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Basnıı.h:trrn ..:e ..unumi neşriyat mUdUrU · 
HA tlKI OCAKOOIJU 

, 1 ~ -0-t-. S F. R A 1 1 t 

- DEVAı'\ . \1Ul>l>F..1i l'ürkh~ ıçın Hariç içm 
1400 2900 Sent>JıK •..• ~O JQO 

Alb cı. ı k ... 1., 
GU , ı.; 1 ... nu:-.lıalaı 125) kurll$Ur" c 1 l'. tJE FON : 2897 

ıl • ·· ı ı d •· ıl mesuliyet knl>ul edilmez IU\ munGCr {" il " 

1 Ji ı. • ,., fı • er ı 1ıa 11~. 111 • ı • k ı>rkıfoılıcrbnıc 
ırtınan 1 ln ı r.llwılı1v>r 

cla.iresinde 

Hükümet v~ni ve müh;m bir karar verdi 
--~~~~~~-x~~ 

Müstahsil elindeki buğ
day, arpa, çavdar ve 

yulaf beyannameye tibi 
~~~~~·x~x~~~~~~ 

Karar ihtiyocı:ıdan fazla hububat istihsal eden 
'bölge't?re 1nürı~asır .. Fazla stolılar peşin para 

· He alınacall • Köylünün ve hayuanıa. 
rıtıın ihtiyacı tayin edildi .. 

ispanya barba 
Girebilir mi? 

• 1 Köy lüye ye11i,·'en V !!Ti

len tohurn/uk 
Aukura, l 4 ( A.A ) - •:I'. C'. Zir.ıat H:ulbsınıu 

$ar kü\ şube i bu nıııı fa l .. -ı. müı.tnhı.illcrin<? 40 
ton tohuınhıL: lmi:dn\ d.ı~'1tıoı •,tır. 

·----·------' C1inıhurlyctm ~e Ciimhttrıyct uerkmmı bckçİ$ı s ıbalılm ı çıkar aiyıu;; gazetctt ır YENi ASIR Matbucında baaı1m11tır. 

YUNAN - ITALYAN HAR
blNDA DÜNKÜ V ZIYET ---·---

ltalyanlar mev
zilerinden 
atıldılar 

Yunanlılar yeniden 400 
lıadaP esbt, .,,.. ~olı oto• 
matııı sııa11, Havan topu 

ue cepJtane aJddaP .. 
Alina 14 (A.A) - Yunan resmi tebli

~i: MCV7Ji 'fnnrruz hareketleri neticesin· 
de düşınrın müstahkem mevz.ilerlnden 
ntılmıştır. Dört y{lze yakın e.!lr aldık. 
V c bir çok otomatik siltıh, havan top
lr.rı ccphnn~ ve saire iğtinam ettik. 

Tayyarelerimiz hnrp sahasındaki he
ddlerc karşı muwı.ffakıyeill bombımiı
mnnlar yapmıştır. Bir dUşman tayyaresi 
düşiirlllmUş, bUtiln tayyarelerimiz tısle
ri11(' dönmU.şlcrdir. 

1TALYAN HAVA HÜCUMLARI 
AUna 14 (A.A) - Emniyet nezarcll

nin dUn n4'lmki teblil';: Diitman hava 
kuvvetleri Argastoliyi bombardımnn et-
mişs" de insanaı zayiat olmamıştır. Ev
lerde or. ht'.cmr olmuştur. Korfunun bir 
mıntakasma bombalar atılınl§ttr. Ne ha
S."lrnt, nt' d uyun vardır. 

Ahnanlart Afri'lwya geçmcJe için elcltıfttneı)c çcıl~tılelan Fm1 •:: <l<manmasınm 
en milhfm gemili D ı ııkCTk "' Mare.o;al Petcn 

AMERllANIN YAPACAÖI 
YENi YARDllLAR 

Inliltereye 40 -
50 destroyer 

verilecek 
~·-

ALMANYA GÖZÜNÜ Al
DENiZDEN AYIRMIYOR 

ltalyaya dur
madan Alihan 
askeri ~eliyor 

·-

·:· .... -·-· - ı- - .-.-~ .- · .. oı:- ... 

! UZA IR TA BEL RE 
KORKU Ç TEHLI E 

ütün dünya
Dl istikbali 
mevzuu ahs 

---~·-

A lıııanya ıarufmc an t0,2.yik c>d ldi{ji 
< nla§tlat Ja, o ın m Berl;,ı sefirJ 

ııuı1ıut ıçl paktı iı ıuıla'l'k"n 
• .._ - •- •- •- c: •r •• •- - .._....__..._.._ -· 

Günün endifesi ·-
Japonya harba 
~rebilir mi? - ---



.._• ~ı... 

---- -- - -- - --
SA~IFE 2 YENi A.SIH ıı; !l;IJR4.T Cıımartesi 

Vilayet Umun1i Meclisinde .. • 
1 
Ispanya harba 

-X.y.' --- - ŞEHiR HABERLERi Girebilir n1i? 
Vergi ve hastanelerde \ [ n ~,[;"]. c s •. 1ılfrıle ı 
ı·aşe.... ı·şJerı· konuşu· ldu Kvalıveleri oldu-ı Şehir Meclisi dün kapandı :':ıı;.:: .. ~:i~, ı:::~;ı; ;,;;. ',"~;;~·~tı~ .. i~~~~ 

k;,1·-.;1•.ında harekt.:l"'İl kalarakl;ırın\ kint· 

h ıd t XJf.X- - - "'"' tt•n1iıı ('denH.·ı. llcr lınldl· Franko ıida· 
XvX -- gu a e sa - Al b·ıd·..... h . n• <'lti~i llll'lllld,ctin rfalıilı rnzi)ctini 

T - a 1 ıgıne a lll&fcr '(' ,~,, ......... >lini<lrn (•ok İ\İ 1Jiln1•.'hle Jnciraltı plajı müsteciri Jıira vermi}lor • Kozah ) V aga ZJ fi)'," ıaı • .ı;,. '"' '""'""t,••liı. ı:ıınılan rtoı:ın-
oteli hı;ymetinden haybediyor. Vilô:yet izahna- , mı~an ar ı J•sraf edenlerJ•O abo- ı~:ı;,.~,:c:;::;ıı~:.\7ı'::~i~~iıı~·,·ııı·i ile lıarrkrt 

mesi ittifahla tasvip olundu T:nnhırdmı ""'ka lspllll)a hir '"rıın 
V ·'l u edi ı dün ~at 14 • 1 ınde ha k n, .. Jıkl .. ıııı. mu- İİÇ bdhhal 25 er l i ra ceza · ıla "·ldiııdt·dir. Geni· saı.ilkr" ın:ıJiJ... 

1 aret c<L..< salonul:'ua ·~Jnci toplan! f..ıseb • hus~ısı~ . .rlu • ve gi Vet'eCeJtler, düJıJıcinları tir. l><·ni, hfıkiıniyetini elinılc lnı!ıınJu. 
nı yapt:' •ır. l'ıkcli, len bir nıUJdet ı.zın teıkın ,de nıyrce .. ı, lıwıa .ılal. )C\l.ır • 1 e k •ı k ınn lıir rnenıkketlc miiı·addt• halin<• 
1> ) en nz::ları'l dild<i ri le bul edil- onlı.~tacl ~,,,, sö' 1 mis v unları il. r e'· da bırt;.r01h0aCfQt:! •• ltapaJı ne erı esı ece ~<·rm<• İ11<le hiiyiik h•hlil,dı·r rnrdtr. 
tikte sonra cclis yf.'niclı..:n !!L~ \ ... H H ı;ıuıa İta131uu11 ·, ;ızi.\eli ('ıt c:aı1lı \t' t'n 
_...,enl0

..:- ·"al. 1,~, cabul cd·ıl 1' 1 1 • 0 ı ı ~"l;ıtı bir mi alıliı-. llnırün ılahi 1-ıı•m~a. cıu '-.L.L,U, ~ uı - ır - >U 1 er !l l la yı ' .._ın :\it :-nen .az . .. I:' n:' a aha! . 
tzntlr vı j ·e•i 9-il . Jı teklif hı• t_ • !ı1j " ;' Pk neci~ La t t' tim. ...d ı n • kk - " k: S ı x•x- J11~ili'I ulıl, 1knsıııııı nui-.aı•ı<ılu:ıı..ı s: 1,t ın-

• " ' e ll" • L~~ ır ._;tV.::t~ \:C R ] d' ' • d'\ t 16 30 da t d• dt• İ:tst·Sİllİ harİ("fCtl lt."Jllİll eyh lllt'!,(cclir. 
o.zasa tevzi edib'.!ştır Baz ;ıza bı.ı tek K ıdr0y.ı ila dlo• \ _,ı ~· bıı ' liın. rikı , Iusta. <· Ju !\lehmet İt;::~. ile • '"o" ''ıı ıııect;..sıU • t n •aa • er ı. j,ııaın-. ıım hnrl:c ~lrmc,i ıal..diriııdo 
lif belce: ~07 lıın lira ,~ıgı ,r\ayı-ıl\l cll• az' r 1'1 ' ' • ir e•et o ,snı )Cr~~ J .k.ıll·· ,.r1 n :\1 mt Un- r,.~ r. 0.•çc zun n•~kanlıj!ında Abona adetleri yUkselirkcn cJza, ·· 
sİl·lc- hem u ınUı. ı'ı.. t·c'il 11e • ' ti ln t tkı 'ilt yapar...ı bı: hrı \•or cunun t1 K•ın1 rınd.n l.'C'kirch.:'..: kahve 1qp!.-n_ınışt.r clfkkatinilzi celbe.den bir şey oldu. S~nt- ,\ıııt.•ril,:u1nn ::,f•r•h:gü ıuii'.<o.alu·ret h· !'>ıına 
J°C süı·mü.•!erdir. ırlil•r. Biit«.• 4J 'n r' ine o- bıılıınduo halı'' l· .·,r·n \:ındatve ... ıbı!akadrosundabulunan !er ınesele>l.. <'l"C•'•k \"<' Inııiliı a!ıloka" !ı11 r.ıcmll'· 

' n ' 
1 1 1 

P 
11 'a- . ·ı ·· · '[ i t d.k S J k k d kette iase <farlı~llU dt:rhal 'idd<tkndirt'• Vali B. Fuad Tu~s:ıl tL·klif but<.·c ının n v ·.,tı. !!iz k"lro za·ur 1ı 'rnr- cıkl,rı ,,··, .• ',~·· cı·,ım·ı·t·ıı'. ) c·.ı 1 ç ı11<'!1<Lll"t.m_ •neı.,nurıye, er 8jj ı •• aa~ er ço e& l i i. ae, ycızli yeni-

~ u ... ... 1 · 1 · 1 9 n J h b k l J c:c•l,.tir !d hıı ll('1ıc· ... • iktilı:ınn .1111• hir nıe· hUtçc encilmenlne havale edilmesi ie ,. " ını .ı haluka.ten işlere yetişemi) 11.. I>iikJ..iınlar 11 .ı. ,. , , le• cc -', ,,ı~ 1 ,ıtuua ıa. u arcsuun_ •'" yı ı ese ı ·at cnrnlştı. KötU saatler yilzUnden m·lllt<'.'- s.•lt·diı·. 
eykrllğinl söyleml•, blitç c'lcil neninin !\foc' si ~ J- • hu karı.şık i<l~rin tasfi- ~ranıa<la Bckı ,.c ş ,;.:ı Mtu.tafanııı <el~e~!}.vle ~ı~h~sıp::r~ı~ znmaııı !da· rlyle b~ledlye arasında çok cirki,, bir Bibiik hir kı"m halkı ::a)·ri ınt·mnun 
blilo açıi(ı hakkında' ı maz'ıaln ı .• ın ~esi ıcin ı ize ı.m•l•at v rdi. bütçe '3.•clik , ü'tkanıncla ı:; kılo. :il ınadın rlü'tldl.nm re e.;,;>.' ı ·a. u eı mışt r . vaziyet hAdL• oluyordu. "'la cıı '" ıni!lı hir!ik içinde l·ııl•nım-
ıtnııııni '•ey ette okıınnıa .. ındsn •, .. il dJıııcdiı:i icin t hsL<;a!ı k llana "adık. « .. da ·~ t;; cuk kilo cekirdek ka.'1ve . lla\·aııazının ı.sr~~. n:ev2uu ıı?rll>ii- Plya.sada saat bulunamaması bizi :ın lıir ıııcmld;cıtc ia ,. Torluklarının 
ütçe mi!.z.ıkcr lcıinlo }•apıla.asıuı tek- Bununla 1-enbe i<lerin t.:ısfiyc<iı.c 1 ulu.Jumk za' la<·a mii. ;rıe,.e •·~:1 aiş- lu.·k n ba\•agat•. müilılril B. Kfı!lıı mPc- maktu tarife usuliiM sevketı!. Tarifeyi lı·dit "'liH"to~i tclılikdori ke,tlrme!ıl 

!if. 1 ··ve Lu is bir .T.• hteH' enl'Ü ıı· n z ,ın zaı nn calı yoruz Bu "'" se- tır hıe izahat vcrı lr. ı•cuı.. yaptık. Bl:ı: bir kazanç müe•~M= 
1 ' ı b ı • d ı '\ ı ır ildil il bo J · • .. 11 0 h 1 L d k~ ki . i<·in "'"" ho»ln lı~s:ıplar ~·aıımal!"a it. av l"di1ınistir ncc c i e U:. İ\'"' c i c:nıez r a~ · ı:: a- Suçl l;ır ~dlıyt.\'e V(·rilcrc!\: hemen .. a~'aga;ı :n . r , ... aat~ız. a ne.e~ eıegı z. nu ... ç n t- nn · .... /c e~~u- ,.ıını \•oktur <.;aııırız. 

lecL:sc g len bazı {'\~ra! c Ti!;.,"'lda '-i· <"t:;l ·: ~ }edı,e \'P ... t• t c'n .. luru 'ala~ y 't"ı!n·' her ilçündcn 2.l ~wıstımnl.crıne ınan:1!ak ıstemed.ı.~ını r .. z Otol.. lcrf : farınız .. ("t }0\i l~iııat:n.ılr~·h harbe sürühlcnınck iste. 
'""kale! \e 

1 >:ız. köylerin half"n b..a~lı l' I ... orl er iıı;ı ~ır patGi. ccz ..:ıı a"' 1.ı· a.-.ına v '.r l.aptı~ı k.oııtrolde ~rnf ?1mJ.dıoı ne· t'<i~r. . . ~ , . . ıuıhli~i .. (i~1t·;n·n is1lan~·a1un n.o ni:.ıddr• 
l1ı' !ldttkla tııC'rkezlerı"1 n ah:ı ";.\ in lince. Biz ınüs.. C'"kk~•'11. rının hır hafta ~clr.tle ka •ıct.1 ıe \~tıl~n~1;1l _oylr-<lı~*t·ıı soru·~ . a.vaıazı ı ın _oo kil w hın Lrı t<'~ h·n ,,~ np d<• ın:ın<·n harp cdebilrcek lia• 

~ka kazn.Iara br.ı·~lanı.a.ı:ıı Jıa.kın..!:ık· t t·ıı 
1 

n' Jı ,~et. lira .. 1·1r ~ ıd-\: at 1 k.. ır ,. r,;nisi .z;dan II:..ısnu '1 1>ı.ak Foı.lu·ı J)ol;uzcy- .. ı .... t . .::~asraf: yapıl.ıu~t:r. Bunu"' •• ı hili,·t.·t ,e kudrt•ti \'okttn·· tlcınek hat:ıb 
d11~kl r • it olclultt rı rr- ii nlc hrı J{crıı i . r· .. •i\lP t1l;.ip ......_._ ; l\Iithat Orel Lütfi .\kç.ın, Sllat J;l.:!İrmc·kle lH·l dhe ba'-,i.l,}".ill'dır. f\i ~ı • hit·.tyilri.is Rayılanta~. 
vale cdilmi ... tir ul. r. Yı;rtkoru, !vtuzaff'\r Ö.tgt"'H, ve daha hir ı·utı.:n :ıu::kirc-le.' İ\11 kullcı·-:an ·•1·Cr il··- Sıı n~ıldt• ·l·'ranko İtaJ,,·•llllll lni.inC(•ril 

B lcdi} istin.!.'< hakem lıeHtlcr )\\ '\ \(''LDl \il \f'II .l.\lll 'fi Harice mal sev- ço!t ~za bu C\l~ h•kkınrLı 5'iı '·Öıle- •e etındidlrl~r. '"'lı le't•Ll>ii<iiııc tamo;ı;ut etmek nıak· 
cç: 'n zcvntın adları C·kundugu sır dtt. nı1.ı. ~ t ç 4 ;ır • :\1ulıast .ci 

1 

~ \ p mi.':'l~rdiı" E1en1an itibaxiyh· zrıifiz Tt>k~; >) rı ,: .._ ":t<li'ı it• 11\İ :\Ju-. .. nlini\ i ziynrcto gitmi~-
buııbr arıısmcla Hacı, hoca. 7ıtdr• «ibi r. icliirlı ik o J.ıı ~,, '~pm '.·t"n "r' - nlr ı\rolı 'vlur.affer öz.~en söyle de- ı·~ ilıtly:ıcımız vardu·. ıir? · · 
işimJerin nlevcudiyelinden huni~ rın t.·~ <'i rle\ n< ... ~İ\'Iİ_\ ""ccl, 4..()z bt.lamam. ki İşJerl 1ıi~tır~ Dunun için 2000 abonayt tatnıin ccie- ı~u lnısıı~f;.1ki t.alınıin h·iıı dt.· hiz \·ak~ 
lıı.1ll uva(ık ı:ör!ilerek irla"• <-nrii n. ni· ",..., "'1L o. ıı ııii tct'iri al ) b'ııde - HaJis~nin ~,,.af n·piw. inden muta- lım, dedik. Fakat oat k:\lkınca rfivat ti rok <•rkpn hıılurorıız. Filhakika it.ıl.ı·:ı 
ne hu\'ale edilmlşlir 1 

nUz clav.ı ç 1amı tır. R d ftl "f J, "' l;ıraitarı Mği!U"l'. Maktu tarife rllk.selme~e ha~ladı. Bt,yle olınasasılı. imııarafnrluk ~r:ızi,jnin h.-r giiıı lıir ııar-
Yamanlar kıı..,-,pma yapıla .. ak •<C Muhn•clıoi hı"u ')it> n di rii tekr onıanya an mu eıı ( ası J,abul edlldiktcn :sonı·~ ahoııalara 500 nboıındn kalacaktı';. Haı·a~·z .. ıı ha- ı·a'IUI l'linclt'll k-ıcırnı;ıkfodır. İta'."·ll or-

lçin tahsisat ayrılma" luıkkında 1· a- ·,,ı, t ver reK <l>vat> .ıc ;,ı ·ı 'ta mal isti31orlar. Alman• şu kadar .~t rakacaksı• d.ıııefe ho1<- \ara uçuracaldık. <inl.ıı·ı lu·ıiııwtten hezimete uğn~·oı·. Fa-
kalAt V~klletl tezkeresi ,.e ki:y spor l!'l)· . \ı L'1« r r-·1 · · ir. ;ya31a :yapılacalı ihracat kı.,..1z yoktur &ehlrde havııg"zı lambalannı cesto hı itaı_, a. hıı~iin kendi hasma kıı~ 
kil!ltlarınA t..1h•bat auf!l ,-,aşı hokkında KOZAK OTELi VE Bundan solli·a l>r. Mitbut Orelle a\•u- chtP hldmpı.rw.. Boruları sökii,oruz. :.Jnhikcck ~ir clcdct olmaktan rıkııııs-, n \r sıe hır finna snbu: .. lJ,,:,,r l , 
'>eden forblve l t••kilat:tı;·, tczkerc•i J-'ASTA.:-F.T.F'.RDP. t . .\SE IŞt · L t Baha YtirUk uzun h•y~ atfn hulun- istif.de edehilece"i.oiz boruları .ebeke- tır. O. Jlitll'riıı nıii:;aııde ,.c mU\afalmti 

" -ı.: t't ;;;..:;..,_.. pahı '"· > ~· , pamuk. lt"yUn- 6 ı\lılkalı encll.'T!cnlcre lı. ,·nle ccl'' • fr B. Fkr,.. ı Or. n .ı .. bu mc~z.:.ı l ~ ,Ja , d ın~h!a d •. nin ıslahında kullanac~ğıı. olm•dıkc·n lıiç lıir şey yaıınma,. llitlcr 
1, ı ETt 1 ., ... Çf. >a nı \:,.. t z.lu .. a.rJe1··a ıı::t('di!!'ni. t 

V ...,,_y N IZAH.:\'\IFS! Koz>ktaki otr in in-aatnı ikmal irin " -- Ocaklarll':ı:~ 2000 abona içindir. Bin j,c tah·aııın nıiiııftrit '1ılfı )11pın..1sm:ı · ' ır uska Cır.n.ı ıhı vcnıeklik ve "8bun-Smı vfıi)"et lzalıııaın · inin t;ı:;dı' ıne Naf a el · c'i '<·n bir k ,ifr ~ e h1pıl- Bl·:t.EDIYE RI•:tsJNIN beı ) üze ,·ardtiımız nıman) eni tedbir- as.!a ıi>a ~östcrem.,-z. Jlattiı C\lu •oliııi 
1 1 k f lu z.ı•!,.<ltn\cı~ı. sus ın \'.l.ğı. fıstık\'!"' va- BEY .. '" ., 1 d • 

1 
·ı · ı 

1 
·· c mlştir. Bu !nC'\'t:U ,r,. i.işü.ür n SÖ? ına ı istl·.cliginı. oık • ht··~::z :ı.:..tr·'1 '.l~ • ; .. A1l er alaca~ı. hu~iiu ktn i nnusı~ o 1\.tıcar 11'<''...!.ıınt 

lcks tal p ctl~~ini tı.rarc-t fıdas1n3 bi1c1ir- '.'- f k lf 1 " ı ı ·ı alan azadan B. l\Inrnı Ç·. ar kısaca dıgını, lrciraltı gazinosu nıil,feciıi lı.lk- eni \erdir .. ı:iı:alccıcnin ki ll.''eli i~ 1 cılıldiği Muhterem m clisfnlzden aıılad~.ı'.Jl fl'rketoııeği < il•Onnm' o s:ı ıı <', ,\lınan-
~ktalar üzerinde durmıı.<;fur: kınrlu da,·a 'nın •in~ knror ,., rHdifini. ••ruda Jıcbli_re r<'L•i Dr. Rehret Pz fU lıava şudur ki tasarruf devre•lode bu- )·auın ta>.' ikh le hıon:ı mukf.-ı!ir olahil<·-
1 - Gnçen ve evvelki scnelc'" 1'.1"'rİn· lıa ... tan"'lrrı:rı ı -iz knlılıoYr· h~llı.C'.i~ ve~ :\Ll\l4\NY.ı.\Y4\ Yi\PIL.\CJ\K l~eyanatta bulunınu~tur· Iundu;uınuz hir za:nnnda alahildlğlnf" l•'ı!İ s.iiph<•lidir. 

ıle d· clu~umuz bıızı noktıılıır .. tekr~c ı inde olınnrl•gını oı·tmla pek ıniı<t ;c•l tfW.\(' \1' lCIN •- H:ıl'ngazı ı"ü"'~""·· iııi aldı/!ımıı israf ynp~nl;rm ~hor.olarını kesmek sn- lııı:ın;·a '"" hmıııu "·' ıı:ınıa<l:"ı !ıaJ-
ı""t\'dct ct•ne~-t ınccbutiyetindcyiz. ı;ı·q c:-, ... bir vru:.i~·l't '-.L1l. n,<''ı.,.·ı c.:ö_y 1 ·ıni ... tir. 1'iırkiye - AT.·ıan)a tic~rct nrıla_, .... ;~ı.fiı 70.n1an huna 4:ll:ıva,gnz:ı 1niiesse..:ıesi> de· liihi~·""tini 1·eislnize H.Hft~cliyorst.ın'tZ .. \·a ııe f :ıd·ı1· uuıillchi,rctt.• uUrnrsa u~ra-
uo tahsil t!diLne.ıniş vergilerin mürlu-ıı ~-üt Pın,,. {KE>nınJpn. ,ı) - IT:ı t. nı klın1Jı•rinc '~orc J\lı11a~1yaya z11ı1parn. ın~k do~ı·u ,1f'_a:i1di. ()~5 abana v;1rdı, Ha- (IIaylıay sNJleri). sın intiıaı· rı1~\kijı1de kalıııa~a \l' ho,·a· 
=ıına uğradığı :ı1alumdur. Hususi ida- ;· ız kolı'ı mı• ıalı ,., '' dc<-i '! r~ç eyleme~< isllycn \a<'azı yerine •bova• \·eriyordu. Bı.ı mll- Befodlye reL•I izahatını hitirdikton lanı ~a '""'lııırılnr. 
re bı.ı gibi bina \'ergilerini tahsil rn!ıına llura~ C n. S1 ıl '" '.ıhlı ,ı, ll ıcı 1 r " 1 Şubat tarihinde mıntakn 1i- ·"<c•~I medeniyetin !cllbıdır <l!ye hal- sonra şöyle devam etmiştir: llıı itih:ırl.ı sulh -'"l~ıııdMki !:•hıniıılrrc 
giderek gayri nıcnkull<r iize,i,10 'ıae'• c'im. k .. I. c~1k ı crlir' cnr t niıdürl~ün<le bir loplaııtı YRP"- ka :.ıaı hizmet cr!Phil nPk için s•tın al- - Şubat içtinıa devre•inl litirmi: bu- ı!" .kıJmct \~>ıııcmck ıraıı eılt·r •.. 
l<oydurmaktadır. llCIZ VF l'IF \ \'~T'ilJ'.f lK F·\RKI cnklard:·. '\llithakatt:ı 1 ıtl··,,aa alaka- a~a karar verdik. ltınuyoruz. Şehir namına iyi :,ıer giir- Sıı hole!~ Frankon11ıı 'c)·alıatıııın ınn• 

Husust muhasebe müclür'iıı;ii ı...~,:.::ı~ Bu • d" Y . 'Zi.u r··_,d.'z (Ba- ıJıı.•l,ır ''arct ,,.üdürlü"Ü'lc hir k- Fabri.'<a lıugiln diin~anı~ en ııodenı <iUnüz. H..,iniz• toşckkilr ede im. 'il- ııa•ı ıırıfir~ 
olr şekilde bina vergisinin cıüa:,-u z.ı- l ındırı s(;z alıırnk be mevzulara • •1 • luı la onüracant cdeceklrrdir 1 a\•agazı fahrlka.<ııdır. Fabrikayı yaptı- sanda toplan ak üıero od• :. i kanat.. Hıınu """" l<·hli;:in "ıtırları :ırıı,ında 
manını katet •~ir. Bunun for.,..alitc- eyle ;, ve me, k zde mn· ut :a tpf:ıi.ı;, ·-- - - ırken fl'n hl'yetiml% çok hassıuiyet gfü- yorum ıla hulnınk nıiiıııkiin ohmıuı11stı~. 
lerl ilana! edilmeden haciz \-a1Jyclinc nemurun ın fu.Ja ..!dt unrbn O,oht<le İLKBAHAR - -·- - - - - __ .,_,_ -·-. _. __ : ___ - - - -·- - - - -·- ( iiııkü ııetiı·c diıılonıa;i lis:0 11111<hı loir 
ı:eçllınlştir. Her mUkcllciin kabili hnciz b mi'" •t kaz.ılaı a •·ıhsil , . .- n ını , t r.ık ç k •• •• lıılbe lıaliıw ı:t-lcn ~i;rli< hirl:i!i ile if:ıde 
gııyrl menkulü olup ok;ıdığı ıet -ı - edil- •ônrl~'"' ı rlni • ur t ,;, tir AT KO$ VLARI am oyu civarında heyelan ıohınııııı•tıır. 

V T L . _, m.ı .... ıı· ,,ı ı,A r•'arı lf.ı -·'rt t.ıı·ilı"ındc I' .. .. 1. ı·-· 1 d.. 111 memlştlr. Husust iı:lıre binlerce l'l~rg1 ah B. Fuuı..tı T ~fu"u ıniln ,1 • '"10 - -'"· ·.u~ >U ı:oru' Hr tı:ıu( e ,~,..c...t.•n un .... an 
mUkelleflnln listesini tapuya vermi~ ve J c:nsasını va,,,,• ,.e d mbti ki· ra 1 ·arak altı hafta dc,-am erlecektir. ,;~ı.~ - - - ~iiphe•İ )·oktııı·. Cünkii ı·ran~11 İl;ıl_rn· 
nıhat etmiştir. Du hacizler kanunen mu- . l\lııha< bd ... ,_. i.I• ,;ıiidiirU ,fa_ Bu srn<' lkbalıar ko<uları rok aliikalı B k ld 11111 hii.\iik y:ıı·ıfıııılarid~ iktidar nu·ı ki-
tehcr olmndığından tnpu lclarosl bu nok- d~:ı acizdir> l.cli:nc i~i r(dti. p,,,,:ı olacak 'H 1 ıh<! r 'i,lerrk kiwleri arttı· ornova susuz a 1 İn<• ~~lmİ)lİr. nu~iin İ··.ıı;ııwa diııdl'n 
••."a l•~,..,t eı-,.,••<tı·r b. • ı· k h 1 1 rılacaktır ı:eJ,ı• nıinndtıulıl.. ı,.,rcııntı iidcr. 1 ~ıklıı ..... , :r---'"... .. ..., ıı· C' ııne 10 psan~,a a... >tıyuı"Tl.ınt· 

Hu.su!f idare bu \"ergi bekayahırın: ı:t rira ecll'rı " C.'•iııkil hiç. hİr fı ı•ir kcn- l~ir habere f{Ore hundan soıırıı: sonha· bu inık!in•l srıhi11 olo.unndı!uulandıtt ki 
tahsil 1 • b k hl '-1 lı •li id"r••lnin •czın· <'ı"n bah :etmek ı tc- har a' ko c•ları vaııılııuyocaktır. - --- - ·X>,<X l•ıırhin rlı mda hııluımııılı.tadır. Ols:ı ol-

çın nş n r çareye un la a.~ ııı. ~ -""""""'-- !{.;a t;oranko ~ftLt;111.oliui.rt.' btt İlnd:Snı.,ıı.lık· 
vunnuştur. Müruru zamıına uğrıyan lfıCZ Buı·aclaki .~dz> k.,ı:,nesi •bu t.·ş- Bu haftaki futbol ve Bornovaya ilôlle tren seferleri. ruristilı ]101 da farı iı~ha. İtal)lllllll ıııarnz k:ıldıj!ı folıi· 
ıoergllerı t~h•il için, L'1:ellefl•dn halı- kila, l .'\.!i gel n z d ok abadiyi" tıtletizm mHsaba .. aıarı Bornova Ciimhurlyet parlıına lıadar ıızatdı·uor.. k .. ıu·ıı clola;ı lt'e siirl<·ı-ini Lilılirınei(c ve 
Ve \•ergileı k rşıJık get .. d!ği parnJaro <ö_ylınmişti:. N H .7 "ırduııa ko a'1ı:u\ı:Zınılon do\an da (e• 
bu mii · ru zamana• ~ı·ıy. Vt'.'rglle• he- l\l 1!>ascbe ,P nudüril • Ö• - Bu htftaki tn.ıçlar <unlarclır· Bomov~nın be• kilometre mesafeoln- görınil•tür Her gün sabah 9.15 te Ilao; · d · • la -

'J' ~ <' iiflrrini ifa <')·e ~ıtı111Ci0 o taktır. 11öy-abına ceçırm· ir •. doğrudur. !" uıci takı·r.br ırra.sını'a: Sabah saat deki CamkiiyU ci\·arımla büylik bir he- mahane..Jen Bornovaya bir sefer tli11 ı .. hir ııezal·et ,~ıiie inin 1·eriııe ı:ctiril· 2 - lııc!ı-altı plajı mesclesıne geC" yo V•li ,iz !.ü.ün Lalı' ıcıır wı! rin~ Y· 10 da Kar,ı~.J<;ı - Giiztepe Raat I" de yelin olnuı~, heyelan Bornova içme su- edilecel!! gibi haftanın Cuınarteoı ı;:ecc- ım•,ini gıın-ı ınbii göı·ebilitİ7. 
rmn. V!lnyetimlzin rnall durumu Sl'nc- rı a rı cc».ıpl. r ' rırek n· !arı t. L :.ı .\lıay - Ate . Birinci t.ıkımlar aras·~dn: y,ı te'lisatıruı ait 70 metrelilc anıı boruyu !eri saat 2~.30 da da blr ilı\ve S<'f.ı ya- llu mt·ı~mhı Alınan ıaıyikiuin i. ııau· 
lerdcnhcri m~kliUt içindedir. Fakat,.· c , '-•·«an nra vıliiret iLıhname i Saat 1t tc K2 ıplka . Göıtepe 02• •~hrip etmiştir. Bu yüzden Bornova ıu- vılacaktır. Yeni tınifç umu•n mild" ili- .ıa iizeriıııl~·ı hafiflcti!ıııc,iııi Frnııkonıın 
lılyet. en d<!r gtlıılcrindı> haU,.~ ihtivacı- ta.• hir ıttJ.,' h ta.svi~ <><lilmL•lir. 16 cJ.ı Al v _ Ates. suz kalmıştır. ihln tosvllıinden "<mra tatbik olunacak- :'>Iussolillirlcıı rica c»lemj, bulunma" da 
nı göz öntinde Lulundurınu.,. ;o bin li- Dainıi .nrU ınü•~lea!l'1 c ·de mu- ""'rOO\'a beledlvesi hea:ıcn kap eden tıı·. 

1 
· k ı · 1 ı· ı ·d 

1 
·ı· d d. .,. 

,_.... ' ıii\ <i ,... i ı un:ı a ıı ın e ır.. ı.ıra 
ra S:!:-fiy!P. lncirallwdn hir pl~j ve ıın- \ Cık gılrlılım ' r \' cHs Snl ~ · A'Jl.ETJZM Mt'SAB.\KALAR! tec!birleri aldınnlJ, yen! boru Ferşln~ TURiSTiK YOL 'r~nkoııun. henüz Uitlerin zi uretiııi İ:t· 
z!no İ1*~ cltimıl)tlr. top! nac <'ır Biilge hirincili"i kır koşuları: 111 cU b~lanın!i!ır. Borııovada yapılacak turistik yol i.'- do t•lnıed~ıı mtb.-eriıı diğl'r ucu Mfüso· 

Bll defa teesslirlt' haber aLroruz ki • * tcgori 4000 melı1.' il ci w t ci kate- Oahillyo vel<~letl d<' !ımirdo bulunan lasyon önünde >Ona erecekti. Yapılan lininiıı yaıııııa ı:ilıııcsi miınidardır. 
bu cazlno müsteclri tarafındı:.'\ isgal Milli Sejimiz in L ı!i 7500 metre. hdedlycler imar heyeti mlihendlsleriu- tcşebbfü Ur.eı-lne vallmlz, ihtiyacı göz Dıt 'azb et to İspanyaııın luuııteıı .;ç. 
edildiği günden beri mııhasebeı lııısıı,i- l Bu ko ular Bueada inişli, yokuşlu ve elen B. Saiıni bu te.>isatı tetkiu memur önünde l:utaı-ak bu ~·olun Cümhıırlyct tinap ..ımek nrzımınu lıt'>kdi~ini ifode 
ve k:ısasın" cm para gi ıne ' t • !\His- cevap arı... clüz nı·azi,!c yapılacaktır. Alleth'r P•znr cylonıl~t!r. B. Saim buglln he~·elln ye- t'aı·kına kadar uzalılınaııını mU\·afık ı:ür- e.vlirelıilir. 
1 · l ., Vıhiyet n.fflisinin toı>l::ır.• L, nuna- b • d i t tkil d k t .. •• B b ı d ı 1 b d ecır on para ı·cnııN er ot r.ı:yor '>füs- ı;iinU sn M• Al<ancaktmı hareket eden rin e vaziyet e < e ece tır mu~tur. ortıO\'I\ e e i;•« '• ura an Binaeııal~yh bu zi~·arcl etrnfmW. •.·ı-
teclr alcy' ''lrlo nu tine karlar """" arı!- <elıc t!yle Cl'lisin ıd,.mfla ibl'1: rylrrli- fl 1 j lren'fo A• 1''3 gid~cekler<lir KrıSll· TREN SEFERLER! itibaren Bo111ova çarşısını kat.eyleın<'.k J;ıuılım' olun ~"~ ialora H" ~npılun• olan 

t ~' lı: ~lı' k vn '. z; nala :\lil!l s;,,fi ııiz, J d' ü I bU B d '!lmı~ ır. r ı, t 10 " "" hi• Iana<·aktı D<.mova he c ıye>inin tc~ebbilsil üze- 'zere yo un tün oınova içeı·isln en fahıninlcro inaımrnk akıl ,,. nıaııhk )<1· 
:J - B,·rda nad::ıkı Koza ~ il d .ızı l\flllet Mı>cli<I re· 'İ. Ha •ekil lldıılivc \'t _.._ rinc <levlet demlryolları idaresi halkın ı:eçnıcslni tembı edecektir. Bu yol tak· lhlc nıiimkUn 8U)·ıhuıınz. 

noks:ınl::ırı~ın ikmal eıl1' •r esm<1en clo- µ;ırtı "·''- ; tıp! 'ı l.ı:rıf'a 0 "''npfar B • .,ırrı Da.., geldı"., iJ,ti. aoı için hir seCer l!avesinl mU\•afık gftJe bir ınuteahlılde yaptıııhcaktır HAKKI OCAKOGLU 
layı kı~~etindısn 1-.ü\"U't ir kıs \•cımi.şlenlir. a> .7 ---- -,·-- ------ --- --- ---- - - --- - - ---~• -· --kaybetmiş-tir. · '\ldll Şefimizın c ''ahı 'udu-· Trabzon ınebt u B. Sırrı Dav Anka- k h b k --- --

4 - Memleket \°C E.,<refpa a hastO'l(' !" Tuksal radan şehrimize ııclmiştir. Hü ümet yeni ve mü im ir arar verdi B 
kri tçı~ !lnah!e yapılm::.."' Ucniyor \'ali - ianir ( Ba~tarafı 1. ci Sahifecle 1 koıutcaktır orsa 
H~:-- i t-ı~"tanrnin } iyec('!'i v ~< 'İ \'iJiJet umum.ı nıec!imıin t?miz du~ · ~ 3 - Fazla .stoklar deger pahnslna ve 
blmnMI<. "'nciimen arknd· slaıı. 1 "" &_ı.J, ~ • l<Jckkü• edN, ba•arıhr dil· - DenJ• Z el koyma keyfiyeti peıin para ile ı•oşin parıı ile Sl\tın alın.ocalı.tır. ··z"' 

ah l' .L\I ı~tcn dııl.ı. ı lıılıt etın '< hatırımdan r• ve değer p asına yapılacaktır. 4 - Köylün!ln ihtiyacı çocuklar da 422 iıılıisıır idaresi 
geçmiyor. Bunun önlinc ge · nck i~in bir 

1 
ll'\ö:-IO Bu tedhlre !Uzum görillıne~ine sebep dahil olduğu halde nlifııs ba~ına ayda :ıo 55 Jı:snaf Bankası 

ınall koml,inczon lıuluru>~nz mı? ( azJ•DOSUDda buiıJ:ıy, çavdar, arpa ve yulaf gihi """"lı kilo buı:day \•ey;;. çavdar oln.-.. k taylıı -16 A. R. ÜzUınrii 
.MUHASEBE! HUSUSIYE Rir mu has in is nrı vor gıda ınaddclerinin mevcut stokımıı ü;:- cdilaıL~tir. Köy)(\ ve ınUstahsilin lıay- 45 A. r.!ayda 
MüDüRü.Nü,' CEVAPI,.l\Rl renırıek ve bu maddderden ne kadan- ıaıılurnıa gliııde beş kilo ~rpa veya yu- 2!l N. ÜzUıneü ı·sulli ınuzaaf~ ü.1 ... ı·e ınuhnsl·beı i~lc- Per .. emlle _ .. •amı ı '-1 ı 
Muhascbei lıusıı<i_\ . ., müdürti B. , c!U 'I' -T nın mUstnlısilc üzıın oldullunu, ne ka- ıa ayrı 1111~tır. Köylil bu menim d:ehl- 28 K. Taneı· •·itli '<' bl.inço t:uııiıujni if:ı,·ra nuıktedir 0 1 Alan ı 

lz .. lıat "~~c·re' binn Hr•il~ı-i i•·.in ,- 0
•••• • darının nıiist<-hlik ihtiyacı için satın alı- <'Ceği kndar tohumluk ayı.rııcaktır. 4 C. ya ı "" \. ~·-- biı· uıuh· .. ip i" ar:-.ınnk1.adır. Jstİ\'('ulerin J d• f '' 

lan 'ıaciL ıııu:ı:;,c)cf~ı-iııin k.ınuııi uldc;. ' ' eu 1 ~ra nabilec-"ini anlıuııaldır. Köy\U ve müs· 5 - Bt'yıuuıamelcı-1 doldurmak isinde 629 Yekün Halil ltifatpa~ codd<•\indt• 393 ,.,,yılı "" • ı k1 
ı!wıu. bu vcrgi.I d ınürurı.ı 1aın:ını" ·"'kıkta 11 ııııııııırnda Tr' ıik c:iinrnre IE.lı.•lle lı!ç biı• fedak.llrlık )'iikletilme- r· oh~lll ı1'<'.!11Udar, öğretmenler \•e eğft. 2~0924 -. Es yckaıı 
katedildigin· ınli ·~lleflerdcn bazılıt ının tıılwircn ıniirarnatlrı i.. E~ll'ncelerl mlslir. Yr111 kora dar hakkıııdnkl tafsi- nıenlcr köyliiyo ~ :ırdıın e 'eceklcd;r ~31553 ~ Umuınl yek!ln 

ahkcmcyc ve Sllrayı clcvlLtc nüraca- 1 _ :ı (:;;:;) llıt~şudur~ : •••• • ••••• •••••••• •••••• ••••••••••••••••• No. 7 
Mcualap yemelılldiP.. 1 - Karar rulnız ilı!i~açlann.dan faz. ; D V 6 UM : ~o. 8 
llıl g"ıı 1 • la hububat istihsal ed~ böl'{~lerde tat- • : No. 9 

N euue angaıe bik olunacaktır. : Cuıeteıııiı operatörleriııdcıı B. Afi : No. 10 

12 
29 
lfi 

fi 
!!O 
28 
rn 

50 

17 75 
35 50 
17 50 
6 50 

27 '.O 
28 
]<ı 

lG 50 
20 50 
25 
sı 

edilmesi r i ca olıunır. 2 - Köyliintin .-e miı.slahsilin elinde : :\'uri Cıumtrolun düu gece bir kızı : ZAHİRE 
mc,-eut olup JhtiyacmclAıı azla olan ve E dllnyaı-a ı:elmi,. Ne.-!n tesnı.iye oıUıı.: 30 Ton 1\1. Dan 8 50 

t (391) yeni lıa.•nt zanıaouıa kaJJr muhakkak : muştur. Nevıada uzun öınilrler ıe.: 70 çuval Su.ııın 29 
EL HAMRA Sinemasında 

Bugün matinelerden itibaren 
Yurdum.ı: hu k.m toprag11>1 ınüılafaa •<'İn. bir avuc 1;.ıtlıı.ur .ınııı ,·.ıı.ııı 
uğı-uıı.J:ı ne lınrikal.ır 'anıtac«;'lını bütUn ht•vhcL ve n7'ıı .c iılc l<·nı.>ıl cclen 
~cner•ln en h"rcl:clli AŞK, HEYECAN H· y· \IH: \Ml\'liLİKL.\'U..\ dolu 

hnı·iknlar sahc.seri, - S:t!u•ıı;;crleı· clf" t:lrf •• 

BÜTÜN HF.~KLI 

Vahşi Koşu 
BA ROLLLltDE • CLODl!."ITE CO!.Bl-'R'I - HE ffil FOND.\. 
FOKS JURNAL'da: Harp ınıntakalarınclan ve düu}anın belli başlı 0ıyru;ct 

merkezlerinden ııolen en son ve en ınii:ıtnı h.ıll(!r!cr .. 
SEANSLAR : Her gün : L45 - 3.JO - 5.30 - i.30 ,.c 9.30 da lm•Jar .. 
Cumartesi vo Paıar ııUnlcri ; 11.30 ve l ::o DA BA LAR.. 
DİK~T : Haftanın bütün ~ünleıiode ilk sc:ırular ı:cuz 11.\LK. fATI- 11 

NELERI'clir Fiatler : Birinci 20... &'kon 25_ Hususi ~O KURUST!.'R.. 

sııreıt• sa'LSa çıkarac~~ı hububata el : menni ve ebeveynini tebrik ederiz. : 23 ton Fasul.Ya 19 

~ ................................ , .................. 11111 .... 1111 .... lllııı ~·~ ... ••••••••••••••• .... ·.· .··.·.··.·.·.··.·.··.·.·.· ·.·.· .··. ·.·.··.·.:.•l• 2• 7 .. B•al•~.·a .. P•aın .. uk .......... ~.7 ..... 7.2•50111ııı 

Tayyare Siııemasında TI:3646 
BU IJ.\ F'l'A ... 

2 :ut:. zzını ri ı.nı ni ıtoı·'X 
C \r.oı. l.Cl\Jll,\RU YE KAY FllA:\l i~ İ'\'. (;Ar:\' Gl:ı\:\1' ile h<'ı·al"'r 

fe, kalade bir tar:ula y:ırntlıl;lan J< UA!llSIZCA S(iZLÜ 

1 - KALB SIZILARI 
J:Ü'J°Üi': Sicilin !ıalkıııı ci:kndircrd, \"C eiil<liirerek olan l{A.JJK.\JIA 

Kf:ı\J,f llAC'II'iıı TA. "IA FF..DOR VE GAZİ.l'O DC l'ARİS re,;i,ii ile 
benıber ~-ar:ıttı!dan FRAllı"SIZCA SÖZLC 

. 2 - CANIIV!IN . İÇİ •• ! 
l'>lı\'fllil.I.1.R : 2 - 5 - 8.1~ .. l'az:ır ı:iiııü 12.30 da.. (372) 

BUCÜN L A LE ve TAN 
SİNEMALARINDA 

.hl<la ,.Olil.cııin .. Scı·dle ı.fu-:ılı l:ıruı .• Öl!i nılo borntm mlieadclcı;inde 
yurattlnn \·c .. 

BUGÜNK Ü KANLl HARBİN illı hahlhi FİLMt ... 

1~~~~,~~· Yüzen Kaleler 
lriblerce kadııım ftuııltıb 2 - Mahkôm Kadın Yüzlerce vak'llDJD toplan-

J -- rüRKÇE YEHt GELEN HAJt'I ~RNALI .. 
DİKKAT HER ÜÇ .l<'Jı.iılf DE lzMiRDE İLK DEFADDt. 



ıs Sl1BAT cumartesi 1941 YENi ASJR SAHiFE J 
2 

•• su ANK 
z 

MÜESSESESİ MÜ DİRİ YETİN D E.N: 

ankamız Pamu lu ve lü a a arı amu ibnın perakende ve toptan 

1 
• mag"' azalarım zın b n la ı a al ere öre mın aka taksimabnı 

m ntakalanndaki 

s tışları 

gö terir 
çın, ~ 

cetvel aşagıya de colunmıı.ştur. lakadar arın 
mağazala~ımıza müracaat arı • 

rıca olunur. 

s TIŞMAC ZASI 
TJS IN'l'AKASI •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ••••••••••••••••• ................... ı· Tekirdag- Kocaeli . ıtırklare ı, ' , 
· stanbui, Ed~rn:!r Kütahya, B rsa, Ba ık sir, 

ilecik, Eskı$e z~nguJdak, Kastamonu .. 

İS'l'A VL TOPTA 
DEPOSil •• 

-.. -.. SATI$ iN AltASI 
~ ıııı••••••••w•ı•ıııııııııııııııııı•ı .. -§Kayser·, Sivas, Kırşehir, Yozgat .. 

.. onya, Niğde .. -... -

SATI$ MAGAZASI 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cana kle, Bolu, 
· corum .. 

An ·ara, Çankırı, · 
NKARA AGAZASl ~ i~ar~a~~r, Uria, Malatya, Elazığ, ardin, Tun· 

:: celı, Bıngol, Muş, ğrı, Siirt, Bitlis, Van, Hakkari. 

A.YSERİ MAGAZAS 

EREG~i MAGAZASI 

DİYARBAKIR 
MAGAZA 1 

. Aiyon, Antalya .. 
İzmir, Manısa, 

İ MİR MA.GAZASJ § 
:: Erzurum, Kars, Erzincacan •• ERZURUM M CAZAS 

TRABZON MAOAZASI . Muğla, isparta, Buıodur .. 
ydın, uenizlı, 

N ZİLLİ MA.GAZASI :: · rabzon, Rize, Giresun, Çoruh, Gümüşhane .. ---
Mersin, Sey1tan, 

Gaziantep, Maraş, Hatay •. MERS .N MAGAZA 1 :: -Samsun, Or u, Sinop, Tokat, Ama ya .. SAMSUN MAOAZASI 
(388) 

& J ILtiUL» U • sc ;fi l ,,, QP 

.ve Ç•ftçı• er•m•z•n !ZMIH. SICIU 
LUCUNDA~: 

( !\ntll\, n !'\lıkalGf ve erıkleri kol-

;t 

ençber d.kkatin ! 1 ktif irkeıı) ticaret unv.mile lzmirde 

nazarı . .. . . pe!!t('mnlcılar .b.1'11~dn _.)üksel sokağın.d 
~ . :"uı:l.ıro ımıs. ll:ıt olan ınrarlar hor('klerın mı- (ı num.ınıd ı ıthal ıt, ıhracat ve nlt-1 u-

t t b:ı•' , c a., 1 . . - k w , 
1 

tlc ~cba n. " 
1 

ın:ı Imrsı nı mr.. . rnuııı ı c, ret '<" z ) tln\•a ı, panıu il"' 

1 
1Un.'~m ), ~ ncbntnt hnst:ılık ,.;!Ar -.TGLEFOO'l' .KO P AHI tn fiye İ'<}erile ı Lı •al etuıek 'e bu işlere 

ın.,ı ,rm 'c affCA·.r .A " .t f . h ·· 1· 1' . . i 
A fZp "" , TİJ{l,lmt nsnı:ııtnki miistah7~-ırntı naznrı clikk:ıt<' ı mu e rrı er tur u ınn ı, sınaı 'c tıcar 

;ı; ••(!'\'J~ ii\fl\L 1.1" ı ımıamrlt'lerı .)l'lpınrık üzere tr C'kkul 
F'ABJ•hCAJ,J\u • ' d . L · k · · . ', .. • . •,ır H' b.ı~ Jı.ısfolıklarıııa 'kar!'ı macun.. e en ı u fiır · rtın t~cn.rt t unvanı "e sır-
' nzcdl rı1~: , 'l'nn"kfoo{ : A~ ·r cı (Sıılu H' J(ons:ınb·c ).. ket muk 'elt name ı tı<-aret knnurrn bu-

l - l~rcc t Sp7-:ı.) : rıct:ın 1 
... iJ;ırı (Sulu).. kiımlerınr göre sicilin 2916 numnr ı ına 

2 - ~!31~k ·sprıl\ : Jlıı' ' 01~~İ\ risiııck ilucı (Sıılıı).. ka.ı; ıt \C tescil edileli,,· ılôn olunur. 
~ - ı~ıol Sıırıı'· : ~ind• ; "1.;:ıfflinii i:wk İ<'İn <'lcktrik takımı , e il:tcı.. lzınır sicili tkarct memuru rt-emi 
4 - ~ D fn:.11 • "l ·· ·· ı- T ·k · ırrusor 'c 1 ,.1 , " t>irc toıu.. mu ıuru 'e ·• enı ıınznsı 
5 - n:ıarlı l'o,·dcr ;, Uı ıcn , c Jfam.ıııı hiic(•l,lı•ri \ c D:ın:ıburııu tozu. 1 : MC KA Vt:ı..E /\ 1l·. 

7
G - Ant Po' eler : h.ılrtıııı 'fıirlth ede stol mc\ <·ut oluı) tedariki irin 'J'iirki· Bugün 11 2'1941 bin dokuı: .> iıL 

- ·· tnbznrıı 1 1 · L y knndııld ınıı" • I . kırk Hr n ı ıub t n} ıoın on ır ncı 
ti ıceııtdcrİ 0 ·'~ro~T \(' ,f.'\llDt:l\lı.. JU Ud. Sirkcti.. alı ımu ant on b'"~ sıralnrındu tzınlr· 

,~dr umııııı /\. ~ ıru caı-s.ısı ?'\o. ;;2, IZl\JIH.. de Dr. 1 lulusı bt>y cndde inde K ırclıc.:ı-
llu~n G~7 TFUTON 409::. lı hanındıı l 5numarn1ı dairei ınahsu asın 

.. P; l .cclilmc"i rica olunur.. l - 8 (316) da l ürl i.) c cumhurıyeti knnuıılarınm 
.\hİt''>'-<'"l"ıİllC ııuırnc.ı.ı h.ıh ttiğı dülııyetle 'azife ören iz-

- mir iiçlinc:.i notNi Süre:;,>« Ok.>'dan 
ıd:ıkki etti~ını emir \ ' C ın zunıyt:lc bin • 
< ıı ve ııotcre \'ekdlt len ben mezkur dn
ire b<l-.k:ıtibi Rnif Cira,·. lznurde ı> '1-

tcm 1 ıl u b, ındu \ntuv<ııı l\1 k.ılrf 'c 
ı:rıkll'? unv."nlı ti ueıh ıne\ e- •ıttıııı. 

Or ıd h. ~ır olup .) nıma g lt•n 'c k • 
nunı ehi 'l'ctlcrı haıl'. olmakla chadtle 
hil olcluklan gönılen, lzmırde Halım 

.1gn çır ısında 78 numamcla \ııtııvan 

Ragiizt n 'e 'ınc n.) ni yerde mul.ıın 1 k 
Hngüzeıı nnm ahitlerın tarif 'e ı;ch • 
clctlcr"; it" tean tin Cclcn H ehlı.) eU k,,. 

u. mını.) e,p haLl bulunduklnn anla,.ıln iz· 

't--Jl~~fil~~~~~~~-=======~=--:~~~=~ mirde /\l.'I. ncnktn Şcrafeuin bı•y cnd-ll ------ _ _ desinde 82 numaralı evde oturan An-
lUHm ~tiknlcf '\'e \lsancakta Gnz.i ka
dınlıır sokn~ındn 1 O 21unmmlı t>vde otu
rnn Pol Miknlef ve tzmirde Bornova 
nahiyesinde Atatürk cnddmıindl" 38 ;\in. 

lu e\'de oturan 1 füsııü Rıfkı Al· ca 'e 
fzmiıde Alsnncnkta Serafettin bc.> rnd
<l<"sindc 68 numornlı e' de otur.ııı ıfoıı· 
riko J oı.ef Dondero 'e lzmirde ı-\1 n
cakta Y cnigün soka~ındn 40 nunıarnlı 
evdt" otur, n Mnryo Pun) 0 ' dnn ebebi 
davetimi ııordui; ımda anlntncaklan 
vcçhilo rr.sen bir muka\ elennmenııı ten
zimini ~tcdiler. Yuknnd isim 'e ad
resleri ya7ıl hitler y nındn müttefikan 
söze hnşlaynrnk dediler ki: 

. T. MÜ iJRLtit?V D_E. ~ 
J. ZMI P. T. d 11 ke,.Wi Mordogo.ııı P. 1. 1. bınasıııın arka kıs· 

r. L lir, 09 kurıı" l•k lir oda ile bodrumu lı.wi kısma nit insnat 'e 
f - il} l tfoCı'.1 ) 5 •• " ld } •• k L } 

1
• uretlle ) ap, d ·ııbaren 1 gun mm el e mu mı ·asa.) a. ı;:onu • 

:nın:' ı tı~e Q41 t"rihın en ı 
tamırt1tı 2 f . .. .• 1 4 .,O d l ·hin(' müsadı p.ıznrtt>ı;ı ı:;umı <1nl ..,, 1 a :z-
muııtur. h l · 24 2. 941 tarıd 

1 
teq<"kkül t>dccek komisyon huzurunda a~ılc 

? - l ' e 
1 

d:. ı··ık hin· ın • L ınu··t .. ferr~ k •· k · · 
l
- I' l f. rnii ur 'w l ırtnıımc , c :wınn • • vr.ı ı gurme ıstı 

m r . l rngınc an .. ıl 
k ·ı ıl<" yapı " knleınine mur.ır a rı. 

e 1

1 
t1?r- llidürİ) et le' 11 ~1

1111 k . çin 4 7 lir<t )8 kuru~luk nrn\ nkküt teminat \er-
.) en <"rın n ••ireb llJ(' 

1 
- bu iııt- İrt>hil('ceklı>rine clair lınmı• 3 f k ıJıme) c, "f. üdiirlliı;iinden • 

1 ir "'" ıı:ı m • d rneleri 'e ım b ·trnC'lrrı l.ızını ır. 
. k ı 1 ın.ı c 

cblı.) et 'N'l 
0 

11! 18 
<>. 12. J, 

TÜ 

43<> (329) 

NJ :-\ =: (~f ~nı;~ nrı:i S.1\U)!'\LACINJ 

DOI.IH'l:J\N nr \IL'AZZA 1 PROG· 
n ''\il siz ~dmi~ enler lmrınu:ıymrz •• 

CE 
t 

HA TVFAN RE t:ORV 
c 

Zo a ayya ec 
ı icr FAYJ: • ı·· . . :m;~n:ıtfü\ \' il." Ol 1 .\ ... i:İCUAHI> GHEEN. A ~ , •• •• •• • 

............ DE iYE .............................. . 
••••m•••••••••••••••••••••••••• 

·················"····· 10 d b ı - ı;;,1:: - 9 dıı .. Cuınartc i, Pauır n aş nr .. 
Sl \ ~I.AR : J2 - 1.3 "' " 

15 - lG (38i) • 

(Aral rmda işbu mukavelename ve 
ticaret knnunu hükiimlcrlne tevfikan 
hcrveçhi ati oartlar dnireıılnde bir kol
lcktlf ıılrketi te~kil eylemi~lcrdir. ) 

M ıdde 1 - ŞtRKE.TIN UNVAN!: 
(ANTUV AN MIKALE.F ve ŞERiKLE
Ri KOJ l..EKTIF ŞiRKETi ) dir 

Madde 2 ..._ ŞiRKETiN l\IEVZl.:U: 
hh l:lt ve ihracat , e n}elumum ticaret 
j ll'rile 2aytinyoğı, pnmuk yağı tacfiyc 
lfilrrile iotigal etmek ve bu iglere müte
!t•rrl her türlü mali, ınni "e tıcnri nıu
uındderi yopmak olacaktır. 

Modele 3- ŞIRKETiN MERKEZi: 
1 zm:rdc pestemnkılnr basında yükaek 
~k~i:ınd.~ 6 mın~nradudır. Şirket m~'.?iı
u.ınun Ro t('rf'Cf'f::l lütum iizerin~ şure

kiimn ekseriyeti ara"ı ilo ittihaL olun •· 
ok fmıkurr('rüt ile sirk<'t şubeler kü :ıt 
edN. Bu hnlde ticnr('t l.ımununun 14!l 
uncu mndclr inde yazılı husmntın .)eri. 
nl." gctırllmc i sirket müdiirüne mevdu
dur. 

M \cld<- 4 - StRKETiN SERMAYE
Si : (200.000) iki yi.iz hin 1 iirk lirası
dır. Bu scrnıoycdcn: 
T. Lirn Kuruş 

130,000 
20.000 
20,000 
ıo.ooo 
10.000 

200,000 

00 Antu\ ıı Mikalef 
00 Henriko Jozcf Dondcro 
00 Maryo Jozef Punyo 
00 Pol Mikalef 
00 l lüsnü Rıfkı Atac 

00 l. Lit, sı 'nz .) 1 mı.Jcr-

--
w 

iKK T 
Çi~ sı~ır cti~·lc ~ apılıuı~ 11a.<;hrm ~ c suctıklurı yi~ enlerin bnğırsnldnrında (Ahde t boınn) dediğiuıiz uz.uıılııkhırı 

dürt metreden on mctı·eyc kndor şcrıtler, lmrtlar hft.;ıl olur. Bunlnr 'ilcuduımızcbki l nnlnrı cıncrek 1mnsı7hk. i tnhc;ız-
lılc uıffJlk, lrnsımık, 1ms dönmesi ve nilın et ölllıne ebcbiyct ''crirlcr. · 

Bu lmr.tlanlnn lmrhılmnk için en birinci deva ıcTİMOFl'J) dur. JCuhılnrm içinde lmllnmı; farzı ynzıhdır. Sıhhat ''C· 

ldilctiııin müsaadesini lıfıizdir. Her cczmıcılc bulmmr. 

onşit ere 
dlr 

Yuk rıda ıaimleri hiznlannda gostc
rilen yüz otuz bin Türk lirasını Antuvon 
Mikalef, ) iımi bin Türk lirasını llenri· 
ko Joz.cf Dondcro, :;irmi hin Tlirk li
ra ııııMı.ı}O Jozcf Punyo, jİrıni binTürk 
lıın<5ını Pol Mik lef ve on bin Tiirk li
rttsını 1 hı~mi HıfkL Ataca iştiruk hisse· 
lerio- ıt ıncb.ıli~i l,l'n cebi p('ı<ll\ tE>dl
J'(' 1.") 1 mı 1 rdır. 

t\lndde ) J Ier hır SC"rıkin kiir ve 
z r.ud ki his esi istiriiki 'az c} 1 dıkle
rl eımaye nisbetiııde olup i~bu n·,ı.,et 

:\ -Aııtuvan Mıkald'fo temetlu lle 
un rd<tki hi esi '~ 65 .> üzd(' alımı~ 
bt' 

H. - l lenriko Jozef Dondero'nun 
tıomcttu 'e zarardaki hicse~i '· 1 O \UZ· 

d(' on 
C. Maryo Jozcf Punyo'nun tcınel

tu ve zarardaki hissesi r c 1 O yüzde on 
O. - Pol Miknlef'in temettlt 'e za· 

rarclaki hissesi 'o 1 O yüzde on. 
f.. - Hüsnü Rıfkı Aatnca'nın temel· 

tu 'e zarardaki hissesi ~c. 5 yüzde beo 
Madde 6 - ŞiRKETiN iDARESi: 

Sirkctin umur \'e muamelatını tccl vir 
c• lcme.k üzere müdürlü~e şürekiid n 

ntuvan Mikal('f tayin edılmiştir. Şlr· 
k«>ti temsil selahi} eti münf ctidcn mü· 
dür J\ntuvan Mıknlefe aittir. l\fom i
leyh sirketin ted\ ıri ınuamel,itı için dl
ledi;;i ernıt altında lüzumu kadar me
mur , e mü tahdem ku11 ııahillr. 1u· 
diirü ınum.ıileyh umuru muamelatı §ir
kcU ted,ir ve şirket namın her nevi 
resmi 'r gn.) ıi re mi evrak "e S('ned t 
ve mubl\'elat ve tenhhüdata miinferi· 
den vaz'ı imzı'.lya "e ahzu kabza ve sul· 
hu ibraya ve huzuru m.-ıhakimde irke
tl bi:ı:.znt veya bilvasıta ve blkekiile mün 
f eridcn temsil hususlarında S(']i,hf:ı ('t'' (' 
maunİ.) eti tnmmc} l haizdir. 

.Maclcle 7 - Şüreka tic ıet kanunu 
hukümlrri dairesinde şirket muam<-lillt· 
nı e\ rnk ve defo.tiri ~irketi d !('dikleri 
zıımnndn bizzat tetkik ile umur 'e nıua
mf'lutı §İrk<>te muttnli olurlar. 

Madde 8 - Şirket mukave'J'lo.nnnıc · -
nln tadı1 'c tel,diliııe müteallik nıuknr
rernt ~irk tın ek cıiyetı nrnııile ittıha:ı: 
olunur. 

Madde 9 - Senei hesabi.> e t.ıkvim 
yılıdır Müdür her sene kununur' .. ·el 
ll) ı nlhnyetinclc· hilançoyu esas ittlh z 
~>·leyerek kur 'c zarar hesabotını tan· 
riın cdt>rek her srrikln hiS!esini ınyin 
Ve tco;pit eder. 

Madde 1 O - lııbu ınukııvelennm('yc 
mü teniden şirketin nznsından bulunan 
Pol !\liknlef'in lzmir sicilli ticoretindc 
kayıtlı bulunduğu 'c hnlen istical eyle
mekte olduğu ticari muamelat ile işti
galine ve bu işin de eskisi gibi devam 
eylemesine diğer §Ürckii billttifak muva
fok tlarını be) an ederler. Şeriki muma
ileyhln kendi istigal mevzuu olan tican 
rnunmcl8tından tevellüt eyleyecek hak 
v~ 'ecibeler tamamen şahsına nit ol -
cnktır. l§bu muka,·clenıı.me ile te...ttekkül 
eyleyen §irkctin bu hu uslarla hiç bir 

Ti ıofuj 

l ıka "e münn cb~tl mc,. ı::ut olnı dı ı 
gibi furekii ve irkct bu } ıiz<lrn hıç bır 
meıı·uhyet k bul rlrn('dıklcrını be\ an 
ederler. 

Madde 1 1 - Şeı ıklcrdcn Hu !hl Rıf
J.a Ataca' nın h len iştignl ey lt'!nıckte ol
duğu zeytin~ ağı simsarlıifı işine de' ın 
t"ylrmesine diğer ıurek8 muv. fakatlnn
nı b('ynn ederler. 

M.ıdde- 12 1 Iıı; bır t-r k 
ıne\, uu d.1hılınd"' hulunnn ı"lt"rle ken· 
di ıı ın \ e- he ahın" icıtıgal f") }t"\ t"Jnl'7. 

Madde 1 3 - Bır .,erikin 'efntı 'u
lmund serm )ci şirketten hi c ine ı a· 
bet ('den mıktar 'cresesine 'crilmek 
auretile cliğer ~iırckit ara!lında §İrkct de
' nm c.) lcr. Mütc,·effonın vere esi kol
lektif sıfotilc irkctle k 1m ğı tcklıf ('dt:
ı.;ek olursa üreka.>ı saire bu teklifi ka· 
hul 'c demi kabulde k('ndılerlni ser
best ddedcrlcr. 

Ti 

uya 

Madde 14 - tııbu ııırket mukı" ele· lzmirin bu m~hur kolonyasını 
nıuııesini tnrihi tanzimi olan 1112/ 1941 Hilal eczahaneıinden alac~ ksınız. 
tıırihind('n itibnıcn on ene mi.icldet için Çünkü ec1.ac1 Kemal K. Akta~ ya-
tcşkll cdılmiştir. par. 

~~ndde 15 - Şiireka.nı~ ekl'jeri.) ~ti Tiirkiyenin bütün zevkini kendi· 
ma 1le ıttıhıı.: olunacak ınhsah kararılo • d t 1 b' _L d' T-'•-1· 
irket ~ ukarıdaki maddede tayin olu- s~n e op aın~~ !~ ıme$er ır. aK I• 

nan müddetten c" vel münfesih oluı. ı _ dı yoktur. Çunkü yapılamnmakta
bu knrnr tnrihini müteakip iş lo:Ününde dır. 
müdiirü ırket le rafından sicilli tic.trel 
l('scil 'e kc} fi~ et iltm olunur . 

f.ırnfl.11 başka bir dcyeceklcri olm • 
dığını bey.m ve ifade etmeleri üzerine 
hen y<~minlı Nokr "'ck1li sıfnti.) it: re en 
.) • :rıl.ın hu mukavcleııameyi acıkça 'c 
\ iıkııek se )(' k('ndilrrlnt" oku
dum 'c mnnnıımı nnlattım Dıledik
leri ı;ıL · ) ozıldıt;ını bt"nirn 'e şahitlerin 
,>nnıııd t momC'u kabul \e ikmr eyle· 
dikten "C kendılerine \ e ı;uhitlcre im1n 
ettirdikten sonra bı-n <le imza \C tn dik 
etı"m. Din dokuz yi.iz kırk bir sen~ i şu
hat ayının on birinci alı \ınü 11-2- l CJ-t 1 

Tnmfl r : inunları 
Ş hitlf'r : imul rı 

iz.mir uçuncii noten Sure.)~ 1\ Ol \ 
rr rn muhni 'c f{ Gir.\' iınıa ı 

Uınumi 'o. 2019 l lusu ı :°':o. 1 158 
lsbıı mukavele ııur('t nin d ıir('de ıınklı 

l 1 2 1941 tşrih \'c ( l 9!l7) ııumarnlı 
slına U.) un olduJu ta dik ı .. ılınclı. Bin 

dokuz .) uz kırk bir fit"l'lt' i şubat a.) ının 
on ikin ı ç.u :ımba ı::ünü 12 2 194 1 

HiLAL ECZAHANESt 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

F. rdpaşa cadcl sinden a.\ ı J Gl6 sa
.\ Jlı okaktn mc\ cut \"C geçil niyccek 
ckıldc sh rilmiş ka) aln n '-' il esi ve 

.\er in tcwiyc l, fen işkr1 n.ıid"irlr Un
dcl.ı l,c> i.f ve şa1 tnan esi \1:c ıil · .ıç ek
siltmeye konulmu tur. l' C'sıf bt deli 247 
lira 40 kuıuo; murnkkat t ··n.tı '8 li
rn 55 kuruştur. 

Tnlipl rin le muatı 1 bankas n..ı yıı
tırar. k mnl buzlıulle ihale tarihi olan 
17-::!-9Jl Paz.ı tc i güııü 1 1G cln en
eli n ne m L • caatl .. rı. 

2 G·l2-1<> :}66 

Tı ıwcıktP 121:1 sayılı oknktn mevcut 
f1cıı dô c n 11in tamiri i ı \ ııı iı;J ri mU
ntıı h' :ünd ki 1 c'l·f 'c. aıtn. ne i \ eç
hilc hır • \ mUddct.le p .. u rlı ·• bı • 1~ıl-
mı tıı Kc if hcd<'li 88G 1it fil) kuru 
ı nıvnkk. t t<.'nıir.atı 6G !ıra 50 kuruştur. 
'f. liP1 t.:ı in tr· inntı CUıııh•ıı İ\ C'l M rkez 
Dank.ı ınn \ ntır .. rnk mal·hıızhırh·le ı>a
" l'lıkln ihnl. tıınhi o hın 17 .! rn.ı 1 oo-

lrmir üçüncü notrrı ~lİrC\.}n Ol ı nesi gUnii • Ut ır, da en«iiın<.'nt' mli-
Cay re mi mührü • e R. Cır.ıj iınz..ı 1 ı ncn.ıtleri.. 2:! '><) 8 15 

12 Şubat 1941 tarih 30 kuru~luk drım- ~ ------ --
!;• pulu, harç pulu n.slına y<1pı tırılmı tır. ıZl\11R SıCJLI flC/\HI f MEMUR-

---~------ -
DOKTOR 

ni Bir Hehim oğlu 
J\Inııi AS. Hııstnu~ i Kufok. Boı:nz. 

nurun müfelı~ ısı 
IJ,tisns folı ilini ı;rım d.., ikınnl etnıisti 

Her ,;in hnstn 1.nbul ed r. 
l\IUAYE EllANBSİ : l\lnni~d 
İzmir cııddcsi No. 1 IS 

UôV DAN: 
- '\hm t Cc\ det lru.) • t ı: ret un' a

r ılc lzrnirde küçük Kurdi~alı hanın,Jqı 
"" 44 numarada her turliı mah ul,itı arı;i. 

"~ uı rine d hili t" c2r tl(' ı tj .l} ed('n 
Ahmt t Ce, det lnn\ ırı i hu ticaret un
. nı ticarrt k nunu hl l uml ine göre 
kilin 293 7 numor.ı ın.ı l ) ıt , tescil 

ldi ;ı il" ı olunur 
(3 il) 
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.i'lYASl VAZIYET 
-·-

Yugoslav nazır

ları Alman
larla ne ~ö
rüsecekler? 

.> 

Itaıya acele yardım 
istiyor • Seyit Sünıısi
nin Yunanlılara 
bir mesajı •. 
R 

Mı 
unkonun 

Jin ile \C m re 1 P tenle go~
ı etrofınd t f. rl r devrun eder-

'\ u vya 00.şvekili Svetkovı' v 
unzırı Mnrınkovıı:m z.ıyarctl rı 

ort. atılmıştır. 
'l uı:oslnv devlet ad mları Salzbur~d:ı 

8ibbeııtroııla ~ışeceklerdir. Bn zha 
reü ht·r kesten evvel Popolo Di n ma 
haber \cnni ft bu ziyaretin ital'.\<ada 
mcmııuni~ eti bnı;ılandı!!mı ilave et· 
•i<•tiı. İtnlyanm Almnmad n fıdl var
tlmı i"tl•tli=-i muhakkaktır. 

Rııl • ristao hakkındaki habttl rde 
kal~. ı o;c,in( uyandırmısbr. 

m f • '\Zİ ARAPLAIU:NIN SEViNCi 
It. 1 razcteleri Bıngıw mağ16biyc

t1ni lt'vil icin o kadar mugalatalı bi7 neş
:ri;:vatt bulunmaktadırlar kı bunlara ba
karak şimali Afrika harclitının ~liı.
leri 1 nuvnffakıyeti değil, bir İtalyan za
terı oldu;:'Wlu kabul etme lfwm gelir(!} 

Bıngnz.inin :r.aptı Trablusgarp arapla
anı (ok sevin~ Seyit Sünusi 
Jeahlrc Yunan el~ bir mesaj µöndc
J'erek TrablUBJ{E"J> ahalisinin İta] an 
w.ulmtlnd n ~ktiklerini bildırmı ve 
tunlan il':l."c etmiştir : Biz Tr blu nha
Jllı 21 ne halı: ve hUrriycümızı ka?.an
mak için 1talyanlar)a harp ettik. Yu
emı milleti bizi kendisine öı nek tut un. 
8b: sayımızın azhbna ve cephanemizin 
.9Dksanlı~na nAmen :nnicnde1e ettik. 
Yunan milleti hıansm 1d Biıyük Bntan 
,. ve bUtün dhan nJha zafere knd. r 
~una miUetine yardın c<!.ktir 

ASKERIYAZIYET ---· 
Alman tayvare

·leri Süvey e 
hücum ettiler 

---· 
Yıınanlda,. ilerliyorlar. 
Arnavutlulıta itaJyan 
za iatı ıo~ iline yaJıın ••• 

Had' o gazetesine ı:ure Anın utluktn 
'bir ı mddctten lJ<•ri i:'lmk Jmlınd ~a
lan '\ ~murlann ha cket 1 aki 
yollarda ve köpriılerd yaptığı tahribat 
has 1 h le Yunan Deri hareketi bir nevi 
du~tmluk de\T" · ı~innekte idi. Yu
aanlılnr az zamanda lrtiyUk gayretlerle 
yollan "e köıırül ri tamir<.> mnvaffok ol
duldarmdan tekrar ilerlenıeğc başlamış
lardır. F..n ileri Yunan kollan Avlonya 
körfwJnd bu mühim )imana G - 1 kilo
metre s nklaşmı tardır. Kıhsur.ının şi
mal b.ıtı mcla hareldlt tedrici surette 
Yunm lılar lehinde inkişaf ctn1 ktedir .. 
Şimnl bol:resind Jtaly:ınlarm tahkim et
tikleri :?020 rnf..,mlı d~ ilsHcsi zaptc
dilm · tir. 

Hnrl n bidny 
za ı tı ıs - 20 b 
b. 1 o ak 
nu r. 

den beri Jtnl nJnrın 
20 hın olu ,c 52 

90 bin kişiyi geç-

I iliz ha\ ku v t erinin Rodo tay-
yare meydanların tanrruzları devam 
tmektedir. Rod Sırcncikanın işg, lin

dcn sonrn Suve ve İskenderlyeye kar
~ yeg!'uıe t hlike:Y ı tesldl etmektedir. 

Alman resmi tehlii:i Alınan tnyyarele· 
rinin Sü'e~ c faamız cttiklcrıni bildir
dii!inc ı?Öre iman t yarclcrinin Rodo
su bir ileri iıs olarnk kull:ınmalan (ok 
ıniımki"ııdiır. in ilizlerin Rodosu hom
hardını:ın ~d~rck lmradaki hava 1stas
vonl rından ı tifadcyi imkônsız kılma;:a 
:ıl ıkl:ın nııla ılmalrtndır. 
Rl'ldostn t rıo cdılC' tayyareleri ha-

vn n yenıl • bı de bomba, tor-
o·ı c benz.i en mUhim ihtiynçla-
nn ıkmnli h l olnv bir is olınıyacak-
•ır. Bunun t .. cıddı olarak kendini 
~ ;t r<.'cekt r 

Günün endife•i 
[ B aralı 1. ci Sahifede ) 

pon tm' .ırt•lcrinin toplan41ıiı hildirili
yer .. 

Bırfo 
bilhn s: 

AVUSTURAL YADA HAZIRLIK 

Bir kruvazör 
avdet etti ·-

Yirnıiden fazla harba 

tutu~tuğu halde %ayı

atı yok gibi 
Sıdncy 14 (A.A) - Avu lUl'alyanın 

Sıdney kruvazorü ecnebi sularda bir se
ne sUren harcldi.ttan sonra dün buraya 
<lönmu ı . Kruvazör d~<>manla mut -
ddıt dcl l r çarpl§m olm~ na r:ı ' 
tittttebntmdan tek hır kisi ölmcmış-

t Yeg. h.ısar da bacalardaki obils 
• Jı 1 A vusturoly bahriye mı ın 
nUretieb: ]fönJıy rak kruvazöriırı 80 

n mil f kntMtiğıni ve 20 <len faz-
ı. a tuğunu, 4000 obı.is atiı mı 
\ GO a\ uml'l'U7.un:ı mukavemct ettigı-

ı Ur. Genu süvarisi Kolins 
ptıı J l • natta Akd(niz filosu ku

ı nn fanını nwthetmı ve amiralin par-
1. bir t •• rruz üst dı olOu[~um söylc
mı.<.1ir 

rn ı ir 
- Japon~ a. iki mcnılcl et nrnsmdaM 

fikir müh:ıdcle h le dl• sabit oldu ''<ıı 'eç
hilc. Avu tur ha il miisnlcınctııener ... 
na nıiınnsebctlcrini idame ctml"k arzu
mıd dır. JapOll\anın A\ usturaha lni

knmeti nezdirdeki cki-i 28 ubatta Tok 
~odan n\rıl rnk "azıft""İ basımı hareket 
cdt c:ektir. 

Japon}u ile rcıc ll( k lindistanı nra
c;ıııdnki mı nk rel re elince. Rollnncl. 
ı mk bil tekl'flcriı in ıııut dil 'C\ a ıat 
hik kuhilh<"•fndt•n nuıhnım olun olma 
dıı!ı lıakkınd:ı sorul. n lıir suale sozcii u 
c"abı vernıi tir : 

ıiznkcr l<'r 1 ·r ık 37: i inde dc
~ıldir. 

Mntbuntt-0 Ft lem nk H ndıstanını sn
mn ıhkten mahrum olmakla ıthrun ede• 
v zılrır. gelıncc. sözcü bunları takbih 
tını ve bu iddiruun vflkıalara müstenit 

o}m dıt.tım o-vl miştir. 
Berlin. 14 {A.A) - D. N. B. ajans1 

Tokvodan i ;tih bar ediyor : Mani1adan 
bıldirildıgine gore B tavvadan verilmiş 
olan bir emir üzerine Hollanda konsolo-
u biri Hongkonga. diğer üçü Jnponvn

ya gjtm~ktc o1nn dört Hollanda vapuru
na d rhnl Manilava dönmek emrini ver
mi tir. Batavvadan gelen bu emrin iç 
yiıziı malum del.rildir. İnı:tiltercv<" muha
ce.ı·et ct.mıs olan sabık Hollnı da hiıkü
mctiniıı bazı dilıcr limanlarda bulunan 
vapurlarııı da J(cri cekilmes;,.,· ,. rettiıd 
saviaları dolaşmnktadır. 

EHi ASlR 

Amerikan JlOTcllffll. 

Yardım kanunu 
on ı;in içinde 
kat'ileşecek 

Nevyork 14 (A.A) - Ayaıı heyeti 
unıum.ıycsinde yardım kanununun sü
rntle g~ · icin tedbirler alınmıştır. 
Proje Pazarte i günU heyeti umumiye
yc ven] ~k i'.k('n luı.riciye ıi ıimeninin 
dnhı evvel tasdik kara mı \ ı<'si üze
rine d<'rhnl heyeti umun ı c~ gönd -
rıl tir. Bütun forn nlitelcr 14 gUn yc-
rın on t;ünd bitirıl ktır. 

Amerik.-ılılar 1ngılt r ) ~ardıının 
A rika). yardım oldu unu gün geç-
tıkcC' aru iyJ :ınlan t'. dır] r 

Ay nd ıı Lin dcm~tir ki: 
- Hitlenn yıldırım h.aıbiyle A n<'rı

ka :ıra. ıncLl en bi.ıyUk sed İngilteredir. 
tngılt e dı.hıyu yüziind<' göriılmcmiş 
en muth orduyu bizden uınk tutmnk
tı:dır. 
Demokratların tnhıninlerine irc, 

i 1 :su 

UZAK ŞARKTA NE OLACAK? 

Taymis i(&zete

sinın suali ----·-
Japonya istiklalinı 

mi, oyuncak olmağa 

mı tercih edec~k? 
Londra, 14 (A.A) - Bu sabahki In

giliz ~azet lt"11 uzak Sark uuıs etiyle 
mc~gul olmaktadır. Taynıis g zctc i 
şunL-ın yazıyor · 

Nazi Almanya ve Faşist İtalya ılc ma
lum Uçlcr paktı imza ettigi tanhtenbe
ri J nponyanın biıtUn politikası şaşkın
lı~ı bir misali olmuştur. Japonyadnki 
ecnebi müşahitleri de buna teessüf et
mışlcrdır. Japon menfaatlerinin milli 
bakımdan takdın bu hali izah edemez. 
Alman~a onUnde diz ı;:ökrnek Japon:Ya
nm gurur Vt' mı1li zihniyetine taban ta
~ mı zıttır. 

Gazete bir taraftan nasilıatlerınc de
vam etmekle ber.ıber, Japonyarun aldıi,tı 
\ aziyctin ne dereceye kadar Naz.i Al
manyasının inikfıs edeceğini sormakta
dır. 

ayanda nltmı; dokuz rt:y İngilt ı ye 
yardım proJ<'Sİ lehmdc \'C 27 rey aley
hındc bulunacaktır. Gallop cnstitüsUnUn 
n tıgı h·r nnkette cevnp veren Amcri
knl fard n 29 milyonu kanun projesi le
hinde \ 10 500 000 u alcyh.iııde bulun
muşlardır 

Gaz.et uetioo CJlarak Japonyanın is
tiklalini muhafaza etme!i mi tercih ede
ceğini, yoksa Almanyanm elinde bir 

------------------ o~ uncak olarak mı kalacağını ancak hi· 
<---

Franko lspan
aya döndü 

MAREŞAL PETEN DE MÜ· 
LAKATTAN SONRA VIŞIYE 

AVDET ETTi 
Vı i 14 (A.A) - Gcncl'al Franko
un s at 20 d ududu geçerek ls

p m, yn s;ırdigi M:ıdrit1en bildiril
ınekt <lır G noral F:rruıko ile müla
katını mutt'akıp dun Mareşal Pete
nın el Vııııyc uvdct cltiği bildiril
mektedır 

disclcrin ispat edeceğini yazmaktadı.r. 
•Del li Tel.,.-af End l\fo~ Posh 

2'nzctesi de diyor ki : Japonyadaki Nazi· 
lcr :Eeıtt:in Felemenk Büıclistanın ve 
A vusturalya topraldanmn peşindedirler. 
Japonyayı, İngiliz imparatorluğunun bir 
l nrdım kaynaiı olan ve sınai kuV\·eti 
~nden ~ine artan Avusturalyanın teş. 
kil dtiği dcPoya rıiinnek İ(İn Hitlcrin 
elinden ~elen her ~yi yapacağı muhak· 
kaktır. 

Buna mukabil, Japon kanının ne ka
dar nkacağmı hesap etmiyec~ şliphe
sizdir. İngilterenin Singapur deniz üssU 
bu ihtiraslara baslıca engeldir. İmpara
torluk milletleri bu bahri üssün kudre
tini arttırmak ıein şimdiye kadar bü
yük gayretler ve mi.ihiın paralar sarfet
mislcrdır. Di~er tedbirlerden bahsedil
mese bile, şurnsı söylenebilir : 

lmparatorluk kendisini ve bütün hUr 
milletleri tehdit f>den tehlikenin kuvve
tini takdir etmektedir. Buna karşı hn
z.ırlanan müdafaanın. bu işin ehemmiye
tiyle mütcnn ip olmnm:ısına imkAıı yok-

zwww as 
ıs SUBAT cumartesi 194ı !PGZ ™ 2 = 

·-~:S C> N··--~~---·H AB .ER 
.... ~ . ~ .. -.... ~ '\ .. _ . . ·:,; .. ,~ . 

Pomu.~ ipl;kleri hakkında bir karar 
---~~--------x.x:~--------~--~ 

imal, n übayaa ve sevk 
işleri hükümete geçiyor 

Ankara, 14 ( Hususi ) - Mı1li ko
ıunma kanunun •• göre hükumet muhim 
bir karar ittihaz etmiştir. 

Kooardinasyon heyteinin 95 eayıh 
bir karan yarın inti r ed.ecektır. 

Karar pnmuk iplikleri hakkındadır. 
Pamuk m mlekettc bol istihsal edilmek
le beraber fobrikalann iplık imalı hu
susundaki kabasiteleri biitün ihtiyaçlara 
cev P verecek halde değildir. Binaen
al,.yh hükümet imalatı ihtıyaçlnra uy
dur r k imal olunnn iplikleri intizomlıı 
tevzi için a ağıdaki tedbirleri almakta
dır: 

l - Memlekette imal ediluek her 
nevi pamuk İpliğinin istihsaf bacmı ve 
miktar., cins we nevileri iktısat vekaleti 
tarahnclan tayin edilecektir. 

2 - Fabriblarda mevcut :nıiklcr 

normal maliyet fiatlerin~ yüzde bir mill.. 
tar ilave ederek aatm aJ.maia ve icabe. 
den yerlere sevlcetmeğe ildtsat velrilefi 
meZW'ldur. 

- iktısat veküeti pamuk ipJikled
nin mübayaa ve sevki itini $Ümer 

e siinıer bankasının ıuLesi. olnllJ'8m 
yerlerde ziraat bankasına ve ballı baa. 
w.ı tqkilatına gördürecektir. 

4 - Haiçten ithal olunacak paınall 
iplikleri de ıüıner bank tarahndan tQlo 
zi olmınacakiır. 

S - Bu iti gönnek için iktısat velii
leti emrine 1 milyon liralık •ir mütecla. 
vil aennaye verilmiflir. 

Bu karar, had bir l'ckil almış olali 
prunuk ipliği ihtiyacım iyi bir suretie 
tanzim edecektir. ,,_, ... •-•-•-+-•-·-·-·-• •-~·- ı • .._._,_,_ı _~ -·-·-•-c-.-ı-••• 

Dev.Jet demiryoJJaı-ı muhtelif yerlerde ote)· 
Jer ve diş ıııuayeneh~o i inşa ettirecek 

x•x----~~~--~--~ 
Ankara ~4 (Telefonla) - Devlet de- mlryolları idare mcl"kczindc modern blJ' 

miry~~ı ~e.')i . ön~müz<lcki .inşaat diş tedavi muavenehant.'Si tesis cttirilıt 
mcvsımınde Kaysen, Sıvns ve Yerköy- m<"ktedir. Bu muayene idare ınemur)a. 
de birer otel inşa ettirecektir. Bu otel- nnuı nğız hıhısı ıhruıı i iyle meşgul o}a. 
lcr her türlü konforu haiz olacaklar ve cak ve idaı enin d~isi senenin muhtelli 
mevcut ihtiyacı knrşıJıyacakLırdır. unnnıılarında d miryolu teşkiMh bab 

mındnn bUyiik nyılan merkezlere giıJe., 
~ara M (Tt>lcfonla) - Devlet <le- rek muayene ve tednv:iler yapacaktır. 

"-••••-•-•-• ... •-•-•-• ı ..._,_,_....,,_,_,_.._,_,_,_._...- -e-·-·-·-•-•• 
K6mür istihıalatımız gelecek yıl artacak 
Ankara. 14 (Yeni Asır) - Devlet ~lrtmcsinc geçen Zonguldak kömlt 

havzasında !a.p~tn o~~~ tctki_kat bitmek tizcrcdir. ömiınii2deki yılda bıi 
mıntakada ı.tihsalUbn muhım miktarda arttınlac:ağı iimit olunmaktadır. 

lülta matazalar diye bir •ınıf bulunmıyacalı 
Ankara. 1 .f (Yeni Asır) - Tıcaret vcldlletl, lüks nagazalar için t tkik ef). 

miş. hu §ekllde sabf yerleri ihdıısını doğru bulmamı tır. Jswnbulda ancak b1f 
veyn iki mağazaya lüks salahiyeti verilccd ve bunlann kontroliı fiat murak .. 
ha te§kilabnın kontrolü haricinde bırakılacnktır. 

AMERIKA
4

.I(~ YAPACı!Gf 
YE 'I Y • nlMLAR tur. Hitlerin Jnponyaya karşı kullandı- ------------------------------

[ B Jı 1. c Sa1df"de] 
c.ı taııd edilmeden ,.~el Jngiltcreye 
harp ıı lzeme l.ır.•I nmıyacağını söy
lemı ı 

V ın •to 14 (A.A) - Ruzvelt ve 
b hriye n zırı Knob lngiltereye daha 
faz.la de tro} er v r lmesi meselesi hak
lund goıu ınu l<"rd C. zetecilcrc yap-
ı~ ı be atta b hr yf"' nazırı demıstir 

k : 

ğı güzel s'i:ı:krm uzak şarkta ne kolay-
lnştırmal , ne c.le 11üçlcştirmek kudretin
de o1ınadıgını bilerek Japon hlikimiyeti 
kendi yolunu keııdisi tayin etmelidir. 
E~cr c as dü m:ınımızla iş birliği ynp

m ı~a kıyam ederse, bu hattı hnreketıy
lc kendisini dı.nyanın en büyük ikinci 
demz kuvvcti.)lc karŞJla brneaktır. Jn
µonli anın bu hattı h:ırl'kcti. eicr de\'anı 
ed , felükc c suı-i ?dcnmr.kle netJcelc-
n cektir. 

- in Ht re) dah fazla destroyer 
~ond r 1 bfl "ı lı ıkkıııda bır şey ıöy- JAPO. ~ANJN HARH.E GIR:'.\IESi .F. 
liyeml'ı Be fikr n de~ ııtirmi Cle 'h- SEBEP YOK. 
hm 

Vıl n n fıynn h } c encümeninde 
in ıltereyc daha f zla destroyer verıl
m ' i ın yaptığı teklif üzerine nlbny 
Knoks bunun rnuml.ün olabileceğini 
z.nnnr'llllt dıi;inı ıöylrmistı. 

Albn Knoksun Ruzveltle ınülüka
tından sonra ingıltereye 40-50 destro
yer dahn Vf!rilmesı muhterneldır. Mo
dern bır hale ifrağ cdilmı olan 46 des
troyer ılk hamlede venleLılir. Bunlar 
esasen donanmadan çıknrı]mı o]up ta
mırden evvel nakliy gemisı olamk kul-
1 nılm l t ıdi. 

ı; G L E&EY TEVCiH 
EDilEN HÜ UMLAR 

[ Ba t rafı 1. ci Sahifede ] 

bomb. J, atııuştır. Evl<'rde büyük hn
sarlnr olmuştur. Bir mikdar ölü ve ya
ralı vardır. 

İskoçynnın şimnli rkisinde kUin bir 
schir de bombardım n edılntlş. mütead
dit binaJnr hasara u mmısbr. Bir kaç 
ta ölü ve yaralı vatdır 

Bnska dilşman tnyy. releri şarkta mü
teaddit mıntalmlar:ı bombalar ntmışlnr
sa da hasar azdır. İnsanca zayiat yok
tur. 

BtR VAPUR KAFiLF~iNE 
nOrrTM 1<:TT:i1..ER 
1..ondr, 14 (A.A) - Dün Atlanükte 

bir tn~iliz t!emi kafilesine bir hüt'nm 
yarnlnus olduku, fakat bu hususta he
niiz hi~ malfımat n1evcut bulunmadığı 
hildiriimcktedir. 

Yunan elcisi Ber/;n; 
• 

r~rkediyor mu? 

Nıyuz Kronikl gnz tesi ~'Wllan ynz.ı
!t or : Japon eınpc:ryalıznıinin İngiliz im
P ratorluguna lmrşı bir harbe atılması. 
Mussolininin harbe girişi kadar s bcp
siz bir hnreket olur. İngiliz imparator
lu/!u buna se~"'P olacak hiç bir tahrikte 
bıılunmnmıstır. Çinde şimdiye kndar 
harp oyununu oynamıs ve kaybetmiş 
oJan Jnponyn gen :Kalan kaynaklannı 
son bir zarın tnliine baj:?lam~a karar 
v<!.rmış ,;bi görünüyor. Tahakküm veya 
felaket bu zann neticesine baiilı olncak
tır. Bu dakiknda Ja~nya zarlan finca
n ırindt' snllqınak~ mec:guldür 

---«o»---

UZA ŞARITA BELiREN 
KD KUKÇ TEHLiKE 

[ Baştaf'a/ı 1. ci Sahifede ] 
ya ingiıtcreye asker verecek, yahut 
ta mukabil bir taarruza ge~erck Sin
gapur ve l\laloyanın mildaraasında 
lnı:iltcreyc milessir surette yardım 
edecektir. 
JAPON DONANMASI 
TOPl~ANDI 
Vaşington, J4 (A.A) - Royter bil
dıriyor : Jayxm !iloSUnun Hindiçini
de Hayfong aeıklarında tceemmü ct
til!ine dair ~elen haberlerle Avustu
ra1ya nazırlarının beyanatı ve Uzak 
$arkta bulunnn Amerikalılara mem
leketleıine danme1eri için yapılan 
yeni ihtar Uzak Sark meselesini ye
niden gazatelerin ilk sahifelerine ak
settirmiştir. 

Makineye 
Verilirken 

r iMi 

Mühim bir .. .,. 
or şme ·-

Hitler - Svetkovic ve • 
Marltovic üc saatterı , . 

fazla gör üştüier 
~zburg 14 (A.A) - Yugoslav b:ı§

vcltlli Svctkoviç ve hariciye nazırı Cin
car Mnrkoviç bugün ôğleye doğru hu
susi trenle Salzbu.rga gelmişler ve ıstas
yondn Von Ribbcntrop tarafından kar
şılanmışlardır. Svetkoviç ve Markoviç 
öğle yenıegini Von Ribbentropun Fuchl
deki kÖ§kilndc yemişler ve imnic; olduk
lru ı O:ıt.ertcvicherhof otelinde bir müd
det istirnhat ettikten sonra Bcrghof gı
dcrek mıat 16,30 dn B. Bitler tarafından 
kabul edilmiı lerdir. Bergho.fun nntre: in
de B. Bitler mlsafirleri sanumi urcttc 
selfmılaınış ve bir S.S. kıt< ı ihtiram 
resm.ini ifa etmiştir. Görüı ı üç saat
ten fazla sürm~<;tilr. Bir ara gCJnişmele
rc :fnsı1a veıilcrek çay içilmiştir. Yugos
:Iav devlet adamları Berghofu saat 19 45-
tc tcTketniişler ve bir müddet sonra 
Salzburgtan Bd ·ada h.'\l'cl(ct eylc-micı
lerdir. 

Salzburg 14 (A.A) - Resmi tebli ı: 
Filhrcr bugUn Bcrghofta Alman hali
cfye nazırı Von Ribbentropun Jmzurilc 
Yugoslav başvekili Svetkoviç ve r fakn
tindcki hruiclye nazm Cincar Markovi
çi kabul etmiştir. lk:i memleketi nlaka
dar eden bazı meselelere tahsis olunan 
görUşmeler iki millet arasında mevcut 
münasebetlerdeki anroıcvl dosllıık r.ih
niyeti fçlnde cereyan ctmi~ir. 

Bir Alman lıorıan g~. 
miai, Jngiliz gemi ha 

filesine hücum 
mu etmıf? 

IFranko ve Mus
solini neler 
konuştular? 

~ y n dilıtatörü ispana 
yadan Afrilıaya ait y,,,.. 
dımlar talep etmiş .. 

Vı ı, 14 (A.A~ - Havas ajansı &:m,. 
den bildııivor : Isviçre mahfillerinin ka
naatine göre Rcneral Franko ve Musso
lını arasında Afrika kıtasına ait meselo
Jcr görüşülnıiiştiir. Mussolininin bu lo
t nm tc kilatlanması için Frankodmı hJ 
birligı istemis olması muhtemcldır. AJ,. 
nıar. radyosuna "'Öre Mussolini ve FnıD. 
ko. iki memleketi alfıkıuJar eden meso
lelerd<:' mutabıktırlar. Görüşmeler mi1'ıo 
verin ı ıü tcıek • ~ivesinc girmiştbo, 
vnnn 1 \ ı n tnıi ler<lir. 

ESKi KRAL. OGLUNU ISPAN· 
YAYA KRAL YAPMAK iSTiYOR 

Lizbon 14 (AA) - Sabık 1apmıya 
kralı 13 unciı Alfons Lizbonda bir be
yannrunc n şrcderek şimdiye kadnr sa). 
tanat hakformdan feragat etmcdiginl bl). 
dırmektl' ve vatanın selam ti için, :ta
panyol mülctinin hanedanın avdetine 
taraftar oldu un ı, bu arzunun tnhalr,. 
cukun alısının m.'Uli teşkil ctmeslnt 
emt?digıni t ıin etmektedir. BcyBDP 

n.: me su öı>JPrlt' nihayet bulmaktadır: 
Bu zihniy 1le oıtlunı pren.r; Yomun ta. 

rihi vcras t knnununmz. mucibince t.nhta 
c.ulus ınu temin için saltanat haklan»oo 
w n f rn at etmek i.stedı~i İspanyol 
milletınc bildiriyorum. İspanyanın her 
i tcdiğı z. nnn o lunı :tspanyo11arın hah 

fatiyl .saltın: t vazifesini ifn edecektir. 

Yunanııı~ rın ıutaff ı

-ıretli taarruzu 
l...ı•ndra, 14 (A.A) - Rovff'rin \'n .. ·in~

ton muhabirine ı?iirc Alman'-·~ f rı«ilterc
yi istilaya tescbbiisten ev\'t'I Jap<ınya
nın U7.ak arkta tanrru.,. ermesini bek
!cnwktedir. Siyası mP.hlfllerin k:maatin
rc <'iter Almanyanm Dlim lm İSf' akim 
lmlmn ı ('ok muhtemeldir. ?:ira Janon 
' t lntl\nl aya itimat e•med·at J'lhi ken
di ii terinden eok U7.ak olan Sin~a·ıura 
tnnrnıza cesaret etmcm~i de melhuz- Bedin 14 (A.A) - Bcrlindeki Yunan 
dur. Japon,ar bir harekete ee('JJtedeıı l<'isinin Alman hükUmet merkezini ter
önce vanlannı emniyet altına almak ketrnek niyetinde.. oldu •una dair bazı 
kin SO\'YCtlttfo nnlasmağa ~aı smaktn- yabancı me.ınleketle.rde yapılan iddia
dırlnr. Rıan~da b "lcnen kannatc göre lar hakkında sorulan bir suale cevap ve
JRponlJmn Sin" uıır:ı fo:ırruzu Ameri- ren Almnn h. riciyc nezareti sözcüsü, 
knva harbe iiriıklivcbilir. bu husustn Berlınde bir malömat olma

YOKSA SiNİR HARBİ Mİ? 
Japonyanın Sin~pura veya Hol

landa llindistanına karşı harekete 
ı:eemesi ihtiınalinden başka bir ihti
mal de un.zan dikkate alınmaktadır. 
Hu ihtimal Japonyaıun mihver ar
kadaslanna yardım etmek iein sinir 
hnrbine i tirak etmesinden ibarettir. 
H8dısclerin inJdsa{ı büyük alaka ile 
takip edilmektedir. 
AMERİKA VAZİYETİNİ 
JAPONYAYA BİLDİRECEK 
Jnp0nynmn :.veni Vnşington büyük 

elcisi amirnl Nara ıtiınatnamesini rc.
isicümhura vcrdıkten sonra B. Kor
del Hullc mUlakalında Amerikanın 
merkezi Pasüik hakh,nda neler dil
şünclü_gu hiç bir şüpheye mahal bı
rnkmı\ acnk kat'i bJr ":trnhatlc ken-

Funcluıl Mııder adns1 14 (A.A) -.Roy
ter. M.adcr ile Asor arasında şimafo 
iJoğru eyretrnruttc ofan bir tnglliz ge
mi kafilesinden altı vapur sanıldığına 
göre dün sabah erken bir Alınan deniz 
üstü korsan gemisi taralından yapılan 
bir hücum neticesinde batmı§tır. Bu 
korsan gem.isinin bir cep zırhl1S1 olduf,•u 
muhtcmd bulunmaktadır. 

Batan vapurlarm mürettebatından yil
zU mUteooviz h:ıhriye1iter bugün Fuc
halda ka.rnyn çıkmıştır. Bunlardan dört 

Atina 14 (A.A) - Atina rcldyosunUll 
bu aksam verdiği haberlere göre Yu. 
Jl.'lll ordusu bugün AmavutJuktn 130 )d. 
Jometrelik bir cephede taarruzuna de
vam etmiş ve bir noktada aralarında bu 
çok subay bulunmak iliıere yedi bbı cm 
almıştır. 

lngilterenin Solya 
elci•inin mühim • 

~arka n iinıkföı oldu\'lı kndnr kuvvet 
ler t>ck<.'rck mihvere hizmette huhmma
~n cnlı nca 'hm 7 •• mnetm,.ktc~ j7_ Fnknt 
l•u dofovısh il' İn iltre:vc de bir ı.i'l"met 
olal'akhr. Zirn Japonvanın tehdidi İn<Fi. 
liz - Am<'rikruı fc nniidünü km vctlcn· 
dimı<'kf edir Amerikan :?azetclcri Uznk 
~n:rktn ht>lircıı f<'hlı c l arsı ındıı in"'il
i<'rc - Amerika aı sında l»r ikf• li i 
birlii!i kunılmnsım i tcmektedir. Herald 

hyını snylemış ve Alman - Yunnn mü
'1asebetlcrinde knvdc dei-er bir değişik
lik mevcut olmadıttını ilave etmiştir, 

Ü Ü' CEP E ERD 
T4 RUZ MUHTE EL 

disine bildınlecektir. 

deklara•yonu 
kişi hacrtaneye kaldmlmışt ... Batan S"- Lorulrn 14 (A.A) - İngiliz :rndyosu 
mil rdcn birinin Yunruüstanda mukay- bu akşanl So!ya mahreciyle şu telgrafı 
yet olduğu sanılmrortndır. Korsan gemi- vermiştir: İngiltcrenın Bulgaristan c~

me 1J ten n ır sı t nu .astetınt>ktedir. si gemi knfılesine Uıkriben yanın sa t si B. Rendeli ~ğıdnki d<'klGrasyonun 
Yeni nızamın ne okluğunu anlamak için kadar n~ etmiş ve müteakiben ufukt:ı neşrine mezuniyet vermiştir: Eğer A).. 
Danımtırka, Norvec . Hollanda Vt' kavbol ustur. Kafilenin bUti.in gemile- manlar BuJgaristanı i gal eyler ve mlit
Bf l ıkaya bakın k kMıdir. rı korsanın ateşine cevap vermiştir. Mu- tefikledmiz.e karşı bir üs haline ifral 

[ Baştarafı 1. ci Salıif ede ] ölünceye kadar böyle meşum bir ni- harcbc bitlnce Uzerlerine isa'bet vaki ol- ederlerse İngiltere deıhal Bulgaristnnla 
~nlan söylemiştir: zama mukavemet etmiyecek aramızda mıyan gemiler <faiılmışlal' ve batan ge- diplomatik milnasebctlerini kesmek 'Y-

- Hitler yenl niz.ammdan babsettiğ' ne bir erkek1 ne bir kadm, ne de bir ço- milerin mtırettıebatmdan saJ kalanları lilxumlu addedeceği bütUn tedbirleri aJ,. 
zaman bqkalarma cebren kabul ettiril- :uk vardu'. ~- mak mecburiyetinde kalacaktır. A 


