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Köy salmaları hakkında mühim bir emir 

ERLERİ 
Macaristanın .. ... 

Salmalarda herkesin hal ŞEDIRH Uçüzlii pakta 
llti akının 
Minaşı ve vakti g Özetilecek Petrol vak nda 

Köy aalmalan 'baklanda Dahiliye v:~:.e senede yalnız bir d cfn almanın tarh, bollaşacak 1 . . d .. X.IC ·ık d f 
l§ıkların maıkelenme&İ karartılması 

klloti.Dden vilayete mühim hir tamim tevzi. tebliğ ve ilanı Jnutlak olarak ka· Tenefıe- -,,=:.::-ani tama• zn·i ırı n un gece l e a - BAŞTARAl4'1 1 
inci SAHİFEDE -

relmietir. Aynen neşrediyoruY: bul edilm~ oldui:'Undan 1 Kanunusanide ....... l'\lnc:ırislan, iiçüzJü pakta iltihak et-
i - 8aD ycr\crde 3664 sayılı kanu- >'iirütüm yerine konan köy bütçelerine men izale edilnıelt • mekle mukadderatuun tayini bahsinde 

ft11D nqrİnden 90nTa da J9/4/9}7 gün mevzu para ve mahsul salmasının' bchr:- üzeredir.. arzettı·g-ı· manzara Jıükiimrmt haklarını mih\•erc dcnetm.İŞ• 
n JZ06 sayılı tamimle ~ildirildiii ıck.il- mehal bu ay içinde mükelleflere tevzi, Ti . . • tir •. 
Cle köylünün Devlete ve hususi idareye tebliğ ve ilinı, a\lai takdirde bu vazife- . ıcaret vekfıletinden .~·ılayelc gelen Böylece nıih\·crin ortaya koyduğu tez 
•erd.iii ve~ nu.tT&h. ittihaz olunara:lc lerin nmamrda yapılmamış olınası le.ey- bu· ~·azı~, ~nıe~elte ~uzumu .. kadar ll:.f.X --- ·udur : 
...... teniatm• devam edildiği ve Ki- fiyetinin kın.un hükümlerine uygunsuz- ~~~l;'.~ ma ru ~ ~~ndugt~C~~ll .mur iz.mir oe K k d . . k l Yeni A\r.ıpa nunmında mih\'crin li-
1H&DU9UÜden eayri aylarda da salına tarh luk noktasından fCSln sebepleri arasına ru ~t ını~dtc:.ıc ~ d ~nı~·"T 1 ikerdnrdı ce - arfıya a a l yıce maı e enmİf derlii:rint kabul ctmjyeo ıncmlc1tcfler 
ve tevzi edildiği görülmüıtür. girebileceğinin gözönünde bulundurul- ntctc ·ke 0

1 
uh,.:ul • .uth le edin 'ld~"'.1 m ka / J 04 l b b bu nizamın dışmda kalacaklarından ile· 

2 M 
___ t..t..__ 1 '.:1664 ı· d B ._ • ı· h"l"f •ne I! ev a ar 1 a lı;ı ve tene e ya nız umumi ôm a ıra Lı/dı ridc bir hak iddı···---..1- bulunmıv ........ L. 

- U1U1rnu-cn ncıro unan .;, $8· ması a7..ım ır. u ı;;anunı azune ı n ı- . :ır .. tl ı..,~t d. k' t R ...:>Uaua ,, ..... -. 
· ,da b.nwada Nlma için sabit Te muttarit na Kanunusaniden gayri aylarda her ne ~n ~ne~~.;,' b'lcf ~n. 'f.' sev ı~·n ın . X.f.1' larrur ('?) 

bir matrah kabul olunmıyarak CD )'Übek suret ve sebeple olursa olsun tarbedilmiş ı;:ıın ı' ~~ T ~ış ır.cl trol Eulerde qılıları masJıeleme isi • MasJıeı-e ··e l\lillclleriu en tabii hayat haklarını. to-
laaddi yôml lirayı apnaınaJc ve mükellef- veya Kanunusani ayında da olsa köy l ~~~ a h .. rl. u~ g en pc - ,...... .,. rihin hiç bir dene inde görülmem.iş bir 
leriıa tediye kudretleri 1tözönünde bulun· adamlan ücretleriyle mecbuni işlerden er . ~'n~=laray~-5 e cevap ~·ere- tenuir le110Zımı satanlar byannarne uereceıııe .. zorbalık , .e hodganıl&kla çiğııi,reıı !böy-
Clurulmak p.rti,,le köylerde berkesin hal gayri hususat için yapılan tevziat ve ıah- mernl~t r. tro. 1' ackct-~~l anca ya- Işıkların maskelenmesi karartılması] trik lamL-'nrı.. le :hir zihniyetin kendi etrafında muaz-

_L..! .. h b """ __ Lı· h k k' .. d W• • k 1 rıın ı re pe vcrm · t..-uır er. uru zan :ı1 • 1 ... __ ve ..-~une .rure ane aJtna para veya 11U1t, ~ ı u ·u ısım egı11tırere sa ma - -·-- ve sönd..~rülmcsi talimaJına uygun ola- 2 _ Mavi camh ,.e maskelenmiş ge-
1 

re. >Sıyon ur uynn'-LU"llUlsınGnn da· 
mah..ı olarak u.lma alınması: hariçte .mahiyetini kaybettiğinden müstcnidatı E '-J ' .. ,L .. l . rak İzmırde yapılmc.kta olan ciddi ve ınici lambaları. ha tnbii bir ~~:V döşüoülemcz. Macnri..-.-
btunıpta köyde maddi alikasa olan ae- lcanuniyesi bulunmayan bu gibi tnrhiyat rneR l Ve ORSUZ erın acele hazırlıklar şimdi yarıyı geçmiştir. 3 _Karartılmış fenerler petrol lam- tnnın zavallı misaline uymıyncak mcm-
hirli ve köylülerden de köylerdeki mal- ve tahsilata sureti katiyede me} dan ve· kJ ' Dün öğleden sonra saat 15.30 da vilayet- baları.. ' ICkcllcr elbette hnlunat"aktır. Gnrbi Av· 
larmdan iatifudderi derecui nisbetinde rilmemesi; bu zaruri lazimeye rağmen maaş .VO aması tc vali B. Fuad Tuksalın riyasetinde be- 4 _ Hafü ışıldı va maskclennıiş eep rupnda İ5'·içre, Ccnubn şarki Avrupa-
•alma istenmesi kabul olwunuıtur. kanuni icaplnrı ifada ihmal ve alakasız· Hususi idurclcrde:n maaş almakta <ılan Iediyc reisi ve vilayet seferberlik müdU- lambaları. da Yugoslavya \ 'C nihayet biz bu k:ıbil 

Bu suretle köylü ve ,dıirlifcrin külfe- lıldarı görülen ve kanuni miat ve lüzum- cnıckli \'e oksiiz.lcrin 940 mali yJlı ikin- rilnün de iştirakiyle bir toplantı yapıl- 5 - Mavi renkte maskelenmiş el Um- sondajlar karşısında kalırsak ce\•abınm: 
te iştirak nisbetinin adili.ne bir surette lar haricind~ salma namı altında kc;ylii- ci altı aylık )·oklama Z.'lınam gelıui c;lir. ınıştır. balan.. arslan<'8 bir mukıwemcttcn başka bir 
teabitl ve mükellef iktidannın tayini hak- den para ve mahsul toplayanlar hakkın· Yoklaımılarm derhal yapılması Dahiliye Uzun süren ,.e mühim mevzular gÖ· 6 - Koyu mavi -.eya siyah yUnlü ku· şey olnııyacakt.Jr. 
le• tamamen kör meclislerine bırakılmış, da da derhal l.:anuni takibat > ıtpılınuı vekaletinden vil:.tyete bıldirilmiştir. rnşulen bu toplantıdet İzmir şehrinin ve mastan stClrlar. 1\Iac ristandan sonra ihtimal ki Ro-
muhtemel habızhklara itiraz hakkı da icap eder. Yoklama ':ermiyen emekli \'C ök&i.ız- ırilayetin pasif müdafaa işleri hak.kında 7 - Madeni ve~a tahta pençere ka- manya Ye Bulgaristan üçfrzlü ııakta ilti-
başknca verilmiştir. Buna binaen yukar- 4 - Keyfiyetin bütliıı kiiy idarel•·rine k·rc yuklam:.ı iş.ı ),"upılmadan i.ınce kal- kararlar ittihaz olunmuştur. pakl n veya kepenkleri. hak edcC'eklerdir. 
da sözü geçen 3206 sayılı tamimin bu tebliğ ve tamimini ve ayrıca köyliilı•rjn yen mcıaş wrilıniyl'cektir. Bu çalışınal.;uda İzmir, ke.ndi varlığı- 8 - Koyu mavi \"Cya iyah mumlu Ronınnya lıa~vckili gcnc.ral Antou • 
kanundan aonra tathilc edimesi tabii ve 3664 sayılı kanun hukümleri etrafınd ı - -·- . ııı korumak ictin ön safta yer alacaktır. muşambadan storlar.. konwı Berlinc mütt'.SS\ •er ziyareti bun· 
ı:aruridir. tenviri için cereken tedbirlerin aldın!- Resmi euraJı imha Dün ge~'C Izmir merkezinde umumi 9 - Koyu kuma~lar, muşambalar, dan b:ıŞka bir maksada etfedilemiyeceği 

3 - 366.f sayılı kanunun 4 üocii masıııı. tamim ıatbik.ıu neti<·esindc-ıı edilmi"t..'f?CE'lt r.abriha '>Chır ışıklan mask.elenmiş ve yüzde kartonlar. deniz ambalaj kağıtları.. gibi Kral Borisiıı Breştesgadendc D. Hit-
maddesi ile ancak Kanunusani D)'l içinde hilı;:i verilmesini rica edesim. • • .Y • ' I • dörde indirilmiştir .. Jzınirde, Karşı:,·ıı.ka 10 - Yağ ve isparmaçct mumlan.. lerlc mülakatı nyni mııks:ıda atfedilebi-
----~-----------··--·-------------- ya. gonderalecetı da dahil olmak üz.ere yalnız 104 umumi 11 - Alelfunum elektrik cep ve el lir. Burada bizi en (azla Balkan menı-

Hit/erin planları Af rrkada harp İmhası takacrür eden resmi c\·rakm lamba kalmıştır. Bu lamb:ılar, seferber- lwnbaları, pilleri ve ampulleri.. lckctlcrinin \'a1iyctleri alakad:ır etmek-
kfığıt imalinde kulianılnıak üzeı·e İzmit lik müdürlüğünün tensibi vcçhile şeh- 12 - Koyu renkli vemik boyalan tcdir. 

- BASTARAFI 1 inci SAldfo'EDH - - BASTAltAl'I J inci SAHİFEDE - l<ftjht fabrikasına tevdii hazırlıklarına rin en li.izumlu yerlerinde bırakılmış- mevcutları bildirilmektedir. Il. Hitler1c Bulgar kralı ara.-.ıııda hil-

\
, lhlarla bir miiYazene teminidir. si diişiiriilmiistiir. Bir Gl:.ıdintör kayıı>· başlanmıştır. Gönderilecek kağıtlar as- ~ır. Fiat roürakabe komisyonu, her tü.rlil h~ Yunanlstam \'C l."ugosl:n")·.ayı 
r--nlılan.G cetSane mukave· tır .. Bir tane .. i )'Cl't" inmeğc mecbur ol· gari 15 ton olacaktır .. İı.ınit kiğıt fahri- Umumi larnbalarn konulmak üzere lz- ihti~a mAnl olmak üzere bunlann sa- alakadar edem mesele1eriıı ririişüldüfii 
__ ..ı __ •

1

• ıle lft!l....a.at~-'ere naııl kar- ınıı tur .. Fa'krıt pilotu kurtulmuıjlur. kası hu hususta vi18yetlerle temasa geç. tnir belediyesinin yaptırdığı llmba mas- tış fiatlcrini derhal tesblt edecektir. Dün muhakkaktır. mcnıc:r uun on Şarki 1tal~r-.ın Afrikasıııda 18 _ 19 t~- miştir. keleıi çok pratik "Ve mukavimdir. :Mas- alellde ı·enk.U bir kağıdm on, on beş Almanya Bulgaristand.au ue iste~il~-
fl konulabileceğini :iıbat etmişler- rini sani gecesi Dorava yeniden bir hU- '"·•- - keli lambalnnn ~ığı yalnız zemini ha- kuru...• &atıldığı görülmü~. Cit'? •' • · 
a'll'. lnıiltere, Yunanutana 'J&rdım cum yapılmıştır. BüvUk hir depoda yan- VALİ GELDİ fifçe aydınlatnınküıdu-. Yağnmrlu hava· DUn gece şehrin l.mumt tenviratı Ulın- Balkanlarda yem bir askeri hareket 
&pn, elinden ae}en ber te. •i yap- gın ç.ıkarılmıştJr. Ayni gece Musawa Civar kn~larcla tt.!ll-Jkler yapan vali- lımla bu lambaların yerlerde hasıl ede- baların azalblmasiyie şayaıu dikkat bir nıi hazırlanmakladu? 
malıdır. 1 ve Kassalaya da hücumlar yapılmı.c;tıı·. miz. B. Fuad Tuksal avdet eylemiştir. bileceği parlaklıkları gidermek için k().. salha ar.zetmiş, sokaklar loş bir karan- Bu hareket lıanı:l istikamette kendini 

Musavvada ticaret ve vapurlan , e Kas- \'alimiz dün öğleden sonra Fransız ınür tozu \·e kum gibi hazı maddeler tık içinde kalmı.ştır. Şehrin yüksek yer- göstet"c<·ektir? 
B. ÇöRÇWN BEYANATI salada askeri depolar bombardıman konsolosunun mak~unıııda yaptığı ziya- toprağa ilave edilecek ve b~lar sık sık lcrinden umwnt ışıkların pek iyi farke- Bütün bu suallerin ceuplaruu ''er· 
Londra. 21 (A.A) _ B. Çörçilin edilmiştir. Her iki şehirde de bombalar reli kabul cylcmiştiı. kontrol edilecektir. dilemediği nörülınü~tiir. ınekte istical etıni~·crek tıadi .. cleri bek-

Avam Kamarasındaki beyanatına göre hed~fleri Ü7.e~ine düşıuü.~, fakat ''apılan - x- Dün bir kısım nakil \'BSıtalnrının da Hyelinı.. 
Yunan ordu.u Yunaıı arazİlindcıı dü - tahrıhatı tesbıt etnıc·k guç olmu tur. • Mesul muhasiplere ışıkları ınnskcll!nmiştlr. ANKAllA TEDRiCİ ~EKLl .Yalnu: :;)llllU kat'iJetle sii~lemck ka-
llUlN 'hemen tamami.}'ie atmıı buJunmal:- • Agorda ve Kcrenöc demiryolunıı hü- Evlerde iç ışıklctrın karartılma ve KABUL l."l'Mİ~'Ttlt bildir ki Yunani~tanın kalıranınnca 1nu· 
tadır. B. ÇISrçil lngiJiz hükümetinin Y:u· cuınlar yapıl~ş ve bom~lar .den:1iryo- bir emir.. maskelenme işlerinin bu nyuı .. on ı:ü- Ankara valiliğinin tebliğine nazaran ku·emeti Yugosfo"ynnm manc,·iyahnı 
nanİltana en geni, mı1cyasda ~rdım ede· luna . .'ve .~ı::ııryolu ıdnresıne aıt bınala- Kazanç, buhran, miı\·azeue \'C hava nüne kadar ikmal edilmiş olması mcc- Ankarada ışıklan s<>ndürme '\ e karart- ku\'\"et~ndirmiş, bu me.nılekt•ti ~·ı~n-
ceiinL Mısıra lcaroı teahhütlt"rini de yeri- ra du ~ur. lcuvv~tlerine yurdun ve~ileri için ınc- buridir. Halkımız ışıklaruı maskeleme ma niuanname.sinin ay başına kadar ted- h~a düşmekten kuttamu.ştır . 
.ne eetlreceğini teyid ctrniıtir Cenubı Afrika hm•n km·,·etlerin~ men- sul muhasiplerce tantlın edilecek isüı- işine büyük bir ehemmiyet 1.'eı"tTliştir.. ric:i bir şekilde tatbiki ciheti ihtiyar Balkanlar sulhu bakımından en krilik 

• sup Ut)'yarclel" pazart~si giıniı Ital}'tU\ tistik ceh1cllcrinin haziran, ilk tcşl'İn ve Dün ekser aileleı· lıu maksatla lüzumlu edilmiştir. Tanzim c.dilcn bir kararname- Kilnlcrde oldn~umuxu knbul etmek la· 
- -·-- Somalisinde Bardiyaya iki taarruz. yap- mayıs gayesi olmnk ur.ere senode Uç de- maskeler ve renkli kllgıt ve kartonlar ye göre perşembe günü (Dün) lŞl]dar uındır. Harp kasırgasının bütün Bal

Taranto zaferi Yu
nanlılar ve lngilizler 
- BAŞTA.RAFI l inci SAHİ.FEDE -

rafından Tarantoda düşman filosuna 
lrM'Şı elde edilen muvaffakıyet haldtında 
tcbriklerinizi havi mektubunuz muhte
vi.yatını B. Çör:çile bildirdim. B. Çörçil 
bu dostane mesajınızdan dolayı tcşek
kUrlerlne terdlfen Yunan mukavemeti· 
nln muvaffakıyetinden dolayı 1ngiltere
de hissedilen memnuniyetin ifadesini si
ze bildirmekllğimi benden telgı:afla ri
ca etil. B. Çörçil muhasamatın ilk haf• 
tasında Yunanlıların gösterdikleri kah
ırmnanlıktan dol.ayı ekselansınm hnra
ret1e tebrik etmektedir. 

Ankara radyosu -·· B V G CJ N 

mışlar ve telsiz ist:tsyonu ile hükiinıet fa ha:r.ırlanıp g;Jnd ... dlmesi Malive veka- temin cylemiştfr. ilk defa olara'k saat 21 de sfüıdüril.lmUş kan yarını adasuu \muısı l(in. mütcca
binalarmda büyük hasar te .. ·lit etmişler- Jetinden bildirilmiştir. • Bu gibi le\•azıım satanlar dün mınta \'e kar..rttlmıştlr. Bugün saat 20.30 da riDn yeni bir admu kilidir. },akat u
dir. Bütün bu harekattan yalnız hir tek İzmir Kızılay merlıezi.. ka ticaret müdilrlüğüne beyanname ver- cuınnrtesi günü 20 de, pazar gü.nil 19.3Ô 1lll da söyJenaeliyh ki Yunanistaat• 
tayynr.e ,......,.i dönmcnıid-9... K h ıneğe başlamışlarchı:. Bu beyannameler d."I, pazartesi günü 19 da, salı gUıtU ıs.<>.,O bhramann misali Balbnlal'lll kola.vca 

,..~. -?•~ o raınan <t kerleriınize kı lık yün ı - - --·- be cumartesi günü öftleye kadar verilmiş da, çarşamba günU 18 de, pe~mbe gn. yutu acak lokma oldutunu ispat et· Yeni u • at çamaşır te r.ri.iündc bulunmak isteyip 1 k • ..,..... " . . neşl'~ te, bu şerefli \"a
7
lfclcrini henüz. ifaya 0 aca tır. nü 17.30 da, cuma gilnü saat l'1 de ve mıştir. Bu toprak.lıtr mütecıwiıleri şa-

• • • • • • • • • • • \•akit bulamıymı muhterem halkmuzın Milli korunma kanunu hükümlerine ayın son günii olan cumartesi gilnil tam şırtacak daha bir to'k siirpriile.r sakla-
. ÖJ'o . bu hncl"ıvnleı·ı' IGzılavın - Saınan ı'skele- uygun olarak talep edilen metltfir be- güneşin gurup vakti olaİı saat 16.30 dan m:ıktndır. 
iLK \JIRE'.Hl\1 - Bu faideli haftalık .... ,, ... ,, l l ŞE . 

l i 
yaımame er c : itihaı-cn ışıklar Ankarada so_·ndüru··ı---1. V"'Er aıw ~ı· N 

öi:Telmen \'C Ei:.ıitmen gazetesinin elli sine c ş Banknsı karşısındaki - depo- 1:u::A .n a-v 
dokuzuncu sayısı ç kmıştır. .sunda kabul edilmektedir. 1 - 60 '·olttan aşağı mavi ı·cnktc elek- ve karnrtıfacaktır. * 

8 Poı.ısı·E - AiDBrifail"ğirdııiiiirüiiRArıiif Ütiiji-feitilıl Y~~~d·-a-lıulunan 

179 
M. _ı~~~ 

25 18 
so !~!~;~.?,~~:Ad,. \·azı'feli artacağı anlaşılıgor gapılan ueni hücumlar ;!~~!!,;?!~~:.::~"""'; 

86 A. Pan"'"no 
17 

b I "'~ .... - Hı\ TARAFI 1 ınci SAHİFEDE - - BAŞTARAn l inci SAHİFF.J>t-. - emniyet nezareti dün gece ııu tebliği n~· 
f'"'h 13 u undufıu sırada küçük bir kıza ağır tedirler. Gazeteler imkan hasıl olur ol- ı d E k t • • 

347 A. R. Üzümcü 11 13 15 bir hnreket yaptı"ı için hakkında teddf ma:z Jnıili.zler taraftndan yapılmakta ~·apmı" ar ır. sa.o; mcr cı rıbhmına re Rmııtır: 
51 N. Üz.ümd( 12 12 50 k:ıı·etn <;ıkaıı Şevket Koçar adında bir olan devriye seferlerini Amerikalıların tanı isabetler ka,ydedilmiş ve burada oma ve Bari radyoları Yunanistanda 

663 y ektin ""hts bı'r scneclcn berı" ı1aıı· firarda 
1
.cli. .. 

1 
. _, bai{h bulunan gemilere ciddi basar yap- bulunan bütün yabancıların memleketi 

.,.. ı uzer enne -.ımasını ve JnııHU: •emileri.nin J ht } b" · -'-- k · · · 1 itki d b t_ -11978.~ i aJti yekWı Scvket K"""r izmu.t.c tutularak ı'z.m·ıre • lllL'! o ma'il mu eme ır sert yangıu.uu: ter ıçın emır a < arına air ir haucr 
~....- baıJ<a qler İçı·a serbest bırakılmaunı iı- \'e infiliıklar raJmrılnm: ---1 t · · B l 120446 i Umumi yekün J_!et!ı"ilmiş ve C. Müddeiumumiliğine tcs- . ~ .._.. yanıs ... ar o US ncıretmıştır. er in rady09u da oimali 

No. 1 14 50 liı.ı edilmiştir. Yakmda muhakemesine temekte, Ingiliz donanmasına ariyet ola- kılom~t~e uzaktan g-öriilmüştür. Yunaniatanda büyült bir mühimmat de· 
No. 

8 16 50 
baslanacaktır. rak destroyerler ve diier cemiler -.eril- Baı:ı~ın cenubu garbisinde bir demir poıunun infilak ettiiin.i bildirmiftir. Bü· 

No. 9 19 50 tJzerfnde esrar mesini ileri ıürmektedirler. yolu ıltısak noktasına <la bombalar düş- tün bu haberl~r yalan ''e iftiradtt 
No. ıo· 23 50 N~vyork Vald Tclegram gazetesi ınüş ve hüyük ~niilaklar ve yangınlar * · 

I.~ Program ve memleket saat ayarı, No. 11 27 50 IJuJundu.. Amerıka kongresinin şu iki suale cevap tevlit etmiştir. lngiliz tayyarelerinden 1- -
8.03 Müı:ik pi. 8.15 Ajans· haberleri 8.30 İNCİR jsmetpaşn bulvurında Mehmet 0 c;.Ju vermesini iatiyor: bir tanesi üssüne dönmem~. KONr C AHO 

•Mil~ P112• 8.50
0 

n- 9.00 Ev kndını -Yemek 338 M. Besikr;i 7 25 9 Hakkının üzerindt! 50 santigram c-::.;ar -1rıg:1iz1erin yaplıit harp bizim har- 1 
16

d • 
17 teşri.ni..u1~j gecesi giliz ~ ROM.AYA DOND'U 

istesL. .3 .ı;-,rogrmn \'e mem!Cket sa- 202 Pol Mikule.f 11 50 lti aO bulunarak alınmış ve hcıkkıncl.1 talık ika- bimiz midir, deiil midir? )ar ımaıı tayyare~ri Drac,:a ~e Avloıı-
at ~arı 12.331\iüzık pl. 12.50 Ajans ba- 150 c. Taranto ta başlanılnu tır. 2 a· yaya yeııi laarnnla_ r ya~rdır. Draç· .. Ro.~a. 21 (AA) -. Kont Cian<> bu-
bcrleri 13.05 Müzik : Oyun havalan ,1

8 
148 A_ıı...... .. ,.ak 7 

1
7• 

7
5
5
° K 11 N A R - üyük Britanya mailüp olursa la ltal:.-uıı les1SBtu~ şiddetli bir llilcum gun ogleden sonra Vıyanadan tayyar" 

türküler 13.'2<> - 14.00 Müzik pi. 18.0G 838 y~ 9 O<ünad ,,~ • • :~m~':z~an biz olacak mıyız, olrnıya. yaptlnı~ Hı Avlonyada büyük hasarı "ile Romaya dönmülitür. 
Program ve memleket saat ayap. 18.03 86~19 F..ski yeküıı .7 1 .arı ~ın mucip olan ya.aımlar çıkanlmış ve iafi· 

1

'---------------

Müzik : Radyo aSving• kuarteti 18.30 87157 lJmuıni yekfuı Karşıyakad Kemalpaşa ca<ldcsiııde Gazeteye göre e..ger kongrenin bu ıu- lülar meydaıw geln~r. +----·-- -·-·-·-·-·-·-·-.. • 
Müzik: Büyük Fasıl heyeti 19.20 Mern- ZAlıhrn Emin oğlu Alinin kahvehanesinde ku- allere cevabı müııbet olurn Amerilcanın BILIAllL ,I 
lel.."Ct saat ayarı ve ajans haberleri l~.45 81!)0 kilo Buğçlay mar oynadıkları gorulcn Hasan ve İb- ln~iltcreye kendi müdafaa~n bakımından . . n ARDA IUHTE- 1 Teşekkür 
Milzik : Beraber ve tek şarlnlar 20.15 :;o ton Buğday 

9 
rahim hnkkındc. takibata ha lanınıstır. en muazzam yardımları yapması ve kre-

Radyo gazetesi Z0.4.S Temsil 2L30 Ko· 
15 

&on Bun:ak 9 25 T.ranıua-u Ot IJif dileri bir borç gibi değil bir hedivt' gibi wi[L ıı•ı JIAUUZLER Rcfikamın vaz'ı hamlinde tehrimi· 
nuşma (İktısat saati) 21.45 Müzik! Rad-

14 
ton ·susam 5 50 carp•..,.d°' • OntO verme,şi lazımdır. • ft zin değerli doktorlarından bay Filt-

yo salon orkestrası 22.30 Memleket saat 173 çuv.al SusaUt 
20 50 

.., ~~ · .. ~ . ar.. Vqincton, 21 (A.A) - tyi malômat · - BAŞTA.:lı\1', 1 mci SAHiFEDE - ret Tahsin Soydamın gösterdiiti ha-
~arı, ajans haberleri, borsalar, fiatleri.. 912 balya Pamuk ~2 'a Goztcpcclc hır tranway ararosiyle bir alan mahfillere sön: incilia büyük elçi- tanın Almanyaya taarruzu iımini zakat, ihtimam ve nezaket büUin 
ız..," Müzik : Radyo alon orkestrası l0l9Q kilo Arpa 55 50 6.J • otomobil ınüsacle_ı.ı<! t.•Lnıiştir. Vatmanı sinin l.ondnıdmıı bur.ya döner dönmez alacaktır. ailemiz efradını kendisine minnettar l 
programının de\ amı 23.00 Müzik pl. 23. 2285 kilo .Bakla ~ 2

:l jı :\Iehmetle şofiir 1. mail haklarında halkı AmerWaclan hizmet müddetini doldur- . bırakmıştır. 
25 - 23.30 Yarınki program '"'e kapanış. 2:-:90 kilo Nohut " 50 hcveC"ana se,·ketıikleri kin tahkikat yn- mut dalaa elli deıtroyerin inailtere c ve- Romanyaya gehnce, yalnız aı- Aziz doktora nünnet ve ~ükran 
swwEt 

2 
:s:w _ _ 8 Pılımıktadır. ..ameaini talep etmesi muhteme1d~. ken barekita kolaylathrmak de- duygularımızın ihlağına gazeteniz.in l 

:·········:························••nuonnıou .......................... ~ ......... : . ·' ısı i:I, aynı :zamanda mücadeleye it- [a ~utunu rica ederim. 
! ! BUYUK ı· J .. KA. YE : : yıın. · . !niyet verici bir manzara! Demek ki Cc- f ·al daveti karftıında bulunmak- Avcılar Cemiyeti reisi 
: : ... : : . -

1 
Asla

1
! Sızı derhal seveceklerdir v ~ mil, ailesinin hakiki para sıkıntısı çek- 1 ..dır. MUSfAFA BAl,UTÇIOOLU 

: • • • sı;r. cc on arı seve.ccksiniz. On dakika tiğini anlatırken yalan .. ı · r • - ·- · ·-· ., ........ u .. ':ı••••m•••••• .. u•••ı••m•••••••ıny ..... a••••n• .. •••u•s•••••a••••a•"'••d .... e .• ,:,t ........ i sonra, kaçmak istediğinizi di.işiinerek ~imdi bundan şüphe dil soyde.ınemGış .. ı. katı k t ı "l k . . c emez ı ve u-ı a a ı a gu ece sınız. len eşiği asar aşmaz h d k y A.RJN MATiNE. LE · · 
_ Böyl~ ~on?şur~e?. Cemil yava .. Jadı ve kib~r fakirlik havas;nı e;e~re e~;~ff~~ RDEN ıTmAREN 
otomobılı evın buyuk kapısının açıldığı edivordu Terzihane .. te ·1 . EL HA . b. a· .. .. J • muş rı erı arasın- MRA . . 
~enı.şc··t ~er .. ıvd~~ .. onunde durdurdu. ela, mücevheret altında parlıynn mağrur sı·nemasında 
• ~· •U enın gor ~g.u en zarif bir kapı ve paralı müşterilere çok tesadüf et-
ıdk·T~ ge.1!-ç k_ı~ gıltıkçc daha bariz bir mişti. Bunların samimiyetine girmcğe 
Ş~ .ı e nıya ıçınde olduğunu :zanneder hiç he\•esi yoktu. 

YAZAN : V~ YILDIZ 

-
çalışıyordu. Döndü ve elini 
kasketinin ucuna kaldırdı. 

gıbı oldu. Yalnız bir uyanabilseydi' Ta•mör elbı.s' eı· b' k d b ' 
nezaketle tır. E t k b. d b · · JJ ı ır a ın ır masanın 

• ve • uyanma , ır en !re uyanmak, yanında ayakta duruyordu Kır sa ları 
- Fakat her şey o kadar intizamlı ki.. derhal •. u?.anmak ... Kendini evinde. ro- kısa kesilmiş ve hiç ondül~ yapılm;ksı-

23-

Gülen: dlüya görüyorum!» diye dü
fiÜndü .. Neredeyse uyanacağını. kendimi 
yatağımda bulacağım. Elektriği yakaca
ğun ve göreceğim ki bütün bunların hiç 
bir.isi olmamıştır. 
Kısik bir sesle fı:stldadı: 
- Oh, Cemil, bu kadar muhteşem bir 

)'ere geleceğimi beklemiyordum. Bf'ni 
niçin hlll11ya getirdiniz? 

- Muhteşem! Amma yaptınız ha .. 
Borç içinde çalkanıyoruz. Babam cntıyı 
tamir için ~iftliğini kira1•a ırermcğe 'mec
bur kaldı. Bu acınacak teferrüatt ... n bi
ridir amma. maalesef hakikate' mutabık-

-:- Babamdan be.ş on lira ödünç ister- bunu ut.:ıt~r veya saçlarım yıkar vaı.i- zın sadece arkaya atılmıştı. Siyah göz-
scru:t ne kadar çaresiz bir vaziyete düş- yctte, kuçuk aparlımanın gündelik iti- l<'Ti km: bakıc:Ja .. 1 g'ıbı' parlıyor \"e zck'ı 
tüğünü siz de go··ru··rsu''nuz·· . l ..,.. ..,, . , yat arma tamamiyle dalını~ bulmak! olduttu yüzünden okunuy d u 

Etrafı sazlarla çe ·ım· h B''t" b 1 h •• - ., or u. ı.un vrı ~ avuzun ya- . ~ l~n un ar.ın asreti anı olal'~k ben- boyu ve topluluğu kendisine hakim bir 
nından g~tiler. lki arslan heykeli bu- lığını sanyordu. tavır veriyordu. Gülene samimi bir eda 
nun ~ç~ akisler yapıyordu. Etrafı ~e- Kapı açıldı, kanadı geriledı ve tenha, ile ellerini u7.atarak· 
m~nlık h.ır yola v~ buı·adan da evin asıl fakat küçük bir cami kadar geni5ı bir - Hoş geldiniz' dedi Ziya r · d 
yo una girdiler. Bır çok küçük ve slıslü hol meydana çıktı. Bu muazzam 

0

saha son derece ıneınn~num · •re ınız l'11 

pençere_le;. g~l~erin üzerine göz kır- içinde bir be iskenı le vals ediyordu. Cemil takdimi yaptı·· 
pıyor gibi ıdi. Gillen .korkusunun dere- Nihayette, yukarı kata ftoTrru kavbol- - !şte annem' ded· 

0

So 'ht' k ccs· · b" d nb' "l r· ;.; · . ı. nra ı ıyar a-
~ı ır c ıre o Ç !"': . . mazd~n evvel helezon teşkil eden bir dına dönerek ilave etti: 

BunaBırakını.ı, ben gıd~ım C:emıl bey! mcrdıven trabzanı görülüyordu. Siyah - Bilir misin aıınc. kız.cağız. sendttn 
. • tahamın~ cdcnuyccegim. lçerı l.'e beyaz rner.ıp~ döşeme taşlarım yııp- fıdt>ta korkuvor ve buraya girmek iste-

gırmef,!e cesaretun yok. Bırakınız gide- ranmış bir halı }'er yer kaplıyordu . F.m- miyordu. · 

U ıtünden beri bütün İstanbulu saran bir ihtiras kasırgası... Biitiin bir 
Gendik kitlesinı esir eden sli1'eldi bir AŞK macerası, nihayet koca bil'' 

şehri coşturacak ila:.i bir nıtLsikL • 

BALALAYKA 
Harikalar şaheserinde, dün ya ainemact· 

lığının ikı eısiz söhreti! ... 
Nelson Eddy - İllona Mas.-;ey 



D SON TESHİN CUMA IMO 
J ~ L X2Z • 

TÜRK EDEBİYATINDA 

11\_ız.hme.tc..ik. 
Yazan: FUAT EDiP .BAKSI 

-8 
Bilenler 

Melımedin 

diyor lıi: "Saltın yanaf ma, 
dinlemez aman yumruğu,, 

Bir hit.nbcsinCle Hamdullah Suphi. 
lılehınedin ajmıdan tekrarladıiı : 
•Yat.tona ~n clsa. yorpnmm 7ap

raktan.• 
• Vaz gecme)iı hu ulaudao, bu kırmı21 

sancaktan • 
Beyti ile hc~ecanını konuşturmuştur. 
Fuat KöpriUünün diğer bir akıneı tUr

kUsU: 
Tuna boylannda .sua selvilcr, 
Tan ı·eli estikçe saais ailarmaf; 
Gül -~· '->'kaşlar atıer 
$u vi1'8nelilder eski ba~larnuş .. 

* Si~ bllatw .. hasta serçeler, 
Eski aıa. •est.mu be4»1-; 
Tuna ağlıyormuş bazı geceler 
Göğsiinde kefensiz şehitler varmış .. 

* ffay•i eski ozan al saza ele. 
Düşmanın içine diŞün ~-
De ki: Hor bakma~'ID 1K1 dtuıtm sele 
O, ,.etmi!r bir bl'mc akın~-

•Harp içinde bahar• şiirini yazan. Oi'
han Seyfi, anız Mehmetçiğin mübarek 
kanını hatırlatan ~llere bakarak diyor 
ki: 
Bu sene sanşa11 yüdü ilklMJıar, 
Çemenler üstüne solpn yab)'or. 

• Gilıli ....... hl(Jara. ....... 
titekli d•arı kımıltlatıyer .. 

* Cf!fl'W .. ,,_ cllşıpfie Wr ...... ' 
Yek eşsiz dola$an kumnılara ef., 
SerhalWI ....... ufukta ıGneş 
Alevden bir __. ~ '-tıyer .. 

* Kuşlann, bir aa mersiye sUld 
lW*an du.rulaD haz.in ihıemci. 
... -- acdaa ıtdJeriıa ~ 
blldnen balan hatsrlafı)'w .. 

Mitbat Cemal. memlekete ve omm 
kuı1ancısı Mebmede k:arşı du}'gusunu 

Biz o bvmiz ki, ne bir kavme ne ltir 
fenle esir, 

Hür olan millete ıo'k taç oluyor, yer a 
sem. 

. * Gölcemiz. sartwı asnn ezer, l'dvare )'Ü-
küz, 

Şiibedunala yeria un.ine bi:ı malıku
küz; 

Bizi eyyame sararsan s;ına söyler: Tür
küz! 

Biz o bYlllİZ ki, ne bir bvme, ae bir 
ferde esir, 

Hür olan ıWllete ~ök ta( oltQ'or, yer de 
serir ... 

* tıd Ü( oilunu her ,-alide birden gömeli, 
Vatamn körpe kemiklerden ibaret 

a.-li; 
Kiyliiaün tutmuş o bünyanı kadid ol

muş eli; 
GİWll etsin bizi IBİlet1ere IMutlar tasvir, 
itapta 11tazi • kml Wkah •uzlİM ziacir. 

Ben el~. '\-arlığımızı kahramanlığına 
borçlu olduğumu:ı fongatk.ar lılehmedc, 
gönlümün küçi.ik bir armaganmı tak
dim edıyoı:um: 
BeJdiy• hwlllıll• d.ürt bir ya111111, 
Slr&.1 vennık ywclam daiau • 
Gene inanmıştır Türk 4estanuu 
~niia --Yı. yw ......... 

Göderi H1lkta, tetikte eli, 
~ Mllen kulak \'ermiştir .. 
Geçik es s1paa•. ıliıe ternelli, 
S.w lıo~ Ntıs ~mi~1ir .. 

Dostuna lwcaiı a(dd.a anıma, 
Düşmana kllitlf ,._ ymnrai'tt
llilealet .,.. ld : ·Salnn ,. pı•. 
Mehıne4in dinlemu 11mart 7•'" ttıfa.• 

.--. haylarmaktadtr : Gate uı-..- .. -. baynis. 
• • • • • . • . . . Haberler iletir köyünden riizgir .. 
~ tarihe piea, .a. ......... ,. Y..._ (İ~ Ma panıaiı, 
~ titremiJeD t1mc eli, izaM blq; hMioil adında ıannapıu var_ . 
Ba yolun hu yeri, nfmnda ö1enlerle . FUAT EOtıa ftAKSI 

dolu; - Btn1 -

rENI ASIR 
ESE Z:S !&SS! 

1

--·-·- -,,,ki~;;~ s6ndür6i;;;~j'j,; .k~~d;·- - ·-~ 
lC.Z 

- BAŞ TARAFI 1 ci SAYFADA - rllmek sureti) le c" !erin sokak kapı-
vl mutbak, furun, ısıtma cilıaı:lanmn lannın iç Jcısnundaki vestiyerlerin 

1 dunum t.ıkaran bacaların dı~rıyn hiç Uımamı veya bir kısmı ışık :sızchnnaz 
1 bir suretle ışık büzmesi swnıyacak bölme olarak kullanılacaktır. 
İ şekilde tanzim olunmaları icap eder. 15 - Blnalarm ışıldan yukanya 

7 - lia\'ag;w. maden dökilmü fab- aksettiren dam ve terasalan tadil em.. 
rikalurında ve di~ sınai kimya mü- lecek, olmadığı takdirde maskelene-
esscselerinde imal sebebiyle hasıl cektir. 
olacak ıpklar dışarıya sızmaması için 16 - Fabrikaların ve cllğer büyUlc 
maskelenecektir. bi.nalarm il.itil camla veya ..aat bir 

8 - Faaliyetleri binalar içinde madde ile örtiUU daınları ve su b-
olup umuml teörinııta ılüzwn co.ter- narlarında bulunan genff camlı sa-
rnlyen müessese ve fabrlka1arda alet- tı1slar ~ mui boya ftJ'& ımll N 
lerin görillmesi içiıı maslc~ et sürülmek suretiyle maelreJenecektir. 
lambalan ıkuUanılacak; aleY ne :işli- 17 - Jpc abettırm mal-me ile 
'-"en kontrol Aletleri de maskelent?Cek- &tülii dil% daınlarm ve psfılth, ~ 
tir. ıiolalu yolların. ince bm veya toprak 

9 - Fabrikalardaki küller ve ~- ile örtUlmelcri lhımclır. 
lar dışan nakledil~~n evvel sön- 18 - Hnsusl binalar :ve evlerle ki-
iürülccektir. raya veril~ bütün mahallere ait b-

10 - MotörlU nakil vasrtalariyle rartma işlerini o binaları işgal eden-
koşumlu ve sair arabalr. bisı1detler ler yapacaklardır. Ancak kiraya veri-
csas olarak ~ıklarmı söndürecekler- len aparlım.an ve aparbman gibi kul-
dir Büsbütün ısıksız kalmaları mÜtn- lanılan evlerden koridor, merdiven 
kü~ olmıyan h;llerde motörlü nakil sahanlığı, bodrum, tavan arası, çama-
vnsıtalar.ı ve bisikletler dış l§ıklannı flrlık gibi binanın kiracılar tarafuı-
ve arka Jambalanru kılıfla ve yahut elan mQşte.reken lrullamlan kısunları-
koyu mavi kalın bir veya ince iki nm karartma tertibatı bina sahipleri 

l
cam ve yahut koyu mavi kalın ld\ğrt- tara:fından yapılacaktır. 
la ma.c;keliyeceklerd~ 19 - Şehirde mevcut her evde ve 

11 - 1'.renler:, vapurlar, diğer de. nttede Oulı.m.ursa ltulunsu.n her mü-
niı. vasıtaları işaret feaerlerini mat- e11e1ede ktii miktarda mukıtlemnlf 
lup surette maskeliyecekler, iskele, cep e1ektr.ik ve petrel IAmhalan; ge-
lstasyon ve hatlar, makas ve sair ter- mici feneri ve mum gibl tenvir Tasl-

tibatlar, hat ve tren işaret fenerleri ia1arı bulundurulacak ve geceleyin 
iyice maskelenmek şartiylc reıı1tleıini vazife görecekler bu mabemeden bi-
ınuhafaza cdebilettltlerdir. Vapurlar riJ'le mücehhez ıbah.macaktır. 
proi,..ktörl"rini kullanmıl!acaklardır. 29 - Karartma malzemeleri rutu-

12 - B'n::lanfaki penç~re ·ve diğer bet ve havadan müt.eeB.r olm.ıyarak 
f ınenf-ezll"r·n maskelenmesi mecburi- uwı za111&n maksadı telllİll edecek 
dir. Bunun için k hümıeleri.nin derecede metin olacaktır. Gü.ndiizün. 
geçınes·ne mani olacak koyu mavi kaldırılması.na müsaade edilen ka-
·ıreya siyah yünlü kuın::ıştan, koyu l'M'tlna ıertipleriaia sece olmu:a ça-
mavi veya .siyah mu.pınbadan mamQl INcak faallyeıe geçirilebilecek şekU.. 
.storlar, madeni veya tahta pcnçere de yapılm• olmaları kap eGer. 
kapaklan ve kepenkleri yaptırılacak- 21 - 11-m lııina1Mıa iç ıpldarr 
tır. Pençere çe~veledne iyi Mya- aaa karart:Uma ve maskelesıcıee ı... 
~ peavre kamdnl \Reiine ım- zırlıkla.n 1-12-940 tar.i1a1De kadar ik-
şamba, karton ve diğer ambalaj 'ki- mail edilmiş olaeaktar. 
ğıUarı &ibi ışık hüunelerlni geçirm~ 2t - Bu tedbiı:lere riayet etmiyexı.-
ym nwbetne 1eriJmek $Uretiyle de !er haklarmda (3512) sayılı Hava ta-
maskeleneC(!kt.ir. llft'ıızlanna karşı brunma kanunu-

13 - UamnnJ mahal1ıerdıe fabrika ve mm 28 ncl madde.sl ahktmı tatbik 
müesseselerde iç tenviratın medhal- eltmacaktı.r. 
&enhı dışarıya smuması için kili 23 - Bu talimatın ahHmını utbt
genişliktc iki~ ıpk ~ böl- b pasif korunma amiri bulunan Em.-
meler yaptınt"ac&.k ve ışrk htb:mcle- Diyet müdürlüğ{i ile Belediye ve 
rinia dlpnyl .smumua için her iki jandarma teşkilah memurdur. 
kapınııı aynı mrwiıııııda açılmaması Pasif korunma kıomlsyoı:w 
temin l'dileecktir. Reisi vatı 

a.'!,!- ~~ht~~d:_\'! ~-ah peı:e ~ - - - ·-- FUAD T01tSAL 
.......................................................................................................................................................... .. ............ 

lzmir Sicili Tıcaret memur- . 
latandan: 
(TIMiia illl'acmıt Ttfıırk .4nrm• Şirke~ tiımcet un••Ylc İunirde Alsaneak

ta Mı llJe c.ılıılainde 1'8 nwrada T&ddye Climhuriyeti dabit \'e hari
alnde mmnul ve gayri ntMDul yaprak tütüa alım ve satımı \ e ihracı ve ko
miS)"ODCUlulu ile iştigal etırt:k Ü7.e."e teşekkül eden işbu şiı·ketin ticaret uu
vanı ve •tuıt muka\·~ ile teşekkül6nUıı tasdikini havi mahkme ka
IWI ticaret bn1m11 bükiimlerine göre sicilin 2872 num&rasına kayıl ve tescil 
eclild ... ilin eı.uauı-. . 

bmir sicili W:aftt memuru resmi lllliihiirü ve •'. T&.~lK imzası 
ı - MOKA VELi!: -
2 - MAHKEME KARARI 

T()ır()lf tmrACAT TÜBK ANO~İM SİRKE'Jİ ISAS ~IUKAVt:U'NAMl"Sİ 
Bİ&İNC'i FASIL 

Teşekkül, mü ~Mer, um an. mabat, merkn, müddet 
Madde l - İkinci ~ yaz.ıh m~isler ar.61\cla. mer'i kanunlar ve 

işbu esas muka\-elmmne hükümr..rine göre idare olunınak üzere bir Türk 
MQQim ~keti teşkil olut\reı.qtur. 

M..w. 2 - Şirket nılli!~'lısJeri .,u esas ınukavelcnameyi imzalıyan aşa-
öda isimleri yazılı zatlanhr : 

1 - Azix Borovalı. t~voğlu İstildil caddesi ~ 209 İstanbul .. 
2 - Abmet Borovah_ Atatürk caddesi .. 362 İzmir .. 
3 - Memduh Al.an.. Doktor Mustafa bey caddesi Ferruh apartmanı İzınir. 
4 - llilzchbıır ~t Barovalı.. Atatürk eaddesl : 3Q İunlr. 
5 - SenW ~ub A'sın. Dokhır Mustafa bey caddesi Ferruh apartma

nı İzmir .. dir .. 
Madde 3 - Şirketin t.:nva.u (TÜTÜN iHRACAT TÜRK ANONİM şbl

KETfl olacaktır -
Madde 4 - Şirket aşcı~ifa yaz.ılı .nıuamelat ile iştigal dmek üzere teşekkül 

etmiştir. 
S'arketin ıuc;badı : Türkiye Cümhuriyeti dahfl ve lıaricinde mamul ve gay

ri mamul yaprak tiitün alım ve İhraç ve komlsyoncufuğu ne iştfpl eyfe.. 
mektir .. 

S'ırkat balada tasrih oluna'll maks.ıt i?e doğrudan doğruya ınünasebettar 
bulunan biHlmurn malt.. tic:ırl. smai muamellb icra edebilir. 

Ne'Yi 'ıııe mahiyet itilMariy~ ~ maddeler ükredlıen muamelattan gayri 
her ha~ w mUMMr.üt. ibo.sl ~ket için nail g6r.fltdiiğü takdirde heyeti 
idarenin tekiifi üarine heyeti Ul'llUmiye tarafmdan ittibezı karar edi1nıesine 
ve tadil mwyetinde olan .... brann hüldhnetçe ta.& edilmesine nıüte
,-akkıftır .. & suretle ta.cit. edilen bnır işbu mukaveleoaıneye zeyfen ilave 
ohmur. $&ket esaa mabat n -.ı-.nn muamelltı :mn.unchı kanunu maMu
suna teriilıauı emvali pvri ıwnbıJe t..arnıf edebilir. 
• Madde 5 - Şirketin merk:!D (mnir) olacak-, gerek Türkiyede ve gera 
ecnebi memleketlerde lihuo firiildükçe meclisi idare tarafından heyeti wnu
miJeYe arzıedilınek $arliyle $Ubeler açılabilecek ve keyfiyet Ticaret vekale
tine ihbar .'il ~ Dk edilettktir. 

Madde 6 - Şirketin müddeti tmmmi hükümle.re ve işl>u esas mukavelena
ıuede yazı.lı ~ veya :'lev~i uammiyece verilecek bir karara iniwtenj~ 
kat veya &emdit edMmedtk~ teessüsii kat'i ~ :itı"bftttn f:?S) yirmi be~ 
sent!den ib:m~t. t>l~!;r. -

İKİNCİ F.ASIL . 
Senaa.)e - Se~ -..e suret ve şardan . Sermayeni• 

iayit ve &akisi - hine senederi 
Madde 7 Şlı·k:etin lOC'r.-.:oyesi. b:Iıeri be$ yüz "lürk: lirası kıym4'tinde döct 

yüz lüsseye münkasim ilci y .h biA Türk.. lirasmdan ibarettir. Buıılardan iki 
yüz altnuş lililsıesi ııanuı l: P yüz kıd. Mssesi bedelleri tamamen tesvi,ye edil
dik ten sonra hamiline muharrer o..laeaktır_ Gerek nama ve gerek bArniline 
muharrer h.ı.se seıııetlerm:rı tamanu ~ gösterildiği veçhile tamamen iş
bu esas mukltvelename altuıda Kn7alan mevzu müessisler tarafından iştira 
ve taahhüt ohmmD$Nr şöyle ki: 

69.000 Liralık l~ nanu:ı rr.uharre.c hisse senedi Aziz Borovah 
3ı.50t Llnılık i5 hlırlline muharrer hisse senedi Aziz Borovalı 
11.8'0 lir-.Jık 128 DR!Wl mul>..arrer hisse ~ Ahmet Borovalı 
32.500 liralık 65 himillo~ mulıarrer hisse seaedi Ahmet Borovalı 
10.000 liralık 20 nama wuharn:r hisse senedi Memduh Alan .. 
2.580 lirauk 5 hamili'le muharrer hisse senedi Müzehher Ahmet Borovalı. 
?.500 lirahk 5 hAmlline- muharrer hisse senedi Seniha Meınduh AJan. 

Taraflanndan tamamen \'e defater. iştira ve bedeDerinin dörtte biri taraf
lanndan tediye oiwunuJtur. 

Madde 8 - Müessisterin şirketı tesis için ihti)'W ~ri masarif tesis 
beveti umumil esince tasdik ohmmak şartiy]e şirket hesabtna ka7delan. 
caktır .. 

Madde 9 - Şirkeüa bt'l teşeklriilü .sidlet1 .erma~ ta= gwna jşll
rak ıubbüt ve rubu bede1ı *vlet ı..kar,. v.,.. 111111ı•er bir .....,_ ..,.._ 
cit ediWUrtea ,,. llÜ ~ malabmece şüketia t 1 1 

........ * ...... 
SOAra sicili 1 imrete tescil ... illıM arihindea ballar. 

Madde 10 - Sir.ketio kı.l'i suretle teşekkülUnden. sonra sermayenin müte. 
baki taksitleri idare meclisince tayin olt•acalr 2amamarda şeraiti mukarre
re-.·e tevfikaa mııhssa•ı.ı=ı vava dP.fateıı tahsil oNnu.r. 
İşbu ta}eple.r resmi fıl\t.eh'! ve sirket: merbı&inin ve şubelerinin bulımduiu 

şHıirde çıkan 'bir pzete. ile ıt.bl Wr ı.ıdta ~I ilan edilmek surett7le lft'a 
ohmur. 

$irltetift kat'i teşekkü!.üııöen e\'VC·l şirket sermayesine iştiraki taahhilt 
edenlerin hissderinl ahı.na devir ve fen! etmeleri memnudur. 

Madde l 1 - Tayin edr1en zamaabrda tediye edilmiym taksitler için bir 
güna ihtara lüzum kalnrahzm ödenmesi icap eden günden itibaren şirket 
lehine olanık yi.w.ıtle (Beş) faiz yütfdiilecektiT. 

Hisse senetlerinin tal.!o olunan td:sitler1ni tesviyede teehhür eden hisse
darlar ~E-1~ bir ay "amb ile münteşir iki ilıinname ile ve son illn tari
hinden itihlıren bir ay 7arfm:la b!! tatksit1eri i.idemeğe davet olunurlar. Bu 
müddet zarfında dahi tak-p ok.ıan tmitltti t.esviye etmiyen ~ borç 
ödemeden imtina etmiş ::.drlulunarak hisseleri şirket eshamı borsada mukay
yet ise borsa komiserliği vasılasiyle ve değil ise müzayede tarikiyle ve No
terlik marifetiyle talibine s·~tı1ır. Ve eSki senetler jptal Nı1erek ~ıiae a~ 
numaralan havi senet)~ VPn1ir. f"ltaı edilen hisse senetlerinin numaraları 
gazetelerle ilan eclilir. Satılan hisse senedinin ..atış bedeli l>ezkiı.r senedin be-
deli muharrer ve muay ·~':linden a~ ise aradaki fark senettin salu'ln evftlin
den tahsil ve fazla oldui!U mkdi.rt!e fazlası kendisine iade oh:mtır. 

Madde l! - Bedeli ta:nr.n~ tesviye edilm ·,alan hiıBe se•ıııedıtt' •baş
kasına devır ve sat~ ha~ iltı: ~ .soo hamil ile arada devren senedi tasar
ruf etmiş kimseler ıncz.":Ur ~ned.n bakiyci bedelinden dolayı şid.ete karşa 
müteselsilea mes~ E.ı rr.esuli,Jel her fariğ haldonda ienıjbn şirlet 
defterine kaydindcn :t~~ üç sene sonra sakıt olur. 

Henüz talep edihni'Y'!" hb:e ~1tetlerinin bakil~ b.!d~i trdiye eden his
sedarlar bu ~ jQn tcrr.ettii hissesine ~inlk iddi:asmda bu!unamıyaeakmı 
~ibi kenailerine ~ hir l't'".-.nfaat tı:.ıaioini dahi isti;yenede'. 
~ l3 - Kat'i te<Şdlrlü.Uündeıı evvel telliye edilın1' ola&ı rwbu bedel içia 

verihni~ o?an n'Clkbu'Z t~kküıü kat"i:ri müteakip azami W; ay :zarfında aama 
m~r o'Ltnlar nama muharrer ve laimirıne muharrer olarilar &. himmıı:ııe 
muharrer muvakkat sen,.tleı.!e değiştiri?ir. mtihar.l tahsil olnan bedel .iş_bu 
muvakkat senet üzerine kardolunur. 

Son tplgjtie tee,Y'e'Si :1:: ~r ndlna veya bimjline muharrer mali__... 
lene ~tiritir. Hme "'"'"?edatınnı kOçanh bir deiterden kesilmesj ve ibede
rinde sıra ncmaraııruu sirltf':5n l'e:ilLIİ mühürünü ve şirket. namına imza ana.
ia rnaua elanl.rm ~. ve .$İrketiıa UAYW ile hp1 kül ~ Mıilt m"Hı 
rini ft şirket sermayesinin ı u!l.:!ar1 ile hisse ienetlerinin ehva \le mebdiri
ni ve hWıe amellerinin ır.ukayvet kı)netk!or.inr ve tahsil olunan bedelitını ih-
tiva eylemesi rm.ıbeaicm. 

Bili ibisse..ieMt1f.dr..in nim.ut-eleri ihraç edilmezden evvel t.asGik eGil-
1nek Ülilfte Tiraret ~ tevcS ei.ilir. 

Madde 1' - N.ı.aa ımlhıııner W-.e ~i sirketia muvaıbkati aa.ksı
zın ciro veya ile,• m:! il~ ahara devir we ~ ultmMııtlir. Ancak ha-... 
ğın firbt veya üçüncü $ah1slar bl·bncla muwber ~ ~ ŞI'~ def
teri rnıtMumna lı:aydedL1mesi lazımdır. 

Muamelei kaydive senedi ;Jaıu.ı hisse ~i :veya aevir ve ietağtm ta

tık ~•me ibnm etms izerine icra otu.nur. $irbl cir~ ..,. Gr#ir ve 
fera~ beyannamelerinin sıhbaüerıni tabkib mecbur dıeji.wir. 

J(Mte ıs - Bme senetieri şirket nazaı.nda «ayri kabili tecezıiıdiıw. Şir
ket her hlSie için bir sahip tanır. Hısse senetlerinin müteaddit saLipleri iu
ltı.Dduğu takdirde~ karşı ~lan haklarını ancak müşterek bir mümessil 
va. ıtasiyle ~timal edebii~r. 

Bir ~- intifa ha.'<lona sahip olanlarla mülki_yetine sahip olanlar ayri 
ayn eşMs olduğa takdirde bunlar aa şirkete ~ olan haklarını kez.alik 
ınü.şterek bir mümessil vas•tasiy!~ istimal edeceklerdir. Aralarında mw ede
medikleri halde &erek J.'a:-lacak tebligat ve &erek wnwai ~ hazır 
bulunarak reye iştirak iQıı .şirket yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar mii
teaddit ise tayin edecelrJcri mümessili tanır. 

Madde 16 - Hissedaı:l&r oncak malik oldukları hisse seııetler.iniıı bedeli 
mikdarmca mesuld~r. Binaenalt:-y• kendilerine hini taahhüt ve imzadan 
kabul ~ olduklan na!·d? taahhütler mikdarmdan fazla bir mesuliyet tah
mil edilemez. 

Madde lT - Bir hisse <:Niedine malikiyl't işbu esas ınukavelename milnde
recatına ve umumi heve! kcırarlarııüı ınuv.afakati tazammun eder. 

Hissei temettü ile ihtiyat a!·çesı üzerindeki ıuuhtanel hak ta dahil olduğu 
halde bir hisse senedinin 1•ilumum }-_ukuk ve \'C'caibi o hisse senedinin sahi
lMne aittir. 

Bir hissedarın varis vey:ı dayinleri hiç bir \•esile ile .şitketin emval ve em
likinin tahtı hacze nz'r.u talep ve şirketin umunı idaresine müdahale ede
mezler. İstifai hukuk içjn ~ktlin rr.uhasebe defteri ile heyeti umumiye ka
J"arlannı blıeJe meelııurdarlar. 

lladde u - Umaml lıeıyet kararla ı ik san temettiiknlen veya feovblade 
O.yat .. Q ! ı' ..... ayrlhcak bir mil:dar akçe ite bir }nıqm hisse senedatmm 
tNdCf!ftld&waıiedJr. 

- Dl."V AMI VAK -
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Bo1'relfcrden idrar rorbasuıa bclar y........_ Mltal8klana RIİkreJlı:zw ~ 
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lli•r Merin cM'""k JmdıMilü aıtlinr •• ~erkek idlw sorlbkllınnı, eski 
" ,... ...... ,,......., mr•• ım ·-......... n sil i6-n ........ 
l»öwl J 

1 
............. M hJnr f-m eler .• 

t.,.,., ·-.. tı ........ re,,, .. .., mw olar .. 
DUAT: llSIMOBLO lir•mm I.....,..._ mawlqSr&. 
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D. D. YOL.Vdtl 8 Net~ KOMtSYONUNDAN: 
mnir Kemeri - ltijıthane caddellinde 242 No. ı. diikkinıv üç. .aeliii ( 4.32) 

lira maltanmteR lledet lzeriMlen açık arttu:maıfa ~ 1Weııi29- I 1 -940 
sini •at t5 de ,..p ... c:ainıdan imıHilerm (ll.4G) liralak M. temiua makbta· 
~ 1111&W)Je• -nkitte AJ.ncııl:ta ialetme binawvl.Jci knnıiqoawnuza cd-

_._-" .. _.s..._ --- • ~......_- L+ • " •• ::LL..1!.... m-. ICIRlllUll"o -ırannlnftell qu:unw IUllC ve 80r .. ııuc:u1 ...... .._ __ IL. 

n. ''· 19, 12 4'886 c2301 > 
uv• &ı..111MAL 

D. D. yoı ı "..!U a iNCt ışı.ETME MODOM.OCONDatı 
4000 Ura muhammen bedeUi (llO) ton odun 28/f 1 ~ taftl.iwde ıaal 

1 ~ de Altancakta ifletme bina11nda komisyonumuzca pazarhlda aatın alma
cakbr. 

!atddllerin 68& liralık teminat makbıazlariTfe muayyen nltitte ikomQyoııa 
ıelaadlai llzırnc:hr. Şartnamesi qldme kaleminde cöridebi1ir. SI01{2ti6) 

nida DEl'l'R8 P'RI 'CINIMlf: 
B .. 'I'' 111 Ahmet aiha Girill AlıımeClin &.tdwak ıubniae el.a 144 tiıa 

11 k..., lıılilll EMliıık aat11 beda ~ dot. Mciz cdMn Btri.ci Sıal
tam,.e •••llaıiltia Hacı Ali caıU · '• kiia 272 -..11 •e 4M lira ka,.me
tiDIWD eTi ~ idM-e ~ti blmiriıe 2 t &iia ıııl&cıW.tle .W.,..da,.e çaka
nı......,. T...._. 14 a· iwr•iınaıa M8 sa. si1ııii wat 1 S de .._ idne. 
hqetiı.e .. ··- ilaa ....... 22, 29. s. '. 5093 (2459) 

ım1m •z•ın••......,..Mr: 
Hana pap tauesiııa._ bmıı Haci;y. olltt Aa lem lldık u L~ikwa 

Batdurak tUbeııiıse oban 165-6 liTa 6'4 bnq teıwt 'ft!l'lili \eı;lıaı:id- do
ı. b1ıcia .a.. llla.ci K··-. K T wwww., eıı1ı1 • ı1ıt W1i1t SOl,tt ~ 
'81 y_. .... W==• 4'U6• t.ineıle '8fJ84 ltiı ı h.ıi ..,_ iiıı1w •• 
yeti karadyle kat•ı ihalesinin icraat çin on p midılldte ..W..,..411e~e ~ 
rı ....... 

T .&ipi.erin 1 Biriucikinun 940 Cuma gine saat ı 5 de v;ıa.,.et idııııe he,. e-
tine müracaatlaa illn ol~ur. S"6 (2~) 

İZlllR Wi i'ERDAJIUIDaJAJlf: 
IWıf lı:. lteerir'llııin Kuw L• ..... oJaııa IS? lira milli emlil.: saı. 

bedeli ~ doları- Nıciz eclilıea Kaqııpb Alaybq ...ı..tte.u.in 1694 
ncil Seaıi ~ klin f 1 ~ n 1 Sil 11ra kqnaetindeki arWll v.itqet 
i .... ~ bıaai;ıla bt"t Aı' • ıiiıı i&raa için OR cüa müddetle müzayedeye 
çıbnlnufbr. T !V İ• 1 Bisir.ilcbu· 94G Cuma Riiaü aaat 15 de vilayet 
idare heyetine llllrac.aatlan i11n olunur. 5091 (2460) 

lr,ıniz Fiat Miirakabe komis
yeaa Reisliğinclen: 
...... aledüıiilıllwi ve kaı•'' n .... • ıb rııia 14/1 l/940 &A-

ria ,,. J/t 4668 8Qllı bruaame iiriu ' t t ' ' b. ite mArz d·;r 
nizameeme i1e puif konanma nizamnaa ·ı de ,..a. -.. ~ .. PL 
göeletien evamn mihlar Ye hucünkil ..... fiıalle-- 2),1' l /Ha Cwr
telİ ginii Mllıl: 12 ,.. bıdar bir hıe,.nrıamıe ie cl.bM t-iır ii.,.t --~ 
k~IMI reDl.iiine bildirilmesi 29 n'l°?V Milli 1'.- k er ui 
h~ olmalla keyff1'et alib.ı..rı-a "'X=mi,ıctle iliıa oı...-.. 

llETANI MECBURt Ol.Aft qTA ŞUNl.AlUJIR: 
-· Altmaa valttan qaiı mavi renbe • '..W ~ 
- Mawi camlı ve maekclcnmit gemici Jk • ı. 
- KarartaLaıı feıaerlıer, peu.ol li~ 
- Halil ıpklı ve mukeleamit cep li • ' a. 
- Mavi renkle maskeleem• el I~ 
- ~ mavi veya si,yah yiinlii luı.~ .to.W. 
- Mideni veya tahta pence.e kapdları -.:qa lstpe.kieti. 
- KoYI' mavi ve,ıa ~ m.umlu mupmbadan 9teflw. 
- K.,.. lt.nafhr, lftQflllDLalar. hl'tonlar, deniz ambalaj kap:J.. 
- Yai ~e ---~ --= 
- Aleluauı .. eWmik eı-. 9111 el \imbıJuı. .aa.ıa .-c 
- ICey• renkli nınilc lııoyaları. SG75 .-------------•·:-:-···--·· ... ··· .......... .-. • • 
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SEANSLA& : UI - 1 - t DA. tzMl'R S!CJL? TtCAııtET MEMU!t-

, .. ~=====·liıl:=mız~ .. =-aiv:;;e~ı:• ::·~ LUCUNDAN: 
-Aron Politi~ Ticaret unnniJ.e hmir· 

ız.ım 11Wfct ICBA IUm:URLU- de Kara Osnum oğtu 'hantft<la 5-tt-11 
ôUNDAN! nll!nQrafarH heto tiif"lü mahsulitı ant-

hnm- u.lik ~ eytam bankasma birin- _, ,._ . 
ci derett ve sinılıl ~ oı. .. la- ye aıJlll ft sat11111tıc iştigal eden Aran 
re daittıam:e satk .. we k_.! Yftiien Polittinin işbu ticaret •nvanı ticuet ka
hmmle karan&ada lnönü caddesine mmu hükümlerine göre sici11n 2Sl3. --
726 a&uıın l:? parselinde kayı.tlı 555 n.u- mar&slna kayıt ~ ten edildiği ilin 
nıara tajlı ve ıo.ooo li&a muhamtllıe.D obıııur. 508& t24il) 
kaymctli ve sair İuzumlu izahatı dai.re-
miziJ:ı 939/9350 sayılı dosyası içindeki 1ZMU1 l ~ :k:.RA VE 1FLAS l\11'..-
tapu kaydı ve vaziyet raporunda yazılı i\lU.RLDCÜNDAN· 
gayri menkulün mülkiyeti açık arttır- l •• • • 

ma surelile ve 8-1-1 numaralı emlak ve 27-12-933 tarihınde ıflasma karar ve-
eyfam bankası knnwıu mucibiace bir rilen müflis ŞUin :zade Ziyanın iflasuua 
defaya mahsus olmak sarti,}•1e arttırması kapatılmasına İzmir Ticaret mahlceme-
26-12-940 Perşembe günü saat 14 te va- since 22-10-940 tarihinde karar verildi
pılmak üzere 1 ay müddetle satılığa ko- ğinden keyfiyet icra vt? iflas kanununun 
nu1du. 116 me.ı maddesi mucı"bince ilin olunur. 

Bu arttırma neticesinde satış bedeli Dosya numarası: 939/10 
her ne olursa olsun kıymete bakılmıya- 5Ut2 (245'7) 
rak en çok arttırana ihalesi yapılacak
tır. Sata peşin para ile oluııt ~iden 
yalnız yüz.de iki buçuk deltali.ye m.ısrafı 
ıdın1r. tşbu f'ayri menkul üzerinde her 
baagi bir ~ hak talebinde bulıman
Jar ellerin~lti resmi vesaik ile birlikte 
15 ~n zarfında bmir icrasıne müra
caat'li>.!'t liıı.ıınchr. 

Ak.si halde hakları tapu sicilinee ma
liım olm:ıcl.ıha paylasmacbu hariç °'" 
b:rlar. 15-12-!Mi tarihinden itibaren sart
ı:ıame hu ~ açıktır. Taliıt ola.n!oırm 
yimir ,.Ni blll!illk teinin.at akçası ,~'.Cl 
mini bir b:ınka iti.bar mektubu ft 939-
909 ciılqa n.umarasiyie h. ikinci icra 
rumurltfi!una mitracaatlan ilim olunur 
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SAHiFE 4 V'F:NI ASIR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ SİY ASİ İCMAL E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunanistan askeri 
vaziyef ni emniyet 

Hindistanın mildataası 

Asker mevcudu 

Yunanlıla1 
Leskoviki 

zaptettiler altına alıyor bir milyona 
Yumnistanda askeri vaziyet çok mü- çıkan)dı İO bin kifilik bir Jtal-

Bu harbıG nukadder sonu 
lnı{İltere mut
laka muzaffer 

olacaktır 
Za~uri yeni tedbirler 

sait ola k inkişaf ediyor. Gelen resmi yan OTJUSU bozgun 
1 1-J"gl rden ve neşrı:-dilen salahiyetli . 
ı rl rden çıkan netice sudur.: Yunan lngilterenin her cüzü h ı · d k ·ı · r Alman i,gali altındaki 
ordusu, Arnavutlukta !talyanların en Sadakat teminatını Q in e çe l lYO milyonlarca hal 

Hükümetçe alınacak kararlardan 
·r· kısa za a a ilan e ilecek 

mühim aske-ıi fi.<:lerinden biri ol.an. ?ö~- ''er·ne 111etird·.. in11ilte e hesabına 
ceye p k yakın mesafeye gelmiştu. Dı- .,, :1J eu· vu· MEYDAN MUHARE· ?fi x~x--------
ğer i' rftan sahil mıntakasında hareket LdondHr~,d~ 1 (A.Ah) -AvamlK~haakra- I G ÇallfJ)10f'- Ankara 21 (Telefonla) - Dünya ahvalinin gösterdiği li.izum Uzcrine hükü-
... d n Yunan kolları11ııı ela, diğer müh· lm sın a m ıstanın arp gay.ret.en • BES NE 00 RU N k 21 (AA) A l •• - k d b b 1 H d evyor , · - vusturya metçe a ınması zaruri addedilen yeni tedbirler peyderpey ilfin olunacaktır. 
C! rk z o1an Ergiriye doğru süratle iler- ın Aa eyahnabtt!1 ·ıuk ukn~t hın ıs~a.n nka· Radyo gazetesi ltalyan • Yunanistan ~şiduku Oton Nevyorkta bir nutuk Başvekil bugün öğleden evvel alınacak tedbirler etrafında Dahiliye vekaletin-
] d kl · b h · teş menzil' altına zm mry ar ın 1 at sa nesının a- soyleyerek 1 ·1t · Almanya t d l lm "~led t 16 da b l ~ı l · kil 
" ı lenkvc ~ sctt n a ld kl anlı 1 zanı1dığını, fakat düşmanın İngiltere harekatı hakkında aşağıdaki malumatı f d t ndgilı ererun, 1 k 1 d a~I- le .mheşgut. o ~ş ve o&'tm' e~ sHoJU"ükü. a .. saa alın aşvk e ".etkte to~ andan ıb~ra ye .-
nlabı e~ - vazıyf' e o u arı aşı - h b .. 

1 
l k h b. d v •• • • ın an zap e en mem e et er e mı· en eye me rıyaset e ıştır. metçe aca yenı ararıar an ır tane~ı 

G . . hı1.'-i ~- ı y ar ım mparator u ar ıne ogru go- verıyor. l ki · · · ı· d · 1 h b" k b' f d D h·1· k"l . . . . maktadır. orıceye ar.. m ~peıer u- •· ek ld v .. 1 . b .. k.. Yunan taarıuzlan "U dört mm takada yon arca şının gız ı ynr ınııy e, ar ı J!la ır zaman zar ın a a ı ıye ve cı etı tarafından neşır ve ılan edılecek. 
. ali lt d ld v d tunn te o ugunu soy emış, ugun u -. k v b')d' · · F l d . nanlılnrın ışg a ın a o ugun an . . . . d v H. .inki!laf etmektedir· azanacagını ı ınnıştır. ·ransız ar a tır. Jı 

ltalyanların bu kasabada tutunmalarına h~rbın bır makine harbı ?1 u~~~u, ın- ' .• • · Nazi boyunduruğunu kıracak ve yeni -·-.. ----------·-.. -·--·-·-·-·-·- - --·-
filen imkan yoktur. dıstad n ord~unlun ~~? bınikki§ıllıkdr_nle':- k vikt -4Gonce, 2 - ErK$ealka, 3 - ~s-1 baştan harbe iştirak edecektir. Muhtelif Jnhisarlar depo unda bı·r hırsız/ık 

E . . d ., k l aHakı cu unun surat e te.., .. ızatı ma e ı m~ o , - en cenupta amasın ııma meml k tl d ki b t · h k ti • 1 "rgırıye . ogrud A-;wınlmı an muvc·· k'~ ve talim görmüş bir milyon cukere iblağ mmtakası. ·ıt e e e~. e .•a o aJ dare e erık n-
yet daha zıya e wıı o uştur. un u d'I k ld v b . . N gı ereye mustemıren yar ım etme te· X4X 

ltalynnlar bu mınta'kadan, sahil boyun- e ı b-~ .~~ ~· ~~~u deyan etmh:· Af. Görice mmtakasmdaki muharebelerde dir. G · b k •ı • •• •• 
l'.a E ire doğı·u sarkmışlardı. Demek z.ır uyu ıı· ın or usunun en • Yunanlılar Presbe gölünUn civarında .o- Arşiduk ıe~ulerde çok genİf bir ece e çı erı corum 
4>1uy! ki Epirde uğradıkları mağlilbi- rı~ad~ harp e~mekte old~ğunu, f~kat vaya hikim olan t~an d.ağı!". zapdettik- Avusturya tersanesinin esrarlı bir tekilde 

t . tl rın tahminden fazla Hındıstanın dogrudan dogruya muda- ten tonra Koro dag ıilsileamı de tama- berhava old .. mwnu haber ve-:....:. 
ye manevıya a ı f t · • • • d · l U • • ' 1 dir B d G.. -..-- ···~~. •• d k ı d ı sarsmıs ve şimdi onlan sahili takiben ~~sdını~I ekmınıtııçın 1en.ıza~ı~~ :.rer er~ ~eedn e eyrme .r1eçırmıı er .d. ur!'- aüh .• o· Prens beyanatına şöyle devam etmiş- uzerı• n e ya a an 

1 
ar 

fle ]
. • y lıl 'dd" b. mukave- gon en en ıtaa n yer enne suraue yem ne en uııos avyaya gı en iJri m un tir: 

r ıyen unan ara cı ı ır k • ·ı k b 1 d x... ·r d • • • 
met ibraz eclemiyecek mevkie dilştir- ıta~t. getin me te u un u ... nu 1 a e yol kesİbnİftiJ'. Şimdi Yunanlılar; Pog~ - Belçika ordusu silahlarını terk et-
müstiir. , etmıştır. rade istikametinde ilerlemektedirler. Yu- tiği zaman Kral Leopold bu tasavvurdan x.y.:x-------
Eğer Yunanlılar «şimali Epir> namını MOSTEMLEKAT nanlılar Morovıı dağına ağır çapb toplar müttefikleri haberdar etmesini bir Fran- c·bali tütii f il .,, b Jı A 

verdikleri Arnavutluğun cenup kısmını MOŞAVtRtNtN BEYANATI ymqtir~erinden Görice ıiddetli Yu- sız generalinden rica.etmiş ise de bu ge- I n a f'I GSlftln gece e çlferi nte:.er 
tamamen hflkimlyetleri altına alırlarsa Londra, 21 (AA) - Avam Kamara- nan atfı!• !'1bndadır. Bu mınt~da ttal- neral vazifesini ifaya giderken ölmüştür. ıniifıemmef flirep Jnrsızmq ... 
İtalyanlara karşı mevkilerini çok sağ- sında İngiliz müstemleke imparatorlu- yanlara ~t bet t6menden ikisı hemen Kral, tasavvurundan İngiliz ve Fransız İstanbui 21 (Yeni Asır) - İnhisarlar te Cibaliye giderek gizlice depoyu tet-
ltımlandırmış olacakları şüphesizdir. Bu ğunun harp gayretleri hakkında müstem- hemen dağdml§tır. kumandanlarınnı haberdar olduğuna idaresinin Cibali tüfün deposunda mü- :kike başlainıstır. Bu .~ırada deponun 
mıntaka ahalisi kımlen Rum orlodoks lekat müşaviri şu izahatı vermiştir: Eraekada Yunanldar ltalyan mevkile- kani bulunmakta kli. hlm bir hırsızlık vakası meydana çıka- önüne blr ar~ba gelmJş, gece bekÇlli~ 
kilisesine mensup olan ve ötedenberi - Harp başlayınca imparatorluğun rini ~ 'a§arak Perme.di • Gönce isti- Niğde 11e lğdıl'dG Jıalla rılmıştır. yapan Hacı Osman He Salt depodan çı-
Yunanlılara yakınlık hL~en hıristi- her tarafından sadakat tezahürleri geldi. kametinde ilerlemektedirler .• Bu alqam te'fllifı • d Jı Depodaki sigaraların gittikçe azal- kardıkları sigaraları: arabaya yüklemejte 
ynnlardan mürekkeptir. Esasen, hıristi- Verilen teminat fazlasiyle yerine getiril- veya yann bu yolun kesilmeıı muhtemel· esın en Ol'Un• makta olduğu görlihnUş bunun üzerine başl ı d H .. .. h 
yan olsun, nıUslüman olsun bütiln Ar- di. İngiliz harp istikrazlarına imparator- dir. Bu yol da kesilince 1talyanlarm elin- ına teel'ÜIJefepf.. inhisarlar idaresbıin k~çakçılık §Uheırıi tlmışkar ırj J emen curmu meş ut 
navutların •Yunanlıları kurtarıcı seklin- luk memleketlerinin iştirak hiss~i l 7 d~ yalnız Elbaaan - Gönce yol~ kalıyor Niğde, 21 (A.A) - Niğde ve Iğ- müdürü gece yar.ısı iki memurla birlik· yap ara .suç u ar yakalarumştır. 
de karşılıyacaklarından şüphe edilemez. milyon lngiliz lirası olmuştur. En küçü- "!. Yunan~rr bunu da kesmege le§e~- dırda hava tehlikesine karşı pasif korun- .. -·-·-·-·-·-·-· "-·-·-·-·-·-·- ... •=·-·-·-·-·----·-·- -

Hadisatın ı.cyrine göre, Yunanlılar ğünden en büyüğüne kadar bütün mem- bus etmelen çok kuvvetle muhtemelda. ma tecrübeleri muvaffakıyetle yapdlJlll- 1 •ı 1 • d 
Arnavutluk ce~helerinde kendileri içi? leketler buna İ§tİrak etmişlerdir. Leskovik mınt~asına gelince burada tır. ngı tere ve svıçre en 
art1k ciddi endışeleri bertaraf eden bll' 't.r Yunan kuvvetlen ltalyaruarm en kuv- • .q..---
,.82iyete girmiş bulunuyorlar. Diğer hu- e· 1 ·ı· h vetli tahkimat hattını yararak Leskovi- Bı·r l'Ok Alman 
ctutlarında da şimdilik sUktinet hükilın lr D~ iZ ava ki zaptetmlşlerdiı" " "'f t td• 
.Unnektedir ve bu sükfuıetin devamı Harekat Permedi istikametinde inki§af manı a ura ge ) 
her kes için temenniye sayandır. . mareşalı kay- etmektedir. ~unanlılarla İtalyanlar ara- limanlan bom-

Yugoslavya tarafından Yunanıstan sında cephenın bu kumında temas kal- s•lll;--------
için bir tehlike esasen melhuz değildir. b Jd mamıştu, Burada Yunanlılar düşmanla· b ) d Jatanbul, 21 (YENi ASJR) - Son günlnde lngiltere ve lsviçreden muhtetif 
Bulgaristanın da, bütlin söylenenlere 0 U nndan on tanlı:, harp leva:umı dolu 200 a an J manifatura e§yaıı gelmi§ ve gümrükten çıkanlmıştır. Bunlar fiyat mürakabe ko-
nığmen, akil5ne bir hattı hareket takip M ı o .~ Jı Kamyon, bir çok zırhlı otomobil, mühim ı.o nt • ,, Du misyonu tarafından fiatleri tesbit edildikten eonta eatııa çıkarılacaktır. 
etmekte devam etmesi kendi menfaati- areşa • rıa .,ar a mikdarda motosiklet, top ve sair harp rye ' ..,er urg, n- .. -·-·-·-·-·-·-·-.. ···-·- 11•·-·- .. -·-·-·-·- - -- -·-· ·-·-·--
<lir. Balkan devletlerinin kendi araların- götüPen tayyarenrn malzemesi ve bir çok esir almışlardır. fıepJı ile Ostant limanla· 
daki ihtiliflan her vakıt ha1letmeleri _.. ·ı d • Al İğtinam edilen diğer malzeme henüz tes-
miimkündUr. Sofyamn Balkan davaları- .-ıcı ya a yel'e ınme:ıe bit edilememiştir. f'lna ile Amyense ~ofı 
nı Balkanlar harici davalarla birleş1fr- meCIJUr Olduğu En cenupta 70 bin mevcutlu on birinci fiddetJI llÜCUmJG,. 

Milli Şef imiz lamet lnönü ile B. Ruz.velt 
arasında teati edilen telgraflar 

mekten. ne ka:ana.b!Jeceğini tahmin et- anlaşılıyor.. ttalyan ordusu harp malzemesini bıra- yapddı... Ankara 21 (A.A) -B. Franklen Ruz- le pek ziyade memnunum bay reis. 
mek güc oldugu ıçın, ~rnavutluk ~u- Londra, 21 (A.A) _ Royter ajansı Si- lrarak ç~kilme~te ve '!unanldar tarafın- Berlin 21 (A.A) _Alınan r smi teb· ":e~tln Am~ika bU:leflk d~letlerl ı;ür İSMET 1NöNU 
rludundaki yangını kendı tarafına dogru ci1yada yere inmegew mecbur edilen bir dan takip edilmektedll'. rw· İn ·ı' h zl e d lığine yemden seçilmesi mUnasebetıyle * t . kl kı .ıgı gı tereye ava taarru ann an ve R .. ciimh . 1sm • ln" il il B R 1t Ekselans lsınet l.nönü 
yaymağı arzu " ı:nemesı n 8 <!'D yn ° İngiliz tayyaresinin mürettebntı arasııı- Haı·bın en mühim kısnunı Ersenka Les- lnglliz hava kuvvetlerinin garbi Alınan- eısı d uı w d kie. ..... ~ fJ e ~: t~eil 
görUnen ihtimnldır. . da İn~iliz. hava mareşah Toydun bulun- kovik harekatı teşkil ediyor. Yunanlılı:r yanm muhtelif yerlerine hücum ederek aras~ a aşagı a • .eJgra a:r ı.ca ı nı - Türkiye Reisicümhuru 

Yunanistanın. arzus~ hılfıfına mcl:".bur duğu hakkındu İtalyan tebliğinin verdi- ıimalde Tepedeleni iJgal ettikleri takdir- haşarat yaptığından bahsetmektedir. mJştır: Ankara 

edıldi[,ri harbiP ınevzıi kS:mas~ Bal- ği haber üzerine diyor ki : Mareşal Toy- de ki ·burası ileri Yunan mevzilerinden Londra, 21 • (A.A) _ İngiliz tebligwi 
kanların ve Balka.nlılann sela~~tı namı- dun kayboldugu hakkındaki he.her Lon- 45 kilometre mesafededir • ttalyaı.: or· Ekselans Fran.'!(len Ru.zve)t 

· il d H h cı Balkan diin gece İngiliz: bombardıman tayyare- Anı ·k B. l ·k D Jetl · · · 

Bu memlekette vukun gelen son se
çimkr dolayısiyle ekselftnsınızın gön
derdiğiniz telgrafm kıymetini takdir 
ediyorum. Bu nazik mesajınızın dalmt 
sıhhatiniz ve Türk milletinin sulh ve 
refahı için en iyi temennilerimi bildir
mek fırsatını vermektedir. 

n~ ısten. e'!1 .şe~ ır ... arp . <ı:". . drada teyit edilmektedir. Mumaileyh or- dusu ikiye aynim~ olacaktır. İtalyanların ıeri.nin Lor ent c~l'b Dunker erı a ır eşı ev erı reısı 
mılletlerı ıstık! llerını ve ıstıklal çınde, ta şark hava kuv\•ctleri kumandan mu- b" "k ·d h be . Mali . Y , ~ urg, .. k ve Vaşington 
dig" er milletlerle i~birliklerini muhafaza v· uııı· t · d·1 · b l d Tiuyu • med~ !lll1 nıdu are sml' uhsya Ostand lımauJarına bir c:ok hucumlar Yeniden seçiminiz münasebetiyle en .. . 

1 
a ın ,.,ıne avın e ı mış u unuyor u. maonça ag arın a yapma a.; m te- tıkl Am t d 

edebilmek için harici nufuz ve tesır e~- lTALY AN RESMİ TEBLtôt meldir. yap arını, ye~ ayyare :ney .a· hararetli tebriklerimi ve sıhhatinb. ve 
el n korunmağıı bugün her zamandan zı- R ( · l • b B' • nıııdan havalanmak üzere olan bır düş- büyük asil dost memleketin refahı hak-

ed uhta b 1 1 Bu o kadar oma, 21 A.A) - ita yan ı-esmı te - D' Anı.avut taburu ısyan ederek Yu- man tayyaresinin yakıldığını bildirmek- kındaki en iyı· •~m,,--nerlmi ,_ildirm,,,ı._ FRANKLEN RUZVELT ya .e ~ ç. u u.nuy?r ar. . liği Yunanlıların !fllitevali hücuınlarınin nanlılara tesliı.n olmuştur. tedir. """ ..... u.u.u ıu "~ 
İ>asıt bır hakıkattır ki, Balkanlann hıç devanı ettiğini ltalyan tayyarelerinin Alın · ali ltında bul .,._..,._~ı-aı•~- • -~__,~..._.,..,.__..~o-a- _11_11_11_a_t_ 111_1.._.a_r_ıt_ı...-.f 

bir noktasında bunun takdir edilmeme- Preveze ve Ya~yaya hücumlar yapbkla- d aıl1 ışg a . una~ tayyar~ 
ııine imkan tasavvur edilemez. Bu hakikat rını dört tayyarenin dönmediğini İs- f ,K,_,,_,d_' --h-·-, ""- • m;: an ~na,h~erttek~d~eraltı ÜS· B. Çörçilin Rutku lngiliz Kralının nutku 
çerçevesi içinde kaldıkça, sulhun nimet- ken~1eriyeyc bir hava hücumu y~pıldı- ana anın azır ıgı s e yap an ucum ar Şl et l olınuş-
lerinden . şimdiye. ~ada~ :aşadığım~z ğını, Sic_µyadn yere inmeğe mecbur edi· tur. """""'ll:- Yunanistan baskına 

uğramakla beraber 
topraklarını mi!stevli "' 
den temizledi 

Akdeniz kuvvetlerimiz 
bütün ihtimallere 
karşı vazii!esini 
başarmağa hazırdır 

acıklı tanh devresının. ı~kan hırakhgı len bir lngiliz tayyaresinın yedi kişilik 225 bar • 
nisbetten istifade edeb.'lmış olan Balkan- mürettebatının esir edildiğini bildir- P gemı • 
lılar için korkulacak bıl' şey yoktur. mektedir. 

.. • ı:;.. Aınerilıaya 11ePilen Sİ yaptırıyor 
Gorıce yanı yor üsleP için yeni v---

- RASTARAFı ı iNci sAHiFEDE - müzaJıereler.. ingiltereden Kana-
navutlukta doğuda Presbe gölünden Yu· Londra, 2 1 (AA) - Hariciye müs- daya ntÜtehGSSU• 
goslav huclı1duna ve batıda Adalar de- teşarı B. Bötler Avam Kamarasındaki far nideceJı •• 
nizin,., kadar yapılan l 60 kilometre beyanatında Birleşik Amerika Dev)etlo- :1 

uzunluğunda bir cephenin iki cenahı rine verilen müstemleke üsleri hakkında 
üzerinde ltalyanların Siyah gömleklileri Londrada İngiliz ve Amerikan mütehas
ile müsademe kıtalannı sürmekte olduk- sısları arasında mÜzakereler yapılacağını 
larmı bildiriyorlar. bildirmiştir. Bu müzakerelere iştirak et-

Muhtelif noktalarda Yunan kı· mek üzere T ernöv ve Bermüd adaları da 

t 1 • it )yan Baakuman murahhaslarını tayine davet cdilmişler-a arının ycnı a . - dir 
danı General Tuddi kıtalarının · 
Arnavutluk içindeki mukavemet 
hatlanna vardıkları bildirilmekte· 
dir. Bu noktalarda ltalyanlarm kar 
makarışık bir halde nc'at etmek
te oldukları anlaşılıyor. 

Yunan ordusunun aol cenahı bu 
hath lta)yan kıtaatını ikiye böle
bilecek bir noktadan yarmıştır. 

Yunanlılar bu hafta ba,ında 
Kalamas nehri üzerinde ltalyan
lan tardeUikten sonra Arnavut
luk sahHinde yeni bir ta:ıyika le
'9essül etmialerdir. Arnavutluk sa
hili yakininde otuz kilometre icer
de iki iaşe üs~ü olan Ergiri ve Te
pedr.len ~ehirleri buradaki Yunan 
ileri harekethı.in jki hedefini teşkil 
etmektedir. Bu ileri hareketi mu
vaff.ıok oldn~u takdirde Görice 
mPvkHeri ile Arnavutluk sahili 
yakininrlcki h~lyan kıtaatmın 
m11va,al~·ı kes;lmis olacakbr. 

Ta..,.-yarPleri" müuıharet ve a~r topçu· 
nun harek~ ti hazırlaması Epirde Boyus
tın nehri b'il e indeki Yunan ileri hare
ketine yıudım etmektedir. 

Yunanlılar sa~ cenahlarında 
Görice ett"afıl'\da muvaffakıyetler 
kazanm1 .. fardır. Yunan kıtaları 
Morova daolarırnn yüksek tepesi
ni Mhktan ve İt->ly,- ... 1 .. rı Görice
ye hakim tepel.,.-deki kuvvetli 
mev .. ·ıe · nrfer r.ıkard•ktan sonra 
Mahsur ~ehirdeki ~arnizonun rıc
atini kesmek m 0 •·s<:.diyle ilerle
mektedir. 

----.&---

8. Bitler - Belçi-
ka kralı neler 
konuştular? 

Cenubi Hollandayı da 
içine alacalı yeni IJIP 
de11let lıUPuJacafımq .. 
Londra 21 (A.A) - Hitlerle Belçika 

kralının görüşmesi münasebetiyle Roy
terin diplomatik muharriri şunları bil
diriyor: 

Son 48 saatte Hitlerin Belçika kralı 
LeopoldJa görüştüğü .şayiaları vardır. 
Cenubi Hollanda ile Belçika Fleman
larından müteşekkil bir Fleman devleti 
teşkili hakkındaki tasavvur yeniden or
taya çıkarılml§tır. Bundan maksat kt"D
dini harp esiri telakki eden kral Leo
polılun bu vaziyetten çıkarnk mihver 
devletleriyle yeni bir Fleınan devleti 
t.şkili hissini vermektir. --·--General Degoliin IJll' 
telılif i 11e Vişi hüfıümeti 
Vişi, 21 (A.A) - Havas ajansı bildi

riyor : Amiral Platon radyo nutkunda 
general Dcgolün Fransız hlikümetine 
bir telgrafını ifşa etmiştir. General De
~ol, Librvilde esir edilen sekiz kişi ile 
Fransada tevkif edilen Dcgol taraftarla
rının miibadclesini istemiştir. Amiral 
Platon, Fransız hükümetinin adaleti ye
rine getirdiğini ve general Degole cevap 
vcrmiyeceğini söylemiştir. 

Librvilde general Degolün ı:line düşen 
esirler arnsında general Tııt ti bulunmak
tadır. 

---#~---
Londı·a, 21 (A.A) - Kanada bah-

riye nazın Avam kamarasında şu 
beyanatta bulunmuştur : 
- 1942 senesi ilkbaharında Kana

darun emrinde 28 bin mürettebatlı 
225 harp gemisi mc"·cut olacaktır .• 
Kanada tersanelerinde destroyerler 
ve hatta kruvazörler inşasını temin 
için pL-lnlar hazulanmıştır. Bunların 
tatbikine yiırdmı için İngiliz aıniral
bk dairesinden mütehassıslar isten-
miştİrH 
• 1 •• -•••- -·-•-a-,-•-ıO 

İtalyanlar Suriyede 

- BAŞTARAFI 1 ind SAHİFEDE -
hava üsleri tesis etmek ve yine ltal
yan hava kuvvetleri için Bokani ada
sında) Elcezirede ve Cebeli Drüz 
eteklerinde krun olan Havranda ye
ni ilsler inşasına muvaffak olmaktı 
Vazifelerinin ikincisi ise halkın 
sempatisini kazanmaktan ibaret bu
lunuyordu. 

Muhabir şunları da ilave ediyor: 
Komisyon azasının yarısı ltalyaya 
dönmti§tUr. Diğer yarısının da ses
sizce gitmesine intizar edilmektedir. 

Yine .muhabirin üadesine göre, 
bazı ttaJyan murahhasları ağızların
dan, bllhassa Yunanlılar karşısında
ki askeri muvaffakıyelc;izliltlerden 
dolayı, Mussolininin hayal sukutuna 
uğradığını sarih surette gösteren ke
limeler kaçırmışlardır. Hatta Mus
solini komisyonu hiç incelik göster
memiş olmakla itham etmi~tir. 
Diğer taraftan komisyonun Mus

soliniye bir rapor göndererek Suri
yedeki İtalyan beşinci kolunun hü
kümetc halkm hissiyatını yanlış ola
rak bildinneslnden şikayet ettiği ha
ber verilmek.1edir. 

Simdiki halde komisyonun askeri 
faaliyeti tam bir sükOnet muhafaza 
etmekte ve Suriye halkı komisyona 
ve Mihver devletlerine karşı aleyh
tar davranmaktadır. 

gidiyor- Londra 21 (A.A) - Avam kamara: Londra, 21 (A.A) - İngiliz kralı par• 
Zalz.burg 21 (A.A) _ C • b" R smda kralın nutkuna cevap verihnek lamentonun içtima devresini iki nutuk-

Çenulri Rodezyacian 
JngiltePeye pUot 

dezya yüke,ek lı: • • d" enu 
1 

o-l- üzere tevdi edilen bir takrirden sonra la açm~tır. Nutuklardan birisini tahttan 
om1Berı un yapmış 0 b kil Ç" il ·· 1 ak bilh d b' k d' · k K l k d duğu beyanatta her sene Rodezyadan ~şştirv; ki orç soz a ar aFsa e- d=~~1 .. enk. ısıLoo umdl uştur.A ra nkut un a 

İngiltereye g·t · · d b' l mı : ~ .. us~ ı : r ar ve vam amal'a-
ı mesı ıcap e en m erce Akd . d iki h kt " mm timl ••t .kl . . 

yetişmiş pilottan ilk kafilenin pek yakın- dir He~~.~ d b' a.rp ~~an e~e aır h~asıti e. ~I~ ~u t~ı~· erımı.z 
da İngiltereye müvaaalat edeceğini bil- k d e:J ıs A~ t ızı az k •. nt..:::ked'~ - .. ı~e n ~;fı} e 1,~ınc ~. a~ t~ca-
dirmiştir. Bu rnüstemlekenin sarfetmiş a karar Mıer. e çSa 50 .Y~_, ___ ~şmiia- dvuz e en .mlı ~ elre ~~hı. ~ul ca eAneye 
olduğu mali ga t nl .. 1 ül bil' . na şı sırı ve uveyş .ıuuliUW..W m - evam azım ennc c mutte ıttır er. -
Cenubi Rodez :nre ı:ınub .. a 0 ~ i ; ır. dafaası var. Bundan daha bir kaç ay ev- cak hUrriyet temin edilinceye kadardır 
mış oldu.. y fi 1~ 11?. ;tçesk çın ~a~ vel öu müdafaa müşkül ve şüpheli gözü- ki tazyikten ve ~cbir vt· şiddetten kurtu~ 

1 k ~u kar J.a ~n yukl e eed sen e.şı kebilirdi. Fakat bugün tsülA kuvvetleri lacak milletler nızamlı ve sosyal esas
md~ml eket 1d~ en ı ayna arın an temın üzerimize salı:hrırsa vazifemizi başaraca- lar üzerinde yeniden çalışabilecekler-
e 1 me e ır. ğımıza itimadım vardır. Yunan milleti- dir. 

-- --6: nin bir kütle halinde ve heyecanla düş· Kral sözüne devam ederek mi1letin Rumen nazır- mana karşı ayaklan:masını mevzuubahs gösterdiği mukavemet kudret ve feda
eden B. Çörçil deıviştir ki: Yun&nistan kArlığını heyecanla anmış, ve bu saye-. J AJ baskına uğramış olmakla beraber top- de nihai zafere karsı beslenen itimadın 

arı manya... rak.I_arını. ~en müstevH a::kerıe!de!! muhakkak surette vücut bulacağını soy
temızlemıştir. (Alkışlar) Mustevli as- }edikten sonra sözlerine söyle nihayet 

Ya •tt•ı kerler bü~ ~an~yle bir .haydutluk vermiştir : . ~ 
gı 1 eı- olarak tavsıf edılebılecek _şe~de Yuna- Milletlerin yaşadıkları ve çalıştıklan 

Bükreı. 21 (A.A) - Başvekil Cene- nisb~na saldınnı~lardır. Göz ö~iinde tu .. her yerde harbin tehlikelerine ve ağır 
ral Antonesko ve refakatindeki zeval tacagunız bu iki harp sahnesı vardır. imtihanlarına halen sabırla tahammül 
Almanyaya hareket etmiştir. · V • ancak. şunu sö!liyebiliriın ki elimiz- etmektedir. Bu kat'i günlerde ni,zamlı 

---.·---- den gelenı yapacagız. hürriyet adalet ve emniyet idea11erine 
M · t Ü Ü /ü --..we~ ne derece gen~ bir tarz.da iblAğ edil· 

acarıs a~'". ç .% lstanbulda :rekte olduğunu bilmek zevk vermektew 

pahta lf tzrakı ..... 1rı""r1 maskeleme Kralın parlamentonun uz.aWmasına 
B• k ~ ait ikinci nutkunu Lordlar kamarasında 
ır va J8DJD Ve karartın& nizaınna• Lord Şanzölyö okumuştur. Kral bu ikin-

mesi tatbik& başlandı el nutkunda demiştir ki : Akdenizde resmen tastİ• lstanbul, 21 (Telefonla} _Bu ali.- ~u~e!lerimiz bi.itlin ih;timall~rdcn va· 
şamdan jtibaren İ<ıtanbulda ı§r.lı:lan sön- zifesmı şayanı mernnunıyet bır tarzda 

kl.Dden •ha t dürme ve kararı nizamnamesinin tat- ba!'ınnağa hazırdır ve memleketim bu . ) re bikine başlanmı~"'· Gün karardıktan ~ı~~kada Mısır ve ~kiye ile k~~'lll;t-
Londra 21 (A.A) - Macaristanm sonra tehir koranlık içinde kalmış , bütün li ıttifak muahedelennin mcvcudıyetın• 

Beırlin ~ Roma - Tokyo üçüzlü paktına mağazalann vitrinleri maskelenmiş, den faydalanmaktadu-. 
girmesi İngiliz matbuatında en ufak bir tramvaylara mavi renkte ampüller takıl. ~*-
heyecana bile sebep olmamıştır. Bu, ma- mış ve ıehrin ana caddeleriyle sokaklar- Yenı· Mu" na"alaA t Vekı·ıı· 
lQm bir vaziyetin sadece teyidi mahiye- daki lambalar tamamiyle söndürülmüş- 1 
tinde görülmektedir. tür, Maskelenme işi lstanbulda muvaf- ·ı b ı d 

cDeyli Telgraf:. diyor ki: Macaristanın fak.ıyetJi bir tekilde tatbik edilmiştir. vazı ege a 1 a 1 
ilçüzlU pakta iltihakı bir vakıanın res- Y 
men tasdikinden ibarettir. du. 

MacarLc:;tanın coğrafi vaziyeti o kadar cTaynıis:o gazetesi de şu mtitalcayı 
tamamiyle Alman nilfuzu altındadır ki yürütUyor: 
Macar hükümeti için bay Hitlerin emri- Macaristanın üçüzlü pakta ginnesi, 
ne itaatten başka yapacak bir şey yok- Mihver devletlerine karşı mUsamahakAr 
tu. Alınanyanm Macarlstandan istediği vaziyetini teyit etmiş olmakla beraber 
her şeyden evvel, Macaristanın iktısadi daha fazla tebarüz ettinnemiştir. 

Ankara, 21 {Telefonla) - Yeni Aü
nakalat Vekili Cevdet Kerim lnceı'ayı 
bugÜn makamına gderek Vekalet. E 1tfı· 
nının ve doı<tlannın tebriklerini kabu et· 
miş ve vazifeye başlamıştır. İncedayı öi
leden sonra toplanan icra Vekilleri he• 
yetine i~tirak etmiştir. -*-kaynaklarını kullanmak ve Romanya Alman wavvurlan noktai nazarından 

üzerinden Balkanlara geçmek için, or- Macaristanın bu pakta iltihakı, on giin- Adanada teberrü 
dularını Macar topraklarından geçJre- denberi heyecanla sarfedilen mesaiden Adana, 21 (AA) - Adana mensu• 
bilmek hakkını kazanmaktll'. Bu iki sonra müessir ohnıyan diplomrıtik faali- cat fabrikası aııkerlerimiz için on bin P_. 
haktan da Hitler esnsen istifade edqorw yetin y._aııe mahsulüdür. muklu hediye etmiştir. 


