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Başmuharrir ve umum! neşriyat müdUrO : 
HAKKI OCAKOOLU 

ABONE SERAITt 

DEVAM MÜDDETI Türkiye için Harlc; lçln 
St'nelılıl ···- 1400 2900 
Altı avlık........ 750 1650 

Gü.:ıd ~eçmiş nilshaJar (25) kuruştur .. 

L TELEFON:21t7 '------· 

bır tank :Yu•nı.ı.nn ltalya ıla dan ~aptettıkleri 
~ .-..- - tet'ldk olunuyor 

MftlltllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllll 

Fransada bir IRlll~TlUI HARBi 

Alrikada vaziyet 

ln~iz tazyiki 
her tarafta 
artıyor ••• 

Habeşi.itan Pe El'itPede 
tahamınöJö gö~ .,,,. 
lııtlılı uardır .. 

Kahire, 1 (A.A) - Orta $ark İngiliz 
karargahının tebligi : 

Trab1usfa Dernenin ~arbinde düş
manla temas devam etmektedir. 

Entrcde Agordat ve &rento mıntaka
iarında düşman üzerindeki tazyikimiz 
~iddcUenmiştir. 
Dıger cephelerde değişiklik yoktur. 
BARCEDE İTALYAN MUKAVE
ME'l.1 MUHTEMEL 

Vatandaş 
Tuı ı, Hm:a kuı umuııa Yardım ctn 

yül. ,, ıifcndır. 

Y, •• k icın h. \ alaı. hfıkı 11 olmaktan b 
~~ rar 'oktur. 

Bu.ıu sen biz, biıtun ınıllct 1 birlığ.ivl 
rıuf', k, h'!ının ed cejtiz. 

YENt ASIR Mathaa:ı.ında basılmı.ıtır 

ı· aleti ruhiye 
değişikliti var 

Tepedelen'in 
İşi?al edildiği 

bildirili3'or 

Kahire l (A.A) - ltalyan tayyarelen 
Mısır 'toprakları yakınında faaliyet gös
teremiyor] r. Zira artik Mı.sır hududu 
400 .kilometı e uzaktadır. Barce tayyare 

meydanına yapılan şiddetli hava hücum- LibıJa hcırelaktna iftWak ede1ı J'A{lilu Jcuuvetlerindetı Uç intiba· Bır zafe dntmım tanl başında dinlnme, 
lannın büyUk bir ehemmiyeti vardır. ~--'- · '-~- L!- k 
Barce Bin~azi demiryolunun 80ll istas- -----------------------------------ça-u.n-ucı ____ uı __ JT1111C1 ___ ı_~_e __ ınr __ ıa_,_, ______________ ~------------~ 
yonudur ve yolların taksim noktasıdır .• 

Burada ltalyanlann l\eVmldane bir 
mukavemet J<östermeleri beklenir. 

Nazi propagandası ve Nazi şefleri Vi
Iİ hıikiimetinden memnun cleiildirler. 
Bu hosnutsmlutu it'ap ettiren sebepler 
aetlir? 

Alman) a, l' ransa harbinin ka.) bedii· 
metiİni müteakip teslimiyet gösteren 
J'ranı.adau daha neler unıuyordu lö 
timdi onun ihtiyar ettiii ,aziyeti mem
aunh et idikle kar$ılaıw!ktadır? 

Bu suallerin cevabını artık hür Fran
aarun kalbi 'e dimaiı olmak şerefini ta· 
eamı) an Paristc, Alman tesiri altmd3 
(ikan 'e Alman pro~Andasının diliyle 
ıonu an ı:.ızeteleriıı nc')rİ~ atından anh
yonu. 

Bunlar di:\ orlar ki .. Vi•i Larnli kcn•li 
ldnden koparıp attığı giindcıı heri Al
m&n.)aaun itimadını ktı) hctnıi~tir. llu!
IMaki Fransa, mukadderatını ta'\ in cdc
eek olan bu tarihi dakikalarda galibin 
.ıuvvüceua ına (?) \ e m .. rlıamctirıe( ") 
ite kadar Wl ık olnıaia çalışırsa o ni het
ıe mai{li biyetinin tesirlt·ri azalacakhr .. 11 

HABESlsTAN vF! ERITREDE 
-- MtlTHts KITLIK 

YıınanJdlll'.,,,. ~lı e• Aden. 1 (A.A) - Masuadan bildirll-
ue malzeme de alddCll' diline ~öre 1t8lyanlar Eritre ve Habesis-

Atina ı (A.A) - Yunan resmt tebli- tanın mUdafaasında benzin fıkdanından 
ği: Kıtalarımız bugiln 1900 metre irtifa- bUyUk miışkiUatla karşılaşmaktadırlar .• 
ında dağlık bir mıntakada muvaffalu- Masuadan ~elen bir yolcu. bu şehirde
yetle neUcelenen muharebeler yapm~ ki ikameti e~asında so~aklarda yalnız 
lar ve bazı mevzileri zaptetmişlerdir be kamyon, ıkl otomobıl ve beş moto-

So ~ S la'( • · siklet R.Örmüştür. Eritrede ve Habeşia. 
nu • ·n~ı .!'-!·!!'• - tanda şeker, <;ay vesikaya tabidir. Si~a-

ra ve kibrit bulmak imkAnsızdır. İngiliz 
tayyarelerinin muvasale hatlarmı mu-

- Sona 3 üncü SahileJe -
1111111111111111111111111mıı1111111n11111111111111111111111 

General De~olün mü· 
lıim bir hitabesi -·-
Afrikadaki 

Fransız ordusu-

8. IETllSASll iLOIO 
Milli Seflmiz 

Bayan Metaksa
sa tazive tel
~afı çekti 

Anlıaradan ,eııuen 
dlğeıe tdzlye tel§Nf· 
laıtı • Raqiln fehPlntlz• 
de YGDdacalf d)'fn.. 
Ankara f (A.A) - Rcisıclimlmr İs

met 1nönU bayan Metaksasa bir tuiye 
telgrafı ç kmi'tır . 

DtôER TELGRAFLAR 
Ankara 1 (A.A) - Bilyı.ik Millet 

MecJisi reisı Abdulhalik Renda. Başve-

lnönü Anaiklopediai ha~ırlıkları 
---------------s•s----------------

Yirmi kadar yardım 
komite teşkil olunaca 

An si lrlopedinin 
adam mız 

hazırlanmaııncla 200 i 
vazife alıp çalışacak 

Ankara 1 (Yeni &ur) - İnönü Ansiklopedısini hazırlıyacak büyük 
yona yardımcı olmak üzere muhtelif komiteler ttşkili kararlqtı.rılinıştı 
mi kadar komıt teşkil olunacak. böylelikle İnönü Ansiklopedisinin ha 
m sında 200 kadar ilim adamımız çalışmış olacaktır. 

JI 1111 111111111111111111111111111111111111H11111111111111111ti1111111111111111111111111111111111111111111il1 l ,.1111 

Jonms\z milletinin bi h atuu hic he 
aaba kataaQ-. ..... cw·i · ,...._ 
•alinde tellkJd eien ba ~cı v bayan ..llllı!!'lala.. 
lar Visinin teslimiyette (ok daha ileri~.. sasa b .rer taziye telgrafı çt'lbnişlerdlr. 
ı-itmesini, Frnıısaıun nuıkaddcratım do~ meae davet etti DBUtNtGUf~~MtRDE YAPILACAK 
ıudan doğruya ll. ll'tlcrin eline tc~lim ~ 
etmesini istcmektcclirlcr. Alman diktafö- Bugün 1aat 11 de şehrimız Yunan 
l'u- nazarında teşriki mesamın mruınsı uFransızlar! 'J'ralJlas konsoloshanesi şapelınde milteveffa Yu-
itaatteıı başka bir ŞC:'.\' dc;tildir. Binacna- garlJln fethini tamam• nan başvel:i~i. genera~ M ~ksasın isti-
leyh Fransadan istedikleri şey Alman İamalı elinizde. old-Aıa· tırrah. atı ruhu ıçın bir dınt Ayın yapılacak-
iradesi önıinoo en ~ıiz kızartıcı talepler Yı 11a askerle11 cephede !JC11tek N!# 
karşısında bile. mukavemetin terkinden yiycrrlar na görmiYGP masanazn - Sonu 3 iincü SahileJe -
ibarettir. Naziler, bir l'liiddetten beri 11n11111n111111111111Hmnn11111111111ın11111~n111111 Londra 1 (A.A) _ Fransız milletine ın1111111111111t111111111111111111111111111111111mnH11111 

Vi$ide bir muka~emet havası estiiiıai IJALJAnı GE".Glllll hitaben bir nutuk irat eden general De-
lliaetmekteclirler. Fakat asıl şayanı hay. 

11~ if gol ezcümle şunlan söylemiştir: 
ftt olan şey, Fransayı uç haftada istili - İtalyan imparatorluğu Fransız kı-
eden Ahnanyanm şimdı mailôp Fran- VE ITIMAJSIZLll talannın da yatduniyle İngiliz mUtte-
llHDID mukavemetini kınnllia muvaffak fiklerimiz tarafından indirilen darbeler-
elamaYQJdır. Almanlar Fransada haleti • • - le yıkılmaktadır .. Birleşik Amerika dev-
rnhiJ enin dl'ii mckte olduğunu ruılıvor- Artık pek az ıeueri de muazzam menbalannı hare-
1u. kete geürmiş bulunmaktadll'. 

Alman propagandaı.ı, otcden beri Fransa ve Fransa imparatorluğu ar-
l'ransaJ ı İnıtiltercden avırm~a en bU- ltalyan Alman- tık yeisten kurtulmuş bulunuyorlar. 
JUk ehemmiyeti \Crm~tir. Kompiyeo Avnıpada esaret albna düşen büti.in 
•ütarekesinden sonra fo'ransaıun nıağh'.'ı- f • ilJ J lar 
ltİyetinden \)C ıstll'abından İnı;iltereyi yanın za enne m et er yaptık1an hatalan anlamUJ -

dır. DUşmaıı zevahire rağmen kendisi-
mesul gc>stcnnck için elinden ı;eleni yap. • b•ı• ne emniyetini kaybetmekle ve onun ye-
mıştır. Felaketlerinin inanılmaz mama JD8D8 ) ıyor rine. endişe kaim olmaktadır. Ak. d.eııiz-
nsmdan dchset dulaıı Fransızlar, bu deki muharebenin genişliyeceğını her 
mailubhd cl:tkikalarmda .dünyaya. me- F isti I -·-d kes anlamış bulunuyor. Fransanın ınu-
tleııi jnsanhia küskün bir vaziyet almı!l- Cl.f ep e or u ,.,...... kadderatı Akdenizdelti büyU'k muhare-

=~~ ~:f~~i~~!e vi~da~~ın:ı: dalıl IJatUc1f ue ftaJyan benin neticesine bağlıdır. ~r bu barP 
tinliklerinden düsmanlarının propagan- mııı...a-an ~•-e-a kçbediline Fransa o 7.8DUUl esarette 

caNR cnu.,. ~• k-'---~ı -..i hn .......... torlu"" da veda ~na kolaJlıkla inananlar bulunuyor· llö•Hl-aw. ~5 15-.. ....-·- 15a 

in. Fakat zaman en bıi},ik hakimdir. .11•.pvP.. edecektir. 
'Vakal i ,·alanların i~en~ mahh etini Londra. 1 (A.A) - Royter : İtalya Akdeniz harbmda hUr Fransız kuV-
~cnnekte gecikınemiştir. İngiltere hududfundaki Taymis muhabiri bildiri- ~etleri de kendilerine dtl§en bllle'YI 
:harbinin her safhası bir kahranıanhk, yor : ~ran kabinesinin bir cok hala- Framanuı lstihlAaı uğrunda aarf~k
\ir fedakarlık ıninkabt:si yaratnuştır. rını7 gon~U 0 178'k cepheye gitmesi bir tedir)er. Askerlerimizin ve tayyareclle
Abnanyanm tecavüz ku~etlerini yıpra- tara .tan ~ u i e F~r arasmdald rlınlzln Afribdakl faaliyeti tariJılınlze 
tan İndlb mukavemeti karşısında Fran- clddı ihtilaflara ve diAeı' taraftan ltaı- öyle pnlı 88hifeler ilbe etm1ftir ki P
ıradar enela hayret, sonra hayranlık \an milletin~ Yunan meselesindeki dd- _ S... a .... Salailetl• _ 
t1uymafa ı.a.Ladılar. Bu hayranlık tedrl· di endl$elerıne ve teesstlrlerine atfedil- - _ -
t'en bir ümit Kiineş~n mailiıp Fransa - Sonu 3 üncü Sahilede -
5emalarııu kaplanıaı;ına vardım etti. V~ llllllllllllHllllllllllllHlllllHllHllHllllllllllHIUll 
ancak Jtundan sonradır Jd De~olist ha-
reket bir nıana taşımağa başladı. Bu- Almanyanın bu·· 
pn F raıısada bir haleti ruhiye değişik- • 
liii \'ardır. Bu deii iklik Vişi hüküme- t •• F 
tanin kararları i1Lcrinde müessir olmak- un ransayı 
tadır. Yakın :(İinlere kadar Almanya ile 
iş birliiinden bahsedenler şinıdi bu i" 1• 11...aı 1 t • k 
birliiinin anl.'ak sulhtan sonra düşiinül- ~ı;... e mesı pe 
nı~i icap l'dt"n hir is oldu~nu sö ti- ht ) 
yortua, mü eme 

Sulhtan, 'uni I ran anııı Sl'l'lK.' t mu 
hdderatı taa' yun ettikten ı::oııra.. 10 

--

Mnrc al P<'trnin hu :r;ırada miilı:a me- BU AKIBET MUHAKKAK 
'husan 'c a, an reisleriylP. göriisın~ i şa- Q · · 
>~.i. dikkat ~cgil midir'> Tarihe knn;ı G RULUYOR 
ltü~m mesulıyetleri kendi üzerine alan Lonclra 1 (A.A) - Ro ter bil-
ilıtı~ar ınare al, elbette Her~omın he- d" · . y 
Y~nnlı telkinlerini. ku"' etli mantığını ırı~or ·... .. , .. 
laa."iSash etle dinlemiştir. İşte Almanları Sıyuı muphitler bütün Franaa
luplcre bindiren, Vi iyl'! ihtarlar \c teh- nın ifgalinin içtinabı imlrimız bir 
~er sa' unılma ına icap Pttiren se~ de hadise olduğunu kaydediyorlar. Ma
... dur. • N J.l-1..! •-'-L.....-

Y ~nız u da a ikardır ki ilıtarlaı \C re~I ~etenın ~ ~ ..-.~ .. ~ 

B. VILKI 
USTACEL -·-
n~iltereye yar Alman tayyarelerinin Kava•tride yaptıklan tahnbattan bir görün 

dım kanunu hu Ç0RÇIL IUTLAU MU- 1~ 
afta meclisten ZIFFER OLAClilZ DIYOR~-.-~nu- :: -·-
~ ]NIPlll ..::.=.. ~t anyanh~ in- "ii(İİÜ ~. İiıı:e 
tı .. a...,..aaı •.,..... ,,. .. ereye ucu· 

Nb•ecell.. · liba k v..-... ı <AA> -- M..__ mu tr• ~ ........ ~.,...... k 
Jihumm terct.ı mtiıehınmni •- ya laftı 

- Sona ~ inci Sa/ailede - •• -
llllllllllllHllllHlllllllh!llllllllllllllllHlnmı11nnı ı..,,uız ltahPlye llGZIPI 

datGl'l1dınlslnen ,,.,_,, .... 
:JGfılClflYOP dedL 

B. Bitlerin n 
k Ae 
aumumıın 

aluyanclırd 

iNFiRAT TARAFTIRL 
BiLE NUTKA KIZOILI Londra 1 (A.A) - Bahriye na

zın Lord Aleksandr Prestonda eöy- ~dri a luh(abA.A) - Nektavyodırrk Tı 
led·-· k .. ] d . . k' gazeı.c-s m ırı ~azma · 

ıgı nutu ta ezcum e emıttır ı: Hitleriıı bb-leşik Amerika dev 
- Dünyanın şimdiye kadar asla ne karşı söyledığı hditkir sözler 

g6rmediği en büyük ukert teıkila- ttteye yardıma a htar olanlar aı 
bn bütün ağırlığiyle lngiltereye aal- da bile infial doğu l1Uşt'ur. Bu ale 
dıracağı gfin kat 'i surette yaklata- lardan biri olan andan eouoı 
-~L 8' bu h.. tek ı..... münasebetle fUD1a aöylemi§tir: 
~brk. ız .. uyc~ı: )°!.~ - Hitlcrin söyl ıklerine ehem: 
&lll'fl oyacagız. a ~aup ge eccgız, atfcimek neye ) ıar. Demo 
yahut mahvolacağız. ~ardıı ı kanun pro ınin birle.şık 

Tarihimizin en büyük anı yakla· rika d vl tlerı rci verdiği büytı 
pyor l Ona layık olacağız. Bugüne lfilıiyet , bu gibi lclhıyetlenn ~ 
'--d ı.. ___ d v l b. ı· kayı harbe suruklı kanı 
IUl ar uapar ıgımız teY er ıze ga ıp ğ 1 htar eka,llıyel g 

1 k r...___ • • • ş· u ı ın a y o 
ge me IlllNltıru temın etmıştır. ım- nun dığ r bir azas , ~andan B T. 
eli zaferi elde etmek için bu fırsatı şu beyanatta bulu ı uştur: 
kollamalıyız. - Hıtleriıı nutk ınun otedenbeı 

B. Hl11.ER MACLUP diklerım z bir se \ve etmedı~ 
FDILECEKTIR rınd y tehdıtlcr ne kadar şiddetli oluna olsun Hitlenn cevabı bll' ültimatom inahi

._n, a mağlup Fransayı yeni istekle~ yetinde ohnamakla beraber çok na-
- Sonu 2 inci Sahilede - lhot lııir han ,............ fobn&k •leriM ifCVU ..ın J'nauı.ı kuVNdm -....... g...ı ~ 

Londra t (A.A) - Yeni Zelan-

- ,.,,. ,. ... Sllltil-'• -
' 



TDIUIR 

ŞERİR DA.BEKLERİ ••••••••••••• 

Ftıtbolün · en mümeyyiz 
Fransada bir 
F aleti ruhiye 
d v• •ırı•v• egııı ıgı var 

Macarlarla tica- Daimi enciJmen 941 batçeıini kabal etti 

Müsau1 • ...,.,.,, ....... ;:=.a1ıı nuıçıarda malHlf· ri müzakere son Bu·· tç 20000X•O" 1 • ki -•""'"'' ' iaei !Wıil.ı. -falı,yetln en llftYIUI dlnllf, fıC11'$1 t•afm JNll'IG~ aafhacla e Jr 8 8ÇJ 8 = s::.=.:.u;-mr\m .:;::,,: 
H ...,19»11 .... fllN llaDclndaed fcidyey9 ........ ma•aktadır. Zira mtltarekenln ,...... 

Yasan: Sadi KARSAN -•- ı• •ı• =-~=-= 

vasfı Dinamizmdir 

raraftirllkteft kendilerini lcurtara-ltaaniftetakıftlabelki,.mpb'o&Waiuby· .............. ......... mec ıse verı ıyor bvemet yoluna~ Pna-
bllipt• o\te)ekdf Wr nuarla ht_,ol maç. bettir_.k kadar ~ mal olabilir. • ıtımalda ---•t • .......,....nm de1'fıal ı....-. ....... larına tey..debn.nler ltih ea ~ Onun ~in kaaanalm" Mı penaltıya d... il t s•• ,,...... iltihak eMeetiai ........... . 
zen IU veya bu taraftn yenilmeelnden rıya atmak. ,uzde yUı ıol olauk bir •• .... • ... B.... . . . . . D I ....................... .,... 
ziyade her lkl takmun da tuu1 \,lıofan poZlsyona sirildlil halde bundan iati· 1etlftlleeele uıÇ81Hft teo~ını IÇlft eO efçe e•ta/ı olUa ,...._ille kadar haldlı nrd& 
çıkarmaaına tlrmekdr. Temıa hit fut· fada etmemek kolay kolay •ffedilıt ı... -e- · teabirl•r bulunmalı ld•ım..ıır Fnma ~ mlltattbsial imzallt-
bol ma~anı ff)'retmenla verdtli ırevk ve talardan deiildir. Macaristanla yapılmakta olan t1cart ~ • U ....-. olMydı bulh heDd kontm...d.W uyanclırdait alllka ne bclar bUy01'9' Şllt ~ldlrne.i icabadetku pu vermek mU:mkel'81erln .on aafhada oklulu oeh· s•:x büjftn topraktan -..ı f!dJlmit elaealda.. 
bir b~uk ..at muuaa bir clWipne ha· pu vetııme.l llaa ıl!len :;erde ele .Ut rimlzdtld atllcadarlara gelen mal6ma~ VUdyet Meclisi 10 fUJHlaa ......... ..Aa--- Buna mukabU silMll Afrfkadaki ordula-
linde uzayıp rldeh bir maçm tad•aalılt çekmek. topa ne sanıan batla ve ne za. tan anlqılmıetır. Yapılacak aıılAflnAdan ~ •--,vır-• rı ve FrlllllZ donamnnu bu bedhalııl 
da o derece lnaftlft e&hlDl aıbr. man ayakla vundacalını tayln edeane- 901\ra Maeartstandan memleketlmlze bil- . VilAyet daimi encilınenl 941 ınall yılı ru!I .....a.ı-a, maqata, üaetlere ve memleketin yüzUatl ıflldtirecek, kun 

Her ıpofda ol~ plal futbolun da mek. top falaolanna dikkat etmemek, balla pamuklu mtnsuctat ve tnanlfatura v!18~et btlt9Ulni uzun bir tetkikten 19- haltaneler ~ yer veıilmlftir. talitni aydmlataeak zaferler kaydt-de-
mUme>'Yia .uh dinambmdir, Oyun t.abetaiz ıiitl..- tekmele, kale aizıncla eşyuı 1.ı.ctktlr. Macarlat da bizden ~ırdıkten sonra kabul eyleıtılştlr. Bütçede milftlae tedai 19in bel' daıı.- f.ektl.. siiıatli oynanmahdır Bir oy~~nun bulunurken tl açıktara paav•noek sibl hah, batınak ve ttltUn satm alacakJAr. H~ surette bize verilen maltlma- nlA ytılde on bet nl.lbetın.de fedakArhk lfflfE'J' BILOlı 1 
ge~mltl ft Ülamüi bUtün takımın haltere de ekseriyetle tetadlf edilmek- dır, ta göre bU~enln varidat kısmı takriben yapmuı lkuncbr. Bl4D& ile imkAn glSrU- -·------------
oyununa ~ edebilir. Hareketler tedir. ___,.__,_ 2,250,000 lira ve masraf kısmı 2.450,000 leınlyor. K..ıa meblf bCitçellndıt böy• :••••• ........................... " ....... , 

çevik. oyunu" cereyan ta:I ..,,.aı ol- Bir de açsklann topu ottalarken kale • • • lıradır. BUtçe ~.ooo liralık D1r açıkla le bir.., ,,..,,...k ~ 8flD ,Uz i M t k 1 malı~ır. LUaumıauz yere enerji aarfetme- ne olan meeafellh'lni henp etıneden w- Şehir me-1!-I mecliae aevkedilecektir. ilk okuhm k.apaluım k.,_,,,.k ve 200 : e a sas : 
melidir. Snallfta ve aamamna lire bu l'Uf yaptıktan sartıhnktadlr. Bu eebeple Qm Vlllyet !"akamı, ıayet tablt olarak ilk okUl "iretmenlnl vaztfelerbıdeıı af- ! ! 
gqret " enerjl)'i kullanamaıun mnnı yapılan ortalayttlar ya it... ft1a çok l yap~ı ıcap eden en zaruri ınasnfla- feyleınek icap ecler ı• 8Jen ........... r ::-~~·~~~:.': =nl 

1
uzun ~~uyb or '~-~u da ~~ seÇ1ın fıreat- top amyor rıs::ı::ırv: :-ek~!~~~~ Yine ınesetl smhat bütçesinde b8yle .Sanınavm ki ylsmuz sntn ~·asını2d. n! 

L d '"9"'U e- ann ne a 01111119Ula aeuovlyet vermek· • ·ı h k.ld k ml bir tuarruf ancak haatane kapatmakla : ııı.i 
yi uatarmala ıkkat etm.Udlr. Ancak tecHr Sonra ortal~ 

11
ruma ..... ş.hir' meolW yann aaat 14,30 da Şu· "'' e a 1 ra 8 ara iıtlnat ettlrllmlş- üınkilnd.. ki b hilk"" ı· · · :nıze de ~as döktürdü ölllmil" • 

b.a .ayecledlr k1 OJUllun intizam dair'- havadan _...... s6re yerden yapW. .. bat devreli toplaiıtdarma ~U'. tır. · m ur ~.a u~e. ~ızın : MetdıM- : 
sisade cereyan elde "1lmlt olabllir. sına dikİc.t eclilmecllii ~ ... aman Rell Dr. Blh9et Uı mec11al ~· Bütçeyi ~vzin eylemek yaılfHt ~ m~e .etmlyeceğinı ve meclisi umu- iŞefinizcleki 'iiklek v11tanperverıJ 

• ıeti '"' n• uman ileri yapıtına.. daha ika 4"ncl• ftbJ.r ~ bela dı viliyet umumi mecllslne tevecıcWı mı~ekl hiç bir azanın da razı olınıya- : (iDi) .• 

Oyunun umumi vcchesi hakkında sı• muvafık olacağı da keetirilememekte- mühim kararlar çıkacak ve şehir işleri ey~~~· ~agı ~~~aktar. Şu halde devletçe iTek jtÖVde &ihi yaptı ulusunuzla bizi ~1 
kısa !t,.hatı v~rdlkten Sönta şlindl bir dlr Uı!rinde rnuakereler cereyo edl'cr1::- ~ bUıçeyt tevsin eylemesi ın~ aha ıaıuu baı tedbirler aranması ve •Çlinkit histe mti•terek. menfaatte m~ 
az da hemen hemen her maçta maale- · J1. til', temel midir? bulunması hflde.nlr. : terd! 
ee( teketrUr ett~lni gördüğümüz bazı Şimdi mühim bir noktaya temaa et- ---·--- Al&kldarlar lnau milspet bir onllP VlllJet &ue1Ual 10 Şubat tarihinde iEienler ile Tiirkl• a iıite birleşen~ 
h-.talllra ~ret ad•rek, btuılahn tatbthi meden yaanıı bitirmek lttemiyorum. & •l'JF 1'u .. ,, !~lyorlar. Mutaf blltqeslnde • .... toplAtılatına baflıyaeaktn·. !Dtışnuaa karşt ..O., ... 1tfr 
cihetine gidilmesine .dikkat etmelerini Futbol oyununun en ıüç tarafı topla • •n• • ı•ı••• •• • • • • •• ı • •ı• tr u • •ı• •r • •r • •r•r-••r•r••- 1 lflırdular: 
futbolumuzun derlemesi baltunından. oynayan bir oyuncunun bir gözle kar- Ye................... ~u ıirlıeti-maralılaaıı Sıfırlattfl ıılalaı .wo :11amur gibi iki dost ıniDeü yoturdular; oyuncularımızdan reca edelim: sıtandaki oyecuyu kollıyarak topu kon- AnkataYa Kiden ve Tieuet vekilimi- ,,,. • :Metabastaltt cltl)'IU. hoş pcinıMk: 
hızlaHer ~- ~Ltaktaıta .._ ..-.. hol -.. diler ~"' .ı. kAk 11. w. r1y-.ı., C'."' ı.ı. ......_ .,_ tarifeye iliras etti -oma lıabul Mildi i ım1et•! naıwı ve tlano: dılı devreler olar. nlan meeafeetni ve ırkadat!artnni po- tirak ... AA1# ltA1lln lılul'lllh ve • • · • Yaratrm.1tır ottMa llftlll .... ~ 
Miiaavl kUYVetler anwnda cereyan ed"" myonunu tayin etmektir. ithaf etmek Sabri SUleymanovlç dtın ıece Ankara- • -• : · deti. 
bir maçta muvaffalciyetin esı büyük l- ~rektlr ld bütün btanlan bir anda Jap- dan tehrimiae avdet •l~ir. A& Su1~.~ edıen. bmi1Jae Vill,_ .W.. hayvanat koıni81onu, !tnuaunuıun başı Jete elınn Elen1er 
mill lra111 tanfıa .... '* ...... zalha'lı rnalıı dtl ıı. anklaldalı blar kotar bir kan ..... da hltlitdeı. alt .. lftMll ıdı ua ... nauru• Yapıla mibabn- • D..ıtala lllahı bet aıenelik pl'Ol1'a- 1Banu teslim ederler mi iyi bilenler. f 
parlayışma ve gevweyİşine Ş?Öre kultam- keyfiyet deiildlr. Onun için l.er oyun- mevzulu ~tqi(lr. lete l\l flr'ketl 1'ıunbluun, .ne1l 10 mını tetkik edılftk kalRal ~. iMetabls ,......_ he ftl" elstm uJaımntrı: 
lacak mile..U tablyeye bqiıdu. cu topu kapmadan evvel vaziyeti kav- _......,...._ ~olalı tarife,• rul oldulu halde TMClik lçln V•kilete göaderilecek olan ;sk tarihte fanlJdld!f ffll1rd Mr u1mf 

.. Takunm dunkladıla anlarda dalına nyarak karanru vermeli ve top kendw- Şeı.lndze gelenlere.. b a bundan ~ ve itiraz et• bu pl'OlramCla .lflw bet seneye ayrıl- i 11111-.. 
hucuma ge91MB ve u ltaclat .aya • n• weWtit zaman en m"9afdr te1ct1 n• İstanbul matbuat 'llv.u nlll Hakkı lem!ftır. Su tirketbılıı yllılı itirazı ko- mqtJr. 118 nUmune köyleriyle çiftlikler- :Metalaıas rl1.t nite yifit •ar aıanmla ft 
rabilmek imklm vana bunu elden ka- ı.. derhal onu tatbik etmelidir O a arık Uı A~BUr. b ~ V~ tarife tud1k lgla na- elen ~acak, damızlık tedarik edi- :Elen kam ~f1$1yor ıdzln damatnmda.. çarmamalıd1r. Fnat dttmOtkea ltllfa- da •ufyetin kabtna tik'~ ı-s .mı ve':: Fazlı G~. Kaırtamonu ınebusu ~bld: Ve~~Dderll~. ltotkilr • !Ey Elen, ,.ur dttşmana tokat tbtflnei 
de etmesini bilmemek &Muna pllbiJn• mek tüt mü ~ek, hunn atlatarak Binka K.çaeri bullan Slıılettin • ....._ Dlm•sJılrJar kay bütçelerine konula· : tokatt 
ten hellU d. maild'blyete .Oriiklb-.OWr. top~ ileri mi Mirmek dal.a muvahktır, Serim~ Suat Hayrt'ı},kttpJtt. ManJ8a POLİftl Olk tüıllatla tadarik ediltoe1dir. 5Kılmcm kısa ise bir ıı~unok daha at. I 
Sonra tuttu da hatırdan çıkarmamalıdır bunu lıeııtlrrnali ve vakit kaybl!tmeden ınebUIU Reflk fııce 1>enlzll mebuft Kl- İ~-' sizin $larınız tarihi Vllllfımzdlr. 
ki rııaçlann tunifınde gol averajı mü- hareket. we9Dleüdlr. Bu buauata en ufak zım Samanlı, Kon~a rnebuau Ali Rl!a BSMR ••l'JCJUIU lllllUTlUI HARBi :vyıe bir hamle yap ki dttşma'!'~ 1Je.f l:!"' kare! ~ı,İ,. O r ı....mı.• bir -.ldü& lohta olan bl• vadyed TUrel. 1zmı. mebusu Sadoltln Eplkmon Tilklliku. Menzil soWuıda CeW Sla. ieu olsan tarihlerde -.....:: ~ 1 ır c; go ve atta t gol umumf aleyhe çevirebilir. 'Ve Devlet l1man1arı mUfettlşl Nihat ts- ger ve l'brahlm Taner, Selim ollu Ab- ••• : ' ~ 
ı .. 19!'1~~~!~ ... ··:::.-= .. ~:.ı:.::::"·............ .. .......................... tanbuldan ~ gelmiç!~. durrahman Ziyaya ell'llr satarken bir ıi- Tepeclelen'· . :Da! taş deme kos imzam ~ b.f 
1 -~---- ....... ı: -·-- vıı pollo ..-uru tarafmdan-- m 1 . ..... ;;,ı 1 ..l;.. .'!ı:f"~ ı.r:=":r' ıı. ::!a...ı n.ı c1a1ı1 = .. i .znrtN BVDAJl.t. ~ 111r ~. 40 

- - : .. -al eclildiği ~o :1ik kollaıdaJd adalet kı)mann:
1

ıJ 
• ...... ıa "'w tN1 - .-,.. ';::.. .,.._. ... ,,.:" ...,...,;· i IWRSl.ARI ACiLDi OVBJJ KOYVJJDB "" is. .on..ı ,,,_ """"":::.. .... ; 
i A~ ~ ~~ vehmafllı dotumtutar e\t\•!1"! nRn \~!1@ !'U~ .ro .. ! ~titlilllatlaka7Aı:.~~ ..,tın"b~r:· ... T~LAllıl . ctı• "'·or ıwam.., Elenler Wr Tllık vatada-! 
• a-uewn IRID O Uf'. : m l W4MI s;.ey UwuIW KemaJl>QNllln Ö\lelı köyünde Ismail ıJ : .... ,. 

1 
! kunlan aoılm"'1!'. ICunJar 11 ll\1' de- Aksoy, -.vnı kGyden KAınl1 ol)u Mehme. • • ;zakl"lerle çıkıntı istiklcil savaşandan.O 

Dolum Yoklama edilecell IÖD ve aaatı • vam ecltoektlr. la.._ artından llerinUn - ,,.,.,_., I ıftci Stılül.d• - • ! 
32S - il. 24. il Şubat Cuma, pmrtul. llb 1Untl saat 14 ~ __...__,_ Iamıe, tutularak -= ~~ C••s '• ..... Wr Mh*'8Ulda ......... S İzmlı - Kar$ıyaka 1 

1 322 - H. 2'1. aa c Çarpmba peqembe cuma « « • B aı .. ~ D Jc. ıun tlbklarta .,..... böeudaM l>af- • ~ &VNI nZAN 1 • =- :· ~ ı' Mut - , •h. ~ba • • i • .ınu•.ııı~a Ogan Erlıefl yaraJıyan lıadın lımgı>ıta to..tedlbiılfdr. .. .......... .c-n;mır.ı;u ........ ~ ....... .. 
1 aıı : 11 12' ı: c Perşembe, cuma, paıa1'tell c c : ebedi yete tevdi ediltli Torbalıda tl:ırahim kızı Ayşe Elin. Ba· TEPEDELEN ALINDI MI? IUIAC:A ! 318 1 . « Salı Ç&l'Ş&mbı, perşembe c c : yuıdlJ'b Hasan oA!u Haıfen Koyunla bY.. Radyo aaıetul bllcllrlyor: ) eted 
• - : 17. 18 « Cuma, puuMll. .ah « c : V(!fatmı teessürle haber verdiıtfmft *' edwek Huan Koyunu ıa.ıa batın- Press'fn '.Be1grattan verdiği bir habere • • ın • • • • • 

j fil - ~· ~· 21 • Carpınbe. ........... cıuma • c ! Anadolu ajansı lzmlr mUm ... IU bay dan ıtaralampı ve !ııtulmuotur. gön> Tepedelen ıehrl 1ta1,...ı.r tarafın. A.tlM' BAB.t. 
İ 

315 
- 5. 28 c Puartell .aıı, çartamba c i Mll5tafa Doğanın cenansi dün maraslın- KENDiSiNi dan tahliye edilerek Yunanlıların eline -·*'• --

1 aıt - 2: 2: 3

3

1 « Peqembe cuma puarteti « : le kaldırthtuftır. Malılnev. •-~Aı.. ~-Yunan ordusu Teped*1enlıı Yaza~: ECZACI KBMAL K AKTAŞ 
ı - • · Nllan Salı, ~ pe~ c c : Cenaze, merhumun Kal'antinadaki .. - .._,. • ..-.. şimalbıde bit qaık mUhim meftilelt l31al 
5 ~g - t 

1

7 1 c Cuma, paurteaf, aah c ! evinden otomobille alınmış, Elhamra si- Torbahda Pamuk fabrikasında cah• mlftlr. Bu hareklt 8lb89llMla 'bir fOk ()byucmarundan İstanbul ~ leri-
1 - O 11 c Çarpmba pet'ftmbe, cuma c c neml,Sı &Mlnde bir asker ve bir de polis "811 ameleden İla Cavut ollu. makine esir ve ınalzeme almıfW'. n1 muntazmn n takip ed n ve tsW:bulu ! miifrezem son ihtiram vazifesini ifa ey- dalrtldnde cio18$ırkea bnitinl meJrlM Bir tank 1-louıııunu kıran Yunanlı- il'i İmıirlil k it fstan-
! : : ~~ ~ : • - ..ı., Çaqıımba • lemlf ve ıuunau Kemeraltı camllnde la- ko;y- ır.ııu-., Mi kola .. 11t lar keadl toplaıpu ellarlle otııetek )'eai bul': ~ ':, :kı ~k-
i l30 n' 14. il t Peqembe, cuma, puarteat c lıııdıktan sonra asrt kabristana defne- ::T.m:1.. Jmoıımıetar, ZavaJh mevzilerine ~· Atim bam hakkında fU ~ İ!tan-
: : · c Blh, perpmbe, cuma c c dilnıl§tlr: tfettrilerek medlleket b..- B1ll BOMBABDIMAM FAClASI bulda 'btı.vtık bir h~ vardır. 
: m il. 29. 30 c Paıartftl, aalı, ~mba c Merasımde 9ehrimiz matbuat men- tanesinde tedaYI alana .ıuum. Atina 1 (AA) - Umumi emniyet neo- Bu ihtiyaı· aktöri.ln maruz olduı ~ 
i : = ~· 5. 8 May,. Cuma, pazartesi, sa1ı c c • supları, rıeıhwnun .. ı.ı sl!Mı arkadaş.- Kot fhardefl...... zaret1ıı1n dilıı alqomld tebllllne aeııe faletten kurtarılnıoa ı.ın u~ 
: 

326 
_ 

12
• 1~ 19 « Çarpmba, peqembe, awna c « : lan ve dosttan hazır bulunmustuı ,,.,,,..,.,,_ menılek• dahtltıwte sGkGal ftl'dlr, dı?-. Asın1 baba Jttbl a~ düşrrıüş sımat~ 

! 325 _ 15: 16~ 1: : ~:a:~ ı:1•, ç~ « « j Fooanın Ilı1MMr köyUnde taz. .Koq, Kıtalanmız tarafından lfpl edilen ktı1arm vikayesi bir ka~iı1inashk ruhu 
! 324 - 20. 21. 22 « Salış cı~m'b:*' ~be 

4 
: : * kudeei Mehmet KooJa birlikte tocaıı aralld• ditflnD tayyaıelaiDID ~ esmektedir. . . . 

............................................................ ~.~ ...................... : •n. bir kaduı olan Ay,,. Mutlunun •Yine At- dımanı esnasında: sıtınalc olarak kuDa- Tllrk tiyatro tarihinde ıki tane Asırtı TEfl~KKun arek oıııa zorla ~ bi1Abue tu- mlan bir AmttUt f'Vl yıkib,ıışm. En- vardır. 
Birliğimize dahil arkadaşımıı Anado- ıulm~. SWJlular ~. vartı. kaz altından dlft tıtkel:, 1kadın.11m Asım baba, bu Asunlann kücti~dtlr. 

Deniz Gazinosunda 
DENiZ GECESİ 

lu ajansı İzmir mümes.IDI bay Mustafa mqür. ve bir meme çocujunun ceaetlerl çıka- :B(lyilk Asım. Allah rahmet etsin. buıı-
Doğanı .kaybetmekten d rtn bir teessUr ~ O C il Jr nlmapır dan otu bes sene evvel ~tmtif meşhur 
ve eleoı duyduk :._... kocabtı Astm(!ır. Bu~ sal olan ldl-

Kedern ailesinin teessitrleı-lne ıştirak .,, .. ,,,,...~fi fent:ıdlP.. etik Asım, orta tJYµnunun eok eski bir 
ile ~ sunar ve atbdafımı. Ödenıl4in Siyek kl$yUnde 40 yaeında Dikkati 1 sahsıvetidir. Alhm.$ seoe evvel meşhur mı OIMS9 merasimi tçtn bGftt1t btr al&- H. ıı adında bir kadın a(ayrl ntefl'U olaıı Adh ve To un. kanbtır l\tlehmet ve kA-

... ,.,. .. MrlAJU YU ll••i Dasoa... 
ka gösteren :ıneı-humwı aiWı arkadasla- altı aYlık çoeu~u dUşUrmek lıClfl n&ç "lf •Qlf 0&• ll!fu tip Salih efendlllfl'.1e blr);b! Jllııbn1$ bir 
rma Aaadolu Aıantı umum ınüdürJü- kullaıııtkeıı ölüm haUne -ımı. ve O.,: • • ._.... resını b~ elimde bulunmaktadır. 
anne, İ2lilfr beledly@ ve ~ mttdGr- D\ .. ~de ıtdavl altına abJıduf. BAllP lllMA.U Yarun ... 'tatanbulu ~dtttmtış. her 
ltılUıl• 'ft lzınbı mttbtıatıM ~ tıt. l - Sabet ~ Habet ~neee .ve nükte!'! Yaratım$ bfr 
letlırılll tnedılrl&. ATI• •AOLUfl =Jaınetlerl 1-nda Sudabda ~ t:n canlı bir tatth sayılan 

BUlft\ bltllll İztnil• nııntakan reisi JrA~JlllfJf.. aedll. atı takdir t'111~t&~ haa.-

YENi BOUNCBUR.. 
•Ol' ı ll•lfll• ye•e•ıtdll' .. llıl ,.. ...., an· 

Tungell ..,lavı ödem&tiaı Kiı . 1 - Ce~ ..... ılellfl 1117.d tk e 
HAYDAR ftüŞTtt öK1'!M kö c a.hit'etbıe Nlla Çay =~ atı tatfld MtlııllılMılt' ~' e sana ar yeti.$Iniyor dJyenl 

:;::::=:=====:::::::::::=-~--------------..;. __ .;._ _____ ..;._ A~de~ c.ıilu 1amaiı. ~- hlııcıltfıaınbl ı.r... ...... ·.ıwcıaf. zadenin ·~t Utilat.a tabıdır 
,,.,ff ecl-sl rica oı ......... 

ı•••• .... •ı .. •n••••,. .............................................. ,, ...... ,, .. ,,..... ela el fi • U~ • .,..,.._, mil$terislz meta zayidir s8ı\lnil hatır-• • BUYU - . . tıılClan uymak ....,.._. ....... ..... • - ...i............... ..... latmak scorektlr. ~ 1 K J:JKAYE ! 
1
1 VWit..Kad•ldty W.lıllM YWflJOI'- Dl'.DBJltaAJ.J vetlednln ~ide Ubya tbaıb Jtl.. ____ ............ __ 

~ ......... "' .................................................................. ;. ........ : d':.11çır1-t': u.m bir tecı oı. •••~ıoow • .,,.._ ...,. .. :;,;.~ .,, ... .. 
U 1 S 

dıfltmuau bene ll!llM .dink pı Bir IYdla hm ..-... h+rn Badn '" T.ı ...._ 

mu llJ]yan aadet 
-MamlT doktor Demir Alt Krnttt•ı , ... , ' ı ......._ ~ Mft •lamk ...._ 
_ 8unıcla rap&llum tahJdbta dly .. a~ ......... ri 11 .. ______ _ 

calim JOktur. hMt ı..- tetklb,,.... 
daa ,,,.__ ..... .. ~ • 

-----------------·---------------l'AMB: 0C: nı.DD t::1 ... ::~ mpleftılna • .... 
... 11 - - O ftkıt b4llll aflecleeek mlelnM 

- Ben sızı be vakit bulabilirdim GU- bir kadının uy ndırmadıiı kadar biqi1k ~ 8lıtı ~ da varileoek "" ., 
1 ~ Semimlyeüme inaıun~ m~uz? bir MYsl il . bir ~ bazır1a d v var.. otvaln beni Semauna IJJ
Sizm i&tlkbaUnizc mani olmaia keııdim- Siıdea. afr~ S: benim i;ı0 b~;k ı~k "r-- hareketlndea bet U. 

bil' hak gö ınedim. bir aap oldu OtUen. Fakat ~orum 1 .wi ~n. Eler ~. 
- Bu ..0Zlinil31Cle iki yanlıjlık var. Be- ki llM at rU nekte h ı. ett:in ÇUnkrı siıkı ::am~-:_-bm• da oraU .ı... 
isükbaUm~ ~olduğu ve benim ne- beni an1mnJ onwıuz. · 1 a P • -ru-wa ıe~ .... • 

e karar yerdiğiını siz bilmiyordunuz ve GilJmt )IClrka natır balkonda yild zı tt ılJaı tfh11 Aıw. il-
U 1 ~ E.BseJ:\, ben izdivacı madd! bir geceyi andıran bir bakı.şla 'muh' Rulm Quı.attı Mıı ltlbta 1 

meufaa er za lyesfnden tçli\ki eden bir hına baktır _...,.... • 
1 

it Mıpı 
kad n, de lını. ~ellın adamın sev- - Siz beni aJll r \d Ras ? tı ...... d!gım ve sevece~im~ olmasını M Genç gaze inı uaun tlttı t tl~ 1a1ııa ~ ~! cll& Aj. rım. Sonra benuu ondme çıkmaJcla . ,, tarı paı1 . y v11.=:.ıs .-tw~·f'Ytii, Otwat&-&.. 
tikbalimi degiştirecek kadar kendin· _ F.jır ~&"ta fstfc~ eda K'BIB· 

bir kuvv mi tebayyiil ediyorstmuz• a ğişınediğin b " ~.~ apo~ı. Bir fÜ' ......... 
- Bu kuvvetiıi 'bende olmasını i~t d d klarm 1 n enaıs~ taldp ederken, Gülen mer-

d UbkU 
0 

Vakit me diln ada- b den mmeğe ~dı. Kalbble tat-

. ., ............................ .. 
maımda Tl:364 

• 



2 ı "' 

ÇÖRÇIL TL K • adamı Ruzveltin hu u ı mumessıU 
riyetin dostu o n bü>:_Uk •• dev~~ 1 
ve n ar d dır. Amerikanın 
lngiltereye yardım hususunda. gös
tenliği zihniyet e y rdım lehındelAFFER L C G Z IYOR 

IR 

Gen r l De olün mii· 
him bir hitabesi 

---~-
- Baıtaralı 1 inci Sahi/etle -

- - - -- -- . . ~----·-- - ~ ------- . - ---

Borsa 
ozo 1 

ki h reketin mütemadiyen artması - Başlara/ ı 1 inci Sahifede -
- Baştaralı 1 inci Sahilcdc - bizim cesaretım1zı takviye etmiştir. 

aştaralı J inci Sahifede -
lecek n~l'ı b\ nlan gurur ve heye- 2 B. Be 
canla okU\ acaklardır. Bu~n gemflere, ınektcıcUr. rna utlukta muv ffakıyet. ~~ r·~flı11cü 

H H 
12 50 16 

22 da umumi valisi lngilterenin ıni.ida- Başvekil Trablusgarp ve Yun - bul etmistir. Umumi müzakere Pa-
faasından bahsederken demi~tir ki: ni tan hUcliselerinden bah ederken zartesi gün .. bafhvacaktU'. 

askeri kıtal ve ta:rr re fılol nn sa- sizlikler tevali ettıkçe ihtJlaf genişlemiş 131 y kg 1 n 
hip bulunuyoruz. Yakında bu kuvvet- \"'c İtalyan gcnC' Ucrl Mussoliniyi Hit- 2274i0 i ~k:1 kfuı 

- Ce<:e bombardıman tayyarele- şöyle demiştir: Müzakereler üç gün sürecektir. 
rine muvaffakıyetle mukabele icin K h · Müteflkibeıı tPdil teklifleri müzake-

!erden b:ıhscdildin-tni duyacaksınız. lere mUtaveatle lthnm eıtmislerdir.. Bu· 227541 ı U 1 ~ kC1 
Fransız AfrikasındakJ g oera1, subay mın neticesi olarak İtalvanlımn Alman- No mu T 

bir usul bulunmuc mbidir. Eg" er Hit- - Atina ve a ire üzerıne mu-
1 ... l zaffernne vürüyecekl .. ri yerde fac;ist- re edilecek e anun önümüzdeki 
er bir istila tecrübesinde bu unursa 1 d d b"l k · · hafta irinde meclisten çıkacaktır. 

ve er arkadaşlarımız! larn kn~ n fretl artm • BugUn !tal- No. 
G neral D tronun v enoral De- yada Pek az kimse Alman zaf rine tna- N ' 

16 50 
20 59 
25 
31 geçen sene oldui!u gibi bu sene de ler rejim erini i are e e ı me · ıçın :ı-

nıa~lup edilecektir. ,azilerden yardım istemekte ve B. VlLK\ AMERlKA y A 
larmlnanın kuvvetleri Tobrukta, Mel'- myor. No. 
w~ta '.Fransız sUAhlarma nlı uvaf- -•-

10 

ALMANYANIN HAREKETE· kendil rini onlann id re etmelerini 
r.Fr ~ ruHTEMEL bile öze alın kt d1rl r. Bütün bun- DöNOYOR 
• . ~c:;t ÇOK • • lar bize fasist rejiminin cürümü, ol- Londra 1 (A.A) - Vander Vil-

b .. ~~şın~~o~ 1 (A.A~ - . lngıl z duğunu ispat etmiştir. Ve önümüz- ki hariciye nazın Kordel Hull'den 
uyuk lçı ı L'Ord H hfaks hır sn le .t k" uzun ve cetin hadiselere ka_.. bir telgraf almıcıtır. Hariciye nazırı ce' be 1 •. 1 . . e ı .". 8 n ~111 r~ so~ mıstır: k koyabilmek için büyük bir cesaret kendisinder. in iltereye yardım me-

l rd _Ya~ıyet I~~) a~~ 'e bal an- vermektf'dir. Biz. bu harnte muzaf. sele inde fikirlerini mümes iller 
ka_ ~ ')kı.şaf cttığ! gı?ı lka.nJ'at· fer olacağımıza eminiz O güne kn· meclisine bildirmesini ric etmi tir. 
d:rşart. arı.n da Hıtlcn .. ~a ·m a r , usunca lngiltereniu o ZJman tari- Bu ~heple Vilki lskoçya ve lr
rn J:e •k1ırmhk le 

1
i?usunc evket- hinde en erefli bir devre yaşamak- landaya ziyaretlerini İptal mecbu. 

'ııkıvetfor kaydederken, nın v ET Si o Fra~ ız im ratorluğunun mukadderatı 1 
sU!ihlarımızın ynnıbasındn tE"~yyiln edl"l'
ken siz sil~h elde, fakat ümitsiz ve hay- - Baftaralı 1 inci Sahil ele -
siyeti kırı~ bir hald seyirci mi ka
la<-aksmıı., 

İtalyan Tı blusunun f thini tamnnlla
mak ı;i in e\lnizd olduğunun farkında 
d ll m· \niz? 

Bu utandırıc1 tnl t zcnclrini kırrunaz 
mısınız? 

Bu Al'lnd vallmtz vl~ dl er baıı ze
vatla Yunmı koloni i hazır bulunncak-
1 rdır. 

MF.TAKSASTN CENAZE 
MERAStMt TAFSİLATI 

145 Osman Cilenglf 
135 Aı1ur Lafont 
98 M. Besikci 
40 B T, Nazlı 
31 S $ül \; mnnovlç 

449 YekQn 
126378 Eski ~·ekfın 
126827 Umwnı ' ld\n 

ZAHİRi 

9 
9 
7 

14 
16 50 

9 
17 
'l 75 

14 
17 

eBı ço . mu teme ır 
1 

ta olduğumuz~ s~ylcmek hı:Jckım riye\İn~e kalacak ve Amerikaya dö. 
· CöRCIUN BEYANATI . kazan cağız. Fılhnkıka bu devır va- n ektir. 

Beraber hareket E'd lım. Şeref ve 
hürriyet harbını beraber kazanalım. sın tabutu Yunan bayı ~ına rıh ola-- 100 çuval F suly 

12 ba!va Pamuk 
19 50 19 50 
'12 72 

.. l~ndra 1 (A.A) - Ba~ekıl zifelerin nakkiyle yapıldığı ve ref
Çörcıl dün Sutamptona Hodkınsle li i~lerin ba arıldığı bir devir olacak
Yaptı!iı ziyarette halktan birleşik t r 

-oııııww. 'Wllı'lllW-

Afrikada vaziyet 
Arnerika lehinde te?.ahürotta bulun- _

1
_·------------

ınasını istemiştir. Halk en coşkun 
\'e en hararetli tez..ahürat yapmışhr. 
Demokra i ve hürri) etin mümessili 
hüvük de, let damının yakın dos
tu bu te7.ahürattan çok mütehnssis 
olmuştur. Bu münasebetle Çörcil 

D O it T O R - Ba,taralı 1 inci Sahil de -
Avni Bi,. e im oğlu 

w t ma.dı bombardunnnl ~ ttıbi tutınnlıırı 
Mnnlsa A · Hnst nesi Rulok. Boğaz. l nıumi kıthg obebiyet vermiştlr. 

Bunın mütcha 1 1 Eritre ve Habcşistandakl İngiliz ta%· 
ilıtisrıc; tnh ilini Frnnsadıı ikmal etmiştir l iki baslıynlıdan beri Adig Ababa ve Cl-

llcr !!Un ha la knhul eder. Luti hottına 12 hava ba ... kını yapılmıştır. 

. U d beri ithallt rak geçePken Yunan topları Arnavutluk 
tirUmiştl. z.un zaman tlıkn üt d" dantarmd mü tevlıye ı at v de-
YAmilen durduğundan kı m ema ı- mir yağdınyordu. Gen ralin cenaıe me-
\en artmnktndır. ra .. iml mur.aff r bir askerin cenaze me-

SUDANDAKi A IERtKALlLABIN rasimi olmu~ur. BUtun Yunanistan bU-
BOl\'IBA DIMANI JESELESİ 

1 
yUk fililye nğlnmaktadıı-. 

VnsiMton ı (A.A) _ Hariciye n Merasimde krnt, veliaht ve ruızırlar- 1 

sunları SÖ) lemiştfr: ı 
- Hodkin demokwsinin ve- hür 

11 .\ YJ, 'I:HA. ı~st : ?\fanisada Buradaki ia c stoklan İnı;!iliz ablokası-
İzmiı· cadde i • 'o. 115 ın yaran jı lynn g mlleri tar fından ~e-

zareti 23 aJl~ to ta Sudanda bulunan blr dnn baıık bUt\ln halk smıfların2n mU
Am ikan hevetine ftelvnn tnyyareleri· mcssillerl ve kralın askeri ve mulk1 er
r:in c~Ocumu mUnusebetıvle Roma bil· kfuu hazır bulunmuştur. BUyUk Britan
l ümcti nezdinde bir protestoda bulun· yayı Atlnad ki elçisi, muharip kuvvet 
~ustu. İtalya cc\•abında askeri makam· şefle.ri \ bir bava mUErez tt-ı U edi· 
lardan tafsilat istcdi~ini bildinnistir. yordu. ~-Bml!!!!ll!m!l~••eml!Dzm-~1:'" 

OSFA SOL 
FOSF ARSOL, ICnnın en bayati kısmı olan lannızı yu 
devnmb gençlik, inçlik \'erir. Sinirleri cnnlandırarn 

rl cıklnn liy (Oğn1tır. Tatb h temin ed r. \'Unıda 
bi buhranları, nyl.'"USınlutu giderir. Mu nnld lnlnbnzlarda. 

ba tembellJ ruıd , Grip. ZııtUni l c, ıtm n ahat1eri d , l ,.o demi Udldard \"C kilo !makta 

KAN, KUVVET iŞTiHA 

İZMİR DEFrERDARLIOJHDAN: 

ŞURUBU 

yum hayret f ·del r temin eder. 
FOS ARSOL'ü : Dl bUtil t şuruplannd 
'1'E.M1N ET mst ve U kullıınanlarda bil 

Slhbat Vckfitcthıln 

ubcc:i Tarh Adı ve Soyndı Sttn.rıtı Han No.. Matrah Kazanc Hıl\' K. % ıo ceza Yek<ln tı.~ct tf 
No. Llı-a Kr. Lira K • Liro Kr. Lira Kr. Lir& Kr. 

~tw-nk 181 Seınu l Meri Hizmetçi İn&ıti cadde • 862 118 25 00 2 60 O 00 2 60 Haıiran 938 illi 25/5/939 1 inci ihbarnnm 
Baştw-ak 183 Mehmet kızı Ayıı, Aşçı fnönU cadde l 141/63 10 00 7 70 2 20 O 99 10 89 Mayıs Cl:lf4 tlA Mart 939 1 inci lhbam me 
Başturak 185 İstelya HizmeWi fnönU cndd l 87 /9 SG 00 O 00 O 72 O 07 O 79 EvlUl 93ct i\A 1 inci kAnun 938 1 inci \hbamam 
Basturok 180 Ay e HJmı tel İnönU caddesi S38 94 66 O 00 3 Sl O 38 4 19 Haziror 9~ • 25 Mayıs 9S9 1 inci ihbarname 
Basturak 177 Mehmet o~lu Mu tafo Misaflı· İnönU c ddPıi 634 G 00 O 00 O 10 O 01 O 13 2 inci k~mm 939 il Subat 988 1 inci ihbamam 
Bastm k 176 Fatmn Hiz.ın tel İnönti c ddes 340 04 G6 O 00 3 81 O 88 4 19 Hariraıı 937 • 25 Mayı.'i 939 1 inci ih'>aınam 
Basturnk 175 F.anhıc Asçı İnönü cndd sı 500 94 66 6 67 1 8 O 86 9 2 Hnııran 9::?8 - 24 Ma s 939 J blcl ihbamanı 
Yukıında isim ,.e um'8.Illaıiyle tic.aıc l uh adr 1 ri yazılı mUkelJofler nnmına muhtelif yıllaı için tarholunan \crgiler isinıleri hizasında gö terilmlştir. 
Bu_ mükelleflerin terki tlcnret etmls ve hnlen nerede bulundukları tesbit edUcıneıniş olması hasebiyle ilfuı tarihini tnldp eden gUııden itibaren 30 ııün içinde ıHr z hakl ı olduğu S 2 vılı kanu· 

ı rn 10 uncu madde! rl hilldlınleıinc istinaden blıf! mnk nuna kaim olınak u~re illin olunur. 364 (193) 

~~~~~ 93 SENEDENBER\ BÜTiJN DÜN 
T.O..NIN,..,10 

< 

2n 2 - 6-10 

•-ıe.caa.ıııwT D N: 

(150) 

k • Um zc iz nır .. c ödemişte yaptınlma1cta olan • 225 O • adet el 
o Umcl tezı;(·} ının ımb laJ l • ne; k eksiltmeye konulınuıtur. 

2 - 250 adete' dokumn tezgahının tahmin edllen embal j bedeli -4500. 
l r olup muv kkat taminatı -337,5· liradır. 

J - th l 10 2 941 p znrteei gunü sn t 1 S de Ankarada ~ek let binası -
el topl .. n lC. k kornı ondn yapılacaktır T aliplcrln mczkl'ır g{ln ve ate kadar 

ıı ınatl r nı ) tırm laıı lfızımdır. 
Jt - Du huaua mutt lllk artnaınc 'e resim vekalet levazım mUdur)ilğll il 

1 ldtıb 1 ' 1 mıı ın nttıkıı iktı at mUdı.irlUklennden parasız olarak alınabilir. 
24 29 2 8 232 (122) 

Kl\Jlb.Alll\ ılc GÜLMEK • HEYECA 'DA • TiTREMEK 

"'JIYl.!'-.LU? Bl 11 FTA OLU(At' 
• l:\1 l\l \OA Al. I UDU:LAR .. E 

AKL Hl LORl:J. 

111\RDI 

•• •• 
UT Y 
• 
ıyen SIR 
EN ~1 FOKS JURNAi~ 

TÜRKÇE 
(FRADİAVOLO) 

D.Ell E'J.' l\JENBAl 

iLK DEPA 

: 11.30 - 2.30 - G.4!) - 9.00 DA •. Cunuırtcsl. ı>aznr 10 DA •• 

Tica t ve 1 ti iç ti a 
ret umum mtadttrHaaan .. 
den: 

T urkiyede yangın ve nakliyat aigo~ 
tn 1 lerilc meşgul olmak üzer kanuni 
hükümler dairesinde tescil edilerek bu 
gün faaliyet halinde bulunan Mnnhaym 
sigorta şirk tinin Tiırkiy umumi veki
li bu k re mUnıc atla lzmlr ve mülha
katiy le havallsı acenteliğine irk et na• 
mına yangın n k.lıyat · gorta iflerile 
meşguJ olmak ve bu işlerden doğacak 
d valarda, butün mahkemelerde müd· 
del, miıddelaleyh v üçncQ oa}ııa aıf at
lariyle hazır bulunmak üzere lzmlr tem· 
sil kontuvnra Türk limltct lrkctini tn· 
yin eylediğini bildırmi4tir. Kcyfıyct al· 

orta girketl rinın tdtiş ve murakabesi 
hakkınd ki 2S Haziran 1927 tarihli ka· 
nunun hükümlerine muvnfık gorUlnıüı 
olm kla ll&n olunur. 

8/t t/1940 
Pul 

R mt mühür v imza 
Umumi No: 876 Hususi No 1/23 
1 bu ilan uretinln görülen nalına ve 

dosyamızda alıkonulan mubrlzi tara
fından imzalı bulun n nüsha na uygun 
olduğu tasdik kılındı. 1941 senesi kA
nunus ni Bytnın on kirlnci cum rtesi 
günil 1 /1/941 

On kuru luk tayyare pul re mt 
mf1hür 

Harç pullan 
alına yapı~tınlınl§br 
2 kuruşluk damga pul reeml 

mühUr ve imza 
1 2 350 (179) 

azan dikkate 
Ç R LMIYACA 
FIRS'A2' 

Pi) ano nkord \'e tamir mütchas· 
ı bir kaç güıı clırimtme 

füıl cnktır .. 
1:: nbuldan bir ku~ giln kalmak 

Uz. 1 e htimlzl' hlr Pil nno nkort 
mutcha ı:;ı ~clmiştlr. 
lfalkevlcrlnde, mekteplerde kliıp· 

lerdc, ve ~azinolardn ve bllhıı'.ssa ev· 
lcrdc nkorta ve tamire muhtaç p!
ynnol r tnmiri deruhte edilecektir. 

ADRES : Basın ne Anafartalar 
caddesi 882 numaralı Konya otelin
de misafir HtiDAvımot GÜJ.;ER 

l - 2 (187 

• T·ca e 
mum m··d··rıü~ünden: 

Tilrkiycde yangın ve nakli.vat sJ~ort\ı l lerlyl ın gul olıncık üıe kanunt 
hükümler dairesinde tes,-tl edi'P.~k lıııı?Un fanUvet halinde bulunan La Kon· 
kord tgorta lrketinln TC\rkive umumt vekili bu k rr mürncal'tla İzmir cen
telllUne irket namına nakJıyot s'.t?o!ia işleriyle m gul olmak ve bu 1şle1·de11 
do.ltacak davalarda biltUn mahlct:>rnclerd müdd , rnUdd !alcyb v Uçtlnt.il • 
hıs sıfatlari.l.., hazır bulunm it Uz~~ Mo!z J. Eı:ga t yin eylcdiğıni bildlnn.is
tlr. 

Kcyfly t ıs;:ortl!. şirk •tl rlnJn tefti~ ve mUrakabcsl hnkkındakl 25 Huirnn 
1927 tarihli kanun hUkilml rm mu af ık görUlınUs olm la i§ln olunuı-

1- 2 848 (180) 

UT A 1 İŞÇ AL AC KTm 
!'Ur iye D m r ve Çelilı abrJlıaları mües· 

se si mUdürlUfUnden : 

1 
ı 
l 

7 

2'I 
z. 
1 

' ı 
ı 
1 

7 

o 
2 

kıd ınJk \:f natlan y 7J.lı m ı ' 1 ctI alt· 

H ddchım umumı o h 
Makine u tab şı ı f HaJ.fe f 1 rind ıı onh~ n1ur tercih edilceektlr.) 

mirat ı 1 
El ktrik isi ri ns1'lh 
Birinci sınıf elektrikçi 
Hadd po tnbaŞISl 
1 dd usWı 

llnddc im tezııUıJı-rı tası 
Hnddc Tom ust (H°rincl sımf tomacı ol bilir .. ) 
Tc vilecl 
O iJcn 1 l k( 
Elektrik kayn kçısı 

1 ktrl vlncci ı 
D l \ e buhnr makin lt::ri khı ti 
Bcıu ı u (Tnktir lmud n 1 lno ı l ıımdn·.) 
Frezeci 
Borucu 
Lokomoti ınakhıi-.H ( J>e\·lct dcmlryollnruıdo (ah u oln v ı • 
kinisllik \csikas1nı h iz buhınmnk)_ 
lluhnr \"'lnci ınahint ti (C"KCmi erde v ya yy çl rdo t;nlı l• 
mnk ve m kini fJil.: ve ikıısun lıniı bulunmak) .. 
Lokomotif otc: ç.i i (At çl v lknsıru hfüz bultmm ) .. 
1..okoınoill 1 nıirct •• 

ARANILAN EVS.A 

1 - Askerliğin) yapın"' olmak .. 
2 - Uırun r.nman fabrikalıırda ıne. Jeklcrlvle nlflkalı işl rd .. çalı t·u olmak 
3 - Ustabaşıların sannt mcldcbı mezunu olmnlnıı şarttır. 

İşdleıd n anat mektebi ın ?unu olanlar t rclh cdU ccktir 

VERiLECEK 'O ET 

KarabUkte mü de yapılnook ınıtihruıda göst ı cekl ı liyakata g 
us
50

tn
0 
başı1ara 100 Utt 1'10 llray:ı 'kadın· &ylık ücret ve işçil re d 200 kuıuşt 
kuruşa kadar yevmtye v rilccektir. 

Taliplerin 25/2/1941 tarihlnc 'kadar bonservis \ e Polis hU ıl\hat şah d • 
namesivle l{nrabUkte mU ese ınflrltlrlUğUnc mUı-acaatl rl 

2 - !'i - ~ SGS (190) 

K \ '. UVVL"T, t ;ThiA 

1 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Ev fpaşa cadd inden ynlan 616 sa

) ılı sokakta mevcut v gccil<?miyecek 
ekildc sl\'rllmiş k y larm k itmesi vo 

yerin t iye l, fen ip ri müdUrlURUn. 
d ki ke!öif v 3nrtn mesl vechile acık ek-
lltıney uulmu tur. K if bedeli 247 

lirıı 40 kuru muvnkk t teminatı 18 li-
ra 55 kuru.mır 

Talıplerin lı:> niııatı bankru ına va-
tıranık n kbuılarlle ihale tarlh\ ol n 
17-2-941 P urt M ®nU at 16 da en· 
cilınen mUr C"aatları. 

2-6-12-15 3 (192) 

IZMIR 3 ncü SULH HUKUK 
HlKıMUCtNDF. '· 

a-

Tütüncü) r! •. 
Bahçev na 1. 
Ba~cı ·ar! •• 

Ad n, Mnh ül 'e Kuvvet kimyevi 
brclcrimızln gcldlğinı evlnç.le 

bildiririz 
Hacı Dayat Zade 

R hmi Kar davul 
Halim ~a ç<ır ı ı No. '1 IZMIR 

E A AR ÜDÜRİYETl N 
1 ŞUBAT 941 TARIHiNDE FAALiYETE GEÇMiŞ OLAN YENJ MAOAZALARIMIZDAN: 

Mağaza.sına : Aydın • D nizli • "' Lf• M ğaz 11na : Rf• 
Muğla • iapnrta - Burdur Konya • Niğde 

Vilayetleri tiiccarlarının sıra numo. ası almak üzere şimdidcrı müracaatları ilan olun ır. 

AZİLLİ M zuma : Kayuri -
Sıvas • Kır4ehir • Yozgat 



TEJr!ASIR 25UBA 

SlYA51 VAZİYET Afrikada son askerit~· lllkiRil tBtkikllrİ 
• va~iyet naaıl? 

B.Hitlenn neya- • • • ·Duvru gezdi, is-

.. ltal.yadalti "••11/da:. 
tın bir .,,,., SON HA 

pacağı merakla Bıng~ı ~ayet tiliya karşı ko-
bekleniyor 15 t(UD ıçınde yan toplan 

Amerikalı iki 
gazeteci Yu
goslavyadan 
çıkanldı 

Milli Şefimizle 
Kralı arasında 

lar teati ol 
Almanların ne lıadar 

tayyaresi vaP?· Hare.sal 
Peten AfriJıaya mı Jıa· 
cacalı? italyada yeis 
Radyo gazetesine göre B. Hitlerin 

ııulkundan sonra Almanya tarafından 
yakında girişilecek olan teşebbüs bütün 
dünya efknrı umumiyesini alAkadar 
ecl n en ehemmiyetli mesele halini al
mıc;tır. 

Hitler 1941 senesi içinde harbı neti
celendireceğini ve yeni nizamı kuraca
ğını sarih olarak s8ylemişti. Bu Alınan 
devlet reisinin bir temennisi olmakla 
'beraber bir şey ispat eder ki o dn Al
manyanın harbı neticelendirmek için 
nihayet bir teşebbüs yapacağıdır. Mü
tehassıslara göre Hitlerin bahsettiği ne
tice ancak !ngiltere üzerine yapılacak 
harckct1e elde edilebilir. 

Al'1av Knoks bu mevzua temas eden 
b ~"{\~;tında Almanyanın iyi bir hava 
dc\·resi bulmak ve istilaya teşebbüs et
m k için uzwı vadeli havn şartlarını 
tdkik etmekte olduğuna dair Arnerika
nm elinde ma.IOmat olduğunu söylemiş
tir. Yine Albay Knoksa giSre Almanlar 
yeni bir tip tayyaN.' aramaktadırlnr. Bu 
tip nedir? 

Acaba Almanların ellerindeki tayyare 
kuv\ E'ti neden ibarettir? Dün Londra 
:radvosunda bir hava milt.ehassısımn 
"er.li';i konferansta Almanyanm elinde 
35 bin tayyare bul\,lllduğu ve bun1ar<lan 
anc;ık 6 bininin derhal havalanacak bi
rinci sınıf tayyare olduğu söylenmiştir. 
Almanların en 90k meşgul olduktan tip 
en yü.k..c;ekteıı uçan tayyarele:rdir. tngi
liz.leri Alınan istilasını karşılamak için 
hazırlanmış bir halde bekliyorlar ve di
yorlar ki cbu teşebbüs bizim için ne 
kadar büyiik bir tehlike ise o nisbette 
bUyük bir fırsattır. Zira Alınan teşeb
büsü suya dü.5ünce Almanva 'hilsbütün 
cıkmaz.ı girecektil". 

G l\R.Bt AKDENlZDE 
Garbi Akdenizde Alman teşebbüsü 

Vı.sinin tazyikiyle alftlcalıdır. Vişiyle şu 
'ftya bu şekilde işbirliği temin edilme
dikçe garbi Akdenizde bir Alman te
şebbüsü bahis mevzun olamaz. Bu se
bepledir ki garbı Akdeniz teşebbüsü 
m~vzuubahis oldukça daima V~iye ba
kılmaktadır. Vışide bu hususta biiyiik 
bir bedbinlik vardır. 

lsviçreden gelen haberlere göre siya
si müşahitler büt""11 F.ransanın isgalini 
içtinabı imkansız hlr vakıa saymnkta
oırlar Bu sartlar altında Mareşal Pete
nin n~ yapicajh merakla soruluyor. Al
m~nya bütün Fransayı işgal ederse La: 
vali iktidar mevkiinC' getirecek ve belkı 
Mareşal Peten şimali A.frikaya kaça
caktır. Bu sebepledir ki general Vey
gandın ougün şimali Afrikada söyliye
ceği nutuk büyiik alaka uyandırnıakta
aır. 

1TALYADA YElS 
Afrikadan gelen haberler ltalyada 

büyilk yeis uyandırmı.~tır. Bütün İtal
yan imparatorluğunun yıkılmak üzere 
olduğu bazı 1ta1yan1ar tarafından da 
te!;lim edilmektedir. Gazei Del Popolo 
diyor ki: Bütlin İtalyan irnparatorluj!u 
İngilizlerin elin<? geçse bile bu muvak
kat olacaktır. Bu harbın neticesinde İn
gilizler mağlQp olacağına göre ltalya 
imparatorluğuna kavuşacaktır. 

Bu satırlardan anlaşılıyor ki İtalya 
için tek limit Almanyanın zaferidir. 

ROMADA HARP MECLlSi 
Romada yüksek harp meclisinin mü

hhn bir toplantı yaptığı, Mareşal Graç
yaninin bu toplantıda bulunmak için 
Libyadan Romaya geçtiği o içtimadan 
80nra !.ihyaya döndlitü bildiriliyor. 

HAB!ŞlSTANDA 
Ha:beşistanda bir isyan başlamış ve 

iiğer yerlerde İngiliz taeyiki artmıştır. 
Zritrede bem1n ve gıda maddesi dyad~ 
myle azalmıştır. Şehirlenleld halkın bir 
bını yiyecek bulmak ~ memleket 
~erine dağılmaktadırlar. 

FRANSADA BUHRAN 

muhakkak dü- •· d •. 
k

• ~or u 
şece tir 

Duv•e Alman tayyOl'e-
'J'ralJlıısun laü• F•ansız dlerfnin niçin Gazeteeııeı- lllr ,_,,a 

ve BelçlJıa Jıuvvetle•i eellennem lıöşesi telefon Jıallannaaldan, 
taPafından lfgal edile· dedilılerini anladı telsizden istifadeden de 

ceğl anla.sılıyor.. Londr~ 1 (A.A) - Vander .. Vilki menolunınıqlaıe •• 
d . .. Lib da D Duvru zıyaret e~tir. Duvra nıçm ce- Belgrad, 1 (A.A) - Royter ajanı;ı 

Ra Y~. gaze~e gore r~ . er· hennern köşesi adı verildiğini bu ziya- bildirı"yoı· •. I"talyanın şun' alinde 1·---ık-nenin duşmesındcn sonra sahili takiben . 1 anl V"lk" · · f AdL.Q 
n· . . tika t" d il . har ı~tmd retıy e aınl§t.ır. ı mm zıyare ı es- lıkl ,. kt ın haL-~-! ve,....,.,;., olduklan 
nmgazı ıs me. ı~ c ~ .. e"'11 ~ nasında uzun menzilli Alman batarya- ar ,.ı ı,._. ucruu • •• ._, 
devam eden İngilız motorlu kuvvetlen 1 iki d f D ka f li ete geç iddia edilen iki Amerika gazetecisi Al· 
Demenin 170 kilometre batısında Barre a.:1 e a uvra . rşı aa y ·· - manyanın da müdahalesiyle cez.alandı
kasabası önüne gehnişlerdir. Burada mış bulbu.nuDoyorl~dıta. Yınc b~Dsırada ~uş- rılmışlardır. Bunlardan birisi bir hafta 
muharebe olmaktadır. İki günde şarki ~ın 

0 
~r r:"e yyaresı U\"l" u~ müddetle telefon kullanmaktan, diğeri 

Libyanm en iroalı ve dağlık arazisini rmVilek. 0 ~ u·.tos . ··g'le telsizden istifade etmekten menolun-
katcdcn uıotörlü kuvvetlerin $imdi bu- w ~· • buvr dşa un'! t?eznuyş ve kot muşlardır. 
l d ki kid 80 90 kilo ..__ yemegını ura a yemış ır. eme en . 
un u arı mev en - meux . ·ı!! k k ların Berlinin iddiasına göre !tahranın ~-

uzaktaki Bincraziye varmalan bir .rnn sonra istı cıya arşı oyan top na- aı· d k ıklık.I kt v h be . . b .. .. - ıl işl a·v• . .. .. tür ş t "d ke m ın e arış ar çı ıgı a rıru u meselesidir. Barce kasabası beş mühim s e ıgını gormuş . a oya gı er n iki Am ikalı tec" . l dir +._. 
· · · · · Alman bombalarının plajdaki binalarda er fo(aze ı vermış er · lKJ 

şosenın telakı mahallidır. Bur.ısı ışgal bilh G nd ld ki tahr"bat gazeteci Yugoslavyadan çıkanlmışlardır. 
edildikten sonra Bingazinin uzun bir ve assa ra ote e ı mı 
mukavemet göstereceği zannedilmiyor.. milşahede etmiştir. Grandotel geçen se- -•-
Bu kuvvetlerden başka Tobruktan doğ. ne gazetecilerin merkezi idi. Vilkl s~il- italyan esirlerinden ÜÇ 
ru~ doğruya Bingaz.i istikametinde gi- deki ~skeri. mü~afaa mevzil:~ne gıre- bini Hindistancla •• 
den Instiliz kuvvetleri İtalyan mukavc- rek zıyaretine ruhayet vennıştir. 
metini kırarak ilerlemektedirler. Şimal- Yarınki Pazar gün1.i (bugün) Bir
den ve cenuptan ilerliyen bu kuvvetle- minghanı, Kavantridc bombardıman 
rin Bingazi civarında birJeşmcleri bek- edilmic; olan mahalleri gezeCEği bildiril

Bombay, 1 (A.A) - İtalyan esirlerin
den üe bin kişilik bir kafile Bombaya 
gelmiştir. Aralarında dört general. 200 
subay vardır. leniyor. En çok 15 gün içinde Bingazi- mektedir. 

---~---nin de Bardiya, Tobruk ve Demenin 
Llkibetine maruz kalması ihtimal <lahilin
dedir. Bingazi de Derne gibi yalnız de
nizden müdafaa edilmek için yapılmış 
1stihkimlara maliktir. Harck3tın kendi 
aleyhlerine tecelli etmesinden sofıra 
İtalyanların bu şehirde sahra usulüyle 
bazı tahkimat yapmış olmaları kabul 
edilebilir. Bin~ziye karşı hafif ve ağır 
tank birlikleriyle İngilizlerin yapacakla
rı bir taarruz hareketine karşı sahra 
usulüyle yapılmış bir rniidafaa hattında 
İtalyanların uzun müddet mukavemet 
edecekleri zanedilemez. Fikrimizl'e ar
tık şarki Libya işi İnıcili:zlcr tarafından 
halJcrlibniştir. Bundan soııraki harekat 
bir temizlt"me İ<>İrlir. İngilizler garbi Lib
ya işini, yani Trahlus -:ehrinin isgalini 
Çad mfüıtemlekt•sinden simale hareket 
eden hür Fransız kunıetlcrivlc bunlara 
iltihak ctmis olan İngiliz ve Bekika kuv
\'ctlerinc bırakmış gibidirler. Merzolrun 
isgaliuden sonra hu lmv,·cilerin Trahlu
sa ''armak için garbi Lihrn l'imcrinde 
700 kilometre mesafe katetmeleri la
zmıdıt". Bu km vctleriıı hu ıncsa(cyi 
tedricen katederek -;imale tloi:ru ilerle
meleri muhtemeldir. 
ERİTREDE VE SOMALİDE 
Eritrede İtalyan mevzilerine karşı İn

_gilizlcrin hazırlıkları de,·nm ediyor. 
Kenyadw1 İtalyan somalisine harekat

ta bulunan kuvvetler 80 kilometre iler
lemişlerdir. İngilizler cenubi Afrika do
nanmasına mensup ki.içük cüzütamlann 
himayesinde İtalyan somalisinin ba7.ı 
noktalarına asker çıkarınısJardır. 

Çıkarılan askerlerin Nijerya İngiliz. 

sömürgesinden olduğu bıJdirilmektedir. 
---«&---

Amerilıamn ispanya 
ve Fransaya vereceği 
yiyecelı işleri 
Madrlt, 1 (A.A) - Buraya Amerikan 

---~---

AI m an hava 
hücumları 

pek hafifledi 

A rna v utlu k ta 
In~iliz hava 
bas kınlan 

Bir llaftada Alınanlar 'J İtalyanlar gafil Cllllandı, 
lnglJizle• on dolıaz 'adırlarından çdıanlar 

tayyare JıaylJeUUer mlt•alyöz ateşine 
Londra, 1 (AA) - Hava nezareti- tatuJdU.. 

nin tebliği: Dün hava kararmadan biTaz Kudüs, ı (Radyo_ S. 22) - Yuna· 
vvel dütman tayyarelerinin zayıf faali- nistandaki İngiliz hava kuvvetlerinin 
yeti kaydedilıniııtir. Bomba atılmamış- tebliği : 
tır. Kayde değer başka hadise olma- İngiliz bombardıman tayyareleri Ar· 
mıştır. navutlukta Tepedelenin cenubu garbi-

SON HAFTANIN HA VA HARBi sindeki mühhn askeri kamplara ve bina
PLANÇOSU lara taarruz etmişlerdir. Dtişman gafil 
Londra, 1 (AA) - Salahiyetli bir avlanmıştır. Bombalar hedeflere isabet 

mnbadan bildirildığine göre 3 1 ikinci ederek siyah dumanlar yükselmiştir •.• 
kanunusanide nihayet bulan hafta zar- Çadırlarından Çlkan dilşman askerleri 
fmda havanu1 mi.isaade:ıizliği yüzünden pek alçaktan ucan tayyareleriınizln mit
her iki tarafta hava faaliyeti mahdut ol- ralyöz ateşiyle ağır zayiata uğramışlar-
muştur. Jngiliz tayyar]eri Almanyada dır. .. . .. 
ve meşgul arazi üzerinde dört gece fa- Tayyarelermuz k.amılen uslerme don-
aliyette bulunmamıslardır. Hanovrde müslerdir~ 
sanayi müesseseleri. Almanyanın §İmali ---
garbi,jnde muhtelif hC"defler bombar- R MAMJ 
dıman edilmis, Loryanda Alman deniz 11 
altı üssü bombalanmıtır. 

Ayni hafta içinde ingiltere üzerinde 
düşürülen2 3Alman tayyaresine mukabil 
bir İngiliz tayyaresi kaybolmuştur. Düş
man arazisinde veya işgal altındaki ara· 
zide düşürülen 70 Alman tayyaresine 
mukabil 1 B Jngiliz tayyaresi düşmüştür. 

Afrikada, Arnavutlukta ve Maltada 
8 7 düşman tayyaresi hava muharebesin
de düşürülmüs. 97 düşmnn tayyaresi de 
tahrip edilmiftir. 

Alman ekalliye
ti hareketini te

hir etti 

Kızılhaçına mensup sekiz mümessil gel-
t (..._......._•-•-n-•-·-•-ı• a-•-•- ar• 

miştir. Bunların beşi :.-.µanyaya verile-

ARAŞTIRMA VE SiLAH 
MÜSADERELERi BERDEVAM 

rek bu~dayın tevzii i.şint- nez.arct için lzlandada 80 
Madriddc kalacak, di~er fü;ü Fransaya 
verilecek yiyecek işini tf.nzim icin Vi- b• J •ı• 
si:ve gidecektir. ID nın iZ as---*- ... 
Siyam, Kam.bo~ $ehrini 
mutlaka istiyor-
Londra 1 (A.A) - Royter ajansı.. 

keri toplandı 

Bükreş, 1 (A.A) - Lejyonerler 
nezdinde işlemek üzere olan verici bir 
radyo istasyonu hulunmll§tur. Yeni a
raştırmalar yapılmış. sJlihlar müsadere 
edilmiştir. Bükreg mahallelerinin yağ
rnaaında ele geçen eşya toplanmaktadır. 
Hükümet yehudilerden zorla alınarak 
satılan eşyayı sahiplerine iade etmekte
dir. Lejyoner teşkilatınca azledilen me
murlar vazifelerine iade edilecektir. Al
man ekalliyetinin Romanyadan herek.e
ti tehir edilıni§tir. 

Ankara 1 (A.A) - Yunan hükiimet 
reisi general Metaksasın ölümü müna
sebetiyle Rei.sicümhur İsmet 1nönü ile 
Yunan kralı ikinci Jorj arasın.da aşağı
daki telgraflar teati olunmustur: 

Majeste ikinci Jorj 
Elenler krah 

ATlNA 
Büyük devlet adanu Metaksasın öH.ı

miy1e dost ve müttefik kahraman Flen 
milletinin uğradığı acı yası en derin bir 
teessürle haber aldım. Derin taziyeleri
m.in ifadesini kabul buyurmanızı ve Ma
jestelerlyle milletinin bu münasebetle 
duyduğu acıya bütün TüTk milletinin 
i§tirak etmekte olduğuna itimat buyu
rulmasını rica ederim. 

lSMET ıNöNO 

* 
Ekselln..o; ismet inönu 

Türkh·e Rcısicümhunı 
. ANKARA 

Mümtaz iş arkadaşım hükümet reisi 
Jan Metaksasın §ahsında Yunanistanın 

--·-·-·- -·-·-·-·-· 

uğradığı e 
habbetle do 
mütehl'yyiç 
şekkür ede.I'. 
let.inizle do 
Jetinin göst 
beni, gerek 
rette mi.ite 
lekeüınizi sı 
ğun kuvveti 
mekt~. 

Ordu mensupla 
vil klüplerde m 

yapmaları y 
~~~~~-~--x•y·~~~~-o 

An.kara 1 (Yeni Asır) - Genel kur- muvav.n.flık 
maylık tarafından beden terbiyesi ge- lim ve terbi 
nel direktörlüğüne verilen yeni bir emir alınmL" olan 
mucibince bilwnuın ordu mensuplarının dukları müd 
sivil kulüpleri temsilen müsabakalara lundukl.ırı 
~<:tirak etmeleri katiyeUe menolunmu~- dahi ıştirak 
tur. Buna nazaran muvazzaf, yedek su- Bu l'mi.,. b 
baylarla bilwnuın askeri okul talebc.-J, leı..b· ·dilı ı 
•cı-•-•- •-•-D-~•-11-•-•-a-•••-•-u•~....-. 

latan bul da 200 kadar 
ist.anbul 1 (Yeni Asır) - Şehrimızde ihtık.ı• la m 

devam etmektedir. Şimdiye kadar muhteliC :-;u laı in 
sayısı iki yüzü bulmuştur. 

Makineye 
Verilirken 

Japo 
yük 

!MI 11 mJ-911ilfMll'lfl k 
In~lizler Trab- J~ ... : .. 

1 

lusi{arbı bom- ~:~r~. i~~::~; 
b 1 d 1 

' lfon, l'yaleti a a 1 a.r tarafmdan Y•l 
ınete •, aını 

J vapur hasara uğraeıi .. 
dı, rıhtımda, istasyonda 

müteaddit yan§ınlar 
çılıarıldı.~ 

Kahire 1 (A.A) - lııgiliz hava kuv
vetleri ınnınni karargahının tebliği: 

rı sık• t! ı mak 

Dün get:e İngiliz ha.va kuvvetlerine 
b miştir Barcl mensup bombardıman tayyareleri Tra -

lustaki doklara şiddetli bir hücumda yöz ate"ine tt 
1 d yarcleri aynı 

Bankoktan bildiriyor: Siyasi müşahit
lerin kanaatine göre Siyamla Hindiçini 
arasında ihtilMı hal iç.in Tokyoda toır 
lanan konferansa giden murahhaslar 
nazik vaziyettedirler. Zira Siyamın 
müddeiyatı artmaktadır. Siyamda neş
redilen harita1aı-da Kamboç şehri Si
yam hudutları içinde gösterilmi§tir. 

lfevyorJı, J (A.A) •• 
Tas ajansı fJlldlrlyo•: 
izlandada 80 bin lngl· 
llz ve Kanada asJıerl 

bulwımuştur. Tonlarca bomba iman n teccmmııların 
-•ııww bulunan gemilerin ve deniz tayyareleri-

... 
nin arasına atıl...,•ctır. 8 bin tonluk bir tipınde bir dti 

--·-MACARİSTAND.A. 
ıı mebus mahkUın oldu 

toplanınqtır .. . 
Nev yorlr bahri infaat 
tezgdhları ilti misli 

ıınrl•te-ye tavvare ·~· zın h. cunıu"·a 
&- .,,.. 11 °' ticaret gemisine bomba isabet etmiştir. • .... htl .. Uiltları a~aldL. d yare ı takip " Gemiye ateş verilmiştir. 4 bin tonluk i- alevler İ<•inde 

Londra, 1 (A.A) - Bugün İngiltere- ğer bir gemiye de tam isabet olmustur. Şark'i İtalya 
nin şarkında düşman tayyarelerinin ba:· 8 bin ton hacminde başka bir gemi ha- Asoıaranın 40 
zı faaliyetleri olmuştur. Münferit tayya- sara uğramL~tır. Limanda deniz tayya· sindı: Toranni 
reler Norfolk ve Subbolk eyaletlerinin ı · d.. b b-'-- b' •~·· 

Framanın iktısadi nz}yetl hakkında Budapeşte 1 (A.A) - Yüksek mah-
IDalGmat Teren bir Alman gueteslnia keme memleketin emniyeti aleyhinde 
.. berini nakleden TM ajanama l'Öre bulunmakla suçlu Okluhaç fırkası me
rransada iJctısadt ftZiyet gittikçe fena- bu.sJarından 11 kişinin muhal\Pmesini 
~br. t19izlerin 88)'m 2 milyona neticelendirmiş ve evvelce verilen ee
.-nmıbr. ltaizllk belli batlı Fnnaız en- zalan ağırlaştırarak tasdik etmiştir. 

re erı arasına uşen om il.lill" ıı· ""'.r - pin<lt dört dii 
bir kac noktasını bombardıman etmi$tir. tahri · div ·· ta e i 

b.r. vüt.t:.lü vor Bazı binalarda hasar olmuştur. Az mik· yareyi 'p etmış, ger uç yyar y ateşine tutul 
u ,. U ,.. dar de hasara uğratmıştır. Cenup rıhtımı üçünü tahrip 

4ılüatriainln çok az kapuite ile ~- ----------
mıdan ileri gelmektedır. Sanayiin ~erilemesinde ç0k mUhiın bir 

Sulh zamanında 100 bin amele amil de kömürailzlüktür. Fransa kömü
hllanan otomobil •nayii timdi 40 bin rünü lngiltere ve Almar'ıyadan getirt
amele çalışbnyor. SuDı zamanında mekte idi. Simdi f ngiltereden kömür 
Fransa müstemlekeleriyle birlikte bir alamadığı gibi Almanya eskiden verdi
•tısadi bütünlük tetkil ediyordu. Bu- ğinin ancak yüzde otuzunu vermekte
.Un bu vaziyet mevzuu balm olamaz. dir. 

N k 1 (AA) N k T da ölü ve yara)ı kaydedilmiştir. d · •~ h garları üzerine de evyor , . - evyor ay- · ve emz wayyare an vasıtalnn, tec 
»Lb N -•~ bombalar dii.,m>t.,tü"r. tnfiliklar olm~ mis gazetesinin isrin aratına göre ev· ~ -r-·~ taki edilmiştir. 

york belediye reisi beyanatta buluna- Japon ask~ lltltçesl ve~~ siyah dwnan bulutları p. Arnavutlu~ 
rak Bahriye nezaretinin Nevyork bahri Tokyo, ] (A.A) _Önümüzdeki nisa- etm~ .'. nınc1a .:ı~~ı-·olunda ne m~nsup b 
inııaat te-:rgahlarının randımanını iki mi.,. b Gumurk rıhtu ve u.:DU4.r d ı ıı ki ... nın irinde başlıyacak olan yeni senenin .. e enın 
line çıkarmayı tasavvur ettiğini söyle- fevkalade askerl bütçesi bugün kabine- bir çok yangınlar çıkm~tır. ~u~manın Dokaia hücu 
miştir. Bu tezgahların genişletilmesi nin tasvibine arzolumnuştur. Bu büt- hava cJafi bataryaları şıddetl~ . hır ateş esnasında ç0k 
için 1 5 milyon dolar tahsis edilecektir. çede 4 milyar 880 "inilyon 200 bindir. açmıştır. Yine Trablusta. tn.~ıliz a": ve tır. Tayyarel 
Yeniden büyük tamirh:ınc havuzu inşa Çin harbinin basından· beri fevkalade bombardıman tayyarelerı dun ye~d~n lardan çıkan a 
edilecektir. Bunlar 45 bin tonluk harp askeri rnasraflann yek6.nu bununla 22 Ba.rce tayyare meydanma .. şiddetlı ~ır tutmuştur. Bü 
gemilerini istiap edecek hacimde ola- milyar 335 milyon yene baliğ olmakta- taarruzda bulunmuştur. Yüzlerce yuk- eden tayyarelc 
cakbr. dır. · sek infilikh ve yangın bombası atılmıc;- dir . 

EL HAMRA Sinema~ında BUGUN 
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