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Tobrukuı iijtiııam edil.en ltalyan kamyonları ve lngiliz tanklan çöl Jwırek4tı Hruı.nnda 
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Yakın şarkta 
\-azivet ~ok 
De~şmiştir ••• 

j
AMERllAll YARDllLt- YAKINDA BllGAZINll DE 

Hı GITTllÇE iRTiCAi ZABTI BEILE~IYOR 
___ ,._ 

Nil orduıunun zaferi Alman
yanın ıiyui ve askeri tertip
lerini alt üat etmittir. -..-

SE\'K):T BtLGIN 

Haricive encü-., 

meninde yar-
dun projesi 

tasvip olundu 

ln'lilizler Der
nenin 60 kilo
metre ilerisine 

vardılar 

Kızıla ya kıymetli 
bir teb~rrü 

Akara 31 (A.A) - Ankaranm hayırsever ka· 
dınlanndan Siimcr mahallesinde Hacı Muhar
ıem kızı Fatma Oral tarafından Kwlaya 26 
a.Jet Mahmudiye \'e 4 Hamidİl'C zin~t altını te
bt:n ü eclllmlştir. Kızılay cemiyeti bu insani ala
l:odan dolayı t~r etmeJctedir. 

·--------' YENl ASffi Matbaıuında basılm11tır 

Bay Metaksas merasimle gÖnı.üldü 
-.NW. 

·oün Türkiye ve lngilterede 
bayraklar yarı çekildi 

Elenlerin yaaı karfı•ında Türkiyenin göaterdiği tesanüt teza
hürleri Yunanistanda büyük heyecanla karfılandı 

Atına 31 (A.A) - General Metabas vekili general Met.abasın cenaze mera- kilisesinde bir din1 Ayin yapılacaktır. 
81}eden .90DJ'a Akropol karşısındaki met- simi münasebetile bugün şehrimi2deki Bu fıyinde vali ve belediye reisi Dr. Lüt
.fenlne gömUlmU..<rtUr. Cenaze merasimin- bütün resmi binnlann bayraklari, liman- fi Kırdar. Vilfiyet erkAnı hazır buluna. 
de Kral, yeni başvekil, hUkUmet az.ası, daki vapurların bayrakları yarıya indi- caklardır. 
yUltsek devlet memurlan, kor diploma- rilmlştir. Müteveffa başVekilln istirahati TORK.tYEDEKl ALAKA 
tik, Yun.anistandaki lnglliz hava kuvvet- ruhu için yann öğleden evvel Taksim VE YUNANLILAR 
leri ve yardımcı kuvvetler kumandanı · Atina 31 (A.A) - Atina ajansı bildi· 
hUır buJumnUftur. rlyor; Elenlmn yam karşısında 1ürldy .. 

Ankara 31 (A.A) - Yumn bqvekili Al-anlar Tu• nin gösterdiği 1esantlt tezahürlerini Yu. 
general Metabaam cenaze merasiminin ~ nan cfkhı umumlym bUyük heyecanla 
yapıldıfl bugtln (dün) dost milletin ma- h•• karşılamıştır. 
temine iştirak lçbı Tllrldye dahll1nde DUS8 mi UCUm Bütün gazeteler Anadolu ajansınm 
bUtün resmi daireler bayraklarını, ma- Tilrkiyedcki tc1.ahUrlcrln tafsilft.tını ve 
tem ipreti ~Juak, yarıya ~bnlflerdlr. edecekler? Tilrk basınının Yunanistan ve MetakSM * hakkındaki ynzılannın geniş hül!salanm 
ŞEHROOZ'DE l.ondl'G Jl ( AA ) ••• ilk sahifelerind~ tebarü:r. ettirerek neo-
Dost ve miltteftk Yunan bqvekili ge- lf .,.ntAplı !'~Is OG• rebnek1edirler. 

neral Metaklum cenaze merasimi dlla --ı- -.r••• 
>Atlnada yapıldılı cihette, brde3 mille- zeteal BltlePln ııa1ya. 
tin matemine lftlrak ~ ctnn teJırlmiz. da toplad ... JıaoNt· 
deki muhtelif milesseeelerin ve limanda- 1 1 ,.. 11...M-
ki vapurlarm bayrakları yanya 'kadar ep e .il UJlllSCI u.n;IUR 

indirllmişili. etmesi ihllmallnclen 
!STANBULDA IHıhsedlyoP. 

tNGtLTEREDE BAYRAKLAR 
YRlY A lNDlRll.J)t 
Londra 31 (A.A) - Metaksasın ölü

mü milnnsebetile hıgilterede bayraklar 
yanya indirilmiştir. Bu hAdi5e Mareşal 
Foşun vefatından sonra ilk oefa 1ngil
terede vuku bulmalctadll'. tstanbul sı (Telefonla) - Yunan baş-. ı 11 .. _-·-· -·-· ·- - •• • El ····-·-· 

~-~--------------~-~--~------------

a?;ı maru mebu -

lar bir i tizah tak-
riri hazırladılar 

Almanlar Franıayı 
tehdid ediyorlar 

Almanya meş
~ul araziden 
asker almait 
düşünmemiş 

Vişl lıalJlneslne 
Alınan işlJlrHği 
taraftarları, yani 
Lauaı getirilmeli 
d wo~lar 

Nevyork 31 (A.A) - «Nev
york TaymİI» ve « Nevyork He
rald» gazeteleri bay Hitlerin nut
ku Jıaldonda mütalaalarım bildi
rirken nutkun Birlqik Amerika 
devletlerinin hattı hareketini da
ha ziyade aertleştirdiğini bildir
mektedirler. 

Radyolar da bu mesele hakkın
daki mütalaalannda nutkun bil
hassa bitaraf gemilerin manız ol
duğu tehlikelerden bahseden kıs
mını tebarüz ettirmişlerdir. --·-·-·- -·-·· 



YENi ASJR 
z s - E> 

Türk tarih kurumu ilmi .. 

toplantı ar hazır ı 
-----------~·s·---------~-

n Vçüncii Selimin lıatalarınmevzuıu illt honıışma 
fJugün AnJıar a ~apılacalı -----x•x 

Ankara. 31 (A.A) - Haber aldığı- karar vcrmittir. Bu toplantılann ilki 
ınıza göre Türk tarih kuruma, gerek aza- yannkl {bugÜnkÜ) cumartesi c'ünü saat 
ıma, gerek tarih, Arkeoloji ve Antrepo- 1 S de dil, tarih ve coE:rrafya fakültesinin 
oji mcnsuplaTJ mesaiainden elde cdl- ;4 7 numarab dcrsancsinclc yeni zaman 

len ilmt neticeler hakkında lconl}1ma- tarihi profesörlerinden Enver Knralm 
!lnrda bulunmak fıraabnı vermek üzere «Üçüncü Sdimin hatalan., mevzulu ko

yda bir de.fa ilmi toplantılar y pmağn n~a!iyle açılacaktır. 

SPO 
••••••••• 

1Il a 
e 

n 
ve 

fa 

ada imar 
sıhh t 
·yet er· 

r ov daadam 
aşına 58 gram 

et ·11or -·-Bornova belediyesı ıtanıfından tutu-
lan iı;tatistlğe göre geçen sene zarfındn 
Bornova belediyesi mezbahasında 204 
bin 500 kilo tutarında 7797 baş muhte
lif hayvan kesılmıştir. 

Bornovanın nüfusuna bu miktar et 
taksim edilince nüfus ba ına günde 58 
gram et isabet etmektedir. 

ETE KONULAN NARH 
Bornova belediye .daimi encümeni, 

belediye reisi Etem Pekinin reisliğinde 
XJJX topl narak 'bazı kararlar ıılmıştır. 

~ .. sabalıalar J artta başlı~acalı, ı4 Mayısta Kasaplık hayvan fiatleri son nman-
bitec:efıtir Lırda yükseldiği için belediye. .koyun 

1 2• _ S'""•t <>,_·lu .. z,·raat ~· l ve kuzu etine kilo h ,.ına 65 kuruı. da-Futbol ltndar heyecanlı olan Hentbo -t ... ...>a ı:ı;u ı · 35 k h k 
_r__ 26 Ku· ~._ lise.si _ p,.... lı's,...; na cune uruş nar oymu~. 

mnçlan, TUrklyemizde ilk dt:uı murt ip- c ı4.ar ~" ..._ DOKKANLARDA yr."'l SU 
tidalarıtına ıyaca'ktır. 31 « Erkek lisesi - 'Bt:aret lisesi BULUNACAK ~" 

Yeni rekolt~den pek az tütün kaldı 
-----------x.x:------------

ar 31 ily n 
a ço yakla. ı 
~--------~X4E-----~----

Ü zü m, incır ve zevtınyağı satışları için 
J tontulda yen - mü.za k ıelEı var 

~-------------••x----
eV ı alimı:tnam si de_,·" ..... 

Mıntakamız dahilinde satılan tUtUn 1 Uzum, hıdr ve zeytinyağı sntı lan için 
ınllctan 31 milyon kiloya yakla§mışlır. lstanbulda da temaslarda bulunduktan 
Bu seneki rekolteden mevcut pek az sonra şehrimize avdct edecekUr. 
tütün kalmıştır. Bunlnrın da kısa bir za- TEVZt TAL1MATNAMFS1 
manda tamamen saulacağı tabiidir. MUs- Bize verilen malômata göre, ihracat 
tahsil elinde yeni rekolteden hiç tütün mahsullerimizin toplu b!r halde sahşı 
bırakılmıyacaktır. için haz.ırlnnmış olan tevzi talimııtnamc-

"OZUM 1NC1R VE sinde değişiklikler yapılması muvafık 
zEYTlNv AG SATIŞLARI gcinilmüştür. 
Ticaret vekaletlle temaslardn bulunan Ynpılacak olan değişiklikleırle tallma~ 

şehrimiz ıhracat ve ithalatçılar birliği namt>nin btitün ihtiyaçlara daha iyi bir 
umumı katıbi Bay Abf İnan diln ak.şanı şekilde cevap vereceği kuvvetle ümit 

Hentbolun fotbold n aynldı"ı nokta, 2 4 9ll S :t okulu - Kültür :lisesi B d-L' 1 __ L _L b b 
~u~~k~~~~~ 7 « ~~l~Z~~ k ~~~7~~ ~m~----------------·-·----·-·---~-·--,--·---·--"·---·---·--·--
m;l{uırı futbol kinin aynidir. Müsab • 9 c Erkek lisesi - Kültür . si ;~i:P di~o ~-~.Jerı -~ __ ,orno~ayalnşyenl a an a • ev 1•rme ere• 

Ankarndan !stanbula geçmiştir. edilmektedir. 

'- 14 1'-'--' ••-- _ Ege lisesi e .ııwuan ıumıu n .. arar brı • 1 ikuıci Erkelc L1sesinin ÇOK müsait IU!~ u:iC 

1 __ ,_._ 16 c K ıuı.. ı· 51• _ zıraa· t •!-esı ıwşur. Bu ouUanlarda tulumba suyu 
1 n b yUk saluısındn yapı ncaKı.ır. Bü- ~uc w; b L~ k ll l - --'- •• ı • iz 

fün oyunlarda, ikinci Erkek Lbı?st be- 21 c Ticaret lisesi - Ege lisesi ve~c:C'R ictı r~ıanı nııyAGaKbr. eVU 1; eri e ze e e 
aen t rbi3 esi öğretmcnl ve Yar Dir.ek- 2 « Dünci . - Sanat o D • ~ I ~" 

h k .:. ni '- 30 ,,. Er.·1-ek lis-ı _ Ege usesı· Bornovadn > ollnrda ve pnrk.tn bulunan törü 1\1 Öz .sa omls ~dği yap caı.:- .. A """ b da d :ılın M &inli f"d 
-2-'1-•L-'] L ~'-' d d 5 ı: 1 ""'-----. ., __ , _ ..... ıu,_ lis~ ıığaçlaı- ıı o u: ıg. er ı an-

tır. Maçlar ~ ı... uu evr-e en ~ .&~ ·ıı=ı n.w.ı.uı- ..... 1... d . a·ı bl L SÜ 
lh ret olacak ~saat 1 'l de baş~ ca'lctır. 7 « Sanat ıo'ku1u - 'Ege lisesi ıgın an temınfi e 1 en br ç~~- d-~ ,,~e 

Oyun kıyafeti okul forması, kı p - 12 c Erk lisesi - Ziraat lisosl meyve ağacı dal\ları, r pain. aııuuı· 
ıı.kk b ola-LL-- l" c .. L•--• "-- _ v-muı- ., _ _. de ıcıu:lde ve parklnra d.iktirilmi:ftir. talon, yumuşak ay a ı CCIAUl". • .uuuca ıu::ıe .n.uuu.~ BELEDlYE MECUSi 

MUsabnkaların programı a'!ağtda gös- VOLEYBOL ~ÇLAm TOl..ANTISI 
terllmiştir. Sen en ~ecanlı Voleybol 8~ .Bornova beledi)'eal. bütün Bornova 

S 3 41 lkind lise - Ziraat llscsi bhmd sal unda 
5 • Erltek lisesi - Sa t çok kala ık ~lrcl hm.urunda y. pd- h lJwu memnun eden hk fa&Uyet gö.-

--.,. tcrmcktecUr. 
10 :tldncl lise - Ti mış, 1lç lınftnym devam eaen maçı t1dııct Şuha d 
U c e lisesi _ Ziraat li Lise • da ıçok oy- Bornova belediye mecliaL t cv-
1 '1 t okulu - Tical'et nıyıın fld okul talebesi yircil t • rcai toplnnblanna pazartcd - ü ibqlı-
19 < :tkinct · - Erkek lisesi dlr hislen azyandımuştır. yacaktır. _,,,,,,,,,,.~ 

POL1sTE 
_ ehrintizde r 

1 

yetimiz d blUnde 
r ·yeti irinç ekme 
Belediye rclsl doktor Behçet Uz, l&yetlınh druülind4! pirinç ııcrly -

dun mühendislerle birlikte yukarı mıı- tında bdwıma"' ir" bazı kimst':ler mü· 
hallelerdeki k alizaayon inşaatını ı:et• sru.de talep e erdl Vilayet çeltik 
itik etrnit. cümhuriyet koruluğunun mev- kontla."}· .1nu P ı. ~l günii nt i 6 da 
im milnasebetiyle mühim tarda vilayette top nnaak ve çeltik kanunu 

çam vesa!r llğaç fid nlan dikilmiştir. mucibince pirinç zerlyab )'1lpmnlc tsti
ycnlerin erazi va:dyeti hakkındaki Ta• 

Belediye dıılaıt encUmenl diln öcl~ porlan v krokileri tetkik edecektir. 
den aonra belcdiy de toplanmlf, imar Komisyonun vereceği kar r Ziraat 
hnsındn bulunan ara aokaklardan ha- vekaletine önderilerek to. Jikl tnkdi-

Eılannın beton ve Calt olar k Mını rinde mut ber olacaktır. 
karada tırıw tır. ___.._.._ 

Aleni te ekkür 
BUyil thnüz ve çok kıymetli muhte

rem bnbamu: Hasan Şakir Kahyarelu· 
nun eh diyen ııynlm ı Uzerlue bizzat 
~varetle deı in teessUrUmiize i.crtırak 

n b İzmir, Seydiköy ve Cu-
mao yın halkma telgraf "-e mek-
tu ecmm:a ortak olmak liltiuııcl bu-
lunan ubterem uvata yakın akraba 

rlostLırumza !l aınL~ kldirlt"rl
. bildirm nhl yın e ?nizin dell

. ni rica ederiz. 
ZEVCESi: Hatice KAhy u. O i-

lan Ahmet Ş kir Kahyaoğlu Dr Halil 
Ş:ı ·r hı. Kızı Fatma Bak 

ifır. caı alları yal ız 
bir gümrüfıte 
rn ayene edHecefı 
Her hangi bir günuiik idarednde kon

trol ve ihraç muamelesi ikmal edilen ve 
ecnebi memleketlere aevkedılmek üze.. 
Tc ihracat bt>yıınnamcaiyle diğer bir 
giunniğe gönderilen ınnllann. .ikinci 
gÜmrükte de kontrol muamelesi y pıl· 
mab ldi. TJ.CAret vekaleti ildnci kon
trolün ihracatı aektey uğrattığını gör
.mu,Jlk kontroldan Bonra malın ihraeına 
musaade edilmesini muvafık görmüş
tür. 

Gümnik ve fnh"sarl r vekaleti de bu 
h\15 ta tchrimiz gümrükleri b mu-
dürlüğüne tcbli,ğatta bulunmıqtUT. 

t!baren 

ıc.a--1 da Tl:364 

VE 
LUciF ... 'BAROU. - Bhn'Y STOKPEUl'in 

FRAN IZCA SÔZL'() 

s s 
ırrtefil, Pazar 12.30 d ·uve sc. mı . 

Trende bir !iarho 
İzmir Kar ıynkn ar nda işliyen ban

liyö treninde Mehmet oğlu Hüseyin 
Uslan u kendlslni idare cdemiyccek 
dereccd olduğund n tutulmuş-
tur. 

İRTAARRUZ 
Sabıkalılnrdnn balıkçı Ynşarın, Bay 

Rağıbın Bahribaba p rlu üzerindeki 
evine bıçakla taanuzdn bulunduğu şi
kayet edllmi tir. Yo,ar aranılmaktndır. 

Dikili knzruıı dahilinde sürü aııhibi 
Ali oğlu Sü yman Yerli. Mehmet Re

t. Mehmet Altknya, Yusuf Ören ve 
Şahin kihy nın t 4 ba~ koyunları c:alın
mıştır. 

Bu hayvnnlann H Altıparmak 
ve arkada§! Necati Dönertnş tarafların
dan çalına%ak bir ece ucuz fiatle Meh-

eşeliyc sattığı nlaşıhmııtır. Suçlu-
lar tutulın tur. 

öy e sızh 
ödemiş imzasının Bırği nahıycsine 

bağb Bczdegumc köyünde Mehmet Ali 
karısı 40 yaşında Cennet Mmtaşın ço
cuklariyle birlikte komşuda bulunduğu 
sırada evine giren hırsız tarafından se
kiz lira kıymetinde ipekli çarşaf ve 40 
lira çalınmı tır. Hırsızlar aranılı 1 kta
dır. 

el yi 
yar ılar 
Dikili knasmda Kocaada ınevkıınde 

Armutluk çiftliğinde çobanlık eden Ya
kup oglu Şevket. ayni çiftlığte çalışan 
Ali oğlu Mu tafayı bıçakla yaraladığın· 
dan tl1 lınu!I c adliyeye veri!mi,tlr. 

Yaralı Be ma h t nesine k ldınl-
mıstır. 

İki en 
d .. Oli'IR1''111C! 

Damlacık mevkilode Hasan oğlu 
Mehmet, ev mcsdesındcn Hasan kttı 
Hafize ile onun kızı Fatmayı tehdit et-

--·-Geçen yıl içinde ubıta tarafından 1z-
mirde ve Karşıyaknda 40 randevu evi 
knpattlnuştır. Son zamanda da KaJlıya
kııda lkl :randevu vl daha kap ttınl
mıştır. ----·----Gelenler, idenler 

Parti milfettip v latanbul meb'uau 
Bay Bahtiyar Cökerdon sabnh Anka
raya hareket etmiJ; Denizli mebusu bay 
F ahrl Akçakoca Denizliden. M rdin 
meb'uau doktor Ali Rıu Levent, .ıh
hat ve içtim i muavenet müfettlfi dok
tor Sülcy:num Arık.aradan, Somh kay
makamı Bay Necmettin M niaadan tch• 
rimize gclmi§lerdir. 

es i~ bir irtihal 
Anadolu ajansı İzmir mümessili B. 

Mustnfa Batu diln .ıkş:nn irtihal et
miştir. Munuıileyh uzun müddet o~ 
duda hizmet ettikten sonrn Anadolu 
ajansının ilk teşldlntından beri !z. 
mirde .ajans m{lmcss;Ji olarak bulun-
m a m • temiz bir ?.a • 

V efab İzınlr matbuat fileminde v 
kendisini truuyanlar nrnsında teessür 
uyandınnıstır. CeilİW•sl bugün Ka
rontinnda Hatay cadedsindek1 evin· 
den kaldırılarak asrt mezarlığa def
nolunacaktır. 

--.... -
Evvelki gUn saat 17 raddelennde, Dc

ğirmendere nahiyesinde lkl saniye de
vam eden orta şiddette bir zelzele ol
muştur. Hasar yoktur. --·--
Fiat n..ürakabe 

işlerine hız 
veriliyor -·Fiatlel'in müralıalJesl 

vazı esi yeni iaşe 
müsteşarlığına 
uerilecelı 
Vi!Ayct flat mUrakabe t~kllO.tma yedı 

memur tayin edileceğini ve bunlardan 
üç memurun geforck vazifeye başladığı
nı ya1.mıştık. 

Haber alchğınuuı gorc, l akmd .. b.mlt 
fint murakabe ~ de tayin edilecel.."tir. 

Ankaradan alınan maHimata narazan, 
şimdi ticaret vekaleti iç ticaret umum 
müdürlilğU tarafından idare edilmekte 
olan füıt mUrakabe teşkilatı, yeni ihdas 
edilecek ~e mUst~rlıgınn rnptedilecck 
f at milrakabe umum mUdiirl ğU tara
fından idnr~ olun c ktır. ' B. Mustafa Batuyu rahmet diler 

ve ailesine tnziyetlcrlmizi sunarız. Bu teşkiJat tanıamlanınca fiat milra
ı•E::ılilC:i:::E::il:Cll&'!::::::ıım1::zıı:ım:::e•ıı kabc işlerine hu verilecektir. 

:··r;:mir·:i,.ailaii·ö··;;5··;i=iii< .. $üiieSi.baŞki\iiiiiüi'·3r;:: 
: l - 337 Doğumlulnnn ilk yoklamalan il 332 dahil 324 dahil ihtiyat ve 
! ruhsatlı erll'rin yoklamalan48 Nısnn Cuma giınUnden sonraya bırakı1dı
: ğından 18 Şubat 941 Pazartesi· günilne kadar şubeye müracaat edilmemesi. 
: 2 - 323 Doğumlu ve aşağı doğumlular evvelki ilftn. veçhil şubeye gU-

nünde gelmeleri il!n olunur. 

Do~ Yoklama edileceğı gün ve saati 
323 - 21. 24. 25 
322 - 26. 27. 28 
321 - 3. 4. 5 
320 - 6. 7 10 
319 - 11. 12. 13 
318 - 14. 17. 18 
317 - 19. 20. 21 
316 - 24. 25 26 
315 - 27. 28. 31 
314 - 1. 2 8 
313 - 4. 7. 8 
312 - 9 10 11 

332 - 14. 15. 16 
331 - 17. 18. 21 
830 ..:.. 22. 24. 25 
329 - 28. 29. 30 

Şubat Cuma; pazartesi, snlı gUnü saat 14 U> 
c Çarşamba, perşembe, cuma c c 

Mart Pazartesi, salı, çarşamba c c 
c Perşembe, cuma, pazartesi c <: 
c Salı, çarşamba, perş !llbe c c 
« Cuma, pazartesi, salı c < 
< Çarşamba~ perşembe, cuma c c 
< Pazartesi, alı, çarşamba c c 
c Perşembe, cuma, pazartesi c c 

Tisan Salı, çarşamb::ı, persembe c c 
c Cuma, pazartesi, 1ı « c 
c Çarşamba perşembe, cuma c 

c Pazartesi, 4llı, çarşamba 
c Perşembe, cuma, paf.arlcsi 
c Sak, perşembe, cuma 
< 
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Yakın şarkta 
,..aziyet ~ 
e v işm • ştir ••• 

Nil ordusunun zaferi Alm n· 
yanın siyasi ve askeri tertİP' 
lerini it üst etmiştir. 

- Baştaral, l inei Sahifede -
rıan ve Libyndn tn,;liz wferlerinin bu 
lusu tn müessir olaukhm şüphesizdir. 
Zira biliyorlnr iki Balkıu11ar-dn büı le 
1.ıir harp ceı>hesi yanıtumnsı Alınan a· 
nm lcind hulundu!u mü kül tı m:ıU· 
mnk ö~ le dursun en ~iiksek dc.rccc:VO 
~kar.ıcnktır. Balkan devlcıtlcn, Romnn· 
ya ile Yunnnh; .ımn va<t')"t>lleri arosııı a 
mukny lerlni apmakrndırlar. T 1 
olan Romnnymun. • tiki l ' yap 
YunnnMnna nisbellc bedb::ıht dunu ıtt 

rcfli bir ıuuka\C etin krvmcÜnİ ' İS 
l t arttırmıştır. Nihayet hu 'esile il 
!!11tercniıı te.ahhütlerlnc s datmti, m ıt· 

fıkl riue vnrd lm u ımdaki fed 
nıne ~yretlcri d kendin· L!ösfe-nni r. 
Ru artlar içinde ne n"hverc mı; ti 

li'.\'Ctı Bul ruistan. ne dt> kendi ıi t k· 
laline ' m knddcratma h kim olm ı 
tızmind" ı f ed ltnrbihı rnzı o\mıyan 1:' ıı
c:osl \'lanın kapılannı AJınan i tilasınt1 
ocmalnn beklen nıcz. 

Bnlknnlnrn Alınan t~n\ il7:U, Bnlk.ın 
mille lcrlııi tek cephcclc birlcştimıek ne· 
fcesim \crehilir. Bu cephe Orta Sn· k 
lnlrlliz ordnlarile blrlt!.'i· rck Alm:ınl: f'I 

ı:-rkadan vurabilecek olan en muazz. rn 
tehlike\ i nrntahilir. 

SE r. LGI 

Kasap!ılı ltayv 
getirmt?fle baııanıldı, 
etin ııcıızlaması 
belıleniııor 
Bergama ve Dikili kazalanndald ko

yunlarda çıbn çiçek hastalığı, nlınnn 
milcndelc tedbirleri sayesinde tamnmet\ 
durdunılınur:tur. Bazı yerlerde mevzo 
kordonlar kaldınlmağa b r:lanm1crtır. 

Y mda B •ıı;:. ma ve Dikili kazıı\a· 
ıından da ko; un tirılı c ~e ~ 'lıi a· 
caktır. 

Afl un \ P. Kol\}, ha\ alı ind n hri· 
mize ~asaphk h ~ vı:rn rr 'nl n - h:ıo; 
lnımıı}tıl'. Bu seb ple et f ıtl rinın d 
m ın, intizar olunmaktadır --Sevıf .. · · ac 

Ca ile.r cnddcsinde ibrahim o:'::lıı $ıı• 
kir. uç scnC'dl'nberi S:' ~inı ıSO) ll"cl • 
ği i nuul kı~ı 1 7 ya§ında H yrlyeyi lw 
çımu tır. 

. . . . . -. .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • : : .. _,K : : dı. fanmafilı, nihayet hn U.nızın baba-, cup ve o kadar hasta ıdi ki bu yalandan 
sına bir telgraf çekerek hasta bakıcılık dolayı ona kin bağlamadım. Gerçi beni 
vazifesini ona bıraknbilirdiniz. en tntlı bir emelden. siz :refakat ad·· 

- Kendi istikbalimden §Upntı ttiğimi kim oldugun'1, ıı ıl v 
zannetmeyiniz. O başka bir meseledir. ıni anlarsınız. .. . . . . . . . • • • • . . . . 

~ ....•.... , .............................................•............•...... : ......... : - Ve öyle yaptım. Fakat yine onlnrı tinden mnlırum etmiştL .. 
bırakıp gıtmcği doğru bulmadun. Rez- Rasimln gözlerin.de, söyledlklerinbı 
zan evlerin dônecek vaziyete gelinceye hakikat olduğunu üade eden meclup b • 

ruız. 

Ra i 

n.ıya aa et. kadar bekledim. kışlar vnrdı. ıınve etti: 
Gillen, milstehzl, sordu: - Fnknt eski arkada~ıruzla sizin. ıı.ra· 

--------z.zı,.x--------- - N"ışanlısı bu nlfiltanw bilm m ki ruza giımek istemedim, Gülen. Siz onu 
ıH nasıl karsıladı? çoktllnberi taruyorsunuz ve o da sizi .se-

- 11 - : ıuÇ il.DiZ -Dinleyinız GUl . Bu nışnrllı işinin vlyor. Ben ise, tes:ıdilfUn önilnilze Çl· 
birer icad olduğunu !arzetmektc haksız kardığı ve suitefchhUmlerin sizden ayır
dl'ğildiniz. Bunu ben de anladım. Size dığı bir gencim. O tesadUfU ne kadar 
kısaca anlatayım: taziz Nliyorsam, bu uitefehhümlerden 

Otelcl bizi bulmağa gclincc, Rezzanm de o kadar mtiteneffirlm. Fakat ne öy. 
heklediili bayın geldir.ini ve ikinizln bir- lcseın bana innrunıyacaksınız. Ona ise 
lilde oto obille hnrckct ettiğinitl söy- inanıyorsunuz. Açık kalpli, amimt bir 
1 misti. Bunu bir yıklama telAldd et- in.sann b nzc:.diğıni ben de füraf ederim. 
tı'k Fakat siz luıkikak'n bir erkekle hn- Ona km-sı duyduğunuz hb arknda~lık 

t etmiştiniz. Bu kim ol b lirdi! O- mıdır, bundan deha kuvvetli birşey :mi
t rınin tar.ifntmdan. rkacm ınıız bay <lir? b lmi; oruın Fakat bir r "·tcci ko
p rt de buluştuğunuzu anladım. Vakıa lnyc.ı rok seyleri önrC'nir. 01111n banka 

!t • tı ltez- <1 u tek bir defa görmüst ·m Fakat fo- ın idLirl ·;ün 1.avin cdıldilµni haber al-
ı'll !Unıs ol ı. t af muhabirinin l· ndi "zU de np.ı- dnn lyi bır ,,ı.ızüe \'e iyi bir ısükbal. 

ika~ m k objektifi knd r h C:Ut. O vakit B nsl' nıhaw·t bir z il muh bıriyim. 
~ .. 'O u B kendisinin b ldedi ı bir kims \1(' ı · l • ti iz l" b nun co par1 

~ut 0)111 dıP,ını v ni nlı nıcsclesi:ı.i bır m 1 k ohn 1 m bılı.voro ı 
bır ~ ·nh-t · i kaçırman .~ Bi f zirn ~ hir tavır

i O kadar mah- la: 

Bu ~!eğe nasıl başladığımı size anlat- - Çok mükemm G z tecilı 
tun ve zannederim ki fena muvaffak ol- rakıruza di~ccclc ) ok. Yulnız tan 1 

madım. Manmnfih, bu benim için henUz ettiğim blr nokta ar. Bunu da hall 
bir bqlangıçtır. Gazetecllif!e ait çok ge- mlshıiz? 
niş, yeni dUşUncelerim vıµ-. Bir giltı on. - Buyunınuz 
ları tatbik fırsatım bulacağıma emlnim. - Babsettiginiz e nr 
Ne l'nıık ki, bu .sizi a!Akadar etmiyor. tam si%in yarı yolda bırak• ınız hlr, I" 

GUlenin içine tatlı bir ıcaklık dolu- :rada, nasıl ol~~ ta bnünıe c;ıktı ,ına 
yordu. Rasim onu unutmrunıştı. Rasim merak etnı".dintz mi? 
onunla alAkndar olmu§, demek ne yaptı- Rasim bu sual h. yr t d~ ü 
ğını, nerelere gittiğini tahkı'k etmi tl. bi durakladı: 
Parlıik bakışlarından <>yle hJssediyordu - B8ylc bir meraka k pılmnd 
ki Rasim.. Onu seviyordu. itiı-nf cderlrn. C ınkU bunu pek tabi; 

Fakat kadınhk gururu her şeyi derhal dum. Benim ıhı izi tlk •örenler 
kabul etmesine mani idi. Zaten bu adanı pe ;nize takıldıkt. n .sonro Pe1'te\ 
doğru mu söyliyordu. Evvelce de bu dtl- çoktnnberl s zi tamyan bıı ark dn ını 
lcri dökm~ fakııt onu ynrı yolda hı- oıizl nı·an1asında VC'.. btıl 'la ında n ıl 
rakm?Ştı. c k b. . ~oktu 

- Dnnim veya rk d~.Jarun h kku ıia lltifatınıza t. kkur d ıı n Ö 
bu malum tı topfaı ~a ned0 n lüzum ise 0 sizdC'n d h iri f!, z tcci o}ar~f 
•urdum.iz? Diye )rdu? Stn un ıhı ı tık ;e.d k lk p 1 t. 

Çünkü . Sızın nı ud olmanızı ı - co 11111 "bı b ni buldu. s·z i ~· oıb ~ 
Li:voruın. Gill u Sizi me ut ede<- 1{ " nı d n ynldıgım hald anc k · 

':n blr b~ k d ' Bu sam; ni ben' ıl k 
nrzu nu, .n' Je.kt ı d ;an t ıakı da ;ı;,. Rasin hafırÇ!" 
vr edcrsf'ni:ı, ~i ·nıe benıbı>r b nim ye-
rime, •rahahnizi ikmııl den g n n -( Bitmedı )-
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Batan malıa6il taar- llElllA 1~ YAR llll. Al•aıtlar Frantayı Aııkara radyosu 
ruzlar p~~-kii.rtii.ldiJ Hl GITTJIÇE iRTiCAi tehdid !~~yorlar • ••••••••••••••••••• 

Dünya da ilk ans ikl o· - Ba,taralıl inei Sahifede - - Ba<tarald inei SafıileJe ~ .:~ ":_,~ inci Salılled• - ... ~~3 ~~~....=öl') 
d F b 

• d• takdirde Avlonya ....._ .. rıt .._la 2 lha beaMı • lebıMIİI L- • .,.._ aa....-. 8 45-9 00 Ev kadını_ Yemek llstesl. 13.30 • • ara ı ır dö~ebilecek vazhete rel<"ceklcrdir. - ~-YI.• .,..... . Berlin 31 (A.A) - ~.N.B. ajansı Pa- prograrn Ye memleket .. tayan. 13.JS 

Pe ıyı yazan e Kili uranın ıima1 batısmdaki harekAt redehlllr, k!r.afayabilir, ft yÜut rıştcn şu m:ılCunaO ~ . r.ıözık: TUrkce plAklar, 1:t50 .ajans ha-
ta Avlonyayı tehdit eden :tıarekAttan da- ödünç venbilir. . Nuvo Tan ga~etesi Fnmsada deti$ik· berlerl, 14.05 müzik: TUrkçe pllklar, 

-...:..------•• la az ehemmiyetli deti}dir. Bunun için- 3 - Bu müdafaa TUltalannı ta- lik yapdması lilzumunda asrar etmekte 14 ?O mUzilc Rivueticllmhur bandosu. 
Bu IJü)Jülı T ... '1 fUozofu dilet' yazdm .. tır dlr ki ttenenl Kavallero $imal ~esiD- mir ve tecriibe edebilir. "' r yapıllama 1"9asamn istikbali 15..00 mflzik (Pi.). 15.!0 müzik: Konsl"t' 

.. _ _.. .__. .................. da ,..11ea <L: mukabil taanvd hareketlere tene- , _ A•hd- •••••dete ... teh keye dtl~l yamaktadır. A)'lll t Ankara devlet komervat\IQrmdm ...,. .._-vn ,..___. r- &ül ~bulunmaktadır. _. Aezete:re ..... Vlelde ~ ,,..._.t naklen), 18.09 )>l'OIO'Uft ve memleket .. 
-----:ır•:ır . . ltaJvanlarca muknbıl bamız yapılan dafaa hakkmda ..._ ....... teahhiltlednf Jerinıe retarmefe mul ol· ata 1803 mUzik· Radyo caz orU. 

Ans'klopedi tlbiri ilk cle'8 AVIVJ»- .mm. .lduiuMA- memleketımızde onu orazinin IB?'P olma ı h~iyle bu tur-- 5 - Müdafaa -.aMalannm .. mak kin her ~yl yapbktan IODl'8 Vt.I 1'1111~1 ~Gdlc ~ .azlardan -
da on eekizinci atada kallamlm" oldı... tamyaalu çokı:.ncu uan:la Jbn-. ru~ esaslı ~ar Ptemıesi ~ cma müsaade edehirır. le Berlln arasında itimat havut kabQa. wrleri. lt OQ -~ (Gilala mıe.e-
iu için, bütUn ilimleri toplu bir halde ~-:;:,.. ':b-.. ilmi olr \eyet tarafm. bdir. HOKtıME'nN PARLAK -:.:· ban 1tlhnest llmnchr Zlnı ltleri}, 1915 nıüılk· Halk tUrkiilert.. ıt. 
~ak fikn de o vakit hatıra gelmif T o._r ·L1___ Ya ................. , 1nt dhetl na- -..Tn•~AKIYETl nsanm q • 30 memleket IMt enn Te ajans habel--
2annolunar Halbuki llimleri bir arada daa lı9rtip ed>lrolt olan onue anaı-...uı- an Abte alarak Mtylk lmnetıerini .&nv uu·.L· mukaddenb. mevmubablsttr. Lava) ik· ~ri 1945 mUdk: na.ek fua1 hevetl. 
Y87!mak: usulü antıikl~i kellmeıdndew clW awd .. A.ocalaıuıda_a hiı; te bab m- buraya tat.il etmelten ~ •e hal- Vaşington 31 (A A) - tngiltereye yar- tidar mevkrlndea ~ IODra 20.15 Radyo ~azetesl. 20 •5 mOzik: Ka-

'- ~ladaki rlı: tulawhktan batb yenıclen bwlaut ol- yanlan hasb 110kta18l'Cllı mail6P etme- dım kanunu tlzerlnde düıı elde edilen FrallS8 De Almanya uaanda t.,.nld me- k 1 p,.ıı:. çok once, orta c;a~ r P .... ~ t-'- ona rdanıazda tan..,._. - -L--ı • n ticesl hUkümet irin ....,.lak 'bir tal ümitleri b L-L.. tur V'-'-::- ae nsı arkı ar, 2115 Konusma (Bibno. 
dr-ıvet nde başlamıfltır. ma .. ._ • .,,... yu . . . ı.'tl -yet ftmt1$tir. rey . Y _. • • )'uuun~ ' .,...... ~a), 2130 mUzlk: Radyo salon or-

Bu medrnivetin dili arapça olduia lar pek azdır. Avıupadakı musteşrıkler ltalvanlar şimdiye bdıır Yunanlılar- muvaf! k yei t kil etmektedir. asted.iiini: ne isteıncıdltftü kimse MJnti. ~estrası. 22 30 m mleket saat aY&M, a ani 
içi" tar hcilerden çoitı arap meclenlyeti de klitüpanelerde P k nldir bulunan dan brr kans toprak istirdat edemedik- Ml't.l'VFR GALtP GEURSE )'Or. Ve!ttblar artık kıymet ~Ol'- haberleri, borsalar fiatleri 22.50 kon~ 
derler Fakat 

0 
dılde yazmış olan bO- nu halanndan tanwlar. leri .,ni Yunan ileri haıeJretine de mani C' NUBt KA TFRLtKEDl!: ::h~~~. ~~~·~ me•;m:- a• clnıril\7.ee - Yalnız kısa dal~a l)O!rta-

yu ad mlar ara•nda araplardan ziya- Bu ansıklopedinin 9arkta meçhul bir <damanuşlardır. N vyork 31 (AA) - N vvor'k Unl- ? Uııı;u 8 ış '
8 

.men 
88 

• ıte), 22 50 dan.s ınQzl~ (Pi..). (Saal 
d,. Turkler inanlılar 'Ye Hıntliler vardll'. u da cizli kalmasına eehep d•nütle· -·---- v r.ıtesi hukuk f kUltes nde d 'n bir nu- lerinl ·~~·: ~1f.i:'· ~İtab~ne)'~ ~·· ·~ 10 a kadar valnız Ul\m dalga posta--
Nitekim 

0 
'n edenlyetin en b8yük adam- rinde tamamen RrbMt olmNmdandır. tuk !Hyliyen hariciye ınUstep.n S ımner manya e ır ne r mse erm ile). 23 25-23 30 yarınkl ı>rol(ram ~ ka-

l nnrtan Farabi ve fbni. Sina Tilrktür- ilmin tetkikınden çıkacak neticelerin Bareketzecleler için Vels mihver Avruoada galip J?eldiJtt tak- J.e~~;kzum~da a;-r ~; r.ams 
Je-.. R lan da bu kan,ıklığa d lclcat eriat hukümlerine uyup uymıyacağ1 wapılan L:W.wJ•• dirde bu galibiveün cenubi Amerlkaya anlann ~vo an leni ~ -------------
~-"'k Jlm medentyed derlew. Falnıt clüelln Jmeden yazılmış o1claiu için onu J av.T ~- karşı slyast v~ lktısadt hUcumlan ve nl .. d C ~uete en B 
0 n\l!odeaıyettn kültürilne hizmet etm"ıt kimlerın yazdıiı ela bilinmez. Bu eseri Bü> tik zelzeleden tamamen yı\ılan hayet bir istilayı intaç edece~i beyan irGENERAL VEYGAND orsa 
ol t r arası da hırlstıyanlar ve mme- meydane getiren ilim adamlanna edin· Dikil nın K.abakum 'Ye Bcrgamarun O- tndf ve dlnleyldlere ŞU suali IOrmUJ- BON SERRİNDE 
vne .. ve mecu.tlerde çolctUT. Bir taraf- ~> ~emek lçt1t mutezile taif..ınde vac~k k~yleri yerine Kızıla~ tarafından tur: Visl 31 (A Al _ Gereral V~ 
t n da müsluman olduklanna kendileri hır zumre derler. . yenı koyler inşan faaliyetine devam c- Alman hUkilmetln.ln sekiz ı~llk Ceza lrde Bon şehrine ~lm.1' w halk 
b le ,ahit gettreme.ı-. Onun için arap Onuneu Mırda Bura ,Mrinde a.tıp edılme-ktedır. Geçenlerde yağan ıiddet· tarihçesi • önünde tutularak ve hali ta~dan haramle ka1"Sllannıqtır 
Vela isllm medeniyti denılen ve kültür edilea bu Tobfe ile Farabhüa büyük li yağmurlardan. yapılmakta olan evler- hazır şartlar içinde yapılacak bir sulhun -•- • 
bakımından pek parlak olan o zamana. kitaba uuaacla pek ~ l.enzerlikler var den bazılannın duvarlan yıkılmıftJ. Bu bır kAfıt parçasından b~ka bir §eY ola-
d ha kı ve daha fvı hir tlbir hu1unun· dır. tkt.i de esle! Yunan filozoflannın, kere .ınpatın eiıratle ikmaline gayret ca~ı tasavvur edilebilir mf?:t BULGARISTAllll VIZIJE 
cava kad r orta çağlardaki fılri mede- bilhassa Eflatun ile Callnosun fikirleri- edilmektedir Smm_. Vels bundan IOftft Ame- ft 1 • 
niv,.ti d<"mek daha doğru olur. •. .. nl esas tutmuş olduklann?~n, ~~nü": -·-- rilıranm bizzat "-eli mUdafaua için Ti AYDllLAIACjl 

O medeniyette çıknut olaa buyük eafa acil} fılozof Farabının tilmWerı 1 i1t Çme w Yunanistana A 
hekımlerdClt her btrının esen hetc:tmlllc oldukları ve ikincı eserin btrincıyı .:e· Sıpr neslinin ıslallı . ...- =hütiin yardumn pa1mua 
ilminde bir anıılklpedl eayılabilir ~ ru lett w· iddıa olunabillr. p..,...... ıcap •w• • • ya • - IJaftaTalı J İnc:İ Solailede -
8f>1A, Razrnln EJ. Hl..t. ltJnl • Sina nın Bu ansıklopedflerln d\ - alfabe n- v· lazım geldıgtm aöylemif, Japon itti- beye donmemesinl temine gQwendiğl izah 
El • Kanun ldtaplan Bunlar o zaman raıirle değil _ anslltlopedı geyeslne d'" ~~~ baynnat ~ komisyonu. mallerine enap olanlr da '8:rJe de- edilmektedir. 
bilinen ılimlerin hepaini toplaıruş oha· Umi babnclan dalııa UJ'l'ID olarak lllm- un o...-..eu aonra "~ette vali mua- miftlrı Yakında hutdlmetten yapılacak olan 
lar bile, ,ark medeniyetinde, timdUd lerin tunıfi 11rutyledlr. ' tin~ Bayop)Ekrem Çednbyanm 'ba,kanb- .-~ m8c1afu hatim bu lstlzah1ar Solyada bUyUk htr allka 
ınAnasında Ulmlerln Mpelni .entez ha- Geçen s6n .6ylediflm tıiht. onane ın a t aıurutbr Top)anbda; 'Yeteri- 1....1_ L...ln 1,.. __ bet .a.... ile takip edilmektedir. Stu.ofun istizah 
]inde toplaınıt eeeder de ..mı. um:lald ....tklopediler prk medealy; a~r ve ziraatç&lardu ma..kkep Wr n- dil-~-~ W ft .. 7_ takrtrinln çok ~ oJduiu be-

Bunlann biri onuncu asırda, hekim tinde ilim qkw btr kat daha uya~ cümen tarafuıdaa MQ•n -iır aeali- l8tile taJID edilir.» yan edJU,... Zira Bu1tıuWanm harici 
f kat helthnUIEten ziyade filozoflukla muptır: En bllyl: delilt tbnf _ 51na·nm 8~ •llhı ~kındeld bet ,.ulk JR'OPUD .AMERiKAN YARDIMI lılyaset ve vaziyeti hakkında parlaml"llt.o 
blwük şöhret almıt olan Türk Farabt- Farabtyi okumakla yet1'tii nl lıılmt 1niizakue ed.lmittlı. GrrnKÇE ARTACAK da yapılacak beywt MUh bir ehemıN-
nln lheail.ıtm achndaki metlaur --~ .aylemlt olıua... ---·......,_ Vqlnıton 31 (A.A) - llmtctye DID- yeti haiz olacaktır. 
dir. Onun için. daha ane tertip ednmı. Yirminci uarda. yenl T'dddyede bU- rettnln bildirdııtne ftire Ruzwlt tnll1b -------------
bir ansiklopec:llclea -~r cılancıya U- yUk bir Tnrkilt .1 .. '*4Qteak oı.. an· Y8lll Ne,~ bOyQk e1çbinl Anapollste brplacbtt u- ve tetkikat bürosu mUfettblerlnden bhi 
dar. ansiklopedi ,.azmM fikrlaln. Ta.. tıildopedlnin yarılmasına hazırlanıldriı ..... ,,_. rnan Amerlkanm tnglltereye gittikçe btlronun Amerlkada teşkilitlandırılmıt 
lcistanlı ve arapçayı aonradan yabancı bu uırda, bin ,.ı ince l>IT Tihltfht .,..z. • • • • • • • • • • • • bUyU.k mikyasta yardun etmele devam bir l>oqtıncu kolu k~<dettiAfnl 'ft 
bir dil olarak öirenmlt bir büyük ada- dılı amılkloped~l ob.,..rak uulatca ADLiYE CERtDESt --Adliye Ve- için bt, karar vermlf oJdutu hakkında mensuplarının hüviyeti malOm oldu!u-
tınn lrafumdan çıkmıt olduğunu h'bul fikirlere lalkhn bir Tür\ ye~nl ..._ killiği tarafından her ay nepolunuı bu teminat vermiştir. nu bUdinniş bunların tahrip usull rine 

608 f nh r da 12. 
m F.!'lnaf bank. 31 50 
59 H Al nva1 2~ 25 
54 S Bencu a 15 
5! M' han-em Kayhan 17. 
50 Abdullah Fesçi 12 !'iO 
33 N tt mc«l 16 50 
24 1 Kohen ~ 50 
4 P 'KlArlr 28.M 

1104 yekQn 

~· ~lrll vK6n 
2274101 U. Yekiliı 

No. 
Na. 
No. 
No. 
No. 

INcm 

T 
1 
~ 

10 
11 

18 
~l 50 
?.O '15 
18 
17 50 
12 50 
25 
~!',O 

28 511 

16. 
2t 
255' 
31. 
yok 

95 Cu. S. Gamet ~ 50._ 14. 
50 • A. lt Al~vrak 10 !'O 15 
24 • 'P'aik ~ım '1.'15 '7 'JS 
18 • tm ve Ali Fesli 11. lL 

181 Yekön 
12fn.D1 DUnkn veldbı 
126378 U. YekOn 

Z. YAOI edeblllrlz. Bu eııer eaki medrese hocala- tırlamalc elbette hotunuza gidecektir. mecmuanm 31 inci tene 12 lncl aayıa AMERtKADA BOZGUNCU alıfhnldı~ ft bozguncu mekteplerinin 
nnca pek te muteber tutulmamakla be- 'Ye 32 inci 1ene birlncl eaym lntlfar et• KOLLARI VAR nezaret altında bulundurulduğunu söy- 584ftft kilo 
raber. bir aralık lstanbulda yeniden ba- G. A. mittir. Nevyork 31 (AA) -Federal tahkikat )emiştir. ]~0 hAlva P 

=-"·-· .. ·--·-··· ........................................................... -: tzmll' ll11S11si mallasebe müdürlüğünden: 

Kendinız• de veya çoçaklan- .i Devlet Demir Yollarından :5 Elifli Ömer o~lu Mehmet 1.m F'atma. Hoçlstenn mUterakim vergi borcun-
dan dolayı mtılldyeti hllcı.e<U'.nıır- ol.&n birinei 11pahl ~ 480 lira )ay. 

.... - ......................................................... ,..................... meünde 28 No. lu dU"Anın 21 ~n müddetle icra kılınan mU:r.ayedesinde ta-

Dı~d& ao··rd:~ aiinuz·· lip whur etmedWnden mfl::aycde temdit edilml$tlr. 
liiiı. u-.- 11-2-941 ~u ihale! ka•1yCSl icr• edilecıeiiodesı taliplerin yevmi mezk.Ur-

Dal r ... 1r. , • .... •iliıiilliııiltl!l•llilt~~P.!!~~~~~~~~!ı!'ii~~~~~~~~~~~~~T~~~~~==~~==:==~~ ..._ •- • aa 41A> 
mabl ......-. Ohartak. Bas d&1tneslo s.IJa _...,, ~ ._.. bedeDI fDI> ..._ niuhtıeDI etV8 il ı ~ dntl Rat onda uwlcb 
sinir hallerf. Gece korkulan. Glinnede, ı,ttmede ltc'ıulduk, «fbi pyri anbarda ~ arttırma muliy ve ~ ı>ara ile komisyonumuzca satıla-

tahH haller: caktır. • 
Bunlar vevto f len $eVJerin temn ve saf obnamundan dolayı banak· isteklilerin (3.20) liralık M Tem!nat makbuzlariyle muanen vakitte ea-

larda v Usio nreven ve kanlanmızı emen solucanlann tesiridir. Bunlardan tıs mahaltiııde toplanacal~ komi!VQftumuza ıelmeleri lhımdır. $artnamell it-
ku tutmak iç n eC'La.lleden bir kutu Santa a1mıs. Ve tçiodeki tarife muclbln- letme kaleminde jCÖrillebilir. 21 - 25 - 29 - 1 1"19 (93) 
c 1 nınız... DerhaJ kurtulursunuz.. Muhammet\ bedel. muvakht t•mtnat ve miktarları ~da yazılı ~ grup 

Cam ve kl>knar kereste ayn ayn ihale edılmek üzere 17-2-941 Pazartesi .U· 
HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR • nU saat 15 te kapab zarf usu ila S rkE'Cide 9 cu isletm bınasında A.E komis-

8 1 • yonu tarafından satın ahnate!dır 

a- n--ı·a,~ sı..ıne İstekli) nn aynı ~ saat 14 <1e kadar her gı'U1) için ayn avn olmak eartll• 
te inat ve kanuni vesllr.ıılan b ,.. edecek olan kapalı zarfları komisyona 

Dikkat 
vermeleri lbmchr. 

Sartnameler 1>8l'U1Z olarak kC\"Tlis ondan verilmektedır Yalrız 34281 40 ll
.. O r 1 k mubavaaya aıt şartnam 181 kUTUt mukabilinde Sırkecl vem sınden te-

LALE9 •• Lil d 
Tel 2753 Ui(UD e e 

TAN 
Tel 4248 

1 - Harp meycbnlan ırerısinde ('&rpl$1111 cmıuslann 8ıik c ar ıstırap 

CASÜSilarm.AŞTkLAR 
HEKBERT MABŞAI SAH ESER t 

2 - BABA it. TİKAMI 
Avan ür fihmlerin en cılzeD. en dehısetlisl. 

.ı.::.TX!.!!j·j·!!!t:fuı:~ı~.~ 
1 - Dtm,, anuı en meebm C... BE.~ GODMAN siaemwa i'1 meşMlr 
Yılclw DICK POVU .. - BOSMERY LANE'nin yarattaldan nıevsimla • 

BCYCK REVCSC 

OLiVUT o-·ı'FJ .i 
DB GöBBCa'SINtl.. 

2 - TİJRKCE ASI KAZAK 
BUS KAZAK aaaat 

3 •• YENi TtlRırÇE &ARP RAPORU 
TANIN SEANSLARI : Cmnartesı. !'nar: t1 - D- 11.38 - !t 

HF..R GON : 13 - IS.30 - Z8 DE.. 

KAHKAHA ile G'CLMEK • HEYECANDAN TfnEMEK 

İSTlYE LER BU HAFTA SOLUOU 
SlNEMADA ALMAUDmLAB.. YENi 
llARDi H A Y D O T Y A 1 A 1 L A R 1 (fil ın~~~ LORF.L 

( örünmiyen SIR 
l< N YENi FO~S JUR AL 

DEH ET !'I IBAI 
İLK DEFA 

SKANML&a 1131 131 - 5.ts- 9.M DA C.:mteod. .-ar ll DA.. 

mın olunur. 

Grup 
1 
2 
3 
4 
5 

?.fuhamınen M:· kkattemlnat 
Mik1ar m 3 ('insi bedel Lıra 
252,08 Cam ka! s uman 15223,69 1141.78 
381 54 Cllm dıl::wıe 24800 10 1860.01 
330 58 C m tahtA 19834 80 1 87 61 
716 95 Kcknar ~al 37281.40 2796,11 
409,24 Koknar dilme ve tahta 23331,28 1749,85 

ı--3--5--7 265 (178) 
1aaaaaaaaaaaıaaaaııııaıaaaaaaoonıaaaa1aaaaaaaaaacaaaaaaaaaacı:ooe 

Ticaret vekileti İç Ticaret 
umum müdürlüiünden: 
Tilrlciyede :ran«m w n kli ral aorta işlerıyle m gul olmak Uı re k~ 

hukUmler dairesinde te :il edi k bııJriln fa lıyet halinde bulunan La KU>
konl Sll(orta sirketinin Tlltkiye umum! vekıli bu kft'Te milra tla İzmir acen
teli~e sırket namın• nakliyat aorta l$1erlyle meşgul olma ve bu işlerden 
do;!acak davalarda bntün mahlı:e elfrde m ddeı. müddeialeyh ve u~ .,.. 
hıs aıfatlarUe blmı- bulunmak ilzett Mola J. Ergaaa tayin eylediğini bildirmlı
tir. 

Keyfiyet sl«orta 9irketlerinbı ~ w mllrakabesi baklcındaki 25 Hazlru 
192'1 tarihli )wnm hUki1mlırriM ınu".reilk K&1UınQş obnakJa ltln olunur 

1- 3 348 (180) 
1aaaaıııııııııaı11111111111uıaD'-'llla:aıaıııııııııııııııırııaaııı 

izadr deltadulwllfMI•-.: 
t.m-~ kain .,. h•...,. ııU bukanaa muJunmnmı bedeli ,.., 

lira hoına ft (1500) lira bedeli 111uhP_.nll Cakalbumu dalyan)arile (19 ) 
lira bedell muhammenli kuWtmz. (l ~) Ura bedeli mubanunenll Qlazm.M 
ve (300) lira bedeli muha."'t\ltınll e1k1 Gediz voli mahallerinde Ucs l8D9 
milddetle balık avlamak J.akkı su vo kara av Yer'Kileri umwnl talimatnr-... 
nın 28 inci mrıddesl deJAletile 14.GO »umaralı arttırma ve eksiltme ft ihale 
kanu unun 41 lnd maddesi m1ıd'>iı• 1-2-941 tarihinden ıttbaren 15 ıUa 
mild etle 15-2-941 tarihıne mOsadi! Cumartesi günü saat onda ayn ayn ÜJa. 
lel rl icra edilmek tıze.... a{:lk :ırttmnan eıkanldı~dan taliplmn tzmtr def
terdarlıl'tna müracaatla şartname i parasıı tedarik edebilecekleri ve bu dal· 
Yanlardan Homa dalyanının muhammen beden olan 22009 llnnın yüzde 7,S. 
ğu olan 1650 liranın Cakalburnu d9Jy8Dllllll nnılwı ••ıet becle1I olan 1500 Jra. 
nın yüzde 7 ,5 ğu olan J 12 5 brttnm. Kmtenlz 'fOll mahaJHnln muhammen be
deli olan 1300Unmnytlzde1.S iıJ olan 91.6 liramn.. (;Uazmak voll mabeUmm 
muhammen bedeli olan 1250 Iır.t"ın :sUzde 7,5 ~olan 93 lina 75 kuruşun ve 
eski Gedil voll _...lltnin mıata.nmm bedeli olan IOO linmın Jibc1e 71' lu 
olan 22,5 BrMIWl ayn ayr· ni.shette 11aktea detaozito akçesi :ratJnuk ve ,.ııut 
bu nısbette hanbJann temimt me)duı>laıile devletin muanen t.lml .. bo
nolarını vermek '8rtile muayyen ı \•c IQtte deftmdaıhk od.-da mUte-
sekkil kmnllyonu mMsı UM "' roiC&aflan olunur. 

• 1 4 7 3.16 (181) 
·llUUI Hlll 1 lllHUlll-.-,. il lUlll 111111111 1111111 11 

tzm1r llasasi mllb•se11e mttdtlrUllttnden: 
Muhascbei humısiy d · JM hanl m mur almlııcalındm meaıurbı 

k nunundakt se t ve evsab ba anlar evraka mOabitelari.Yle bbBktıe 1 
Subat 941 ~nü kşam bıf ha.iıebel huausıye mGclarltııüne ınnrac.. 

t1a imtihan dahi tıWa icap eder. İmtihan a Şubat 941 tarihine 
m dtf Cumarte 1n muh be ye da!ndnde icra JcaJa;. 
nacaktılr. 1~ MI (1111 

bmlr llmal ........... mtkltlrUllllllden: 
Emin ~u Ömer LUtflnln ~tttl-takim verıd borcundan dolayı mUlkiyeti 
ha~ olan Ali R t" mahaUaınlr lkincl ded IOkalında 768 lira kıyme
tindeki 62 No. lu hanenin 21 j(l"\n mUddetle ıcra edil n mUzayedethde talip 
zuhur etmediiinden 10 qQn mıldd tlf! mtizayede temdit edUmi tir. 

11-2-941 R(lnO ialılel kati:):esf .cra edileceitind n talip} rin yevmi mezkO.r-
da villyet idare heyeti ınUr cstları llln olunur 354 (186) 

AlhnRuı·a Ticaret vekAletl iç tlca 
ret umum mil ürltitibt· 

8 il 1940 
Pul 

Reunl mahir ve imza 
Umumt No 876 H...ı No. 1 Zl 

lzmirin bu metbar Jmlaa,.._ ltbu t1ln ftll'etlnln prülen ashna ve 
HillJ ec:zahar 1• ılım alMsl m. do yamızda alıkonulan mü'brlzl tara 
r..-L.t.. .,._," .. u . ._:= &ndaa llma ı.laaa ......_. UJt
~mmu eaaCI ııumu .,._ ,_..., ya- olduiu ta.dik kılaada. 1941 Mlw:e1 kl-
pu.;.ft-1..!-L.. Uba- iL! ._~ nuou.ani ayının on lddzincl cumarte.t 

1unu7_... 9'HUD zevauu mmuuı• sünO 18/1 941 
9lade tapla•'f bir ph11•clir. Taldi- On kuruthak ta,nare pulu reamt 
di yoktur. Çtinldl ,..,..._,,... mGlıilr 
chr. ...... pulJan 

aaLna 7~ HiLAL ECZAHANF.SI 

KARŞJYAKA 

Melek sinemasında 
8-üa ' hser illi fOllD ..... 
VrA.Mq~laP • ı a & r B 

'l'CBKCE ~(l ~ Komedi 
UAOA 1101 
DANYD. DA1UdY6 

SEANSLA& : a. da 3.9 - UI 
8.45 .. c-rteat. Pmar: 12.9 -

5.38-845 

Z brutlü damsa pul rami 
ıaGhiir Te fmu. 

1 2 3SO (179) 

lZMlR AHKAMI ŞAHSlYE SUUf 
HUKUK MAHKEMESiNDEN 

Abl lıaatalıiına muptela olan Hu.e
yin ÖZyünun hacnna ve kenc:IWle kUçlk 
cınc:ehkn Şlikıtl Twıpt Ye Türk&Da Ma
ıılaada Nunıllalı maluıllf8'nde ada kale 
eabjında 11 numarada oturaD HGM
Jta oilu Ali Kafadana ...uı tayinine 
J 1/1 /941 tarihinde brar ftrilcllil llb 
elmur 



1 SURAT Cmnartesl 1 

FRllSADl TEŞllLİT Uzalı ıarkta muhare- ROIAllADI JAZIJET .J 
• • be pek ıidtletleıuli 1 

SiYA.Si VAZİYE2' 

SON HABEI 
B. Hıtlenn nut- Bir milli inkılap • Tevkif eclilenle-
ku pek alaka k •t • t ~kil Japonlar 100 bın n·n s&V'lm ik• Tek vergi a•ala kabul olanaca• 

omı esı e~ ç·nı· . v ,, .... ı . .,, 
uyandırmadı · edildi 1 1'!1 sarmaga bini aştı Maliye vekileti bir k 

lngiltere, Amerikanın KOMiTENiN VAZiFESi YElll ugraşıyor SON ISYAIDA OLEllLER VE 
müdafaa hattı FRANSAYI HAZIRLAMAK ço11rıan1ınm11aPelleleP YARALAllAltllRllE KADAR? DUD projesi hazırlıyo 

Vi,..U 31 (A.A) - Milli konseyden son- ualıa Jndrnalda- . BUkreş 31 (A.A) - Sa.Wıiyettar malı- S•ls------
İngiltereeye yaPdıın ra Mareşal Peten bir milli inkılap ko- Loncha 31. (~A) -. Royter &JaDS1 fillerden bildirildiiine göre Bükreşte Ankara 31 (Yeni Asır) - Vergilerin bir kanun projesi hazırJamala 
ı · Aı--• va.a..a kil B h d Şanghaydan istihbar ediyor: ta :L.ı edil 106 ada da tıe kif edi .._ ·1 temin tm...ı.. l.M.. fi • D1Wntıl' y .,..,,~ mit~i teş · etmiştir. u, er şey en Çinin şimall prkisinde Hun.an ayaletl Vau e~ , ia§r . v - mUJUauman tansıini e ~ ~ mlftir. 
tazylfı edlyoPIGP • ııaı- evvel bir tetkik komitesi olacaktır. Ma- civarında hali hazırda çok şiddetli mu- len 392 kişıden maada polis Bükref ve tek wrgi usulünün lhduı daha pratik Pro" . • mali eden 
"ada fıar••ılılıJı·•--ıwa- reşal bu komiteye< mütefekkirlerden ve harebeler cereyan etmektedir Japonlar taşrada 2022 kişi daha tevkif etmiştir. oldulu cihetle bu hususta maliye vekA- ~~ yeıu . • .sen ~ 
s .., ••S!l .. 11# faal hayat adamlarından kırk kişiyi ta- bu mıntak daki yü bin kismk çin kuv- Bunlardan 269 .kip fiilen işyana ~ letince tetkikler icra olunmuştur. Vekl- yük mıllet meclisme verilmem 
llGJ'p fıudreti yin etmiştir. Bunların ekserisi muharip- f . san':ıak 1';in z b .. ük bir taarruz etmiş olmak 7.8D.D.l altındadır. Iet, tek vergi usulünün kabulü hakkında meldir. 
Radyo gazetesine göre Hitlerln nutku lerden olup muhtelli siyasi ve içtimat ~::~etin başlamışlaZ Cunkinde zan Polisten 8ğrenlldiğine göre lejyoner- 11

-•••• •• •• •• ••-• • • 

lnıtiltcrcde ve Amerikada büyilk alaka zümrelere mensupturlar. edildr. e e g··re kanlı m~ebeler vuku lerden profeslir Kanta Güzen tevkif edil- A • k 1 l b d ee 
'Uyandırmam~. .Yeni komite a7~.ı milli v_e jçtW:ai.b~ buhn!i~dı:. Çin memurları neticenin miş ve e":'inde asilen; haber verme!e merı a l a ay un a 

Gazeteler Hitlerin yeni 'bir şey söyle-- nızam kurulması ıçm zarun olan ışbırlı- henüz belli ohnadığııµ söyliyorlar mahsus bır telsiz lileti bulunmuştur. 
ml'digini kaydediyorlar, bazı Amerikan ğini temin edecek prensipleri ortaya .z;;.- _ · Bükreş 31 (AA) - Muvakkaten ya- A k • e 
ga, itlC'ri Hit]erin bir zamanlar bolşe- koymnk gayesile senelerden beri çalış- ç·· . R pılan rcsmı beyanata göre :Demir muha- şam n araya gıttı 
vikliğe yaptığı şiddetli hücumları şimdi nuş kimselerdir. Bunların ilk vazi!esi B or.-ıl ve uz- fızlar tarafından yapılan son isyan ba-
de demokrasilere tevcih etmesini Opor- vilayetlerin bütün şehir ve köylerinde • ~ reketi esnasında geçen pazartesiye kadar 
tünıstlık sayıyorlar. vücuda getirilecek milli teşekküllerin ıt• •• •ı• Bükreş tc dahil olduğu halde bütün --------x•x---------

Alm. nyanın İngiltere ile arası açılın- ~eflerini hükü.met mümessillerile birlik- ve ın mumessı 1 memleket dalı:ilinde S80 ~ öbnilş, 444 İstanbul 31 .(Telelonla) - Balkan merkezi 
c.-ı Hi lerin derhal cephe değiştirerek de- tc seçmekten ibaret olacaktır. Mı:ıhalli kişi yaralanml§tır: 1 ziyaret ed .Amerikalı alb Do an 
mokı. s lorc hücum ettiği görülmektedir. mcsuliyetler meselesi ancak derin bir doklarJ aezdiler Ordunun zayiatı 14 ölü ve 46 yaralı- n en ay n&V 
lngıltrrevi bugün dünyanın düşmanı gi- iman bağlılı?!ile halledilecek bir mese- ~ dan ibarettir. Sivillerden 32 kişi ölmi.l~ tayyare De şehrimize gelınl$ ve aksam ........ .cıı 
bi öı:t ren Alman devlet reisinin ayni ledir. Fertçilik ve uyuşukluğa gaJebe 1NGJl.'J'ERE bir o kadarı da yamlanmıştır. ya harellet etaliltir• 
ın ·1 · düny · · -'-- b. çalmak, bazı teşkilatın tebellür eden fa- -9-

"' t<>reyı a ıçın au:TU ır unsur aliyetJennı· . kırmak ve yenı· reJ'imin ka- .IARSILMAMl~TIR VE H b • telfıkki ettiği de hatırlatılmaktadır. ._, 
Amerika ayan azasından Mister Klen- bul edilmesini temin etmek için Frans~ .SAR.111.JflY ACAK2'1R a eş ımpara-

ner GJas, Hitlerin Amerikan ticaret ge- ruhunun tükenmez hasletlerinden isti- Londra 31 (A.A) _ Çörçil ve 
mil,.rini 1ngiltereye gittikleri takdirde f~de e~ecekti:. M~ ~inkıl~p ~omi~- ba an Çörçil yan)annda Ruzveltin torhnUD yeni 
batı ·:ı~ğı hakkındaki sözlerine temas sıne mılli g~lik teşkilatı reıslerı de ı.ş- Y .. .• • • • .., 
_..], k n1 •· ı ;~... üra.k edecek ve yeni Fransanın kurul- ~alısı mumeasılı Hudkina olc:fuiu b 
eıae r<' ."ön arı aoy em~-. . . . . . halel d klan . lerdir Halk b 

- Bence b1% gemilerimizi devletler mas~a çalışarak .yenı tarih .sahifeler.ın.ı e o ge~lf • • • ta: eyana 
hHkıı1.rıınun menetmediği her yere gön- tedvın edcceklerdır. rarafmdan bqvekil ve mısafirleri • 
derelim. Buna mani olmak istiyen]eri Yeni içti~i ~a~~~arm teşekkü]ii jçin hararetle allotlanml§br. Aslıerıerimın ntefalı· 
de ceh nncme yollıyalnn. ha.zırlık v~ifesıru go~ecek ~~an bu me- Çörçil çok zinde ve sıhhath görü- lıat ve muvaffalııyet-

Am<>rika bahrivc nazrrı Knoks ta şöy- saıdc komıserlere vcrılen mühlet 10 şu- .. ord O ı__ı __ kik d• • f 1 ..a ,_.,__ .. _.__,, 
le d . tir· . battan itibaren iki aydan ibarettir. Ko- nuy u. aaoar en ıame re a- er.ne -,•--UN ......... 
-e~:;1erlkanm müdafaa hattında tn- nıi.serler hiç bir ücret almıyacaklardır. kat edenler onun çevik yürüyüıü üzere mendelıetbne 

~ltere bulunuyor. Bunu takviye ı>tı:ne- Bun1aı;n: aras~da gençli~ teş.kilatı um~- yanında ayni tempoda ilerlemekte geldfın dlyoP 
Jiviz. mi katibı Lamırola ve saır kımseler. hır criir)ülr -L:yorlaıdı. H 

31 
(AA) 

0
__._ • 

. - k b uh . 1 d e-T ~ artwn - ... ...,,....a apmsının 
İn"İlt"rt'ye yardım kanunu ır .. }ı1tlftı:• ('O nıe us ve m arnr er var ır. r~-il halka hitaben .nv)e. sor- Hail S ,~...., . ---~ ka · ·· ·n lis" . -9- ~~ :rr~ ımparator e e.lülSlyenın umwıu -

Amf'nk:-ı mumessı er mec ının 'ftaıtil- mutt\ar• rargahı nezdindeki hususi muhabiri y.a-
ye en!'i.111cninden <'ıkrnıc;tır Ene :nen Norueç lıralının ~dm b" halde • • ,,, zıyor: 
8 re~e. l« rsı l'T reyle l t· layıhaları kabul müldlıatları 8• le 1 ,zdır birdenm;ız· •İmı:ıaı·atoı., Batlı şehrinde bulundu-
etmıstır m rce 8 8'1 an · ,,, ··dd mı k tind I fi h 1 . .. .. 1. h J...ondra. 31 (A.A) - T{ral Hakon, Ha b ··1cae1m· tir ,.ıu mu etçc me e e e cereyan 

~· yı n ı:ı~ p~1 . .-ırtec:ı di~duil meck ısh fe- Rw.wltin şah.si miimeSf'ili Hodkins il~ - yır ceva ı yu lf • E.den hadiseleri yakından takip etmiştir. 
yetı umumıyesıne tcv e ece , a 1a C k ·1 , 1 1 ~ .. B . k b 1 t -•- İtalya harbe .ft .. ~:):.i vakıt Nec<>ci İtal-. · d liste kti e oı-- ova.t c l \ , rcısı .enesı a u e - .. -lUK ....,... 
ıçın e meoc n gec::-ece r. U • d • • • s • yı:nlann boyunduruğu altında bulunan 

L:"ıyıhalarda yapılan tadilat ehemmi- miştir. - - • _.. C ' JD JÇJDJ• Jyam vatandaşlarının ne yaptıklannı, ne söy-

yctsiz<lir YAKlt1na· oııeGAZIPIN DE ~ lo?dikleı·ini ve ne düşündüklerini pekali Vaşington haberlerine göre hükümet ,~ll) ft ,. , harbi durdu biliyordu.ıı 
•akit kavbetmemt>}; için bu tadiJleri lı:a- • Haile Selasiye bana şöyle dem.istir~ 

Berlin büyük elçimiz i(itti 
fstanbul 31 (Yeni Asır) - Bir müddettenberi şehrimizde bulunmakt 

Berlin büyük elçimiz vazifesi başına hat-eket etmiştir. 

Almanyadan Jıtanbula 2 lokomatil gel 
lstanbul 31 (Yeni Asır) - Evvelce Almanyaya sipariş edilmiş olmı 1o 

tiflerden ikisi §ehriınize getiri~. Bu yeni lokomotifler gayet cesiDı 
sistem makinderdir. 

lıtanbul borıaaı tekrar açılıyor 
İstanbul 31 (Hususi) - Evvelce kararlaştirıldığı üzere lstanbul boı·saaı 

başında yeniden faaliyete geçecektir. Borsa eskisi gibi dördüncü Vakıf 
da faaliyette bulunacaktır. 

Makineye 
Verilirken 
il 1 F liUif 

2-3 AYA KADAR ÇOK VA
HIM BiR BUHRAN. OLACAK 

Italyan som 
sinde mühim 

mevki tahri 
edildi 

bul edecektir. ZABJI BEKlE:rılYOR iKi TARAF MÜTAREKE m~~~~~: ~~ti:.:~:::::: 
vtşı üZER!NT - Başlaralı 1 inci Sahi/ede - AKDETTILER İtalya memlekethnize ilfuıı harp ettikten Almanlar logi ltereyi lngiliz tayyareleri 
LAN TAZYiK İ az zaman sonra Tuezaz ıteneral Membrt- k d del l h Viı:i i\zPrinde Al • \ İ,:ı gittikçe halen Moyale civarmcladı. Burnda tal- Şanghny 31 (A.A) - Japon menbala- holl ismi altında ve müınessilim sıfatiy- ı·st1· ıaAya toşehb1·ı·s jl'.i n Tİ a a şi et i üc 

&r'maktadır. M:are--:al Petcnin Lava1Ie ~anlar mukavemet ediyoılar. rındnn 'erilen resmi malU.mata göre le bes ay Habcşistanda kalmıştır. Habe- '- . ~ 
Al ı V 'İNGİLİZ RESMİ TEBLİGİ Fransa ile Tailan (Siuam) arasında mü- s·~tan"dan. dönd ... .ıru zam"~ ı..ft- - ,....k kıy- k /arda bolundu/ arac;ı :ıcıldıktan sonra ınanva i e isi Kahire 31 (A.A) - Ingiliz orta şal'k k 1 d " bal S da ~ u,., ..... U<1ll<l "~ ı·vı· hava be liyorJaı· Nı'rohı· ·•ı (A.A) -N; ... ..: ..... arru nd ki mi.inn betler kesilmişti. tarc c nn aşrna<a iin sa ı aygon metli raparlar getirmiştir. İtalyanlaı· Tu- J ' ~ _ .... ._. 

dk,_ kuvvctlel'i umumi karaıgabhıl~ bugi.ın imza edilmiştir. e""'"" "ld''---"1- 1eri 1°ddias:nda bulrmm111'- -CI- - Ken".·anııı rah"ıl mın•-'---..11--P .. n t Alınanların ç'lkar 1 ıarı S!a:ıe- i.ıiHcdcn ~onrü. ncşrettiğı te ıg: B k l 31 (A f\) Muh d f'- u uruws.ı -- j Al .1 ~ ~ 
ti"l ·rin \erdil:lC'ri malfun:ıt.a göre bu mü- Bütün cephelerde h:ır~kfıt JehlınizP an .r .~ - asemnt ur- ıarsa da kendisinin s.ığ ve sıhhati yerin- ngilizler de, man- wıualisinc gircıck düşmanın işgal 
n:ısel>C'tler ancak Mıresal, Lavalle barış- inkişnf etmekte de,•am ediyor. muştur. Fraasız Hin<liçinisine karşı ya- de oldu~unu bizzat görüyorsunuz. fGI' da fJiifün meVC'Qf• Kiamboni ko:\'Unu tahrip etmişler 
lıktan conra iade edilmiştir. Şi~di bu Radyo ,ı:ıazetesinC' göre !ngiliz motörlü pılan muhasemat csnannda Siyamhlarm Askelreriınln meşakkatlerine ve mu- tularımızın muvasalatıncbn evvel 
~nz telcr Lavalin yeniden 'kabineye gir- birlikleri Binga~i btikaı·ıctinde ileri ha- zayiatı 100 ~Iü. 300 yaralıdır. \•a(fal.ıvctler.inc istirak etmek üzere bu- ICU'I esldtec:efı flir ıHişınan askerleri koydan çekilnı' 
ml ind' isr, r ediyorfar. Ve bil§kis La- reketlerine başlamışlardır. Artık önle- -*- raya geldim ve nihai zaiP.re kadar böyle fG,Y}1Gl'e tipi aramalıfa $İDDE1Lİ HAVA IIO 
vali atlattığını iddia ettikleri Flanrlmin rmde mühim hir kuvvet kalmadığından Sovyet Japon yaşıyacağım.~ ~"- me~ıuı Kahlre 31 (A.A) - T.ngiliz ha 
Jrnbıneden CE'ki1me ini ic;tiyorlar. harekatın siiratle iııkişail beklenir. Yal- • • ., y ! 3 f (A ı\) A ·k , etlerinin tebliği: 

J\ol ~nbia radyosuna göre Alman ha- mz bundan sonra 160 kilometre ötecl~ Jn~ı· ıı•z • A Jm&D aşıngton .. - men a İn~iliz hava kuvvetleri diln b 
ricıyr nc1.aretinin sözclisti Alnıanyanın Yaz mcvkiinc kadar ar~w.i oldukça dağ- münaseLatı ı;. bahriye natırı Albay .K?ok_ bugün Btırcl tayyare nıe~danını hedef 
Fr::ın anın dahill işlerine karı,şmak ic;tc- bktır. Fakat İngilizlerin önfüıde muka- h b • yaptığı beyanatta demıstır kı: E.tmis , t bu tayyare l.lleydanı 
me<l·n'İni. fakat Frruıc;anın mukaddf."l"atı vemct edecek mühim bir di.işmaıı kuvve- Ticaret muahedesi mu are esı - Almanların iyi bir hava d-..:v- l'()ınbardunaıı tayyareleri tarafın 
Lav Jin kabineye alınıp alınmama.c;ma tı olmadığından arazinin dağlık olmaq aJıti için yeni müzafıe• resi bulmak ve tngiltereyi istilaya çok <ldn tmır~uza ~ğramıştır .. 
b.ı oldu~unu söylemiştir. i

1
eri harekete engel teşk,1 edemiyccck- İngilizler Vilhelnuha• 

1 
ebbu"'s etmek üzere uzun vadeli D('ı e Jle Bın ... ~ • ·;ı .:andaki e 

Bu sözd,..ki t<'za fa ic-arct bile l'tmeğe tu·. Yakın bir zamanda Bingazinin de relere lJaşlı')GCafıfar feni IJomJlaladıJar, et . da bulunan h 1 tavv· re meydanı ş 
]üz ım yoktur. düşmesı beklenir. Zira 1 ıı ad:-ı da mü- Tokyo 31 (A.A) - Japon - Sovyct hava prtlannı tetkik etmekte olduk- t.ureth: b rı balanmıstır. Hangar] 

himERbDiıU·.}<NU\EM•\:.ı:ctl .. RvoJ.'h.N·!I~N; münas •bo;;tlcrinin tnmlmi icin iki hükü- Alman azan menzilli larına dair Amerika hükümetinin tayyare e:y<lanı etrafındaki bi 
ŞlMALt lTALYADA . met arasında bir noktai n;,znr itilfifına fOpJGl'I atef actı elinde malumat vardır. tam isabt.tlı:r kaydedilm.iştiı. 
Şımali ttalyada bir talom karışıklıklar TEMENNİLERİ v:ırıldığm.a dair tesadüf edilen kayıt hak- Lônclra 31 (A.A) _ Diin gece lngiliz Albay Krıoks bunu ayan mediai- Cr. 42 ypmde bir diısman ta 

çık•ı·ı bildirilmi , bu lmberler İtalyan- Londra 31 (A.A) - Ingilizlcr tarafın- kında hariciye nezaretinin salahiye~'l.r bombardıman tay.vareforinin Vilhelms- . J • • •• • d .. l . ~vcıl, n ızdaıı biri tarafından 
lar tarafından tekzip edilmişti. Son gün- can Trablusgarpte kazanılan muzafferi- bir memuru demiştir ki: tafende hedeflere hücum ettikleri bildi- ~m ıarıcıre encu~emn e sody emıkş- i~ · 1de <lü üriilmUştür. 
lerclP MQfuıo vali inin nezaret emrine ~etler üzerine Erdün emin Abdull::ıh Fi- - Bilindiğine görC' onlnşmıt ticari me- ril.mektcdir. tır. Amerika bahrıye nazırı emo - Sm ,· Afı ikada tayyarelerimız 
almdı·ı ve yerine Torino valisinin ta- lıstin ve Erdün fo..,kalfıd~ komiserine scleler hakkındadır. tki memleket ticari Londra 31 (A.A) _ FrPnsız sahilinae- raailere yarclım layıha.sının kabulü- ~alı yolu iizcıinde kfiln bir k. 
yin Nlildiği. öğrenilmiştir. Bu değisiklık usağıdaki me ajı gönder ınistir: bir mıiahade ynpmak üzere tekrar mü- ki uzun menz.llii Alman topları dün sa- nü istemiş, bazı tehdit edici inki,.nf- T :r C' l.t'.cumu :-- apmış ve bombalm 
Mılanoda knrışıklıklaF hakkındaki ha- "İngiliz hükümctinc Trablus,garpte zakerdeırc b:ısl::ınıa~ı kabul etmislerdir lıah şafaktan az evvel karşı sahile ateş lar olduğunu söylemiş, iki • üç aya J (;prii ii2.· r ~ıe at~ış]~rdı~'. Mavol 
bC'rı teyit edC'r mahiyette göriılmektedir. Ya7.anı1an mütevali zafcrlerden dolayı Sovyetler birfni b~lık avına ait bir an- ı:ıçmıştır. Ancak bir kaç obüs atılmıştır. kadar k ah" b" b h h l t ıkac;mda dıger bır filo Italyan to 

tebriklerimizi v~ A11ahın vardımiyle he- hışma yapılınusı için müzakerelere baş- Ne hasar ne de insanca zayiat kaydedil- J~ ~ ım ır. u ran vudsakiu ~ \'e piyade mevzileri üzerine pike H 
1NG1LTERE VE DOM1NYONLAR men nihai zafeıın ele kazanılmasını kal- Jamağı d:ı kahul etmiştir. ıniştir. gelecegıne 1§81'el etm~ ve a§agt lur yapnııs, infilak ve yangın bo 

binı sevinç ve iftiharla r'lolu olduğu- ha1- - -- -·- iki nokta üzerine encümenin nazarı Ptmrn1ar<lu·. lngiltercnin dominyonlarla münase
betleri harp ilerledikçe genişlemektedir. 
Dominyonlardaki fabrikalar gUn geçtik
çe art.tınlıyor. lngiltere hava bombardı
manlarının tesirine manız bulunduğun
dan levazım ve mühimmat fabn1talan
nın dominyonlarda bulunması emin ve 
41evamlı bir istihsal temin etmektedir. 

Hindlsta.nda 12 bin tona kadar çelik 
ıemiler yapabilecek tersaneler inşa olun
.mtadır. Bu da İngilteftDln harp kud
fttin.l arttırmaktadır. 

cie temenni ettiğimi iblnğ etmenizi rica ''Fransayı bes- B a·tı . t dikkatini çekmiştir: Bir keşif UÇUŞU esnasında dü 
ederim. ~*- . • 1 erın nu - 1 - Alman hava kuvvetleri tabi- c!: 42 tipinde b]ir. a~C!Sld nınb' ~ilbe 

AMERl~A _ SOVYETL ER Iew. eviniz k I -:ı· 1 yelerini değiştirmişlerdir. ıngiliz ma- ;;,~~y~~c~~~~:<l:ı=e:nso:.~ ., . ,, u, n ı; ulZ er neviyatım kınnak için Londrada mc:}·danı üzerinde pike uçuşu 

TiCARETi VE AQLO"A Matınaz~I Eufıüri Yalnız AnterUıayı teh• yaptıkları hedefsiz bombardımanLır- , eyerde duran dört Caproni tnyy 
0 ft IJuna l•ti''OI' .. V•~ı·defıi• dan vazgeçerek şimdi endüstri mm- mitralvöz at~ine tutmuştur. .- -' ,, ~ dft eden SÖZiere ehent• ı.~ ha d ba l BütUn bu hareketlerden bir a 

- Btntaralı l inci Salıilede - ler de IJuna lıızıyorlar 1 takalarını oum r ımana § amış- müstesna olmak üzere diğer blit"" 
lis lefldlltl)'le İf hirliii yaptıklan ha- Vişi 31 (A.A) - Havas ajansı bildi- m yet Veriyorlar !ardır. }arelerin1iz salimen dönmUştür. 
ber abmnaktacbr. riyor: Londı:a ~ı. (A.A). - ~füstakil Fransız 2 - lngilizler Almaıı del\İZ faali- -----------' 

Havayiri zaruriyeden madut olan bir Madmazel Ev Kürinin Amerikadaki ~jansı bildinyoJ': Hitlenn nutkunu mev- yetini durdurmak üzCTe tamamile müphede ec:lilmİ§ ve bu m 
çal ...tdelerin l . ..ısyaya aittiti Ye bu mücadelesi Vi§i mahfillerinde şiddetle .-uubahis eden gazeteler Alman devlet • • • b• k l'te ı- • inci 1--!1!- Am "k f 1 

A', .. --ıst-,.._ Al-- So ,_ L.1-r·nde k d. ok kb reisinin bundan evvel mükerreren .ay. memnunıyet vencı ·~--~ ı usu u- ıç e ıqs~-~ ~--~ an a ..::;-pa•,,•a:, .,,;,.-• =an b~i!,';= ~tumya;: :U:ıet: ~me~k:1!~e=~ :z~rı: ~::. tedili şeyleri umumiyet itibariyle bir nü henüz bulamam1§HUU1r. lan Abnanuırumı uma tayyBH 
r• - . . tiii hakkında Londrada d~liile miste- ğile mUnasebettar olarak seri halin~ kerre daha tekrar etmekten basb bir AJbay Knolu müzakereli bir aul- 1111J!\D'. ~ ~ m.ali!:; 
.~ ::!:. 3ı!_~~ -~=: nit bt'i bir kanaat vardır. Bu madd~Je- verdiği' koni~ d'mm&Jl ~ ~ yapm~ :oJdulmm ~ llun A.rupaya ~ikr8;' temin edece- b~ ıerileyif ~ mevct 
.. '1mal' prbl hududundaki patırbh rin ananda 1>ilhaua kauçuk, petrol ve meyiniz!> ffkrini telkine çalışmaktadır. dırler. Bununla beraber hiltiln pzete- ğini zanneylemenın bır çılgınlık ola- tün tayyareleri eskitecek yeı 
r..liye~ hatırlarda olan ipi fdiri şlnL. mim lmhmmalctadır. Bayanın haiz oldu~ beynelmilel tevec- ler nutkun bazı noktallll'Dll ehemmiyet- cağım eöyledikten eonıa demiftir tayyare tipi bulmak için ilini 
• Afpnistanda dilsman nilfmu altmdıı Bu nevi ticaret haemının hakikatte cllhe rağmen büyük Alim madam Küri- le miltalea etmek husw.unda müttefik- ki. · arqtırmalar yapma)anndan ileı 
nımum kimselerle tew ~. büyük olmadığı, fakat ne de olsa abloa nin binlerce Fransız kadın ve _çocuğunu tir~r. Bu noktalar Hiılerin doğudan ~Alman tanare jmal&bnda IOn mektedir lngilizler de keza 
Alman ~papndası Afı:mistanda keu- ka alateminde bir boıluğa deWet ettiği aç bırakmak gayretini güden ideoloji do~ya birleşik Amerika devletlerini ı,• iki =-:...1- hir tik6net dfm'el" eni Wr tip·. tayyare •-e.bnyoı 
4IWal ı&termefe ~. kabul edilmektedir. hayatı hayreti mudp olmaktadır. tehdit eden sözlerden ibarettir. 11' ay JYS- • 1 '1 -~ 

J 

Sinema~ında BUGUN 
...., bualran, Si nemacıbk tirlhinha ~ldzlad bar1bsı • CIJıan ilim Su.q-Jala m ...ı.te.em S A N A T M V C l Z E 8 l 

RUY ASI .TÜRKÇE" 
Y .A. R ATAN 1. AR : 2'YRONE POWER • llY.RNA .LOr • GEORGE BRBJf'J'B 

YENİ FOKS JURNALDA : Dünr.Kta cereyan edeu VE EN SON EN MÜ1lbl BADlsRIE& .. ., 
8KANSLA& : Her rBn: L'5 - 3.30 - 5.30 - '1.30 - 9.30 '!la Ye Cumartesi ....- 11.30 ve 1.30 da BAŞLAR.. 

O 1 K KAT : Baftama her ıbOn ilk bı>slama tea11Slan UCUZ BALK MATtNEI.ERl'dlr_ FIATLEB : 28 - ZS - 38 KUBUS'l'UIL 
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