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-----x..x~----- Yeni sene tütün Birlikler . amamf he,yet/,ri toplanıyor fıalHlblnlcuata ... 
Ankara 4 (Hususi) - lş bankasının 1000 liralık ikramiye Adanada 6978 ••x ımtsaacfe edeBMSm 

en. az elli. lirası bulunan kumbarah ve hesap numaralı Yusufa isabet etmlttk. h ı•• tama Al . 1 h - lloftmalı J inoi Sahil."4 
kumherasuı ltüc;lk ~f hnaplan 7SO lirabk ikramiye istanbulda ~4 Ql8 SU U • manya yagv ) to um, !:Jtw::i~:nm:ı.ı~. 
için tertip eylemekte olduiu ik~e bin 8.56 hesap numaralı Mustafa Zıh- m&:.t.n ~nbldı llyeti bltteeslz idare -vuiyetine 
planının 1941 yılı birinci ketidesi bu- niye; ~ ~ 
tıltn banka umumi merkezlnde ve lldn· . 500 lirahk lbamtye ~Tada .U 1 t h• • t• "-· 
el noter B. Veli Uluaun buzuriyl• yapıl- hm 62.3 hesap numaralı Çetin Aysele * pa amu za ıre ıs ıyor . .Jl~::W se~bi 1d:_ ~ mıştır. isabet etmiş ve 25-0 §eT llrallk ikraml· •• f'Ull'I ·~ IJagün ' ir-:.:.0!;,..M; I~ 

Ketidede kazanan talihlHerinin isim• yelerl lanirde 13S9l hesap numaralı Alllıaraya döıdı~or z,.z larmuda tQba ve WHBt ..... 
led ve eııu numar1arını ve bulundukları ömer ve Bursada 6091 hesap numaralı ......, • ...., baıircleld \ticcar bhJ\ilnln l(enellk. takip ecllllait. tlocar ve mHeteWI .,.._ Wardan l'ılım ıeBrllll Mtcell~ 
merkezleri bilcliriyorum: Zahra kazanDUfbr. f.ge tutün satı•lannın seyrini takip umumi heyeti toplantılan önUmUzde\i faatWnia a.118 •· ıaı.-ıla W:,,tk bir dıılat • ı 'ne )'81111'1ar, YIM 
ll&•-•-• ... •••c••-•• •••••••n••- ••-• .. •• •-•-• aıkz .. •••-•• mı11111s.. Y h f d Ja L lCL.. h h ' ~ • ..ll-ı.M B t.. iç.in iki hafta evvel şehrimize gelen ti- a ta için e yapı ca~tJT. oa usuata ilaD8 Jl119t ve 'qNI •--"ua..-,ul'. •· .......... verllads vuifeler 

.lnatıtereyı· ı·stila" Sovyet - Japon- caret vekaleti tütün raportöril B. Fikri hazırlıklara başlanmııur. Topla..tıılııı.l'da şanlaıı itler mGkemınel olnuıttuT. ....... ........... terella ıundy• 
._. Soyer butıfin Ankaraya avdet edecek· p1~olar tetkik "h yeni hazıdanan büt- ZaWre 11.raoa~n l>hltii idare hey. nl Wltc-W tamim ederler. 

nd tir. çeler müzakere edilecektir, eti d6n .ahU ~ toplanarak Alman• Gelir bı'alElan ve 1:1re~1181S} 
t~ebbüsii ya arası a B. Fikri $oyer, tütün tekolteainln tU· Geçiı-diibnia bir MiM içinde lzmh- yap~ •tıt ltlor1 UzeıJnde g3- metler lwıuıılanmllla ~ .. 
-y kenmeei üzerine lzmirdeki vazifesinin deki t\k~ar hi!'lik1erl, biJhaııea ha•t riilmelerde lııuhmnwt 'ft bazı bradar n1 P1ir kaynak)an anmak 

nihayet bulduğunu söylemistlr. i~lerinde ittihaz olunan yerinde karar· ittihaz ey)emlftlr. Ahnnlaa palamut, rimlen ınahrnmdarlar. Yeni 
Şfddetlelld.......,, fle- ...... Cllll ntesefesfnf --·-- larla munffak olmut. d1t piyaaelann ih- zahire ve t.er ddi ,,.ıJa tohwnlar aatal- KÖre 7ine kannnl..,.. tberlerine 
~z-... ue .. _ ..... ~-...... oö ... "•merı özepe on B u mi TA9U'UADIU tiyaç ve seyirleri gayet iyi bir ııekilde muı mevwm 'xıJ o th. dil'l hlı ~ ~ imkan ve 
n• ..... .....,.. ........ .--. ... az ..,,r~ .,.. ··- - .... .,..,_,···-·-·- -·-·-·-·..... - -·-·- •• • 8 1 ···-···-·· rethte ele llıbip ,._ ı.. 
fcutlndlı Almanya ,,.._ 'ldflUlı mııJdelfl sehrlmfde.. }' f . l .&.- ı·J Bqtinldl şartlar ie1Me u1111ıml 
IHlffalı olaınaz.sa ldU4· llfp Jıonds»on Aydın mebusu sabık Ticaret vekili :a. ağmur ar yıne .zarar ara .. """" o ua yet meelilleri IDe'VeUl ~Mılellelel~ 
ftJft teJdıtJ 11r11ınaJ1 UCll'.. fQeJdl81 eıtl.. Nazmi 'Topçuoilu ıehrbııüe gelmiştlı'.. .~ teskilitmı ayakta tatamaınak 

Londra 4 (A.A) - Niyuz Kronikl M08kova. 4 (A.A) - Balık avaı Bir hafta kadar ~de kala~ ve bu K •• •• k M d t b d~~ *9 ki laera 
ga etesi başmakalesinde ezci\mfo run- hakkında uzun v~deli bir 1nU~aveleyi arada da A~..!-.gı.~cektır uçu 'en eres aş e aeddtitsib: si~ kt 8tmir 
ları fazznaktadır: müzakere etmek tizere 1 O kltilik muh· • • tinin büteesini tftlin edd •• k 

Bu hafta sonunda Atlas denizinin her telit bir Sovyet - Japon komlayonu tct- HEM $UÇl.IJ YE JIBM Di 1 d d lr.endililinclen WalNleceii tek 
!ki sahilinde de umumi clikkat bir ker- kil olunmuııur. G~V MABKOM gw er y• er er e e SU dur : 
re dQha l·akın bir istili ihtimali Uzerin- Sovyet heyetine hariciye komiser Ba.vındırw Cıplak köyünde Ali ~- - Ya uç ~uz küsur mn.Uim 
d toplanmıs bulunmaktadır. Yakını- muavini Lezohkl, Japon heyetine de Tahstn ~!tosa alt ~ anttn~ den çıkanlacak v~ yahut bir 
mızda bulunan tehlikelerden her keain Japonyanın Mo&k.ova btiyük elçisi riya- ~ bulUDlm 4 ~al J,ıl!Jtin tanestnt •· b k ı kapan~k ~'e yah~ ta llast.e 
baberdaı· olınası hiç şliphebiz çok iyidir. set etmektedir. Mtızakerelerln Y1t;kmda laıbn tutWmıış ve tahkikat esnasında as ın arı var ları y~rı .Yar~~.a tenzıl .nhmacaldır. 
Faka Hitleıin plAnlarının kat'i olarak Moskovada baılaması muhtemeldır. Bayındır merkez jandarma koınutanma •• Hepun~ ~ma ki lk ~-
t'lmiş oldtılunu zannetmek hatadır. ıüsvet teklif etÜıiştir. SQÇ}u clerı.1 uaah- • ~acı buıımk;ü kadrolarla 

aın°~e~kl nbu:r~ n~~~~ Ankara radvosu ~e se~=re::~~ !d~r~l Oç Pıadeabert F.aenin her yeritade insan ve hayvanca rayiat yoktur. =:~~:~ib~ = 
kate almak llamc1ır 9'a amıller 1Dtltrla 'J ııara cıe... e4- ,_. adar ,.W.. blyUlt Bu yerJerdt alAkadarlar taı-afırulan rulınakta. çoeuldammz ,.anmşar 
,akında Pd~ ~ • ---·'.» .. zararlan mndp olnutdr. Klçük Men- icap an tAıttlJlat ..Jmımıı;tır. Gkutulınaldadar. . 
f~ı:':laltı MtcmnJnVle tıma 8 il 8 O • ÇOCUK UW -.. M'RMI lcnaler.ında J'Bimurun * Buna .raimeıı kaımnun ilk tahsili 

netlcelertndtn IMretilr Bu 8 GO ..W. ı&.L. d ,.. taladbat a6himdir. Ova bina- MIXW YAYLA AllASINDA huri kılan hiiJmı6 )'Wlae nttrftlll• 
61 taııl>btla tndlz bdretlni ~ ul· n. i.OS~ ... .'tı. a.11-:=r:: .... ....Mnl e ma .m. e1tas••*· !wldeabed BtR çöKÖNro te~ir. Y•c« ...... •ı...W 
:ratmala mu.ıfak oJduiu takdirde 16 (pi.). ~45 9.00 .. kacbm • ~ 1... ....... _.._........... ..ı- t..a belet d<>fl'lla ılrtlhnemit- Ankara, 4 (A.A) - Anadolu ajan- ınıyenler ~takibat ya . 
• MtebbUIUıae llÇllmesl fJdlmaU var- tell, U.JO .....,... ve mıuat eaat "\4'r1 vdıy&n n~ ~'-ethzb-L~• ~ *-Vlnal d&t -• a. ri Odeınitlıe sının aldıiı malftmata g&re şiddetle de· ~·: ~ ~.:... 
dir. BtlMtla a,IGlclekl Mft iaarruaun- Qan. 12,SJ aıl.Uu Wlf...WU. IZ,SO nunu mili men.ezi -çocım; a&ım e n- . ~ a1Uı .,... vam eclea 1aiımulardaa B'1edk .. Yay· enuym r . 
da oltalu albl A1rvnlar .... !lideri mu- .,._ MW U,OS ....... ••tı.tif de (5044) çocuk .ıneccauen mnyene ı-. fklıiletlı yalıaur1ar •Mi<*ldncle. ~ la ara91h.ddi tllne1 altmda 't>tr çS1dhıtü ~ pWyen ~ takip e 
~ d"8 ~ ~ lMIM 1S.ZO t4.00 mlalkı _.,.., aıJ.. ve tedavi ec:tıJmlt. (13()) yavnıya bn- Ki Mhly.mtn içlftden .kan G&y tapnJf 1awl ol.aut. mG-k-Mt taWakbtan in· •? . . . . . 
a Wdbın tehir edltm.l thUn\aJl ~ -~- ı•oo' _ clak takmılan vedlmli. fakir ve kbnM- ft Mll4ln Birgi ~n1 aular bafmıetar. kıtaa uğrarru•ı. Y.ı tirffi bmlılnen u......elenmwn \azıy~ .te . 
.-....ıa.. ---. ~ PIOlftllD 'W9 ~ .q .. ~ukJara (6070) '-·- aacak •emek Yine Birsi ıuıhbeeınkı Ertugrul ks,4tn- .. ~:-1 --'·ti·· T nl U d dur. Mevcut kaıU.ı.r katıyen ~. lılbt .... --- il o' ...... "(pL) .,-- -... ~ de L.11.,.aı. _.l.L..t~ __ 11 bL ~e~- r, re er YO arına 8V&m -"--.....& , _, __ _ 

lfltlerlıl Wlla projelerlııe sıkı bir ,su. 11.90 it --.. (.; poldlra ..aa..ıe: tevzi olunmut. t4f>) çocula birer taJaın uq.1'._ 'ftenmm1 taşan ~ar ıT ma• etmektedir. ee~ap v~-.~or. ~·aman 
ıette ballı olan dtlv lmlller de Ak4e- rl). ı~:S~ IMtl. 19,15 pwWar .U.. ~(US) aıı. de {~) lha haı;::-~~~"':tli a'" urlardan Ü- _____ ,_,_,_ lc1:. ~==--= •:=,-_:tJ 
~t.!'. ~ ~ ..._ mar61, 19,JO meadMet .. t aprı ::neüncle abra.ele eıya tevzı olunmut- tucrul ınahall:.mde ~ ~ duvaTlan 1rw•1111•••ta 12 ltlJlll dişii&Ullek bile "·icünlara ürküatil 
ele ........ bir -~ W. oldulu ft .,_... w-lerl, 19,245 .~· >"•ni ~. q B riı-. 
~. 11er Hlthrhı fnsltere-= Jt:, .. .:_~ ;ı~- roı.Jsn; Ya.bn şlc)detn ı:aiınurlardan XtlQUk tlırnzı llh•hfAlllA ~ve ~ı:e =:t 
,. bqı ma vatan topraklarında bt'I 21. 'o ~ 21,25 mlıdk: ~ ~eııderes çayı taşmış :nr~ -~dır pu••l una• t.'Oialttbnllsuu Mnirdir. Meııalellet 
1* ufw lruaacalına itimadı ohaydı flhn tarbJarı. Jf 45 mlıdk ._.ti e• tr 42 k aıasmda ve Menderes liıeı:lndeki Hnse- ••- larmı ur&andırmak. ~ 
MltUn AWata mmtakumda cereyan ---L ... __ _ı_.~ 1

1'1 •n ',_L t ır en o- yin • kW tamamen yıkılmqtu_ .. _ ... _ _ı J . . ~-lt'f-.J R ok •• • tti~' .....____1 
eden hMlselerden ı.ı .. 'btr endfJe duy- llNlllllUf ........_. ..,.,~ -....zat aa Subaşa. Arapçı köyleri arasında]d kıöı>- - ~u.-ı rncı .;JG ı eıı- - ruu sarın r~ıınun .emre cı ._ ;:!. ayan, ajana haberleri, 'borsalar fiatlerl, e u .-...il .r..._1 _ ök . w .:ı_ • bul etmez vaalelenlir. 
ımywktı. ÇUnkU uqpltıeftnhı ana va- 22,45 mtlzlk: (pl.) 23,!' 2,,,0 yanh· vunu .... ""'c:uı rU ı~ ~ üntü yaptıguıuau vesaıt ae- ..... *CMt' w de ier dlııla&mda püs. C8mhuıi)-et rejimi ... lııir 
t.anda matltlbiyetlnden sonra buralarda k1 program ve kapanlf. -1 - ~.&- ç~miyecek. vaziyete. gelmiştir. ktlrtü1miqJer ve tepeıi aapta lllm'affak kaPtSINl kilit ~mııuia ve•• bir 
her f1J Bitlerin arzuları veçhlle .e ~ ' • eden ıtibaren Akaı·ca altında 15 ki- ol•mam•ılardır. Ynnanhlar İtalvanları tuenila tek y.taimı 9ı1t • 
matlk bir ~ haUecD~ olacaktı. 40 

.......... Bv"°'1 ... -t !l.1' - Ba.vmau-. lometredelti ldlQ{ik köprü ae ~ ........ a.ı: etmlelewlir. ...... edemez. Umumi vllbet 
1>lıJl .._.. ...-ı a. ~ B --~- ı r::.._H t~~ ... ~.....-•••ıııf •• Wunan _,.,.,.,.:moatNt .shs .. -ı AIJ ı .... ltiJle ..;-. Mıı •11 rvet1 Sinde aynı mevzu etrafında şunları yaz· orsa nı tırinlı ıciı;arm& nat 1lienriffC.'1 g~- bu köprOnwı y ılmasmdan vesait geç· .u.;.;ıu-., IL ~;:, ND . edebile~. hö1 le bir kanr v 

maktadır. melde olllb ~ OlıılYltn tıbNiıdliı&Wd mesine imkan kalmamıştu. ı).Uau, 4 ( A.A~ - Dwı akşanı Aüna· tePai haftnmızdan hile ıeç:irı' emaP 
Geçen sene aynı mevsimde olduju koYUR lt1lW ...,..,_ "V• '2 .._ ko- Yel cMt2ik kflrii agyun istilhma ma· re ıelen haberlere göre yeni Deri hare- HMti ba şekiWe Wr ~-

gibi harp bir kerre daha bir sWdbı dev- :yunu ._.. telef~ ruz bir '\raztyettea!r. Btt k8y hM1knnn ~tleıl ~ ~.,.._ ... cen~ ..._ eMWlıceıiW tlüşia•ıyis. 
Nil l'tlrınektedir. Fakat bu .-ıe aUrp- MrJJIDIW Rahmanlar ve Subaşı k8ylerine nakille-~ -. ., ... ~ ililaaeale,ta ~ u..w 
rlzl&rle kaışılapuamı.ı habis mevzuu de- cztlM ._.. ri için tlrifbat almm.ışbr. Küçük Men- dal' silslJeslne bildn1 bulmımaktadırlar. viliyet ~liAinin .ıuı,..._. ile 
lftdir. BUtUn m11Iet kendini tehdit eden 453 F. Solari 21 S2 .... BY'r.... deres boyunca ova su altındadır. YVNAN ııBSMi TEBLilii kin elıı ~ 11 ıüre (areleri 
tehllbyl halyar. • 1' A. bfont il T5 13 15 . Btve&d ,,,,_ ~ lıarwnm ilacı Öde_.. Kumoa o\ıra. ~...ı. Türk Atına 4 (A.A) - Ylman ıe::unl tebli- iudarda ~ icap aıler. Bıl 4ia 

Millet sakindir. Bu hilkümet uykuya 13 Abdullah Fesçi 12 S2 IlnWla melwhrt M .Ali ~ Alaet önU, Yemc-e kfjy, Seyrekli, tik kurşun, ~ : Mahdut keşif \e u,pçu Laaliyeti ol· key~etm ~ me:.eleli haline 
dalmıt ~ dolayı deill kendisi- 11 N. t}zQmoU 16 16 Tuacalra ftlrı bn 1-Mll WmwrıWtı bir Kazanlı Balabanlı Bmyaka köyleri ova muşf;Ul' Yunan emniyet nezaı etinin diin ıwiyle miilbkünclür. Mahatlli ' 
ni bekliJen şeyi bl1dillnden ve muka- 491 Yekilıl sııwla omıbllı 90l'IY• kmlcala l'El- aı ' '.;.. su ~ Wdtlı Rtidl]m11ş- ak~ tebl.Wne a&·e de dtişınan tay. rin ._ '\'&wbeüeri (olan bu iııGı 
vemete azmetmiş bulunduğundan ileri 227894 i Eski yeldbı gıa ~ ev tlmUıı .. 4111lrk Wdlkte tUr, yareleıi garb! Seloponezde bir sah11e deriet meselesi halille celdltini a 
gelmektedir. • lllSIO. I Umumi ylk1ln 

16 
ırn ya::...1"!':- n..-.a.-. _. W!::::J Menderesin tQmastyle, Bayındır, Bas- bomba atmışlarsa da hasaı vukua gel ia kifhlir. 

-ııww·---.- No. 7 wu -.... U9 __,,_-. ~ ---~• köy mıllhlıar blımş ve bir ev ~ meaalllflr. Z.Ni volctur. HAKKI OC.t.Kutif,. 
R--..ı- •• ,....,...,. No. 9 20 50 HO.ybı ~ .... \ıııa\ae n6k· ftHIDIAllllUHIDJUllQJüjmlmuau1111111UtUU11tfftmt11HmHDt11Hın ...... .._..1 

Wlf•RıN•......- ~ •ı No. 9 15 lan lR _.. '*- alılt a1lme. hrnwtm DAl.l.MDAN OSl.11!8 
lraı8 .uç11.ı .. d,_ No. ıe aı y..,.ımıf olan ev ~Jıe 1*Bktıl Jan- Ka11ue .teddl)NUllCIP 
•-.._ ____...... iNctR mlttn' Zahir tüc: .Klml1 -Jn •• U-··rt Ka • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• IW'W vwrAU... . aao D. ~ 'l 1 YWSI YU11811 sabah v: bakbi llamit 7ıu ... Mustaf~ Atal •• 1 • ı ltal 
Bnkret. 4 (A,A) - Rador ~ansı bil· ll6 Alp Karadavut 8 16 Kemıtlpc .. nm lla1ll a..,.ıı idJyünde $erbetçl ollu dllk'k.Anlarmda .kahve ol- 8r SOZ eny e ya 

diriyor: 48 R Setbet 11 21 12 18 Hasan un_._ -• 1..-.a.... a.~- Y.ıl- dula halde halka satmadıklarından do- B' 1 Si ı ,._-L .... 1 • !'!-•- · Cazetelerin Defl'etdil bir tebUie a.ö· 10 Mehmet Kaptan 8 iO 6 1Q ,..,_,.,,_, .... ...,.~ualı layı YBkalanmış CUmh . t ttdc!e- ız m vastopo .uKCuwua küçuctik c e.ı·ken J.AW<'.l cilıan harbı patladı. 
re Blkret c:.lvannda Jllava yakuunda Sı. 404 Y.eJdbı t:. ~ Wcıet ~. lumumiliiine ve~erdt:.ıye m biı· «Sardunya kralblı .. olan ttalyıı bf- v~ı stitıten ğzı yandığı içiD-
la~c:l· katil auçu lilemekle maznun bu- 12'1341 Umwni yekllu _. ~. _-.... ~ ---eııww- rincl cihan harbmda! gurdu üflemeğe b8jl şan İtalya bı.ı 
bmaıı 91 lejyonet· tevkif edtlml§ ve di- ZETnMYAtal de-"'-. _stJr - Ne s1hirdir ııe keramet el çabuklu- vaşta davulu başkasına çaldınp 
vanı harbe sevkedllmlştir. 91300 kilo Zeyt.tızyaiı 38 50 '3 ı• TAt.......U 8elalJleP9 Gideni• lu marlfet. ....._ 1 endi toplamak sevdasına dil§tli. 

Deniz Gazinosunda 
DENİZ GECESi 

ltBRŞBHU AKIMll YEP YEiii DEK ..... 
YBNf BOL81'C:BLEL •I' ' ......... yeıta .. llcllP .. (IRIGflJIJJBN) -

.. ,. • .,.,,., Plca olunUP .. 

SiSi K~ Sivas mebusu Mltat $ltkr(1 Bleda &tan- Diyerek yoldaşını yol ustlinde b ra· F.ransanm bünyesi çatırdamnğa 
Blyıncbrm ~- Veli oğ- buJa. tktuıat velclletl ~er mtkftlrU kıp SllV01uvermi§ti. Ahnanyanın: Jadı. Alınan süngüleri Parisi delip 

1 ~ OCller 16 yqmc1a Nurtye Lem'l Aksoy Ankaraya ~. H.-mlııı idim. &u uof® ey tnah doğru sarkarken .garbi Boma im 
u ' ak ı k Mamsa mebuau Htısll(t Yaman Manl- R..ırcılu loOtluı> '{lider "'1 hemmh lujw:u.uı ikıncı banisi ol.mai< Canlıtepeyi evıenn.k ıl\ sadiy e a- ~adan şel\rimtze ıe1miftir Demeliae -0.az sUkera itilaf devlet.. koyan Duce harbe girdi DUjün 

çı.ı'lnış ve tutulmUŞtur. -4'1WW • ..___ lerimn aruına ~tı. Harp bitince gider gibi Ftawıa ıopraklarme sa 
Ol'OMOBİI. YB y--.. .. ......_.. ealJp aevletlar ar.t&SJllda ahzU mevki et- Artık Sinyorun zevkin neşe~ 
A.11484 KAZAUaJ ....... n.-.-._..... tl Zafer bayramlaiında en 'büyUlt ı;a. yan yoktu. Habe istan, Arnavu 
Gaziler cadd..ıMe ~ Oıawwın • • • • • • • • • • • • • matayı o çıkardı. Fnuısa ulwlerirıi biı'bırine e 

idaresindeki otomobil Mevl~t oğlu Ylh· HAVACIUK VE SPOR- 2f9 wıeu Mailtp devle&rın topraklarında at yeniden~ oldu. 
yayı yaralamıştır. 'Soföı· tutulmuştur. ..,_ hJl&ln münderecat ve gtbel r• oynaanlarm baraamcı 1lepaı oiclu. Oa- Akdenızl Venedık sarayının b hç 

Boraovada .arabaca Ahmet oğlu .HU- simlene ~alcmttu". ftpler deateii Hila erince mra tani.wıM- deki havuza ben terek· 
seyin, e8'r 1 ıı 11 ratMa 8-* ollu DEUOKaAT POLİTiKA - iaanbuL Jerin taksimme aeldi. Hüılwtne diifelı - Burası b gol'im . düı·. Dil' 
Sevklye çarptırarak çocuğun hafif su· da bl.l islmLt yeni Wr auetıe bıticara -... payı bejenmedigi için mUttıebklerlne iu'm9 baslad 
ı·ette yaralenroasma sebebiyet vermiş luuetu-. Tebrik ve m1ı1wifakıyetini tıe- yüzthıtl gevtrd1. ' Arnavutluktan açt ı,+ı kapıdan gi 
,•e &uta:,,.,,._, menni ederiz. Girin htrinde bir Mtrtl kan stimlek- bir gece bukm ~ bit hamlede Y 
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5 !1LBAT carsamba 

GÜ UN IÜHll MESELE
Si: FRAISANIN VAZIYEı I 

- Baştaraf ı 1 inci Sahi/ede -
kurtanuı tır 1nrc al Pcten isgalin 
unmmil tirilınc incı Ahnanlarm tcşeb
biisU tal,dirindc Fransız fılosunun sima· 
li A frikn~, ~ekilerek Jııgilizlcrln ~ auı 
başmda tckrnr barbc gircccltiııi Hitlero 
hihlirıni tir. 
Almrınlmın Fıan adan ıstcd!kleri çok 
il dıı. 
Alın n not ı Bızert limanının Alman

a') n terkini, Alman kıtalannm Marsil
a \ e •a Tulondnn geçmeleri talebini 

ıhtıvn etti i ~ibl bu kıtalnnn ve hnl'P 
malzcnı crlnin Fransız gcmlleriy) Bl
zertc nnkl<'dilmesın de istemektedir. 
Not d niha.vet ROn ihtnr mahiyetlndc 

u ı b r hUkUm de \ urdır. 
Bn hiıkınc göre, talepleri rcddedild'ği 

t l.dlrdc, Almanlar Fransıı.'\ n iiç ı\tn 
mııhlctli hfr iiltlnmtom gondcr<.'Ct'klcri· 
ni ıltl\ c ctı i l<'ldir. Bu ültiın:ıioıu kubul 
cdılm d4ti t l dir<lc JUtlcr h~itiın Fra!'· 
sn~ ı isti! ı edecekti. Fukat Hıtlcr lıcınlz 
hu iıltim.ıtomu gönd rmedi~i gibi sha-
i ı ıahfille.rin kmıaatinc gorc buııdan 
oııra dn bö.vlc bir Ultinı:ıtoın gönder· 

n c... c "lrct cdcınh cccktir. 
Blı, le bir tehdidin kun eden mıc f.{C~· 

na 'n ıu ni olaıı nokto Pcteni11 dcni2 
'l' iı tcmfokc Jı:ırbinc kohl\'cn bn Jı. 
'::ı ak '.ızh ette ulınn ıdtr. 

Sı lı Ai lkndn bUylik kU\"\ etl re 
m !ık ol n Vı ı hükumeti Alman talcp-
1 k rsı ıttikçc mil tnkil bir ,azı. 

1 bilm tccllr Esa n İngiliz kuv
uı ~ dım etmek suretlvle ·mnU 

k. tında nilhim bil' rol Ol nı
hL ,n ız km\ ti rinın h ttı h · 
ti va ınpcrvcı F'ı zlnrın kU\ eı 

m d C\il\ nı artlı ı ~ eh nıın· etli 
hır mil olmuştur. 

Fı an 171 mnltH'lbıl eh ko bul etmek-
le be h Fr::ınsız imparatorluı,tı.ınwı 
ycnilmcını.<1 oldu~nu her zaman icldill 
etmlsleı cllr. 

Devli kcç gazetesi ınare al Pcten ve 
mirnl Darbnın Bizertin llitlerin eline 

l!CClllf' İne mani olınak İt'bı cllcri1~ 
l'IC'ni • ı 11 ı ıldnrnn ' ammktadır. 

19ct1 

AL~a··yı ITALYAYI 
FEDA MI EDECE ? -·-- Ba taro.lı 1 ine' Sahifede -

ediyor. Tarihte koyafsiyonlann 
(müttefik devlet grup1annın) 
mukadderatı her zaman en zaif 
ort~ın mukadderatiyle halledil
mistir. Almanva için bu en zaif 
ortak halen aşikar bir ~ide, 
ltalyadır. 

italyada dahili kargaşalıklar çı
kıp çıkmamış olması ikinci dere· 
cede bir ehemmiyeti haizdir Ma· 
lum olan şe} Ital} mn askeri ve 
bahrt kuvvetinin uğradığı akı
bettir. D niz mütehn sıs1an İtal
yan donnnm sının çok büyük 
bir muvaffakıyetsizliğe ugradı
ğı fikrindedir. İtalvan resmi teb· 
liglerine gelince, bunlar da İtal
yanın Afrikadn ugradığı mu· 
vaffukıyetsizlikleri gizlememi§ • 
tiı. 

Bu şartlar dahilinde, faşist 
partisinde mühim bir mevki İ§
gal eden ve büyük çapta ıahsi
yetlerden biri olan bir zatın 
Fransada bulunmasına verilen 
ehemmiyet yerindedir. Diğer bir 
haberde bu ıahsm Madride ve 
Lizbona ve garpte daha uzak bir 
mahalle gideceği ilave edilmek
tedir. 

Bir tesadüf eseri olarak, F.ran
ııadaki Amerika büyük elçiliği
nin müstepn B. Möraeyin bir 
kaç hafta evvel, şimali Afrika
daki Amerikan konaoloaluklan
m teftit vesilesiyle Vitiden ay
rıldığı hatırlardadır. Bundan son
ra munıaileyhin iktısadi mesele
ler hakkında bir rapor hazırla-

YENi ASIR 
aw:: 2 

B. VILKININ INGITERE
DEKI TETKiKLERi 

Amerikanın 
In,iltereye 

• 
MA EŞiL PETEI HESl-
81 NAMA ·ıoAR BiR iLAN 

- Baştaralı 1 iııci Sahifede - d ) - B~taral 1 inci Sahilede -
darb re l ıl tahammül ettiğıınizi nn- yar ım an nTaymi 11 gnı teslnin diplomatik mu-
latm. d i lcrdır.. Vilkl flC?.diği yer· hnbiriııe gor Pari c Flanden :verine 
Jcrcfo Uştt\ğU yUzlercC' kiı iden hah- Amirnl Dnrlnıun gönderilmiş olması nıU-
scderck nz t o leı·c el ın tir ki : Danimarlıa vapurları· :t:akcrc lnC\ :ıuuımn ilo ile Akdeniz Iİ· 

- Sorınnga geldiJ.,'1111 ualin nihayet nın İngiltere emrine nınnlnmıın, bilhns l\ Tulon \'C Bizcrtin 
cevabını QUldı,ım . İ~Uiz milletinin mn- verilmesi nauldemel Aln1nı1 kontrotn nltma kon111ma 1 me e-
nevlyntı mUkommeldlr. lllJdliz birlili Jesi olKaiuıa delildir. 
gibi dUnyada htc bir birlik temin edile- Taymis Ruetesl başmakalesindo Pe-
milece~l zannediyoı-wn. İngiliz ınlllc· Nevyork 4 (A.~) - .Ncvyork Wnrld tenden sltaylşlc bahsederek kabul cdll-
tinin hl lyatım ~renmiş olmakla ınU- Telegream gazetcaıne göre A~a .h~- mez hakaretler 'e lktlh:um iınMnsız 
tcheyylchn.. $ahs! emniyetim için hUkU· ktimetl tarafından muvafık görUldUğil müşküller karswnda boyun eğmlyen 
met Amerikayn nvdct tarihimi i et· takdirde cemnn 250 bin ton hacminde kat'l karar sahibi bir adam olduAunu is-
mcmcldi!dmt benden ı ica etti. olan ve ıJhn_diki hnlde Aınerika blrlcşik pat etüJ(iııl Yi\Zll or. Fakat Alınanlann 

Vılkl cndU ıi sahalnrmdaki ınüşabc· devletleri 11:111 nlannda hareketsız du- kendi j teklerini kabul ettirmek lçın Vi
delcrlnd n bahsederken dcmişfü ki : ran S8 Danımarka gemisinin yakın bir şi hUkUnı tini tu.'I ik etbklerine delalet 

- Mancester istihsamtuı.a Olni kud- aüde tngiltereya mal taşımalan mUın- eden cınmarelcı 'ardu· Alman tnlcple
rctıc del om etmekle dlin ıuun hliıTiyct l Un olacaktır. rinln mahiyetine g ce. bu hususta 
dıh ına hizmet etmiştir. Beni hayrete Aynı azetc cenubi Amerika llmanln- ncak tahmini r y pıl bil ccgı tabiidir. 
dti•.iircn ey bu uuntakada tnhrlı> cdi- ı ında bulunan di~C'r 20 g minin de aynı Bunlru ın rasmd • Lnv lin hilkilm tte 
l n kı mı. dciU, knlnu kı ıınJn ~:ınılan maksatla ıb t bırtıkılı alarmın muh. mUhiı l blı ınc,ki P. füılmcsı Maı\,: l 
ımurıuuu ı tıh alAttn. tc·n l oldu un 1 il, v kt dır Pct m hscn kUcük dil ürccck ınahi-

Vılkı buglin Kral ve Kr. lıç :ı ı "'01cc • 'vcttedır. Cunkiı Lav 1 mnlOm \C krıfi 
glnı ümit cttiginı öylemiştlr AMERll\.A 20 TICARET cbepl rlo b.ızzat mm 1 Pctc.n tar::ı-
MANCESTERDF..Kİ TEZAllÜH.AT GEMtSt y APTIRIYOR · fından ba ıncL.m uzaklaitınlınıştı. 
Mnnc ter, 4 (A.A) - Vilki huraya Siındı onun nhsh:cLi Hitl ro korti köril-

ı;teldiği vakit otelin dışında coşkun bir Vn.şlngton 4 (A.A) - Ayan meclisi ne itaat den bir tımsald n başka bir 
halk kltl i tarafından etrafı saı,lmıştır 200 ticaret gemisinin inşası hakkındaki y dc~ıldir 
Otelin avlusunda di er bir halk kitleSl kanun lfts ihasını dün kabul etmlştır. Bize:rtc gelince : Bu limanın Itab:ın· 
hurra • sleriylc Vılkiyi karşılamıştır. B. Lftyiha m busan meclisi tarafından bun- Jarn 3ardını için Alııumlaı· nazanndaki 
Vilkl k ldııımd n otelin kapısına kndaı· dD.n evvel kabul odil nic.U. Hatırlardadır ehcmnıi:tcti koln)eıı anlaşılır. Bir ihti
olan uc dort mEıtrelik mesafeyi on tinki- kl Ruzvelt eçenle:rd bu ticaret gemi- lat kn ı ıııd ~mall Afrikruun 118Sll bir 
kndn k t debilmiş 'e yrınında Lord Dar· krfrtln y pı)m 1 için parlamentodan .. ksUla.nıeldc bulunaca~ı n1cçbul obuak· 
by v nuntnka kom· erı olcluğu hald 313 milyon dolarlı tahsi t isteıni~ti. lıı beraber, bıırudaki Fran z \C Arap 
y m k lonuna çık.muJtır. ekseri etlerinin lngiliılcrin müstebit \C 

mak üzere Lizbona gitmesi ihti
malinin meycut olduğu bildiril
mİftır. 
ITALYA FEDAKARLIK 
ETMtYECEKMIŞ 

ff52Wim~Ull~~~~~ 

Satılık ev 
oc Jtözlti F.aşistlcro kru ı kazaııdıkfan 
zaferlerden son d ·ece memı1w1 bulun
duiunn Uphc lOktur ve, \clcv ki nıcıı
fı bir mnhbcUc olsun, bwılann 1tal.)nıı 
lıezinıetini tahfif edecek her hangi bir 
lıarcketo t~lraktcn nefretle kaçınacaf,'1 
ınuhakkaktır, 
Bnnwıla bcrabcı-, geuernl Veuamluı 

ııutlnmdaıı mnreşal Petcne mUznberet 
içlu Jınlkı birlilc dnvellcıı ba ka bir ma· 
na çıkarmak doiru delildir. 

se:-:www 

B. Metaksasın 
ölümü mü
nasebetile ••• 

lnglliz 11e Yunan lıraJ· 
ıarı arasında teati ecll· 

len yeni mesajlar .. 
Londra, 4 ( A.A ) - Kral altınci 

J orj Elen kralına atalıdald tazi> et m~ 
Mjını göndermlftir ı 

Ccneral Met ksasın ölümünü teessür
le haber aldım, YunanLıtan en ~ nlı ço· 
cuklarından birini ka)betm· tlr. Metak· 
ııasın ölümün Yuna.nıstandaki kadar 
lnaıltor de d ğlan caktır. Yunan mil
letine u r dığl bu el mi d rb~en do· 
la} ı d rln tazı} eti nmi 'c mpnulen
mı t kdim d nm 

Yu an kralı bu m 
ınuk bele tml tir 

zlerl 

Uğrac1ıaım el m zı} a mun . betiyle 
ızhar eltlğinız s mp tiden dol ) ı çok 
miltehaasl oldum. lztmıbıınıza memle
ketinizin J tlr~kl h rp zaforlmızl netl-
celenencı~ e kad r n.} n1 hararetle ımica
d le:re d vam hu uıundak zmımızi 
kuvvctlendlrmeltted • 

Atın , 4 (A.A) - letıhbarnt nazın 
0 pad k a ençlık tcşk lltın hitaben 

) lediğl blr nutukta f'cneral Metaksa· 
ın d lmn eve 68\ c soyled . h kmet 

hudn bili mez h r tmı 't:-
clem! tir ki 

- \gl mi} alıı n (". n o}dL 
dcmi.)iellm. Belki bu z.< r re d 1 •> 
yaşayan bır er sıf tiyle değil munzzam 
bir remiz olar k crı tirmek ıçln ôlmüş
ttir. Ott milyon insanın ruhunda bugün 
Metaksaaın ideali hakim bulunuyor. Bu 
ideal Yunanlıların sonu gelmiyecek 
olan aıra ııra aanlarında bir nesilden 
8bUr ne.tle :intikal decekt 

Roma 4 (A.A) - Salahiyet· 
li italyan mahfillerinde ltalya
nm bütün milatemlekelerini ter
ke hazırlandığı hakkında Nev· 
yorktan gelen IMl>er gijlünç aa
yılmaktadır. 

T epekö.} ıstasyonu yanında seld2 
dCSnüm arazi içinde biri iki katta 
beş oda bir ıalon hamam mutba 
diierl bir kntta Uç oda bir mutbai 
havi iki ev ile ayrıca iki ahır ve Uç 
dönUm bağı pmil mülk satılıktır. 
tıteklller içinde ıahlbt Cemile mü-
racaatları. 6 O. (202) Cazetc Lavalln Kulslinklcn faıkı ol--------------

ınadı~ kaydettikten sonra Petenl dU- dolayW.Vlo tekrar takdirle l idcderck 
rUstJU~U 'c gayelerindeki sebatldrhAı makalesine nihayet vennektedir. 

:sa: --
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İZMİR DBFt'ERDARLIOIHDAN : 

DiKKAt Satı 
No.su 

Mtıhaınmcıı B. 

378 Kaışıyukn Bo tanlı 1810 No.hı Şeref\ Yalı okuk 1355 Ad. 
5 p:ırscl 49 M. M. l 'tajlı hroıc. 

Lira Kr. 

(.'i~ sığır ethle yapılııu pastırma \C sucukları lbcnleriıı buğırsaklannda (Abdest :l,oznn) dedfiimlı: uıwılaklan 
dört metreden on metreye kndar şeritler, kurtlar hl\sıl olur. Bmılnı· \ilcudwnuzdalri kruıları enıerek kamıdık, ~ 
lık 7.aillik, kusmak, bns dönmesi ve nihayet üllhnc sebebiyet \'erirler. 

Hu kurtlardan kurtulınnk İ<:ln en birinci deva ııTİl\IOFUJ) dur. Kutulnnn içinde ktıllanış tarzı yanlıdır. Sıhhat '"° 
kfllctinin mUsandcsiııi h!iizdir. Her eczanede bulunur. 

Timofu~i TiırLofuj Timofuj .. ww 

ı/MıR BlRtNCI ıCRA 
U ML,;RWülJ~DA , : 

R r borçtan do1nıı haczedilen bı 
ad d c ı koltuğu -Fatey-350 lirakıyme 
Unde \ bır adet • Körtin - table elek
tnk - \ D. M. - 100 lira kıymetinde 
'<· hır nclt ı nikel dıvar tableti 50 lira 
~ı) ınet ndc diıci nletl açık artırma sure
tıl~ lzınir ddnci beyler sokak 79 numa
r d 1 4 ubat cuma gUnü saat 11 de 

ık nrtım a euretllc aatılacaktır. Bu ar
tırmada muhammen lcıvmetin et 7; n 
hıılmadı w,, takdirde artırma geri hıra· 
kılar.ak v~ ikinci arlınn•ı 19 ıubat 94 1 
tar :ımb ı unü ayni saatta ve ayni yer 
~e en çok artırana ıhale edilmek surt-
tile atı ı yapılacaktır taliplerden fazlr. 
malumat almak istiyenler 19983 numa
ralı dol)lamızla memuriyetimize müra-
caatları ilan olunur. 387 (211) 

...................................................................................... 
: : 
~ Devlet Demir Yollarından i 
: .......................................•........................................... : 

llubam- bedG anuvalıckat t m nat ,,. llllktadan nıel'Citıi ~llıeıi siVil 
Çnn ve kökn r ker te BlTl ayrı ibate edilnıek üzere 17-2-Nl Pazarte.si gü. 
nU saat 15 tc k palı zm t us• lüe ~·rkE'cldo 9 cıt Wctmc binasında A.E. komis
yonu tnraf ınaan satın al na<' •·tır, 

İ teklllerln nynı gUn aat 14 öe l·adar her grup i~ ayn ayn olmok ij8ril}e 
teminat ve kanuni vcs 1-nları ihtiva edecek olan kapalı urfları komisyona 
vermeleri lhunclu·. 

Şaıtnnmelc.r para ız olarak komis~cndnn vorllınektedlr. Ynll'ız 37281,40 ll· 
ralık mUbavrıas n nlt şaı tnnme 187 kuru!l mukabilinde Sirkeci vemeslnden te-
min olunur. 

Grup 
1 
2 
3 
4 
5 

Mikt r ın .. l'in i 
252,08 Cam kaJns vo 
381,54 Cam dil:'lc 
330,58 Cam tahtn 
716.9.'i Köknar lrn~ 

Muhammen 
bedel 

azman 15223,69 
24800,10 
19834,80 

400 24 Köknar dilme ~o tahta 
1-3-5-7 

37281.40 
233Sl,28 

Muvakkat teınınat 
Lira 

1141,'18 
1860,01 
1487,61 
2796,11 
174985 

26;, (178) 

VSTABAŞIVEİŞÇIALINACAKTIR 

rürJdye Demir ve ÇeJUı FallPIJıaJarı ........ 
sesesl müdüPIUğünde11 : 

l\lile scscıniz i<:in .ı n,:ırl ı mikdar ''o sanatları '.\'n7.Jlı ustabnı::ı , c i \'.Uer nh· 
nacaktır: 
l\likdar nnah 

1 
1 
1 
1 

16 
3 
7 
6 
fi 

27 
2 
l 
5 
'i 
1 
1 
1 
5 

7 

6 
2 

Jladdeh.ın.- umun \ ustahı.şı<;ı 
lnkinc ustabaşı ı (ifa.ide isltrhıdcn anh)aular tercilı eclllecektlr.) 

Tamirat ustaba sı 
Elektrik i~lcri uo;hha!'lsı 
Birine· sınıf elektrikçi 
Hadde .-ostaba ı 
Hadde ustası 
.fladdc nlmn te~'lhlPn u~tası 
RAClt!e TomR ııS1ası fRirinrl sınıf t ınıacı olabilir •• ) 
Te&\ıyecl 
Oksijt n ka\"J\akc;ısı 
:Elektrik kaynakcı ı 
mektrik \ hı(çi i 
Dizel \'O buhar makineleri makinisti 
Bemel ustası (TAkür iş}t\rlnden anlaınRsı lbımdtt,) 
Frezeci 
Borucu 
Lokomotif makiniui (J)e,ıet demlryollarwda (ah4mı6 olmak n ma· 
ldnistlik 'esikas1nı hlUz httlmmıak) .. 
Buhar \inci maklninl (Gcıni erde 'e.\ a eyyar vinçlerde c;alqınJI ol• 
nıak 'e makinistlik \C"ikasııu hilz bıılumuak)., 
Lokomotif ak,çi ! (Atcsci H'"ilmc:ını hAiz lmlunnıak) .. 
Lokomotır taınirct~d., 

ARANILAN !VSA.F. 

1- :Askerlt~i yapmı' olmak •. 
2 - Uzwı zaman fabrikalarda mNleklerlyle aWcalı iıJerdQ .. " olmak. 
8 - Ustabasılann sanat me\tebl me2unu olmaları şartbr 

İşçilerden sanat mektebi ıncnmu olanlar tercih edlierckttr. 
VE&İLECEK 'ÜCRET 

KarabUkte mUestesedo yapıl:ıcak hntlhanda g&tereceklert liyakata IÖl'8ı 
wıtabaş:ılara 100 UA 170 llı·ayn kadar aylık ttcr•l ve ~Uere de 200 kurllltan 
500 kunııJ& kadu yevıntye vt-rifocek1lı'. 

Taliplerin 2512/1941 tarlhlne kad:lr bonservb ve Polla hU nUhal sahad•t· 
namesiyle Karabuktcı mUessese mflrfUrlUi\iıw müracqtlerl. 

2 - 5 - jJ 868 (l.M) 

----------------------------·------------------------......-ııııaooaaaaaaocaaaaaaııııııaıııııaıaıaaaacaıııaıaıııııoıaıoıııuı 

Bronşitlere IATRAI HAKll EIBEI 
ıııııııııııııaaaaaaaııaaaıııaı&ooaaaaaıuııaıaaaoaaaoıaaaaaaaaD& 

lzmirin bu meıhur kolonyuını 
Hilal eczahanesinden alıacakıımz. 
Çünkü eczacı Kemal K. Aldat ya
par. 

Türldyenin bütün zevkini kendi
sinde toplunlf bir ~ir. Takli
di yoktur. Çünlcü yapılamamüta
dır. 

HJLAL ECZAHANESI 
ıa1Daıı11111ııaaaıaaaaaaaaaaaaor 

tZM1R 2 inci tCRA MEMURLU· 
öUNDAN: 

Emlak .. c eytam lıankasına ipotekli 
olup satılmasına karar verilen lzmltde 
Knsaı> Hızır ıunhallcsi Ali paşa cadde
sinde 433 No. lu \le tapunun knyduıa 
g rn acln 310 parsel 24 numarada kayıt
lı ı; esaiı' lfüı:umlu izahatı dosyASındakl 
tapu kaydı ve vnz.il-·et raporunda yazılı 
(1000) lıra kıymeti muhammlneli dUk
kdnın ınUlki~ eti açık aritırma suı ile 
ve 844 No.lu cmllk ve eytan nk !U 

'kanunu ınuclbincc blr defaya nl u 
olmak üz re arttınnası 13-3-941 Pe.r-. 
Ş mbo gUnü saat 14 te icra dairemiz 
içinde yapılmak üz.ere bir ay mi.iddetle 
satılığa konuldu. Bu arttınna netice
sinde .satış bedeli her ne olursa ohun en 
çok arttıranın Uzenne ihalt?Si yapılacak
tır. 

379 Knışıyaka Donnnmncı 1717 ci Keınalp sa cad. G2 .1da 2:, pnı·
cl 108.50 M. M. 23 tuılı lıru.ıe. 

880 Kru·şıyalm Alnybey 1662 ci m~s daıı sokak O d. 8 parsel 
145.25 M. M. 19 eo;t,ı 23 tnilı hano. 

381 Knrşı~akn Donanmacı 1735 cı Nn 1ı sokak 79 ad 2G paı el 
121 M. M. 1/1 eski 3 tajlı nrsa 

382 Kru'Şlyakn Alay bey 1693 No.l t F ) • t oku.. 8 dn 
10.12 l\I. M. 34 eskı 84 tajh at 

383 Knrş.ıynka Ala bey 1665 ci Gllnaydın okak 10 • da Gl par 1 
276 50 M. M. 5/7 Eski 1/1 t ılı can h vı ar a 

884 Kru ıyaka Alaybcy 1661 ci Mimaı· K ıın kak 7 a 1 21 paı: • 
sel 81.50 M. M. 5 eski 3/1 tailı nı 

385 Karşıyaka Alaybe" 1662 cı mes d.uı sokak 35 lG P8l' el ' 
7U.5G u..-. 33 .aa Aı-u 

386 llUrablt ~ 971 eı sokak K~J ham ü t. katmd 337 
ada 25/18 kapu 27/18 taıJı oda 

387 Darabç Umurb \ Şehillar add 1392 ada 2 pa 

70 00 

2000 00 

400 00 

121 00 

78J 00 

150 00 

50 00 

80 00 

M. 123 Yeni "5 ta1lı Arıı.ı 1320 00 
888 Yol bedestonı 901 cU sokak Bidayet hanı dahllindc 34 adıı 

46 ı:ıartcl 83/1 Kapı 45 ~eni 49 tajlı oda ve dePO 
889 MUı abıt çarsısında 971 ci sokak kWar a~ hnnı · ı k tmdn 

337 ada 20.50 M. M. 25/35 oM.f 27/85 tajh oda 
390 Kahnunanlar kuru ~ M. 1553 Eınln efendi kak 1378 ad 

19 paı'Sel 48 M. M. 7 yem 13 U.ılı han 
391 Kahramnular kuru c I. 1553 Emin bey m ~-danlığı soktık 

1383 ada 1 parsel 89 ?\l. M. 21 ~ cıu 37 tajJı hane 
S92 Deıa~ac Umurbev 1512 1zrnklı sokak 1395 dn 9 p ı 100 

M. M. 7 yeni 7 tajb dep:> 
393 Kahramanlar kuru ~v 1517 NoJu sepet~ soka 1371 da 

23 • 43 parsel 256 M. M. B8 yeni 34 tajlı .Arsa 
394 Karşıyaka Alaybcy 1687 c1 MP.htı\p sokak 35 ada 20 parsel 

83 M. M. 3 eski 7 tajl. bıı 
895 İsınctpaşa M. 741 No lu 1ak H o ak 124 a<fa 14 p r 1 35 

M. M. 36 taib hnı 

600 00 

100 00 

250 00 

400 00 

900 00 

102 50 

200 00 

350 00 
896 Goztepo M. Tcsad ok k 944 atl Jo& ı.>a 1 ~H9 M M 4 '.) 

nl Numaralı ar . 155 00 
Yukarıda _l:aı.ılı emva ın ımU1oyetleıı peşın p a lldncı t rbp tasfiy.e 

veslknslylc bedelleri ödenmek üzere 2 2'1941 tnılhlnd~n itibaı n 16 Riln 
mOddetle müın:yed yo k nulmt hl . İhal 1 rl 17 2 1941 tarihine ınUsndif 
pazartesi gUnU at 14 tcdir 

Taliplerin muhnnnn n bcdellrrı Uzcı'inden yüzde 7,5 d 
rarak ~cvml mczlrllrda MılU F.mlak mtldtirlUğlınd milt 
yonun mUracoatleıi ili ı olum. r 

Satış pe§iıı parn ile olup m~eriden 
yalnız yüzde iki buçuk dellAliye ma.sraf ı 
alınır. tpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alnc:ıklıların ve irtifak hakkı sahipleri
nin geyri menkul UzerJndeld haklan t,-
bu ilAu tarihinden itibaren 15 gUn için- t SULH HUKUK 'A.1AHKE 
de <:vrakı ınUsbitelcrUe birh1de memurl- IZM R n - VEREM MOCADELE 

CEMiYETi DEN· Yetimize blldlrmelcri icap eder. Alal MESINDEN 
halde iha'klan tapu slclllnce mallım ol- Satı§ ilanı 
ıuad~a paylaşmadan hariç kalırlar. 

1 1-3-941 tarihinden itlbaııın prtname Aziz, Memif. ldril ve Nacıye ve Mil-
her keic açıktır. Talip olanlann yüzde mln ve Güll~niln şayıan mutasamf ol
yedl buçuk teminat akçuı veya milU dukları 3 ncU karataı '08 nd aoblc 17 / 
iblı· banh itibar mektubu ve 940/20300 19 sayıh ev 'e mezkar maludde t 912 ı 
dosya nwnarasUe İzmir 1k1nc1 tcra me.. sayılı arsa ve halll rlfat pata caddesinde 
ınurluı.'Una mUracaatları Hin Olunur. kUn 29S No.Ju kahve mahkemece 

Kirabk daire 
verilen iıalvl fUYU karaıına lttina· 
den 25-2-941 tarihine müeadif talı aü
nil aut '' de lzmlr sulh hukuk malle-

Vasıf ç.ınar bulvarında Çançar meslnde aatııı yapılacaktır. Bu artırma-

Jzmır Verem mUcadelc cemiyeti IS 
nci yıl dönümü umumi kongresini 18 
tubat 9<41 .. 11 gtinu eaat 1 i de hiılnc 
Beyler sokağındaki merkezinde yapaca· 
ğından cemcy etin aza ve muhiplerinin o 
gUncJe teırifleri rica olunur. 

VT• -·-·- -ı•ı•a•~-·-·-·-M 
GOZEL HAVA 
KULOBONDEN : 

apal"tımanıucla blr dalre azimet se- da tahmin olunan evin kıymeti SSO ve 
beblyle acele kfralıktıl', Kapıcıya arsanın kıymeti 200 ve kahvenin kıy- ~Jc:::ZM>-<::::J...cR::::.<A:><:uo~ ACA~T:9.'.L'."t~MS.l~T~E~T;_::,.<:~~ 
mw caat. Telefon 2599 veya 3427 metl 500 Uranın yüzde yetml~ \,e ve- ŞtRKETJNoEN . 

KulU'bUraUıUn ıenelik heyeti umumi
ye içtimaı 81 şubat 941 cumartesi aıU
nU Mat 17 de kulübün Bucada klln 
pavyonunda akdedlleceiinden ayın 
aularııı baaır bulunrııaları rica olunur 

D o K T O R rlldfii takdirde taliplerine ihalesi lapa- Şirket unıunn he) cUnin 28 birincı 
APnl Bır Be'lı._ .ulıla lacu ahi takdirde aatlf 1 O aUn daha klnun tarihli toplantısında ıirke· 
1 1 AS u-.-4---..ı ~ı~.. uzatılarak ikinci artırmuı 1-3-9·41 CU• tln ı~ " ve tasfi,>eıine karar ,.erılndt ol-
Rtı :1 • &MU5-I - ~ Ü '' d _. d . ' d d i k l ' ·f bi Bunın milteha.sısı ma ı nU aat e )·me aırenu.ı e dqun an r et a aca" arının r sene 

İhtisas tahsilini Fnmsatb bal etlaiştit 7apılaca1ı:hr daha fa:ı:la maltmat almak zarhnda tasfiye memuru B. Kazım Mu-
Her .ntn hasta kabul eder. isteyenler dalrt.'ntlzln 940 '375 sayılı sal'a müracaatla alacaklarını · bat d· 

MUADNERANESt -: ManlllMla ~na racaatlan Jilmmtl llln olu- melerl lilzumu ilin olunur. 
lzmir caddesi No, 115 nur. 397 (214) 4 5 6 ~84 (205) 



.. SAHiFE 4 smzae ı === saz 

SİY ASI VAZIYET 

Fransayı sıkış
tırmaları bir 
şaşırtma ha
reketi mi? 

Afrilıada ingiltereye 
~ardım işi Jaızlandırılı· 
yor - lrlanda ue Ameri· 
Jıa - Habeşistan 
lstilılcillne doğru.. 

ı SON ASURi YAZIYEI' 

Y L.nanlılar Be
rat ve Elbasan 

yolunda ••• 
İngilizler Af Pilıacla 

Avrupa llüyilfılüjilftde 
bir sahada laareJıaffa 

llulıınuyorıar .. 

Radyo gazetesine göre günün siyast 
manzarası şöylece icmal edilebilir : 

Radyo gazetesine göre şarki Afrika
da İngilizler dört cephe<le taarruz et
mektedirler. Harekat sahası aşağı yu
karı Avrupn kıtası geru}liğindedir. İn
gilizler Eritrerun şimdiye kadar dörtte 
birini işgal etmi~lerdir. Agordatta bir 
İtalyan tümeni, Barentuda diğer bir tü
men vardı. Bunlar kaçmışlardır. İngi
lizler kaçan kuvvetleri .şiddetle' takip 

YENf ASIR 

ITALYADA INHIDAI 
ALAMETLERi ARTTI -·-

Faşist· ordu ih
tilafı ve kıthk 

büyüyor 
- o!,C -"'- rT 

B. Mussolininin maneul• 

:s:::m:s •ı 

Akdeniz hakimiyeti 

Sovyetler vazi
yeti nasıl gö

rüyorlar? 
ccAlldenlze l,..Uizler ilet· 
lılmd,,. ve ııaıyanlarm 

uaziyetl feulıaJCide 
yatı zorla yiUıselı tut• ualtlrndir •• » 
malı emelleri IJOfG . ~osJ:o~a 4 (~.A) - Kızıl ord~°!1 

fikirlenrun ~iri olup Moskovada mtı-
. Gidiyor~. . şar eden Krosnaya Svesko (Kızıl yıl. 

Atına, 4 (A.A) - Atına a1ansı hal- dız) gazetesi Sovyct askerl münekkit
yadaki dahili vaziyet hakkında şunları !erinden albay Popolun Akdeniz vazi
bildiriyor: yeti hakkında bir makalesini neşretmi~-

Yunan gazeteleri hal.ranın dahili va- tir. Muharrir e-zelirnle şunları kaydet
:ı.iyetiyle me~gul olmaktadır. cEstiya> mektedir : 

22 
s SUBAT Carsaınlla 

1 z=::: 

B. Ruzveltin şahsi mü
messili dün Ankaradan 
Filistine hareket etti 

-------------------.-...... ----~-----------
Anlı ar ad an ayl'dmadan euNI M•efalı De ..,, 

Müdafaa 11elıillnl de zlyapet etti 
~~~--~~·x~x:~------~~~ 

Ankara 4 (Yeni Asır) - B.Ruzveltin §8.hsi mümessili B Dona
van Filistine hareket etmiştir. Ankaradan ayrılmadan evvel Mareşa} 
F~vzi Çakmak ile miJli müdafaa vekili B. Saffet Ankanı ziyaret eyle
miştir. 

Siyac:i faaliyetin ağırlığı Fransa - Al· 
man miinasebetleri tizerine toplanmışhr. 
Bu nıiinasebet]erin ön pliına 1'C(mis ol
ma~ına sebep Almanyanm Fransız do.
naıımasını ele ge<;irınek i~in Vişiyi sı
loştınrııs olmasıdır. Şimdi Lord Halifak· 
un ajfı:ından öğreniyoruz ki Almanya 
Fransanın yıkıldığı günlerde. haziran ve 
temmuz aylarında İngiltercye taarı-ıtz et
.e' di muvaffak olurdu. Fakat şimdi İn· 
ıiltere hazırlıklarını yapmıştır. Fransa 
ne miitarckenin imzasmdan beri yedi 
a::r ı:cc-ınişür. Almanya Jıalen İn~iltere 
ile ' e hu dt-fa ~e<;_cn yaza nazaran daha 
(flk km'vctli bir İngiltere ile karşı kar· 
$1~ ndır. Bu dfü:nıanı en Josa hir zaman· 
da ınaj!liip edemezse in,,ltere Amerika· 
nın 'arihmb·le Alman;\'A'.\'1 mağlup ede· 
C'ektir. 

<>tm<'kteclirlcr. Eritrede 1talyan muka
vemeli11in sUratle kırılması harekatın 
da SÜl'atlc inkişaf edeceğini gi.)ste-ı·iyor. 
tngiliz t-:oınalisine ve Habe5istana kar§ı 
yapılan tııarnııJar inki§af balindooir. 

gazetesi ita]yan menabiinden gelen ve 11.nlyan _ Alman hava kuvvetlerinin 
sıhbatlan mutlak telakki edilen malu- tngiliz filosiyle :rni.icacldelerinlıı inkişaf 

mata iııtinat etmektedir. ettiği Akdcnizde İngiliz filosuna karşı •·-·-·-·-·-·-·-·-·-·----·-·-· .. -·-·-·-·-0
- · -·--·-·-·-

0-·= ... 
Son günlerde ltalyada kargaplıklar yapıl:ın ilk tam.TUZ ve İngiliz deniz Ü.S-

Bir cok emınareler Alm.anyanın Fran
•ız donanmasını eline gecirmek niyetin
de old ı~unu ~österiyor. 

Aınavtıt1ukta Yunanlılar yeni bir ile
ri hareketi kaydetmişlerdir., Trebe5ini 
dağının zaptı sayesinde Berat VE' Elha
sana giden yoll.-ır açılmı~tır. 

Yunanlılar burayı aldıktan sonra bir 
çok istikametlerde ve bilhas.sa !Jcrat is
tikametinde ileri hareketlerini temin 
edecek vaziyettedirler.Önümüzdeki giin
lerde yeni ink~aflar ooklenir. 

---~---

Af rikada son 
harp vaziveti 

olduğu haber verilmiıtir. Bu karga?Jık- lerlne tevcih edilen hücumlar şimdiye 
lar .ihtima~ ki bÜyük t~hir~erde .de~l~ir. kadar bu deni.2.deki va7Jyeti değiştirmc
ibtimal ki 1talya benuz umumı hır ıh- miştir. Bunun manası Libyada vaziye
tilil arifesinde bulunmamaktadır. Fakat tin tta!yanlar i~in fevkalade vahim ol-

bu memlekette inbidamm ilk ali.met- makta berdevam bulunduğudur. 
1eri belİrmqtir. italyanın umumi vui- Keza hi.ir Fran.<:1z kuvvetleı·inin ce
yeti, askeri, siyasi, milli bakımdan ve nubi Libynda Merzug bölgesine yaptık
iate bakımından çok fenadır. 1arı :ıkın kayde şayandır. Hafif maldne-

Askeri bakımdan fenadır, Çünkü li htir Fansız kuvvr-tlerinin çöl üzerin
ıtalya ardı arkası kesilmiyen askeri den yaptıkları cüretli hücum Libyada
ınağlubiyetler silsilesi içindedir. Faşist ki umumi vaziyetin dikkate şayan bir 
partisi zırnamdarlannın ordu aleybinde- vasfını teşkil ebnektcdir. 
ki münaka.:a1:m parti ile yüksek kuman- -&----
da hcyt:li arasındaki fikir ihtilaflarını HAVA 
göstcrmekıcdır. Mnıeşal Crazyaninin 
Libya orduları ve Dük Dausunun Habe
şistan orduları kendi hallerine terke- HARBi 

Yeni iaşe teşkilatı faali
yete geçmek üzere 

~------~---x.x:~------------
Ankara, 4 (Yeni Asu·) - Kafi şeklini alan iase teşkilflb yakında faaliyete 

geçecektir. 
İaşe müsteşarlığına yeni teskil olunacak fiat mürakabe ve inse umum müo "ır· 

lükleri de bağlanacaktır. 
··-·-·-·-ı-·-·-·-·-D-•-c-·-·-........ _D_l_k_D_l_~-·-·-D-a_ı_,_,~ ..... 

lngilizler yeniden tiftik alıyorlar 
istanbul, 4 (Yeni Asır) - İngilizler piyasamızdan 40 bin balya tiftik alm.ık 

üzere temaslara baslanuşlardır. Es.ıs itibariyle fiatlerde uzlaşılmış gibichr. Btı· 
P,ünlercle satış mukavelenamesinin imza edilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
_cı_u_o_rt_ff_D_D_ı_ ,._•_•.._.,.-.,,~11••~ ... D-11_ 11_a_ı_e_cıo_r_o_ı••~ ....... 

Fran<.:ız donanmasını Almanyaya ver
n1eı•e taraftar olan Lava! 13 kanundan 
beri PC'tr'n tarafından azledilmlş bulu
nu' or. Pariste teşekkül eden yeni parti 
Almanva ile is birliği yapacak bir hü
künıct istiyor. Bu partinin iddiasına gö
re Lnval, Alınan - Fransız is birliğinin 
~emboli.idür. Almanyaya itimat telkin 
etmek icin Lavalin Vişi hükümetine 
alınınno:ı lfu:;'lldır. Bu vaziyette_ Mareşal 
Peten Amiral Darlanı Parise gönder
miştir. Alman istihbarat ajansına göre 
Darlan - Laval görüo;mc:;inde Fransarun 
umumi sivasetİ\ le alakalı her mesele 
aörfü:ij lecqktir. 

Kahire 4 (A.A) - Bareııtu Pazar r.ü
nU şafakla beralJcr düşmü~tiiı'. Agordat 
ve Barentunun işgaliyle İtalyanların 
Erit.redeki ilk müdafaa hatları yarılmış 
bulunmaktadır Barentuda yedi bin ltal
ran bulunmakta idi. Bunla~· üç taraftan 
sarJlmış oldukları halde ~ece kar.mlık
tan istifade ederek kaçınağa muvaffak 
olmuşlaı·dır. Şimdi şehirden 64 kilomet
re mesafede sose i.'tzcindc ricat etmekte-

dilmiştir. Arnavutluktaki ita)yan ordu 
bnklyelerinfo kumandanlığına ZO sene-

denberi askeri mahafil<len uzak kalmış 1 •ı• ) B t T •• k k d t 
bir kimscnın geç~rilmesi ve .. bunun etra- Di{I iZ er res e Ur a 101010 Va an Se-
fındn. kadroların kontrolune memur 

faşist general ve kumandanlannın top· iki defa hücum ı• w • d •• ki 
lanması, .askeri. ehliyetleri !;!Üpheli ola.n ver ıgı n en orn e er 
bu şeflerın hnkıki kumandanların yerı- tt•ı 
ne geçmesi kumandanlar arasında mev- e 1 er 

• İngiliz radyosuna göre ise bu müla-
katta asaıbdaki üç mesele görüşiilecek· 
tir 

l - Lavalin Visi hiikümetine alın· 
nıası •• 

2 - Fransız doıı;ınıııasırun mukadde
ratı mcsdcsi.. 

3 - Kurulan yeni partinin vaziyeti .• 
Bunların en ehemmiyetlisi Fransız 

donanmasının ınukadderatma talllık 
edc>n me.eledir. Darlan Parise gitmeden 
&ıc<' Jurnal ~azetesine beyanatında 
Fransız donanmasının yalnız Fransa ve 
Fr..nsa imparatorluğuntnı hizmetinde 
kullanılacağını söylemişti. Bu vaziyette 
oonanmanın Almanyaya terki mevzuu 
b.'lhis olmamak gerektir. Liyon radyosu 
:r<'ni Partiyi teşkil eden unsurların dni
n a Mareşal Petcne aleyhtar oldukları
nı söylemiştir. Faris radyosu ise Vışi 
hükümetini tenkit. etmektedir. Llyon 
radvosu buna mukabil Pariste olup bi
tenleri takbih etmektedir. Alman ga
zeteleri ~uya Frnnsanın iç politikasına 
lrarı.şmak istemedikleri zehabını vere
eek bir lisan kullaıunakla beraber yeni 
partinin Fransayı Almanyaya yaklaştır
JDak istediğini yazarak bu partiyi kuran
Jarln birlikte olduklarını an1atmaktdır
lar. 

Dün geç vakit Lavalın Darlanla birlik-
te Vişiye «ittiği bildirilmişse de bu ha
lterin doiru olup olmadığı malfuu dcğil
«lir. Pefcn Alman tekliflerini reddeder
se Almanyanııı biitün Fransayı işgal 
edece~indeıı bahsediliyor. Hür Fransrı 
ajansı bunu muhtemel gönııiyor. Bitle
ri tehdidini yapmaktan menedecek ofan 
l!'Cf Mareşal Petenin mtistenıleke harbi· 
ne kolayca geçecek bir vn7i:;ette olnıa
liHlır. Bazı\atına J!Örc bu tazyik bir şa
ııı·t ma hnre1fotirlir. Hakikatte Almanya 
ya İngiltereye, :ya Irlanda adasına karsı 
tanrnızda bulunacaktır. 

Simdi İngiltereyc taarruzdan bahse· 
den İn~ilizlerdir. Geçen yaz Almanlar 
jstilanın yapılacn~ını söyliyorlardı.. Bu
~ün sükut cdiyoı·lar. Mütehassıslar di
}'orlar ki: 

- Hitlcrin bahsettiği çobuk netice an
c..k İn~ilteı enin istilasiyle elde edilebi
lir. Mütehassısların hepsinin üzerinde 
ittiWc etlikleri bir noktaya göre bövle 
bir tcşcbbfü; ynkmda yapılacaktır. Fa
kat muvaffak olmasına ihtimal yoktur. 
iNGİJ.,TEREYE YARDIM IUESELESİ 

.l\rnerikanm İngiltereye yardımına nit 
k.ınmı layihaları nıiimcssiller medisi 
umıımi hc;r<'!indc müzakere edilınekte
dir. Rir takrir hu nıcvzu etrafındaki mü-
7.akl'rl'niıı i!ti ;.rlinde hitirilmesini teklif 

dirler. • 
HabC'şistanda İtalyanlar 130 kilomet

re içeridr Gondart istikametinde firar 
etmekteclirlcr 1ngiliz kıta1arı \'t> Habeş 
vatanperverleri İtalyanları takin et'lırk
tedir. Şarki ltalynn Afrika.c:mda düşman 
300 kilometre genişliğinde bir cephe 
i.izc:>rinc1e ricnt etmektedir. 

İtalyan somalisind<' devriye- kollan 
diişınan toprakları dC'riıılil...Jerine nüfuz 
e1nıeğe muvaffak ol nn1rtadırlar. 

Kahire 4 (A.A) - Bugün iiğrC'nildi
ğinc gör<' İngilizler !';imdiye kadar Erit
redr- on bin mil arazi işgal etmişlerdir. 

ehnis ve takrir ckscrivctlc kabul edil
miştir. ~u halde nıiiL."lkcrenin bugün ne
ticelen mcsi 'beklene bilir. 

Mevzuubahis takrir kamın liıyihasınm 
he~·cti umıuni:rc::.i hakkında verilmiş bir 
karar sayılabilir. Yardım layihası mec
listen 100 - 125 rcylik bir ekseriyetle ~e
~ebil<!<"cktir .. Layihnnm üyaudan da ('a
buk ge(.'nıes.i irin tt'dbirl<'r almmıstır. 

VitKi ffiLANDADA 
Vaııdcr Vilki Amerikaya av,1etindcn 

C\'\•el serbest Jrfandaya giderek bas,·e
kil Dövalera ile ı!i;rüşmü~tür. Irlanda 
iizerindc İngilizlerden fazla Amerikalı
ların miicssir olat·akları muhakkaktır. 
EDENİN SÖZLERİ 
in~iliz harkİ!e na:ıırı B. Eden Avnın 

Kamarasındaki beyanatında inı;ltcre· 
ııin nıli talril bir Habesh.taıı için çalışa
cağını söylemiştir. Meclis bn sözleri şid
detli oJkı !arla k:ırsıl:ınu~tır. Eden de
mi fir ki : 

- İmparator Haile Selase btiklal sa
vaşında bizim yardımımızı istemiştir. 
Bjz de bunu temin ettik. Habeşin istik
lfıl savaşında ingiltcre clind~n gclerü 
yapacaktır. İnJ.{ilterenin Habe!Ş toprakla
rında gC>zü yoktur. Bütün emelimiz Ha
beşistaıu tekrar müstakil ~örmektir. 

Eden 1935 tc şahsen Habeş istiklali 
için cok uğrasnuş bir adamdır. Hatta bu 
yüzden çıkan ihtilaf hnsebiyle nazırlık 
!.nndalyesinc1en bir mUdd.et idn ayrılmıŞ
tı. Buniin Habeşistana Ingilterenin is
tiklfilini vereceğini müjdelemek yine bu 
f'dama müyesser olmaktadır. 
İSVEÇiN İHRACATI 
Stokholmdan geJen bir habere göre 

İsve(te ihracatın yüzde yetmişinin Al
nıanyaya yapılnınsı kararlaştırılmıştır. 

Bu kararın tatbiki etrafında bazı me
seleler çıkmıst.ır. Bunları hal icin bir İs
veç heyeti yakında Berline ,gidecektir .. 
Tahmin edildiğine Jo(Öre İsveçin hariçten 
getirilecek bir çok maddelere ihtiyacı 
vardır. Acaba İsveçtcn ihracatının yüz
de yetmişini istiyen Alnıanva İsveçi~ ih
tiyoç1arını verebilecek midir? 

cut olan emniyetsizliği göstermektedir' 
ltalyan ordusunıın büyük yorğunluğunu 
da h~saba katmak icabeder. 

Mussofüıi, halkın maneviyebnı zorla 
yüksek tubnak emeliyle. umumi haya
lın bütün tezahürlerini kendi mutemedi 
olan ajanların nezareti altında tutmağa 
ç.alıfmaktadır. 

Milli bakımdan, bütiin gayretlere 
rağmen biitçe açığı çok büyüktür. Kafi 
miktarda tnlip çıkmaması korkusiyle 
hakiki miktarı bildirilmemiş olan yüz
de bes faizli dahiJi istikraz tecebbüsü 
halkın devlete olan itimadının ne kadar 
zayıf olduğunu göstermektedir. Hususi 
esham üzerin•· müthiı bir spekülasyon 
yapılmaktadır 

iaşe hususuna gelince, Mussolininin 
ziraat 't koorpoıas3' onlar nazırlarına 
diktatörlük alahiyetlcri vermesine nğ
men, rejim ınşe meselesini ha1letmeği 
becerememiştir. ihtiyat stoklar sürat1a 
tükeniyor. tahşidat artıyor, spokülas
yon dalg~sı yükseliyor. İtalyan gazete
leri kapanmış olan müesseseler hakkın
da yapılan ıhbarnt]a doludur. 

MERAKLI $EYLER ......... -..... -. 

Alman taarruzları 
zararsız geçti 

Londra 5 (A.A) - Salahiyettar bır 
menbadan bildirildiğine göre bu gece 
sahil muhafaza servisine mensup tayya
rell'r lı..,ransa<la Brest limanına küçük 
ınikya<>ta bir hücum yapmı§laı·dır. Bu
nu, şafak vaktinden biraz evvel, aynı 
mikyasta ikinci bir hiicum 1akip ctıniş
tfr. 

Londra, 4 ( A.A) - Brest lımamna 
karşı ingıliz hava kuvvetleı-i 305 inci 
hücumu yapmışlardır. Trıyyareler hedef
lerine varmakla kalmamış, ayni zaman
da boınbalarmı atmak için de müsait 
fırsat beklemek imkanlarını bulmuşlar
dır. Hücumlar sahil müdafan servisine 
m~nsup iki tayynre teşekkülii tarafın
dan ~npılmış ve hücumlar cok muvaffa
kıyetli olmuştur. Bundan başka pazarte
siyi salıya bağlıyan ı;ı;ece Brest ve Frnn
sanın şimali ı;:ıarbisindeki diğer hedef
ler de bombnrdıman edilmi.ştir.Bütiin bu 
harekattnn yalnıı. bir İngiliz tay:ı;arcsi 
dönmemişti ı-. 

ALMAN HüCUMLARI 
Londra 4 (A.A) - İngiliz hava ve da-

Hırsızlı{Jın cezası : bili emniyet nezaretlerinin tebliği: Mi.in-
Parmalı Jıesmelı.. ferit tayyareler tarafından Lcındraya ve 

A 'k d F "l'T t tak d doğu İngiltere u:z.erine yangın bomba-
ın<.'rı a a oı· " es ının asın a im la .. h ·· · ~ ba b. k Bl'l atı ışt.ır. Çıkarılan yangın r son-

enuz. ınsan ayagı sınamış ır . ~ dürülmüştür. Ciddi hasarat olmamıştır. 
ormanlar vnrdır. Bu on11anlar havalısın- öl 1 k Düşm kil 
de kızıl derili insanlar yaşıyorlar. O ci- .. en v~ yara anan yo tur., an -
varda uzun bir scvahaiten dönen Ame- çuk mıkyasta fasılalı faalıyette bulun
rikalı Ston Lcvis iSmiude biri kızıl deri· muştur. Ciddi bir taaıTtı.z yapılmamış
liJerin kendilerine mahsus ceza usulleri tır. 
c;lduğunu hik!'ıye etmektedir. 

Km! derililer, sabıknlı hırsızların, her 
yeni hırsızlık akabinde birer parmakla
rını kesmektedirler. 

Bir sirkte atlatılan lacia 
Alrnanyada Reichenbergde seyyar 

sirkte binlerce seyirci önünde yapılan 
bir oyunun faciaya müncer olmasına 
rnmak kalmıştır. Panla Petersen adında 
bir kadın artist sirkte kaplanlar krab 
adı verilen gayet vahşi yırtıcı bir hay
vana marifetler yaptırmak istediği za
man neden.~e hayvanın inadı tutar ve 
itaat etmez. Kadının kamçı şakırtıların
dan büsbütün hiddetlenen hayvan, mü
rebbiyenin üzerine ablır. Müthiş bir bo
ğuşma olur. Kadının yüzü, gözü ve el
leri kan içinde kalır. 

Sirkin haricinde bulunan artist kadı
nın kocası gürii)tÜyü işitirek artistle 
kaplanın atasına girer ve hayvanı de· 
mir bir çubuk ile döverek kafasına so
kar. 

MALTAYA NETiCES1Z 
BtR AKIN 
Malta 4 (A.A) - Dün neşredilen ı·es

mi tebliğ: Dil§ınan tayyareleri Malta 
Uzerinde uçmuştur. Bir kaç ke§if yap
mış olnıa]an muhtemeldir. Hiç bomba 
atılınam~tır. Dali batarya)arımız faali
yete geçince tayyareler uzaklaşmışlar
dır. 

-----~-
SOVYETLERDE 
1'tı1dliye Jıomfserliği 
i1d:ye ayrddı.. 

TAYYARE SiNEMASINDA 1 ele/on 
36 .. 46 

Moskova 4 (A.A) - Sovyetler blı-li
ği yüksek Sovyet meclisinin riyaset di
vanı tarafından nesredilen bir kararna
mede Sovyetler :tıirlfüi <lahilive komiser
liğin.in iki komiserliğine te:Erik edileli$ 
ve bunlardan birinin Sovyetler bil'Ii~i 
ctalıili işler halk ~omiserlii"i. di~erinin 
devlet emniyı>ti halk komiserl;~i namınJ 
alacaklan bildiri, nekt.edk B. Lavernt 
dahill i~ler komiEerlii!ine, B. Sefolot 
M erhulof ta devlet emniyeti komiserli
<Hne ve aynca B. Derva halk koıni<ıer
likJcri konseyi reis muavinliğine tayin 
edilmiştir. 

~--~--~~·x·x--------~---

Fatma hala, lıııtsaı bir emanet gibi lıendisine mi
ras lıalan altınları Kızılay lıurumuna 

niçin uerdiğini anlatıyor •• 
Ankara, 4 (Yeni Asır) - Bir kaç gün 

evv~l Kızılaya süs altınlarını hedi:ve 
etmiş ohm Fatma hala sunları söylemiş
tir: 

- Bu altınlar anamdan babama kal· 
mıştır. Babam da kutsal bir emanet ,::ıibi 
bana vererek •Bunlar sandığın süs. be
reketidir. İyi saklan cleıni!-:ti. Simdi ha-

Yaı ın soğuduğu bugünlerde yurdun sı· 
nırlarını bt: kliven arslan :va'> rulaıull 
di.i<.ündiim. Altınlnl'ımı nrs1an yavı"l.1111• 

rına ''erdim. Kendilerine hediyeler :ıl~ 
sınlnr dive .. 

Anknr.anııı Fatma halası binlerce, yüı 
binlerce Fatına halalarılan bir örnektir· 

..._.11_ı_u_ •-11-._..,,_c,.-.c.- -·-~-o-ı•..-..-.ıı,_,o.-o..., ..-~~ ~~__.._. 

Nahiye teri İi müdürlerinin 
. . 
lCln • 

Ankara, 4 (Yeni Asır) - Nahiye rnüdiıılC'ı-inin ıedil ri hakkında DahilıYe 
vek!ilctince bazı kararlar ittihaz edilmektedir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il 111111111111il1111111111111il111lllll111111111111111111111111• 

Bulgari•tanın yolu: lsvıçre kendi•ini mii-
Sulh si vaseti daf aa ya hazır 

Sofyn 4 (A..A) - lkt.ısııl n.nzıı·ı Sa
gorf dün söylediği bir nutukta Bulga
rlı.tanın sulh siyaseti takip ettiğini kay
dettikten sonrn de:ıniştir ki: 

- Memleketin iktısadi vaziyeti mem
nuniyet verici bir haldedu·. Nakliye iş
lerindeki bazı güçlüklere rağmen hii di
ınet kafi derecede demir ve petrol teda
rikine muvaffak oldu. Dahill sahada hü
lkümet yaratıcı işlerin üasında milletin 
canlı kuvvetlerini verimli kılmaga ve 
muhtlif halk tabakaları arat<mda m\ivn
zene ıtesisine çalışmaktadır. 

----~---

Almanlar ln~il-
tereye saldı

racak mı? --·-
INGIL TEREYi iSTiLA TE · 
ŞEBBOSONON SONU NE 

OLABİLiR? 

Bem 4 (A.A) - İsviçre ordusunun 
~Ja~kumaııdnnı Glizon gazeteciler 1at8" 
f ımlan oorulıın bir suale şu cevabı ver
miştir: 

- Oı·dunun baslıca vazifesi İsviçre 
ınüdrJmı sistemınin esaslı noktalarında 
daimi surette nöbet beldcmektir. Yeı:ıi 
planlarımız "J. •çe azlığımızı teJAf, t• 
mek için icnbıııda de>· 1ardan azami isti• 
frdcyi i~tihda! etmPktedir. 
~neral Glizon İsviçre oruusunuJl 

müdafaa hazll'lığına en kat'i bir itinlB" 
dr bulunduğunu kaydeylcmiştir. 

---·4-·---

Kanada milli 
müdafaa nazı
rıoın beyanatı -·-
1941 · 1942 SENESiNDE 

ORDUYA 100 Mil YON DO· 
LAR TAHSiS EDiLECEK 

Stokholm 4 (A.A) Albay Ottava 4 (AA) - Ranada milli 111ii' 
Draks, Dageı Nihter gazetesinde dafüa nazm Bocalston gazetelere be" 

vanatta bulunarak Kanada hükümetinİJI 
ııqrettiji bir makalede diyor ki: İ941 - 1942 s<!nesinde deniz asm ordlY 

Abnanlar İtalyanlara yardım için sunu takviyu etmek üzere bir ~zırhh tU' 
ne yaparlarsa yapsınlar bu yardım men ile bir tank livasının daha te~lJI 
kat'i olamaz. En mühim ihtimal ve t.cçhizinc ~~~ ı~yon~~ Cazla doıat' 
B "itan • t·•~ _ ı---LI.. ·· ~..ı1·ı tahsis edeccgını bıldlnnıştır. r yanın ıs ımama ~us eu - -~ 

meaidir. Almanlar istili teıehbüsün- Bir f;Ofı yerlerde ıımu.nv 
de bulunurlarsa bu tetebbüa ilkba- meclisler toplandı.. 
hara tekaddüm eden devrede yapı- Ankara 4 (A.A) - Çankırı, Kon~ 
la kt Bö 1 b. ı~-,.a,_büs ·• Antalya, Tekirdağı, Gümüşhane, F..s 

ca ır. >:, e ır ~. un mu- şehir, Balıkesir, Afyon, Sinop, Ord"' 
vaffak olacagını veya akiın kalaca- Antep vilAyet wnumi meclisleri 1oplaıt" 
ğmı kimse aöyliyemez. mıştll'. 

:···········.: ···························: BU HAF'J' A :········································: 
: Al;;DlJLVEIIABlN RAKiBi : . . : ASKIN Göz yaşları muganniyesi : 

~ AbdülRani ·Easevid sM~~ı~:s~~~~ ALEMiNDE~ l\ECA T ALİ i 
:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: ~~ IJ'-Jil..llC lltl ~llıI>~ :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 

r V R K Ç E .r Ö Z L Ci A R A P Ç A ŞARKJU 

Dikkat! 
EN SON GELEN 
HARP JURNALi 

1 
BUGUN 

EL HAMRA 
1 - Habeş inıparatorumm Habc<S 

Yüzlerce meraklı İzmiıliyi aonsuz heyecan ve hayranlıklar içinde bııa· 
kan, sinemacılık tarihinin sek.iz.inci harıkası • Cihan film sanayinin en Y~J!!J(?:cJtiltf~?Z,&4"*~~~~~~..7.7§~~~!1!~•rYJU(X7Z7tZ'Z, 

1 YILDIZ SULTAN ~ 
~~7zy,.g-~~J..Mi1lil4'~.AWP7~~~7.JZYLZJ'.a7.7d/JZYJJC"L7'.JIW'"J.:LL:/J!'HSrD7~ 

ı=:öniillii kuvvetleri l1lşında Sudanda 
§! harekete ı:eçi&i.. l~ 
·~ 2 - Ce'bcJüttarıkta Jngiliz deniz N 
~ ~uwetıcrinin sıkı takibi neti~csind(; 
~ Ualyım dcnizaltısınm T~mca limanı· 
\ nn sığınması .. 

muhtefem sanat mucizesi ........ . 

RİNT RÜYASI (TÜRKÇE) 
YARATANLAR: 'J'YRONE POWER • 

VE 
YAKIN SARK HABERLERİ No. 7 .. I.ONDRANIN bonıbardunanı. LONDRADA düşüriilcıı Alman tayyareleri... B. 
Çörl"ilin müdafon tertibatını teffis.i • ~T~NAY:fl gelen İtalyan esirleri ''e ATi~ADA yapılan .;cnlikJer .. ARNAVUT
Ll'Ô i\ miit ı • li n<.k<.>r M.•,•kiyatı .. GOIUCENIN zaptı içiıı hücumlar .. Yunan o·dusumın GÖRİCEYE halkuı alkıslan 

·arasında GİRİSi.. Yunaıılılal'ın aldıkları lıarp lc\azımı .. 
'J \1'1NELER : 2 - 3 .. ~0 - 5.30 - 7.30 - 9.30 .. Cumartesi, Pazar günleri 1.30 da başlar .. 

3 - Mısırda İngiliı; motörizc km·· 
vetlcrinin çölde J,ibya üzerine yü. 
riiyüsü .. Ve diğer mühim lıaberler •. 
Bugün El.HAMRA ve Yeni sine

malarda birden ilave olarak ~öste
rilmcktedir .. 

-SJLEIBIW 

MYRNA LOY • GEORGE BREN'J'E 
SEANSLAR: Hergün 1.45 - 3.30 - 5.30 - 7,30 9. 30 da ve Cumartesi. 
Pazar 11 . 30 -Ye 1. 30 da başlar 

DIKİCA T: Haftanın her günü ilk başlama ııeanslan ( UCUZ HALK ) 
Seanslarıdır. FtATLAR: 20 - 25 - 30 Kuru!ltur ........... . 


