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No. 10737 Kırk Altıncı Yıl FİATI (5) URUŞ2'11R 4 s·uBAT SALI 1941 1 
İrobyw sahibi : SEVKET Bti.GİN 

Basrn;harrir ve umumı neşriyat mUdUrO 
. HAJUU OCAKOtLU __ 

A BoNl" $ E R A İ T f 
DEVAM MÜDlJETİ Türkiye ;cin Haric için 

St'nelık.-.... 1400 2900 
Aln avlık........ 750 1650 

GU..-ıU ı:tccmi.s oüshaiar (2!i) k~ur- • 

1' E L E F" O 1 ~ 269'1 

ill\n crec;ıt ınrlan gazetPmiz mesuliyet kabul etmez 

Af 1 AD 1 LYAK AR · 
MiİŞKÜL VA~IYETTE 

fnifili~ler Erit e· 
de Barentuy 
ve A_goidatı 
zaptettiler :. 

, 

Asmar ile Musaüua 
deniz üs.sünün işgıiıl de 
yalım görünüyor_ 
Kahire, 3 (A.A) - İngiliz o 

umumi knrarguhının "'tebliği : 
Eritred rcntu l inin İi illi. kuv- · 

1 

1 Ka vseride kayak sporları 
.1UlS17~~ .ıup!llf'C {U.I - (! nsnH) t 'JU:'ıl .. .ı\V)I 
-:ık. n J« dın erkek 50 k!c:i Kn~ &>ri ~. lli.inin iş-
11rnkh; ı" <mlcdcn ı;onra kauık sporl. rı ~ npmıc;
Jardır. Öf!.le \°Cın<' •ini de Aı erik. n kolle3indl' 
~f'rri Jcı clir. 

,, ________ , 
YENt ASIR .. fotb • ında b:ısılmı~tı,. 

B. Rtı.n•e!tm şqhB1 m m~ısili n:bay Dona ı an 
btikbal edllirke"n 

Ank vctlerl t:mıfmdan · ~nl edildii!i 'ldirili
l • C b Afrikada Dökatn cephesin
d Habeş huCludund 15 kilom e İ(e-
ri.) e ncrliy~ı lrU\'\'Cilcrimiz ilri İtalyan B. Ruzveltin 
müstahkem nıcdı.ilni t gol etmlşwrdiJo. şahsi mümessili 

AGORDAT 'fA Dt)$'11) -------~----~s•x 

.Dün Başvekiliwiz ve 
Londrn. 8 (A.A) - Ro:yter ajansının 

nskerl"milnekkJdi, Agdrdatın mptmı ve 
Habesistnmn mUteaddit cephelmnde el
d edilen terakkileri İngiliz nskcn lrud
retmin ve İtul.van askeri lly&katsizliiö
nln birer delili ol.'\rak kaydettiktrn fiOn-

1~--;.liiiii'iiiiiiiiiiiiilllııiıılııiiiiiiiıl•liıillıliiıiiiİiİiİIİlrıiiıİİİiillİİİIİliİIİIİIİIİlllllİIİİi ... İİİİİIİİİiliiııiıiiiiiiiıiil•••ıııiııiiiıiııiıiİİİİiiİİ•iııiiıiİIİIİİiİliiiliiil . ro .İngiliz ilerleyişi ~in ~ellen yolun 
dob Afrikasmdnki ..f talynn milstemle. 
kelerlnin f:n mühim noktası olan · Mu-

Hariciye vekilimiz tara
fından kabul edildi Bıı rentu ile Agordatı ve lı<t§lıca 1~cdc/l<l7'ini t.eşkil edMı. Aaır ara ile Mtıgauvot1ı savva limanın ulaştıran en kısa yol ol-

--~~~~~~~~~~--~~~~~~~-g_ö~ __ erl_r~h_a_ri_ta.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---- duAunuzikrediyor. ~Iuhnrrh.~I vvn

J •gıl ·len l~Titrede ·cıptPttiHen 

Almanlar 
itiraf ediyorlar 

-·-lngiliz halkının zafere İmanı 
.,e tahammül kudreti bütün 
lahminlerin fevkindedir ... 

'EVl<ET RlLGIN 

Ahnanlruıın n }apınak nilctindc ol
iuju tetkik edilirken muhtelif i tikn

etlerde :\ npılınası mümkün ohm t~ ch
•tisıcrin atöuleo ı(c~irilmesi. asıl t.ehli
enln n rede teka lif c-tti~ini nnlnmn!tn 
ardım ctınektct'\.i,r. 

Arnavutlukta ıtalganıar 
ağlr zagiat verigor 

A vlonyaya şid~ 
detli bir hü-
c .m yapıldı 

A!'nauııtluğun ınııhte ·ı 
yerlerinde hare1ıtit 
unanıııar lehinde Arnn\ ıtluktn, 1...ibyada ita}J an ordu

na indirilen ni:ır darbelerden sonra 
• ıverin Sarki Akdenizdc p:ırti~·i kny- infıişaf ediyor •• 
ttiğinden kimse iiplıe edemez. Al{dc- Atinn, 3 (AA) - Dün nkşam neş-

nizin Sark kapı ı Sih·cyş ve Hindistan rcdilen Yunan resmi tebliği: 
.)'Olu artık tehlikeye maruz değildir. Bn Mes'ut neticeler ve.ren mevı.ii hare· 
~heple f;imdi Almnnlnrm aözlerini Ak- kt<t cereyan etmiştir. Bir bç esir aldık. 

enizin Gnrp knpısmn dikmckri pek Yunan emniyet nezaretinin dün ak
nlıtcmcldir. Bay Bitler ve erkiıruhar- şamld tebliğine göre de memleket da

Wy i isp nyn ilzerindcn Ccbelüttnnğn hi1inde sükun hüküm aürmüotür. 
hınıei:ti dii ünmii olabilirler. Knnaati- A VLONY A BOMBALANDI 
nıizce Lpruıyo ''C Fnınsanın muvafakati Kahire, 3 (A.A) - lngillı: bava ltuv-
~e hnttü is birliği t min edilnıcdik~e vetlcri karargahının tebliği: 
Ahnıınyn bö~le hi.~ h~~te ~~ret cd~- Dün bütün ortn şarkta avcılaruruz.ın 
IDeZ Hnlbuki ne AolAdu!"ıct! hır ıç harbın tn rruzu keşif uçuılarına, bombardıman 
:ıır lnrnlanm .~fila b~nesın.de ta ımakta ve keşif tayynrelerimizin hücumlann 
lan p:m~:. bhyl. ~ır dclıcc m:ıcern:va devam olunmuştur. 
·~ l:? m~t~ınn~ ıklır. Ne de 1-'rnnsanın Arnavutlukta Avlonya limanına bom
~ mütte{ıkine. ~aı·sı c~~~ di.işına'!ı A!- bardıman tayyarelerimiz tarafından ye-

~yn He nskcrı ıs hlrlıJ:ı yopmn~n nı- niden hücwn edilmiştir. Tayyarelerimiz 
etı. V~~dır. • • hedeflerine yaklaıırkcn ıiddetli bir ha • 
. Btlyuk Urıtnn) n ımparatoı·luı,'lt nley- va dafi aletine maruz kaıını. fakat bu
n~c;Jd tehdidini zahi~en olsun muh~!n· na rağmen alçaktan uç.arak ' depolara, 

._ ıı;:ın, iwlynya nıiihnn km·,•ctler ~on- mühimmat stoklanna ve bir odun de

.teren Alnmııy:ınm blitiin F~ıımmyı i · posuna İyi neticelerle be>mbalann1 at- . 
ı:~l. ctnıclt 'e .Rnlknnlardn bır ~arckete mrığa muvaffak" olmu Jaroır. 
t:mc;ınek suretn le :!nrbt, 1erkC7.1 ve şar- JTALY AN ZA YiATI ACIR 
ili ~kdcni7: sahillcrhtdc 3 ~lc.sınck ~~t~- Radyo gnze;esin göre Arnavutluk 
°! smc ~clıncc. hı~ tcscbbils zannedıldı- c,.phesindc muhtelif yerlerde harekat 
iindcn dahn <.ıok ıınkfinsızlıkl r nncdc- y 11 1 h" ..1 • k' f t kt di 
ttk ınalıivcttcdir. u~, n ı ar c ın.. .. c m ı c mc ~ r'. 

V. · 1 · k'" t' · rt -'·an ı nlktı.r.. Ozumsuyu ve T cpedelcn arasında !tol-ısı ııı .ınıe ıııın o a"" ' »• 1 · 
IU"n h"'t" L' , .-17. miistemlekc imnn. :rnn arın sık sık yaptıklan muknbıl ta-

• ıı un rran,, .,.. zl ·· k'" ··ı ·· • l 
rntorluı..,'lt Dcs;oli t olaraktır. Balkanlar anu ar tnma~ncn P~s ur~ mus '-'C ıta -
~ kolayca 'utulncnk lolmın değildir.. yanlar çok agır uyıntn ugratrJmıştu. 
Bir Rnl un seferi ilk hamlede Alman- YAPTIK~RI ZULMUN 
Sa icin hn~ati chemmi3ct t~ıyan Ru- K~ll mlNE G~RE !AV.S1F1 

Oı-ıa §<&Tk Ittrıifü ordıısu. başktrnımıdam 
Mat'<'şal V«?uel lıaua ktn:vetle1·i 

bcr ktımaıuumiylc._ bember 

Bingazi·)le tlo~ru 
-----····-------

Italyanlar mu
kavemete ça

lışıyorlar 
( . .._..._ 

Alman tayya•elerl 
Libya hareııaıına 
i$t~aJıe başladı.. 
Kahıre 3 (A.A.) - Royterin Derne

dcld muhabitj Demeden tnrdedilen ttal
Ymılnrı~ şehrin bir kaç kilom.c~ gnr
bmdalti ~ğlardn ·1n.gillz lntnların:ı k. r
§1 mlinnn1druı~ bir :mukavemet g~. 
dı1tlcrinj, lngillr. kuvvetlerinin ise bu 
mıntaknda hnlen hava kuvvetlerinin de 
yardımiyle if harclretlcriyle meşgul 
olduklarını bildiriyor ve şunları Utıvc 
ediyor: 

- Sonu 4 üncü -S~ilede -men petrol kuyulunnı •. .,imendifcr hat- Atına .a (A.A:) - FAS.ırlcr uzerınde bu-
l rını lnı:iliz tayynrcl rinin fın1nnsız hii· lunan hır emrı yevınıdcn nnlıışıldığınn • -·-•-c ,;.._._._

0
_,_.,..,_,_,_ 

cıımlarına ınanız hırnkncaktır. Avni ,.,n. göre Siennn adındnki İtalyan fır.kası ku
blanda Alnuın~n Halkan devletlerinin mandam ttalynn kuvvetlerinin ricnti es
müştel't!k Tiuıluıv~nıcti~·lc luırşıla~acak . nasında Filyat kasnbası halkına yapılan 
tır. Bu nmk:ncmctliı kıymetini , e ma- mc:uılimi şuursuzca hareketler şeklinde 
nasını Alnı nlar her 'kt'~o;tcn daha iyi tavsif ebnektcdir. 
ilce~ me~,~~cd~rleı:. Zira 1914 - 1918 tlkkfınunun Uçilncü gUnU dilşmanın 

lıarhınde kuçuk Sırbıstanın ,.e Alman· tnkibl esnnsındn ~ır yaralı ttalynn ihti
ların silıih rkndnsı ola~k plıraınan yat mUlLı.inıi Virjirtlyo harp meydnnın
Türk ordu unun nf! harikalar )'arattık- da tcrkcdihniştir. Ana~ namında bir 
lanm ı:önnüslerCtir: ~u~p dı~r~~n Yunanlı mUlfız1m onu sırtında taşıyarak 
kendi ha k nnn, iS1ıklallen \C hurnyet- <: 2 • • S lı"I J 
•~ri ui!"nında u1ınc ini hilen yeni dfuı. 0

"'' ıncı a ı e e -
manlnr iU\e etmeleri akıl \e ntnntı,,... 
kolal lıkla kabul ede~'İ bir Cl yıla-

z. Hundan 6oLıyıdır ki askeri münek
kitler J 9U ene.sinde harbi hitirnıek 
mecburi~ etinde olnn A lınaqyanı n Bri
fatıl"t\ ndnlannı istiHiyu teşcbbiis ctm<;k· 
ten b~ku t•nrı~i knhnndıi!ıniı kanidirler. 

Amerika bahriye nnzın Albay Knoks 
iıniimiizdeki iiç ny diinyanın mııkmldc
tntı hnkıımndmı en hulırnnlı a;\ lnr ola
<'ağını sii,' lemi tir. Hu iic ny iı·iıule A1· 
'hlnn)a. 1ngiltere harbinin kat'i ınuhıı
l'cbcsini \ermek nİ) etindedir. Bu m. k-

tla taarru7. ı>lnnlnrmı 'c hnzırlıkbrını 

1 
Yapını hr. Elindeki hiitiin harp , n ıt,1 • 
larım kullnn:ırnk ingiltcrcl c bir ilıra<· 
h reketi l apınaj!a c,:alısnraktır. 

Ma~tada 2 ltalyan 
tay var~ai clüıürülJü 

Kahire 8 (A.A) - lngıliz hava 
kuvvetleri knral'gfıhmın tebliğine 
gUre dUn Malta Uzerinde uçan bir 
ın1ktar dU§man 'tayyaresine tngiliz 
nvcıları hUcum etmiştir. 1kl Fhıt .U 
tııyynrcsi tahrip olumnuştur. 
··-·-·-·-·-·-D-~1-1-1•1 r -0 

F~~nt 1941 İn:?illerc:;i. 1940 Jıaz.iran.ıı 
tı-'-1 ''•"'İltcrcdcn banıba kadır. Britan)a 

• onı,. :? inci Sahifede - IYıu cı ordusunt n nihaı hedeflerindeq biri i tt§kil e<Mm Dr~cm bir uiiftin"ı 

mn uııtı Hn~stımdakl ttnJyanlnnn 
man vj,yatı Uzerind~ milthlş bir darbo 
o~ıu \'e bu liımuıın Jşgall31Je İtalyıin· 
lann Akdenb:. ;ımıvnsalesiılln keslleceii 
ı:pöi t~mi donnnm:u>ının ela muuzaııı 
k,ıyıneti hfıiz bir fi c-Jde edece!fni sl>y
liyor. 

Eritrcnin mulıteliC mıntnknlarında rf. 
cat yolları tehlikeliC diişen 1talyanlarn 
knrşı yapılan hnreklitın ln2ilizlcrin pek 
yalnndn Asmnraya hiicum edceeldcrini 

Ankara 3 (A.A) - Baıvekil Dr. Refık Saydam b~gün (dün) ~· 
ı ı de haf vekalette Amerika büytik elçisiyle. b.irlikte Bay Ruz.ve1tın 
tahai mümeuili alhay Donavan'ı kabul etml§tir. 

Albay Donavan Amerikan büyilk• elçisiyle birlikte hariciye vekile
tinde Hariçiye velôli Şükrü Sara~ğlunu ve .H~ciye vekaleti umumi 
katibi NUD1L"l Monem.encioğlunu ziyaret etmJJtir. 

1nı11111111111111111111 nı ı ı ı ıımımnn ı ı ı ı ıı 11111111111n111111ıııın11111111111111111111111uımı111nmııııı1111 ı un 

t!ÖSterdiğini SÖYIİlCD mulınrrir Asmanı- 1 .. 1 . ki tı Si kat'"ıle 
dan ~f?sn' 'D ili.erine kolaylıkla iniJebi- arın o un Brl a 
lecc~ı kaydcdıllor. ---·-----

Habeşistanda ıtaıuan- Amerikada gardım ligi 
mek ozıre ... 

Rol ter muharriri. r:.ritrcde. JJabesis· • • - - -·- • 
tınıda ve ı~aly. !' omali ·.n~e yapılmnk- Ital•vanlar Adıs-
• olan i ~ ln~ılız l'ınttk tinın A Ah - ~-

-ecralınd u tu :van nıu vemetl- b b 
ni her fürlit la kn~1!81'1~mdan malı- ·a e aya ~e-
rwn 'c t mnmcn tccnt cdılml hh v • ~ 

Amerikan ve 
Ine;iliz lhukad-

ziycfc düşürcttğİnİ \'C bütiin lJa~fS· k•ı• 1 deratı bı•rdı•r 
t ndn ls~·nn mm.·eut olduRtınu b~ ede- 1 ıyor ar 
ttk diyor ki: - ••• 

Bu isynnın itinnla blr .sure_tte hamlan- ITALYANLARA IARŞI SiLAH· AMERiKA DAHiLiYE NAZiRi 
mı "e Hn~m re bu ı lc;ın icap ~eıı 1 1 Si \ DUR 
~~:!~~cı~~~e;ef~1T;:.:J!:!:!';:ı!:: LI iSYAN BOTON HABE· NADZURTTMEHALL· KYEIZ NDIYOR • 
t~Jd vnziyetleri haİciknten Be\'Dlida- ŞISTANA YIYILOI 1 . 
n dır. Vaşington 3 (A.A) - Ru:r.v~ltın U\yl· 
İTALl'ANLAR KERENE Londra 3 (A.A) - Royter njnnsının ıhası hakkındaki müuıkerelcre bugtın 
DOl:RU CEldIJYORl~R Kenya hudud"!ndııki mu:hnblri ~rnfın- n1Uıne~e:r meclisinde 'bn§lanncaktll', 
Rndyo f«1Utealne göre Afrikndalıi as- dnn bildlrlldiğın~ gön Hnbeşistnndn Müzakereler Uç giln sürecektir. Yüksek 

lterl hnreket Erib-ede lnkişnf etmekte- O labııt harekct.i Gdbdıırn mUtevecclh- S rı •• ...ı: Sahileae _ 
So ~ " .. S 1ı·ı J S 3 .. .. Salı"leJ• - onu ~ unçU - nu .. unca a ı e e - - onu uncu ı 5 

- --~-----------
" nımmı ı ı ıı mı ı ı 111111tı11111111111111 ı ı ı ııı umımı r ıı ıı ııı 1111111ıııııı111111111111111111111111111111111111111 mıı gı 1111ıı11111111ı11111111111 ı mımmmııı ınmmım İ 

~ Sardunya, Bu- ; 

MMe§(l1 Görinv diğer Alınan kumandAnlariyle b~ 

ILMINLAR IEREYE 
HÜCUI EDECEILE&? 

••• 

""""'"''"""IHUHllllllHfttHtlllltlHNUlllllUt 

ILMAI TENDIQI l~RŞl-
SllDI AIERlll -· 

~ logne, Ostand ~ 
~ bombalandı 1 
~ Nevyork 3 (A.A) - lngiliz. ami- ~ 
:: rallık dairesi bildiriyor: • ~ 
E Deniz ve bava kuvvetleri Sardun- = 
El ndıı kuV\·ei muhnrrlkc k.aynoklnrmas 
E ~tddetli bir hücum yapını laroır. Bir e 
§in~yaremlz dönmmıfstil". 5 

= * 5 § Londrn 3 (A.A) - lngil z v 5 
§ kuvvetlerin mensup ufak bir te- $ . 
E şekkUl diln §ıdnktnn birnı. evvel i 
E Buloijn-0 ve Ostand dok'larmıı:-hncuml 
~ ctmic;tir. Jrieiliı ta:ıı'Y:ırclerlnbı h E 
i Us1erlnt dönmi~tilr. • ~ 
E:ttulltHlllllHIUlllllHHllllftUIHU 1 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Dün Alınanlar lngiJ-· 
t~rey~ hafif hüeum· 

)arda bulundular 
lntriJiz adalanna "Bitler ~endin· hir~<!-~lretı::'tnizf::v~::~ 

G bA d · d tebliği• Buglln oğledn evvel ve ölcJeden mı, ar 1 Ak- ev aynasın a biraz. .:Onrn prk V(! cenubu §Mki .snhtl-
leri üzcrin<le munl-erldm uçan düşman 

d • •? • • • • ff , _ . f d bau ı\kırilar yn• 
enıze n~ı ~oruyor :~:ı~~·~ ~~ bnzı 1nmiaknlnl\o 

• .. _ da rlrf AnglJ "~ Kent yamtlel'll>&a. 
Alman haua Jıuovetlel'i Bir inglliz gazetesi IJöy- müteaddit yerlere bonıbat ~!11m~ll'. 

• r Kent snhılmde bir umumi müfettişi Alman- le dedilıten sonra Al· B~~~~0:; ;~1rd Bliı vardır. nırer 
'""' fazla nilılJin olma- rnanyarun ne yapabile- yerlerde hasar z obnu~r. ölenlC'rin 
mağa davet ediyor.. cejlnl anlatıyor.. y!Bl da yüksek dC'ği?dir. 

Cenevre, 3 (A.A)-Jurnnl de Jenev, Londrn, 3 (A.A) - •Obsener> Bir d~;ı:Jn bo 1b~mı sai:J?'nrc 
Hitlcrin nutku hnkkındn unlan yazı- ga:ıetcaindc y zdığı bir mnkaledc Ca9- bugUn Hg tn <'Onr~ f ~ dUsUn~ü~ l 
Yor: ''en, tehdide ttıh mmUlü olmıyan bırle- J:ırıncfa avcı aTI z 'r.ı m nn r .. 

Almanyanm elinde ~ıqı ıliylik §il Amerlk de\ lctlerlnl tehdid eden ınüstllr. 
'llntabyaya tabın c:tmemeh için Wiy\ilr Hiderin hareketini lıendWnı dev aJ>n• --- -- - - - - ----

m 11 ı m mııııııııımmftı - Sonu 4 ündi Salrif•l• - - Son. a ünei Wil..ı. - -- - --·~·--.....--.;.;.. 

• 
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Harp filoları sayiatının mecmua ____________ _..-~~------------------- ŞEHİR HABERLERİ 

VBAT 9&1.1 

Almanlar 
itiraf ediyorl -·-- Baflaralı I inci Salıilede 

lngiliz donanması git- . Arapderesi taş-valimiz B. Fuat Tuksal'ın s=~=·~ 
ı tı iki mahalleyi • b :ı:~:tu~s:.·~~yon 

tikçe kuvvet eniyor ' su bas. b 1 gazetemızx.es eyanatı yo!:!~:.:!e:.!:ı:ı!~~ir 
dan demhte ohmm~. Bu mıuhılSll" 

· x,.x Z · Diz mükemmeleıı teslih edilmiş is ' A 

lnglllz, ..,,.,.,. .,. itaıyan saylcdl ned,,. • Jnt1 "'""""' yftttlef'clefd Mecllsf ~ eff'aflı smaette ,.,,,,,, edU.,.lı• daı!;il!:1::;= taarruzunun mu 
fDosa yeni .....,., ile talılllye edlDYGf'- evlerden JaalJı ~ılJarddı Vlldyet llfitp!sl açığına IJll' ~ape bir şe)7 olacaiım kabul etmekle "---·-

Harbm baJlang1cındanberi fimdıye tayyare gemisi ınpatında bir terakld -·- llNlltdacafı lalllldff'.. ln.riliz donanması denizler hikfmb' 
kadar vuku bulan tnglliz, Alman ve daha kaydedilecektir. Tekrar başlıyan yağmuılaı'<ian dün ~.y.x aıuhafau ottiji mUddet(e ~ ge( 
ltalyau_ deniz zaylah ş(Syle tetbit edil· YENi KRUVAZöRLER · · Arapderesi ta••.mıc:, Çanıdibi mcvkiiyle Vali B. Fuad Tuksal, vil!yet bUtreai lara mahsus inc:ı:ıat tertip~eri kanuni h teşebbüs edecek olan düşman ° 
m'·ttr: Geçen sene, korkunç bir kıuvazor fi- :ı :ı ~ ..._... <iuıum l d f ı M ~ 

"'tNGtUZ DENJZ ZA YJATI: losu ikmal edilmit, olmahdu: 8,000 yeni mahalle mınfakası arazisini sular hakkında gazetemize •lıdaki be~·anat- hisseler, milbrem diğer muarlf için k~ arısın an az asJD;t . ~ 5 , 

k 33 mil .ur 11 12 6 basmıştır. MUnhat evler su altında kal- ta bulunmUfhır: nulınası lazımgelen tahıilsat nazara alın- a!asında kavbolmaia \e lııgiliı sah 1 tayyare gemisi. ' kruvazHr. 
1 
O tonlu • at ve tane pus· ınak tehlikesine maruz bulundu~undan - Al~kadar dairelerden teklif olu· dı~ı halde bile bUtçemizin tevzinl bu se- rm~ ayak atacak olanların da o~a~ 

lnu llah ..ı·aret "--·· ..... ı.ı. ... , 33 deıtro• luk topla ve 6 tane 4 pUl}uk tayyare ıs .. ~ h1 ..... ııı .n.Jdukl a kanıdirle 
µo; &ili -ua"' tahliye edilmi tir, llUp muhasebef hUS'"'~ .. eCe toplanan llC' de kabil Olamadı. lll~l: Jn'~ )KU d~•l ~ki k--1 ye 21 denizal dafi topu ile mücehhez bet kruvaz5r; alk ....,,,_, .. ~ şup ıe c 1 cmez son uu 

ı-~"-lerin L-t l -~y .... •tı dolavuivle, ve 5.450 tonluk 33 mil atWatli ve IO Bu evleıin saklnleı·i Mersinli h 1941 yılı vilay t biltçe layihası, daiıni Bunun için mekteplerin muallim kad- k Al 
ıoguu.& - .,. ..,_ ,,_" , b d k' k ı h dd 1 d 1 ili h 1 k d oynama,;a arar ~eren ınan~anın lnalllz harp gemiMdne tka eclllen ha· tane 5,25 putluk topla mücehhez yedi partisi ·oinasına ve ura a ·ı a we a- e:ncUmende nUtea it içtima ar a esas- ro arının tru;ız , . astan: e~· yata a. et- kendisine mulısus hesapları, düşüne 

ıar t4Jbltl ~ kruvaz6r in§a edilmekte idi. Bunlar ha- ııelere yel'leştiıilmişlerdir. 11 bir smeıte tetkik edildi ve umumi l~rinln In?irılm~sı, zarurı bır ~~111 diğer ri ve ümitleri \ardır. Bilhassa hav_v k 
ALMANVANIN DENtZ ZAYiATiı riclnde baıka kruvaz6rlerimle lnfa Vali tarafmclan bizzat verilen direktif meclise arzedllecek şekli aldı. hızınetlenn gerı ~makılı;nası gıbı çareler \'etleriniu cchcnucmi 11aldırışlariyle 
2 lmnulr. 12 deetroyeı ı mot&r edilmekte olduP, ~dir. Uzerine mahalline doktor ve bir .s1hhat Geçen sene vilayet varidat yektınu, ~azan hatııa varıt olabilirse <le bu pek giliz milletinin maneviyatını sarsar 

torpido bot, 1 toıpiclo bot. 1 mubam • memuru da gClnderilmlştlr. 300 bin lirası avans veya istik.razla ya- lUzumlu kadro Ye tcşkilitta eşkl sem~ ,e İPailiz seınaJarma hakim olata 
ge 2 Jefakat pmtU. MAYIN DOKO(X>LBR VE --eıww- pılınak 'li%ere 2,509,695 lira idi. 1940 lerdeldna nlsbetle noksanlıklara tabıi zaııctmektcdir. 

Batmlan Alman clenlaltılannın ad.. DESTROYERLER s 1 kt saha masraf bütçesi de aynı rakamları ihtiva ne villy~t ,.e ne de encümen ıiza gös- iuı:ilteI"enin ha\a, deniz "c kara 
d 1 ~a mali\mdur, il• 2,650 tonluk ıür'atll dört mayın dl:i- e ÇU 8 .. .., edtyoı·du. teremezdı, vctlcri işte bn Umidi yıkarak Bü 
kin detlerl dUflnana malfunat verme- kileli ıemlnln lnpaına 1939 Mneelnin :Su 5ene son beı ay zarfında tahııilit- Geçen sene bir zaruretle 300 bin lira Britauvanın nihaı zafer volunu aça 
mele için '8lrih edihaemektecllt llk kıammda batllUlJDllh. Bunlar ikmal kooperatı·ıı· ta lnkipf ve fazlah'k görilldilğilnden bu açık olan viliyet bi,\tçeşiılln bu sebep- )ardır. 

A1maa Mıp ııııd)QS'ıae lb ecWa. ednm.k üuredir. d..ı.Mıdna tmıfın. cihet te nazara alınarak 1941 bütçesinin !erle bu sene de 2077481ira açıkla mec- Bay HiUer her ne kadaı· 1941 sen 
hMU ·-1.11& ~. daa- 1920 tonluk 16 destroyer ile Ja- •• ttİ \arıdat yekunu cncüıncııce 2,263,92111- llsi umumiye takdimin ı ccburiyet hu- de h~rhi neticl'lcndireı:elini söylemit 

iTALYAN D!NIZ ZAYiATI: vı.l!n stmfmdan t.699 tonluk 8 des- teeSSUS e ı< olarak tesbit edildi. Fakat bütçeye sule geldi . de nma,iıılcri bu nutkun tesirlerini 
ı kruvazör ı ı destroyer (Yunanlılar troyer 1939 da inşa edilmekte idi. Bun- dahil kısımlardaki ıuahailt hizmet1el'in Meclisi unnınııc bı,ıkenin e raflı u- dile ('alı maktadalar. Alman mille 

' d b d b l b' k hı' t ı"thal dı'l hı" -·- karQılanması için vllAyetin varidatı ki~ ı ttc tetkikatı ... apılırk n bu , ıg, da fazla nikbinli!!t' kapılmamasım ta,· tarafından zapta ilen ir e::rtroyer u arın ı~ ısınının zme e e e - Y ,,, _ ~ 

rak ,ma dahildir.) 25 denizaltı ( Yu- lecek bır halde olmaları muhte?1eldir. Koopepatlf Kutaclaaı fi gelememekte olması bu sene i9in de bil' çare aranılacağı tabiidlı erlt·n Alman hava km'Vctleri umımu 
n.ınlıla taTafından zapt edilen bir de. 1941 senesinde d~a f~la ı:nıktard.a l1e BllP"GZa da •amil berdevam bulunduğıuıu g8rdUk. * fetti i ~encral Millcbin sôzleııt min" 
nızaltısı bu asgarı rakama dahildir.) destroyer teslim edıJmesıne intızar edı- ~ ".I' Dainıi enellmence ancak maaşlar, ile· VilAyet meclisi umumisi Şubatın dır. 

Tarantodıı ağır surette hasara uğra- lehilir. Bunlar bır taraftan inga edile olacrafı.. ıetlcr v~ zal"Ul·i masraflar, turistik yol- onuncu günU toplana~ktır. At.nan ıu·op~gaııda sen.isleri de 
tılan ltalyan harp gemileri ıunlardır: dursun, Birleşik Amerikadan alınan 50 Kooperatif teşkilatının ha.ı'iciı\de kal- .. __ ,_ ım•3111•• 1 •••••••••••• .. 1•"'- •••••••• ....... -·...,9-•-9•·--- ac;ık knpı bırakmak zaruretini duyın 

'3 ZırhJa, 2 kruvuör, 2 donanma mu- .2 Bir tetkik manın bütiln aciiaı'lnı bu sene şiddetle ş he 1 e e ı d lardtr. Das RaH. barbhı cabuk b 
avın gemisi. destroyer halen pek ınenıulc:Riıler. duymut olan ve nihayet hurda inch- e ır mec ısı top an ) hakkındaki 13~ ialara Alman 

-'"--··''-_._l k tm- 'Ll-1&~..... inamnanıasnu t-.\·she eden Y8Zl5 İtalyan donanmasına ika edilen ha- mnwsw.utı-uı OO'J)era IUa" ·wı.-ug&UG sa-
Rl'.'t:'AKAT cr:'l\AılLERJ VE tarak u k-..J-- k .......... ..ı__ Cl-) ..... 1. ııuuhm SÖ)Jonıektedir r •'"r meyanında '"air zırhlılara 4 bıva- c.r, ı:.ıvu m aaya au&IJ. unUJCW _, 'io.&A h 

... • T' .... r'rr"'W n "'l-HnıER H~-L ..... n L, •• ı.. K .3-- B .s .. ı.riliı milletinin tahaııımill kti ırlıoe ve ld de11troyeı. kaydedilfll ita· ~ ı c.ı...DAnUu. InU3UWBlllerl Se"'iWL. UŞAUAlfl ve 01'-

betler vardır. Hal')) ba9llıdağı vakit, 9 denlzalb g .. gaz kredi b6peratiflerl blSlge.dne §8ll1ll M•ltallelerıle lıurulacalı itlai Y• talıımları Abnanya tal"afından batınlaıa cemi 
JNGiLTEREOE VE.Nl BAHRi misi .iıa§a edilmekte idi. <ıHuııt~ sınıfın· olmalı: Uzere btr satış kooperatifi tem ::1-:c =k lt!~!!'t!:· ,.e fiat yüksel 
iNŞAAT dan 900 tonluk 20 refakat aernlslnin etmişler ve ana lnu'kawlenamestni no- /tanununan tatbi,ina bGf/Gftl}'Or terine karşı tabanımü1 azimleri timit 
İngiltere bit taraftan bizzat yapbia fimdiye kadar ı.tUaı ec:lilaılt olınaaı ll- terllkçe ta!dlk ettirerek Tfce~ -vekAle. üiimizdeıı cok dalı\l fazJadır .. iunu 

yeni intaa~ diğer taraftan Amerlkadan zımdır. cBlack Swan> sınılından dört tlntn tasdlkfn~ 8l"Zetmblerdir. Ticaret x.y.s izah etmek lazımdır k1 inıtltere ikti 
.ld.x.1 des ... oyer~-ıe deniz1 __ _ıekl ••• .ı. dah_a az .uıatl.i refakat gemWnin hfzme· veklle:tl taraluıdan taadildnl mUtealdp Şehfr meclis! dilıı öğleden sonra saat zuu mahallelerde kurulacak itfaiye ta· 

.. u ·ı-, ıera • ~" J• en ..a- __._ ..- Beb_. T1: '--- t.-l......... L.-•-- "--.L1...-d ,..-ı,.. ,_ ..... t tbi diyatt main olnuıktaıı cok uzaktlf •. atım telifi ettili libi muhtelif cGzltam· te ıtbal edlldiil nwhakkakbr. bu teşekkUl de, tzıntr kooperatifleJ' b~ .,,_ .,. &-.- u~. v-• vZ'"' ....--r IWlllMl ~ a ~-n -n ..... un a - humı ıımmak tchlikt>lidlr. İndltere 
ları harpten evvelki miktamu qıruıtır. TORPITO BOT VE MAYIN lfllna dahil bulunan diğer (2'1) koope- blmda fJubat devr..ıııtn ilk topfantw• kine geçilmesi i'i olmuştur. Bu hususta dirn kadar ılö,·iz nıevcudımun an 
Yeni lqillz infaatı hllk1unclaki tafaUit TARAYICILAR ratJl yanın.da incir ve pamuk baş Urlln- nı yapa:uıtır, yapılacak te§kilAta esas oln~ ilzere y~ısuu sarietmi,tir. Mu11Z1.a1n U. 
~dur~ 19-40 senealnde ehemmiyetli miktar· lel'l ilzerlnde faaliyete geçecektir, MecUs az&1mdan Bn. Ferhuncle Atkt ınczkdr kanunun nizam eneUmeninde Iarn \C Hollanda altııılaıınm ınithfnı 

lnglliz donanması için 1939 seneal da nıotortıorpito bot inşa edtlmı, ohna· Selçuklu mUstabsillerl tebrik eder ve Erenden lnh1W eden uahla ple B. k ki k ı ı kısnı1 ııa nı ... Jikfü. Binaenaleyh İııO'ilte 
koopel·atlfleı;.ı~c gUzal :ı..""arılar dUedz. Halit Atıl meclise. takdhn edilml§ ve • tet i · arar aştırı ımştır. .. ,. nihayet1-de inaasına batlatılmt§ olan ın muhtemeldir. 1939 inşaat programı- ·"' .. ·~ u _,,_ p l ·· 1 uı.1 harbi ı>arasızlık \"ÜZÖnden ka ~· 11 ki zabı.t okwunUft'ur, .ı.•ecW Pazartesi ve erseıu ıe gun e- " dokuı zırhlının ikisi geçen sene !kmal na tevfikan in9a- edilen «Bangor> sınf<t ~·---- DllnkU toplantının an mUhJm mev l'1 toplantılaı-ına devam edecektir. ce~ine inanmak pek büyük bir 

eclUecektl. clClııa Ceorge sınıfına men• fından 20 mayın tanana aemiıi faali· ... ,. • •n••••••••••••••••••••-•• .. •••·-·-·-·-·-·- ·- · -·-·-·-- olur ... 
eup 35,000 tonluk, 10 tane 14 puılult yette olmalıdır. f(ı Jı • nJa Ve De Bir taraftan bu laWar uzılırkcn 
topla mlicehhez ve 30 mil süratli üç ge- İnşa edilen sair gemiler meyanında Ufa a 1 

• Fiatlenn· m=·a- Saatsı• .. , havana- i:cr taraftan lıuntı ordusu son dar 
müıln daha 1941 de ikmal edileceği depo gemileri ve S6 tane karakol remi· Jf.irmenderede zelzele ua ı • ~ ııi indirmcıcc. haıırlaıunaktadır. Su 
teablt edilmişti. Böylece beş modern si vardır. 5 mart v~ nisan aJlan İwdltere bar · 
zırhlıdan mUrekkep pok elverişli bir fi- AWSTURALYA VE KANADA Evvelki gUn saat 6.1$ te Kupdasmda ve kaL-~-! ;.; ZJ abonelen• en kritik ulan olacaktır. Fabt 
lo ~ 8-.-tir. INŞAA TI aaat 3.28 de Deiirmendereda orta §id· UClll ~ milletinin boıthıe kadar 2öıriertliti 

YENi ZJRHUl..AR Avusturalya donanması Ud şalop11- deıltııt ~ ~· devam .-ı zela~ • -• ribh mukavelhıltte elevw ellerek 
19'9 aenui zarfında, takriben 40 nın inşaatını ikmal ve hizmete bir çok olmuştuı·. VaU djn IJizzat luılJulHd ICO'"fıılarına flGllG gazı ''erin 1>iltiin ıafer ütnitlerbıi g·· 

bin tonluk dart daha btiyllk zubluun mayın taıanaa remften ithal etmiftir. ----·---- .............. ,.,,.,,, ... saıanlCll'PI allonelerJ hcklcıtiı'. 
inşasına hatlanılm11tı. Bunlar 16 pusluk Kanada donanmasının halihazır inıaat ftıllndl .. 8'1G 'Hl..... J;d-~\ek-

111 
iM Wa ... _._... ... 

toplarla- tedıiz edllecekdir. Kazanlann programuıda 2 deetroyer, 34 mayın ta· GI .r-ı " 
9 04 

_._ haft lıkc ~ "'-1-!!- • ~" ________ _.. ____ ..., 
ıikletinl yUzde 15 nisbetlnde azaltmak rama gemisi, '4 korvet ve 24 motor lflpaeaı 11121eye fÜI uat ""' Qft 

8 m"wııt ı.vpuau.,.ıal Havagazı saati bulunmadığı ıçh1 saate A ti "t it 1 1 
Ve dörder toplu tureller ~np etmek su- torpido bot vardır, Meı·iyete gll'en Finlandiya ticaret ve ya=~ta.ka mildürlUlfuıde +-.. tAbl olmaksızın yapılan yeni havagazı rna ıu Uı 1 a uı n a 
retile bu aemllere pek ,Ukaelc bir sürat _...., • .,.__ klel"lnı< anlaşması hUkilmlarinc gHre kili tebrrl1ı- eden fiat bUrosumm 

8 
~ aboneleri hak'km.dn be1edlyecc te-tkikat 

Ver~ek J.ahütlh. cKing Ceorgn sınıfı K·-ı·a.-. --. .... -... ının Finlandiyaya iluac edilecek Tltrk ına1- muru eJ ..... ı .. tır. BUro f(Je diX>er me- icra olunmaktadır. a"'glr zr. uıat varı·gor 
gemilerde buhınan 14 pualuk ıipların ......... ..,... ...,..... lan iQ!n alınaoak ınenŞe şahadetnamele• a/h ... U i ~ til5 BU Yapılan ılk tetkikler .sonund, sattt ız " 
ınenzlll daha evvelki ıem.llere konulan cenazed fflel'aJınJe !rinln TUrldyedekl Flnlıuıdlyn konsolos· fuu te en inı tayfniat ü ~b ı-k ro abonelerden bazılarının havagıızmr1an 
15 pusluk toplann menzilinden 'bfiyük- JıaJd ..... di. luklarına vize ettirilmesi ve vize ettiril- aa Y~ Je~iııce dev m :;ıw. k~ om S· sahst istifadelerlni temin evledıkten baı:;. - Baftmalı 1 inci Sahiletl'-1 -
tUr. Atet .Ur'atleri de dalıa seridir. «Qu Karantina koml:er 

1 
uavinl B N zif ınedikçe ihracat yapılamıyacağı Tlca- yonu aa Y e anı ece r ka ko~uJarına da para il hava(!nzı n ~nkın h t \ gotürrn·· ti. r. 1 

een Ell1&beth tle «VaUant• adb zırh· Aclan kısa süren bir ~ğı mU~p ret vekdletlnden b11dirilın1$t1r. * sattıkları ve klbıittcn tasarıuf için ha- yan znbıti nrlıs ~ 
W11nn yemden i114an geçenlerde ikmal Memleket hastane9bıde hayata gözlerini vagazı ocaldannı acık bll'aktıkları ~ıı- . ı olar, ,. ı • ot ı afın 
edllrnlttlr. BunlaT, kar§llaşabtlecekled yumınustur. Cenaı\si c:1ttn mer1tı.ııimle Ank d Vali, beı·aberindi borsa komiseri bu- Iaşılmıştır la 1 y z 11 • 

her hanai bir Oötman aemisinden halen kaldırılmı&tır ara ra YOSU lunduğu halde Kestane pazaıındaki hu- Beledi)•e bu gibı aboneler 1 , , gazı Bana ~ aptı ı ) ar<lımın tln 
çok daha elverltlic:lir. -wwaıww- bubat satlflarını bizzat tetkik &tmiftir. \i ermemet! karal'l~tlr ıştır. olarak Polikrac1is Anastaşa . 

YENi TAYYARE GEMtLERt -'* Vali tl\ccardan izahat aldığı gibi otaya INGtLIZ AKDENiZ FiLOSU B 
23.0QO lk>nluk dört tayyaro ~emisl V"ldelıl AnaePllıan B u a il JI 'ıpa, mısır clal'tlı, ak darı gibi hububat ---· ~ KUMANDANJNIN MESAJI 

1940 da hizmete ithal edilecekti Bun· •eflPlnfn ~ 1ı1Ubayaasına gelen kUçUk esnafla da gö- ~ fa Jmizd ld 1 Atına. 3 (A. \) - lngilterenin 
Jardan biri bu harpte güzide bir rol V~·,,--3-((A;A.l) - Amerika büyük 8.00 program ve memleket saat aya- ıilsmUştur -.e f' eı~ g en ep denu donanması başkumandanı Sir A 

~ 8A.Oıa h b 1 __. 8 18 ıı_ıL e Manisa mebusu B. HfünU Yaman Ma- d K h y d ı_ oynamlf olan dlhıstrioun dur. Bu tay• elçlai amiral Uhl iate nazıruu ziyaret rı, :1 ajana a erwn, • m'""': -tııMlll ~ ru\ oınıc an unan onanması ıı;. 
( L. ) 8 •"'S 9 OO '--d 1-

11
- nisaya. DeWzli mebusu B. Fahri Akca ı k 5 k 1 .,.,.e gemileri cArk Ro""hın biraz isllh et-1·tir. Franaaıun 1

-·-·
1-e ait ınaele· P .~ · ev - mı •yeme~ .u.- ,..,c,,.•e• _.cqeJ•LJe..a-- ma} Qa anı amıral a ellariyuya 

,,_ ,,_ .. u, ~ 12 ıao mı-L t t .& .... •... .-. ....... Koca Denizllye, Devlet limanları ınü- k d ve tadil edilm1
n modelleridir. 1942 se• lerin ıll..11·"1-n- olması muhtemeldir. teal, .;;1 proııram ve me ... e aaa ğıda i ıne.saJı gon ermıııtir: 

"9 V•'"Su.uuut 12 "'3 Jl...JL u L , .. klar "apıla"'alı m'"f'-"'G_. fettişi B. Nihat Riza Ankaraya gitmiş- t nesinde clnplacable and dndıefati- Amiral. maarif nazan Jan Ş8valyey1 de ayan, ,:1 m~: l r~çe Pıa • "' • il - .... lerdlı-. Yunan milletı için büyük bir z.ıya o 
gable~ tayyare gemi.silerinin inşaııı ile .ziyaret etmifdr 12.SO ajana haberleri, 13,05 müzilt: lef'e dair.. --.--e-~ generalMetnksasın ölümü müR&Sebe 

tUtkçe pllldar, 13,20 14,00 müzik: Hariçteki tlcaret ataşeliklerimiz res- Rİ benım ,.e kumandam altında bulun• 
CpL> 18.0& prooam ve memleket saat ınt hakkını h!lz bulunduklarından, ta- SU r A FESİ kuvvetlerm derin sempauainı kabul 

Deniz Gazinosunda 
DENİZ .GECESi 

·~ 18.03 ııdldkı (pl.) 18,30 konuş- cirlerimtz tarafindan bu ataşeliklere AnlıCll'aya ıönderlllyof' menizi .rıc~. ederım. Halen aramaza• 
ma ( çlltcinln saati} 18 ... S mUzik. çift- yapılacak tafııirl mUracaatleı·e resmt Su şlı·keti iU tarifesı hakkında hazır- a k ıbırlıgının gcner.al Metakas taı 

•a.~uo aaatl • k8y aazı, 19,00 mUztlu bea- ınakaına verilen istldalar gibi damga pu- lad.tiı cevabi itiraznaıneyi dUn vermi~ fınaan teıbit edılen ve ugrunda 
teklr almalan eerlatnd•n. 19.30 memle- lu yapıştırılması lüzumu Ticaret vekA· tir. Tarife tasdik için bu hafta Nafia Ye- ~an gayeni.? tahakkukun~ müessır 
ket saat~ ve ajans laabmleıi, f9.ıf5 Jetinden sehı1mi2dekl alAkadarlara bU- kaletine gönderilecektir. amıl olacagını umı.t edenm .,, ........ 

.... iti: 

müzik• raho fual heyeti, 20, IS radyo dirilmi~ir. Amıral Sakcll rıyu şu cevabı ver 
~ 20 45 JDUı:ik: ra4'o ldfuıe he- -ıwweıww- tir. 
~ 1.Şll b-.na (hukuk i1oun1 yay- p-ı- --..a k Buyuk kayıbımız munasebetıyle 
.. -. ..... ac1ma Bay-.ı EntN Arat>. .....ınuı 11e z ..... ,.e Tar çe Sözlü zıklne ınesaıınızdan ve izhar buyur 
cVufpt, ve bunun an.,. telim, 21. U..acatplCll'I lll'Ulftda iunuz sempatıden dolayı teşekkür ed 
4Smfl:Jlkc r-'7s> aalon oduıiltrul.22'0 Palamut ve zahire ihra~tçılar birlik· Yıldız SaJt&D rlm. Bu zıyaa raimen general Metak 
memJelet 9't~~ aJuıa~w.&Or lerl idare heyetleri dün Hjtleden sonra 111n dilediği gıLı nihai zafere va 

..,. ...... ,:W~~OOı~ {pl) 23,25 topÜınarak birliklerini aWtadar eden için azmimızın gittikçe kuvvetlendi 
'-•••••••••••••••••llil••••••iiıılllifli 3, ,aı-..S Pi'~ v JcaPen11 aıevzulaı·ı tetkik eylemişlerdir. size temin ederim. 

, ••••••••• , .................... Jl!I ...................................................... , 
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lı bıı ihiwı.z vardı. Her §eY değişmişti. 
Bulutlar Sl»t"JWU§, gUneş yeniden emel
im-ini.o ufkUDu aydınlatnu§tı ve artık 

kararmıiacakt1. 
.. keleden gıkmeat Cazibe teyze GUle

nm utebessim halinden bu ruhi tebed. 
dulu laı gıbı oldu: 

- Bu vapur genntisi seni pek degiş .. 
&udi, kııım Açık hava in.sana ne kadar 
yarıyor, YanaklarıDda tatlı bir penbe
Uk ,u,lerinde mesut bir parıltı var. 

Hakkın vaı teyze! 
Demek Peı tev nihayet bu kuçük 

a .sametti? 
CMlen tnd gtb 

- Bakalsm . Bir '.dakikada bö~le şey 
belli olur mu, tlıyEeoltlm? 

Cazibe teyze anlamamlf gibi ona bak
tı: 

- Ne hır dakikası, a kızıµı! Günler
den heri berabersiniz ve aylardan beri 
tamşıyonuwz. Adamcıiazı üzüntü ıçln
de bırakmaauı ~·var mı? Ev~t di
yecekBen evet. hayır diyeceksen hayır! 
Kat~ bir ce\.ap \er de çocuk ne )apa
<'ağını bilsin 

- Bu kafi cevabı ~suna hare'ket 
~derken \"erecegim 

- Hoppala! ~vl~eğ~ karar verdik
. n sQift ....__ ~ ~ ~ 

ilkte geçireceksen borada terzihane mi liyerek 1stanbuldaki son gUnll:nU hoşça bir mana taktı ve iki 8enÇ gi.UUşerek miş yalcular telişlt ıe1'şh merdiven 
yok! geçirmek niyetinde idi. ayrıldılat. çıkıyoı·lu. ScJf1 kalanlar kosa koşa 

Gül6 ttyzuıitıe fiahat vereli. Her şe- Ertem gün Pertevle tekrar bulu§tıİ. * liyorlar. Bunlaı'ln ar•uida Rasim , 
kilde Saıuuna gidip diaslyle al&kasını Onun gönl{intl ahnağa mecburdu, arka. Vapw IQll deı-ece .kalabalık yolcuJa. 6üle.._-ı göderi dollnuş4ır ajla 
kesıııesi, e1yala1"101 alması veya ~tına· ~ atız.el bir gezinti yaptılar. l'lorya mu Miaoele gelen yalanları, onlum üzeredir. Pertev ha 
sı, terdaane Be. ~ını ~ lA- plajı gazınosunda onları başbqa gfuoen- etrafında toplanıyorlar. Gtverienin blr Bakışında istifltanı v 
zımdı. Fa1rat orada kalmak niyetinde ler muhakkak iki nişanlı sanırlardı. masasuıda, buır aandalıalara crtunnuş tenha bir köşeye çeld, 
değildi, Tekrar tstanbttla döneceğini GUlen Pertevden ayrılırken: üç kişi var! Gülen, teyzesi ve Pertev! .... Neniz va . Gltlen 
\Ulıit ~ordu. - Yann d~, ""' ~ gidi Olleıı tm llM 8ııft' ~ -.alı göril.ntlyonumız . 

Cazibe teyze bU ca•b Ji:it'l:4ııca11de t\ıln.. • uman çok n.u idl ~tt-&#ıl"' GUlen g8z ya tarını zaptedc 
tatnrlnkar. bulma.\µakla berabel' daha - Vapurda aiti •llmlamaia gelece- chima. delddf. Ç11n1ctı bu aan vhclni, 80l1 c~ ap v&aıalnı hatıtlı 
fazla ıav etar+ te :fa~nıedi. z.naııe lfm, GUlen-t Ne blyUk bir he~ p. ~ ve~~ bV!f- ŞtbMii tma ne diyecek? et dryem 
kızlarlliuı halı malllm! IJunlai İı.er şeye ~ bmr.ınız. fuı'a ..,... · ~erle bla'lii· tellnf biliyor. fii:'.>albindeki ~n sııı 
birden karar veriyor vt hµ ~bl mesele. - Sizin arkAClıflığnb~un.u be)t;. lilla .ma.':~ ft"'taps~ 4J. nıtal unutmadıgmı, unu acağını o 
lerde fikir daıuşınal* nıc6.m gt;Tmiyor- liy,orum. Her ne Olaırl8 arkac111- ımıLm ~ ~ ~ Slilft\I. i'Mt l'Çi'kça hi!lsettırmişti. Onu jlviyor 
lar. Gillen madam ki tstanbula dönecek, ça aynlacatız. del:IJ mtf hayNtl na.miden ele!' )'Ok. lfayır. hu anda ondan ıiffret edi 
ber halde Perteve müspet bir cevap v~- - Evet, Gillen. her .ne oluısa olsun! Neden pbnenıi§tl? CJWm sw.mtyor Ş ddetle nefret ediyor. Fakat hu da 
ıneğe kaı·aı· \'er n.işllr. Fena da etmiye· Fakat ümit ediyorum ki... 11111yclu? İatemf.yor nıuydu! Fakat o hal- {L'lınin bir başka tezabilrlldU . 
cek. Delikanlınııı mevkii iyi, gtdeceği GUlen parmaklatiyle delikanlının ağ- de neden aon dakikada &ıtlne çıkml§, - Dinleyiniz beni. Perle Sizı 
Ser yakın. Sonı-n GUleni ne kadar can- zıni kapadı. onu yeniden yalanlariy!At bndımrı tı. sut etınek, sızinfo ıne ut o k ı 
dan !levdiıı. h r baıeketiaden beliı <>lu- - Hayır, bır ~Y söylemeyuuz! Ben- Yalan mı söylemitti? Halbuki gözleııin- dıı Fakat hem affediniz. 
yoı·. den bir cevap bekliyorswıuz. Yarm va- de ne kadar .saanimiyet vardı! Perte' nıüte ssir soruyor. 

Eve donwıc ... rtık bu meseleden bah- purun hareket edeceii sırada bu eei4a- Hayır gelecekti. Geç kalmı olamaz - Niçin. GUlen! Sizi mes 
setınediler. Daha doğrusu Gillen bu bı "Veı::eceRiJ:n. Emin olunuz il bMi • '> Gillen iakeleden çıkanları dalgın cegı ni mı zarınediyorsunuz 
bahse yanaşuıaili. Kendi kendine bir ka- dietiırl ~ a1zln de saadetialii d ._taı ee rediyor. Pertevin sözleıine Ha u ben sizi mesut eden 
rar verınif mi .idi? Bu, Rasimio takına- giSz l:hıflftde tu~. t kf"ff le1ff' cevap vE"l'tvomu. Ve ne- tev1 Sanıinu, açık al taınamıyle 
cağı tavra bajlı idi Genç guetecinin GUlen arkada§ını menfi bir cevaba ŞE'si yava ,>avaş sönüyot onun ~ venllecek bir ar ı Size 
ondan kat't bJr söZ ~it istfotecetl mu- hazırlamak istJyotdu. Fakat qk Jd)rdtı.t. deı1n bir hilziln kaphyordn V: purwı biç yalan 5«! leme Sö_ 1 ~ 
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- Ba taralı 1 inci Sahifede - - Baştaralı 1 inci Sa'1ifecle -

t.lı. Somalıde haıp ilt.!!l kU\ vctlcnnin he- h 'ciyo m uı·l rn n bu zat kongrc
d ·iı lfog diçya limamdıı·. Habeşistandn: nin knnun layiha ını ge1~cC'k hqftn .SP. 
ki i ~ n ttalyanları son mukavemeti ııundan cvvc1 ta \ip ed ceğl knn..'1atin1 
gl:i teı nek için Ad' babııdtı toplanma• 'il:Sr:~~h~lcyhtaılııı'l bugUn dinlene. 
tin n cbur edecektir. c ktir. Bunlar arasında albay Lindberg 

Hah ndn ı yıın ıemleketin her tc vm·dır . 
.::.ıafm ·a ılmı olduğunda modem 

::.ilahlarla i.Pçhiz edllen Hnbc~ vatanper
verleri kaı ~ısında müşkUl vaziyette ktı
lıın t h·anl r bUtün ~-uvvetleı-ini Adıs
aba ba meıkez ınıntaknsında toplam "'a 
ha lam~ lnrdır. İnllili:ier tarııfmclıın Ha

v tanp ıvcrlcrine icap eden teçh~ 
t v 1 · tiı'. ltal nların Habeşlstan-

i hir dan bM"I ncvmi-

CI NUEI H1KA. Kt:VV1'"7I'LER1 
H\BEŞIST IDA 

-----!;---

AL ~Aft TEHrl"I K 1-
1 NDA A ERIKA 

- Baştaralı 1 inci Sahifede -

ıııd..ı gör n bir adaının gafoz rüyeti di
) e tıı vip etmekte •e Alman tehditle
rin· n bo hen özürlerini tetkik ederek 
bunların ycnt bir şc:> ihtlv etmediğini 
mü ahede eylemektedir, 

Bu tehditlerin nelerden ibaret oldu
gunu ba~ekil Cörçil \ e cırkad ~lan pek 
\ bılirlt r. Bl•ıılann bırıncisi korı;nn J:• -

ıııtl<.'rin n de ) ardımiylc denizaltı 'l -

mll«:'rıııİll hücuml n '\c gen'" har«:'ket sa
hasın m Uk bm'b nlıman tayyareleri
n n ticaret g n1ilcriııe dnha büyük küt-
1 r h linde hiı um tmelcrjdir. 

J k.indai 1 n ilter• nııı hnrp nıı.)•i 
tncrkezl<: ile 1 mantarına kesıf ve tid· 
detlı hm a hiıcumlnu ) .ıpılmn ı ve gün
du1: h \"D hukımiy~tin'ıı ele r.eçhilmesi-

alı mn dır 
Üçüncüsü de, Bun) r muv ffakıyetle 

AMERiKA DAHiL1YE 
NAZIBININ BEYANATI 

MUzal«>T uretiy)c l <1,Pılı.ıcak bir sulh 
;-nkamm mUnaknsa eden nazır d!?'miş. 
tir lti' 

- Büylc bir 9cy roıcak tehditlerini 
yl'rine getiren, fakat va.atlarını tutmı· 
\OD Hiil ıiıı dileklerini kabul fle mU~ 
ı·ündtiı. Bunl. n <lü Unm<-'k bite dcmok-
rasimizl oldürmeı.:e. iktısatii sistemimizi 
mnhvetmcğc Mfülir 

1ERtT< N POI TO I..ARI 
GEI.tYOR 

Lon (A ) lngıliı doktorla-
ri:ı. lt' s m lı i :ı. nınak Uzeı~ yakındn l~ 
ıl ı bir co Aın rikan <loktorları 
clccel~ti . Bu d orlnr modern bnrp 

.;arthm altında yaraların tedavisinde 
iht' s fit\11ibi olmak istiyen gönUllUlct'
rlir Amerikan doktorları İn(!tllterede bu-
1 uı~dukları müddet znrl'ında Ameıikan 
orduıu ubav Oulfornuu.Jnt giycc<>klcr. 
dir. 

neticelendigi takdirde "eya elice 
ne ol ohun lngilter yi i tlliya te-
ıebbüst"r. 

Amorikn milleti, medem) etin b la~ 
dığı gündcn'berl biç bir zaman sür'atle 
hareket n imdik! kadar zaruri olmad"" 
~mı anlnmı tar. Arneriknlılıı.r muazzam 
bir hnmle ynpmağ hıı::mc1ırlar, Esaslı 
pren iplerine dokunmadan v~ bUyük 
değişiklikler ~ J'pı\madun 1ng1ltcreye 
} rdım projeafoin ı;ongre tarafından en 
ıyi dostların tahmininden dahıı. çabuk 
kabul cdilece{:ini BÖrcceğiz. 

Hitler, Atlantlld timdiden fetheım· 
ıribi lngiltcrey lzem getirecek il -
mlleri batıra na .öylerken kendi ır-
kından ve milletinden ba§ka biç bir ırk, 
ve millete hürmete ahı ık olmadığın• 
bir dal. isba~ tmi tir. 

'lıa l\)'Allln hu zihniyet.in-
ve hareketlerinden def'ş alac:akbr. Milt· 
kf..ilib tamamiylc öJçilyoruz. Bunlsiı 
smısılmaz biı· c etle kat 11ıyaç.ağlz. 
Parolnmu: }>izzat reisicümhur Ruzveltin 
dcdiii cibi zefeden başka hiç bir gaye 
takip etmemektir. 

Bornova Zıraat llelıte i Mü ü~Jüğünden : 
Hclıcriııin muhammen Yilzdc 7,5 

Tnl~ım -beiicli l\:r f~minah Kr. 
95 1200 855 

Mektebi ruı. tnlcbelcıi i('ı n ı ın kt<>ptrn \'e1Um k fü:cre 95 takım ba-
riC'ı clb, c in d '· \ twılzen c.si 21-1-941 tarlhlnd n itlbnren l:"i vtln müddetlrı 

ıJ... ııtnıc~ konulmu tı I"lfsiltm 5/2 19 U çnrsamba ~UnU saat 15.SO 
cin Boı nov drı Zır ınt mc I., c b n~lp ır.i.lt ckkil tı ılına koınic:;yonunda ilın
h. \apılacagından t:-lioi ın 1C'ınin.11arım lzın h-tet>ler muhasebeclliği
no ya.tırorak makbuzunu komısyon::ı ı:;etiı meleı ı bu ise nit rtnaıneyl gör
m k isU\'C'nl rin her gtir, Mektep mi•dUrlU{tüne ınUı rcaatleri. 

~1 - 25 - ~(I 4 181 (96) 

~..l"'..l"'h"'.q~.r ..... .r.r..r-ıı-.r.rJ".rJ".r.r~~~~ ..... ~~ 

Biilır<'klcı dcıı idrnr toı·lıasına kndnr yollıudnld hnstnlıltlarm mlkroplnnnı kö· 
kilııdt:n t!'miılcmck i~in HJ:LMOBIJ) tm1lnnınıı 

ı:obu•kkrııı çalı nı k kudretini nrttmr .. füıdın, erkek idrar zorluklarını, eski 
't• 'eni h l oğ-ukluğunu, mesane iltih bmı, bel a msıııı, sık sık idrnr bozmak \~ 
hrmuk n ~ ı:uımak hallerini giderir. Bol idrar temin eder •• 

ld
0

rardn kumların, mesanede taşların t sekklllUnc mfini olur •. 
niKKAT : HELMOBLÖ idrnnnızı tcmizliycrck ma\•ileştirir. 

"ıhlı31 \ ckalclinin ruh tını haizdir"' HER ECZANF..DE BUL nıR 
~J'"J"..l"'J'J"..l"'J"J"J.:.7J"J"J"J"J"J"J"..ı:.o--J"J"J"J"J"~.b.YJ"J"J"J"AO""JO"'J"J"J"J"J"...ı".#"...ı"J"J"..l"'J"J"..l"'J"~~ 

C777.7.7/.T//.T//-7./.L7T/777~ 

194-1 11 d~~:~~~~~~~ı:~~; k:~ 
KOLONYASI be§ oda bir salon hnmıım mutbn 

diğeri bir katta üç oda bir mutbnğı 
ı:<'z.ıcı KJ;l\IAI.- AJ{'l'A$IN 

1 
havi iki e\• ılc &) rıca ıkı ahır \e iıç 

AlffiSERI.ERİl\"'D~ . dönüm Lns:ı ııı mıl niulk sahlıktır. 
HİLAL ECZ f.ı.RESI fateklllcr ıçinde sahibı Cemile mü-

a. , ~,r.nca .. a~tl•ıı•rı• . .. llll .... •61ii110•. mlli(•2•0i2~)J .. •-1ı11 
])OKTOR 

Avni Bir Heltim oğlu 
:'ıl:ıııisa A •. llastnııcsi Kulal<. Ilo~~z, 

Ilımın miitehaMıısı 
ilıti"as tah:.Uinl Fraıısad<ı ikmn1 etıni tir 

llcı· l!iin h nstn tmbul eder. 
l.\1UAYE .. EHA1'ı'J::St ! Ian1 ada 
İ1J11İr m ddc i 1 ·o. 1J5 

IZMIR iHRACAT L1MITET 
ŞIRKETı DEN = 
Şirket umumi h.eyetinın 26 birinci 

k&.nun tarihli toplantısında irke
tln fesh ve tasfiyesine 1cnrar ıterilmif ol· 
du~undan §lrlcet alacaklarının bir ıene 
zarfında tasfiye memuru B Kazım Mu-
al' a müracaatla alacnkları"oı lııbat ct

ml'lnt li.ızumu 1lan olunur. 
ZAYı 4 5 6 384 (205) 

1 1932 ıcnesinde Ankara 189 ncu lay- ~---~----------- -- · 
aan al~.ığ_ım ~hri terhis tczlceremle TEl:EKKÜR 
nGfu huvll et cuzdanımı za) i ettim Y c- ti# f E · ~ · ı· · 
niıinı' ... 1 ca~ d d"' l 1 . h:.,_ . Babamız Mwıta a ı.•ırgenın o umu-.. gım nn ıger er nın UKmu f k bi · · 
olmadığı ilin olunur. ne serek tdgra , gere ıe zzat ıştı-

ı · ğl M b b rakle teeatUr g5ateren arknda ve ak-un o u e met n L _:ı • 
1stanbul 132<4 noaya alenen te ekk'!_r .~~erız . 

379 (203) 382 ( 204) Evırgen aılcsı 

YENi ASIR 

al kın ehe •• em ess 

BABAD O ECİM VE ENDti 2'Rİ ından: 
Odnmız sicilinin (1336) ııum,ır,ısmd:: oe\ (ffiRAIIİM YILlVIAZ \.-1l 

00ULLARJ EMİN MUTÇALl OGLU ve ORTAKLARI dokuma lkuınaşhırı 
Kolle ttf r;'1.rkcti) n.c aıt" ~da va711ı sirkül rm Ticaret kanununun madde? 
mnhsusasına t vfikan 291 l/l911 i.ı.ıhiııdc tescil edil ği lliıı o1unur. 29/1/941 

Bnbad~ Terin>. -v EridU odası rcsrn1 mtlhUrU :ı.'C 
Ba: sekreter avı. SEZEN Bnsknn H. ZEYBEK 

• hnzaiarı .. 
Dokuma kum.aşları Kollektif sirketi : Sabada 

T dresI : BiRL1K 
Ba : İklncl 'ktnun 1 

sinn:üL 
}"lll Bal·. 

Uzun Il~n rl her i imi7. sYrl ayn b. fıımn halinde DOKU -
CILIK - İPLIKCİLİK. ve saire emteal tüccari e üzerine lcrai ticaret etmek· 
to iken bu kerm CİBRA:-tiM YIL'-TAZ VE oC'iULLARI • EMİN MUTCA
LI OCLU ve Q(;ULLARI ve AHMET TOKATLI ve OSMA KAYU 1 \"O 

İZZET ZEYBEK ,.c MEHMET HOSAF '<l ARİF MU11CALI ARİF YAS
TIKOI 1 ımHMET PEYNlRcı ve :MEHMET özER> Iirmnlnn birleşerek 
merkezi Babadngıııdn ve !?l '111941 tıu b1ndc :mııtobc?ı• o1mak ·ve .ayni mevzu 
ile iştigal etu;.ck .i.izerc . 
İBRAHBıt YILMAZ VE olluu ARI EMİN UTCALI OÔLU ve OB'I'AK~ 

LARI OOKUMA KU ~ASLARI KOLLEKTIF SİRKETİ 
Nnmı altmdn kollektif .b' tıirkcl. kurduk. Bu şirketimizi hcı· tildü işleriplir.
dc çift iınıa ile temsil 9ı:filocek -0lnn şcıiklcr şunfaımr : Sadik Yı1rııaz. hzct 
Zeybek. Ccmnl Mutçah o~u ve M<>h• lio · .. Söyle kl : 
Sadık Yllrr,az diğer Uç im:a .. a!AJ:i_ve11 sahibi oh i;ierlkl.:?.r · · ile ınilş· 

teı·eken, Sadık Yılınnı. 'bt.lunmadıb -takdirde :lzıct Zeybek \'~ dJğ l' bir iın
Ul :mlilhiyettnr rlldc, ~ ek &aık Yıl.maz \-C İzzet Zeybek bulun· 
ınndıklm'l tttkdlrde dif{er i~rı sailtn'y tini hJUz .olan iki ~ik ~ tm.. 
zn c:bn~ snlAhiyetli oldu.~anndan şağuWd iıuz.alarm gUı fuli.l.Ddc bulwı• 
durulınnsını ve ~etimiz itin r-ev~ ve ilgi ı;tö tcrllmcsini ıica ederiz. 
İbnıhim i"ıhnaz Sadık Yı?nmz tdımct J'ıbuaz Emin mutçolı u 
ı. ÖZ r İzzot Zc l\'I. Hosaf Cemal Iutçnlı o1CJu Kfwm ıııt· 

co1ı oi':lu 1\1. Pn:rı11irci 7A!ki ~utçab Dll11 Osıwuı Kqyuın 
Ah ıet Tokatlı Arif tutçalı Arll YııstıltÇJ 

İbı'abim \'ilirı.ıız "e oiiullan Emin l\llutçalı o.ğlu ve ortakları 
Dolruınu iwnr.: lnn kollclttil eh-keti .. &badat'! resın1 mUhürU 

&dık Y ılnmz ~ suretle bnx:ı 4erokt.il' : S. YILMAZZ 
izzet Zoyb k şu suretle iı:nuı edecektir : iZZET YILMAZ 
Mehmet Hoşaf Su suretle .imı tCd.ccektiı· : M. HOSAF 
Ccıru:ıl Mutçnlı oğlu ~ suretle i"l1z.n edcc.cktir : C. MUTCALoGLU 

BabadnJ( Ticaret ve &narı rosmi mUhUrü 
Bin dokuz yüz kırk bir senesi K6.nunusanj nymın ~irıni dokuzuncu Çar

şamba gUnU vukubulıuı tnlep '!I: ın-zu Uzer.ine Ba'badng ıınhiycsindc İbrahım 
Yıl.nuwu 1lltmış ild numaınlı dUkkfuuna gidilerek hnrie<:n tanzim ,.c beray1 
tasdik J?ctirilen i~bu ı:ıirl:Uler zJriudc>kl imza ve ınUbt\ıl rın snhıs \'C hUviyet· 
lerini tanıcbgıınız Babadağın l nctp mohnlln«1iııd ı u .hin..ilc yUz 
on bıoıa aı:.Jlwulu M.:lj,ıne• YahııJtaya -vu ttynl ınnhaU dun Muum:t o l u bln 
üc )ofiı: on .BC.>kiz doh'Wlllu Ali R1zo P~nln tarlflcrlylc t yyilıı eden Baba· 
dn~ın ismet paşa mahallesinden İbrnhim oğlu bin Uç yüz on dokuz doğumlu 
Sadık Yılınnz ve Gazi l'UÜıall~sinden Necip oğlu bin <iç yilz ylrml dört do
ğumlu İzzet Zeybek ~o Fevzip mahalles:ind hmct oğlu bin \iç yüz yir
ıı.nj sekiz dogumlu Ccnuıl MutçruJt>ltlunun imzo ı llnUhüıieri olup bbu ıdrk'ü· 
lcı· müuderccntındnu haberdar o1duk1ıınııı ve iıw..."l ~ milhwiet.i kenill elle· 
rl.vle koydulili.ll'ım beyan ctrnc!ıwfyl. .. Not • kanununun 49 uncu dd i mu· 
cibince tasdik kı1ın.dı .. Bin dol:uz yUz kırk biı· .. unu ni vınm r:tr-
ml dokuzuncu çarşamba gijni.ıltl\r.. 2Qlt/.L<>41 

Şahit : Mehmet Yalçınkayn $ahit : Ali Pekı en 
Sa\'ayköy Nottr 1'Ckilinin resınt mllhUrü ' eldlı 

Hüseyin Avlcan imzası .. 
80 kı.ıruıluk damga pulu 

1'bu ırct dalremizd:1 ma!ıtuz s:irkUlerin ayni olauf?u tasdik kılındı. 
29/1/1941 

Babadng Tecim \'C Endilsh'i odası l'Csm1 mUhUrU ve 
Bn.c: sekrctc:- M. SEZEN Başkan H. ZEYBEK tınza!m 

• 80 {200) 

Bornova Zll'aat MelttelJ Müdürlüğünden : 
Cinsi Beher çıftln .ınuh mm n bedelı Yi\zdc 7,~ tcmtnatı 

Siyah Jskru-pin 7 Lira 49,87 
Mcktebhniz taleb rl ihtiyı:ı<'.ı idn 95 ~ift siyah lskurpin 30/1/1941 tarl· 

hinden itibaren 15 gUu nıUddctle oc·ılı' oksiltnu~yo konulm~ur. İhale 14/2/ 
1941 cuma ~UnU saat lti.30 da n·oklt>pte atın ohna koınisyanunda yapılaca
ğından tnlipledn yUzde 7,5 teıninnt1m'lru İzmir ın ktcp! ri mnhasebcclliğinc 
teslim ederek mn'kbuzuıı\ı komıS\'OllS\ ı:: tlrmcl rl, bu işe nit <;artnameyi gtir
mck istiycnlcr her gUn l\lektPp mü fürlU~Uno milrncaatleri. 

30 - 4 - 9 - 13 314 (159) 

-

-----------------------------------------------------~~ tzmir derterdarhğdldan: 
İzıuir körfezinde kfıiıı ve tuızınt-Yt> nit bulunan ınuhauunen bedeli (2200 ) 

lira homn ve (1500) llın bedeli muhtıınnıcnli Cnkalhumu dnl\>nn1arlle (1300ı") 
lka bedeli ınuhamıncnli kırdP.mZ. (U50) Uıo bedeli rnuhnmmcnli Çilazıhak 
\'C (SOO) Ura bcdcU muhamınc>nll c:~l:i Codlz voll mahalleıindc Uçer sen 
ınUddetle balık :ıvlnmak l.nklo su vo karcı &v vergilen umumt talimatrı:ım • 
nln 28 incl ıntıddcst dcltıletilc 2400 numaralı arttımıa ve eksiltme ve fhaı 
kanununun 41 inci maddesi muci1>incıc 1-2-941 truihindcn ıUbarcn 15 R{ln 
ınUddetlc 15-2-941 tnrihıno mtısadi! Curn rtesl gilnü saat onda yrı ayn iha
leleri icı·a edilmek üzere açık :ıı1tırm:wa ~ğındıın taliplmin hmır def· 
terdnrlığııın ırrürncantla şnrtnmncvi parasız tedarik odcbilcccltlcrl ve ba chd· 
yanlardan Homn clalyaıunm muh~mıncn bcdcli olıın 22000 liranın yUÜle 'JP,. 
f:u olan 1650 liranın Cnkalbuınu dalyIDllnın muhammen bedeli o1ruı 1500 fuon.. 
nın y{lzde 7,5 itil olan 112.5 luanın. Kırdeniz voli maballlnln muhammen bıP 
dcll olan 1300 liranın yÜ?.ilc "l.5 itu ofa~ 97.,5 liranın, Cilaz.mak voli mahallinin 
muhnmmen bcdcli olan 1250 lınrııı YUzd 7.5 olan 93 lh-a 75 ~ 
eski Gediz \'Oli mahallinin muhaJnlnc>n bed li olan SOO liranın yUzde 7,:, 
olan 22,5 lirdnm nyrı nr.c nisb ttc naktcn dcpcızlto akçesi yatıı'lllak '\'O Jrahut 
hu ıusbetlc hmıkulnun teminat mektuplaı Uc de, letln munyycn tahvil ve bo
qol.ırını \'Cıınek .şnı·tllc muayyı-n gUn ıvc snnttc defterdarlık odasında mUtc· 
şekkil komisyonu tnnhsusuna ıniircırna: lnrı n l ohmur. 

J-1-1-10 3So {181) 

IZMJR 'l'ELEFON MliDVRLCIGiJNDEN: 
1 - Bornova Te1efo•1 santralı ıt!ihrt7. edilecek ve (Bomovada hillrlimct 

kona/tı ittisalınd~ki idareye 1 lt htuanın tamirl 2490 NoJu kanunun 
hük.iinılerine ~öre 30/l/l941 tal"lhinden itibaren 15 ı:ıtın mUddctlc 
açık eksiltmeye konulmu:;Wr. 

2 - Muhammen ke,.if bed .. 1i 821 lırcı 2G kıınıı:; olup muvakkat teminatı 61 
lıra '59 kuru~tur. 

3 - ihnl ; 17 mıbat ıqn ıo:.ı •• • h J.!Ullu at ı~ t İzmır Telefon mUdUr-
lüğü Merkez biıın~ı:ı 1~ı l k kul c><l<'rt>k komisyon huzurunda yapı
lacaktır .. 

ı - Eksiltme~ c giı •bilınd. ıçııı n t dkl.nt 'llniımt n~csi}·lc kanuni dı
f:er \'csaild. ve İzmiı ı:afıa ınucluı lugundcn bu işe girebileceğine dnir 
:ılınmış chlı:ı, et ·c .. iknu ibraz etmek lUzımdır. 

5 - Talipler; kc<şifn:ımC', kroki. lel'ni 'e idan s:ıı1nmneleı ı bedelsiz o1nrak 
h r r,ün İmur T !C'fo müdH.H.i •ü l \'aZlm kal minde görebilirler. 

4 - 14 309 (201) 

SAHIFES 

Mutçah O. \-C or-

-
{Hl "-'l' od cf tt:rkrl-

. ahtp hl (;onun 

işbu suret dalı miztb mahfuz ın 
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Mİıcarlar- Ya.,.IGl1)'a llllEllSTll 1( EllTIE A...,.-....,,,.. , . .. -
IE llZllET AlmanyaFran- ont Teleki y lnt(iltereye 100 

mzlaruı yanlı- ni muaheclenin MuıavvB'mn ıajır bombardı- Geçen eki ti ti • lleD caremız 

nuna muhtaç ~beplerini diifme9i k ~ tayyareli 
ııörünüyor anlabyor . · pe 711 . dalıa ceWi Harici ticaretimiz 180 

.~ ......,_..-. • .......,.;:· ... ..,.... km !fÖriilmiyor ....... .;;; ... •• • ·m·lyo · ı· buld . 
- r....... ,,.,..,ende- dodlııjauemtlwePln Vataper.- Habe,li ..... ••••=JI'*''-> ·. 11 JI IF8JI . U 
lleleı•lnlll ..... .,........ yeni........., lHll'e ........ ___ __,.._ ... _____ __ 
........,aealı-. -~-· IWapifte, 3 (A.A) - Baıveldl ier ltalyanları lıol· Loodla. J (AA) - öfl;i 1ıe . .-._enin .--a.....a -,.; T.W ~iye encümenindeki beyana- .. •'ofiaht v .. -..._ muMbhtae ... ... IG ........... '8.f2J 111 llPa, i ......... ~ 

..._.,,__ • hada Macar - Yuaoalav doetlok muahe- maga ~GllflYOFlar ~ Jaet ;renicleaı 100 .p ı,.,.ı... ........ JJJ,, .. .- ......... 
rnenlı ............ deeialn ababı mucibeal hakkında iza- danan tayyaıahün UIUS1Z atlantiki ... ~. a (Yeni Aar) - İMMWik ....... liraya, ihraca-. .. yls 

ıneaeJeaL bat 1'ermiı. bu do.aluiun '°k eUi old~ jtalyanlfat BPftreede ,erek lngiltere:ye varcbimı 9Öylemitdl, amum mUdürlDıu, 1940 aenesi ticaret lılr mlban 446.000_ liraya lıaJil oı.ıı-. 
R.adyo gazete.ine ~ dtinyenm si- iunk' i,.ret etmittir. Kont TeJlıi demi,.. ....,,...,.,,.., edelllle-• Hazırlanan pıoarama göre 1942 ... iısta~erini ~ •.. Buna .CÖN a.. Böylece harici ticaretlmbia 

~ı;ı i manzaram §Udur: tir 1: . . ~ :vı1ın son ayın& YUıi klnunuev ~--.._._.... 
Almanya İngiltereye kartı girişeceği ~letlcrlm!z ekaenya yan yana ha"J! c:efılep nd1.. aeainden itibaren Amerlb ~rıe* fZ velde ıtıu\lltı · 33l bm liradan ibare; nu 180.369.000 lirayı ~-----· 

askeri taarruza Vi§l hUkUmetine karşı etnaııler ve bırblrleriyle harp . cttikl~n Londra. 3 (A.A) - U>nlılraıun .,.U... Wn tayyaTe imal <edecektir. olduiu halde n:,..eatmui ıt iiıilYon 874 llevcut «iiclüldere nimin bir 
l>ir siyast ,taarnııla ba§lamL,tır. Bu taar- zam~nda b!le hirblrlerlni takdır etm)f- liiyettar maiıfillerine bildiıil~~ ·~. _..NWW bin linyı bulin...tür. . ... eT'felkine nazaran ihneatanwrda 
:nn. Paristeki bazı Fransızlar tvafmdan lerdır. Yenı. doatlu~ ... ~a.ğlanhmız 'ıulh- Eriirede Agordatm saptı üzerine Mu- i940 ~e .'P.lfum itlıaliimuz lıbıa bir ~e _kaydedilmemiştir. 
l(f'lmjstir. Fakat hu FranSJtların Alman pcrverane bı.r ~birli~ı. ıçln lhım gelen Mvvanı)\ d~i hakkındaki haberle lloslıoua • .rıolıllol~ ••• 11

• ••••-••••••••••••••••· - • 

1rlkini ilt' hareJcet ettikleri ı;üphe.slz- uaslan takvıyc etmiotır. M~tt~r Av- mevsimslzdir. Mwıavva Agordattan 280 d ._._ ~ '-t~nbul,;Ja LJ/Alti bı·r Alaan llıtı•at na.zır 
tlir. Hedefleri tngilt('revt' karşı Visinilı rupa bakımından ela chemmıyett haiz. kilometre mesafede olup ar.ızi çok An- GPCISlft G fe.,.-., ıa - Uı T_,.,. e . . . 
.i• t,;rli·•ini tf'mindir dlr ve mihverin Avrupayı te,killtlandır- zaladır. . Moskova, 3 (A.A) -,Stokholm ile tel- fr _,., L · J • ·ı..; 

· M"ı •rnkeden berl askeri ve siyasi va: malc ••yretlerinln ahenğine llriundm. ıtaıyanlar cesareUe hareket ederlerse •telgraf muhaberesi tesis edilmietir. Q.,...,ay ICG.ZGal · .avıçreye .. &a 
:uyrt M'· d~işmiştir. Almanya miitare- ..._..... büyUk bir mukavemet imk&nı meveuı -.-.•-.. ~l 3.(Yem Asır) - Bugfuı·0t- ıatnnbul 3 (Yeni Amr) - AnıBırttJ.!ll 
l.rn.ı.ıl { vi im1..alarkcn 1ngiltet"eye 'karşı vı·ı ı..,·Jnı"n fef '-r• l..ah olduğu *Sylenmekt.edir Barentuda mU D ....,_, • -• taköyde, hariunal' Muharrem isminde ~ sonra ~ ,elen ~ 
t:ınrruzla harbı neticelendireceğlni zan- il 11 il him bir 1talyan Jcuvveti :mevcuttur • .,...;.. nomanyuuG l1CISI )'-. birinin,~ YaP.n4ald Çoeuğu Erdem inuddet burada .kalan Afgan tı;.ısa. 
Jı"tmistir. Bunun için Fran88!1ın cenup kat bu gamiz.on ""k :fena vaziyettedir. tramvay altı~ lr~. pa~narak iırı Abdülmecit Han~ tsvtr 
s.1hlllcrini işgal etmediği gibi donanma- 1Juruç hareltethıeY"'mUsait yollar t:ı.rah-. Son 2A . saatte ~. . . - hueı..t etmiştir. 
31 d:ı Frnnsız hilkUmetine bırakm&ftl. Bombalanan mır.dan tıkannu§iu'. Gam.iz.onun mühim fl!Jt -- 11

•
1

" 
11
••- •••••·-·-· •• •• • 8; • •• -

~~~~to 1~fy~1~:~~:;:rı ~d:n~~ bazı ~hir. leri ~;1~~~ ıc:1 Z:af:. tam b;r· su"kunA et ILlllJllll IE 110111 Afrika hareki• 
bii~ ii bir bQj)uk vUeuda getinli. l3u y- di .Baren'tunun 80 :kilometre oenubunclil · · "'t 

..;arttır altında mihver stratejisi teme- •ezı· D !"O··rdu·· du. Bu mevzii zapteden kuvvetler Erit- h •• k.. •• d.. TAYYARESi IAR'. boa daır· Inm .. 
J "'·, ıı '·~icımiştir .. Binaenaleyh Alman- ._ ,~ rede sağ cenahımw: himaye edecektir. U Um 8Dr U ... 
)':" ın iJt .. rcye karsı taarnı~da Fransa- Habeşjstanda münakalat gU.ç'lefmir- 8 • ·· d 2soo 1iz tebliği 
nın v .. dınunı trınin ('t•ne:ıı.i 1ilzumlu ti'r N-LJiy~· '--- onla ,_ k mo- ır ~un e ı.: L._..._......,~ .... llance_._• . IU\ .... a.wy r ..... yapma , ...a ... 
F:>' "l1'ı'·t, dır ..........._ ... ,._... .,.,.;;; .... 1ÖPlü nakliye lrumpanyalai-1ndan istifa- BöPepe '2Dt .. ._er 

ll. h r verildi~inc g<irc simdi Vi~iye feltll'let•lnl ıde de etmek ieap edecektir. yeplefade fle ~ den f'--la tay-· 
lmrı;ı taz.ylk mmıevramnı çeviıoen Alman ...._.__. ed ,,,._ a&I 
d r.i Abetz'dir. Marepl Pcteni Lava\le -......-s;a fte ..- HABf.$S'l'ANDA VAZ1YET ,,,, ..... _.,,,,,,_ . 
l>:lııst•rclıktan sonra Le.alin kabln~ye ~ndra, 3 _(A.A) - B. Vander Vilki Hartum 3 (A.A) _ &yter muha'bbi Berlin, 3 ~A) - D. N. B. a~ yare kullan• 
:ıJm. ft. ;;1 z.ıımedihni...c u ... -a.J Peten bu~n hava bombardııuanlanna uğn- b'ld' . . B' k o&-S..·• ıı.~--'- Billı:reşten istihbar ediyor : Memleketin 

il.... .. ...... ~ ta$I' birle · · w l..n~lft-•~- ı ınyor. ır ~ =-un •uu.iuctn yen- . ---..1.:.t-
bun:ı ' . mısmayın~ Abettle temuı olan yan a şe rmı ~emıege ~uur mek. zaruretine rağmen Habeş vatan- dahil1 vwyeti hakJuDda ~u n. dıkJ k 
Frat1"ız1:ır Visi hükUmctine htteuma tır .. V~ Kov~trl, Birbin~ şehirle- perverlerinin ıkenıdi memleketle.rinde ml raı>ora ~öre aon M saat urfmda 8ft yo ••• 
bft.c;l:vlıhır. Bu hücuıular Marepl Pete- rini sıy~et e~niştir. Kendisı Lord Dcı·- ile · J !!k tl · . etle devam mem1eketin her yerinde tam bir~ 
,..Jn ~~h il'" miiteveccih değildirler. Hat-~ ~n. olarr gC:Ceyi ~evsley edr:or:8ii°~ ea~~~e~=~n ltalyan hüküm sürmii8tür. ~(bir Y~ ~- 18 Bil MUHAREBE. TAY YA· 
i.iı «t'neral Huds.inrıer ve amiral Darlan şa sun ~ırece ve ~arın Li,;erpool .. t lil .. ~-·h ., .. ft d ~-oğmak ~t, çarpıpna ve yaifua harebti ~ RELERlfl EN 1 1 "' " . M _._ · kt'. mu,, ev ennı DA ('Şı., .... n an .nı O 9 B JI HARE ifa Lu hu"cumlardan L-rJç kalmı.+ır. Pa- ve .. ance:.ı.err· ı g. czcce u .. . ~,...., • 

slCi .,, V d ' lk K h Jkında h icin hiç bir -y menehniyecektir P\ın- .. "" .... w.&. • 

:riııtc Abdı.in telkini altında bir Fransız. . an er r: ı 1
: ovantrı va .. ıç '='-· • • 11 22 ildn ' kAn b6di8elerine .,_ KETE GEÇEBILIYO f~c;ist partisi kurulmuatur. Bunu lı:unn b1!" ~aaf al.ımetı b\llunınnclı~nı soyle- öahk aru.ide yüksek kayallklarla m• tirakl- cı Jarak° Bükreşte Z76S . ft 

~· mıştir hnt bir kalede ben bu ıe_ lgr. afı yu.arlı:en L:...: teve ki~faznedunı'lm~~-. B··-'-.....2-- bir L..- . Lo-.J·a· 3 (A..A) - Sun..ı-y ... auını'sı'n F-0ntenunı Paris radvosundaki bevana- · .J"'!. H b 1 funda} '-"- ~' ııq.... ~ ._.. .u.uı ucı .... .T· 

1 d t
• • • i)l~· Jist '-..ı - --.. - <l Cl'ö Vatanperver ertnın lAMI ha .1.l.. ~~i_ ı..:...: • .a."ı__•_ ha )ru 

;n, a pnr .15Jmn m u aosya preua.rp.. yaktığı atl'{ı bir noel ağacını andırıyor. mı bilihare serbest bırakılmıştır .. Halen . v~~ mwıauu-ı .ıu.ı~ı va . v-
lerindl'n mUlheın oldutunu, harici poll- Bingaziye do~ru E b'" ''k .. .. .. .. .. .. pt,.. mevkuf olanların .adedi m7 dir vna- vetlen hakkında neşredilen rakariıları 

d 1 
~ , f g n uyu yuruyuşumuzu ya ı6ımız • · t.'_ı. __ ..ı__ .... _:.J_ b '---

tika a A manya ile t1 ... h'ıiğin!" tara tar gün 10· saat içinde rıncak 20 kilometre yetlerdc tevkif .edilen Jrimselttin mikda-, menuµUBllli ~1. ~um~. u ra_., •• 
JmJun<lu{!tınu "fid,.mi<:tiı' - BQftaralı 1 inC: Sahi/ede - ilerledik. Şafnkt.ı cibinliklerimitl söker.- ,rı da 2776 ya baİiğ olmuttw. ~rin :ın ~~·81 ~hml,d oldugunu yazarak 

FRANSIZ J>ı ,.:'1.\N1'.1A!!'JN'I' Cepheyi zıyarcti•nden "imdi avdet et- ken !;Oğu1etruı titriyorduk. Halbuki gün- merkezinde bulunup ilk . araştırmada ~ 4-0 b" 1 . lması 
v .AZfYP.rt nliş bulunuyorum. Mermiler yol iizerin- düz güne§ altınd<'t sıcaktan terliyorduk. müsadere edilen 1rilahlardan :ınaada .1<>n y~m m ayyaresı o . 
Amiral Dm-lan U.vonda ·bir nutuk de hyalıklarn sı.~ımın piy~de kı~afan- Bir akşam yemeğinde bir düdük sesi Jrtinlerde pek az silah ele ~~ril~iştir. muh:n~wı:lıı.ı Y~ t · tayyare~~n 

.. 
1 

·'iu B tu'kta p d mwn yanma di.işuyordu. Bır İngiliz ba .. duyduk. Düdük ,·iiı.başı Gr.ındın ku- .. . . ;ıcuWaıın m .. are tayyare-sı. ır. 
~~~~ln~ ;r:.~ız. ~!1;!~~ = tary.aaı mv~ alarnk İtalyan to'pçusım:.m m~nclasındıı Habı:; vatanperv-crlerlnden ZABiTLER ÖLDU&ÜLMEMIS . , da. 9 bını haı:eketc g~ebili'r. 

t 
1 
ğu •• _.._. ___ ,,s_ 1ı: Jlan la ma1dlerinı hlr .ıttf'ıı vaı•ruıı·l.lll. t•ı•mıı<'- mi(t~>;<'kkil bir cli>vriyc kolunun avdeti- Bilkreş, 3 ('A.A~ - (Rador) ajaııaı ~-~ ®k~ E laY~~~nıı~,,,~~ titt bo~-

J'a or u nun muuau ... ınnuK u ı - tur · h'J llrıyordu. Bilkreşte tubaylara karşı yeniden aui- U1UUJmaJl ~J'~S~r. ~1?° ~ nı• 
cakt.ın demi:.~r ki bµ söz iizerinde dıır- KuvvetlC'rimiz .. ımdi dll'>!uan... ~~ kastlar . ·apıldıftl hakkında yabaneı ga- manya ~e taarr';IZ. ıçuı. Polonya 
nıııla -'>emmıyetJe .~eie..r. · · k1tvemet planını kc.<de çalışmak]A meş- zeteJcrde intişar eden. şayiaların resmi v~ ltalyadaki tayyarelerını gen çekme-

.fll'«,::ıJ Peten mutarek~y~ sadık,. guldur. Bugfüıkü ı~ukavemetin bUyUk Amf!Hlıadan Yunan mahfillerce kat't olarak tekzip edil~- ğe ~ret edeıp~ı. Almanyanın bir glln-
1111&•r nn ~nuna kadar 1?tizar V'aziYe- ttaıynn kuvvetlerinin rlcatini temin için fHl.tuellHlne bh' te~ ni bildirmektedir. . de yaptı~ '.barek.Atta 2500 d,et:\ fazla tay-
tbıde ~almaga karar venniş1lr. Anlqıh- yaptlnilş basit bir dilmdat hareketi ol- • . yan: lrullandıtı vaki olmaırtıştır. · 
yor. ~ı bunu Y.8~~~· Yapamayınca ması mUmkiin olduğu gibi ibunun İngi- V8$in~n. 3 (A.A) - Yunanistan le- BÜ.KREŞ ~İYE REtsı.Jöi -..•-
• ıkı yoldan hırını tcrcıhe ml'dmr ola- liz ileri 1, .. ek t" . d d ğ t f hinde iane toplamak icin Vander Viltin B 'kre ( ... A\. r- ra1 R ... ..ı...;~ J h k b • 

1rt ... ı· e ını ur urma a ma u riyasetinde ~lışan 'komite ba$vekil Ko- ü ş, 3 . .nı. , ..• ":"'" ueııe "'""!"' aponya arp Q I• 
ea ır. .. bir hareket olın.'.ısı da muhtemeldir. . b Moyeano ye-nıden Bükreş belediye reis-

1 - Ya Alm:ınyanın Fransız donanı h . k .a.:. 1 dı B d b' tab rızise ir telgraf göndererek B. Jan .Me- -· . . · ı · • • 'k 
:.ıaaını ve üslerini elde etmeshıe ınuva- uı ço anı.a 1 r. ura a ~r u- taksasın ölUmü müna.<iebetiyle derin te- liKUle tayın ed~tir. General ~oye~o f )'etini arfflrOCQ 
fa ... _.. d k . t i1te '-- AJ ru saklıyacak yarlar vardır. &rıken ve •. 1 . . b'ld' . 1 __ 'IA lrral Karol reıimi aamanında B~ • • 

ıuıı:t e . ec~ , Y8;11ı .ng reye -rşı - U..ander tayyarelerimiz hareket saha- essur ennı ı ımus ve sunutrı 1 ve lis üdüıil idi Tokyo 3 (A.A) - Harbiye naz.ırı ge-
mıırıya dP. ışbir}ı~nı kabul edeoek. -·-..ı- mU"'madiyt'n f ... a]' 1 l ı:-!t-~·. etmiştir ! 90l1 'PO m ' · · neral Togarın riyasetinde b'i.r kUrmay 

2 - Yahut ta Alman tazyiki ı. .. ...p;_ :'il.IJIUa " ıye lti UM.U:UU- s· . d l ülhal f la x.. lan . ~Y' le .ı.z.ın .e ~n:. ı~yr e o ~wnıu JfE• ..a •• • ınPR top tısı Y,apıbnıftır. General dilny .. nın 
smda Vişiyi ~rkederek sirftali Afrlb- lngiliz kıt.nm .1 . .. .. .. 1 . . cmın11.. lstıklali ugrunda ~ı.şan kah- ~ geçirmekte olduğu büyük buhran hasc-
ya geçecektir. yaVAJrlamas ru~n ı ~~·ı ;urJ~ er~ rııman mi11etinizin nihai zaferi kazan- • • • • • • • • • • • • • • • biyle ordunun harp kabiliyetinin srttı-

De,.,.den DePlye d 
il• •ellet llClaPldılaPI 

Kahire~ ~wni 
raıgihınm tebliği: Libyada, Derned 
ileri harekt>t.imi7.in dt"vamı için Jıuırl 
1ar devain etmektedir. . 

Entrede harekatımız neticesinde d 
nuın Bar<'.ntu şehrini tahliye etnü.,t' 
Bu §ehir dün işgal edilıni,tir. Bu e:; 
d:ı şin1al bölgt>sınde motörlü kıta 
Kerene <loı".,rru çekilml'kte olan ıtal.> 
ku~çUcıini geri itmektedir. . 
Hnbeşistnnıfa Gondara doğru g~r~ 

kilnıe'kte olan düşm3n kuvvctlennı 
kib~ devbm ediyoruz. Bunun n~csı 
de linlynnl:tr büyüle miktarda mah.cl 
ve her türlü ıhtiynt naddelerini tel' 
ve t:ıhribe mecbur cdilıniştir. 

Cl'nubi Arrıkı:ı birlig• kuvvetleri ~ 
kann l'ephesi ii?.erindl' 15 kilometrl' d 
mal'\ • razisi içinde iki lt.alyan hudut le 
ralçol1 ıhu işgal ettrıişlerdir. 

l1alyan Mı'na\isihde kep kollannl 
şiddetli faali) <-tı devam etmektedir. 'B 
nwı hcticcsindc 1talyan hududu dah 
ne nüfuzumuz. yeıyılmakUı •e d~rinl 
mektf'dir. ......... . 
B .. Hitler dan Japo/t 
•ef irini lıabal etti · 

Bt>rhn 3 (A.A) - D.N.B. ajansı 
diriyor: B. Bitler Japon büyük el~ 
kabul etmiştir. Hariciye nazırı Fon 
bent'f<>P kabul tesmindc hazır bul 
muştur. 

Birinci §Jkkı kabul etae bile bunu ~e- . -:ık A ınf ~ ep :;;~ ~r ı.._arab77- ması icin kaThi temennfleriınW ~it .... nt-aa -e .... ldtap.. :nlmaaı lüzumundan bahsetmiştir. 
J'ine getinneie muktedir olduğu zanne- nm ~ n~ ı.() ması •g"ı faraıwn ır ederi?.. aaa .._.. ... ua ID2J•Iİz harp 
d·ıe ..... ---...ı ..ı---- Usl . haffit ıçlnde ıkı meydan muhare-besi ve- ..,.._x_ -··-

ı m" ........ '"'r" • uvlliUUJuayı ve erı k ..... _,__ · "ht' J •-
.AJmanvaya teslim etmiyeceğine dair ren l"WU4lrnm:tın ıaşe ı ıy:ıc arını te- Rlndlftan .__ .. _~ • &IJpallJNI IJe ............ 
A ''- .. ...,.;..+: D'ğ · ta f mln arzusudur. ,........._ ._. ,,..--•-• fi m~rııı.ava 10Z ve •• """'i .. r. 1 er ra - Avust l •-' . ü'hk~ k •-' De .-a..-.a ' •ı o·· d lk b---'- '-~1 ~ 1111• ~-- ma.a·ra an tan Fransayı terketmiyecı>ği hakkında . ura l cuı ıs . mn ~14Uar~ r- ._ • ., .. r ..... a 111 . f' unya a i -n ve naıo. ya§lyan .._ 
·..:1a F ......... mili ti .. ;..,.;.. Ş neye gıden yolu tnmır etmışlerdır. Bu -.:~sade- mecmuıuun 1663 .eneainde HambUTg- Nevyork, 3 (A.A) - Doktor Aleksi r · ınd~a 3 (A.A) _ y-~...;.a- ava·n1 
0 ' r .... ...,.... e ne ao:r. verm"i' ... · u 1 üze · de • d' t 1 kli ..... .._ da Y ha n:_ -~L- ..ı • 1 Fr k b da IJ'. •· ....,........ 
halde Almanların Lavall iktidar mev- .ro la. nn şıkmaf.1 op ar ve. nn ye vbea- Bo ba 3 (A.A) ş· ali b' h o n naıı tenannoan ne,ro unan Karel ansaya gitme üz.ere ura n nuırasındnn harp masnftarına ita~ 
'-"' ti k Fr sıta n uzun ıleler hahndP gar m y, • . - un. 1t. ar 1 u.- (aylık müaah. abeler) oldux.... •eni tee-- hareket etm: .... :r. Aleksi Karel İ0nayna uh · . , ı..: ak oJ J\ııne ge rere onu ansanın mec:?tt d d nd V ,.,..ft~ malind b 11.. "' ~... ~..-. oln:ııık üz.ere ~ır ın Wiıeı oınr · 

.. .. . . r - doğru gitmektedirler. u u an ezır.., ..... m $1 e ır bit edilmi ti ve Frimsada sui ta0 addinin °en"ler U:ıe- ~ 
hukumeti saymaları muhtcmeldır. Bu Hint müfrezesiyl hasım kabil 1 rd n ş r. " " " ı~den l milyar 1ngiliz liralık yenı 
.... ı.-... Jedır' kı' •ı'y.,.,.1 faalı'y,.tı'n .. g~• ... lıgwı ALMAN TAYYARELERi .. e e e e Yohan Riat on yedinci asrın m .... hur rinde yaptıiı tesirleri tetkik edecektir. lep 1 'ktıt .... Ut.,, .. ~ " • ~ murekkep bir c:ete rasında vukubulan _,, kredı 1:ısvip etmesi ta o unaca · 
Viside toplanmış bulunmaktadır. tngil- LtBYADA! ' çarpışmada çete efı!dından on kişi öl- biricik oa~r)e~deııdi. Wedel ~hri ci- .f°" -.f:r---
tPrt'nin Vişi ile münasebetleri mUnkati Londra 3 (A.A) - Roy~ ajansmııi dürülmüştür. Bir Hintli de yaralanınvr 1v~ı~da hır kçıftllkleı-ı-b. yaııyan pır !!kir- Af Rll 101 IJILJllL ıı ALI A~LAR IEREYE ".tılıındug~undan M-...... nl Peteni Alman- havacılık muhabiri bildiriyor: tı C t · • "1''1 dadır M"' erını yayma ,,... ır mecmua tcaıa et- il il 
r:ıva karsı muknv;;~ sevkeden Ame- Alman tayyareleri Libya cephesinde d~c ed~:e~l~ner so~nvu]Q.\b~== defi :üıdünm~~r~'-Bdiy~fakaılad ~e':am IU .. su·· L 'AZllETTE 
rikndır. Amiral Lihi V.işi hü'kiimetiyle ille defa olarak. gözükmüşlcrdir. Bir tır tur e en u ersıııun ...... e a ~ ınti§llr . ,Hu· cuı EDE·EILE".'· 
4Ja1nıi t.Pma!i halindedir. giliz mev2.iine karşı yııpılan bir hücum · eden nüallalari hallıiıda matbaadaki il il 

.JAPONYA _ HOLLANDA esnasında hlicum mahallinde bulunan U.yyarcleri de b~ yolu kolayca katede1 r9Jrl~ ~efterler tetkik edilerek bir he-

.Japonva veni niuuna girmek mesele- mUşahitler tayyarelerin milliyetini bt'l bilirler. . ,ıai>'ç~hlm.,td.!Oç amta yilkm'hir miid.; -- BGfl•alı 1 inci SllAileJe -
1>İ!lden dolayı Felemenk Hindistanmın surette teşhis edememişlerse -de ;hdcu~ Sicilyadan şiı;nali Afrikadaki lriiilii det içinde mecmuanın çıkan nüshaları djr. Sudandan~Eriueye -giren ku#~ler ..:.:.&.f!f'~~~. ıa: ~~ _,, 
yaptıgı protestoyu reddetmiştir. Acaba mun tanı icrasından pilotların ltalyan kıtalarına :karşı taarruz hüclpJlları bu• 200~lyonu h~t~. ·- - 1 150 kilometre 'jçeriCle İtalyanlann'müs- .. _ _... -~..a.-1 a.1.....1 __ izd:-f::li1 
J:ınonwı hıı ml'mll'kcti nirin yeni niza- obnadığıru anlamışlardır. Bundan baş- günkü şerait iı-inde ttalyaya Alman. ha- ıger taraftan, acrlindeı ilk: ·kitap •-"-•--- hattını h .. ..:.;._ı .... :.. k İtal ınanyanm "..... "'"ıcn 
m" sokmaga calışıyor? F.demenk Hin- ka tayyareler mutat İtalyan işaretlerini va yardımının~ tabii bir genişl~sinf tabedilmeainin 400 üncü yddönümü ge- ;::;;k~vvetlerinierçe~/::C;ur et~ bul.;" 1~;cf-ri.:::eriyor. di~tanı Japonyanın da dahil olduğu ile- de taşımarrıalata idi. Alman tayyareleri- tefle.il eder. Maamafi.h bu, yardımın ge- çeo •Yl.rda meruimJe kutlanhUftlr. ilk mblerdlr. Bu .U.tahkem.11;-ttalö ~- bild' . tir' KL..a:.-:-:..;, Aınerimuı.bn~cN'":ı 
h.sacli ahava dahildir. nin Sicilyadalri üslerinden hareket ~ niş bir niabette olacağı demek değildir. ba11lan eser münlel.lp Prens hükümdar dat ve Banıntu .mhleruun :apböüa tnnıf • • ~·: • 

Japony<l Felı:nıenk Hindistaıunm ik:- tikleri muhtemel görülmektedir. Alman hava kuvvetleri bugUnkü ~rait- Yavoldm'in lcill.e itlerini tanzim e- Mma itab• Uimıeateri il kilometre dunı teruenan ~1 lnciltere 
tı'!a<li knyruı dıniyle alakadar olmakta- Almanların Sicilyadaki es4S iblerini te kendi Ualerini tesis ederken bUyilk den bir nizamname.idir. Hansvaya »- malda Mman• yolu a-mde Keren ele aiw~ oece harekete .. 
(fır. Somatra. Cava ve BQrneo' gibi bü- teşkil eden Catania Dernenin 850 kilo- gilt}Uklerle karşılaşmaktadırlar. Yun- sninde bir tfıbi bunu 1 S40 yılında tabet- istikametinde rieat ~. hal- mıek ~iji ızP ' ... Aaliieri P 
yUk adnlarla kiiçtik bir çok adahÜ'dan metre §arkıiıdadır. Catania ·ile Deme kens 87 gibi faaliyet aaha.sı mahdut Al- ınittir. palana takibi her tarafta devam edi- buardd'. .. dnlet kat'i 
mült'selckil olan ve sahası 1 milyon 900 arasındaki ikli§ geliş UÇU§U 88 Yunkers man bombardıman tayyareleri Ye ayın ~. ..... * .~·. Diinlfa bu 
uin kilo•nntreyc vru·an Felemenk Hin- pike 1ayyaJ"e1erinin 2000 kiJo~lik zamanda Alman avcı tayy~leri Sk:ll- * . BABESiSTANDA ~·-~ 1MiJik .... ile bıldp 
~i .. tanının GO milyon nüfusu vardır. Bu- hareket 8ahau dahilindedir ve bu hare- yadan kalbırak Ubyada hareklıta ~ Ha~ kanı harekit genişlemek- ı.dir. Zilıa ' ... ~ .""'~ 
rdarı kıs:ncn Felemenk ve kısmen Fe-- ket ahecınm haddi aumisidir. Sicilya- mek igln ileri ttalyaıı' tanUe meydan.. ftlle• .. ,,.,,.,. lNlffll'IGP tedir· İndli~ Ha~ i~· en Wr tel& .. ı nD W bıhri'bmı 
}ı>mPnJc hi~mıyesincJe yerli hüJcümetJer daJD AJman hava kuvvetlerine Sı0D za- Jarmd8. hem.in tazelemek mecburiyetin- FlUerin YM9d oJank rso • 200 ee- az JO() kilometre iJerlem.iş)enfir_ JCen- ........ lw. • 
i<lar<'sindl.'dir. FelemP.nk Hindistmıuun man1arda takviye olarak yoJlandıiı .ma- dedirler. Bu sibl hareliı ise waJt malı- .e 7•ıachH.n UimJer tarafiDciaa tsebit yada yapı)p harekit muvaffakıyetle • 
c.tih alı'ttı seker, kahve, pirinç, baha- hlrn bulunan Heinkel 111 bombahbman dut bir m.bet Milinde yapılabilir. olumıaut1ur. lnk.itaf etme~. • . . Londra. 3 .~~) .--:::- ~lilu~ıt 

;at. knuçuk, petrol müştakları ve kalay Bukana bö~esiııdt; X-:V• hıvvetleri me11balardan ~ıne. ~o~e 
~ilı> .J 11 ony. nın en çok muhtac o1duju it ldhmetre ilerleme 1'sl"ll.ar. rin .....- ark.dat1an kendıamın 
naddelcrdir. GörUIUyor ii -Ja~a D!LL&tf 8 U G O it ~-··· J'ri de ~nfffuwv.... · ~ ta.hfü ~in 

lfelt:JT1enk Hinclistaıunı .i..tüımara ba~la- J:&a El HAMRA ~':~ ....... 
mak !liyetindecµr. ' , 

4 
. · ~ •••••••. ..I. ...A lieeU ;•= · Jdı!lliı* -.. ._, ıllr --· 

---->ı:J. Ell..,,.1;,BH __ __ .,,. ___ ------- ~3 CAA> -~ı..an.- ,...._ •• . .ıalliJ.a.,..,,+ 1Mr 
llill'sa Mef'fılOa &a..111--•1

1
1 ~....,.uımı• te'!'fli...., :. .,.., • Mıxl n tası. .-·1raı1119'! 

W--- YGılıdce wıiaiJa i~ ...._ ...,.,_.. '" ..,.. !J.W: ~ 1-a. ~ - ve 1-Jıb& W ~ • p da ..mit 
fr-~asının ~ . 1 - Habeş impuatormnm ıw.e. kan, ılnemaeabk tarihinin ee~ci bankuı ' .. Cihan tiJm sanayinin en rinin faallyeµ dUnkü · Pazar ~ • ~ 'b.,, mi:-:. ı..ı., "...ı .. _.rf'r. 
-IAönümii.. dnüllii biwetlerJ ~ Saünda muhtetcm sanat mucizesi ••...•••• · Tra. blusia !.e. bi1he• ~.. ile~ 81 n&-' ~. r~Mil t-ı.ı:. 
_,_ harekete ıe(işi.. t daki --"..;..;. ~ d ~ c&- ~..-..: -~ ~ .... _. 

Bursa. :J (Hususi) - Merinos fahri- ı - CebelüUankta inıilis deniz H N T R u·· YA s 1 zı arasın ~- e relerinin Almaayaya iiiW lııeuırlar kasının a('ılma.sının 3 üncU yıldönünıü bvvetlerinht sıkı takibi neticesinde ' (J{JRIÇE) mi.ştir. ~~polonianın 40 kilometre T:; mD111na intizu etmek liımm ı 
dün binlrrce kisinin iştirakiyle yapıl- ltalYan denmltsaaun Tana Jimam. bu «arbisinde ~ntada .~·n~ as e. lraydetmif, lnsilii tsı'1ueci 
mıstır. Vnli, fabrikatörler merasimde ilim YARATAN L :AR: !TBONE PoWEB. lotaları ve kamyonları JIJitinJy°:n~~~ W.ıclerken ~I deftlittlr: 
bulunn ti lardır. Bursa mebusu Sadi "; ~~ lapıia motörile llnv· Jf1'DA w OT • GBOll•E •• ..,....._. ~~t"1d-'J:~· Ka:1i:8tai:lrma u~ Daha 1918 Mnesinde inıilis 
Konuk ırat l'ttiği nutukta Ebedi ve Mil.. vetlerinln tilııle Li1tya iberbie yi.- ~ ADA•.:. w ıp e. ı ~ A loniada ...aleri Aimanlardml amB'8 d 
ntıı"eflt•brimız.1.n uğurl.u elle.riy1~e temis~li rüyüşü .. Ve diiet sqühim ~-.. SEANSLAR: Hergün 1.45 - 3.30 - S.30 - 7,,0 - 9.30 ela ,,e Cumarteti. ::ıı: ıanare ~""°hücum !_ e. İ7İ tanarecilsri idi. ı . 
a an u mut:'5..iesenın verım ı mesa m- Bucriin ELBAllRA ve y ... -: -'-- Pazar 11.30 ve 1.30 da L--'-r. -~-'- -...a'LIJ.. Mr'v1ı A.i. C ... • L.L ._ :...ıt- .__.._ 
d 1 h · M·ıı· $ef afı d ... -. - ~ ...,.. __. QDl&RNll .. .,._ Yit w R. 310 m- np _. -•-· -.-

en . ">:. S<'tmıs . v~ . ı . ~. . . etr n n malarda birden 1'ıve oluü dde- tipinde bir düşman tayyareıııi .._i....ı_ et- melini lmmıuml po1any-, 
ııcreıınlt nen mıllı bırliAınıwn yurdun rihnektedir- DiKKAT: Haftamn her aünü ilk batMma Ma•dan '( UQJZ HALX ) mitlerdir A cJlar ~ -..-ap F • il w 
her tarafından daJfa mükemmel P.ıerler Seanalanclır. FtATI...AR: 20 - 25- 30 Kmattaı............. --L ·k .. -~--..:. d nmtUınna ......... ,,. .~ 6.-:.. ·.-... • 
~8111Calmıı ..... Jem:...ı- ve aısAer Jtmı1rn1H a mitraly& ateşiyle • .-- .. 99" • ı 

~ ~-· ~~-..~ .. 


