fula w.ı •W.biliade ihale oı. -. lt6ıa ı.er ilantıl ru.w aa: ed.c 11 IZMIR BEi .rntYESINDEN r Sellbatt. Gökt 
nwk•ır. ~ wı,..-. ihale n- ........ iaw. twMtil tb:" vet:Mek • •...-W• 1111 :aqlh llObkta mevcut an . epe 
kiileriade ...-...... b,..t.e ,,.. ;; fk.11: 

1 
w ilM- Hl ~•Mit tamiri Sel .Fm itleri JDÜ· .._., :Ba.ilM:wu ve saıreden sonat., 

Jilzct. >·edl ~ depe ~ ver• . .. ... ıHt fah~taıı.a T. uMMllm •• .. ıt.dıeW k..u " wtWJilll v~ trlo ... Sololar 
~*1>1111,.. suı.ber bW baeka ~ubu :::~- al .... 1..-wde bWa.1 lıM- •o. ı.- ar mtlddetle 1'MAl'kla bırakıl. ~ Paur ,Un\l saat 16 da 

.ile t.ra d.MMinde ı..... W ,,]• " JMIMIPOl't tııfrıleel lc•11•ıı.da 138 ~ ~ 1*Wl 888 lır IO it &IU.1 lalonwıda 
fulııı taaiıat btty.._ bug':;ı_ tti- ........ ~eliuıncde bulı.aau. AIMw-~~ tw hı• ee .. :O .W::: M-tt-21-22-23-25 147 (79) 
her• açık bıHwı.ıl" ~tetkik • :- olaıiık, ~ Clr .. ,.. 1Att1 . tadnaıeıı cwmJ.Uıltt'et ,._...; 11•1111111nunnnaaaaaan11• 
eyJe.ınul rl n bts atl1la iiı9etindıe bir ıd· ?-•-4ı völ kıt'1ft ~ -- 8eı* a• ~ ..ı.+vslariyle ~ • 

. ~' .. w aıwa. Wdia••da bulunacU de.4.. ~er -.rı ıa2'eıW lludW .... E2l&la !bale ı.mw ola 11/J/l.Nl .,._ OdeMıf PCll'fı fıulüpteM 
~letıi.a 11 atia wfıada ves!kalariYl• ~·- -~--~-·~.!:~,.,,. ~ 'wtetl __. wt Ji1 ela .... •• _. .Wıllk qlaMı lt/l{UU de kulUp ı. 

daire miıwetı.ı Mı.ıl J.&lde ı-Jdan -- ,._ _auıe... ~ ..a 18 a ı 11 lllM a heN Yat>'laeaktır. :. 
tı ~te ahit ~y-1an.a payı.. -...a,.. _..der..u.na ..,. .. ...... -~ w" .U.tıhd·mlı ....... ıbn"I l/a/l.Nl ıtbıtl QDl _. 

.ınad.a iaarit ~ 9b cı1ııuıur. ~ ....... .ı~ bef'llıll '" .._ tıMf ....... , • .,. ~ "''*'.,_ luri- .... _. •·hdiı Ylı*uaimdan um. 
998/114 6.. 191 (104) bL. .ı.. 0 le- •a&ııı.Ma __. W.... .... ..._ aJ.omw yw q&.-1 m.Udflr- a.,.. ..._ ~ p)melert Ma 

YEN • ...._ ,.._ imle bir .....a ._. ki- klll ' H keelf n lll"f;ıaamM veQblle -.... 

ı• DE iki bu".,::L 8nLeser Odftldf CeeuJı Sslrl•· ._ .,..... .............. .,.. .- -.~ 11onu1at .. ,. •• Muham-~ 
, ....._J.llCUA ille it il -rllıl ..ute ırıea '*iti 1200 •• ınwllduııt --.U .-~ .-...... 941 böı.-L • •&• lıa.tfıaM..... Mi1 ...... ~ ~oWl .._ .. Jhıads. Tal'•hriıl ...._. ~ • "'-' ..... a..• iaUbabı .. 

CHARL/K · ı·ıki ? C~ZAR dmt: Mlu ... ı~IÖIW-- Meaık•S....._ntanrakJMll- .-.ı nrl'HttanlrMl 'fll 
CHEN a 1 m '°OMıiRO Ne ....ı ldue -.,.ti rapon. o1lııım- _, ... : ~ ~~ '- bvt'n tyle ve tlftnemee'ade a&twn.. ......_ 

f.'I. _,., tft .....a ..._. 1*4tik edilmek, ~hit-: fteaııt • .... ._., ._ ewn f1e WrMlde a.le tll'Gııl o1ra •-» Wtkr l llPltre 11.ınar.-
y.....t .... Mrtıll " dl.ret }:ongresiae N.... vekili i 'lrWft ~ ,.... ... 18 da -- 206 nOS> 

JFAN RUSI lf.llmr.. M :=o:,:ı;;."!::ı=--.!,';:: R. ~.i..:"" . hıaolloa • M • • •ı '-•l"'sw-.. 
··~ lJRA r Casuslar ininde OV:AıANMC ~ °" .... 4' ••••. ,.. Co-~r ...... e ............. y.,U ... 4oı.. ,. Jmtt • ~ Dil 7 All KAllÇIOGl.8 
lr.. ~--- __ __ ~ "9t ıeao ~ ...a: um -.nıp • .- W a Yerilıı11• -. ..ek .,... .._. ka... llPI .. •!i .._..... fl6- - w 9 1 .. ........... w 

'sjk 11•-~111. ltnınCfı W. ~ :ri1* kllk l.w ...- ... aaa $ ftDAfttat 
,.,- FJf l'EMf POK8 JtJM& ~ ._ji tilililll • ••••• I/ iw..& ...._. a,... .. ...._. ... H ...... d 4,..... p.ı. Me 1 J ..... •fllr .... He 11.. .... 

~-.~-~.s.~--:~J~-~--~ •• -.ı~·~-~·;•;D;~;=::;:::~ı;;M;~;~ ~ ~f H~~ ~ ~ııJf ~i~- n ~I ~~~· • •mm±m~~ l'o ' a.T..- iMlııll Yt....., tofillMl yaPilHI- ,..u ıuret 9aire4e ..W. ...._ lıf'1Ü neteır vekili .. mi mflhri ve M•tnltı aktı•ı kadar 11MtaJarmı W ... 
... .-.. Hl <*' ...., ........... ~ ,•J«ı p. n1a lirtlil imzua -.... r iM . · 



SAHiFE d YENi ASIR 
19ılll 

SiY ASI VAZiYEr 

Romanyadaki 
Aln..an tahşi
datının hedefi 
boğazlar mı? 

NELER GOROŞTOLER? ROMANYADAKI SON HA· 
DISELER VE SUiKAST 

Alman zabitini 
nereye taarruz öldüren birYu-
takip edecek? nanlı imiş 

Hitler - Musso
lini mülikahnı 

RADYO CAZETESINDEN 
·i 

Son mülakat, Al-
manya ve Ame
rika, Rumen • 

ıs-
A 

yanının manası 
___,,_ 

Hava tehlikeaine karıı tedbirler 
--------------~x.x:~---------------

Is tan bul da bugün bir 
İtalya Almanya lıontro· 

Kafasını kayaya lüne girdi. Bellıi de in· .Suilıa.stçının rürlı pa.sa· 
corprnak iıtiyen ve bu gUterenın istiltisına port!' Ue Roman].laya 

İtalyanın Almanyadan 
istediği • B. Ruzueltin 
natlıu • $imali Afrifıada 

içtima akte_diliyor 
' . . teıebbüs edUecelı.. gırdiği de tesbit 
cesaretı neftltnde bu- Londra, 21 (A.A> Mü.takil edUmiı-
1 l d b ·1 · l Franıız ajnsı bildiriyor: Bükreş, 21 (A.A) - Başvekil gene-a n ar eneye I ır er Bu aabahki lngiliz matbuatını iiııal ral Aantonesko Alman subayı Duringe 

Radyo ı:azctesine gört. Romanyadaki eden hadiseler arasında en ehemmiyet- karşı yapılan suikastı hı.her alınca kati
Alman askeri tah..<idatı hakkında son ge- li mevzu Hitler - Musıolini mülakatı lin isticvabı biter bitmez divanı harpte 
len haberlerden cıkarılan durum şöyle- teıkil etmektedir. Tecrübe isbat etmiı- muhakeme ve derhal idama mahkUm 
dir : Banat bölg"5İnde yani Romanya ile tir ki iki diktatörün görüşmeleri mihver edilmesini emrettiğini Alman elçisine 
Maeari•tan ''e Yugoslavya hodutlannın devletinin bir taamız hareketine bq- bildirmistir. 
birfo,tij(i bölgede evvelce tahaşşüt eden !angıç olmaktadır. İlk t:ıhkikat •uikast failinin Türk pa
lmvvf'tler Romanyanın iclerine ve şima- Deyli Telgraf gazetesi müakaıın Fler- saportu ile Roman.yaya girmiş ve Yu
li Tuna kıyılanna doğru kaydırılmakta- teşsgalende vukubulduğu ve baslıca naolı olduğunu belli ettiğinden Blikreş 
dır. Bu bölııeye Macaristan üstiinden.ye- mevzu ıtalyan kuvvetlerinin tama~en Yunan ko!onisİ;'le. ~ensup on mi!hlm 
nir•en bazı kuvvetler gelmekte ve Kös· veye kısmen Alman genel kurmayının şalı.is te':'kil edilmıııfu:. ~umen payıtah· 
tcnrr. ile şimali Dobricada talışidat bir kontrolü altın& verilmesi işi~in teşkil ~da s_ın~ast kuvvetli hır heyecan tev· 
mikdar arttırılmaktadır. Balen bp mın- ettiğini yazmaktadır. lıt etmıstir. 
taka~a 4 • 5 ttımen oldoio ve Almanla- lttibaz edilen karulara gelince bu Bükreş halkı :"~ foji.l'.onerler ?u s~-
nn ltahaya y .. dnn için bir bn(uk ay hususta ancak tahminlerde bulunulabi- kastten nefretlennı bıldirmektedır. Suı
sonra BolgaNbmdan l(eçerek Se18ni- lir. lngiltettye kiitl~ halinde bir hücum kastın Enteli"!ns servis adam~ tar~
ie inecekleri lilylenmekt.ıdir. yahut Akdenizde, Balkanlarda bir ta- fından yapıl~'? ~edilmekt~. Leıı-

Evvela bir buçuk ay içinde böyle bir amız icras karar ilıni 1 uh yonerlcr ve unıversıte talebelen Alman-
har.,kete geçebilirler mi? Romanyaya temeldir. ma ver ' 0 ması m • Y~ elçiliği ve başvekalet önünde teza-
getir ilmekte olan kuvvetler Macaristan- Gazeteler her iki ihtimal hakkın da htilurl~r?eb_ ilbdulun.~ş]rak Almaikastnyayadslaem~-
dan ~-·•n deıniryollariyle nakledilmek- ütt" fikl · huni k erını ırrnı er ve su o yısı-

m e erın an arıılamağa lruv- 1 fr t ,_,_ t · ] d' 
tedir M>caristandan Romanyaya mUte- eti h bul dukl ka d d" e ne e u.uar c mış er ır. v e azır un arını y e Jyor- .rı..----
veccih U• deıniryolu vardır. Bu Uç yo- !ar T' 

lun kahilivP!i günde otuz beş kırk tren- Deyli Telgraf muharrirlerinden biri /ngiliz filo kumanda. 
dir. Bir Alman tümeni 75-80 trenle nak- ~unları yazıyor: 
lec1il•ı ' t t0 dir. b t 

lki diktatörün ne go'"ru'"ştu'"klen" bence zının e yana ı Buna nazaran bütün hatlar k§milen 
asker nakline tahsis edilirse ancak iki "ok açıktır. iddia ederim ki mülll.!<atın 
giinde bir Ahnan tlimeni Romanyaya l:ıaşlıca gayesi İtalyanın Alman askeri 
naklediloloilir. Fakat tatbikatta buna da lrontrolü altına kurulmasından ibarettir. 
imkan yoktı.,., Çünkü Romanyaya gön- Bu vaziyet bittabi İtalyan millPtinin ho
derilrn kuvvetler için ktllliyetli malze- •una gidecek bir şey değildir, Mussolini 
me ve rairc nakline de ihtiyaç vardır Almanyadan yardım istemiş ve bunun 
Bu itih.rla • trenler;n en az yansını bu mukabilinde Hitlerin sartlarını kabule 
mako;a.1a tahsis eti" '< ;., ,, eder. Yani -necbur olmustur. Zahiren de~ilse bile 
ancak dört günde bir tümen nakledilı>- lıakikatte İtalyan kuvvetlerinin Alman 
bilir. s" halde bir buçuk ayda nakledi- <evk ve idaresi altına vemesi mlilaka
lebilrr•k kuvvet miktan 10-11 tümen- tın es3•ıdır. Böylece 22 Mayıs 1939 da 
den fıı•la olamaz. Berlinde im1.1 e!lilen askeri ittifak mu-

Nakliyat bugünkü tekilde devam ahedesiyle MussoHni ltclyavı mihverin 
esiri vaziyf'tine sokınu'i buluntn::ıkt ı dır. 

ettiğine göre bir buçuk ay sonra Ro- Deyli Heraı..ı ııazete<inin oı.ıJomatik 
manyada ancak 15·16 tümenden muharririnin fikrince Hitler Mussolini
ibaret bir Ahnan kuvveti toplanmı• ye Akdenizd~ lMilter•ve karsı hareka-
0!,,.bilir. Acaba bu kadar kuvvetle tın idaresini bund1n böyle kendisin• bı
Almanlar aöylendiği ve iddia edlldi- rakamıyaca;;ını södemi tir. 
~· bil B lg • d k Hitler İtalvanın - artık müsavi lıakka 
gı veç e u ar;atan an geçere malik telakki edil cnh•rcei; ini. t•k ku
Selinik istikametinde bir harekete mandaya ihtiyaç olduğunu ve bu ku
tetebbüa ederler mi, edebilirler mi? mandanın Alman kumandası olması ican 

Alman ordusu böyle bir harekete te- ettii!inl söylemiş olmalıdır. Buna nıu
tebbUs ederken şu noktaları göz önün- 'kabil 1talyaya iklısadi varrlımda buluna
dc tutmağa mecburdur. rak bu memleketin dalı ilen cökmcsine 

1 - Evvelıi emniyetini koruma zaru- mani olacaktır. · 
retleriylc aşağı yukarı 6-7 tümenin Ro- Niyuz Kronik! ııazetesinin Llzlıon mu-
manyada bırakılması liizımgelecektir. habirine göre halen ltalvada 1500 Al-

2 - Bulgar büklimeti Almanya ordu· man tayyaresi vardır. Bunların icind'-' 
lannın kendi arazisindP.n geçmelerini Norveçte kullanılmış ve kıta•t ve 'n1al
mUsaade etmis ol<a dahi - ki buna mil- zeme nakline mahsus biiyi;1< nelclive 
1aade edeceği şüphelidir - Selfuıik isti- tayyareleri de mevrııttur. Simdi !tal
kametinde hareket ederken Ahnanlar vanların Trablustaki kuvvetlerini takvi
saiı ve sol cenahlarının emniyeti için de ve icin bu tayvarel•rle takvive kıtnatı, 
kuvvet ayırmağa mecburdurlar.. Zira hafif tank ve dil(er harn m•lzemesi ta
Yunani!rtana karsı böyle bir hareket biz- 'lmaktadır. Böylece ııeneral Grnr,·ani 
zat Yunanistan kadar komsusu olan Trablus ordusunu yeniden te•kil ve 1on
Balkan devletlerini de bul?iinkü hayat <tike r.alısmakta v" sıkı hir mukavemet 
ve istiklftlleri biliınından alakalandırdı- hazırlamaktadır. Mukabil hir taarru•.a 
itı cihetle buolan vaziyeti sükfuıetle kar- kalh<ma'l da mü<telı'at ikğHdir. 
şılamalan ve bir bekleme vaziyeti takın- Bunun için Alman tav.varelerin• hk
maları cok sfiphelidir. Çünkü yakın ma- viye kıtaatına ve A ln1an tanklarına ma
zi pasif hareket eden devletlerin sonra lik olmak arzusundadır, 
neye maruz kaldıklannı göstermistir 
Bu itibarla Alman başkuınandanlı~nın Sicilya adası ve İtalyanın Napoli -
bu rihetleri teemmül ederek ordusuna Bari hattının cenuhımda kalan mmtaka-

•ında Alman hava kuvvetleri ve dafi verece~i hedefleri o şekilde intihap et-
mPsi lfizımdır. Bunlan nazarı dikkate bataryaları yerl"'lmis hulunmaktadır. 

Buralardaki Alman hava ii<kTi ehemalarak Romanyada bulunan ı'.lman kuv-
vetll'rinin böyle bir tesebbü.c;ıe ı;?eçmesi- miyrtleri sırasiyla ~unlardır: Bari, Si-
ni znif bir ihtimr.1 o]arak ız:örüvoruz. raküs, Katanya T repani .. 

Tahminimizden d"ha fazla kuvvetlerle Londrn 21 (A.A) - ltalvan hava kuv-
bu nıak."8da erismek ihtimaline gelince ve!lerinin Alman kontrolü alt>na girme
bir cok memleketleri işgali altında tu- •İnden ba•ka balkanlar meselesinin de 
tan Alman ordusu bir çok kuvvetlerini Hitler - Mussolini mülakatında J!Örü
hu uıtmleketlenle ftsaviııi temin için •üldürrü muhakkak addediliyor. Deyli 
avınnıs lıulıınmaktadır. Bundan başka Telgraf gazetesi Nevyork muhabirinin 
ı·üz tümenlik bir kuvvetini İngi!terevi bir telgrafını nesretmektedir. Bu tell(ra
L~ti!a kin Carn cephesinde tubnaktadır. fa göre Hitler - Mussolini ile mUl~katı
Keza 60 - 70 tümenlik bir kuvveti de lh- •un !ngilterrnin istila<ından evvel yanı
tivafi s<'bcplerle. başka bir cepheye na- lan son mü~kat olnu<!u dün akşam.Ber
ki! imkanına m~lik bulunmamaktadır. Jin;fp """1!en bildirilmistir. 
Simdi de İtalyanlara yardım çin bazı Mtilftkatta baslıca dört mesele rnev-
kuvvetl<'rini bu memlekete ı;ıöndermek- ?Uubahis olm~: 
tedir. Bövle bir durum karsısında Bal- 1 - Amerikan yardımı b<ivHk vilsat 
kanları istila teşebbilsil için tahsis ede- kesbetmeden önce !rıoil!Prf' h .. bına na
bil<'C<'ği kuvvet mikdarının SO - 40 tü- sıl nihayet verındc kabil olur? 
mend,•n fazla olab!leceiıinl kabul etmek 2 _ Amerikaya karşı nasıl bir vazl-
ııüctiir. yet almak lftzımdır? 

Almanlar daha fazla kuvvet tahsisine 3 _ Mııssolininin yıkılmasına mani 
imkan huls~lar bile Bul~aristan ve Ro- olmak !cin ne yapmalıdır? 
manva bu kuvvetlerin iaşesini temin 4 - Mihver devletlerinin j\tısadl me-
ede<'Pk durumda de~lerdlr. Ayni za- selelerini nasıl halletmelidir? 
manda bu memleketlerdeki vesait ve vol 
durumıı da lıiivük orduların hareketine 
rnU::c-:ıcie etmez. 

Romanyadaki talı$idRtın devamiyl 
Al~"~l•mı her han~ bir memleketi is· 
tibıtnf Pfl"ektm ziyade Halkan devletle
ri ü·ıc.;r~e !=iiy~._i tazvikJe emellerine 
cric.,..,. .. k t~tcrnrleTİ dah~ muhtemel bir 
keyliydtir. Oii•ündüklerimizin ve tah· 
rn!nl~:r;mi .. in t.Hrtfına olarak Almaıı or· 
du'n! 1 ~Tr''""~" ~eçti~ takdirde Balkan· 
farda lıih·;;ı, bir cephe !"5İsine yol aç
mı'i o)p, .. .,)'f.,111 evvelce de izah etmi!;tik~. 
JJnı.,., yii• •iinıenden fıızla bir kuvvete 
molik dan ll•lknn devletlerinin kuvvet
lerin" hı mrctl~ bir de Britanya impa
ratorlui(u lmn~tlcriniıı dahil olacailı 
tahmin edmuc Balkanlarda ne büvük 
bir .-eııher>;n te<ekkiil edcceii anla~ılır .. 
~övle bir hareket halinde Alman ba<
kıırn•r•lPnl•;'l kendi alevhind" terellı 
ede('-!t ,.c !- Jm:ır. rrıhıv •• (Ok yıpra· 

• • • ;J:!"'l ~ tac•v ı .. , vol ,e.-mıs .,• l - . cf 
HEDF.F BOCA7".u• ıçın e 
Ba.Lı vabancJl 

eden Alma" 
tah~id 

in Yu-

ııroslavya ve Sel&nikten ziyade boğazlar 
old"~nu va%maktadırlar. 

Türk hlildimeti bütün ilıt;m•ll•ri ııröz 
önüne al..rak ordu!!Unun bilvu""lc blr kıs
mını Trakya bavalöslnde tonl•mıf ve 
çıkması muhtemel bütün t~blikelere k..,._ 
ı va:dvet alm•• buluıım•ktadn-. Türk 

miletinin karakteri ve Türk aıkerinin 
ne derece ım•harip oldui!unu ı;ıeçen 
harpte muhtelif ce.,helerde dı>~•en 
doat dö;•rnanl.,n t•rafı,.tlouı pek~li bilir 
ve takdir ~dilir. Bu itibarla Çelikten 
bir kale ııibi duran Trakya,.,ıza c•bnar. 
l<teyen her hanııri bir kuvvet orada hu
.tut boVtmda kmlmaV& m•ı.r.Unıdur. 
Bunu bütün tlünva mHletleri böyl1! b;ı. 
"'elidirler. Büyük barbın devam ettiği 
..fört sene gibi uzun mücadel., devresin
<le ıel<lz ceob

0

ede dö"ii•en bu milletin 
Mr tek cepf.ede ne pibi barıkalar yara
'"cttP.-mdan ise kimsenin zerre kadfl" 
:-ü!'hcsi olıtmaz. Kafa'!l kayaya carpmak 
ıstıyen ve hu cesareti nefsinde bulanlar 
deneyebilirler. 

},... arbı kazana
cak olan deniz 
hakilhiyetidir 

Tayyareler ne harp ge· 
milerim, ne de ingilte· 
reyi tahrip edemezler 
Londra, 21 ( A.A) - Filo kumandanı 

Cetfild Londrad:ı bir nutuk söyliyerek 
ezcümle demiştir ki : 

- Şimdiye kr.dar harbin bariz vasıf
larından biri gemilerin hfila denizde ha
kimiyeti müdafaa edebildiğidir. Çünkü 
İngiliz Sutampton kruvazörü harbin bi
dayetinden bcri tayyare hücumuyle kay
bedilen ilk büyük cüzütamdır. İngiltere 
ve dominyonlard" yeni inşaat dolayısiy-
1e dcnb.dc ve.z.iyet daimi bir iyileşme 
göstPrn1ektedir. Harpten evvel bazıları
nın tahmin ettikleri gibi denizde tayya
relerin harp gemil'!rini nlt edeceği do~
ru olsaydı BritaD.\.'d imparatorluğunun 
simdivc kadar ortad:m hılknus bulun
ması lazım gelirdi. Akdenizde filo üze
rine yapılan son hava hücumlannın ne
ticelerinden fazla vndiş~ve mahal yok
tur. Bu filonun bir sene evvel sima] de
nizinde karşıla.tı.ib hücumlardan bun
lar daha ciddi de~ildir. Ciddi carnısılrlı
W zaman kayıplara intizar etınek la
zımdır. Bir kruvazör kavbettik ki 18 ay
lık harp esnasında hava hücumlanndan 
mütevellit kayıpların yalnız büvük bir 
J!:emi olması itimat verici bir neticedir. 
İki sene evvelden sarlettiği bütün gay
retlere rağmen HHl~riıı eline ~ecen fır
satlardan ancak bu neticeyi alabileceği
ne kim inanırdı? Gemiler hala deniz 
hakimiyetini muhafaza edebilirler .. Ve 
fikrimce esassız sebeplerle bu daima da 
böyle olacaktır. Mesele tayyarelere kar
şı müdafaa tertibatına ne mikdar kuv
vet verilmesi icap ettiğini bilmelcten iba
rettir. Bunun icin tecrübe lazımdır. Ve 
tecrübenin tesbit ettiği sev de daha iyi' 
öi(renilir. Demek oluyo~ ki imparator
luk sai!lamdır .. Ve hava hücumlarıııdan 
imparatorluğun öleceğinden korkmamı
za hiç hir sebep yoktur. --·--

AFRIKADA VAZIYET 
Italyanlar Su
danda da ricat 

ediyorlar 
BiR :;ABEŞ GENERALi NE· 
CAŞIYE il TIHAK ETTi 

Kahire. 21 (AA) - Orta ıark lngi
liz kuvvetleri umumi karargahının tebli
ği: Libyada bu sabah erken Tobruka hü
cum ba§lamı§lır. Harekat bütün gün de
vam ebniştir. 

Sudan hududunda Kassa mıntakasında 
lutalanrnız hudutların şarkına doğru ge
ri çekilmeğe devam eden ltalyan kuvvet
lerini ıiddetle takip etmektedir. Metena 
mıntaka.sında dütman topçusunun faali
yeti kaydedi~se de taziyikirniz üzerin
de hiç bir teeir tevit etmemiştir. 

Kenya hududunda ke§if kollarının fa-
aliyeti devam etmektedir. 

RAS KASSA DA HABEŞ IMPARA
PORUNUN YANINDA 
Hartum, 21 (A.A) - Habeıiıtan im

paratorunun en kıymetli generali Ras 
Kassa ailesiyle beraber Hartuma gelmi§
tir. İmparator Harturn civarındaki •aray
da Sudan umumi valisini ve askeri sivil 
erkanı kabul etmiştir. 

Kas•alanın lngilizler tarafından zaptı 
bütün Sudanda büyük sevinç uyandırmı§
tır. lngiliz idaresi bugün Kaosalada yer
lelffi4 bull:!!.m•lr.tadır. 

İtalyan-fıalmıyor-
Radyo gazeteı.ine göre Hitler - Mus

<olini mülftkatmda İtalyan başvekilinin 
ltalyanın içinde bulunduğu fect vaziyet 
karşısında Almanynnın daha geniş ölçü
de yardımını temin etmek istediği bütün 
dünya ı;ıazetelerince tebarüz ettirilmek
tedir. İtalyanın siyasi, iktısadl ve askeri 
vaziyeti büyiik bir· sıkıntı içindedir. Al
manyadan yardım temin etmek ve bunu 
İtalyan hallona hrumıettirmek için İngil-

-----------:x.x--------------
lhti yaca yetecek şekilde 

lr.arar verilmeıi 
ıığnaklar inıaıına 
muht~mel 

----------:x.x--------------
1.tanbul. 2 1 (Yeni Asır) - Hava cektir. a 

tehlikesine karşı pasif müdafaa üzerin- Toplantıda bilhassa ııehriınizin ihti• 
de görüşmek üzere yarın (bugün) örfi yacına yetecek §ekilde ııgınaklar inşa
idare komutanı korgeneral Ali Riza Ar- sı hakkında kara,lar verilmesi, pasif ko
tunkalın riyaseti altında, valinin de İş· runma teşkilatının genifletilınesi mu~· 
tirakiyle vilayette bfr içtima akdedile- temeldir. 

terenin her tarafı ihmal ederek bütün --------------------------------· 
~i!ırlığiyle İtalya üzerine yüklendiğini 
ltalyan gazeteleri yazmaktadırlar. 

Bu vaziyet dahilinde İtalya Almanya· 
dan yardım istemekte kendini haklı gö
rüyor ve İngiltere ile mücadelenin yü
kü kendi üzerinde oldul(u cihetle Al
manyanın işgal ettiği bölgelerde eline 
gecirilen ganimetlerden kendisine de 
hi"e ayrılmasını istiyor. Bütün bu me
selelerin ve Amerikan vardımı yetişme
den evvel mücadeleye nihayet vermek 
için girişilecek harekatın Mussolini-Hit
ler görüşmelerinde mevzuubahis oldu
ğu zannedilmektedir. 

D. RUZVELTİN NUTKU 
B. Ruzvelt Uçüncil rivuset devı·esine 

başlarken yeminden sor.ra losa, fakat 
veciz bir nutuk söylemiştir. Bu nutkun
da bugünkü beynelmilel vaziyete doğ
rudan doi(ruya temas etmemiştir. Nutuk 
daha ziyade Makidir ve baştan aşağı de
mokrasinin hararetli bir senasıdır.. Bu 
sebeple demoknsiye taraftar olmıyan 
mihver devlet adaınlannı dolayısiyle 
takbih mahiyetindedir. İngiliz matbuatı 
nutku çok iyi karşılamışlardır. Nutuk
tan Nazizmin mahkUmiyeti ve demok
rasinın Nazilikten daha kuvvetli oldu
ğu gibi neticeler çıkararak makalelerin
de ve hararetli yazılarında İnızi}iz - Ame
rikan görüş birliğini tebarüz ettirmek
tedirler. 
AMERİKADA ALMAN 
ALEYHTARLIGI 
Amerikada umumi efkarın ıı;ittikçe 

Almanya aleyhine dönmesinin bir işareti 
San Fransif.koda cereyan eden bir hadi
sedir. Burada Alman knnsoloshaııe5inin 
bayrai:<ı iki Amerikan '•dbriyelisi tarafın
dan indirilerek yırtılmıstır. Va~inııton
daki Almanya büyük elçisi hadiseyi pro
testo etnıis ve Amerikan hükür.ıeti de 
teessürünii bildirmi•tir. fakat hadise do
layısiylc tc•;klf edilen b!>hriyelilcr der· 
hal serbe, ı lıırak-lm!'!ardır. Alman ııa
zetrleri bu h~dise~i ele alarak Anıerika
Ya karsı sid,Ictli !ıiiı:umlarda buhmmak· 
tı•rlır "\'C rnc~<'levi daha 7iyad~ genisl~te· 
rek mihver c'cvl.:!tlE: tİn"C karşı Anıerikau 

si:va~etini şid Jetle tenkit etmektedirler. 
Hadise tipkı 1914 harbinde oldu.iiu >'.i

bi Alman alcvhtarLin hnva,ının Ameri
~ada esme;le ba..-J&dı~ını eiistenncktcdir. 

1914 harbinde ~·uha o dereceyi buLnuş
tu ki bir kaç Alman Ar.ıeribda linç 
edilmişti. O zaınan A~erikan u.~umi ef
karının bu şiddetli tezahijrleri Amerika
nın harbe htirakinin ehemmiyetli llmil
lerinden biri olmustur. 

FOl\IANY ADA VAZİYET 
Romanyadan J?elen hubcrlere göre bu 

mrmlckette bir ill)·an bar<'keti ba,lanw;
tır. Haber ilkön<e Sofyadan verilıniş ve 
diğer ka~·noklardan teyit edilmisfü. İs
vnnın hali ha:m idaresini istihdaf etti-
1fi anlaşılıyor. Hatta buna fesebbüs ...ten
lerin bazı halk sınıflarından yardım gO. 
ren Dtmir mul~:ıfnların bir zümresi ol· 
dııi!ıı bildirilmektedir. 

Bir Alman subayına karsı yapılaıı su
ikastın isyanla oliikadar olup olmadığı 
mal(ım değildir. İsyan hadisesinin ve su
ikastın Almanya ve yeni nizam lehinde
~i nümavisler ıtününe tC'sadüf etmesi 
avrıca dikkate şa\ andır. D<>mir muha
fızların rei<i Horya Sim!illlll emriyle Ro
manvada yeni nizam proua~andası icin 
nutuklar söyleımıişti. H,tta propaganda 
ve maarif nazırlan da nutuklar sövle
mişlerdir. Bu te,,,.hürler İnıtiltereye kar
sı siddetli hücumlar mahiyetini almıs
tır. Mesel~ maarif nazırı Londra şehri
nin bir yanl(ln merkezi olduğunu ve vı
kılması 16.zım geldiğini sövlemiştir. Bir 
taraftan Almanya lehine bu tezahürler 
yapılırken diker taraftan isyanın ba•la
masiyle Romanyada vaziyetin ne del'e•c 
k1rışmış olduiu anlaşılmaktadır. Bulga
ristanın Roınanva vazivetini yakından 
takip ettijii gelt>n haberlerden anlaşılı
yor. Roınanyanın bu kansık vaziyeti 
R~ıl~aristanda derin teıoir hımıle getir
mıstir. 

A.MERlK 'I N Mtl'MFSS1L1Nlli 
SOFYA SEYAHAT! 
Amerikan mtimes.'li albav Dönevanın 

Sofyava ııelmP<i balbniorda a!Aka 
uyandınnı•tır. Dılnevan evve!Ji Llbyaya 
gi tmlş, oradan Y unanistana geçmiş ve 
<0nra Sofyaya geçmi§ve kral tarafından 
kabul edildiği ve sonra basvekil ve ha
riciy" nazıriyle ııörüştüğü bildirilmekte
dir. Dönevanın bu ziyaretleri Amerika
nın balkan memleketleri ile normal si
yasi ınahfmerden ba<ka vasıtalarla da 
temasa geçti/Hni arı ı"tmaktadır. 

* ASKERi VAZİYET 
Libya cephesinde ı!iiııl•rdenberi bek

lenen Tobruk taarruzu nihayet diln sa
bah erkenden başlamış bulunmaktadır. 
Taarruz harekıitı bütün siddetiyle devam 
ediyor. Bir kaç ııüo !cinde bu müstah
kem kalenin de B•rdiva Pibi sukut et
me.<i ve yakın şark !n<riliz ordusunun 
serbest bir hale gelerek hayatı cephele
re nakledilmesi çok muhtemel görül= 
mektedlr. 

Matbuat umum müdürlüğü matbaa kuruyor 
x•x~---------------

Ankara 21 (Telefonla) - Matbuat umum müdürlüğü Ulus matbaasının ha· 
zı makinelerini satın alarak bir matbaa kurmak teşebbüsüne girlfmlştir. Bu 
maksatla Hacıbayraında bir de matbaa binası temin olunmuştur. Umum mU
dürlüğün matbaa kurulduktan sonra resimli haftalık bir mecmua neşreyl• 
mesi muhtemeldir. 

Istanbulun dünkü ihra
catı 890000 lirayı buldu 

---~--~--~·~x.x----~-----------
lstanbul, 2 1 (Yeni Asır) - Şehrimiz piyasasından aatın alman S 00 bin ll• 

ralık tütün Almanyaya, 100 bin kilo tütün de lngiltereye ihraç olunınuttur. 
Bugün (dün) tehrimizden 890,000 liralık muhtelif mal ihraç edilmittir. 

laıe tefkilat kadrotlu Heyeti Vekilede 
----~~~--------x.x~-----~--------

Ankara 21 (Telefonla) - Ticaret vekafoti hazırlanmış bulunan iaşe teşkilatı 
kadrosunu lcra vekilleri heyetinin tasvibine arzeylemiştir. 

Makineye 
Verilirken 

Bütün Amerika ayni 
gayede birleıiyor 

1 •1• 1 T b B. Ruzvelt siya-
ngı ız er o ru- t• • 1 d • t•h se ıne azım e 
~u1! ış 15 1 

- devam edecek 
kamlarını DiYOR Ki: DEMOKRASi TEH· 

aldılar LIKELERE KAR$1 KORUN· 
MAK LAZIMDIR 

Londra, 22 (Radyo : ! Vaşington 21 (A.A) - B. Ruzveltin 
saat 0,45) •• Kahirede en üçüneü defa olarak devlet reisliği v:ni
son neşrolunan bir teb- . fesine haşlaması münasebetiyle söylcdi
li"'"e göre inoiliz kıtaatı ği 1111.tuk, siyasi mahf~erdc .• ~~cü!1111u-

5 "" • • A 1 run şınıdıye kadar takıp ettıgı sıyası yol-
Tobrukun dl$ ıstihkam- 1 da bütün kuvvetiyle sebat edeceği az
la!'llU gecerek sekiz ki· ı minin bir ifadesi olarak teltikki edil-

lom!!tre de~Hkte iler• m~;i~:imhurun nut'.<unu dinliyenler 
lemışlei' VC CStrlerle be•• B. Ruzveltiıı •d•mokratlığı bugüne ka
raber simdiye kadar ÜÇ dar a•la maruz kalmocı~ı derecede bil-

i ı 1 dır yük tehlik<"l•r karşısında idame etmek genera a.mı$ ar • lfızımdır> sözlerini söylerken ifad•sin-

c., indeki komÜ- !~~;a~ı~:r~ kuvvetinin tesiri altında kal-

Bazı ki=eler bu beyanatla Amerika 

t d • ·k istiklal harbmdan evvel Lincoln tara· 
nıs or u ımııa fınu<:n söyler.en nutku hatırlam•şbnlır. 

1 d 
M('ra•im 1933 te oldum gibi ınilll o un u birlik havası icmde cereyan ctm~ir. 

Tıpkı o tarihtekı gibi Amerikan ınilletl 
HARP 9 GÜN SORDÜ, BAŞ· devleti tehdit e,ien tehlikeleri ve bu va-

ziyeti karoılam~k üzere devlet reisinin 
KUMANDAN YARALANARAK ~lrafında birli~i·. elzem olduğunu anla· 

Esi. R au· STU" maktadır. Buııünkü tehlikelerin dahlll 
olmaktan ziyade harici olduğu kabul 

Hongkong 21 (A.A) .:_ Çin komünist edilmektedir. Bu ciheti gerek siyaset 
partisi taraftarı olan Sian mahfillerine adamları. J(erek gazetel~r tebarüz etü
Çindeki kom~~ni:o'. kaynaklarından gelen riyorlar. 
haberlere göre dördüncü . Çin ordu.•u Son intihap mücadel.?'<ind .. ki nokta! 
adı verilen Çin komünist ordusunun nawr ihtililfları unutulmuştur. 
tasfiyesi esnasındn bu ordudan 4000 kişi 
ölmüş veya yaralanmL5lır. 8000 komü
nist asker ile hükümetin 20 fırka'l ara
sında cereyan eden muharebe 9 giln sür
müştür. Komüpist general Hanying öl
müş v" başkumandan Yehting de yara
lı olarak hükünıet kuvvetleri tarafından 
esir alınmıştır. 

"MEHDUZA,, NIN TEV
KiFİ MÜf' ASEBETILE 

Fransa protes
toda bulundu 

B. Mussolini ve Ciano 
Rornaya döndü 

Roma 21 (A.A) - B. Mussollni B. 
Hitlerle görüşmesinden sonra bu sabah 
refakatinde hariciye nazırı Kont Ciano 
olduğu halde Romaya avdet etırı;••ir. 

Moresal P,.ten - fa-
val ve Fransızlar 

Bem 21 (A.A) - Peten - Lava! gö
rüşmesi münasebetiyle La Suis gazetesi 
Fransız milletinin Mareşale itimat ..tt!· 
ğini ve vakti gelince devlet reisinin be
yan•lta bulunacağını vazmaktaclTT. 

Romanyada eski 
devir hesapları 

Bükreş 21 (A.A) - Tahsisatı mestu· 
BOTON AMERiKAN DEVLET· 

LERINE DE NOTALAR 
GONDERDI 

· renin mahalli sarfıoı göstenniyen e!1<İ 
başvekil ve nazırlardan v" yüksek me
murlardan on yedi kişinin f'm15!dne 
vaz'ıyet edilmid·;r, Berlin, 21 (A.A) - D. N. B. ajn11 

Vi§iden istihbar ediyorı 
Mendoza Fransız nakliye gernlsinin 

bir lngiliz harp gemisi tarafından tev
kif ve müsaderesi üzerine Franıız hülü
meti Londrayı proteato ct:mif '\re ayni 
zamanda Amerikan devletlerine müsa
derenin üç millik bitaraflık mıntakası 
dahilinde vuku bulduğunu müşahede 
eden bir nota göndermiştir. Bitaraf mın
takaya hürmet edilmesini talep etmek 
için bunun mükemmel bir aebep teşkil 
ettiğini Fransız bükümctl bildirmi,tir. 

!svecte 'f,ü vük askeri 
• 
hazırlık var 

SU>kholm 21 (A.A) - Parlament,,ya 
266 milyon kuronluk muazzam bütçe 
tevdi edilmi~tir, Bütçede harp malzeme
si mübayaasına mühim paralar tab51S 
edihniştir. Topçuya 45 milyon, havacılı
ğa 30 milyon, sahil deniz kuvvetlerin• 
18 milyon ve laslalar inşa•ına da 26 mJI· 
yon kuron ayr.ılıol§tır. 


