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ALMAI HAF.ICIYESllll 
YARI RESMi TEBLIGI 

---co>---

AFRllADI YENi ITAL
YAI IAGlÜBIYETLERI 

---co>---

Yunanistandan Habeşistan içle-
harbı durdur- rine do~u 
masını talep 
etmemişler 

---cc>>---

durmadan 
kaç13·orlar 

---c>--

Yanan nazll'larımn Asasa ııaıyan ndtstalf. 
2'rcdıya seyalladne fıem ıneuzllne lld nolıta· 
efıemndyet 11erlllyor dan fdkam IHqladı.. 

Berlin 13 (A.A) - Yan r€'smi bir su- Hartum 13 (A.A) - İtalyan kıtalan 
11ıroslavva 

iinün en hassas 
evzuudur •• 

rette tebliğ edilmiştir: Almanyanın Yu- her noktadan Habeş ve imparatorluk 
nanlıları muhasamatı kesmeğe davet kuvvetlerinin tazyiki ile Habeşistan iç- Hcıbep.taflila ve ltalyan aomaliainde cılıtaan t1erlerle Habeşistana her taTa.ftan 
için tekliflerde bulunduğu hakkındaki !erine doğru sürülmektedir. Buryenin usıl 7'41cum edilmekte olduğunu gösterir harita 
haberlere dair hariciye nezaretinde ade- zapbndan sonra Debramarkosa doğru llltlHlllllHllllllllllllllllHlnlllllHUllllllllllllHNll lftmtlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

mi malUmat beyan edilmektedir. ricat eden ttalyanlarmukavemet imkaru BERLIN ALMAN 
SEVKE'J BİLGİN 

YUNAN NAZIRLARININ olan Tomsha ınnağının geçitlerini mil-
TRAKY A SEYAHATLERİ dafaaya teşebbüs etmemişlerdir Ha~-
Atina 13 (A.A) - Gazeteler Trak- liler ve imparatorluk kuvvetleri şimdi 

yaya iki nazırla iki müsteşarın gönde- müstahkem bir ttalyan mevzii obn Aso- BOMBALA·~OI 
rilmesi hakkında hükü~et. ~afından sayı tehdit ediyorlar. Burada düşmanın l '. 

---o,>--- ---o---
HÜCUMLARI 

---o•--- > verilen kararın ehemmıyetını kaydet- büyük bir müdafaa garnizonu vardır. 
mekte ve milli hükümet tarafından ve- lleri harekatımız esnasında düşman
rilen kararların bütfuı millet tarafından dan dört top bir miktar teçhizat iğtinam 
ittifakla tasvip edilmekte olduğunu te- edilmiştir. ' Bremen'de yan- Aldıklan netice 
barüz ettinnektedirler. Asosaya karşı hücum iki noktadan ya-

Jlacarldan asfıeP alma· r:~::~~~t1!11te~t~:ı..:avvı:: 
mu, talqldaıta da rt hareketlerini hı.zlandırar8.k Aaosa tıze-

~nçıkanldı h• .b. 
iÇ i(I •••• 

~"!t?sla\')anm son inkişaflar ka~ı· 
~ 'aziyeti ıünün en hassas ınev· 
~·.teşkil etmektedir. Bazı Amerikan 
~ri bu memleketin iiçlü pakta İl· 
~ .., . bir l{iin m~elesi saymaktadır
~ -.oyterin Belp-ad muhabiri ise mev
)~ kas naklardan aldı~ haberlere atfen 
s:lawanm kendisinden doirudan 
~ > a talep edilse bile üçlü pakta il
._ etmiyettiini, esasen simdi~ e ka
~Yle bir talep yapılmadığını bildir
~ · Oiier taraftan •Avala• ajansı 
._.":addaki Alman elcisinin Yurosfav 
lllf d:; nazınna bir ültimatom verdiği
~ ~ •banc::ı bir menbadan \'~rilen 
lıı.k · tekzip etmiştir. {)~Jü pakta ilti
~li~~l~"!i ıöürşmck İ(in saltan.1ı 
~~ lt'bmaa çağırıldığl da yalan· 

lndanrncanq.. rlne yürllmektedirler. ~ğer bir k~l 
fl Keumdan yine Asosaya ılerlemektedır. 

Budapeşte, 13 (A.A) - Bazı sını a- ttal anlar her taraftan geri çekilmek-
rın silah albna davet edildiği, .~ hu- te de:am ederken lngiliz iş adamlan Ha
d~t. ı_nıntak~laı:ın?a kıtaa~ tahşidi yap~- beşistanın muhtelif kısımlarında eski 
dıgı ışaa edilmiştır. Salahiyettar mahfil- . 1 rin dönmektedirler 

Bel'llnde ~ NyD yan· ,....,,. llalla ndtdafaa· 
,,...,... pJıfl, ..........,a anda dJlnllerln aylal'cCI 
lıqlalal' JO meıre meıa· pdqıddaPı yelli ,,,,. 
feden ndaralyöz ateflne teludlı lıaDandmala 

SoJyadan biT güriiniiş 

Perapolas infilakı 
---o>---

ler bu haberlerin uydurm8: olduğunu 11'1~1111~1111111111111111111111mi111111111111n11111111111 
bildirmeğe Macar Telgraf aıansını me
mur etmişlerdir. 

tıdldd&. IHlflaıaldı.. 
Lontln, U (A.A) - t.cillz llava Londra, 13 (A.A) - İngiliz hava ve 

~kadar aykın ~~~erd ·n bir !!a· Bulvar te)'lraf 
'9 .. ~ pel.; pçtur. Ortada şup
lıe Bal~ obmyan şey ~manya 

B 1L-- S.Cal den Alıiaanvanm 
n 8•-n Yatun adasını kendi nü· 

bnededae llMIDS1IP ._......._ te- dabiU emniyet nezaretinin tebliği: Düş. 
.... Deri Berlin, Bnmen ve Bambul'· man ay JŞğı altında aylardan beri ilk 
p, timdiye kadar yapılan ıece hilcum- defa olarak büyük bir faaliyet göster
larmm en mHhimmi telilli edilen htl- miş ~e muhtelif mıntakalara taarruz et-
emnlaT kra etmlıfleNir. ~-Bununla.beraber ne insanca~ 

[ Sonu 2. d Salffede 1 f Sonu 4, cü SııhiJM.r l ~altına almak lstedilinden ibarettir. 
~."4>Stluk deklArasyonu imzaLunalc 

~ ~ Yuıoıslav aunfeft 
llh=-uıu kabul ederek ii(lil pakta tngUlzler IJaiajlarılll 

ı.:...~ istiyen daha kat'i bazı fa· 
~?~ .... da kahrln~ ... t\1' 'apacak- lıendi lıontrolleri altın· 

,.. ....... Ya \ c ılul;?urıı. m gilıi tcı.ıimi· da naJılefmqfermq .. 

aarraz

ları hiç netice 
ver&edi ~ cösterecekler, yoksa hadiselerin ---o-

~k Ylidıiı hakikatlerden istifade Sofya 13 (A.A) - Bulgar telgraf -n--
~ tnukavemetten başka çare olma· ajansı lıtanbulda Perapalas otelinde YunanldCll' JllP fıCll'lf 
~~i ::,1' e::::tr~:;imkar vuku bulan infilak hadisesi münasebe- IJUe gePIJernedl. ital• 
.... ı Y~oslavya sevkülceyş bakım- tiyle şunları bildi .. mektedir: yanlGI' .... zayiat ff 
hk._ '!k nazik ve pyri müsait bir ' ·azi- İngiliz elçisi B. ~~ndeli~ ve kendis~-
~· Yedi devletle geniş hudutlan ne refakat eden elçıl:k erkanının bagaı- esir 11erdL . 
~· Bu vaziyette Yunanistanla hini lan bizzat kendileri tarafından kir8:la- Atine, 13 (A.A) _ Yanan NllDİ 
~ lllıiittehit bir cephe kurmayı ~öze nan iki kamyona yüklenmiş \'e yıne tebliji: 
~ ~in büyük 1edakirlı1dara kat- kendi kontrollan altında vagona kon- Dütman taarruz J,arelretbdn dönlin
~ lizam ıel~kti~. ~91~: 9!8 har· muştur. Mustafa pa~a hudut istasyonun- cü siinü olan dün ıec:e 'ft basiin diltSr ktlçtık Sırbıstım ıshklili ugnında .da bagajlar lngiliz memurlarının neza- man ıayretlerini ve bicamJanm .W
~ hktan ('ekinmemiş, daha sert ve reti altında nnkledilmittir. Salahiyettar nupa ela biç bir netice elde edanemit
'~l'p yollardan kurtul~ hedefine İngiliz memurları Bulgaristandan aynl. tir. Bu blicmnlann hepai kendisine aill' 
~ O l{iinler!~ .. im~~zlıkla!" madan evvel Bulgı\T memurlarına ha- zayiat vercliril-.k tart edilmqtir. Me9-
~=-. ~ra~n~a ~ovuşmeyı bile~ .~ır gaj adedinin tam olduğunu ııöylemişler- ut netice ._._ 'bit tefe'bhlia w.-d• 

er AVLs

turyada beya
natta bulundu 
Almanycuan ınaJıalle. 

. met lıalllllpdi Nyü· 
,,,,.,,,.,....,..Nyü 
AlmcanNldll', dlwoP .. 
Unz. 13 (A.A) - Hitfe; Avuatur

yamn kurtulUJUnun yıldönümü tenlik. 
lerine iftirlk etmek için dün alqam ııaat 
21 de anamn bunya gelmlttir. 

[ Sonu 2. ci SaAifede ] 

Hani logiltere 
Fransaya Buğday 

Diifiiriilmiif bir Alman tayyaftısi'1in 
en1ca.ıı taakledilivor 

• a- -!1-•- .._ 
--ıa-~-0'-t -•• sa:: ısımdı ıstskl81 ve toprak butun- d. dördii subay olmalr ._. 200 eeir al-

tıL:.""' lnukavemetsiz feda etmesi nasıl ır. dık. Hav• kuvvetlerimiz lot.aatmmda go" nd~rtmı· yordu? SON DAIDKA 
~iUebilir? Yugoslavya haklı olarak Londra radyoııu tarafından lngiliz el- muvaffakryetli if'biditl yaparak d....... Bugünkü tngiliz - Amerikan ifbWliğinin '- • • • • • • • • • • • • • 
~ etil bir harpten kaçmmaktadır. Fa- çilik erkinını hamil olan trene ııuikaııt menilerini ıiddetle 'bomhardanan et- btıyü1c 4milleritadeft Lonl HaUfab Londra, 13 (AA) Royterin diplo- BuJ 

1 ~~le ölüm arasında tercih yap- tertip edildiği hakkında bir haber nq- mitlerdir. t)e refikaı malik muhabiri bildlrijon nar ara 
'l..i._~ ıelirse Yugoslav milletinin redilmiftir. Bu haber uydurmadır. Böy- YUNANULAR BiR KARIŞ BiLE o Franaaz Fu amumt ...ru.1 seneral No- ~· 

•• vore 
~ istiklil aşkınan sönmiyen fe- le te,ehhüıı yapılmış olsaydı lngiliz elçi- GERiLEMEDi HARP B • gesln bqanab Eko da Tanye de~ 
t~ $ahit olmamak kabil midir? •• liii erkanı ile Bulgar memurları tarahn- Alina, 13 (A.A) - Ceplaedm selen tir. Noae.. Fu b~lanmn Almanya-
~ lav halkının muhtelif şehirlerde dan görülebileceği gibi B. Rendele re- ha'balere söre cephenin .._ tarafmda y o ya gittiği iddialarmı 1'~ de-s._ lezahıratı haber verilmektedir. faket eden Amerikan elçisi tarafından y,..nldar tetew.aı.1 .O.inde ......_ YECEK mittir ki: 
~ ki~n Belcrad caddelerinde büyük da görülecekti. Amerikan elçisi Sofyaya dwmaldad.-. Soa s6ınl.de upt et- • c- Milyonlarca kental buiday Fran-
htf t "Cleleri İnıiliz marşı ile Marsey- dönütünde her feYİn intizamla cereya- tikl.t 1200 ndmmlı tepe de dahil OW.- o uya aitmlttir·:t 
!'11~nü; edirek ::=sş::ır. ye nından memnuniyetini blldlnniftir. Bü- .. Wde, YwbJ~ Witiin men:DeriDi A .k f!'so Bu beyana! lnsillz ablobamm Fran. s dün,·= •:n büyiik div:... tün bunlar~ lnftlAk hldiııeai münuebetile ~t~fak .,_:-l:~ ufra- men a ~ •YI buidaydan mahrum bsrak~ 
~ eden hilrri et di~ karsı sar- verilen haberlerin uycJurma olduianu Hücunuan muva sye~e Fransız fileplerlnln batmldıiı i amiral 
~:ıhhinu f.ı.ar eerek kendi mu- göstermektedir. Bundan baıka 1;.s11te- yan t~nlar : c:;:k cb:.ok:ı-r• -!" bin askeri bir tezat tetkll etmektedir. ~ earih 
~ hın ellerinde tutanlardan ha- renin Sofya el~W lıtanbula.a~det edin- zayiata dü~!.:.ı ~mcİ tlddeztllc~ ~~k ~ıu:::=.-tm a 
-., ... Yola sapmamalanm istemiştir •• ce eeyahatin normal tartlar ıçınde yapıl- hellnln en.~.. ~ e 0 ~v ord11511 ~in de ayni ~i SÖ)'· dığuu ve ~ulaıı! memu~lannın nazik ha- topçu bara1mt•;on-:n; !';:M,~ defada nakil 
' r (',..,tt :J ft <:' J, • , ft 1 reket ettiginl soylemltür. • 

1111111111111111• nuımımı ı ı,, · ·.,: ı • • • : ·:• •· • ''' 1111n111111111111111111111111111111111111111111111111111an1111 

edebilecek 
----co»----

AnlePUıa ..,..,.,. 11a:z•ı 
Nıan dflQa fıOPlıanç 

.,,,. llaPlıe glr111efı teldl• 
fıealne ,.,,,,,. ziyade 
yafıla.pnqtıP, dhHtr 

Nevyork 13 (A.A) - Amerika bahri
ye nanrı Albay Knob demiştir ki: 

- Uç ay evveptiııe nazaran fimdi bü
tiln dünya korkunç bir barba girmek 
teblikesiiıe daha ziyade yaklafmıl bwu
n~. ödUnç verme ve kiralama kanu
nu bizim beısabmııza henüz bbil Oldu
tu bıdar auDı ve emniyeti temin et
mek için yapılan ilk koruyucu hareket
tir. llndip verici zamanlara dolru ~ 
tfiimlzl :r.amıedtyonım. .Almnyamn 
dim:vada flmdiy.e kadar misli ~ 
m1f mnazgm idi- ,harp makfnesi metcJa• 
• aeth'dillıd ·~ mak 1ııalundunna

f:l!Ma & 11s.r.•ı 

Yul(oslavya 
mib:ver hesabı-

na kazanıldı 
---en•--

fiyul palıtlaPla ,._, • ., 
aPCUlllClalıl ............ 

Sofya, 13 (A.A) - Ofl ajanm WWlno 
yor: Almanya Od haftadan beri BaJb.< 
lardald stratejik vaziyetini tamim ..... 
mekte ve Alman di.plomuisi bam Bal
kan merbzlerinde hüküm stiren IOD 

tereddUt yuvalarını banumaia ~ 
maktadır. Bu gayretler Alman pltnJa
nnm hic: bir lhtilit doğurmıyacağwlm 
emin bulunan Bulgar mahfillerini eld
detle allkadar etmektedir . 

Bu]gar gazeteleri Yugoslavyanın mih
ver siyaseti hesabına kazanılmış sayı)a. 
bileceğini tebarilz ettirmektedir .• Sloft 
gazetesi devletlerin biri sullı umanı, di
ğeri harp zamanı diye iki sinsete ma
llit olamıyacaklarıııı ve bazı memleket
lerle siyas! w askeri paktlar ~ 
rak diğer bazı memleketlerle ticarette 
devam edemiyeceklerinl yazmaktadır. 
Ayni gazete Yqoslayyamn Uç}U pakta 
iltihak ed~ bir kaç gQn evvelldn
den daha az emin bulunmakta w Al
manyanm Ba1bn faaliyetine emnl1et 
k:lncle devammı mUmkiin kılacak bir 
adelnl tecavüz paktının imnlwwnMI .... 
ha muhtemel olduAunu saıunaldachr. 
~-- ... - ._......_ ... ~ ......-.....-.. - -..-..-. 

~~rer-·'2~~~~-~gaccoocooc --·-
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•• iKİNCi KISIM - Yazan : Şahin AJıduman Fuar sahasında 
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-- Zinhar 
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kımıldanma ! 
---------------x•x------------~---

SiltildaP Masa ağa IJa emri ffltlnce Jıorlımıqta.. 
Saltan Murat Jıendlslne acaba ne yapacalıtı? 

Silahlarının 1rankaıi yaptığı bu mü-ı ve fil kulağı gibi en sert maddelerden 
dahineler dBrdUncll Muradın koltukları- mamlıl siperleri cl E-liyorsunuı: .. Bunlnrın 
nı knbarttı. Ve duyduğu gurur nrasmda yanında benim ince derimin ne ehem
gülUmslyerek: miyeti olur?. Attı~ız ok tepemden ge-

- Bnk silahtar . .. dedi. tmdi, bu gös.- çip bütiln vücunumu boydan boya de
terdiğimiz hilnerden başka blr marifet lebilir? .. Bu E.'mektar ve sadık kulunu
~aha lbnız edelim. Bakalım bu scler de z.a merhamE-t buyurunuz Sultanım ... 
muvaffak olacak mıyız! Sultan Murat uzun bir knhkaha salı-

Hint padi.c;ahından gelen kalkan ne- verdi: 
rede" Evvelce onu kllıcla ikiye bölmüş- - Vay korkak herif, vay .. Meğer ca
tiJk. Şimdi bu tccrlibey! bir kl'rrc dahıı nın senin ne kndnr tatlı imiş?. Her gün 
trkrnr etmek lstlyorum. bana bu can yoluna feda olıun diyip 

sn;htar koştu.. Hindistandan gelen durursun .. tmdi sırası geldi.. Okun tesi
knlk m ~etirmelt'rl i~ln, dı~-ırda bekli- rini bir defa da senin {)zerinde tecrlibe 
y{'n h"ıiemeye hünld\nn emrini teblH~ ,.tmek istiyorum .. Bakalım oku senin 
etli .. Diraz sonra dört ndnm kalkanı sü- vücudundan geçirip duvara saplamak 
l'likliye sürükliye odaya getirdiler Oda- knbil olacak mı? .. Zinhar deprenme ... 

• nın bir köşesine dik bir vazlycUc konu- Zira oku bedeninin zarnmz bir noktn
lnn bu cesim kalkanın önUne ayrıca bir "ından geçirmek i tiyorum.. Eğer bira7 
siper d"ho yerle11Urdiler. ltıpınbnır isen ok hedefini şıı11ınp ruı:zik 

Dördüncil Murat dıvardn asılı durnn bir nokta~·a saplanabilir... Ona göre 
yayhrd'ln birini nldt. Yayın tı·1ine bir dimdik ve asla k.ıpırdanmıyamk put gi-
ok vE-rlE--ıtirdi. bi sabit dunnalısın ..• 

Ve kolunun bUtUn kuvvetini kullana- Padişahın söylcdii!i bu sözler Sillibta-
rak adeta bir halat kalınlıfunda olan nn korkusunu bir kat daha nrttırmıc;tı. 
tele ödca bir gerginlik verdi ki, sı1ahhır Onun bu korkusunu ~ören Sultan Mu
o da1dk:ıda yayın kırılmasından ihtirn1 rnt sadık ndammı daha ziyade lizmek 

hazırlık, şehir

de teşcir 

Yukarı mahallelerde de 
ağaçlandırılmamış 

cadde IJıPafıılmıyacafı 
-0-

Fuar mevsiminin yaklaşmakta olması 
münasebetiyle Belediyece Kültii.rparkta 
bir çok tezyinat işleri ikmnl edilmiş, !u
nr sahasının boş hiç bir tarafı kalmamış
tır. İcap eden yerler ağaclandırılmış ve 
yeni partcller vilcuda gctirilmi5:lir. 

Sergi snrayının nrknsındnn başlamak 
Uzere aç.ık hava tiyatrosunun etrafını 
çevirecek tarzda beton yol inşnatlna de
vam edilmektedir. 

Kültilrparkın Cümhuriyet kapısınıı 
kadar uzatılacak olan yol sayec:indc 
yıtnn fuar sahasınn yayılan toz. bulutu 
bertaraf edilmiş olııcaktır. 

Belediyece şehrimizin her tnraf ınclıı 
tcşcir fnnlivetinc de hızla devam eclıl
mcktedir. E.şrefpaşnda viicuda getiril
mekte olan Cümhurlyel korusuna yen\ 
ağaç fidanları dikilmi.ştir. Koru nazon 
dikkati celbedecck tarzdn ~elimıiş1ir. 

YUKARI MAHALLELERDE 
A~aclnndınlnıanfış hiç bir sokak ve 

c-adde bırakılmıyac:ıktır. 
--~> ... --

Fırınlar kontrol ediliyor 
•x-----------------

Ha nı. Ur ekmek çıkaran-
lar cezalandırılmakta 

,~---------x~~------------
Clvar JıazaJara ve nahiyelere Jzmlr ·fırınların-

dan anılı az elımelı gönderiliyor-. 
Yeni üp ekmeklerin eski ekmeklere 

ruızaran fırmdn yarım saat daha fazla 
knlarnk pic;irilmcsi icap etmektedir. 

Bu cihetin temini ile halk! iyi ve piş
kin ekmek yedirilmesi için belNliyecP 
fırınlar devamlı surette kor.trol edil
mekte, pişkin ve nümuney~ muvafık 
ekmek çıkarmıyan fırın sahipleri bele
diyece cez.alnndınlmaktadır. 

Mahfıemelerde 
•••••••••••• 

Son günlerde ekmeklerin evvelkilere 
nisbclle daha iyi ev.safta oldu{;ttı görül
mektedir. 
Bazı nahiye ve köylerin ihtiyac.ı olan 

buğdayları, toprak mahsullı.-ri ofisi İı, 
mir şubesi peşin para ile vermişUr. Bu 
suretle civar kazalar için 1zmirdcn alın
nınkta olan ekmek miktarı da çok azal
mış bulunmaktadır. 

ibret • • bir dava ve\'9ICI 
---------x.y.x:----- -------

Mas u n1. kızları nasıl 
kandırıyorlar? 

ederek hünkann yanından llt\ adım öle- ~c;tcmivt'rck: VUnonr"•tana Canlı -------'X.y.>e-------
Yl' fırlamıştı. ' - Brt' adam .. dedi .. Sen benim emek* 6 ' 0 5 __ _.. •t J'L hM• 1 1 

Sultan Murat teli flzamt bir derecede tar, sadık bir bcndemsin .. Maksadım se- h h J YClfsnua .,mm .... anın ~ma ge en er-
J?M"dikt{!Jl sonra birdenbire oku bıraktı. ninle ltı.tifc etmekten ibaret. Efendileri ayvan İ racatı Asliye birinci oeza mahkemesinde, lb- Mehmet:._ Kabahat kendisinin.. Ba-
Havada şedit bir ihtiraz husule getiren sadık kullannın hayatını da kendi ne- --o-- ret verici safhalarla dolu blr fuhşa teş- na sadık kalmadı.. Slındi onunla ovle-
keskin btr ses duyuldu ve bunun aka- fisleri gibi korurlar... Dün içtima eden İzmir canlı hayvım vik muhakemesi cereyan etmiştir. necek kadar param var" Fakat UmmU· 
binde okun ucundalc\ slvrl dem~r parça- İmdi v~eseyl, korlc:uyu cıkar stön- ihracatçılar birliği idare hcyeli, mevsim Cıyabında muhakemeSl cereyan eden han Ali isminde biriyle de bir müddet 
Stnın hede!e saplanat'111ı:: bir ~elik levhl\- lünden... Karşımda hiç c:allnr..rnadan milnase~tlyle Yunanistan& yapılacnk şahıs, Gilzelyalıda oturan ve randevucu- yaşadı. Ben şimdi onunla nasıl evleni
sı kadar salAbetli bulunan her Hd siperi iyice dur. Maksadım scrpuşunun ucun- kuzu ihra~tı hakkında müzakerelerdP. luk yapmakla. 15 yaşında Ümmühan is- rim. 
ele boydan boya deldiği görl!ldU daki bir noktayı okla vurmaktan iba- bUlunarak bazı kararlar vermiş. ezcUm- mlndc bir kızı fuhşa teşvik etmekle Rets - Eğer usulu. dairesinde şiklyet 

Hayretinden a~ı &Çlk kalan silaht.'\r ret... Korkma .. Bedenine hiı: btr zarar le Ticaret vekAletinden bu hususta W- ml!zımn İzmirli Makbuledir. . etseydi o vaklt mesele ba$lca tnrlü olur-

Mevzuudur •• 
ŞfojVKfo..""T Bi~ 

[ BafUımf1 1. cı Sahijrdt k 
lcmck kabildir. Bu ordu Nn7izmİll 
lesi olntnb mtı\'afakat edemez. ,111 

Kral Aleksandrrn bUviik eseri 
Yugoslav vahdetinin • parçnlan~ 
rıw olamaz. italya, Macariı;tan ve~~ 
ı:aristanın Yugoslav toprakları liıır•' 
deki emellerinden sarfı nazar yalnd tJ 
ınan tiıhnkkümU üçlil pakta ittiha~..., 
kadar felaketli bir şey olacağını ~ 
ınn,b kMidir. Balkan milletleri b -• 
yetlerinl ka7.anmnk icin bÜ\iik ınU~ 
le devirleri f!C innh:le:rdir. BUtün oa..,, 
kuzuncu a ırla vlrminci n nn ha la~~ 
bu ınUcndelt'n~ krc0lı snfünlarivle ~ 
ludur. 1Jk defa olarak Atatilrl· \'C .~M
Alcksandr Ilnlkanların h!ıyatınd:ı ...,
ki bir inkılap varntnuık ,ımniyle k-' 
lıkh sevgi ve s:ı,·gıya dnynnan hl~-~ 
)aşma dc\<'tİnin haşlndığını miijdcıe;; 
terdi. Bnlknıı Antantı bö le temiz. ._.i 

rn ız bir nıhtnn doğımt tu. Onun ~ 
''etlenmcsinden memnun olm•Y-, 
dilnynıun. emniyetine suikast edenle~ 
Veknyi ispat et.fi ki Balknnlardn ~ 
yet ve istikrarın diişmanlon ilk '''b~ 
Ualkan ımhdctini yılon~a Balkaıı_~ 
arasınn fihıc, nifnk tohumlnn sa~ 
koyuldular. Mih\•er !tendi eseri 
nı.eşum dnğımklıktan alabildiğine isti!: 
de etmiştir. Bnlkanlar müttehit bir~ 
ccplıesi kurmak imkiınını kaybetti~ 
"Onrn sulhun temeli olan cmniyetJc 
de kaybctmi lerdir. 

Simdi sıra Vugoslnvyanın mı? , 
Bn stınl inkar edilemez ki biitün 

lıinleri isgal eden ha!jhca endişe m~'.! 
tıdur. Yugoslavy:ınm j tikli'ılini m11( 
7.a edebilmesi mn1cwemet ruhunu_ tM 
betmemcsine bn,lhdır. Bugiine ~ 
A vnıpada hiç bir davanın t~liml~ 
kurtarıldığı ~(irülmcmi tir. T~ 
edelim ki Yu~oslnv dev1~t a8amlan _~ 
lete düşerek gii:ıel v11tan1nnnrn maV 
derabm karartmasm!ar •. 

SEVKET BfLG!JI 
hemen koştu. Sfperlerln UsUlnrJe husu- değmez... mennilerde bulunulmasını tensip etmlt- Ümmilhan mahkemede reisin sualle- du.. 
le gelen delilderf muayene ederk: -c Bitmedi.__ t1r rine cevaben suntan söylemiştir: Bundan sonra Makbulenin dostu ol- 3:.1mmmmm1111H11111mınm1111111ınımt1ı 

- AıMn şvketll hUnklnm! .. dive hay- ------------- · -n - Yedi ay kadar oluyor, bir fabrika- du~ söylenen genç bir delikanlı din- E Relslcüınltıırıımıız 
k1rdı .. Ok siperlerin her lkistni de dele- ZABl2' ADA KlllıllJtt ile Qöztneı da amelelik yaptıj!uu söyliycn Mch- lenmiştir. Bu delikanlı şuıılan söylemiş- 5 B MDI_,. M ıs-s-de 
rek lcrte dıvara daht polanmı! .. BArekal- -"t" metle tanıştım. Yalnız bulunduğumuz tir: S • ~• ec ~ın _. 
lnh .. :Sathezar k~ MIŞ\allah!... • • • • • • • • • • ihtiyacı temin edUdl uunıın Melunet bana demişti ki: -Bir gece Makbule, ben. Mehmet ve S Ankara, 13 (Yeni Asır) _ ReiSl-

Fa.kat dö1"dUncU Mumdı Sltahtarın BiR YARALAMA VUliyetimlz dahilindeki bağlar tçin - 'Oınmilhnn, seninle evlenerek ha- Ümmühan buluştuk .. Basmahane cin- s cüınhurumuz dün Büyük MilJtC 
önilnd .. ibraz etti~ bu hlinerler tatmin İkiçeşınclikte Mal deresinde, Ahmet IAzım olan mUhlm mikdarda kükürt ve yatımız.ı birleştirelim.. nndaki kahvelerden birinde geç vakite E Meclisine giderek husust dairelerin' 
edememlstt. Başka bir marift't dahn o~u Calip isminde birinin Recep o~lu göztaşı temin edilerek: muhtelif mınta- Bu sözler benim Uzcrimdc çok büyük kadnr otur6uktan sonra hep beraber ;: de bir müddet meşgul olmuşlardır. 
göstennek lsUyerek Mura al!aya dedi HimtnetJ bir ağız münakaşası neticesin- kalara ihtiyaçlan nisbetinde gönderil- tesir husule gelirdi ÇUnkü annemle tramvaya binerek Güzelyahda Makbule- =11111111mmııH1111mımmnn111ınmıuı1mıı 
ki: - - - de vücudunun muhtelif yerlerinden us· ıniştir. -birlikte gecinncktc olduğumuz nmcl~- nin evine gittik.. Biraz sonra polisler ge-

- Musa_ Karşımda, şu deldli'im si- tura ile yaralıyaralt ka~itı iddia edilmiş Blr taraftan da tewlata devam edil- lik hayatından bıkmış, usnnmı~un. lerck bizi alıp karakola götürdUler. 
perlerfn yanı başında ayak Uı:erl dur. ve tahkikata baslanmqtır. mektedir. ?dehmedin sözlerine itimat ederek bu Ümmühana bir fenalık yapmak fikri· 
Zfnhıtr Jrnnıldanayun .demlye!tn. Zira BİR ÇOCVIC Yakında İngtltereden de killliyetli teklifini kabul ettim. miz. yoktu. 
yapaC1\~ ufak bir J:iareket neticesinde C' AYDA BOfJrJLDV mikdarda göz taşı geleoektir. Bir gUn Mehmctle birlikte Kar~yaka MUteakibcn muhakeme, gclmiyen ba-
maı:ı7.at1ah hayatını kaybetmlş .olursun~ n cı- Alaybcyinde Ada sokağındaki evine git· zı şahitlerin celbi için başka b1r gilne 

Silahtann ablak yftrll konusundan T"ıre kazasının Gökçen nahiyesine ~ERRIMfZDE tik. talik edilmiştir. 
birdenbire sapsan kecrllml<rti .. Acaba pa- baf!lı Sanlar köyUttde blr kaza olmuştur. 'PK allz I _ _... Bakir olnr:ak girdiğ,im bu evde kadm ---------------
alsah ne yanacak~ .. Yoksa biraz önee iki Mehmet oğlu Ahmet, eşi ve üc; yns- an uyon nı....... olduktan bir hafta sonra Mehmedin an- Berlin /.ombalandı 
kalkanı deldiği gibi okun tesirini bu se- lannda bulunan yavrulan Mehmet Ka- Sıhht noktadan sehrimizin mühim ih· nesi tıırnfından kovuldum ve Mehmet-
fer de onun vQcudu {lzerfndp mi tecrU- çar çay başında bulunan tnrlalarınn tiyaçlanndan olan kanalizasyon inşaatı le beraber annemin Knrntastaki evine 
be edece~.. gi~işlerdir. beledh.·ece muhtelif istikametlerde de- geldik .. Bir müddet sonra hfunile knldı-

-0-

r Baş•arafı 1. d Sahifede l 
Musa da yalvanr gıöi bir sesle pa- Ana baba işle meşgul bulundukları vam ettirilmektedir. ~ımın farkına vnrdım. Fakot eıı"lenıne 

Citşaha dedi ki: bir sırada çocuk oyruya oynıya çaya Kanalizasyon inşaatına son iki sene muamelesi bir tUrlü yürUrniyordu. 
Elde edilen ilk raporlar, parlak bir 

mclıtnp ısığı alhnda Bertin. Bremen VC' 

Hnmbur"'a şidılctli taMmzJar ynptldıuı
ru bildirivor. BcrJin rnnıtnknsında Lir 
çok biiyük yan~n1ar çılonıştır. Brcmt'n 
cndiistri rncrkczlcrincle cıkarlan siddetli 
yangınlar çok genişlemiştir. Rnmhurgtn 
Ymnn mmtaknsına miic. sir bir sckildc 
hücum cdildir.i v,ibi nskeri kıslnlar dn. 
20 metre mesafeden, nıitrnlyiiz ateşi al
tına nlmmıştır. Huna miini olmak isti. 
~'Cn bir Meserşnıit tayyaresi dü.şUrül
mfü:ıtür. 

- Aman efendim.. Gergedan derisi yaklaşmış ve dUşerek boğulmuştur. 7.arfında sarfedllen para mUhim blr ye- Bu hal annemin canını çok sıktığın-
killıa baliğ olmuştur. dan Mehmede citmcsini bir daha eve 

ŞEHIUMiZIN EN BUYUK SİNEMMi 

ELHAMRA';nın 
Bugün matinelerden ıtibnren takdim edeceği en büyük 

SCIRPRiZLI PROGRAMJ 
- ;z •• 

GUzelli5ine doyutm az bir şehescr 

Bir Balo Gecesi 
Yaratanlar: LUİSE RAINER • ViLLtAM J>OVELL 

--n-- gel'llemesıni söyledi. 
IJMUM'f MECLİS Bunun Uzerine Mehmet bana dedi ki: 
BHftÜn to lanı Ol'.. - Ne yapayım, evlenm<>k istiyorum .. 
~ Fakat evlenecek param yok .• 

Vilayet umumi meclisi bu~ün saat 14 Annem Mehmcdı kovduktan sonra 
te VıH~yct salonunda vali B. Fuad Tuk- da biz bulusmalarımıza devam ediyor· 
salın riyaseti altında toplanacaktır. duk. Bir gün beni ahırak Güzelyalıda 

Bu toplantıda meclisin müzakere bir eve götürdU .. Ev sahibi '.Makbulcnin 
mcvzuunu, İnclraltı plAjı hakkında hu- dostu olan Mustafa da evde buiunuyor
sust enc'Uıncn tarafından ha'Ztt'lnnan ınuş.. 
mazbata ile yeni bU.tçe teşkil edecektir. Bu sırada, ko~ların şikayeti Uzeri- Harp büvüyecek «•-- ne eve polisler ı.teldl ve bizi alarak ka-
ŞeJırfmJze gelenler.. rakola götürdüler. --<>-

Kars mebusları Karaman Arıklı ve Evde bana ba$ka erkek teklif etme- [ Ba.,tarafı 1. ei SaJı.if ede l 
Zihni Orhun Aydından, Soma bcledıye dôer. Fakat Mehmetle geceyi orada ge- malıyız. Şimdi harpten masun isek bu
reisi Nuri Yazaıı Somadan şehrimb:e c;h-cccktik.. nun iki !\m'ili vardır: Bunlardan biri İn-

- 2 •• gelmişlerdir. Reis - Sen hamile kalmışsın .• $imdi giUz hava kuvveti, diğerl de hıgi!iz 'de--
Geçen hah eşsiz muvaffakıyet Jmzanan misı1sh .harika.. «>- ne dlacak?.. ntz kudretiair. 

FEVZİP SA Ümmühan - Bilmi~orum efendim.. DENİZLER öTF.StNE KUVVET 

B U K a d 1 n B e n I• m d l• r Mehmet bel\imlc evlenmek istemivor.. NAKL1NF. HAZIBLIK? 
f/LV A.RJ ACILIYOR Reis bundan sonra Mebmedi dinlP- Nevyork 13 (A.A) - Ge1Pn haberlt>re 

rVRKC. E SÖZL'U v E İHGJLİZCE SOZLU Belediye, Few.ipaşa bulvarının sUrat~ mişlir. Mehmet, Karşıy.akaya giden son .sı!5re Amerikanın denizler öt-esine mü-
Hcr iki lisandaki kopyalannı birden olarak takdim ediyonu.. le açılması icin Yol bedestnnı ve Kuzu vopuru kaç.ırdı":'1 icin 'Ommühanla bir- hlm kuvvetler naklederek bımlan lüz.u-

oğlu çnrştsı istikametindeki bir QOk mn- likre Mnkbulenln evine gittiklerini, ge- mttncla dü.mıanın m •kıwernMine rpğmen 
FOKS JURNAI..DA ·En son ve en mühim HARP haberleri.. 1:'87.a ve dilkk&nlan istimlf'ik etmiştir. ceyi oracla geçirmek istediklerini. fakat ihraç edebilecek halde bulunmak icin 
SF.Al\"'SLAR : Bir Balo gecesi : 1.3 O - 5 - 9 DA BAŞLAR.. l İstimlAk muameleleri biten binalar p0Uslerin gelip kendilerini karakola hhzırlL'L:lar yaptığlm ve h~ırlıkhrın git-
Bu kadın Benimdir : Türk~csi 3 te ve ~ilizcesi 1 de.. hemen yıktmlmakta ve Bulvarın biran giitftrdüklerlni ve bu eve fena maksatlc tik('e ilerlediğini gösteren delillt"l· nrev-
Cumartcsi ve Paur güaleri 11 de Türk(e filim ile başlar.. evvel açıhnasına çalışılmaktadır. gitmediklerini söylemiştir. cuttur. 
nt :-"" T: Haftanm her ~ilnündc ilk seanslarda nem fiatlerle her iki filmi Bulvar Fuar mevsimlne kadat- i!Euna- Reis - Bu kıza kirlettikten sonra hA- Warld program gazetesi diyor ki:Diin-

de 2 lianda olarak ~3nnek kabildir.. men açıl~ış ve paket taşlariyle de dö- mile de bırakmışsın .. Neden kendisiyle yanın her hnngi bir yerine büyilk Ame-
şcnmb olacaktır. evlenmek istemiyorsun? rlkan kuvve'tlerinin siiratle naklini te

Hitler Avu•tur vatla 
be yan atta bulunda 

f B'!ştlf•afı 1. ci S'Zhifccf e ?.-
Unz. 13 ( A.A) -- A vustu~ 

Almanyayn ilhakının üçüncü ytldönÜ.J 
münast"betiyle bnradn söylediği bir tıt 
tukta Hitlı>r bütiin Alma,,lımn birlıf' 
mesi ve büyük cermıınyanın sarahate' 
tahakkuku için Avusturva ilhakının 1',ıl 
hir merh~le olduj!unu tcb rüz etti~ 
Almfln birl"ı71 ıden ve Alman ordut" 
nun kudretinckn h?h~derl'k Almıırı1" 
nın mukamevet kebiliyctir>in büvütclil' 
";ünii kaydettikten sonra sözlerini ~öf" 
bitirm\.,tir: 

- Biz bir s-tntfıı, bir devlete, bir _r.; 
sana hizmet ebniyoruz. Ancak Al11" 
miUetini dü:ünÜyoru:z:. tster şarkta ~ 
(':1!.rpta, ister ıimalde v~y:ı. cenupta 
sun her zaman parolenu:z: büyük Alın"' 
yadır. 

~'tal yan taarruzları 
hiç netice vermedi 

[ R'!c:~arafı 1 ci Salıifedc 1; 
Yunanlılar yüzleroc ltnlyan ölüsü b 
muşlardır. 

BtR HASTANE GEMiSiNE 
SALDIRDILAR 
Atinn, B < A.A) - Yunan bahri1' 

neuretinin bildirdı~ine göre hMtane f, 
misi olduğu İtalyan hükiimctine bil '
miş olan Sokrııt iQmindeki Yunan gefll~ 
ei bevnelmile1 lo:zılbaç it.1aretlerin\ h~, 
olarak yarl\Jı ile dolu bulunduüu h il' 
cenuba doğru seyahat etmekte ikeıt ~
motörlü bir İtalyan tayyaresi tarafı." .J 
taarruza uğramıştır. Ccmlde bazı 1'P'" 

:·········~············· ... ····· .. ·•········ .. ······························~·········: 
~ ~ UYUK 1-IİKA YE i i 1 

giden gilzellikleri ben de anlamak isti
yorum. 

min edecek bir çok Amerikan g':'mfleri-
d K...ı.. k 11 bile so",,le- nin mUbavaasını derpiş eden bir prog- ~ 
mıimyo. rducn.ı raman bir e me .T BiR tTALYAN HAVA HOC . -' mm hazırlımmıştu·. Halen donanma cm- r 

olmuştur. 

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

'ocamı ıçurumdan kurtardım! 
~---------x*x:~---------

- YAZAN : VÇ Yll.DJZ 
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olarak geldi ve tamamen boı;altmadan 
evve1 ~ıkmıyacaktır. tcer, uyur, onu bu
mda b•rakm.,na mecbur olacağım. Emi
nim ki. nerede ise bir ~ün onu kafaSl 
m~ üzerine dil-:>nü • ölü bulaca~m! :ts
tt-r,.cniz.. yarın gnliniz! 

Ertec;i sabah on\1 uyanık buldum. Şas
kın b.·umlnrla p." .. J"rini dıvara dikmişti. 
Beni dnrhal unıdı! 

- Vnvru! Sen burada ne arıyorsun! 
Haydi Jtit! 

- Ravır '!itmiy('{"e?iim! dive nese llr 
Ct'\'~P vrr 'm... CT°t""liye<.-~im .. M"
dam ki cırn hurnda01ın, ben de hurndıı 
kalacaf<ım! Sendrn nyrı yac;nmak iste
tr.iyorum. Sen benim havatımı ya~amak 
lstE-rtıiyorsan, ben senin hayatını sevece-

ğirn. 
Bağınrcasına: 
- Sen çıldırmışsın! dedi. Haydi, evi

ne dön! Bu süfli yerde kalmana milsaa
de etmiyorum. Burası senin gibi bir ka
Clının durabilecefü bir yer değildir. 

- Kocam için iyi bir yer 01.iuktan 
sonra benim için de iyidir. Unutma ki 
ı.-vliyü: - sen nerede hen, ben de orada 
olmak hakkını haiz.im. 

Bütün itira7.lanna rağınMı yanında 
kaldım. Şa~rmıs kalmıstı. Ne diyeceM
:rıi bi1emiyordu. tl'ç aspirin vutarnk bir
biri Ustü.ne Uç bhve lcti. Sonra bir kon
yak I!nıarladı. Ben de aynını yap•ım .. 

- Seninle birlikte içmek istlyonım! 
dedim. :tçkide senin bu kadar hoşuna 

Garsonun getirdiği konyak barda/tını 
yakalıynrak bir yudumda içtim. 

Kahraman elimden bardağı kaparak 
gürledi: 

- Sen ne yaptı~ını bilmiyorsun! 
Bir kaç dakika bo~laceli'!mı zannetr 

üm. Biraz kendime gelince, ~ilc1\yetli bir 
sesle cevap verdim: 

- Senin gibi bir adam ispirtoya baş
ka her şeyi feda ettiğine göre bunun ay
rı bir zevki var demektir!. Ben de bu 
zevki tatmak istiyorum! Ben de kaygı
larımı unutmak istiyorum! 

Kahraman bana ı:abit nn7nrlarla bakı
yordu. Kendi kendime: «Fi.ltün hnva
tımda oynıyaca~ım en mühim rolü oy
nıyonım! kara.rını verdim. Bunu sonu
na kadar muvnHakıyetle oynamnlt cc
sı:rotini f!ÖSt 0 rm"liyL'l1!> 

Onun henüz kenıll konyajı;ını içmedi
r.inı görün<.-e, onun bardartını da yalıaıla
dım ve kokusunu duvmam~k iC'in ne
fecıimi tıkıyaralc. onu da yutma~a c0 bri 
nE'fs ettim Bu defa yilzi.imü o kadar bu
rustunnadan bu i~i hısarma;a muvnf
fo \: oldum. ?ı.~ao;:ı~ra bir yumruk indire
rek üçüncü bir konyak dnha ısmarla-

Onu bir- fut evvel bulmak isticaliylı> rinde mevcut na'kliye gemimi 250 bin Atina, 13 ( A.A) -- YUJ\lln ertttt'/~ 
0 sabah kahvaltı etmeği unutmu,tum. askeri biitün techizatiyle bir seferde nezaretinin tebli~i: Di~man tayY~ 
Tarif edemiyeC'eğim bir heyecanla, lçl- nnklcadecı>k kudrettedir. Argostaliyi bomherdıman rimit1? 
m1n bulanrnağa başladı5ını hissı:>ttim B. RUZVELT BİRAZ tnsft!!ca zaytat yoktur Binalarda 
Avağa kalkamıvacak lcadf!r kendimde DlNLENF.cEK . az hesar 'VUlma gelmistir. _A 
bir !\ f h" d rd G td·~· Vaşington 13 (A.A) - Beyaz saray~ --------------- .... ıı 

z a ı.cıse iyo um. arson ge 1
"

1 hf Jl bi1d --- •ııııı•.•ııııımıı•ı•ın•ıııımt•nııı•tıımlllll11"' 1 va.kıt, ona bakmağa cesaret edemlyl!'T'ek mensup ma i çrln irdipme röre B ~ 
~]ine topluca bir bah,.c:iş bıraktım Fakat Ruzvlet yakında bir kaç glin istiral-ı:.ııt § V A T A M D A Ş .._j 
nihayet gözlerimi ka!dınnca. barda otu- için sayfiyeye çıkacaktır. B. Ruzveltin ~ Bot yen ve lümmundan fula ~ 
ran bir kaç şahsiyetin bana bakma1t IU- mebusanm yeni devresi açıldıktan son- E trik yakma. lfl"'". 
zumunu bile duymadıklarını şı:ördiim. ra hareket etmesi muhtemeldir. Eu11mınıııııu1111mmıııı11mııııııı111111lll1 

Bana dehşet ve-ren mAna burada alel1de -.. ;;.;;;;;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;;;;;•;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;~rt" 
~eylerden maduttu. tJ 

Garson pratik bir ta"'lrla bana: T 
- Kendinizi toplamak ic-in size yu- ay yare Sinemasında Ti: 364 

dım edeyim! dı>dl Ve bana korku~ bir 
icki getirdi. Petrol kokan bu mayii de 

ita~~~~~d=:~~~~~:n~kveKahra- Bu Hafta 2 Büy••k Filiın 
mana rr(iz kui>mn&n çalı5:nrak: K/ZJL RAKKASE 

- Enfes! diye mUtaleamı bildirdim. 1 - TÜRKÇE Sözl(l ve Şarkılı: 
Gözleri hiç unutam1v:ıca~1m bir i!nde KJ" A SKEJl 

ile beni stizU:vomu. Sanki gözleri önün- 2 - FERNAN DELİN Yarattığı: ZORA 
de birisini bo~azlıvormu~um eibi bir ha
li vardı. Ba•nm lnanılıruvacak k.'\dar ha
fifliyordu. Havada u,çuyotınuşıım gibi 

-c Bitmedi >-

MATİNELER: 2-5-8 de. Cumartesi, Pazar günleri 12,30 da ~ 



~· MA.RT CUMA 11M1. YDf MIR ....... ı _,,,,, 

4ınerikan yar

dınıının netice
leri müthiş 
olacakbr 

G -<>--
er.e,.aı Degol Amerllıa· 
:ıı:::ııııür ediyor pe 

fn mutıaııa ezf· 
Lo leceğinl .söyllyor .. 

dG., :.,,_dra. 13 (AA) - Gen~ral Degol 
"ııll taın Londra radyosunda, demok
cı..ı. •re ~ardt'1ı kanununun kabulünden 
liltı " hırlqik Amerik.aya teeekkür et
ltlı~·" aonra ıözlerint" ıöyle de..-am et
-""ttır: 

~ Bu b.rann manevi ıumulu muaz
~ct] ır. Maddi bakımdan da müıhiı ne.. 
~ olacaktır. Bu lcarar Amerikanın 
ı\ıı, ~ açığa vaziyet alması demektir. 
ltıı b~ k~rannın ehemmiyeti şu cihet-
1.id· UVüktur ki hu harp bir ma1tine bar
lleJeır'. Aakerl kudretler muharebe rnaki
,U~~nin. adet ev..Iiylc ölçülmektedir. 
de dı_n ılk günündenheri makine ile el
~.~ ılıneın1ş bir oevküken mu·nffa
dor jlmaml4tır ve harbın oonuna ka-

!J· 0 ıtııyacalı:tır. 
"> hıtıd~ A':'erikan !<llnayii milttefikle
"'•• "'ı:ü.n hır &il daha ezilecek olan dü"
~"' •;: nıhat ezilmeden kurtulmasına im
>e 

1 
'\,akmıyacak kadar gemL tayyare 

••re •nlc . verchileceJ.: haldedir. Ve Filen 
te hr. 

~PnerolJıada 12 ilin 
PhfJaıtdanan tayya-

~esı yapılacalı-
,.~toıı, 13 (A..A) - Ruzveltin 
~ kanunun tatbiki için istenen 1 
~ 750 milyon dolarlık tahsl•atın ilk 
llııfrt ile 12 bin hmuba?dıman tayyare
' temtn edileceği, bundan başka tn
tlıı !'eye rnilhlm miktarda petrol ve ben
~~.ına milsaad .. edileceği anla~ıl-

Alman hücumları 

Aldıktan netice 
hiç .b. 21 ı .•• 

Ankara radyosu 
---o---

B 11 G il N 
-0---

8 00 Program ve memleket 1&at ayan. 
~.03 Ajans haberleri, 8.18 Müzik pi. 8.30 
Konuşma: Ziraat takvimi 8.35 Milzik pl. 
8.45 - 9.00 Ev kadıru - Yemek listesi .. 

[ Ba~tarafı 1. ci Sal•ifcdc ] 12.30 Program ve memleket "3at ayan, 

yla d ddt b hu 
.. 

1
. 12.33 Müzik : Kemençe, tanbur ve ka-

t, ne e ma a"'11" cumun vusa ı tri 12 50 A' ha'-- 1 
ile mütenasip olmaınıştır. Hususi bazı n~. osu · Jaruı ...-r eri 13.05 
ikaınetgMılara ika e<lilen cüz'! hasar Muzık : Hafif şarkılar 13.20 - 14.00 MU-

üstesn d" pek az n ti alını zık pi. 18.00 Program ve memleket sa-
:. a, uşman e ce ş- at ayarı 18.03 :':'l~ik : Radyo Sving ku-

Diğer bazı yerlerde mahdut h~diseler art.eh 18.30 Muzik : Radyo fasıl heyeti 

kayd dilm
. '"daf t rt•batı h 19.30 Memleket sa•t ayan ve aıaııs ha-

. e ış, mu aa e ı ve 11 b 1 · 19 45 M" ·k Sol k 1 
arada avcı tayyareleriyle hava dafi ha- er en · uzı : 0 şar 1 nr 20.15 
taryaİarı hUvUk bir faalivet göstererek Radyo !!!'zetesi 20.~5 Temsil .21 . .30 Ko
kara ve den.iz Uzerinde diL~manı hırpa- n=a (lktL""! saalı) 21.45 Muzık: Rad
lamL•lardır. yo salon ~rkestrası 22:30. Memleket sa-

Dokuz düşman tayyaresi muhakkak &t aya~·ı. aıans hal>erlerı, zıraat horsalan, 
surette tahrip edilmimr. fıatlerı.. 22.45 Muzık : Radyo salon or-
BİR GECEDE DOKUZ Al.MAN k.estrası prol(raroınıo deva~ 23.00 Mü-
TAYYARESİ DÜSÜRÜLD"Ü zık pl. 23.25 - 23.30 Yarınki program ve 
Londra, 13 (A.A) - İngi(jz hava .k_a_ı>anı __ ş._. __________ _ 

kuvvetleri Almanya Ü<erine ~imdiye ka
dor em5Ali göriilenlerden çok daha sid· 
defli bir seri hiicıımfar )ııparken ı:ett 
müdafaa servisleri de bir gecede dokuz 
dü<ınan bombardıman tayvaresi düsür
müsferdir. İnırll!ereyc karsı siddctli ge
ce bücumlannm tekrar basladığı tarih
ten brri bu rakam bir ..,,kor te«kil ct. 
mektedir. 

Carsarnba gününü pcrscmbı~ye ba~!J
yan ı;ıece mehtaplı bir ~ idi.. Elde 
edilen netice de. ne~redi1en re.srrıi teh
li~de beyan edildiği vcchi!e. tn~iliz av
cı tayyareleriyle hava dafi bntaryaları
n1n ve diğer vasıtaların his!-:e~i vardır 
Müdafaa servisleri fevkn13ne bir faali
vet sarfederek ~erek toprak, gerek d!'· 
niz üzerinde düsman favyarelerini dur
madan sıkı.tırmıslardır. 

Resınl rakamlara nazaran 1940 hazi
ranından 1941 martının 7 sine kadar 161 
diişman ııece bombardıman ta\'}'8re'i 
dUsUrülmüstilr. Halbuki martın 11 inci 
r,tt>Po:ti a~~ari 3'l Alman tavvar~ tahrip 
edilml..ıir. 

Borsa 

576 Üzüm ~arım 
1411 Esnaf Bank ı 

8 M. Beşikçi 
n2 Yekun 

23780:1 l E.<ki yekun 
23R5.15 ! Umumi yekiln 

Nn. 7 
No. R 
No. il 
Nn. 10 

23 
27 
2~ 

1560 S. Süleymanoviç 8 
10C.8 Balcı Yerli ürünler 8 

368 İ7ıi ve Ali F~I 8 
172 Öztürk 8 50 
115 Albayrak 8 
87 Esnaf Bankası 8 
83 F. So1ari 8 
60 M. H. Nazlı 11 50 
30 S. A. Akımsar 12 
13 Y. t. Ta!At 9 

3556 YekOn 
l ~3600 Eski yek<ln 
137156 Umumi yekOn 

33 
30 
24 50 

16 50 
20 50 
25 
32 

11 375 
14 50 
14 50 
13 
14 50 
12 50 
15 
11 50 
12 

9 

İZMİR 1 J, Ct İCRA MEMURLU
(iUNDAN: 
GAYRİ MENKUL MALLAR AÇIK 

ARTIB.MA İANl 
Açık arttırma ile paraya vrilocck 

gayri menkulün ne olduğu: 2 oda ile 1 
bodrum oda, 1 sofa, blr kısım avlu ve 
tulumba .uyunu h vi bir katlı klr
ıtir ev. 

Gayri nıenkulun bulunduğu mevki. 
mahallesi, ~okağı, numara .. : Mısırh cad
desinde 347 nci skakta 19 numaralı. ada 
572, parsel 10. 
Takdır olunan la},nct 900 liradır. 
Artınnanın yapılacağı yer, gün, saat: 

11 Nisan 941 cuma günü saat ondan 
on bir!' kadar 1 inci İcra dairesinde sa
tılacaktır. 

1 - İsbu ııayri menkulun artırma 
:;artnamcsi 17 /3/941 tarihinden itiba
ren 14173 No. ile 1 ncl İcara dairesinin 
mtıAl'Y<'n nunıarasınd:ı her kesin re
rchilme•i için açıktır. İlanda yazılı olan
lardan fazla malumat almak t.tiyenl<'r 
işbu şartnameyi ve 14173 dosya numa
raiJe nıeınuriyetiınize n1üracat etmeli
dir. 

2 - Arhrmara iı;irak i in yukarıda 
yazılı kıvmetin % 7 ,5 nisbetinde pey 
\'l'Yıt ınıllt bir hanknnmn teminat mek
tubu t<>vdi edilecektir. (124). 

3 - İptek sahibi alacaklılarla diğer 
a1akadarlarırı ev irtifa hakkı sahibleri
nin ı;ıayri menkul ü•erin<leki haklarını 

El 4 2 2 

ARAZİ SATIŞI 
2'öf'ldye CVmh.,.lyeti Ziraat Banfıası Bay ... 
dır Ajammdan : : 

Senet 
No. 

7856 

SATILAN ARAZiNiN 
Mıktan 

Dekar M murabbaı Cinai HUDUDU 

10 
Köyü 

109 
mevkii 

Tarla Sarkan vldlnli Ahmet efendi n keçeci 
Hasan tarlaaı garhen koca oğlu Hüaeyln 
tarlası timalen cebel cenuhen yol ile 

Dereha11 Kuruç"fma mahdut. 
_Ban.kamt.ıa borcunu ödemeyen Bayındırın hacı lbTahim mahallesinden 

~~e~n oilu Ahmet Hamdinin tapudaki evsaf kaycliye•lne nazaran yukarıda 
goster~le~ ve ~anka_m~a İpotekli bulunan ııayri menkulün 3202 numaralı ka
_nun hukumlerı dahılınde 45 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. tik 
ıhale 28 nisan P"7.a~lesi günü saat on hıışte bankamızda yapılacaktır. Alıcı 
çı~maclı~ı veya s':'.rulen pey borcu tamamen kapatmadığı takdirde artırma 
muddcti on bet gun daha uzatılacak ve ikinci artınna 1 3 mayu salı günü saat 
on heıte yine honk.amı';da yopılaC«ktır. Kat! ihale yaptınp yaptırmamakta 
banka muhtar oldu~u gıbl hu hususta mü~teri bankad~n her hangi bir hak 
talep edemez depozıtosu geri, verllir. Gayri menkulün te.lim t 11" -

F ğ 1 .. f . x h I ve - umu ne ve era a ve sa reye mun en._ i umum harç vergi del1ilive veai f1 
Ü 

• ı · A h r masra ar m (llterıye a ttır. rhrma ıartnamesl ankamızda gôrillebillr. 
.. B~~~akliphtk~ aahibhi ala.ca1klfıl~rla diğer alacaklıların bu gayri 'menkuller 
~enn e ~ ~rt~L ~usıy e · aız v~ masrfa dair olan ddial r1nı vrak mu .. 
hıteleriyle yınnı gÜn iç.nele bankamıza hildirmel•ri lilzımdır. Aksi t kdirde 
haklan tapu •İcillile sabit oldukca 5Atıt bedelinin paylaşm&11ndan hariç kala
caklardır. Mevcut tapu kayılrına nazaran arazi hakkınd .. yukanda gösterilen 
malumatın helhazır vaziyetine tevfik etmemeainden dol•yı alıcılar honkamız
karşı bir hak iddiasında bulunamazlar. 994 (622) 

husmile faiz ve masrafa dair olan iddi- f SOD &lannı i~bu i!An tarihinden itibaren 15 A BERK En i JIİ /ngi/iz 
gün içinde evrak• miisbiıeıerlle birlikte • Karbonatıdır 
ml'muriyetiınize bildirmeleri ieap eder 
Aksi halde haklan tapu sicilile sabit ıl (428) 

nlnıadıkça sat .. bedelinin paylaşmasın- ll!ıı-~~~~~~""!"~lll!I! ....... ••-~"!'!"•-----•••••••" 
dan haric kalırlar. I I 

4 - Gösterilen ı;ılinde arbrma~·a işti.- ZM R DEETERDARLJOINDAN : 
rak edenler artırma şartnamesini oku- 25/3/931 tarihine kadar hazinede taksitle mcoken, :z:lraata mahauı anızi 
nıuş ve lüzumlu malumat alnuş ve hun- ve toprak mahsullerlnl hazırlayan, imal ve taaflye eden veya faaliyeti toprak 
!arı tamamen kabul etmiş ad ve itibar mahsullerile alalcalı bulunan lmalAt~anc, fabrika ve mümasili gayri menkul 
olunurlar. salın alanların mütebaki borçlan, 39 75 nuınaralı kanun muclhlnu 940 malt 

5 _ Tayin edilen zamanda gayri senesinden itibaren :rirmi seneye tecil ednmlıtlr. 
menkul üç defa bai\ırtmldıktan sotıı1' f - Meskenı 
en lX>k artırana ihale edilir. Ancak ar- Bir kimsenin ayni kaza dahıllnde, maliyeden takaltlc aldığı evden başka 
tınna beddl muhanunen kıymetin yüz- uhde! tasarrufunda diğer bir OYI yolcaa hu satın aldıiı ev mesken addedilir, 
de yetn~ besini bulmaz veya satış isti- Ve tecilden lat!Fade eder. Bunun için de m«tterlnlrı, ftbu ev merl:u kaza da· 
yenin alaca~ rllcharu olan diğer ala- hillnde kain be belediye ubıtumdan, nahiyelerde ı.., nahiye müdGrlüklerln.. 
caklılar bulunubta bedel hunlann 0 den ve köylerde lae ihtiyar heyetlerinden kaza dahilinde ulıdel tasanufunda 
~ayrimenkul ile temin edilm!ıı alacak- haıkaca evi olmadıiına dair resmi bir Yeai.ka ahp defterdarlık Milli Emltılı: 
!arının mecmuundan ve paraya çevinne mUdürliiiüne tevdi etmeol !Amndır. 
ve paylaştırma masraflanndan fazlavıı 2 - Ziraata malıawı arazlı 
çıkmaz.'13 en çok amranın teahhUdü Merkez kaza hududu dalıll veya harlclnde olmalarına• Baf bahçe meyve-

Yu2oslavya 
Yeni nizama 
iltihakı red 

ediyor 
Bulgariatana girip 

Bu ı:ece Lonc!Tadaki baraj atesi şİm· 
diye kaılıır işitilmeml• de...,redc slddet-
11 dlye tavsif edilmektedir. Bu d~. r:ece 
lıllrumlarmn kar.ıı müdafaa sisteminde 
Yfl'i bir talrtll< kabul edildiiti 2annmı 
vennektedlr. & ... sen tt0mi tebliitde • Di· 
~ vımtalnr• tabiri de kullanılmakta
dır ki 1Mı. hava dafl \.atarvafarivle mll
dafaa mteminde tn~Iiz lllimlerinin ay
lardan beri üzerinde ('alı' •ıklan veni bir 
teknik lmllaruldıjhru r;ö,tPrir. · 

baki kalmak üzere artırma on Rl!n daha lik Ye)'& tarla gibi clna farkına hakılmabwn ziraata mah;uo a.:.zıyl ..:tın alan
temdid ve onuncu günil ayni saatta ya- lar hu lr.nunun tecil lılikmündeo ı.tlfade ederler. Analar hu hlildlmden mü .. 
pılacak arbrmada, bedeli aatış lstlyenin te111adır. 

3031467 kilo Buğday alaca~ rllchanı olan dij!er alacaklı- Belediye hududu dahillıode arad lnpata mah.ouo ana mahiyetindedir. 
404800 kilo Çavdar 9 ~ ~~ Iann

1 
caklano gayri menkul ile temin edilmis Ancak, hu gibi araziııln ana olmayıp halen ziraatta iullanılmahıı olduğu, 

ZAHİRE 

11 
çuval Susam 

28 75 
a a mecrnuundan ve paraya çe- milfteri tarafından ziraat müdllrlüğünden alınacak bir ...,.ika ile teni!< edildi· 

20 çuval Bakla 
1 50 

vlrme ve paylaştırma masrafıanndan ğl takdirde o miifterl 39 75 nuınaralı kanunun tecile müteallik hilkmünden i.-

Dü•manın ııerek toprak, ııerek deniz 
Uzerinde sık'1tınlml!' olm8Sl tAbiri geee 
~vcı tayyareleri faaliyetinin ne kad.'."r 
~enic;lemi!I oldui'h.ınu r.~f"rir. Bu faali
yete malam tipte İn!(lliz avcı tayyarele
riııden ba<ka Bor tipinde uzun mesafo~i 
yeni avcı tavvareleri de io;tirak etmiştir 

--------------- fazlaya cıkmak şartile en çok artırana tilade eder. 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil- 3 - Toprak malıaullerini hacırlıyan, imal ve taafiye eden veya faaliyeti 

19-11 
çıkmak yaıak 

lç~lcı-a.i, 1S (A.A) - Yu-~ır 
~ b Pakta iltihak etmektense Almanya 
lıa1t lr ademi tecavüz mi:ıakı akdetınes' 
l\ıdzıoda bu memlekete yaptığı teklifw 
htıı b~on sonra Almanya Yugoslavynya 
lttıııdaır no~ vererek yeni Avrupa niza
llıel! . kendıslne ayrılan mevkii alahil
llıllzahçln !>lmany•ya faal bir şekild 
lyt h ~·eti !hım geldiğini bildinni<tir 
_..,: er alan mahfiller bu Alman tek-

'''inin red edlleoeği k~nMıindedirler 
Çünkü Yugo~1•yY• hHnrnf l.c:ıl!lldk .,._ 
7.U..4;Wldadır_ Ve hattA saCft"'C'e gayrl mu- 4 
ha"'io vaziyet.ine girm~k niy~tin<le hilP , 
dc;:..r !ir. 

KOLOfr ASI 

BULGARt~TANDA YOLCU TRENt 
1RLEMtY0R 1•11111111 ı n ) _ il ll'llllllllH!llllllHll!llfll•lftııll111111111" 
ne l!rad. rn ( A.A) - Bul~arı«, ... ~a =K· ' k • = 

·olru tronl•r;nin _scyrli<of0 ri <l"?Thı..,ıl- ~ ırafJ 0'8ZJl10~ 
~1 11 ~tırr. Dınlomatık pasaportu olmıyan- : ~ : 
'r Bul~'"' •tana girememek•e ve çıka- § . Karşıyaka sahil Bostanlı nihaye- § 
·"'t.., ... ı:tad•rlx. :.; tında mürac:ıat yeri Ke'!'e<"f~cilerde:: 

:;Abdürrahman han No. 10-11 § ..... 
: ············ . . ...................................................................... . 
l.... Devlet Demır Yollarından ~ 

'1"o ••••••••• • DAMPoN GRL5öR'GAR'N1Tö'Rö'Ai.'ı~~~ACAK'''''························ 
( j 7~· Y o_llan 8 nci qlebne komııyonundan : 

l>on 32 lira muhammen bedelli muhtelif ebatta 3300. adet alınacak Tam
"""t f

5
esor garnitürü aÇ1k ehiltmeye konulmuştur. il ale•i 31 /3 941 günü 

lateltl·ı t~ Alaaocakta işletme bina,ında komisyonumu?Cd yapılı.caktır. 
ltoıııı.,'. enn ( 1'4.48) liralık M. Teminat mokbuzlarile muayyen vakitte 

OOa ~lmeleri !izımdır. Şartname i~}etme kalen-ind~ gÖrÜlt""biliT. 
........___ _________ 1_4_18_ 21 25 967 (615) 

tt f ~ÜŞT .. 6'AToa v~ .. ı....:11i 
;: { a 2., U SAATMAN,kuy.,mcut.." 
~ lo. G""HAROF., Hutw~t Kaf'~l~I 
... ~·FE6AIY, YotBedetcn. 

' VZ KAŞL.1, Ba.tc.ı(a.• 

TOPTAN 
SIPARJ iÇiN 

İZM:iR TELEFON M~tlR ttCtnm .N: 
a1!;-;.,~arı_:ı. karto~ ':"' bi!Omum m.aı~eme•i miiteahhide ait olmak üzere 35fl0 

2 - fo. rehlx>rının tsb vP t4'<"1ı<!ı a0ık eksiltmeve çıkar•lmıstır. 
•iltırıP .ı.:;11hammen bedeli 1550 lira. ınuvnkl<nt teminntı llG.2S lira oluıı ek
lıııda ~,~1 mart 1941 cuma Minil saat 15 te hmir Telefon müdürlüğü llina-

3 ,,,·tcşek.1,.il s..'ttın nlma komisyon1rr1<l:'\ vanıl::.cakbr 
- Lal• } . • • 

""~U.-J., ıp erin r:;uvakkat IPminat. mAkhıız .~eva Banka mektubu ve kanuni 
4 _ p trıeY.g-Qr j?Un '--e ~?~tff? koın.ı~'on:ı fT'l•ıracaatlerL. 

lill"<cf( arasız olan sartnamelerin her <!Ün İzmir T~lefon müd'ir!Uğllndc gö-
~ •lan olunur. 7 - 14 R31 (555) 

l mun_uıı iste~ile \"E İDE 

K.AHVECi GUZELi 
"""' Cİit KAr GÜN DAHA GÖSTERİLECFKTİR .. 
= tt K············= : ........ J?J.f.~.J Yeni ilavesi ~"ı'Cı("'riE'F'i"~ 

·-·················· 

Nt KA TER Büyük lıafiye 
\'Elıft FOX JURNAL SEA 'SLAB : 11.15 - 2.15 - 5.15 

S.15 te •• Cumartesi, Pazar 9.30 da başlar 

§ 1-3 (f,23) § 
il 11111il1111111ilil111111111111111111111111111111111111111111 

tz. n' S!C!L! TiCARET MEMUR
I.Pı'.:UNDAN: 

-.T ,.,z.:f K1ark- tİC'Arct unv~nile tzmir· 
?e Fevzi pa~a bulvarında ~ava1 soko
nında 9-1 numaralı marazada hnr türlü 
yrrli tonrak molmıllcri dahili alım ve 
atımı ile isti~aı eden Jozpf Klarkın iş

bu ticaret unvanı 1ical"rt P.antınu hü
\üMlerin~ gör<' ~i,..ilin 2C)l)4 numarasln3 
koyıt ve tescil ediHir,i i!An ol•ınur 

973 (S19) 

17Mlr. BE .FJ)IYF'.S!NDEN: 
.~kd~!1:z rr1h?ll~~· 1;}54 ~~vıh so!cek

t.ı 14 ün .. n adnnın 1~5 ınetrP mutabbR 
ri<ıkl 11 !=.ıvılı a~s1n;n !=:'\tışı vazı b::-

1 ri ıri" ..l:i .. lii_:"' ilndEcki ~rtnnme~i ~v·e:,..hile 
24-:ı-n.n Pa7orte.i günii ...,ot l r. va ·uııı
t•IT"·~ır. Muhamm•n bedeli 1500, mu
vakkat teminatı 112 lira 50 kııru<:tur 
Taüpl('rin teminatı iş bankasına yatıra
rPk 1~yin f'r1ilen gün ve Ba:1tt"!' encUmenr 
miiraoaatlan. (617) 

Jlirinci sınıf müt~hll5S1s Dokt.r 

eml,. ~ f KAM IOOLV 
Cilt ve Tcn"'ill hastalıkları ve 
F.J F:K'l'!IİK TEnA vtı,Eld 

RiriPci Beyler Sokal!ı No. 55 ... f711'1ir 
l'Jf:aı•ı•ıı Sinema't arkn•ında •alıahtan 
;kşama bdo• hn•tnlo~nı kabul edeT. 

TELEFON: 3119 (469) -----
OPERA TM 

F~i C i AHİ ö!tTE 
En;ncondn tevdi edilen vazifesinin hita
nıınn hinaen avdet etmiştir. 

t'cüncü Beyler sokaiuıda 18 numoııı
d:ı doktor Abdi Muhtar muayenehaııe
•ınde hastalarını kabul ve tedaviye baş· 
lamıshr. ( 429) 

TAŞÇI USTASI 
ARANIYOR.. 
Aydın hattında Ortaklar istasyonu 

civarında Ortaklar Parke tası ocak
ları kin tas işlemesini iyi bilir usta
lara ihtivac vardır. 
İzntlrde Gazi bulvarında Ahmet 

E!Pm Buldanlıoğluna veya Ortaklar 
i.stn. vonunda Tahir Erdura müraca
at edilmesi.. 

589 

mezse ihale yapılamaz ve satış talebi toprak maluullerlle alAkalı bulunan lmalithanc, fabrllca ve mümaoill gayri 
dil\l<!r. menkuller: 

6 - Gayri menkul gendi<lne ihale Çırçır, çeltik. fındık. fıotdt ve badem gibi mahoullerl çekirdek veya kabuk· 
olunan kimse derhal veya verilen mUh- l~nndan ayırınak, tohum ve qeldrdelı:ten yaf istihsal vey" bu gibi yağlan tu
let kinde parayı vermez.•e ihale kara- fiye ebnek. hububatı ltırarak VCT& üğüterek un ve emoall maddlere çevirmek 
n fesholunarak kcndi.•ind!'n evvel en Ye ııalre gibi amellyelerl yapan im.Uthane, fabrika ve emsali hinalan oalın 
vül.,.ek teklifte bulunan kim,<e arzetmi• alın,. olonlor da 397S numaralı kanun hükmünden letif .. d.., edebileceklerdir. 
oldulhı bedelle almai!a ,...,. oluroa ona 4 - Bu h ...... ta .daluı fazla izahat ahnk Uıteyenlerin Milli Em1~k mü<lür. 
razı olmez veya bulunma:ısa hemen ye- lüiüne müracaat etmeleri il.i.n olunur. 14 16 992 (620) 
di )!iln mUdd•tlP artırmayR ~ıkanbp en 
"nk artırana ihale edilir. tkı ihale ara
<mclaki fark ''e ge0 en günler kin % ~ 
dPn he<•p olnn~r~k faiz ve clifer ı:a
rnrlar ayrıca hü'm!e ha~et kahnaksmn 
memuriyetiMizce alıcıdan tahsil olunur. 

fodde (133) 
Bir b~p PV vı•kanda göstPrilen 11/4/ 

nn ta"ihinde İzmir 1 nci frra memur
hıe-u ("lda~1nda i~bn iH\n ve RösterilPn 
artır 'o:ı ş:rrtn~me~i dairc('irıde .satıla· 
oağı ilan olunur. 989 (621) 

fZ,HR SULH HUKUK M '\HKEME
~11'TD"'N: 
Mıı.tafa kızı Fatma, VP Mu..tnfa km 

'Tamide ve M:ı<tafa kansı .Adilenin -.. 
\ ian mufosamf olıluklan tzmirde Na
•ııa·~~h f;;\yarl mahall"'f Morahane so
' o!"nrh k~in 152 •eyılı hane ve evnı ca
tı •ftında ve 154 No. yu tasıyan d•lkHn 
mahkem~e v•rilon lzalei Ş'Jyu karan
na lstln.<lrn 3-<l-Ml Por<emhe ~UnU •• 
'' 15 te t?.,,ir sulh huk •k meh1':,.,,.e<in
~" ••!ışı yapıhr0ldır. Bu arttırmedo 
''!ımin olunan brilel 6.~0 liranın vi1zıfo 
\"<tnıı, b""I verildl~i takdirde t•İ;bıno 
·r,Je<i yapılarak al-si hkdirde <atıs 10 
.,;!n ~"ha u.,.~fıtarak ilpin"i artt1nrıl'c-1 
11- 1·911 Pa7artPci qilnil ı::"'ı:tt 15 te yinP 
lı;-remiıdo yap:h"nkt·r G~vrl menkul 
:ıze·i~de h'k t~l•binde bulunonlor rllc
rindeki J"f"sm! ve~nik ilP _ d~i1"'P,,~ miira
oa.t Ptmelcri 15zımdır. Doh• fa~b malO
"'at almak istiyenl~r d•lrı'"ml>in !l11-29i 
;;·vılı do.<ya•ına mür.ıeaatı,.., lü:rumı: 
JAn olunur. (625) 

FIAYRAKLt KUT.tl'Rtt tDARE HE
YETt '!tYASIT!NnF..N: 

A<0;tiil• yazılı husu•ot pörllşillün ka
rarıı bağlanmal< ihere Kl'l'lbümiiz umıı
rn! heyetinin 16-3-941 rnrihln" mn.,.d'! 
P•zar günü ••at 10 do fPVkalede ohrak 
tool"'nma.~ı 15:.,.ımg,..lmiıı; oldHgu.. ndan ku
''i~ · P kayıtlı BZP'ltn o in mn~yy"'n !ltant-
·~ B:tV?'ııkh - S:ıhH r~;ı.t~!dr.d,.1,.i kııltip 
l-~,,~sında ha"ır bulunmaları rira o1u
nul", 

Rıım~rnei mii7akerat: 
1 - F.•,. ni7.amn•mede yapılması ge

reken tadilatı. 
995 (61~ 

ln1d CIJ'lar lzmfl' BıqmildUrlUlt!nden : 
3437 aayı\ı kanunun on yedinci maddesine göre Cavurköy, ödemlı. lire. 

bölgelerinde iyi fide, iyi tütün yeti~tirenler ve iyi denk ve fennt fidecilik ve 
kurulma yeri yapanlar ara ında bir müsabaka açılacakbr 

Müaahakada kazananlardan birinci ve ikinci gelenler. para ve takdirname 
üı;üncü, dördüncü ve beşinci g•lenl•re yalnız birer takdirname Yerilecek .. ., 
kazananlar gazetelerle ilan edileceklerdir. 

1 - En iyi fide ve Fennt lidelilcln Gavurköyünde 81~! n/94 f de öde
mit ve Tired~ 1 /Nisan/941 de ve mahallerinde. 

2 - En iyi tütün ve fenni kurutma yerleri Gavurköyde 15/Haziran/94 f 
de Ödemiş ve Tire mıntakalorında 8/Haziran/941 ele ve mahallerinde. 

3 - En iyi denkler Gavurköyde, ödemiş ve lirede 16 ilkıe rin 941 tari
hinde müracaat edecrklerin kendi köylerinde kanunun on ye-dinel madde!Iİn-
deki h~yetlcr tarafından görülecektir 

Müsabakaya i•tiriik etmek istiyenlerin birer dilekçe il• bildirilen tarihler
den Önce mahalli inhisarlar idarelerine müracaatlan lAztmdır. 

Yukarıda bildirilen tarihlerden oonra yapılaeak müracaatlar kabul olunma• 
yacaktır. 14 16 958 (616) 

111:M1R DöRDUNCU tCRA MEMURLUCUNDAN: 
Açık 8rttırma ile paraya çevri\...,..k gayrlmenlcul: 

Par-
~ No. Movki ve 90kalt No. Pafta Ada oel Ciruıi Miktan Kıymeti 

1 İzmir FeV%1paşa bulvan 49 365 111 Arsa 2032 met. Beher metre•i 50800 
25 liradan 

2 < < 

3 c Günay so.k. 

4 c Özdil sok. 

49 355 13 Arsa 2058 met. Beher metresi 47334 
23 liradan 

13.'! 11).18 2 Arsa 583 me-t. Behrr metr1>si 17490 
30 füadan 

138 t04R 1 Arsa 1642 met. Behr" rnetrı••' 32840 
20 liradan 

Yukanda evsafı yaz1Iı ve kıymeti muhammineleri hizalarında gösterilen 
<h" rayrl menkuller a~ık arttırma ile sntılığa çıkarıldı. 

Birinci arttı,..,,ası 5. 4. 941 cumartesi glinil Sllat 11 den 11,30 a kadar daiM!
mizde icra edilecektir. Bu arttırmada yüzde 75 ni.sbetinde be<lel Vt'rilmezse 
en qolı: arttırıının taahhüdll baki kalmak şartile ikinci arttırın" 18. 4 941 cuma 
P,ilnU a:vni saati" yine dairemizde yapılscaktır. Bu arttırmada da keza yüzde 
75 nlshetinde tAllp zuhur etmezse aat~ 2280 No. lu kanun ahkAınına tevfikan 
-:eri hırakılaraktU'. 

Bu ııay•i m0nlı:ul U:erinde hak talebinde bulunan1ar ellerindeki resmi v~•ilde 
birlikte 15 giln lclndP milraeaat etm•lldi•ler. Aksi hald• hakhn tapu sleilince 
malOm obıerlı1<ra paylasme.dan hariç kql;ıraklardır. Satıs Pe'Şin para iledir, 
YU•do 2,5 drllô1iye VP tapu harcı m~tcriye ai•Ur. Sn1name 25. 3. 941 salı 
(Üniındnn jf-ibar""n hPrke~İn J?Ör~l-ıiJ.·n~i iC"İft a~ı\tır. 

Dahn ' 0 21• m•lı1mat :ılmak is ',enler dairemizin 939 f3450 No, lu do<yasına 
milraca•tbrı lümmu mn olunur. (n14) 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BİOGl!:NİNf<.; en birinci kan, kuvvet. i!;tiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir de\Bdır" 
Grip. nezle, enlloenza, sıtrua gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOGE, "İNE kan ve derman haplariyle 

sigortnlayınız .• 
.. BiOGENl.N~: .daima karu tazeleyip kuvvetlendirir, habizlili giderir, hariçten ııelecek her türlü mikroplan öldü

rıır. Tatlı hır ısııha fonıin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştınr, zekayı yükseWr .. Bel gevşekliği ve ademi iktida
nn l"n birinci devacadır .. 
BIOGENİ. 'E; kullananlar kat'iyyen kardan, la-itan, soğuktan e ha,•alann dclti<mesinden müte~<rir olmazlar ••• 

('linkü ,·ücudu hct znmnn sren( ve dinç bulundurur ve bu sayede mütlıi~ iıkih~tlerfe neticelenen GRİP, nezle. efio
t'nza. '1!nın ı:ibi h•slalıklardan korur Bu hn•fnlıklarifan korunmak itin biiyiiklcr sabah, öğ!~. ak•am, birer, sekiz 
yasından ii•tün corııkfar yalnız sahah. ak<am bil'<'r RİOGENİNE almalıdır, Hasta olnnlann kurtulması l(in de lın bir 
mikdar arttınlmnlodır. HER l::CZA.'llEOE .BULUNUR.. 



SA.Rlf'E f 
:s CE2 zsacı:: :z:::u ,_ 

::& l!&L 
14 MART CUMA 

SiY ASİ VAZiYEr 
---<O>---

Almanva, Ame
rikan yardımın
dan korkusı nu 

~izlemiyor 
-u--

Şiırdilik sö y/edikleri 
şu: Harp uzayacak 

-o-

İngiltere ve Yunanista
na filen yardım arttı.. 
.Japonyayı imdada ~ağı· 
rıvorlaP ·Yugoslavya 
ile ne yapaca'fılaP? •• 

Rads o gazetesine göre Amerikan ynr
<!ım 15.yihnsı yıldırım sürativle tatbik 
&'\hasma geçmiş bulunuyor. B. Ruzvclt 
ilk partiyi teşkil eden silah ve malze
menin İngiltere ve Yunanistana rnüte
vec ıh n yola çıktığını söylMniştir Bun
lann A mcrikan ordu ve donanmasın~ 
ait alzeme olduğu anlaşılmışlır Ame
rikan makamları tn iltereve verilece} 
ham 1! milerinin listesini de tanzim et
mi fordir Bu listeye göre verilecek ı:ıe
mil r ı <ll9 ve 1924 s neleri arasında in
şa d"J ic; olan 119 muhriple 115 kara
kol i ·ve bir kaç knıvazördiir. Ame 
rika t fmdnn Yunanistana her nev· 
Jiarp lzC'lllesi', mühimmat motörW 
va ıt: 1 kamyonlar v rilecektir 

Am r kn Cümhurreisi bir taraftan bv 
m, 11 'T' nin göndeTilmesi icin icnn t'der 
emri v r"rkPn dif!er taraftnn tn,.,lltP.,."'VI" 
ve dom"nyonlanna tavvare brnzini ihra 
cına mii aade ctmist"r. Amerika coktarı 
beri tnyyare b('nzini ihr:ıcmı menPfn"i 
buhmuvordu. Simdi İngiltere ve domin 
yonlar bu memnuiyettPn istisn:ı Nl"J 
rnic::l"Trl"r Cümhurreisinin müme iJ1 .. 
m rli ine gönden:Jil';i m!'"ktnrıta tecavii7 
umvnn memleketl re v:ıroım kin c:: rr 
edil.,.,ı:>k Ü7M"e istenilen 7 milvarlık t<ıl. 
sj :ıtın n bilvük pav1 t~vvare ve tavv. 
re mot">rlerine hnsredilPcektir. 

Amenka havuzlarında tnviliz harr 
RemıleTinin tamiri icin dC' 250 milvo" 
<Jolar t frik edilmiştir. Ruzve1t bu "' 
milyar1 lt tahsisatın bir baslanl!lç ol:ıC'" 
fını V<' bun ti an c::onra c::i}l\'h f'!ifl-inin f n
ıiltPrP "' ~Kın enr>r (;irıi C::r,,l""'IİSfİr 

BERLININ ENDJSELERt 
Berlin, Am{"Tikan v ·-1 .,... nın tesir]" 

olaca~ını itirafa b c::lnmıc:tır Simdive k, . 
aır Alman gazetefori Amerikan vardım> 
~elmedt'n hırroın nihayetlenecei'Yni söy 
J!yorlardı. Şimdi bu yardımın harbıl" 
nzaması J!ibi bir netice verec in van rı>s
mt mahfil1erde itiraf ed1lmekt<>dir. Ge
cen muharebedP Amerikan yardımınırı 
Almanvayı matı-lt'.ip edPn C'l'1 esaslı 6-rn "l 

olduih.ınu liatırlıyan Almanlar bu def 
cın nynı Akıbetten korkmakfadırlar. H Tr 

b:ı lıvalıdanbt>ri AJman halkının mane
viyatı üzerinde menfi tesir yapan hadi
ae Amerikan vardımlan kanunıınıın ka
bul <><li1 İc:; olmmnclır. 

MA TSUOKANIN SEY AHA Tt 
Japon hariciye na.zın Matc;uoka Man

~ri ve Sibirya yolivlE' Bnline hareket 
etmiş bulunuyoı-. GerPk Be .. Jinc gider
l'.en ve gerek dönerken Moskovadal" 
gf'cee<>ktir. Her iki defac;ındn Sovve+ 
adnmlariyle görU ece~i bildirilivor. An
eak bu ziyaretin resm~ bir n:ıahiyet alır 
almıyacaj!ı bilinmivor. Havas njansı Sov
letlCTin Japonyadan daha samimt bir 
öi11e balisetmelerine bakarak bir Sov
yet - Japon paktını muhtemel görmek
tedir. İtalyan gazeteleri Matsuoknnın 
Berlin ve Roma ziyaretlerinden btivük 
:netic,.Jer ~ıkacawnı yazıyorlar Popofo 
D.ttalia mihvere iltihakın o:-taklara bir 
takım vazifeler tahmil ettij!ini yazarak 
Ja"POnyayı vazifeye davet ediyor. Am<'
rika vaziyeti yalandan takip ediyor 
Berlinde Amerikayı taJ1rik edecek ka
rarlar alınırsa Amerikanın hazır oldu
ğurı•ı A . erikan vnzet .. leri V37-tvor. 

B A L K A N L A R DA 
Berlin ve Atina Yunanistana sulh 

teklifini valanlamaktadırlar. Diğer ta
raftan Almanya - Yugoslavva arnc:ınd 
müzakereler yapıldıl!ı teslim edilivor 
Bu mfü.akerelerin hedı>fi Yuıroslavvanırı 
mülkt tamamiyeti ve istı1dAli ile ven" 
nizamı telif etmektir. Yugos1aV';a bun
lar temin edilirse yeni nizama ıılev!ıfar 
olmıyaca~nı. aksi takdirde Lc;tikl5Jin; 
korumak icin silaha sanlmağa Amade 
olduP.unu hildirmektedir. Bu J?Örfünne
ler esnasındn ttalya, Yu~slav hudutl::ı
rınn asker t:ıhc:lt etti~i gibi Almanlar d<> 
Bufaar - Yıı11oc:;lnv hududuna askel' tAh
§İt <'tmektedirler. Macarlann askerl ha 
%1rlık1Arı tekzio edilmic:tir Maarnafih h ' 
hab .. rlerin yayılmn.c;ında Yugoc:;Javva'" 
t"'}ı"i+ rnannc:ı v::ırdır. 

Sivas*a uava kur::unu
na vattılan yardım.. 
Sivas 13 (AA) - Türk hava kuru 

rn 8iv:ıc; m rkPzinin varidatı. 1939 J'>C' 
n l'l l · ""!\4 Jirava mukabi] 1940 yılı 
n n ilk dol,,,z avı zarfında l 96.10 liravn 
varmı hr P.umın l ~155 lirası tebt>rrün 
ve az.., p",1 + ... " n. 2670 lirası nul satı
ŞJ dan. 112? Jir:ıc;ı da kurban d.-ric;i s~ 
t• lnrı11cl n tPMİn Pclilmistir. 

Afrikada muvafla

kiyet berdevam 
--<>--

Italvanlar Ha-.. 
beşte Hararı 

müdafaaya ha
zırlanıyorlar 

-0--

Londr. 13 (A.A) - Afrık< daki \ azi 
vet hal." nda sa1ahiyet1i mnhfillerde n a
ııdaki malfımnt v rılmektedir : Eritre· 

de İnı:?ıliz kuvvetlerı Kerenı gitgıde da
ha yakından sarmaktadırlar. Sudandan 
Habe istana ~İren İngiJiz imparatorluk 
kuv\letl r"nin ileri hnreke:tleri Debr, 
Marko a do~ ru devam etmektedir. Da
ha cenupta Rodolt köy mıntakasında 
cok ya 1mur ynğdığından yeni büyük bir 
faa1iy<:>t ihtimali azdır. İtalyanlar Cici
kadan D nborn asker sevketrnekteclir
ler. Burası Hnraraan 60 kilometre me-
afcd<:>dir. Kıtaatımız Coba ve Roni 
mıntakasını taramakla meşguldürler. İn
giliz kuvvetleri İtn1vanların Hnbcşista· 
nı istıHi ettikleri vollardan ilerlemekte 
ve İtalyanlar tarafından yeni yapılan 
yollardan i tifade etmektedirler. 

lTALYAN SOMAL1S1NDE 
iLERLEYiŞ 
Londra, 13 (R d,o - S. 2110) - Ka

hire orta ark kar. rg"hının t blıği: İta] 
yan somalisinde il ri hareketimiz devarr 
diyor. Diw er cephelerde şa, anı kayt 

bir şey ~oktur. 

lfalvan a~keri 

taraf men1leketler~ 

iltica ederse? 
---0-

Londra, 1 ~ (A A) - Avam kama
asında bir suale cevap veren hariciye 
müsteşarı Butler drmiştir ki: 

- Aldığım ma]ıjmata göre bitaraf 
memleketlerden her han i birine geçe
cek bir ltalyan kıtaasınır. beynelmilel 
kanunlara uygun bir tarzda muamele 
öreceğinde\l şüphe etmi,> orum. 

---c:ııı>---

Küçük Babülmendep 
boğazı tehlikeli 

-·---Londra, 13 (A.A) - Amirallığın teb-
seyrU efor için tehlikeli oldu~. şap de
b w i: Ktiçiık Babiılmendep bownzının se:v
rüsefnin için tehlikeli olduğ~. Sap de
nizleriyle Aden arasında sefer eden bü
tün gemilCTin büyük Babülmendepten 
~ eme i lüzumu bildirilmektedir 
~~ 

ASKERf VAZIYET 
---«,--

Italyanlar Ar
navutlı.ktaki 

kuman danlarinı 
yine azlettiler 
Radyo gazetesine göre Arnavutluktan 

elen haberler vaziyetin 1talvan ordusu 
icin iyi gitmediğine delalet ediyor. 9 cu 
ve 11 inci İtalyan orduları kumandan
ları azlediJmiştir. 9 uncu ordu Jcuman
danı general Senezonun yerine general 
Sentinini getirilmiştir. Son günlerde biz
zat MussoJininin Amavut1u"n giderek 
cepheyi teftiş ve orduyu tewik ettiği 
öyleniyor. 
Aynı haberlere göre Mareşal Badoğ-

1 yor da kralın ısran üzerine Arnavut
luk cephesine giderek orduva öj'.t\itler 
vermiştir. ttalvan ordusunun Ma.rt or
talarına doğru Yunanlılara karsı umu
'Tli taarruza geçeceği haberleri gelmiş
tir. 

Maamafih İtalyanlar şirr.diye kada ... 
"nsiyativi ele almadıkları gibi miitema 
rliyen Yunanlıların mevzif darbeleriy] 
ı.. ırpalanma ktadırlar. 

Askeri bakımdan harp içinrle komuta!'l 
icğiştirmenin büvük tesiri vardır Harr 
tarihinde yeni teslim aldığı ceph"'de mu
\•affak olmuş kumnndanlara pek narli,. 
+ec;adlif edilir. 

Yunanistandan, memleketin her ti.lr
lU lstilA ve taam.ız teşebbü!'iirıe karı:• 
onuna kadar mukavemet azmini oöst<' 

'"en haberler gelmektPdir. tnri1izleri"' 
·ardımivle Yunanlılar topraklarını mil 
-1;ıfaa edPcf"klerdir 

Ke$a da Pava urum•" 
Azası ve varidatı arttı 
Ankara, 13 (AA) - Hava kurumı 

K<:>san merkezi dün toplanar.ık kunı 
"TIUn dokuz aylık mesai raporunu ve qJı 

.. , "ni t~c;viıı <>fm "c; ·r 
Rapora nnznran kunımun gecen vı, 

.,,evcut 5500 a7- ınn mtıkt>bil }ı~lnn ]1 

hin nzaSl bulıınmaktadır. 9 avlık vari 
-ıntı 24513 liradır. 

Hava hakimi-
yetine do~ru 

--c> 

KAI '~ HAVA HAllMl-
YETI YAKli.DA INGl

LIZLERE GEÇiYOR 
-0-

Almanya ta_\lyare ima· 
ltitında ve pilot yetiştir· 

meflte geri ha!acalı •• 
Londra. 13 (A.A) - İngili:ı lınva ne

zaretine göre İn,.ilterenin ta~ yare iınn-
li' tı Almnn~ anınkinden daha siirntli bir 
ekildc inki af etmektedir. 

Amerikan ~ ardımlnrh Jc !ııgiliz ima
latının Alman) adaki imalat mikdarmı 
gcceccği muhakkak addedilmektedir. 

Bu tezayüt kalite bakımından hiç bir 
fcdakarJık ynpılmndan elde ediJmekte
dir. İngil".. ta:vyareleri mall.ım ohm ka
lite üstünlüğiinü muhafaza etmektedir. 

Tnyvareci taJiın mekteplerine gelince. 
aer<:>k fngiltercde, gerek dominyonlarda 
Almaııvnda vcüşfirilmesine imkan ola
mıyacak nic;bette pilot ,.e mürettebat 
yetisüriJınektedir. 

Alınanların adetçe taY'\'are üstünlüğü
nü muha!:r.a ettikçe. göklerde kendiJe
rinc bir yol acmak için tekrar teşebbü-
e geçmeleri beklenmektedir. Fakat bu 

te ebbüs geçen sonbahardaki t<:>şebbüs 
gibi, akamete mahkUmdur. Hava haki
miyetinin kat'i olarak İngilizlere gec
mesi sakındır. 

•"t-•_n_a_ı_ - -• • ._..._..~,-•-rı- -

Manşın ln~i

liz sa bilinde 
infilaklar 

Bir İngiliz tay~aresi 
biP Alman torpido 
muhribini torpilledi 
Londra, 13 (A.A) - Bn gece bir 

İngiliz tayyaresinin bir düşman tor
pido muhribini torı>illediği resmen 
bildirilmektedir. 
Sabah saat JO - 11 arao;ında 1\lans 

denizinin İngiliz sahilinde infilak 
sadaları duyulmuştur. Bu infilaklar 
Fransız sahilinden ~eliyordu. Ha a 
sisli olduğundan Man ın öte sahilin· 
den ilerisi görülememiştir. 

Bir A iman muh
ribi ve ·bir ita)-
yan. denizaltısı 

batırıldı 

ilk bahar taarruz. 

/arı baıladı 
---c>-

In2ilizler de, Al
manlar da ha
va hücLmlarını 

arttırdıldr 
-o-

Londra, 13 (A.A) - Alman1nrın İn
ılter ye kitle halinde hücum tc cbbı.isü 

ha1.ırladıkforı ilkbahar taarruzunun bir 
snflı. ı ba Jrunıs gibi görünüyor. Alman
lar Lıv<:>rpu] şehri üzerine yangın bom
balarından evvel aydınlatıcı fişcnklcr 
, tmı lardu·. Bir çok e\ ]ere ''e ticaretha
ne1erc hasar il n edilmiştir. Mesey nc:hri 
civarında yapılan bu taarruzlarda hasa
rat 'e insanca zayiat taarruzun cesame
tine nisbctlc nzdır. Gece avcılarımız ve 
hava <lafi batarynları çok muvaffakıyet
le düşmana muknbcle etmişlerdir. Do
kuz diişman tayyaresi tahrip edilmis, 
bir çok düsman tayyareleri üslerine dö
ncmivccek kadar haran olmuştur. 

j •Gil.İZ Hf CUMLARI 
Almanya iizcrine tayyarelerimizin 

nkını da İnrriltcre tarafından yapılan ilk 
balıar taarruzunun baslangıcı addedil
mektedir. Ha'\:a nazırı B. Sinklerin söy
lediği gibi İn,..iliz tayyarelerinin hedefi 
Alman sanayi mmtnkalannm tahribidir. 
Bu hücuındn yeni tipte bombardıman 
tayyareleri bllanılmıştr. Bunlar gec;en 
senedckine nazaran iiç misli fazla ağır
Jıktn bomba ta ıyabilmektedirlcr. 

2& 

SON HABE~ 
• • J ~ 

Perapalas infilakında 
ölen polislerimiz 
--~~---------~•z•x:~--------------~ 

Cenazeleri dün lstanbulda mePasimle JıaldO'ddt 
İstanbul, 13 (Veni Asır) - Pera- kındı. Namaz: müteakip cenazeler biti" 

palas otelindeki feci inf lak hadısesi es- lerce halkın göz yn lui) k tcı;} i edilet~ 
nasında vazife b~ı;ınd şehit düııen polis EdirncknpıdnH şetutllğe nakledılmış 
birinci ımbe ikinci kısım memurlarından orada merıısim]c defnolumu tur. .., 
Reşat MutlugÜ:l il· Mahmut Ardıçin ce- Bu iki ı. azıfe kurbanı d evlidır " 1 

nazcleri bugün büvük merasimle Bey. bırcr çocuklan vardır. 
oğlu Zukı.ir ha tan• inden Bcyazit cami- Ailelerine nakdi yardımda bulunul-
sinc nakledılmiştir. Cami me}danında ması kararla tınlmı tıı 
binlerce halk toplanmış bulunuyordu . 
ihtiram resmini yapmak üzere asker, po
lis ve itfaiye kıtaları mevki almıştı. 

Merasime örfi jdare komutanı gene
ral Ali Rıza Altukal, lstanbul vali ve 
belediye reisi doktor Lütfi Kırdar, vali 
muavini, emniyet direktörü ve İngiliz 
konsolosluk erkanı He emniyet direk
törlüğii mensupları iştirak etmişlerdir. 
Muhtelif dcvair v~ müesseseler tarafın
dan gönderilen çelenkler sayısı 30 a ya-

B. Edenin ttiziyet 
ve teessüPlerL 
Londra, 13 (Radyo S. 21.10) - l{ahl

rede bulunan İngiliz hariciye nazırı S. 
Eden PerapaJastaki infilak hadisesi _. 
ticesinde hayatlarım kaybeden fedakA' 
iki emniyet memuruyle bu hadisede yr 
rnlanan Türkler için Türkiye h~ 
tine taziyet ve teessürlerini bildirın~ 

Futbol ve güreı müsabakaları birincilikleri 
------------x*x:------------

Birincilik nı.üsabakaları 
Adanada yapılacak 

-~~----~*x---~--~-
Futbol biPinciJi'fıleri müsaba'lıaJaPı ı5 Nisand'-

Adana 13 (Hususi) - Türkiye futbol bırincilikleri müsabakalarının bu _. 
ne şehrimizde yapılması kararlaştınlmısbr. Müsabakalara 15 Nisanda başl~ 
Iacak ve 25 Nisanda nihayet verilecektir. 

941 yılı Türkiye serbest güreş birinciJiklcri müsabakalarının da Adanad' 
yapılması tekarrilr etmiştir. 

Londra. 13 (A.A) - İngiliz bombar
dıman tay:varcleri Berlinden Buloğna 
k:ıdnr vnsi bir sahada gece mehtapta 
büyük bir taarruz hareketine girismiş
lerdir. Ay ısığında muvaffakıyetle tetev
vilç eden bu harekete ağır bombalar ta
şımak knbiliyetini haiz yeni tipte tayya
reler i ürak etmistir. Berlinde eşya is
tasvonları nunfakasında biiyük ve mü
teaddit yangınlar cıkarılmışbr. Bremen- --------------------
d< endüstri mıntakasınd:ı bir çok inli- Muğla ve Marmariste zelzeleler oldu 
Jaklar ve yangınlar olmuştur. Hamburg ~ 
deniz tezgahları ve endüstri mahallesi Ankara 13 (A.A) - Dün biri Muğlada, ikisi Marmar.iste olmak üzere Mu.-
pilotlnrımızın hususi itinasına mazhar la vilayeti dahilinde üç yer sarsıntısı hissedihniştir. Hasar yoktur. 
olmuşlardır. Bir çok yangınlar ve infi
laklar kavdedilmi tir. Almanya üzedn
de tnyynrelerimizi karşılamağa teşebbüs 
edt'n bir dUşman nvcısı düşürülmüstür 

Anısterd:ımdn Sipol tayyare meydanı 
bomhnlannustır. Hollandada \'C şimali 
~nrhi Alrtrnvada bir çok hedefierc hü
cnm1ar :vnıllmıştır. 

Bııloenda hedeflere tam isabetler 
kayd dilmis, hiiyiik vanıtınlar (llmnl
mıstır. 

Bir ia ·e \•apuruna, Ostandda vapurla
ra, Norveçte bir şclıirdc askeri hedefle
re tnarnızl:ır yapılmıştır. 

Biitün bu vasi harek~~~an beş tayya
remi7. e:<'rİ diinmemistir. 
~~ 

INGILIZ HÜCUMU 
---c>--

Rados, Arnavut
luk ve Afrika 

9 Vilayetimizde muhte
lif islere ayrılan para 

·~---------~~x.~-------~-~-

Vntunıi meclis içtimaJaPı nihayet IJaJan vilayet• 
lerlmizde JıabııJ edUen yeni IJüt~eler-

vnayetimizde muhtelif 1 
Ankara 13 .. <A.A) - Bugün aldığımı~ MERAKl.I SEYLER 

telgraflara gore, Samsun, Kırklarelı, 
Zonguldak, Mersin, Konya, Denizli, • • • • • • • • • • • • • • • 
Kars, Rize, Bolu vilnyet umumi meclis- Bahse g!rqmenln SO,..... 
leri 1941 bütçelerini tetkik ve tasvip H li tta D" ek B k · ııJtJ' 
ederek vil§yet daimi encümenlerlni in- d 1°9 vu da 1b. runnkt ~? amkı>d~1 --M 
tiha k · 1 1 1 . <' yaşın ır me epu .. ar a ~cn--p etme surctıy e top antı n:-;na nı- 1 b" d 1 · b" bahs tutul' 
hayet vermişlerdir. e ır o arına gar~p ır .::. • -~ 

mustur. Bakın bahsi kazanmak u:ın ~ 

SAMSUNDA 
Samsun vilayetinin 1941 bütçesi 831 

bin lira olarak tesbit edilmiş ve bunun 
300 bin lirası maarife, 140 bin lirası Na-

Alman ma;;;,-bi is'fıaJa· havadan şiddet-
fıaya, 103 bin lirası sıhhat işlerine ve 
mütebakisi vilayetin diğer ihtiyaçlarına 
karşılık olarak aynlmıstır. 

yapmıştır. Bir fırsatını bularak ~ 
yıldız Ann Chcridana yaklaşr-...ağa rnıl' 
vaffak olmuş, birdenbire genç :vıldı:ııd 
bileğini tutarak bir ucu da zlncirle keti' 
di biJeğine bağlı bulunan demir bir ki' 
lepçe geçirmiştir. Dahası var: SOnra kr 
lepçenin anahtarını a~a atarak ~ut' 
muştur. Tabii vıldızın ne hale geldi-ınJ 
tasavvur edersiniz. Zavallı kadın ~idde" 
tınden çılgına dönmüş, üstelik hayranJ" 
nın koluna bağlı bir halde, bir çilenw~~ 
gcJerek kelepçeyi açmasını bekleme~e 09' 

mecbur olmuştur. 

raJıta imli~ !dildi.. le bombalandı 
rahlelbahırı de Yu· 
nanldar batıPdılar •• 
Londra, 13 (A.A) - Sahil servisine 

mensup fayynrelerimiz İskajarakta bir 
düşman torı>ido muhribinin arkasına bir 
torpil isabet ettirmişlerdir. 

1..ondra. 13 (A.A) - İskajarakta tor
pillenen Alman muhribinde pilotJarumz 
torpilin isabetini müteakip büyük bir 
infilak ve alevler görmüşlerdir. infilak 
geminin bncalanm ve direğini aydınlat
lll1$. biraz sonra her şey karanlıkta kay
bolmmıtur. Gemi torpillendikten sonra 
hiç atcs etmemi tir. 

BiR trAT .. YAN TAllTELBAHİRi 
DE BATIRD~I 

Atina. 13 (A.A) - Amira1lık dairesi 
tebliğ edivor: Bir vapur kafilesine refa
kat eden İpsara adlı Yunan muhribi. kn
fiJeye taarruza teşebbüs eden bir İtal
van tahtelbahirini batırmıştır. 

-----
Arnavutlukta 

Italvan • 
yenı 

~ayiatı 1 O bin
den fazla __ .,.. __ 

Atina, 13 (AA) - Ama·mtluk cep
lıncinde son dört Minde vuku buhın mu

":-ır b l rd" iiç 1talvan fırkı-sı tahrin 
dilmic:tir Yt•n n sözciic::ii öri ve :varalı 
c::ir oı~.,.~k 1t l ., znviatının on bindnn 

~<>zla oldu~ n•ı l-lHirrni tir. R•ı cep~eile 
Jın n esirll'r Mu "oJininin TrneclrJm 

~n,..,l1 c;ini ı /t;c:: tı;;,;.,; "n\·lPmic:le.,.ıllr 

Kahire 13 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetleri umum! karargahının 1eb1iği: 
Bombardıman tayyarelerimiz Rodos 
üzerine şiddetli bir hücum yapmıslar
dır. Kalatoda düşman tayyare meydanı 
bombalanmış, küçük ve büyük olmak 
üzere muhtelif yangınlar çıkanlmıc;tır 
Moritc;a ve Kntfavui:ı tayyare meydanla
rınn da hlicum1ar yapıJ:ırak yangınlar 
çıkarılmıştır. 

Arnavutlukta yürüyüş halindeki kol
lara ve askeri motörlü koJlara hi\cumlar 
yapılarak ağır zayiat verdirilmiştir. Av
cılarımız kuvvetli bir düşman avcı te
cckküliinü karşılamış ve bes tanesini 
düsürmüş. aynca da bir coğunu ağır 
hasara uğratmıştır. 

Bir dü~mnn tayyaresi de Habeşistan
dn düsürülmüştür. 

Trablusta bir diisman hava meydanı
na yapılan hilcum e~nasında be~ düsman 
taVYaresi tahrip edilmiştir. 
Düşmanın M11lta Uzerine yaptığı hü

cum esnasında bir düsman tavvaresi dii1 

siirülmüş ve diğer biri de tahrip edil
miştir. 

Biitün bu harrkattan t::ıyvarelerimizin 
h"psi s2limnn üslerine dönmüslerdh·. 

I..ondra. 13 (Radyo S . 21.10) - Kahi
re Orta Sark hava kuvvetleri karar~a
hının tebliği: Tayyarelerimiz Eritrede 
Aqnnra tnvvare mcvdanını, hangarl:ın, 
petrol dePQ]arını bombardıman etmişler
dir. Eritrede mühim hedeflere taarru7. 
cdilınis. Keren ve Asmara araSlndn d,__ 
minıolu ve Ac;sap bombardıman ('dil 
mi5tir. 

HabC'c;i tanda Cicikn - Harar :volunclP 
~iisnınn•n motörlü nnklive kolları mit
rnlvi>z at 'ne 1utulmustur. CiC'iknda bir 
hnvn mPvdnnı bombardıman edilmistir 

Trahlucı"arntC' bir hava mevdnnında !'i 
dH<>'T'!"tl tnt ,.n,.ı><:i imhrı Pdil"'listir 

KIRKLAREL1NDE 
Kırklareli bütçesi 440285 lira olarak 

tcsbit edilmi..c;tir. Bunuıt 195 bin lirası 
manrüe, 67 bin lirası nahaya. 25 bin li-
rası ziraate, 35 bin lirası sıhhnt işlerine 
tahsis edilmiştir. 

ZONGULDAK VE MER~tNDF. 
Zonguldak vilayeti bütçesi 734500 li

ra olarak kabul edilmistir. 
Mersin viJ.lyet bütçesi 312580 Jira ola

rak tesbit edilmiştir. Bu meblağın 71898 
lirası nafıaya, 104723 lirası maarife ve 
19460 lirac;ı sıhhat i~lerine ayrıl.nıı;fJr 

DENlZLtDE 
Denizli vilAyefi bütçesi !'i84 bin lira 

olarak kabul edilmiştir. Bunun 251079 
Jirası maarü islerin~. R5408 lirası ziraat 
ve veteriner işlerine, 57537 lirası sıhhat 
işlerine tnhsis edilmiştir. 

KARSTA 
Kars vi1Ayet bütçesi 535548 lira ola

rak kabul edilmiştir. Bu yekundan ma
arife ;ıvrılan 197600, sıhhat işlerine ay
rılan 42480, 7-iraat ve veteriner i~lerine 
aynl:ın d;ı 17708 liradır. 

RtZEDE 
Rize vilavPUnin 2253~9 lira <>Jnrak 

tesbit_.:;.ediJC'~ bii cesinden n;ıfıava 58727. 
maarü 65974, sıhhat islerine 21191 lira 
tefrik edi1mic:; ve miltE'bakisi de vilaye 
tin dij!C'r ihtiya~larına k:ı"ılık ohırak 
avrılmıstır. 

ROL UDA 
Nihnvet Bolu viJ:\vntİnin 1911 hütce--

i !'i7.!'ir.~ Ji,.:ı ol:ırnk k::-bul ('dilmic; V<' 
muh•elif ihth·::ırlnrn cıı !>llrPtle t<>lıd 
-0Jurını11<; •ır- M nr·r~ 181 b;n lira N fh
va 139 bin lir"l ~ hhnt ic:l rine M~"OO 
Ji .. a 

Şimdi Dick bahsi kazanmış bulunll" 
yor. Fakat ayni zamanda bir mahkeme" 
ve gelip gitme işi ve bir mide hastahjtt 
da kazanmıstır. 

14 leP hep tesadüf mü? .. 
Asrımızda hurafata inanarJar çok d~ 

ğildir. Bununla beraber öyle va'kalat 
oluyor ki hikmeti nedir anlaşılatnı,otı 
MeselA, dikkat ediniz, hazan havatımızıd 
En mühim vakalarının cerevan ettıc.: tll" 
rihler hep aynı günlere t"esadiif edetı 
yahut nişanlandığınız, evlendiğiniz t;O" 
cuğunuwn do;;duğu tArih birbirinin a"r 
nıdır. Niçin böyle? Mukadderatımı.llO 
esran mı. kader mi, tesadiif mü? H'~ 
biJir! 

Bir çok biiyük adamlar, hem de -
büyük alimler, hatta hurafat dü~maıt" 
ları, mukadderatlarının bu inacima dılv 
kat etmişle:rclir. Bu gibi vakalardan ,,. 
c;oyanı hayreti On diirdi.incü Luhln ~ 
ından gecendir: 

On dördüncii Lüi'nin•hayatındaki mlY 
him vak'aJarın tari! i dr " ~a on dört .,e
, ônunu bulur. 

14 iincü Lüi 14 yaşında rec;it H~n edi1" 
di. Tnhta 14 Mayısta cıktı. B<1bAct (llJ 
ü üncii Louic; 1643 tP ölmüc:tli. (R<ı'kll,,,
ları top]ayın. 14 ettiö'ini trörece' c::iniıl· 
1661 de kendi basına hükiim <;iiJ.""T'~ 

şladı. (Yekun gene 14). 1670 te 'ı:: 
!!iliz rrle Douvre muahedec:ini im7 '.-
1i (Hec:aplAvını,. vrHrr. 14 fir) 17 1 ı; 
"ld"i. (Y<>k<\n 14l öldü'1ii zaman 77 ~ 
<-ında idi (TonJnvınız "'l'nP 1A ,.,le" 
yor) j 

() d .. a·· .. I . ' . h • ~ 1 n or unru ouı., ,.,,., ' ~ "' 
>"nkvmının cwn c1•wı rn ·ı.,;m roHi " ... ::;; 
('f'. İn<- nm 1' ır.,fnt a cı···...,;.,. ... 1 

• n l' vrır 

SÜMER BANK YERLl MALLAR 
MÜESSESESİ 

J .. 

M t D ı: R i Y ET f ~- D E N : 
15 Mart 190 tarihinden Tüttarlanmn sıra numarası almak 


