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'.,,..,,., ...... ..,._.. __ 
Deri ldhalitı 

lstanbul, 19 (Telefonla)- Hüku
met, deri idhalat birliğine 675 bin 
lira akreditif vermiştir. Birlik, bu· 
nunla hariçten deri idhal edebile
cektir. N1>, 84 n Günü geçmit nüshalar 25 kuruştur. Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
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Türk • Bu gar Anlaşması -----· ·---
A~KfRI VAZIYET 

• 
iki Devlet Nazırı Arasında 

Telgraflar Teati Edildi 

Yunan ilerleyişi ve 
Afrika muzafferiyetleri 

RADYO GAZETESl!'iDEN: 
6 giin ('\'\'el t:ınrruza kalkan Ymı:.n 

ordusu, J,Utiin C?phedc dc\·amdadır. 

Ankara, 19 (A .A) - Türk - Bulgar Beyan- Bilhas<a Kilisurnııııı şimal mıııtıık:ı-
8ında ilerliy~n Yunanlılar, M:ıriçan ve 

namesinin imzası münasebetile Bulgar H&ri- Ale?.7.0 meıkilcrini zııptdıııi"h•ı', 'fe-
ciye Nazırı Popof ile Hariciye Vekilimiz Şük- J>Nlckııi 15 kilomelrc gcritlc lıırakmıs 

\ !ardır. 
rü Saraçoğlu arasında dostane ve samimi Bunun ndicesind Tl'P<'d~lend 

J.lariciye Vekilimiz 1 fl t• l t Bulgar hariciye müşkiil rnziyetlc kalnn kuvwllerin l\'l'· 
il. Şükrü Saraçoğlu te gra ar tea ı O Unmuş ur. nazırı B. Popof ı·i ~ekilme,ini lmiin t•tmek isliyen ltal-
r::;;:;::;;;;;::;::~~::::~:::::::~==============-'j;:::::::::::::::::;;;~;;;;;:;:;::: van or<lu"'u n1il tRm:.uiiven tanrı·uzla r-

Yunan kızılhaçına mensup hem,i reler 

Arnavudluk cephesinde 1 B ı d 1
1' "\ 11 1 ;ın hulunmakt:ıdır. Fnkat her şey<' 111ir-

-

U garistan _a Yunoslavya llH~ Yunanlıl:ırı ıw pi"kiirteb~l~is, nc 

Japonya ~ ele ılerlemelerınc manı olabılmışt.r. Bu 
- - mukabil taarruzlarda lt<~\':ınfarııı 2 

yaralı askerlere bakıyor 

300 esir daha! 
Anlaşmanın akisleri Bugünkü vaziyeti ile Anlaşmadan memnun fırkaya yakın bir ku,·,·et k;ıylıettikleri 

tahmin C'dilmek(('dir. 

Matbuat sevinç 
içinde 

sulha nasıl tavassut EFllTRJ.JDE: 

Rusyanın tesiri- $11dan hududundan 180 kilometre 
i~cı·ide KC'rl'n 'i''hri önünde muhnrehe
ll'r olmaktadır. $imıılden de iJPrli.ı·cıı 
lngiliz kuvvetleri İtnlyanları püskiir
tt'rek ı ~O kilometreden fozlıı yol alm.
w Kcr•ııin 75 kilometre 8irnııliııe ka
dar ynkla~mıstır. Bunlar da 3 - ·I yüne 
kadar cliğ'eı· ku\'\'etlere iltihakla har
be istirak •delı:lirler. 

Italyanlar Yağmurlar 

Utro gazetesi, Atatür
kün bir sözünü 

hatırlatıyor 

edebilir? 
Vaşington, 19 (A.A.) Harici-

ye nezareti, eyice tetkik edilmeden 
japonyanın sulh tavassutu hakkın· 
da bir şey bildiı·memektedir. Ancak 
Çinle aulh yapmağa muvaffak ola
mıyan Japonyanın dünya sulhünü 
temine heves etmesi gayri tabii gö. 
rülmektedir. 

Amerika Ticaret nazırı 
Biz harbe girmiş 
sayılabiliriz, dedi 

'' Türkigenin endişesi 
müttefiklerine tecavüz 

edilmesidir, , 
Sot',rn, 19 (A.A.) ~ lki nienıink<•t Vasington, l!l (A.A.) - :vr lıusan 

ınecli:-:i maliyfl' t"')n<'ün1cııinde he\'a -
arasındaki 20 senelik dostluğu la mir nnlta bulunan Anwrika TicarE't ;rn -
eden son Bulgar - Türk anlaşması , zıı·ı Cons: 
Sofyada umumi lıir memnuniyet c Biz hnrlıe girmiş say,'abili -
ll.Yandu·nııslır. Resmi Bulgar mah - riz. Buna hazırlanmakta\'lz. fl•ı hö\·
filleri, bu anlaşmanın Bulgar lıiikü- le olunca cok para sarfedilmesi ic~p 
ıneliııin Avrupa harbi dışında kal - Pyliyor. 
~~tıın ibaret olan siyasetini teyid Demistir. 
S('\·i~ ~hnaS'lndan dolu~·ı bii~·iJ. ır ~ -ıızıı·, bu ı:ıozl<-•rırıin zabıttan ç·ka-

G ç ızhar etmektedir. rılnıa-.nı islemi~lır. Faknt gawteci-
l . ~z~teler, geçen harpte akdettik- inden biıyl" lıiı talı•Me bul11nma -e:1• ıltıfaktan b<'ıi Türkiw ile Dul - nııstır. 
~a~ı~an arasında daima dostane. mü. lllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllll!lllllllllll 
k e etler mc\•cud buluııdugunu 

aydetmektc ve Türkinnin daha Bulgarlar 
~ ta~·ihte Dulııarların gHrlı; Tl'llkya • 
~~~ı·ıncteki hnklarnıı tanıdığını ha - lngiliz elçisinin beyana-
rl· ııtmaktadırlar. Gazeteler, lıun. , 
l~~ başka Bulgaristaııııı Tü• kiyeye tını neşretmedıJer 
h ,!l da Yunaııistana karsı )·ar·tığı 
ınıııpte nıüzahercf ettiji'ini hat.rlut _ Sofya, l9 (A.A.) - Röyter: 

2
, nkta olduk lan giLi, lıoğazbrın \·a- Sof yada lngiliz elçisinin pazartesi 

"l)'Ctiııi te,bit edı·n ~loııtrö koııfernn- günü yaptığı V"' lngilterenin Bulga
·ıncta d T k · ristandan yalnız bitaraflık iatcdig· i a ür · i\'C\'i iltıznm nlti!!-ini 
l'aznıaktadırlar · ' ~ ~ hakkında~; beyanat, henüz Bulgar 

J i:~.J~ ~~;~i~~~"~~~'i1F~~~; ıbir 1 1iıiıittrnliıliiıtt"ııttiıilıittlliiittlıiiil/liıııııııı 

ni görüyorlar 
Yugoslavlara göre, Al· 

manlar bundan ne 
kazanmış? 

, ,Anlaşma, Balkanlılar 
işbirliğini hazırlıgor'' 

HABE'Ş/ST,L\'DA: 
Harekat inkisaftadır. Halıeş kuvvet

leri, ln,ııiliz ve Hinci ku\'\·etlerinin mü. 
zaher~li ile yeni mevziler alnıış!arclır. 
Harekat umumiyet itibariyle Adig
Ababaya doğru iııkisafladır. 

-- --

Hiç durmadan 
geri çekiliyor 

Vaziyet Yunanlılar için 
çok iyidir. ltalyanlar, 

bütün ihtiyatlarını 

harbe soktular 

Yunan harekatı
nı durduramadı 

Kilisura mıntakasında 
ltalyanların ümidsiz 

mukavemetleri 

SOJIAT,/DE: 
Ken)·ndan ltalyan Komali~iıın cloğ- Atina, rn (A.A.) - Matbuat neza- Alina, 19 (A.A.) - Yunan ordulan 

ru, hududdan 200 kilometre içeride so- ı~t.inin Atina rııdyosu ile verilen teb- Ba kumandanlığınm 115 numaralı 
Relgrad, ın (A.A.) - Bclgraddaki malinin °n büvük nehri olan Kı\'a neh- lıgı: resmi tebliği; 

ınahfiHer. Türk. - Bulgar anlaşmasını riı~e doğnı ilerleyiş devamdadır. İııgi- ıa Şub~tta lııışlıyan Yunan .taarr~- Muvaffakıyetle ı.1eticelenen mevzii 
lamaınıyle tası·ıp "1mckk \'e bılhassa !izlerin harckiıtı tesri icin Rahi! ının- zu, şıdclellı İtalyan mukavemetıne rag- muharebelerde duşman milstahkem 
Balkanlardıı sulhün \'ikayesi ile Bal- takasından da nsker çıknrmalnrı her men muvaffakıyetle devam etmekk- hatlarıııdan atılmrş, ağır zayiat ver-
kan milletleri """''ında i~birliğ; yapıl- an hckJnıımckledir. dir. Muhtelif noktalarda iüılyan kıta- miştir. Yeni mevziler aldık. 300 den 
ma<ıııı istihdaf etmekte olmasından J)FJ,\'/7,LERDE: tarının mukabil taarruzları tarcledil- fazla esir, otomatik silahlar, havan top-
ılolayı m0mııunıyet izhar etmektedir- 18 Sulıallı' biten lıir h:ıfla ;çincle, miştir. Diişman her gün yeni ve müs- ları ele ge~ir~i~. Tayyarelerimiz d~ş-
1<-r. lngilizlt•r \'t' müttefikl?ri 29 l)in ton tahkem mevzıler terketnu:kte, 1talyan man. me\'Zılerını bombardıman etmıır 

Yugo:;Ja,· mahfilleri, bu anla*_ gemi kavbelmislerdir. Bu rakım haf- ord~ları Ba~kumandanı elınde mevcud lerd~r',_ , . .. , .. 
manın diplomatik esası hakkında mü- talık zaı·iat nısatisinin altınclarlır. h- lıütun takvıye kıtalarını sevkederck Biltun tayyarelerımız uslerıne don-
talea s.>ru l'""k tefsirleı·de bulunmak- gilizl<r.· düP)·anııı lıütün kılal:ırı ile rnziyeti kurtarmağa ~alı~maktadır. müşt~r. . 
t:tıı ictiııap <"tn1ekl.<'dir. A\·ni :n3 hfiJ. ticari nınn:ısf'hetleı ini idnnu) ,.,tt'rn""•k- nuton ceph 1 r<Je harekat; Yunan or- Atıno, 19 (A.A.) - Emnıyet neza-
leı'. mezkur anla~m,.nın akdinde Sm·- (DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE ) duları kumandanlığının hazırladığı rclinin tebliği: 
yeti er birliğin in büyük tesiri olduğu ___ planlar dairesind~ inkişaf et:rıektedir. . , Dü ııkü g~n. memlekette sükunet 
kanaHtincleclir. Merkez cephesınde harekat, son de- ıçınde geçıruştır. 

Filhakika Bclgraddıı; hfıkim olan Japonya rece memnuni?et verecek ~ekBde df- Man:ı~tır, 19 (A.A.) - Röyter ajan-
fikre göre, Sov,.etlerin harici politika- v~m etm~kte~lır.. Kuvv~tlerımız ~ske- :<ının Yugoslav.-. A~n~v.udluk hudu-
sı Bıılkaıılarda sulhun muhafazasını rı eh~mmıyetı haız ve cıvarlara .hakım duıı~akı rmıh~bırı bıldırı~or: 
istihdaf etmektedir. Bu itibarlıı anlaş- A mevzıler alnıışlardır. D~ha. '?ımald~ Şıdd.etlı yag~urlara ragmen Yunan-
madaki ıııukaddemenin Tiirkiı·e _ ln- syada yeni bir nizam düşmanın hu~umu lardedı!m~şlır. İta!- lılar dün de .bütun cephe .bo:;u?ca ta
gilt<•re arasındaki pakta lınlel ğetirme- kurmak iddiasında ısrar y~nlann znyıatları umumıyetle çok arruzlarını ıdame ettırmışlerdır. Fa-
diği tclı:ıriiz dlirilm'kteclir. agırdır, (DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE) 

Yugoiılav mU~:ıhicllcı'. bu anla.,manın ediyor J,ondra, 1 !l {A. ı• •ıt d d Neticede knzan-
Hitlcr•' lemin Nleeeği yegane fayda- A.) - Lordlar ngı ere e gı a dık. Sığu· ile Bar 
nııı <'İi'('l' Almanya hakikaten Bulga- 1 1 AZ I MU kamarasında be- • • diya,;-. tercih et-
rist:rnı i~g:ılo h:ızırlanıyorsa, Trakya- JAPON HAR c YE N IR ' . ?anatta bulunan vazıyetı nasıl? mek lazımdı. Ak-
cl:.ki 600 bin ki~ilik Türk ordusu mev- HALIFLERI TENKID ETTi ıaş~ nazırı Lord • 
cudııııun t<1ız'linden ibaret olacağı Largan zaruri ih denizde harekiıt 

12 Ada 
fikı"ııdeclirler. Tokyo, Hl (A.A.) - Hariciye na- tiyaçlardan bah-

1 
b t devam ettikçe 

zırı :\falsUOha, büclçe hakkıııc\a beya- Rederek demiştir 8'8 nazırının egana 1 etin fazlalaşma -
-r=--=--~-....,..,.. ___ ...__~------------ nalla lıııluııurkrn japonyaııın miitt.('- ki: Y sına imkiın göre-

hid lıir c plıe teşkiline,., A,,·a•b yeni - Memlekette miyoruz. Halka. 

Hava üsleri bombardı
man edildi 

inglliz taggareıeri 
lEPEDELENf~INTAKASINDA 
DA DÜŞMAN TAHAŞŞOD MER· 

KEZLERINI BOMBALADI 

tı:r niwm kunılm:ı"na kat'ı suretle ekmek boldur. I d l •• ı ·· \'erilen et, hafta-
kıır:ır wrmi) olılt;ğuı.u IJılclirıııi~ \'.: Çok da ucuzdur. cap e en 1er luı·.u da 14 Pensliktir. 

_ Si;n.'<'t şüph. yuk ki kuı":cttiı" Ekmek fiati, sulh tedb:rler alınm:ıktadır Et yerine 'cbze, 
l•'akal IJilyüh kudr<t.:h.• istina.I ~·tnıi~~·n zamanına nazn - zrJrtinyuğ, ~ade -
si.ı·,.,c•t hi~ lıir ~,.,,. y;1pnm:ız. ınn d.?ğişmemiştir. Bizim "ıkrnt•mız yağ vardır. Bunlar o kadar çoktur ki 

lkmi,tir, hnyvanlaı-claıı ~ıkan gıda meselesin- uznn zaman dayanır. 
::-<azıı', üçlii pakla ıııuhalil' clanlan, dedir. Gc~eıı harpte llollanda<lıın Nazır, denizlerde vaziyetlPn de 

hunun lıir blöften ilııırct lıuluııduğ'u- jambon, peynir, et alıyorduk. Bu şii;ıln bahsPtrni•lir: 
ııu, Anwrika tarafından lıu•ı:ı :•zimli harptt• lıu mt•vcud ckğildir. Bilha•- IJ' k - .ıı· ~o vapurlar kaybettik. Da
lıir Cl'\'ap wril,lıilccei(ini siiy;i_,·en'eri sn p(•ynir yokluğundan eııdişedeyim. 
>;idllelle teııkid etmiş; Çinin japonyayı Mevcud et ihtiyaca kfıfidir, Akel~ - h:ı clıı kaylıcdcbiliriz. ldhalCıt azal
za'fa düşiirdiiğil hakkındaki iddiaları nizde a•ker n:ıklin~ mah~ns ;ı-enıilH mı tır, d:ıh:ı da azaldığını görec11 -
redll.,ylemiş ı·c ~u Hiizleri il:iv~ etmiş- vardır. !!unlar eskiden lngilterere et ğiz. Fak:ıt denizlere hiıkimiyetimizi 
tir: get/r,yordu. Hiidi«•ler dola,,-ı,:yle kaybetm >dik. ldhaliitımız da dur -

- Japon milletinin iradesi, olduğu hükumet lıu gemi:ere vaziyet etli. mamışlır . 
gibi harice ak•etlirilmelidir. Aksi tak- ------------

Almanlar 
. kahin'. Hl (A.A.) - Hava karar

fıahının lt'lılijfin•' göre, J 2 adadaki 
talyan hıı\'a usl~l'İ bomlıardırn'ln edil

~i~tir. lngiliz tanarel<ri YLınanbtan. Ubyadaki son hurekata iştirak eden Avusturıılyıı topçusu faaliyette 

clircle azimli bir siyaset takip etmeme 
imkan yoktur. 

a cephe üzerinde Yunan kıta!arııw 
!J\Uuıheret etmi• ve T~pedel<'ıı mıııta· 
kn~ıııda dilşman taha ·şüdleri, motörlU 
b~sıtalan, k.ou,~n. tıım isabetle lıom-
.ıı·dını:ın Nlılmı~tır. 
Şıırki Afrikadıı Voldernva: C'uha 

~~.ri ~arkında Cibel.,ye; c~nuhi Ha
;~ıotandn . !egadadaki dibman mev
<tl;,rine dalgalııı· halinde hücum edJe
r~k ağır bombalar atılmıştır. Bu hare
~:ıta i~tirak eden tayyıırel••rimizin hep-
81 Ü<lerine dônmiiştür. 

Afrikada 

Habeş zaferleri 
de başladı 

İtalyanlardan yeni mev
ziler zaptedildi . llingaziye hücum eden dü~ın:ın tay

taı·eıcrinclcn iki•i <liişürülmü~tür. Bir 
haçı ela li'l ·l'ine clönemi)·ecek >ıekild<' 

asarıı uğrntılmı<lıt'. ITALYANLAR ÇEKiLiYORLAR 
llıitün bu h:ırekiıttıi hir lııgiliz t:ıy-

Yaresi ü'Süne dönnıemi"lir. Kahiı·e, 1 n (A.A.) Orta~ark fn-
• - giliz kuvvt·tleri umumi kararg:"ıhının 

lstanbul gümrüğünde ·osmi telıliği: 
B' • f lAk ld -- llabe~islııııda. llabe~ \'atanpen·eı'-

ır ın İ a O U Ve UÇ J, ·inin Gojıım lıölge,;indeki faaliyc't-

kİşi yaralandı lcri memııuniveti mucip ink'<aflar 
göstcrmektecıir. · 

İ•taııbul, rn (Telefonla) Bugün Eııcebar~ znııtt•dilrni<tir. Bıı:·ük 

1•1halılt gümruğiinde bir kaza olmuş- nıikt~rdıı esir alınmıştır. Pikn.vo 
Uı. Ilir kap, mtıay<'ne icin boşalt:- Alıabı karakolu i~gal edilmişt'r. 
lı~ken, ıçındeki mayi infill\k etmi• w ltalyan somalisinde Culıa nehri 
JJ>emurlardan llızırla iki hanıma! ağır l.ıoyunrn harekat ilerlemektedir. 
stıırettc yaralanmıştır. Yıırnlılar h:t<- Dil>:er rephelcn!e vaziyet dc;'ii~nı"-
ahan"n kaldıı.,lm •tır. (DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE) 

Hitler 

lngilizleri kor
kutamamıştır 

Halkın sinirleri sapa 
sağlam duruyor 

TETKiKLERDEN BU ANLA· 
ŞILMIŞTIR 

Loııdra, 19 (A.A.) - Hitleril' füi
taııy:ı :ıhnli<ini tedh:* etmek i~;n \'•ıki 
lt~f'bbüs?Pri. tüınlııi asabir{':-;İ zavıf 
olanlar üz<0rinlle hilt' tesi'r yapa~n
mı,lır. 

Bir rnhi~·at pr<ıfc~örünUıı 11,'zareti 
allıııda Londr:ıcl:ı iki \ t> lngilt•'reııin 
diğcl' »erlerinde h«s husu-i hastııhanc 
açılmıs, sinil' buhranlarına uğny;ıcak
ları lt'd:n-ir(' hazırlanmı<tır. llkkiuıun
da Loııılrndaki h.1stahane 25, diğerk~ 

(DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE) 

1 $AR tT L.E.R 

İki nokta 
Bir kaç cümle ile, Türk _ Bulgar 

anlaşmaaının kıymeti üzerinde konu 
şacak değiliz. Biz, sadece iki nokta
ya işaret edeceğiz: 

1 - Deklarasyon, her yerde iyi 
teo' r yapmııtır. Onu kendi he•apla -
rına istismar edenlto-r bulunsa bile, 
bu bizi, hiç alakadar etmez, buna 
•hemmiyet bi.le vermeyiz. Ese-r, sa· 
dece Türk - Bulgar diplomasisinin 
mütterek malıdır. Bunun her tarafta 
müabet tesirler ve mf"mnuniyet uyan 
dırmaıı ise, ona hi.kim olan ruhtan 
ileri geliyor. Bu da bir kardır. 

2 - Her iki milletin, taahhüdleri 
yerli yerinde duruyor .. Müttefikleri 
mizle olan rabıtalarımız bakidir. 
Hak ve emniyet meselelerimiz: ü:ze .. 
rindeki telikkimiz ve kararlarımız, 
aala değişmemitti.r. Onlara doğru 
kücük bir hareket, nereden, kimin 
tarafından gelirse gelsin, bizi kartı~ 
aında bulace.kttr. Bunun böylece bi
linmesi, faydalı olur. 

** 

ispanya üzerin
den inemez 

O takdirde Franko, H;t
lerle konuşurdu 

FENA VAZiYETTE OLAN 
MIHVERCILER SiNİR HAR· 

BiNE BAŞLADILAR 
\'a,ôlllA"loıı, 19 (A.A.) •' \',>OJ"i> 

l\Iirur.r gnzete~i, Aln1an ask..?rlerinin 
t~panya<lan geçmesine rız Jhtin131 
vermektedir. Bu gautP şu nıutalea 
yı vürütmektı•dir. 

Eğer lıöyle lıir hnreket derpio edil- General Franko 
mis o's:ı\'dı, Frankoııuıı ~Iu•sQlini ile '.\Iısırda mağlubiyete uğramışbr. 
dei:iı, Hltlerle göriişmesi icabederdi. llzakşarka gelince, burada harbi 
Alm:ııılnr biiyle bir harel;etiıı muh- icabetlircn nıziyet, hattıi harp ha -
temel olduğunu i.~aa.ederek bizi he - \'a•ı me\'Cuudur. Bu sinir harbinde 
yecaıılnndırmak istiyorlar. Bu ,ıraye i'e Yugoslavya \'e Bulgaristnna 
i"e sinir harbinin başlangıcıdır. Alman yıldırını harplerini hatırlat-

Mihver ~imdi çok fena vaziyete I mak ve lıı_giliz muznffeıiyetlerini 
dQsmUştiir. Arnavuclluktan soma unutturmaktadır. 
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bir zelzele Şiddetli 1 HALK DİYORKI J -

BAYRAKLAR VAKTiNDE iNER 
Devlet demiryollnrmın Alsancak İki bina da zararlar oldu 

Beyaz perde ve 
Romanlar 

I,. "<l<l" .. .. k" . bir ıııtıı riylc iznh edil- g:m ile Buca ista~yunundaki b:ıyrnk-
'fıirk - Bu)O'al' Tu·· rk - Bulgar miştir: 1 lal'llı, gı up zamanında indirilmnk 

lx>' anııı.rn "'i, düıı- - Amerika hti. Ja;rnnken geceniıı gec. vaktine l<:ıdar 'a matb wt Ye 
i·ad\ olarını ahikn- anlaşması ve kOmeti sözlere iııclMlınecliği bildirilmektec1ir. Xaza. 
dar· enen bir mev- ehemmiyet ver- rı dikkati cellıc>deriz 

Evvelki gece saat birde şehrimizde uzunca süren şiddetli b5r zelzele 
olmuştur. Zelzelenin şiddetinden İkiçeşmelikte Asmalı Mecaid mevkiin
de 53 numarada Bayan Ommü Gülsüme Aid evin bfr kısmı ve alt katta· 
ki kahvehane yıkılmıştır. B. Tahsinin şaraphanesi de bu yıkılıştan epiy 
zarar görmüştür. O sırada k a hvehanede kimse yoktu. 

,ır ı ıay:ı gore, uç ışı, i:ı· 

teh<licl m~ktuLu göndererek P.ara ,11r, temişleı·. ~lcktupta, öl ii ~1. tehı!ıdı " uı
lıir .. Imza A lkapondur, ıkı.. Bır de 
lıanca resmi yapılım~. üç.. cc· 

T·rn1 Amerikanvari bir hadise.. d4 

d 1 
mez; hareketlere · 

zu olmakt.ı d \'am a a a ar -·----
etmekt~dir. Muha. prop g n ba~a~.erika bu SU· Göztepenin itirazı 
rip taraflar b m-

Evvelki gece saat 1 de Foçada da 30 saniye de vam eden şiddetli bir 
zelzele olmuıtur. Halk, korku iç inde yataklarından sokağa fırlamıştır. 
Karaburun kazasında da ayni saatla ve uzun süre n l;i r zelzele vuku bul-

' . ~ııı i' 
ıniyel modcrııleştıkçe, f erdler ara:; yıı· 
gelip geçen hadiselerin de, yavM. ı:ı· 
vnş medeni alemdeki mümasil vnl\ıı 
ra ayak uydurduğunu görüyoruz. ·ıcııll (jan kendi erine retle japo•1yanın 

I l d sulh yolunda söz Ate., por ve Gtiztepe takımları ma-
hir hi e a\ ırmak ta yan onanması d 1 

muştur. 
Menem en kazasında 25-30 saniye d evam eden bir zelzele olmuştur. 

Beyaz perdede seyredilen Anıe:\eri· 
filimle ·inin küçük ve iptidai şekıl 5: 

!'lokaklnrda çocuklar tarafından terı~ll 
ediliyor.. Zabıta filimlerin i seyre cıı· 
çocuklar, eve gelince, bıçak ve tabaıt ıt· 
lal'! kaparak sokaklar a fırlıyor, h11~jıı" 
!arın jestlerini , hiribirine kroşeler 
diren haydudlnrı taklid ed iyorla!:·pr· 

fır ·atını kac!l'ma-
verirken, tecavüz çıııda Ate ·pord:rn bir fu bo cuııun Bütün bu k a zalarda hiç bir h asar olmamıştır. Z ayiat da yoktur. 

mı }ardır. Almaıı- politikası takip et- lisan.::,; z olarnk takıma alındığı Göz-

lar. be~ an '~'rne- Almanların eıı·ne m ., ~7!~Vr. ima eyle- tepe kulubü tarafından iddia edil -
nin Şarki Avrupa- AltfERIKADA rniştir. 
ela İngiliz nüfuzu- ? l Yii C'eza he~ 'eti bu iddiayı tetk!k et-

d be t UBÇl·gor 31 flVf:R .4LE 1 \.·· rl \ na bir a:- es-
1 

(; mektedir. Ate~spor ku üuun P!~ ıJU 
.•. . TARLI ,J: h · t · t· 1dd" kil ettıgını 1-·or- ) lihver nleyh- usuljta ma!Omat ı;:; enınış ıl'. • rn 

mtif;ler; tam men haklı ,ıkar~a Göz.tepe takımı, bir pu-
Almanyanın gozii tarlığı artık Ame- v:rn daha kazanacak ve önümüzdeki 

il<• ırören ve R ·r- FRANSIZ DONANMA Si ET· f/ı~iac!.~ ~~~~~~~~ l~~~: ı>nzarte. i giiııii ~·ap!tcnğı miisııbaka-

lzmirde yeni mahalle 
itfaiyesi teşkilatı I>aha geçenler de, htanbulda bıı tti~ 

ıneni çocuğu, heyaz perdede ~~re bir 
bir filmi taklide çalışırken, d ıge}·Jitfl 

Yardımcı teşkl·ıa" t kadrosu da arkac.la~llll öldürmüş, gitmişti.. hll 
ve ronıan. deyip geçmiye!im .. R.u ~ıı· 

• 0 •• 1 •k• k• •ı•kt• sarsılmış . sinirleri bozulmuş, yan: ~jer 

linin aı-•zi~ le ko- RAFINDA HALA" AYNl \•ihasın;n ayanda ela Altıııordu takımına da galip ge-
1\U"an Roma <la a\· · ;\'"h lir·e milli kümey~ 1zmiı· ikinci.:i ol:ı-.. müzakeresi <le ;nı 
ni mnna) ı çıkar- PATIRTI VAR \er aleyhine hir rak girC'ccktir. 
mı tır. ----<>----

:!\1iln rin 'L z:ık şnrk şeriki japonyn tt>zahıir mahiyetini ıılmıştır.~1cbm•an B. z ·k l t l 
rrntbu. tı da ortnklarının ayni gÖl'İ.İ!'l- \0 ıh·;ın mecliljleri nr.ısındaki fark, 17 l top an l arı 

ıkı yuz a tmış ı l ışı l ır ı.ıi c~mlesinin flyarı :;ar~ıl~ış ne~:.\ 
ilzerındc, onların şeytanı, fu~unk• d . 

Şehrimizde mevcud 84 mahallede' hallerde oturan ev sahipleri. tulum- mii<lhi" tesil'leri vardır. Prop:ıgs~ 11 ı 
cl\lahalle itfaiyc~i, teşkilatı vücuda ha, hortum ve gnz maskesi gibi_ eş • 1 da, bu iki unsurun na:;ıl kullandıgı t, ht ı ınmakt, \C bunda lngilterenin Ame.rika efkarı umumiyesiniıı ·on 3-2 Kunı mey\•a, zeytinyağı' e pamuk 

m:, lub tini ~ezın"k i:;temckh•ılir .. haftalık inkişafını pek güzel gö:.ter- ihrncaı•çılar birHkleri he~"cti umu-
l g"!.7 m: tbuatı ise beyannnmcy mi~tir. . miye toplantıları, bugün öğleden son 

gr.:tiı'ilmiştir. Her mahalleden onar yayı ela belediye temin eclecektır. hntırh~alım: kafi ... 
ki~i. bu teşkilfıta ayrılmış ve a kı-ıam- Ayrıca 1zmirde 262 kişilik bir de Bis"'i hikayeler okuyup, biitiill .~ 

b<n·l )<. t-·ıl etnwmislerdir. nunlar, mu Ava'l ıneclbinde Almanya al<'yhınr- r:ı tic:.ret oda ·ı konfcran" alonun-
znİ.erel ıd 11 h hrdar edildiklcr.ini o d~r r~ ı(cldelli sözler ~ullamlmıştır da ya1>1lacaktır. Yal'ın da ptılamu 
Tuık" eh r . hayı )akından bildır ki. b: ı Alman gazeteJerı buna c~vnp ve zaı1 ire ihracatçılar bil'likl.:!ri. he
l'ck tngilterev karsı taahhürl:erin vermt>I\ m cburiyetinde kal~u~lnr '/C vdi umumh•etleri akı~~dilecck. hilfrn
. aclık kaldığını .İ"aret etmişlerdir. Almal1\ anın yanlış anla~ıldıgını ya?.- Ço ve lıiidc~lerle kadrolar tnsclik olu-

Propı ganda ]'1.;mı lıırakılırsa, be n.ı.~lrırclır. fakat bu yazılarda . nrtık ııncaktır. 
). lmamenin dimynda her memlekette mc~ dnn okuyan t. lGp yoktur. Bına?1~· 
ivi knı ılnnchyı ırüriilm kt~clir. Bumır ale,·h •ahclitl ve meyclan okuma polıtı- I? 
bilha. sa H:ılknıılm·daki ak.·d, Bnlkm ka~ının Amcriknda yiirümiyC'ccğini OOLANDIRICILIK M · 

lal'I "'aat l 8 den ~1 e kadın· itf ai,·e yardımcı itfaiye teşkilatı meydana cesini hayal ve ıztırap iciııde gecı 
meı·kczinde den; ve t~lim.lere .bn~ - 1 getiril!11işti~. ;B.u ekip. !iİ~H'.i~en d:r:; genç k•z~ar yok mnclur'?.. , .· 1 • 
Jnttıl'ılnıı~tır. !\Jah:ılle ıtfaıyelcrı, yan \'e talımlerını ıkına! etmışt ı ı .• Vlnh,ıl-l Göt ııın ıneşhuı" (Genç \ erteıııt ·1-
gın çıkan yeı·lcrde pa. if. korunma~a 

1 
le itfniyeleri m<'n:-:uplal'ı, .. gazln,.n v~ tırapları) adındı&i eseri, diinY0~ 

:ısıl itfaiye teşkilfltı y~tısmedeıı ılk .rnıı~ı.ııl.nı. r: karşı nasıl mucac~elc .eclı-1 ( D EVAMl 4 NCO SAHiFEDE :_,, 
tedbirleri alacak, küçuk yangııılan lecegını ogrcııt>cek \'e beledıyc ıtfa- ------~----·---
.söndi.iı ınek için çalışacaktır. Hu itfa- iye~inc ynl'dımcı olarak vazife göre- I .J-
İYl' kollarının ı:ahsi techi;r.atını ma - cektir. - ,..,. _ __ mi!!!~-~-~~~ L 

1 · k A) l !arın "'nl"tlıkhrı ""örülm2ktcclir. I . t devi ti ı inin ı-ulha; bağlılığım lır ·e -~ ma 1 ". ... ~. /'' • • , •• ; , Kahramanlar mahalle;-;ınde 11 urnn 
ıe daha izı h etrrıiş o1duğu şeklindedir A~an rnrclısınde uç ~nf~r.ı~lç.ı \ ı.lk.- Halil oğlu Ahmed Atayın, 14~7 nci 

C'enuhı sarldcl<' sulhu korumak me :e hu~tı~l \C om~ kem.lı pa~tıs;ne \~~: solrnktıı satın almak istectiği 'i n_u • 
clcsine g linc . Türk \e Bulgarlar!' netle th.ı.m etmışlerdır.. u :;;e. . ı maralı evin veıgi borcunu malıyc 

Tire golcuıarı bili 1 Verem mücadele cemi- JKısa Haberle!.r 

Sıkıntıda yeti balosu ~ıladu inşa edilmekte olan )dı· 
ı · f'l" ·.· ·n lngı"lteı·ed"n avdetınde l·· faalı- ' • . .. 1 k" arzmnınu ifad dl'll bu söz <!rın ı ı 111! . " '.. .. '. ~ ı şubeımıe yatırmak uzere a an ~ua .ıP 

\ :ıtl:ı görulm ~h le kabildir. Şu mu ''~tın ku\'\'ellı oldugumı gosteı mı.: kte-1 Af~ onlu Mustafa tarafından clo
hakkaktır ki. u 1 lr ·annnme B:ılkatı lır. . . . laııdmldığı iddin edilmistir .. \Iusla- (.,ecen ki . ey lapta yıkılan Tire ka-
lard. son bnftal.ll'da beliren gerginli .~nı rikanın nn~htel_ıf. ehırl;~·md~, fa hakkında tahkikata b·a~lanmı. lır. zası dahilindeki Hü.seyin aga köp • 
gi h:.fiflctmi ·tir. mıtınv. r yapılnr~k ?llıhHr . ı)asctı .Mu;.;t:ıf:ı. bfö·le bir paradan haberi riisi.ı, cl'an tamir edilememi tiı·. Ti -

( 'Z t r.· ŞA/>l'TA hıkbilı ~clilmektedır. 1 d ~ :. ·l kt d'. re .Yolculan, Çatal i:,;tasyonuııa kadar 
.ı'u\ ' \ : vt 1 ı:r(',K01\.tEC:.T1N. F HÜC'PM: 0 ma gmı ·O) eme e ıı. ı rz: k arktr n-erginlik artmakladır "l ~' - - gitmekte ve oradan arabalara köp-

İnJ(.:zı r, A\'ıtsturn.lyada techiz. "'~il Vi i hüklımetinin gene ateş aUma 1 fE5) 1 rii\·c \":ırmnktndırlar. Fakat keııclill'-
m:s olan kül!'y •tli mıkforda asker; ~lll· ,1lıııd1:"' 1 J'nris gazeteleri \'e r·ıd~ OSU· ~o ırs a riı;d 11 fazla iicret alınmaktadır. 
pqrnr ,. Malezyaya cıkarmıı;lurclır mın ı riyatınrlan anlasılmakt:.ıdır. Hu llalk, bundnn şiki'ıyetçidir. Bu köııri.i-

Buı, cin nlıııan tcc!l>irl<'r çok ciddidir c;uret! Flan<lenin hııriciye nez:. relin· -,·N·c··!·R·r----------- niin Yt•niden i nşa~ı iki ay zariıııcl a 
(, 'rck Sing;ıp :r:ı mm in clükiilmrsi \'e den r kilm siyle dnran h~ku:nhıl' ~h·~- K. s. K. s. rııiimkiin ol:ıcaktır. ])p\·let derrıiryol-
' reks• bu ı.: kilde ı,.kar çıkartlına ı, nirlen başlanwtıl'. Tiu defa cin şa ıs :ıoO Ç. N. iiziimcü 7 7 !arı i<hın'si, hu hafta il'ind~ yolcula-
l'z:ık !;fil'k hiıdi:clerincle öz atma de\ bnhi me\'Ztıtı değildir. I~ascn Vişi 27 Ç. i l. Şe:-;lıeş I 2 ıg r;o rın otoray la köprüye kadar ... ,.., kleri 
riıı'n geceı· k isin filiynt \'" hareke! kabin ,,i daralmıı:ı, dMalmı:; biı' kaç 1 ç. A. l\L ataman ı ;ı ı:: \"f' ouıdaıı aktarma ile Tireye \'nrnıa-
:ıfhasm·ı gectij!ini anlatmaktadır. kisiclen ibaret kalmıstır . .Ra ·ta Peten )al'ı için tertibat alacaktır. Fakat \ın-
/"{\'GlI.TEirB _ c/X iTTiFAKI MI? vardır. 1 ört nezaret uhde;~inc\c ohwnk ~ 1 vekun na muvaffakıyet hası l olmazsa, Aralıa 

B 1 : k!\am velen hab rlcr. 1ng-i1izle Anıirnl Darlnn Baş\'ckil<li.r. Hıll'lıi.' c 130005 ~iünkii yekfın fiatlıır•ııın tanzimi llizımdır. 
rin Çinli oı-J bir itti fa~ _imzalam~l< nezar<' i g •nernl Hudzingerdcdir. l>a- 0.....,_ __ 

l·ı'l"r btltı'"clıı•l-tınıı bıldırmcktedır hiliv" azm Perutandır. l' k. ~IAVACILIK VE SPOR .:- " ı d' \r· · h'"kA "İı· 1303. 6 . ~·e ·un 

Verem mücadele cemiyetinin se • göçmen e\'İ. :\[ayıs aymda ikın~~I ~e 
nelik balosu. önümüzdeki cumartesi Jecehtir. ı:azı kazalarda da g~Ç 11~· 
giinti gece sant !J da İzmirpnln5 sa· C\'i iıı-:asına ihtiyaç vardır. !;ıh i · 
!onlarında verilecektir. Balonun. çok ve içt"mai muavenet vekfı.foti, bt~·.:Ş 
glizel ohna-;ı için Hızım g-elen hiitiin tiyac:ı karşılık olmak ü;.ı;erc tnh"'ı 
hazırlıkhır ikmal edilmiştir. ayırmı~tır. .11~ C. Bayarın tetkikleri * B '!etliye reisliği, fuar h.ı.zıı b 

!arına lıa§lamıştır. Fen hey'ctinC"riı 
:ıerıc fııarda yapı lacak yc.ııilikl ·~· 1iıı· 
d irütifler vermiştir. Yapılac·Lk ı.ı· 
~aata uicl p ı·ojp ve pili\nlar hnııl" 

En·clki giiıı tzmire gelen eı:ıki Baş
v >kil ve mebusumuz Ccl:ll B:tyar 
cliin. yaıııııtla kızı \'C bor.sa komiscı i 
ı:. Şevki olduğu halde miize~·i \'C İz 
mil' hafriJ atını ;r.i,\·are'tle nıÜZ<' miiclii
riiıHl"ıı izahat alnnstır. 

ÖLÜM 

ııacakıır. ,·ı•· * Sıhhat Vl' h;timai mu{ı\ cıır\ıt' 
k:ilet~11flf'11, ehrimi:;ı: ~ıhhat n1llı ,i· 
liiğünc fil) kilo devlet kiııini gel~ ' 
muhtelif kazalarn ve izmircl~ ~. 

iki aya yakın hasta bulunan İzmir te!;kiJfltına tcı\'Zi edilrnistir. t• 
Ticaret odası piyasa ,efi Ulvi Kor. * Bugün öğleden sonra nıı · 

Fnknt hrnu1. bun ı t!' id cd('c~k bir ha lf(ıc"ıml:ır öy e ır: ı~ı u un'k ZAHIRE ı 

tak dün saat on ikide ted avi altında kn ticaret müdiirliiğündc şehrİ~1~~ 
bulunduğu me mle k et hastahaneı.in • deki b tlnnımu, zımpara ve del'• , . 
de h ayata gözleıı :ni kapamıştır. Bu- -acaıcılnrı huzuruyla bir içtinıtı·cıı 

K. -'· llnva kurumu tarafından ne!;reclil- g ün cenazesi on ik id e hastaha n eden pılacaktır. Türkiye _ Almanya t 1; 
60 ç. mekte olan Havncılık ve Spor mec- kaldırılacak ve Kemeraltı camiinde ret nn 1 ı1Şll11l!'<I .dahilinde bu iclh1·~1 • 

lJ'r , Jmcm"!'lt"r. (DEVAMl 4 NCO SAHi F EDE) 
.TAPO.\T ATJA ,.AZ/YET: 
.Japon pszet }ı>ri bir taraftnn Ame

rikıı V' İngilt r:.-,·e tehdidlt:>r savıırur· 
GiDEN MEBUSLAR 

M.rnisa mebusu B. R efik inci', Ay
dın mcbu;.;u H. Nazmi Topcuoğlu, Si
\'as mc busu B. ~ Iithat Şlikrii B!cda. 
1'unccli mebusu n. Sami grkmeıı l::ı
tanbula. Aydm mebusu Dl'. Şnkir Şc
ıwr A11karaya g-ilmişlerdil'. 

.,. ·_><>_ >'> ·o muasının son saYısı ela zengin m!in- k ı d kt • k b l b" ·ktar kontenJ"ııı ·H·rı :w tun frısu lyn :..... •' • namaz ı ı ın ı a n sonra asr ı a • çı nra ıı· mı · , •. J;f 
ı;; ton :;\[. darı fl 50 dı•recatla intişar etmiştiı-. r ist a ndn ih zar e dile n medfen İn t! gö- lır. Hunun te\·zii .mesele:;i ınüz:ı 

kPn, jnpon politikacıları vazi\-e i hn· 
fifl"tmh e çnıısmnktarlır. Japon hiiklı
ınE't ~vzcilsi.ı heyım:ıtında <lem iştir ki: 

!14 n. pnmuk 1)6 7:~ 50 Tımsiye ederiz. tü rülece ktir. t'clilı.:cel{ \'I' karara bağlanacaktır. 
~~-=-:.:....!.:.:.::.:.:.:~--_.:.::___:~--------------~----------~-----------------------

- .-.Jnponyanın "meli, sulhun mu· 
hafazaf;rnclan ibarettir. Japon\ n ..;u lhu 
temin "çin yalnız şarki A..;yadn değil, 

l z mir defterdrlığındn: 
Satı~ 

::!17 

i\o. Hl 
diinyanın her tarafında buna mütern- ZABJT.' ADA 
fık olarak harek<'t<> amadedir.~ n 

Fakat IJu •özler İngilt ... rcclf' hrıyret- u=r·=·-· : ·=·z ... 
le kar 1lanmıstır. Silah taşıyanlar : • 

• Japonyanın tava:-sut teklifi k:ıycle· Gazıler caddesinde Ahmed oglu 
dilmek!" beral er. japonyanın Çini<' Cafer ve Rüstem oğlu :Müminin t!zer :~!ıS 
harbini nih:n ete erdirmed~n. ba"kn !erinde birer bıçak bulunmuş, sıpa
b 'r harb' duıdurmağa nasıl am:ı obı- hi pazarında Elmas oğlu -~bd~lke • 
cnğı . orulmaktndır. ı rim, kadın me~elesinden :Sabrı oğlu 

"ljfl ıJ .... 

ı tl l) 

Bu te!lebhiisler \'e vaziyetler kar~ı- Fehmiye bıçak çekmiştir. 
:;mda Am<'ril,nnın durumu ise, Hnrici- Hırsız lıklar: 
ye mi.i t~ nrı Sumner \' bin ~u söıl<'- Emin oğlu Cemal ve Ahmed oğlu 

. . . lzzct, muhtelif tarihlerde Bozyaka-
/zrnır bcl~dı11esırı~.01:. , .

1 
• da n. ~I ustafa, Hayan Azize, H~ısa.n 

1 - K:ıratnş ı~zer.~nde 304 ... O) ve .Muzafferin evlerinden muhlelü 
ayılı sokald.ard<~ ac~.ı .~lo~~!~e y~ptı- 1 eşya, zeytinyağı ve bakır kap çaldık-
r!lması. fon ışl<'r~ mud~rlu~~nd:kı J~c-ı lnrıııdan tutulmuş lardır. 40 ı 
!'lıf ve .,.ırtna:ncsı veçhıle bıı n) ~~ı.c~- Odacı Hüseyin, l kiçeşmeliktc ma· 
detl pazarlıga bırakılmıştır.. K_şıf !iye şubesinden eski defterlerı çaln
bcd 1i 851 lira muvakkat temına~1 64 rak kiıosu 20 kuruştan sattığından 
lira 5 kurustur. Taliplerin temın~t1 1 tutulmuştur. 402 
iş bankasına yatırarak makbuzlar Y- 1 _ 
!c pclzarlık tarihi olan 3-3-940 pazar
teısi gunü :ııat 16 da enci.ıınene ıniirrı
caatlal'ı. 

2 - Otobü işletme idaresine Bii<.ı
sing nag di1.el motörleri için 100 adet 
grank ~atağı atın alınma ı, yazı iş- BUGÜNK Ü PRO~RAM 
ı ri mtidtiUığündeki şartnamesi veçhi-! . 8.00 pr~gı:am. 8.~~ a1ans habc>rle
le bir ay müddetle pazarlığa bırakıl - rı, 8.18 müzık: hafıf Jlaı<·alar ( ~1.). 
mıştır. Muhammen bedeli 2600 lira 8.45 0.00 "'" kadmı - konuşma (tny-
muvnkkat teminatı 195 liruclır. T.tlip- dalı Lilgiler). 12.:ıo program. 1~.:ı:~ı ı o:; 
)erin• teminatı iş bankasına. ~alırar~~ 1 ?ı~iizik: ne"?li ~.nr~ı v~ tüı:~i}le.ı-. l 2._5<~ 
makbuzlarj) le pazarlık tarıhı olnn »- 1 aJaıı habeı l~ı.ı, 1.:3.0~ muzık. pe ı.?' 
3-941 pazarte i giinü saat 16 da encıi·ı ,.~ ":tZ "ema:sılerı. ı.,.20 14.00 mu -
mene miiracaatları. 5 12 20 1 zık: karışık progr~_ln: (Pi.), 18.00 40G 

Halilrifat paşa caddesinde 319, 1 le- pı o gram, 18.03 ~uzık: _ r~dyo c_az 
ğirmendağıncla 397 ve Yenigiin mnhnl 1 orkC'stra"ı (İbrahı!11 Özgur ıclaı·e~ın: 1 
)e inde 1310 . ayılı okaklardn kann-ı de), 18.40 radyo ınce ·az. he~· etı. 
lizasyon yaptırılması i i, yazı ısler~ ı 19: 1 O konuşma . ( Karaden_ız . ropor 4 07 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesıl taJIRrı). 19.30 aJnns habeı lerı. 19.45 
\·eçhile bir av müddetle pazarlığa bı- l\lilzik: kndın~ar fasıl h:.Y'.eti, 20.15 408 
rakılmıştır. Keşif bedeli 2193 lira a2 I r~dvo gnze~eı:ı, 20.~.5. muzık :. ~nly.a: 
kuruş muvakkat teminatı 164 lira 50 pın (Pi.), ... 1.00 muzık: dınleyıcı 
kuruştur. Taliplerin teminatı iş baıı-ı i tekleri. 21 .:W ~onuşma (sıhhnt s:ı- 40!1 

kasına ya !·arak makbuzlarivl" 22-2- ati). 21.45 mi.izık: ~·adyo orkest.rası 
941 tarihinden 3-~-941 tarihine kadarı (şef: Dı: E. Praeto~~u~), 22.:rn P • .ıans 

4 11 
· ELHAMRA Sinemasında Yarın m atinelerden itiba ren 

haftanın pazartesi, çarşamba ve cu- haberlerı, 22.45 muzık: . cazband 4 10 
ma günleri saat 16 da encümene mü- ı (Pi. ı . 2::!.2!1 2:urn yarınkı progrnm 
rncsı.atlnrı. 11 15 20 4fin ve kapaııış. 

Dünyanın en şöhretli iki D ans yıldızı 

FRED ASTER - ELEANOR POVVEL 
412 

Sinemacılığın en çok para aarfettiğ i e n muhteşem filimi 

BR OADVVAY MELODY 1940 4 1 ~ 

HARiKALAR ŞAHESERiNDE 

~1uhaınmen ı:. 

(l\art'I\ ah Hostnnlı 1700 );<ı, Yalı caddc:-:i 
( 1 a:lli ;.ela 7 parsel ~121.2:-i ~1. M. l20 1 lrnpu 
(rilt.i T.ıj .:\o. lu Ar:;a. 
(J{:ır~ı~ ~ıı,n Bostanlı 1 ~O!l Xo. Şeref ,.;okn k 
(l::~r. Alin 14 Par:-;cl l 61 ~1. .1. 1 ·~ taj 

(. 'um:ıra!ı Arsa. 
(1\arşıyaka Bo·taıılı ı~ 1:1 No. Topr~k sokak 
(l:~GS \da ~ ııar:-ıel 20 • ı. ?ıl. 83 Kaptı 12 

(tajlı !Hikkfııı. 
(Kaı·şıyakn Bo:'tanlı 17!l0 No. Kemal sokak 
(1::47 A<la :: parsel 8fı ~l. M. 3 1 2 kap tı 16 

(tajlı Arı-a. 

(Karşıy~.ka Bo,,tanlı 1705-1790 No. Kemal ve 
(l\leklep ::okak 1347 .\da 1 par.e l 58 ~. 1\1. 
(:H 3 kapu 4 tajlı A r~ıı. 

(l\ıu·l'Jıyııka Bostanlı 179·1 ı'o .• 1ektep :-;okak 
(l 347 acln 4 par.:el 292 M. 1\1. 102 1 kaptı 
(l 1 tajlı Arsa. 
<KHrsıycıkn Bo:>taıılı 1794 ~o. Mektep sokak 
(13 r; .ıd~. 5 parsel 1 10 l\1. .1. 103 kapu 1~ 
(tajlı Diikk~in. 
(Karşıynka Alaybcy 166!) ~o. Siizan :;okak 
116 Ada 'i par:<:Pl ~\7!l ~I. :;\!. 2!l !) ka ptı :~!l 

( taj lı Ar:ı~l. 

(Karşıyakr. Al:.ıybPy l{i71i N'o. ı\lilliyd sokak 

(42 Adu 12 ]ıar:-el ::4 .\1. :\1. l ü k;ıpu 44 tajl 
(Hane. 

( Kar::ııynk:! Alaybey 1678 No. 1\Hişteri sokak 
(23 Ada a par .... el 63,2il l\f. M. 2 1 kupu 4 
(taj 1 ı Han~. 

(Gôzteı>e 77 • •o. lu Eşrefpaşa sokak 93ü ada 
(:1 parsel 454,:>0 .f.l\1. 6 :1 kapu No. lu Ar~a 
(Goztcpe 77 • ·o. hı Eşrefpaşa sokak 93 1 Adl\ 
(a parısel 722 M .• ı. 6 5 kaııu No. lu rsn 
( Göztepe ~ıı . 'o. Şafak sokak ve Eşrefpa~a 
(~okak 944 Ada 5 par .. el ~87 .M. M. 5 1 k.ıpu 
(No. lu Arsa. 
( Gözl<!pe tramva y cad. çıkmazı. ok ak !l 16 Ada 
(11 ııarsel 921 M . .:\f. 615 kapu No. ltı Ar~a 

ı Cöztc·pe 77 No. hı Eşrefpaşa sokak !):n Acln 
(4 parsel 969 M. M. 6 1 kapu No. lu Arsa 
(GöztepP- Amerikaıı mektebi karşısında 90 
(Xo. lu ~okak 935 Adn !l par. el !381,75 ~I. M. 

(4/4 kapu No. lu Ar~a. 
(Göztepe Amerikan mektebi karşısında 90 
(N:,, lu fOkak 9:l5 Ada 7 pnrsel 435,7:l :\1. .M. 
l4/2 kapu No. lu A rsa. 

Lira Kr. 

G.i 

,,.., 
ı>•I 

100 

!}0 

1 ;;o 

l ()0 

:.!00 

120 

()8 

1 o, 

58 

ı s:; 

57 

87 

00 

00 

00 

00 

00 

1)0 

00 

00 

00 

00 

ıo 

:1t) 

1)0 

00 

15 

00 

Göztaşı ahcllarının nazarı 
dikkatine 

l zm ir incir ve ü züm tarım salış ~ • 
Koop erat ifle r i birl iğinden: • 
Bir!iğimiz Ye birliğimize bağlı kooperntifl<'rin df'polarında ınü~tnlı 

sillerin bütiiıı ihtiyacıııı karşılıync:•k Göz taşı ~atışı yapılmaktadır. Fi· 

atler şunlardır: 

İzmir birlik depolarında kilosu 36 kuruı) 
ıa111aratiflır , , , , 37 , , ) R 

Cöztaşı ihtiyacı olanların bu fiatlaı dan yüksek fintln mübayc!ltJ• 
bulunm:ımalarmı ve faıln fiat :ıraıı<lığ'ı takdirde bil'liğimize mi.lracnnt el· 
meleriıı i rica t>der iz. 20 22 ( 6~~[) )_.., 

Çamaltı tuzlası müdürlüğün
den: 

ı.0ıı· 
1 - Tuzlamız a~hanesiııde ppılacak ocuk tesisatı pazarlığn ,. 

muştur. 

2 - Keşif bedeli 350 lira 4 kuruş ilk teminatı 26 lira 25 kuruştur. ·r 
:: - Keşif \'e şıırtname ve projesi her giln mürli.irli.iğümüzde ve tırı1 ı 

başmiidürHiğüncle görülebilir. .1. 
1:teklilcrin ihale günü olan 28-2-941 Cuma günü saat 14 de rı11 

di.irliiğümüzcle miit~şekkil komi yonda haıır bulunmaları. 

14 20 5~ 

lzmir Sicili Ticaret Memur-
luğundan: 

-Rasim Tah in Tütiiııcüoülu - ticaret unnıııivle hınirde :\! imar ~c. 
b " 11!" 

maleddin caddesinde 1. tanlıul hırnında 9 numarada toprak mahSl1 • 

ri ticaretiyle iştigal eden Rasim 'l'Hh!'lin 'Pütiiııciloğlunun işbu ticaret lıtıt' 
vanı ticaret kanunu hükümlerine göre ·icilin 2943 numarnsma kayıt' 
t scil edildiği ilan olunur. 654 

414 

41 r, 

41G 

ı Güz tepe Am<'rikan mektebi karşısında !'10 
(!\o. lu :-ıokak 935 Ada G ırnrsef 617,25 )I. M. 
(4 ı kaptı No. lu Arsa 
(JJnrağaç t:murbcy 1027 No. Altın soknk 141'1 
(ada 7 parsel ~51\I. .M. :: l yeni 5:~ tajlı H ane. 
(Kahramanlar Kunıçay 1517 .No. Sepetçi so-

1 2fı 

150 oo 

( kak l~ı7() Ada 18 Jlat':;cl 85 :\J. M. 41 yeni 25 
0 (trıjlı Hane. 400 O·ı.ıı· 

' . "k" ' t t• t f' \•eSl Yukal'ıda y:=ı.zılı emvalın peşın para veya ı ıncı. ~r ıp as ıye.. iid· 
. i~ le bede.lcri i.idenmek iizere 8 2 !)4 1 tarihinden ıtıbaren 17 gun .~dil 
detle müzayedeye konulmuştur. İhale leri 24 2 !>41 tarihine .~·i·ı~~·iıı· 
ırnzaı·t<>s' gi1110 "ant 14 dedir. Taliplüriıı ~uham?1en be.dellerı ~ı:cl\f ll' 
elen ', 7 ,5 depozito akçe i yatırarak yevmı mezkurda Mılli Emht 
dürliiğiinc!e miiteşekki l satış komic;yonuna müracaatları ilan olunur. 

8 20 ( 44'1) 



, 

20 ŞUBAT l 941 PERŞEMBE 

İzmir sicili ticaret memurluğun
dan: 

Tescil edilmiş olan [İzmir l'cınıuk .Men:suc, tı 'riirk Anonim Şirkt!ti] nin 
l 1 2 941 tarihinde fevkalflde ularak toplanan umumi hcy'eti zabıtnamesi 
'l'icaret kanunu hiikümlerine g-ön~ sicilin :!912 mımat·asııw kuyıt v~ tescil 
edildigi ilfııı olunur. 

1 - Zabıtname 
İzmir Sicili Ticnret memurluğu 

ı~sıni mührü ve 
F. '1' enik imza~ı 

lzmir pamuk mensucat\ Türk anonim şirketinin 
11 .. ulxıt 1941 Snlı günü öğleden .!\'Ve! saat 11 ele Şirket Merkezi ida

re.sinde mün'nkit olup zabıtnamesi aşıığıda yazılı bulunan fe\·kalade he
Yeti umumiye içtim:ıında hazır bulunnn hissedarlar ile hisselerini göste
ı·ir cedveldir. 

İsim Vekil Hisse 
adedi . 

Ara Jknmetguh lmza 
adedi 
----------------· 

liarold Girmı<l 12000 10 lımir il. Giraud 

Eclmund Giraud 12000 10 1zmir Eıl. Giraud 

\VilJiam Uiraud 10000 10 lzmir W. Giraucl 

Go<lfrey Giraud 10000 10 İzmir G. Giraud 

R:ıhmi Aı'. lan 10000 10 lzmfr Rahmi Arslan 

-------~~------+----------------
~afiz Şnmlı 10000 10 1zmir 0 . Nafiz 

Fevzi Beler 5000 10 İzmir F. B.:~ller 

W. H. HalJ 7000 JO lzmir W. II. Hali 

---~--- -----------------
Hel'hcl't Joly 5000 10 İzmil' IL .Joly 

-----------~-------- -
Yalnız st>kscn bir-Lin 
h!sse senedidir. 81000 

Rey toplamağa 
memur: Ş. Nafiz H. ,Joly 

------- -
Yukarıdaki ct'dn1ldc, azılı his:-e •nedntı ile re\· miktarı hiza:-;mclaki . . 

imzalar :-;.ıhiplerinin tarHfrndan bizzıı 1 konulan hakiki imzaları olup sa
hiplerinin gösterilen ıx>y miktarı He l u fE>vkalfıde içlinrndıi hazır bulun
n1.ığa sa1ahi~ eltar btıluncluklnrıııı \'e lm miktar seksen bir bine 1ı:ıliğ ve 
Ticnret kanunu \ e E:sM mukavelf' hUnimlerine göre liizumlu ohm ek:-reri
~ "tin fe\•kinde olduğu içın fevkalfıde :çtimaın nizam \'e kanuna muvafık 
ı:ıurette in'ikad E'd rd\ kfıff i mukaıı ,,rntının muteber buluncluğu•rn he
) aıı ve tııs<lik ederim. 

İzmir, 1 l Şubat 1M1 Komiser 
l.'.i kul'uşluk Damga pulu imza okun:ıınadı 

ı ldaı·e he~ 'di ~Iakamınılıı: Rei · Bny l~nhnıi Arslan ile idare 
hey' ti azasından Raylar l!:,rold Ciraud, Eılmund Giraud, Wil
liam <.;iraud, _ ":ıfiz Şamlı. Fevzi Beler \'C II('l'bert Joly hazır 
lnilu n muşlardır. 

2 Türki.}e Cunıhuri.}eti rt'iı.:<tret \'ekiı!t•tini temsilen Koınisel' 

:sıfatiyle mıntaka Ticaret )ltidürü Bay Jiehmecl Ali Eten hazır 
bulunmu!. tur. 

3 Tevdi <.'dilip mukabiliııdc duhuliye Ycsikmn itn edilmiş 
(81000) kıt'a hisse senedi hamillerinin hazırı l>ilmeclh~ bulu~
duğu bittetkik anla~ılmakh bu miktar esas mukaveleııamcnııı 
iktiza ettirdiği ekseriyeti t~cavliz eylediği. ve l>im~eı.ı.al"yh i:)~-t~ 
fevkalfıde umumi iı;timaın 1\anunen ve nızamen ın ıkacl ettıgı 
kimiser tarafından tefhim cclılmiştir. 

4 Baylar Şnmlı Nafiz \'e llerbert Joly rey toplamağa memur 

olarnk intihap e<lildi. 
5 (Anmlolu) ve (Yeni A!m) gazetekl'iniıı 2:ı İkindkfınuıı 1911 

tarih!i nüshalarında miınt ... şir içtima davet ıuıınesi okunarak 
h('y'eti umumiyece muvafık gorüldil. 

G Riya:;ctin tnlebi üzerin.! idare hey' eti raporu okundu: 
7 l\1eclisi idaı c raporunda teklif edildiği veçhile fevkalade ih-

tiyat akçesinden 350.000. - liranın :sermayeye kalbi ve :->crma
yenin iki mil) on yedi yüz cıli bin lirayn iblağı ile yeniden çıka-
rılııcak beheri~ irmi lirnlık 27.500.- hisse senedinin beher dört 
hisst•ye bir hisw verılmck suretiyle tamamının hisscdarana 
tevzii ve Esa:s mukavelenaınenin 6 ıncı maddesinin 1 inci fık
rasının aşağıda yazılı şekilde tadili knrnrlnştırılarak ccl;-;eye 

niharet verildi. 

Esas mukavelenamenin 6 ıncı maddesinin 
1 inci fıkrasının 

Eski sekli Yeni şekli 
Şirketin ~rnıayesi beheri 20 Türk 
lirası kıymetinde 110000 hisseye 

munkasim 2200000.- Turk lirasından 

ib:ırettir 

11 Şubat 1941 

Koınis•r 

1mzn okun:ını:ıdı 

Reis 
Rahmi Arslan 

Şirketin Seıınayesi beheri 20 
Tlırk lirası kıymetinde 137500 

hi <:.eye mul\kaı:;im 2750000.-
'fiirk lirasından ibarettir. 

lö kuru.,luk Damga pulu 

UIJ\umi kfıtip 

F. &!!er 

Nazilli kaymakamlığından: 
Altnıışnr lira Ucr~t: şehı·iyeli kaza ve ııahiyelt't' köy lıirliklcri iç!n il4 

ebelik mliııhnldir. Tnliıı olanların istidalarına aşağıda yazılı vesik:ılarmın 
nsıl vcv:ı mu nıld:ık suretlerini bağlı~·arak Nazilli kaym:ık:ınılığıııa mı.l-
1·acuatları il[ııı olu nur. 

1 - NHfus cilz<lanı 
2 - Diploma 
3 - Fotograf -2-
•1 - Son h 'zmet <•ttikl ri daire \'eya mliesgc~clen alılıklım boııser\'is. 

18 19 20 598 

İzmir Defterdarhğından: 

(ANADOLU) 

J ....................................................................................... . ................... .,._ 
: A e : 

~lzmir levazım Amirliği ilanları~ . . 
................................................................................................... ıllllll••• •••• 

İzmir Levazım Amirliği Satın A .1ma Komiayonundan: 
l - :;.:\faıt-941 pazarte~i günü saat Hi dt> yirmi bin kilo gaz pa -

zarlıkln mübayea edilecektir. 
2 - ~r tıhamme:ıı bE>cleli 4450 liradır. 
3 - Kat'i teminatı 668 liradır. 
·1 - isteklilerin atlı geçen gün ve san'tta ü•miıı:ıtlariyle ~1Hni5~H.la 

a:;krrj satm alnı a komisyonu başkanlığına mil rnc:ıatları. 
15 20 24 1 

İzmir Levazım Arnirliii Satın Alma Komiıyonundan: 
l - Beher kilosuna on dörl buçuk kuruş tahmin edilen (216000) 

iki yüz on altı bin kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyıe ek
silt.meye konmuştur. 

2 - Eksiltme 22/Şubat/941 Cumartesi günü saat on birde lzmir
de Kıızlacla İzmir levazım amirliği satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Hepsinin lahmiıı edili'n tutnr1 (31:120) otuz bir bin ı.i~ yüz 
yirmi liradır. 

4 - Teminatı muvakkata akçası (23 Hl) iki bin üç yüz kırk dokuz 
l iradır. 

5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler teminat ve teklif nıektuplarını ihale saatından en :ız 

bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
5 10 15 20 (408) 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 131 metre 423 desi mikabı kereste beykoz a!lkeri satın alma ko. 

misyonunca :~-:1-!:ı41 par.artesi giinü snat 14 de münakasaya 
konmu~tur. 

2 T:ıkarrur eclen fiat iizcriııden ,•üzde 15 teminat, alınacaktır. 
:\ - Ev. cıf ve ser:ıit her gün mezkÜr komisvonda görülebilir 

• 16 20 24 28 • 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonwıdan: 
ı - Askeri evsafta olmak ve kimyahaııece tahlil yapılmak ve 14 

gün zarfında defateıı tümen nnbarına teslim edilmek AArtiylc 
10000 kilo ı..;abun :1-3-9'11 cuma giinii :1attt 15 de pazadıkl:ı nlı· 
nacaktw 

2 - .Muhamn'ıen bedeli 4500 liradır. 
a - Kat'i teminatı 675 liradır. 
.ı -· İsteklilerin teminatlariyle bil'likte :'il ani ·adu satın alma ko -

misyonu ba~kanlığına miirac<ıatları. 15 20 25 l 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi .:\Iiktarı Muhammen bedeli Kafi teminat 
ton Li. Kr. Li. Kr. 

Pirinç 10 4200 00 630 00 
)lercemek 10 2500 00 375 00 
Nohut 10 1500 00 225 00 
Sadeyağı 5 8000 00 1200 00 
Kuru üziim ıo :rnoo oo 430 oo 
.Makarna 15 5250 00 787 50 
Arpa ~eht'iye 10 :3500 00 5% 00. 
Bulgur 15 :~450 00 517 50 
Sabun 10 4500 00 676 00 

- Yukarıda miktar cins Ye muhammen bedeli ile kat'i teminat 
nıikturları yazılı dokuz kalem yiyecek askeri eYsafta olmak ve 

bunlardan sadeyağı makama Ye sabun kimyahanece tahlil yapıl· 
mak ve 14 gün zarfında defa ten tümen anbarına teslim edilmek 
~artiyle !1-H-941 cuma günii sn at 15 de ihaleleri ayrı ayrı :\fani
. ada askeri satın alma konfr.;yoııu ba~kaıılığına mliraca:ıtlal'ı 

15 20 25 l 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
l - 110 ton kuru ot 24-2-'!>41 günii snnt 14 de R eykozdn askeri sa-

tın alma komisyonunda münakasaya konulmuştul'. 
2 - Teknniir eden fiat ib:erinden viizclt' 15 teıninnt ahnacaktıı·. 
3 - Evsaf \'e ~er:lİt her giln nıczkiir komisyonda görülebilir. 18 20 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom'.ayonundan: 
1 - 65 toıı kuru ot 24-2-9·11 gilnil saııt 14 de Beykozda a:-:keri ~atın 

alm:ı koınbyonıında miinalrnsara konmuştur. 
2 - Tckaı rlir erlcn f'ial iizerindcn ~·Uzde 15 teminat almacaktır. 
;: - E\'saf n :;ernlt her r.rüıı mczkUı· komisyoıırla görlllcbilir. 18 2,Q, 

izmir Defterdarh~ından: 
Satı~ 

No. :-;u 

MuhamınPıı Tl. 
Lir;ı Kr. 

380 (Kaı..ı~ aka :ılaybey 161.)2 ~o. lu mcyclan ,;oknk 
(!l acla 8 ıı::ı:-:cl 145.2!> )[. 1\1. l!I kaı,u 2:ı tajlı hane 400 00 

~81 (K:ıı·:N'ıtka Donnıımncı 17:15 ~o. hı ~nzlı sokak 7!1 

(ada 26 parsel 121 M. M. 1-1 kapu, :ı tajlı arsa 1 ·~1 00 
38!1 (Karşıyaka alayb,'y 1665 ~o. RÜnnydın soknk 16 ada. 

(61 par ... el 276,50 .\I. .\I. 5-7 kapu, 1-l tajlı C'~Carı haYİ ar~a 1'10 00 
a8•1 (Karşıyaka alaybey 1661 Ko. lu l\Iimar kasım ~ukak 

(7 ada 21 paı·scl 81 ,50 l\I. ~I. 5. kapu, 3-1 tajlı arsa :rn 00 
:~85 (~arşıyak:ı alaybey 1662 .\({'yd:ın sokak !15 aclu, 16 

( parse 1 788,50 .\1 . .\1. ;J5 yeni 3:1 taj lı ar,a !l!)ll 00 
:J86 Pfiirabit çarşısı !.l71 inci sokak kızlnı·ağ:n hanı iist 

(katı :::37 ada 25-18 k:ıpu, 27-18 t:ıjh oda frn 1)0 

388 (Yolbecle.stanı 904 No. lu sokak Bidayet haııı dnhilintle 
(a ıa uda ~rn p:ıı.sel 4 l\I. l\I. 45 yeni. •J!) tajlı oda\'(' depo GOll oo 

~W5 ( tsmetpa-ı:a mahalle:;i 7,14 Xo. maraka sokak 424 nda 
(14 parsel !~5 l\1. l\I. 36 taj numaralı hane :::lO 00 

Yuknrıda yazılı emnılin mülkiyetlerine bidayet-en talip zuhur etme
diğinden 17-2-941 tarihinden itibaren 10 gün müdrll·tle temdide bıra -
kılmıştır. !haleleri 2~-2-941 tarihine mfömclif cuma giiııil 8:tat 14 <lediı·. 
Taliplerin l\Iilli emlak ıniicliirliiğüncle ınüt<~şt>kkil ~atı~ komi;:;}rıııııııu 

müracaatı an. 6M 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünden 
ı - 'l'uzlnmızciıı yapılntıık d:ılıili flU tc9lı:ı:ıtı açık ckı;iltnwy<.• k 1m

mu~tur. 

2 Kt•şif bedeli '1168 lira G'i kurnş ilk t •mimıtı 312 lira 65 kuru~lur. 

3 Bu işe ait keşif, şarlııame, proje her g(.ln MüdUrlilgümüzde ve 
lzmir Baş müdürlüğiimüzde görülebilir. 

4 İsteklilerin ihale gllnU olun 21/21 !l41 Cuma gliııil ı:ıaal 14 de 
l\lfüllirliiğUmUzcle müt.:şckkil komisyonda ~nzır bulıınma.lan. 

G rn 20 (412) 

Veresenin ismi lkanıetgflhı Xo. .Matrnhı Nevi \'ergisi Zammı y~küıı 

verginin 
mali senesi 

ihbarnamenin 
Cilt No. Varak No. 

K d 1 1 d 2.92 17.50 1!>40 Hl ar eşi .unancuyn ı ı ca desi 368 D78.4!~ Vcraı:ıet 14.58 21 

Kardeşi Salamoıı 1ııonti caddesi 358 ns..ıa \' eraset 14.öS ~.92 17 .50 19 10 19 20 
Kardeşi çocuğu Lu~ İnönü c ıddesi 35 142.~ 1 Vera~et J.43 2!J 1.72 1910 rn :!5 
Kardeşi çocuğu Luna İnönü caddesi :.;5g 142.81 Veraset 1.43 :!9 1.72 1940 19 23 
Baba bir knrde.,ı İnönü caddesi :35~ 428.54 \' eraset 4.28 8G 5.1 1 1940 19 22 

26-2-940 tarihinde İııonü cadde in ele 358 • avılı evde ölen ~"fraim Gab nyııı melrlıkat.ından l 2 varisin<! tarh olunan veraset ve intikal vergisini 
havi ihbarnamclerclen 7 varisin vekili buluııa;1 nvukat Selim Hakmene tebliğ edilmiş ve mlitebaki 5 varisinin hnlen Avnıparla olup hangi me 
mlekette bulundukları teı:ıbit edile - mediğinden bu 5 varise ait tarholu nan veraset ve intikal vergisi yukarı rla isimleıi hizasında gösterilmiştir. 
Bu mükelleflurin tebliğ tarihini tak ip eden günden itibaı·en 30 gün içinde tarholunan vergilere ıtiraz hakları olduğu 3692 No. lu kanu-

nun 6 ve 10 ncu maddeleri hüküm !erine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak ilzcr-e ilan olunur. 658 
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İzmir sicili ticaret memurluğun
dan: 

Tescil cdilnı 'ş olan [İzmir Pamuk mensucatı Türk Anonim Şirketi]niıı 
11 2, 941 tarihinde sureti ndiyede toplanan umumi hey' eti zabıtnamN;i Ti
caret kanunu hükümlerine göre sicilin 294 l ııumarnsına kayıt ve U?scil 
t·d ildiği ilan olunur. 

1 - Zabıtname 
lzmir Sicili Ticard memurluğu 

resmi milhrü ve 

F. 'J'enik imzası 

lzmir paınuk mensucatı Türk anonim şirketinin 
11 Şubnt 1941 Salı günü öğleden evvel s:ıat 10 da Şirketin Merkezi 

idaı~. inde mi.ln':ıkid olup zabıtnamesi aşağıda yazılı bulunan Adi hey'e
tı umumiye içtimnında hazır bulunan hissednrlar ile hisselerini gö:;terir 
cetveldir. 

İsim Vekil Hisse 
adedi 

1 

Ara İkametgah İmza 
adedi 

Harolcl Giraud 12000 10 İzmir H. Giraud 

Edmuııc.l Giraucl 12000 10 f zınir Ed. Giraud --W. ,J. G iı·mı d 10000 10 lzmir W. Giraud 

(;. n. Giraud 10000 10 İzmir G. Giı·aud 

--------~-----~..------------- ----Rahmi Arslan 10000 10 İzmir Rahmi A rslaıı 
----------------~ 

Xafiz Şamlı İzmir 10 10000 Ş. Nafiz 
-----------------r------------- --..... 
Fe\'Zİ Reler 5000 10 hmir F. Beller 

-------~-----------...---------------~ \V. H. Hail 7000 10 İzmir W. H. Hail 

Herbert Joly fiOOO 10 İzmir H .. Joly 

-------~~---------------~----
Yalnız ~ek~n bir hin 
hisse senedidir. 

Rey toplanıağa 
memur; $.Nafiz 81000 H. Joly 

------~-----~-------------Umumi kilLİp: F'. Beler Re>is: Rahmi Arslan 

Yuknrıki cetYelde mevcud imzalar sahiplerinin bizzat vazedilen ha
kiki imzaları buluıı<luğunu ve <:ahiplerinin gö. t('rilen rey miktariyle içti
maı umumide ahzı mevki etnıeğe :;alahiyett.ar buluııduklarrnı, mevrud ve 
hazır bulunan hi.-:sc senedatının (81.000.-) seksen bir bine baliğ bulun
duğunu ve miktarı mezkunın Şirket Esas • 'Iukavel<>nnme:;inin (54) iincü 
madd(·~i mucibine(• içtim:ıı umuminin kanunen inikadı için iktiza eden 
ekseri.}"eti nizamiyenin fevkinde bulunduğu ,.e binaenaleyh içtimaı umu
minin nizam ,.e kanuna muvafık surette in'ikad edip kiiffoi mukarrera-
t ınııı nizameıı muteber buluııduğmrn heymı ve tno::dik eylerim. 

lznıir: 11 Şulıat 1941 Komisl'r 

imza okunamnclı 

On beş kuruşluk Damga pulu 

ldare hc.r'ct.i nıakamıııcla: Rei· B:ıy Rahmi Ar. lan ile İdare hey' eti 
ıızasıııclnn Haylar Harold Giraud, Edmund Giraud, W. J. Giraud, G. B. 
Cirmıcl, ~afiz Şanılı. Fc,zi Reler ve Herbert .Tol~· ahzı mevki ctmiş
It•rclir. 

'.l'th·kiyc C'ıımhuı iy••ti Ticnrt.'t \"ekJilctini temsil<'n komiser sıfntiylc 
Mıntnkn Ticnrct 1\Iürliirü Bay l\fehmed Ali Et('n hnzır bulunmuştur. 

Tewli c>düip mukabilinde duhuliye \'csik:ı·ı it:1 eclilmis < 1000 kıt'a 
his ·e senedi hamillerinin hazırı bilınecli~ bulunduğu bittetkik anla.,ılmnk
lu bu miktarın E~as l\lukıwelcııam<!nin iktiza ettirdiği <'kseriyet.i teca\ üz 

1 .:~·lediği \'C lıinncnaleyh işbu Umumi içtimarn nizanıen iıı'ikad ettiği Ko-
mi~r tarafından tefhim cclilmi~tir. 

Bay Nafiz ~:ımlı ve Bay Ilerhert .Joly rey toplrımağa memur olarak 
int.iha11 edileli. 

( A mı dolu) ve ( Yt•ni :\:-;ır) gareteleriııiıı 23 1kiııcikfırıun 1941 tarihli 
ııii:;halarıncla münte:;;ir içtima d:wetname.si Umumi katip tarafından kı
raat edilerek Hey'eti umumiyecc muvafıkı nizmn bulundu. 

Riyaset makamının talebi ü1.erinc idare hey'eti raporu ile Bilanço 
ı.·e :\fovcudat cetveli ile k[u· ve zarar hesabı ,.e l\liirakibin raporu Umumi 
kfıtip tarafından okundu. 

Aşağıdtlki hususat ittifakı ara ile knr:ırgir oldu: Şöyle ki: 
1) lfl<IO senesi mamulfıtın:ı dair idare hey'eti v-e mür:ıkip rnporlnrı 

okunnr:ık tasvilı \"C Meclisi idareye ibra t>dildi. 
2) Sözü geçen . .;eııere ait Bilfllıc;o 1\rc\'cudat ve kar ve zarnr hesabı 

kabul ve tn:'dik edilerek karın :\h1clisi idarenin teklifi veçhile tev
zii kararlaştırıldı. 

3) fl2her hisse senedine 10 numaralı kupon mukabilinde 15 Suhat . 
1941 tarihinden itibaren (5) lira verilme.-ıi nım•afık görüldü. 

ıl) fdare hey'eti azalarına tevdi ecHlecek vazife mukabilinde wr!lccek 
ücretin takdiri salahiyeti Meclisi idareye verildi. 

5) :\Hiddetleri nihayet buhın .M'ecli i fclare azalnrmın yerine Baylar 
Pierre de Portu, Edmuııcl Giraud, Şamlı Nafiz ve Avukat Tayyar 
ÇulllJ seçileli. 

6) Senevi 350 lira iicretle 1941 ~"nesi için Bay Fuad Lo:-tar mürakip 
intihap edildi. 

7) 1941 sene~i için 'Meclisi idar<' azalarıııdan heı-lJirine beher celse için 
25 lira huzur hakkı verilme;;i muvafık görüldü. 

X) Esas ).1ukavetenamcniıı 27 inci maddesine gör\' Meclisi idar" aza. 
lıkların:ı ı:;eçilmiş olnıı Haylar r.odfrey Gil'aud \'C Willinm Girn
ııd'ıın intihapları ta:wip edildi. 
.ı.\lakamı Riyusetteıı rel~eye saat on buçukla ııihayet \'erildi. 

Komi~er Reis Umumi kfıti11 
imza okunnnrndı Rahmi Arslan F. Beler 

J5 kuruşlu Damga pulu 11 Şubat Hl41 

Denizli sıhhat ve içtimai muavenet müdür
lüğünden: 

l - Denizli ,•ilayetinin *:ımlı köyünde iskan cdilmi.ş olan 77 hane· 
ye verilmesi karar altına alınan 759 metre mik':ıbı gayri ma· 
mul çnm ağacının Acıpayam k;ız:ısı hnyriye ormanınd:m ve. 
rilecektir. · 

2 - 75!> metre mik':ıhı gayri mnmul çnm ağacından 4H:J me~re 
mik'abı kere!'te şartnamede yazılı <'h'ada göre imal eclilect'k -
tir. 

3 - Kerestenin kat'i~~e, imaliye, nnkliyt~ vesnir iicreti olmak tizerc 
mamul kerestenin beher metre mildihına 20 lira 62 kuru5 hesa· 
biylel0165 lira 66 kuruş tahmini kıymet edilmiştir. 

4 - Kere~teler şamlı çiftliğinde komisyonu mahsus tarafından te • 
lim ulınncaklır. 

5 - Kapnlı znrf usuliyle eksiltmeye 10·2-94 ı tarihinden itibaren 21 
gün mlidddle konmuştur. Teklif mektupları :1-:J-!l4 l pazartesi 
günü saat 14 de kadar Denizli sıhhat ve içtimai mua\"Cnet mii· 
dür1iiğündc 'toplanacak olan komisyona verilecektir. Teşkil ecli. 
len komsiyon iş bu teklif mektuplarını . aat 15 de açacaktır. 
Muvakkat teminat miktarı 762 lirn 32 kuruştan ibarettir. 

6 - Şartname ve mukavei:e projelerini görmek istiyenler Denizli , 
Ankara, İzmir , İstanbul, sıhhat müdürlüklerinde okuyabile -
cekleri ilan olunur. 16 20 24 28 1036-545 
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lngilterede 
BiR CAMI VE BiR ISLAM 

KÜL TÜR MERKEZi 
KURULACAK 

Lonı.:ra, l!J (A.A.) - Avam kama
rası; İ ngilter~dc Uir can1i ye i:-llfun 
kültürü n1erkczi in~a~ı için Uir nrsa
nın mülı:t\·aa"1 husu,;undıı hlikümctc 
kredi açıl;,asıııı kabul etmiştir. lnşıınt 
için gayri muayyen tııhsi;at \'erilmiş
tir. 

llıt tt kHf :\luhafazakfır \'e 1\IuhaJ>
fet partileri) le, AmeU! ve diğer pnrti
k•r l rnfmdan müzaher~t gi>rmü~tüı-. 

Muhafazakarlardan Stanley, camiin 
pa;, ı.:ıhta mlimkün 0ldıığu kndnr yakın 
lıir ,·erıl' insasını temenni etm'ştir. 

Almanya 
NORVEÇ BANKALARINDAN 

NE KADAR PARA ALDI? 
Londrn. 19 (AA.) - :'\urveç ajan

sı bilıliriyor: 
Almıın polis >;<·fi llimleı·i ı simali 

:'\oı'\eçtcki t dk!klerini bit!n·r~k Os
loya dündlıı:ii öii;renilmi>;tir. 

Almanlar ~orwc banka;;ından ~im
dıyc kadar bir milyar 182 milyon krnı. 
çekmişlerdir. Rıından başka parasız 
olarak bir çoh malzı•m•' \'e bıı ar:ıd:ı 
vagonlar da almıs' .rtlır. 

Yeni kararname 
Evl ... rin vesair binaların 

kiraları 
Ankara. 19 (Hususi) - Koonlinas

yon ht .... y'eti e\'l-erin vesair ebniyenin 
kiraları hakkında yeni bir kararname 
hazırı._ mı ~ır. lJu kararnam" yarın 
(lıuglic) lli!Şredilecektir. 

).~er.ı k<ırarııame şu ~uretlt• lıülü:;n 
edi:ebilir. 

1 - 939 senesine ait noterlikç.• mu
saddak kontratlardaki kim beilelı art
tırılamaz. 

2 - Kontrat yok~a kiralar c.yııi ça
tı altında bunlnra benziyen mecurla
rııı kirasından fazla olnmaz. 

3 - Böyle bir benzer yok;:ı, binu 
vergisi kanunlarına göre mezkur bi
nanın 9~5 senesindeki gayri s.ıfi irnrlı 
kira bedeli olarak kabul edilir. 

4 - Yen! inşa olunan \·e t:ıdilüla 
tabi tutulan binaların gayri safi irad
ları kirn bed 0 li olarak takdir eclilir. 

Türk - Bulgar anlaşması 
ve propa!Jandalar 

(ANADOLU) . 20 ŞUBAT 1941 PERŞEMBE'. 

Birmanya 
Senatosu 

Amerikan heyeti 
Çin rica/ile konuşmala

rını bilirdi 

· ·s ,O N . HA B E R L E R 

bnparatorluğun parlak 
muvaffakıyetlerini 

takdir etti 

Bitler 
Balkanlara taarruz mu 

edecek? 

Amerikan matbuatı 

(uıw-Kiııır. rn (A.A.) - ltlıt.H•lliıı 
Çiıııll'ki nıünıt's"ili yakında Aınl'l'ika
,l'a varacak \'C ! martta \'aşirtJ.[lunda bu 
Junacaktır. Amerikan lıcy'etiııiıı Çin 
zinıamdarlariyle görüşm~leri ıı'.haycte 
ermiştir. Hey'et Çiıı maliye><i, ekorıo

Rangon, ın (A.A.) - Birmnny:ı misi, parası ve gıd:ı fiatleri hakk111da 
:<cnato~u. imparatorluk kuvvctlffi 20 den fazla raporu tcdkik etmi*tiı'. 
tarafından elde edilen şanlı muvaf- Çin mattmatı, Amerikan hı•y'cti ile 
fakıyetlerden dolayı, fevkalade menı yapılan görüşmelerin ·memnuniyet 
nuniyet izhar eden bir karar ~uretini bahs n ·ticeler \'erd:ğini yazmaktadır. 
i(lifakla kabul etmi;tir. Kararda, ırı·- ,. l'lf f b lk t" 1 • 

Bunun aksini iddia 
ediyor 

Lomlra, 19 (A.A.) - Tavmosiıı 
Alman lıududıındaki muh:ıbiıi yazı-

•eral. y,~yvel, gene~al \'il.son ve a;ıli- p lı a r a or erı ro~lınaıılaı-, Sel>ıniii;i is).(nl <•llikled 
ra. K,rnıngam telırık edılmckt•.'dtr. J takdirde Tiirklc·r mukavemet göst!'-

---:x ktısad Vekilinin riyase- rirle:sc. lıütün Trakrnn ve An,ıdolıı-
Vişi kabinesinde yeni tinde toplanacaklar ;-u i~gal <·deceklertliı·. -Sli\·p~·,;n iwa-

linc i!-'e, llal.~·nnın donnnn1a..;ını Al -
değişiklikler ınİ? Ankara, l!l (Telefonla) - Yuı·dda- nıanyu)·n \'ermPsi takdirinde teic·b-

ki hlltüıı ıplik fabrikatöl'!~riııin i~ti- büs erlilccektir. Almaıı donanması 
rnkiylo lstaııbulda lktı'1ul Vekili Hlis- !ın•kuınancbnı amiı-al Redc·r :ı,. ltal
ııti ('ahırın l'iynselinde yakımla bir ran donaıını:ı kumand,uıı :ııni.ral Ri

dt•- lopluııtı ,rnpılacağı w iı>lik L•niatıııııı İrnrıli amsıııda lıu hu,;usatı göı·üşml'-
müz:.keı·ı• 11lil,•cei!i lıildirilm('ktedir. l<'r olmu~tuı-. Fal<:ıt ltalya lıuna razı 

Paııs, 1 !l (A.A.) - Amiral Dıır -
lan buı:ıüıı bazı Frıııı.~ızlarla ırörih
rnü~tür. 

Fransız kalıine•jnde yeni lıazı 
ı(iı;ikliklı•r olac:ıvı •öyleniyor. ____ * ___ _ 

Afrikada 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) 
mistir. 

Kanaviçe geliyor olmanınktııılır. Çünkü Ak.denizde 
.Miln·l'r lıiı deniz zafcd kazan,n bile 

l.>taıılıul, 19 (Telefonla) - :l!Pınlt'- bu cok lıahalıl'a ıııalolacak \'c kat'i 
ketimiz İ('İn I1H:'lraya bir nıilyon çuv;ıl oimt\'HC:tktır. · 
irin kana\·i~<' ı.relıni~tir. Ilu knnaviçc- p._~kl•ri mahfill~"'rc giir{\, Almanya 
!erin. yakını\;ı lstanhuln getirilt·ı·c•k. simdi Dalkaııhırda askeri harPkelt' 
t-!•\'zi ı>ltırı:tcnğ'ı Lildiriln1i~tir. gt•<;rtıl•gi Ye fngillcrl•ye karşı giri~P-

--~88=-- cPici denizaltı harbinin netice.,ini lt•t

Singapur 
Takviye ediliyor 

Bir Amerikan gazetesi 
Japonların harekete geç· 
mek üzere oldukların

dao bahsediyor 
1\cnork, l!l (A.A.) - (~nyork 

llerald Tribun) gazetesi: bugün 
; azdıi!ı lıir makalede. 'iddetli trd -
lıirlt•r nlınmadıii;ı ,;ıkdirde japnııla
rın bir ava kadar Sing:ıpura \'e llol
lııııda ııindislanına kar~ı harekele 
geçecek lerini kaydediyor. 

Singapııı', 19 (A.A.) - l..:zak_.ıark 
lngiliz ıımıımi karnrı:ühı; Uzak*ark
'aki lıı giliz h:n·a kuvvetlerinin, <On 
znmanlürda bliyük takviyPler :l!dıA-ı
ııı Lilc\irnıi~l.ir. Bu t:ıkviyel~l' arıısın
ıla ıııodl'J'n bomlıardıman tayyan•leri 
.le iki motiirlü \'C tek motörlii a\'Cl 
\ıt\'\'arclcri \'ardı•". Du tunaı·eleı. 
•t;.,;tcj ik chenııııiyeıi haiz olan mııı
Lakalaı·a l<'\'Zi edilmi,; Lulunmakta
dır. 

Londrn, 19 (A.A.) - Stcfa .. i n -
jansına Tralılu"tan gelen bir t~lgrufa 
g-öre, Cerubıb Yaha<ına giden !tal -
>- Hll ~·olu iizf:l'ı inde uçan tayy:ırclcr 
lıu vahanın lngiliz kuvvetleri ı:ırafın
ılan muhasara edilmi~ buluııduicuııu 
habrr vermislerdir. Cerabıb ·:ahımı, 
Biııgazi viliıy'etiııde ve Tobrukun 250 
kilometre cenubund:ıdır. 

Askeri vaziyet 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
tedirkr. llnlbuki buna mubbil s:ıdc
cc lıir Almıın gı'mİ'i lngiliz abltı 1 .:ı-ıııı
dan kurtulup ı:ıelebilmi.5tir. 

kik ctn1ei~i dü~ünn1ektcclir. Aln1anla
rrn bıı d0nizalıı harbinde !100-:l~ll 
hiçlik t:ıht~lbalıir kullaııacaı(ı '"- Almanya 
mlnıııkt:<dır. fltımın •ıeticesiıw kadar 

Hurtuın, 19 (A.A.) - Röytı•r: 
Eritrcnin Mat•ua kalesi ve Ereıı

,teki muharebeleı in nihai sııfhnsı
·ıa girdikleri tahmin edilebilir. İngi
lizler şehre yaklaşmaktadırlar. tn -
ııilizler; Sudandan 150 kilometre 
ileride o!an Kerenin 75 kilometre Hi
naliııd~ bulunmakt:ıdırlıır Yakında 
!talrnn istihkamlarivle temas ede. 
·ekİerdiı. Gnrpten inkL~af eden ha
·ekuta i"e, sehrc şarktan y~ni bir teh
Jid teşkil etmektedir. 
Habeşi><tana gelince, Haile Sc1İ1'<'

~ in imparatorluk kuvvetleri yeni mu
va:ffakıye~ler kazanmışlardır. lng~ 
iz Hind kıtalarından müzaheret gö
"en Habeşler, Tana gölünün 60 ki -
'ometre cenubı garbisinde Danl!'ila
'n işgal etmi.~leı dir. Burası m:ıvi ııi
lin .:ukarı kısmındadır. Bundan bııı;-
1<a Habeşler Gojamda da mühim 
-nevkiler almışlardır. İngilizler, Dan
~iladan kaçan ltalyanl.a rı kovnla
-naktadırlar. 

Taşlar 

lııgiltı•ı l')'C kar~ı y:ıpılarak t:ıat1'UZ Cenubi Amerikadaki el
tı hiı· edilecektir. 

Akdrnizde ise, ayni müddet zarfın
ılıı 6 lıiıı tonluk bir İtalyan iaı;c g-ı'misi 
ile 4 bin tonluk bir gemi ve lıir mııa
\'İn kruvazör lngiliz hava kuvı·etleri
nin taarl'Uzuna uğramı~. birisi batını~. 
iki~i ağır hasara uğramıştır. 

Almanlar. haı·eket ~erbe'llileri için çilerini çağırdı 
Sov,retlerden aldıkları teminallıı 
tcfah ü r et nıe kredirle r. A 1 ıııa n !arın 
9 milyon askerinin, harp endüstri -
'inden de nskcr alınacak oltu·,;a da -
ha dıı artacaicına i~aıet edilmekte -

Ayrıca 4 bin tonluk bir Alm:tn \'fı
puru batırılmıştır. Şu halı;le, !tal;·an
lı:ırla Almanların Akdenizde, 12 Ada
lar \'C Arnavud!uk için in~~ \'e ı:akl'
yat hwıusunela müşkülfıtta balıınduk
ları muhakkaktır. Çünkü böyl~ ih· ir
tibatın temin edilebilmesi kuvv.:tii do

diı·. 
Xevyork. 19 (A.A.) - Gazeteler, 

Balkıınlardaki \'azintten bahi,Je 
yazdıklnn makalcl~rde, Hitlerin, 
Balkanlarda bir akııı yapmak iste -
mediği ve buralarda sbtükonun mu
hafazasına taraftar olduğunu kay -
dedi,·orlar 

--~ıı~-- /ta/yan resmi tebliği 
Bulgaristanda ltalyada bir mahal, 19 (A.A.) -

nanmaya muhtaçtır. 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ltalyan orduları umumi karargilhınııı 
\•esika olarak tavsif etmekte "" rn2ı; 257 nunıaralı tebliği' 
><enc~inde Tfük _Bulgar dostlıık mi- Yunan cephesinde 11 inci ordu mın
sakının imzası sırasıııda Atntiirkün takasında düşmanın hücumu neticesiz 
söylemiş olduğu şu sözleri zikret _ olarak devam etmektedir. :Mükeneren 

mukabil taarruzlarda bulunan kuvvet-
mekt~dir. 1 • • d'I - · cı· 

cBulgaristanın düşmanlan Ttirki- crımız, t şmaııa aıııı· zn\·ıat ver ır-
ycnin de düşmanlarıdır.• nıi~tir. 

Zora gazetesi de ezcümle ~iiyle Şimali Afrikııdn Carabuba karşı 
demektedir. ynpılaıı şiddetli düşman hücumu tar-

cAnlaşmanııı harple veya harbin dedilmiştir. 

Montevideo, 19 (A.A.) - Alman 
elçisi Langman, Berline harek~tin -
rlen evvel Urugvay hariciye nazırı 
Yuani ile uzun bir miiliikat yapmış-
t l l', 

Almanyanın, Riyo clö .ianeıe, 
Boenos Aires \'e Sant;-ago elçileri-
nin de Berline da\·et edildikl~ri bil -
dirilmektedir. 

---x---
lngilterede 

Hava taarruzlarından 
ölenler ve yaralananlar 

Londra, 19 (A.A.) - lk incikii -
ııuııda düşmanın yaptığı hava taar -
ruzları netice.<inde lngilteredc 720 
Hkek, 567 kadın \'e 189 çocuk ölmüş, 
1171 erkek, 682 kadın ve 159 çocuk da 
yaralanmuıtır. 

Gazete hacimleri 

SON DAKiKA 

Japonga haricige nazırı 
B. Edene bir mesaj 

gönderdi 
Londra, J!J (A.A .) - Röytı'riıı rli;" 

lıımııtik muharriı•i bildiriyor' " 
Japonya hariciye nazırı lllat~uok f 

l ngiliz hariciye nazırı Uay F.de~ 
~öndernıi~ olduğu hususi bir me'M' 

11
'. 

yalnız şarkta değil, fakat ncrt'<ie 01°.\. 
~a ol~un normal ~artları ycnidr-n t:· .. ti 
<e yarıyabilecek bütiln hattı hıırekô\ 
ittihaz etmeği teklif evlemektcdir. ~ 
ıt•ııildiğine göre, :ll:ıt.~uokanııı bu n1

1~; 
~ajı lngiliz hükumeti tarafından h~ r. 
trclkik olunmaktadır. :llesaj, muhn'.ı'!'. 
ı·inin otoritesine muvafık bir ı;<'k 1 '.~ 
t.c<lkik cdilmek!<'clir. Bununla 1.ıerıı~ 

1 inı:iliz siyn~tinin umumi vr dı'ğ;~ror~ 
preıı;iplerindc biı· değişiklik nıkO 
gdnıt•si muhtı•nıel değildir . 
______________ M ___ ,..,,.. 

İngiliz Matbuatı 
Türk- Bulgar anlaşması 
etrafında uzun maka· 

leler yazıyorlar 

Bulgaristan 
Taahhütlerini yerine gf!• 
tirirse çok memnun ola· 

cağız, diyorlar 
Londra, 19 (A.A.) - İngiliz gazetr· 

!eri, bugünkü makalelerinde Tür~t; 
Bulgar anlaşması etrafında tef<irıı.t 0 bulunarak bu vesikanın şümuıu_rı0 ~ 
tatl.ıiJ..atta oldukça mahdud olduji:U0 

kardelnıektedirler. . 
-(Taymis) ga1.etesi, Romanyaya 1<nı: 

~· yapılan sinir harbinin, şimdi J3~e· 
ı.:aristanıı. le\·cih edildiğini muşa rı 
de ve teslıit c)·ledikten Honrn ş unl~ 
yazı)·or: ·ti# 

• BulgarisU!n, ta bil kaynakları \ıi 
lıariylc Romanyadan dııha az kuV\'C . 
oimakla beraber, daha sağlam d:ıVI'~. 
mıştır. Fakat pazartesi gllnii Anı.:nı ~ 
da imza edilmiş olan anlasıııaııın, ~'14• 
vurlar tarafından bir mukavemet Jf.1 
ti olmaktan ziyade son ümid~iz!'k ' 
helecan jesti olmasından korkulur.•~;: 

Gazete, yazısına devamla diyor 
t 2ves,(lü ile alakası yoktur. Fakat Kofrada mevzilerimize hücum eden 

- Bat tarafı 2 inci aahiied~ - R:ılkanlarııı cenubı şarkisind ~ rnlhü düşman motörlii vasıtaları tayyarele-
Almaııya iıe işbirliğini istenıiyr,r, •:ılgınca bir intihar illeti yaymamış mı- temin edecektir. Almanyanın ,-e Sov rimiz tarafından bombardıman edil

- Baştnrafı 2 nci sahifede -

Ankara, 19 (Hususi) - Gazf'tele
ı·iıı sahife eb'adları, bundan sonra 
ancak koordinasyon hey'eti karariy
le ve gazdelerin baskı makinelerin
de tebeddül Yuku bulduğu takdirde 
değişebilecektir. 

c Yugos!ıwyanın vaziyeti, bu !ııı;~ 
te küçük ve fakat mağrur ve "v"e'', 
eleği! de, doğrudan doğruya hücı.1~. 
maruz kaldığı zaman muka\'enı~t~ l< i· 
mr \'\:rmiş bir devletin önüne el<~1 

ya ~ıkmış olan vaziyettir.• 

Fran'1z milleti sefalete "ül'iikll·nirnr; dır?. Bu roman, az gencin katili mi ol- ,·etler birliğinin arzulan budu:-. Tlir- miştir. 
derslerden ibret a.ınmadı; <on fı~;at-1 muştur?. kiyenin endişesi ise tahrik edihıeclcn Alnımı tayyareleri bir düşman Us
lar kaçırılıyor. Re.rnz perde kahramanlarının ağaç- BulgariHtanm Tüı kiyenin müttefik_ s0n<' hücum ve demirli bulunan gemil-'- İstanbulda 

Dig<r taraftan amiral Da!'laıı Par:- tan ağaca, tayyareden trene, bir oto- lerind·en bir:ne tecavüz etmesinden ri, liman tesisatını muvaffakıyetle /(, d [ ,r• t/ • 
se gitmi~t;r, Ş:mdi daha İJiiyük nüfuz- mobilden d;ğer otomobile atlarlığını ihıırPt'tir.> bombardıman etmişlerdir. Jlir Super un ura arın J ıa erı 

(Taymis) ilfıve ediyor: .,i 
cSinir harbi· Hitlerin ele ivi bild 1~ 

ıı'İbi, bütün me~baların en bÜyük i~: 
tihıından geçeceği bir harbin muk.11', 
ılemesiclir. Vr lı.n zı dıklan devı·,.,ıJır~. 

fa techiz erlilmis olarak Lav,ıl ,." Al- ırören çoc·ıklnrın n<? yaptıklarına dik- teşekkülil düşmanın motörlli va'ltıılaı· tespit olunacak 
ıııan ;~birliği meselt'lerıııi hrıll.tmt'j~e 1 kııt ~eliniz: tecemmüünü bombalamıştır. 
çalı•acaktır. j Hiç olmaz,a, duvardan duvara al- Bitler Kenyada mevzilerimize yaklaşan lstanbul, 19 (Telefonla) - F'iat 

Fakat Lami meselc,i Fransıl do- lı;·arak kendilerini tatmine çalışıyor- düşmana ağır zayiat verdiriler<'k tar- murakabe komisyonu, yarın topla -
nanmruıına <layanmak~;ıdır. Jl'linı'n Jar.. . ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) dedilmiştir. nacak ve kundura fiatledni tesbit 

(Dcyli TPlgraf) guzctc.ii ılı: ~utl' 

bir se\' el rnısa, donanma~ ı :.m'ral Genç erkek ve kızların, sıncmn ar- rine bu şekilde üç hasta gelmiştir. Ka- Aşağı Cubada düşmanııı nıo- edecektir. Beyoğlundaki kunduracı-
Darl:~nın vernP•·eceP,-ldir tistleri gibi Haç taramak, onlar g~hi \'ıntry üzerine yapılan akınlardan ~on- 1 

törlü vasıtaları bombalanmıştır. Ke- !ara y(izde elli beş, Karnköy \'e h -

rı yazıyor: . ·rı' 
cTürk - Bulgar aıılnşma'1111n bırı 1, 

ci ve başlıca maddesi. Tiirkir~ \'C ıw; . 
. ,ıu·istanın, ıııOtekabilen birbirirc t. 
·avüzılcn istiııkıif edecck!,ri kcdi;"<'1.''. 
iir. Ru, tngiliz ~iya~~tinf> tn~nnı::ı( 
·,·ırım obn bir ke\'fircttir. .

11
, 

ITAU'A nns..t.\'.111.;i.\'J ı·.ı;ı:1-:- ie4 ppıp yürümek, ~u veyn bu nrtıs- rn iHe bu hastahanelere bir ki~inin tıi- rende kuwetlerimizin mukm·emeti ha- tnnbul •emtleı·indcki kuııdurııcıla-
('F,[{ Jf/? \ tc a~ık olmak zavallılıkları ncr 0 don ge- le kabulüne lüzum görülmcmi~t!r. \ rckiıta bir durgunluk \'erdirmi~tir. rıı ela ;·üzde otuz k:ir bırakılm:ısı 

ltnl.-an don&ıınınsı itin ılc \'l'ı' iıir 1 ror'.'. Sıhhi\·e nezareti bas hekimi Sir 1 üncü l'e ·10 ıncı mü,;t2mleke taburla- r.rnta;un-rrdir. 
ml'~e·e ort:ı\:. cıkmıstıo', ,.\ln:;ır. ri'l- Eh, öd !eri me,·rlana çıkınca. siip- \\'il!son- yuptığı beynnaita, halkın lıu rı .. ve Alp tal.nıru bu harebitt;ı ll'ma-'ı TU" rk Bulgar 
nanrıı:ı kun{ı n •anı a~ıir-.1 R<!c N' ,\(' r 0 siz haŞkaları da· Arsen Lupen! w~·a hususta gösterd;ği metaneti, hariku- yuz etroışlerdir. • Bulırar:staııın tanhhll·ller·r: yerı ,. 

'f)lirdiğini f!i)ı lirsek. ~nk n1<\•1P1t1n ol 
ı·ağız.• 

1ınlyaıı d•'ırnııma klln.:ı,·ı'~nı :ımir:ıl ,\Jkapron'u t'•klid <·clerek, böylı• trhclirl '.iırlı'. kı•lime~iyl~ tavsif etmi~lir. 1 lHişnıan tayyaıdcri Erltre i<1t'aba-1 • mu··zakere/orı'ne 
Rikarıli nra .nda ~Iilii'l ,ı,. t.;,. g:ınk ıcktuplrıı ı yazacak!nı" ha;-;lucllııiu 300 esir daha I !arı iizerin0 ve C«b. mın~ıkasına hıı- Tıcarel ~ 
n1t1 ılılııj{ıı , ı\lnıanlatııı İtalyan do- ınrlt rniz pf.. C(·k~.crd~r. \·a nkınlnrındn J 1 lılunn1uşlurdır. k 
ııanma ır.ı k r. 1i kunı:l'Hiı.l;ı1·: ıltınıı Ganv,lH. ;· ·ni ı\üııpnııı ynr,lltı)'.(ı. ( BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 1 ~ - 1 başlanma iizere 

---'<---

Amerika ordusu almak 'stNI k.ı·i b'ld!riıııw:-t,·<i r. nrkıın<·. •cskililt!ı, ordu vihi ntonıotfl< kat lt.ıl;ıın 1 ar da tak,·iy~ kll\wli ıd- R At hl!' w ı j,ıaııLul, 19 (Telt•fonla) - nudu-
Filrnkı ltı.l;:ın donrııırr.n->ı <la h.wa ililhlarla nıiic··hh~z lıir huyclucl tip;- mı~bnhr. Yunan kıtaları, Kilisuradn esmı e 12' er ıırstcde bulunmakta olun Ticaı·H he-

k'l\'\ t ni gibı Rimdiyc kncıı,ı· biı· fa:ı- ı: r .. Z::nııın wnıan, Amerikan zabıta- l l ;ııtı ltalyan. oı dıısunıı hırpalam:ı~t:~ •. . . , , . " . . 1) etimizin clöııüstc Sofyaya .ıı~Tl)'acağı [ 
IH' vu~t,ı "nol.;tiı". ,\ir1ar. kııH<~le- ına ,·nı<liii;i si.itli burıııınılun gctir•'il de\am rtmı~tır. Yunanlılar burad.ıkı Kahuı'. lD (A.:\,) - lng~l~z lı,\\,ıı \·c iki memleket ara"ııHla bır :uılıı~mıı 15 gün sonra bir mİ • 
rinin ltalynn ( ,J,.rini tıı•rıııbrı, h· \'ıt ııı rip, h~ıııkahrı ,;oyar, mll,\'ul!rı· ço- ltalyu~ılarclan ümit!sizc~ bir muklln'- ku\~'«tlen karnrgahınııı teblıgı :.. 1 r.kdi için Bulgar ricali;·le ticari müzu-
ku\'\'ctlerı l..:ıkınıınıl,:ıı \kdcl':zc~l< ııklarıııı kaçırır, tay,rnrder ,., mü,;el- md vurmektedir. Dün en şidıletli m<~- 8tl\'eyş kanalı mıntaka:ına dıı<m.aıı, kcr~lere gir;şeccği haber verilm t•kte-1 yona baliğ oluyor ,. 
müvat nec'e nr.sıl tesirii ulmıı~,n. ılo- 1 'iıh g••nilerl kaçahrılık yapnı-.. hıın' 1Jeler hu mınt.1kacla olmu~tur. Şı- tayyarelrrı tarnfındıın yapılaı~ pıke dir. \'a~inglon, Hl (A.A.) _ Harbi~. 
r:ı~ma;·n ,·azired de bii> iP bir nd:cı• Jlı'r'.'kı•t \"rsin ki. na bizim z~lııta maide İtalyanlar Yunanlıların hücu- hucumunda ne ha•ar. •ıe <I • zaymt ol- j(• 
' ret>ilir Bilha,;,a Frrın-ı·, <10:-.ıııma lmcrikaıı zaLıtn•ıılıı-, ne de mukıılli<l- nıunu muvakkaten durdurmuslarclıı" nıu~tur, Gördeste ııeznn,tinden rc"nwn bildirildiğiıH' b·r 
~ ııı da ele geçiıir·e. iki donanma iit' '•rin d'ndı• Lilyl<• \'asıla \'e imkı1ıılıır Yunanlılar $kumlıide veni bir t~:ıı·nıza Lonclra, 19 (A.A.) - Amiı·nllık dııi- n', lG gün :.;onra AmNika ordııo1u ·el~ 
lıırlı .. •.e Akde.ıizde lııg-i:iz hııkim:rcti- \ıırclır. gcçmişlercl'r. Develi ·ve :\loskopolisfr res'nin tebliği: Tehlikeli bir heyelan milyon ki,;iye baliii' olacaktır. ııuz• ·ı· 
" kınırak hir darbe inclirt'lıilt•c,•kleri- Beııinı ası' söylen1<k istediğ:m. be- vaziyet<> tamumeıı Yunanhlnr hiıkim- Dün sabah, şimal Jrnizinele hir in- yakımı.. _birllmilli mlidafua plı1ıı•.,'.'.:w 

d ·ı· i · · b' u·· İst:ınbul, 19 (Telnfoııl,0 ) - Go··rcl<'S- rcdccektır. u p!ıinla her Amrt'I>' .ıP . !ndi.f'ri 1na.nn1aktachriHT. \'rtz nerd 0 ile romanların nkıntıqındu, <lir. Bura a Yunanlılar dü~manı nğır gı ız n1ayin ln.ray ci gl'mı:-;ı ır u~nıan ~ ,_.. '" 
hic dJ forkına ,·armadan binlerce ço- zayiata uğratarak ilerlcmekterlirler. tayyaresi düşürmüştür. . le başlıınn heyelan. bugün tehlikeli nın yeri tayin eclilmi~ olacaktıı'. 

r ' 
lzmir Balkevi 

9 UNCU AÇILIŞ YILDöNOMO 
MERASiMi PROGRAMI 

23 ŞUBAT 1941 PAZAR GÜNÜ 
SAAT 15 TE 

ı - Sant ı.ı,:ıo dan itilJıwen 

!Inlkevinde toplanılncaktır. 
2 :'.Tera;im . aat 1i> ten '>ir kaç 

c.akikn e,·,·cl Ankarndan rad;·o Jlc 
Hrilecck lstıklfıl nıar~iylc lıa~lıya
caktw. 

:ı - Sıııı 15 lı> (' il. P. C:enel 
Jb,knn \"ekili Dr Refik Saydamın 
ıııtku diııleııecektfr. 

4 - Kız l\I üalliın mektebi tııru
fından (Koro) 

5 Kız. Li . .;esi tarnfından fo:.nn 
ve ınl!zik 

6 - Kız En;titüsü 
( Doı<uz meşa e teımili) 

GECE 

1 
Halkev, 

kon er. 
r.;üzik kolu 

rııi{ıı ve !!'Cnri kurban ,·ermekte oldıı- Dün havalar çok fena olduğundan . Londra, ın (A.A.) - !lava ."e clahı- lıir hal almı~tır. Altıyüz evin derhal x 
··ıımıızılıır . Allah selamet verHin.. cephe üzt:rinıle büyük ta,,·yare fn:diye- ıı emniyet nczaretlel'inin telılığ'ı: tahliyesi icap etnıektediı-. nunun için BUigar 88'f81ıill' 

SAPA.\' ti olmnmı~tır. Kayde değeı· bir ş<)' yoktur. aliikarlatlarn müracaat edilmi~tir. y 1 
.. ~'~ı-~ı~;R:·~~b:-:::~~:1:·~1~,::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::.::::1:•, ..... N.n•~.•.,r•iı•ı•tc•sı•ul•üf•!• . .. •• ...... J)ün parla7nentoda Tüf~ •• ıra ay ışar; ıı ca<usu '.emız ' o 

yürekli ,·e muktedir bir adam diye VATAN ŞK Rene; iki günlük izin almı~tı. Bıı Bulgar anlaşması hak~ nıah· tinde tutmuştu. 1 A ilıbaı'la serbesti. Yani el'tı•si gilıı \'a · 
2 °!fonıaralı casus o kadar kurnaz,. ve zifı•sine gitnıi)·ebilinli. kında izahat verdi 

1

0 kadar zeki idi ki mirala)· Ri~aıın Zozo; işini bitirdikten sonra sevgi- fi. 
adeta itimadını kazanmı tı. -- li~inin davetin~ icabet etti. \'e yiizbH- Sof.rn, 19 (A.A.) - Ilaşvekil 011 

' .'.\lirala).' Ri~arın i.tima~ beslrdiği Karım senı· gakalıgorum casussuo ·"Ren~ ill' şafıık ,;ökiince~·{' kaclar şanı- !of bugün toplanan parlament<ld) 
\'e odacı olarak çahıtırdıgı bıı ada- 1 pnnp içti. Bulgar - Titrk anlasma.,ı hakk•JI ıe 

·ı ü ı F. t ı· · 1 8 · 1 ~~iiiiiiiiiiiii~iiiiii.ır.ıl!llll•I iki ~vd~lı giiıı<'s cloğmaılaıı hardan uzun izahatta bulunİnu~ ve ezcU
01 

mın Yl z ne en ".11 {· ıcens st>l'vı" mu- ) 
1

-
rnffak nlamıyol'dU. Alınan tec\lıirh••". 44:: ••• e su aynldıl, r. n:r taksiye bindiler \'e ~la- Hınları söylemi.:;tir: .,, 
kurulan plıinlnr hep SU)'•! ılliôÜ)'or- Sııut 22.. Y<'n Zozonu•ı biı·d,•n biı c gı•ldigini ve nastır i,;t:ıR.rnııu civıırınd:ıki pan ·i~·on-1 - Dünyanın geçirmekte oldlf ,ı· 
clu.. Zozo; ııunı:ıı·alnrıııı yapacağını haber alan Jarılıııı biriı~ ıri.H!ler. _ 1 güç zamanlıın.m~drik b.uıu~an l<" 

Müttefiklel'in mukabil casu' t!'~ki-
littında konu~ulan işler; çizilen plan-

1 
lar, derhal Alman teşkiliıtınııı kula
ğına gidiyordu ve düı;maıı te~kilfüı 
ete: hu! mütekabil tedbir alıyordu v.: 
bu suretle Entcliccns ser\'i"in her 

· le<eblıüsü akamet<! uğrıyordu. 
Zozo: hazırbdığı suika<tın; taliin 

muhalefet etmesi yüzünden mn\'nf -
fak olamaclığıııı haber alınca; Re
nP h",;abına sevindi, fakat diğer ta-
r:ıftan ıııüthh bir ıztirap içiıırle kaldı. 

:\laamafih ı>litn tamaır.en akıımcte 
uğ, amı~ değildi. Nitekim derhal ye
niden tedbirler alındı. 

- licnüz gccP ~·art:H oltn:ıdı ! .. ~cyit·(·iit.1r: son-ıuz bir nl'SP ili' blralaı 1 Zozo lHıkıı-e ıdı. Huıın l':t~nı!'n ~ev ... g-ar \'C' Tuı k hukun1etleı·ı 1kı nıc~ :ı" 
-diye mıruı1dnndı_ Ye dcrhaı 1Jrtr Pl- gilh;inin kncnğ'ıncla üğleye kariaı· nyıı- ket arasında mcvcud dostanP rııt'~~ı~ 

,ııı·apları, ',ampany:ı!al'ı mid~h·rinr 1 ıııı• 
biseh•rini giyerek bir taksi cağıı·ttı. dıı sclıetlcr dol:ırısiy ~ pek tııbii o 1 •· 

ındiı·ıııpğe bas.·ladılar. 1 1 ki .. no b ti . ' ıJtJI il• 
n ." .. •I 1 • 'to ol· rı . ı·t'ısl· ·1'111- • " lk' · I· 1 .· .. il. b'. f• .. k· rnr;ı l l mun oC e C.1'1111 ay .J)ıl ,ıı ,ız <'\ 'e ı.ıs " '1 " · ' s Zozıı · 00 hnt"'C 0 ıktı"ı zıım·ı·ı b·ıı·ı 1 f:ı.•\ < «ZN e'< mu< 11 ~ 11 .ıı ı a .ı ı · · ıı· ı d ı· .. . · .,u J ~ h • • ~ • • ". •• .. ma \ ıc;ın 1r çal'c Hl'!lmıs ar ~ · .1 .. 

di iyilesnıi~ ve bara gitnH·k UZ!'l'<' bir alk" tufanı kapladı. O sıraıl~ ıyıııı,ılırdı. Rır ı~lılak vuku hulmu•- hususta baslı)'an nıüzakerPlrr ı7 •;. 
okııica fırlıımı~tı. 1 R.<'n!'; içeriye giriyordu. Zozo; ,,.,. - l l•ı. l· nk:ıt ıwred~.. .. . hatta bildiğiniz dl'klara,yonl:ı nı' 1 

Aç de•dldi ıını·aı·a da ihti,·acı vak· ı:ıJi,iııi görünce ııe"e"i arttı \'t•"" r ! R~ne; rnzıf~ ıcııbı olımık suratı,•!!•- c ı, ını'ot·ı· . " . - . . . . . r k • f 1 l e { r ı , ı . ·ıı 
tu. O; baskn bir mak<adla lıara gi- tam biı ZC\'k ve ııeş~ ile nuııı.ıra<1n1 ~1- ve so ·avn ıracı. Bulvar hükilroeti .u ciheti t<•bn'}. 
d 'yo: du. Litirdi. j Zozoya; randcvii bile vermedi. ~llirmek ister ki, bu 'suretle eld~ r. :i 

Rene; hastalığını haber almamı~- Zozonuıı bara gelişi; bar •ahihin- - $e,·gilinı -dedi- beni affel!. Düs- len netice bütün Bulgar mi!lel• 1 ~ 
Ra'. ?u ak.•a;ıı. mutlaka bara p:e.le - '.I<' ele hir lıir şliph2 ~.nınclırmaml' \'CI nı:ııı cı~.quslıorı_; g-eııe bir i~ler becerdi- memnun p\m.iı;tir. Şu ciheti de.b.e)·~t' 
cpktı. Geceyı onu~laber~bPr geçıı·,•- arlaıncık kendı kendınP, ler ı:alıha .. Ilır tarafa bo_mbalnr atıl- etınrkle bahtıyarım ki Türk hıtkılfe. 
cektı ve onu erte.<ı ııun liglere lıadar - Kndııılann halı hambaı-•aka -ııh. Fakat nereye?. nu gıbi :ıhrnld~ ti Bulgar "i;:a;etini anlnmıs ,·c rııil ~ 
meşgul etmeğe çalı~acaktı. ılır -demişti- bilha.<.-;a bir kadın Zozo izin kendiliğinden sukut eder. kabil mlhıasebatın sıklastırılma>10 

Barda ha~tadır, diye beki ·nmi - gibi tuha[ \'e a<abi olursa!.. - SONU l' AR - yardım etmiştir, · 


