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çoğu ka ul olu d 

NOEL.uh ı lL' I l~ 
BOMBA ATM"ADJ 
Kahire 27 (A.A) ( t • ~a··l· İnrr liz 

hava kuvvetleri kumaudanlığı tarafın
dan dün resmi tebliğ neşredilmemiştir. 
Noel günü İngiliz hava kuvvetleri ku
mandanlığının hücumlar yaptırmadığı. 
bildirilmektedir. İngiliz bombardıman ve 
avcı tayyareleri keşif faaliyetinden maa
da hiç bir hareket yapmamışlardır. 
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Tuna nehri bpzlarla 
oldu 

Blikreş 27 (A .ı\.) Butlar yüzünden 
Tunada seyrlisef er tatil edilmiştir. Bul 
j 
yüzden Tuna 11ğnnda bulunan bir çok 
vapurlar mahsw.· kaluıı~ Lı.r Soluk llfınıı 
altında 15 derecedir. 
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Urla 21 (Y<"llı Asır) - Kahraman Mehmet
çiklerimiz için hazırlanan yünlü kı~lık hediye
Jerln aded· 1050 parçayı geçm.lştir. Urla - Kızıl 
Bahçe \'(' Köy! rimiz halkının bu husu_cta gös
• crdikleri asil şefkat mucibi memnuniyettir. 

Çor-ap, eld.h-en, fanila gıbi §C'Ylerden mürek
kep olc.n bu hedWeler halkevl.nde Kızılay kuJ 
:rumu tanfmdan. tMeDfun olunmaktadır . 
..,~-. .... ı-. ..... .-.. aııı~--119!111 .. ..,_.., 
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Parti dün lbitli 

736 yı geçer ('11 kleri 
-R ABBRLERi 1 

çoğu kabu olundu P a ımlü 
x•lt yai" urdan 

Pıy.asa ihtiyaçları ve fıat kontrolü 

Bazı maddelerin kir - Baıtaralı linci Sahifede - 25 kıınlf,undelik.leça1ı,.~ard~nk~ zarar ao··rdu•• versia •lmnwnasını teklif e\mış. bu hır .-ı. 

.. ~~ :u~ahir~ dit;~=~ PamuJı flaatle':i ~üJıse· 0J•sbetlerJ• tespı•t edı•Jdı• 
iar tekerlekli arabalar mevzmmu Jzah Azadan Refık Sandıkoğlu, partinin gü- li" r ze,,t•n"aaı 
,ut. Netice olarak Seydlköy ve Cllllla- zide bir "elemanı olan ve uzun zaman- _..O • '.J ., ... 

9Valılann tütün mahsulünü kamyon dan beri rahatsiz bulwıan ~cı Faik lt4)'CIMD dar,,.,, - X.sX 

aoksanından dolayı bir aya ~ ol- Encr:i kongre adına üç kişilik bir heye- ~e p:ımult Telai W;inin :fazla yağmu~ llüsıcdullden tütün ue zeytfnyalı ınübayaası ' 
.-ıak üzere dar teke~lekli arabalarla be- tin ziyaretle hatınnı tatyip eylemesini lar(fan zarar gördüğü anlaşılmıştır. 110 ı Jı i lth il " 1 t .,.;.. olundu 
lediyenfn göstereceği. yollardan ~!re teklif etmiştir. Heyete Dr. ~çet ~~ bln bnlyn tahmin edılen pamuk rekolte- ÇUVG ' anaV ÇC G Gl'tıJ' Cll'I e -, 
letimıesi Jsteniyordu. Bunun bir d"lek M~ınet O~~ vc O~ h 1:-d ' .. rc:-ısı sinden ta en yi.lzd.e klr:kının su 'b .. ılAyctluıt mü kab ·ouıisl·onu yap- piyasada devletin nazım rolünü ifa ey-
·iılarak kabulü muvafık gdri.ildil Mıthat seçılmişlerdır. kınlan yil7.ünden tarl da kalması, ou kı- tığı bir toplantıda pirine, :zeytinyağı, sa- lcıncsinl ve mell'1 tet.in ihtiyacı olan 

BUCDA y MESELESi GöZTAŞI tHTtYACI sun pamuklaı ın kalitesini düşürecE'ktir. de yajı, kuru sebzeler ve sabunun sa- bazı maddelerin de tek elden ithalile 
Kemalpaşalılar buğday rnevzuunu Uc- Kemalpaşa Uyclrri önümüzdeki sene Bu yüzden pamuk füıtı mütemadiyen tışında toptarcı, ynrı toptancı ve pera- tevzüni istilzam e~ !emektedir. 

rl; e sUrdüll'r. Buna Bayındır azası B. için t'rkenden goz.taşı temin edilerek yit ~mektedir. E\"\•ellti ,gün kilosu 67 kendeci~e l\Y ılacak kar nisbntlerini tcs- Dol,trudan doğruya müstahsilden tü-
R cep c vap ver"ncc Kemalpaşadan B. bağcılara verılmcsini teklif etmiş ve bu- kuruştan satılıın pamuğun füıtı dun 75 bit eylemiştir. tün mübayaası devletçe knrarlaşarak iki 
Sait Pınar yalnız. aza merke:tlerine de- nun bir dılek (\ı r 1< rdi mu\'ruık gö- santim dnha yük ın:· +·r P"ya n ~ok Bunlar hemen ıilnn .cı..Jcrck alfıkadar- milyon li.-ı;ıya kadar kredi bhsis edilm~ 
fil, köylere de tanzim satlŞlndan toprak rülmUştür. hararetlidir. l:ırn tebliğ olunacaktır. sine ve yine milstahsilden zeytin yağı 
mah ·'leri ofüinin hur.day tevzi eylem • MORURU ZAMANA ZEYT!NYAC PİYASASI Peynir v sair maddelerin kar nisbet- mübayaası için bir milyon liraya kadar 
ı!ni rica etti. Tt(;RIY AN VERGlLER Zeytinyağ piyasası durgundur. Fiat- leri d salı Unü toplıınacak olan fiat kredi tahsisine karar verilm.iştir. 

KOOPERATiFE GlR.1\HYEN hYTl"r aznsı B. Nazif Alpyürek münıru lardn biraz. dti.~klük nazara çarpmak- müraknbe komisyonunda a~ncn tesbit Hükümet namıruı ticaret vekaletince 
r..,.......,•N MALLARI na uğr.ım icap den bina vergi- tadır. Bunun sebebi 1ngiltereye yapıla- edilecektir. t bit olun:ıcıı1< C-"'1.slar dahilinde fl1.amt 
Dil k ene ·meninin reddini muvafık lerind n bahsclm" . bu VC'rginin Manisa cak :z: yfny fu satı~ları müzal:er 1 inın KOORDlNASYON HEYE- iki milyon lirn'ık çm al, k naviçe ve si-

g dUı'ill m vzul r arasında, kooperatif- ve diğ r viltı~ tlerdc t rkin edildiği hal- !" fc v rmem"s 0
1 asıdır. Tt •t KARARLARI cim müb yat etm k \·e bunlan mal.~ t 

ı d h ılun ıyan köylülerin mal- d ızm·rd muh cbtj,.husus"yenin hatta - - Koordınnsyon heyeti ·"' tesbit eyledi- fiatine muUıd za•uıi masraf ve faizlerle 
) r ın düşm di- h n hsil yl "ldinni t"r H - • 1 \ it"ra v ~< ileri heyetince tasdik olu- l' "izd 2 nishetinde bir ko:nisyon ilc'tvc 

,. -l h"r üp d rhal m· r ru \ r- nan bazı eh mmiyetli kararlar ş hrimiz- C>dcrek t caret vekaletinin direkt'fleri 
r ilerin t rkin d ki lakadarl ra tebliğ olunmu tur. Bu daircs"nd l'lkad r ' " i etm k iç"n 

.. A f ln \ a n n KöMOR l\ SEi ne: .... T, b r kısım dd 1 r ilzerind zirn::ıt bar.' M t •• rilm" fü. 
1 od unu, ödemiste böyle bir mu- B. Nazif A nın k ------
1 n tf "ni anladı/;rını, faknt buhr nm k 1 n zd ki SC'ne büt- s a .. •• b h- ı k 

... r ffl in, orUık olmıyanJar n da "(?ine yüz b n l 111 koynrak kömür to- un sa ~ yapı an oşu 
m 11 nı tın alma·ı . r edindiklerini. .• u ) 'JlaSlnl t 1tl f etmiştir. fo··r b v ld Q 
net kim satış kooperatifleri birliğinin Uzayıp ~iden milzakereler arasında 0~0 U 
lzmlr borsasından U:ı.üm, Nazilliden in- miluıkcrMlin kifa>•eti teklif edilmi~ ve K I han • 6 • ..,.x 
cir ve hurda satın aldığını söylemiştir. reye koarak 'kabul cdilıni~tir. onso os enın o.o • Atatiirlı lıofusu muuaffalııyetle neticelendi, lıa• 
Bunun Uz<-rine ödeml§lilerin dileği, di- VALlNtN lZAHATI molriff SGIJafıa Jıaıe.ŞI sananlara IJüst ve madalyalar Verildi 
1 k 1 rak d-..ı·ım k k dah"l Pnrti nJzamnamcsinin bir hükmli rnuci- d • 1 d 
Oeım.':..+aur. ser L"UI e aranmı 1 e-·-e -u•-·ar an 1 H- ........ ft 27 bır" 1--·ı ka·nun ...;ı ... u """'r- al h d" ~· hince, valimiz azaların vilayeti alakadar •-- _. .. ., .... ......... ~ 6 ....... ..L u - büstU, diğerlerine de madaly ar e ıyc 

BUC:DAY ve PAMUK 1ŞLERt !>den muhtelif di'.leklc.rine cevap vermek DUn :snbah Atatürk caddesinde Fran· kiye.nin bütUn bölgelerinde yapılan Ata- edilmi§Ur. 
Parti milfettifi B. Galip Bahtiyar Gö- üzere kürsüye gelmi~ ve alkı.,lanmıstır. sız konsoloShnnl'!si öniindc mUessif bir tUrlc koşusu dün şehrimizde de havanın CEZALANDIRILAN 

ker, Kl'malpqa murahhasının bahsetti- Valimiz azayı .selWnladıktan sonra, ka~'l olmuştur. .. y~rlu olmasına rağmen 6500 metre FUTBOLCULAR 
ji tohumluk buğday işine dair valimizin parti kanalile vilAyete gelecek dilekleri .. ıtalyaı~ ~onsolo~~csi kavası ve ,şofo- mesafe üzerinde ynpılını.ş ve muvaffn~ Devam etmekte olan lilt maçları es· 
izahat vemıeshıl rica etmiştir. mümkün mertebe yerine getirmeğe ça- ru kendı ıdare etliği konsoloShane oto- kıyetle neticelenmiştir nasında hakem ve yan hakemlere teca-

Azadan B. HUmU Tonak pamuk kon- ~cağını. bunlar arasında yapılamıyan- mobHiyle. ~bah saat albda İzmirpa1as Saat onda Atatilrk .heykeli önUnden vüz.de bulundukları yapılan tetkikat ile 
ıresinde İz.miri temsil edecek olan İzmir lar bulunursa bunlann nazarı afla kar- r::~:~:ak=u ;f~ hareket eden atletlerimiz birinci mrdon, sabit olan Ateş kulübUnden Mahmut 
aıebusu Mehmet AJdernire partililerin "lılanmasını rica etmiştir. tikiyi alarak hareket edecek trene götür- Mimar Kemalettin, Basmahane caddesl- Mcrmerclotlu Ue KArşıyakftulübünden 
41tlfUncelerinl bUdlnnelerini istemiştir Valimiz, dilekler arasındaki yol, köp- mek istemiştir nı takiben Kültürpark'l girerek park Ahmet Akarların ceı.a talimatnamesinin 
kongre, punuk mevzuu ile aUkadar rU inşasının ve bu ~ibi hedeflerin bUtçe Bu sırada k~nsolo.'S henilz hazırlanma- ıçinde yarını tur aldıktan sonra lnhisar 16 ıncı maddesindeki sarahatine uyan 
•11alar mur8hhaslannın B. Mehmet Al- meselesi olduğuna L"3rct eylemiş ve vi- dığmdan şoför unuttuğu bir paketi al- fabrikası önünd n Atatürk caddesine bu fili ve hareketlerinden dolayı ayni ta-
lemlrle bt" ar f'lmP.]t>rll"i kabul et- layeUn 300 bin liralık açıj!ı mPst-1,.ı:inin mak üzere tehar İtalyan konsoloShane- çıkmışlar ve bu caddeyi takiben Heykel limatnamenin 28 ve 38 inci maddelerine 
.u,tır. •.;on safhasını izah eylemiştir. sine giderek hemen doneceğini otel me- önüne avd"'t etmişlerdir. tevfikan bi - .sene milddetle mUsabakn-
Çl:ŞMEN1N ANASONLARI Yakında millet meclisine sevkedilecek murlannd:ın birine söylemiş ve otomo- Birinciliği 23 dakikn 17 saniyede • !ardan men' ·ureüle cez.alandırılmalarJ-

. ~me a7.Ul B. Kemal, Çeşme kazası- bir kanunla 300 bin lira istikraz. yapıla- bili hareket ettirmiştir. sim Çetiner, ildnclliği 23 dakika 24 _ na ve bu ceanm teşdidi için e~km 
aııı anason lflnden ehemmiyetle bahset- cağını, bundan sonraki senelerde vergi Fak:ıt otomobll Fraw konaoloSh:u'lıe- ııi:,rcxle Hamit önayak, üçUncüliij?il ~5 f ruıel direktörlük ceza heyetine gundc
~ Jıılevzu tudur: Bu 8ene Çeşmenin bak.ayasının tahassUlüne imkAn verilmf- si önünden sUratle ~ği sırada yal- dakika 30 saniyede Muharrem Giin.eyıu, rilmcsine, İsmail Boyltmun bir üıtar cc
anuon :reıkoltesf b{Jy(lk zararlara uğra- yeceğtnl, varidatın arttırılması yoluna murdan tekerlekleri patinaj yapa.r8k ka. dördilncWüğü 27 dakika 15 ~.;.yede Na- ı zası lle tecziye edilerek hakkında tetHri 
llllfbr, !bhlsarlar idaresi mu.nahsi1 elin- ~idlleceğini de söyl~r rnnlıkta denize yuvarlanmıştır. Otomo- ci :tstanbullu kazanmışlardu ihtiyaU olarak verllen milsab:ık:>1 

.. rdan 
lekl anuonlan almadılt gıöi anason di- Kemalpaşalılarm tohumluk bahsine bil siiratJe ~yretUği için denize sukut K~dan sonrn merasiml" mUldfat.. men'i cezasınm :kaldınlmasına k ı r ··e
ldlmemesinl tamim etmiştir. Çeşmeliler cevap veren \'Oliıniz 1500 ton ihtiyaca p&. şiddetli olmuş, konsoloshane kavas lar tevzi ~ir. Birinciye bir A.tatilrk 1 tilmlştfr. 
anasonlarının inhlsarca iyi fiatla satın mukabil, lrmirden ancak 500 ton tohum- ve şoförU kurtulamıyarak ölmüştür. -·-·- -·- -·· 
.ımmasmı istemf!lerdir. Bunun bir di- luk buğday temin edildiğini. başka vi- Otomobil bilahara denizden çıkarıl- l f b • • • • k 
lek olarak serdine karar verilmiştir. layetler tohumluklarının İz.mir vildyeti mıştır. Sey aA .r a" etı• uyu 

BiNALARIN TAHRtRt 1kliınlne uymadı~ını bey:m eyleınlştir. Aıi'l:rnı surette yaralancb 
VE T1CARET MEKTEBİ Buğday ve un meselcsinn de ehemmi- .,-. 
Azadan HUsnU Tonak 927 senesinden retle temas ederek yarım saat devam Scydiköyde Atıfbey mahallesinde otu. -x~x------

beri yapılmıyan ve on sMıede blr d"fa den iznhntta bulunmuş. vilayetin un ve ran 60 ynşında Ayşe, komşusuna ait knp- S h 'I d Şimdi ve kadar insan ve hayvan zayi-
" b 7-1 ese} d ıl 1 ı1 k sollu mermi num bir av tUfenginl duvara - BaıtaTalı 1 inci a ı e c - .r 

tekrarlanmnsı i~ P eden bina tahririnin ui;~~Y m esin <' nas ça ış ara nsarkcn ateş nldırmış, elinden ve vücu- Menemenle Manisa nrasında dcıniryolu tı tcsbit <>di.!enıc.~tir. Tahliye ettirilc· · 
İzmirde yenilenmesini istemiştir. Bu di- müsbct neticeler alındığını beyan eyle- dunun muhtelif yerlerinden ağır suret- hattını sulnr 60 santimden fa.da aşmt.$ ve evler jandarmaca emniyet altına alın-
lek kabul ('()Umişlir. Ayni murahhas İT.- miş. yakında hükilineiln bu bahis üze- tc yaralnnmıştır. Kadıncağız İzmirdc tıen milnaknHitı durmuştur. mıştır. 
mlrd · k ticaret mektebi tesisini rinde yeni l:ararl:ınna intizar edi!di~lni hususi bir hastaneye nakl- "iliştir. 2 _İzmir_ B~mn., inin 36 ıncı Altındağ ve Çnmdibinde suyun dcrin-
teklif f ] bu d1 bir dilek olarak ka- söylemiştir. Ye,.enini oraldf: 1..Jometresinl knpuyan suı. r hala dur- liğ.i 30-90 santim arasındadır. Bir tnrnf-
bul roil · . Valimiz bina iratları \'C tahrir işinin 5 mnktadır \'c milnaknlc münkatldir. tan su aşağıya boşluklara doğru çckil-

SAATLER '\i E bu sene vilayet umumi meclisinde konu- öldür~yorclu? 3 _ İzmir • Bergama şosesinin Mene- ıncktedir. 
MEKTEP K.M'APLAR1 sulacağını söyliyerek sö:ı:lerine son ver- Bayındırn l n 'ı Bw·uııcuk köyünde mene Cİ\'RI" bir buçuk kilometrelik kıs- 5 - Arapderesi de ta~. 
Azadan B. Sabri Menteş memleketin miş ve alkışlnrla knrsılanmıştır. Hasan oğlu Alunet onbnşı, bir zeytinlik mı sular altında kalmıştır. Aliağa nahi- 6 - Menemenin bazı sokaklan hfilu 

umum! hayatınd n bahseclece!inl söyli- DEFTERDARIN VE MAARİF mirası me le in len yeğeni Ömerle kav- ~ ı.;i civarında1 · V·onduz (:ayı taşmıştır. sular altındadır. Menemenle İzmir tele.-
ye,. ' mekt p ldUıplarının çok b:ıhalı l\fODORONt~N tZAHATt ga etmiş ve kendisini oraklıı başından 4 _ Bom Altındağ köyil ile fon muhav resi 1-esilmiştlr. 
olrl••l'undan şi~yet etmiş, loş saatinin Bundan sonra d ftcrdar B. Mümtaz ağır surette l mlnmı~ r. Çamdibi ınev· yirmi beş kadar ev 7 - &yındır l~ın Falaka kö-
telr .. "lr iade edilmesini lilzumlu gördü- Tarhan nzadnn B. Nnzif Alpyüreğin iki Alınan haberlere nazc ran suçlu orağı ular altında ka nı tır. yiinde Must fu <lğlu İsmnil Balcının bir 
ğUnfi üylC>m1" ·r. Bunlar dilek olarak sualine ço müdcllil bir şe'kllde tatminkAr miltcaddit defalar Ömerin boynuna .All- Vaziyetin jandarma kuman.ianlığuıa oda ve hır S<ıın nlıkt:m il arct evi yag-
kalJul edilmiştir. cevaplar vermiş ve devletin vergi hah- lamıştır. Yaralı hastanede tedavi nhınn haber \'erilmesi üzerine Pınarbaşı ve murlardan yıkılmı tır. Nüfusça zayiat 

Parti 
Kongrelerinin 
ilham ettiği 
Samimi 
Düşünceler 

---·~---
- Battaralı l inci Sah;/iJtt -

masr lazim geldiğini izaha hacef 
yok.tur sanırız. C. H. Parti.,· narti· 
zanlık taıumıynn bw te~ül ·r 

Partinin bizce en bariz vasfı mil· 
letşumul ve vatanşumul olmasıdır. 

Baska memleketlerdeki parti dü· 
şüncel"tindcn onu bu yükaek vasfı 
ayınnaktadır. Binaenaleyh inkılabı· 
mızın ileri umdelcrinc bağlı olan hiç 
bir Türk münevveri kendini C. H. 
Partisinden uzak telakki edemez 

Parti teskiltıtmm bilhassa bütün 
münevverleri kendi sinesinde tec:;cil 
cdilmi g·· si şayanı temennidir. 
Bizim parti hayahmıza böyle bir ~e .. 
nişlik, böyle bir kuvvet 'enneğe ih· 
tiyaç \ardır. Dünyanın çok buhr~nlı 
çok vahim günlerinde yaşıyoruz. 
Yarını buRünden 1 eşfedemeyiz. Fn· 
kat s na l aniiz ki her Türk vatL n· 
d ı devletçe gösterilen uyanıklı~a 
bütün kalbi ve varlığile intibak et
mek mecburiyetindedir. Yani h r 
birimize düşen vazifeler vardır. P r .. 
ti teşkililtının bu vazife aşkını te~ki· 
latlandırmış olması büyük bir kaz nÇ 

teskil edecektir. Vilavetlerde, Kn· 
znlarda, hatta Köylerde Parti t~ 
sekkü1lcrinin başlarında bululk-ın 
~\'at '-ın tarzda mesainin kat'i bir 
zarur ~ olduğunu gözden uzak 
tutamnzlar. Mesela İzmir gibi mü· 
nevverleri fazla olan şehirlerde 
lütün ihtimalleri kucaklıyan teski
l&tlı bir varlık haline ~elmek f iı 
zarurettir. Ancak bu 11ekilde hükii .. 
metin mc!4.;isine her sahada yardım• 
cı olabiliriz. Milletçe yapılmasına ih• 
tiyaç olan yardımları ve fedakarlık· 
!arı en verimli sekilde tevzi ve tak• 
sim edebiliriz. \filayet idare heyeti .. 
nin hassasiyetinden emin olarak pc r .. 
~· faaliyetinin daha müsbet aahalM• 

genişlemesini beklemek lazımdır• 
ı ongreler vatandaşların umumi ha• 
yata taalluk eden işlerde vazife nl
mayı bir şeref telakki ettiklerini gös· 
temıiştir. Milletin bu güzel eciyesin• 
den istifade ~i1m lidir. 

ŞEVKEr BILGIH --·--Ma isa istasyon 
komisermin yolculara 

·ste i~i neza et 

. ' Gc ı g c:t .Aln hird n gl"lcn tr 1'11 

M tıisada te\'nkkufa mecbur kalnıası <'<>"" 
lnyısivle yolcuların istiralwtbıi temin : 
mck. kcndılcrini otellere yerleştin ~ 
v sah: h t krar trene binmeleri ıçııı 
uyandırmnk Sl,lretiyle Mnnisa istas) 00 

polis. komi cinin ı; e polis mcmurlaru1ı~ 
göstcrdıkleri vnzüepel"\-erlik ve nezn f 
•oleul r tarafından takdir ve şükrnO u! 
kamlruunıştır. Yclculann bu hissiyat 
o em.nuni~ t.l'e kaydcdiJoruz. ASKF..R AtLEI ... ER11'ı'E YARDIM sindeki ha sasiyetlnl gayet iyi l>ir şekil- alınmıştır. Bornova karakollariyle İzmir merkezin- yoktur. 

B~~~~v~~~~~~~~a~q~ ER~~veb~2kb~undu~n~~da~~~~~~m~ ~-----~-~~~~~~-a----~------~ 
ar:\:•r nUelcrine claha gen· yardım ya- Maarif mUdUrU de mektep mevzuu Çe menin A laçatı nahiyesinde Toko'!- Altındağ kö~;Une ve Çamdibl mcvkilne 
pılm~cıau temin it:in m~ktuplara mu- hakkındaki suallere cevap vermiş, kon- lu mahallesinde oturan İsmail oğlu Ccv- J!idi1mi 'ir. Jandarma merkez kaza ko
vakkat bir 7.tun:ın için onar, yinnişcr pa- !{re baskaı valinin ve daire mUdUrlerlnin detin evi arnstınlmış ve beş gram <'Srar- mut.anı B. Hüsnü derh l' ilinllinde icap 
raM· pul ynp~tırılmasını teklif etmiş izahatına teşekkür etmi§tir. Ja bir bıçak bulunmuştur. Suçlu adliye- eden ilk tedbirler~. a... \ e ~n ha-
ve bunun bir dilek olarak serdi alkışlar- YENt 1DARE HEYETİ ye verilmiştir. yatını koruyacak oıılc .ı emırlcrlc va-

RE VE YON 
31/12 '1940 salı gUnil akşanu nat 8 30 dan itlbaren .• 

Deniz aziİıosunda 
la kabul edilmiştir. En son olarnk yeni vilayet idare heye- :ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııımııııııı: z.iyeti kurtanruştır. 

lZMlRE MAL ED1L 1.f st H seçimine c-çilmi ·r. Gizli reyle yapı- ~ iriZAR § O civarda bulwıan ı;.lerdcki insan ve 
LAZIM !.fOESSESELER hn seçimde idare lıeycti azalıklannn : Hnbcrlerln çokluğundan •Cellfıt = hayvanat tnmrunen tahliye ettir.ilmiş, 
Aı dan. B lIUmU Tonak l~irdeki su Hüseyin Hu1 i Cura, Şükrü Sayar, KA- §Kara Ali ,.e •Uınubıynn Saadch E hnlk Mer~I~ ls!a! yo~u _civannd~lti e-:-

ve 1 ktrik. rk il ti tt'Sislcrinin hükU- mur:ın örs, Münir Birsel, Ekrem Oran, : tefrikakmnuz k nulnmmruştır Bun-E lere yerleştınlm1s ve ıstirahatl_crJ tenun 
rne ~ tın alınarak belediyeye devrin} Reşat Leblebic"oğlu, • • zif lnan, Vedide E larn yann d"'vo~ edilecektir· Karı-= edilmiştir. Valimiz bu halkn yıyccPk ı.e 
bir rJl1 k olarak i1crl sürmlistür. Hatip Karadayı ve Rahmi Balaban seçilmiş- ~ lcrimlzdım (~Ur dileriz. · § sıhhi malzeme göndermiş, kend.J ·il le 
:körft z vapurların n da belediyeye dev- terdir. En f zla rev 1 n B. Hüseyin :ııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııımııa alakadar 9lmuştur. 
rlnfn muvafık olncağını beyan eylemiş- lfolk! Cura idi. 
tir. Uunlnrın dilek olarak yUksek ma- BOYOK KO. 'GRC. AZALIKLARI 
kaml r.ı duvunıln ı muvn!ık ~öriU- BilyUk Koııgrel'e wdecc-k Murahhas-
mtlştür. lıklara B. Atıf inan, Sedat Dil .. ·men Dr. 

FtATLARlN .:\IOJlAKADESt 1Ş1 Behçet Uz, füimurnn örs. Münir Birsel, 
Bayındır a:ı.a.-;ı Recep Erçin kaza ve Mehmet Orhun ve Mithnt Başkol seçil

ııahh·derde de flat murakabe işini tetl- mtı.;Jerdir. 
vlr l<'!n blrC'r komisyon kurulmasın· 
teki f l" •lt'rn ve bu bir dilek olarak tes
blt edilmiştir. 

VERGiLER VE AZ 
ltAZANÇLILAR 
A 7 " n Halit öıvaman milessesl"lerde-

ü ln g ce saat 21 de Ankara Palasla 
kongre azalan şerefıne parlak bir ziyafet 
verilmiJ, geç vnkte kadar samimt has
bihalJer yapılmıştır. 

BUGVN LALE VE TAN 
StNBMALARINDA 

BODE SA IDOR meşhur CIGAN ORKESTRASJXJN SÜSLEDiôt 
Tt}RKÇE SÖZJJt} 

Mavi Tuna Şarkısı 
l"ski ~J vl ,.,... • ile• hiç alakası olmı~nn \C af(";İne knnılmı)an ycp yeni 

BİR ŞAHF.SER .. 
LALI. ı ıı • "'uk Cilıni TANIN 2 ıııd harikah filmi 

Salih palis otel vt:: rei>
tora nı salonları a~LJyor 

31-12-!l ;o Salı gece i yılbaşından ıtibaren İzmir kibar fileminln sabırsızlıkla 
bckledi~i temiz ve nezih bir aile yuvası olan (Salih palas otel ve restoranı) 
fevkalAdc orkestra ve cazla mUke.mmel bir yılbaşı eğlentisi ve danslı yemek 
masalanruzı şimdiden tedarik edebilirsiniz. 

Alsancak banyoları karşısında No. 364 
.,,1 

~ ........................................ mK:Er"-.zı,. 

Tayyare Sinemasında Ti: 3646 
BUHAFrA .. 

ZENGiN PROGRAM FRANSIZCA SÖZLÜ 

Son 

Şe!t D'Orkestr Bn. MA İŞKA ile proiesör Bn· 
'E S ve EJr adaş!aı•ı RKESTRASI •• 

94~ Kolonyası çıkh 
Hilal €Czanesinın ıı.ü~terılerinden ricası: 

9-11 Koı n q çıktı. k\1alidc zarif bir losynn. hatti ıüzel bir kadın 
'-e salon kokusu old A·ın mü rrilcriınWn eaanarabe bdar Dluaet 
rdettk bknyu bir dcf.l ıcürüp fikirlerini \ e.nne.lf!riııi rica ederiz. 

YENi 

Hilal Eczanesi .f 

Dl·~ IUT HAl'"l'.\ in' IİR GİBi BiR 
J>ROGRAM ... sm..; ım CEL, 

GÖR, İN.'\N .. 
ŞAHf.. B VE 1'A.RA ~·ıNDAN 1' Ü R r (' E 

DEMİR KAPI 
\l ~ 

KARA ÇANTA Kartal Penceslnde (DERı.'İF,It Jl:U.'ESSE) J N tl'R. T • n 'İ' ı-: n 11.LI U'·· 

TiOaKÇE HARP HAHEULI ı:ı TORKÇE HARP IİABERLERİ OYNIYAN : R A 1 Mu DOLA"'" IRICI ? A iN J 
Gençlik 

LALE SEM\"'SLARI 1 TAN SEANSLARI AYRICA: MİKİ VE GAYET GÜLÜNÇI.-0 KO~IİK" 1'-U ~~ . 
Cwnartcı;i, pıızar 9.30 - ll.15 - 1130 Cum· rtcsi 1mzar 11 "'O - 13.30-lG.45 •••••••••••••H•• ................................................................. -
17.4.> - 21. llc.r '°iin 12 :t!l-14.::0 20.00.. Her J:iin 13.30 - 16.45 MATİ.NI.U:ı: : 3 - 5 - 7 - 9.15 Ti'.. Sf;ANSLAR : 11 - 2 - 5.30 9.00 D.\ .. 
17.1:> - 21.0 DF. 20.ı o UC Cumartesi, ııazar giiıılc.ri 1 do İLA \'E sı:AN .... I.. HER GÜN Cumnrte i, P:ız,ır aha'ı <>11

4 11 
' l'ı I' "hl "1 

' ·~ ~~~~~~~··~~~~~~~~~.....ı-..a..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~--"a.:L--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--L----
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SAHiFE J 

ıs :» s 

Balıkestr ve A khisarda seylap Ankarada parti kongresi 
................................................................................ ...... . . 

J E Devlet Demir Yollarından s 
~~~~--~~x.x-.-~~~--~~~-

KirmaSÜ çayı ve Hanife deresi Bütün aza Ebedi Şef'in 
taştı, Manyas ovası su altında 

. . 
•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SABUN Al.INACAK.. 
O. Demir Y o ilan 8-nci i~letme komisyonundo.n: 
2040 lİTa muhammen bedelli 6000 kili bcya.t sabun mühayaasa açık eksiltme

ye konulmuoıur. Jhalesi 3. 1. 941 cuma günü sant 15 de Alsancakta i~etme bi· 
nasındn komi yonumuzea yapılacaktır. Alıhisarda d~-m-ah_a_a;İ;ri subastı- Karacabey, kabrini ziyaret ettiler 

Kirmasti ve Manyas faauaıüinde bazı y erler :ıı.,.:ıı-----
isteklilerin 15 3 Iirnlık M. Teminat makbıularilc muayyen vak.itte komisyon\r 

muza gelmeleri lhımdır. Şartnamesi i~letme kaleminde görülebilir. 

haJlıı llaŞfıG yerlere ta.pndl. fıfüf U~ÇQ zayiat 'J10fı Ankara 27 (A.A) - Ankara vila eU müzakerelere b:ışlanıruştır. 
A-1-ra 27 (AA) - Bursa ve Balıke- KARACABEYDE . __ ,_ da . l Y İ 11 k 1.~ 1 

15, 20, 23. 28 :S .S l7 ( 2516) 

lzmir Ceza ve reulıif eui müdiirlüğitnden : . ~ha lisind ·.dd tr ..ı<nn ı ha- Karanabeyde Şc\·kctj)e mnlıallesi su C.H.P. kongrcsı kaUllllr n ge en dele- dare heyetinin iki yı ı ça.Ll'luın nr 
str va e aı c 1 ~-o-·~ur ann . d hali k gclcrin ve Ankarada bulunan mebusla· ve gecen kongrede ileri silrUlen dilck- EKMEK İLAHI sar ,.e znrara sebebiyet verdikleri gelen altında kaimi$ ıse e c tııınamen ur· . .,.. ki 1 t 1 .... t f _, 
telgraflnrdan aolnşılnınktndır. Bursadan tanbnışhr. Jlüklimct \'e belediye mahal· rınk 1~~ırn Y celi op anmı~ ... ~" ç ım~.l~~_a_: lerin hiikilmet ve \•ilayetçe tahakkuk lzmir ceza ve tevkif evinin 1-1-941-den 31-5-941 sonuna kadar beş aylık 

tahminen altmış beş bin kilo ekmek ihtiyocı talip zuhur etmemesine binaen bu 
defa pazarlıkla milnakasayn çıknrılmı~tır. 

r ö M staf K l 1 1 · d he • rtmwda bn tehlike ra rıyaseı vanı seçımı yapı UIKwuı ettirilenlcrinc dair raporlan okunmuş 
gelen bir ıelgrnıa g hre ll~ . da d eml:ı - de lnenn • el ahr "ı~ ~ t bli o. 1 l sonra reis vili\yet parti kongresinin içti-
paşa \'e Karacabey ava sın e ere er o yr.;ıy a mm a ycsı • amı.ş· • b .,.. . t .h. i ... :-:- b . . \'e cmcümcn intihaplan yapılmıştır. 

J• ,__ ha .. t ;.,.• t E , ıLi •• 1 .. ıL h ........,ula .,, nıaı ve u ı,..nna arı ın n pa. -...uu anısı B _,__ .
1 

. l --':-: d ~· 
taşmış ve sey ap.ı.aı- ş gos erm~.ır. ır. ,\ \ ~lA. feCCl ı auı. ~? ""•' ·~..... · Ebedi $ef AtatürkUn bundan tam 23 se- u toµuıutı vesı esıy c puı .... un egış· Altmış beş bin ikinci nevi ekmeğin tahmin bedeli 7800 lira ınuvnkkat t<:mi

natı 585 liradır. thnlcsi İzmir ceza evinde G-1-941 Pazartesi günü saat 15 ted·r. Günlerd u beri d vam eden lodos sebe- nı.k geçınnıştir. Sular yukscldıgındcn . . . . .. mez başkanı Milli Şef İsmet İnönUne ve 
t · le _,_,.,1~~ch\ld karlar eridiği gibi bir mUnhnt mahnllelcr hrukı süratle )iik· n~ e.~"'cl An~?~?Y3 . .11k gelı:>'nın yıldo· partinin büyülderiyle Türk ordusu ndı-
uy ~ • r k h 11 ı klcd·ı · · So d numune tesadufu munnsebctiyle hazını· 

kaç gündenben .asılasızl yağmur yağdığı I~':_ m:ı ka de er<; na ı mi ış~~· n . ntı· nu Ebedi Şe{in rr.uvakkat kabrini ziya· na büyük kumandanı Mnrcş:ll Fevzı 
Taliplerin diğer şeraiti öğrenmek Uzcre her zaman cez.:ı evi idaresine mtıra-

cant edebilirler. 21-24-28-1 5585 (2555) 
cüıetle Mustafa Kcma paşa kasabasının ırırwyn n ar uısan \"e ın3 \an ZDlıa t d t 1 • k b h b' l"kt Çnkmak'a kongrenin scvgl ve bağlılık kt re e a\•e e mış ve ·n re ep ır ı · e 
ortasından geçen Kirmastl çayı .taşmış yo ur. • . 1 ıtidilerck Atatiirkün manc\•i huzurunda duygularının bildirilmesine riyaset di· Hava Kurumu İzmir 'ubesinden: ve Karacobcy o\·asında da Hanifederc J{aracnbc.. knznsında dercu:r Uluada ib . nkf . d d"" .. 1 .. ed"l 1.,.. ve Karadcre bazı menfezleri a.şarnk ara· ınenfozini ~ınış, Hnmidiyc köyünde bir tırnın v esın en sonra onu muş ve vanı memur ı m ~.ır. 1 - Kurban bayramında İzmir ve 1zmire bağlı nahiyclerle köylerden le§· 

kiltıtımı1 tnrafmdnn toplanacak kurban deri ve bağırsaklan müuıyedeye çı
karı1mıştır. 

ziyi istila etmiştir. bcnd kısmen yıkılmıştır. Sekiz köy hal-
MUSTAFA KEMALPAŞADA kmm çalışmalariyle bcnd kısmen tamir gUndenbcri fasılasız olarak yağan yn~· kolnuştır. Buradaki scd si.ıların tazyiki 
Evvelki gece Mustafa Kemalpaşa '"e edilmiştir. &lih nRa bendi de takviye ınurlardan vilayet hududundaki nahiye ile yılalmı tır. Köyiin tehlikeye maruz 

Koraenbcy kaymokam ve hara mUdUr- edilmiştir. Köyni köyU halkı naklcdil- ve köyleri sular basmıştır. Diln Kire- buhmduğu göz önünde tutularak halk 
Ierindcn alman telgraflarla vaziyet bil- mi$tir. Mahsulün yansından fazlası za- smıdnn bildirildiğine nnza.rnn çay taş· l\fany ve Kolo köylerinde yerleştiril· 
dirihniş ve Kirmasti çayının miltcmacli- rar görmilştür. Karacabey harası direk- mış, eski zirnnt mektebi ile nahiye kona· m~tir. 

İhftfcleri 30. 12. 1940 pauırtesi günü s:ıat 16 da Mimar Kemalettin caddesin
deki şube merkezinde yapılacağından talipleıin şeraiti görmek Uzero her giln 
knrşıhklı arttırmaya iştirak için de ihale gitnU şubemize mUrncaatlan. 

2 - Er.e bölgesindeki vilayet ve kaza şubelerinin deri ve bağırsak şarlruı
melert dr.hi ~ubemizde mevcut bulunduğundan taliplerin arzu edecekleri ma
hallerbı ~eraltini şubemizden öğrenebilecekleri. 

yen l' ükscldiği haber verilmiştir. Bir töriiniln gönderdiği bir telgrafa nar.aran i:'I etrafındaki nrazi su altında kıllmıştır. Köyün orUısından geçen çay taşmış
hnfta ev\-clki seylrıp esnasında ve geçen sulnr Karncnbey şosesindeki menfezleri Cfrardnki evler tahliye edilerek halk tır. Su1ar yapılmakta olan kanalizasyo
seueki tecrübelerden istifade edilerek tıkadı~mdan muhtelif halk arazisi ve başkn yerlerde yerlcştirilnü~r. Nahiye nun bir kısmını nhp götürmilştür. Ova 
alınan tertibat \'C tedbirlerin bUyO.k fay· müessese arazisi sular altındadır. Çeri· ile Jıcr türlü münnlaılat kesilmiştir. Hımilcn sular altındadır. İZMİR SİCİLİ TİCARET MEMUR-~ Vckfılet \'CJ'C'nlerin: İmzalan 
dası görUldü[.'\inclen son seylflplarda can ba~ı mevkiinde haraya ait ağıllarln bin- Nahiyeye yarım saat mesafedeki Tc· AKIIİSARDA LUCSUNDAN: j $ruıiUcrin: İmıalan 
tehlikesi bertaraf edilmiştir. lercc dönüm arazi su tehlikesine maruz pccik deresi tasnrak köprii üzcrind n Akbisardnn bildirildiğine göre dc,nm- Tescil cdılmiş olan (Naamlooz.e Ven- İzmir üçilncil not<!rl Süreyya Olcny 
Vıla ·etin jandarma alny kumnndnnı bulunmakt dır. Yal'hnur de\•am ettiJtin- gcçnıc!tte oJdu;:<undnn münaknlc "nsıtn· lı yni:'lllurlnrdruı bazı _dış mahn'l!clerde nootschap W. F. H nry Van Der Zee re mi milhür ve imznsı. 

ve 1 fıa adilrü SE'ylAp rnıntakasına git- den daha -riynde kabaran suların tehdiA !arı ~lcmcnıcktedir. su bas~,nı ohnu tur. Bır knç kcrpıç d:ım E. Co. İzmir ~ubt:sl) için \ekil tayin olu- Umumi No. 15336 Hususi No. 
mi 1 rdir. fü.mıasü çayı Mustafa K <'Ttlnl- dınl' 1 a• ı sc-:ı,l<lp mıntakabrında icap MA .. YAS OVASI SU ALTINDA yıkılmıstır. Nüfusça znyiat yoktur. Ia- nan Rene Topuz'a ait \:ekuletnamc tk - İ!ıhu \"ckal tnamc suretinin daire dos-
P da J.ôprU ve gözlerini tıkam~ ve ça· eden tt'tlt ıl r alınmaktadır. Susı~11rlı \C Alı ak:ıl orasındaki ~ay ııisa \•c Akhisar nrnsında tren mu\'nsn· ret kmunu hükümlerine göre icflin yasında saklı 16-5-940 tarih ve 15335 nu. 
ym seviyesi köprü~ e yaklaşnu~tır. B:ılıl irdm tJc bildirildiğine göre ıki tnı;mış 'c ı\hnyns O\'nst sular nltmdn lıısı Jce ilmiştir. 2scı1 nwuar ına knyt v~ tc..cıl cdıldı ı ınar 1ı lına uygun olduğunu tasdik 

1ZM1R SlCtLt T!CARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Tescil edilmiş olan (N nmloze V cııots
hap Stcnkolcn .Mnçbapey W. Hendrik 
Van Der Zcc 1zmlr Şubesi) nln 31. 12. 
94-0 tarihinden itibaren seddine ve Re
fik Çullu, Edvard Hcnry Aliotil, Rişard 
Recio ve Rene Topuz'a verilmiş olan 
.snH\hiyetin rcl'ine mUtcdair beyanname 
ticaret kanunu hUkilrnlerin göre slcl
lln 2893 numarasına kayıt ve tcscU edil-

i o' "lUr. 
İzmir _,c ı ticaret memurluğu resmt 

mühUrU \ 0e F. Tenik imzası. 

·-- ------ - - - - - · · - --- - - - - - -- - ilf n olunur. cdcri.ın. Bin dokuz yüz kırk senesi Ma· 
vay ve e e ff( • T .. ''• A. sir!·e .. «P.en tZMiR BELEDiYESiNDEN: İzmir sicili ticaret memurluğu rec;mi yıs ayının on altıncı Perşembe gilnU. 

Sonkünun 1941 Lyı zarfında şebekede yapılması lawng.:ıfon ameliyat doln1ısile- 1 - - Alsancak istasyonunda vagondan ınührü ve F. Tcnik imzası 16-5·940 
1) 5 ve 19 Sonkanun 1941 Pazar günle.rl saat n dan 15 c kndnr: hava gazı fnbrikasındn idarece gösterile- 1. V:ckfıktname 30 l uruşluk damga pulu üzerinde 16 
V Çarşı XI Gazi Bulvnrı cck mahalle şartnamesi veçhile on bin 2. Beyanname Mayıs 940 tarih ve luni.r üçüncü noteri 
VI Bahri - Baba A'1I Mezarlık bası ton Zonguldak maden kömürünün na- Bugün lG-S..940 bin dokuz yüz kll'k resmi milhril ve Silreyya Olcay imznsı. 
VU Knrmıüna XIII Asansör kil \'e isüf işinin bir seneliği nçık eksilt- senesi Mayıs nyuun on altıncı Perşembe Harç pulları aslına yapıştırılmıştır. 
vnı Güzelyalı .:>..r:TV Cazi Buk'Uı me suretile milte:ı.hhlde ihale edilecek- günü saat on blr buçuk ı·addelerbıde 1:ı- T. C. 
X Konak XVI CtimrUk tJr. Muhammen bedcll beher tonu 30 mir Doktor Hulllsibey caddesinde Kar- TİCARET VEKALErt 
2) 12 ve 2G Sonkônun 941 Pn;;u- .. Unleri saat 9 dan 15 e kltk . ku b btn lira k dıçalı hanında 15 numaralı dairei mnh- İç Ticaret Umum MQdürlijğU 
1 n.,._,.__ h C. nA._,.11 rı.ıştan on in tonu Uç muva - susasında Türkiye cümhuriyeti kanun- Şirk. 

..__....,....., ~&~ kat teminatı 225 liradır. Tal.i,pleıin te- --'~t..: 1 --U ll ılnTADA 
II Tepecik D Turan . mlnatı Cfunhurlyet merkez bankasına lnrınm ~tti~ ıia~.niyct e v~e gö- Sa).'l : 4/ .cuu~~ 
m ~ El· yah rarak makbuzlarlle ihale tarihi olan 6ır ~çUncilm~t~i ~~~Olca}~ı;:. MUZEYYEL BEYANNAME 
IV Basın ne ) Karşıyalm 8-1-941 Çarşamba gilnU .saat 16 da en- nıma gelen kanunt ehliyet ve vasıflan 30 İkinci TC$rln 1330 tarihli •Ecneb1 
IX Eşrefpaşa k F) cilmene mUrncaatları. haiz olmakla şahadete ehil oldukları g<S- Anonim ve SennaycSI Eshama Milnlı:a-

Ankara ilk kanun XV KOltürpar ~:ova 2 - Zabıta amir ve memurlarına 90 rülen, İz.mirde İnönü caddesinde 492 sim Şirketler kanunu• hUknmlerine t;eor. 
1940 Kwlcullu rift fotin satın alınması yazı isleri mil- numarada mukim jozef Eskcıınzi ve fikan Türkiyede çaJışma.sma izin veril-

1 - Beyannam . 
T. C. 

Ticaret V ekileti 
Ticaret umum mUdUrlUğU 

Şlr I{ 
Sayı: 4 

tL AN 
Ticaret veldletl iç ticnret umum mü

dür lUğilnden: 
30 fldnet t~ 1330 tarihli cF.cneb1 

Anonhn ve sermayesi eshama mUn
Uuıslm şirı'ketlt'!r kanunu• hükümlerine 
tevfikan Tnrldyede çal~c;masma izin ve
rilml' olan cnebt şirketlerinden N. V. 
Steenkolf'n Mij, W. Hendrlk van der 
-zee fad n ı.:;:mureı Felemenk Anonim 
şirket 've umumi vekili bu de-
fa m lzmirde birinci kordon-
ckl.i talı besinl 31. 12. 940 tarihinden 
itibaren sed ile muamelAtını tatil edt!'
ceğinl ve mez.kUr ~ubcnin muamelat ve 
idaresini tedvir için tayin edilmiş olan 
Refik Çullu, Edvard Henry Aliotti, Rl
ş<ı rd Recio ve bayan Rene Topuzun bun
dan böyle şirketin İzmir şubesile hic bir 
lakalnrı kalın:ıdır~ı bildinni~ ve lwın 

gelen ve aiki vermiştir. 
Keyfiyet t tkik .olımarnk kanun! hU

Jcüınlere uygun rörUlmtL 0 1 \la flftn 
olunur. 

24. K. Evvel 1940 
T~ C. 

Tıcaret umum müdürlüğü 
resmi miihiirll 

ve imı:a 
Umumi No. 8-484 Hususi No. 21151 
!~bu n·n suretinin görlikn aslma ve 

ao :amn:da alıkonulan mi.l~rlz.i tarnfın
aon imzalı bulunan nüshasına uygun 
olduğu tasdik lolındı.Bin doku% y~ kırk 
senesi kfuıunuevvcl ymın yirmi altın
cı perşembe günll. 26. 12. 194.0 

On iki kuruşluk pul Uzerinde 26 I. ka
nun 1940 tarih ve İzmir UçUneU noteri 
Sti~ya Oleay T& m! mUhrü 1:e imza. 

• Sahlıkev 
Basmahnnc arknsında Abdullah 

<ıfcndi mahal inde Revrulk soka
ıtıodn 1G numnrnh üç knth apartı

kliodcki ev satılıkır. 
Üç nyrı d8ircsi senede asgari 750 

liro \ ridat ctirlr. Satın almak isti-
' 0 ' Y C'ni Km•nflardıı terz.1 bay 
S 1 • \Z İV • müracaat et inler. 

-.ı swz:;,ı a ı & 

İZMiıt SİCİLİ TiCARET MEMUR
I.UCUNDAN: 

A vram Alalof t:caı et um-cuıile İmıir
cl p ,...,. m .. Jrı arda 1322 ncl sokakta R 

• r.:ılı 1... elbisccilik ticaretilc 
sti ı e• l\vrnm Alalofun işbu tica· 
ret ı-vn'\ı 1ı,.r.ı1 ... t kanunu hilkiimlerine 
gö ı;lcillr <>Ml numarasına kayt ve 
te cıl .. ı,ı::ı il n olunur. 

Seklöilcrinde cereyanın kesileceği sayın halk ımızca bilinmek üzere ilAn olu- iUr1UğUndek1 şartnamesl vechlle açık Karşıyaknda Bahariye soknğmcb 18 nu· mis olan ecnebt ~rketlerden •Naamlo
,.l~ııı.iltmeye konulmustur. Muhammen marada mukim &ımi T. Görkan nam şa· oze Vennootsehap W. F. Hemy Van 

nur.~ccıccıcco~~.c'~.·~~~===ı:ı=ccıcocc:ıc l1edı-li 765 lira muvakkat teminatı 58 lıitlcr:in tarifleriyic taayyün eden. İ?.mir· Der Zee et Co. nun Türldye umumt ve-

T · · k H k • . N :'JlJS be !nd • li"'adır. Tal!nlerln teminatı Cümhuriyet de Atatürk caddesinde Pasaport vapur kli bu defa milraca:ıtla, şirketin İzmir ur ava Ul'f.i~ttU 8 %;11'. .. , $11 S en. , 1,,-ke-ı banka.sına yatırarak makbuzla- iskelesi knrşısında kUln (N. V. W. F. şubesi vekllliğine Bayan Rene Topuz'u 
Naz1111 \'C mUlhnkntından tQplnnacak olan tahmine."\ 9500 kurban derisl ve rlJo ihale tarlhI olon 8-1-941 Çarşamba Henry Von Der Zec Et. Co. İzmir şube· tayin ettiğini bildirmiş ve aşağıdaki sa

baı klan açık arttırmaya çıkanlm~ ve h°\lesJ S-1-941 tnrihlne rastlıyan Cuma C'JUn{l sr.ı• 16 da enr•ime!lP ·UPDcnatları . si) namına dairemizce ruusaddak 4 Mart Wıiyetleri venniştir: 
gUnil saat 16 da ~be idare .heyeti huzu riylc icra kılınacağından tallplerln lz. , 24-28--2- 'l 934 tarihli ve 3147 numaralı sirkülere • (N. V. W. F. Henry Van Der Zce 
mir, Aydın. Dcnlı:.li, Uşak. Ödemiş. Din ar şbuelerlle şubemizde şartnameyi her müsteniden mU~erckcn üayı muamele d Co. İzmir şu~i)• nin mevmuna da-
vaı..,t ~örebileceklerl iUln olunur. 28-30-1 5684 (2600) 1 -Şehitler oddcsinin Alsancak de· ve ı,.,..,.,..,"a izinli Ed\•ardo Aliotti ,.e Corc hil bilumwu muamclrıtı üa ve ncentelik 

- "' ............ cı-"'Y" -cıı:ı"''"'"'- miryolu pnsa1°ile etaduum arasındaki par- ••-.. ~~~~:onw:ıı:ıuı:ıuuu .. c.vo;nc...,..,... .. ev......, J Vidori'dcn sebebi mili cruıtlarını sordu- isleriyl sair bususnt ~ mwımelitı ~'ll.P-
t · ıH 'il Fnf n A ~ ttn•tnırtJ(J••unE'lf casrnın paket dö eme ile esaslı tamiri, '7Mf~ G u. Kf.. ~ ~J v .o.•!Vln&f VA ~ fen i"leri müdürlüğündeki keşiF ve şart· ~umda anlatacakları veçlıile tarafımdan ma~, yoku, hamule, nakUynt kabul w 
MUfredntı gümrük satı.ı; s: rvisin:r• ilUrı tahtasında asılı listelerde yaz.ılı 

muhtelif cin.o; eşya 7 /119.tl s:uı f!ilntl saat 14 te ar.ık arttırma ile sn~ın· 
don taliplerin ayni gün ıo=ın~ 12 ye lmdnr y{\zde 7,5 pey ak~lerini başmUdU
rivet ,·ezncsine yatırmalan aksi takdirde mtizavede c i5tlrnk ettirilmiveceği 
ilan olunur. 24 - - 28 5603 (2570) 
~0-~J!Y.h'"//j/J"/~.r.r.r..ce«r.-"~:-"-C""'~""~A'"'...CC 

izmfft Hu~• i M hasebe öl • ~ · nden : 
Hayım Pnrdo 2.cvcesi Rclkolnrun müterakim vergi borcundan dolayı hacze

di miş oltın İsmet paşa mahallesinin Mora.hane sokağında 7 numaralı münhedim 
h ııe arsasının 21 ~n milddctle icra kılınan müzayedesinde sürülen pey haddi 
Uyik örülmediğindPn müzıırede on gün müddetle temdit edilmiştir. 

Gfl / 1941 gilnü ıhalei kat'iyesi icra edileceğinden taliplerin yevmi mezkCirdn 
\-ilih et idare hevetine müracantleri üAn olunur. 27 - 28 5675 (2596) 

izm·tt ı .u u. "' u be ·ı ·rı.. nelen: 
Fatma ' c Ülfetin· Mahmudiye şubcsıne olan hinn ve buhran vergisi borcun

dan dolayı haczedilen Hasan Hoca mannlle.<dnin birinci Sipahi sokağında 28 nu
maralı dUkknn 480 llrn kıymet üzerinden vtlftyet idare heyeti karariyle 21 gün 
müddetle milzayedeye çıknnlm~tır. Ta•io]erin 17 k;munusani 941 gilnU ~at 15 
te \•iluvet idare heyetine müracantlcrı il~n olunur. 27 - 28 5666 (2594) 

r.r..r~~~ ... ~.r~ı:ı ı:ı ::ı ~,....r.r~ 

(Telgraf muhabere bilgisi olan ilkmektep 
nıezunu memur alınacak ) 

P. T. T. üdürı··~ün-

den: 
1 - İdarcmiL münllc&l1e..;ne ilk mc>ktep mezunu ve ~1graf muhabere biJı;

slne vakıf olmak Uzerc <ı1 •nPcnk mnnsh veya· Uc.rolll me.ınurlat için mUsabaka 
imtihanı yapılacaktır 

2 - Mü:;3bakada mu'l:ırfak l·l..wlnnn idarenin teklif edeceği yerlerde me
muriyet kabul etmek-rı sıl"tftı. 

3 - Miisabakada mu• n!fo1< o'..nrıt.-ı' a 3656 ~ılı kanun hUkınUne göre 
(lO) lira m•ıa vcl-a 40 - 50 lmı üc;:.•-et verllccektir. 

4 - İdare dahilinden ııın~ ı ~krırn iştirak edecek hat ba bakıcı, bq mU
\'cu.i \e bakıcı , . müwn.::ı P-riu ,30) yasından vvcl idareye intisap etmlıJ ol
maları sarttu·. 

5 - idnr~ lınrıdodı:n ıu··s~hal.ay.ı giı mek istiyen1crlc halen idare dahilin· 
de bulunan muvakkat ır. · ııur, ınuv:ıkkat bakıcı ve ınüvezı.ilcrin 788 sayılı 
memurin knnunumın dördilncU maddesindeki tları hfilı olrnalan ve devlet 
imtihnnına ük defa nlur c "\h ıa ~ ı (30) yaşını geçmemiş bulunmaları Jhımdır. 

6 - Halen ldaı·cde m.;~n!ıdem olanlnrdnn müsabakaya Rlnnek isüyenler 
30/ 121940 J><"Wlrtt?Si nkşa·-ıu "a koonr y.\lruz bir diJckce ile ve idare haricinden 
girmek i:ıtiyenleı· de gen~ ,nezk<lr tarih akşamın kndar dilekçe ve evrakı 
ınlisbitclerivle birlıl.""t" ·n.tL'1 .. 11ların icra olunnca_f.tı P. T. T. merkez müdür
lilklerine müracaat edt.'<:;:l·]er.:ii-. 

7 - Müsabaka ~ illlY~t P. T. T. merkez mildUrliilderinde muhabereden 
2/ 1/1941 peışembc gUnü ":' .. t (9) da ve \tmumt bilgllerden 3/1/1941 cuma 
gUnü sa.at (9) da ya_pılacnktır. 3-8-12-l~ 18 · 24- 28 (2435) 5242 

· esen bir vekrıletnmncnin yazılmasını is· deruhte etme!.!e, gUmrUk idaresindeki 
namesi vt-çhile kapalı zarflı eksiltmeye tedilcr. Yukarıda isim ve hil\'ilreUcri ya- muamelatı yapmağa, mallnnn sevk ve 
konulmuştur. Keşif bedeli ı ı 7os lira zıh şahitler yanında müttefikan sW.C ihracı veya ithal ve ellümU sırasın 
muvakkat teminntı 817 lira 88 kuruştur. başlıyarak: ki işleri gömleğe, her nevi ukut ve taah
lha],.si 30. 12. 940 pazartesi günü saat (Müşterek imzalnrunızla temsı1 sata. hUdatı lmbul ve iltizama, bankalarda 
16, 30 dadır. 2490 sa)'11ı kanunun tari- hiyetini haiz bulunduğumuz (N. v. w. mUesscsntı resmiye ve bususiyede ve sa
faıı dnhjlinde harırlanmış teklif mektup· F. Henry Van Der Zcc Et Co. İzmir şu· ir bUcüınle hUkınt \'e hakiki hısla1' 
lan ihale gÜnÜ li.zami saat 1 S,30 a kndnr ")CSi) uuvanlı mile csemizin mcvzuuna nezdinde mU emizi temsile tetkik 
encümen riyasetine verilir. dahil bilumum muamelatı ifa ve acente· ve rüyeti muhru;ebeye., sureli katlyede 

2 - 'Kn~ıynkndn 1748 e:ıyılı eokakta lik işleriyle sair husu.:.at ve muame!Ab cltzu knbz ve sulhu ibrnya vellınsıl şir
knnalizasyon yaphnlması, fen işleri mü- yapmnğa, yolcu, hamule, nakliyat kabul 1,eümizin ınevzuu munme Atına dahil 
diitlüiündeki keşif ve ~artnamesi veçhile •1e deruhte etmeğe, gümrük idarc:;inde- kfıffei muanıclfüı \"e bunlara mUteallik 
açık ckı>iltmeye konulmu~tur. Keşif b&- ıa muamelutı J c1prMğa, molların sevk ve mtitcferri '\'CCıiip ..-e tanhhlidatı ted
d,.]i 26 l 8 lira 13 kuru, muhammen te- \ e ihracı veyn ithal ve tesellümü sırasın- vir \"e ifaya her ti.idil kamın! sıfat ve sa
min h 21 f lim 36 kuruştur. Taliplerin daki işleri görme{.ıe, her nevi ukut ve lahiyet ve yollana şirketimizi alelumum 
C. M. Bankasına yatırarak makbuzlan1e taahhUdab kabul ve iltizama, banknl mehakim derecntında ve bütün reeml 
ih le tarihi olan 30. 12. 940 pazartesi da milessesesab resmiye ve hususiyede \'e hususi dc\'air ~ müessesatta ve sair 
vünü saat 16 dn encümene müracnat1an. ,,.e sair bilcüml bUkmi ve hılkiki şahıs- hükınt ve hakiki ş.ıbıslnr nezdinde mU,. 

ıs. 19, 24 28 (2515) larnezdindeınfieo;scscmizitemsilt~tkik esse.semizi temsile ve yukarıda yazılan 
Belcdlye mezbahasında bir sene 7ar- ... e rüyeU muhnsebeye, sureti katiycdc işlerin yapılması sırasınWı lazım gelen 

fında kesilen hayvanlardan çıl<ncak kan- ahzu knbzn ''e sulhu ibraya velhasıl şir- beyannnm.e, truıhhüt senetleri, mnnifes
ların seneL1c satışı yazı işleri mUdlirlU- ketimi.tln mevzuu munme'W.tına dahil to, oıdiııo, ltOllşimento ve sair htt nevi 
~Und ... kl şartnamesi vcçhile açık artll'- kliffei muamelatı ve bunlara müteallik C\Tak ve ibrruıam leri ,.c makbuı.larJ 
'lUlya konulmuştur. Senelik muhammen ve miltc!erri veca.ip ,.,. taahhüdatı ted· tanzim ve imzaya ve bunları devir ciro 
bı.>de1i 1500 Ura muvakkat teminatı 112 vlr ve ifaya, her türlil kammi s.ıfat ve veya hnvoleye velhasıl şirket menafiinl 
lira 50 kuruştur. salahiyet ve yollarla şirketimizi alelu- ve hukukunu muhafazaya mezun olmak 

Tllliplerin teminatı Cilmhuriyet mer- '"'lum mahakim derecatında ve bütUn ve kendisine tevdi edilen sıfat ve salll
ltC'r; bankasına yatırarak makbuzlarile :resnll ve husust dcvair ve müesscsatt.a biyetleri, nncak milcssesemiz namına 
birlikte ihale tarihl olan 8-1-94- Çar- ve sair hükınt ve hakiki şahıslar nez.din- mıza etmek saUihiyettni haiz mümessıl
samba gilnil saat 16 da encümene müra- de mücssescmi7.l temsile ve yukarıda ya. lerden her hangi birisi ile birlikte. kul· 
caatlan. 24-28-:?-6 zı1an işlerin yapılması sırasında lazım lanmak ve bu mümec:silforden her han

gclen beyanname, taahhüt scneUeri, ma· gi birisi ile beraber ve unvam şirkete 
- 1026 nci adanın 1526 metre nifesto, ordino ve sair her ne\i c\'J'S.k ve biliznfc vaz'ı imza etmek U2cre Matma

mwabbaındaki 3 pnrselindcn müfrez ibranameleri ve makbuz.lan tanzim ve ıcl Rene Topuz'u umumt vekil ve mil
arsarun entJ~ı. yazı i~leri mildürlüiünde imzaya ve bunlnn de\ir ciro veya hava- messll n1!5P ve yin dtik.ıı 
1:.i şartnamesi veçhilc kapnlı zarflı art· !eye velhasıl şirket mennfiini ve huku- Keyfiyet t tkik edilerek kanuni hü· 
•ırmay konulmuştur. Muhammen bede kunu muhafazaya mezun olmak ve ken- küın!ere uygun ·· lmUş olmakla bu 
li 16786 lira muvakkat teminatı 1285 clisine bu vekfıletnnme ile tevdi edilen sı- mUzcyyel bey:ınnamC? verildi 
lirn 95 kuruaıur. Jhalcai 30/ 12/940 Pa fat ve sali'ıhiyetleri ancak müessesemiz Ticaret vekili Na. 
"'Drtesi gUnU aaat 16.30 dadır. 2 490 aa- namına imza etmek salahiyetini haiz mil- imza 
yılı kanunun tarifatı d ahilinde hazırlan mcssillerden her hangi birisi ile birlikte Resmi mühUr 
mıı teklif mektuplan ihale günü azami kullanmak ve bu mümessillerden her 24 K. Ewel 1940 

at 15.30 a kadar encümen riyasetine hnngl birisl ile beraber ve unvanı şir- İzmir üçilncU rıoterliğ rcsmİ mUhril 
verilir. 5, J 4, 24 .28 5330 (2441 ) kete billzafe vaz'limza et.ınek üzere Mat- Umumi No. 8483 Hususi No. 2-150 

- • mazel Reno Topuz'u umumi vekil ve İşbu nıilzcyyel beyanname suretinin 
İZMİR VlI..AYET MAKAMINDA!~: mümessil nasp ve tayin ettik) dediler görUlen n lına ve dosyamızdn ahkonu-
76 sayılı Koordinasyon karan mud- ve sözlerini bitirdiler. Yazılan bu takri- lnn mUbrlzl tarafından imzalı bulunan 

hince beyannnmcleri alınan ve el kon· ri ben yemlıill noter bir nüsha olarak oiishnsına uygun olduğu tasdik kılındı. 
ıruı hUkmilne tabi bulunan buğday ve tanzim ettim ve muhteviyatını kendisine Bin dokuz yUz kırk senesi Kanunuevvel 
cavd::ı.r bedellerinin tediycsl için rnezk<lr açıkça ve yUksek sesle okudum Tema· ayının yinn1 altıncı Perşembe qünU. 
knrnpn (11) inci maddesinde tayin olu- nasını anlattım. Tamamen diledikleri gi- 26-12-1940 
nan 20 günlilk müddetin l5 gün daha bi yazıldığını benim ve şahitlerin yanın- 45 kuru~luk damga, 10 kuruşluk tay• 

S. Ferit Eczacı Bafı 

temdit edildiğine dair istihsal olunan da tasdik etmeleri Uzerine bu vekiletna- yare pul.lan üzerinde 26 L Kanun 1940 
kararname 25 cari tarihinden itibaren me altını hepimiz imza ettik ve mühllr- ve İzmir UçUncQ noterliği resmi milhril 
merlyete girmiştir. Bu ~ dairesinde ledlk. Bin dokuz y0.z kıik senesi Mnyıs ve Silreyya Olcay imzası 
muamele yapılması alAkaaarana llln ayının on altıncı Perşembe gUnU. Harç pullan :ı~ına yapıştırılmıştır. 
olunur. 5693 (2597) 16-6-940 5691 (2599) 

Kolonya ve Esansları 
Her ince %evkc uygun, <."IUSalsiı: modern runbalajlarile Türkiyeıuizin her tarafında seve ve aranılan ve kullanı

bu cnf ltokubr hiç ş\lphesiz en makbul BA YRA. IJ \•e YfLBAŞI hediyelerinWn dnima olduğu gibi başındn 
eeektir ... 

Şifa Eczanesi 

DiKKAT 
Ciğ sığır etiyle yapılm~ pasbnna ve sucuktan yiyenlerin bağırsnklan.nda (Abdest bozıın) dcdiğiınlz munluklan 

'ört ınetrcdcn on metreye kadar şeritler. kurtlar hus:ıl olur. Bunlıır vücuduınuzd:ı.Jd kanJ rı emerek kansızlık, iştnma· 
uk ı.aüli.k, lmsmak, baş dönmesi \'e nihayet ölüme sebebiyet ,·eri.der .. 

Uu kurtlardan kurfulıwık için en birinci deva •'l'İl\IOFUJ) dur. Kutuların içinde kullıuwJ tan:ı yaz.ılıdır. ıhhat ve
kilctinhı ınUsaadesini haizdir. Her ecune41e bulunur. 

Timofuj Tımofuj imofu • 
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SİYASI VAZİYET 

Almanya ne 
yapmak isti~or? 

f ransız sı yaseti 
---···---- PASiFiKTE AFRİKAHARBI 1 

Laval uzaklaş- Mand;-;ibndaki Habeşin istilası 
tırıldıktan sonra bir ada bombar- hazırlı,ına 

• 

Millet Meclisinde 
/ngiltere yi fOfıTtmak 
mı Balkanları taz

yık etmek m i? 

vaziyet dıman edildi başlandı 
Büyük 

"" .. 
Uç mebusun teşrii maıuniyeti etrafında 

-~-

--··----
Amerilıa~a verilen te• 
m inat • İngiliz al ey htar· 

lığı durdu 

-----·----
BOMBARDIMANI YAPAN, JA· 

PON BAYRAKLI BiR KOR· 
SAN GEMiSi. .. ,\.lman kıtaları nerede 

toplanıyor ve ne 
yapacak? 

Nevyork 27 (A.A) - •Nevyork Tay
misu gazetesi Vasingtondan istihbar edi-
yor: Me-lburn 27 (A.A) - Avusturalyn 

Noel geçer geçmez heyecan verici şa
yialar ortaya çıkmağa bao:.larnıştır. Bu 
pyfalar üç kısma ayrılabilir. Her üçü 
de Almanların bundan sonraki atacakla
rı adımlar etrafında yapılan tahminler

Fransa büyük elçisi B. Hanri Hey B. başvekili B. Men:z.is, Noro adlı adanın 
Lavalin \•arifesinden azledildiğini bari- bir düşman korsan gemisi tarafından 
ciye miistcşan B. Sumner Velse resmen bombardımanı hakkında tafsilat vcrmis
bildinniş ,.e bu suretle batı ~arım kürre. 
sindeki Fransız müstemlekelerinin ve tir. 120 kilometre murabbaında olan bu 

den ibarettir Ve şunlardır: 

e7.cümle Martinik adasının Amerika için adanın nüfusu 3 bin işidir. Aralarında 
bir tehdit olmadığını ilave eylemiştir. bir miktar Avrupalı vardır. Noro 1914 

1 - Britanya adasının istilasına tek
:rnr tes bbüs edileceği hakkında İn"'Jiz
:Atn r'kan kaynaklarından ortaya atılan 
bir hnb r vardır .. Almanlar bundan hiç 

•Ne~y?rk '!.aymis• gazetesinin Vişi senesine kadar Alman işgali altında idi. 
muhabırme gore Cle: B. Lavalle Alınan Sonradan İngilizler tnrafmdan tedil-
makamları arasında başlanıış ve bay La- . . zap 
valin hariciye nezaretinden uzaklaştınl- rnL~ olup yenı Zcland, Avusturalya ve 

bahsetnüyorlar. 
2 - Alınan kıtalarının Fransada top

landığı bildirilmektedir. Almanyanın İs
panya ve Fransa ile birllkte Akdenizde 
bir teşebbüse girişmek niyetinde oldu

ması üzedne inkıtaa uğramış olan ko- 1ngilterenin miişte~k mandası altında 
nuşmalar devam için amiral Darlan Pa- bulunuyordu. Kor~n gemisi adayı ja
rise gitmiştir. pon bayrağı altın<ln bombardıman ctmi~ 

Fakat bundan evvelkl görüşmeleri şi- · · · " 
fahi olnrak idare e•~:~ 1 B La 1 tır. Noroda milletler cemiyeti mandası-

... "'S' o an . va .. b kah' ~-----,--
müzakerelerin vasıl olduğu neticeler na gore u il wuu-.nu .. ıara karşı ko-

tundan bahsedilmiştir. 
üçüncü haber de Almruıyanın Roman

yada kuvvetli kıtalar ta.h§it ettiğidir. 
Alınan kıt.alarmın Macaristandan ge

çerek Romanyaya geldikleri iddia edil
mektedir. Royterin verdiği bir habere 
göre Bu kuvvet 150 - 200 bin kisi arasın
dadır. Kolombiya radyosunun~ verdiği 
haberlerde ise 500 bin askerden bahse
d ümekt <lir. Haberlerin menşei Maca
ristandır. Macar trenlerinin intizamını 
kaybc-tmiş olması bir delil olarak ileri 
sürülmc-ktcdir. Fakat Bükreş Romanya
ya tallın ve terbiye kıtal.arından başka 
Alman askerin.in gelmediğini bildirmek
tedir. Roytere göre salMıiyettar İngiliz 
mahfilleri bu şekilde bir askeri tahşi
dattan haberdar değildirler. Berlin de 
mevzuu bahis haberi fekzip etmiştir. 
Sofya ise Bulga.ristD.na Alman askerleri
nin geldiğ. doğru olmnclığını biJdirmis-

hakkında hiç bir vesika bırakmadığın- yncak tertibat mevcut değildi. Müdafaa
dan bunlan devam hususunda mü.~külu- sız adanın bambardımanı cinayetten 
ta rastlanmıştır. Muhabir bu usulün b~ bir s~ değildir. Bu tecavüzü mes
de~~tirilerek m~zakere~e~ :11US1:1si bir ru göster~ek hiç bir sebep yoktur. C~
encumen vasıtasıle tan7.ırni ıçın bır ihti-
mal mt"Vcut olduğunu beyan ediyor. nayetin şenaatini .arttıran, tecavüzün 

:ım c;;rz GAZETELER! mandarer devletlemı sulh halinde ol-
B!TARAF dukları japon bayrağı al1.ı.nda yapılmış 

Fransız istihbarat birliğinin talimatına 
uyarak Fransız gazeteleri lisanlarını de-
ğiştirmiştir. Bu talimat gazetelerin bitn
raf hareket etmeleri mcrkc7.indedir. La-
val zamanında verilen talimat ise İngiliz 
aleyhtarlığı yapmak merkezinde idi. 

---J\3.---

A DENiZ MI TA~ASIN-
DAKI HAREKAT 

tir. ı - Baştaralı 1 inci Sahifede -
MiERtKALILARIN alara rağmen Yunanlılar tazyiklerini 
TAHMtNLERt gevşetmemişlerdir. Himaranın wptı bü-
Romanyaya Alman askerlerinin yol- yük ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 

lanmakta olduğu haberinde israr eden Umumi Yunan pl:tnı sahil boyunca sol 
bilhassa Amerikan kaynaklarıdır. Ko- cenahları vasıtasile ilerlicyerek Avlon
lıombiyn r dyosu bu tnhşldnt hakkında- yayı ele geçirmek gibi görünmektedir. 
ki tahminleri şöyle hUlba ediyor: Böyle bir hareket hir cok faydalarından 

1 - Almanyanın cenuba doğru bir başka, ani ve kat'i n<.'ticcfor istihsaline 
tazyik yapmak :istemesi, de elverişlidir. Bu cenah, müşterek do-

2 - Daha zail bir ihtimal olarak Sov- nanmalarım z n k ntrolü altında bulu-
yetlere k rşı harekete geçmesi, nan denize da\ nır 

3 - Yugoslavya ve Yunanistan Uze- Avlonl'anın . ım, in doğru tesadüf 
rinde manevi tazyik yaparak sıkı.51k bir edilecek m .. " Tt ic;e Po~ deç ve El
vaziyette olan Jtalyaya yardım etmek bası: n dağlık mt ka dnki manialar
lstemes: dan çok hafiftir. T nutmamalıdır ki son 

4 - Şarkta yapılacak bir hnreketle İn- h<ldl5e1erdl.'n sonrn ltalynn zırhlı cüzü 
gilterenin nazarı dikkatini bu havzaya tamlarının üsf'nliiklerini muhafaza et
çekerek istild icin daha müsait bir vaz.i- mi~ olmaları şüphelir1ir. 
yet yaratılması. 1NGtr..tZLER BARD1YADA 

5 - Alına.nyanın önümüzdeki günler- DURl\'IIYACAK 
de Yunan harbınn mlidnhale etmesi. Trablu.,garptnki harek•ta gclinre: 

Bu sonuncu ihtimali ortaya süren bil- Bardiyanın zaptının gecikmesini izah 
hassa Royter ajansıdır. eclecek sebepler vardır. İngiliz ileri ha-

Romanyaya sevkedilen Alman asker- rekfitmın Bara·yada durncağını söyle
lerinin 250 veya 500 bin olduğu hakkın- mek ise yerinde <le tildir. Bardiyayı mu
daki rakamlar çok mtibalnğalı ise de hasara ederek ilerlemek mi, yoksa zap
Macaristandan Alman kıtnlarmın geçti- tettiktcn sonra Heri hareketine devam 
l i hakkındaki haber teeyyüt etmiştir. etmek mi lazım geldiğini, yalnız kendi 
Hatt..l\ Budapeşte kaynağından alınan di- takdirine kalmış olan unsurlar ~bebile, 
ğer haberler naküyatm devam cttiğin<le bizzat general Vevel intihap edecektir. 
israr etmektedir. Vaziyetin aydın1anması - -•--

~~!~~;ac gün daha beklemek icap ITALYAff SAFLARINDA 
VJŞt İLE MÜZAKERELER 
Vi§i hiikümeti namına Almanya ile KARI ' iKLiM 

miizakereye devam için Amiral Darlanın Y 
Parlse gittiği bildirilmişti. Amiral Pa
riste temaslarını yaptıktan sonra Vişi
ye dönmUş ve Mareşal Pcten tarafından 
kabul edilmistir. Bu müzakerelerin mev
ztıu ne olduğu bir türlü bildirilmiyor. 

Lava! hükümetten çekildikten sonra 
Almanların Vişiye lngiltereye karşı i~ 
birliğine dayanan tekliflerde bu1unduk-
1an ve Maresal Petenin bunları reddetti
~i söylenmişti. Müzakerelerin devamına 
bnkıhrsa Almanya tekliflerinin reddile 
müz:ıkere kapılnrını kapanmıs telakıld 
etmemiş demektir. 

Roman y adan gelen 
muhacirlerin parası 

veriliyor 
Bükres 2i (A.A) - Romanya hükü

m.eti son zamanlarda Romanyadan Tür
kiycye giden Türkler tarafından Ro
manya milli bankasına yatırılmış olan 
ve yekiınu 25 milyon Leye baliğ olan 
meblağın Türkiycye nakline miisaade 
etmiştir. 

- Baştaralı 1 inci Sahifede -
İtalyanlar Himaranın şimal ve şima1i 

garbisine doğru slirülmiişlerdir. Bu mın
taknda mühim str~oojik bir hat ve bir 
çok tepeler terk etmişlerdir. 1talyan 
hatlarında karışılkık emareleri mevcut 
olan Drinos nehri mıntakı:ısında elde edi
len nraz.i Yunanlılar uıraf ından temlz
lcnmekt rlir. Burada İtalyan cüzli tam
larına mensup beş ltalyan suhayile 63 
er esir ~' 3 muhtelif cins silah Yu
nanlıların eline düşmUştür. Daha şimal
de Yunanlılar bir sürü mahalll çarpış
malardan sonra ilrleınişler ve bir çok 
köy almışlardır. 

Çok ~iddetli bir soğuk, sis ve fırtına 
varclır. 

Aüna 27 (A.A) - Yunan emniyet ne
zaretinin tebliği: 

Gündüz memleket içinde sükünetlc 
geçmiştir. 

İtalyanlar Ergiri<len firar ederken re
hine olarak Yunanlı eşra(tan 49 kişiyi 
beraber götürmüşlerdir. Bunların ara
sında avukatlar, tacirler, doktorlar, ec
zacılar, papacılar ve bir kaç ta yahudi 
vardır. 

ELHAMRA Sinemasında 
B UGÜN MA'l'İNELERDEN i,., 21!.REN 

Şayın İzmir halkına iftihar ve crefle takdim eder 
Adına 11Sürehli tntlı Belan denilen AŞK illetine gönliinii knptırmı bütün 

scvdaWarm dilinde destnn olan senenin en b.ül iik T Ü R K Ç E SÖZLÜ 
AŞK VE JSTJRAP FJLl\Il 

Biiyiik Bcstegar PUÇÇİNİ'nin ölmez eseri .. 

A LESK 
Filiındcki ~nrkıl:m söyliycn : BEN JAl\ıiNO Cf GLİ.. 
BA ROLLERDE : ALDA VALLJ - VİT.l'ORİO DE SİCA .. 
F<?KS JURNALDA : EN SON VE EN 1\fÜHİl\1 HABERLER .. 
SEA.ı~SLAR: Her giin: 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DA BAŞLAR 
C~ımn~rtcsi \ e Pazar günleri 11.30 ve 1.30 DA BAŞLAR .. 
Dl~\..AT : Ilaftmun her glinünde ilk sean~lar UCUZ HALK MATİNE

'1ıı.LER~dir .. Fiatleri : Birin ci 20;. :;tkon 25 ... Koltuk 30 KURUŞTUR .. 

olmasıdır. 

Lon<ira 27 (A.A) - Avusturalya baş 
vekili B. Menzis Noro ada.sının bombar
dınıanında maddi hasarın büyük oldu
ğunu insanca zayiat olmadığını bildir
miştir. 

Londra 27 (A.A) - Hollanda tebliği 
Van Dinbergen Hollanda gemisi tara
fından yakalanarak im.ha edilen Rayn 
Alınan gemisinin batırılması ile netice
lenen hadise hakkında aşağıda.lı:i tafsi
lAtı vermiştir. 

Van Dinbergen, Alman gemisine tc
sadlif edince dux emri vermiştir. Rayn 
kaçm<\ğa teşebbüs ettiğinden Hollanda 
gemisi bir ihtar topu ntmıştır. Sonra ge
miye Hollandalı mürettebat gönderilm·s 
ve R:ıyni ateşliyen bu Alman mürettebat 
yakalanarak Van Dinbcı·ge getirilmiştir. 
Rayn<leki yangını söndi.irmek kabi1 ola
madığını:lan Hollşncla gemisi düsman 
vapurunu topa tutarak batırmıştır. 

A manas e~
leri ı?eldi mi? 
Londra 27 A.A) - Almanların 

Ronıanyaya Macaristan yolile kütle 
h:ılinde asker gönderdiklerine dair 
haberler hakkında Londra resmi mah
fillerine hiç malumat gelınemiştir. 
Budapeşteden alınan haberlere göre 
tren saatlerinde büyük değişildik ol
muştur. Bir çok trenlerin hareketi 
bildiriliyor. Bcrlinde Romanyaya Al
mmı kıtalan gönderildiği tekzip olun
maktadır. Sofyada Alman kıatlarımn 
Bulgnri.c;tana geldiği haberlerini dli.n 
tekzip etmiştir. 
~G-• • •-•-n_,_,_~-~-..(• 

Yunanlılar Herliuor .... 
- Baştaralı 1 inci Sahifede -

Muharebe mühimmat nakliyatındaki te
~hhür yüzünden muvakkaten şiddetini 
kaybetmiş gibidir. 

Atinn 27 (A.A) - Alınan son haber
lere göre İtalyanların noel günü Korfu 
üzerine yaptıkları hava bombardımanın
da 23 kişi öl.mü ve 30 kişi yaralanmış
tır. 

Atina 27 (A.A) - Başkumandan ge
neral Papagos noel dolayısiyle neşretti
ği emri yevmide bilhassa diyor ki: Yu
nanistanın hürriyetini ve şerefini müda
faa eden sizlerin sayesinde noel bayra
mını hUr bir memleket halinde kutlı-
yoruz. 

-lllWW·---· Amerikadaki Belçikalı • 
lar askere açiırıhyor 
Nevyork 27 (A.A) - Belçika baş 

konso]osu 19 dan 25 yaşına kadar olan 
bütün Bclçikalılan sil!h altına çağırmış
br. Tebli~de, İngilizlerin ve müttefikle
rin yanında harp etmek üzere İngiltere
de bir Belçika ordusu teşkil edilmekte 
olduğu bildirilmektedir. Alman işgali al
tında bulunmıyan topraklardaki Belçi
kalılar bu kanunun hükmüne tabi olup 
en yakın Belçika konsolosluğu ile ~ma
sa gelmeleri lflzımdır. -·-Memur maaşları 
h a · layiha 
Ankara 27 (Yeni Asır) - Devlet me

murlnrmın ayiıklannın tevhit ve teadü
lü hakkındaki kanunlara ek kanun layi
hnsı muhtelit encümenden geçerek Mcc· 
!is ruznamesine alınmıştır. -*-aydarpaşaya Basra 
yoliyle ihracat 
İstanbul 27 (Yeni Asır) - Haydarpa

şa - Basra yollyle yapılacak ticaretin 
inkisafı için alakalı hi.ikümeUer tarafın
dan yüzlerce vagon tahsis edilmektedir. 
Nakliyat sliratle ve mütemadi şekilde 
yapılaCaktır. 

Bu malısatla Kenyada -h · 
bir ordu vücuda getirili· mu zm münal,.aıalar oldu 
yor • Habeş fıafJileleri ~ ~~ (Telef~!11a?. - Büyük Mil- lamaması yüzünden hem b ir çok mebus-

ih •
1 

.. h • let Meclisının bugi.inku toplantısında ların töhmeti allında kalmakta devam 
ı al G! nd. Muğla mebu~u B. Yunus Nndi, Seyhan ettiklerini, hem de bir çok vatandaşların 

Lon~ 27 (AA) - Royterm Sudan mebusu B. Sınan Tekeoğlu ve İçel me· haklarını istihsale muvaffak olaınadıkla-
mıııhnbırı Hartom<lan bildiriyor: busu B. Ferit Celal Güwnin teşrii ma- rını ilSve etmic:tir. 

Kassala mıntakasında İngiliz devriye suniyetlerinin kaldınlnın'il hakkındaki Kürsüye gelen B. Salahittin Yargı 
hareketi yeniden faal bir .sekil alm1stır. Başve&Het tezkereleri iizerine teşkilatı meselenin mevzuatımızda bir değişiklik 
Kassala Habcşisf.D.nn 20 mil mesafede ol- esasiye ve adliye encümenlerinden mü· yapılması için nazarı dikkate alınabile
makl:ı beraber burndak.i İtalyan asker- rckkep muhtelit enciimenin hanrladığı ceğiııi söylemi.stir. B. Salahittin Yargı 
lCTi btiyük tehlikelere maruzdurlar. Ek- ü~ mazlmta üzerinde hararetli miinaka· mebuslar hakkında Adliye vekaletin~ 
SC'riya geceleri tenh.-ı köşe başlannda öl- şalar olnıuştur. miiracaatte bulunan müddeiumumilerin 
dürii1müş İtalyan askerlerinin cesc4]eıi Mazbatalaı·da, her üç mebus hakkın- bu hareketlerine de temas ederek hAdi
bulururuıktadır. Sudanlılar g~e1eri şeh- daki talebin devre sonuna bırakılmnsı sede .bir mebus ismi görür görmez müd-
r<.' yakın baskın yapmroda çok mahirdir- teklif olunuyord~. cieiumumilerin derhal teşrii masuniyetin 
lcr. Bu baskınfor<Ja ya bir kal} esir al- GENERAL ,KAZIM kaldırılması cihetine gittiklerini, halbu-
nuıkta, ya bir nöbetçi öldürmektedirler. KARABEKIRİN BEYANATI ki e~er hadise tetkik olunsa beliti buna 
Bütün hudut boyunca İngiliz devriye- Bu münasebetle ilk sözü alan general hiç lüzum hasıl olıruyacağım ve muha· 
lc.ri ve Sudan askerleri düşmanı Habe- Khım Karabekr (İstanbul) ara sıra kemelerin görüleceğini kaydetmiştir. 
c;istana doğru tard etmektedir. Eritrcde Büyük Millet Meclisine bazı mebusların B. REFİK İNCENİN 
A.cımara ve Goroatta, Kassalayı müdafaa teşrii mnsuniyetlerinin.~a~dırilması hak- MÜTALE.ALARI 
için bir odu tahaşşüt edilmi§tir. Adisa- kınd~ .t~zkereler ge~digını, bu hususta B. Refik ince Manisa da aynı mevzu 
babada mühim kuvvetler t.ah5it edilmis- kendis~ de bazı ~ı~nyetler .~lm.nkta üzerinde müteaddit defalar nazarı dik· 
tir. İngiliz imparatorluğu k.ıtaları Habe- b~~dugunu, Meclisın ~u. teşru masu- kati cclbettiğini hatırlatmış ve general 
şist.an hududunda fare bekliyen kedi gibi ~~yeti kaldırma taleplerı:u reddederek Kazım Karabekirin dermeyan ettiği mü-
müteyakkiz dunnaktndırlar. ışı devre sonlarına bıraktıgını, arka arka talealara iştirak ettiğini bildirmiştir. 

Kenyada general Kndingnnın orduları ya mebus seçilenlere ait muhakemelerin 
Habeşistanı taz.yika ve istiÜiya hazırlan- devre aı·alarında rüyet edilemediğini, bu ÜZERİNDE İTİLAF 
maktadır. H:ıbeşistanın içinde büyük suretle. teş~latı csasi}:e kan~um~un EDİLEN N OKTA 
kaynaşmalar vardır. Kabileler ihtilal ve dahill nızamnamcnm tatbik edilme- Bu mevzu üzerinde B. Ali Riza Türel 
halinde olup çete muharebeleri yapmak- mekte olduğunu söyliyerek bu •de~ (Konya) da mütalcal ... rını derme~"''" et
tadırlar. Habeş çetelerinin !talyan kıta- sonu• ~~aı;e~. •içtima yılı "oı:u• . ol~- tikten sonra başka hatipler de söz almı.ş
lnrma karşı mukavemetleri kuvvetlen- rak değiştirilmesı muvafık olacagı fikrı- laı·dır. 
mekıtedir. ni müdafaa etmiştir. Umumiyet itibariyle üzerinde itilM 

---1.J>. General Kazım Karabekirden sont'a edilen noktai nazar, bu m~selenin °tki-

Am•rı"ka kat'f VQ%J ~·t B. Mazhar Müfit Tansu söz alınış, me- ke değer bir mevzu olduğu merkezinde--
'"' & J ~ busların beş sene bitince tekrar mebus dir. 

l k 
intihap olununcaya kadar açıkta dur- NETİCE 

a ma ÜZf!J'e madıklarını, bizde yeni mebus gelinceye Nihayet reye arzolunan tezltere ve 
_ B~taralı 1 inci Sahi/ede _ kadar eski mebusun mebusluk vazüesi- mnzbatalar okunarak mevzuubahs teşrü 

d' ne devam ettiğini söylemiştir. masuniyetlerin ref'ine lüzum olınadıitı 
ırMekt ba . k nl d b' Tekrar kürsüye gelen general Kazun ve bu taleplerin devre sonuna bırakıl-

"Ok g ut sahın~J ·~Ya arf ~al sın a .. 1

1
r Karabekir, teşrii masuniyetin refedil- ması haklqndaki encümen mazbatası au-

.. aze e ıp erı pro esor er mue - . d 1 . 1 . . . ·.r 1if1 · t d 
1
• t' tl ' d mcmesı ve o nyı.:;ıy e muhakeme yapı- "Cn kabul edilmıştır. 

er, sıyase Q arn arıt ar ıs el" var ır. · ·- · - · - _a_a_~_D_.,.._.. _ l_ l_lıl_ll_Dm •• •• ll _ l_ D_ I __ d_l_ l_ P_~..._._.. 

Bilhassa meşhux sinema artisti Duglas P.ılfu••stah •ı 
Junyor ile maruf kadın gazeteci Doroti 1\11 en aayr• kı•mseleııı-den 
Tomson ve Yel üniversitesi sabık rektö- ~ • 

~:w'!~ktor Anjelin isiınleı-i zikredilmek- e amuk a ınacak 
B. Ruzveltin Pazar günü söylivcceği . p . 

radyo nutku münasebetiyle mektupta Ankara 27 (Ycnı Asır) - Müstahsil-,kr di ile bazı şartlar dahilinde müstali-
şöylc denilmektedir: den gayri iJciın:eierden de pamuk müba- · 1 .:ı n gayri kimselerden de pamuk sa-

Sizdcn, hal<lkat olduğuna inamlığımız yaasına ve ~arıcc pamuk satışıaı:na d~ir tın alına?ilcc.e-J...tir._ 
bir şey söylemenizi isteriz. o da sudur: olan Koordinasyon knrarı heyeti vekıle 1 thraç ı.şlerıne zıraat bankası memur 
Elimizde mevcut o1an harp levnzimi ile ta.rafı?cLm tasdik e~ilmi5tir. B:-1 k::ı~,. · 1 ıişlir. Bankaya bu hu.-;ustaki hizme-
ı ara deni7. ve h:na kuvvetlerimiz ve " 1~ ihrat'ntm tmız.m ı rn.rıkc iilc mım- mukabil olarak masraflardan hrı<:ka 
bütü

1 

hnrp \'t!Stfa1ıırımız aneak İngiltere Y~t mevkiin; ~iren , 1 ~tcnia 1 yaa I'nti üzerinden yüzde on ko-
a~· ldn dımlukça mihver devletlerinin ticaret v kaletı c.nı n m ıs ol 11 syon verilecektir. 
ınağliibiyetini temine mulıakkal, suret- -------
te kifayet eder. İngiltere yıkıldıktan son- Mulf!a Denizbonl- " ... kanı hakkında takibat 
ro, bu kUVl etler afi ge)miycceği gibi ...,. 
ileride nrttınJmasnıa da imkfın olnuyn· Isfonbul 27 (Yeni Asır) - ler celp ve isticvap edilmiştir. 
cakbr. Bu takdirde, bütün diinyaya km:- :rjz hankm faaliyette bulundt ı a Yukanda bildirilen suçlarla zan altın-
şı kafi derecede mukn\cmet edemiycce- 'slenilen muhtelif yolsuzluklar vazi- da bulunanlar arasında deniz bankın 
ğimiz iişikardı. fcyj suiistimal ve ihmal suçlarınd 11 do- umum müdürü B. Yusuf Ziya önis hu-

Londra, 27 (A.A) - İngiliz İktısnt layı adliyece yeniden tahkikata ha l:ı- kuk ın~~virlerindcn avukat :tsıxu:ri 1sa 
mütehassıslarından Mister Leyton Amc- nılınıştır. Caniş, Hamdi Emin Çap, Tahir Kevkep, 
rikadan yaptığı bir tetkik seyahatinden Birinci ceı..a hfı.kimlığince bazı kimse- ! nvuknt Suat Satır ve saire vardır. 
avdetinde şun1an söylemistir: ··- ·- D-1>_.e_JoC_ -0-•- DM _G_Cl_C_ Lı__, ..... ~c...-.-.~,-.c _rı_O_D_"~ .... 

- Amerikan yardımı bir kcrre başla· · ..r.. t / ğ t k ·ı · l dı nıı çiğ gibi gelecektir. 1941 yazına Juı. ıaşe mus eşar ı ı eş ı ı ıçın ça ışmatar 
dar da~anırsak Amerika o zaman bize Ankara 27 (Yeni Ac;ır) - Milli ko- fe ve salahiyetlerini teshil ederek haşve
nihai 7.aferi kazanmak ic;in icap eden bü- rullllUl kanununun hükümete verdiği kaletc bildirecektir. 
tün yardınıı yapabilecek ' 'aziyettc bulu- saltıhiyetle kurulac.-ık t<'o:.kilfıt hakkında 
nabilecektir. kararlar alınmaktactır .• l\Jakalı vekalet-

Nevyork 27 (A.A) - İngilterenin de- ler murahh.aslarınd:m nürt>kkep bir ko
n.iz kapıl~ını telftfi için B. Ruzvelt Ame- misyon kurulacak ve hu komisyon teş
rıka deruz tezgahlarında silratle bir cok kili mukarrer iaşe mü "arlı"ınm vazi-

Fiat mürakabc işlerinin tanzimi, bu 
teşkilatın ba~lı başına bir cihaz . ilin" 
getirilmesi hususunda tedbirler alını ı:ık
tadır. 

t . t . . . . kl ö ıcare gem..ısının ınşasını tc if edecek- ··-·-·-·-·-a-•-n-...-. ....... ~·.-o•.,ıı-- 11-•- 11-11 -·-·--,·--~ı~r- •>Cı--C 
tir. Bu tekili İngiltereye harp malzeme
si kiralanması hakkındaki planla alaka
dardır. 

Nevyork 27 (A.A) - Noel Amerika
da refah ifade edC'Cek surette kutlan
nm;tır. 1 amafih eğlentiler üzerinde 

Makineye 
Verilirken - il 

:~ . Ruzveltin taggare ~·,_ ~· 
ı ıatı hakkında begaHatı 

lıarbm tes~ri görülmüştür. 
Bir çok kimseler Amerikanın gelecek Alman denı·zaltılarında Vaşington ı1 <AA> - Rciskı.imhur 

!lene noeli sulh içinde idrak edip edemi- bay Ruzvelt gazckcıleri kabul ~Jeree 
yeccğini sormuşlardır. dem.iştir ki: 

Bir çok aileler çocuklarının askere sı·nı·r geraı·nıı·aV·ı Altı aya kadar he-r gün baştan oasa 
alınmış olmaları hasebiyle noeli mutat • • madeni beşyüı. harp tayyaresinin yapıl-
neşeden uzak bir halde tesit etmişlerdir. m.ası için bütlin otomobil otoritesinin 
Diğer bi~ ço~ aile~e.r de bakımlarını der-1 .Ncvyork .21 {~.A). - Ne~~ork Tay- cl birliğilc çalışması hwusunda endüstri 
~te ettiklerı İngilız çocukları için noel ! ~ıs gaze~~ 25. ilk kaı:ıunda bıtı>- ·fta komitesi tarafından yapılan teklıfi 'ıi.ikU.. 
eglenceleri tertip etmişlerdir. ·.:inde İngiliz ticaret :fılosunun u,,. • met ciddi surette tetkik etmektcdı!: 
Vaşington 27 (A.A) - Harıciye nazırı uıyiatın azalması Alınan denizaltı müret- Bay Ruzvelt An.eri.kan limanlarında 

B. Kordel Hull, yeni İngiliz büyük elçi- tebatırun duyduğu sinir gerginliğine at- bulunan Alınan vapurlarının müsad~re
si Lord Halifaks Vaşingtona gelinceye fediyor. Ve diyor ki: sini Almanyanm bir harp hareketi telaır.. 
kadar, müteveffa Lord Lotyenle pasifik Filha:kika mezkfu- hafta a ait za iat ki ~~eceğine. ~ ~an hariciye ncı..a. 
mu:ıtakasmda karşılıklı müdafaa tedbir- rakamlan harbm haftalık ;'ası.tasına~ rctinın resnu: ~zcusu tarafın~l:m ı- ')ya
len h~da b~mış olan görüşmele- betle çak dü.~üktür. İşte geçen harpte ~~ hakkındaki suale şu ('!'\'ıt 1: vermifı. 
re,. ~~şı.ngtondaki Avustura}ya büyük de bu sinirler gerginliğidir ki Alınan tirAm. ,,____ • •• .. .. 
elçısı ile devam edecektir er.lAd.LLUl resmı sozcusu yoktur. 

NCVYOrk 27 (A.A) - Amerika bükü- denizaltı.Jarn:ı yemn.işti. ~. denizal- -*-
~eti « yeni şilebi İngiltereye verme- ;:r=Y=Y~~ ~~çt blaraı.r ~ Yınlandiyada Penkonen/ 
ge muvafakat etmiştir. · e 1 .......,. ~ı b kil 1 Vaşington 27 (A.A) - Büyük ha bm yeni hücum usulleri bakında da malu- aşve. O dU 
kahramanlarından Edi Riken adb Ame· mat yoktur. Ancak şuna emin olabiliriz ~el.~inki 27 (A.A) - Yeni Finlandiya 
riknn subayı Meksikoda beyanatında ki Alman denizaltılan mütemadiyen r~ısıc~uru Bay Riti rcisicümhur in• 
Amerikanın pek yakında dünyanın en tahrip ediliyor ve Okyanusta kaybolan tihap edilm~~~:ı;t e"'.vel. uhtesinde .~ulu
büyük askeri devleti olacai:rmı ve Al- her denizaltı gemisinin mürettebatı sağ ~an başv~~illıg.ı . şımdı lnu valı:sı v~ 
manya ile harp halinde bulunacağını kalanla.rın yüzünde korku izleri hıra- or~ ~tısı rcısı bay Penkonene tevdi 
söylemiştir. kıyor ctmış~ır. Bay Penkonen reisicümhuruu 

-1••••••••••••••Nllİİı•'••••••••••m•llb. davctı üzerine bugün Uludan Helsinki· ' • ye gelmiştir. ı 

Fuar Gazinosunda 
ıl~aşı Eğlenceleri 

. 1.zmirlil~r~ . h.er ~an teveccühüne mazhar olan gazinomuz, yılbaşı gecesi 
ıçın muhitımızın yuksek sosyetesini memnun edecek zengin ve çok eğlen
celi bir progrnm hazırlamışbr. 

kuvvetli bir orkestra 
Yalnız bu gece için İstanbuldaki güz.ide sanatkarlardan mürekkep bir or

kestra temin edilıniştir. 
Müzik, dans, eğlenceler, temiz servis, mükemmel dekor ve tam bir neşe 

tam bir nezahet.. ' 
Otobüsler ~azinoya sabaha kadar işliyccektir. Masalarınızı angaje ediniz. 

(Telefon 2068) 

-x-
Macar z iraat nazırı 
istila etti 1 

1 
Budapeşte 27 ( A.A) - Ziraat na2.11"1 

Kont l\fişel Tcleki istifa etn14tir. Bu t.
tifanın sebebi bilinmiyor. 
Budapeşte 27 (A.A) - Hükümete ve

rilmiş olan tam salahiyetler 2 Mayısa 
kadar uzatılmıştır. -····---ı G. TEREYE 
HAVAIWCUMU 
Londra 27 (A.A) - Hava nezaretinin 

~ebliği: Düşman tayyareleri bu sabali 
Ingilterenin cenubu şark.isinde bir şehir 
üzerine bombalar atmışlardır. Bazı hasar 
olmuş ve bir kaç kişi hafif surette yal'll"' 
lanmıştır. 


