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Yııgoslaı-ya 'lıaıı:aralarnıdan: üskiipte Varda1· nehri iizerindeki eski köprii 

Tüvkiyede 
--«>--

lfenii propagandalar 
laha bulmamağa 
lnahkumdur. Buna 
•ağmen milletçe 
azami hassasiyet 
t:österilmesine 
İhtiyaç vardır 

----0-

HAKKl OCAKOGLU 

J\.rhk harı>, ne I\fajino önlerinde, ne 
~ l\:nrı1atların öte turaCında dcğilcliı:-. 
tarp tehJikcsi, hudutlarımız iizerine 
tı· dar gelmis ve lıer giin kapımızı ('.&Ja-
ılcl'ek hir ,·aziyct almıştır. 
Biz harp istiyen "'c onu davet edici 

~!Cketler yapHn bir millet dcitiliz. 
.o.\TRI\. hiikiimeti sulha bağlı kalabil
bıck kin ne ;\"apınak mfünkiin ise her 
::_:vi .raımm;. hatta komşularım dahi 
h· rp rclakelinden konunak :volund:"I 

1"!~1ctti gayretler sarfeylemi!)tir. 
.. Eğer hudutlarımıza gelen tehlike bir 
~un kapınuzt çalacak oluı·sa bizi de ~a
~~ v~v~ıyacaktır. Yurdum.uzun bütün
~gwıu ve istildaUni korumak yolunda 
~fıım~ )azım gelen tedbirler en kiiı;Hk 
~ e~ata kadar ihmale uğramamıştır. 

e Ynpınak mtinıkünse yapılmıştır ve 
t•ıııJabilcecklere de deH';m ohuımnk
oeıdır, 

l\tilletimizin lıükümcte her hususla 
1.atn bir itimat beslenıcktc buluııduiıt 
t?laylıkJa müşalıcde edilebilir. l\'lılti 
lrÜğintlzin biiyiik kudreti her sahada 
!~Iet \'e nıillct kuvvellerini b."Ucakfo~
...-ınaktadll'. Bir tecavüze uğl'adığımız 
!:"'dirdc TÜRK mucizesi kendisiui ~ös-
1' l'ecektir. Bu hususta en küc:ilk bir 
()rkuınuz yoktur. 

it ~akat modem harp sistemleri nıillt't-
l'J... cepheden değil gerilerden ve içten 

\>\u-nıak için bir çok silahlar kullar.
'-tnktadır. 
it llu sililıların başında da ınopaganda 
d \l\"veti gelmektedir. Bilhassa mih,·er 

C\lletleri hemen bütiin Avrupa radvo 
lnetkezlerini ve gazetelerini ellerine 
::~İrtniş bulunduk1arında11 propagan
ltıa sahasında geniş faaliyetlerde. bulun
~ .k iınkanlanna sahiptMer. Dikkat 
ddecek olursa her giin bir çok yeni 

:~tıi haberler <'tkanlmakta. iizerinden 
~t'tııi dört saat· geçtikten sonra bu ha· 

tlerj tekzipler takip eylemektedir. 
~ ~erçe bir günliik, iki günlilk ömiir
e l'\ olan yalanlar milletlerin unmm.i 
tı ~tlarında ne tesir ırvandırabilir? de-
Ccektir. 

eı1~ayır. Vaziyet iıı1; te uôyle miitalea 
lı 1ln1emclidir. Her hangi bir lıaberın 
1 l'andırdığı tesirlerin tamaınmı tckzıp 
lıer silip ortadan kaldıramaz. Heyecanh 
h aherterin sinirleri iizerind~ki talır~· 
l atı hu tekziplerle t:ım::ımc-n ı:.r.alc <.>dı· 
t'trıez. 

llahLte mı. tckZıbe mi inanmak Hi· 
:ı~llıll.ı1u takdir cdemİ'.\'cnlcr buhmu1·. 
t ~~dan sarfı nazar sinirler üzerinde 
tı~ll'. Yapan haber ve hareketler ani ol· 
e~sa biJe zamanla bazı neticeler tevlit 

l tltek istidadındadır. Bu itibarla sinır· 
ı:r· .. it •ııuzı sıkı tutmak, yalnız Ankarnyo 
~ ıılak vermek \'e biitün kalbimizle ora
ca~ bağlı kalmak. yarın üasına çağınla· 
l'ıa"'1httz \'atan \'azife~i11in hu!!iinkii. kıs-
llnı tcskil eder. 

de \ :atnn vazifesi yalnız cc~hedc, sip:.r
cı· •fa edilen lıizmet.lenlen ıbaret de~ıl. 
!r. nu mukaddes vazifenin tarlada 

liıftiııi süren ak saclı ihtiyardan başlı-l'a . • 
~· .tnfc bayatın her sahasında hc.r :ra"?ta 
tıı!! hl•r sınıf halk üzerine tahnıtl olun-

tı~ kı<>ımları vardır. 
d Cerıhe gerisindeki hizmetlerin başm
li~ ~~lü birliğin muhafazası. iman hii· 
t'ıtıluı;ü. sinir kuvveti. iktısadi kndrc
hll lar~ini gelir. Bn hizmetler yalııı7. 
\1 arp kinde dc-"il, her zaman dikkatle 
/ chenırnh·efl~"' fokibi icap eden işleT
l':~~ir. TÜRK miUetinin bu ehemm'
İtt 1 ~okl:ıları tamanıen kavramıs bu
l~ rtdugunda da şiiphemiz yoktnr. 
h ~un1~ cfldnmızda her fırsatla mii!)rı
~ ~ e:vlediiiimiz hassasivct. dikkat, te
; llut. ve manevivat '\'iikseklii!i l1cr ·\n "'' . . rurunmzu oksamaktadır. 
Q• n,ununla bernher bazı sardil \'nfan-.. ,~ 

nrm c:n ve hu radyodan dinJcdikfo-
r C\'m111 2. ci Sahifede ] 

ARi:AVUTLUK DAG~~ARI 
ITALYAN· ÖLÜSÜ DOLU 

---«O»---

Cok siddetli Jtal van . , 

hücumlarına rağmen 

Yunanlılar galip 
---«$--

Arnavutlukta ltalyan 

za viatı 130,000 
"' 

Atina 12 (A.A) - 136 unnıaralı res
nıl Yunan tebliği: Düşman çok şiddetli 
Jıiicuınlarına devam etmiş. fakat bütfüı 
teşebbüsleri büyük zayiat ''erdirilerek 
kırılınıstır. Bir mukabil hiicum netice
sinde ücü yüksek ri.itbcli subay olmak 
üzere 450 esir aJdık. 

Tayyareleı·inıiz muharebe sahasında
ki askeri hedefleri muvaffakıyetle bom
baı-dıman etmiştir. 

Yunan emniyet nezareti de tebliğin
de dtişınan tayyarelerinin Liskuriye 

r Sonu 2. ci Sahifede l 

ALMANYA BELGRADA 
Ül TIMATOM VERMEDi 

---,«O»---

Yugoslav kraliyet 

meclisinin toplana

cağı tekz;p edildi 
--<r»-

Yu~oslavya Bulgar

lara inanmıyor 

Belgrat 12 (A.A) - Avala ajansı 
aşağıdaki beyanatı neşre mezundur: 

Alman elçisinin dün sabah Yugos
lavya hariciye nazırına bir ültimatom 
verdiğine dair ecnebi bir ka:ynaktan 
çıkan haberler ve keza Yugoslavya i](> 
Almanya arasındaki dostluk münase
betleı:ini yan]ış bir şekilde göstenneği 
istihdaf eden diğer haberler baştan ba
şa uydurmadır ve fena maksatlarla or
taya çıkanlmaktadı.r. 

[ Sonu 2. ci Sahifede J 

Yıınan aske1·leri yılmadan. eskishıhı ayni heyecan ve şevkle cepheye gidiyorlar 

lstanbulda Perapalastaki infilak 
~--------x*x·~~~~~~~~-

Hidise siyasi 
bir suikasttır 

Sof .yada lngiliz elçiliğinin eş .yaıuna ka
rıştırılan cısım /stanbulda patladı 

~-~----x*x·~~~~--

J ölü, 22 Y,araıı var. 'J'ahlıilıata devam olunuyor 
lstanllulda ıo gazete lıapatddı 

Ankara, 12 (AA) - Dün gece 
(evvelki gece) saı..t 21,35 te İstanbul- ~·-·-••• ... -·-,-·- ·----~ 
da Perapalas otelinde vaki olan infilak ~J'"A ~ ~ ~...e ._.,_a_n __ ,_a -~~ 
hakkında yapılan t_ahkikat neticesinde ..,.

0
., DAKİK. 

meydana çıkan hakıkat şudur: ta A A 
İngiJterenin Sofy<". elçisi Rendel ile • • • • • • • • • • • • 

maiyetini hamil hususi trenin hareketin
den evvel Sofyn istasyonunda sefaret 
erkanının eşyası arasana karıştırılan iki 
ç.anta birisi elçinin misafir kaldığı Pera
palas oteline cötürülmii§tür. Heyetin 
otele muvasalahndan biraz zaman son
ra da infilak etmiştir. ikinci çanta yine 
sefaret memurlanndan birinin eşyası ile 
beraber civar oteJlerden birine gibniş
tir. İnfilakı müt<.akip sefaret memuru 
canla İçinde balunup radyo bataryası 
~annedilen cisimden şüphelenerek se
faret vasıtasiy]e polisi haberdar etmesi 
üzerine yın>1Jan tetkikat neticesinde bu. 
nun da infilak edici bir cisim olduğu 
mütehassıslarına yaptınlan muayene
den anlaşılmıs ve cisim zararsız bir bale 
konmuştur. Tahldl<ata devam olunmak
tadır. 

Amerika hu har· 
hı hayat mes
elesi sayıyor 

-«>--
Nevyork 12 (A.A) - Bahriye nazırı 

Albay Knoks demiştir ki: 
- Nazilerin ham sistemine en uygu_n 

olan mevsim ve İngiltcrenin yardımı· 
mıza en ziyade muhtaç olacağı günler 
yaklaştı. Bu sırada istikbalimizin mev
zuubahs olduğu noktasında ısrar etmek 
liizunnına kani bulunuyoruz. 

HÜCUM! 
---«O>·---

Alman matbuatı 
-

Yu2"oslavyaya 
çatıyor 
--o--

Dostluk muahedesi 
imzalanıyor mu? 

---O--

Yugoslavya tamami· 
yetinden bir şey 
feda etmiyecek 
Londra, 12 (.h..A) - Royter ajansı 

Belgraddan istihbar ediyor: 
Belgrad gittikçe daha büyük bir dip

lomatik faaliyetin merkezi olmaktadır. 
Her tarafta artan bir kuvvetle teyit 
edildiğine göre ne Yugoslavya, ne de 
Yugoslav ordusu Almanya lehine 
Y ugoslaVfanın temamiyetinden' bir teY 
feda edilmesine tahammül etmiye<:ek
tir. 

Alman baaınının Y ugos)avyaya kar
şı hücumları hakkındaki haber, Alman 
gazetelerinin ne pazartesi, ne de salı giL 
nü mutat bir tekildf' satılmamasından 
belli olmU§tur. Alman gazetelerinin her 
gün tayyare il ı gelmesine rağmen ancak 
cumartesi nüshaları satıJmıştar. 

Almanyanın Yugoslavyadan sadece 
üçlü pakta imza etmesini talep edeceği 
fikri um.umileşmektedir. Maamafib sa
lahiyetli mahfiller, en geç bu hafta Üç

lü pakta girmekten daha az tehlikeli ol
mıyan bir A1man - Yugoslav dostluk 
ve ademi tecavüz paktuım imzasını bek
lemektedirler. BeJgradda bikinı kanaat 
hükümetin metanetle hareket ettiği mer
kezindedir. 

._o_«ı_o ... o_o_a_._._.cı_11_~-•-l- •• 

In~iliz kuv
vetleri orta 

Şarka vardılar ...... 
Londra 12 (A.A) - İııgilteredcn 

bazka bir sahada harp etmek üzere 
ayrılan Avusturalya ve Yeni Ze
landa kltalannın yolda hiç bir arı
zaya uğramadan bir kaç gün evvel 
orta şarka vardıkları bildirilmekte
dir. 

lngiliz hava hücumları 
--o--

Ki,-e)'e ve Ko--· 
lonyaya darbe-

ler indirildi 
-0-

Yangınlar ve infilfilılar 
temin olundu, demi,.· 

yolu telalıi nolıtaları 
tahrip edildi 

Londra 12 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetleri tarafından Kici üzerine bu gece 
muvaffakıyetle yapılan akın muhasa
matın bidayetinden beri bu b~lıca Al
man deniz üssüne yapılan 33 üncii ta
arruzdur. Bu Alnıan üssü bundan da
ha evvel de bir çok darbeler yemiştir. 
Kici şimdi Alman deniz harp faaliyeti
nin her zamankinden daha mühim bir 

[ Sonu , cii. Sahifede 1 

lngiliz hava mareşalı Billy_, Başvekil B. 
Çörçil ite beraber 

Amerikanın Londra 3efiri B. 
John Winıınt 

Belirad üçlü 
pakta !!irmiyor 

MAMaFIH· ALMA YUGO
SLAV MÜWISEBATI IYı! 

-«>---
Yugoslavya başvelılli 
ve laal'leiye ne12ırı 
Vlyanaya gidiyorlar 

YARDIM 
----«O'!>----

Amerikan yar
dımı artık sel 
'fİbi akacak 

---11«>-

lngiltere için yedi 
milyarlık kredi 

Yardımın artmasın· 
dan dolayı Amerika
da memnuniyet 
Vaşington, 12 (A.A) - Salahiyet

tar kongre mahfillerinin bildirdiğine 
göre Ruzve1t kongreden İngiltere yar
dmı programınır. tatbiki için 7 milyar 
dolaTlık kredi açılmasını istiyecektir. 

YARDIM SEL GtBt AKACAK 
Va1ington, 12 (A.A) - Resmi ve 

diplomatik mahfillerin mütaleasına gö.. 
re demokrasilerin Amerika ayanmda 
kazandıklan zafe:- Hitlerin Balkanlarda 
istihdaf ettiği diplomatik zaferden kat 
kat mühimdir. Müfrit infiratçılar müs
tesna bütün V aıington kanunun istihdaf 
ettiği gayelerin aüratle ve müessir bil' 
tarzda tahakkuku için heyecanla yar
dun taraftarlanna iltihak etmiştir.Ame
rika entüstrisinin verimi bütün dünya 

Londra 12 (A.A) - Royter ajansı veriminin yüzde ellisini teşkil etmekte-
Be1grattan istihbar ediyor: dir. Bütün bu verim hıgilterenin men-

İyi haber alan mahfillerde beyan faatlerinin emrine verilecek ve yardım 
edildiğine göre, Yugoslavya kendisin- malzemesi sevkiyab derhal bir sel ma
den doğrudan doğruya talep ~dilse bile hiyetini alacakhr. 
üçlü pakta iltihak etmiyecekür. Esa<;en Londra, ı 2 (A.A) - Birleşik Ame
Yugoslavyanın üc;lü pakta girmesi için rikamn Londrn büyük elçisi Vaynen 
kafi bir teklif vuku bulduğunu zannet- devlet nazın Crimvudu ziyaret ederek. 
tirecek hiç bir sebep yoktur. Yugoslav- görüşmüştür. Her iki sahsiyet uzun za. 
yaya karşı Ahnan tazyikinin arttığı ha- mandanberi tanışmaktadırlar. CeneVTe 
beri de teeyyüt etmiş değildir. Enternasyonal iş bürosunda birlikte bu· 

[ Sonu. A cil Sahifede ] lunmuşlardır. 

Alma11lann 1colayca ynklasamadıkları 1ngilizlerin Manş sa1ıilind.€ki deni::: 
iislerirıden Sutampton 

Alman Hava akınları Almanua • Yunanistan 
--~>--- --«>-

·Bukin~am sara- Almanya Atina-
yına da bomba- ya teklifte 

ıa·r düştü bulunmadı 
--o--

INGILTEREDE DÜŞÜRÜLEN ALMANYA iLE ITALYA ARA· 
ALMAN TAYYARELERi BiR SINDA YUNANISTANA DAiR 

REKOR TEŞKiL ETTi iHTiLAF MI VAR? 
Londra 12 (A.A) - Londraya yapı

lnn hava akınlarından biri esnasında 
Bukingam sarayının da bombalandığı 
bildirilmektedir. 
GöRüLMEMtŞ BtR ATEŞ 
Londra 12 (A.A) - İngiltere üzerine 

yeni gece hücwnları yapıldığından beri 
Alman tayyareleri gittikçe daha faz.la 
kayıplara uğramaktadır. Dün gece iiç 
Alınan bombardıman tayyaresinin kay
bolduğu kat'i olarak anlaşılmıştır. Diğer 
iki tayyarenin daha düşürüldüğü mu
hakkak nazarile bakılmaktadır. İngiliz 
tayyare dafi bataryaları Alm.an tayyare
lerine şimdiye kadar görülmemi~ bir şid
detle ateş açmıslardır. 

BtR GECEDE 8 ALMAN 
TAYYAREStDüŞüRüLD~ 
Londra 12 (A.A) - Geceleyin yaprlan 

düşman hava bombardımanlarına karsı 
İngiliz müdafaası pazartesini salı günii
ne bağlıyan gece zarfında 8 Alman tay
yaresi diişürerek yeni bir rekor tesis et
miştir. ·Evvelki rekor fevkalade rüyet 
şartları dahilinde geçen sene haziran 
ayının 17-18 inci günlerini bağlıyan ge
ce zarfında 7 alınan tayyaresinin dfü:i.i
rü1mesi suretile tesis edilınisti. 

Dtiiürülen 8 Alman tayyaresinin 4 ü 
Porstmut tayyare dafi "topları tarafından 
diişürülpıi.iştür. -( Sona S. 1 te )-

Londra 12 (A.A) - Alınaıtların Yu· 
nanistana karşı taleplerini arltırdıklan, 
bazı stretajik noktaların ve Selaniğin 
kendilerine teslimini istedikleri sövleni
yor. Buna mukabil Almanlar tt'alyan 
müddeiyatından mühim bir kısmını tadil 
ettireceklermiş. Ayni rivayetlere göre 
bizz.at İtalyanın bu Alman tekliflerine 
muhalefet ettiği sanılmaktadır. 

Atina 12 (A.A) - Almanyanın Atina 
elçisi tarafından başvekile bazı teklifler 
teYdi edildiği hakkındaki haberler sala
hiyetli mahfillerde tekzip edilnıektedir. 
Yunaitst.ana hiç bir teklif vapılmamış
tır. 

Yugoslavyada Al
man tayyaresi düşü

rüldüğü .sö vleni yor --Londra, 12 (A.A) - Teyit 
edilmemiş bir habere göre Kla
devo Yugoslav tayyare dafi ba
taryaları bir Alman tayyaresi
ni düşürmüşlerdir. 
~-·-h-·-·-D- - r-u- ~- _D_O_M 
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27-

zevkle ~e.;irsin! 

Bir senede iz-
mire "°elip ~i
den vapurlar 

---------,x*x -o--
Kösem sultan, oğlunun hükmünü yürütmesini 'J'icaret odası tarafın-
lstemiyor, ma ben hakim kalayım diyordu... dan fıazırlanan 

Tek bunlarla meşgul olsun da onu sı- Bağdadı muhasara eden Sadrazam onu 
ıracak ve üzecek olan devlet işlerile uğ- İranlılardan istirdada muvaffak olama
raşmağa vakit bulama.sın... Ben onun dığı için Arslanım pek ziyade üzülü
anası değil miyim? Saçıını süpürge ede- yor. 
rim dı:- Muradın ortalığı düzeltmcğe ça- Günün birinde oğlumun Hüsrevi nz
lışarak kendisini yormasına ve üzülmı:-- lcderek kendi adamlarından birisini ge
sine meydan vermem. çinncsin~cn korkuyorum. Mt>Sela hafız 
Doğru söyle Re~·han .. 4te senelerden naşny1 .sadarete geçirdi mi, o zaman bli

bcridir ki oğlumun yerine devleti ben tün nüfuz ve iktidar da elimizden git
idare ediyorum .. Hükümet işleri hep tı- nıis olur. 
kırında gitmi~·or mu? Kumnz Mnhıpcyker valide bu endişe-

Sen benim sadık bir bendemsin. Fik- sinde haklı bulunuyordu. 
rin ne i!':e. hakikati hiç giilemeden bana Dördüncü sultan Murat, kendisine ait 
do.sdo"'ru bildir... lıaklnrın anası tarafından kullanılmnsı-

Aslmda siyah ırka mensup bulunan na artık nihayet vermek istiyordu. 
ve şaz kabilinden olarak yüksek zekfı On sekiz yaşına başmış olan padişah 
sahibi olan genç Reyhan, ince sesile he- ~ade bunu istemekle kalmamıştı. Vnli
men cevaba atılarak dedi ki: d"sini · başından uzaklaştırmak için 

- Sultanımın zcld\sı, devlet işlerini fiili bir takım teşebbüslere bile girişmiş
iclaredeki klyasetleri yUz binde bir er- ti. Hafız paşa He buna dair ~örüşen sul
kekte bile bulunmaz. En akıllı padişah- •an Murat onunla mutabık kalmıştı. 
lar ve en muktedir vezmazamlar dere- Padiş:ıh Hüsrev paşayı sadaretten az.
ccsinde bir iktidar ve mclıaretle bu kos- ledecek ve yerine ele- Hafız pasny1 geçi
koca de\•leti uzun senelerden beri idare rcC'ekti. 
edip durursunuz. Kendi adamı olan Hüsrev pa anın az-

Bu yolda sarfettiğiııiz mesainin bU- tinden sonrn Kösem '\·alide artık ne ya
yUklügünü dUşilndUkçe hayretler için- nabilirdi? Padisah10 haris anası. zehrin
<Je kalınnklan kendimi alamıyorum sul- den tecrit edilen bir yılan gibi taarru~ 
tanım... kudretini tamam ile kaybetmiş olacalctı. 

Harem ağasının kendisini bu suretle Kendisini devlet işlerine karıştınna-

istatisttıı 
1940 senesi içinde İzmir limanına gi

rip çıkan vapur, mot.ör ve yelkenliler 
miktarını gösteren bir istatistik şehrimi,. 
ticnrct odası tarafından hazırlanmıştır. 

Bu ist.atislike nazaran limanımıza 419 
bin 860 saf tonilato hacminde 295 Türk 
vopuru ve 298,795 tonilato hacminde 
muhtelif devletlere ait 195 vapur ki ce
ınan 490 vapur girip çıkmıştır. 

Gelip giden ecnebi vnpurlarııun dev
let itibarile mil."tarlan şöyledir: 

· 13 Amerikan, 3 Bulgar, 2 Danimarka, 
11 Felemenk, G Fransız, 36 İngiliz, 5 İs
veç, 65 ltalyan, 3 Macar. 2 Norveç. 7 
Romanya, 26 Yunan, 7 Yugoslavya, 6 
Filistin ve 3 Panama vapurt. 

Bundan başlca 1187 TUrk. 1 Ameri
kan, 7 Fransız, 1 İngiliz, 1 İtalyan, 198 
Yunan bandırnlı motör Y.ine 1940 sene
sinde limanımıza girip çıkmıştır. Bun
larıi sarı tonilato miktarı 31,704 dür. 

Yine ayni sene zarfındn 19 036 saf to
nilAto hacınında 307 Türk yelkenlisi li
manımıza girip çıkmıştır. 

--o--
•• 
Odemişte kahve 
ihtikarı davası 

.. 
meclis toplanıyor Umumi 

~--------------K•x--..----------~--

1941 bütçesi açıksız 
olarak hazırlanabildi 

------------~*x:~---------
2 rnJJyon 60$ bin llPaJıfı olan yeni bütçenin na

ZCll'i ıeJıllde te11zlnlne na.sıı çaPe bulundu? 
Vilayet umum: meclW yarın saat 14 kın bulunuyordu. Bu kadar kesif bir 

tc vilayet salonunda vali B. Fuad Tuk- mükellefi takip edip bulmak ve vergi 
salın riyaseti altındı. toplanacaktır. borcunu tahsil etmek imkansız görül-

Bu toplantıda, lnclraltı plajı hakkın. müştür. 
da hususi komisyonun yaptığı tetkikat Bütçe encümeni, yeni alınacak tahsil
netlcesini göatercn rapor ile bütçe mü-

1 
darlarla bu mü~kilatı önliycrck tahsila

zakerc edilecektir. tın kolay ve daha verimli bir surette ic-
Aldığımız malumata nazaran. bütçe 1 ıasını temin eylemek gayesini gütmü~ 

<"ncümeni uzun süren tetkiklerden son- tür. 
ra. masraf ve varidat muvazeneli olmak Kazalarda bin& ve arazi vergileri tnh
üzere, vilayetin 1941 senesi bütçesini silat nisbeti yüzde 75 c yakındır. Mer
iki milyon 605 ,000 lira üzerinden ha- kezde fazla tahsildar istihdamı surctivlc 
zırlamış bulunmaktadır. vergi tahsilatı tnhıikkukatın yüzde 75 i 

Bütçe hazırlanırken fazla tahsilat na- bulduğu takdirde bütçedeki açıklar 
zarı itibara alındığı ~ibi memurlara ya- tamamen denece]: bir sekilde kapanmış 
pılmııııı muhtcmt-: zamlar da göz. önün- olacaktır. 
de tutulmuştur. Bundan başka yol vergisi ile on mil-

Bundan batıka bütçe encümeni tara- yon lirayı bulan bakaya vergiler tahsi
fından hususi muhasebe kadrosunda lntı da ayrıca mühim bir yekun tutacak
ycni teşkilat ta vücud< getirilmiştir. Bu- tır. 
nun ic;in de 40,000 lira bir masraf der. 1941 senesi vergi tahsilatının bütçe-
piş olmuş bulunmaktadır. • de mühim bir varidat fazlası temin ede. 

Belli baılı kazdlarımızda bulunmak ccği kuvvetle ümit edilmektedir. 
üzere 35-40 kadar tahsildar muhucbci Bütçe encümeni. tahsil şubelerini hu-
hususiyc kadrosuna ila.-c edilmiştir. giinkü şekliyle bı ... kmalcta, yalnız ta-

Bunlar imtihanla alınacak, orta mek- halckuk şubelerini merkezi bir binada meth etmesi Mahıpeyker kadını pek zi- ma.k isliycn anasına karşı hu suretle 
yade sevindirmişti. Duyduğu memnuni- bir tuzak tertip etm~ olan dördüncü 
yetten tombul yanaklannın penbelJği Murnt bu dakikada gayet müsterih, şen 

---cc> tep ve llsc mczunlan arasından seçile- toplıyaralc bir arada çalıştınnağı teklif 
ödemiıte kahve ihtildin yapmakla cektir. Yeni alınacak tahsildarlara üc- etmektedir. Bu suretle tahakkuk kayıt

maxnun lbrahlm o?,lu 16 yaşında Nurel- ret olmak üzere avda 50-55 ve 60 lira larındaki karışıklıklar tashih edileceği 
tin Bardakçı ve Süleyman oğlu Fehmi verilccelctlr. ribi iti az olan tahakkuk memurlan. iş-

bir kat daha arttı. bir hald~ 'bulunmakta idi. 
Fakat çok sUnnedi. Valide sultanın Mahıpeyker kadınla Reyhanın görüş-

yUzUndeki bUtUn sevinç emareleri bir- tUklcrl ayni günde hünh!lr da kendi dal
aenblre ka~·bolmuştu. resinde çok sevdiği iaman oyunlarite 

ödcmiı asliye ceza mahkemesince mu- Şimdiye le.adar bir tahsildara tertip leri fazla olan diğf'r daireler tahakkuk 
hakeme edilmişlerdir edilen tahakkukat 14 bin mükellefe ya- memurlarına da yardım cdeccltlerdir. 

DördUncil Muradın annesi bir kaç de- i~til?al ediyordu. Nurettin 25 lira para cezasına mah- -------------------------------
la ah diye derin derin içini çektikten Genç padişah yanında bulunan silah-
sonra harem ağasına derdini yanmağ:- tar Musa nğaya bakıp: 
koyulmuştu: - Buraya gel silahtar.. dedi. 

- En ziyade canım işte buna sıkılıyor: Ve yanına yakla~an Musa ağayı tek 
O~wn Murada bir türlü sözilmQ geçi- elile kuşaf,11ndan yakaladı. Kounu hiç 
remiyonım... O zevk ve eğlence içinde bükmeden, yUz elli kilo a~ırlığındaki bu 
nkit geçinneğe baksın ..• devlet idaresi- adamı havaya kaldırdı. Sonra ayni vazi
ıü bana bınlksın. Arslanıma bu noktayı yette yavaş yavaş kolunu aşağıya doğru 
bir kaç kerre anlattım. mevlettirerck onu yere bıraktı. 

Fakat o~lwn bunu kabul edecek gibi Bu kadar ağır bir vücuda malik olma-
görOnmiyor: < Ben pac1tşah değil miyim ~ına rağmen. pa<li~ahın kendisni bir tüy 
her şey benden sonılur. Millet benden c:ibi tutup kaldırdığını gören Musa ala 
hizmet bekliyor. Artık bUyUdUm, çocuk derin bir şaşkınlıbt tutulmu~: 
a~> diyor ..• Ve devlet işlerine be- - BArek811ah padlc:ahım! dive haykır-
nı karıştırmamak istiyor. maktan kendisini alamadı, kırk bir ker-

Halbuld o daha çocuk ... bu atılganlığı re maşaallah ... tranın Zaloğlu Rüstem 
ve tecrUbeslzUlile memleketin idaresini ve Neriman gibi namdar pehlivanlan 
eline alacak olursa işleri bilsbUtün ka- t!e-lsinler de kuvvet ve kudret nice olur? 
nştıracağından ~ berbat edeceğinden zntı hUmayunlannı görüp bir iyice an
korkuyorum. Bilmem ne yapmalı! l;ıc;ınlar ... Cihanın bUtün P"hlivanlan 

Devleti idare etmek hususunda duy- bir nrnya gelseler ve hep birden milda
<Iu~ hevesten onu nasıl va~ geçirme- foadn bulunsalar blle bazunuzdaki bu 
li! ... müthiş b.ıdretle cilmlesinl ağaçtan aut 

Bu hususta sen nice dilşilnilrsiln! Bu- c;ilker gibi yere atmanız bana gayet ta
nu <5nlemeğe nklına hiç bir care ve ted- bil gibi gelir ..• 
bir gelir mi! ..• -c Bitmedi ,_ 

Reyhan, hanımına cevap vererek: 
- Sultanım, neden bu kndar endL'!C 

buyunırsuz? ... Şimdiki devlet ricalinin Bulgar uskerleri Yu
hepsı de sizin nlmetini7Je perverde ol
m~ ~hastan ibaret de~l mi? Bunların 
size olan n;sbet ve sadakati devam et
tikçe devlet Uzerindekf tesir ve nüfuru
nuz da her tUrlU zevalden ve tehlikeden 
masun kalır. 

Bahusus Sadıizam Hüsrev paşa sizin 
yeU.c;tlrmenizdir. O sadarette bulunduk
ça devlet nilfuzunu hiç bir kimse sizin 
elinizden nez edemez. 

- tşte ben de bundan korkuyorum .. 
Bü.srev paşa şimdi seferde bulunuyor .. 

goslavyaya iJtica 
etuıemis ... 

Sofyn 12 (A.A) - D.N.B. bildiriyor: 
SUvarl teşekkilllerinin Yugoslav ara
zisine geçmiş olduğuna dair bir kısım 
yabancı gazeteler terafından yayılan 
haber askeri mohfillcrce gülünç teliikkt 
edilmektedir. 

.... 

T ayyareSinemasında Tl:3646 

Bu Hafta 2 Büyük Filim 
1 - TÜRKÇE SötlU ve Şarkılı: KIZJL RAKKASE 
2 - FERNAN DELİN Yaratttğı: ZORAKi ASKER 
MATİNELER: 2-5-8 de. Cumartesi: Pıızar gUnleri 12,30 da başlar 

············································································~·········· 

~ ~ BUYUK HIKA YE i i 
• • • • : •........ ~ ........................................................................... . 

Kocamı ııçurumdan kurtardım! 
~---------s*x:~~~~--

-

kGm cdilmitee de yap.aın küçüklüğü na
zan itibara alınarak bu ceza 40 kurup 
indirilmlttir. 

Suçu sabit olmıyan F chmi bcraet et
miı. müsadere edilen 1 1 1 kilo kahve
nin Fehmiye ait olduğu anlatılarak ia
desine karar verilmiştir. 

---4« ... --
400 çuval kahve 

~~ünden çıkarılan ve 
İzmir için ayrılan 400 çuval kahve bu· 
günlerde fzrlııre getirilecek ve piyasaya 
arzcdilcccktir. 

---c:o~--

Belecliye daimi 
encümeninde 
Belediye daimt encümeni dün öğle

den sonra toplanarak arsa satışı ile 
meşgul olmuş, yukan mahallelerdeki 
bazı sokaklarda knldınm ve kanalizas 
yon inşasına da karar vermiştir. --o--
Belediye reisinin 
tetkikatı 
Belediye reisi doktor Behçet Uz, dün 

beraberinde belediye parklar mütehas
sısı B. Vehbi olduğu halde, şehrimizde
ki bütün parklarda tetkikat yapmış, İn
cirnl h mevkiinde yeni vücuda getiril
mekte olan Narenciye fidanlığını da 
görmilştUr. ' 

Deniz 
Gazinosunda 
PERŞEMBE 

EGLENCESİ 
İÇİN 

Buıibulen masalannm aııpje et. 
menb rica olan1a 

dudnklannı ısırdı. 
Salona döndUğtlmUz vakit, oturmağı 

reddetti ve kapıya do~ yUriidU. Milm
k.Un oldu~ kadar lAkayıt bir sesle: 

- Dur Kahraman! dedim. Parde.sünü 
bende barakmıştm. 

Odama koştum, dolaptan bir deste 
banknot çıkardım ye bunlan pardesUnUn 
iç ceplerine doldurdum. Sonra pardesU
yQ Kahramana tuttum. 
Kapı önünde elimi aldı ve uzun U7.Ull 

YAZAN : aç rıwız 
1-

öptn. Avucuma bir göz yaşı dilştU. Son
yapbğı gibi, itaatli bir tavırla ellerini ra kapıyı acele açtı. Eşile ilzerinde ayak
ka~turdu. Ben nefesimi zaptediyor- ta durarak: 

- Baba! diye haykırdı ve ona tom
bul, pembe koHarını uzatarak tekrar et
ti: Baba! 

Kahraman onu, nasıl tutacağını bile
mil•erek. kollan arasına aldı. Benim 
tenbihlerlme rağemn kız parmağım ken
disini kucakta tutanların ağzına sokmak 
iUvadını muhafaza etmişti. 

Tombul şahadet parmağı birdenbire 
Kallramanın ağzına daldL Babası onun
la oynamab basladı. Yavrucak sevin
cinden ne yapacağını bilemiyordu. Ya
nm saatten fazla eğlendiler. Her şeyi 
unutmuş gibi p,öriinüyordu. Nihzıyet da
dı kapıya vurarak cocuiht yatırmak za
manının geldi~ini bana hatırlattı. 

Dua sanU idi. Yavrucak, her akşam 

dum. Her akşam yatağına yatarken söy- - Seni dalma seviyorum. dedim. Ne 
lemesinl öğrettiğim bir kaç basit kelime- zaman istersen gel! 
den sonra, her vakit gibi llAve etti: cAl- Gözlerira göz yaşlarile karardı. Yaş-
lahım, babamı koru ve onu bize geri lan sildiğim vakit kocam gitmişti. 
~~~. * 

HenUz R lerl söyliyemiyordu. <Onu O gece, temsilden sonra. yalnızlık için-
bize geyi göndey!• gibi söyliyordu. de eve dönemlye<:eğimt hissettim. Biri-
Kahrnmanın gözlerine yaşlann doldu- cik dostum. Tevfıkten bana refakat e~ 

~unu gördüm. Anlamamış gibi, çocuğu mesinl rica ettim. $afaka kadar, bir bar
örttUm ve: da konuşa kaldık. Direktörilm ayni şe

- $imdi babana gecen hayırlı o!sun! yi daima tekrar ediyordu: 
de hakayım Knhtamancığım. - Kahraman fena bir insan değildir. 
Babası: BC'll onu senden rok daha evvelden beri 
- Kahraman! diye bir sayha çıkardı. 'tanıyorum! Bu içki iptilasına bir sefa

Sonra, heyecanını teskin etmek ister gibi let ve mahrumiyet devresinde yakalan-

IRNAVUTL.~1- ~IGURI j ~LMHYA BELGRADA 
ITALJAN OLUSU DULU ULTIMATOM VERMEDi 

---c:• .. --
[ Ba.ştara/ı 1. ci Sahifede ] 

ve garbi Morada bir köye bombalar at
tıklarını, fakat telef at ve hasar olmadı
ğını bildiriyor. 

5 CtlNDE 3000 ESİR 

Atina 12 (A.A) - Merkezi Arnavut
luk cephesinde beş gün süren Ywı3n 
taatTUZundan sonra Yunanlılar 3000 
esir almışlardır. Yunan sözcüsU Pazar
tesi gUnU Yuqan kuvvetlerinin elde et
tikleri avantajlı vaziyeti muhafaza et
tiklerini, İtalyan mukabil taarruzlarının 
düşmana zayiat verdirilerek pilskürtill
dUğUnU ve dağlnnn uçurumları ile ya
maçların İtalyan ölü ve yaralılariylc 
dolu olduğunu söylemiştir. 

ITALYAN ZAYİATI 130 BİN 

Sözcü beyanabıia şunlan il8.ve etmiş
tir: 

- Cephenin merlrez kısmında 1200 
metre yill4cıekliğinde bazt tepeler ıapte
dilmiştir. Elimize geçen esirlerin üze
rinde bulunan vesikalardan anlaşıldığ.
na göre İtalynnlar her Yunan esiri ic:in 
on Arnavut altını frangı milkAfnt vad
etıncktedirlcr. 

Yine esirlerin ifadesine göre hava 
kuvvctlerimWe İngiliz hava kuvvetle
rinin düŞman mevzilerine mitralyöz. 
ateşiyle yaptıktan hUcumlar İtalyan si
perlerinde bUyük zayiatı mucip olmak
tadır. 

Esirler Arnavutlukta İtalyan zayiah
nın 130 bin kişiye vardığını söyfoınek
tedirler. 

---.<>--
[ Baştamfı 1. cf Sahil ede ] 

MiHVERE iLTiIIAK 
EDiYORLAR MI! 
Nevyork 12 (A.A) - Asosyeted 

Presin Belgrat muhabiri bildirlyo\. 
Kral naibi Prens Pol bugün (dUn) kra
nyct meclisini içtimaa çağıracaktır. Bu 
meclis Yugos1avyanın mihvere iltihak 
edip etmemesine karar verecektir. Yu
goslav ordusunun şefleri mecUsc işti
rak edeceklerdir. Söylendiğine göre 
krnllyct meclisi görtişmelerinde Yugos
Javynnın mihvere iltihakından başka 
bir şey yapılamıyncağı neticesine vara
caktır. 

KRALİYET MECI.tsi 
TOPLANMIYOR 

Londra 12 (A.A) - (Roytcr) ajansı 
Bclgrattan istihbar ediyor: Vaziye1.ı 
tetkik etmek üzere kraliyet meclisinin 
bugün toplanacağı hakkındaki haber
ler rcsmt mahfiller tarafından tekzip 
edilmiştir. 

ADEMl TECAVÜZ 
PAKTI KAl..DI MI! 

Londra 1% (A.A) - Balkanlardan 
gelen haberlere göre hugiin (dlin) im
zım beklenen Alman - Yugoslav teca
vüz etmemek paktı artan Aünan talep.. 
Jerl üzerine tehir edilmiştir. Almanlar 
Yugosla\'Yaya karşı itimatsızlık bcsle
meğe bru,1amış1ardı.r. Yugoslavya ise 
Bulgarlardan da çekinmektedir. Zira 
Bulgarlar Yugoslavyadan toprak müd
dciyatında bulurunaktadır1ar. 

~------~~-~~----

LALE nin bu haftaki şaheser lilmlerl 
1 ·TÜRKÇE SÖZLO ŞARKILI TARİHi FİLM 

B A R B A R O S Devrinde Ver.edik 
2 - KOVBOYLAR YALDIZI sarkılı heyecanlı Kovboy filmi 
3 - TÜRKÇE TOPLARIN GERİSİNDE 
İngiliz ordulannın ve fabriknlannın faaliyetini glSstcren hakiki fHm 

TÜRKÇE PARAMUNT HARP JURNALINDA en yeni haberler , 
'9sw:a U: - >&S UUU&& 

mtŞ ve bir daha yakasını sıyıraınamıştı. 
Fakat her insanin, hatta en zayif ve en 
cibin olanların bile, ruhunda umulma
dık kudret ve irade kaynakları bulunur. 
Bunlan meydana çıkarmak. uyandınnak 
bir hünerdir. Kahraman h!\la kurtanlo
bilir. Fakat bunu ancak sen yapabilir
sin. 

Ncvmidane sordum: 
- Nasıl? Ona şimdiye kadar elimden 

~elen her sabrı, h-0r uysallığı, her mu
habbeti gösterdim. 

Tevfik, kaşlarını çatarak, uzun uzadı
ya düsündü. sonra: 

- Sen, dedi, Kahramanın hayatında 
biricik ısıksın, onun içln baki k:ılan ye
gt\nc saf ve kuôsl ş~ysin. DüşünUyorum, 
acaba ... 

SözUnU kesti ve bir daha tefekkUre 
daldı. 

Ben sabırla bekliyordum, TC'vfikin iyi 
kalpli bir insan olduğunu biliyordum. 
Bana muhabbeti '\"ardı. Ona servet ka
zandıran bt'n <le1i). mi idim? Eski zaman 
nrkadası olan Knhraman hakkında bala 
zanfı vardı. Erkekleri tanırdı Bende ol
mıyan bir tecrübeye sahipti. Onun tav
siyl'l('ri her halde makul olacaktı. 

Nihayet gözlerini gözlerime dikerek: 

- Şimdiye kadar kullıımnadığın bir 
çore vardır, dedi. Madam ki Kahramanı 
kendi seviyene yükseltemiyorsun, sen 
onun SC'Yiyesine inebilirsin. 

Hayretle sordum! 
- Ne demek isth•orsun? 
İzahat verdi. Büyü,eruni~ gibi onu din

liyordum. Bu plAn bann delice bir tasav
vur gibi geliyordu. Bununla l)eraber, 
kalbimde Umit yeniden canland!. 

Ertesi gUn, husus! bir polls hafiyesini 
Kahrnmnnı bulma~ .. ı. mP.mur ettim. GUç 
bir şey olmadı. Nasıl oJdu da daha evvel 
bunu dil~t1nmemlşt.im. Adamcağız, vakit 
vakJt köşe bucak ga7Jnolıırında kendini 
göstC'rlyor, sonra tekrar haftalarca bira
hane ve meyhanelere dalıyordu. Bizim 
evi z.iyarelinden bir kaç gUn Mnra onu. 
hiç te iyi şöhreti olmıyan bir birahane
de bulduk. Başını masaya dayamt,. uyu
yordu. 

Onu uyandınnağa çahcıtık. Fakat b~·
hude gayret. Tekrar ı;ersemlik içine da
lıyordu Garson bizimle alay etti: 

- Zahmet etmeyintz bayım, hı.yanım! 
Tam Oç g{ln sıztnl! kalacaktır. Ben onu 
tı:ınıyorum. Bana inanabilirsiniı. F..ski 
bir müşterimdir. Buraya <'eplerl dolu 

--c Bitmedi>-

Tür ki yede 
-<•>---

Menli propagandalar 
saha bulmamağa 
mahkumdur. Buna 
rağmen milletçe 
azami hassasiyet 
gösterilmesine 
ihtiyaç vardır 

--0-

[ Başta rafı l. ci Sahifede ] 

ri bazı propnganda haberlerine inan
makla veya bu haberleri yine tam bir 
safiyetle başknlanna nakleylemclde 
memlekete bilerek bihniycrck yapacak· 
lan ltötlilüğc 4ikkat nazarlanıu çek· 
mek, bütün vatandaşların uhtcsine dil• 
şen diğer bir \•azifedir. Türkiye hususi 
mak<mtlnr güden kimselere saha olab1· 
lecek memleketlerden değildir. Burad• 
ne beşinci, ne on beşinci lcollar faaliyet 
saha ı bulamazlar. Milletimiz uyanık 
ve dikkatlidir. Buna rağmen mevxuıta 
ehemmiyeti hepimizi daha dikkaUi bu• 
lundurmağa mecbur kılar. 

Dikkat teyokkuzwnuzu, kulağunııa 
t"Clcn her habere inanmamakla ve dik• 
kntiinir.i çeken haberleri yayan adaut" 
lan da üphcli saymakla gö tcrmcktea 
aslıı çekinmemeliyiz. Türkiye henüz as· 
keri scforberlik yapmak lünıınunu 
duymuş bir memleket değildir. Fakat 
millctce hassasiyet srferberliiinl yap
mış bulunmnk mecburiyetindedir. 

HAKKIOCAKOCLV 

lstonbulda Perapalaı• 
taki ini ildk 

l !3C1§taratı 1. ci Sahifede ] 
Oç ölü 22 yaralı vard•. Yaralılar t.., 

davi edilmektedir. 

ISTANBULDA 10 GAZETE 
KAPATILDI 

latanbul 1 2 ( A.A) - 1 1 / l/941 ak• 
pmı Perapalaa otelinde vuku bulan l~ 
filak hAdiııcsi hakkında zabıtanın tabld
katmı i~kal eder mahiyette yaptıklart 
neşriyattan doayı Yeni Sabah, Vataa. 
Hakikat, Halk garetelcri üçer gün. v .. 
ki~ Tan. Son posta. Taavirlefklr. Ak• 
şam ve Demokrat politika gazeteleri d• 
ildıer gün müddetle örfi idare komuta.,. 
lığınca kapatılmıştır. 

Yeni lthal4t eşyası 
getirtilecek 
Bir ınUddettenbcri Ankarada bulu~ 

makta olnn şehrimiz •thalit ve ihracat
çı birlikleri umumt katibi B. Abf ~ 
nın riya.setindeki ithalltçtlar heyeti dUD 
akşamki Afyon treniyle şehrimize avde& 
etmiştir. 

İthalatt;ı birlikleri. dış rneuUcketlet'" 
den muhtelif manifatura, kahve ve sair 
ithalat eşyası getirtmek için hemen te
şebbUslere girişeceklerdir. , 
Ticaret vekaleti 
müfettişlerinden biri 
şehrimizde 
Ticaret vekaleti müfetti!Jlerinden B· 

Salfıhittin Abanozoglu Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. 

---cnıı..--

Dünkü Hendbol maçı 
Dün Alsancak stadyumunda Borno

va z.irnat lıscsi ile Ege lisesi oyunculatl 
arasında bir hendbol ma~ı yapılmıştıt· 

Oyunu hakem Besim Öke idare et
miş ve oyun devamı müddetince ziraat 
lisesi lehinde devam etmiştir. Qok hO" 
yecanlı geçen bu maçta ziraat lisesi 2 
puvruıa karşı 6 puvan kaEaDarak gallP 
gelmiştir. 

---c:•--
HALKEVİNDE 
BU AKŞAM KONFERANS 
VERtLECEK 
Ayın on beşinde İzmir halkevindl 

verileceği ilfuı edilen yUksck ticare& 
enstitüsü doçenti bay İsfendiyar ~ 
aestcrin ıGUnlük yiyeceklerimizdea
vitaminlcr ile ehemmiyet, miktar '11 
teminleri• mevzt:~ konferans tınsı1 
olnn lllmm. ürerine bu akşam saat otJ 
yedi otuzda verilecektir. 

Ki SACA 
·-······ 
Ana gibi yar, Batdat 
gibi diyar olmaz , 

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKT•d 

Arnp harfleriyle okuyup yazma51:! 
bilmiycn, bugün altmış beşini geçti1" 
hn1de Llitin harfleriyle okumayı ~O" 
miş ihtiyar bir kadın komşum var. "/fi' 
nl Asırda bizim kısaca sütununun oJclY 
yuculanndan ... Dün bastonuna dayat"" 
rak bize geldi, ktizurn Kemal bey. er 
nım evladım, anaların nelerle evlatla:; 
nı bilyütrtiklerinl yaz dive rica e 
İki o~lu varmış. Birisi anasına ~k "; 
ötokisi inadına 11\kayt imiş. 1h:!a,,.. 
kom.şuma söz verdim. anadan hah! . ~ 
ceğim. Ana gibi yfir, Ba~dat gibi dı~,t 
olmaz, sözünü hep biliriz. Bu. BaJ ti 
nn!nl uznk bir diyar ise insanın •"'ıı· 
da kendisine her kesten, hattA karı';,w 
dan fazla y~r olduğunu söyliven ,,tJ 
sözdür değil mi?. Halbuki bunun delt
böyle değilmls. Ba~deda giderken ~ 
setli bir uçurum, korkunç bir Y~ .,.-_ 
mıs, adı dn Arapça (Ayin) harfiY e~ 
zılan (Ane) imiş. Ane gibi v•~Yar 01-
uçurum olmaz, Bağdat gibi dı 
maz sözü de bunun ifadesi iın~~ 
Hanım teyzemln ellerinden ° 



Bet d iid
. .. 

l(r& a 
Plakta t(İrmİyor 
~ [ Ba~mfı 1. ci Sahifede ] 

...... ~weWt s~ ve~ uzın 
~h:in bir kaç cUne kadar Viya
~ •• Cidecekleri anlaşılmakta ise de 
~i almak üzere Wr Alm• tay. lQllUa ıeldiği haberi esMtaa UWir. 
'-t "'-lavya - Almanya mlinasebet
~ lliaa sattıimi;rcü resmen bildirilmek· 
ıt...._' l'uı-ıav devlet adamlarııun Vi
• ,.... lenhatinin tehiri, böyle bir si-
~ sonra neşredjJecek t.eyuuıtm 
~ hazırlamak için mibakereler 
~-an etmekte olmastna atfedilmek-

.~~dın en ınülıim garetelerinden 
~· Alman hariciye nezaretinde 
~~_beyanata birinci sahifesinde yer 
,;-:~.Bu beyanata göre Yugoslav· 
~trı hakkında şimdiden ihtimaller 
letf hekk tncvsimsizdir ve fili nctio:!'-
'" leınek müreccahtır. 
~ b' Ra7.cte Bulgar cSlovo• gazetesi-
~ ll' ~·~ını nakletmektedir. Bulgar 
~ b~ yazısmda Y~g?Slavyanın 
~ Y~ ılc mUnasebetlermm salaha 
il&., gıtti.ğini tahmin ederek şunları 

e etmektedir: 
~ka türlü olmnsı esasen varit de
'Zira Almanya, Yugoslavya mal

en iyi ve en bilyilk nlıcu;ıdır. 

Alman baÜ akınları 
l.o [ Bastaratı 1. ci Sahifede ] 

tçı\l ndra 12 (A.A) - Dün gece f skoçya 
'lll'ında bir Alman tayyaresi düşii
Olnıa~' ınürettcbatından birisi yaralı 
~Uzc.re Uç kişi kurtanlmıştır. 
to U 1NG1L1Z TEBLtCt 

rıeza ndura 12 (A.A) - Hava ve Nnniyct 
l>(1 re erinin tebliği: 

iNi· 

Borsa 
OZOM 

218 İnhisarlar ida. 
2! Rlza ihracat 
16 M. Beşikçi · 

256 Yek.ln 
2375471 &iti yekün 
237803! U. Yckiın 

No. 7 
8 
9 

No. 
No. 
No. 
No. 

10 
11 

İNCİR 

285 Cu. M. H. Nazlı 
l33315 Eski Yek\ın ' 
133600 U. Yekön 

ZAHİRE 
35 Ton K. dnrı 
40 B. Pamuk 

17 17 50 
31 31 
31 75 31 75 

7 50 

16 50 
20 so 
25 
32 

yok 

7 50 

8 50 
60 

iZMlR SUUI HUKUK HA.KIMLI
l;INDEN: 
Hazine tarafından lzmir Servili Mes

dt Kara lcapı caddesi 17 sayılı evde 
Fatma Binnaz aleyhine 941 /224 sayılı 
dosya ile açılan izaleyi şuyu davasın
dan dolayı müddeialeyh namına gönde
rilen davetiyle varakasının ikametgahı
nın meçliuliyetine mebni biliitebliğ ia
desi üzerine zabıtaca tahkikat yapılmış 
ve yine bulunmadığından mahkemece 
ılanen tebligat ifaııır.a karar vcrilmistlr. 
Müddeialeyhin mahkemenin muallak 
bulunduğu 26/3/941 tarihine müsadif 
pertcmbe günü saat 1 O da bizzat veya 
tarafından bir vekil göndermesi aksi 
takdirde hakkında eıyap karan verile
ceği tebliğ makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. 

969 (606} ~onun akşam dUşman tayyareleri Kent 
ı.ıı.U:ğu civarında bazı faaliyet göster
'1~ Bomba atıldığı hakkında haöer «. hı ıştır. Cenup sahilleri açıkların- IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
~Ja dtlŞtnan tayyaresi avcılanmn: ta- 1 _ Yola lı:albedilmek üzer~ istim-
~~ dilşürü1müştilr. Hava dafi ha- lale ~dilen eaki yol bedesteni 904 ncü 
~ d mız Porlsmut mıntakasında !!Olcakta 342 adanın 32 sayılı parselinde 
~ ~ bombardıman t.ayyaresi 11-33 aayıL dükltanın yıktınlması ala ... 
le,Q d'P._ etrnışlerdir. Dün gece tahrip edi- na ait olmak üzere enkazının satışı. yazı 
"' lJ ~ınan tayyaresinin yekünu yediye işleri müdürlüğünd•ki keşif ve şarlname
diiıfü o erncs torpito muhribinin düşür- si yeçhfie açık artırmaya konulmuştur. 

"t,j;yYarc ne sekize hali~ olmuştur. Keşif bedeli 24 lira. muvakkat temina
t.o ~INLAR SöND'OROLD'O tı l lira 80 kunıttur. T alip1erin temina

lert dü 12 (A.A) - Dllşman tayyare- tı it bankasına yabrarak ihalf'! tarihi olan 
~e kn gece cenubu şarki sa..lıillerinl 24/3/941 paz.ırtesi güne saat t6 da 
de ~~dl oldukça kalabalık gruplar halin- encümene müracaatları. 
b~_-.,ı. ense ve simall garbt tngtltereye 
~2 etmi 1 d' ş· l' rb 2 - Yola kalbedilmek üze-re istimlak 
l.ııaJar tcş ş ahn ır. ıma 1 ga tde bazı edilen yol bedtttanı 901+ ncü sokakt~ 
~ a ı ıştır. Büfün yangınlar 341 adanın 23 parsel:ndt"ki 22/32 ıa. 
~u~· ea'.ıy e :1J:~ı:e: ~; yılı dükkanın vılthnlmaın alana ait ol-

-?~ur. angın bombala k malc üzere enkazının Nh'1· yazı itleri !' müdafaa tıeskillta bUy~na m~rşı si- müdürlüğündeki şartnatre~; veı;hH ac;tk 
.!.. muvaffakıyetle işletni.,crtir. Hiç tfr.a: artırmaya konulmuştur Keşif bedeli 8 
~ şiddetli olmıyan taamıdnr gece lira muvakkat teminatı 60 kuruştur. Ta
;;ısına doğru nihayet bulmuştıır. Ölü 1ip1erin teminab ı, bankasına yatıraralc 
~alılarm sayısı yUksek de~ldir. "hale tarihi olan ~ 4 / 31941 pazartf"s\ i .. .., JAPONUN' ŞAllA.DRTt allnG _, 16 da enett- 1n6nHıa•tl•-

~ 0!tYo 12 (A.A) - Asal $imbun ga. n. 
~e Londra muhabiri bildiriyor: 

llhd Londrarun, Kavantrlnin, Sltlnin 
ttı~ıklan hava hilcumlannı göz!erimle 
1tta~· Bu hücumlann İngiliz endüs
~bı 'Ve bilhassa hava servisi endüs
d~ kudretini bozup bozmadığı ben
"ab, .. !lotıılttrsa buna ancak cHayır-. ce-

"'1 'Verebilirim. ,,. .. ~,. 
gı rz hava hücumları 

9 13 17 22 (S72) 

Atatürk caddesinde şehir oteli bah
~esinin tesisatı ile birlikte ve bir sene 
müddetle kiraya verilmesi işi. Yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
17 /.3/941 pazartesi günli saat l 6 ya 
uzatılmıştır. l\fohammen senelik bedPli 
ican bin lira, muvakkat teminatı 75 li
rrıdır. Taliplerin teminatı Is bankasına 
yatırarak makbuzlarivle ve gazino i"l~ 
rini idareye ehlivetli olduruna dair be

~ [ Baştarajı 1. cı Sahifede ] lediye riyasetinden alacaklan vesika
' l' olup bir çok bahri hedcOeri, lı lhrla birlikte tayin edilen gün ve saatte 
~ ~eııizaltı islerini, denizaltı ak· encümene müracaatları. ( 61 3) 
~ etine~ mahsus atelyelerl ih- lzmir belediyesi Kültürpark, lzmir 
~ ktedir. Enternasyonal Fı.:an ve turizm idaresin-

de ~a, Alınan deniz merkezlerin- de münhal bulunan 40 lira aylık Ücret
~ 1 lı inşaat parçalarını imal et- li 4 kite memurluğuna, orta mektep me· 
tt ~k:ı bu parçalar montaj için di- 7unlarından vu askerliğini Ucmal etmiı 
ltifide ı:n ere ~edilmelrte?ir· 4 memur alınacağından taliplerin evra· 
~~ el ~~ddit doklar, tican:t v 3 - kı müsbiteleriyle 15 / 3 /9 41 cumartesi 
ltR~arıe da santrallan ve ınşaat. l'!'ÜnÜ saat 1 O da Fuar idaresine müraca-
~NYAD~evcuttur. atlan ilan olunur. 95; (608) 

ltc;ı.,_-dJ.a ll (A.A) - Evvelki gec~ • r 
~ ~Ya yapılan İngiliz hava akınla- İzmirde Makarna imaline clverış ı 
daı~da hava nezaretinin istihbarat (Tip • 3) Ekstra un fiab hakkındn 
~ "1 ı.1\-- kted Han: 41\~ ı...._~a wnatı verme ir: w.MİR FİAT l\lÜRAKABE KOMİS· 
"'tıııi;' uumbardıman tayyareleri çok u. 
>\ ~ :.::1 bir merkez olan Kolonya- YONUNDANc 
'°~ı-; hllntakasının hayati telakı 1 - Makama imaline elverişli olan 
~ rl...~ olan demiryollarına hilcumla- toprak mahsUlleri Ofısi tarafından bu~
'."Q ...... ~ etınektedirler. Ren nehrinin day koruma vergisine tlbi değirmenler
~~ demiryollan bu nımta- de imal ettirilen ve evsafı İzmir bele
~':'~len kÖprüsü etrafında ya- diyesince mazbut (Tip • 3) ekstra unun 
111-. biı~~; .İngiliz pilotlarından biri.- 13-3-1941 Perşembe güniinden başta
~~~e göre köprünün bir mak ve İzmir merkezine mUnhasır ol
~l'det1u.::11lıryollanna tam isabetleı mak üzere 72 kiloluk beher ~vahna 
::;;:~lir. Diğer bir pilot bombar- (çuvalla beraber) on iki lira elli kuru~ 
.a_ h~ en Yerlerde yangınlar çıktığı- fiat tesbit edilmiştir. 
~ fab..ıı.:.·~. Ren nehrinin iki sahilın- 2 - Bu fiat İzmir merkezinde toprak 
"4' )~'.&.IQllar, demiryollan ve depOlar- mahsulleri Ofisinin emri altındaki fat_\. 
~~ Ve infilAklar göriilmilştiir. rikalarda teslim fiatıdır. 

!r\hard seyahati esnasında İngiliz 3 - Bu fiat yeni bir tebliğ ve ilAn ya· 
'er4rnit ırnan tayyarclerinden biri MP- pı]ıncaya kader caridir. 
~s~ 11~ tipinde bir Alman tayya- 4 - Bu karar ve tebliğe aykırı hare
~lıan~harıp etmiştir. Bu tayyare bir ketler hakkında milli korunma kanunu-

1 ı:n~. va meydanına düşmilştür. nun cezai hUkUmleri tatbik olunacaktır. 
p-:::;_Ça}ışma]anru bitirmiş ve vi- Keyfiyet ilAn olunur. 962 (605) 

\Jınun.un isteğile YENİDE 

l<AHVECi GUZELi 
•• BİR KAC G'ON DAHA cösTERiLECEKTİR.. 
. i''~············.. . ................ ... 
i.J.~ ... 9!.f.!J Yeni ilaveıi i..l.~.~ ... ~JJ.~j 

Nlk KARTER Büyük hafiye 
'tl:m. l'OX .JURNAL SEANSLAR : 11.15 - 2.15 - 5.15 

8.15 te_ Cumartesi. Pazar 9.30 da başlar 

-·-- -~- -

c ...... , 
........................................... ................... 
1 

...................... -: 
Toscil edilm.iı olaıı (Levant Expres Türle Limited firkd) esu mıabftlena. Dev' f D ' V ll ..J • 

ın~niıı 9 uncu :madclWni değiştiren lüyıha ticaret kanunu hUkUm1erine göre S ıe emır ı 0 QTlnaan E 
Sl·c·ıı: .. -- n··~•- ... Y>n ~·-ıt ..... t~.....ı• cdldı'&: il4 - olunur. ................................. ............................ • • 

.... c.;;rvc; .......... _ .. _ '~ ... ~ &• 11.ll Dewlet D....M7oı&MI -.ıı • -•iilıı:ı:;anden :: • •••••••• .. ••••• .. ••••• 
~~ ~~a~caret memurluğu resml !lıühril ve F. Tenilt imr.ası. M'OSABAKA. tı.E MEİİUa ALINACAK 
Dokuzuncu maddenin eski şekli: ' Dokuzuncu maddenin yeni şekli: Li~ ye lise derccetinde sanat ~kul!-n mO&Unlanndan 30 ya~ını ~eaif 
Madde 9 - Şirketin umur ve muamc- Madde 9 - Şirketin umur ve mWime- askerliii J"apnuı ola_n ve. s~t ~~eti De~iryollan hizmetine elveriıli bulu. 

lôtı şürekfı adedi beşi tecavllz etmediği litı şilrekA adedi beşi tecavüz etınedi~ nanlardan kısım fcfı yetıgtuilmek uzere musabaka ile 20 memur alınacaktır 
takdirde şüreklnın iltüakile ve tecavüz takdirde şürekanın ittifakile, tccavilz Mu.al>aka lisede okunan Fizik. Riyaziye derslerinden yapılacak Ye ayn~ 
eylediği takdirde sermayei şirketin lan- eylediği takdirde sennayei ıiricetin Ua- verilecdı: menu üzerine bir yaza yazdırllacaktu. 
kal iiç ruhunu temsil eden şürekanın kal liç robunu temsil eden şUreklnın Kazananlara 7 4 Ura ücret verilecek ve idarenin göstereceği mahalde staj 
mln·afakalilc tayin edilecek bir veya ınuvafakatile tayin edilecek bir veya ya~tınldıktan sonra nazari kurstan muvaffak olanlar kısım teflliine tayla 
ınül<'nddit mtidiran tarafından da idare müteaddit miidiran tarafındnn da idare edilecek Ye-tamirata mütemadiye iflerinde çalışhnlacaklardır. 
edilir. edilir. Kendilerine ayrıca ikametgalı verilecektir . 

Müdürler hissedarlardan veya h:ıriç- Müdürler hissedadardan veya hariç- Müsabaka 28 Mart 941 tarilıinde saat 1 O da işletme merkezlerinde yapıla-
Len intihap ve tayin olunabilir. ten ü:ı.tihap ve tayin olunabilir. caktır. 

Şirketin devamı mtiddetmcc <:Ürekü- Şirketin devamı müddetince her ilci isteklilerin aşağıda göaterilen veslkalariyle Haydarpaşa Sirkeci Ankara. 
dan her hangi ilcisi şirketi müştereken şerik bizzat ve:>o·a tayin edecekleri vekil- B~~esir,. Malatya, Kayseri, ~~~na. Afyon, lzmir Ye Erz~da ifletme m&
Lemsil ve idare edebilecekleri gihi ::;üre- leri vasıtasile bilvekille şirketi müştere- durlüklenne 25 /mart/941 gunu ak,amına kadar mür&caat etmeleri illıı 
kanın itlifakile şirketin İzmir muame- ken ve müçtemian temsil ve idare ede- olunur. 
litı için lzmirde Doktor Mustafa bey bilecekleri gibi her iki şerikin ittifakile Taliplerin beraberinde getıreceği vesikalar pnlardır: 
ct>ddcsindl' mukiın bay Sadi Akkor ve !':lrketin İzmir muamclfıtı için tzmirde Nüfus hüviyet varakası, Akserlilc vesikası, eyi huy Jd&~ıdı. tahsil vesikaıa. 
İstanbul munmelfttı iç.in de İsbnbulda De>ktor Mustafa bey caddesinde mukim ba~ka yerde çalışrnıı ise bonservisleri. evli ise evlenme cüzdanı. 
BeS"iktas Yıldız caddesinde 21 numara- Bay Sadi Akkor ve tstnnbul muamelatı 13 1 S 17 924 ( 604) 
da mukim Arifi Berker müdür nasp ve için de 1stanbulda Beşiktaşta Yıldız cad- --------------------------------
tavin edilmislerdir. desinde 21 numarada mukim Arifi Ber-

Mudürlerden bay Sadi Akkor siire- ker müdür nasp ve tayin edilmi~lerdir. tZMtR StCtLt T1CARET MF.MURLUôUNDAN: 
ki\dan her hangi binle mü.,o;tereken im-ın MüdürlCTdcn bay Sndi Akkor süreka- Tescil edilmiş olan ( Levsnt Expres Türk Limited şirketi ) esas mukavele. 
almak surctile ı::irketin tzmirc ait mun- dan her hangi birisi veya vekilile mtlş- nam<?Sinin 3 üncü maddesini değiştiren liyıha ticaret kanunu hükümlerine göre 
melelerinden dolayı şirketi temsil ve teı;ckcn imuı etmek surctile şirketin tz- sicilin 2960 numarasına kaytt ve tescil edildi"'i ilfuı olunur, 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi mUhril ve F. Tenik imzası. idare ve Arifi Berker de yine ı::üreka- ınire ait muamdelt'rind<'n dolnyı şirketi 
1 

_ Uyıha. 
cian hC'l' hangi birile müsterekPn imza lemsil ve iclııre ve Arifi Berl)~ dahi şü- .,.~ .. Ü dd . __ ,_, kl' Uçüncil maddenin yeni f:l>,Lı1••• Ptmf.'k suretile şirketin tstanbula ait mu- ıekndan her h:ıngi birisi veya vekilile uçunc ma mın ~' şe ı: r-IU 

:ımelelerindcm dolayı şirketi tem il ve ınüştert-ken im:r.a etmek suretile ş1rketin Madde 3 - Şirketin maksadı, kara, Madde 3 - Kara, deniz, nehir ve ha-
idnre edeceklerdir. tstanbula ait muamelelerinden dolayı deniz, ve nehir yolile yabancı memleket- va yollan ile yabancı memleketlere ve 

Binaenalevh. mumailcyhim umur ve cıirkeli temsil ve idare edeceklCTdir. lere ve yabancı memleketlerden Türkiye yabancı memleketlerden Türkiyeye in-
•r.unmelatı şirketi tedvir, şirket n:ımınP. Binaenaleyh. mumnüeyhim umur ve ye eşya nakliyeciliği, bu hbU islerle san ve eşya ve emval nakliyeciliği, bu 
lter nevi evrakı resmiye!! ve P.avri res- muamelatı sirkeli tedvir, şirket namına meşgul olan şirket veya mUesseselerin kabil işlerle meşgul olan şirket ve mn
"'Tlİ\'e ve scnedat ve mukavelat ve teah- her nevi evrakı resmiye ve gayri resmi- ~~messi1l}iği \:ketbudışl· 1beilrellmU

1
' teferri ti- csseselerin ve her nevi gemi ve sefain 

lt ·· d • · h .. k b 1 d uk ıa t ahh.. C11C1 ma ı ve ı ısa c m e muame- şirket ve müesseselerin mUmessil ve 
u ata vazı ımza ve n w n z ve su - ye ve sene at ve m ave t ve e u- Ut he iştığaldir acenteliği ve zikri geçen işlere mUtefeı.. 

bu ibra, huzuru nıuhakimd,. şirkE'ti biz- dala vaz'ı imza v ahzükabz ve sulhu ib- ş· k l M~ • :ıksad t mln d k ri ticari, maU ve iktısadi bilcümle m~ 
1.at veva bilvasıta temsil husucılannda ra ve huzuru muhakiınde şirketi bizza.t h 1~'.. e

1 
.. ~u 0 m ll tiını 

1 
e eel eİe 

1 \0ukarıda yazılı ~ekilde iki kişi birlikte veya bilvasıta temsil hususunda yulcan- er ur u ~rı"" 1~ L.1 ':8~ .~uam --~tee:. melat ile iştigaldir. 
___ ,_ yapar ve işle nın \.t..'OVln ıçın mUA a Şirket işbu maksatlarmı temin edecek 

l-areket etmek kaydile salahiyet ve me- da yazılı şekilde iki kişi birlikte haretL.et 1 . enle 11 • tef ğ 00 bi her tUrltl s·-A' mali, ticari muameleleri 
.,univeti tamıneyi haizdirler <'tmek kaydile salihiyet ve mczuni}•eti ~an gayn m u en erru e - ..._ 

Miidi.irlerin islınlPri ve salahiyeUeri tnmmeyi haizdirler. • yapar ve işlerinin tedviri için muktel:l 
"aze1elerle ilan edilir. Müdürlerin isimleri ve salahiyetleri olan gayri menkulleri tefeftut eder. 

Müdürlerin keyfiyeti tayininin veya <;azetelerle ilan edilir. Carlo Sperko namına veklleteo avukat Ali Haydar ödtent ima& 
bunlardan birinin selahiyeli lıit:una er- Müdürlerin keyfiyeti tayininin veya O.n alta =.:ı üerinde Lennt l!xpres TUrk Lbnfted Şlrlceti mülırtl 
rfü:indC Sicilli ticarete kaydt }3ttmclll', hunlardan birinin seWıiyeti hitama er- YeT ~ O'PL- --•...L Llml&-..11 Ş'-1..-ti .. L--I ....._,_ • H-.Jl __ .. 

Müdürlerden her biri meorkezi şirketten clil!indeı sicilli ticarete kaydı lhımdır. LAm111t ~rea .1.~ lC'Q ~ ~ mUA11Yaenalll--.ı • uuı:u --
"aybubeti takdirinde kendi mesuliyeti 'MUdürlerden her biri merked şirketten desinl defiştlren bu llyıha muvafık g6riilmilf olmakta ticaret bauııun• 
tahtında olmak üzere diğer bir kimseyi ~ybubetl takdirinde kendi mesullyeti 514 UncG maddesine ~ ~Nkt1(~ okunamadı ) 
vekil tayin edebilir. ~ct~m~y~";d~b~~ diğer bir 1dımeyi y~ dört kuruşluk pul Üzerinde 5° Y~m:Mı tarih ve T. C. 'l1caret ftklletl 

Carlo Sperko namına vekaleten avu1tat Ali Haydar Oüent imzası. iç ticaret umum mUdarl.Ulf.l resmi mUhr\1 ve imza oltunamaclL 
(112) 

On altı kuruşluk pul ilzerinde Levant Expres Tilrk Limited Şirketi mührG 
ve imza okunamadı. 
Levanı Ekspres Ti.irk Limited şirketi esas mukavelenamesinin 9 uncu mad

desini d~iştiren bu layıha muvafık görillmilş olmakla ticaret kanununun 514 
Uncü maddesine tevfikan tasdik kıhndL 

Tioaret vekili N. ( imza okunamadı ) • 
Yinni dört kuruşluk pul üzerinde 5 Mart 1941 tarih ve T. C. Ticaret vekMeti 

ic ticaret umum mUdürlüğU resmi mUhrU ve imza okunamadı. 
(~ 

Birinci sımf mUtehassts Doktor D07: LTME 
Demir Ali KAMÇICCLU Gazetemizin 6 Mart 941 tarih ve 11)7f37 

sayılı nftshasınm 3 Uncil sahifesi 3 Un-
Cilt ve Tenasül hastahldan ve cü sUtununda ne~redilen İzmir dördUn-
ELEKT&ix !l'El>Aviı.BIU tı111 ı_. memurlu1fünun '39/3538 -yt!ı 

Birincl &yler Soıa.ı. No. SS... lzmfr I dosyasına ait JIAndakt ffia1e tarihtnfn 
l•.lhamra Sineması arkasmda !labahtan 27-3-!>41 olarak göst~-ilınesf icap eder
akşama kntlar h:ıstalannı kabul eder. ken sehven 23-3-941 denmiştir. Dü:ıle-

TELEFO. ': 3479 (469) tiriz. 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
İzmir. Kemalpasa yolunun 3 -1- 036 - 3 ..ı.. 736 kilometreleri arasındaki 

{700) metrelik şose tamirat ve inşaab (3453) lira (2) kuruş k~ bedeli üze
rinden 5!3 '1941 tarihinden 3/ 411941 tarihine kadar bir ay mUddetle pauır
lıj!a çık"rılmıştır. 

İsteklilerin şeraiti nnlamnk üzere her giln vi1Ayct daimi encümeni kalemi
ne mürncaatleri ve pazarlığa iş1irak için de 3/ 4/1941 per~embe gilnil saat 
11 de yüzde 7,5 teminat malcbuzlariyle birlikte encümende hazır bulunma-
ları ilan olunur. 5 - 13 - 21 - 28 849 (544) 

1ZM1R S1C1Lt TtCARET MEMURLUCUNDAN: 

Tescil edilmiş olan (Levant Expres TUrk Anonim şirketil esas mukaYe1ena
mesinin 4 Uncü maddesini değişti.ren lbıha ticaret kanunu hilkümle.rine göre 
sicilin 2961 numarasına kavıt ve tescil edildit,i il&.n olunur. 

t:r.mir sicili ticaret mem~rlufiu resmi mllhrt\ ve F. Tenik imzası. 
1 - Lnyıha. 
DördüncU maddenin eski ctP-kll: 
Madde 4 - ~irketin senn~yesl 10,000 

'l'ürk lirası olup: 
9750 lirnlık hisse Carlo Sperco 
125 lir.ılık -hisse Mnurice Dutilh 
] '>5 liralık hi~se Mib Balic 
Tarafından ahz ve teahhüt edilmiş-

tir. 
Her serik terli:">•esini teahhüt oyıediği 

meltnliğin yansını berveçhi peşin u~diye 
.. yll'mi~tir. 

Hisscdaran adedi besi teca\'ÜZ r-tmedi
ği müddetce şürl'kônın ittifaklarile vefat 
ve saire gibi suretlerle hissedaran adetU 
beşi tecavtlz eylediği fa kdlrde sermaye
nin üc nıbunu temsil eden şHrekftnın 
muvam,)catile sermayen1n tezyidi cai%
dir. Bu takdirde silttkA Vevtl hftlefforf 
hisseleri nlo;hetind,. ylmi hi~elere malik 
olur ve bedellerinin tesviyesini taahhUt 
"d~rler. 

K:"7!l ayni suretll" ve ticaret knnunu
nun SOR ıncı maddrsındeki miktardan 
nsa~ı diişmemek şartiJp şl .. kPt 9ermaye
sinin 1enkistne kanır v~l .. bilir Şirket 
c;e'l'mP.yesintn ten'lt!sl hakkındaki karar
lar tic-aret kanununun 396 ıncı madde
sine göre tekemmill ettirilir. 
Şüreka eo:h~ı s:ııliseve karşı dahi an

cak sahibi oMuldarı hisselere tekabUl 
eden mebaliğ nisbetinde mesuldUrler. 

Gerek tezyit ve gP.1'ek tenkisi sermaye 
clolayısile vaki olacak mukarrerat ve ta· 
dilatın tekemmiil ve muteber olması için 
bu mukarreratı ittihaz eden heyeti u
mumiye evrakı ve vE'saikt saire tiC'aret 
vekaletine tevdi ve lhım ~elen izin ve 
muvaf:ıı..kat istihsal olunacaktır. 

DördüncU maddenin yeni fekli: 
Madde 4 - Şirketin sermayesi 10,000 

Türk lirası olup: 
5.00!} liralık h~ M:mrlce Dutilh 
5.000 liralık hisse Milo Balic 
Tarafından ahz ve teahhUt olunmuş-

tur. 
Her serlk tediyesini teahhOt ettiği 

mebali~n yarısını bervechi pe'in tediye 
eylemiştir. 

His.....c:edaran adedi beşi tecavU~ etmt'di
ği mUdrJntçe sUrekaT'ın lttifrldle vr.f .. t ve 
SP.ire l'{ibi suretlerle hlo:sedaran adedi be
ıı:f tecavU7. eyled:ği tnkd:ra" sernu!yenln 
Uç ruhunu tem..oıll eden şOrekl\nın mu
vafakatile sermayenin tezyidi caizdir. 
Bu takdirde şürekl veya halefleri hisse
leri nisbetinde yeni hisselere malik olur 
ve hedt'lJerinin tesviyesini teahhUt eder
ler. 

KE>..za ayni suretle ve ticaret knm.ınu
nun 506 ıncı maddesindn\d miktardan 
a:cıa~ dUcımP.ınek şartile ,ırket sermave
sinln tenkisine kamr verileı,illr $irR:rt 
sermıı.yeslntn tenkisi hnklnndaki karRr
lar ticaret kanununun 396 ıncı maddeSl
ne ~öre tekemmlil ettirilir. 

Şüt'e"-~ E'şhası saliseye kR.l'Şı dahi an
cak sahihi olduklan hisselere tekablil 
eden tn"'baliğ nl!be1inde mesuldürler. 

Gerek tezyit ve gerek t0 nkisl sermaye 
dolayısile vaki olacak mukarrerat ve ta
dilatın tekemmül ve muteber olması için 
bu tnukarreratı ittihaz eden heyet\ u
mumiye evrakı ve vesaiki saire ticaret 
vekft!E'tine tevdi ve }Azım ~elen ldn ve 
muvafakat istihsal olunat-aktır. 

Carlo Sperko namına vekAleten avukat Ali Haydar özkPnt im7.ası . 
On altı kunışluk ı:rut Uzerlnde Levant Expres Türk Limited Şirketi mUhrU 

ve im7.a okunamadı. 
Levent Ek.!pre.9 Tilrk Limited sirketl esas mukavelenamestnin 4 UncU mııd

tk>sinl değisUren bu lAvıha muvafık göri.ilmüş olmakla ticaret kanununun 514 
UncU maddesine tevfikan tasdi'c kılındı. 

Ticaret vekili N. ( imza okunamadı ) 
Yirmi dört kuruşluk pul il.zerinde 5 Mllrl 1941 tarih ve T. C. T!earet vekMetf 

iç ticaret umum mUdürlUğU :resm! mUhrll ve imza okunamadı. 
.(111U. 

BEDEN TERBltBSt GEllEL DtREri'O~ 
GU tzNiR llOı.GESt BAŞKANL!OINDAll: 

1 - 35 30 aa,.W beden terbiyesi kanunun 4 üncü Ye alzamnamellla 9 mtCM 

maddeleri mucibince 1941 yılında 18 Yaf1M siren 1923 doiuml• mektep 
harici sençler bedea terbf7eal mülteUeliyetiıN başlamak ilzere 14 mart cama 
ve 15 mart 194 t cumartesi Riinleri saat t 7 den itibaren nüfua eüzdanlan Ye 
birer adet vesikalık fotografla birlikte ikamet ettikleri nuntakaıun gençlik 
kulübüne müracaatla kayıtlannı yaptırarak yedlerine birer miikelleff7et bG. 
viyet cüzdanı alacaklar ve 16 /mart/ 1941 pazar KiinU abahı aaat 9 da ..biat 
muayeneleri yapılmak Ye idmanlara başlamak üzere apiıda ıöaterilen idmaa 
aahalannda toplanac:aklardar. 

2 - Kıt meYlıiaai ve Lavalarwa PAL sibaeei doı.,..t,le muw.kbtea talil 
edilen idman faallyetiae tekrar batlanacaiandan e...tce lculilpa... b,..da 
bulunan mllltelleflerle ıimclb'e kadar her hantri eebeple ka:rduu p,ptannam11 
bulunan 18-19-20 yaflndaki mektep harici diğer bütün ırençlor de 16/mart 
1941 pazar günü aaat 9 da idman yerlerinde huır bulunarak k.aTat ,..8 :rOlda
malanru yaptıracaklardır. 

3 - işbu davete gelmeyen mükPJlef gençlerle yanlannda mükellefiy.t 
kaçağı olanları ça~tıranlaT hakkında kanuni takibatta bulunulacağı alakadar
ların malumu olmak üzere llan olunur. 

4 - Yeniden tescili aypılacalc olan 18 yaşındaki mükelleflerle timdi.Ye ka
dar kayıtlannı yaptmnamıı olan 18 ve 20 yaşındaki genc;lerin ikamet mınta• 
kalan itibarile müracaat edecekleri 'tençlik kulüpleri : 

A - Şehit Fahrettin, Karantina, Araphuan, Cöztepe ve Cüzelyalı kara
kolları hudutları dahilindeld mahalliıtta ikanıet eden mükellefler Güzelyalı 
tramvay caddesinde (CöZTEPE KLıLOBONE) 

B - tldçeşmelik, Ç11kurçeşme. Dolaplıkuyu ve Bozyah poU. karakollan 
hudutları dahilindeki mahallatta ikamet eden mükellefler Hatay caddesinde 
f 73 numarada (ATEŞ CENÇUK KtJLOBONE) 

C - Kemeraltı, Keçeciler, Çorakkapı, Aziziye, Selvilimeaclt ve Kantar 
polis karakollan hudutlan dahilindeki mahallitta ikamet eden mükellefler 
(AL TINORDU GENÇLiK KULOBONE) 

D - Aleancak, Şehitler, Kahramanlar, Meralnli n Kemer poU. karakolla
n hudutları dahilindeki mahallatta :kaml'!t eden mülcelloller AJ..ncakta Şera. 
fettin caddesinde (ALTAY CENÇLıı< KULOBONE) 

E - Karşıyaka, Bayraklı, Soğukkuyu ve Turan polis karakollan budutlan 
dahilindeki mahallatta ikamet eden mükellefler Ka~aka deniz banyolan 
karııaında (KARŞIYAKA Cf.NÇLIK KULOBONE) müracaat edeceklerdir. 

S - Hor mükellef kaydını müteakip k.ulöbünden bir hüviyet cüzdana 
alacakhr. 

Yukandııki kulüplerde kayıtla bulunan mükelleRerin apor yapacaktan .._ 
balar tunlardır: 

A - Cöztepe ve Ate, Gençlik kulüpleri : (Talebe çayın aahaaında) 
B - Altınordu ve Altay gençlik kulüpleri : (Alsancak Halk aahaaında) 
C - Karııyaka gençlik kulüpleri : Karıayaka bölge saha ve aalonunda) 

(603) 

AY 1f ER EYLi İNCİR iSi.AH i S rASYOlfU 
MUDVR VOVH EN : 
Müesseesemh:de buriu kuyulan açhnlacaiından bu iıte ehllyetl olanlann 

ve ellerinde 2-4-6. inçlik demir boru bulunanlann mürı.caatlan. 
1 1 1 3 '5 17 9 36 ( 5 86) 

vtl.A YET MAKAMINDAN: 
VilAyet mektuPQ\lluk kaleminde yit'ml lira asit maaş1a eVrak memuru alı

nacaktır. Taliplerin kanunt vasıftan haiz olmalan ve yazı makinaaında seri " 
hatasız yazı yazmasını bi1melerl şarttır. İstida ve evrakı mll.sbite ile Vll!yeee 
müracaat edilmesi ilôn olunur. 971 (607) 

tZMtR StCtLt TtCARET MF.MURLUOUNDAN: 
Tescil edilmiş olan <Leıvant Fıpres TUrk Limited Sirketi) esasımukavelena

Meslnin 24 llncU maddesini def.ic:ti~n llvıha ticaret kanunu hükilmlerine göre 
"icilin 2963 numara.cıına kayıt ve teııcll edlldlği ilnn olunur. 
İzmir ~lclll ticaret memurluğu resmi .rnUhrU ve F. Tenlk imzası. 
1 - Uyıha. 
24 ilncU madd!1\ln ~ki şekli: 
Madde 24 - ŞUrekAdan birinin vefatı 

veya iflbı vukuunda §irket mUnf~h 
olmaz. Dlter hissedarlar beyninde işbu 
mukavelenamede muharrer mtlddet için 
ve ayni şerait dairesinde bihakkln de
vam eder. 

24 Uncti maddenin yeni seltll: 
Madde 24 - Şürek! ikiden fazla o\. 

duğu müdrlctçe şllrekndan birinin ve
fatı veya iflisı vukuunda slrkPt mUnfe
!'lih olmaz. Diğer hissedarhr beynfr:de 
i bu mukavelenamede muhurer mnd
det iein ve ayni şerait dairesinde blhak.. 
kin devam eder. 

Carlo SJ>"rko namına vekAletl'll avuk t Ali Haydar Ment im?.111. 
On altı kıınışluk pul Uzerinde Levant Expr~ Tilrk Lbnlted Şlrketi mtlhrll 

ve im:r.a okunamadı. 
Levant Eko;prf's Türk Umited şirketi t-SU mukavelenamesinin 24 UncU mıtd

desini dejfü;tiren bu lAyıha muv~ftk Jt8rU1mUş olmakta ticaret kanununun 514 
Uncu maddesine tevfikan tasd:k kılındı. 

Tlcant vf"klll N. ( im7.A okunfltnadı ) 
Yirmi dört kuruşluk pul Uzerinde 5 Mart 1941 tarih ve T. C. Ticaret vekAletf 

iç ticaret umum mUdUrlll~ ~rmt mUhrU ve imza okunamadı. 
(611) 



SAfffFE 1 YENl ASIR lJ MART PERSEMBE ıf4!. ·= 
.SİY ASİ VAZİYET 

----"o----
Almanya ve 

Italva, Ameri
ka ya harp mı 

j an edecekler? 
---«>•---

Vişı hükümeti Arne
rıka yı darılttı .. 

-0-

Ja1"o va harbe girer 
m·! ·Yuna istan 

lman telilif erini 
reddedecefı • Siyam, 
H·n!liçiniden yer aldı 
JG mil~ar 'l'ürlı liralık 
silah masrafı! 
Radyo gazetesine göre Perapalasta vu

ku hulan infiluk hadisesi hakkında ya
pılan t hkikat bu hadiseden mesul olan
lnrın yabnnc.ı memleketlerde olduğunu 
teba!Üz ettirmiştir Gazete hudise hak
kında kısmı mahsusamızda mevcut olan 
tafsilatı verdikten sonra Bulgar radyo
eunun dün lstanbuldan Alman istihba
rat ajansına atfen verdiği bir haberde 
Parapalas dibind:: bir cehennem maki
nesinin infilak ettiğini bildirdiğini kay
dı.-tmektedir. 
iNGıLTERE - BULCARiSTAN 
in~ılız dçisinin Bu]garistandan ayrıl

masiyle lngiliz - Bulgar münasebetleri 
kcsilmis bulunmaktadır. Romnnya ile 
münasehetler daha evvel kesilmişti. 
Şimdi lngilterenin müttefiki olan Yu. 
nanistan müstesna Balkanlarda yalnı1 
Rekrndda sefiri kaJmıştJr. Yugoslavya 
hakkında bir kaç gündenberi gelen ha
berler doğru ise bu devletin de üçlü pak
ta girmesi . bir gün meselesidir. Yugos
lav bnşvekili Svetkovi:;in bir kaç gün~ 
kadar Almanyaya gideceği haber veril· 
miştir. Her halde Yucoslavya ve Alman
ya a"asında müzakereler devam etmek
tedir. 

Almanya Sov
yet arazisinde 
askeri fabrika

lar yapacak 
- «>1>---

Malısat haua hüucu
muna uğramadan 
har ınalzemesi 
31apab~lmeJı 
Londra 12 (A.A) - Miıstakıl Fran

sız ajan.c;ı bıldiriyor: 
MoskO\ .. da ısrarla dolasan şn) ial.ua 

göre l akmda Almanlar Ural ııuntaka
smda ... ~kcri fabriknlar kumınğa baslı
yacaklardır. Bu fabrikalar şu şartlar 
dahilinde ~ apılacakiır: 

1 - Almanya, sermayeyi, miihcn
dislcri. tcçhizntı vermektedir. Sovyet
Jer İptidai maddeleri temiıı edecekler
dir. 

2 - Harıl zamanında istihsalatın yüz
de yirmi be i Sovyetlerc ''erilcccktir. 

3 - Harpten sonrı fabrikalar bütün 
tcçlıiznti~ le Sovyetlerin olacaktır. 

Bu haberi veren muhabir mühimmat 
ve diğer maddeleri imal edecek olan 
fabrikalar planlarının şimdiden hazır
lanmış oldut:runu teyit etmektedir. Bu
nun tahakkuku takdirinde Almanlnr 
hava hUcumundnn masun fabrikalara 
snhip bulunacaklardır. 

_._.._,q_ 1- 1 - · - d - ll W •- o-._.,._,._._. 

Yuna n naz r
lari Trakya ve 
Makedon yada 

Atina 12 (A.A) - Atina ajansı 
bildiriyor: Garbi Trakya umumi 
valisi Kaleme apandisit ameliyatı 
yapıldığından yerine Atina umumi 
valisi Tasiyas tayin edilmiştir. Y u
nan nazırlarından baz.ıları Make
donynda ve Trakyada tetkik seya· 
hatine çıkmışlardır. 

Afrikada vaziyet 
-«>·--

Da~aburda 

YUNANiSTANA C ELINCE 
Almanya Yunanistandan ltalya ile 

ıulh akdetmesini istemektedir. A lman
yanın ftalyayı Yunanistan üzerinde top
ndı: iddinsmdan vaz geçinneğe çal~tığı 
ve bu hiunetine mukabil kendisine Se. 
Wıikte üs verilmeir.i istediği Öy]en· 
mekted ir. halya ise Yunanistanın Al
manya tarafından mağllıp edilmesini 
ve iseal edilecek arazid en bir lru:mmın zaptolundu 
kendisine verilmes;ni istemektedir. Al-
manya buna yanacımamaktadır. halyn ---n-

Alman:vnrun tazyildyk Fransız müstem- ITALYANLAR K S BiR Z 
lekeleri Üzerindeki iddialarından vaz · 1 A • 
gecmei!e mecbur kalmıştı. Simdi Yuna- 1 1 
nistan üzerindeki müddeiyatından vaZP-<' A · O A 3 1 81 N K Ş 
çerse bu harbe girmelcte lıic; bir menfa. 
ati olmadığı anlaşılacaktır. Yunanistar AVBETTiLER 
Almanva tarnfmdar. yapılııcak her tek- Knhire 12 (A.A) _ Orta şark ordu-
lifi reddetmek kamnndadır. O zafer ka- la k Uh t br - · Erit d 
zanı1mcayn kadnr müttefiki lneiltere_ L.nb dnrarg . mıtnt b~ d.gı~. "ki" rke e vke 

• d h d • • ı ya a vaz.ıye e ır egışı ı yo • 
nın yanın n apte evam etmek azmını· t 
muhnfou etmektedir. ur.. • . 

AMERfKA VE MiHVER . Habeşıstanda .. :f!.abcş vatanperv<'rlerı-
A "k f .

1 
A . nın harekfıtı buyuk muvaffakıyetle de-

men .. anın n_p tereye yardım layı- vam etmektedir. Asosa kalesi ile Dire
hası tesrıı mekanı:rması tamam olarak dua tehdit edilmektedir 
kanunivet kesbetmis ve yürüriilüğe !Vr- So rd H be • . · k • • ·M.h d ı 1 - k A "k ma ı c>n a şıstann gıren ıtala-
mıstır. ı ver ev et erı artı men a- rımız 8 Ma tt D b t t · 1 h h r d ~ ki d b d r a aga uru zap e mış er-r 8

[:' aharpın e ~v 1 ~nd ~n d d ~~- ~ir. Cuba ınna~nı gectiğimizden beri 
ete d~k"ı 1 • • k 1 anımı Y ka ! ~ e ıp ftnlyanların zaviatı 31 bin kişiyi teca-

etme ı ennı arar aştırma ıçın ara- vuz·· et · t• Kı- tal · t h 1. d 
la d b• k f ınış ır. arımız nca n ın e 

nn a ır on erans tophyacıı.klardır. ola d"· t k. t d t 1.t 
J h • • M t k b n uşmanı a ıp e evam e me11. e-apon ancıye nazar. a suo a u d. 1 
maksatla bu akşam Rusya tarikiyle Al- ır er. ----·- -·---
manvaya şrideceklir. B. Matsuokanm 
Berlin ve Romayı ziyareti mukarrer ise 
de Moskovaya uğraytp uğramryacağı 
bildirilmemektedir. 

---«>---

Fransa Fasta Alman. 
lar üsler vermedi 

Vişi 12 (A.A) - Havas ajansı bildi 
riyor: Ba7.J yabancı radyolar Fasta ba7J 
deniz V'c hava üslerinin Almanyn emri
ne amade bulunduğunu bildirmişlerdir 
Bu haberin tamamiylc .uydurma oldu
ğu Vişide beyan edilmektedir. Bu mü
nasebetle general Veygandın Afrika 
imparatorluğunun mütecaviz kim olur
sa olsun yalnız Fransız. kuvvetleriyle 
mildafan edileceğini temin etmiş oldu
~u hatırlatılmaktadır. 

RUZVELT VE ÇÖRÇIL BE
YA 4TTA BULUNDULAR 

---c:ta..---

Amerikan ya r
dımı yıldırım 

~ibi vetişecek 
--o--

Derhal 100 uçan kale 
ve ga vet s ~ri /.ir harp 

filosu verili vor 
Vaşin,gton 12 (A.A) - Amerika C iiın

hurreisi B. Ruzvelt ödüne verme ve ki
ralama kanununun merivete P"İrmesi 
miinaseb 1i1c ınalbunta su.bevanatta bu-
lunmu~tur: • 

- Ordu ve donanmanın mesul 
§ahsiyetleri deniz aşm memleketlere 
gönderilmek üzere ordu ve donan
manın malzemesinden ayrılacak 
olan malzemenin listesini tesbit ve 
tasvip etmi lerdir. Bunlar büyük 
Britnnya ile Yunanistana gönderile
celderdir. 

Bu husust.-ı askeri sebepler hasebile 
ifşaatta bulunamam. tık sevkiynt ordu 
ve donnnmaya ait malzemecien te.frik 
dilmic; bulunacaktır. 
Reisicümhur kongre şeflerine hitaben 

demislir ki: 
-1nPiltercye gönderilecek tayyareler. 

"emiler ve tanklar çiğ halinde harekete 
~l'CmC'lidir. Bi.iyi.ik Britanyanın nelere 
ihtiyacı olduı;unu biliyoruz Va:ı.ifomiz 
bunları büyiik bir süratle temin etmek
tir. 

Reisirümhurun ordu Vl' do-nanmadan 
ilk hamlede gönd('rilecef'ini bildirdiği 
'Tialzeml'vP 70 - 100 ucan kale tavvarPsi 
ile gayet St!rİ küçük harp gemile;inden 
"'lii,.ekkf'P bir filo da dahildir. Bunlnr
clc>rhal t!Önderilmc>l're hazırdır. Bu sevki
•·at yıldırım harbile mukayese edilecek 
c;urelte yılrlırım siirnti1<> yapılncnktır. 

CöRC"iT .tN BEY AN ATI 
Londra 12 ( A.A) - Başvekil B. Çör

ril btıı;in avam kamaracınna Amı>rika 
Birleşik cfovletle,.inin kiralama ve ödüne 
venne k:mununu tasvip ve kabul etme
c;inden dolavı İngiliz milletinin minnct
tarlı;<ını bildirmistir. Bn~vE>kil bu mese
le üzeıin<le beyanatta bulunmak üzere 
-ıynf,a kalktıl!ı 7.amnn bütün mebuslar 
mesut V<' müf Phevviçti ve daha beyanat 
bnsl:-m.ad"n ciddMli alkı<ilar bütiin salo
nu çınlattı . R f'örcilin ynptıi'h bl.'yana
tın 11ıı:ıtni sudur: 

- Kbı.lnma ve ödüne verme k anunu 
orojE'~i. dün A merika reisi tarafından 
İm7 .. n1nnır imzalanmaz derh al kanunivet 
kesbc>fmis ve mM"iyet mevkiine girmic
fir S• ıııd:ın erninim ki avam kamarnc;• 
l!erek kı-ndi adına, gl"rek bü1.Un mi11Pt 
:ıdmn bu iıliC'ı>mm ve dürbin s:iya c;et fibi
dn.;i karc;ısında dcı·in ve hürmetkar his
sivntımızn tc>reüınan olmak1ıi>ımı ic:tiyc
rf'kler. Filh:>k;krı d iinvanın en kudretli 
dC'ınokrac:i o:i hüttin kahir ~mai ve ma1i 
kuvvf'tini Ntızizmin mağlubivetini temi
ne hasredeee::.ini bu vesile ile resmen 
hildirmiştir. Ti, ki büyük. küçük bütün 
mill<'tlt'r emnivPt icindc, hürr..iyet içinde 
vac:as:ınlnr. ( Alkıs'tar). 
Amerikıt Birlesik devletleri hükümeti 

ve milleti bu tarzda hareket ederek ha
kik?ttc " eni bir büy ük nnay~a yazmış
lardır. Du anayasa sulhperver ve terak
kiperve. bir mE'deniyetin yegane temeli
ni teşkil cdrcektir ve haklan göz.önünde 
tutmakla kalmayıp ayni zamanda verdi
"'i misalte milletlere ve kanunlara hür
met ettirmek maksa.dile mesuliyetlere 
ve yiiklere iştirak etmeleri için hr nere
de olursn olsun bütlin hür insanlann ve 
hür millM.Jerin vazifesini de göstermek
te-dir. Kraliyet hükümeti adına. parla
mentonun ve bütün İngiliz milletinin ve 
dnhn dorTı.ısu hiirriyeti seven bfüün mil
letlerin hissiyatına tercüman olarak 
Amerika Birleşik devletlerine bu fılice
nnp vesikası için minnettarlığımızı arz 
ederim. (Şiddetli alkışlar). 

----- ----
Bir konferans 

---«>---

Domci ajansına göre Matsuokanın 
Moskovnya uğraması Sovyetler merke
z.inde vaoılacak mti7akerelerin neticesi
ne bav1ıdır. Bu müzakerelere Almanya 
yakın bir nl:lka göstermektedir. Alman
yanın hedefi Japonları Sovyetlerle an
lastımrak lngiltereye kar ı mücadelesin
de serbest bulundurmaktır. Halbuki 
Japonların Sovyetlerle nnlaşmnlarivll" 
lndltereve karşı harekete geçmeleri 
eüpheJidir. Japon manevrasıAlman taz
yikivle Sovyetlerc uzak şark nizamını 
kabul ettirmek v e or.dan sonra J\lman
vanın ln~iltereye indireceği darbenin 
neıire!Iİni beklı-mektir Eğer bu darbe 
tle lngiltere düşersı- o zaman Japonya 

tıansız donanmasiyle lngiltereyi tehdi- J h e e 
di birleşik Amerikada çok frna akisler a TI!OD arıcıye 
ve tesirler yapmıştır. Bu şartlar altında r 

harbe miidahcıle edt<cektir. 
HmDICIN ' - 51YAM 
Hlndirini - Siynm ih tilafı halledilmi"

tir Fran;ııa Siy"ima Ml'kong nehrinıo kn
"dıır uzanan arcıivi terkıotmi;ııtir. Yeni 
hud11ı M .. konf., nehridir ilk defa olnrnk 
bir Avruon d•vlt·f u:r.nk sarktn vt>rli bh 
devlete tonrak Vl'rmektedir. Sivamıı1 

~eri n ld•PI bu t11prPkla:- vektiyl .. vİnt> h l 
devl•tr aitti. )imdi Si\'am veni ilhRk 
etti':i tl'nmk],,, iiurindek· hnkimivıotini 

lnrrilı .... ,. .. in tanımcı•ın i;ııtiyecektir. Hal
buki 1.,.-.jJt .. re. D•Pol Fransasına karır 
Fran"•7. MÜ tr-mlrl<l" imparatorluvunıın 
toprnk biiı;;., liloiin .. t:ınımıstır. ln~iltNc 

Sivamın tııl t- bini knl:-u! etmez"le fngilte
re ve ~ivnm an ınd, ihıiJlif cıkma'lı bek
lf'nir. Vi inin Japon mi'dde-ivatına bo
yun ei7mr i 1 or.d r>!d2 ve Vasingtonda 
Franımva knr<ı ı blh iik ınemnunivehıizlik 
uyandırmıc- tır . F s1sen amiral Dnrlıının 

Vişi hükümetine Amerikanın gıda mad- A 
1ı.-leri vermiyeceği a;ııikurdır. Amcrilca- ft8Zlrl Vrll pa • 
lılar diyorlar ki Vi!)i döRÜşecek dercce-
tie kuvvetli ise kuvHtini lnl-".iltrre üze- ya 2'e)İyor 
.. ;nde değil hı-kiki Jüşmanı cıJan Alman. 
·11 üzerinde denemt-lidir. --0-

~~m~~~Ktr~~~k ~~!]~~:inin silah- JAPONLARIN EMELi SOV· 
nmn hususunda 5arfottii?i geyret hiç YETLERLE UYUŞAB iLMEK 

l,ir devlet bütçesinde görülmemiş ra- • 
·anıları ihtiva etmektedir. Amerikanın Tokyo, 12 (A.A) - Domei ajansı-
1941-1942 bütçesint" silahlanma için r.a göre Japon hnrıciye na2;ırı Matsuokn-

.! 8 milyar dolar, yani 36 milyar Türk nın Almanyaya seyr,hati dünyanın bü-
i r~;ııı tahoıisat konmıı!.tur. vük gerrdnlikler içind olduğu bir zamn-

IT AL Y ADft KITLIK r.a tesadüf ettiğindrı büyük ehemmiyeti 
f talvanın gıda vaziyeti gittikçe bo- haizdir. ilk defa ol:.nnl· bir Japon nazı

'ulmuktadır. So:ı hir emirname ile içva- rı Avrupada sey.ıhate çıkmaktadır. 
<İı tayını ndıım basma 800 gramdan 400 Eğer bu seyaha~ Japon - Sovyet mü
qrama indirilmicıtir. Beyaz undan. tere- na 0 ebetlerinin inki'lafı üzerinde miies-
:ı~ından ve sütten pasta yapılması men 'lir olunıa netices· ı;oı· mühim olacaktır. 
c!ilmistir. Tokyo 12 ( A.A) - Haricive nazırı 

l\'lntsuokn Bcrlinc hareket et~istir. 
1f 

inen1 sı da 'Ee eEon 4248 YENi ASIP. - Radyo gazetrsinin 
neşriyatından örren•ldi~ine göre, Japon 
hnriciye nazırınır .ı\vrupa seyahatinden 
bir mnk<:nıta, mihve. devletlerininAme
kayn harp ilfırı etmeleri faideli 
olup o]mıyecağını müzakere etmektir. 
Bu ciht't Almanya · Japonya - ltalya 
flmsındn nkd•di:e:ct'k bir l:onferıınsta 

büyük fılın 

2· 
EDW AR G. ROBİNSONl:N en 

haberleri Son Harikası. 

knrarlnştnılacnktı 

HAVA AK1NLAR1 
--->-

ln~iliz tayya

releri her 
cephede f aa

liyette ••• 

Almanya, Arna utEulı 

.. • 

.. SON HABER 
~.. : ~'. . -- . . 

ithalat işlerine dair yalan haberler 
---------..... ------~x*x---------------

Manifatura ithalatı in
hisara alınmış değ ·ı 

--------x*x-------v e Afr·'iıada 
muvaffakıyetli Ankara 12 (A.A) - Tıcaret vr ',fıl etın- hc>~ctlerine mensup olmadığını . iyi i~W 

om ar ımanl r dc>n tebliğ edıl mistir: hap c>di1"1c dıklerini '\'(' bazı •nrınm do ıtıl 
1 - 8 Mart ta;ıhli Cümh~ıriyet gazc- C.ürü t Türkçe konuş<ımadıkl rını y&ı' 

Londra 12 (A.A) - Resmi tebliL': tesi manifatura ithalatının bir elden ida- maktadır. Bu neşriyat tavz.ihn muh! ç-
Hava kuvvetlerimiz Kıyeli bombardı- resi için ıı·c"ret "ekuAletı"nı"n tr•nsı'bıl" bı· r t p· h k tl il l.k 1 ba1'1' .. • , ,~ ır. ıyasn are c tr· C" a a .n an ' 
man etmi lcrdir. Şiddetli infilaklar ol- müessese kurulduğunu '-'az.mıstır. Mcz- d b" l"k "d h r · -:ı hil ,e 
muş büyük van"ınların alevleri nörül· k -7 mm an ır 1 1 are e:ı. e ının a da "' ,., " iir miıessese hususi bir anonim şirketi hnricindcn davet edilen V<' araların 
miiştür. Brcmcnhnfcn'de doklar ve Al- olup resmi hiç bir mnhiyeti yoktur. Ve Türk camiasının her kısmından vntıırı· 
manyanın şimali garbisinde iki tayynre hiç bir inhisar hakkını da haı·z dc:r.ı·l- - l b 1 1 t b 1 t · NJ' t; aaş ar u unan s an u , zmır ve 1t 
meydanı bombardıman edilmiştir. Ro· dir. kam ithaltıtçıları başvekillc iki buCll 
terdaında bir 'µ('trol deposu Utrechte Piyasada bir maksadı mahsusla işaa saat müzakerede bulunmuşl~r ve sartl' 
bir fabrika bombalanmıştır. Şimali edilen ayni mahiyclte haberler üzerine lan sualler" dılekleri veçhile nçıkçn cC" 

Fransada bir düşman tayyaresi tahrip 16 ve 17 :İkinci kanun tarihlerinde An- vap vererek dilek ve mütnlaalnnnı bt' 
edilmiştir. Bu harekata iştirak eden kara ve İstanbul gazetelerile bir tavzih yan etnıislerdir. 
tayyarelerimizin hepsi dönmüştür. neşredilmişti. Ticaret vekaletinin tensi- Görüşn;eler nclicesinde tatbikata fll\l' 

ARNAVUTLUKTA 5 İTAl.Y AN bile ithalatın bir elden yapılması hnk- teallik tedbirleri ihzar için heyete Jll~l 
TAYYARESİ DÜŞÜRÜLDÜ kında yeniden çıkarılan şayinnm piyasa sup bir kısım tacirler ticaret vektil 

ve diğer ithnlfitçılarhakkmda 7..ararlı gö- teknik servislerile temaslnrınn de\'ıııı' 
. Atina 12 (A.A) - YunanisL-ındnki rüldiiğündcn bunları işaa edcnlC'T hak- etmektedirler. 
fngiliz hava kuvı:ctlcri karargfilıınuı kında tahkikata tevessül edilecektir. Bu haberlerin bükümetle yapılac~ 
tebliği: Amnımtluk cephesinin merkez 2 - Yine Cümhuıiyet gazetesi 10 her teması kendi inhisarları altmdn göl" 
kısmında kuvı:etli bir düşman hava Ci- Mnrt tarihli nüshasında Ankaraya da- meğe alışmış mahdut kimseler taraf!.IY 
losiyle knrşıJaşan avcılarımız beş düş- vet edilen ithalat tacirlerinin başvekile dan, toplantı neticelerini kücük dü.Ştıl" 
mnn tayynresini muhakkak surette dü- dileklerini bildiremediklerini, bunların mek ruhile hareket eden kimseler tnril' 
şünnüşler, diğer bir çok tayyareleri hn- _m_anı_·_fn_t_u_ra_i_Uı_a_ı_a_tç_ı_la_r_ı_b_i_rI_i_ğı_·n_i_n_ı_·d_a_r_c_fmdan çıkarıldığı intibaı nlınmıştır~ 
sara uj;rratmışlardır. Tcpcdelen civarın- -
ela italyanlnnn nakliye kıtaatı ve mo
törlü kollan bombardıman edilmiştir. 
Bu harcklltn iştirak eden tayynrelcriıni· 
zin lıcı>si salimen iislerinc dönmüşler
dir. 

AFRİKADA HAVA FAALİYETİ 

Nairobi 12 (A.A) - İngiliz hava 
kuvvetleri karargahının tebliği: Cenu
hi Afrikn hava kuvvetleri 8 Martta Ji
deba'da çamu a saplandığı zannedilen 
Kaproni 132 tipinde bir İtalyan tayya
resini mitralyöz nteşiyle tahrip etmiş
lerdir. Cicika - Harar yolunda düşman 
kapınları bombardıman edilmiştir. 

Bulgar istihzaaı 
---«>---

•• 
Uç elçi ile alay 

etmişler 
--o--

P OL O YA. BELÇIK~ 
VE HOLLA DAYI 

TANIMIYORLARMIŞ .. , 
Londra· 12 (A.A) - İngilterenin sa

bık Sofya elçisi B. Rendeli büyük teh
likeye maruz bırakan infilak hfidisesi 
hakkında buraya henüz malumat gr.1-
mcmişt.ir. 

Polonya, Belçika ve Hollandanın Sof
ya elçileri Bulgar hükümetinden pasa
portlnnnı istedikleri zaman istihza ile 
karşılaşmışlardır. Bulgar hükümeti bu 
hükürnetlerle siyasi münasebet halin
de olmadığını, kendilerini sürgün veya 
millteci addettiğini söylemiştir. Bulgar 
makamlarının bu can sıkıcı hattı hare
keti karşısında B. Rcndel üç meslektaşı 
müellim bir hadiseye maruz kalmadan 
Bulgar hududunu geçinceye kadar Bul
garistnndan .hareketini tehir etmiştir. 

İtalyanlar İngiliz 
esirlerine iyi 
bakıyorlar 
Londra 12 (A.A) - Harbiye nazırı 

Margesson avam kamarasında bir suale 
şu cevnbı vermiştir: 

- İtalyanlar elinde bulunan İngiliz 
harp esirlerine şayanı memnuniyet bir 
surette muamele yapıldıi,rı öğronilmiş
tir. 

-------NlıNll-----
A kdenizde harp ___ .,._ __ 

Asker dolı.. bir 
mihver ~e

misi batırıldı 
-o-

DENiZLERDE iKi ALMAN 
TA YYARESI iMHA EDiLDi 
Londra, 12 (A A) - lngiliz bahri

ye nezaretinin tebliği: 

Akdeniz. ba kumandanlığının bildir
diğine göre denizrutılnnmızdan biri as
kerle dolu bi. nakliye gemisini torpilli
rerck bcıtırmıştır. 

Sicilya sınıfından olnn bu ncıkliye ge
misi 9646 tonil:Lodur. 

2 ALMAl\ TA YY ARF.St 
DOŞOROLDO 

Londra, 12 (AA) - Amirnllık Jn. 
iresinin tebliği: Bir gece hücumuna iş

tirak eden bir düsmar.. bombardıman 
tayyaresi bir ingiliz harp gemisi tarafın
dan düşürülmüştür. Holdernes adlı bir 
torpito muhribi bir Alman tayyaresine 
tam bir isabet kaydetmiştir. Tayyare 
hnvada pnrçn parr.c olmuş. müretteba
tından kimse kurtulnmamıştır. 

Büyük Millet Meclisin
de dünkü nıüzakereler 

• x*x---------- ----
Ankara, 12 (A.A) - Büyük Millet Meclisi bugünkü toplantısında, Denjıli 

mebusu Kazım Samanlının vefatı hakkındaki müzakereyi müteakip merlwfll~ 
habrnsına hürmeten bir dakika sükuttan sonra Büyük Millet Mec1.isinin 19~ .. 
yılı birinci ve 1941 yılı ikinci kanun aylnn hesabı katisi hııkkındaki müraJcır 
raporlnnnn ittila kesbetmiştir. Meclis Cuma günü toplanacaktır. 

örfi ·idare komutanı-
nın mülakatı 

lstanbul, 12 (Yeni Asır) - örfi idare komutanı korgenernl Ali Rı:ı:a Aıt'# 
kal bugün valiyi ziyaret etmiştir. Cörüşmğe biliıharn müddeiumumi ile ertı 
yet müdürü de iştirak eylemiştir. 

Makineye B. Fethi Okyar 
Teri İrken ı·ve ve ale-.. ' 

A ·k 1 ~it t inden ist ifa ettı 
merı anın ngı ere e Ankara 12 (A.A) - Adliye ve1'ıll 
7 ml·ıgar dolarlı B. Fethi Okyar rahatsızlığına binııt" 

veklilet vazifesinden istifa etmiş ve j5' 
tifasının kabulü ile yerine Mardin rn~ 

gardımı busu Haaan Meııemencioğlunun taY 
yüksek tasdikn iktirnn etmiştir. Bu ist~ 

V nşington 12 (AA) - Bay Ruz- fn münasebetile Fethi Okynrın başve~ , 
velt mümessiller meclisi reisi bay Ray- doktor Refik Sayd'ama gönderdiğ.i mel<,, 
buma demokrasilere yardım kanununu tup ile başvekilimiz tarafından yerile 
tatbik için lüzum gördüğü yedi milyar cevap aşağıdadır: 11 
dolarlık masraf hakkında bütçe direk. Sayın başvekilim damarlarımda )c1e 
törünü .mufassal ~hminle.ri ~in ihtiva taz~iki .d.ün 25. derece idi. Bu •• h.ııl.;ıı' 
eden hır mektup condennıştır. Ruzvelt benım ıçın denız kenarında kat 1 ıcll I 

bu mektub unda yedi milyarın truıvip hntten başka yapılacak bir şey kn1rn;1' 
edilmesini istemekte ve şöyle d emekte- mıştır. Reisicümhur hnz.retlerinden ~ 11 
dir: düğüm unutulmaz teveccüh ve si~ ;t 

Amerika şu fikirdedir ki demokrasi- mazhar olduğum iyi arkadaşlık hı9 

nin tecavüzlere kar§ı kahraman muka- rime nasıl teşekkiir edeceğimi bile~ 
vemetine Amerika Birleşik devletleri- yorum. Reisicümhur hazretleri ınÜ5~~ 
nin maddi yardımı idame ederek değil de buyurduklnrı takdirde adliye ve ~ 
fokııt ayni zamanda daha ziyade fazla- Jetinden istifamı kabul buyurmanızı ' 
laştırarak cesaret vermemi:.ı: Amerika- derin hürmetlerimle arzeylerim. -·-..! 
nın emniyeti için elzemdir. Adliye vekili Fethi VKJ•-, 

Bütçe direktörü yedi milyarlık kredi- Adliye vekili Feth: Okyar, rahatsı 
yi bir kaç kısma ayırmaktadır. Bunların lığınızdan dolayı istifanızı mübeyyin .. 11, 
en ehemmieyetliı.i tayyare ve havacılık 3. 94 1 tarihli mektubunuzu tecssıı~ 
malzemesi imaline ait olan kısımdır. aldım. istifanızın kabulü Reisicümh11 t 
Bu imalat için 2 milyar 54 milyon do. muzun tasviplerine iktiran etmiştir. ~ v 
lar sarfedilecektir. Gemi ve vapur inşa- raber çalışmak suretile gÖsterdH~~ 
atına 629 milyon dolar, muhtelif aske- yübek samimiyete teşekkürlerimi "'' 
ri techizat ve malzeme için 260 milyon, dirirken size yakında iyi sıhhat dilet 1,ı 
müdafaa vasıtaları imali için lüzumlu yine memleket hizmetinde uzun sen~~ 
kolaylık ve techi7ntın alınmasına 752 çalışmak suretile kalbi temenniler 
milyon dolar, top imalatına ve topçu arzderim. 
stoklarına l milyar 343 milyon, %.İraa t Bat.ekil Dr. Refik Sa~ 
ve e!ldüstri makineleri imali için 1 mil- - ( 
yar 350 milyon, tank zıThlı otomobil geçecek bir hale konmasına sarfo}ııfl 
diğer motörlü vasıtalar imaline 362 caktır. Jfl' 
milyon sarfedilecektir. 200 milyon do- Sanıld ığına göre son kredi kısmen jfl' 
lar da tnmirnta te ftişlere tecrübelere ve giliz harp gemilerinin Amerikan üıılt:f 
bütün müdafaa malzemesinin faaliyete de tamirine ynrıyacaktır. ,..,-

YARIN! ••• 

lzmirin En Büyük 
Sineması 
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En Riiyü-k Sürprizini Sunacaktır 
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