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lrııtıY8" sahıbi : S~Vl\...t."T BiLGiN 

~asıııLharrir ve umumi n~şriyat müdilrU 
HAKIU OCAKOÔLU 

ABONE $1!'.KAiTI 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç lÇ111 
:-;t-nt'lık ...... 1400 2900 
Altı avlık .. ..... 750 1650 

Gü:-ıii ~eçmiş nüsbalaı (25) kuruştur .. 

1 1 1<: l E F O N : !697 
................................................. 

., rı ı l •ı 'l''llıııdan gazetemiz me!:utiyet kabul etme2.. ... 

- Bcırd~ya i_;n/er'ııde hıgitiz to;Jları ateş c el, rkl'n 
~·- _C_b_,.._.~ - _ll_l_l_l •• l_ l_I_ ,,_..l_L_•_a ... •-·- _IJ_L_ll_B_I 

AMERll& - INGIL TERE 
VE ISPAIYOLLAR ----

ln~ltere - lspan..: 

Almanlar bir 
Sürpriz darbesi 
Hazırlamakla 
Meşıruldiirler ya dostluğu 
Fakat sü•pPlzle•le t h kk k t • 
nihai zafel'I Jıazanmalı e a u e mış 
zar.· ~n, q~~lşflr.. vazivet te 

sr-;VKET BİLGİN 

1\ll''""k ıııaliıınat almakla tanınmış 
bazı bil•ırnr mahfillerde, Almanların bir 
sürı>riz darbesi hazırlamakta oldukhırı 
IBUSll'rane iddia cdi.1.ınektedir. Bu c:lıtr
lmün hangi WikameUe ve nerede indi
dleeeti bllinmiJrona da hakikate en ya
bı olan tahminlere ıöı'e, Nauler. İtal· 
~ ordu1annın lmbiri ardınca dü~ 
oldukları ezici mailubi~·etlerdeıı sunra 
lngmx inıparatorlulunu yere sennek 
thnidini kaybettiklerinde;ı cihangirane 
5eCerler arkasmcla koşmak cesaretini ar
tık kendi nefislerinde bulamamaktadır
lar. Bu itibarla t~ltere ve Almanya 
arasında devam etmekte olan korkun.
harbm miistakbel inkişafı yine denizle~ 
,,e havalarda hakimiyet için yaı>ılmakta 
olan kıyasıya mücadelenin neticesine 
bağh olduKUDU kabul etmek lazımdır. 
B. llitler ve erkim harbi,l'csi. bilhassa 
Birleşik Cümburiyetlcrin en kat'i sc
kilcle inı;ıterenin °zaferini temine ıra.:ar 
'erdiklerini anladıktan sonra, seneler· 
~e de\•am edecek bir yıprnnma harhımn 
Ahnanl a aleyhine netkclcneceğini his
&etrnişlerdir. Alnıanl a acele etnıc~e 
mecburdur. Biz, önümüzdeki hartalar
da Alman~anın denizlerde Ye havalarda 
faaliyetini bir kat daha arttıracağına 
kaniiz. İngiltere ile Amerika arasındaki 
lktısadi ve askeri iş birli~i en kudretli 
•eklini almadan Britan~ a adalarının se
ınalaı·ına \ 'C deniz yollarıııa hakim ol
mak h:in mezhuhıme ga)•retlcl' sar{etnıc
}eri ktıv\•etle muhtemeldir. 

Jı'ransız askeri nıiiııekkıtlcrindcn ge
neral Duval .,JournaJ .. gazetesinde bu 
ıne\'zua tc~ eden bir yazısında, Al
manya ile lngiltere arasındaki harbın 
&ikJet merkezi Büyük Britanya havala
rında f<'ka~iif t"ttii?ini ka,·dederek di'·or 
ki : . .J 

•.Bu noktai ıwıar lııgilizlerin t\.lmau
lara karşı ıösterdikleri gayretli miida
faa sal esinde az cok ehemmiyetini kas· 
ktıniş ise de Alınanların hiliı asal he
HOeri, ln~iliz inse merkezleri olan Ka
aada \'e Hirlesil. Anıerika ile inl{iliz 
adaları nrasmdakr m\JV&salanm kesilme• 
•ini teminden ibaret olduiu muhakkak
br. Bu sureti İnııiltcı;enin mukaddera-

-- Sonu 2 inci sahileJl! -
""" , •• ,,, , 11' '' 11 t' ti ••• ',.," •• "'''""'"''" 11t11111 '' 

-·--Sir Samuel ffof', ispan· 
yol ue Ailglo Salıson 

z;hnlyet ue menfaatleri 
l>lrdfr, dlYo•·· 

. Londra, 2 (A.A) - Yeni sene dolayı
sıylt; Madriddeki lngiliz ve Amerikalıla
rın lngiliz - Amerikan kulübünde İngil
tere ve Amerika biiyilk elçileri şerefine 
,·erdikleri kabul resminde, Amerika se
firi B. Vedel bilhassa şunları söylemiş
tir : 

- Her iki millet bugüa tamamile bi,r
leşmiştir. Çünkü. bundıpı evvel hiç bir 
z:ıman mii!?icrek idealin müdafaasında 
bn ı~adar sıkı bir iş birliği yapmamışlar
dır. 

- Sonu 3 Üncü Sahilede -
ııı 111111mıııı11111111ımıımıııı1111111111 mmııııım 

Jkı bevanat -·-- -
Dünya artık 

Alman zaferini 
muhtemel bile 

•• • 
~ormıyor 

....... o-

isuiçrenin yeni Peisi : 
uffarp hasaf'atından 
kendimizi maalesef 
lıW'taPamadılın diyor •• 
Pretorya, 2 (A.A) - Cenubi Afrika 

hükümet reisi general Smats neşrettiği 
bir mesajda diyor ki : 

Dünya efkarı umumiyesi Alman we
rini artık muhtemel biJe görmemekte
dir. Eier B. Hitler şansını Balkanlarda 
ve orta şarkta tecrübe etmek istiyecek 
olursa ciddi müşkülatla karşılaşacaktır •• 
iSVİÇRE FEDERASYONU REİSi

NiN BEYANATI .. 
Bcrn, 2 (A.A) - İsvicre konfederas

yonu yeni reisi Vetter İsviçre halkına 
mesajında ezcümle şunları söylemekte
dir: 

- Sonu 3 iincü Sahifede --

3 SOM KAMUN CUMA 1941 

• 
Ciimhuriyetin H Ciimhu.riyet eserlerinin bekçisi, sahahla,.ı çıkar siyasi gazetedi,. 

Af rikada ıtalganıarın 
vazigeti çok fona ... -· 

d 

C.H. Partis;, yeni vılayet ida ı e heyeti içtima hatin cze 

Yeni heyetin ilk içtimaı 
~-----x•s~--~.----------~ 

C. H. Partisi viliyet ida-
re heyeti dün toplandı 

~~~----:sşx--~~~~~ 

Reialiğe avukat B. Münir Birael aeçildi, 
kaz.a kongrelerinin evrakı tetk ik edildi 

--~~--~~~--x·X----------------~ 
C. H. P. vilavetimiz idare heyetine lardır. 

ae~ilen zevat dün aaat on yedide ~ * 
i?timalarını akdetmişlerdir. Bu ıç- Bu dafa vlllyct idare heyeti scçimin-
t~mada evvela vazife taksimi yapılmı§. de doktor Hüseyin Hulki Cura, avukat 
ny~se~~ avukat Muatafc. Münir Birse], Ekrem Oran, avukat .şükrü S~an yer
~ti.~e do~tor Ki.muran örs, ıpuha- 1 erini muhafaza eylemiı. diğer altı aza 
ap~~ .~~. cu~uriyet merkez ba~- YeniGen seçilmittir. 
!1. muduru Nazıf İnan, Halk.evi reisili· Yeni azalar hakkında karilerimüe 
K1!1e doktor Hüseyin Hulki Cura ecçil- kısaca izahat venneği fay dalı bulduk. 
nıitlc-rdir. Mustafa Münii Birsel lzmirin sinesinde 

Bundan haika kaza halkevleri kültü- Yetiıtirdiği çok· değerli bir arkadaşımız
rcl meaaisine Rahmi Balaban, Vedide dır. Mesleğinde en kısa zamanda tema
Ka~adayı, Spor itlerine Retat Leblc~i- YÜZ etmiş, herkes tarafından sevilmiı
cioglu , parti tcıkilab intihap işlerme tir. Uzun müddet baro reislliinde bu
avukat Ş~rü Sapan ve avukat Ekrem lunmuş, baro mecmuasında kıymetli ya
Oran, .. iıçı ve esnaf birliklerine de dok- ~ılan çıkmış, Şehir mecliai azalığında, 
tor K8:"1uran Örs nezaret eyliyecektir. ~inci reialiğinde, umumt vilayet mec

Vazıfe taksiminden eonra vilayet i- liai azalıklannda kıymetli mesaisiyle 
dare heye~ kaza kongrelerine ait cvra- memlekete faydah olmuttur. 

Tokatta Milli Şef günü 
ANKARA, 2 (A.A) - Milli Şef İsmet İnönU
nün Tokada gelişlerinin yıldönümü olan dün 
cnezku. şehirde merasimle kutlanmıştır. 

1 
YENİ ASffi .Matbaasında basılmıştır 

LEY 

\muıttıı11111111111ımuH1u111ıııınıuiiiiıtiııuıiiitai. 
·- •• ••• • ·-·-·-·- 179' -· 

SOHDAKfKA 
•••••••••••• 

Almanlar sessiz 
tayyareler ·_ mi 

--------
Fransızlar tek
rar barba başla

mak üzere 
midirler? .... ._, 

İtalya münferit suJll 
yapacalı mı? • B. Hitlel' 
ingiltereye taarruz 
edecelı gllıi göriinüyol' 
Vaşington, 2 (A.A) - Yılbaşı günü 

yap~ışlar? __ _.. 

HERlllN YARDlll 
GiTTiKÇE ARTIYOR 

Amerika ticaret gemi· 
leri donanmanın 

himayesinde lngil
tere ye İfliyecek 

İngUtef'eye ödünç hal'p 
malzemesi uerUmeal 
Jıongreye telıllf 
olanacalı •• 

Vaşin~tonda bütün resmi dairelerin ka
palı olduğu çrada hariciye nazırı bay 
Kordel Hul dtin erxen dairesine gelerek 
başlıca müşavirleriyle görüşmüştür. Bu 
hususta Vaşingtonda şöyle denilmekte-
dir : Ncvyork 2 (A.A) -- Skripa -

Hadise, şimdi harici siyasetle milli Havr infiratçı grubu gazetelerinin 
müdafaa siyaseti arasında görülen 1m 1..-A muharriri Vilyam Sim •unları 
süratli iş 'birliiini istihdaf eden yeai UG9 Y 

iheng" alimeti t 1lkki edilmekted" yazmalttadır: 
Am:ikahlar ~tekrar~- iyi f.aber alan mahfiller 1941 İn 
- Sona i iineii SahüeJe _ ilk haftaları içinde Amerikan ticaret 

111111111mııııııı1111111111111111111t111111111111111111n111 - Sona 3 üncii SahileJe --

kın tetkikine baılamıı ve gece geç va- Bir aralık parti reialiiinde de bulun
kite kadar meaaiaine devam eylcıniJtlr. muttur. Bu dafa tekrar batkanlıia ııe
Tilzüğe ıöre kaza kongrelerine ait ev- çilmcsi cidden memnuniyete Nan ba
rak ve intihap vil&yet idare heyetinin betli bir harekettir. Memleket tilerlnde 
taadild ile tekeımnül em.it bulunacak- yorulmak bilmiyen bir azim ile ç8hpn 
tir. Bu tetkikat 1kma1 edilince ;yeni kaza ve kuvvetli bU takip filalne eab1p balo-

~-------~--~· -~~Y ~~--------;;....,.......,..,;;__....r:-:..;;.ı_:a..ı-....;;.7;1-.----.......ı..........IJl.ı.-...l......--ı'1--.ı._..1-_.Ai,~..a___J...:_.~""'"8..:..l-----..41!1C..-----....:...:... ..... _..-......&.:_ __ _JL_ ____________ ---.:llL..."""-_.__ı.,~-:.:...-1.~~~~----------~~-------=-------



TDIUDI JSONKANUN 1 

• CELLAT 
ARA ALI $EDİK HABERLERİ 

Müstahsile ya- Liaans verme işi nasıl görülecek? 

Almanlar bir 
Sürpriz darb 
Hazırlama ....... 
A~ett(uldürler Yazan : Şahin Alıdaman 

43-

-. Ne yapacağımı ~örürı;ün! 
pılan " e yapı- L• J J • • - s •• a1. ı inci Salriled 

lacak yardım ısans ta ep erı yıne ~ıZı~...i:-.: 
b • ı •ki • ıe k denizinin dalgalan arumcla W'asalıp ndtfHZeslnln lıaaıWIMIG81 Myle dyll- Ba yd MIMB atltıtaltmle Jr ) ere verJ ce -' ::nahtesmıNir.-. 

ptPda.. 1.cUıln ,,,,.den Jllre meyı.ne .........,...._ ~ pamall toll-• Ye- a. Buneltba ...... •• 

Daldeviren - tp, devlet adamlbı-ı yanık adında bir kimse daha ola ak.·· rlbneslae Ç&l•'Şdacalc ., s-ans ••-e •-•~fll'....:f•x ·-•- _,ffe?9S ad •utfı.a•-. r..;:!::r:'°'~ ~ ........ .... 
IUD zulmünden ve muttasıl rüşvet al- Bunlan bmıa gösterir misiniz? O ada Manı.. mmtakası mmtahsiller nin bu &llo'IJ rll50•-••• •UHI .T""'• ~- • ..._ s-. .,.., ... .,- Amerikan~ .,..,.al 
ID81armdan öttlril Alem harap otmata bulunantann hepsi de neye uğradıkJarı-. yı1 bai butabklanndan çolı: zarar gör- tinin. Portalıallar ve Usans • X..... meyue IJll'cta ...._ bi anJaşılm" olln. 
r'b tuttu ... İf bafma gelen devletlilerin ru anlıyaınayıp bird nbire şaşırıp kal- dükleri malUındm. lzmir tarım satıt lı:o- ccdı • ISlle .. le ılccaıe .... lz ~-~ .. ~• .. ,et ~~~ _ 
llepsl de keeelerinl doldurmaktan bq- mışlardı... operatiflerl birliği. Manba mıntakum- T ..--.;a -~-- __ .... 

b bir if yaptıkları yok... lçükleri bardaklar dolusu şarabın te- daki ortaktan korumak maksadile on- 13477 • 2 sa.yılı lisana kararname- den tehrimizdekl alikadarlaıa blldlril- Jarda konan ıemlleriyle talate 
Bayatl _ Alemin tuuı biıe mi düş- slriyle mid terinde peyda olan hararei lara iplik tevzi etmiı ve incir torbası sinin bu defa deiiten talimatnamesi, :res mlftl:r. IÜD faaliyetine WJam,.tır. Aı... 

W' .. Bu gibi 1Afları bırakalun da b ka kafalarını da tamamiyle sardıfl icin o dokutturmu tur. Böyle ortaklara emek mi gazetede intişar etmiştir. KURU MEYVE iHRACATI TEV- tel rinin, ra~ neşriyatım 
fl!Ylerden bahsedelim .. Bu son · nler- dakikada hepsi de ortalı şeşbef bir va- mukabilinde bir yardımda bulunulmuş- Bu değı kliie göre; bundan sonra ZI TAUMATNAMESI edenler on kat~ ıüamllıdl 
de bir prkı yadım. lleclisimizde zevk ziyette görüyorlardı ... Fakat başlarının tur. lisanslar, Ticaret vekaletinden verile- İzmir kuru ~e ihracatçılar blrlW man milletine ~ çölmıaelrıl 
ve neşe uyandıracaİuu umanın.. Din- bu olgunluğuna ratmen kendilenni pek Bu yıl tarım sabf kooperatifi ri bir- cektir. Bırlikler mevzuuna dahil madde- reiat Bay Sal&haddin Sanyer ve birlik re olduğa zebabam vermek içia M 
le-seniz anu .. okuyayım.... çabuk toparladılar... liği. pamuk müstah.illerine iyi c'ns pa- lere ait 1i ns talepnameleri. yine eski- idare heyeti azalan. ihracat tevzi tali- dar hayali bir prep811111ııı1a 

Kara Mezak ve arkadqları. hepsi bir Da evittn zab tin kendinden daha muk tohumu tevzi edecektir. C en yıl i gibi bir1i c venlecek ve bu talepname- matnamesl hakkında ticaret vekiletile bilirler. Fakat ba Jl'Of'9P" ,_. 
ağızdan haykırarak: rt daha yilksek bir sesle: yalnız Manısa mı taksı müstah lJ,..rlııe lere istinaden tal pnamedelu ıhracat temas eltmek lçln AnJııaraya gıtmitler- ett · bineik halrilmt Naüzwm 

_ Yap, var ol, Bayati efendi.. İşte - Dağd vır nle Bağnyaruğı ne ede- tolıum tevzi etmit. büyük Menderes maddesi ıin sa• ve fiatlere uygun olup dir. Dört. bet CÜD za:rfuıda tehr1mize bulumhalu çıım..a .._,et ......... 
h · iz seni dinliyor\1%... ceksin, yold '. d di ... Bu aialara bir kendi istilual ettikleri pamuğun çekir- olnıadıfu hakkınd birlikçe meşruhat ve- dönmeleri muhtemeldir. m dır, K alama "'8tıecek ı.Me 

Ba ati 0 a başlar. di ~ mi var?.. deklerlni aaklıyarak ekmişlerdi. Bu yıl rildikten sonra vekaletin tanzım ede- .TCRK - lSVEÇ TİCARET VE )ar· ter istemes '11 _..,. nny 
Gön Uh bugtın hiiZ1'ii elem tut a, emel Zabit - 4J.m çok acel ! Şimdı senin- Nazilli pamuk islih istasyonu çok güzel ceği lisans birliğe gönderilecek ve ala- KLERING ANLAŞMASI MEFSUH •Bri an3 a ad Jatı bütiln ~ 

t t le e çalın vak · in m ad si ve orijinal hir pamuk tohmnu temin et- kadarlara birlik tarafından tevdi edile- Tllrkiye • İneç tleaıet '99 ldhing ... mea tlundik ayakta ~ 
oaı mevaimidir, gül gibi peyma eyi a l yokı Sad n bana bu adamlan gös- m' r. Kooperatifler ortaklanna tevzı cektir. laşmumın tarafımızdan flllhedildill ve bahsetmek beyhudedif.• 

tut ter... edilecek ol<\n bu tohumun taammümü Halen ıhracı hiç bir kayda tabi bu- 1 Mart 941 den itibaren bu anlapmı bU- B lece zaleria anahtarlan 
B .,.ı !14fC147ı gcınıU sana fa'de vermez D wdeviren . ile pamuw n ıstandardına doğru bir •an rtakallar ın. lisansı ib- kilml rinin tat ik olımmaması gOmrUk gıltenain elhule oldacuaa 1 
Pür e ~--bir demi b'r omre bed l ne ol c n ı?.. dım da atılmış ol caktır, z edilmed n ihracına müsaade edil- ve inhisarlar V tind §dırfmizde- eli • Ha a akınlarmda aman 

tııt. Zabit - V y ... Bir yasakçı takımı --·- meli gümrük ve inhiurlar vekaletin- ki al&kadarlara b dirilm tir. • ve la'~ bir hudut 
Yine ay .... 1 ........ he-"' birden: n f t tac k der de sen T l ·hr edı"lecek y k kadar ileri gitmeleri büyük • 

.,-.Ba-yatl ef~-.ıı nur ol k d · h ' B lk' d ren e 1 OC. lerde.n doa n marazi bir haleti ruh - Nur ol C.uuA diye n guv n yo un . ... ı e s il • v h •b t .. 
W rdılu .• n wd vir n d nün asılmawa mit hak nıalfar hakkında e erJD yaptıgı ta rl a U)eyd~ koymaktadır. Bundan 

Kara llesak aynı zamanda d di ki: dut n olacak ın1 A a a kalk m's- ruz ki ~ilşmanlarnu ainir zaifma 
- O.,le iM arbdeşlar Bayati efendi- kin ... Dağd virenle Baw ıyanığı hemen yapı/aca/t muamele x*x tarak nillai.mfue v.-.ap ümit 

lllD bize tavalye ettlll ifl hepimiz bir- şimdi bana göstermelisin!.. . .. .. y il • d•ı k Almanya. bizzat bir shllr ....._. 
J1kee yapna1ı delil miyiz?_ Zaten gül D~lde~n ayağa kalktı .. GQya onun ya;: rı~ ..vt!tn~~~!':e, ~:z;!:: O ar tamır e ) ece =:;:.:.buhran 111~~ -
mn••Me bulua~orur.. ÖDUmtbıde emrme ıtaat edenk aradılı adarnlan h kk d .. rültl inhis 1 . _ _. __ LI ~ 
ile g01 rmkJl fUQ1a 4olu datll• clmu- gösterec~~IJ gibi yavq yavaş ilerliye- ._:, tinında ~:bciad..;'bir emi:r.ıı;~: D8ı~ ~-- ....__ ..:ıı-t-

Bardıtk1an c1o1c1 buzul bize rek zabıtin yanma yaltlaı\ı Ve an JUUe en a '" k •• .. ı b k 1 • .. - -~-.ve...,.... :: .. ......... .::t. aıkına IUmsiverek ona dedi ki: ... : tir. f.tya ..h~rl. .. evwru )'ilkl17ec~k- opru ere a 1 ıyor vetlel'lm •1&51• ...... w Wır 
L- ----'·-1- _Sen Dajdevireni mi arı orsun? ... lerl yerlerde aumrük i~ar~w varsa ih- riz darbesiyle i..a. edecek an 
...-nen 7u·Hın17-..w... y raç ~••meleftnl o aümriiae veıecek Alman ... ,... ----

Bil ttı1lltf .....,_ kabul "8dL. Dol· işte aradıtın, benim.·· Beni ne yapacak- ve gümrükler bunlan kabul ederek mev- ••s Brituya Malanm lstDI tı•ı•Mlıl 
4lmalltn ~ 511~ 1J:~alun · ·· zu hüklmlere ııöre ihraç muameleeini Styl;lp yftzUııdeıı Menemen - Berga- yaparak bunu nehir Sularmm fld ltena- hakkak surette ,.....,... • .,.. bmıe 

- Şeıt6» IJQatlf .. Ocapızın nam· a ~· ifa edecektir. ma arumda '"Menemen lcuabasmdım nna lp1elle bell""I ve aldmna mre- reketl. ,.,, ...... 1ı1111mıı-..-
h tllıl .,... tıllıı&h lllfkma.. cllye - Şım:ı:;. ya;acatu:ıga1r1rn.1':ıt~ıedl- Ewa. vqonlarda kontrol edilecek ve biraz nertd., Gediz sulan penin 80 tiyle ,ulcu tqm•lll 111 tf ......... a. .................. ..... 
8• 11s!sn ,....ı.r aruada bir laam- ye cenp · · · e yan "- er re vagonlaıa hqaıa mlhiir talnlaçakbr. Ay- metrelik, Berpmada da Flrf&t9 .kBprll- gama ile tznm U'asmda yolcular, aktar- nin tekmil ...... a .....ı IOD ve 
We ~... dlSnUp: . . n1 vagonda dahil ticaret efYW d• Tana sil civarında Bakırçayı sulan fORDln ma su~le PllJ> pbs ? llıııllr. bir w thna mnmr blaeak, 
.. ..,.... ..,......... husalıl .-len - Çabuk ... Şu herifin ellerini hemen kurıun mühür lr.apdara takılacakbr. Açık 15 metrelik kısmını tahrip etmlftir. Şfm. memleketin mu...,_.tl, Brl 

Jllaldıldan ._. ,._.-'lariy)e 8'Jırıe- blıila:Jıım... . vqonluda aüll zıuuıf n mutad kiltlk dl aular çekUdilf cihetle fOM Uzerfndeld GEDlZ ESKt MECRASINA dusunan t.er tflrRt beklenmiyen • 
.. ftkit blJlewwn ..... 1d salatın b. AtJrerler 1'aUll bir ıo çıJcanp kıskıvrak ler, maden çubuklan vuair• .,..11onlarına tahrilta.t tamamen ıneydana ~ı~. DöNDC'RR1'!.0YOft lere brşı Utl derecede IWHllllDJllJt 
.. ,...,- hıı1a açıldı... bağlamak niyetiyle- I>ıitdevirenln tısttı- kurfUll takılınıya.caktır. Mahreç aümril- Bunlann ailratle tainiri lçln kepi yapıl- EVftlee Oedi& nehll .WU-ıı ı.ntr- mtealr mtldafM ............ _.. 
Ve~ bir mhlt bmandansuıda, ne salclmhlm-... Ve içlerinden blrisl ğftnce 8ç nü.ha (Bamame) tanzim ecll- ması hakkında vilAyetten Nafıa mUdllr- Menemen mMkt su ndJerilll yıktı- lunmasnuı lteih ....... b:t.• 

l8rt .aahJı ..arden m(lrekbp bir ya- onun yanına M.mekdlı plda,:;arak o~~- lecek ve bunlar Uzerinde maamele yapı- lilğilne emir verilmiştir. /tını ve suiamı m.Uhlm bir kısmının es- Fillıalib ............ 1 a ,.. 
Mı1rtl Utfı ı ı d dahl1 oldu... devireal yakalamak ibıere elini uzattı... lacakbr. BuDlann maameleeinl katar şef- Aynca muhtelif köprülerin vaziyeti ki mecrasmm tzmlr Wlrfedne döktU- deti l>8tün vesald& - ......_ 
W. Bapd ft a4radq1annm yam. Fakat dUa tutmala valut bulamadan leri 4ntııç edeçektir. de tetkik edilecek ve tamiri lüzumlu dOf(tnU y&iildfllk. mala ~l._.Jan aaltt r'•~ 

a Wru llerJl,.Nll ..t bir tavırla on- Yedill mOth!J darbe ilzeriM tekermelter Hudut gümrük meuıarlan, Bamame- görülenler süratle tamir edilecektılr. Gediz -'umm rop ~ Kuaaatbuhuı Aım. 9111-eııt 
lla Mıll ld: yen JUvarlanmqtı .. · yi tetkik ederek ihraca izin •erecek ve Aldığımız mal<bnata gijft, Gediz ve es1d meerasma alanasmm tanini için chııerindekf v~ mlh :o ıB:r• 

- tptw ~ hanghüz be- bamamelere ifaret konacaktır. ihracat Bak.ırcayı sularının tahrip ettikleri ma- bu .sedlerln sOntleı tamir ve ~ makta olftlan• &1rt17.m • 
..,,_,. Bir clt lnmun arbdqa ~- -( R:ıw.PJ; )_ efY&llnm yiiklendiii mahalde sümrük '1:"11' 1 

• bazı köylüler sa!!lam birer sal baslmaca!ttır. DlwDm ........... H ıt'• .. 
---------------------------war~y~•~e~~n&Ü~~~~ - -·--·-•••••••• ••Q• --·· ••·-·-· - ~~ ·~: 

_ L. ' ' • d i • f ·ı d J ·ı L meleal, hat üzerinde bulunan gümrük y • h t• •ık • tİ ı - tbıcBtwe MJle an 1c bir mun• enmıs ~n. azam ,. ı a e e ' eceR idarelerinin birinde veya son hudut enı eye ID 1 iÇ m aı ye ~ub\'ftllef edeeelr.,,,,, 
AM--. a (Yeal AIS) - Su mala· gayesi gOdalmiftür. Memleketimizde sümrüiGnd• yapalacütar. "•a- . Bızce edecek.. 

al ' ' f 11 .......... mikJut- 19- konee"e lahrlkalamun adedi arttmla- - -•-.-- Buılne bdat- J ....... teeraıl• 
..... eelilnıll lp.t .._.._ .. paoje 80D eak, balık koMerYflf ihnıcab tr•nlt1e- ............ ldenllecefı c. H. p artı·sı· v ı·ıaA yet ı·da- d1ls mlllednla .......... =-............. Projede t.etwı. anw- tilecelırtir. Bu 1Urclle. iki milyon lira tu- _.. 

1
__._ _.__ hk ralmadua tlRe • ...... • 

maktan ...ıe d.ııla •eMrdlermdn tan balık varldabnm 2-3 miali )'Übelti- ..... eP sr ... 1'1/AffRJ bekleneWleeelln lılpllt ... qllt. 

41aha ....ıa 8U1"ette ı.tıfade olwımaa leceaii umulmaktadır. - ::lan umum mildUrlUIQD- heyetı• du•• n toplandı ~=..=:;:. ==-.. 
8asel•-1• podaneslne 2'icCll'et odası Pe lloPSG den 'ncaret odasına &elen bir mekt\QJ&a. re - mek smetb'le men 1111111..ı.smmı 

,,_.. her IÜJl beşer vagonun fabrlb .-kerle-
mı E 1 E ı ldsı-.. lllttçelel'I ıasdBı edlldl r1n1n nakline tahsisine mo.wle edildili _ ..,,_,,,, 1 iltei Salriled• _ mını memleket lılerine 11enc;lik J.areket- :roltma lmlacaManlır.l.,1'K.._ 
01111bıaJı polta)wlHinde Öf ınemtn O. günden beri Ankarada bulunan bil~. naa Mustafa Münlrden her auretle mem· lerine ayımuf bulunmaktadır. c- Da •~ra.ıu ır.a 

varbsl IOD afhılerde memur ade<linin şehrimiz ticaret "8 18DQ'1 odası umumi Vqoıılar mUDtuam ...nnıeıcte c1e- ı.kethnlzla fa~alanacmimı fllpbeslz Bay Nazif inan da Jzmir merkez ban-
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IDI tmdne muvaffak olamıyacaktır. Ne- verrnit ve her iki bUtçe tasdik olun- engel yoktur. da dara.tllil. w tltbliil n. telııaQGz tır. KGllidl larnet1l bu aıbd .... parti 
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Reisinin lefılfleı'I ~uğ)Me~f_n· =Y~! Ali ve seaenln baokanlığuu büyük bir qlı: ve -----·---- ı..lr lllıBıftlsl1 
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3 SON KANUN CUMA 

Pamuk konS!'resi 
dün Ankarada 

toplandı 
... rahhaslar arzuları· 

na göre iJd encümenden 
birine ayrıldılar.. . . 

Ank '"' 2 (A.A) - Ziraat vekalctı 
~aralm~an tertip olunan pamuk kongre
si bugün saat 15 te Ziraat vekili Muh:is 
Erkmenin nutkiyle açılmı•hr. Mevzu ıle 
alakadar zevat ve mebuslarla pamuk 
böl~elerinden gelen murahhasların ve 
Vekllet mümessillerinin iştirak ettikle
ri kong,·c, tktısat vekaleti toplantı salo
nundlı mesaisine başlamıştır. Açılış nut
kunu m 'tealdp riyasete Rahmi Tilken 
ve reis vekilliklerine Adana murahhas
larındon Kadı Ömer \'e Ege murabhas
larından F vzi Lütfi Karaosman int•!rnp 
edilm' 'erdir. Seçimi ,.,.,uıeakip dele<'e
ler arzu ve ihtL'lllslnrına göre iki encil
menrlen birine ayrılmışlardır. Umumi 
heyet Cum.rtesi günü saat 10 da tehar 
toplanmak üzere içtimaına nihayet ver
miştir. Encümenler derhal çalısmalan
na ha lnmışlardır. 

K<'n re, Cukurova bol~·. incle ak3la 
ve v• '·land tiplrri llz•rinde yanılan ,ı,._ 
nE"Tl n ~kay . !eri, akalanın Ç•ı l"'O'-~ 
böl ıne teşınlli işi. istihsali arttırm k 
ve lıeyftyetl lyileı;tirmek için almnrak 
tedbirler, saf tohum tevzii. Çu kmova 
v E e böJı: !erinde sul• na i !eri ve bu
na muvazi olarak pamuk zira.tini ıslııh 
fcı:ı l• n t il'ı.• 1 .i. ırlkik erlec•kt'.:. 

* P , 1 n İ!lt' lr.nir mu~h~nsl 
olrı·· k · tirak ctm k üzere tz,rıiı· ın ·hu· 
sıı Bav Mehmet Aldernir, pamuk ihra
calrıbrı blrli~i ve borsa reisi bay r v
det Alanyalı ile Tarım satış kooo 0 r"'f
leri birliği umum mUdilr muavini Bay 
Mahmut fğrlboz Anl.•raya gitmişlerdir. -·-icra Veldlleri Heyeti 

1 ,., YENi 4SIR 
__ x: :sa 

AMECllAN YAB~IMI 
GiTTiKÇE ARTIYOR 

?----
- Baştaralı 1 İnci Sahifede -

f"en'ıi!eri.,in Amerikan harp gemile
rinin himayesi pltınıia İngiltere ile 
Amerika ara~ında sevrüsefere ko
nulmasının lün•mlu olduğu kanaa
tine varrn,.lardır •• 

AMERiKA FECl 
HAKIKA Tt ANLADI 
Nevyork 2 (A.A) - Nevyorl< 

2 ; 

Jkı beyanat 
---~--

- Baftarafı 1 inci Sahifede -
- Harp, güçlükler, yoksulluklar ve 

folaketler ı:etirmcktedir. Ldcre ha\·a
sında İsvi~re hlıkimiyetinin ihlrui vak'a
!ariylc karşılaştık Bütün gayretleriııım; 
rağınen hnrp hasaratındaT\ k 'ndiıniı.i 
kurtaramadığımızı. maalesef ;,·akın bir 
mazi bize göstermU;tlr. 

,.,._,,,~~ 

Af rikada ıtalganıarın 
vazi~eti çok fena ... 

Tavmis rrazetesi yazıyor: - Baştaralı 1 inci Sahifede -
Amerikan mil eti ya'\lld·~mız :ra- büyük filolar tarafından yapılmıştır. 

mamn f .. ci h kil:atini nihayet gör- ttalyan tayyareleri İngiliz gemilerinin 
Mİİ•tÜr. N•:.i''" l·oı:a milletlerin hür burava erzak çıkarmalarına mani olma-

ğa ç~lısın~ardır. İtalyan tayyare filola
ruhlannı ri/''nP.di1er. kt'mai ve ruhi nnın hu kadar kalabalık oluı;u İngiliz 
temelle•İ"İ v~ı, .. ı.,. o ... ı,,.rm yeni layyarclerinden ve İngiliz tayyarecilc
niz~l'l"I itlô• P{ ;;Tj pibi ikt• •di aiı- rinden ne kadar korktuklarına bir delil-
temleri ~~ e§kıyalık•an ba•ka bir dir. 
•eu dei!i'dir. Bombav, 2 (A.A) - Garp çölünde 
• alınan İtalyan es:rlerinden dört general, 

Ba•aramadıkları bir İş var<a o da 300 oubay ve 627 erden mürekkep llk 
d•mokrasivi yıb~m.. oldnkları- grup dUn Bombaya gelmiştir. Dahilde 
rlır. DemokrR•in;., çel;kten azmini bir üsera kampına doğru yola çıkarıl
kıramamı•lardır. Bu azimle başa çı- mc;tır. 
kamamıs1ardır. Harp bitmemistir. 
Bn suret!P d•mohat mil!etlerı- pro
l"Tamlarını teh~l·kuk ettirm,.k im
kanları verilmistir. Bunun için tari
ı,;., ... l<•itik ·nfarını ya•ıyoruz. 

B. Rll7VFl.TIN 
MOHIM BFYANA Ti 

ITALYA~L rı Hüru .• 
L [I TA. "E iLDi 

- Baştaralı 1 inci Sahifede -

buluna.., sığınaklar mevcuttu. Arnavut
luk cephe· inin merkez bölgesindeki bir 
mırt.ıkad.a elde edilen ganimetler ara· 
ında 12 top, 15 mitralyözla bir çok 

hnvan topu vardır. Kıtaatımız dü~ma ... 
ntn ~idde-tli mukavemetine rağmen bir 
çok yeni tepeler o.lmak sureüle daha 
timalde de darbeler vurn1u1lardlr. Ha ... 
rek3t muvaffak1yetlc n('ticelcnm~tir. 

= 

AMEfllKl - IHGILTERE 
VE ISPA ,YOLLAR 

iTA' YA" l L 
YAR I' 1 BA~l ·ı 

5 ·= E 

lhtimaller 
- Baştarafı 1 inci Sahifede -

he b:ıtlamak üzrre olup olrnadıldan su
alini sormaktadırlar. Fikirleri kurnh· 
ynn di~cr hir nckta da llomamn mÜn· 
feri! bir nlh akdetmesi meselesi ,.e B. 
Hitlerin lıı::ilkre~i istila ·a teşebbüe 
edip etmiyttei:i noktasıdır. 

Burada alınan haberler, llitlcrin lıaş
lıca taarruzunu fnı:iltereye tevcih ede
ceği merkezindedir. Bu itibarla Balkan· 
lardn Mkerl harekat lıakkında verilen 
haberler ntiibalılgah \·cya şasırtmak İ('iD 
ıı:vdunılmuş haberler gibi tel&kki edil
mektedir. 

HiUerin gayesi, emelleri karşısında 
~ilkselen bn lıca mukavemet merkezini 
czm<'kten ibaret oldu"u sanılmaktadır. 
Mumaileyhin tahııkkuk ettirmek i<tedi· 
~i pro"cııin bir clh:ın imparatorlu~ 
kıımı:ık olrlu~ malô.mtlur. 

Hitler darbe~ini, AmcrL'aın istihsali\. 
tının kendisi i ·in her türlü mu\'affakı· 
yet ümidini kökiindcn selhedecek dere· 
<'ede tezayüdünden en•cl indirmek ar
zuqındadır. Bunun icin, Mnnş limanla .. 
rında olıııı hitenlere dair alınıın en kii· 
l'iik haheTler hile dikkatle ıı:ö•d~n ı;ıcci· 
rilmektcdir. KMU Non-eç ve Hollanda 
ıı:ıhillrri ıle. r.ıır nr ntılmra hare ·iitı krş
rc ynrıvec !!ından a !JJİ ihtimantla nez.a .. 
ret altında bulundurulmaktadır. - Ba~taralı 1 ine· Sahifede -

nasehetiyle İtalyan hııva genel kur

may reisi r,e-,,erııl Pikolo nesrettil!i Aııka a ra vosu 
ernri yevmide §Unlan b"ldirmekte-
dir: 8.00 Program ve memleket saat ayan, 

Alman hava müfrezeleri, düşman 8 03 Ajans berleri 8 lR Milzik pi. 8 45 
kuvvetlerinin k>smı mü!ı.i~minin 9 ')0 Ev kadım • Yemek li t.sl 1; ~O 

~ ••• Akde • d h P ram \e memle · t saat M'arı l.. 33 
tehaşşut ettı<"ı nız e ava ve Müzik · Seç:' is şar1:tlar 12.50 Ajans 
deniz muharebelerine İ~tirak ede- haberleri 13.05 Miizık : Saz e rl~rl 13. 
ceklcrdir, Bu müfrezel•r bü ük ttal- 20 - 14.00 '!Müzik pi. 18.00 Prot!ram ve 
yan cüzütamlan olarak telikki edi- meml~krl ·at :ı~rı 18.03 Müzik : Rad
i ktir Mü•lerek mücadele Alman vo svıng kunrteti 18.30 .MUzık : K=ık 
ece · 'sk l . d'ki il'h nroııram 19.00 Müzik: Fa.<ıl heyeti 19.30 

ve ltalyan a .er erı araaın a • a Memleket saat ayan ve ajans haberleri 
arkadaıhğını mühürliyecelrtir. 19.45 Mllz'k : Muhte'tf şarkılar .. 20.15 

-•- Radyo gazetesi 20.45 Temsil 21.30 Ko-

Borsa -·--"ÜZÜM 
633 Üzüm Tarım 18 
275 Y. İ. Tallıt 15 75 
152 H. Alyoti 17 
126 Öıtürk L. Ş. 18 7 5 
102 Abdullah Fesçi 14 
93 Riza ihracat 23 
72 S. Sleymanoviç 24 50 
64 M. j. Taranto 30 75 
53 Akseki Ban. 16 
4,4 P. Klark 13 
~9 jiro \•e şti 25 
34 O. Arditı 24 7 5 
26 K. Taner lll 
25 M. H. Nazb 28 
H S. Erkin 22 SO 
9 H. Galip Şerbetçi 24 25 

1761 Ycldln 
189266 Eski yekun 
191027 Umuıcl yekfuı 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. Yok 11 

iNCİR 
220 A. M. Ataman 
206 Şerif Re,.-zi 
187 M. H. Nazlı 

97 B. S. Alazrald 
75 Fümilge İ Ş. 
64 Hayim Kari 

R~9 YekQn 
112406 E,J i yekı'.ln 
113255 Umwot yeldin 

ZAHİRE 
llH ton Bu day 

53 cuval K Darı 
6712 ton Susam 
868 Balya Pamuk 

9 50 
13 50 
11 
9 50 

10 
10 50 

28 50 
55 

. t ı. A T 

UORSADAN: 

28 
27 50 
25 
22 so 
25 
23 
28 
30 75 
30 
22 
29 
25 2S .,. 
.a 
28 
22 50 
24 25 

16 
18 so 
21 
25 

15 
13 50 
16 
17 
ll 
10 50 

9 25 
7 

29 
'16 so 

Va "'"'ton 2 (A.A) - Cümtur
r isi U. Rıızv-lt ['.azet~cilerlr gör(i<
"'esi•ıcle kor>·•rPYP tevdi edecei!i 
hir kanun proi·~s:nde fnn-ilterı-ye 
örllinç harp mnlzemesi verilmesini 
teklif edl'ceğini sövlemiştir. Böylece 
verilecek harp malzemesi harbın so
nunda ya aynen veya tamir edilmiş 
hir halde iade olunacaktır. Yalnız 

dün toplandı.. istimale salih olmıvanların bedeli 
Ankara, 2 (Hususi\ - İcra Vekilleri verilecektir. Bu pren~ip Amerikanın 

heyeti ~vekllette başvekil Dr. Refik 1 il .. d • · d"" d 
Saydamın rlva ... timlo nıutat toplantısı- ng tereye gon erecegı ıger rna -

ltalyanlımn Yunan hatlarına girmek 
için sahil mmtakumda tanklarla yap
tıklan müteaddit hücumlar mavaffakı. 
yetle püslriiltülmüstür. Oilfman çok aiu' 
zayiata uğrablm .. br. ltalyanlar çekilir
ken tanklardan bir kacını terketmiıler
dir. Düşmandan bir miktar esir alınnuf· 
br. 

Yeni Amerilıa elçisi nuşma (İkttsat saati) 21.45 Müzik Sa
lon orkestrası 22.30 Memleket saat aya. 

Fransa yolanda.. rı, aıan.s ·haberleri, borsalar natıeri. 
Madrid, 2 (A.A) - Amerikanın Fran- 22.45 Müzik : Radyo salon orkestrası 

sız hükümetl nezdindekl yeni büyük el- programının devamı 23.00 Müzik pl 
cisi amiral Lihi Vişiye gitmek ilzere 23.25 - 23.30 Yannkl program ve ka· 

Borsanın 1941 yılı flat cetvelleriyle 
sair evrak \"e defterlerinlıı ba'1lmalan 
işi 101111941 cuma gllnllne kadar mfl
nakasaya cıkanl.nııştır. 

nı ·, .... r . delere de teşmil olunaı:aktır. Madride gelrnlştir. ııanış .. 

Talip olanlann ~ anlamak Qze.. 
re mezkllr gUn saat on ikiye kadar her 
ı:Un borsa umumi kltlpllj!ine mUraca-
atlerl.. 1 - 3 5731 (10) 

FOSF4RSOL FOSFARSOL, Kanın en bayati kısmı olan lonnm yuvarlacıklan tazellyerek çotaltır. Taib iştah temia eder. Vllnı 
devamb rençlik, dinçlilı verir. Sinirleri canludırarak asabi buhranları, uykmuzlutu (iderlr. Maaruıld iDJabularda. 
barsak tembelliğinde Tifo, Grip, Zatllırieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel ııevşeldiği ..., ademi ildidanlıı ve lıilo alnıalı11a 
şayanı hayret faideler temin eder. 
FOSFARSOL'ün: Oijter bütün kuvvet şııruplanndan üstünlü~ UEV A.'1LI BlR SURETLE KAN, KUVVl!.'T, lQTfH& 
TEMİN t.'TMEs1 ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göst~nncsidir 

Sıhhat Vekiletinin resmi müsaadesini b.111dir Her e,·uınede buluntu. KAN, KUVVE'ı ŞURUBU 

JZMlR SlCtı.t '11CARET MEMUR
LUOUNDAN: 

(Haı-aççı kardeşler Yusuf ve Abdul
lah Haraççı kollelttlf şirketi) ticaret un
vanlle tzmlrde lklncl beyler sokağında 
102 numaralı mağazada her türlt1 emtia 
ve eşya, mobilya, mefruşat ve malzeme
leri alım ve satımı ile iştigal etmek üze
re teşekkül eden işbu şirketin ticaret 
unvanı ve şirket mukavelenamesl tica
ret kanunu hilkümlerine göre sicilin 
2902 numarasma kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 
İmıir sicili ticaret ın•murluğu T<!snu 

mUhrü ve F. Tenik imzası. 
1: Mukavele. 
( tRKET MUKAVELENAMESt) 
!' taraf: lzmlrde Atatürk caddesin

de ~ ;s numarada mukim Yusuf Haraççı. 
Diğer taraftan: lstanbulda Büyük 

Adada Nizam caddesinde Albayrak S<>

kak 32 numarada oturan Abdullah Ha
raççı. 

Aralarında a.şaf(ıdaki hususlar karar
la•tırılmıştır: Şöyle ki: 

Madde 1 - Akitler arasında bir kol
lektif şirketi teşkil edilmı.tir, 

Madde 2 - Şirketin unvanı: (Haraççı 
kardeşler Yusuf ve Abdullah Haraççı 
knllektif şirketi) dir. 

Madde 3 - Şirketin mevzuu: Bilu
ınuın etmtea ve eşya ve hususile her ne
vi mobilya ve mefruşat ve malzemeleri 
alım ve satımıdır. 

Madde 4 - Şirketin merkezi Ticare
ti: tmılrdir. 

Madde 5 - Şirketi idareye ve tem
sile ve şirket mühürü ile birlikte sir
ket nammn vaz'ı imzaya şeriklerden 
her biri münferiden salilhiyettarılır. 
Maddı> G - Şirketin sermayesi : 

(31000) otuz bir bin Ura Yusuf Haracçı 
(31000) otuz bir bin lira Abdullah Ha
raççı tarafından konulmuş olarak 
(62000) al tmı1 iki bin Tllrk lirasıdır, 

Madde 7 - İşbu mukavele bir nilsha 
obrak tanzim edilmiştir. 

Madde 8 - Kir ve zarar: Yüzde elli 
Yusuf Haraççıya ve yüzde elli Abdullah 
Haraççıya ait olmak üzere yarıyarıya 
ta k.<i m edilir. 

Madde 9 - Şirketin müddeti: 1 Ka
nunsJni 1941 tarihinden itibaren on se
nedir. 24 Bir!ncik~nun 1940 

İmza imza 
Umumi No. 4504 Hususi No. 4-138 
tsbu 24-12-1940 tarihli şirket muka

ve' 'namesi altındaki Y. Haraççı imzası-

KAl~IYAKA 

Melek sinemasında • D ' t fl Y iJ : LUCUl'\'DAN: 1 - Altay ve Süvari mahallelerinde E ev e emıT o arınaon : lımirde ikinci beyler sokağında 102 156 776 ve 805 nydı IOkaklarda kana-

:····················································································: tZMtR SlCtLt T1CAR'E'r ~, IZMtR BELEDIYESINDENı 

...................................................................................... numaralı nıa,. .. _ .. da mobilya ti ... "lretlle 1: ..... '_. , __ 1___ : ... ı dürl 
941 ·-1• -refine iki büyük -• ,...,... - .;,._,oo yapunu ..... fen io>erl mü • il-

;,- ~ a.RALUC: 2'AR.ı.A iştigal eden (Haraççı kanl"§ler t. KAni, tııııdeki keşif ve eartnamesl vedıll•·-lr 
1 _ ~~ = D. D. Yollan 8 lnd f~letme Komhyonundan : Y~ ve A~) şirketinin 31-12-940 r.kslltmeye konulm\14lUr. K6'if ~ 

Söke hattında Moralı istasyonu civannda KLM. 104/1-4 ile 105/3-4 arasın· tarihınden ıtibaren feshlııe mütedair 2919 lira 27 kurı.q akkat t ıninat 
Tarzan Mavmun adam' da yedi hektar tarla açık arttırma ile 1511/1941 günü saat 15 te Alsancakta İ:i- "11U.kave!:naı:ı~ _ticaret kanunu hükilm- 219 lirııdır,. Talipler::~~tı c':ının .... 
2 •• ÇILGIH BAJCfRE !etme binasında komisyonumuzca kiraya verilecektir. lerıne gore sıcılın 2901 numarasına kayt riyeı merkez bankasına yatırarak ihale 

Hissi. ahlaki ,.e içtimai !ilim Öç senelik muhammen kira bei'eli 270 lira olup isteklilerin (2025) kuruşluk ve tescil edildiği ilil.n olunur. ! tarihi olan 8. L 1941 ~ba gUnU -
(Viktor frnns) ve (Anti Dokaks) muavakkat teminat mekbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri il· lzmir ikinci noterliği resmi mührü ve 1 &t 16 da encümene m!iracaatlerl. 

' zımdır. Şartnamesi İşletme kaleminde ve Morah istasyon şefliğin<le görülebilir. ""· Tenik imzası. ·ı 2 ll----L -L.n . de c· ._,,_ SEANSLAR : Her gün 2 - 5.15 
29 

_ 
31 

_ 
3 

_ 7 5694 12610) l • F!!Shl . k ka - ,......,u.oca m;w;uıesın ıvı.,.... 
8.30 ... Cn~a~tesi, pazar 12 de · şır et mu velesl 895 lncl sokakta 340 ada 10 parselde 

ıLiive sansı.. • ---- ·- FESHl ŞiRKET MUKAVELESi 11/13 sayılı dükUnın yıktırılması alana 
= ıı~..;v.-•ı w.ı İZ'.\fİR SİCİLİ TİCARET ME!llUB· İZlltiR ASKERLİK SUBESİNDEN : 1 - Ankarada Kavaklı derede Güven ııit olmak üzere enkazının satışı fen işle· 

Manisa belediyesinden LUGUNDAN : Bir sefer vukuunda hastanelerimizde •vleri 8 numarada oturan lzzettin KAnl ri ın!idürlüğUndekl keşif ve şartnamesi 
İtfaiye teşkilitı için bir adet uzun şa- İzmirdo Mırabıt QBrŞı!lilda 65 nınna- hasta ve yaralılarımızın ilmi ve fenni '!araççı veçhile açık arttumaya konulmuştur .•• 

se Şevrole vevn Opel marka kamyon ralı mağazada demir ticaretiyle iştigal bir şekilde m~fik eller tarafından ba- 2 - İzmirde Atatürk cadde..tnde 368 K~ bedcll 331 lira. muvakkat temina· 
•atın alınacaktır. Yeni veya az kullanıl- eden (Abdurrahman demir ticarethane- kllmalarının temini için diğer memle- numarada mukim Yusuf Haraı;çL b 25 liradır. Taliplerin teminab Cümhu
mış kam;, nu olup ta satmak istiyenler si - Hüseyin ve İbrahim Porteçin) sir- ketlerde olduğu l!ibi memleketimizde de 3 - tstinbulda BüyUkadada Nizam riyet Merkez Bankıwııa yatırarak ihale 
Beledireınize müracaat etmeleri il§ıı ketinin 31/1211940 tarihınden itibaren münevver bayanlarunızın yardımcı hem- ·addesl Albayrak sokak 32 numarada tarihi olan 8. l. 1941 çarşam\ıe günü sa-
olunu~. 2 (16) 1 feshine mütedair beyanname ticaret ka- sıre olarak istihdamları kanunu mahsu- oturan Abdullah Haraççı. at 16 da encümene müracaatleri. 

_ __ nunu hükümlerine göre sicilin 2903 nu· sınca tayin ve tesbit edilmiştir.. Güzel Aralarında aşağıdaki hususlar karar- 25 - 29 - 3 _ 6 5650 (2581) 
nın İzmirde Atatürk caddesinde 368 nu- marasına kayıt ve tescil edildi1:1 ilan Yurdumuzda bu ınübrem ihtiyacın te- '• tınlmı.ştır: Ellerinde 39 ve daha evvelki ııeneı.. 
marada oturan ve zat ve hüviyeti dai- olunur. mini için bayanlarımızın bu sahada bir Şöyle ki: re ait damgalı ölc;tl bulunduran her kes, 
remce tanınmış olan Mehmet ~cvki oğ- İzmir Sicili Ticaret memurluğu resınl ~ok bilgilerle teçhiz için İzmirde iki bu- Madde 1 - Şürekası Ak.itlerden iba- bunların 941 senelik muayenelerini yap-
hı Yusuf Haraççının olup yanımda biz- müblirü ve F. Tenik imzası.. çuk aylık bir kurs açılacak ve hıtaının- ret ve merkezi tzm;rde ve bir şubesi tırınak için ölçitler kanunu ve niZamna-
zat imzaladığını t:ısdik ederim. Bin do- - BEYA!!NAME da yapılacak imtihanda muvaffak olan- -\nkara ve diğer şubesi !stanbulda bu- mesine göre 1/1/1941 den 31/1/1941 ta-
kuz yü> kırk senesi Birine;ki\nun ayının BEYANNAME !ara verilecek vesikalar vckiıletçe de 'ıınan Haraççı kardeşler t. Kani, Yusuf, rihine kadar ölçülerinin cins ve mikda-
yirmi d"•düncü Solı günU. 24·1~-1940 İzmirde murabıt çarşısında 65 szvılı tasdik t tilecektir. bdullab) unvanlı kollektif şirketi 31 rını gösteren bir beyanname ile Beledl-

T.C. İzmir lkiucl Noteri z,. ·i Elılloğlu mağazada demir tıc.:ıretiy:e iştıgal et- Bayanlarınuzın seferde yardımcı hem· "lirincik!nun 1940 aksamından itibaren ye ayar memurluğuna müracaat etme-
r••mi milhilr ve iınu'ı. ınek üzere teşkil 'e tescil ettiğimiz Ah- •ire olarak çalı tın'maları itibariyle hı- • h edilerek muamelatına nihayet , .... !eri mecburidir. 

Y i d ft · k d dilin' ı· Jurralıınan Demir tıc:ırethanesi (IIilse· ı er rUçhaniyet 'c imtiyaz k= ola- ~·~ıştır' . Yukanda yazılı müddet ic;ın' de müra-
evm ye e erın• ay e •ş ır. · İb hi p t · ) ·'· kol- cak\ardır. Kurslara 'M'-'· edecek olaıı- " k•"'w alını 

btanlıul 1 nd noterL vm ve ra m or eçın unvaııu ~~= Madde 2 - Mefsuh •'•keti •--"ye et- caatini yapıp muayyen ...... yan-
' k if · k 31 1211940 ta ·hin lann mutlaka Lise, Orta ve ilk okul·me- ,..... """' U .• ·o. lfı-061 Hu. No. 474. e t sır etimizin I rı • 'Tleğe •Urekl memurdur. Bunlardan her lnr ~ında kanuni takibatta bulunu· 

Bin dokuz yüz kırk SC!lcsi Birincik..'\- ,len itibaren nihayet verdij!;imiz muame- zunu olmaları $8rttır. l,iri ta•fiye işlerini münferiden idareye lacagı ilin olunur. 
. . d . nt ve taahhüdafü, dü"unati tamamen 1 Haziran 911 gUnünden itibaren İz. ·nezundurlar. 3 - 4 - IS - 21 nua nyının y1rm1 ~ye incı }!ÜnH tarilıli ·' · d 

bu mukavele r1tın;laki inw.a "'hLS ••e :asfiye ile mevcut eşva ve alacaktan mır e acılacak olıın bu kurslara yurd 1 O ku l k d pul 
~ • mü•terek kalmak sureti'y!e kabul eyle- müdafaası ıda ç k büyük elıeı:rmiuetı 5 nış " am"8 u üzerinde BURSA AS•.__ h ....... ct ... nırnwr hüviyeti dairece maruf (Abdullah Ha- , b•'- , ~4 r K'- 1940 tarih t H A . ı.ur. DAAll'I UUAUA 

li"imizden ticaret kanu. nu hüküml~ri .,;,; olan wardııncı hemşirelik vazifesiru · an un ve · araççı, · H • ~tML•"' .... -.,.. •• raççı) nın oldujtu tasdik kıJ..,,lı, Bin do " » '{ •>"' H ı __ ,_ IU\. ,ıuı,..u.,.,. 
dairesinde mevcut kaydımız terkin ve Yapmak llıcre a•il ve necip bayanları- •nıççı, 1 • aracçı muwırı.. Ik! ko'-·~ Faik ·- ..... _..._,eri ,.,._ __ kuz yi.lz kırk senesi Birh .. · 1-~nıın ayı- d U ııml No 4•n3 H ··-• N 4 137 ı:t"'- ..... &m.rıı..n;:ı;ıp '-F.11111111 
keyfı'yet ı'l'n -~ı·lmek uz" ere ••bu be- mızın şım iden istical ve 0 auret göstere- m · · "" U!!ua. 0 • • E h koli kUf r: · fi nın yirmı yedinci günü. 27 ffr>n""'ônun a = ~ k k o , 24-l2-l940 ta 'hll ı,;b uka I ve t em e eti tas ye ıne-
vaımameyi imza eyledik. re as erlik şu besine kendilerini kay- n ~ u m ve en... muru avukat Halil ahlm Haksal ta-

l940 27 K. evvel 1940 dettirmeleri ve daha geniş tafsilit almak "'" altındaki imzanın mukavelenamede rafuıdan İzmirde Odun pazarında yirmi 
İstanbul birinci noteri ~ref Akman Şişlide Bomontı' tramvay dunı ... nda istiyenlerin de keza şubeye müracaatleri vazıh fllrekAdan fllhaJ tzmirde bulunan ı'ki numaralı ticaretlwıe sahibi ve n •• 

r~~mi ıniihiirü ve imzaıı;t, 6 ' ·ı· t •-' Atatil..._ --"'d--'=d 368 ........ 
Ferah aparbnarunın 206/2 numarasın- 1 an olunur. "" zmuue ~ """' ann 9 -nu- mahanedc Tilkilik yoı...·-· sok.a"--.1-

Umwni No. 4862 H=l No. 1-206 ---- -"'ı oturan M•hmet Şevki ""lu Y A..,.u ....,... 
da oturan Hüseyin Porteçin .. imz&SL· ... ~,...., • "" u- mukim Beytullah ve o"lu Nuri Tanık 

t•bu mııknvele suretinin dalreve gö•- 3011211940 DV.ZELrME <uf Haraççının olup yanımda bizzat va- aleyhlerine ikame olun!. 
6298 

Ura zt 
t•ril•n a•lma ve dn=aml7lh saklı mı'ib- İzmird 1 ••vl-'11"-I v• -t ve hüviyeti ben- ma _, . e : bı:;ıhim Porte0 in i.ınzBSI·· G t . . 19 b "'- 1940 ~ ...... J';U> < ~ - • !...-•• alac-L "'•vasının icra lrıl1nmalr. •C.inln lmMsını ta"1v. an nll<hava uynıın B' d k kır ' . kA aze emızın irinci ıilinun ta- -·f bulundu,..·-u •--"'[L edenın' Bin d~ A~..., .,. "" -··=-= 

' ın o uz YÜZ k senesi birİllCl • rih 10693 sayılı nüshasının 3 üncü ı;alıi. w "~ Wlau " • - ta olan muhakemesinde, mahkeme gllntl 01ıluğunu t>•nik e<l•rim. Bin dokuz y;;. nun ayının yirmi yedinci günü tarihli bu fesi 2 inci sütununda İzmir 2 inci İcra 'mz yUz kırk senesi BlrinclkAnun ayı- tayin edilen 4/12/l940 tarihine mUsadif 1
ork >P1'1°<i Rı.ı.,ei1<8nun a)-.nın otuz hl- beyaııname altmdaltl ımzıı' -'-·• ve h!i- mn yirmi dttrdilncll Salı !(llntl. ~-·-ha ..:ı..ü --~ onda --LL--. · s ı .. ti -= memurluğu i!Anının 5 inci satırında sa· ~~· ,.~ -· """"'·-·-r.~rı a ı ııun · viveti dairece maruf (Hüseyin Porteçin) !ışa çıkanlan gayri menkulün ada nu- K. AC: 24-l2-1940 gelmeleri için yanlan davetiye zalınnıı 

tm-ı.~ okunamadı. in olduğu tascl!k kılındı. Bin dokuz yüz ınarası. 112 olarak gösterilmesi !Azım lrmir ikinci noterlil! resmi mühllrll tebllt memuru tarafından verilen meo-
30 kurmluk ıl•mea oulu lizerinde 31 'urk senesi birın· cı' •-•-un "''nlD ylmıl lir 1° Zeki Elıilollu imzan. nıhatta lkame•-"L· m--"'ul oldu"'· .. ., l>I ı .,_. 1940 t llJlll "'' ge ken sehven 11 deıınılştlr .• Keyfiyet ..,.w .,..... 5u .,... 
'n• .. anun tarih ve zmlr lkinel vcdlncl gUn!i.. tashih olunur. Yevmiye defterine k.aydedilmiJtir. clir!len mUcldelale:vlıler Nuri Taıııia 

noterlil!i resmi mührü. Avnca İzmir 27 birinci kAnun 1940 - Umumi No. 16060 Hususi No. ('13 illnen tebllpt icrasına karar verilerelı: 2 
inci noterliti resmi rniihrlı VP imza T. C. İstanbul birinci Noteri i4ref 1zMiR stctLt TİCARET MEMUJt.. btanbul 1 ind noteri muhakeme 15/1/1941 tarlhlae mu.dlf 

5723 (15) 

13 (20) Akman remıl mühilrll ve bir tmza.. LUÔUNDAN : Bin dokua ytız kırk ~neal Blrinclkl- C11J11,mba ııtınll saat ona talllı: edlJmlt ,. __________ 1!111_,.. ____________ .., Umumi No. 4178.. Husus! No. Hllseyln Galip Şerbetçi ticaret unva- nun aymm ylnnl yedinci gllnfl tarlhll oldultundan mwnıüleyhln mezlrllr ııllD 

•· İşbu 27 kAnunuevvel 1940 tarihli be- nlyle birde Halim ala çarşısında '12 '"' feıilınatne altmdald lıma şahıs ve ve saatte Buna ticaret m•»enı•!nde 

FUAk GAZİNOSU 
YILBAŞI iÇiN GETIRDIGI CAZ ORKESTRASINI 

SEHRIMIZDE ALIKOYOU 
Yalnız on gün için lırsattan istifade ediniz •• 
Her alqam Fuar gazinosunda konaerı.rine devun edecek ne,el' 

dana bavalannı çalacaktır. 
, DIKKA T: Gece yanama kadar her yirmi dakikada bir Alauıcaiı 
"e hülriımete otobüs lel'Yİlleri vardır. 

yanname albna bugün irnzamll koyan numaralı akarda 4 numaralı yazıhane- hüviyeti da~ maruf (Abdullah Ha- bizzat veyahut bir vekil gllnclerımsl, 
zat ve hüviyeti daireınce maruf İzmir· de ihracat ve itluı!At işleriyle iştigal raççı) nın olduğu tasdik kılındı. Bin clo- akııl takdirde pyabuıda mnhe"-:vı 
de Karantina semtinde İnönü caddesin· eden Hüseyin Galip Şerbetçinin işbu ti· kuz ytız kırk ıetıesl Blrlnclklnun ayı. devam olunacajı ilin olunur. 
deki evinde mukim Demir tüccanndan caret unvanı ticaret kanunu hilkUınle- nın yirmi yedinci !(llnll. 
İbrahim Po~inin olup mevzu imz&Sı· rine göre sicilin 2900 numarasına kaııt 2'1 Blrlnclklnun l!MO lmzalanıN!mı ve mWnaileyhin şahıa ft 
m tasdik ederim. Bin dokuz yUz kırlı: ve tescil edildiği i!An olunur. ll (17) htanbul birinci noteri nsml mührll hüviyeti dalrenıee maruf bulundulunu 
senesi kinwıuevvel ayının otuzuncu pa. ··- _ _ ve ~ Akman lnızuı. tudlk ederim. Bin doliuz ytız kırlı: _.. 
zartesi günü... 30/12/1940 hitto·dik alAkadara verildi. Bin dolı:uz 24 Blrinclklnun 1940 tarilıli l:ıu mu- sl Birlnclktnuıı ayının. yirmi sekhlncl 

T. C. İzmir İkinci Noteri Zeki Eııil ~·[U kırk senesi birinci kAnun ayının kavelmame altındaki lıı:ıza sah.iplerin- gllnll. 28 Blrlnelklnım 1940 
oı'tlu resmi mühür ve !mzaeı otuzuncu pazartaat ırllnlL. 30/12/1940 dn lı!NI olan Aııbrada Kavalılıderede Ankara Blrinal noterliği resmi mllh· 

Umumt No. 4178 .. Husust) No. 4/156 30 kuruoluk pul.üzerine ııo birfnel Gllftll "1erlnıle 1 numarada aldn ve rü ve Reılt Tamenıoy imzası 
İşbu beyanname örneğinin dairemiz kanun l!MO tarih ve Aııafartüır aıddM!ııde llobtı,a tıc:areı. Harç pulları asit nll.shaya yapıştırıldı 

ılosyı,ısında saklı 30/12/1940 tarih ve T. C. İzmir İkinci Noteri Zekl llıll hanealnd9 multm ttlecaıdan tzzettln Ki. damgası üzerinde Ankara Birinci noter-
4178 nwnaralı nilshasuıa uygun olduğu oğlu resml mühür ve im• .. , al He 111 1 ' den bııafln dairetndt lijl rellnl mllhril. 



.SAHIPE • 

ASKERi VAs&YBI' 

Berabn pek ya
kında düşmesini 
beklemek lizım 
İtalyanların ~ofı fazla 
ümit IJağladdılGl'I llat 
ta zaptedUdi-
Radyo gazetesine göre Yunanlıların 

B. Hitlırın nut~ na 
ıı1111zıırin nvaptarı -·-
Şaşkınlık için
de, yahut söy
lediğini bilmi-
yor diyorlar 

YENi .UIR 

1-~arp ve ~aler azmi l IDllllZIBrll 1111 81111 
lneilter~e harp ltaııanll!~! ıııu ... 
levazımı ima- Italyan ordula-

lih arttı- nnın akibeti 
nlacak artık taayyün 

• 

etmiştir ••• 

:t SON KANUN CUMA ------ 19'1 

lhtiltarı önli~ecek yenı tedbirler 
~-------------------x•x·~-------~---~ 

iaşe müsteşarlığı ve iki 
müdürlük kuruluyor 

oüt · n cephede harekatı muvaffakıyetle • • -
\ m etmektedır. Dün alınan haberlere. ingUizlere göre şahsi ue 

BU MAKSATLA HARP f STIH· 
SALATI NEZARETi KURU· 

LACAK VE BAŞA LORD 
BIVER BRUK GETiRiLECEK 

••- -- . x•x---------
Royterin ınaltcılıiri ltal• Ankar , 2 (Yeni Asır) - Memleket- ihdas rdılecek umum 

m ı c phesinde yukarı tskcimbi IJeynelmUel aldcilı mef• 
vadisinde son ltalyan mevzileri de Yu- humları JıGre!ISlndG 
nanlılar tarafından uptedilmif ve ttal- ., 

yan ordalCIJ'lfllft mah• te ihtikara Ve fiat yükselme ıne kar 1 atlerı ko~trol umum mudur} 
Jı.Am IJuJund••""ıı a1ı11Jetı alınacak tedbirler etrafında hazırlıklar büyük 'il . .} etlerımızde hu 

N ~ ikmal edilmek üzeredir. 
yanlara ağır zayiat verdirilmiftir. ıtaı- B. Bitler 
:ranlar Devol auyunda fiddetli mu- Londra 2 (A.A) - Müstakil Fransız 
kabil bir taamla :pplDlflana da ağır :ıra- ajansı bildiriyor: Birleşik Amerika dev
JiatJa püslriirtilmitlerdir. Devol auyile l ileri Reisicümhuru B. Ruzvelün nut
Ozüınsuyu arasmda Timoriça bölgesinde ku etrafında sıkı bir alaka vardır. Bu
lı:i muharebeler Yananblar lehinde in- nun yanında, B. Hitlerin be.} anatı da, 
ldtaf etmiftir. Yanan kuvvetleri burada u mıml efkarı alakadar eden baslıca 
IQamaka boiuau uptehniılerdir Bu m vzuu lC'skil etmektedir. 
mühim g~it elde edildikten sonra ba- Bu b<':,; anat, şahsi ve beynelmilel ah
Nkit nisbeten munbat bir arazide daha lak mefhumlarının henüz baki olduğu 
müsait bir IUNtte iDldpf edecektir. dünya haleti :r\ıhiyesinin B. Hıtlerc ma-

Onun için harekabn bu inkifafı saye- lCiın olmadığını ispat etmektedir. Mu
k yakında Berabn zaptı bekle- maileyhin sözleri, diğer Nazi devlet 
•talyanlann kat'i olarak muka- adamlarının da sözleriyle ispat ettikleri 

et deceklerirti zan ettikleri Timori- gibi, ~liz psikoloji ini de hiç bilmedi-
ca müdafaa hattı artık tamamen Yu- ini göstermektedir. 
nanlılar tarafından zaptedilmittir. Bunu Bu psikoloji Alman mületine her 7.a
Beratın zaptı takip ederse ba ıfıuvaffa- man, lngiliz milletinin Çörçili ve ccAni 
klyet Arnavutlukta harbin bt'i neti- taraftarlarını> telkin ettiği şeklinde gös
ceeine müessir olacakbr. ltalyanlar T e- terilrniştir. Bu gibi sözler İngiliz mille
pedelen, Kiliaura. 0zümauyu ve Timo- tinin hem istihza, hem de hiddetini mu
.. eteltlerinden ger~n bir müdafaa cip olmaktadır . 
.nziini evvelden hazırlanutlardı. Bu Harpten en müteessir,.fakat haklarını 
laatta müdafaa bakamından ıayet kuv- korumak için, en ağır fedakarlıklar p:ı
wtli bır hat nazarile baltllıyordu. Hat- hasına olsa, harp gayretlerini en yi.ik
bn imal kısmında yunanhlar Timoriça- sek hacmine çıkarmak azminde olan f n
daki yarma hareketinde muvaffak ol- giliz milleti bu sözlere gülmüştür. 
muşlardır,Şimdi Killsura, Ozüı:nsuyu ara- Hitlerin plutokratları harpten mesul 
mıda müstahkem hattın hir çok nokta- tutarak Almanyaya Leyleğin yuvasın
larıoa giren Ymaan ku.Tet1eri bura- dan attığı yavru muamelesi yapılmak 
dalti muvaffaluyetlerini de bir yarma istendığini iddia etmesi en büyük bir 
hareketine inkıllp ettirmeie ça}ıfrnak- hayasızlık telakki edilıne\tedir, Çünltü 
tadırlar. bu sözler en bariz hakikatlerle tekzip 
Y.....W.. Kililara-Tepeclelen lll'Ull'l- edilmiştir ve senelerdenberi harici dün

....... .,, 1 'v ,.....U düpnenlen: ya ile alikası kesilmiş bir millete hitap 
w elinde w. .. mAim .....o.i tm kted' . • W. .._.___ e e ır. mptetmiflerdir. ~ •.-q-- Hitler ve sözcüleri tarafından Naziz-
ler çok ..,n ..._. Wr ............... min dünya hegemonyasım istihdaf et
Soa ili ~ iflerinde hlr çok •~J' mecliğini anlatmak için sarfedilen sözle
W.-n iki Mn. itaba .. ectilmiftir. rin kıymetini anlamak hususunda, Po-
12 lop, ldilli7elli otomatlı d1'h 9f9 harp lonyadaki Alman umumi valisi Frank'ın 
..ı..me.i iitlMm ~! ......... , bll' P son nutkunu hatırlamak kAfidir. 
~- tanldan tahrip eclilmiftlr. Frank, Hitlerin dünyaya hakim olınak 

INCIUZ DENlZ HAKiMiYETi üzere Allah tarafından intihap edildiği-
Akdenizdeki lngiliz faaliyeti de hal- ni söylemişti. Acaba Hitlcr en mükem

pnlan can c:lamarlanndan vurmakta- mel muavinini yalancı mı cıkarıyor? 
m. Denizalb gemilerile Bariden ve Bi- Alman haklarının müdafii olan Frank 
lelldiziden yapılan nakJll·at imklnaız bir gün şunları da söylemişti: 
Wr hale konaldui('u gı ~ı ~ '7 ;••tü ge- cAlmanya için fa~dalı ve iyi olan her 
milerinin de pddetle takıb ve Avlon- şe~e malik olmak hakkımızdır.<t 
~ya kadar inailiz kontrolünün devamı cTaymis> gazetesinin tebarüz ettir
ltalyanlan çok m6tk8l bir vaziyete sok- diği gibi, Fransa ve İngiltere heTbc- ha
IDU§tur. Son bir i~ tebliğinde A~ zır bulunmadıkları halde 939 dan evvel 
lonyapan ingiliz tayyareleri tarafından harp için hazırlanmış olan Hitlcrin nğ
l»ombardamuu bildiriliyor. Halbuki in- zından cbu harbın sacma old ı~ m 
siliz tebliil insiBz dounmasının Av- işitmek gülünç ve fecidir. 
lonyayı tiddetle 'bombardıman ettiğini cTaymis> sözlerine şöyl<- el v •n et-
ft mezkGr aUnde lngiliz tayyarelerinin mektedir: 
faaliyette bulunmadıimı blldirrniıtir. Bittabi Hitler yalnız askeri kudretinin 

ALMANLARIN YARDIMI verdiği korku ile dünyayı f ethetmeği 
En son ........... aönı İtalyanlar Al- tercih ederdi. Fakat tngilterenin kahr:ı

manyadan tanare 1ardmu btemitler- manlığı, 1940 senesinde Hitlere verilmi!o1 
.tir. Almanlar böyle bir ,ardancla ba- olan ağır bir derstir. Şimdi dünya karsı
lanma~ bW etmiflenlir. kalyaya se- ında lngiliz devlet adamlarına kar ı 
len AJmua han lmnetleri kumandan- ızhar ettigi şiddet. 1ngilterenin pV'ınla
lııiı bir tehUi Dep"ederek harbin ıiklet rına karşı koyma ından mütevell • ol. n 
-a..iain Alulem. intibl ettifinden } iddetindcn ileri gelmektedir 
.. laeetmiftir. cTaymis» sözlerini şöyle bitiril o . 

Bul~ar Başve
kili ansızın Viya. 

naya t(itti 
B. PDofa Alman aeflPI 
de nd PefaJım edlyOP? 
Bulpr bqYelôli B. Filof anamn 

Vi:rana:r• gİtmİftir. B. Filofun teda
Yİ için ıittiii aöyleniyona da Bulgar 
l.pelciline Alman tefirinin de re-
~ etmesi bu se,.hetin tedaTi 
'-liwlmd.a batka Wr mekutla 
,....Jmıt ohnua ihtima6ni meydana 
pbnnlfhr. Mumefih hu IOD helJer 
.. ÜZ bir faya ha&ndeclir Ye ihti
Jatla karfdanmahcbr. 

Serbest lrlanda .. 
nın ihracab 

ln2iliz kontro
lüne tabi 

INGIL TERE BU HUSUSTA BiR 
TEBLIG NEŞRETTi 

Londra, '1 (A.A) - Ekonomik harp 
nezaretinin bır tebliğine nazaran ~l'Veçe 
Flnl diyaya lsvıçreye, Romanyaya, 
Macar atana, Yu oslavyaya, Bulgari -
fana Yun iıı ana T tirldyeye Sovyet
kr b r ın Bale r adal ına ve Fas ta 
clah ol k u ete 1 panya. Portekiz, 
Afrik d k uhtelü f ransız müstemle-
keler S rıyeye. M4ldagaHara, Reün-
)' y p sel'best Irlanda 

Hitlerin kendi mılletin" !ngili., d v
let adamlarını canlı mesullt.•r ~ibi g -
lemıe i adi bir manevradan bas' h . 
ey değildır. Be:vanatında Lil>ya \C Ar

navutlukla mağlup olan fasist mi.ltt r.
kine ve tngıltereye Amerikanın gitti' -
çe artan yardımını temin eden B Ruz.
veltin nutkuha pek az telmihd~ bulu • 
rnası da umumi efkarın nazarı <likkatm' 
celbetmiştir. Bunda, bir şaşkınlık de ıl 
se, Bitlerin ne söylediğini bilmediginin 
emrnarelerini görmek mümkündür ve 
İngiliz milletinin mutedil nikbinlı ın 
devam etmesi için kafi bir sebcptır. ln
gilterenin mücadeleye devam hususun
daki kat't azmini B. Çörçil son nulkiyle 
ifade etmiş bulunmaktadır. 

Umwni intibaı cTavmis> gazetPsi ş{J) -
le hülisa etmektedir· 

Nazizmin Pangermanwn olduğu, bu
nun da cefendi millet> nazariyesine da
yandatı malmndur. Hitler, kendi mille
tini ballı bir esir gibi muhafaza etmc'k. 
için, beyanatmda iddia etti~i gibi, Al
manyayı daima mirastan mahnım bıra
kılmış Ribi Röstennekte tereddüt etmez. 
Halbuki, onun idaresi altında Avrupa 
kıtasmın büyük bir kısmı Almanya ta
rafından yağma edilmiştir. Alınan ol
mıyanlara dünyada bundan başka '!Jir 
şey vAdetmiyen böyle iğrenç ve böyle 
rabıtasız bir doktrin ölüme mahk\.ım
dur 

-----r.;..---· 
Delldde ingDlz Jacuep 
flGYPellerfnln artması· 
na çalqan fıonsey 
Londra, 2 (A.A) - Delhi konferan

sında, Şark memleketlerinin hazırlıva
l"aklan maddeleri tayin için daimi hu
sus! bir konsey teşkil edilmiştir . Bu 
memleketler ha,ı·p zamanında kendi ıh
tiyaçlannı rnUştereken kar ıhyacak va
tlyete geleceklerdir. Konsey, Hindı tan, 
Yeni Zelanda, Cenubi Afrika ittihad \e 
Avusturalya murahhaslannd n miit -
ekkil olup bir Ingiliz dele esı rıyas t 
taıek~dir. $imdilik kon e 
k tlerinden istifade- edil c 

-e-
Londra 2 ( A.A) - Ekseriyetle iyi 

anlatıyor- Ticaret vekaleti, kurulacak ia c t .. -
Londra. 2 (A.A) - Roytcrin diplo- kilatına ait hazırlıkları tamamen bıtır

matik muhabiri yazıyor : ltalyan propa- miştir, İaşe müsteşarlığına bağlı olarak malUmıat alan Star Jazctesinin siyasi 
muharriri Con Kavelm yazdığına göre 
lngilterenin endüstriyel iıtihsalabm mü
hiın miktarda çoğaltabilmek maksadile 
B. Çörçil yakında nezaretlerde bazı de
iitikler yapacak ve vasi salahiyetli bir 
harp istihsalab nezareti teıkil edecek
tir. 

ganda ııun en bi.ıyük alay mevzuunu İn- .. -·-·-·- _ -·-·- _ -·-----------------
gilizlerın tahliye kudreti teşkil etmekte D • • l d • b 
idi.. Dunkerkten yapılan çekilme gibi un a tı yer e yenı me • 
İngiliz soınalisinden. yapılan çekilme ha-
reketi de kaba vt: hayasızca alaylarla 

Bu nazaretin başlıca vazifesi lngiliz
Amerikan harp istihsalatının koordinas
yonu ile lngilterede muhtelif harp mal
zemesi istihsal kaynakları arasında ko
ordinasyon teminidir. Bu nezarete tay
yare istihsalatı nazırı Lord Biverburk 
geçecektir. 

karşılanmıştı. Bu alayları yapanların • t • h b t ı d 
bugün bu kadar . süratle ve tam olarak us ın ı a a ı yapı ı 
onları ödemeleri icap ettiğine misal pek 
ı.zdır. Kırk binden fazla İtalyan csiıi x..,.x,---------------
şim~-Mısırda.bulunuyor .. ye bu csir!er Ankara 2 (A.A) - Cümhuriyet halk Celal Sait Siıen Çankırı mebu lu una 
demılere hrutirn olunmadıgı ::ıı.;ıaı: ın- partisi genel sekreterliğinden teblıg Samsun valısi Av ı Dogan Di) 
sanın başına neler ge1ebı1ecegını ıspat d'lmi t• • n•ebuslug "" Cerrahp hastan 
dmektedir. c Boı ş ırl · Al ,_ 1 v • ' ·"" 

Bardi ·adaki 2G bin İtalyan esir ut- .. ş o an y~n meuus uguı:ıa umu~ı razı altliy ve asab·~ mut h 
v >ahk.l'--d A tlukta'-' ital- murakabe heyeti azasından Sıyasal bil- tor Abmet Şiıkrü Emet v Kar 

KANADA DA tSTtHSALAT 
SORA TI..E ARTIYOR 

maxa m Ulll ur. mavu IU ·1 ok I ikt t f .... Şe k t 
yan ordusu Yunanistanın iaJn tesiri al- ~1 

.. ~: ~ıt .
1 

ısa An~ro esor;: 1 ~ e · Juguna da-SOn Telgraf gazele. ı sahibi 
tındadır. Adonl'8 ve Draç o kadar şid- .. ~ıt b kpog ub,ık ya m~d~ .~g~na Ethem izzet Benice 2-1-941 Per mbe 
detle bombardmum edilmişlerdir ki ar- Sumer ~? sa umum m~ uru ~-
t k b l'manJardan istifade edilmesi im- rullah Sumer, Bolu mebusluguna Malı- güniı yap~lan. int~apta parti namzedi 

Ott.ava 2 (A.A) - Halen İngiltere- ı:ansı~dı~. Bütün Libya ordusu denizle- ye vekaleti nakit işleri umum müdürü .. :CU:~~i!_.m~l~rdi .. !"::. -·- ___ • • 
de bulunmakta olan Kanada mühimmat rin hakimi olan inıiltere tarafından teh- ,,_ -·-·-···-·-·- - -·-·-·- -·-
nazırına vekalet etmekte olan harbiye i h. M k• 

likeye konmuştur. talyanm vaziyeti iÇ a meye nazırı verdiği beyanatta, bu senenin ni- te gıpta edilecek şey değildir. Somalide, 
hayete ermesinden evvel Kanadanın ia- Eritrede ve llabetistandaki İtalyan or· 
tihsal kudretinin aec;en harpte en büyük dulannm ikibeti. •rtık taayyün et- Verilirken 
gayret zamanlarındakinden yüzde yet- miş sa~'llabilir. 
mit kadar daha yük.sek olacağını ve bu Dunkerkten tahliye edilen 300 bin 
istihsalın harpten sonraki zamanın Ka- ruıker olmasaydı g~n yazda istili teh· Ruz v ELT 
nada istihsalinde en yüksek devresini didi karŞlSUlda kalan Büyük Britanya 
te,kiJ eden 1928 istihsalinden de yüzde adalannın vaziyeti çok daha fect olur
clli kadar fazla çıkac'liuıı ıöylemiıtir. 

---~ du.. ~.---
Yunan zaferleri Mühim bir meıaj 

ltalyanlar yeni Earp uzun süre
bir müdafaa cek ve Alman· 

Italya kralına 
gönderdiği 

mesajda 
ha.tbyapmak)a ya h.arbı kay• uGil'en sene zarlmda 

ıtaıyan milletinin baldı 
meşj{ul bedecektir bir barqm n·metıerln• 

Atina, 2 (A.A) - İyi mahimat ~lan Londra, 2 (A.A) _Polonya ordusu den istifade edee=eiinl 
mahfıllerden ögrcnildiğine göre, ita!- başkumandanı Rcneral Sigorski ordusu- ümit etlftekteyianH diyor 
yanlar bir kısmı merkezi Arnavutluktan ııa hitaben bir mesaı n~tıniştir.. Ge- . 
geçen yeni bir müstahkem müdafaa hat- neral me ajında diyor ki : Nevyork, 2 (A.A) - Nevyork Tayrnıs 
tı yapmakla meşgul bulunuyorlar. Bu Polonya ku-.vetleri burada "e yakın ~azctesi yazıyor : B. Ruz'l.clt tarafından 
da gosterıyor ki İtalyanlar son ümitsiz ~arkta mi.ittefıki B 'iyük Britanyanın İtalya kralına gönderilen mesaja istisnai 
bir müdafaa 7.aruretinin hasıl olacağını yanındadırlar. Alnı· mm·affakıvctleri- bir mana atfedilrneme i hakkında 
anlamışlardır. Bu mevziler de elden gi- nin en had dcvresı geçmistir. hükümct tarafından yapılan tavsıyeye 
derse Yunanlılar Tepcdelen, Kilisura ve Almanlar tarihin kaydcU.iği en büyük ragmen Vaşingtonda hakikaten İtalya 
Avlonyayı işgal edeceklerdir. ba~a harbmı kaybetmişlerdir. MuliSOli- ile mihverin diğer dostları arasında 

itaJyanlar llimaranın şimalinde ve ni l·unaaistanda müşkiil , aziyete düş- bir dostluk vücuda getirilmesi makııadı
f8.rkmdan mukabil taarruzda bulunmuı- mii<?, Libyada hezimete uğramıştır. Mus- le yapılmış bir teşebb~ .. mevzuubahıs 
)ardır. Bu taamız karılmıı, diifman ağır ~lini llitler iç•n yardım değil, yüktür. olduğuna inanma temayulu mevc~ttur .. 
~yiata ujrablmqtır. Tepedelenin ıi- Balkanlarda v:Wyet değişmiştir. Bütün Cilmhurreisinin yabancı devlet reısl rı
malinde Yunanlılar yeni bir hamle yap- Avrupa milletleri Almanlann ceza ıD- le temenni ve tebrik teatisi usı~lden o~
mıtlar ve İtalyanları mevzilerinden at- nünü sab1rsıılıkla bekliyorlar. Harp da- mamakla beraber İtalya kralı ıle reısı
mlflardar. Merkez mmtakasmm bir nok- !ıa uz.un zaman sürecektir. Önümüzde eüınhur bir çok yıllardan beri böyle 
taamda Yunanlılar bir baakm hareketile daha mii kül günler vardır. Fakat şa- yapmaktndırlar. B. Ruzvelt bu scnekı 
mühim bir dağa ele geçirmiılerdir. fak ynkındır ve ı::elmektcdir. mesajını su kelimeleri~ bitinniştir : . 

Harbin en kanlı çarpışmalarından birı Gir n ene zarfında Italyan milletının 
dun gece Kılsura mıntakasında olmus- "·11111111111111111111t1111\ııınıınn11111111111ııııııtı !: haklı bir barışın nimetlerinden istifade 
tur. Kıymetli mevziler Yunanlıların el- § ~ edece~ni ümit tmektcyım .. 
lerine .geçmıı.;tir. Kil.sura - Avlo ya } o- = Aı erikanın = 
]unun bır kısmı Yunan topçusunun ate ' - - Roma, 2 (A.!~) - D. N. B. ajansı bil-
ltına r.ırmı,:;t'r h b • • E diriyor : Amerika reisicümhuru Ruz.velt 

Londra, 2 (AA) - Royter'ıı Arn ar 8 ~JrmeSI S tarafından yeni yıl münasebetiyle 1tal-
vutluk hlldudundakı muhabiri bıldırı- S !ı a kralına çekilen tebrik mesajı müna-
yor: de mt•hteme) :: sebetiyle İtalya resmi mahfillerinde şu 

"Şimal cephesinin her iki tar;,fındA E cihet beyan edilmektedir : 
topçu muharebelerini müteakip müşki"l Lo d 2 ( A A) T . . :S Devlet reisleri arasında bu kabil tel-
ve tiddetli muharebeleri hazırlıyacak E n ra · .. -. . ~ymısın S graflar teatisi uzun müddetten beri mu-
bir siiki'mct 'ard11. Dondurucu soğuklar :: Nevyork muhabırı bıldırıyor: : tat olduğu vechile bir cemile hareketi
yerine yağmur ıetiren htcloa eamekt~- ~ Birlqik Amerikanın harbe gir-~ diı:. 
dir. Hava tayyare faaliyetine nıwait de- :: rnesi ihtimali Meksika tarafın- 5 I 1~iliz propagandasının bu telgrafın 
ğildir. Menzil teşkilatı kat'i muharebe- E dan çok mühim telikki edilmek- § ~iı'?diye kad:ır neşredilmediğinı .vesi~e 
lett bazırlanmak'3 me1guldur = d' ç·· kü B R l bö l : ıttıh·tz ed rek telgrafta her hangı hır 

Yunanlılar ve it hanlar gece karan- E t~ U:· • un. • uzve t Ye S ehcı miyct aramak ve bundan bazı ne-
lığından bilistifade topçu mevzi1erini E bır ihtımalin hesaba kııtılması : ticeler çıkarn ak hususundaki teşebbüs
değişt.irmişlerdir. İtalyanlar Kaumisa ~ İcap ettiiini aöylemittir. Hadise- E lerine ge1ınce : İtalyan siyasi mahfille
yaylasına ağır tQJ>lar yerleştirmiıılerdır. § lerin harbe müncer p~ası tak- E ri bu kabil telgraflann 1talyan matbua
Yunanlılar da Mokra dağlarına bir çok $ dirincle Meksikanm da Birlqik 5 tı t?,rafın~~n neşri mutat olmadı~ te-
bataryalar getirmişlerdir. : Amerika ında . -•-·::. : hanız cttırıyorlar. Telgrafın B. Rtl&vel-

-• - 5 yan~ }er ouu~a: tin İtalya icin haklı bir banş temenni 
i mecbur olac:agı kuvvetle tahmm § ettiitine dair olan metninie gelince : Bu 
5 ediliyor. 5 cümle İtalyaca müsait bir tefsir bul
:111111111111111111111nu111111111111111111111e111m111111: mll$tur. Zira adilane barı$ mihver tara

Çl1 - JIPO:; HAGBI 
Japonlarşimdi
~-e kadar .. mil
yon 600,000za-

iat verdiler 
Lo ıdra 2 (A.A) - Çin harbiye nazı

rı general Voyen-Çin askeri vaziyet 
hakkında neşrettiği hir makalede söyle 
de nektedır: 

üç buçuk s hk harbın neticesinde 
Japonlar Çinde ölü ve yaralı olarak bir 
milyon 600 bin ki i kaybetmişlerdir. As
kerlik ç ğında olan veya askerliğe el
vcri!!lı b 1 nan Japo ı erke' lrrinin 
yti 1 ~3 ü C ] hizm t için s'lah al-

Norueçte gaglnflfı 
ue lıulıla ltülıümete 
ınalıcwemeı .. 
Londra, 2 (A.A) - Norveçten ah

ııan haberlere ~öre bu memleket dahı 
!inde gerginlık artmaktadır. Bir çok po
lisler Hitlcr usulüyle selam vermekten
se istifa etmeyi tercih etmişlerdir. Ara 
lannda üc kadın bulunan 16 beledıy~ 
azası Kuishng hükümetinin dahil1y ne-
zaretinin karar suretini tanımadıklann
dan hapsedilmislcrdir. 

tına alınmıştll'. Japon ordu u son za
manlarda tevakkufa mecbur olmuş gibi 
gözüküyor. Hatta öyleye benziyor ki 
Japon ordusunun cenubu garbis'ndeki 
rica tini d · v C'r rical hareketi ri de takip 
decektir. 

Hı tun ,,. ecanla ,. sabırs· lı la bekl l harıka ı. 

t Rüyası • 
ı. 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAH ES • RLER SAHES RiNDE .. 

fından ihdas edilmiştiıo. Zira mihver bu 
barış için mücadele etmektedir ve dai
ma bu adalet için mücadele edeceğini 
beyan eylemiştir. Böyle bir barış tabii 
olnrnk İtalya için muvasale yollannın 

be tliği kendi denizinde hürriyet ve 
A \"rUpanın her türlü resmi İngiliz mü
dahalesinden kurtulması manasını ta
zammun eder. -·-rem en ··ç bu-
çuk saat Lom

balandı 

HITLER 
lnt(iltereyi isti
la edehilir nl&i? 
Loncha 2 (A.A) - B. Bitler İngilte

reyi istila edecek midir edebilir mi? 
Deyli Herald gazetesinin askeri mu

harriri binbaşı Sheppard bu ıki suale 
menfi cevap veriyor. 

Bardiyaclaki 
ltalyanlar çok 
büyük zayiat 

verdiler 
Loadra 2 (A A) - D yli T 1 raf şa

zetesinin muhabıri B. Morton Bardiy.a 
muhasarası hakkında diyor ki· Kahire
d n Bardıyaya kadar tiden vol, yarısı 
g çl'-'kle geçilen bir yoldur. Her nevi 
h rp mab. mesi ~ yan kamyon k fılc-
1 i yolu doldurmuştur. 

13- rdiy:ıdaki müdafaa ertıb<ıtı İı nıliz 
g r toı><•usu brafından her gün bom

b rdıman edılmekledır. Düşmanın sahra 
t pçu u ln ilız denanma ı ta af ından 

o ülmektedir. 
Bardiyanın 23 kiloml't ~ı 1alı garbi

indeki ltalyan mevkileri zapt dılerek 
nber daha zi ade dar lmı tır ş .. hrin 

1.5 günd nberi d vamlı bomba dımanı 
nızona b zayiat v rd rmi tir. 

Y ı k nitb subay bü:,; iık zayiat-
tan ı tinap ı ın taarruza n k b 'tiın 

ırhkJar ık l edıldikt n ı;on i-
l c gini söyl mi tir . 

İngiliz hava kuwe1lerinin harekata 
ı tırakte gösterdikleri kahr nlıklar 
insana hayret vere ek dereced bu~ Uk
tür 

Amerika Ingil-
A tere. ·e asgarı 

12500 tayyare 
verecek 

Nevyork 2 (AA) - Bu sene içinde 
Amerikadan tngiltereye etı aşağı 12500 
tayyare gönderilecektir. Bu tayyarele
rin büyük kısmı hareket sahaları çok 
g<>fllş büyük bom'bardıınan tayyareleri 
olacaktır. 

Londra 2 (A.A) - Deyli Meyi ga
zetesiıılıı Nevyork muhabirine beyanat
ta bulunan AmeT.ka harbiye mil.orteşarı 
Patenıon Amerikanın bu sene en aşalı 
17000 tayyare yapacağını söylemiştir. 
Paterson beyamatma şöyle devam etmiş
tir· 

- ingilterenin en çok J»Uht ç olacağı 
'"t'V hareket sahaları ~ bombardı

an tay} areleri olac ktır tık K" nun
da 700 tayyare yaptık. Bu sene her ay 
1400 tayyare yıu>acatız. Bu tayya lerin 
vi.lzde yet · b inin lngilt r · nde-

1 nr i b n il A u o ttn 
fa kalan 20 

= lllUlll il 111111111111il11111il1111"' fllllllll l lllHlll = 
~ lngiltere ve hücum ~ 

C:lnlet ıhracatına da 22 800 kanundan 
itibar n d nız konrrol vesika ı ıiatemı 
tatbılc ed ecekdr. 

tayin edecekü.r. Kom' ~on f alı}ell 
neticesinde deniz ııakliyatı da büyük 
tasarruflar temin edileceği ve malzeme 
nakliyatının büyilyecelimuhakkaktır. i&.~ .......................... Iİll ...................... ..,, t 

TYRONE POVER MYRNA LOY 

~ ed tai van /Java ~ 
~ o arı gerı çavırıldı~ 
S Roma. 2 ( A A) - Stcfani ajaDSJ § 
_ " it r 'e karsı ha\ a hücumlarına 5 
S i iruk eden l ah an lıa\8 filolanıun § 
: er· ~a lld'l:ıw. J alnız. bir italyma ; 
§ a\ rı !!ruh •m r. tesanüt delili 1 rak i 
i ı n nvada fudacağım bild r yor. E 
=ı111ın1111i1111mınR111111mı111111t1ımııı 11111111= 


