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.____ Yı aoslavya ııuı Aclriyahk 5knizind.:Jci :!'~i:Zcrind'en, 

ilkbahar 
l aarruzunda 
. --•>--
lııgiJizler Almanları 
daha bir defa 
fıayaJ inhisarına 
'1ğrat-acalılardır-

-o-
ŞEVKET BİLGİN 

~ ııtıcrikan ;:\'ardunının yıldırım sürati
dij a~~nnus ohnnsından Almnnlar telaşa 
lb nıu._lcrdir. Halbuki onlar bu ''ardı
~:~ ~cc kalncaj!ını, Amerika tcr~zinin 
I! l'li ndc a~ır hasmağa 'akit bulma· 
)~ llüHik Britanyn imparatorluğı.uıun 
Ilı. ılac:ı~ıın iddin ediyorlardı. Şimdi tah
h •ıılcriııuen hamba ka bir \'aziyct ta
t'lldtliıs edince Birleşik Ciinıhuriyct1e
ı:::. en mümtaz şahıilyctlerinc ai:ız do· 

ı:• lı küfürler sa\ unnaktadırlar. İnsanh-
'" b.. . • ~ı· urrı)ctı lizerine knnat geren bu 

ll'Jccnap hareket, Almanlara göre yahu· 
~ gangcstcrlcr c;etcsinin eseridir (!) Bii. 

,, n bu hayağı neşriyat arasında ilk de- lngı·iterege YBP'·Jr g.a. ~ olaçık ~lmanyayı kaplayan sinir 1 .ı. • 

Balkanda Alman mak .. 

sadı ve Yugoılavya 
---«O>--

Alma va Yu-

cu 

ana de
de hü-

edece • 
mı 

-<>--

Yugoslavya Alman telı· 
lifini ileride üçlü paJıı?a 
süriildel}ici mahiyette 

görüyor •• 
... 

Bclgrad, 15 (A.A) - Royter bildiri
yor: Alınan talepleri hnkkında Yugo.s
lavyanın bir korar alınnk hususundn 
~österdifµ tcahhür Hitlerin Balkanlor
oaki planını intbik tarihini cleğiştinnc
miştir. Almnn programına göre, Yugo.;-

1 ıavyanın anlaşma~ ı perşembe günü im
i zalaması icap ediyordu. Bunu müteakıp 
j derhal Yunanistnna hücum edilecekti.. 
Yugoslav devlet adamlan Almanya ta
rafından teklif edilen anlaşmanın baZJ 
hiiküınlerini ileride üçlii pakta iltihaka 
sürükliyecek mahiyette tdfıkki etmek
te ve buna binaen şüphe ile karşılamak
tadırlar. 

1 Viyananın iyi hobcr alnn menbalann
dan çıkan haberler, Almanyanın Yu
goslavyadan üçlü paktı imzalamasını 
istiyccek kadar ileri gitmediğini teyit 
etmektedir. 

Alman diplomasisi bu meselede bii
yük itina ile hareket etmektedir. Yugos
lavya hükümeti milletin tcmayülatım 
bildiği gibi Almnnlar da bu milletin te
mayülfıtmdnn ga(iJ bulunmıyorlar. Al
manlar azami tavizotı asgari fedakarlık
la elde etmek istiyorlar. 
Almanların Bulgaristana yeni tayyare 

[ Sonıı 2. ci Sahifede ] 

Alrika harekatı 
----<O:ı>---•itı':u'aııııun alametleri sezilmektedir. Bir 

he_;: ın:if ı ki Almanyaıuıı :nıüstakbcl t k • ti 1 r it ) J fakt\ltı üzerinde şiddetle mli~ir ola- naı ırmıma il ıor a a van arın 
IJ". 

hııl\~iıa\er propagandası, Biri ·ik Ci.im-
0 D b M k , 

dah·~ctlcrin A\TUpa harbine filen mü- Almanya denı·z- e ra ar os il 
'- . alcsinin u'-·andırdı<rı muazzam akis· 
~~ .. J h 

tıaq 0 rtrnck maksadiyle Japon hariciye n .. daf d 
ti~ rı Matsuoknnın Bcrlin ''c Romayı de vıldJf im har- ~ U aa e e
,,:rctini istismara biiyiik ehemmiyet 
dUrılt\cktc olup önümüzdeki güıılerdı- · 
'ıık'·aııın mukndderatı bakımından en b k 
dir.'ll\ ~rarlar nlınncni:<tnı hildinncktc- 1 yapaca cekleri şüpheli 

--<>--

~11~~ c~ \ahim knrnrınr tiıbirindcıı ne . u-- • • Maamafih İtalyanlar bu 
1\ cttıklcri sorulnrnğa değer: lngiltere bu teşebllmün müstahJıem mevJıie 2, 

)a ~ha rnih,cr devletlerinin Amerika- ""· fm Jıalacağından bin aSJıer 11efirmfe!fer 
lııtı rp il:in edeceğini mi. yoksa Jaı>on- Ameris.a n9 harp :1 ~ 
~l'ı~". lhıak Şarktaki ingiliz rni.istemic- emın - H 7 Kahire 15 (A.A) - İngiliz askeri söz-
tııııkt!n~ dcrhnl snldıracai:rını mı mılat- gemisi veriyor ciisl! dün akşam Habeşistan. harckahnı 

h. ıstıyurlar? Lo d 15 (AA) 1 T hah. ve ımparatorluk kuvvetlerıyle Habec; 
r" 111rlesik Ciimlmri~ ctlcr Deınokrnsilc· n ra, • · - ngı ız n- vatanperverlerinin ileri hareket1erini 
t~ı·ı'ıtrıfını knrarını ' 'erdikleri giin her ye nazın, tic;aret fıl?sınu: ka!f' taarnı~- tolılil ederek ı;u mütalealarda bulun:nuş-

•n 1• lan .utıracagına daır Hıtlerı.n • ya.plığı tur·. " 
't~· a ı ı;:-i.izc alını tardır. Amerika mih- hd ı k d k 
ı~ltı Zaferinden daim me um bir şey te ıt ere cevap verere emııtır ı: - ltalyan1arın Debra Markos'ta no-
h \'\-Ur etmiyor. Diktatörlerin dünya- - Bu taamızlanr. tehlikesini istihfaf sıl mukavemet edccl'klcrini tahmin et
~~e3 dan okuyuşJarı Amcı·ikayı ayak- etmemek lazımdır. Fakat bahriyemizin mck imkansızdır. Fakat ltalvan kuman
b~taııını hr. Düne kadar bitnraflığuı en fevkalade olu yüksekliğine kaniim ve danlığının bu noktada tnhsit cdilmis 
'lliı tet.li tarnrtarı ol:ınlar bile Şimdi : eminim ki alacağu_nız tayyare yardımiyle 20,000 kadar askeri vardır. Dcbra Ma;
~t b dıktntörlcrlc boy ölçmcğc haz.ırı7. havalarda mUkabıl taarruzlannıız aaye. kostnn sonra Mavi Nil derin bir bo~nz
t,tt U.,~a muktedir olduğumuzu ispat r.inde adamw bu boğmak tqebbüsünü da dirsek teskil ederek yoluna de;am 

l)tegızn diyorlar.. geçen harpte olduğu gibi bu harpte de eder. Bu bÔğ~z Adisnbaba istikametinde 
llıtıcl•kşuur ifadesindeki kuvveti görme- akim bırakacağız. üerliyen kıtnlar için büyük bir mania-

in . abiJ midir? AMERtKA 9!> HARP GEMtSi dır. 
tt. tiltcre ümit edebileceği yardımın VERiYOR B1R lTALYAN TAYYARES1 
llilq~etlisinc ka\'uşnıuştur. Harbin Nevyork, tS (A.A) - Vaşington- TAHRİP EDİLDİ 
~ ı safhasını tiıcil edecek olan hamle- daki resmi menbslftrdan öğrenitdi!Hne Nairobi 15 (A.A) - Rl'smi tebliğ: 
~~Yapılabilmesi için deniz asırı yar- v.öre, Amerika Hitlerin deniz yıldınm 8 mitralyözlü bir cenubi Afrika avcı 
~ ~n Niagarn şelalesinin akıŞl ka· harbını karıılamak Ü2·ere fngiltereye 99 tayyaresi 13 Martta İtalyanların Savaya 
lı\l.ı_llıiıthiş bir akı la yapı1ncnğt da mu· harp gemisi verecektir. Sene nihayetin- tipinde bir bombardıman tayyaresini 

"'«.lktır. den evvel İngiliz filosuna iltihak ebnİf tahrip etmiştir. Bu avcı tayyaresinin pi-
"-.__ [ Sonu 2. ci Sahifede ] r Sonu 2. ci Sahifede ] lotu ttalyan tayyaresini Dagobonın şi-

------------------------ --- mali şarkisinde yakalamıştır. 

lırnavutlukta ltal yan 

zayiatı çok büyük 
----4,0>----

Italyanlar eski 
hatlarının 

da ~erisine 
atıldılar 
--~>-

Beş İtalyan fırlıasının 
mevcudu yarıya lndL 
Diğer üç fırlıa da çolı 
llüyüJı zayiat verdL 
Atina, 15 (A.A) - Yunan resmi telt

Hği: Düşman ayni tephcdc şiddetli bir 

Bütiin Jtalyan taarruzlarını kıran ııe yakında tc'krar lıiicuma geçecekleri anla
§tlan Yunan askerleri cephede 

topçu ateşinden sonra bir çok bombar
dıman ve avcı tayyarelerinin de iştira· 
kiyle şiddetli ve mütevali hücumlara 
geçmiştir. Uğradığı büyük zayiata rai• 
men düşman hiç bir mu\'aff akıyet elde 
edememiştir. Mukabil bir taarruzda 
düşmandan bir mi.lldar esir aldık. 

Amerika hariciye nazırı B. Kordcl Hull 

Amerikan mal
zemesi yolda 

----c,o>----

1 IGIL TEREYE YENi Sff. 
KIYATA BAŞLAHDI 

-.-n--
B. Ruzvelt yardım Jıa· 

nuniyle aldığı büyüfı 
salahi~etıere dair dü· 
şüncelerini anıat~or 
Vaşington, 15 (A A) - Harbiye 

nazırı Stimson lngiltereye verilecek 
harp malzemesinden muayyen bir kıs.. 
mının yola çıktığını gazetecilere bildir
m~tir. Manmafıh bu hususta tafsilat 
vermekten imtina eylemiştir. 

GÖNDERiLECEK Avcı 
TAYYARELERi 
Ncvyork, 15 (AA) - Demokrasi

lere yardım kanunu mucibince Ameri
kan donanmasına ait olup lngiltereye 
gönderilecek tayyarelerin ilki bugün 
Ruzvelt Fildde sandığa konmuştur. Bun
lar Roman tipi avcı tayyareleridir. 

RUZVELT BU SABAH NUTUK 
SöYLEDJ 
Vaşington, 15 (A.A) - Ruzvclt 

akşam radyo ile neşredilen bir nutuk ve
rerek clemokrnsilere yardım kanunu 
mucibince kendisine verilen büyük sala
hiyctlere ait tasavvurlarını millete bil
dirmiştir. 

Reisicumhurun nutku Türkiyede pa. 
zar sabahı Türkiye saatiyle 5,30 dan 
6 ya kadar devam etmiştir. 

iC - QWWW 

SON DAKJKA. 
•••••••••••• 

Harp yeni bir 
safhaya ~irdi -··-Alınanlar, Amerilıan 

YCll'danının çiğ gibi alıa· 
cağı limanları llombar· 
dunana çalqıyorlar-

HAVA HUCUMLARI ŞI -
DEYLE DEVAM EDiYOR 

---o----
Alman endüs
trisi ve sun'i 
petrol tesisatı 

yakıldı 
--<> .. --

Londra, ıs (A.A) - 1nailiz ha
va nezaretinin tebliği: Dün pce lqilia 
bombardıman tayyarelerinin bathca be. 
defi Rar bavzua olmuttur. Haya prtla
n seçen aec:eki kadar müsait olmunalc
la beraber mUkemmel neticeler elde 

f Sonu 3. cii Sahifede l 

Aüna, 15 (A.A) - Emniyet nezareti .. 
nin tebliği: Memleket dahilinde si.ikOn 
olduğunu bildiriyor. . 

iTAI .. YANLAR ÇOK GERiLERE 
ATILDI .. 
Atina, 15 (A.A) - Atina radyosu B. 

Mussolini kıtalarının mavutlukta o~ 
kilometrelik bir cephe üzerinde yeni
den taarruza g~elerinden sonra bir 
çok İtalyan taburlarının tamamen imha 
edildiğini bildirmiştir. 

Spiker, İtalyan taarruzlarının şiddeı
Je püskürtüldüğünü kaydettikten so~ 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

- İtalyadan getirilen yeni kuvvetler
le yapılan bu hücumlar ağır bir topçu 
ateşiyle başlamıştır. Taarruza büyO.k 
mikdarda tayyare de i.Ştlrak etmi~r. 
İlk hücum çok şiddetli olmuşsa da ta
rnamiyle aklın kalmıştır. Yunan kıtalan 
sarsılmaz bir şekilde mevkilerini· muha-

l Sonu 2. ci Sahifede ] 

1ngilizler tarafından Kiyelde bombardıman edilen Alman ııapurlan yanarken 

ORTA ŞARKTA BÜYÜK HA- EKMEK Filli HAFiFÇE 
\ 

VA HARPLERllE DOGRU ARTlli llDIGI iÇiN 
----<O>----

Almanlara da 
a2tr darbeler 

indirilecek 
---«>--

---•o»---
Sı. riyeliler ka
rışıklıklar çı

kardılar 
---c:n>---

Jngiliz Orta şarlı Haua Şamda lliimaylfler ya
lıuvvetlerl IHq ııaman· pddı, Fransızlara g6re 
danı IJöyle söyllyor.. yaralananlar az-
Atına, 15 (A.A) - İngilwerin orta Londra, 15 (A.A) - Royter Ajansı 

Şark hava kuvvetleri başkumandam, bildiriyor: Ofi Ajansının Beyrut muha
Etnos gazetesi muhabirine aşağıdaki b('- biri Suriyede karı.şıklıkJ'ar çıkbğını te
yanatta bulunmuştur: yit etmektedir. Ayni muhabir 28 şubat

- Vakti gelince Orta Şark İngiliz ha· tan beri Şamda niirnayişler yapıldığını 
va kuvvetleri İtalyanlara indirdikleri bildirmiştir. Ekmek fiatinin idari ma-
darbelerden daha ağır darbeleri Alman· [ Sonu ::!. ci Sahıtedc ) 
lara da indirmekten geri kalmıyacakJar· 
dır. : 11 ıı ııı ıı 111111111111111 ııı ıı ııı ııı ı ııı 11111111111ırı1111 E 

İTALYAN HEZİI\D."TiNİN = A . k d h 1 = 
sEBEPLERt.. ~-= ın er ı a an a en ~--

Nevyork, 15 (A.A) - Gazete ve rad- İtalyanların hezimeti jyi şefleri olma· = T •• k • h : 
yolar harbin yeni bir saflıaya girdiğini masından ve tcşkilatsız.Iıktan ileri gel: § u r 1 )'eye a r p E 
ve bu safhada Birleşik Amerikanın ha- mektcdir. Buna İtalyan ordusundaki : 1 • 1 • = 
~~bir ro1 ?ynarr.'ağa na~zct bulAlmanundu· mane\iyat noksanı, haklı bir dava uğ- §ma zenıesı ge mı yor~ 
ı;wuq te~z ettirm~ktedırler. . . nmda harbetmek imanının yokluğu da § . · . : 
tayyarelerinin ~eı:fltan malzcmesının müessir olmaktadır. : Londra 1 S (A.A) - Ofı a)an- § 
çıdımanakanlacaçalğı İngı1liz limandlannı i~mhalin~-r- İtalyan tayyarecileri harp ederken § sı adını alan eski Havas ajansı§ 

ışına arı, yar ınun ç g - .. ckl . şta bul nmıyor - \f . d . "hba d" -de akmasından çok fazla endişe ettik- yur erı sava u . . : aşıngton an ıstı r e ıyor: : 
Ierini ··sı kt eli Yunanlıların Arnavutl~ktakı taşkın : Reiaicümhur Ruzvelt gazete-: 

Son goUnlenne Alme r. lan İn "liz bo cesaretlerinin ha~Tanıyıın. Ingilizler Yu- : cil t ) t d h 1 T .. iri : 
g erde an n gı m- nanl 1 "b" b" ""ttef"k ail lrn k = er op an ııın a a en ur - = 

bardım--,---~-- örd""kl .• i . ı ar gı ı ır mu ı e n o a - = L-- lz . .. d •1 : wWlCllKIBJ) zarar g u erını ti- tan iftihar d 1 : yeye ~--.., ma emeaı gon erı - : 
raf etmeleri de dikkate şayandır. Etn ~~r. ar(; · adis şa S mesinin me ubhaa olmadığı-= ~·-·-·-- - .... .. 11,... ............. .,._. os m ın rıgory mare - : vzu = 
JCOO"'~/~~..O:?'"~ hn ~-:-ı -'--k Nelson = .. le · · = ·-·-·· ·-·-·...,,........~ .. -· ...... , , • - ı po~~ ~ en onu uçan - m IOJ m1ftir. = .. dire ıavaif elmiatir. !'11n1111111111111n11111mmmummnmuumıu:;; 
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Almanyanın bombala
nan can alacak yerleri 

ŞERİR HABERLERİ 
ilkbahar 
Taarruzunda 

Kiyel, Kolonya, Rotterdam, · Anuterdam 
Ve HanalJarg nt~ eflemmlyetll hedeflerdir? 

YAZAN : İSMAİL İLHAN 
İngiliz tayyareleri Almanyanın ve Al- ki hem medlerin tesirini görür, hem de 

man işgali nltındald sahaların en can Hollandadan Baltık denizine giden bil. 
alacak noktalannı şiddetle bombalıyor- yük bir kara yolu ırmağı bu noktada 
lar. İnP,ilizlerin tnmamen tahribine ça- aşar. 
Jıştıkları bu hedMler hakkında kısaca DUnranın en biiyük ve en gUzel ge. 
malômat veriyoruz: milerine malik muazznm vapur kum

KlYEı; 
Kiyel kanalının inşasına 1R87 yılında 

bı.şfanmıştı. Resmi kiişndı 1fl95 .senesin
de ynnılmıstır. Kanalın tOlü 93.5 kilo
mt-trC'den ziyadedir. Derinli~! 14, geniş
liği 45 met.redir. Bu kanal Bnlhk denizi 
ile şimnl denizini a3 nı seviyede birleş
tirir. Kanaldan 8.5 - 9 santte geçilir. 

KOLONYA 

panyalnnndan biri olan (Hamburg -
America - Line) nln merkezi Hamburg. 
tur ve bu kumpanyanın temin ettiği ti
caret blitün Hnmburg limanı muamelA
tının yarısı kadardır. 

Hamburg, etrafında bulunan Prusyayn 
ait 170 bin nlifu.slu Altona ile birlikte 
bir milyondan fazla in~n toplamış ve 
Berlit\den sonra relmek Ü'lere Alman
yanın ikinci bUyük şehri o!muştur. 

Kolonva çok eski bir şehirdir. İsmi 

laünce Colonia A(!rlnpina'dan gelir. Mi- Arnavutlukta /ta/yan 
lllttnn 51 3'":11 evvel Romalılar orada bir 
şchlr kurmuşlardı. · f k bü ük 

Kolonya 1201 yılında Prusyanm ida- .ZO )'10 1 ÇO Y 
resine geçmiştir. [ Baş14rafı 1. ci Sahifede ] 

Yaih tohum 
satışı listesi 
hazırlanıyor 

Jtbaltit ue lhrac:atçdar 
lJlrliğlnde hmbihaııer 
Dün birlikler binasında geç vakte ka-

dar m~gul olan ithalAt ve ihracatçılar 
birliği umumt katibi B. AtLf tnnn, birlik 
idare heyeU az.nsiyle An'karadakl te
masları hakkında hasbihallerde bulun
muştur. 

Bu ~ne verimli bir farzda çahcıan ih
rncnt birlikleri, mUhtellf mnhsulll'.'rimi
zin hemen ekserisini salmaP.a muvnffnk 
olmuşlardır. ttzUm, incir mahsullerimiz
den ehemmiyetli stoklar kalmamıc;hr. 
Yapılım son nnlaşmaya ~öre, ynğh to· 

hum sntıslan da temin edilmiş olduğun
dan bunlann tevzi listelerinin hazırlan
masına başlnnmıştır. 

DUn öğleden onra toplanan za~fre ih
rııcatçıhır birl!ği ld re heyeti birliği ala
kadar cd .. n mev7.Ular üzerinde görüşme
'erde bulunmuştur. 

Kolonya meydanlnnndaki h(>Vkeller laza etmislerdir. Yunanlılnnn ô1dUrücfi Iran Şahı·nşahı
ı:ı:rnsındn Prusya kralı Fredrick Wil- ateşi altında rical eden düşman tarde-
helm TII in beygir UsUlndeki büyOk hel'· dilir edilmez Yunanlılar tnkibc başlamıs 
kellc-rJ çok meşhurdur. Bu sehfr Ren ve ricat eden İtalyanlnn yerleştikleri nın Do«um 
nehri Uzerlndelrl mevkii itibarivle öte- yeni mev?.ilcrdcn de ~ıkannışlardır. ~ 
denbcri mUhlm bir ticaret mPrkerl ol- Bu suretle İtnlynnlar geri hatlannın 
muştur. Ynf, hububat, şarap, kömUr ve dn arka~ına ntılmış bulunmaktadır. yıldo••nu••mu•• 
mnmôl eşya üzerine muamele :vaoor. BEŞ İTALYAN FIRKASI 
Şehirde mum, likör, sabun, ipekli ve YARIYA tNnt •-- L--~• h 
ylinlll kumas. muhtelif makina fabrika- Matbuat nezaretinin tebliğinde şun- ıran şahinşahı A1A n~n:u Umayun 
Jnn va~. Nutusu 700,00 i geçmlştir. lor kaydediliyor: R~~ Ş&ü h PbchtlleY1 i'ndl~ d_?ju

1 
md yıldönil· 

Esirlerin üadcsine göre, beş İtalyan mu m nuc e Y e . un og e en son~ 
R O T E R D A M fırkasının mevcudu yan J'Ulfa azalmış· lran konsoloııhanesı~de bir kabul resmı 
Felemenk'in meşhur limanı olup yeni tır. Bunlardan maada Culya. Ku1ijara. yapılmqtu. V~ m~ıtahke.~ mevki ~u

Meuse tb.:erlnde bulunan ve hne.llarla Toskana rırkalan bUytik zayiata uğra. mandanı. beledıye reW. .vilay~t erkanı, 
ıtyrılmı!; adneıklordan mUr--kkt>n olan mıoı:lardır. konsolo•for, matbuat mUmesaıllerl bu 
Rotterdam 587.000 nUfushıdur. Kanal- Esirler arasında yüksek rütbeli oir davett~ hazır bulunmutlardrr. , , . 
hrın kı: ılan hep rıhtım oHu~undnn bu çok subayın lmlunması, Mussolininiıı Şehnmiuie bulunan lran kolonısı de 
gUu-1 şehir dUnynnın en ~tek limanla- nrzusu Uzerine büyük suhaylann da evvelki gGn ~onsoloıı_!te:-~.e _ıoplanmıı· 
nndan birisi olmuştur. Bahri ln.~aat tl'Z· hUcumlarda ilk at~ hattına ~cçmiş 'hu· l11r ve bu mea ut yıldonumunu kutlamıt-
gfthlan vardır. Aym zamanda hava UssU lunmalarına aUccllbnektedir. lardır. 
ol9nık kultnnılan Rotterdnm şehri maa- Kardeş franın hayahnda en canlı v~ 
rlf mUe!Scselerf3•1c de meşhurdur. 1472- llaC»'°'-Cıı::ıo.::~~=~ı::ııcc:ııoı::ıoı:ıc:ıı::ııı:ıı::ıııcı=ıcı:ı:Mcxcıııe~lı".:~~~-:ı\:loı:ı1:11cıı:ıı::ıııı:ı=ıccı:xax:cı~cıc:ılOOO'ıooı en verimli lnkllAplan yapan büyük ph· 
den kalına eakl bir kilisesi vardır. Bir Elbiseden de slyetln bu yıldönümünde duyduğu pek 
eok m~hur adamların. bu mpYanda edip ta 1 dil n-t haldı sevince tamamen lftlrak etmekte-
Enls!ne"hı memleketidir. sarru a ,....... yiz. 

Elbiaen lekelenine, temizlet; 
AMSTERDAM 
Felemmk'in ticaret merkezi olan bu 

şehre cFefomenk'ln Venediğb derler. 
Filhakika Amsterdam da Venedik gib5 
90 dan fazla bir takım adalar üzt>rinde 
inşa edllmtstir. Binalar ebPriyetle tu~
ladan ve altt, yedi katlıdır. 

UtanmL 1 e d e e 
1ucıcıı:ı:cıı:ı:cı=ıcıcıaaaucıcıcıooı:ıc:ı~cıc:ıc:ıcıc:ıoc zmır e yenı ıa-

Borsa şe teşkilatı 
Amıterdam şehri 1240 tım'binde Ams

tel nehri kenannda tesis edilmişfl. Am!9-
terdam ismi buradan f'"1ir. BUyUk ecr.a, 
tıeker, JrllmOş ve- alhn fabrikalanna ma
Hktlr. Nllfusu 715.900 kadaroıt'. 

---1·-

"RAMBURO 
Hamburv. Almanyarun simal denirl 

önlerlndt> Elbc nehri ha11cinde bul•ınan 
en bllvilk ve en işlek liman.dır Dt>nft
aen 105 kilometre UT.akta bulunmakla 
beraber, nehir al!?ında1d mrvkii t;~ret 
fcln pek elverişlidir. Çünkü H-ımburg 
Elbenin öyle bir 1erinde kurulmuştur 
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ELHAMRA'nın 
Bugün matinclerden itibarnı takdim ~ en bUyUk 
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GUze11ifrln~ doyulmaz bir şeheser 

Bir Balo Gecesi 
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fzmirde kunılııcak iaşe teşkilatiylc 
;ılakadar olmak Ozere Ticaret vekaleti 
müfettişlerinden Fikret ve Celal şehri
mize gelmişlerdir. 

İaşe teşkilntı için tzmirde bir teftiş 
bUro.su açılacaktır. 

ZABIT ADA 
·······-·· 
Ai'lır suf'ette yaPaladı 

Menemen kazasının Yanık köyUnde 
Hilsc~·in oğlu Mehmet Şimşek, nisanh
sına söz nttıl.:<ı için kızdıP,ıru söylediği 
ııyni köyden Mehmet oğ1u Ali Dl<..lciyi 
kama ile muhtelif yerlerinden ağır s\ı· 
rC'tte ynrnlam1şt1r. Suçlu yakalanarak 
adliyeye verilmlştir. 

ÇUVAL ÇALMIŞLAR 
Salepçi camii yakırunda Mehmet o~

lu Mustafa ve kansı Zehra, Cevdet 
Alanyalının palamut mağazasından lork 
beş adet bo, cuval çaldıkları iddiasiyle 
yakalanmışlardır. 

iııı çocalı arasında 
Karşıyakada Ali oğlu Hakkı isminde 

bir çocuk sebepsiz olarak arkad~ Meh
met oğlu Orhanı çakı i!e kamından ha· 
fif surette yaraladığından yakalanmış
tır. 

ilkbahar at koşuları bu
gün saat 15 te başlıyor 

~!""'!!"--...... ----..---s.x:~---------~ 

__ .... __ _ 
İngilizler AlmanlOI'• 
daha IJlr defa 
hayal lnlılsarına 
aığratac:alılardır .. 

--<>---

Bugün ~apılacaJı beş fıoşuya giren atlar hangi· 
ler.J ? .. • Koşu neticeıe .. ıne dair tahminler .. 

( Baştamfı 1. C1 Sttfıif ~t J 
B. llitler Baharda denizaltı ~ 

on misli iddetleneceğini söyl~ : 
gilterc, Almanyanın kış mevsim!nde 
a ettiği bir çok denizaltılar ve ~ 

relerle lngiltereyi abloka teşebb · 11' 
tekrar edcceğlni bilmez değildir ... ~~ 
beklenen taarruzun aVakıbını ..
ederek icap eden tedbirleri aı~· 

X~'IC---------
tlkbahar at koşuları bugün Kızılçullu 

nlnnında yapılacaktır. ~oşulara saat 14 
değil, 15 te- başlan"<'aktır. Altı hafta de
va'tl edec"k olan ilkbahar 1tt koc;ulanna 
Snlih T--mf"1in. Halim Saidin K~ra Os
manların ve diğer tanınmış kh'1Selerin 
yctişlirrnis oHu klnrı giMde atlar geti
rilMis bulunmnktadır. 

Bu hnfta karacak atlann co~ tzmir
de ilk defa olrırnk yımc;ocakln~dı~ Bu iti
barla koşuların çok enteresan ve kala
balık olncağı nnlasıldığından: halkın ra
h<>tçn bilet nlnbilmesinl temin rnaksa
rfile kişe adedi 15 e iblfığ edilmiş ve yl)o 
nidt'n ba7.ı memurlar bu işe tayin edil
'l HC'rdir. 

BtRtNCt KOŞU 
Kosulnrın pro"ramı sudur: 
Birinci koşu· Hiç koşu kazanmam~ 

• nnm knn tngillz taylarına mahsustur. 
Giren atlar ve blnidlt"rl şunlardır: 

1 - 54,5 kiloyla Elhan, binicisi Hor
vat, 

2 - 54.5 kiloyla Birsen, binicisi Ham
ıU, 

~ - 56 kiJoyla Aclan, binicisi Ahmet. 
4 - 56 kiloyla Heve!!, binicisi Musta· 

fn, 
5 - 56 kiloyla Selçuk. .binicisi Şakir, 
Bu taylann hiç yanşmamı5 bulunma

ları, h:ınpislnln ga1ip gelece~i hakkında 
fikir se.rdinden bizi alıkoymaktadır. Bu
nunla beraber Ha11m Saldin Elhani ile 
K Osmanın Hevesi itina ile yet~tlrU
miş gltzel taylnrdır. 

lK.tNCt KOSU 
Handihptır. 4 ve daha yukarı Y8f

taki yanm kan İngiliz atlarına mahswı
lur. Mt>Safe 1800 metrcdlr. 

Bu ko~uya giren atlar ve binicileri 
"unlardır: 

1 - 52 kiloyla Ceylln, blnictsi Bay. 
ram. 

2 - 58 kiloyla GUllU, binicisi B. Ba
laska. 

3 - 62 kiloyla AleeylAn, blnlclsi Mus
tafa. 

Ankara kn,ulannda muvaffakıyet 
·östl'Ten GUUUnUn Ceyl!nlar arasında 

ne yaoa<"P.~t he1< cnmektedir. 
üÇONCU KOŞU 
3 yPsındEt ve bul1ilne kadar kauındık

h:rı ik~m!veler y~kUnU cıoo lirayı dol
durm.ınn 1nciliz f"ylnrına mı:ı.bsustur. 
:ı1rc:tıf .. ROO ınetredir. 

Ru kot!uya '!ft'f>nler berveçht itidir: 
1 - 56,5 kiloyfa Yetiş, bini.elsi Rıd

van, 
2 - 58 kiloyla Subutay, binicisi Bay

ram, 

3 - 56 kiloyla Al kız, binicisi Baha, 
4 - 58 kiloyla Ruva, binicisi Musta

fa. 
Dört tay da İzmirde ilk de!n yanşa. 

caklnrdır. Yetiş, Subutay ve Ruvnnın 
tzmir, tmınbul koşularında müteaddit 
blrlneilik ve ikincilikleri vardır. Al Kız 
yenidir, fakat o da nıklpleri ayarında. 
dır. Çifte baluiinde bu koşuda olması, 
ko~ncak tayların hemen hemen bir ayar-
da bulunması, bu ko~uya ehemmiyet 
verdiıınelctedir. Mesafenin kısa oluşuna 
~öre Startta önil tutanın yanşı birincl
lildc b~aracağı siiphcslz gibidir. Bu
nunla beraber Salih Temelin Subutayı
nı ynrı,ın favorisi obrak gösterebiliriz. 

DöRDUNCO KOŞU 
4 yaşındaki arnp at~rına maruustur 

M s~fC" 1600 metrC"dir. 
Girenler sunlardır: 
1 - 60 kiloyla Şimşek, binicisi M h

mct, 
2 - GO kiloyla GBnen, blnklsi O!!man, 
3 - GO kiloyla Yıldınm, blnlcl.st Ah

met, 
4 - 56 kiloyla Nergb, binicisi Davut. 
5 - 58 kiloyla Sitil Barani, hlnlclBi 

Mustafa. 
fzmlrde ilk defa yarışacak • bu atlar 

Ankara ve ~tanbulda da. koşmamı"lar
d ır. Çifte bahisle de alAkadar olan bu 
k~ allrprizU olaeakttr. Jokey Mustafa 
ile Davudun atlannı blrinci gettnne\c 
i~n bUtlln meharetlerlnl g6sterece~1 ve 
ikl<dnln mücadele edeeejtt muhakkaktır. 
Bundan dlğerlerinln htlfade edip ede
mlyeceğinl ve hangbinin blrlnel gelece
~lnt ancak k~lann sonunda ağrenebl· 
lece~z. 

BF..ŞtNCt KOŞU 
4 ve daha yukan ya,ta yerli yanm 

kan İngiliz ııtlartna mahsustur. Me!afe 
1800 metredir. Bu koşuya yazılan atlar 
ve blnlcilerl ~unlardır: 

1 - 67 Kiloyla Şlp'lca, blnlctsl Zeke
riya, 

2 - 66.5 kiloyla Romans, blnfcbl Hor
vat, 
~ - 6S kiloyla Taf[>tn&t', binlel~l Mus
~. 

Bu koşu da cok hev~f'antı P,e('ecektir 
~imdiye k::.dar ka:uı.nd•kl~n i'tt:ımty ler 
yekOmı 1600'20 O lira tumn bu U~ koşu 
ntının bir çok birincilik ve 1Hne!li1r-Jerl 
vardır. f:ımlrlilerln iylı-e tanıdı~t ve be
ğendikleri Şipka, Romans ve Taııpmnr 
yarı .. ında ko~unun faVQrui olarak emnl. 
yelle ~füıterll me1 .. Bununla bembe" ra
kiplerine birinciliıTi bıraksa dn. bu hnk
kmdan kolay vaz geçmiyec,,ktir. 

N.RUÇ 

• EMAYKU!' 
GİDİY R ... 

1941 fuarının nfiş ve bröşürleri müte- Bir kaç günden beri şehrimizde bulu-
hassıs ressamlara çok gilz.el bir şekilde nan eski vnlimlz dAhllive vekA,eti mU!'l
hazırlntılmı.ştır. tesan bav Etem Aykut bu sabahki tren-

BugUn 1...tnnbula hareket edecek olan lf' Balıkesire gidecektir. 
:Belediye reis muavini B. Sunt Yurdko- Bir kaç gün orada kaldıktan sonra 
ru, broşUrlerln tab'ı i~in İstanbulda te- KUtahya yollyle Ankaraya avdet ede-
maslarda bulunacaktır. cektir. 

---.er:•-
Belediye reisinin 
tetlıilılerL 
Belediye r~W doktor Behçet Uz, diln 

yanında mllhendisler oldu~ halde şeh· 
rln muhtc1if yerlerindeki belediye lnşa
atlyle Fevzipa$a bulvarının sUratle açıl
ması kin istlmlW icap eden binaları 
tetkik etmiştir. 

, 
Mahlıeıne ııatlplerl 
al'asında.. 
Karaburun Mahkemesi başkAtibl fh. 

san Uneayır ~me mahkemesi ~
tipliğine, Kematna~ mahkemesi zabıt 
katiplerincfon Haut Krant terfian Ka
raburun mehkemesl b~Atipllğine nak
ledilm~erdir. 

Son on h:ıftnlık rakamlar ingiliz d~ 
masının denizaltılarla mUcadel~ 
daha fazla muvaffak olduğunu, denı
tılann razJnla an adedi nisbetinde ":! 
nlon denizalblann say1Sı da nrtt1J ... 
gii tcrmcktcdir. 

Deniuıltı tehlikesini kontrol al': 
atarak mağlUp edecek ba~lıca untıur~ 
~Uk harp gemileri olduğu malfi~.:i'. 
Bunun için Amrrika Uk hamJede ~ 
tereye yüzlerce hücumbotu. torpi~ 
ve muhrip verecektir. Bu sayede P"" 
nikbin olan Alman mizacının bir .'!! 
dnha ha)·al inkisanna uit'tyacağl ..... 
\•etle tahmin edilebilir. 

Deniz aşm scvkiyalw emniyeti '1!~ 
lesi ingilterc kadar Amerikayı da ıŞI"" 
etmektedir. Amerika bütUn bu yardıtl' 
lan Oscanlnrdn bahnlm:ık için ya~ 
yor. Hedef dııiktatörleri mnğlfıp edeev 
olan hamleleri lruvvetlendinncktir-. ~ 
halde Amerikanın icap ederse sevki~ 
kendi \·apnrlariyle ve kendi harp .. _~ 
terinin himayesi altında yapacagu-_ 
şüphe edemeyiz. Amerika denizaltı hl"' 
bini akamete u~tmak için hiç bir pf' 
reti csirgemiyecektlr. 

lla\•alora rellnce daha ,tındiden ~ 
manları tela~landıran bir vaziyet ...ı 
olmuştur. Almanyaoın hü)'iik san'r 
merkeılerine. Berline, Hamburga, JJtf' 
mene yapılan taarrudar ingili:z ~·~~ 
blanın bu son oJlarda ne kadar ~ 
bulduğunu göstermiştir. MUte~ 
nn kanaatlerine ~öre Whirlwfn4 ta'!1" 
relerlnln yeni tipleriyle Hawker Terfi' 
donun yeni ttplert Spitfire ve HUl'd~ 
farla birlikte Man$ sahlllerfnde ve ..., 
manya Uzerinde müth~ kasırgala~ .... 
pnrncak kudrettedirler. Bunlara A~ 
kadıtn ~dndcrildi~i haber verilen v~ 
kalelerin ittihaldyle f nı:tnz havacı~ 
ilkbahar tHmnunda Almanlann "" 
geri!fnde la\lmtyacaktır. 

ŞEVKE!' BfLGfll 

Bal kon da Alman malı1 

sadı ve Yugoslav ya 
[ Baştarafı J. ci Sahifede J 

lilotan He sUratli küçük gemiler ve ~ 
cük dcnh:nltılar güodcrmcL.'ie oJdu~ı.ı ... 
(fair gelen haberler, Ahnanvanın Yu°' 
seferini hilvük bir ciddiyetle telakki ; 
ti?:ine delil nddedilmekte.dir. 

Filhakikn Almantnr kara ordulnrtrt' 
beraber Adalar denizinde bu deniz kt•"" 
\'etlerini de kullanmak nh•etindedirld• 
Her halde Almanlar Yuna~hlann ceS" 
ret ve kuvvetlerini istisgnr etmek istt" 
miyorlar. 

Evvelce küçlik mikyasta hazırlııll~ 
harp plaru yerine şimdi miihim hih il. 
bir h:ırp için !Azım gelen geıüş hazırlı) 
lar yapılmaktadır. 

~· 

Ekmek fiati hafifcı 
arttırıldığı için 

[ Başta rafı 1. cl Sah if ed• J 
kamlarca hafifçe arttınlması bu nU""'° 
ylslere vesile olmuştur. 

Fakat ecnebt gazetelerinde çıkan ~ 
Suriye ile LUbnanda halle ile asker.~ 

Ge(en hafta e$Siz muvaffakıyet J.:.1vınan misfl!fiz harika .• 

Bu Kadın Benimdir 
rVRKÇE sozı.v VE İNGİl.IZCB •Ozı.CJ 

Her iki lisandaki kopyalannı birden olarak takdim edlyorm.. 

T ayyareSinemasında Tl:364 

Bu Hafta 2 Büyük Filim 

--~:.•-- polis arasında kanlı (al'l>ışmalar wP
buldumına dair olan haberlerin ~ 

lzmlrden gldenfeP.. o1du~nu Fransız ajansı yazm~~ 
Kars mebustan Kahraman An1dı ve Hldl5elerin bidayetinden şimdiye ICJIP""" 

Zihni Orhun 1stanbula, Dahiliye vekl- 10 kişi bile yaralanmamıttır. / 
leti hukuk mU iClviri Ekrem Ankaraya. 
Selçuk nahiyesi müdürü Nennl Selçu- ICISACA 

FOKS JURN~A • En 90D ve en trıUhim HARP haberleri.. 
SEAI\"SIJ\R : Bir Balo ~i : 1.30 - 5 - t DA BAŞLAR.. 1 
Bu kadın Benimdir : Türk esi 3 te ve Lıgi1izcesi 1' ele.. 
Cumartesi Yf! Pnar dinleri 11 de Türk_ce filim ile başlar .. 
Dİl ~~\T : llartıuun 1ler ~nfinde ilk seanslarda umz flatlerle her ild filmi 

4le Z llsanthı f'larak •örmek b'bUcllr. 

ı - TORKcz S&ıu ve $arkı)a: KIZll RAKKASE 
2 - FERNAN DELİN Yaralttl&: ZORAKi ASKER 

• 
MATİNELER: 2-5-8 de. Cumartesl. Pazar ıQıılert 12,30 da batJar 

P. Millt Emlak müfettişi Mehmet Şe- • • • • • • •• 
ref İstanbula gitmişlerdir. · 

Ferah tiyatrosu 
Yaza•: ECZACI KEMAL K.AK~ 

~~,_ .... !Jllr.l.,. ..... .,._. .. ..ı~aMGW:•••'"'4 '* ~ -.,._ ............................ ~ .......... !!lm ..... m1 ........ r111 

Beledlye tllf'afrndan 
cezaıanc1 .... ıanı,,,. 

Bir kaç glin evvel. lst.obulda ~ 
Pifk.in ekmek çıkamuyan bir (ınncs ... _ "'---"- 'I:' rah ~~ 

:· .. ·····~·················· .. ·············································~·········: 
~ § BUYUK I İKAYE i i 
• • • • . - . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kocamı ııçurumdan kurtardım! 
----------~s•x·~--------

- YAZAR : tlÇ YILDIZ 
ıo-

yım... lçkioin trsiri altında bana, bil· yUz g6steriyor. Fakat içinden benden 
mediğfm St"yfor sövledin... Bu sö'l.1erin nt>fret ediyor!> 
doğru oldu~una oo-indfm, cUnkU sen Hayat:ta kıymet ve'l'di~im biricik şey 
bun1an. bı\na itiraf etttf'/nin bile farkın- senin aşkını knybettiğiml kendi kendi~ 
da def,ıldin. Oh. Yavru. Simdiye kadar me tekrar ediyordum. Ne kadar faila 
beni sevdifine hiç inanmamısttm! Be- utanç duyarsam o kadar fazla !çivor
nimle evle-nt"ti~in dakikadan beri şüphe dum. Tam S8rh~" o1du1htm vuklt ·bile 
kurdu i~mi k~m~riyordu. <Onu ı:orta seni dilşUnmekteıi° hali dt>ğildim. Yalnız 
aldı~ım irin benilt'le C"Ylrndi. divordum. dün gece bent gerçektt"n sevdiğini, bana 
C•nkU hacka türln ya.,Amazdı ~ lc-te fu:ık olduğunu söyl .. dlğin vaktt. ancak 
bayle dilsünUyordum! Benim gibi bir o valot ne kadar de11 olduğumu anla. 
sarhoşu sevmesine imkftn yoktuT. M"r- dım. 
hamet ve vazife saikasiyle bana ı:rrter Keder yUkU altında eiilerek ba~ 

Ue yerlere Wkllren beş kişi belediyece uc uaquıua a: ,9 tiyatro.unun y -~~ 
yastığıma dayadL Bütün. vücudu hıç- bir birahaneye girdik. VLski 11ntarladı· para cezuma çarptınlmıtlanhr. nı guetelerde okumuştum. Elime~-
kınklarla tarsılıyordu. ğını en.di§e ile gördllm. Fakat Kahraman gazetelerin birinde de tiyatro bi~ 

Nihayet kendini biru toparlayınca, tebessUm ederek bnşını salladı ve iten- yanmış enkazını gördüm. yUreğiırl,.:; 
ıefkatle: disl için gelen Vıskiyl redddtl. ınallterage ıap11r UI" aı ladı .• Cocuklu~mda lstanbulun ~~ 

- Oh Yavru! dedi, israf ettiğim fffte- O vakıttan beri Uç sene ge;m~r. Ha- U t y• zevk ve neşe Atemi olan Sehzade ~ 
lerl düşUnüyonım! Seni bu kadar bed- calet ve fellketin en dibinden bizim için t k İ t• 1 onun tiyatrolannı hatırladım. Ranı ~ 
baht ettlğlm için kendimi hiç affedertıi- mesut ve sakin yeni blr ha}•at doğmUJ- ırıama 1 ıgar.ar geceleri rengllrenk fener ve kA~t-_ ..... 
yece~lrn. Bunu nlL'!.11 tamir edebilirim'? tur. Kocanı bir daha mehın ~a s{lslenen Ferah tiyatrosunda ~ * katiyen el •ilnnedl. [ Bııft.amfı t. cf Sa1tiftdt J namdar komi~ Hasan efendi ve .,. 
O akp.ın tiyatroya gittiğim vakıt, Kah- - S ON - panvastnın meşhur lşı.klar O'ı"l.l11ııtlcf" 
ramanı kızı Ue bıraktım. Onu kendisi bulanacak olan ita ieınller eald model madam Perozu, Şamramı, Virjinlyi 

........................................... 17 muhrip Mr n .. ---- --· )'apılm .. rU n'bi ld yatırmak btiyorou. Gece yarın, artist- • C • ' ' .......... ~ ... r .,,ı o um. " 
ter tiyatrodan çıkarlc:~ beni bekliyor- : anlanan Alev : 9 denlzalb Ye 55 lraralrot trernbl il• 18 Yanm asırdan fazla İstanbul Al~--
du.Dlmdik, yürUyUşnne hakfmdl. Omuz. ; ........................................ ; ldlçilk t«P1toclan miireklceptlr. rlnln !ahnesi olan bu binanın yp.ıılP"""" 
lan arkaya ge.rllm1~. bak~lan şeffaftı. Yeni lJil••llL Jaffıc1-uemf• ALMAN KOR,ANLARJNA. KARŞI ldeta hUznUmn uyandırdı. ~ 
Omuzlanma hlmayeldrane kolunu do- .JIMff ., MOCADELE KOMUT ANIJ~I Meşrutiyetin Uk gUnlerlnde (Sa .,_. 
ladı. zln brnldfl'- Meozııa Hfiniyet) piyesi burada oynanırkttl tr 

Bmimle birlikte cıkm1J olan Tevfik da ıa : Londra. 1 S ·c A A) - Amtrallık d~- ~ak olmus, m~hur avcı tabur1artvleııı,.tt 
ellerini hararetle sıktı. " ıırtnmnmnnt1nmmmmmm1Hı11tn1tmnmu.tt lreıl deni% :ro1lan komutanlığı vuifeııı. rah tiyatrosu abloka edilm~l. 31 bCI 

- Koca dostum! Tekrar tiyatroya ya- E Ailesinden .,.nlmak onun için;: nln Slr Percy NobJI! tarafından denıhde vak'a~nın arefesinde cereyan eden detcf 
zılmn'lc ister ml.sfn. n~ dersin? § mUthl~ bir imtihan ohntqtu. Kendi· 5 edlldiğinl blldirmelctedlr. Bu suretle hadise Feralı tiyatrosunun tarfhln 
KııhTaman ml"mnuniyetinden kır.ar- § nl yalım, hayat Ml'anndan mah-5 amiral Noble Atlu denWnde ıeyril ııe. rollerinden biridir. iJıf' 

dı . İhtiyar mlidlirlimiiz. benim hüı-ınct- E mm telik1d ehMi1cte lbn, bir «fhl-E fainl taciz eden Alman koraanlarına kar· Bina sahibi tnsaallah bu adı yı.1' 
li bakı~arım nltmda kulaeıma fısı1da- muıııııımıııııııımııırmımıııı•mmıııııımı1Uı p mücadele eden fneiliı.: deniz kuvvetle· ederek bir modern Ferah tıyatrOSU 
dı: cSon bir tecrübe!> ve böylece yakın , yarın IHıflJYOPUZ.. rinin idarcalni ele almış demektir. makta geç kalm8Sln .. 
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[ Baştanıfı 1. ci Sahifede ] 

•••••••••••••• / 

"T enaaühii Eroala,, 'a inanır mııınıs ? 
~~ 

Okurlar arasmda ne kadar meraklı mq olan enerjinin bir parçasa olduğunu 
oclilmlftir. Cenealdıdaende kömür- utlar var! Bu r.atlardaıı biri t1şemneden kabul eder.-ıis. o Yaldt maeJe büsbG-
den tunl petrol istihsal edilen büyük bir mektup yazmış, benden bwıu soru- Uln de~. 
hidrojevoıyon teıbahna karyı muvaffa- yor. Şahsen buna inanıp inanmamam in.sanın vücudunu tqkil eden mad
kıyetle büyük bir taarruz yapı1mJ4hr. kendisine pek tc allka verm~ gerek.. delerin bepll topraktan gelir. Vücudu-

Diiaeldoıf endüstrisi nuntakuma Kendisi inanıyor da bir fikir arknda$ı mU%Un atıl ıcltlinl veren n en kibar 
..... _ n- kup yapdan taarnJzda cenit milcyuta arıyor, desem mektup zarfının üzerin· maddesi aaydığımlZ albümin de bun
--ııeı-Jfıan gazetelerinin yangın bombalan kwlanılnuttır. deki posta damgasına bakılmc.a aramız- dan mü.teana değildir. Onun da ille. 
llefı.ıyatı insana ini Rur mıntakasıntn diğer kısımlannda da haylice uzun mesafe var, sık sık gö- kaynağı topraktaki kathonla. azot ve 

IJ fabrikalar, münakalt- yolları ve diğer rüşmck kabil değil. Onun için bunu sor- kükürtle sudur. Bu ma<ldelerl nebatlar 
k~ qıSSf Veriyor.. hedefler tesirli şekilde bombalanmıştır. ması cTenaslihU ervah• nazariyesinin topraktan çekerek ve türlü tGrlü kim-

1'f;:>'0rk, l~ (A.A~ - Gueteler. ve Tayyarelerimiz Norveçtcn garbi şimdiki hayat ilminde yeri olup olmadı- ya muamelelerinden geçirerek lnsanla-
9' ~ harbın yem saOıuında Bll'le- Fransaya kadar uzanan sahilierde muh- ~ını anlamaktır, zannediyorum. ra ve hayvanlara gıda diye verirler. 

Umumun isteğile YENiDE 

KAHVECi GUZELi 
BİR KAC GÜN DAHA CÖSl'ERİLECEKTiR.. r·················: .................. .. 

: iLK DEFA : Yeni ilavesi i iLK DEFA i .................... . ................. .. 
NİK KARTER Büyük hafiye 

SEANSLAR: JL15 - %.15 - 5.15 
8.15 te.. Cumartesi, Pazar 9.38 da ba la1' 

la it trikanm büyük bir rol oynama· telif noktalan. gemileri doklım, tayya- Bence bu nazariyenin yeni hayat il- Sonra o maddeler, türlü türlü kimya 
~ ~ aJcJuğuna yazıyorlar. Gazete- re meydanlarını bombardıman ctmişl .. r- m inde yeri olsa da olmasa da, ilkin, na- muamelelerinden geçtikten sonn ge: ---.-Z-.,.-.-R-D_E_F_r_E_R_D_.a_RL_l,.1PIDA,.. .• 
4.:.._,_ uaşınakalclcrini olruı'ken insan dir. Bu muazzam tıuı.nuzda yalnız iki zariye bir taraftan ferahlık ver ecek, bir ne toprağa giderler. Hayat topraktakı M: a Q n 
ı..:::"1bntn Atlantik yollannı açık bu· Brltanya tayyaresi kaybedilmiştir. tnraftan da korkunç bir şiirdir : Hintli maddelerin bir cdevrlda~m~ yapma- 2)/3/931 tarihine kadar haxinede taksitle mesken, z.iraata mahllU arul 
~k ~in her mesuliyeti kendi Amsterdıım, 1' ( .ı\.A) _ O. N. B. bir büyük. adanun .hay~t tarihini o~r- ından baş.ka bir ~ey de~ildır. ve toprak mahsullerini hazırlayan, imal ve tufiye eden veya faaliyeti toprak 
~ aldığını 7.annetmektedir. Sabtk ajansı bildiriyor: lngHiz hava kuvvetleri ken .beş milycn ~ .Yliz ~n. ~yıl ön- Bu devır ean~St~da hır azot at.om.u- mahsullerlle alakalı bulunan imal&tbane, fabrika ve ~ümuili gayri menkul 
s;_;P1er cemiyeti reisi Ferner Ame- perşembe günü Ho1Jandn arazisine bir ce hır bahçede çıçek ıken ıkı milyon şu nun bir aTalık ~ıçeg,.. sonra da Hınd~ aahn alanlann mütebaki borçlan. 397S numaralı kanun mucibince 940 mall 
~ in:iltereye Aevldyatı kendi va- çok bomba atmışlardır Bombalımn ek- kadar sene sonra bir böcek. en sonra da tandaki büyük filozof Yivaka gibi bir 11enesinden itibaren ylnni 11eneye tecil edilmiftir. 
~ le Yllpmasuıı ve bu sevkiyatı serisi kırlara düşmfüıtür. Bombalar bazı dchll sahibi bir ins~ olduğunu öğre~- daha sahibinin bey.dne, da~a ... •on:a 1 - Mesken: 

Je ebnwru istemiştir. yerlerde evlere. bir romcköre ve çiftlik- ~ek ne kadar ho~ gıder. Sonra da hır toprak arasınd": gecı~en ~bir bocegın vu- Bir kimsenin ayni kaza dahilinde, maliyeden tabitlc aldığı evden başka 
A - lere hafif hasarlar yapmıştır. Bir sivil ınsanın bu seferki hayntmdan sonra ge- cuduna geçmcsıne hıç bır mana yoktur. uhdci tasarrufunda diğer bir evi yoksa bu satın aldığı ev mesken addedilir. 
C'\ h-1; • k d •• t ölmüş altı sivil de varalanmıstır. ne bir çiçek olabileceğini dUşütımt'k yü- Şu halde Hintlilerin tenosüh nazariye- Ve tecilden istifade eder. Bunun için de müşterinin, itbu ev merkez kaza da-

-u erı 8 8 mu • Lon.d l c (AA) _ 0 .. ~ b _ reğe teselli ve fernhhk verir. "ini de, hayatın bir devirden ibaret ol- hilinde kain ise belediye zabıtasından, nahiyelerde ise nahiye müailrlüklerin. 

b ra, " uşman om K.o k 1 • · Hin d ::... 1 t 1 blr tilr diy den Ye köylerde ise ihtiyar h.-.etlerinckn kaza dahilinde uhdei tasarrufunda • bardıman tayyeıreler gece büyük bir li dr ~ç o ~kı dadisi, ~ nauırıylcdyı t. elu~ku~~ an aekmıy~ çkaUıpnl e _,, 
ış b• • •k f 1. .. i 1 d" B f 1. t ler en oğrcnıp en ne ma e en Fi- t a ıu etm mum n o ur. başkaca evi olmadığına dair resmi bir vesika alıp defterdarlık' Milli Emlak lr Yeni Pi e aa ıyet gosterm ş er ır u an ıve sa. fil fun b l nl d C k y l b' k kli.. mu"du"rlü'U:ne te-d'ı ---ft: s~-- .ı~-. • hasına memleketin ekser bölge~i da- ~gur OU> aşına ge e er ~ : o n nız. o nazariyenin ır e ~ . gi KU • ~"-- :UlZ.UTiwr 

hil olmuştur Clyt hölaesi tekrar tıuırru- bılen çok yonılır, derler. Onun gıbi, pek bu zamanda meydnnn çıkıyor: Dunya- 2 - Ziraata maluua arazi: tay B 8• za uğramış,. bir apart~an bloku )1kıl- çok ~y bildiği ?a1de. Hindis~~da Yivn- da yaşıyan canlı cisimleri idare edecek Merkez kaza hududu dahil veya harlclnde olmalarına: Bağ, bahçe. meyve-y re 1 mıı. bir knç kişi ölmüş ve yaralanmış- k:ı fılozofu~ ~~ll'.onl~ca yıl on~e şeklı ıazot sermaye~l, ne de olsa. mahduttur. lfk veya tarla gibi cins farkına bakılmabwn :r;İraata m~! afaziyi satın alan
tır. Doğu oimıılde bir knç ev taarruza olnn lotosv çıçegı1:"1 hır adı.~ Hint ha~- ~u sermayenın kaybolmaması !çln canlı lar bu knunun tecil hükmünden istifade ederler. Anıala:"bu hükümden mU.-

yaplld. uğramlftır ölü v.: yaralı adedi yük~k lası ol~u~unu ~~e~emcdiğınden . o ~': cıslmlerln k~llan~_ıkları. ~ekmıl azotun temadır. 
değildir. BaZl verlerdc ikamet~Mılıır hıı- ~klc hızım yediğımız bakln:ıın ~çeğ~ı tekr:'r top~aga _donmesı lAzımdır. Hal- Belediye hududu dahilinde arazi iı\taata mahsua ana malılyetindedir. 

w ... • zıhninde kanştmnış ve büyük Hınt Fı- buki her gün aıans haberlerinden duy- Ancak. bu gibi arazinin arsa olmayıp halen zira&"tta~ kııllanılmakta olduğu. 
-O- sara ugramış~r. l f ckl' . ·r. k . . b '· w b L k fmd zt d 1 .. nd -''-- L ı..'.' - -"- ile _ıL dild' a fil talı Londra. 1 s (A A) - Resmen bildi- ozo unun ş ını ç.ı~ncmeme ıçın a~: dugumuz ombalamalarda pe.- ço müıteri tara an raat mü ür üğG en aunacaıı.: olr YeR&a levan• e .. 

111... osunun &1 ildiwin •· b ' ı ·1· b 1 k 1• • in yemekten, hottA bakla tarlasından ezot sarfedilir. lıin acınacak tarafı bu il takdirde o miifteri 397S numaralı kanunun tecile müteallik hükmünden i.-
-•.ıresl f..tn ~ -••"- r g e gore ır mu ız a ı ç.1 gem aı kte d . l>akı t 0 b . . fa"d ed 

~· ~ ,...._,-- düımanın Dornie tipindeki bir toyyare- ~e~~ . n ~a ~ ı. nun . u a:r.otun hep havaya vıtmeıidır._ Havaya ti e et'. 
~ ınD"on dolar! · · t h · t ti halnu bilen dUşmaıılan hır gün kcndısı- ıiden azot ta bir daha topraga d3ne- 3 - Toprak. mahsulleriai haztdıyan, imal ~ tufiye eden veya faaliyeti. 

-" ınu a rıp e mış r. .. ni bir bakla tarlasının kenarında kıstıra. mez. H'lvaya giden hayata yabane1 toprak mahsullerile alllcaL bulunu lmalithane. fabrika ve miimuili gayıl 
~ ili (A.A) - Kurtia Sa)'t Londra, 15 (A.~~ .. -. .~~e dort rak telef etmiş olduklarını, bir kitapta 1,"Eot kalır. Bu tayyare harbinin, blltGn menkuller: 
'1.i.i'ec:ı.r--- fabribıan tlilnTada mevcut düşman tayya .. eai duııurülmuıtu.r. okumuş olmasanız bile, elbette işitınişsi- hawatın istikbaline de ne kadar zarar '"·-. -itik. ftndtk. f1lt1k n badem eibl sn•haılleri çekirdek veya kahWc.-
L - MI tan'arelerioe her hakun- Derli 15 (AA) Stef aj " .._....,,.. w-
~- cek GstUa Jeni bir ..:1re tavvaresi .. n. · - a~ı j ~!" nizdir. verdiğini tahmin edeblliralniz.. lanndan •)'Irmak. tohum w: çeklrdelcten yağ istihsal ve}'B bu gibi yailan tu-
~ tttltbü ...- u bildırıyor: 12 - 13 mart ı.t«csı ngıl12. Kuru bakla ezmesinin en lezzetli ye- C. A. fiye etmek. hububatı lanrak •8'"1l Uiüterelc un Ye ermall maddlere t;erinnek 
~ ta DAn elmiftir. Ba bombar· tayyarelerinin Bcrline hflcumunda 26 meklcrden biri olduğu bu mevsimde Fi- ve ealre gibi amellyeled yapatt tmallthane, fabrika '"' -U Wnalan -ta 
~ ikiY)'Uelert halen meveut tan'•· kişi ölmil,, !8 iri i yaralanmıstır. sagur filozofun h.ikAyesini hatırlattığım- ahmt olanlar da '97S namuah kanan hükmünden btlfade eclchileceklerdir. 
~~ lft~~~d~~ ~ı.ac:: Londra. 15 (A.A) - Mehtap dolRyı- dan dolayı - filozofun dil işlerinde cahil- Ankara radyosu 4 - Ba hU9119ta adm fazla milat almk Uıteyenlerin Milli f.mllk müdiia 

,_ siyle İngiltere ve garbt Almanya tize· liğinden çıkan insan ve bakla nazariye- 16i&ne mUncaat etmeleri llln olunur. 14 16 992 (620) 
~ r..ı.; " sOratleri HO kilometre da· rinde yeni hava muharebeleri o1mu,_ sine inanmadı~ım fcin - bana öfkelen-s:.:_eaktar. Ayni 7.ammda ditcr tur. İngiliz bombardıman teşekkUlleri me7.siniz, diye umarım. 0 

'-ıii; lll&hJa taJJU'fllerinden Wr misli UçilncU .ıecedir Almanyaya yeniden ta- Baklanın tazesini de, kurusunu da 9,00 program ve memleket .. tayan 
Aı.-..:= _tedds eiileeektir. am.ız ctmis1erdir. . lezzetli yemek olarak aYırdıktan sonro 9,03 ajane haberleri, 9, 18 müzik: (pl) 
tA:'!t~ PILosUNUN İngiltere üzerinde üçü avcılar, bin asıl •lenasUhU ervah• nazariyesinin şirn~ 9,45 10,00 eY kadını - yemek l1atmi. 
\'·-.•ıxat daft bataryalar tarafından d~rt düşman dilci hayat ilminde yeri olup olmadığına 12,30 progTanı ve memleket ... t ayan. 

llt ~ 15 (A.A) -Mebusan me.> tayyaresi düşllrülmtistür. Üç gecede gelince: 12,33 müzik: su eserleri. 12,SO ajans 
~ '4'10knnus filosu tesisi için Uç mil· dtlşilrülen d~man tayyareleıinin yekö- insanın vücudundan ayn bir ruhu haberleri, 13,05 mCzik: beraber Te tek 
~ nıllyon dolarlık Üyihaya bbul nu 26 yı. 1 marttan beri dUşUrülenler ise bulunduğuna inanınca 0 nazariyenin şarkılar, t 3,25 14,30 müzik: radyo aa-

Ye Ayana göndermiştir. otuz dokuzu bulmuştur. Diğer iki dil.<;- bayat ilminde yerini aramak şilpbesiı lon orkeatruı. 18 00 program ve ınem-
~ & M KIR I D & man tayyaresi işgal albndaki Uslerlnde boşa c;ıkar. Zaten insanın ayrıca bir nı· leket saat ayan, 18,03 konUflDA: ziraat 

.. 
._ ~ .. tahrip edilmlelerdir. hu bulunduğunu kabul eden psikoloji takvimi, 18,08 mii7.ik: radyo caz orku-
eJ1elclndan........ EVVELKt GONKU mUtehassıslan hayvanlarda ve nebatlar- trası, 18,SO müzik: büyük faaıl heyeti. 

IÖNnl81'e d VAZIYET da ruh olabileceğini kabul ebnezJer. 19,30 memleket saat ayan ve ajana ha. 
4\nıcam, yap 1111.. Londra, 15 (AA) - Hava ve dahi- Onun icin insanın ruhu nebattan yahut berleri, 19.45 mUzik: Halk tUrk.illerl ve 

' 15 (A.A) - Kızılay cemiye- 11 emniyet nezaretinin dünkü tebliği: havvandan geldiğini yahut sonradan on- kanşık ıarlular, 20, 15 müzik: karbare 
~ merkezinden bildirilmiştir: Pelt az düıman tayyaresi bugin in. nra gidecej!ini dilşilnmek bile faydasız müziği, 20,45 müzik: Beraber ve tek 
~ \._ da hasan mucıp olan Kaba e-iliz sahill,.rini geçml!ılerdir. Bomba bir -zahmet olur. 11arkılar, 21, 1 S konu~a. 21,.30 müzik: 
trlut. .... ~Yellnından dola:vı mua.enete Mlliıhiana dair hlç bh haber selmemi.. Fakat r\ıh ,,.;ftne eaıirf1 ,..but lcud..t CNia-'niu.ıld.I- Beeehcnren. 21 .. SO milzlk: 
tihi~ olanfara yardun için l4 mart ta- tir. Bu ubah bir dH,man bombardıman tabirlerini kuJJanırsaruz ve insandaki (pi) 22,30 memlelı:et aaat ayan. •fana 
~-~et. Canlan Kızılay merkezi namına, tayyaresi avc !arımız tarafından yaka· enerjinin bütün vü~udunun her zerre- haberleri ve ajanı spor servisi. 22,SO 
ıı;;utıtı Ziraat bankası vasıtasiyle 500 lanarak Cal ayaleti ıahill,.rf yekınında 9nde bulunduğunu, hem de gilneşten müzik: (pl), 23,25 23,30 yarınki pro-
'•••~e 40 cadır gönderilrric;tir. dl"ni~e düşiirülmücıtü r. ı:.?l ien ve canlı cisi'Yllerin hepsine yayıl- gram ve kapanl§. 

l<ı~·;·~~;~·;;;i:;;·~~··;;~:·············:::··································i~~;~·~i~~~i·~;~~~:;.··i;~:··························· .. ······· .. ······· 
ba ô1NDEN: LUcUNDAN: 1941 

dj\0 \'~~ Orınaıi idaresi tarafından Sey- (Ahmet ve Asım Uz kardetler) tL 
ltıkt Yünde Tayyare alnyı 24 UncU bö- carct unvnnile iz.mirde birinci Sipahi 
'1eyh· l.f uharrem oğlu Mehmet onbma pnznnnda 1 S - 1 7 numaralı mağazada 
~ne nçtığı alacak davasının duruş- hA:z:.ır elbise ticaretiJe i tigııl eden i•bu 
h\ı'kulcda ikametrrAhı meçhul kaldığından s~rketin ticar,.t unvem ve ııirket muka-
lıtı • 'Usulü muhakemeleri knnununun velenamesi ticaret kanunu hükümlerine 
liı.tıtıl'f ftladdl'!t muetblnee ilAnen teb- Sağlığın lm-r:ıetıni takdir eden Ba- göre sicilin 296 r.umıırasına kayt ve 

KOLOf-YASI 
Ecza<'l KEMAL AKT .. SIN 

ŞA HESERU·:RtNoma_ dttt le1'.sına karar verilmiş olduğun- yanlan:'! AdPt zrunanlannda seve se- tescil edildiği Hlu. olunur. 
1.\ ~~ddl'ia1l'yhln muhakemt"nin mual- \•e kullanacağı mikropsuz, ufak, yu- ızmlr sicili ticaret memuru reımi a, .M 
llQ ..: unduğu 2(}.3.;941 Perşembe gil- muşak ve Sthht en birinci mahrem mührü ,.e F T enik imzası ,_••••••••••••••1111..-' 

. HiLAL ECZ NESJ 

~~esıt 10 da İzmir Sulh Hukuk mah· tU\'Blet bezleridır. En ınce elbiseler 1 : MUKAVELE 
~ . nde hazır bulunması veya bir ve- altında bue bellı olmn. 
~ı~errnesı lUzumu tehll~ makamıtıP. FEıfJI. l'E BAOI 

o ak u~L"re il!n olunur. 
Bugün bin dokuz yüz kırk bir ıeneai 

mart ayın10 Q:t ikinci çarpamba günü-
~... 1011 (636) 
, .... :lfl'"llHllllllllHIHllllllHlf!ll'!'llllllHI~ 

ı~ıralık nazıno~ i ~ -
lt~1lı• a?;.u sahil Bost.-ınh nihaye- § 
~ A.bdu lllllraeaat yeri Kf'!'re!tecllerde E 
~ rrıhrrıan hn 'o 10-11 : - -llhıu-. ı-~ (6~3) = 

~nnede. kadın berberlerinde dür. 12/ 3/941 
Ye tuvalet mAfı'au.lannda buJunw. Ben zirdeki in:zö ve mührün vazıı 

't ' Türkive Cumhuriyeti kanunlannın hah· 
.,ettiği nlahiyetler1 hP.İ7 lzmir birinci 

lZMJR 1 mel 1CRA M&~URLU-
C. l~AN: 

met ve Asım Uz kardqler olup merkezi 
lzmirdlr. 

Madde: 7 - Şirketin sermayesi cem
an ( 10,000) on bin Türk llra11ndan iba
ret olup her bir terik Beter bin lira vaz
etmişlerdir. Ve bu sermayenin tamamı 
da elyevm mağazalarda mevcut hazır 
elbi eden ibarettir. 

Madde: 8 - Şeri1clerin kar veya za
rardaki hissel if tlraldyelerl yan yarıya
dır. 

Madde: 9 - Her bir terik firketi 
alakadar eden bU'umum muıımelAt Yr. 

fnlds,,,.laf' IZllllP aa.lllflcU1rıt1t1tnc1en : 
343 7 sayılı kanunun on yeclind maddesine gBre Cavurltöy, Odemı,. 1 ue. 

bölgelerinde iyi fide, b1 tGtün yedttf renler Ye iyi denk ve fenn1 fldecilllc n 
kunıtma yeri ,.panlar aTaanda blr müaahah açılacaktJT. 
Müabakada kazananlardan birinci Ye ikinci gelenlere para n taltdb.ıatnıi 

6ıiünc8. dördüncü ft bctinei trelenlere y~ birer ta1cdimame nrilee-ek w 
bzanaı:llar gazetelerle illn edileceklerdir. 

1 - En ly{ ftde Te fenni fidelikltt Canırköyllnde 8/Nl.aan/941 öe öd .. 
mit Te Tirede 1 /Nlaan/94 t de Ye mahallerinde. 

2 - En iyi tOtOn Ye fenni kUNtma yerleri Gavurköyde 1S/Hazhtn/941 
de ödemİf Ye Tire mmtakalannda 8/Haziran/941 de ve malıallerinde. 

J - En iyi denkler CaTUrltöyde. ödemiı ve Tircde 16 ilkteınn 9-41 tari
hinde müneaat edeceklerin kendi köylerinde kanunun on yedinci madde91n
c:lekl heyetler ta11lfından göriilecektir 

Müsabakaya lştirlk etmek lstlyenJerln blorer dilekçe n .. blldlrlten ta~ 
den önce mıı'hııUt inhlsarlıır idarelerine müracaatlan lhımdtl'. 

Yulı:anda hlldlrfl- tarlhlerd- eonra yapdacak müntf"alltlaT kabul olao...,.. 
yacaktır. 14 16 9S8 (616) 

inhisarlar lzmlr 2'ittün fab ilıasından : 
F ahrika dahilinC:lek.l kaldırımların inp ve tamirati ile kanalizuyon tamirab 

ek11iltmeve çıkanlmıştır. 
Her iki işin ke~if bedeli - 7290 • lıradır. 
Şartname ve keı1ifler her gün mesai saatleri dahillnde Alsan<"..:ıl •~ t\ıtün ~e'.>

rikasında görülebilir. 
E.kailtme 27/3/941 perıembe günü saat IStetütün fabrikuuıda mütetellil 

komisyon lıuzurunda açık olarak yapılacaktır. 
Muvakkat teminat - 546 - lira. 75 _ kuruıtur. 

Ek•Utmcyt ah·ctklerin en az bet bin 11ralık bu gibi i,lerl yaptıklarına dair 
vesika ibraz eylemleri lhımdrr. 
Eksiltmeye iştırllc edeceklerin teminat akçelerini iştirakten öoce nzneye 

yatınnıt olmalan f&J'tbr, 
16 20 24 954 tS91) 

Menemen Beledfye Riyasetinden : 
Belediyece gBsterilecek mahalde yapbrılması mukarrer 1642 tır,. 44 Jruruş ke

şifli parke taşı Ue kaldınm inşasına alt eksiltmeye teklif edilen pey llyık had 
glSrillmediğtnden eksiltme on gUn uzab larak !213/1941 cumartesi gUnU saat 
10 a talik ec:lilmiltir. Taliplerin gUnUnde Belediyeye müracaatlt~rl lUzwnu Uin 
olunur_ 1006 (635) 

Ortaklar Tarım Kredi Koope
ratifinden: ~ 1tttwau11n111111111ımım11n1111111111111 

tı~tc 2 ln-:1 SULH HUKUK HA-
~ lNnEN· 

Emlak ve ~·tam bankasına 1pote1<H 
olup gt·L"'Ul.!ma lı:a .. ar verilen fzmirde 
birinci Si.ll"ymaniye mahnllcsinde Mu
harrem ~olra~ında 21 taj No.l•ı ve tapu
nun kaydına göre 577 ad.,nın 6 p:ırsrlin
de kayıtlı Yesair lUzumlu iznh11tı dosya-

noteri Re•ad Köymı-n, lzmirde bahçe
lilet' hanında 12, 14 numaralı dairede 
vazife görmekte ik~n vakı talep ve da
vet üzerine ve kendisinden aldığım me
zuniyete binaen ve mumaileyhe niyabe
tt-n ben aıağıda imzatı mevzu mezktlr 
d!lire baı lcltibi Ahme Refik Geçtıın. 
lzmirde birinci C:ipehi pazarında 15. 
1 7 numaralı ticarethaneye gittiğimde 
orada hazır ve mukimler olup yanıma 
gelen ve tzmirde birinci Sipahi pazann
da 1 S, 17 numarada icrayı ticaret eden 
Mehmet oğullan Ahmet Uz ve kardeti 
Asım Uz' dan davetimin eebeblnl aordu
iumda resen bir ıirket mulcavelealnln 
tanzimini lstedlleı. Kendilerinin kanuni 
-hllyeti olduğunu anladım. lzmlrde Ka
rantina lnönU carletlnde Serin aparb
manmda N. 4 dairede Bohor oğlu A.,.. 
ner Eakenazi Ye Pl\ZU yerinde 94S nu
maralı eokakta 1 14 numaralı evde otu
ran Mehmet Hikmet oğlu Muıtafa Or. 
han Denlzyol tahlt ve maarif aıfahyle 
hazır bulunuyorlardı. Bu ~ahitll"rin pha
dete mani halleri olmadığı sorularak an
laı:ldı. Bunun üzerine aöze baılıyarak 
eıağıda yazılı ıartlu dairesinde tiTket 
muknelenamesl akt etmlılerdir. Şöy
le ld: 

tııahhüdat ve aalrede unY&nı f{rketi is- 1 1, A 1f 
timal etmek kaydiyle- münferiden imza Cinsi Jıfevlcil Köytı Dekar Takdir 

Sandı k~ idaresi tarafından M. aleyh 
"'llf 0YUnde mukim Pınui>qılı Dur
'41 ta~lu K6r Mustafa hakkında 24-2· 
lh~{lhJnde Yemin davetty"51 Uzerlne 
~"eti ~~Ye gebıem~ ve lklncl yemin 
~ılutu'°i11in lt-bliğınc karar verltm~ 
~l\u!\: an hukuk usuln muhakemeleri 
8 ga nun ~7 inci n .ad.lesine tevfikan 
?tl{ll'a~ ".arfında !stlda ile mahkemeye 
~911 at etmesine ve tayin edilen 20-
h~ıı- ~ti.hinde saat onda muhakemedP 
~llt'U~ u!unın~· ahi takdirde hüküm 

au,, 
0 

rn11 .ııayılaea~ı tebllt makamına 
tıar.ı ... ~l 17;n'k Uzere 2 inci Ye-min ihbar
~nen tebli~ 0'11nur. 

sındaki tapu kaydı ve vul~ret raporun
da ya:r.ılı (!iM) lira kıymetindeki evin 
mtilklyetl açık arttırma Aıretile ve 844 
No.lu kanun muclbln~ bir dt-fava mah
sus olmıtk U7.eı-e arttırması 15-4-~41 ta
rihinde S:ılı gUnll saat 11 de icra daftt
mh içinde Yl'Pı1mak füere bir ay mOd
detle satılığa knnu'd". Bu arttırma ne
ticl'sindeı sahş bedrli her n,. olursa ol
~un en çok uttıranın flzerine L'ıalesi ya-
rılacaktı!". Satış resin para ile olup mil~ 
teriden yalnız yUzde iki buçuk de1H\U
ye masrafı alınır. toot,..k saMbi alacak
lılarla d1,.I!!' a1aeakl:hnn ve :nifHk hak
kı sahiplerinin l!AYrİ mMlkul \!zerindeki 

f' OPERATOR 1'ak1a .. tl"'I huını~n"" faiz ve ma-cnfa dair 
t.~İll4tg İBRAHfM OKTE clnn iddalannı l?bU illn t,arihlnrfen iti
' ~."da tevdi edilen vazifesinin hJta haren 1 ~ gUn içinde evrakı mUsb!teleri-

C('{f lftaen avdet etmistir. le btrlikte memunvetlmh:e bildirmeleri 
._ dok:° Be,.Jer sokatında 18 nunuın- lı-ap eder. Ak~ hıtlde haldan taou sfcl
~e h or Ahdi l\1uhtar maayen~hane- lineeı malöm olma;fıkea payhı~aclan ha
~l!talarını kabul ve tedaviye h8'· rlç kalırlar. 5-4-"41 tarihinden itibu~ 
~ (429) c:artname her kt>M açıktır. Talip olanla-
~ rın yO .. de ye-dl buçuk temtnat akçası ve-

'l' .f\sc'*' LE&#@ % T yı:ı miltt bir bRnka ftlbıtr mektubu ve 
Aı_'lnı ~ .. 1 USTASI r.:>9-3569 do~a numarasn .. fzmtr btrfn-

· ~A.NJYOR.. el icra memurluğuna müracaattan illn 
l\ydı olunur. (634) 

~i..,aıı °a_ hattında Ortaklar istasyonu 
lırı i ~ Ortaklar Parke taşı ocak
lara ~~ tq islemesini iyi bilir usta-
t~.ın · \'aç vardır. 

F!tern ırde Gazi bulvannda Ahmet 
lstasy Buldanlıoğluna veya Ortaklar 
t edili:ı:t_• Tahir Erdura ~üraca-

Birinci ~ıf mfltehasm Doktor 

Demir All KAMÇIOGl.U 
Cnt ve Tenasül hastahklan ve 
EJ.EKTRIK TEDA VİLERl 

Blrincl S.Vler Soka!t No. 55... lmıir 
Elhamra Sineması arb!ında sabahtan 

r al( lannı kabul eder. 

Madde: 1 -Bu ıirket mukaftlealnin 
tanzim tarihl 12 mart 1941 ~mba 
günüdür. 

Madde: 2 - Şürekl Ahmet Uz ve 
Asım Uzdan mürekkep olup her ikisi
nin kanunt ikametg~hı lzmirde Caziler 
caddesinde Ranil sokağında alh sayılı 
hane olup bu ıi,.kete dahil baılca bir ıir
ket veya terik. yoktur. 

Madde: 3 - Bu ıtrket kollektif neV· 
indedir. 

Madde: 4 - Şirketin merkezi ticare
ti: tzmirde birinci sipahi pazannda 1 S, 
17 numaralı mağualardır. 

Madde: S - Şirketin menuu hazır 
clbisecilik ticaretiyle iftigal etmekten 
ibarettir. 

kovmağa sal&hiyettardır. edilen kıymet 
Madde: 1 O - Bu ıirket mu1cuele. Ura 

Tapu senedinm 
Tarihi No. 

nıuncııfnin müddeti, muknele tArihln- _ _ -
den itibaren bet sene müddetle devıım fndr bahc-1 Yel beleni Ortaklar 19 900 Haziran 933 38-19 
edecektir. Yani ,uket 12/mllrt/1941 Zeytinlik : : zo 150 20 
tarihinde baılar Te 12/mart/1946 tarl- Zeytinlik Çamlık Dereköy 'I 350 1'I 
hinde nihayet bulur. Şayet müddetin nf- zeytinlik : : 6 zso : : 21 
hayetinden ikl ay vvel tcrlkler, tirketln Hali tasfiyede bultman Reşadiye İndr milstahsillerl İtibar Kooperatif ban
tasfiyesi hakltınd.ı yekdiierine resmt ee- kamun tahtı tasarrufunda bulunan yukanda yazılı pyrl menkuller 13 mart Ml 
kUde lhllan keyfiyet f'tmedilderl takdir- tarihinden itibaren ~ arttlnnaYa Çtkanlmıştır. 
de bu ~lrket bittiği tarihten ltihıtttn ken- İhale 29 mart Nl cumartesi gilnU Ortaklar Kooperatif binaınnda yaptlacak
diliğinden daha bC1 aene m0ddet1e •~ tır. S.tıı bedeli peşindir. Arttırmaya istirak edecek kirnRlerin yüzde on pe,y 
aynt ahkam dairesinde devam edecek- akcesi yatınnalan meşruttur. Talip olanlann satış şartnamesini görmek üzere 
tir. Kooperatife mUracaatleri ilin olunur. 16 - 19 - 22 1014 (632) 

Diye 887.6 bltmlil~ Yerlleoa bu takriri 
b~ Yemln11 noter n:ibi bir nllsha ol1o
rak Teaen tsnzim ettim. Ve muhteviya
tın1 kendilerine aç1kça okudum. Ve me
lliı\l anlathm. arzulannın tam iste-dik
leri glbl zapt olunduğunu tasdik etme
leri üzerine bu mukavele zirlnl heplmh 
lmn ettik Te mühürledik. 

K.RO_NOMETRE L ERi Bin dolı::uz yüz kırk bir eenesl mart :2 
ayının on ildncl çarpmba c(ln6. t2/3/ &Ant vu&.cR • ~ 
94 f M"N1SA.. MtHMU .. uRl Tf.MIJ 4( 

Alcit!er: imzalan. Şahitlerı lnwılan. :~ıı~.sia. ~~~~~Tş~~~. % 
Noter nllibi: lmZllın , Noter: resmi müh- • N-.1.iı..Li, M.NURE.'TTI" GliZTUIUI t-

ril ve R. Köymen imzası SO~E, HAMOI ŞENE!R et 
Cenel sayı·. 2692 TOPTAN ZMaR,YEMit' N 3•Tıcu~•ı OL-YAN C 

SIPARI 1 fN lJ31ti ~ök.fW'3 Acü.\:L .. ~"Nıvoft "-
~~ mub~~ame~rl~nd~~de ~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~ 

saklı 12/3/941 tarih 'Ye (2691) sayılı 
ııslına uygıın olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz kırk bir .eneal mart ayının 
on ikinci çaTŞamba gUnO. 12/3/941. 

30 lcunııluk damga pulu t 2/mart/ 
1941 tarihli 

lzmlr Birinci Noteri resmi müh
rü n R. Köymf'n imzan 

02S 633 

SODA-BERK En iyi lngiliz 
Karbonatı dır 

(428) 



SİYASI VAZiYEr 
----<o~---

Amerikan mal-
zen~esi Jngilte-
reve nasıl ta
şınacak? 
--•>--

SON ASKERf VAZIYET 
---co----

Italvanların 

bel ba~ladık
ları taarruz 

tamamen eridi 

YENi ASJR 

Kırılan ıtaıuan ümidi 
---co>---.:.. 

Arnavutluk ta
arrLzunu bizzat 

B. Mussolini 

FRANSA • INGIL TERE 
----co>---

fn~İ)tere ablo-
ka yı kat'iyen 
2evşetmemek 

niyetinde idare etmiş 
ilme ilıa, Almanya ile 1· 1 

--«>-- . --«>-- .. • --«>-- -
haı-bi göze alacalıı mı1 ... ta yanlar a~lar.ca ha: ltal]ianlar beş günde ıs .. _aymı 'Frans!'nın 1!'şe· 

y·ne J pon harici"e zırladılılaırı malzemeyı bin ölü verdiler.. s! h~Jılı~~d. Ju tefdıffe ... 
ı -·n se ahat· "'rne· haıccal!ılar, taarruz ---o- rın hu~nu nı]Jetle tetlıih 

naZl!FSrıu ~ 1 y J f d L ondra 15 (A.A) - Taymisiiı Atina d.I ~. . . . ı· 
Se 0 .... ; • Y••go ,_.,,,a • A,,· sırası unan ı ar a.. h b e it eceg~nı soy 111or .. 

L .. w. Chı•W".,,, • Uad~·o gazetesine göre Arna\'utluktan mu a irı bildiriyor: Mussolininin ilkba- L<>ndra, 15 (A.A) - Fransız başveJul 
m eıya ve Sov31etler.. :reni hnberltt geldikçe !Uussolininin bir hnr taamızu geçen Pazar gününden muavini, hariciye. \'e bahriye nazırı 
Rnd~ o gazetesine göre Almnnyanın ri\'nyetc giire idare ettiği taarruzun ge- beri ba~ladıf::ı hald(' hiç bir netice ver- amiral Darhrun Ingiliz ablokasına kar

Bul arı tana inişinden ve Amerikada ni liği anla~ılmaktndır. Tcpedelendc 30 memiştir. Esir edilen ıtalyan zabitleri şı beyanatını bahis mevzuu eden bir \mş 
yardım layihasının kabulündPn beri bey- kilometrelik bir cephede en )iiksek gay- Duçcnin bizzat bu tanrı-uzu idare ettiği- makalesinde ·Taymis• gazetesi diyor ki: 
nelmil l münasebetler süki'ın d "'vrcsine retlerle yapılan İtalyan taarruzu tam ni, İtalyanların taarruzda bütün ihtivat ingiltercnin Almanynya knrşı tatbik 
girmistir. Amerika yardım me~elesiyll' bir akamete uğramıştır. Alınan esirler kuvvetlerini ve vasıtnlannı kullandıkla- ettii{i iktıS{ldİ tazyik tedbirlerini gevşe
m<'Sguldur. Bir taraftan İngiltereye ardı arasında bir çok yüksek rütbeli subay- rını, taarruza elli bin kişinin iştirak. et- terek kendi da\•asını ,.e miittefiklerinin 
ardına harp malzemesi gönderirken di- lnr \ardır. ftalynnlnrın biricik kurtuluş tiğini bildirmektedirler. İtalyan zayiatı diıvnsını tehlikeye maruz kılım:.sı bcklc
ğre taraftan yakın ve uzak istikbalde taarruzu saydıkları bu taarruza ne ka· çok büyüktür. Yunnn raporlnrı üç İfal- ncmez. Fnknt İngiltere Fransız milletiy
yapılacak yardımlar için Amerikan fab- dar önem ,·erdikleri eratı teşci için yan fırkasının hemen tamamrn imha le dc~il, Alman milletiyle harp ctti:;i 
rikalarına siparişler verilmişfü. Mihve- yiiksek rlitheli suha~·ları ateş hattına edildiğini bildim1ektedir. Taarruzun için lngiliz umumi efkiin Almanyan~n 
rin Amerikan yardımı karşısında vazi- se,·ketmclerindcn anla alabilir... Fakat ehemmiyetini gösteren bir baska hadise harp gayretlerine ynramıyncnk şekilde 
yeti ç'ivlP hülasa edilebilir: Yunan ordusu me,·kilerini muhafaza et- de cephede Mus.çoliniden başka diğer Fransanm iaşesini temin hususunda Vi-

1 - Mücadelc üzerinde ır.ücssir ola- miş ,·e .bu taarruzlar erimiştir. Yunan- İtalyan mızırların da bulunmasıdır. şi hükümctinin her teklifinin sempati ile 
bilecek eşya henüz mevcut değildir hlar mukabil bir taarruz yaparak bir tetkik edilmesinden memnun olacaktır. 
Amerikan yardımının verimi büyükse çok noktalarda dü manm çekildıği 8 lTALYAN TAYYARESİ Ancak zorluk, Fransanın meşgul ve 
de bu eşyanın imali Irızımdır. Halbuki mc\'zilcri de uıptctmi lcrdir. DOŞOROLDO "'ayri meşgul diye ikiye bölünmesinden 
ihtiyaç gösterilen malzeme imal edil- İtalyan taarruzu gaye noktasına var- Atina 15 (A.A) - tnmliz hava kuv- ileri geliyor. Bu hal, alınacak tedbirle-
medcn t>vvel harp nihayet bularaktır. mıştır veya varmak üzeredir. Bu tnnr- vetleri karargahının tebliği: Kilisura ri tntbik iınkiinından mahrum edebilir .. 

2 -. _İmal edilecek eşyanın 1ngiltere.Y. e ruz. hücuma ulaşmak bakımından har- mıntakası üzerinde uçan küçük bir avcı Gazete, İngiliz hükümetinin runirnl 
ki 1- d Al bl k h bın· en e ·mı· kl'd' F k t k tlşekkülümüz düs_man avcılarının hi-na ı a. zım ır.. man a o a.sı - er gun v rı ı şe ı ır. a a en çu Dar lanın bir ka" gün evvel neşredilen 

d h d dd tl ekt d 1z h d d t d mayesinde bi"ryiik bir bombardıman te- " a a zıya e şı e enm e ır. mo eme arcnn ıran a aarruz ur. beyana•·nd"n ,.,,k e"\•cl, ıns· ... -e du'"din-
1-.-I l b t ' · 1- • 1 c:ekküJüne rastlamıs ve SPkiz di.isman "' "' ... ~ • um ..,_ Filhakika nakliyat meselesi lnrilterc- l.il yan ar u aarruz ıçın ayJ.<Jrca ça ış- cclerle "ayri meş"ul Fransaya ila" ve 
n11şl.... 1 d be · .. h. 'kd d L.,yyarec:ini alevler içinde dtlsUrnUştür. ,., ,, ... yi ve Amerikayı aynı derecede alakadar ""'• ay ar an rı mu ım mı - r a · diğer zaruri maddelerin gönderilmesine 
h"rp - 1-e csı· · h ~ 1 d DiC.er düs_man tayyarelt>rinden bir ço<hı etmf'kt,,.dir. Birleşik Amerikanın esya .. muu m nı cep eye yıgmış ar ı . . ,., b' müsaade ettiğini hatırlatmaktadır. Ame-

naklini kendi vapurlariyfo yapmnsı S'!m- Bu malzcm.e bir haftada su gibi erimiş üslerine dön,.miyecek kndar hasara uğ- rikan Kızılhaçı tarafından gönderilen 
d k da k 1 ve kınl~n Italyan azını· "ay n kt ramıslardır. İki tay~·nr"miz knybolmu<; ive a r ta ip ettiği po itikaya a; kırı "" ~ c 0 asına · " " bir vapurun Marsilyaya varmasiyle de 
olur. varmıştır. Bu suretle taan·uz sırası Yu- ise ele pilotları paraşütle inerek kurtul- sabit olmuştur ki lngiltere Fransızlara 
Amerıka, harp çıkar çıkmaz gemile- nanlılara gelmiştir. mtı<;lnrdır. asla ıstırap çektirmek niyetinde değil-

rinin nmharip devletler lim3nlaına uf<- AFRİKA HARBİ MUSSOLtNt lTALYAYA dir. İngiltere ve Fransa, meşru bir silah 
a1 tın• · ş· d' b Hnbcşistanda merkezde Habeş vatan- DöNMO$ 

ra~ ~rını mene ıştı .. ım ı u. m~ı~- pcrverleri 20 bin İtalr;nnın müdafaa et- Londrn 15 (A.A) - Roytcr ajansı bil- olarak, ablokayı müştereken knbul et-
nuıv<-tı kaldırırsa Amenkan gemılerının tı·g~ı· Debra Markos o··n erı·ndedı·r.Bu mev- a· . 1 ·1· 1 M ' . . mi~ıcrdir. Amiral Darlan 939 senesi son-
d t ·u ·ı · "b" Al h JL ınyor: n"ı ız gazetn eri usso inının ~ e n:ı z gemı en gı ı ma;.11 ta t;. 'Ja- larına doğru neşrettiği bir emri yevmi-
hirlerı tru:-arın.dan bat ı.rıla<-ar.ına ;;tıP~~ simde mavi Nilin daha geçit verdiği dü- Ama\•utJuk cephesinde ~enerallerinden de bu abloka usulünden sitayişle bah-
yok.tur. Bırl~ık Ame:ıkanın ge~ılerını şünülürsc Habeş vatanperverlerinin ha- daha tfılili olmadığım ve İlah-an ordusu- setmişti. İngiltere harp gayelerini 

0 
va

lngı~~ereye gondermesı .Almanya ıll' har- rekatta acele etmelerinin manası kolay- rıun taarruza J!eçfüii gündPn beri bes kitten beri değiştirmediği gibi bu ga
b• l?oZ" nlması demektır. lıklllaAnVnAlaşLAılıRr.DA ~i.in geçtiği halde tahmin c-Wği netice- yelcrc eıişınek i"in kullanılması icap 

leri alamadnn :ıtalvava nvdet etm"k ... 
üç~ncü yardım kçekli bitaraf Irlanda Dün geceki İngiliz taarrutlarmın baş- mecburiyetinde kaldığını bu~ün ttalyan eden vasıtalara dair düşüncelerini de 

ink1~n arına Ameri an vkapurlariyle eşya lıca hedefini Rur havzası teşkil etmiş- milletinin y niden verdi;;i b;nlCTce ölii dei:riştirmiş değildir. Binaenaleyh harp
'1 rididr. Bu! traklnsıb·t. sev hıntınl Almmıy. tir .. İngilizlerin yeni av tayyareleri ~çin göz yaşları döktü~iinü Yunanlıln- ten mesul olanların üz.erinde tazyikin 

t.ıra ın an ar 1 ır muame e göreceğı ·meşhur Blenhaym tayyarelerine benze- rın İtalyanları taarruzdnn evvel hakim gevşetileceğini :r.annctmek doğru olamaz. 
~ne?i!emez. Hüliisa Amerikan.ın nnk- mcktcdir ve topla mücehhezdir. Havac1 oldukları bir çok noktalardan da attık- İngiltere Fransızların İngiliz zaferini 
lıyat J~ıne karısmac;ı bu devJetı harb!.' lığı alii.kadar eden mühim bir haber de lnrını yazmaktadırlar. istediklerinden emindir ve Fransanın 
tutu~turmak bakımından biiviik tehli- me~ı.ur Kurtıs· ı'n vaptı"'ı pı'ke tayyare· mukadderatını tamamiyle müdriktir. 
lt 1 1 d J d ~· "' Aynı gazeteler diyorlar ki: e ere 0 u ur. terdir. Kurtis pikeleri dünyada mevcut Fransanın daha ziyade zaiflememesini 

MA TSUOKANIN ZtY ARFTi pike tayyarelerin taşıdığı bombaların İtalyan taarruzu Mussolini için bed- istediği gibi Fransız milletinin muharip-
Mihveri başlıca mesgul eden mesele iki tnisli bomba taşımakta ve süratleri baht bir hudisedir. Havalarda da aynı lerden ziyade zarar görmesini de istc-

Jnpon hariciye nazın Matsuokanın Ber- daha faz.la bulunmaktadır. hezimet kendini göstermiştir. 1n~iliz av- mez. 
Jin ve Romayı ziyaretidir. Mihvn mat- cllan elH avcı tayyaresinin himnyesin- ALMANYANIN MAKSADI 
buntı bu içtimaın şümulU ve ehemmi- de uçan İtalyan bombardıman tayyare- Taymisin diplomatik muharriri, ami-
yeti üzerinde bir hayli söz söylemekte E ıııııımı11111111111111ıııııu1111111111111111111uııur= ]Erine :rastlıyarak hiç zayiat vermeden ral Darlanın Alman teşvikiyle İngilte-
iseler de bunların mahiyeti gizli kal- : E on dört fayyare düşürmüstür. reyi şu iki şıktan birini kabul etmek 
maktadır. Şimdilik ziyaret hakkında ;=-Amerı·ka Avrı- .§= mecburiyetinde bırakmak istediğini yaz-
söyliyeceğimiz biricik söz bunun ehem- REŞ GÜNDE 15 BtN ÖLÜ maktadır: 
miyetli bir hadise teskil edecew•ldir. Mih- : :; Taymis gazetesi diyor ki: ttn1yanlar l - Ya nblokayı gevşetmek .. 
ver gazetcll"I'i bu Mdise karşısında her Epaya nrıda mad E be!i günde on beş bin ölü vermi~lerc!ir. 2 - Ya ı~ransız donanmasiylc karşı-
şeyin ikinci planda kaldığını söylemek- § ~.;, •§ Yunan mukavt>meti kırılmamış \'e hatırı 1 k 

· ı d "h ·1 • b '- · 1 ı - - bazı yerlerde Yunanlılar ilerleme,<!e bil!.' aşma ·• te ıse er e mı vercı enn ~şıs:n 1ş er <' = = · Deyli Telm-af diyor ki : İnoiltere ve 
1 ld ki d h kk k = d • k = muvaffak olmuşlardır. ltalvrınların bu ,..,... ,., 

Jr.C"öf!U o u arı a mu a 2. tır. esı verece -=-- Amerika, işgal altında bulunmıyan hücumlara cok faz.la ehPmmi~·et verdik-
YUGOSLA VY A. ALMANYA 1 f Fransaya gı·decek hamulelcrin Fransaya - eri on beşten azla İtalyan harp muha-
VE SOVYETLER - : birinin taarruz cephesine gitmiş olma- sevki icin müşterek bir hattı hareket 
Bazı haberlere göre Almanyn iiçlü § Aınerilıanın istediği = takip ed~ceklcrdir. Amerikanın Vişide 

pakta girmesi için Yuı:roslavyavı Slkı - ~ fere gitmemesi.. _ lariyle sabittir. Gayda ve Ansaldo bu sefiri vardır. Şimali Afrika ile de temas-
tırmaktadır. Bazı habrrlere !'Öre sadece t.'1arruzu ima ederek Yunan işini tasfiye lar tesis edebilir. 
bir ademi tecavüz paktı im7.a etmesini ~ ftİft totaliter devlet• _ r-decek askeri hadiselere intizar edilme- Ş k 
istemektedir. Üdincü bir habere göre ~ .C!u: Gıda ma delerı·. -- si icap etti!~ini yazmışlardı. Bu arada i ag Tribun diyor ki : Alınanlara de-

~ Mussolininin Tirandan döndtigvil söulcn- ğil Fransızlara gitmek şartiyle yapıla-
ise Yu~oslavyadan mihvere karşı dost- --= Vnc;ington 15 (A.A) - Ruzvelt :_ J cak sevkı'yatta e un· t erici b' """' mektedir. E-;irlerin ifad:>Sine göre Mus- m mn ıye v ır 
luk ifade eden bir beyanname neı:ret- : dün gazeteciler konferansında tota- --- şekil buln1ak kabildır' 

solininin cepheyi hiç görmiis. olmaması · mesini istemektedir. Yugosbvya bun- § liter devletlerin işgali nltındıı olmı- § 
Iardnn hangisini kabul edecektir? BPlki §yan Avrupa devletlerine yiyecek § da muhtemeldir. İtalyanların kuvvei AlUERiKADAN FRANSAYA 
hepc;ini reddeder. İngiliz ve Amerikan :: vermek meselesinde Amerika hUkü-:: mancviyeleri çok düşi.iktür. YAPILAN YARDil\I 
mahfillerine göre hanıdsini kabul eder- _:metinin ihtiuatla harek ..... cdecngvini _: Vaşington, 15 (A.A) - Amerikan Kı-

h " ""' '" YUNANISTANDA YENİDEN lha · ti I!.-- d B v·t se elsin epsi aynı yoln çıkar. Almanva- §ve Amerikanın yiyecek vermesi için § zı ç cemıye tu.üSlD an . ı yam 
nın ic;f Pdiği ŞC'y bir kanca taltmaktır : bunların totaliter devletlere gilmi- :: ASKERE ALlliANLAR Bokey bugün Fransaya gitmek üzere 
B"'1ki Yugoslavlar da bunu blldiklori =_-yeeeğine kaliyen emin olması lazım_: Belwat 15 (A.A) - Seli\nikten bil- Jersey Sitiden hareket edecektir .. Bay 
· · k d kl d' y 1 dirildig"fine 0 Örc Yunan hükümeti 1928 Bokey Amcr"k d F ·· d il ıcın mu nvemet e eec er ı.. ugos av :; geldiğini söylemiştir. ;: ı a an rnnsaya gon er en 
gazett'l<'ri memleketin istikl~l ve mülk! =m11111111111111111111111111111111111111ıııııııııııııııı1=: cı ınıfını seferber etmeğe karar vermistir. şeylerin tevzii i_c;iyle meşgul olacaktır. 
tamamlığı korunacağını yazmakla bera- Zelz.-le dolnyısiyle askl'rlikleri tecil edi- -----
bCT Almanva ile yapılan miluıkt>reler M J p • len Larissa halkı gelecek Mayısta sefer- AJ t hd•d• 
hakkında hiç bir şey bildirmiyorlar: r. resa etenın ber1iğp icabet edeceklerdir. man e ı ı 

foskovanın da ne düşiindiiğü malum 
değildir. Maamafih Bulr.aristanın hare
ketini takbih eden Moskovanın Yugos
lavya hakkında dn aynı tnrzdn cVic:ündü
ğü tahmin edilebilir. 
V1Ş1NlN VAZ1YET1 
'Berlin, amiral Darlanın beyanatından 

memnun olmustur. Zira bu vnziyMin 
Fransayı İngiltere ile harbe sUriiklive
ceğini ümit etmektedir. Yarı re5tllt bir 
Alman tebliği Visiyi insani haklnrını 
miidafaa için harekete gecmeğe te-wik 
etmektedir. Amiral Darlan kırk mih-on 
Fnınsız.ın ia~esinden ba.hsetmistir. Tnv
mis, amiralin bu suretle işgal altınd'lki 
Fransanm iasesini dC' mi arzu etW•ini 
sormaktadır. Amerikanın bu meseleye 
gösterdiği aluka İnP,iltere ve Franc;a ara
sında bir harp C'ıkmasına engel olmak
tır. Ci.imhurrPisi B. Ruzvclt gazett>ciler 
toplantısında bu meseleye temas edC'rrk 
şunları söylemistir: 

- Fransız halkının iaşesi için tedhir
ler di.isünülcbilir. Fakat bu tedbirler. 
abloknvı bozmamalıdır. Abloka Alman
yaya karsı müessir bir silfıhtlr Vl' hiç bir 
suretle ihlal edilemez. 
CENUBİ AMER1KA.NIN 
VAZtYETt 
Cenubi Amerikada halkın yüzde dok-

.sanı c:imali Amerikanın lnr,ilter<'ye yar
cımına taraftar bulunmaktadır. Bütün 
:Amerika kıtasının fngiltereye taraftar 
olması ~"vkalade mühim bir hfidisedir. 

-------
Maltaya hava akını 

Malta, 15 (A.A) - Resmi tebli": Di.i!C;
mon tayyarelPTinin dün öğle vakti Mal
taya yaklnstıkları, fakat karada ve de
nizde hiç bir hadise olmndığı bildiril
mektedir. 

be.yanatı 
--«>>---

IHTİYARLIK TEKAODIYESI 
TATBlK MEVKllNE KONULDU 

----0-

Vişi, 15 (A.A) - Mareşal Peten 
radyodaki nutkunda ezcümle şunlan 
söylemiştir: 

- Fransızlar siz, sık sık güzel hn
bcrler vermek fırsatını bulmadım. 1hti-
yarlık teknüdiyesi tatbik mevkiine gir
miştir. Fransa ihtiynalora bütün ihti
yaçlarını vcremiyecek, foknt kendilerine 
mümkün olanı verebilecektir. Bunun için 
işin normal tempoda tekrar yürümesi 
lazımdır. Hnyalc kapılmıyalım. Devlet 
aldığından foz1asını veremez. ihtiyarları 
besliyccek t kııüd;ye değil, gençlerin 
mesaisidir. Gençleri olmıyan bir millet 
ihtiyarlan besliyemez. ihtiyarlık tekaü-
diyesi fertlerin, sınıfların ve yaşların te
sanüdüne ba~lıdır.lşciler dirsek dirseğe 
kalalım, en güzel eeyleri hak edeceğiz. 

------·-------
Sivas a Hava kıır .......... _ 
na yüksek teberrüler· 
de bulunanlar .. 
Sivas, 15 (A.A) - Hava kurumuna 

yüksek mikdarda teberrüde bulunan 67 
vatandaşa bclcclivc salonunda vali, tüm 
komutanı ve vilayet erkanı huzurunda 
altın, gümüş ve bronz madalyalar tevzi 
edilmiştir. 

Yunan Mat uat neza. 
retin·n tebliği: · 
Atina, 15 (Radyo S. 20.45) - Matbu

at nezaretinin tebli~: Bugün şafak sö
kerken İtalvanlann büvük kuvvetlerle 
yaptıklnrı hücuın1ar.ı Beruıgliycri alay
ları ile bir çok kara gömlekliler tabll!'
ları iştirak etmişlerdir. İtalyan topçu 
bataryalarının hazırlığından sonra bü
yük avcı ve bombardıman tayyareler.i
nin himnyesindc yapılon bu ümitsiz 
gayretlere rağmen düşman taarruzu ta
mamen akamete uğratılmıştır. Düşma
nın kemiyet üstünlüğünden vılmıyan as
kerlerimizin ın\lkavemeti karşısında bu 
taarruzlar erimiştir. 

-=·- .. ·--·-il- -
Balkanlarda vazi-

yPt en hat devre-

ye ~irrn~k üz~re .•• 
I .ondra 15 (A.A) - M ınceslC'r Gar
diyan gazete~inin diplomatik mu
harririne göre de balkanlar vaziye
tin'l ki gcr"inlik yak•nda en had 
dt?vresinn girecektir. Yun--ınistandan 
"Plrn bir habere ~öre 1talvı:mlarm 
c:icHctli tm•rruw Yun~n mukrıveme
ti kıırc:ısıncl:ı kırılmıçtır. Muc:c:olini 
orrfularını yrni h"ziı'n<>tlPrin bt>klt>
~ ·rıi anlnc:ılıvor. Bu itiha,.la l\lmPn
lnın "Utma~ - Bulgar hududıındaki 
hazırlıklarını çabukfastı!"'llal:ırı 

muhtemeldir. DiTrer taraftnn Yugos
lav·ordusnnda mukavemet azmi art
maktadır. --·-·-·-111-·-·-·-Q-·- ..-......-.._...,. 

• veY nanazmı 
-c>--

TRAKYADAKI HUOUD MUHA · 
FIZLARI BlR KAYA GiBi METiN 

Atina, 15 (AA) - Trakya umumi 
vnlisi Kocayis ile içtimai muavenet na
zırı Krimbas refakatlerinde mesai müs
teşnn Dinitrakos ve koorpornsyonlnr 
teşarı Dimitrakos ve kooporasyonlar 
Trnkyanın diğer kıısaba]arını ziyaret 
ederek her tarafta hararetle karşılan
mışlardır Nazırlar burada umumi ma-
hiyette muhtelif mesrleleri hal etmişler
dir. 

Kavalaya döneı. umumi vali şu beya
natta bulunmuştur: 

- Kendilerin; kralın ve başvekil 
Koriziıin selimlannı getirdiğim hudut 
muhafızlanmızm kuvveimnncviyeleri 
yüksek ve azim!ı:iırhklan her türlü tak
dire layıktır. Hudutlanmızı beldiyen ve 
her biri birer granit kaya olan böyle 
askerlerimiz olduğundnn dolayı iftihar 
duymalıyız. 

ita 31an tay areıeri 
Yunan h rbine istirafı 
etrniJ,'Ormuş.. -
Bcrlin, 15 (A.A) - Stefani ajansı 

bildiriyor: Alman tayynrelerinin ltal-
yn,; - Yunan hurbinde kullanıldıgına 
-:Iair ecnebi memlekeılerde çıkan §ayin
lar resmen tekzjp edilmektedir. 

·soN HABE~ 
~ · ' . ~ . 

Perapalas Hadisesi 
Bomba patlıyan çantad·a çıkaJI 
Türk 2azetesi hakkında müd

dei m uminin beyana~ı 
x~x----------

htanbul 15 (Telefonla) - PcrapaJas- Türkiycde münteşır Uı Repuplık oldı' 
taki infilak hadisesi münasebetiyle müd- ğu anlaşılmıştır. 
deiumumi Hikmet Onar bu akşam ga- Yaptığıımz incelemede biri Varnad'ı 
zetecilere utideki beyanatta bulunmuş- on biri Sofyada olmak üzere Bul,S1 
tur: tanda 12 abone~i bulunduğu ve bu ı4' 

Tahkikat sırasında içerisinde bomba reslere muntazaman gazete gönde 
patlıyan havolda bazı Türk gazeteleri- mekte olduğu tesbit edilmiştir. 1'ı' 
nin bulunduğuna dair bir kayde tesadUf Hastanede tedavi edilmekte olan .. :..ı. 
edilmişti. Bu cihet polisimizce tahkik dise yaralılarmın sıhhi vaziyetleri di)P"" 
edilmiş ve bavul içerisindeki gazeteler mektedir. 

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

5 Vilayetimiz bütçe
lerini hazırladılar 

~~~~~~~----x~x----~~--~---

Antalya, Afyon, Niğde, Eslıişehir ve Sllrtte t' 
sene 'btıflıca işlere sarf edileceh para milıd"" 

Ankara, 15 (AA) - Bugün gelen 
te}graflnrn nazaran Antalya, Afyonka
rahisnr, Niğde, Eski~ehir ve Siirt vilfı
yetlcri umumi meclisleri mesailerini bi
tirerek dağılnuşlardır.Umumi meclisler 
son içtimalannd..ı vilayetlerinin umumi 
bütçelerini müzakere ve tnsvip etmişler
dir. 

ANTALYADA 
Antalya vilaeytinin 1941 bütçesi 

5 69 t 83 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu
nun 1 l 0989 lirası hususi muhasebeye, 
83980 lirası nnfiaya, 243892 lirası ma
arife, 5 391 O lirnsı sııhat işlerine ve geri 
kalan kJsmı vilayetin diğer muhtelif iş
lerine ayrılmıştır. 

AFYON VE Ntt.DEDE 
Afyonkarahlsar vilayetinin 1941 

bütçesi 662130 lira. Niğde vililyettıJll 
505130 lira olarak kabul edilmiştir· 
ESKtŞEHiRDE ~ 
Eskişehir vilayetinin 1941 büt ~ 

636748 lira olarak knbul edilmiştir. '6 
mikt&.rın 2 65 140 fünsı manrif e, ~ 
bin 385 lirası nafüıya, 5825 7 lirası 
h • • . • 1 . ....üte' at ve ıçtımaı muavenet ış erıne, , .. .!.tıl 
baki kısmı da vilayetin diğer işl~ 
tahsis olunmuştur. 

SİİR'l'TE 
Sürt vilayetir.in 1941 bütçesi ı 9'4 

senesi bütçesine nazaran 36619 llı' 
fnrkla 237209 lira ol~rak tcabit J 
migtir. Bu miktarın 66644 lirası nafıaa!,j 
48230 lirası maarif işlerini mütebıaV" 
diğer vilayet işlerine aynlmıştır. __...,; 

Köyceiiz kazasının bir senelilı 
istihsalitı çok doI,un 

Muğla 15 (A.A) -Vilaclimiz.in Köyceğiz kaz.asının bu seneki islihsaJ6d 
şunlardır: 1000201 kilo susam, 100 bin kilo sigala yağı, 2 milyon kilo ~ 
bir milyon kilo buğday, 500 bin kilo arpa, 20 bin kilo fasulye, 100 bin kilo~ 
lık, 35 bin kilo balık yumurtnsı, bir milyon kilo çeltik, bir milyon adet mandl'. 
]in ve 200 bin metre murabbaı işlenmiş kereste. 

Sivasın her tarafı karla örtüldü 
Sivas 15 (A.A) - Dün başlıyan ve bütün gece devam eden kardan şe~ir"' 

etrafındaki dağ ve tepeler karla örtülmüştür. Karlar sürat.le erimektedi~ 

Cenova limanı 
şimdi harabe 

halinde ••• 

Amerika, Almanya'" 
ya karşı harba git'" 
miş sa) ılmalıdır 

> 
Cenubi Afrilıa IJaı~ 

---~~---- .. 
Londra 15 (A.A) _ neyli Niyuz ga- HİIİ bu lıanaatte- ır 

zetesi bildiriyor: 9 Şubatta İngiliz filo- Londrn, 15 (Radyo S. 21.10) - Ceı>.J 
su tarafından bombardıman edilen Ce- bi Afrika ittihadı başvekili gene 
novada tanrruzdnn mütevellit has:ı.'"lltı Smuts radyo konuşmasında ödUnç ~~ 
bildiren liman komiserlerinin raporlnn- me ve kiralama kanunundan bahse---' 
nı dinlemek için belediye meclisi toplan- rek demiştir ki : t' 
dığı zamnn halk belediye dairesine gir- - Hitler nihayet Amerikayı da~ 
mek istemiştir. Siyah gömle~li muh.~- ~ d~ elm~ştir ve. şimdi Ameri ut" 
fızlar bunlnra hücum ederek bır kaç yuz ılan edılmemış h~bıyl7 karşı~t,, 
nümayişçi tevkif olunmuştur. Bombar- ~uvaffok olmak ıçın Hıtler her iki ~· 
dunanın üçüncü günü Ticaret müsteşar- 1 bı kazanmalıdır. Fakat knznnunuyaC 
lığı Cenovnya bir heyet göndermi§ti. Bu tır. 
heyetin tahkikatını mtiteakip liman re
isi vazüesindcn azledilmiştir. Mumaileyh 
İngiliz filosu tarafından gafil avlanmak 
ve Cenovanın müdafaasmdn ihmal gös
termekle suçludur. Şimdi nn!asılıyor ki 
lngiliz filosu Cenovnnın bombardıma
nında dört vapur batırmış, 16 vapuru 
tahrip etmiş, demirli bulunan yedi 
büyük petrol sarnıç vapurundan besini 
batırmıştır. Liman bir harabeye çevril
miştir. Silolar, antrepolar dahil rıhtım 
üzerindeki büytik binalar yanmıştır. 
1111111111ırı11111111111111111111111111111111111111111111111! 

i Bul2avistanda 1 - -1 hir tren ka- : 
~ 'ıBSI oldu = 
~ 29 vagon uçuruma yu-~ 
; varıandı, ıo ölü, : 
~ 30 yaralı var-= Londra 15 (A.A) - Ofi ajansı = 
§ Sofyadan bildiriyor: Oprica istasyo- § 
:: nu civarıdn di.in sabah vuku bulan§ 
§tren ka7..asındn demiryoll:ırı idaresi E 
E müstahdimlerinden 10 ki'.:i ölümş ve E 
§ 30 kişi yarnlanmıştır. Ma •snn.:ıiz tre-:; 
Eni bir köpriiden geçerken 29 va!'on § 
§meçhul bir sebeple uçuruma yuvar-§ 
:: fonmıstır. = 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı 

Adisababava doğru 
süratle ilerleniyor 

Londra, 15 (A.A) - Kahireden bil
diriliyor. Cenubu şarkide Habcşistnnlt 
ıtiren imparatorluk kuvvetleri Adis 
A.babayn doğru ilerleyişinde süratle de
vam ediyor. Bu kuvvetler günde kırk 
mil ilerlemektedir. 

imparatorluk 
kuvvetleri 

Muhtelif mıntakaıard1 
hareketlerine de~aıd 
ediyorlar •• 
Kahire, 15 (A.A) - İngiliz u~ 

karargahının tebliği: Libya ve Er~-_,,w 
kaydedilecek bir şey yoktur. Ha~ 
tanda impnratorluk kıtalariyle iş bıttlt' 
yapan Habeşistan vatanpervcr ku,·""'ıcefı 
rinin hareketleri memleketin rncf ffl' 
garp ve cenuı> mıntakalarında muvıı 
kıyetle inkişafa devam etmektedir. 
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Hindistanda harp 
azmi ve birlik •• sJi 
Bombay, 15 (A.A) - H~ndistan ~ 

yas! liderleri konferansı, dai,rıI.ın~ııt' 
evvel, Hindistanın harp azmini ıı l<"t' 
mak ve şimdiki siyasi çık.ınrızdarı ~ 
tulmak için takibi lazım gelen y~l i 1t• 
vasıtaları gösteren bir karar suretıf1 ,ei9 
tifokla kabul etmiştir. KonfcranS J(oı1' 
Hindistanın birliğini teyit ve halerı !lr(J' 
feransta temsil edilmıyen kongre 'Jeri' 
si şeflcıivlc Müsli.iman parti i :cıs M•' 
nin bu maksatla birleşmeleri i~~11

1 1111~· 
kümete hitap eden bir nutuk soY t.: 

tir. 
-«>-

Yedi milyar dotar!ıl' 
tahsisatı kabul ett• et' 

b s~n Jll 9-
Vaşington. 15 (A.A) - Mc. ~ huf 

lisinin malive encümeni reic:ıcııtll 1c9rı"f 
Ruzveltin demokrasilere yard•.J1l1 _..ı;~ _1 .. il i$ ev· ... ..,. 
mı mucibince çarşamba gun . 1'9" 
milyar dolarlık 1nhsisntı buJ!Un 
etmiştir. 


