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Mer•inde AtaHirk günıJ 
14~rsin 18 (Hususi) - Ebedi Şef .~tatürkün 

Mersine ilk geU.şlerinin 18 inci yıl dönümü 
merasimi bugün yapılmıştır. Belediye reisi he
yecanlı bir nutuk söylemiş, büyük Atatiirkün 
u.iz hatırasını minnet ve şükranla y5detmiştir. 
Törene lılillt Şele candan bağlılık duyguları 
Wıar edilerek son verilmiştir. 

·------' YENt ASIR Matbaaunda baulllllfbr. 
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..... ;.urdumuzıın Arslan l>1?1cçileri Kahraman Meh1netçikler b r .,:., ı J 

... u .... km111u111111111111nıııııuııt111111111111111111 Yunan _ A iman 
111 aveme 
A7--ni 

---<r>--

lliPlcuı lıal'tulaş yolu· 
....,._ Bu yoldan ayrı· 
laıaıcae lıöle olrnağa 
......,,ibnclarlar .. 

HAKKIOCAKOOLU 

müncısebetleri 

çok fena 
--··--

Alınanlar lıücurnlarını 
gGyca llalılı göstePmeJı 

lfln Yananlstana ingllfz 
a. aslım plı,.....dıfını 

lıiai lkanlarclaki siyasi ve askeri vaziyet etrafa "G~Ol'lar .. 
~ ."uzuh kesbede~mi$tir. Bulıaris· "' .,, • .,, 
) 1$«alleri altına alan Alman ordusu, 8-lin, 18 (A.A~ - Bir hµauai mu
.. ~. \'e Yu10&lav hudutlan üı:erindc bahir bildiriyor: AJn..IUI - Yunan müna-
..\~~ devresi ge(innektedir. sebetleri nazik bir ta!'haya rinniftir. Al-

iatiJi,....... metodlan malômdur. Naziler man mahfilleri YUN1,.İ1tana ingiliz kı
!le, emelleri besledikleri memleketler- taab illraç edildiği h•lrkmdaki haberleri 
.. evveli sinir boqunluiu yoratmap doinıdan dofruya \•eya dolayısiyle yu-
41.ı rku salmap (alışırlar. Ondan sonra makta •e bu suretle .Alman müdahalesi 

.;:rruza KC(erler. ihtimalini mütalea ve derpif etmektedir-
~fa da öyle olmuştur. Belki ~u ler. Reuni kaynalda!'I Atfna ile &erlin ... Mil.._..._ Ah-anya Yunanistan· ~ ~ .bir normal 
ta F.;at ~ Wr talepte bulunmamış· telakki edilemiy:~ ih111111 eclilmekte-

• • mauıuat ve radyola y eli 
mstana istihd f d b. . r una- r. --•--d a e en ın hır haber Y•Y· Almanyanm Atiradaki elçisinin urih 
~ ır. . Wimat aldıiı bildiri1iyor Berlindelri 

Belırraddaki 

tahminler ·--
Tlrktll, llli'tere, Yı-
18111"8 te TIRIİltll 
bir ctpha ıç catlar 

-o--

Bu ôldbet Bel~Padda 
~G~rn-afma: bil' hal gibi 

gÖl'İiftİi)YOI' .. 
Nevyork, 18 (A.A) - Nevyork Tay. 

Diifmanlan 
v• 

yenecegız ••• 
, 

llzi-'tlllillt · idu tHtll-
llHir tallllkıılni -ı ıllt-
lall •tırıl ._. 

---o-

İllfllJiz llafwlılll 
Amel'Uıaya rnlnnetle· 

mis ıazetcsi bildiriyor: Bel~addaki dip- . . . 
lomatlara diKer siyasi mahfillerin ve ac- Orta ~ark lngılız ktıvvetlen baş kuman-

l'lnl cilenen 
IJlldlrdL 
Londra, 18 (RaJvo) - Batvekil B. 

k • .. t J l fkr. ·· b - danı general Vavelin son resmi 
erı mu e ıassı~. ar~n 1 ıne go~e, u yaz 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Vinston Cörçil Amerika sefiri Vaynan
dın hazır bulunduğ ı bir ziyafette Ameri

YugosJa"ya. Turk1yc. Yunanıstan \le A k 
Biiyiik Britanyanın teşkil edecekleri n ara ve Bel
miişterek cephede Ralkanlarda Alman-

ka Cümhurreisi B. Ruzveltin nutkuna B. Çörçil deniz ve hava kuvvetleri 
İngiliz hükümetinin ve milletinin min- kumandcınlarile bir görüpne eltl4fttlM 
nettarlıiın1 alenen beyan etmiftir. B. tllllllllllllllllllllllllHlllllllJllllllllHlllllllllMHll 

ynya karşı bir harbin sakınılmaz ~bi 
telakki edilmesi icap eder. 

SOVYET ELÇİSİ DÖNDti 
Roma. 18 (A.A) - Stefani ajansına 

Belgraddan bildirildi~ine nazaran Yu
goslavyadaki Sovyet elçisi. Moskovayı 
ziyaretten sonra. Belgrada dörunüştUr. 

MOSKOVA SEFhdM1zfN BİR 
MÜLAKATI 
Moskova, 18 (A.A) - Ofi ajansı bil

diriyor: Türkiye büyUk el~isi B. Hay
dar Aktay cumartesi günü Sovyetler 
birliği hariciye komiser muavini Vi
cinski tarafından kabul edilmiştir. 
llllllllllllllHllllllllllUlllllllllllHINHıHılll:lllllll ' 

i{radda siyasi 
muharehe 

Çörçil bu tarihi muhte,em .özlerin ma- Afn·kada hare-
nuıru kudretle tebarüz ettirerek de~ . 
tir ki: 

- Geçen cumartesi gecesi Amerika 
l:.irletik cumburiyetleTl reisi B. Ruzveltln 

---<11«> 'bizleri pek mütehanis eden .özleri az. 
Bir ıs..ı ... e ıllflM•_.esl ,so. ~imizi da~ .2?'8de .. kuvve!1e~dirdi~ 

katın bitmesi
ne doiriı •9!'•- !J-• gıbi ceaaretlm1zı de yukseltmiftir. Bü-

l'UYOr: Mllawr 'J'örlılye yük Britanya hükümeti ve milleti namı. > 
De YUflO.llauyaYI ile na bu sözlere minnl'ltarlığımı bildirmek Kerende llaPp lıızqtl.. 

S eti_. d d .-A için bu ani fırsat bi};rim. Siz insaniyet ı·--ua- • _ ___..__._._ Af 
OUy er• ar ....... 9!fa ve tarih önünde miıH görülmemiı 'bir •• ...., • ...,..,............. • 
ntllllaffalı olacalı rnı? imtihane tabi tutula'\ bir memlekete rlllayı , ... ....,,.... .. 
Cenevre, 18 (A.A) - Jamal de Je- geldiniz. Burada erkek, kadın ve çocuk llaflıG eepllelerfle lf 

nev paeteai cAnbra Ye Belpadda ai- hepimiz sarsılmaz bir metanet ve iman· ~ .. pelı llZCllı detlJ. 
yasi .................. lıia altmcla qor ki: la düflllanın ateıine mukavemet ediyor • ....-Lo· d·- 18 ( ... A R • a· 
Da q eonlannda ü1aai .........._ tok ve harp gayretimizi arttınyoruz. ':' ra, . ~: > -:-: oytenn ıp. 
....ı.. olmaktad.. H ... iki taraf ta aöale K b hatl · · ı •!--e . t • lomatik muhabın bildinyor: .,._.... • a a enmu var. ÇUJJUU sıs emı- . .. .. 
veya icabında tehditle ilkbahann ve D)iıde hatalar \'ardır. Fakat uzun za- On'bın nufusu o.lım Berberaru~ zapb 
:rom askeri huek~eri için J'enİ etrate- man sailam bir lıüniyet üzerine miies- ile lngiliz somttlisinde halyanlann elin
jik üsler elde ebneie çalışıyor. Mihver ses olan bö)'le bir demoknsinin mmaf· de olan yeglne İimllR da abnmlfbr. ltaıı. 

'tti 4hıuııı diplomasisi, Belgradda tazyiki- Yunan elçisi heaiia 'ftaifeainden .,..,ı. 
'-~l'DU$. bu ....,.keti ... ~ -··ı.;=&ıiiiiıilıii.,.;.-•w••if fe,.ıea;iştirldnaak lçla ..... ~ ..,;rı !~~~-:~~~M~~e·5~~~~~ii!E=~e-i·~-~~===~e~~~!!~Cp~~~.~~~ m1iftdr. Şllndl fta]yaro oırdu9unun ellnd• 

[ Sonu 3. CÜ .SaMfed,. 1 

"'~itler durdu-llerUn •. Belgrad arasında cereyan :ea lhiizakereler hakkında birbirine 
.. ~-~ haberler intişar eyle~tir 
~UUIUlft arasından dobııyu bulup çı-

't ideta imkinsuclır. 
""-ahuz açıkça görülen cihet şudur ki 
~ Be~hinin şimdilik hedeOeri Atina 

a ~rad olmuştur. 
'-ak~ birinciıi üzerinde yapıl· 
ıı.et· istenen tesir ve tazyiklerin asla biı 
~ ~ venniyeceğine kat'iyetle inanıyo· 

ltalvan za~·iatı 
çok biiyük 

--«>--

BÜYÜK BiR ITAiYA~ llT-
A~I ÇEVt.ltMEI ÜZERE 

lt .. ~~ü Elen milleti tarihine liyak ı--a•tz ue~ fG""G• 
;;.::nhkla bütün kuvvet mukaye- ·~- "ti 
lltikJiı üstüne çıkarak hürriyetini ve releri Berat ile Ellıasa· 

o..u ini müdafaa kararındadır. na hücum ettiler-
,_. bu karanndan nasıl beş on mil-
.... ~~ İtalyan ordulan vaz geçireme- Londra 18 (A.A) - Royterin Arna-
-... ISe Alma d , __ d . · vutluk muhabiri bildiriyor: >'--L..· n or uıarı a vaz gcçırcmı- p rt . .. .. .. d v k tt ı 

'""l:oıı.ur. aza esı gunu gun ogar. en a yan-
.. ~İlekioı Alm d 1 y h Jar şimal cephesinde şiddetli bir taarru-
_:'"_'18rı an or u an unan U· . l d ' K tr 1 t · 
.,.._ . nda iken r.tussolini Arnavutluğa zııh .. geçm.ışkerddı~: tu".vt~ ıT opçu la eşı 
L,lllll' lı:at'i b. t• 1 k 1. 1 .ucuma te a um e mıs ır aarruz arın 
"'Qw•L' ır ne ı~e ama eme ıy r h . d.. . . b'· .. k · t1 t d 
L..:ql\ bir itah·an ta ı. .. r d epsı uşman ıçın uyu zav•a a ar e-
-ıtı . arruzunun ~m a d'J . tir 

Dınuştur ı mış . 
11,;.~ ordu · ttal anla v lut Tepedelen etrafında mühim bir 1tal-
"""1Qelq saldsa,la Y nn yığınlar 1 __ • van kıtası çevrilmek 'tehlikesine maruz-!"-et ınş nna pervasnca muaa· 
~- lt'~fennis. bir karış ~erilememic;, dur. . . 1 . 
~ ed.. k ti • . .zızc1 •- kı tngilız - Yunan tayyare en Berat ve 
tt-k-_- "n u\-ve erın vu e Aır nı · 1 y 
- ··Ullek suref le d"i f . t Elbasanı bomhardıman etmış er, unan 
~. ıv t cıman annı ~erı a · kuvvetlerinin Tepedclen civarındaki ha-
'i bit su satırı k dü ye rekatına faal surette müzaha!'ette bulun-

bil' kah ani yka~:8r ~~· nyayya - muc;lardır. 
~tlaq rama~ ı omegı veren una11 tTALYAN ZAYiATI 
'1.ı;.. nuıkabıl fanmı'la knlkmış bu- Lo d 18 (A A) T · t · .. Yor. n ra . - aymış gaze esı-
~1'eviy t ka f b k nin Balkanlar muhabirinin Atimıdan 
~ ..__. -.,,a

1
. 1 vlane mb!" vemle ~ t• u . ~- gönde-rdiği bir telgrafa gör" Arnavut-

-qı..a..:"'"'l'e ı o ır mem eae ın sıntt' . · · d .... ftde .. , öste w• • ummak h • luk cephesınde yedı gUn devam e en 
...._ r ~ı;: ~~ s h ·f d 1 a muharebe esnasında ttalyanhmn ölil ve 
""""'111•H1t1tn1111111İı:~~111111~~1İ1~11;:.11~1111111 f Sonu 3 ı-ii ~dr 'f <'cl" 1 

1'«ıJedelft riNmıcLı ıon Musso'ini tanrnı-:ı'"1' hr?imete u~tan 'f ,ıuft 
uJcnleri kanı .,,.nfa . 

D.ı . .ırıilcn Alman tav yardt>rinclen biri 
ve hücum halinde bir lngiLiz tayyaresi 

ln~iliz - Alman 
hava akınlan 

-«•-

rıılmalıdır" 
---4'>--

JIPar~ HARiCiYE IAZIRI 
PAZARA IOSKOIA~A 

-0--

Amet'llıa IJalatlye nazırı 
Amerllıa tilüın tehJDıesl 

altındadır, dlyol' .. 
Berlin 18 (A.A) - Japon hariciye 

nazırı Matsuoka pazar günü Moskovaya 
varacaktır. Ve ancak 27 Martta BerHne 
muvasalat edecektir. Matsuokanın Ber
lin ziyareti dört gün sürecektir. Japon 
hariciye nazın 1 Nisanda Romaya gide
ce-ktir. Roma dönUşUnde bir :kaç gl\n 
yine BerJinde kalacaktır. 

AMERtKA BAHRtYE 
NAZIRININ BEYANATI 

Almanyanın şimali gar• Nevyork 17 (A.A) - Baltimorda bir 

IJlsl IJomlJaJandı.. ingll• ~~~~ b~~= d~=r; k:~ı Albay 

tepeye ltücınn hafif fi.. -Birleşik Amerika devletleri ölüm 
. ~ndra 18 (A.A) - Dün ıece İn· tt.-hlikesi altındadır. Bir gün güzel men)

giliz bombanluna:ı tayyarelerinin Al· leketimizi müdafaaya mecbur olursak 
manyanm •imali gatbişincf~ki bedellere vazifemizde kusur etmiyeceğiz. Her tür. 
hücum ettikleri ö~nilmiftir. Iü parti ihtiJUlan bir tarafa bırakılmalı-

ALMAN HOCUMl' HAFiF GEÇTi dır. Her iyi Amerikalı baş kumandanlı-
T..ondra 18 (A.A) - İngiliz hava ve [Sonu 3. cü Sahifede] 

dahili emniyet nez..ıu~ tinin bu aa'bahki 
tebliği: Dünkü g~~nin büyük ~ir kıs
mında işara deier bir hadise olmamış· 
hr. Akşamdan az annra baslıyarak kısn 
fı.aılalarla sabah pfak sökmeden az da
ha evveli'! kadar ~ark sahilJerimizle Is
koç.yada birbirind~r rr.k uzak noktalar
da ufak mikyasta ciii;:man faaliyeti gÖ· 
rülmüııtür. Bir kaı: bomba atılinışsa d <' 
az hasarı mucip. ohı,u~tur. İnsanca zayi· 
at haber vcrilmemi,tir. 

Cenubi prki sah•ıleri açıklarında bir 
düı~man tayyaresi tahrip ediJmiııtir. 

AMERIKADA BiR TEZAHOR 
Ncvyork, 1 t' ( A A) - Boeton şeh. 

rinde Londran•n h<"mbardımanı hakkın· 
da verilen bir konfı-•nnsta ekserisi lrlan
dalı olmak üzere ilç bin kisi ayaRa kal
karak lngiliz milrsım söylemiılerdir. Bir 
çok kimseler ağlamışlardır. 

!.!_1111111111111111111: 1111111111111!1: 11tll1lllH11111lllt1':,:, 

~Milli Şef Maear eıçl.d-; 
~ nl lıabul IJayarclalal' ... 

Somalide ileri hareketleri ve 1talyanlan tazyikleri gittikçe büyüyen 
Cenubi Afnka kuvvetleri ve gene,-alleri 

1t1111t1111111t11111tt1111111t'ııı'111t111111111" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

AMERiKA -•••-•••-••ını ıı_ı_a_ı_.,._._._.. JOOQGQC~QG~OQOCCOOCO!:)OOQCOOCCC 
-· l ·-·-•-11 1 1 _D_D_I 1-IH 1 

YARDIMI 
---o---

Gittikçe arbp 
büyüyor __ ... ,,_ 

Aıırı iınır. -itin f liııu 
nı ııztuetı ıüd 1'''' 
atıesı _, 111bta11ldlr •• 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Alman havala
rında ln~liz taz

yiki arttı 
--c>--

AJJllGll sanayi ,,..,.,.,,.. 
laPllMla yangınla,. çdı~· 

l'lldı. Bil' Alr;an 
gemisi llatırddı 

-o-- Berlin, 18 (A.A) - Stefani ajansının 
j....IHePf!-. ...... W bildirdiiine göre bu sabah erkenden lr.· 
••- ı- giliz filoları Almanyanın muhtelif ~er· 

deniz yardalu en ,,.,., )erinde, batı ve şimal sahilinde ucmu~-
,.,, ..... ..,,,_ Jar ve meskun mahallelere infilak ve 

Vaşinıton, 18 (A.A) _ Skrips Havp yangın bombaları .atını~lardır. H~lk ar::ı· 
paetelerine söre Büyük Britaayaya 5İ· sında maalesef bır mıkdar zayıat ol
lih ve deDİ& yardıma bt'i eeJdini almış· muştur. 
tir. Buzvelt mihvere Urıt ilin etmedik· Lon~: 18 (~~yo S. 21.10) - ~a":a 

'yardımda b dan daha ileriye Kide! nezaretinin teblıgı: Hava kuvvetlenmız :am. Amerika un dlmhurreisi Birleşik Bre?1en ve Vilhelmshafene oldukça şid: 
~ za1imler famamen ezilme- detll taarruzlar ya~artfır.. Sanayı 
~~ı.- mibaheretiai kes- mıntakalannda btiyiik . yangınlar ~ 
-~~- İnriltereye bir rılmıştır. AJmaııyada dığer bazı mev~- · 
._._ .._ ..1-'-- -x-...1--:1_--! L.ıı.,6 lere ufak taamızlar yapılmıştır.. Brr 
~-~ - •----~ - Alman tayyaresi düşürülmüştür. $imal 
~eaktlr. Birleeik Ciimhariyederin ahll1 açıklarmda Almanların bUyük bir 
beDd . ... ~ filGliyle ............ icap , ___ 1 .. to ·ıı k: '--tı 1mı--

i ·Ankara, •8 (H\!suai) - Reisicünı· S: 

~ hur lamel lnönü huaün (dün.) sanı
: 16 da MaaJr elciı? Maryul,U Çan· 
akaya kötkünde Lıa'bul etnıitlerclir 

i Mülabtta HaricıY< •ekAloti ""') 
$katibi NQman Me"l~~enloilu haZa 

e.ı.:eeıt1r. Sfsidfılilr nt ...,.... kbn ;wu• emısı rpı enere .,. n -r 

. • ••e.iJiıd&r w S-.. •lrwa · 
BerlimZeki .Jo:pon aefiri ii~ü.rlti pakta j p... .. t ıdin w.Sn 'ıh:. la- ' 

: bulurunuttur. 

-·-----··-ıııı• 
ildWc ... ,...... ........ [ ..... 4. el ....... J 



.)I .... ~ 
Mukavemet 

ŞEHİR DABERLBRİ Azmi 

•• iKiNCi KISIM - Yazan: Şahin AlıdanuDJ 
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.... Sen merak etme sultanım! 

Recep pafa, Kösem Sultana teminat vermişti ••• 
ZOPbaJmeı elbette fıl$fıırfacatıtı.. 

Filhakika Kös"'m \•alide sadaret ma
kamının adını ağzına alır ı>Jm~ topal 
vez.lrin va:dyetinde ilgilendiğini göste
ren bUyUk bir hararet ve heyecan peyda 
olmuştu.. Recep p~<ıa kekeliye kekeliyc 
validcdt>n sormaktan kendisini alama-
dı: 

- Acaba sadaret makamına geçirmek 
dilediğiniz sadık bendeleri kangı 1attır? .. 

Mahpiker sultanın dud3kfannda şey
tani bir tebessilın belirdi . Recep paşa
nın t!ı ı:!Öılerinin içine bakarak dedi kl: 

- Whi paşa .. Hele sorduğun şeye 
bak!.. Bizim en sadık bendemiz sen de
~il misin?.. Bu vaziyette St>flden gayri 
bir kimseyi sadrazam c-tmelt hiç bizim 
aklımızdan geçebilir mi?. 

Sadaret mevkllne seni gt-çirmc'k ta
savvurunda bulunuyoruz_. 

Aman yarabbi... Me~er b•ı kelimenin 
ne büyük bir tesiri, adeta sihir derece
sinde ne emsalsiz bir cazibesi varmış!.. 
Bu cazibe, bu tesir Recep p3şanın üze
rinde birdenbire derin bir başk:ılık hu
.şule ı::etirmişti ... Topal vezirin suratına 
kan hücum ederek yanakJan olgun el
malıır gibi kıpkırmw kesilm~ti 

Sevincinden Adeta kendisini kaybet
ml.şti.. Ve hemen yerinden kalkarnk 
Kösem validenin yanına koşmuştu .. Tit
riyen elleriyle validenin eteğini kavra
yıp onu öpmek üzere at~ına gölürdUifü 
sırada kesik lemle cümlelerle ona le$ek
kUr ederek: 

- Aman efendim.. Be::ıi'll velinime
tim sultanım.. diye söylenmefte kovul
muştu .. Kulunuz hakkında bu ne biiyilk 
bir iltifat ve teveccühtür! •. 

Nezdlnlzde bu kadar bUyük bir tevec
cUh ve itimada nail olacalımı hiç bir 

'\raldt aklımdan geçirmiyordum. Kulunu
zu ihya buyurdunuz. tmd1 hizmet ve s:l

(la'kat nice olur, slz hemen emredin sul
tanım. 

- Paşa ... ocak zorbalarını yola yatır
ma le için paraya ihtiyacınız olacak. Kö
Ir.m Reyhana milracaat etilğinizde o sf
ze )Uzumu dereceıılnde akçe ye~tirir. 

Y:enlçerl ve Sipahi arasındaki nüfu~
Ju kimselere bu akçeyi tevzi edersiniz. 
• başlamak !çln zinhar vakit geçim1e
mek lhımgelir. 

HUsrev pa?nın azline itiraz etmek 
sureUle Yeniçeri ile Sipahi hemen mey
dana atılmalı. Padişahtan Rafız Ahme
dln ullle yerine btr mllnasiblnl geçiril
mesi fsrar ile f.9tenllmeltdir 
.Ahmet azledildikten sonra ben ne ya
par yapar, seni sadarete getirmek için 
oğlumu yola yatırının. 

Bir de oğlumla benim arama girip 
Arslanımı benden soğutan bazı mUfsit 
kimseler var. Asker bunların başını pa
dişahtan istemeği de unutmamalı. Bu 
adamlar hem bana, hem de s·ına bir ma
zarrnt ~ leyebilirler. Bunların edlnrını 
ihtiva eden pusulayı yine Reyhandan 
alırsın .. 
İmdi var git. Dediklerimi unutma. 
Hemen kollarını sıvayıp işe başlıyasın. 
- Sen mern.k etme sultanım. Bu sa-

dık kulunun neler ynpmağa kadır oldu
ğunu yakında görürsünllz. 

Topal vezir Mahpiker sultanı etekledi 
ve topallıyn topallıya yürüyerek odadan 
çıktı ... 

-7-
0RTALIK YENtDEN KABIŞIYOR 
tkincl O'Jtnanın öldürUlme3inde alaka

dar bulunduklarından dolayı Yeniçeri 
ocPğındaki z.orbalardan bir çoğu tepe
lf'nmisforcli. Fakat bunların yC'rine ye
niden bir takım fenn ruhlu kimseler tU
reınekte geçikmemiştl. 

Tepelenen Cebecibası. I<eJcnder uğ
rı.ısu ve kam MC'znk gibi kimselerin ye
rini şimdi saka Mehmet. Cin Ali. Mnh
mut ağa o~lu, Salih efendi. Emır Hali
le, Cadı Ostnan. Birakçıo~lu. Kiltahyal• 
Kalem bey, Naz.lı Mmli ve Rum Ahmet 
adlannda eli b:ıyraklı eşkiya isl!'al et
mişti ... 

Kimi Yeniçeri ocağında ve kimisi de 
Sirıahifor arasında büyük hir nlifuz sa
hibi olan bu adamlann hepsi de topal 
Recep paşa ile daim1 bir surette- temastn 
bulunmakta idiler. Recep paCJa bu kabil 
kimseleri kendisine tabi bulundurmak 
suretile ~erek Yen içeri ve gerek Sipa
hileri nilfuzu altında tutuyordu. 

Topal vezir eline geçiroiği bu kuvvet 
dolayısile tstanhulda her istediğini yap
tıracak derecede ve padisahlık nüfuzu
nun fevkinde bir kudret ve hakimiyete 
malik bulunmakta idi. 

Aynl zamanda Recep paşa doğrudan 
doğruya Kösem validenin ermine ve nil
fuzuna tabi bulundu~ndan bu brlt- na
zaran bı·mn kuvvet ve iktidar. cmlr ve 
kurnanda etmek s:ılahiveti dördUncU 
Murarlın anası olen hu ·fe+tı.n ve haris 
l:adının eline geçmiş Myı1abHi:-di. 

NitPkim MahpikPr Recep p~!;ayı, elin
de Adi bir alet gibi, canı nasıl isterse 
öyle kullanıyordu ..• 

Valldeden aHın dolu ke-ı1eforle birlikte 
ı::örülecek işe dair talimat ta 11lm~ olan 
RecC'p paşa konağına dönPr dönmeı hiç 
vakit geçirmeden derhal fa3liyrte baş-
ladı... -c Bit·rıedi >--

Deniz Gazinosu 
Perşembe akşamı Bahar C ecesi 

YENJ EGLENCE, YENt DEKOR 
DENİZ GAZİNOSUNDA. 

Maıalar yemeklidir. Mualannızı bu gilııden ııngaje etmeniz E 
rica olunur- f , 
BORİS KARLOFF' - şimdl,.. w. 

Yarattığı FİUMLERİN EH DEHŞErusi 

LON.DRA KA.LESI 
Pefı yaJıuıda Tayyare Sinemasında 
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Canlanan ilev 
------------s*K-----------

Yeni l!'etirilen 
kahveler hak
kıııda kavar 

---c>>---

rıcaret veJıcUetinden 
emı,. geldllıten sonra 

lıalweler satışa 
çıfıardacalı .. 

Fiat murakabe komisyonu dün öğle
den evvel Ticıuet odası salonunda vali 
B. Fuad Tukıalın rcısliğindc toplanmış
t\r. 

ŞC"hrimiz ith llit thcirlerinin de da
vetli bulundukları Lu toplantıda beledi
ye reisi, mıntaka t!r.aret müdür muavi
ni, ikhsal müd.ırü ve diğer alakadarlar 
bulunmuştur. 

Uzun ıiiren müz.akerel .. rden sonra, 
şehrimize getirilmıo ol3n 440 çuval kah
venin ticaret vekaletinden gelecek emri 
n1üteakip satılmarı 1'ıuarlaştınlmı,tır. 

---<•--
HARİÇ'l'EH 
Yeni mal talepleri .. 
Beyrutta iş gören bir firma, Türkiye· 

del\ gazete kAğıdı ve diğer çeşit kfiğıt 
almak istediğini, Filistindeki diğer bir 
firma zeytinyağı ve zeytin ihracatçıları
mızla, Macari5tnnın Budapeşte şehrinde
ki bir firma da palamut hülasası ve ham 
deri üzerinde iş yapan ihracııtc;ılarımız
la iş ynpmnk istediklerini şehrimiz Ti
caret odasına bildirmişlerdir. 

Bu Jş)erlc meşgul olan ihracatçıları
mızın adresleri mezkur firmalara bildi
rilmistir. 
Mısırda bulunnn bir firma, memleke· 

timizden salep talep etmiştir. 

Elımelıler iyi çıltıyor 
Ekmeklerlh nümuneye muvafık hir 

şekilde çıkıp çıkmadıklannı görmek 
Uzerc, dün Belediye reisi Dr. Behçet Uz 
yanında belediye zabıta bas Amiri oldu
ğu halde şehrimizdeki hUtUn fınnlurı 
teftq etmiştir. ' 

Bu teftiş nclicc.>.inde ekmeklerin pış
kin ve numuneye uygun olarak c;ıkarıl
dılh mUşahede cdihniştir. 

----co•---
Gelenle.., Gldenlel' 

Mardin mebusu B. Ali Riza Le,:ent 
Aydına, Ku$8dası belediye reisi B. Ml
tat Kuş:ıdasma gitmişler, Adagidc nahi
ye mUclilrü D. Mustafa Demirel Öde
mL..ortcn, Kuşadası Parti başkanı B. A-r.
mi Kuşadasından şehrimize gelınişlE'r
dir. 

---«>-

B. SALAHE!'TİH 
KAN!'AR HAS'l'A 
Antikiteler müzesi mUdürü B. Sala· 

hc-ttin Kantarın mı gUndcn beri soğul~ 
algınlığından rahatsız olduğunu haber 
aldık. Arkadaşımıza afiyet temenni ed.?-
riz .. 

--«>--

FAKIR ÇOCUN:LAR 
MIZCCAN H MUAYENE 
EDİLECEK ... 
Çocuk F..sirgeme kurumu İzmir şubt?

!<:inln Basmahanede SUt damlası bina~ın
daki Dispanserinde Çocuk mUtehn.ssıs• 
doktorumuı. tarafından 1 nisan 1941 ta 
rihinden itibaren pazardan maada h<>r 
gün saat 10.30 dan 12.30 a kadar hasta 
çocuklar muayene edilecektir. 

Fakir oldu~na dair Belediyeden ve
sika getirenlere meccanen bakılacak 
varlığı rnilsait olanlardan 25 kuruş te
bcrrU alınacaktır. 

BAYIHDIRDA 
BİR KONFERANS 
Evvelki gWı Bayındır Halkevinde ka

labalık bir halle kitlesi önünde Dr. Ya
siıı Kutlusan tarafından •Sıtma mitı-a· 
delesı. mevzulu bir konferans verilmiş
tir. 

Hollanda RlncUstanın
da heyecan.. 

Batavva 18 (A.A) - Batavya radyo 
su 15 IIollandalınm Almanlar tarafın
dan idamuuıı Hollanda HindJstanmda 
bQ.yUk bir infial ve heyecan uyandırdı
ğttıı bl1dlmıektedfr. 

- YAZAN: a~ Tu.DIZ 
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kulu bir salonda, bir tahta banko Uz&
rine oturarak kaç saat belde~e mec
bur kaldıiunt habrlanuyonı.'1l. Nihayet 
tren geldi ve ben de üçUncll smıf bir va
gona bhıdlın! Ancak burası için bilet 
alacak kadar param vardı. Böylece, bU
«ın gece, aç blUAç seya.hat ettim. Sotuk
taa ve açbktan 8lllyordum. Ann~ini 
bulmata giden zavallı kUçUk ktt! Anne-
11 muhakkak onu himaye ed~kti! 

Nihayet, apartımanın kapısma geUn
ee, birdenbire içime korku ,fn~rok, çe
kine çekine rlli caldım. Upk gelip ka

kolları arasına aldı, merdivenden çıkar- rece haklı olduğunu bilmiyorum. Yalnız pıyı açtı. İçeriden seslt"l' ve kahkaha1ar 
dı ve yata~ım Uzerlne fırlattı: bildiğim şu ki, ertesi sabah aç kurt gibi ~eliyordu. Tam annemin bir suvare ver-

- Sen blr cnnavarsın, Yıl:!ız! Babana acıkmıştım. Fakat odamda kapalı idim. diği zamanda gelmişim. Uşak antrede 
böyle lisan kullanmanın ne demek oldu- Babam da, hiç ~phesi% mahpeslmden beni bir ikt dakika bekletti ve annem 
ğunu sana ÖğrC'tecf'ğim. Aklını başına kaçmak imkanını bulmıyayım diye, ev- knrı:ıma gf."ldi. 'Ozeıinde dekolte zarif bir 
toplayıncaya kadar bu odad!\ kapalı ka- den çıkmamı~ı. rop vardı. Dantelli mendilini elinde na-
lac.,k.c:ın! f t'ap ederse bir hafta seni bu- Fakat alcşam, her kesin uyuduğuna ta- sıl bunışturdui!una h.'\karak pek tt' hoş 
rndn bırakacağım! mamen kanı olunca, yavaşça penı;ereyi RC'lmediğimi anlıyabilirdim. Fakat bunu 

Çıktı VE' knpıyı annhtarla kapatıver- açtım ve sanru>~ık J?üllerivlP kaph tah- farkedemiyecek kadar heyecan içinde 
dl. ta pcrvazlardnn i<Jlifode ederek, duvar- idim. Bt"fli. kimsenin bulunmadı~ ye-

Bıi\'le lı~rek"t etmeldr belki de iyi chn aşağı sıynldım. Tabii, ellerimi ve mek odasına aldı. Burada, hir taraf•an 
ttPrini ?.annPd1vordu. Fnluıt hen, o va- izlc>riınl yırtarak, evimizin parmaklığı- supe hazırl gı yapı1ırkr-n, ben annl'me 

k"!tkl aklımla, frna ya>:l•ı~ın" kAnt f~im na ve omdan istasyona va,.d·m. tstanbu-ı bac:ıma gelt-nlcri anlattım. 
TC'krar on altı yn~ın.ı!l olm~ğ1 t1Un- la (?idecck ilk trene atladım Annemin Hikayemi dinleyincf.' ~emin son de-

y yı verseler, istemem! Bab mın bir ra- ynnına 8•ğınacakttm. r~ct" sarardığını ve gözlerinirı parladığı-
navar oldutwnu bana söylemekle ne de- O kork Jstas on binasında • ko- m fark B bü Uk bir 

~ .................. İlllll .. ıilliiılılll• 

----o-
• Dünyanın yedi acayıp fe yinden biri 

aı .. ıcilı JıuptaJaf yol,,. 
dur •• Bu yoldan ayrı• 
ıanıar lıöle olmafa 
malaJıUındurlar .. 

Diyan n1abedi çukuru 
sivrisinek yatağı oldu 

[ Bct§taratı 1. ci Sahifede J 
yal ile u~rraşmnk olur .. Büyük Briil_! 
yaya ilih·eten Aınerikarun müzaheret ..., 
yardımını da temin eylemiş b~ 
Yunanistanı Alman ordusu mub 
azminden ayıraınıyacaktır. 

Her hangi bir Alman hareketiDe ..,. 
şı İnıilterenin de Yunanistana ~ 
yardımlara vilsat vereceğini şapıieılll 
saymak icap eder. 

------------:x•x----------
Bfr çoJı muammaların halllne ya,.ı~acaJı vesllıa· 
ıarı ve,.meğe namzet olan llu çulılll' lıapatdma· 
malı, siv,.; sineJılePe ha,.şı başlıa ~are bulmalı 

Yugoslavyaya (elince; bu ınemlekedıl 
('Ok nnzik olıın durumu sarih m&tallr 
lar scrdine mfuıi olmaktadır. 

Kuşadası kaza:s.nın Akıncılar nn- riyatta meydana çıknrılmnsma çıılııılan 
hiycsindC" ötcd 0 nberi lngiliz çukuru adı Diyan - .Sibel mabedi tınihtcn eı.-velki 
verilen ,.e ar.tiket!"lEr bakımından dün- Anadolu Türklerinin Ata tanrı mabedi· 
ynmn yedi acaip şcyinnen biri ve belki dir ki Amazon cEti:ı>lerden, Arkaik 
l'n muhteşemi olan Aremisyonun Diyan- (Milattan evvel altmcı asır) Lldya 
~ibel mab('di vardır. Bu muazzam haf- Türkleri (Krezus) ve milattan evvel 
re Britiş ınuzcum hesabına 1870 den klasik ve Elen istik ( .3-4) asır devirleri-
1905 tarihine kadıtr ":\O sene zarfında ni ihtiva etmektediı. 

Geçen haftaki vniyet. Yu~oslaV)'
Abnanya ile bir anlaşmaya varmak t111" 
re bulunduğunu ifade ediyordu. ......1ı: 

Son kırk sekiz saat içinde bir P"" 
nıenbalardan Belgradda havanın ~ok lir 
i~tiğini anlatan haberler rıımutia .... 
lamıştır. DiUıassa Aınerikab .. ~ 
rin \'erdikleri malrtmata bakılırsa ~ 
goslavyada mukavemet karan ku 
bulmaktadır. 

dikkatli çalı,m -tfar1a ı.('ılmıştır. Yine se- Hafriyat Krezus tf'mellerine kadar 
nelerdenberi lngiliz çukuru, Akıncılar yapılmıştır. Bu temell<'rin en son tetkiki 
nahiyesi için bir siv•isinek kaynağı ha· yine bundan dört yıl evvel Britiş Mu:r:e. 
line de g,-lmi fr. um namına gclcr. Oksfort Univcrıitcsi 

Yugo la\'ynnın önlinde iki ömek vrl' 
dır.. . 

Diri Romanya, Bulgari tan, dild' 
Yunanistandır. 

Nahiyenin hükümct tnbabeti bu çu- mimari fakültesi profesörlerinden Knyf 
l.urun knpatılrrası vt•yn temizletilmesi tarafından tetkik t'rlilmişti Eserin hak
ı- babının temİ'lİ i~ı, nahiye müdüriye- iriyle meydaıın çıkarılması için daha 
Unc ve nahive mü<ltiriycti de Kuşadası bir çok tetkikler v .. rraştırmalar yap
knymakamlığına mlir .. eaat etmiştir. Ha- mnk lazım gelmekt-,c!ir. 

Birinciler hürriyet 'l.·c istikbilcfetl 
mahrumiyeti, diieri hürri)·et ve i;tiiJil 
uğrunda mtı\'nfrakıyctli neticeleri tall" 
landırınaktadır. ber aldığımlZll gör~ Kuşadası kayma.. Taharriyet derinlestirilirken henüz ta

kamlığı nyni müı-ac·ımtı vilayete yapmış rihçe mer.hul bir çok mimarların celbi
bu1unmaktadır. ne yarıyacak vesikaları bize bahsc<lceck 

Akıncılar nahiycu halkının sağlığı olan ve şimdiyr. ke-dtır on binlerce altın 
bakımından bu m:iracaat tamamen yo- earfedilerek açılan hu hafrenin kapatıl
rindedir. Fal~l asarıatika bakımından ması aklın alarr.ıya~i.'ı bir ıey olur. 

Sırı>. Hırvat ve Slovenlerden t~ 
eden Yugoslnvyn, ci:c.r bir Alman is~ 
liısına boyun eğ-ecck olursa akibeti sur 
garistımdan \•e Romanyudan çok 41 .... 
reci olaeaktll'. Çünkü nuhver devletleri
nin bu memleket ilzeriadeki idtliaUfl 
\'C taahhütleri c:ok daha öldürücU '" 
parçala:rıcıdır. Fakat Yuıoslavya eiC' 
bütünlüKUnü ve milli bidiğini m ....... 
uı eylemek isterse behemehal tehdit~ 
kulak asmamak ve 1'ayat ve istik1il9 
şenni bir miidafu ile konun.ak mevki
indedir. 

f c ... kalAde büyük lnvmeti haiz olan haf- Vilayet :yühek mJtkamırıın da mese
riyat sahasının ortadan kaldıı-ılamıyaca- leyi bu şekilde düşüneceğine kuvvetle 
ğı da ôsiktu-dır. eminiz Ancak sıhhi mahurların izalesi 

Mütehassısların bize- verdikleri malu- cihetine gJdilmesi yo1unu da bu vazl
ır.nta göre Almıcıhr nahiyesindeki haf- yetle telif etmek ~l!:t'tte lizundır. 
">"':::.<:::><::><:::::,..o::;:::~..c:::::.,c;::::,.<:;:>o~o;;::.-~~~~~~~:::><;:::,.<~:::..c;;::::,..c.:>.r;;;:~~~~ 

Umumi Mecliıte dünkiJ müzakereler 
KUçUk Yunanistanm elde ettikJerir 

den eok failamu gösterilecek~ 
bkla ele Ke('frmek mfimldtndOr. Plajdaki noksanlar mü

teahhide yaptırılacak 

HattA böyle bir muka\"elllet kafarllldl 
Alman taarruz plinlarmı a1tibt etmJ. 
Balkanlarda sulhun muhafazuına y.r 
dun eylemesi bile mUmldindft.r. çoi.kt 
Almanyanm Balkanlarda uzun süreeel' 
bir harp eepheıd a~aktn menfaati y~· 
tur. 

-~~~~~x•x.~---~- Amerika reisicUınhuru Ruzveltin nut
ku hilrriyct iıJıkı olanlann ı~ 
genis bir ferahlık havası estirmiştir. 

2'erf ie ıayılı muallimler için bütçeye 14 bin ıtra 
Jıonıılması ql diğe,. içtimalara bıralııldı Amerikanın tecavüze ufnyacak ad .. 

zıh müddettC'n beş ay sonraya temdidi letlere kavıtstt ve şartsız yardım brr 
istendij'.U, kanunt olmıyan bu talebin n \•ermesi \'e hu karann bütün şüphe' 

Dün ö~leden sonra Vali B. Fulld Tuk
salın riyasetinde toplanan viJAyet umu
mt medL-ıi muhtelif mevzular üzerindP. 
mUuıl~erclerde bulunmuştur. Bilhassa 
fncirnltı plajı hakkında hususi encümen 
tarafından verilen raporun müzakeresi 
hararetli olmuş~ur. 

Il.M. l\IÜZ."U\.ERELl~R 
Evvclft gelen evrak okunmuştur. 

Memleket hastanesi göz mütehassısı Dr. 
Burhnn Bengü ve laboratuvar şefi Dr 
Zühtü Erginin terli talepleri hakkında
ki istidaları bütçe cncilmenine hava1c 
edilmiştir. 1939 yılında 3656 sayılı kfl
nuna uyulnrak kabul edilen ve Heyeti 
Vekil ece de tasdik olunan D cetvelinin 
1941 senesi için de esas tutulması hak
kındaki maarif müdürlüğü tekzercsiniu 
masraf bütçesinin tetkiki esnac;ında na
zarı dil kate alınması muvafık görill
müstür. 

KÖPROLERiN TAMİRİ 
Sevliiptan hnıap olan Ödemiş kaz::t'l 

dahilindeki küçük Menderes köprüleri· 
ııin sUrntle tamir ve inşa.._._,, hakkında B. 
fluharreın Baranın takriri oh."Unmuş, 
~nfıa mildUrü B. Muhittin Erkut köp 
rülcrin tamir ihtiyaçları ve vaziyetleri 
hnkkmda izahat vermiştir. Eunun fü:c
ıine takririn vilayete tevdii ve ihtiyacr 
Aöre köprülerin tamir ettirilmesi karar
laştınlmışhr. 

tNCİRALTJ PLAJI tşt 
Belediye istimlAk hakem heyetleri 

~ası intihabı da yapıldıktan sonra İnci· 
ralb plAjı hakkında Ar.adan B. Murat 
Çınar ve B. Orhan Rahnü Gökçe t<t
:-afından veriJen takrirler Uzerine teşki1 

olunan husust komisyonca yapılan tct· 
kikatı gösteren rapor okunmuştur. Ra· 
porda mUteahhidin 65.214 li:-aya inşaatı 
deruhte ettiği, 31 mayıs !'39 da insa.:ıtı 
bitirmesi icap ederken bitirmediğini. 
bundan dolayı on gUn için mUteahhitten 
beher gün 25 Ura hesabiyle 250 Ura alın· 
dı~, inşaat müddetinin mukavelede ya· 

sıcak süt içirdi ve haş1n bir tavırla ko
nıışrna~a başladı. Bir dişi kaplandan 
farksızdL Birbirimize hakikaten çok 
benziyorduk. Bundan bir gurur hisset
tim. 

- Baban mağlubiyetini kabul edecek 
de~ildir. Yıldız! dedi. Seni ona karşı be
nim loşkırttığıma emindir. Fakat, diyr 
ilAve etti, müsterih ol: haydi. şimdi yat
mağa git yavrum, yann sabah bir çare
sine bakarız. 

Ben mı yatmağa gidecektim? hiç t!' 
gidip yatmağa hevesim yokhı! Salon 
r,ü:ı:elce eğlenen bu sen insanlnnn kah
knha1an içinde çın!arken! bununla bera
bDr, belki yine istemive istemlye yat
ma~ gidecelttim. Fakat tam bu esnadP 
annemin kocası Durmuş içerö girdi. Ne
şeli bir sesle: 

- Ooo, sen misin Yıldız! dedi ve du
d~klarını. elinde tuttuğu kocaman bir 
"'.nr:ıp bardağına batırarak il~ve etü
Bizim süvaremiz iı;in mi geldin? Btra\•o 
!~e ne ~ı.lzt!l bir sürpriz! 

Bnna y:ıklnsh ve elini omzuma dnyn
dı. Bununla kolluklanın kabardı Şimdi 
arlık yat.mağa göndermek p~k mUş'kül
dU! Ben de allem ettim, kallem ettim 

--~ ...... 

Daimi Encümence kabul edilmedi~ bil- leri izale edecek şekilde Ruzvelt taflt" 
dirilmekte idi. fmdan sarahatle ifade olunması. Bı1· 
Şartnameye göre plija konulacak mo- kan memleketlerinin maneViyatım uır 

törün 40 beygir kuvvetinde olmam. lA- hakkak ki arttırmıştır. 
zıın ~elirkcn 20 beygir kuvvetinde da- Ilallr.nnhlar hesaplarını biraz daha er 
ha küçük biı· motör konulduğu da bil- nis tutabilirler. 
diriliyordu, Tehdide kulak asmamak, mubveıne' 

Yine raporda, plfi.ja 10 santlın kalınlı- n~ini g&rtermek Balkan milletJeri.U
~ında kum konulduğu, atlama kulesi biricik kurhıhı'l yoludur. Ballrnntılat• 
-çe iskele yapılmadığı kayc1edilf'rek 90n tarihlerine yalman bu şereru ıımtl ~Ö."' 
be!': sene zar!ında yapt111lmış olan Hu- tcrınelidirlcr. Bu yoldan ayrılanlar k3'
&us1 muhasebe nkaratı binafarının va.ıi- le olmnğa mahkfırndnrlar. 

~~1b:;t!~Y~~~~~i tarafından tayin olun- _, ... -~~!!.~~~~~'?!,af!. 
Raporun okunması bittikten sonra B. Amerllıan Milli sanat 

Murat Çınar ve Orhan Rahmi Gök-.-c, J • • ıJ 
rap()run takrirlerinde bildirdikleri vol- ga e .. ısı aç dı... 
suzlukları me:;dann koymuş olduğuuu Vaşington, 18 (A.A) - Bırincl Arnt:' 
"öyUverek t:ızrrinat aranmasını ve me- rikan milU sanat kalerisinin pazart'"sl 
~ullerin tesbit edilerek haklarında tnki- gilnU yapılan açılış mera!iminde rei~ 
hat yapılmasını istemişlerdir. cilmhur Ruzvelt hür i~anJann filcır 

NA.1'.IA MÜDÜRÜNÜN İZAHATI asaletini tebcil etmiştir. Bu g11leıid• 
Nafıa mUdUrU B. Muhittin Erkut iza. teşhir edilen resim ve heykelJM"in kıY'" 

hat vermiş, idarenin. İnciraltl plft.jı :n· meti 15 milyon dolar tahmin eclilmekte
~...abnı kontrol etmekle villyete hizmet dJr. Bu koıtekslyon eski nuliye nazırı 

mUtevcffa Androvs Melonun memlekt:' 
ettij'..tine knni bulunduğunu söylemiş. te bir hediyesidir. 
elektrik mctör ve tesisatı, diğer inşaat 11111ııııuııııııınıı111111111111111111mnı11H11m!ı~ 
noksanları hnkkında uzun izahatta bu- rildikten sonra tekrar valinin riygı:ı
lunrnu~. ı;u deposu, 20 beygirlik motör altında müzakerelere devt.'n ~İt 
ile hem az masraf yapılarak tasarruf te- Foça lca:zasında kaymakam evi oıar
ınin edildJğinf, hem de denizden çıkan- Milli Emlak idaresinden satın alıornısıı' 
Jann sıhhatJne hizmet edilmiş olduğunu tensip edilen binanın, hususi ida~ 
bildirmiş, atlama kulesi ile iskelenin in- akar temini noktasından faydalı görfll
şası milhim bir paraya mUtevakkıf ol- dUğU takdırde Daimi Encümence saUJ' 
duğunu, binaenaleyh yeniden keşif ya- alınması muv:.~mrülmüştür. 
pılması icap ettiğini kaydetmiş, ınotö:- J.\lUALLİl\1 llAKLA.BI 
ve elektrik tesisab işinin bir ihtısas me· Terlic istihkak kcsbeden mual.liıllW 
o;elesi olduğunu UAve eyle~. rin tcrfı karşılığı olarak biltçeden yet' 

Ödem.iş izam B. Muharrem Baran; miıf dört bin liralık tahsisat ayr~ 
plAjda yapılan tetkikat esna.cnnda sıva- mümkün olanuyacağına dair bütçe er 
lann dökillmilş olduğu. su deposunun da cürneninin mazbatası okurunuş, B. zıya 
ancak bir metre ve hell çukurlannın Günuilz (Bayındır) muaaliınlerin hak'" 
2,5 metre derinlikte olduğu anlaşıldığı- lanndan. kanun ve emirlerden ~ 
nı, duş odaları kapılannın çüriimli$ bu- rek bu paranın bU~ vaziyeti aebe~! 
lunduğunu söylemiştir. bu yıl verilemiyecekse gelecek Y-. 

Nafıa mUdUrU tekrar izahat vererek, biltçeye borç olarak konula~ 
TUrkiyenin hiç bir yerinde bulunmıyan ileriye sUrmüştür. 
gllzellikte olan ve wnumt meclis için bir Biltçe encUmeni namına R ~ 
iftihar vesilesi teşkil eden bu eserin in- Oran ve Maarif mUdüril B. Halit '/Jfl 
ş.'\atında Nafıa mUdilrlUğilnUn vazlfeil- Kalkancı bu hususta uzun izahat *ifil: 
ni tamamen yapbtıru, esasen inşasından ınişler, bu arada B. Ziya Gündilz ile~ 
sonra geçecek ~ sene zarfında görQ- Ekrem Oran arasmda mllnabplar ,,. 
lecek noksanlann mUteahhitlere yaptı- muştur. 
rılması kanun iktiusmdan bulundulu- Barem kanununun ille 1atbik ecHıdll' 
nu söylemiştir. &ene teıkU't kadrosunda vukubuld il'" 

Uzun sUren mUzakereler neticesinde. tadan tevellüt eden bu ~~ >:~ 
raporun ~ senelik biltUn inşaatın bır den maarif ve bütce e~ 
Cen beyeU tarafından kontrolü hakkın- tetkikiyle meselenin billlıara ;;;cuP 
ciald kısmı hariç olmak i1.zere diğer hu- müzakeresi kabul olunmuştur. 
suslan tasvip edilmiş ve bunlar hakkın- Gelecek celsede muallimlerin ~ 
da villyetin kanunt yollardan 1Azım ge- nazarı itibara alınnrak bütçeye '14- .,.ı 
len muameleyi ve takibatı yapmastna lira ilive edilecek olur5a bil~ _,.d 
karar verilmiştir. mikdar bir açık daha meydana ~ 

Buna nazaran plAjdaki noksanlar ta- demektir. 
mamen müteahhide yaptmlacaktır. KARABURUN AzALIÖI uınf ,_-

TiRE VE BERGAMA YOLLABI Karaburun kazası meclisi um oAJ1ı .. 
Bundan sonra, Tire ve Bergama Tu- sı seçiminde kazanan B. Ziya SoJak ~p 

r.Jstik: yollannın da inşa edilmesi hak- nun Azalı{µ heyeti umwniyece ~ 
kındaki nafıa encllınenl mazbata.en edildikten ve daha bazı maz~ ~ 
okunmuş ve rnıntaka turistik yollar müzakere ve kabulünden sonra ç 
mildilril baş mUhendis B. Emin Dizgi- nihayet wrilmiştir. 
nin t.1iltalaası da alınarak kabul edil- * arın ö~ 
mistir. Umumi Mt>clis bu~ün ve !ını ııı,,..,-

tKtNCJ CELSEDE den sonra toplanarak mesaL~ 
dıkllrahk bir istirahat fulAsı ve- yen müddet zarfında 



ltcıl yan zayiatı 

çok biiyülı 
Yaraı, 

1 
( B'UC4rırfı 1. ci Sahifede ] 

IE{er 0 .~ak kayıplıırı, kullandıkları 
te~ .,tııi"larının en az yilzde kırkına 
ltaly iil l!(ıuektedir. Yani 120 bin kişilik 
iti;, an kuvvetinden 48 bin ttalyan öl-
~l!S'a yaralanmıştır. 
At' AN ltESMt TEBLtôt 

lii:i: ~ıa 18 (A.A) - Yunan resm1 teb
ı!iı.,,~rıye ve topçu faaliyet kayde-

11' At. y 
r.ıı~ AN TAYYAREI.ERl-
Ati IfOcUMU 

llin 1;;,j.18 (A.A \ - Eıruliyd nezareti-
1.ı>'Yıı '~" 16-17 Mart gecesi dilsman 
oı.rak•l•ri zelzeleden beri ilçUncil defa 
dır. l! L?rlsayı bombardıman etmi~ler
&i r k ~nüz av,kta kalan bin3lardan iki
~ı'lt~rı tnıs, diı"!l"'t' on bina h:ısara um-
t!ıı~~k civarına ve Epir köy bölgele
nı.,,a T\ bornl,alar hlc bir hasara sebep 

tt !llıştır. 
&1J~ÜŞınan tayyaresi Mak<os adasınıia 
ı., nb· T\ ~çarak evlere, kiliseıc ...... ölü
tıı..n;t•sıne mitralyöz ateşi açmışlardır. 

111/,., 8 zayiat olmamıstır. 
t,,, ·ftt7, KRAI,I NiŞAN VERDt 

\>,.~,ndra 18 (A.A \ - tn~iitc.re kralı 
l>a~ •n cırdtıları baş kumandanı gentral 
~•nın•o•, Britanya impnnıtorlunu nişa-

~·....,·ştir 

------~-...-.,~~~~ 

Afrikada harekatın 
bitmesine doğru 

A.ı,,., 1 B~tnraft 1. ci Sahif•dıı l 
~ol a ve Mu!avv•dan ba•ka bir d•niz 
ııı.~l•lmamıştır. Dille D~vustun l· J 
1-!, · '>ırdalr.i ltal,...n kuvvetl•rinden 

r1.rın .. d f k l fçtn rnu a aası~ı uV\·tt end!rmPk 
~ Y•rdırn lr.uvvetl.,rl alınmuaydı Ber

Yva atlr.er ihracı dlişünlilmlyecekti. 
>tin kkanda Korenln nptı bütün Eritre-

lılta &pılannı aeaculc ve ltalyanların son 
~ 9&r.ıeti de kınhnca $ark1 ve ,ı. 
~..,,, Şu\! AfrlkndııkJ kuvvetlerlml7.il" 
... ı., rnıoı en lyi kullanılacaklon v•r• 
~k kabl! ol ... -akhr 
-"D NDE HARF.KAT 
lo DEl"u:f'IDI 

h•bt ndra, 18 ( A.A \ - Koyterin mu
odi!dnn~ aalAhivettu mahfillerde ~v•n 
l.ıt •~ne gı;.., K »en etrafında harekat 

~rnaktadır. 
nıa• ahire. 18 (A.A) Beyanatta bulun.. 

~• mezun bir zat tunlan •Öylemi,tir· 
~ Berberanm Uı>h ile Adlsababay~ 
i!ı,. l ba h blr tehdıd lnkı...,f etmekte
de• ngf(Jz kuvve•leri timdi 1.3 cephe
·d~~lran İmpara•orluj,unun kalbine 
İ11ı< ilerliyorlar. Berberamn htirdadı 

e m-Jealni pek 2•yade kola 1 tı <alctrr 1 l Y a. ra-
• ta yanlar Re~heTaya girdikl•ri 

~İi:. Rom• radynıu Britanya impara
old u~ nun çölı.rn..ı sakınılmaz bir tel' 
l Ugunu s&yltmlstl. Şimdi çöken impa
•tsıult fa•i•t İnıp~'•forlu~dur. 
l'>,~:1~4TIN 

u, l<thlre. 18 (A.AJ - Orta şark lmd
~r•va kuvvetleri umumt karargahının 
ı. 1~ı lngill:ı bonıbardıman ve avcı 
fıı. iareleri dü~ R•rberanın :ı•ptinda dn: 1'blrıt&ı Y•ı>m,,.lnıdır. Bütün giin
&ğı be gece düım•n hava meydanları D· 0rnbardımarıl,,. t~bi tutulmu~tur. 
~ın tte.daua ta1yar~ meydanına yap1lan 
luvv bıt~aaa ''ddetll olmuşt'lr. Hava 
lıifl e~en servisine bağlı zırhlı otomo
'tıi,.Jer de &rberanrı nphna iştirak et. •r lr 
nııl'ı'Yl'a~elerı...,ız lıiç zayiata uğrama

" •rdır. 

Hltler duriiôruımalı ır 
~ııı k .. r B<lffarat• ı. ci Sahifede 1 
&ııı0~:;u!.'sınden istiyeceğl hizmeti ifaya 

t>~~ay Knok. ReislcUmhur Rnzveltin 
8<ınrıı ival 'iftarını s•na ile hyd•ttik•en 

- Avo etml•ttr: 
d""ıo l\ei~l~Umhur tarafınrlan di!nya~a 
lltn ~r••l dava•ına m!ha.l,eret içln alı· 
dııt<f ~hırı..,, en a:ı, tnbllt•r •lstenıin 
~ıı.ı,~'~•caeı vP menfur •amph·~,.lorın 
ll'Jrııf1 arbar d•,·ir1e~ alt me~rnl•ra 
t~~ 1;~1 Umlclinl verMiştir Ifü!Pr fü
lı..tı "lıda, l<k.nder ve Napolyonıın f\ltu
Cllı rı 1, te•lim olmnktıın•a !ll!lm!I te"
~ı:_,,~"n milletler tanıfınd•n dur.ioırul
lır. a dU:ı;·onın dört tarafıns y"yılabl-

l'a ~~hı-ıye na1.1rı bunu bildtrJiktP.n son· 
ıı~ !!\! •ıı..ı~nın ne ol•cnl!ını somıu~ ve bu-

- •evabı vermiştir: 
•iilııı 0 . ~rnan Alman kelcocelerinln ı:ö
l••ltr,~kşlnin, Kronvel haltını veya Aris
~ or~onhrını koparMak•an ı;ok J; Mr C1lar.a~1n1 c:an1vnnım. 

'tAnstt.YARLIK YENt 
\' • , !SAT 

}l ,_ ~ı"'ton 18 (AA) - Relsicliı·ıhur 
~\··ti 

5, n ordu ve don•=v• alt 1 m•l-
~! 1 .ı:ı rnilı·on dolarlık mUt~mm•-n bir 
ııa,,it la.'Vip et!iğl bildirilmekted'r Bu 
don~"~ 13 milyan dolar Gvam ve Sıımo 
~. Us!ertnln t.>vsil için .,.rfedllecek----

19" YElfi A•IR 

Mısır, in~ 

zaferinden 
• 

emın 

Yanan ve ltaıyan ağır 
yaraldCll'lllın mUbade· 

lesi IHqlad ... 
Belgı·ad 18 (A.A) - Yunaııi;tanla 

İtalya arasında ilk ai;'lr yaralı mübadele
si d!in Yugoslav arazisinde başlamıştır. 
Yunan ağır yaralılarını hamil ilk tren 
d!in akı;am Bel'{raddan ıı~miştir. 
co:ccco::cc::uccoccccccc:ccccıx 

Mısır ~cq11eııui, a. Eden Aııkara radyosu 
ile rniızafıePeleflf hafı• 
hında rnelnısan rnecli· 
sinde izahat 11ePdi .. 

Kahire, 18 (A.t>.ı - Mısır başvekili 
Sırn pa,a dün ekşam mebusan meclisin
de lngiltere haricive nazm Bay Ederıle 
~örütmeleri h•kkı ,da beyanatta bulun
muş ve ~unlan sö•·le-mişıtir: 

- B. Fderıt Mt!unn, demokr:'ı~ilere 
adıkana müzaheret v'" samimi yardım 
t~~avvurunda bulunduğunu, hürriyet ve 
;;r.edeniyet davasının niha}'et muzaffer 
(ıkacağlna inarıdı~<"'.t söyledim. Karşı
hk.h menfaatlere :nUıeallik me!teleleTi, 
muhtelif vesilele<l! bugünkü vaziyete 
göre müzakere ve n·iinaka,a ~ttim. 

B. Eden askeri nı.oel•ler h•kkında 
bana hükümetirıin noktai nazarını izah 
etti. Mahrem e:öri.i,nıclerin teferruahnı 
ifşa etmelc umumi r.ıt:nfaata uyiı"un de
Vildir. Yalntz, a('ı~ sqrette, bu müzake
rel~rin müttt-fikimi7!e müna,.ebetlerimi
zin vasfı olan tam ·nc,stluk ve anlayış 
hAvası içinde rtre_vltn ettiğini söylemek 
lst"rim. Jki memle!;:Pt aralarındaki dost
luk muah~d,.lt-ri h~kiimlerine göre bir .. 
hirine mümkün ol .. ~. her yardım1 yap
mak müşterek drz11-ıt1 ndad1r 

Ankara ve Belgradda 
s ')osf muhavere 

ı rl'lstrırnf' 1 ·r .<\rıh;fı'de l 
Makedonyasmı ve Türkiyeyi elde etme
ğe ve solunda RusVA:f' durdunn~!!a mu. 
vaffllk olacak mıdır~ 

Mihverin ıi.ra'i y.ayretferi AtinAdan 
-;yade Ankara ve Bel'{rlldda tekasüf 
t tmektedir. Lond•t\ Belgnıdı Hitlere 
tedricen kanmakla m"ah"'e ediyor 
Her halde bunun icln olacak ki lngiliz 
diplomasisi Yugosla\• dc\'lcl adnnılarul3 
ihtar-la bıılunmmlnrdır. Anknrada b•ı· 
na ben- çok •ld<letli bir mücadele ol· 
maktadır. lngıfül.., :n 'Ve Türkivenin 
mlltteflld...ı teSAnlit halindedir. ve lngi
fizler Anhraya daha yakın bulunmakta
dır. Türtdyenin ıtntejik vaziyeti Yugoo
lavyadatı daha iyidir. Ancıık Rusyanm 
Mihverle işbirliği ynpmaınn."1 Ja7.1mdır 
Tilrki~ zimamdarlan Eden il~ !'iirü~til· 
ler. Şimdi de Hitl...nn gönd•rdiği meı;.ıı.-

ji mii•nk~re <·diyorlar. 
Hit!er belki ismet lnönünden bir mü.. 

tareke için Atina~• dost~a tevauulta 
b•ılunma11nı rka etmi~t!r. Bi.ıe öyle ge
liyor iri Tiirki ... belki de k< ,.dini çevi 
ttn 1\>lUsliirunn dovlrtıerle mntubtk ·01.ı~ 
rak kcndJ i"tikbalini '>üvük e~tan)''!lnın 
~tikl:ıa1ine bağlı tubna~a karar Temtİ4-
tir. ~onra Türlciye p~kela biliyor ki AI-
1'111'.nyanın farka nf'~ru ı:•ni:lemesine 
a:eı olursa Ruıya c!iiıımnn vaziyetine ge
~eccktir. Bu d• Tüı k;ve iç!n ı;el<ln!leak 
bir haldir. Gelecek ııiinler Ankarada ol
dulu gibi Belı>radı:la da ııiririlen siyasi 
oavqlan her h•l<h aydınlatacaktır 

Okurların tl"~el?leri 

··············••D 
Bergama mal müdürlü· 
ğilnün nazarı dikk~üne 

GUzelyalı P.T.T müvezzii Şükril Ö
nal bi•e ı.ıönderdiği mektubta hula:ıatan 
şunları yazıyor: 

Berııamanın Kınık nahiyesinde mü
vezzi bulundujtum sırada lıliki.lmcte ri
zamla sattığım bi<ikletin bedeli olan 35 
lira tarafıma verilmek Uzere hlikUmetçe 
Bergama malınlidUrlil)lüne yatırılmıs biı· 
muhakemeden dolayı borcum olan 23 li
nı bu paradan mahsup edilerek elime ?3 
liralık makbuz verilmiştir. Bu esnada 
İzmlre tayin edilip ıı:elı!iğim cihetle mü
tebaki 12 liranın da bana i~'ll kin ~· 
ı.mık maliye şefliğine ver~JbJın 2:!-1-941 
tarihli lstldaya Ikrgamadan hc:ı!l.z ce· 
""P r.elmemiştir. Bu paranın bir an e•·
vel Berı::amadan ğönderilmesl için na
z:,rı dikkati celbetmenizl rica ederim. 

Yerti Neşriyat 
••••••••••• 

--u--
B V61f1f 

8.00 Program ve memleket saat ayarı. 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl 8.45 
!1.00 Ev kadını - Yemek listesL. 12.~0 
Program ve memleket saat ayarı 12.3~ 
Müzik : Hafif şarkılar 12.50 Ajans ha
berleri 13.05 Milıik : Halk tilrkilleri 13. 
20 - 14.00 Müzik : Radyo salon orkest
rası 18.~0 Program ve memleket saat 
ayarı 18.0.1 Konu<ma : Ziraat takvimi .. 
18.03 Müzik pi. 18.30 Konusma (Dış pn
litika M<lis<'leri..) 18.45 Çocuk <aati .. 
19.15 Çocuklar için mu;Ud 19.30 Mem
leket saat avıın ve ajans haberleri 19.45 
Müzik : Geçit programı 20.15 Radyo ga. 
<etesi 20.45 Müzik : Radyo fasıl h~yet i 
21.10 Konuşma 21.25 Müzik : Saz eser
leri ve zev hck havaları 21.45 Müzik: Ri
yaseticümhur bandosu 22.30 Memleket 
saat ayarı, ajans haberleri borsalar fiat
lcri 22.45 Miiı.ik pl 23.25 - 23.30 Yarın
ki program ve kapanış .. 

Borsa 
'ÜZÜM 

352 Üzüm tanın 
2.1 Y. E. Bencuya 

375 Yekı1n 
238974 t Eski yekun 
:?39349 i Umumi yekı1n 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

iNCiR 
793 Şerif Remzi 
45 B. Mlzrahi 
32 Albn~-rak 
3 F. Solari 

873 Yekı1n 
13 7864 Eski yek<ln 
138737 Umumi yekfuı 

ZEYTlNYAÖ 
10000 kilo 

ZAHİRE 
200 c;u val Bakla 
24 çuval Susam 

215 ton K. Darı 
60 ton P. Çekirdeği 
41 Balya Pamuk 

25 
16 

10 
8 50 
9 50 

13 

41 

27 
17 

16 50 
20 50 
2S 
32 

15 
8 50 

12 
13 

41 

2 75 
28 50 
9 
6 

59 

TtRE ASLIY.E HUKUK HAK.IM
LtCINDEN : 
Tironin dört F.., !ül mahalle.inden 

mescit sokai\ında 21 o:•vılı hanedo Meb
ır .. t't }ıu v~ Sn.ff~t ka•ıt.ı O.ariye Bülük
h~1 ldtllçınd- n Tiren:n yeni çe••n.e m~w
ldie.J., ı.-o uzu~ kt.yu <"addcai.nde bai 
kuleslodc otıın.;r hale.n yeri bilirun~;~en 
S~ffet b~lükb~şı n.'~yhine Ure Asliye 
hukuk nıalıkcmcsi1'e ihme eylediği 
6 40 lira S O kı.ruş .ı~cak dava.mıın cari 
mahkemesinde. 

Müddei aleyhin gösterilen ikamet
gahta bulunmadıih ,.e halen yeri belli 
olmadığı ~öoderilen davetiyeye verilen 
m~·ohntt"" anla,ı1n1,, mumail~yh hak
knıda teblig:'\tın lı:ınirde müntc~ir Yeni 
A•!r gazc-teaJle ili,\""::ft tebligıtt ,icra~ına 
karar verl.!~rek rlL'•lbma 28 ml\rt 1041 
c1Jma gün·· &Hat 1 O ınu"llak olduğLından 
t1~vetiye Vilrtt\.asır'n mahkeme divan
h.ne.<ino talik ediloı<k müddeialevhi
r.!n Y<"'·n,,i mua\")'~n ve saattı- Tire A!li
ye hukuk mnhkeın'"sinde bizzo?t veya 
t::ıretfındnn rnusaddf'k bir vr.kil gönder
mesi aksi takdi•de h>kkında V1Y8P kararı 
iıtihıız ohn~c•~ınd:ı:'I k~yliyotln tebligat 
nıal:.amına kaim olrnt..k üzere :il8.n olu
nur. 1071 (651) 

tZMtR DöROONCO iCRA DAt
RESlNOEN: 
Do•ya No: 39 l:JS!ll> 
lzmir Kahramanlar mahallesi 8 7 nci 

Jda 5 ne! sok•kta '""kim iken elye'-m 
il.am~tıı&.hı meçhul olan Ahmet oğlu 
ofçı Salim Tarafına 

K .. h•amarlll! Mahsllesl. 87 ncl ada 
Sncl •okaktAkl 69 cmllk numaralı ·-
~-< 14 numara Ue bc!,diyeye ipotek et
t'"-lnlz ll.f'la bed~lhden borcunuz olan 
;o 1 lira 32 ku1u9 f:ı'z. masraf ve ücreti 
vc~aleth bhllkte ı,;,,, lliinın netrl tarl-

fSl.Altf • rVRK hinden itibaren 30 ııün ı~ıade ödeıne-

t I · riı: ve takibe lcıuŞt bir ltlrazı...n: varsa 
AHS Kl.OPED Si.. ı o ıı:iln içinde ~ifalıi veya ı.t1da ne 1cra 
9 uncu sayısı çıkmıştır. M. Ş:ı.kir Ot- d•lre•ine bildirip h.-dava 'VHlb alma

kU Taşır, Ömer RWı Doitrul. Esref Fdlp '"'"' l&zımdır. Eu müddet nrfında itiraz 
Dr. SUheyl Enver, Tahlr Olgun. Klmi! veya borcunun: 6d.,medlelnbt takdirde 
1\'firas, Ahmet Sadi Ayt~n. 'P'"Cf!'!'ör Fa- nıeı-hunun ahk!mı karruniye göre para
fin, profesör Ralfıp HuHlsi Özdem, pm- ya <;emlece~I malllmumııc olmak iln
fosör AH Nihat Tarlan, Türk m11"1ki"I re keyAyet Ulnen tebliğ olunUT. 

IZMlR llCtNCt iCRA MEMUR 
~UNDAN ı 
Emli1t ve Eytam ba.nkuiu ipotekli 

bulunan lzm!rde Ka"'ıyaka Alaybey 
mahal.im eski Şadiye reni Şehit Cemal 
ıoltak 17 Emlik Nolı ve tapunun lcaydı
na göre ada 28, parsel 16 Nolı vesait 
lüzumlu izahatı doııyasındaki tapu kay
dı ve vaziyet rapor.ında yazılı (225,50) 
lıra kıymeti muhammineli arsanın mül
kiyeti açık arttırma ıuretile ve 844 Nalı 
ı..anun mucibince bir defaya mahsus ol
mak üzere arttırmaoı 26/4/941 pazar
tesi günü aaat 14 de icra dairemiz için
de yapılmak üzere br ay müddetle satı
lığa konuldu. Bu aıtf1rma neticesinde 
aatlf bedeli her n~ oluna olsun en çok 
arttlranın üzerine ihaleal yapılacaktır. 
Satı, peşin para ile ..Jup müsteriden yal
nız yüzde iki bu~uk dellAliye masrafı 
alınır. ipotek sahibi hlacakblarla diğer 
alacaklıların ve lıtilrk hakkı sahipleri
nin gayri menkul iizf'rindeki hillannı 
hususile masraf ve f•ize dair olan iddi.. 
•larını itbu ilan ıar.h;nden itibaren 15 
ı;ün çinde evrakı mü•bitlerile birlikte 
ıYıemuTiyetimize bi~dirmeleri icap eder. 
Aksi halde haklan tapu aicilince malum 
olmadıkça payla,,;ma<lan hariç kalırlar. 

1/4/941 ta•ilıir.d•n itibaren p.rtna
me her kese açıktır. Talip olanların yüz
de y~di buçuk. tem?nat akc:uı veya mil· 
11 bir banka itıbar m•ktubu ve 940/ 
1 7098 dosya numa•a•ile lzmir ikinci 
icra memurluğu.na "'iiracaatl:ırı il8.n olu-
nur. 1070 (650) 

17MfR REl.EDIYESl"IDEN : 
Kiızım Özalp bulvarının Als,nc•k ta

rafında döoenmemiş 1 614 metre mu
rabaaı kısmı ile Kültürpark arkasında 
Cumhuriyet ve 26 Ağustos kapısı ara
sındaki yolun 500 metre murabbaı kı9-
mının belediyece verilecek kesme taş... 
larile yeniden döşettirilmesi işi Fen it
leri :nüdürlüğündekl keşif ve şartname
•i Teçhrte açık ekseiltmoye konulmuıtur 
k-.ıf b.-deli 3137 lira 70 kurut munk
kat teminatı 2 35 lira 35 kuruştur. Ta
liplerin t•minatı iş bankuına yatrrarak 
makbuzlarile ihale tarihi olan 21 /3/ 
941 Cuma günü sut 16 da encilmene 
mllraeantları. 7-11-15-19 885 (562) 

Yola kalbedilmek ilzere btimlllı: edi
len Çivieilerde 895 &ayılı oolı.akta 340 
adanın 11 panelinde ~O nomaralı ma
ğazanın },kbnlması alana ait olmak 
üzere enkazının satışı Fen itleri mildür
lüi{ündekl keılf ve şartnameııl veçhlle 
açık artırmaya konulmuştur. Keşif be
deli 58 Ura 65 kurut muvakkat temi
natı 4 lira 4 1 kuruştur. Ta)lplerin te.. 
mlnatı it ban1ca11na yatırarak makbuz
larile ihale tarih! olan 21 /3/941 cuma 
pünü as.at f 6 da eucümene müracaatları 

7 - l I - 15 - 19 884 (561) na,. boı tutulup temizlik iılerl hanı
na teıllm e<lilen üç ınnkebln vesaik ib
ınile sahipleri çıkma<lığı takdirde 26/ 
3/941 giinünde havvan pazarında ••lı
lac;ıh ilan olunur. (658) 
.O;ıo:».)XW ... ·-•-•:w.,~:s;cı :C~>' .. 

ZAYi 
İzmir E.inai "" Ahali Ruıı,asının 1391 

ıfofter sını numnr:ısında namı.-na !•a'Tllı 
iki hiss. nin bedeli olan 20 lirwt öddı
~ime ılalr 24/9/1931 tarihli nmkbuzu za
Vİ ettim. Yenisini alaca~m-1.:ın esbs\nin 
hfıkrnli kahnadıi!ını i15n ""Öe!"im. 

Terzi l\r!.JRVEr 
1068 (654) 

tZMIP. IKtNCt iCRA MEMURLU
t.UNOAN : 
Emlak ve Eytam bank .. ına ipotekli 

olup satılma11:1na karıır verilen lzmirde 
birinci Sül"ymaniye rr.aha11esinin ikin
ci Ruhi baba ve (Jb3) ncü sokak 5 taj 
Nolı ve tapunun kaydın~ göre a<la 589. 
parsel 7 numarada kavıtlı vt-sait lüzum
lu izahatı dosypsınd::ık; t:ır>u kaydı ve 
va:ı:iyet Teporund" )'ntıh ( 600) lira 
kı,rmeti muhemmİt•• 11 evln fT'ülk!yetl 
açık a'İhnna ımre!!le ve 844 Nolı Em.. 
l&k ve Eyt!lma b•~ka"' lı.llnanu mucibin
ce bir defa}·a m1J.h1us olmak Üttre art
tırm.., ZS/4/941 cuma r!lnil oo.at 14 
de icra dairemiz l:;ınde y•pılmek ilzere 
biT ay müddetle .. t·lığa konuldu. Bu 
arttırma netiusinde ... b, bedeli her ne 
oluna olaun en çok arttmmm linrine 
ihalesi yapılacaktır. Satıt peşin para ne 
olup mü~terlden yalnız yü~de iki buçuk 
deUAllye maorafı al•nrr. ipotek sahibi 
alacaklılarla dii>er •lacaklılann va irti
fak h:ı.ltkı •ahl;,lerir fo gayri menkul 
i!zerlndeltl hhltlannı husuaUe hiz ve 
masr~fa dair olan !rldia1ann• l•bu llln 
t:uihlnden ltih>.ren 15 ııün !(inde nra
ki müsbitel•rile birlkte nı•murlyetlml
ze bildinnel•rl icat> eder. Ahi halde 
luıklan tapu ıkil;nce mal!lm olma
d:lcça payl,..m•dan hnlç kalırlar. 1 / 
4/941 tarihind•n itibaren prtneme her 
keoe aç.lttır. T allp olenlann yüzde yedi 
buçulr: teminat alı.~ .... veva milli bir ban
ka itibar mektubu ve 940/16224 doı
ya rıamarıllile lzml: ikinci icra memur
luiuna miiracaatbrı ilen olunur. 

1069 (649) koruma cemiyeti reisi Salt AbdU1hdir Ul52 (656) 
rribl kıymetli imnların muhtelif babis-j---------------·--------------ı 
!ere dair yaz,lerın1 ihtiva etmektedir. 

HAVACILIK VE SPOR - 282 inci 
l'llyısı gUzel ve faldell mUnderecatla 
çılanıştır. Kendinizde 

nızda 
flERKESlN PROGRAM/ YENİDE 

Bugün 

veya çoçuklan
~ördii~üz 

Balsfalik. Kuwzlık, Haıımsızlık, Kııl"UI ainian, Kanıt şiş-Jeri. Bunııı 
makad ka$1am-, Oburluk. O~ dön'Itesl, SalJ'a .ıan., Sar'aya berıttr 
slnlr halleri, Cec:e kodnı1an. GDrınede. işitmede bcmlduk. rıibl pyri 

tabU hal1-. 
BALALAYKA NELSOHEDDY 

İl.OHA. Massey 

roM 2'YLER tLK DEFA 

ESRARE TGİZ ÇİFTLİK 
Fox JURNAL REHnt MiKt 

•••••••••••••••• 
SEA Sl \R •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · • : tı.ıs - Z.15 - 5.1$ - 8.15 .• Cumartesi, pazar sabah 9.3t da 

Bunlar "71D içilen ~J'lerln temiz ve saf olmarnasmdan dolaJ'l banak
lardıı vetlsiı> ilreven ve kanJanınııı emeıı solueanlann tesiridir. Bunlardan 
kurtulmalı: için eczaneden bir lı:utu Santa alınız.. Ve tçio.deld tarife mucibin
ce ktı1lanııuz.. Derhal kurtulursuouz.. . 

HER llJCZANEDıt KUTUSU 20 KURUSTUJL 

8an·14 
o 

lsilline 
Dikkat 

!W ' 
$A.RIPB J 

..,,.,,. VU4yetl Daimi EneüntenJnden : . 
Kapah. e)<.silbneye ko- : İzmir - Manisa yolunun 24.ır.900~x750 inci kilo
nulan 1'· metreleri arasındaki §<>senin esaslı tamiratile •ınal 

imallt inşası. 

K~if bedeli 

Ek•!ltrneye alt k~if 
ve evrakı saire. 

; 37271 lira 95 kuruş. 

: Kapalı eksiltme şartruımeoi, ınu.kavele projeı;i ke ·if 
silsilei fiat cetveli, fenni ve hu.su.si. ljllrtname. 

Ek•ilbnenJ~ yapılacağı. : lznılı· \'İ1>yet daimi encümende 3. 4, 1941 perşembe 
mahal, tarih ve saatl günil saat {11) de kapalı eksilııne yapılacaktır. 

~:_ıı ınuvakkate : 2795 lira ( 40) kufU§lur. 

Bu işe ait ve ~ukarda : İ:ı:mir, Ankara, t;tanbul Nafia müdürlüklerinde 
yımlt keşif evrakı. tetkik edilebilir. 

Taliplerin yukarıda dördüncü fıkrada yazılı muayyen saate kadar 2490 
sa}-tlı kanun hülriimle_rine göre. hazırhyacaklnn teminat. ehliyet ve ticaret 
od:ısı veslkalarıle teklifoamelerı havi zarflarını encümen reisli•~ine makbuz 
m•.!kabilinde tevdi eylemeleri. " 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
19, 27 991 ff.48) 

tsrANBVL BELEDİYESİNDEN: 
Taksim bahçesinden Taksim meydanına giden eski kışla .salw;ı dahilindcl<l 

yolların istinat ve muha<a7.a dıvarları inşaatı kapalı zarf usulilc eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 2~988 lira 98 kuru• ve ilk teminab 1949 lira 17 
kurıı~tur. Mukavele, ek,iltme, bayındırlık işleri. genel, hu.su<! ve fenni sart
na-:r.eleri proje keşif hülasa.•ile buna ınüteforri diğPr evrak 130 kuruş m;,ıu... 
hilinde belediye fen tşleri müclürlüi:ündeu verilecektir. lhafo 2 Nisan 1941 
perSl'Inbe gilnil saat 15 te daiınl encüm~nde yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektupları ihale tarihinden sekiz ı;Un evvel belediye 
fen i,<leri mUdUrJi;ğiine müraoaatla alacakları fenni ehliyet ve 9~1 y•lına ait 
tic.a.et ve.•il<alarile 2490 numaralı kırnunun tarifatı çevresinde ha.zırlıyacak
ları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar lwle-liye daimi encümenine 
vermeleri Uzınıdır. 19. 22, 27, 31 105' (6.12) 

Ccunaltı ruzlası Müdürlüğünden : 
'l'..ırlamız.iA yapılacak otobüs garajı inşaatı milt .. ahhit hesabına eksiltmey" 

konmuştur. Keşif bedeli 919 lira 55 kuruş ve ilk teminatı 68 lira 96 kurııştur. 
K .. ~if ve krokisi. her gUn mUdi!rlilğümilzde görülebilir. İsteklilerin 1 4. 941 
satı gUnU saat 14 te mü-!Urlill\'ilmüzde müte§ekkll komisyonda hazır bulun-
malan. 19, 25, 31 1053 (653) 

Ortaklar Tarım Kredi Koope
ratifinden: 

Cinsi 
t 1. AH 

Köyll Dekar Takdir 
edilen kıymet 

Lira 
--

Tapu ııenedlnin 
Tarihl • No. 

İnek bahçesi Yel beleni Ortaklar 19 900 Haziran 933 18-19 
Zeytinlik • 20 150 20 
Zeytinlik ÇamlıJc Dereköv 7 350 17 
Zeytinlik • - 6 250 • • 21 

Hali tasfiyede 1ıuıun:ın Reşadiy~ İncir mUstahsill<'ri İübnr İconper~tif ban
kasının tahtı tasarrufunda bulunan yukarıda yaıılı gayri menkuller 13 mart 941 
tarihinden itibaren ~ arttırmaya ~an~. 

İhale 29 mart 941 cumartesi. gilnU O.taklar Kooperatif binuında yapıl cak· 
tır. Satış bedeli peşindir. Arttırmaya istirak edecek kim«•lerln ytizde <>n !ı@'f 
akc;esi yatırmalan meşruttur. Talip olanlann satış ııartnam,..ini görmek ilzere 
Koopenıtife müracaatleri i!D.n olunur. 16 - 19 - 22 1014 (632) 

izmı,. Mıntalıası İlttısat Müdürlüğünden : 
ODACI ALINACAK.. 

25 lira aylık ilcretli odacı bir erkek veya kadm alınacakbr. DAktilo maki
ne•iyle yazmMını bilenler •ercih olunacaktır. İstiyrnlerin mfidUrlU!!Umüze 
müracaatlerL 18 - 19 1030 (643) 

.. SQDA BERK En iyi /ngiliz 1 
• . Karbonatrdır 

(428) 

rVRKİYE DE ta VE ÇELİK FABRtKALA.RJ 
MVESSESE I MiJDttRLV(;VHDEPI : 
Mü._senıia için llf'lilda yazılı itlere memur almacalmr. 

1 - L&boratuvanmız için ihtisas rrevldi 140 - 21 O lirıJık dört lr.lmyager; 
2 - lhthaıı nslkuını haiz aı~OTİ bet oenelllc medekl tecriibesi bulunan 

bir dahiliye mütehassm (verilecek ücret 300 lliadtt. Azami )"81 

haddi 50 dir); 
J - Proje Te makine reoim itleri için 2 renaın (i'>tisu mCTkil olan bu 

memuriyetlere verilecek azami ücret 210 lirad.r): 
4 - URtabqı ve iıçl kurolınnı iddre etm•k ve bazı derslerini bittat ted

ris etmek iizere bir kun öğretmeni (Barem hari~i 21 O lira ücretli bu 
memurlvet için tAllı>lerin mübendl•lik veaihnnı hah bulunmalan 
prttır. Evvelce muallimlik etmi, olanlar tercih .,dilir.) : 

S - Muhuebe, ticaret. muhaberat ve ut hlerinde vukufu olan on me
mur ( 3659 numaralı kanun eh kamı dahilinde bir derece •nai itlet. 
me :ı:ammı ile verilecek ücret 85 - 140 liradır.): 

6 - Beden terblye.t. kunu görmüs ve öğretmenlik vesik.aanı haiz 2 spor 
öğretmeni (yerilecek ücret barem harici olarak 140 ve 1 70 liradır) ; 

1. - Ubonı.bıvanmızda ı.tihdam edilmek üzera lise veya orta mektep 
mezunu 6 llhorant (E..._ke lf.boratuvarlarda ça]ışm,,. olanlar ter
cih edilecektir. Verilecek ücret 75 - 85 lirodır ) ; 

8 - 2 Revi•ÖI" (Tal iplerin devlet dev al rinde veya bo.nlcalarda müraklp, 
kontrolör, müfettlt veya mı.:avini gibi hizmetlerde bulnnmuı olması 
far!trr. Verilecek ücret 3659 numaralı bftrem kanunu!\ ahklmı doht... 
Unde blr derece ıına1 iııletme zammile 170 ..., 21 O liradır . ); 

Yukarda yazılı memurlyeti.re al1Mcakla11n Mkerlik hlzm'!'tlednf 
ifa etmiş olmalan ve a~ari orta mektep menır,u hlunmalan ftlrthr. 
Halen 3656 veya 3659 numaralı kanurılara tabi d~lr veya mü
oeeatta çalııan teliplerin ewan kabule ,ayan gcriil.JüVU tak<li·da 
3659 numaralı kanunun 12 ind maddesi murl\;lnce bulunduklan 
ınercil.erln mnnfalaı.ti lbtmdır. 
lhıbu menilerine verilecdt ücre~r Barem kanunu ile 3966 nu

maralı luuıun ahlı:lnuna göre te•plt edilecektir 
Taliplerin, Ankarada Sümer bank umumt müclürl6ğil zat i~leri aı-r• 

Yiılerlne ve lstanbulda Süm•r bank tubeıoine veye mÜ•ssesemiz~ rrü. 
racaatla temin edebilecelderl it talepnamelerind •flliıda yazılı ve"'• 
ilda uıl 'ft}'& ...-!erini bağlayarak 31 Mart 19 41 tarihlne kadar 
müe9e1emize müracaatlan. 

1 - T ah.U vecıilca•. 
2 - Hizmet 'ft8ikalan. 
3 - PoU. hilmillıal kAiıd~ 
4 - Nüfus hüriyet cüzdanının sureti ve ..Jrerlilı: Tesikası. 
S - J Boy 6 Tel!İb fotografı. 

ZAYIEVRA.K 
Antalya vil!yetiniıı Elmalı ve Finike 

kual•n belediyelerinde kayıtlı olan El· 
malı _ 4, Finike - 1 numaralı iki adet 
Ford marblı kamyonlara ait temiz ~
l!ıdm.ı dUn kazaen zayi ettim. Her ki
min eline geçip adresime insaniyet na 
rrıına getirdiği takdirde beş Ura ödi> e
oefimi Uln eylerim .• 

ADRES : Belediye Santral ııaraj kah
vesinde Ahmet oğlu zty A BADi 

(657) 

15 17 19 (626) 

ZA. Yt 
İzmir Esnaf ve Ahali Bankasının lL't 

defter sıra numarasında ~.a va
nlı dört hisse karşılığı ödemiş oldui!U• 
muz 5/311928 tarih ve 3260, 3263 nu• 
maralı dört adet beşer liralık kıymetli 
makbuı:larımızı zayi ettik. Yenisini ala· 
cağımızdan eskilerinin hUkınil kalmadı
jiını ilan ederiz. 

İzmir Erkek Lisesi Riyaziye öj\reım.,... 
ni ibrahlın çocukları : 

1&67 (655) FEYYAZ \'C EFIAL 
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ASI VAZİYET 
---•o•---

YUGOSLAVYANIN TAZYİKİ 

Yuı:oslavya Alman tazyiklerine mu
kavemet etmektedir. Almanyanın şim 
dilik Yııııoslavyayı üçlü pakt içine al
maktan vıız (eçtiği muhtelif habcrlerd•n 
anla<ılıyor. Yngoslavlar mallımdur ı..: 
Sırplar, Hırvatlar ve Slovenlerden tr. 
rekküp etmektedirler. Bu üc unsur 'l'.l9 
sonbaharına kadar anla'jDlaılık için<lr 
bulunuyorlardı. Harp çıkar çıkmaz Hır
vatlar ve Sırplar bir anlasmaya vardı
lar. Bu anlasma Yu(oslavyanm dahil. 
vazivetini takviye etti. İtalyanın Yu~o•
lav birlii(ini sarsmak icin yaptığı ga:;
retlcr netice vermedi. Yugoslavya kPn · 
dine Romanyayı dej(il, Yunanistanı ôr
nek almıstır. Yuııoslavyadaki Sovyet el
çisi S(ln l!'ilnlerde Moskovaya ı:itmiş ve 
tehar Belıırada dönmüstür. Bu ziyarP.
tin de Yuı:oslavyanın \'ll:ti~·etirle al!i
kadar oldui(u tahmin ediliyor. 

RUZVELTİN NUTKUNUN 
AKİSLERİ.. 

Ruzveltin nutku Yugoslavya üzerind• 
büyük tesir yapmıstır. Bu sebepledir kı 
Bertin ve Romanın (Ok canı .. ıkılmıst'r 
Bul~aristanın Alman i~ı:ali altında bir 
havli ıstıraplar çekmekte olduğunu e:ii'
tercn haberler gelmektedir. Bir Alman 
binbasısı Almanlarm Bulgaristanı işgal
lerinden ho~:!Lt~uzlukla bahseden bir 
Bulııar talebesini öldürmüş ve çocuğun 
babası da bioba.'1yı öldümıü tür. 15 d•
kika ~onra baha kendi evi finiindt' asıl· 
tn1~hr. 

Bulgar radyosunun spikerınc bakıl11-

eak olursa Bul~aristanda Ruzveltin nu1-
ku hakkındaki intiba Berlindeki intiba
ların avnidir. Bulgarlar Amerikan yar
dımının kıvmeti olmadığım iddia etmek
te ,.e buna bel bağlamama" icin YuM
nistana öt!üt vermektedirler. Alman g'l
zete.1tri • Ruzveltin !;3C'malan •, • İn~iliL
Jerc vardım irin uydurulan yalanlar • 
baslıkları altında Amerika cümhurl'ei;i
ne siddetle hücum ediyorlar. Bazan ka
vıt,ıılı k ve hazan icldetli hücuml·.ır 
~f'l: linrlP kendini gösteren bu nec:riyı;t 
mih,·ern telas ve endic;esini mevdan'l 
kovmakt::ldır ~:fihverin Amerihan m.i
<frhall'•ine karsı ne volda mukabcle,c 
knrpr ,-erc<'eğini 4.:.l::ıınak icin Mat~uo· 
hnın p.,, .Jine J?elm~sini beklemek l~
zını:l·r- İt:ı1··-ın g-a::ı:tc}eri bu ziyar ·•i 
ft;ıl\'an h1Jk•n•n sar<":ılan maneviyat 1 t11 

i.,r1 r ir: !".I ic-' ~:lra elt~aktn<lır171:r. c; · ... 
riil ':, ·or f• ... 1

, :- n·n biricik tf'~r1li-. i k1 
rarla Al:ıı:-n,·:-:ln1n ,.e dPniz1erdtt JaJ><""-. 
v· ... . n ,. ·dımlcırırlır 

--------

• an kralının 
askerler· ne bir 

l. it besi 
-<>--

A-ina i8 1 Ra•. \O\ - Yunan k•aı 
Majt- .. tr loT; v•dn . :ı n- "tabt"n bc"Ün nf"Ş· 
rrttii'! ~ -emri Y""' m 1,. ,. unı:tn oı'tlu unun 
bliyük r••ı- ... •tı"I ~ "-. ~iT rrff""rek $unla:1 
!Ö~l tT' .. ı...t,..clı.,. 

,A .. ı..--t•• . ..ı ... _·•r.' rlt, .. ,.1, ~-ı.t, krd
m<"~· ... ·~ J(,.-'4 •. ;" ... r L ,;..-l~r•li J,ir da'"· 
be irtcfİl""'-••k "'on~.,~ıJ,_~ k~~rtmıt-lık 
Te ce.&.•r.rti 'l•le• v,.,, .. J..~ı ...... ,.r..i.-,i r.ö~ter. 

dini1 r.-HL•6fl ,,.sr-;:~f.-riniı: ve er11.nit 
İradteniT:I• di;.. ... ,,.nı • ,..rdin;z. Bütün me
dmf.ft iJ ... ....,i oaı..f~k muvaffekıyetirıi?.• 
ı.kdir •~ hatnınt·kl•. takip etme!.ledir. 

ASKERJ VAZIYET 
---o---

Afl. Ti T. EYDA. 
.UHAREBESI VAR 

---n---

Harp deniz al
tında, üstünde 
ve havada ce-
reyan ediyor 

Alman illıbahar taarru· 
zunun ilıinci haftasın· 

dalıi zayiat birinci haf· 
talıinden az •• 

Londra, 18 ( A.A) - Royter ajan'• 
bildiriyor: Amirallık dairesinin Ticar"l 
gemilerinin kayıpları hakkında haftalık 
teblifri 9 martta nihayet bulan hafta zar
fınd~ 84.244 ton hacminde 20 İngiliz ve 
14588 ton hacminde beş müttefik ~.,_ 
minin batırıldı~ını, mecmu zayi_atın 
~8.R92 to:ı hacminde 25 grpJ olduğunu 

bildirmektedir. Bahis mevzuu olan har
ta zarfında 134.691 ve İtalvanlar 21.000 
tnn j:'emi batırdıklarını iddia ediyorlar
dı. Amirallık bir hafta evvelki zaviatın 
J.11~14 ton hacminde 28 ııemi olduğı.ı
nu taq-ih etmistir. 

Londra salfıhiyettar mahfillerinde lv>
\'an edi1diğine göre ilkbahar taarruztı· 
nun ikin<'i ha'ttt.<:ına ait olnn zayiat ilk 

l,afiadakinP nazaran 40 hin toniliıtolıık 
bir tenezzül arzcdivor. Ayni mahfilll!ı· 
bu hu.usta ihtiyatl·~r bulunmakta w 
bu iki haftalık mi.icadclcnin bir nctic~ 
cıknrmaaa müc:"it otm .. Oı~nı kayd~·~ 
mek1o'1ir. 

Halen v"pılan Atlantik meydan m11-
'ıarcbP .. ;,.,;rı nctirf'lcne,.<>i?i _gi.inP k~rlc:P 
hUvHk kn,·ıpfara inti1ar etmek 15zır 
... ,.1rı:;;;nrtr.n rfk5rı umuınive hab,.rd'lr 
n(]: 1r-eic:hr. Bu h<lrp denizin. ~}tında. U:.: 
tiincie ve hat-ada C'Prevan Ptmrktedi!" • 
Bnt8n "'Pmilerin verine J!P'"'rnek üzero. 
"emi in"'aAhnrla bulun~n fngiliz i~cilr· 
rir-İn t!:t\•rpt}prjrıin bu harpte zaferi fP· 
rnin etmek hnsusutıda ne kadar mühitr 
hir rol ornıyacaitı tPb~rüz 'ettirilmek•~ 
dir. 

YENi ASIR 19 MART CARS.AMBA 
3!L s 

____ ....._, ___ _ 
B. Cörciıin nutku • • 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede l 
edeceğimizi ümit ediyoruz. Bu kadar 
çetin bir imtihanda artık yalnız olmadı
ğımızı anlamaktayız. Kalplerimizle be
raber milyonlarla diğer kalplerin de 
~ •. nokta olduğunu hisseı::yoruz. 
İhtiyacımız olan pek çok silahı ve her 

tiirlü malzemeyi ycti~tirnıekte oldul:ıı
nuzu ve diktatörlüğiin imhasına kat'i· 
yelle azmcttiğinizi biliyoruz. Birle<;ık 
Amerik.ı cümhuriyetlerinin takip ettik
leri bu mücadele basarılmalıdır. Atla!l
lik deniz muharebesinin kat'i olarak 
kazanılması lilzımdır. Yalnız Alınan dr
nizaltılnrı değil, Alınan kruvazörleri de 
Atlantiiic açdnus ve bazı karilelcri:cıi'?C 
taarruz etmislerdir. 

Vapurculuk zayintımız muvakkaten 
vükselmis.•e de bu öldürücü tehlikeye 
karşı koymak için bütün kuvvetimiz!, 
menbalarunızı ve bilgimizi kullanıyo
ruz, sonbaharda gelen Amerikan de,~
royerleri artan bir şiddetle faaliyettl' 
bulunuyorlar. Kendi destroyer filoti!
lalarıuuzın sayısı da artmaktadır. Hava 
kuvvetlerimi• süratle çoğalıyor. Gitti''
çe artan bir tesirle düşmanın darbeleri
ni iade edivoruz. Daha dün üç Alman 
tabtelbahirinin batırıldığını haber aldım. 
Harbin başından beri bir günde üç taiı
telbahir ilk defo olarak batırılmaktadır. 
Bildif:iniz gibi tehlikenin vehamelir.i 
halkımızdan saklamamak pren•ibimdir. 
Bizleri tehdit eden denizaltı tehlikesini 
de bertaraf edece~imizi sövledll!im za
man inanılmak istemek hakkımdır. 

Hürriyet mefhumunun ciğnenmesine 
ve barbarlığın yer yiil-ünde hakim ol
masına boyun eğmekten.<;e ölümü ifıi
harla kabul erlen insanlarla muhatıı. 

Siz B. büyük elci. <ıayelerimize i.ı;ti
rak ediyorsunuz. Tehlikelere, altıkalara 
ve sırlarımıza da iştirnk edeceksiniz .. 
Zaferin doğuracağı ınc~ulivetlcri Birle· 
ik Cümhurivctlerle birlikte taşıyara· 
~ımız '!Ünler de gelecektir. 

-----
1JD ~.,,,,~N VA! P!'TRU 
HALA. Y A.NIYOR •• -
Bern. 18 (A.A) - Bremen Transot-

lnntiği h6HI yanıyor. Yüzlerce deniz it
faiyesi yangını söndürme/te çelısmakta
ılır. Yangıııın bir sabotaj neticesi olma
il pek muhtemeldir. 

= 
AKDENIZOE HARP 

---4>---

In~iliz donan
ması hakim 
ve uyanık ••• 

-------
Yrlanda hala bi
taraf kalmak 

• d ' azn .. ın e. 
---•>---

Londra, 18 (A.A) - Hür Irlanda baş
vekili B. Dövalera Birleşik Amerika 
devletlerine hitaben radyoda söyledi~i 
bir nutukta ezcümle demiştir ki: 

Sifil w 

;SON HA.BE12 
.; .r· ,". 

Meclis Parti Grubu dün toplandı 
~~~~~~~~~x•x:~~~~~~~~-

Kızıla y merkez vezne-
sinde bir suiistimal 

-------~*x:------
Merfıez umumi 112zne lıatibi Sami ve mu1ıase_,, 
lıatibi Şemsettin te111ıif ed!ldiler. Dün fırlıa (J1' 

bunda bu mesele lıonuşuldu.. . 
Ankara 18 (Hususi) - Cümhuriyet 2 - ihtilas tediye senetkri ve dı~ 

halk partisi meclis grubu umumi heyeti bazı evrak üzerinde tahrifler yap~lıı:i; 
bugün (Salı günli) reLs vekili B. Hilmi suretile ceste ceste ve dNamlı bir )ili"' 
Oranın reisliğinde topla.nrnı~tır. Konya icra edilmiştir. 
mebusu doktor Osman. Şevki YI.~d~ğ"~ 3 _ Bu işe mütecasir olanlar JT\er 
Kızılay merkez veznesınde goruldugu umtımi vezne katibi Sami v~ muha 
bildirilen suiistlmal şayiası hakkında hü- kfı.t 'b · ş tf k · ·nin' k" tt izah t · t' tak . . 'k ı ı emse ın mer ezı umum• 

ume en a ıs ıyen • rırı 0 unmuş lehi üzerine müddei umumilikçe de 
ve Sıhhat vekili D. Hulusi Alataş kür- tevkif edilmişlerdir 
siye gelerek izahat ve~tir. Sıhhiye . - uııı"' 
vekilinin izahati şu suretle hüll\sa edi- .4 -. Keyfıyet gaze~ele~I". efkarı 
lebilir: mıyerun ıtlaına arzedilmıştır. ~ 

1 - Kızılay merkez veznesinde · geçen 5 - Şayanı teessür olan bu ve b 
şubat ayında bir ihtilas meydana çıka- mümasil hadiselerin tekerrür etnıe . 
rılmıştır. Tahakkuk halinde olan ihtilas için hükümetçe icap eden bütiin te 
miktarı 29 bin liralıktır. 16 bin liralık ler alınmıştır. ; 
bir miktar üzerinde de tahkikıü yapıl- Hükümetin izahati grup heyeti ıı1" 
maktadlr. miyesince tasvip edilmiştir. 1' 
• 11111111111111111111111 1111ııı111111111111111111111111111111111111111 ı 11111111111111111111111111111111 ı 11111111111ıı111 1 

Yeni \'-er~ Layihaları 
x*x 

Posta telgraf ücretleri-
ne cüz'i zam yapılacak 

x*x ,ı4 
Ankara, 18 (Yeni Asır) - Büyük Millet Meclisine takdinı edilecek yeni v Uf. 

lfıyihalarmda Müdafaa verqisi nisbetle~inin arttırılması ve Posta, •reıgraf 
retleı·ine cüz'i zamlar yapılınası hükümetçe teklif olunduğu haber aJınmııitı1· 

• 
venı bir kolaylık 1-'"alka 

~---------:x*x•~-------~ 

Gidiş geliş haftalık treJJ 
bileti çıkarıldı - Bitaraflığımız Irlanda milletinin 

kat'i arzu ve iradesinin temelidir. Bu
günkü vaziyet şudur ki Irlanda hükü-
meti ve milleti, kahir bir ekseriyetle. x*x:------
h~rbe sürükle_nmemef:e karar ve~!~'.·· Yeni biletler İzmir. Denizli hattında, Sölıe T,,., 
Bır kaç anonım propagandacı, Buyuk Ö ' 
Britanyaya karı;ı Jrlandanın bir taarruz 11e demiş şubelerinde muteber.. J 
iissü olarak kullanılmasından korktuk- Ankara, 18 (Yeni Asır) - Devlet tanbulda Sirkecido:n hududa kadar ol~ 
Jannı bildirmişlerdir. Bunun vuku bul- demiryolları idaresi yolculara bir kolay- kısımla ızmir - D~ni>li hattıdır. B•:~ 
mıyacağmı taahhüt ettik. !11nharipler- lık olmak üzere, yüz kilometre dahilin- Söke, Tire ve öd.mi, •ubeleri de dah 
den hi<' birinin mcnılcl<efimizi diğer mu~ deki yerler için bir heftahk serbest gidiı dir. 
haribe karsı bir taarruz üssii olarak kul- geliş biletleri ihdas etmiştir. Bu biletle- Yeni bilet 
}anmamasına aıimJe karar verdik. Çün- rin muteber olaca~1 hatlar şimdilik ts- nılmışhr. 
kü, buna müsaade etiiğimiz takdirdP, 
harbe sürüklenmi5 oluruz. 

$imdi malik olduğumuz istiklali ka
zanmak icin, asırların geçmesi icap et
miştir. 

---~o>----

8, rUZVElTIN s~n F.UT-
KU VE YUNANiSTAN 

Profesör Doktor Besim Ömer icin ihtifal 
latan bul, 18 (Yeni Asır) - Profesör doktor general B;•;m Ömer Akalı~ 

ölümü yıldönümü münasebetiyle yarın (bugün) Oniversit~de bir ihtifal yapıl" 
c.Jı:tır. ıl 

ım ıım 111 111m111ıı111111111111111111111111111111111111m11 u 111111111111111111111111111 1111111111111111111111 ııııı•11 

Afrika harekatı 

Kerene vakın 
Makineye 
Verilirken 

---n---
RUZVeltin söz!e- 3kaleve ~tepe 1 GILIZ BOMBARDIMAM 

TAYYARELERi ri kat'i demok-
rasi zaferinin 

kılıcıdır 
_,,___ 

Yunanistan Amerilıanın 
gösterdiği itimada liya· 
ııatini ispat edec:elıtir .. 

Atina, 18 (A.A) - Bütün Yunan 
basını Ruzvelıin nı;tkunu büyük ba,Jık
larla neşretmişlerdir. 

Akropolis ırı.zeteoi diyor ki: <Ruzvel
tin sözleri zaferin kılıcıdır.> 

Pro.ia ga:z:cte~i ş.l;ivle- yazıyor: c.Birle.o
~ik Amerika reisiC"iimhurunun bu nut
ku ile yalnız maddeten değil ayni za
manda ve her ~ey.~t n evvel manen de 
adalet, hüniyet ve medeniyet uğrunda 
çarpışan milletlerin yanı başında yer al
;naktadır Bu ad•l~t. hüriyet ve mede
niyetin muzaffrr ol.ıc ağının bir garanti
sidir.> 

Elefteron Vıma sıazelesi diyor ki: 
) unanistan büyük ı\merikan milletinin 
[C~te-r:liği itimi:.da l.lyık olduğunu isbat 
edecektir. Yun&.n.ist.-:rı.ın bugünkü imti
hPndan muzt..fter <"ıkacağına imanı var
dır. V ~ kcndİ!!İne vef'iş ve içter. yardım· 
lı·rda bulunan de\Tlt"-f1erc bu suretle za
ferden sonra t;ükran.r. ı ödeyebilecektir. 

-----
Almanvada E. • 

Ruz,-elt aley-
hinde neşriyat! 
Berlin 18 (A.A) - Alman matbuatı 

Ruzvelt al<"Vhinde şiddetli mücadeleye 
baslamıslardır. 

Paris 18 (A.A) - Amerikalı gazeteci 
Alen Fransadaki Alman mak.ımları tara.. 
fından tevkif edilmiştir. 

zapt edildi 
Kudüs 18 (Radyo - S, 22) Kahire res

mi tebliği: Keren harekatı hakkında 
asağıdnki tafsilat alınnuştır: 

Kerene karşı hareket pazar günü ba5-
lrunıştır. Şehre yakın iki müstahkem 
kale zaptedllmiştir. KC'l'enin cenubu gar
bisinde iyi tahkim edilmi.~ bir kale zapt 
edilmiş, 400 esir alınmıştu·. Diğer bir 
müstahkem tepe zaptedilmi•. 200 esir 
alınmıştır. 

1TALYAN TAARRUZLARI 
TARDED1LD1 
Londra 18 (Radyo - S. 2110) - Ka

hirede neşredilen resmi tebliğ: Keren 
civarında oldukca ağır müsademeler ol
muştur. Dün İtalyanlar büyük Britanya 
kuvvetlerini zaptettlkleri yeni müstah
kem mevzilerden atmak için ~iddetli ta
arruzlar yapmışlarsa da bu toarruzların 
hepsi püskürtülmüştür. ltah·anlar aihr 
zayiata uğramışlar ve 800 esir bırakmı<
lardır. 

BtR tTALYAN GENER.'\L! öLDtr 
Kudüs 18 (Radyo - S. 22) - İtah-an 

tobliğinde Kerende ~iddetli muhareh~lcr 
vuku bulduğu ve J?eneral LorPnzinin bu 
muharebelerde öldii'!ii hildirilnıektedir. 

!TALYAN SOMALtS'.NDF. 
TARAMA 
Londra 18 (Radyo - S. 21 10) - Nai

robide neşredilen resmi teblii\: ttah·an 
son1alisindn tarama h<lr!?'keti devam Pdi· 
vor ve aldı;;ımız esirlôrin ad•")rU aittikr ... 
arlıvor. Perscmbc ı..·e runıa PtlnlPri CP
nubi Afı-ika kuvvetl eri l:l t~~l:'--·cn ta:'--·v~ · 
r~~ sini iırıha VP s eki?: ft:-1,·an tnyy:ır~; .... : 
.. r,Jr h?ı:~P''l 11<Jr?f~ııc::l"rt11r 

11\'.GiUZ Hl\ VA HPı:;ı ~ı /\RI 
Kahire, 18 ( A ~) - İntriliz ha,· 

kııvv,.tlt"rİ lf'Ll,:-Yi· Eıitrt"dP tayvRrf"-1 ..... : 
"njz K,.r,.n mırtak~··r.rlııı c-f,.VA"l11• fa~l: 
vette bulunmucı-lRr. ~;,ncı:ıl rle~tnd:'\ di.: 
'"'11an kıtRRtına. top rru•v"?ilf"'rİııe pikf"' Jı:: 
'"'ır·n]:,..,-1 vapmı•la:-. mitrelvöz aC'mı~l~P 

drr. Bir drnıirvolu da bombarrlrman crla 
"l1iş vr bir ltal}·an l-t}) aresi düqi.iriilrr:'' 
tür. .. . , 

Habesistanda H"'"r - Cicika ının!o ke 
aında dii!mar> kıtaatı, otomobil kolları 

Roterdaında benzin 
depolarında büyülı 
yangınlar cılıardılar 
Londra 18 (A.A) ~- Hava nezarcljJlill 

pazartesi akşamı neşredilen tebliği: 
Bombardıman servisine mensup tıı.,;:: 

yarelerimiz Rotcrdanıda benzin del"' ' 
larında büyük bir yangın çıkarmış!"( 
dır. Ayni servise mensup ve müofe~1 
den uçan tayyareler Emdcn ve Old~jl 
burga hücum etmişlerdir. Bu hare ,
esnasında bir düşman gece avcı tııYl 
resi alevler içinde düşürülmüştür. 

ıngilterege gapılan 
hava h~c~mu • 

Londra 18 (A.A) - Hava ve d~ 
emniyet nezareti tarafından ~za 
akşamı nc~redi1cn rcsn1i tebliğ: .ıJP 

Düsman hava kuvvetlerine rnen' tV 
zaif tesekküller sahillerimiz civar1~e~ 
cüz'i faaliyet gösterınislerdir. Mernlef',.. 
dahiline giden tayyareler pek azdı 
kat bomba atıldığı bildirilmemişti." .Je' 

Düsman tayyarelerinin müteaddi'ıı.•I"' 
fa yolu kc~ilmls ve iki dU. man boJı'l ur· 
dıman tayyaresi denize di.isürilhni.İ.:ttf"" 
Üsl.,rine dönmekte olan avcı taY"3

1w 
Jt::rimizden ikh;i n1ühimmatlarını b~ıtı 
dikten sonra bazı düşman &\•cıJa~ut• 
hücuınuna uğrarnıs ve düs!,.ı:riiln1'1 ' 
İki oilot ku!·tulmu~tur. .o:~ 
~~_,.._,..~~..r ..... ..r..v..H"...o". gl•~ 
rr•İtralyöz atc~.n~ hıtulmuc;tur. l)ç .;Vıt" 
?aıfında bu b:·\Jp-"d• he düı:;man t~ · 

..,~i nc~üriilmü~tür teii 
Trablu!!ta tayvı:·e1t"rimiz P

37111 h~ .. 
ece~i lim~na khr'I. ~iddt":tli bir h1t:j,., 111 

<.1mu yapmı,ld.r ve h;ı çok borrı 3

51rı1'• 
h 1 · nt1' !•mana. r• tın,lbra fıl"t"mi ,.rın . .,,e 

' 1 b j d·' ıükkfl L. """ ·1np:a ... ara ve an ".r arn U:" kRtd,...,.. 
11ı;ralard~ tah:~bat "-e yanvır c;:ı u,,d• 

... , ve bir garda bi• rRdyo ista~To~tif· 
"laklar olduvu rrfüahrd-. rd~. rn cıı;ı>" 
r 

' 
· ı'z ~ b'ır'ı•' ü•.,,.... a-yyarr ~'1 n n ıı · 

.ı.cmi"ftir. 


