
Havalar '.\ eııiden sogudu~u u·ın Kız.ı)ay kw·uınu 
KarŞIY;ıka şube.! satın al<l • ı bin kilo mangal 
kömürüıı\i Kar~ıvakanın ınulıtelif ınahallelPTin
dekl 200 fakir aileve leV?.l .. ııtnnistir 

ııa., miindereaıtından muuliyet kabul edllmes - Cümhıırlııetift 1'e Cıimhurl11et e•.,,.lerini7' belcçUi anbalılan çıka~ .ıvcut pa>etedir 
·-------' YENt ASIR Matb•aımda butlm ...... 

ES 

nkara Müzakereleri Hitam Buldu 
Dün Resmi Bir Teblii Neşrolundu 

eve Tür ki 
aklarına 
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larını Müşa ed 
a ğ ılık
Ett·ıer 

Sof gadakl ıngiliz sefiri
nin mühim beganatı 

---<o,,._ __ 

Bul~aristana 

binlerce Alma
nın ~rmiş oldu. 
~umuhakkak 

. Eğer Bulgaristan Alman 
Ankara görüşmelerinde Balkan · n;eseleleri hususi bir dıkkat lıontrolüne geçerse 
mr-vzuu oldu ve- her ~eyde tam bir siyaset mutabakatı görüldü harp sahnesi oıacalıt.,. .. 

-<>---

M i~atirl~rinıiz diin 
akşan. Kahirt>yt" 
harPket f"ttiler 

-«O 

8. Eden diyor fıi: Yeni 
1';- hiyedc görebildiğim 
.ıe;ı•ler bende pclı derin 
intibalar uyandırmıştır 

Sofya. 28 (A.A) - Roytcr ajansı bil
cliriyorı lngiltetenin Sofya elc;ioi Ren· 
denn İnı:iliz ve Amerikan gazeteleri 
muhabirlerine şu beyanatta bulunmu.5-
tur: 

• - Eıter Bulgaristan bitaraflık vazi
yetini kaybedecek ohma bu tuıameıı 
Almanvanın hata'' yllrllnden vukubul
muıı olacaktır~• 

Elçi, İne:iltereııiıı Bıılııari<taıı bitaraf
b~nı ihlal etmrk niyetinde olmadıltını 
ve bu memleketin harbe silrüklemneme· 
sini temenni e:vledi~ini söylemiştir. 

Anıuıra 2R (A.A) - Resmi tebliğ: Rendenn yüzlerce ..., belki de binler-
Ankııraya 26 Şubat 1941 tarilıinde r•'S- ce Almanm alvil olarak Bulgariıtana 
~! !lyarete gel<.'tl Büyü'< Britanya hari- ırirdii;inden şüphe edilemiyeeeiini ve 
~'Ye nazın Eks~lanıı Ant<my F.den ve im- bunlann mütehassııı ve Bulıar ordusu-
J>aratorluk genel kunnay b••kaıı. gene- nan m~ru muallim ihtiyaondan fazla 
ral Sır Con Dili Türkıye reisiciimhtıru oldnltıınıı illve etnıiştlr. 

Bulgar ba~vekili B. Filof Bulgar generı•llerinden Nihoff il<> beraber llıu ""'''" 
B. Ruzveltin mii meuı1i Albay Donavanı11 Sofvall' ziyareti esna.mıda alıııt1 ... tır) 

Almanga Af rlkada bir 
şegler gapmak ıstigor 

---·o---
ln2iliz ordusu 

Aln..anlara mey
dan okuyor 

General "Viveı,, ienga 
hududunu teftiş etti 

---cO)·-

Afrikadakiçok 
seri "Zaferlerin 

amilleri 
--.. ·-tarafından kabul buvurulmuslar ve Elci Bulııaristanı ancak bu memleket ~ekil doktor Refik S~ydam,"h •ici)'e Alman kontorlii altına ııe(tilti veyalıut Almanıaıe şimali Afrllıa· General Va11el Afrilıada 

[ Sontı 3. CÜ Salıif~de J B. Eden Orta !<'rktaki n•kerlerle güriifilrken müttefiklere karşı ya~~·ak . harek&t da Fransız hava mey· fıazandan ser) zaferle... 

.... Ti;k .. :·ı~;iii; .. ·····~:~=~;:~ .. ~~~ .. ·T;k ... tı;· .. ;~~--b~~!:~~;;; "::!..1,!;.:"=. ...:t d~~"'?=u"' 
lttifalh fler .z IGll- X•X Londra, 28 (A.A) - MilstaldJ l'nınmz 

::.,c:,~~.!::~C::~ıaza ha 2irmek . Yeni ekmeg-in fiati 13 ?!~:·~:~ö~=~e:::: • t • J rlniıı &imali Afrikaya ıeçmelerl keyfl-

eylemefıtedfr.. ıs emıv_ or ar kuruş _ Valı·nı·n. beyanatı yed ehemmiyetini muluıfaza etmeke de-vıun ediyor. Knzablankada bulunan mil· 
tareke komlsyonunmı kadrosu dün 2'• 

BAKKJ OCAKO(°;LU LONDRA MAHFiLLERi len yeni mütchassular, teknisyenler ve 

Büyük Britanya hariciye nazırı ekse
lbs Antony Eden ve imparatorluk ııe
~I kurmay başkam ııeneral Sir Con 
Dill'in Ankara ziyar~tlerine ait resıni 
teblii dün ncşrolumnııştur. 

Muhterem misafirlerimizin başta rei· 
ıılciimJıurumuz İsmet İnönü olmak üze-

lan
re bütün devlet adamlarımızla yaptık

. tok saminıi temaslar rünün en mü .. 
hını beynelmilel hiıdi esi olarak nıiitalaa 
edilmekte ve b!itün cihan matbuatında 
l'eralmış huhınnıaktadır. 

-----x•x proııaııandaolann iştirakiyle ııenlşle-

BU FiKiRDE Yeniden IJazı nahl;yelerıe fıö;ylere de tanzim satı ""':!et~;..isyon şimali Afrlkadald bü-
'" şından buğday verıımesl lıararlqt ... ıldı tiln Fran'M hnva meydanlannı kontrolü 

---- albna aldıtı ııibl denizalb Uslerl de ih· 
Lonclra, 28 (A.A) - Mustakil 
Franaız ajansı bildiriyor: 

lngilterenin Moskovadald sefiri 
Kripıin Ankaraya gitmesi siyasi mah 
fillerde büyük bir alaka uyanclınnlf
tır. Taymis ve Deyli Telvaf gazete
lerinin diplomatik muharrirleri bu 
gece Londrada ileri ıürüle:t ve Sov .. 
ydler birliğinin ister Almanyaya 
k"'1ı İsler lngiltereye k"'1ı harbe 
sürüklenmekten kaçınmak istediğine 
dair bulunan mütalealara i~tirik et
mektedirler. 

das etmiştir. Bnndan baııka Bizeri ÜS• 
<Undeld a•k•rı depolan nczared altın
da tutmaktadır. 

Bizert deniz UosünUn mihver devlet
leri tarafından yeniden ciddi ıurette r Sonu 4 rıi <ıahlfede ) 

Afrika<la ftaly:ın 
ricatı bt·rılevam 

---CO>---

Zi}ııretin daha ilk ı:ünlerinde hu le· 
raı.l:ırın hill'Ük ehenuniyetioi kaydey
tııekle beraber slirprizli bir netice bek
eııenıiyccefini, nihayet gi.)riişme-leriıı 

f'!'V<ut ittifak muahedesinin hududu 
1,."'d_e 1·e.ni. vaz~ ·etl_crin ve bi!lıassa 1:Jal· 

n ı ·lerının mutnlaasına ınhısar cylıye- "'·------------~ 
t~iini sTıylemekte tereddüt etmemiştik. 

Eritrede Keren yalımm· 
da ifıl mevhl dalla 

lşgaı edildi .. C~e1ıeral VaveJ 

Resmi tebliğ tahminlerimizde aldnn
lhadıiiımw gö. tenniştir. 

Bu rami ziyetin neticeıi fU ıe~ 
kilde ifade olunmu tur: 

•İki bilkümet Türk - İnıi!iz ittifakı
~ baltblıklannı müsahede etmMerdir •. 

•..Unktl beynelmilel vaziyet her ci
lıetten mUtalıia edilmiş, Türkiye ve Bil· 
Jillı: Brltanyanm mil$terek menfaatleri· 
ili nkından allkadar eden Balkan me
lelelerl homsi bir dikkat mevzuu ol
_.__ l:ı.i htikiimet bütün bu mesele-
ler lıalılundakl al ilerinde 
lııbakatlerini ma.:Qe etm1tı!'.fir.!'U-

Göril$nıelerin eok samimi bir hav. 
ldnde cereyan etmem ve en kısa bir za. 
.....,da sona ermesi bu satırlarm kıyme. 
tini arttıran bir hadisedir. 

Sözlerini ve taahhütlerini tutıı-ıru 
..._ borcu bilen iki millet ..... ınc1a 
lıe$lıa türlü bir neticenin tecelli edebil
ltıesl zaten ihtimal dahilinde hulunmı
Yordıı. 

ı.· ller ııeyden evvel kaydetmek bteriı 
.' Türk • İnıılliz ittifakı, iki memleke

tin hakiki ve müsterek menfaatlerinin 
l'11~tınal:a mm·nffak olduğu bir eser-
ır. 

~lil.a .e~nellerinden doğmuş değil, bi
at ~ ~stıla tehlikelerinin belirdiği harp 
lb. esının ale,:Jendii{i gi.inlerde inrLa1au 4 

'~r .ve tamamen tedafüidir. 
>iii..'!~ mevcudiye!l~rini tehdit eden. 
bir . .menfaatlerını haleldar eyliyen 
ııhJı·hadi e vukun ııelmedikce ittifak ta
J>re uı.ıe~inin ~arekete ı:etirllmeme•i 
-· "·"'" dahn i ın hasında kabul •dil
•nıstır. 

s·ı k" ~ ~ ~ ım hı2"ilterc on sekiz a"·danbcri 
lefi)t; ıı;ıTü~de. bulundutu halde oıİun müt

rkıye · ulh rn huzur i(inde kal
[ Sonu 2. ci Sahijede ) 

Arnavutlukta Ttalyan 
zayiatı ağır 

ingUlz tayyareleri 
Fler lde ;yangınlar 
çılıardılaıe .. 
At!na, 28 (A.A) - Yunan teb!lil: 

Mahdut mahalli J..relüıt kaydeclllmlt
tlr. Cephenin btıhaaa aağınd• •te<lmlze 
maruz kalan bir dütman kuvveti aju 
zayiat• uğraıılmıttır. Eairler .Idık. 

Hava kuvvetlerimiz fevkalide m.,.. 
f Sonu 2 ri SahH"rlP 1 

Bir Yunan askeri cephe 11eririııdı 

Diin tek tip ekmek nümutU!lerinİ luım'l111a" Antııl114lt Siileıımıınm ftmı• 
Vl!Ayet mabmınm uzun zamandan-

beri vflAyetln f'lnnek ve un meftlllan ~~;;;;c;;;- -;:::;:;::;:;:; 
Uzerinde gö.rterdl~ derin alAb bu lt- [ _::~:_~~~::oı:ıc=~;;;=;;;=~~ 
lmn vl!Ayd:lmhde iyi bir d~e ııtr-
m~nl tlmıln ~lemı.,tlr. Hn- :ııe !radar $OH DAJrncA 
buj!dayın ve mıun lılSy)UnUn elin• b-
dar kolaylıkla ul8fm113ıııa vuıta olacak • • • • • • • • • • • • 
bir teşkl!At mewut deJ!la de yine ıPn y 
ullm usullıP, maliy.ıt yilbeJmıPilm lıllY· enı• 
l!lyıP ucuz flatı. ıPlmıelı temini mUmldhı Amerikan 
olmustur . 

Kl!ylUnUn un ve hulday mevzuu bir 
hayli safhalar ,....,ınnt.tır. l!lvvelce val
nız İzmir merkezine topralı mahtullerl 
ofisince tanzim satısı yapılırken '"7'dl 
bUtUn kazalar ve klSyler bundan istifa· 
de pYl•m•ktedlr. 

VALtNtN BEYANA'n 
Bir muharrir arkadaoımız dUn .,.ıı. 

mlzl makamlannda :.ıy8ret etmiş, tek 
tip un ve ekmek i<lyle vilAyet çevresln
~e~I nahiye ve köylerin un ve ekmek 
ıhtiyaeı hakkında sordul!u suallere ~
ltıdald karsıhklan almı<tır: 
•- Tek tip un ve ekm"k işi. alAka

darlann !stirakivle yanılan ton1"ntı1"r 
netice!'Jnde ivi b!r sekild,. halledildi. 115 
numaralı m111i korum"" kar:>mames! ~e
roğinre tek tio unnn 72 kiloluk çuvalına 
(çuval bedel! dahil) fiat murakabe ko
misyonunca on bir llra on kuruş fiat 
konuldtL 

sef1ri ·Londra
va S?eliyor 
---o,---

•etır, lngllteroeye .,,.,.. 
dan etmefı lllzlın için 
IJoPçtUP, diyor .. 
Nevyork, 28 {A.A) - Amerikanın 

yeni Londra büyük elçisi Con Vindan 
tayyare ile İnıtiltereye hareket etml$tir. 
Sefir hareketinden evvel şu beyanatta 
bulunmuştur. 

- Lıııiltereye yardım hnsusunda Rın· 
veltle tamamen miitabılom. Cörc;ilin 
s~vk ve idaresinde haYJ'&D)ılı celbeden 
bır cesaret ve mukavemet ııöstermiş 
olan İnııillz milletine yardım Jcin elden 
ıı:elenl yapmak Amerika milletine ~
tur. 

Mülhakat için bu f!ate ancak beledf
velerce tesblt edilecek nakliye masra
fiyle yüzde ikiyi ııeçmem"k Uzere bir ;e;;;-:c;:cc:ccco--..r....cccm;:;;;c.; 

[ Sonu 2. el Sııhifeıü ) - -

Hartum, 28 (A.A) - Eritredeki İııgi· Londra, 2!! (AA) - lngıliz rncl• 
liz kuvve~lerl Kerenln 50 kil??ıett,e ka- yosu orta prk lngiliz orduları baık,.. 
dar ~lnıalınde bulunan Keleruti dıışman mandam general Vavelin nutkunu net-
mukavcmetine maııız kalmadan ~ııal · · K • 
etmislerdir. Keza bir İn2iliz kolo ela Ke- retmı~ur. enya hucluclunu ı~ftı! ede" 
lenitln 80 ldlomeln kadar tlmalinde Vavel yol yapan lutalarla latıhkam kı-
lılıln Nafkayı Q«al etmiştir. talarını bilhaa.•a takdir ~cı~rek demi'tl" .. 

CENUP AFRİKASI TAYYARE. ki: 
LERiNtN ırtl'CUMU - Bunlar olmaaaydı hareUbmuı ba 
Nalrobl, 28 {A.A) - Cenup Afrtka.u d...ec:e -' ve rmmıffakıyetli olmıy .. 

hava Jruvvetlerinln tabllill: Cenup Ahi- ....._ Ba ~ biltlln kollanmız.m ııı.-.. 
kası bombarduııan tayyareleri 211 fUbat- etle lı.lcmeolni temin ebnltlerdir. a.. 
ta Luıth Ferraııdldeld muhtelif hedefle [ Sonu 4. cü SalıifedP l 

[ son .. 4. dl Sdlfede ] 

Yakında tnQill:rler turafırıd"'ı ·~galim beklemek lUımgtıle>ı Eritrenift merkezi 
A11,..rQıla• bit' olirii"ilf 



YDIASIR 
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Tük - In~ilil 
ŞEHİR HABERLERİ ---CO>~--

- fKİNCj KJSIM •• Yazan: Sahin AJıduman 3fIOO Çuval kah- Bütçe açı~ına ~are aramyor 

lttlfalu her zaman
ldnden fazla 
lıuvvetini mıılJafasd 
eyleınelıtedir .. 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ---o-
DAKKJ ocAKoOJ.ll ıs -- ve ~etiriliyor 

sım biz biliyorLz 0 · --Bu 
X4X 

Vilciyet umun .. i meclisi 
--~~-----x•x-------------~-

·şa;r B11yatf, Kadıwa defineyi haber Pel'iyor ve 
ilana yalnız biz biliyoruz diyordu-

- Gel bakalım, Bayati efendi oğlum .. 
Hoş geldin, sala geldin ... Yahu. h:ıy1rdır 
tnııapllah?.. .$izi buraya acnba hangi 
['{lz~ar attı? .•. 

Bayati koştu .•. Kadının elini öptll .•• 
Kadı da ~iri kucaklıyar.ık bilyUk bir se
vinç duvdulhınu anlatan bir sesle tekrar 
ona df'di ki: 

- Uzak bir yerden geldil!inlzi va1tve
thıb: g3steriyor .. Yanınız.daki bu zatlar 
itim? .• 

Bayati Dal? d<>virenle Bal!rı yan,~ 
Kadıya tanıttı." Bu i~ yantıktan sonra 
nyac: .. t .. nriivc.> d"Cli ki: 

- Biz Hotlnden ırelh-onız Bizt bura
ya :P,.1' "<itın bev jO!nnd .. nti Rotindt> o Hu
• <tihi buradıı da fel!\kotlf' kıırc-•1aşa
e.ıı&ınuzı hlc aklım17a ıretirmemktik. 

Bu ne hal?... Rirbirinin Ustilne ne 
tmer1i fel~lcefl,.r? ... 
tlyas efendi. Rııvı:ıtinin bu SÖ71etini 

h.ayre vormıvarak Mestan beyin de ba
ma bir f,.18'kat gelmeSfndı>n .. ·• .. he et

rnri'tP ""'"'amıstı: 
-Aman. efendi ~lum ... Katmerli fe

lAket dPmekte'kt kastınız n~ir? •. Hı>1° 
öylP 'hnvunm da ntunın .. ı:'akat CVVl'"l!\ 
şu clh .. ., anlatın da mrnılr1a11 lmrtulıı
yım... Mestan bev nfr-edir' ~of Pre ~
delidel''hcri kenrlistnden hiç bir haber 
alamadık.. Bundan ntiirU derin bir me
ra le ve Pndise ir.indeytt._ 
Kadı ne mtc:ııfirleri ~ire aecfo otur

dular .• Bavatl Hotrndf' o1an biten blltiln 
J.,lerl, baı;mt1ıın nfhırvetine kadar. bir bir 
arıl .. ~&ıı ba!tlam15tı: 

ğeni Aliye karşı beslediğim muhabbet 
te pek bUyfıktü.. Bunların gitti ine mi 
yanayım?. Yoksa GUlendamm hastal1-
ij•m mı dü.,üneyim? .. 

VaDahl, Bayati e!cndi .. B.,n bu dald
keifa ne yanacağımı saşırdım, kaldım .. 

Bayati, Kadıya teselli venncğe şitap 
ederek: 

- Aman efendi hazretleri. dedL Ba
rl siz böyl~ sövlemeyiniz .. Fadıl. alim bir 
zatsınız ... AIJnhın takdirine karsı itaat 
ve tr>slimivetten başka t>limi7.den ·ne ı:?C
lebilir? .. Bütiln bu felaketlerin zuhur 
<'tmesi mevl'lnın bir hikmetine "müstenit 
olmak lazımPı>lir. Simdi müsaade buyu
run da size Mestan bevin vasiyetlE'rlni 
rnfotayım ... Merhum ilk olnrnk G:lJen
dnmın Alhi e verilmesini vasivet etmiMi. 
'Fakat simdiki vaziyet onun bu anusu
nu yerine getirmeğc imkfuı bırakma
mıştır .. 

-c Bitmedi >-

Arnavnthıktıt ltaly ~n 
zayiatı ağır 

[ Baıta,.afı 1. ci SaJdfock ] 

ut neticder veren fıı.aliyetlerde bulun-
mustur. 

BiR ADAYI BOMBALAMIŞLAR 
Yunan emniyet nezaretinin tebliği: 

Oü§m•n h::.-ra kuvvetleri Ege denizinde 
bir ada mıntakannı bombıtrdnn~n er
miştir. Haııar ve telefat yoktur. 

Banlar faafta f~nde 
pl~asaya çılıarılacalı .. 

-o-
Bu hnfta onhin çuval kahve Brezilya

dan lstnnbula getirilmiftir. Ticaret ve
kaleti, bu kahvelerden üç bin çuvalının 
tzmire gönderilmesini müna~p görmii'
tür. 

Bu hafta 3000 ç val kahve lzmıre ge
tirilecek ve tesbit edilen azami fiat na
zan itibara o.hnımık piyasaya arzedile
cektlr. 

isfıe!elerdc polis ve 
Beledl:ve r-.~"rrJarı 
bulundıırulacalı •• 
Körfez vapurlannın iske1ell'?l"C yanaş

tığı sırada bazı acul J!enclcrin ve bilhas
~.ı talebenin daha vakti gelmeden isk~!e 
Ü?erine ntlndıklan ve bu vüzden mües
tjf ka7.alnrn sebebiyet verdikleri görül
milcrtilr. 

Vilavet makamı bunn mani olunmak 
ii?.ere vapur iskelelerinde birer polis v-? 
Beledive memuru bulundurulmasını 
"Tluvafık ~örmüştilr. ----------
ifıt Hiipet,..4»'1 
tttltd'" P-ölfdL 
Karnvnka K.z ö,üetmcn okulu bacı 

vnrdirf'l{töril ve kimya öğretmeni Re.~
mlve Bovsan ve tabih·e öğretmeni ha
van Aliye vnzifelerindeki muvaffakıyet
lerinden dnlııvı maarif veklilelim.'8 tak 
di.rnmnc ile ta1tif cdi1mişlcrdir. 

Tek tio elımf!k '9a
gün ba,lıvor 

dün de bu işle uğraştı 
---( B~fı 1. d Sahifeb J 

maş, hadiselerin inkişa!ınn d~ 
teyakkuz 2östennekle iktifa ey J 11.. 

Artık gizJemeie 1Ü%Um yoktur !"'.:a 
---------x•-ı: men • BuJ2ar hududu üzerinde ~ 

n- eden Almnn ku\-vetlerl, tehlike ziliJll ~ Uzan münaııa,alardan sonra hususi encu..-en terini hasmış bulumıvorlar. Bu '181»:. 
mazbatası bütçe encümenine lıavaie edildi- karşıstnd3 iki mü.tef''; memleket~ 
VilayP.t umumi meclisi dün aaat 14 kadar fi tahmil edilmesini, tahsil eu- reken tedbirleri almah kin. sıkı. _f ~ 

te vali B. Fuad Tuksalın başkanlığında helerinin takviyesini tavsiye eylemiştir. larda bulu~ .valnız tnlm deı:tl 
toplnnarnk muhtelif me~ulan tetkik Bu hu.susta izahat veren muhascbe.i z:runnnda zn~ıdır de.. • ~ 
eylerni!ltir. hususiye müdiırü B. Adil Sayar, gelir ~ste ekselans Antony Eden ıle Sil 

iLK MOZAKERELER t?etiren ormanlardan vergi nlınmruıı işi Rrıtanya :?Ctıel kurmay ha lmnı ~-~ 
Vilayet mecliainc gelen evrak nr~nda hakkındn bir sene evvel tetkiknt yapı]· QiJJ'in Ankarado ?.Uküm~tbniz!c ' 81" 
E.şrefpaşa hastanesi bütçeainde4300lira- dıRını. Maliye vekaletinin bu işe muva- l~n te_masla~ bu z~ruretın yerine 
lık bi .. münakale ynpı!mnsı ve terfie fakat eylediğim. bu yeni vaziyet üzeri- nlm~s~ndeıı. ıba~~tü~. .. . ~ 
müstehak etihhn ve memurlnnn terfile- ne ormnnlnnn tahrir muamc!elcrlnin va- !Jndısclcrı~ muto!Rasınd.:ı ~oriilc:,_, 
rinden hasıl olacnk maaş fark1nnnın nıldığını, fnknt bazı itirazlar üzerine Mn- mutabakat ~~pbe yoktur ki her iki rtJf!' 
941 yılı bütçesine ılrıvesl gibi işler ait liye vekftletinin bu işin ileride kanun- lt?lte~ umumı cfki\rında derin bir 
olduvu bütçe encümenine havale edil· laştırılacağını bildirdiğini söylemiştir. ntmıyct uyandırmıstır. '-.. 
miııtir. Muhasebei. hususiy~ müdürü, kadro- R~i tebJiğ~c ~ilh:ıssn Balkan ,1JI 

BOTÇE AÇIO: MESELESi nun takviyesı hususunda B. Kemnl O - lclenmn hu~ısı hı: _dık~t mc\-ııtU ., 
Bundan sonra 94 1 yılı vilayet bütçe- kayın ilcrivc sürdüğü noktni nazara f"° "?.n~ın teb~ı uz cttınlmıs ~ulunma~..ıııll 

sindeki 207 lin lir:ı açığın kapatılması tt iık evledi'tini beyan etmiştir. "Oni mf'lcrın en 'Liyade dıkkatc Şiir 
hususunda tetkikat yapan hususi encü- VAI iNiN 17 AHATI VE ?lan noktnsını lfade eylemektedir. ~ 
menin meclise taktim ettiği mazbata MOT ALEALARI Londra k:ı:o,'naklnnndnn '!elen ha_..., 
okunmuştur. Valimiz bütc:e açığı işi hakkında mec- ter Almnııl:ınn Bul~ristnnn tnar~ 

Hususi encümen, bu bütc;e açığını kn- lise verdi~l müfi~ izahat mevanmda. "mın cok ynkııılıışmış olclu~unu J!Cf.16"" 
oatmak üzere ilç noktanın hatıra geldi- masraflardan mümkün olabUenl~rin ten· mcldc~ir. . ,J, 
o;;nı. birinin umumi masraflardan tı...- ZJ1i cihetine gidilmesini ve tahsilata da· . Hatta Büyük Rrltanyanı~ Sof)'a ~ 
Tuflar olduğunu. ikincisinin muallim kad- ha cok itina edilmesini tek.Uf eylemiş- n bcynnatındn açıktan ~Çtf!B eğ-er ~ 
rolarivle hastanaler yatak adet1erinln tir. Bu şekilde varidat hanesine yapıla- ~arlstn1! Alman kon~olu altına~ 
'lWblması olduğunu. üçüncü noktanın cak :zamlarla bütçenin tevzini mümkü,. veya bır Alman Üssu olarak ~ ~ 
da varldahn arttuılmım yolunda gayret• olacak ve 941 :bütçesi d~ dahiliye veki- "ak olursa derimi pasaporttmu ist dlfı 
ler sarfı olduğunu bildiriyordu. let;.,Cf' tasdik edilecekti;. l'!!ni ''e İngiltercnin buA takdird~ !:ii' 

Encümeni SMhaus muailim ve Auta- B. Ekrem Oran varidat hanealne 118- ,.~~tanı • h~rp sahası tctakki ıeyliy 
b le 1 le .,. l ~ .. nylemıstır. .~ ne mevzuu üzerinde lıiç ir azanm mü.- ve r yapı mann1n anunı o mıyaetıF' Sef'rin b .. 1 • tn-=u~-=- Ba......:t.. 

bet rey TeremediiW bildirerek netice müt,.leaımı ileriye aünn6' ve alı gün\: , J lesinda ~.!'':!:1_,:._ut""''"11 ııuıuı ~:""" ~ "- ı L -n b _., ___ .._ ecl eril 'L h b ..__ • d ar mcse CKı ~ ve ~ ftioarfy e tana ata e emmiyet Teuıcn:ıı; m ise 'V eceıı; esa ı l[llt İ rapomn P • "f-~ •-~l'!d" 
açılm tellfi.t dl.etine gidilme.ini hınl- oörüleceii üzere mahaeehel :lnnuaiye •ıı '.U.:eye 1UUI ır. JJI 
ve P-Vlivordu. merkez teAkilatmm elde ettiii tahsillhn Hızım de bir cok defalar Bulııu~ H09(!Vtn na~nın elin• rill~K ff-nrku

sundarı 'na~deviren ve n .. ~vs-n11rln bf~
llkte ~lamonun mı>v'h:ıl'J<>d"""'" nacı1l 
bctıklaJ'111ı ve km:Ja her ilcll ~la"tı'k
ları c:1rada M-tnn bevP nP. suretlo rsst
lıırlıklnrını bntün t;ırcilMh-lo hik!\vP 
eden Bayati, MPSt.an bcyf., Ho+ın cen
ginde yar?landıinm ve c:f>hit olifıı&nn,. 
l< adıya haber vermekte de geclkmemic:.. 

JNCIUZ HA VA HOCUMLARI 
Atine, 28 (A.A) - Yunanbtandaki 

tn .. iJis heva kuvvetlerinin tebtiiine gÖ- [ Ba~nıfı 1. d Sa'hifi!de ] 

ORMAN VERGiSi VE TAHSiLAT kaza talı•i1 ltıntr dununda olması itiba- m emniyet sahamtz saydılımıza 
iSLERi tivle tJJf.cil _.,beJerfnln Ova edilerek do· ..,e~tcn eekinmcdiiimiz melt\mdur. r 
Bu arada Menemen azuından aTU- 1ıa pratik ~n bir t~ilat meydanP .. Bın~naleyb Ba~nl~ s~unu• ,.1 

kat B. Kemal O.kay verdiği hfr takrir- eeririlmafnl ta-niye eylediğini aöyle- ·kbalı Bul!lar hilküınetmi';' elinde ,ıdl! 
de. devletçe menfaat temin edflen OT- mletir. .,us demektir. Eler B~ı)(anstan Al p 
manlardan vergi alınmunn tamye edt. BOTCE ENCOMENtNE HAVALE ••anm nrzu ve emellenne alet obul-bif" 

re tndfü: bombardıman tayvare1eri ta- k8r llbe edil<'bHir. VilAVPtin hPT tara
ndından Fierinin cıeouLu prkislnde Lu- rında buna ait kontrol daha sıkJaFın1-
cati üzerlne yapılan taamızlar çok mu- m,<=tll'. 
vı:.ffalnyetli olmqtur. Fieride askeri Beledivelerimizce te-k tio ekmeie aza
kamplar üzerine tun httbetler lmvdcdil- ""' s:ıtıs fiatlorfnin tesbftlnde tE>k tin umı 
miı v" müteaddit bii)-ük yangınlar çık- vt>rilen ·bu fiat esas tutulacaktır. fzmir 
mıdv. '>ele<livı>q ekmek fiatım buna göre tes-

vor ve bu iften 211 hın lira iblr Yaridat Uzayan .münU... Ye müzakereler so "tl&n tazyikine mukavemet ı?östereeJilı' 
elde edileceiinl bOdirlyor. nunda mahıus encGmen1nin mnhatası· :e ~Utün Banan mi!letlerl ha~ f ti ... Avukat Ahmet Sükrii Sayar Mene- nın bütçe encümenine: aönderllmesin,. n "" mıt:un kalabıleccklerdır. ~ 
men azan avukat B. Kemal Oslcaym karar verilmı.tir. Bulprİ•tarun aöatereciii zalf "1 lJaynti sBzOnde devam edPrek: 

- M"rhumun ba~1 vn~ıv .. tloı-i VAl". dı>. 
eli .• Bunlann size teblii!i iein bi1J bura
ya ırönderdi... Burada f nsill: tanareleri diiamanm l-ıit ile ilAn etmiştir. 

umumi karaf'iahmı vcsair askeri hedef-

mütalealanndan imfade için kendisinin Avukat Murat Çınar mecli9e Terdiö- "tcsinin Balk:.n ynrunadasma da 
bütçe encümeninde yazife kabul etme- bir takrirde talebe çaymndakl mekter ··eH.,i !ntiı; cyliyccektir. , • Ü~ 

MP.!fAn hf.yfn ~p'J-ıft oldu~ın11 ~""" 
Uya,., efendi e!Yı y&!'11ann1 tutam:ıdı . No
hut tanE'Si ~öi iri yaslar yanAlrl<ırmfl;ıoy, 
ak salcalından a~a&-ıya yııv;l .. 1:ınmafi;l 
basladı. Kiidı o derin tefK'clHl arMııırl~ 
BayaUye gamlı bakıslar fırlatarak ded: 
ki: 

im pike bünnnlarlıl mitralyöz ateslne NA ~TtVF. VF. R' ııvr .rn'P! 
1fnf teklif evlemfetir. bin1t111nda mevcut m~nner par(alannır • ~aZl~etm ~ın1atılabihnesı 

Yine avukat B. Kemal O.kay muh -ı ~tılma"ını utemekte idi Netict-de bı •ın mJnsafına bağlıdır. 1 
tatmak için çnk aJçaktan uçmml.nhr. VF.RtLEC'EK BlTCDA YLAR 

Kudfut. 28 (Radyo_ S.22) _Yunanı&- Biliyorsunuz kt İzmir ~ .. lırlyle 'kaza-
oıebel huıuıive teşkilahnm takviye edil- iş.in vilavete havale edikrck miiktezaaı- Bugilo nesrolunan resmi tebtıı ~ 
mcsini, tahsll memurlanna yapacaklan nın yapılması münaıip göriilmüft\ir. mihver dc\•lctll'ri.uc bir kerre ~ ~ 

- tste Bayati efendi- P<ıhb1mın hiK
ınetlnden sual olunmaz.. Fakat buviln· 
.terde. birh'nnin arka"ı .ıııı~ 'hac:ımı7." ef'
len bu felaketlPr nedil" .. M ... ~uın ~"il' 
konağı vandı_ Yeğeni .ft li öldü . Kendic:i 
fehit o1du.. Kızı ise fl1i1m dö~eğindP 

t:ındnki 1nC?iliz hava kuvvetleri-\ın teb· 1 arımız. merkezlerine ve ôaha ba'tt. na-
1i~i: Bomhanhman tayyarelerimiz A,·. lılyelı.-nmlze topnk mahsulleri ofıc:ınce 
tonya hava mevdım•na şiddetli bir akın her. giln mua,YYen mlk~r1arda bui':dav 
vnnmı~lardır. Yedi ftn1van Fiat avcı~1 VC'nlmPk~e idı. Bunun dıi!e~ ~an nahi
diMiriilmii diı;er iki dilsman tayyaresi velerl0 köylertmfze d~ tt'<:Trlı)ı lhırn ve 
vekdiieriy~ ra"ıımmrnk parcalanmıstır .. TTiuvafı~ .eörllldU/;ilnden Martın iptida
Tavvnn'Jerimİ7: ı;alimen dönmü<:lerdir sından ıtıbnl'l"fl buralrırn da tmı7.lm sa
Hariken1erin Yun:mistan:ı ~eldikl·' ta- tışından buğday verileeektir.> 

ı J yaşındaJıl lıızı 
haçırmış .. 
Ödemişin Yenice kövünde Mehmet 

Calıskan. 13 vasında Hayrive Tirclivt 
zorla kaCJrdığı lddiasiyle ynknlannrak 
ndliyeyc verilmistir. 

rihten beri bu ta:n-arcler hic hlr hns:ım + 
ui!rnmıufnn 13 dii mnn fayynresi düşilr 
mfi~lerdir. !T'ltsiz bir vaziyette yatıvor ... 

İşte eörUvorsunuz ya? Fela\PtlPr 
musibetler birbirinin JK>Si sıra velerek 
ınUt0madiyen bizim ilstUmilze dol!nı atı
hyOT ••• 

Allah yattığı veri nur et.c;fn. Mec:t:m 
beyi kendi öz oğlum gibi severdim. Ye-

İTAl.VANTJJl1?. MÜDAFAA 
V /\ 7.fVF.11'\!JlE 
Atina. 28 ( A.A) - Re mi Yunun Miz

ciic:ii diio:man•n n•uknbil tnnr.nı7.lnr ynp
nmd,i?ım 'e hiifiin reohede ltnıv,.nlann 
mfıihtfoada kaldıklannı söylemiştir. 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

GUzelliğine, Nefasetine, Hnrflrnliideliğine asla doyulmaz iki şaheser film 
B 1 RD EN 

1- EL\-EDA G[NÇLİK 
FRA':'TSIZCA SöZLO 

Yaratanlar: ROBERT DONA,... - GREER GARSON 

2- BİLLUR KôŞK 
TABU hENKl-

Yaratanlar: Judy Garland - Franck Morgan - Jack Haley. 
FOKS JURNAL'da en son ve en mUhlm harp haberleri 
Seanslar: Elveda Gençlik 1.30 - 5.30 - 9.30 da 

YENt EKMEôlN FtATI BııgUnhU Konferans 
Bul!iindPn itibaren fırınJard; tek tin Anknra Hukuk fakültesi profesörü B 

ekmek imlll edilecek, bunların şekli Mahmut Esat Bozkurt tarafından buITTın 
mmn olııcaktlr. saat 17.30 da Halkevi salonunda (Türk 

Dün ö'iledı>n sonra bel!'dive daimt ~- millivetciliill) mevzulu bir konfernns 
cümeni rl'is Dr. Bt>h<'et Uz'~n rlyasE>tin- verilecPktir. Bu dc:ğerli konferansa bil
d,.. tonlı.m.,.ns ve humlndon itibaren mer'I tün yurildaslar davetlidir. 
olacak tPk tip ekmek fiahm tesbh ey. .-Gelenler, Gidenıeıe 
lemistir. Flrıncıların da i~tirak eyledik- Afyon mebusu Bn. Mebrure Gilnenc 
leri bu toplantıda ekmeğe (13) kuruş Söke~en :r;ehrlmize gelmiş. Antalya me-
fiat tesbit edilmiştir. busuBn.Tilrkan Öt'!'! Ankaraya gitmiştir 

Tayyare Sineması Ti: 3646 
Bu hafta iki mUhlm tıım birden 

FRANSIZCA SöZLO' 

1 - \"erdi ,-e aşklan 
Cihan sanat.kAruım bayatını. asklaı ını. eserlerini g6steren artistı1t ve 

mil%i!IoJ film 
Oynıyan}ar: GABY MORLA Y - Bonjamlno Gigll. MARtA CEBOTARt 

2 - Kim ölecek kim dönecek 

lnoııızıere satılan 
ze 1tfn11ağlar .. 
Zeytinvağı ihracnt~lan birlii:ıi idnre 

heyeti diln aksam yılPtıfu bir toolanbda 
İn1Ti1tercve satılan ~s bin tonluk zevtin 
vni!ının tacirler arnsuıda tevzi muame
lesini yaımnstır. ____ .. ___ _ 
'P'-1$ft DA.<' N ABI 
Bale tn"ıir olrınu Ol' 
Maarif ve1 :aleti Kuı;adasındaki kale 

lmmsını tamir ettlrmc~e karar vermis 
ve i<.'ap edl'n tahsiscıb ~öndermistir. 

Müze müdürü B. Saltıhettin Kantar 
dUn bu iş ic:in Kusadasına ızitmistir. 

1at1'mı biT halriknt '\'ardır. O da .j 
f n!!illz ittifakının her zamankinden ,'I' 
•ndc kuvvetini muhafaT.a eylediği, ( ~ 

Tilan ak 1 haberlerin bi( bir kıymet 
,madığulır. _ _,ı 

Bnlknnlnr, tehditle ele 2ecirilebi)eP""· 
'lir böl1?e olmaktan cok U7.8ktadır. 
Almanların da Bnlknn1an ntesc fi/ 

mcJ..1e nsla menfaatleri yoktur. • fi' 
Bilakis Bft11cnnfor hnrbi Almanya ıt 

lıiiyiik tchlikell'r dobırmak i<;tidndın~ 
dır. Biz, bize dü en \razifolcri yapfll 
\'azjycte nrnhat ~ermiş buhınu~·o~ 
11tmd.an ötesi ı:ıkh elimin hakim oh"!':.. 
111 temenni etrn,.k. hiıdise!crin inki.;aJll""" 
intizar cylcıncktir. 

'H KK'l OCAKOQ"d 

TIP ALEM!NtN CD BÜYÜK KAsİFİ 

L U İ P A S T Ö R U ~T .~.~ .. ;..~.?.;!,, 
Yaratan büyük sanatkar Pol MVNt 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SİLİVİA SİDNEY HANRt FONDANIN ;;aşattık1an 

TtJ'RKÇE 

G L"KAJ:sız KATİLLE~ 
Aşk, his vazife kahramanlık filmi 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Türkçe en son HARP JURNALi 

Billur Köşk: 3.30 - 7.30 da başlar. 
Cumartesi ve Pızar 11.30 da ilave seansı vardır. 
DtKKAT: Her gOn ilk seanslarda ucuz !iatlcrle 2 film. 

Fransızca sözlil heyecanlı. meraklı ser~est fi1ml Oynıyanlar: CHESTER 
MORRtS - LU ClL BALI.. Bu~linden itıöaren LALE 

Oyun saatleri: KtM ÖLECEK: ~,15 VERDt: 3,3~,30-9.45 LALE TEL 2753 TAN Sinemalarınaa 

Ve Tan TEL 4248 

··········:·································································~·········' • • • • 

i ~ RUYUK ı·tKAı·E E i 
• • • • . .. . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir cinayet işledim 
---------------~··•:----~-----~----

YAZAN : OÇ '1'11.DIZ 

-4-
- Haluk'un bundan haberi var mı? bire biltun benliğimi titreten sevinci 
Küstah bir kchkaha ile güldü: )ic:setmes.inden korkuyordum. 
- EJ'lCT henUz bilmiyorsa, siz biliyor- Bir daha kansından hiç bahsetmed.ilt. 

ırunuz a.--tık! Fnkat aylar geçtikçe, ıstıraplı bakışla-
Nemc llizım, o aksam asma dalhırjvle '"mtn açıldığını ve ferahladığını görU

ınrılı olan rnndamda bunu Halukta vordum. 
tekrar Pttim. Uzun milddet baoıı e!Hk Bir aksam Haluk benimle birlikte ye
sesslz durdu. Beklp(Jibi. fakat karşıla- ""'E'k yerken kansı ı.reliverdi. Yemek 
maaa cPsaret edE'mediE!i bir dıırbe yemi" -ı!'lamın camlı kapıc:ındıı, bizi milkem
gibi bir lınli vardı. Armıtrak. elimi onun "'l'\f'len ~ön1yorilu. Gfö:e] hir atesin çıtır
ell tiz-..rin,. kov<lıtm. &~ıılan biT' adam ~aclıl?ı ocak ön\1ndo kUçiilc bir masa ba
gibi elimi ka~dı ve -m.nn ""nddet. hfr nıa otıırmustuk. BahN'<le. ayakta du
şey söylemeden, avuclanndn tuttu .. arak. amir;ıne blr sesle ~ijırdı: cHa
Onun için hunun n .. kad"r huzur veri,.; 'uk!:t O acele itizar ederek kan!'llvle 
bfr ~ey oldul!unu hissettim ve bt'n dr '-ıirlikte evlerine eirdf. Yanm Mat ~ra 

"ik"' durdum. Kmuldamaktan, birden- tekrar yanıma dönciUiü vakıt KÖZ1erl 

'-----------------~-µ------------------~ '~----------=-------------------------,.,, 
mahzundu ve artık bir şey yemedi. Ba- Giinler bir saadet rehaveti lclnde ge. 
na işi anlattı: çiyordu. Evvelce kendimi so?h.ı'k ve ce-

- Bosanmamızı istiyor. Bunun daha kfngen sandığım halde şimdi Ha1uk'a, 
iyi olaraeını zannediyorum' Borçlarım bunca sene1er ki11 altında örtülü knldı
ödivebi1mesi icin ona :sabit bir aylık f{ı için bir kat daha stddı>tle natlak ve
b:ı~lnmal!'ı tercih edC'rim. zlra artık mas- l'en bir aşk atesi 1einde kendimi terkc-
rana ına dayanamıyorum. diyordum. Otuz ·yedi yaıımda aşkı 1<erlet-
Kısık bir sesle sordum: mek, işte benim yaptığım tecrllbe bu 
- Onu ... knybettiğiniz için ..• çok mu idil 

bC'dbahtsınız? Kendimi hiç te kabahatli bulmıyor-
Uzun bir sük11ttan sonra cevap verdi: dum! Haluk ta. ben de tamamlyle ser
- İt>ti~plAn cok bedbal-ıt ldlrn. Fakat be i değil mi idik? Hiç kimsevf aMatmı

bnna o kadar ıshrnt> CPlctirdi ki onu vor. kimseye ihanet etmly-orduk. Saade-
''t"'tmnk artık "'" f,.r11hlık olacak . timizl her iktmlz tnmamlyle hak etm~ 

Bir !in tered'lilt etti: tik. 
- Sonra ... O vakıtfanberi hal<il.-1 bir Böylece altı ay, Jlenis blr :::aıııdet içln-

knt11nın ne dPTnek 0M11ırutıu ıtördllm! de geeti. Bu benim lcfn saadettf>n de 
Bird<>nhi"' bıınıı snt"ldı ve hasını f!Ö~- f:ı7Ja bir seydi. AdPta, bir cennet hayatı 

citlme dnvad1.. Onn bir tarafı lfnclnen Mi. Bon-':ın baslta Mc bir ıı:ev 'istemiyol'
bir çon11lc cıihl. ~'11<>dnn. dum. BnHin Tnuradıma. f,_,..1Dc;iv1e, ~r-

- ftll'liriivvet. Mür"vvPt! Bentm fcln ""ic:tim. Fıo'k:rt ~ir s-1r=m. Halu1r'1a ilci
ne kadar 1r1vmPtll oM .. ~ınu7'1 h:livor mJz onun eovinnP, kntnT'\lıane <Hfasın~a. 
..,usunu"'' B\ittln bu avlnr 7s-,.fınrlq: ~., v11?u:1ana 1-.fl" \-it1to ii•ortne e&.ilmfs du
nlmracr:ıvdınız. ben ne Y~"almm? Siz rurkf>ll. hf"lienbl.re Nerimanm Yırtıcı 
lıAkihttPTt nPficı. en eok sevilmeğe değer sesi ~·TVUlffu: 
bir ar'ka(b~c:.nı7.! · ı -Deml"k, dob-u imiş övle mf? 

Rıı<:ını kPMırrlı: "e· btr ~:ıııfve 1=nnra, 1kirnlz de, tek bir luıreketl~. do3ITt1l-
h,,lcild blr busenin ne olduğunu öğren- duk.. NPriman ı>vfn anahtarmı muhafa
dlm. u etmbti Ye .hiç bir pıy olmamıa libl, 

kemali sUkunetle, ekendi evine> döııdU
ğünü ihsas eden bir hali vardı. 

Ben, sarararak kesik bir sesle sor
dum: 

- Doğru olnn ne imiş? 
- Benim evime kurulun yerlesti~t-

nizi duymustum. Yalan değilmis. Benim 
verime Haluk silknnetle mukabele et
ti: 

- Budalaca §eyler sövleme, Neriman. 
MOrilvvet, yapmakta olduihim yeni bi
nanın plAn1annı J?Örmek icin. benim da
vetim üzerine buraya gelme~ kabul et
mlstir. 

Neriman bir kahkahıı savurdu: 
- Vay beyim vay! Bana bö,.le mar

taval yuUunılmaz yavrum, Halukcu
l?um. lcnn ederse hıwnnla görllşür. ne 
sövlerneok l!zım~ söylerim. 

Derhal fsl CP'kflııı. Asıltı onu tf'rlret
miş olacaktı. M .. trlibiz lr~lınca koeac:ı
nın evi~ ve yı:mına. ıı•dt"''"t hic:siylr> 
d.Mı;l. falcat ı~AJl 1ıı ..... ıv1.. ~ı;n....,~e ve 
f11Hlrammı benden almala tarar ver
mf.rtl 

Haffn bir ı.lcı§Ia bana karşı .söylen
di: 

- Kımım, bana iyice ba 'lonız! Ben 
lror değilim. Aylarca. Haluk'a ihmal 

~ 

edilmiş bir koca olduğunu telkin etti~ 
Onu evinize çektiniz ve benim e....,. 
bal"kımı yıktınız! ıiı 

Evinden dısanda geçirdiği ~cceltll' 
Haluk'un yalnıtlık içindn zavallı j, 
<:amlarını hat:rlndım. Kan bPy.ni01e ; 
tadı. Adamcafum istedi~ bıralcmrf 
bu kadın timdi gelmiş. te beni suç~ 

n ce~aret ediyordu. Artık ihtiyatı 
mamivle elden hırahı:nk: ()111! 

- ·Eviniz barkınız mı? ded.i'll ~..A 
kırmı~ ve yıkm•c: biri<:f varsa o da b~ 
kendinizsiniz. H~m öyle zannecliyo, 
ki yıktığınız bu ~'Uvavı yeniden yap 
irin biraz geç kaldınız! ,; 

Cevap vcrmemı>k için kE>ndini 7cırl ~ 
la tuttu ve barldane, Hal•ık"a dö?".ı;.,. 

- Seninle bll§başa göril.<:ebilır 
~·im? ~ 

Bu sözleri. lranıvı hf'Ttim 5\lrafınl• 
"lamakt:tn fark•11zclı. T0~dı>n tt~ 
lc:adar tltrlverek onıif:ın ,.,1rhm. ~ 
man lct• tekrar gE>lnıiqi Hahik'u te~ 
t<>mı>lHilcfi ~1tına a1ıv rfl•ı. Artılc ~ 
te U7.Un ıı1r~lnr. stPcelt"r ~eri!'f" it °fi' 
<.'Plı-tik BirliktP 'hoc:hpc:ıı ~ıımi,.,.,i~~ıt: 1'1! 
mel< yiyemiyec"ktik. Arbk Halugr-.,.._, 
lacaktım hen., Bunun i"''1r~,, var"'~ 

-c Bttmef!i r-
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-Mesudiıre lWa. İkinci 1'12/1 Ev 
kordon 
İldftd ııc.raıas 9 .,ım. .,_ 83 15 
kak. Atla 641 DU11el 11-8'1 M2. 
Mtmet ah Ma. Keteiı t4;1t !'# ve «Mikkb 
~ 248 ada. 28 .....ı 
57112. 
İkinct Sultaniye Ka. Vasıf f.lt 
ef. S. ada 28 '*'· 1. 172 lr12. 
tklncl Jl'ııabttts &-hit Nlm'e't 'f 
s. ada •. ,...ı 'I. 121.25 M2. 
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cıkınft'"'da Ada 111, 
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İzahatı Yukarıda yuıh pyrl menlwJleritı pesin bedelle &ata9lan 1013/1941 
tariNne müaadif nazartesi J!iinü saat ONDA ihaleleri vanılmak üzere arttır
man lrnnulawstur. 

1 - İstekli olanların hizalarında vazth depotzito ak~lerini veznemil'A vata
rarak a'rlt•rmava Jrirmeleri .. 

2 - .Müzavede Sll'81111nda verilen hedel mukadder kwnaeti ııediii takdirde 
deoazitolannı niıshet dairesh).de tezyit f'Yltalele'f'f Ye mühür 1"dlaoanltaruı mil 
Jailrlıerini Noterden taldik ettirmeleri.. 28 - 1 876 ( 493) 

Bıonsitlere il TRAI aırıı EIREI 
ıswrıa NAl'IA 11aooaı.t1COllDBJI : 

850 lira 1kurut1rıe$11 becleU Cberbıciea eblltmt!91 ilAn edilmiş olan Urla li
man binası tmniratma ist>eldl ~dıiıadan ebl1tme mOddetl 281' 1941 ta
rilainden itibaren on ~ uzabldıimdan i*1diterin 'UM •Ylh yasa hUJdlm. 
lerine tevfikan hazmıyaeaklan temtnatJadyle birlikte 1l ...ı Ml uh .uml 
saat 11 de Nafia nMidilrliliilndeki kom~a bas vurmalan.. 192 (4891 

1111111111rum•111numu11mı11111n1n1111111n1111U11•H!l~'"'l't"'"ımu11•rw•m11um1111111111un 

~üUl.ft TVP·Aa MUDllRJ.V•uNDBN : 
XePf bedeli 416811 lira we ıuuvükat teminatı 312 lira 65 kuruş olan Tuz. 

lamız datttU su teslsatıl eblltmesi 1a!lbl zuhur~ 15 aUn d.MetJe 
tlllndit ediJınisür. Kesif. sartwne "" IJl'Ofesl her RUn müd6rlüinmtızde ve 1&
mbı Basrn ........ ırMWtlllr. t.teklilerln tWe daO cı.n 5/J/1941 car-
1amba eUnil sut 14 te Mildfl.rlfltilmibde 1nütetekkil komf<Wonda ha'al' bu-
lunmalan.. JS - l - t '28 f4'm 

111ıu11111111111111m1111 1111111 ı ı ·-----w-•••ıuıaı•n•ı111•11 

VIY Al:A SERGiSi 

HARP f 
• • 
i HABER· i 
i lERt ! 
5 F i 
• : 1 •-•--! ~) i zminn MI .. _._ .-.yasım ' K HiW eczahaneainden ılecekmatz. l X j CGnkü eczacı Kemal K. Aldat ya-: : u ..... i IUR. i T&tdyenin bitin nmni lcendi-
i NALDA ! s sinde topla"''' bir phelerdir. Talcli-

·-~~~~------- eli yoktur. Çlnldl yapılamamakta· SEANSLAR: dır. 
ıw - 2 - uo - ı da- Htl.AL ECZAHANES1 
Cumartesi. Pazar t.SO da ... 

t?MtR BllUNCS lCRA llEMURLU-
IZMIR 3 neti !ULH HUKUK CUNDAN: 
HAKtMLtOtNDEN: Enıllk ve eytam bankasma ipotekli 
Müddei ...... ,._....,, tanfwl88 il. olup al'ttınnasma karar verl'len İEmlrdr 

aleyh bmh- 7e bit pqannda ..ki el- ikfnıj SOJe,ınanl,e mahııl•~ırhün Mmrl 
lti9ec1 Hasan Basrlnln km Hidayet Er- caddesinde 17 ve U em11k No.lu ve ta 
clibil aleyhine 94t/112 eeu No.Ja d... Dunun kaydına g<Jre ada 131. parsel s.ı: 
va n. açdan alacak dn"IUlllldan dohı11 numarasmda kavıtlı vesalr 1Uzum!u m-

...... 
nazan 

u °& , .................... ~ ............. ,. ,, 
.... ~ ft ............................. -.har-

~ 2' .... BPOOl' KOMP~ 

--------------~--~-----------------FABRIKALAaJNIN fMAL t'!TrtKLERt _,.., M ............. _.. •a:' 0 1 
Yımederiaı 

1 - ._ 9 -'•ot: Ailen hat h8stahldarma bıaı maeaa.. 
Z - Plant S'ltl'aY : Nan ilki (Sulu ve KoasaDt9) .. 
3 - Stoci Spny : Hayvanat llla (Sula) .. 
• - "7 &pıov : Sillek • air+'atk Uia (Sulu). 
,. - Difaqar •• Difma ~ '.llMlfilnll -...., kin elektrik taJmm Te Ma.. 
• - a..h Peır• : Bit - .. toza.. 
7 - Ant Ponftor: K naca w u.Daw ~ n Dua1nmna tma. Y.....,... ehtelnenU.. ftrldırede st.ek wvwt elllp tebrilt kla fttlıl. 

vede 1Q11ma aemteled .._. : 
A. LAFONT ... M.4RllTTM1.AIU Ud. Si1ketL ...... _. .................................... .. 
lhlbn ab cannt No. 5Z. tzMiB .. 
P. K. 98, TELEFON 4993. 

Mileaesesine mftraeaat edHma\ rit'lı cılunar.. l -1 ('371) 
11 .. n"1111111111111111nrı11t1111•1ı11•1 ı1M"'"'llMllll •"""""llfllltlldilMllllllMHH•HIHalllllHIHll 

93 ELE ION 
RELERi 

t•UlllHlllllllUUlllll*llllUllllltlllllllltlllHmı•m•--••tH•-1 l•llM•'&P"•l-
17Mia slciı.t TlcABET llEMUBUJtana>AK : • 

Tmıdl edi1mif oıaa (A. Lafcmt w malldumluı Limited tirbti) elllS ınUU... 
lenamesinin 21 inci maddesini Geitiftlren lAyiha ticaret kanunu htıkümlerina 
RÖl'e sicilin 2952 marnal'UID8 bp ve tesdl edildiii ~olunur. 

İzmir *ili Tiearet anemurluiu ream& mGhilril w P. TDdK 1 r 
l:L A Y İ H A 

A. Lafeat ve .............. ı inited SlrUttnla - • w'm m ' I• Jinıal 
lllırflld ......... , ........................... 1 

ESAS MUKAVELEM~ MUADDEL 21 met 
Z1 tMcl 1IADDPBt : MADDE: 
Sirbtiıı safi temettiltı wblıu1an heı Sidretin saO t.meftft .aJcubalan -

nevi muarifirı t.eınz'Jinden 90Dl'8 bJaı. ıevi 11 E 1 lfta ...... ' _.. Jralan 
mUa1an1an Jbaretdr. Bundu 1- aıene -.,ıkdardan ibarettir. Bunc!an her sene 
eneli yOzde OD Uıtiyat akcesl vrı1chk 'VVelA ytızde on ihtiyat 8k@Si avnldık· 
tan 80m'a kalan ıneballlln: ~an sonra blan m8' 1ilin l/4/lMO ta-

YUzde onu Artbur Lafont ihintlen bas1ayıp 31/lftMl tnıtth:lsAI 
YWe elJl.ı Otmar Lafent l'llhayet bulan şirketin 1940 tlcarl yılı 
Ytızde yirmisi Kemal Haraccı tDtid...,W. ta.t'mwk fbBc 
YUı.de :rirm1si Leon Amado Yüzde ona Aftlmr t.funt 

va hlssei temettil olarak verilir. Yiizde otuzu Othmar Lafont 
Su kadar kl masarifi fevkallde ve Yüzde otama Kemal S.-ocr 

.,.yr1 melhuzeye 'kar.lahk tutu1acak o1an Yüzde otuzu Leon AIMMll 
:btıyat akeeslnla mlkdan slrket serma- va hıssei temetttl olarak verilir. $u b
vıe.tinila ıuafuıa mUsavl mikdara balit iar ki m-.ifi fewb1lde ... ovri mel: 
ı1dukta ihtiyat akçesi ifraz olmmuya- '-.ıze,-e ıarr.1'ık ol8eek olan lhttyaıt alt .. 
~Jdır. thtıyat akcesl aennavenln ıwıfl. "Hinin mikdan *ket sermavesinin n• 
.,. balll olduktan IOIU'8 ondan sarflva• t'ma mtllavl mikdara bıalii olduktan mDır 
·C'l'lllly)e tnlkdm obbett meıkdreclen ra .mm ...nvat ~le mlkdltn-. 
~lı dUsene tekrar temettilattan tev- beti mezk<lı'eden asalı dUserse tekrar 
'·ifat icrasına nlilbaseret olunacakttT. temettüattan ~ b- _.,._.. 
7-'rar ve zlvan da1ıl sUreklmn vaz'w ta- l'et olunacaktır . 
.ı.üt ~ sermvm tecavUz et- Zarar ve ....... .aa ı' .... vaz'mt 

-=-=-~ ...... ,,.,, ........... _ ..... 
Wlade tll1csfm eıliir. 

Yirmi dört kurus1uk 1>ul iber1ne 7 '!/tM'İ Wftt ._ A. 1..ı..t -.. .._ 
dwnlan Lbnlted slrketl resmi m~8riJ w lmm ~-

A. Lafont ve mahdumlan Limited sir'teff eas mukaw1enameslnhı ytnal 111-
rlncl maddesini dei1$tiren bu llviha mu•-af1k tııKrillnriiş olmakla Ticaret ır-,. 
numın 514 GıııcU maddesine tevfikan tas "hk kılında.. 

Ticaret vekili N t.,,za ~-
24 Jwnqluk pul üzerine 24 "1bat 1941 tarih ve Tiearet wkaJeti ~ticaret 

mGdllrlüi(l re.mı mUhh riL fmza olnaan...,'ttır .. 

•ıınnı111111•111111rıH1wı1111111•nıııuaıı1111111nıuıuı111t11111ıu111111U11111U1111uL1111f =ı ... 
Akseki Ticaret Bar.kası Türk 

Anonim şirke'Hnden: 
Bankamızın 1940 yılı hlwdarlar umumi heyeti ıı mart 19'1 tarihine rutJt. 

yan pazartesi rinil saat 10.30 da lmmde Mimar Kemalettin ceddeshıdeki ~ 
b blnasmda asaiıdald hU1UAtJn mOza k...a ldD alelld'e taplanaeaiındaJ) ieti
mada hazır bulunacak bissedar1arm 25 Mart 941 abamma kadar hisıle senet
lerini Baraka merkezine ~österetek duhuliye almaJan ve vekil mfativle fetirak 
edecek zevatla da hissedarlardan bulunmasa mesrut oldulu llAn oluıwr. 

Altaelıi Ticaret Banlıaıı 
idare meclıai reııi 

H. Serter 

Puznamel müzakerat 
1 - fdare mec:lisl ve mitrakb raporlRruım olı:umnasL. 
2 - BlAnconun tetkik ~ taclkiyle idare meclisinin iln& 
S - TemettUUn sureti tenil hakkmcl• karar lttBum. 
4 - MUddetleri \,iten idare meellll ~ 7WiM JWll w ... H"eh W 

:yenlc!en hakkı bmur1-mm tlıyi1U.. 
1 - MOddederl 1'lten ııdftıl;tpbılD ~ ,_..._ _..ldp lrUtınM.rle tloo 

. ft'tlerinln tayini. ı-•-. - (5Ml 
............. MIR llllPlllllRIHRl-UI IH11bl11R ... ~-18MI-...,.,.,,... ............................. : 

lllllllmt .._. ... 191 - ı.., Sırp • Hırvat. Elen dilleriyle iki ta-
raflı temtmen w kô ır•• cA IJl wklf hıthula 8t Wltınetm. ...._ 

~ ....... hu-.........., Wan iliıla '*....._ile •ılııll 
~ 'I m81f 1941 C&lll\R «(ln(lpe k.a. Jt 1 

1 1 f llrthMf U... .. 
.-m.eıert - ............. w' 

1 

.. ~· ...,. .... 
1(6rUlenlere lrritnıanlannın lcrMI lehi llrllla tıV'J t Jıilııli'aıll lllD alumar. 

1 - N~ tezkeresi sureti. 
2-Hal tftcUawlL 
1 - Tahsil ves81kl .... 9ıiederi. 
• - Askerlik vazlvetl. 
1 - ........ •••= •lncl m.W111• nzıJa .. vu Ur • 
• - ti! adet "9lka a.. 

23-•-ı-a .., .._ 
••ıwm1111111•••••-mın111m11111H11- ı ı o ı t r 1 ıı nı• r 

a.fttc DBITBRD4RU0İlfDAN ı 
Ac:1k wttun._,. eskanlm 1zmir Karfezt daJüJinde kain w ~alt hd:: 

lunan 22.000 lira bedeli muhammenll Boma. lSOO Dra ...ır •11
•• 

Çakalburn\1 dalyenlan ile 1300 Ura bedeli 11111 l = 1 • 1 ıf al8 lira 
bedeli mubmmnenll CUezmak ve 300 lira W m ' 1 'J Pi ... Ceclla Yoll 
mahallerine temdit mllddetl zarfında ..-, O* 1 t ır fi• ı: ·- t.lip a.. 
1ıur .._de stırttlen ı>eY mubamntea •ıMtrr S'l'r ~~ ~ 
~ ....... 2490 aume .. •-• 1111--ı-~ n,.,.. 
ıtMl wihbMlen ttiharen Wr., .. , '"'!* : 711'!7~· 

....,, .. , ... /3/J941 a-rl' ·:~~~ l88t 14 .... Dri-
tıerd.hl>• todan·rk - ~ ..... vUlıle 1 i -:.-• ,• .. 
vırtuıMlumıact.il'mlr.. -·· .d~&.ı.- .... 
• oJuiıMr. "' .. 



SARll'E• rE1fl ASIR 

Uzat Şartta aırainlll 
8~~!ann ~ö- Japony~Hindi
runuş~ - ltalya çiniye saldıra-
neden maq.lôp ~k i{ibi ••• 

llill'lka ıOdaf aa kuı
ıetıerin I arttırıuor 

----«,O>----

Ordu mevcı.du 
yakı.oda bir mil
yonu 2ef;ecek 
ALASKAYA TAYYARELER 

GONDERILDI. PARAŞÜTÇÜ· 
LER ARTTIRILACAK 

olmuş? 
--ooe>-

İtalyan gazeteleri ıs. 
panyaya ~olı yardım 
ettııı, mağ!ubiyetirnJz 
bundan dfyorla!-

> 

Tokyo, 28 (A.A) - Domci ajans. 
Singapurdan istihbar ediyor: 

Resmi bir habere göre limanın şark 
mnhrecindeki mayn sahası genişfofil. 
nıi tir. Limana ancak kiiçiik vapurlar 
g-irip çıknbilcccklcrdir. 

Radyo gazetesine göre İngiliz mahfil
leri balkanlardaki vaziyeti pek ziy.adc 
ciddi göstermektedirler. Sofyadaki İngi
liz elcisinin beyanatı Bulgaristann şim
diye kadar yaptlmış olan ibtarlann en 
ciddısi olarak telAk.ld edilmektedir 

Delhi, 28 (A.A) - Siyamdan tahliye 
edilen İngiliz kadınlan tayyare ile Del
hiyc ~etmişlerdir. Yüz kadın ve çocuk-
tan mürekkep diğer bir kafile de ya- --o-
kında J{clccektir. Vaşington, 28 (A.A) - Mebusan 

Berlin, 28 (A.A) - D. N. B. ajansı meclisi ordu ve donanmanın ihtiyacı 
Tokyodan istihbar ediyor: h•i malQmat için 1 milyar 535 milyon dolarlık tah
alan kaynaklarda beyan edildiwnc göre sisatJ kabul etmiştir. Bu kanun layihası 
Siyam - Hindiçini arasındaki milzakere- "imdi ayan meclisinin tasdikine arzedi
leri yapan Fransız heyeti dün Japon mü- lecektir. FAŞtST GAZD'ELERtN 

NEŞRtYATI 
Fa._~st gazeteler İtalvnnm mağlGbiyc

ti irin veni bir sebep ileriye stirtıyorlar. 
ttah ıının İspanyaya killliyetli yardım
da bulunduktan sonra bugilnkil harbe 
hazı .. l ıkc:17. girdiğini bir mazeret vesile
m olarak ileriye silrüyorlar. 

Bu gazetelerin neşriyatına göre İs
panya~ a yapılan yard1m 61 milyon İn
giliz lirası kıymetindedir. İtalyanın İs
panyaya verdiği harp malzemesi arasın
'100 tayyare de vardır. Bu vesile ile İtal
yanın İspl\nya ihtilaline müdahalesinin 
derecesi de itiraf edilmi5 bulunmal.-ta
Clır. 

İspanyaya yapılan yardımın şimdiki 
mağlObiyetler karşısında İtalyan halkı
nı ne derece teselli edeceği ayrı bir me
seledir. ltalya harbe kendi arzusiyle- gir
miştir. Şimdi faşizmin hazırlıksız.lı~ını 
mazeret olarak ileriye sürmesi ay kın 
hir harekettir. f 

~ ne • 
ASKERi VAZİYE2' 

> 

Afrikada sıra 
habeşistanın 

İŞj!;&line ır;el

mek üzere 
-0--

llGILIZLER ERITRE SOMALI 
VE HABEŞISTANDA 

lLERLIYORLAR 
RaQo sueteaine p..e ,_,.i Afrika

• H ......... n, Eritn •e ltalyan iomali
.. brp harekatta bulunan Britanya 
lanfttleri mu.affalnyetli ytirüyiİflerinde 
dnmı ediyorlar. Şimali Eritreden ce
... dofra 300 kilometre ilerliyen bu 
lmnetler fimali Eritrede en mühim 
mnkileri updettikter. sonra hali Ke
ND tebrinin 20 kı1ometre ~imali doğu
mada bulunmaktadırlar. Keren müda
filerinin bu tehir: müdafaada urar et
meleri beklenemez. Bı takdirde eair 
;;'Üfmeleri muhakkaktır. Keren dU,ünce 
.Asmara yo)u kendiliğinden açılmlf ola
caı; n bu .aretle Eritrenin inali ikmal 

messilini ziyaret ederek Japonyanın Vaşington, 28 (A.A) - Birleşik 
mütavass1tlık rolu ve teklifleri karşısm- Amerika harbiye nazırı bay Stimson 
da Vi.si hükümetinin vaziyetini anlııt- birleşik Amerika devletlerinde l 35 
mış ve meseleyi ııörlişerek Fransaya ha- ili ı 5 O bin ~nin önümüzdeki mart 
z.ı tavizler yapmak mümkün olup olm1- ayında silah altına alınacağını ve ordu 
yacağını sormuştur. . . • •w. •• n.evcudunun bu suretle bir mllyonu gc-

Ayni kayna~lar~an bıldınldıgın': go: çeceğini söylemiştir. 
re Japon teklıflerı~:ı~. Fran ız teklıflerı ALASKA y A TA yy AR ELER 
arasn~da o kadar bu~'l1k farklar ~e\·c~t: GöNDERILD. 
tur ki Japonya yem Fransız teklıCJerını y · gt 28 (AA) H b' 
kabul edemiyecek1ir. a,ın. on, . . · -. ar ıye 

Bunun icin Sivamla Fransız Hindic~- n~zın Stımson bırl~~ Amerıkarun. son 
nisi arasındaki ihtilfilın neticeleri hak- r-unlerde Alaskaya uç tayyare fılosu 
kmdn ciddi endiseler hissedilmektedir gönderdiğini ve dab:ı üç filonun göndc-

Bu şartlar dolavısivle Japonya ha;i. rilecei_i.ni, P~,ütçü kıtalann mevcudu
ciye nazırı bay Matsuoka Japonyanı!l nun .~?"! ~ıslı"-: • çıkanlmasma karar 
Hanovdaki konsolosunn J.'{önderdilH bir verdıgını ıoylemıştir. 
emirde Hindicinidc bulunan Jnpon te- -----
baalnnnm derhal bu mcm1ekettcn sev
kedilmelcri lüzumunu bildirmi'>tir. 
Loııdra. 28 ( A..A) - Japon hiıhiime

ti tnrnfn1dan Hindicinideki Japon tebaa
smın bu memleketi terke davet edilme · 
si Japon teklincrinin Fransa tarafından 

Afrikada ltalyan 
ricatı bPrdevaın 

[ Ba§tarafı 1. ci Sahifede ] 

reddi halinde Japonvanın harekete ~e· ri pike bombardıman etmişlerdir. Bir 
<'e<'ci:i hakkında müttehiden ne_-:ri;\1atta 'asla. bir telsiz irsal ı>0stası ve motör1ü 
bulunan Janon l[a7.etelcri tamfmdan ,.3. nakil vasıtaları ile köyün batı gimalinde 
1nlan tehditlerin bir delilidir. Jnnonl~r İoloya giden yol i.izerinde cah~ IŞ(iler 
Kanton \'C Haynan adası eh•annda ee- bombardıman edilmiştir. 
mıha yayılmak irin hiivük bir lnaliy<!t Bombardıman edilen diğer hedefler 
l[ÖSteriyorlnr. l\fandcradaki hava mevdaniyle kıslalar-

Sanıdtav. 28 (A.A) - Hindiclnidcki -iır. Biltün bu hedeflere tam isabetler 
Fransız kuvvetleri bnskumandanı Jten(>- kavdcdi1miştir. Pilotlar Barderada bir 
ral Koldanın Hanovdan tavvare ile Say- -:alın tahrip edildiı'.{ıni ve şehirde kimse 
~ona hareket ettiği öğrenilmiştir. '1ulunmndığını bildirmişlerdir. İsabailo-

Londra, 28 ( A.A) - Cinin resmi or- da bir kı."la ile motörlU. nakliye vasıta
e-anı santral Deyli Niyuz ~azetesi Cinin lan bombardıman edilmiş ve kışlaya 
merkezi Pasifik1e incriltere. Amerikn. tam isabetler knydcdilmistir. Keşif tay
HoJJanda ,.e Avusturalya ile feçriki me- varc1E'rimizden biri iki C.R. 42 Fiat tay
sai eQnesi lü7.umundan bahsederek di- varesinin taarruzuna u~amıssa da düş. 
yor ki : Japonva llirmanva1•a karsı bir ?Tianı tarda movaffak olmustur. 
taarruz icin Hindiriniyi ve Sivamı fü; Nairobi. 28 (A.A) -•Neşredilen bir 
olarak lmllanmak istedl~e göre Cin fng.i1iz tcb1H~ine sı;öre MoJ!adicvonun zap. 
hu tehlikc~·e laka'.\ l · kalamaz. Cenuba n esnasmda düsmanın mukavemetiyle 
dofrn uzamm J~non har~keti Cinin aley- lrarsıla~1lmamı$lıı'. 25 - 26 subet ~ 
hine lıir tcdlıirdir. 1oi:'U Afrika kuvvetleri liman istikame· 

Bu böJgeJerde on milvon Cinli vardıı·. •inde teri bir ileri hareketi vıromuılar
Müsterek emnivetiml7i VP menfnı:ıtl<'n - -iır. Di.ic;man kıtaları Mo~adicvovu alelA
rnizi mUdufan icjn alfıkad~r devletler ceJc tnhlive ettiklerinden şehirde hasar 
arasındn mfü•nkerelerin ~ccikmeden baş- vukun ı:telmemistir. F...sirJerin sav11ması 
laması lazımdır. devam etmektedir. Bir taraftan da İtal-

--- van ve verli askerleri imparatorluk kuv

Afr;Jra harbına 
dair fnO"iliz 
teblivleri 

vetlerine teslim olmaktadır. Mo~adicyo
nun zaptı ordu. donanma ve hava lruv
vetle .. ıntn iş birliği savesinde mümkün 
olmuştur. 

edilr cektir. 'J'rablu~qarpt ihi 
Bundan sonra serbeat kalan bu kuv- f s. ·ıı ~ ._ ·1ı 

f n'ffltepeye vardan 

Amerika J.u sa
} ede haroten, 

felaketten 
kurtLlacak 

•et tımalden Habeşistanı jşgale çalışan e '°"trı rrP'"' '"• Cl«'I 
kuvvetlerle birleşerek Habeşistan işini tahP!'J edU<:Eı. 
bitirmciie koyulacaktır. Adisababanın Londra. 28 (Radyo _ S.21.10) - Kahi· 
fimal doğusunda Gacam bölgesinde Te orta şark orduları karnrgaln hava 
faaliyette bulunan Habeş vatanperver- kuvvetlerinin tebliği: TrabJusaarp üze· 
lerl ltalyn" ... arı püskürterek ilerlemeğe rinde istiksaf uC'uslan vanan tavvnreJe 
devam ediyorlar. Habeş imparatorunun r imizin aldıklan fotoğraflar ı?~en na
hizzat bu heTekatı idare f'tmekta olması 7artcsi srünü Trablusa vanılan hava hu Amerilıa ayan azasın· 
kuvvetle mu . temeldir. Her tarafını cumunda iki elektrik fabrikasının tama-
ateş saran Habe"' ülkesinin yakın bir men tahrip E'C!ildii'!ini göstermektedir. dan flı;s;I fHlftll açılıça 
zamanda lngilizlerin yardımiyle hürri- Kahire, 28 (A.A) - Orta şark 1n- SÖ\1ledller-
yetine kavuşması büyük ihtimal dahilin· ..,iliz umumi karargahının tebliği: Su- Vaşington 28 (A.A) - !n~ıltereye 
dedir. dandan ilerliyer lngilİ:l - Fransız kuv- •ardım kanun projesinin ayan meclisin-

Jngilizler 1~ noktadan Habefistana vt"tleri Keren istikametinde o kadar bü- .:ıeki miizakereleri esnac;ında ~yanchın B. 
sinnit bulunduklanndan İtalyanlarm yük bir eüratlP- ilerlemişlerdir ki hiılô ~cfeld bu projenin kabuliinü tı>klıf et
bu 12 cephe üzerinde harbi idame ettir- Kercnin ıimalinde setir mevzilerini tu- 'Tliş ve böyle bir kanunun birleşik Ame
meleri çok müşküldür. tan dü~man kuvvetleriyle temasa ~iriş· rika devletlerinin müdafaasına hizmPt 

hah•an somalisinde kara, deniz •e rnişlerdir. Sehrir garbindeki 'kuvvetleri- ederek memleketi harpten koruyacağı
hava kuvvc.·tlerinin işbirliği sayesinde mi, de mevzilerini takviveye muvaffak nı söylemiştir. 
elde edilen büyük muvaffaluyetlerle olmutlardır. ltalyan ıomalisinde kıtaa- Ayandan Bay Çeys lngiltereye yar
ltalyan lutalann& Ye halk1na ağır bir tımızın harekat! muvaffakıyetle devam dım kanun projesinin Amerikan demok
darbe indirilmltdr. Burad&ki ltalyan or- ebnektedir. H~.b~i.tanda ltalvanlar Ha- ramini harpten konıvaı-ak ye~ne ailAh 
duaunan mühim luamı bem.n hemen beş vatanperverlerinh: cUretkiiTane hare- nldu~ınu beyan f."tmlırtir. 
ltarp d1t1 edilmittlr. ALnan eahler .,e keti üzerine Adisababanın bl' tı şlm1tlin- B. Rıızvettf'9 fJfp Jtftll!n-
Mrp malzemeai tok mllhlm yek6nlere de kain Cocaır. vilayetindeki aakeri 
"9rmaktadır. menileri birbiri ardınca tahliyeye mec:.& Vasinırton. 28 (A.A) - B. Ruzvelt 

O -=-.a- 380 ......., a.11 t. Amerikan milletine radyo hitabesinde 
Ç •- -.,_ bur kalmıtlardır. -n--~..ı1 ardım 1.e. "-·- kab 1 111iz motörize ~ .. ;-.da Ca- ı...mıvıu--.:ıı ere Y 11Vımu11nın u 

lı.dan çekilen ltabtıft ._•""-h• .. ""'""""mttnm11nmrmnrm11mt119'1111mmm edR ileeeti1 buk~~- izhar etm~~· 
..... ayak u,dunnaJ.n ......._. olda- § § uzve t n1vuıanm ~ yan aurn!-
landan ıerilaf kesilen mı ... ın....t- =ınnıı,·z kuvvet-= <:inde llUrrlvetin mildafaasında ~k bü-
lllin tealim cmn'+a ..... cıuelerl Lal- § -,.. • i vUk rolO oJacaiını llAve etmiştir. 
-·-- : : Birl~k Amerikanın eski Londra el-

~· 5 ) • d•• .,, • 5 --isi B. Bulit Amerikada baro malzeme

Gınar&I 11 Vı.111,, ınua 
baduduaa laf tıı etti 

§ eri llft ltieJS S i lnsa ve imalAhnın fevkalAde sUratle 
!: !: ~rtt1n1maıunı lstiyen beyanatında • E~er 
5 adasından e ~tmanva ma~ı.ro otmaz.c;a bütün dUnya-
~ § va tahakküm edecektir• demiştir. 
- - -= k•Jd•J = llM!Hzler ,,,, ~ransız 
~ ı-e ı ı er ~ ·- ~ ,. 

Son bıa taarruzları 
----co·>----

Alman tayyare
leri mitralyöz 

ateşi açtı 
«> 

Londra 28 (A.A) - tngiliz hava ve 
dahili emniyet nezaretinin tebliği: Gün
düz, bilhassa öğleden sonra mUnferit şe
kilde • hareket eden bir mi'd--ır dilşman 
tayyaresi Manş denizinden şimalde 
Homycr ırmağına kadar şark sahilini 
geçmiştir. Hücumlnnn bir çoğu mitral
yözle yapılmış, fakat mitra•yözlerin ate
~i ehemmiyetsiz hasarı mucıp olmuştur. 
Telefat miktan fckva1ade azdır. Bazı 
noktalara düşen bombalar, l>irl Loin
kolnşayr, diğeri garpte, 2 noktada yan
gınlar çıkarmış ve bu yangınlar bazı 
hasan mucip olmu§tur. Baı.ı yerlPrde, 
bilhassa şarkta yapılan basar ehemmi
yetsiz olup bir miktar eve münhasır 
kalmıştır. Bu evlerin bir kaçı yuulmış
lır. 

Londra 28 (A.A) - Kolo!ıyaya yapı
lan taa?TUzun tafsüAtma gl:ire hücum 
fevkalade şiddetli olmuştur. Şehirde 
150 den fazla bUyUk ynngın kaydedil
miştir. 

Kolonya demiryollan, fahrika!!ln ve 
nctrol tasfiyehaneleri He meşhur olan 
cok bUyUk bir merkezdir. Bu taarruz 
İngiliz hava kuvvetlerinin Kolon:ı,•aya 
yaptıkları 56 ıncı taarruzdur. 

Japon ya ne yapacak? 
---------ooe,O>----

Japon Hariciy~ na
zırı Moskovaya ve 
Bt·rline mi ~idiyor? 

B. HtıleP yeni .Japon 
sefirini lıallal etti. 
Şancbay, 28 (A.A) - Japon hari

ciye nazın Matauolca yalımda Berlin ve 
Mosko•aya gitmek teaa.vurundadır. 
Bu haberin doiraluiundan fÜphe etti
recek hıuuai bir aebep meTcut olma
malda beraber Lonclrada teyidine im
kan olmmmtbr. 

YENi JAPON SEF1Rt ITTMA TNA
MESINI VERDi 
Berlin, 28 (A.A) - Alman ma16ma

ta göre B. Hit1er buaün öğleyin Japon
yanın yeni Berlln büyük elçiıl general 
Otimayı kabul etmi9tir. Japon bUyük 
elçiai Bay Hitlere itimatnameıini tak
dim etmiştir. Almanya hariciye nazın 
Fon Ribbentrop ta mülakatta hun hu
lunrn111tur. 

Ffl~tln Al'apltll'I da, 
yaJnıdflel'I de asfıer 
yazdl)IOPlaft-
Londra, 28 (A.A) Salahiyetli 

kaynaktan bildirildiğine göre Filistinde 
Arap ve Yahudi kıtalannın kayıt mua
melesi memnuniyet verecek haldedir. 
Halen tctekkül eden lutalarda 6 bin Ya
hudi ve 3 bin Arap bizmet etmektedir. 

-----
Halfaya son taarruz 

A iman havacı
larına pek ziya

de Lahalıya 
oturdu 

Almanlar bir saat 
denizde tayyarecUe· 
rinl aradılar .. 
Kahire 28 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava kuvvetleri karargfillmın tebliğinde 
bildirildiğine göre evvelki gün Maltaya 
vuku bulan taarruzda dilşilrUldUğU bil
dirilen 7 tayyareden maada düsman o 
kadar bilyUk hasara uğramı~ır ki akın
dan Uç saat sonra bUyük bir avcı filosu 
refakatinde bulunan bir Kızı1haç deniz 
tayyaresi kaybolan düşman mUretteba
tını aramak Jçin adanm §imalinde bir 
saat kadar deniz ilzerinde dt>laşmlfbr. 
DUşman aveı tayyareleri aVt'llanmna 
hilcum etmiş ve YUku bulan muharebe
de bir Meue-r Smlt ehemmb·etli suret
te hasara utratıbnl§tır. 

Maliye Vekilinin beyanab 
--------------~x.x·--------------------

y eni· sene bütçen ,iz 30 
' milyon küsür lira .•. 

------------~x.~~-------------------

Ernnfyet 11e ıstııırarımızın mulaafazası için 
·nan tedlliPleri talıdir eden halltınıız Jıendls 
terettüp eden 11azlfeleri se11e se11e yapacıDRı~ .. 
Ankara 28 (A.A) - Maliye vekili 1 diğini, memleketi 1 müdafaası i~ 

Fuat Ağrnlı hazırlanmakta olan yeni nan toobirll'rln devlet masrafını yU 
bütçe dolayısiyle beyannttn bulunmuş.- tiğini, geçen sene fevkalade varidat 
tur: Maliye vekili 1941 ma!i yılı bütç; nabiinin yeni karşılıklarla tevsi ol 
sinın ~umt yekun~ 30~ ~~ron 971 hın ğunu, aldığımız tedbirlerin meınlek 
662 lira olarak tesbıt edıldıgıni, bu yek6 iküsadi bünyesine ve halkın a 
nun 1940 bütçesinden 36 milyon liralık bul d • 
b" f zı ttiğin" b üks~t:~· .. 1 tamamen uygun un ugu ta 

b
!1" aetla .arz.e . 

1 
ı, ~ Yd ~mtlt sıvıl sabit olduğunu 83 milyon liralık 

ızm crm genış emcsın en m eve - . bi 
lit olmayıp milli müdafaa için yapılan ka~~e. ~sısatın muhtelif meııa 
istikrazlar faizlerinin di;iyunu umumiye- dahili ıstıkrazlarln ~ılana~~ını, 
ye konmuş olmasından ilerl geldiğini hun korunması, cmnıyet ve 
uzun zamandan )>eri devam eden Avru~ zın muhafazası için alınan tedbirleri 
pa harbinin bütçe bakımından iki tilrlü dir eden halkunızın kendisine tere 
~ri olduğunu, başta gümrlik resmi va- eden vazifeleri seve seve ifa ed 
ridntında milhim tenakus mUşahede eclil- dPn emin olduğunu söylemiştir. 

Heybeli adada bir nıotör 
ve bir kişi bo~uldu 

İstanbul, 28 (Yeni Asır) - HeybeliaJa acıklaı-ında bir deniz kazası 
tur. Mehmet kaptanın idaresinde buluıı.an ve su nakleden Zafer motö ·· 
makinesi Ansız.ın bozulmuş, motör cok yhklü olduğundan su almaka 
rak batmıştır. 

Denize atılan kaptan kurtarılmış makınıst Ekrem bo~ulmuştur. 
lllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHI 

Sof uadaki ınailiz sefiri- Almanga Af rlkada bi 
ni~ mühim beuana tı ıeuıer uapmat ıstıu 

[ &§tarafı ] • cl Sahifede l 
i(in bir üs olarak kullaıuldıj{ı zaman tehdit cdildi;!inc dair olan ha 
terkedeeeiini söylemi ve şöyle demiş- yukarıda kaydedilen rivayetler ar 
tir: da bir miinasebct fotjs edilmeld~· 

- Ben hareket edersem Bulgaristan İNGILIZLER l\IEYDAN 
harp sahnesi olmak tehlikesine maruz OK'UMAGA HAZIR 
kalacaktır. Bolprlan böyle bir halden Kahire, 28 (A.A) - Royter A 
korumak İ(in elimden gelen her eeyi bildiriyor: Bingazi seferincl<en sonn 
yapacaiım.. rahat eden Britanva ordu• bugilD 

TAM VAKTiNDE YAPILMIS niden taarruza başlamatı sah 
BiR İHTAR beklemektedir. İn;:im denb ve 
LondrQ. 28 (.ı\.A) - Royter ajansının kuvvetleri bii) iik bir teyaldnrda 

di2lomatik muharriri yazıyor ; yctte bulunurken 1ngiliz kıtalari da 
lngilterenin Sofya elçisinin beyanatı- manlnnn h~r teşebbüsün& bbule 

na Londrada büyük ehemmiyet veni- nteJ dan okunmi!a hazrrdırJu. 
mekte ve bu beyanAt tam vaktinde ya- Llbyada faaliyette bulunan bb 
ııWnus blr ihtar sayılmaktadır. Bu ih- Alınan pike taV}'arcsi dü~ürillmU~ 
tardan sonra Alman i~gali tahakkuk AR'APIARDA ALMAN 
ederse Bulgaristan artık mücbir sebep- DÜŞMANJ.JÔI 
ler ileriye süremiyecek ve bu takdirde Alman tayyareleri yalnt7. İngili% 
kendi isteğiyle Almanyanın cürüm or- dafaa tertibatırun dcl{il, ayni 
tab mevkiine düşecektir. Bulgaristanın Libya kabilelerinin mukabelelerine 
almakta oldulu muhtelif tedbirler kar- ruz kalmak mecburiyetindedirler,. 
şısında mücbir sebepler iddiası muteber günlerde para§ütle atlıyan jki Alman 
olamaz. lotu İngilizJeı· tarnfmdnn tutulma 

İngiltere hareket serbest.isini eline Libya Araptan tarafından öldUrUlın 
alırsa Bulgaristan bunun hesabını ken- tür .. Alman oldu~ sanılan bir mo 
disinden ve Almanvadan sormahdır. ze kesif koluna taarru7 l'dilerek bu 
VESİKA usuı;O VE MEMURLA· da~tılmıştır. 
RIN ASKERıJllıl Dü ·maıı ordusunun kllvayi külli 
Sofya, 28 (A.A) - Utro gazetesi yUn- muhakkak surette ı.rarbi I..ibyadadır 

JQ maddeler, ~yecek ve ayakkabı mil- Af,1\fANLARJN POSKCRTÜLD 
bayaası için vesika usulilnün 60 şehir ve C.O YF..R NEREDE? .• 
kasabava daha teşmil edildiğini bildir- Londra, 28 (A.A} - Verilen 
mektedir. mata göre I...ibyadaki İngiliz mot · 

Ke7.a ayn) ıazeteye nazaran hükUmet kuvvetlerine mensup ileri kollar 
bir (ok memurlann silah altına alınma- fından Alınan olduğu zannedilen 
sı üzerine devlet dairelerinde mesai sa- dilsmaıı motörlü ke~ kıtasının PÜS 
atinin uzatılması ic;in hu daireler şefle- tüldilW yer Ageilanın ~arbinded r. 
rine salahiyet veren bir karar ittihat et- Aııcila Bingaziden 225 kilometJ • 
mi.ştir. saf ededir. 

Makineye 
Verilirken 

BULGAR SEFERBERLlGI 
----«o------

r. olotof 
BE~LENEN NUTKUNU KRI 
SiNiN AVDETiNDEN SONR 

SOYLIYECEKMIŞ 
Bale, 28 (A.A) - Basler Mah 

ten gazetesinin Budape9te muhabi 

'Ofga IDUllı·z (IÇISI göre lngilterenin Moskovadald -'1 elçisi Kripsin B. Edene mülaki o 
-o- üzere yaptığı seyahat Balkan memle 

"" SIMDIKI VAZIYET VE ŞE· lerinde. büyük biı aaneasyon uyan 
'' br. Ayni muhabire göre B. Mol 

RAIT DAHiLiNDE Hlc BiR beklenen nutkunu yakın bir u 
ve ihtimal B. Kdpeinin 'avdeti..d• 

SEBEP YOKTUR )) DiYOR n sövliyecektir. 

Sofya 28 (AA) - Royter ajansı ın111ız taııarılırt 
bildiriyor: lngiltere elçiai B. George 

4''""'""""""""'""""'""'""""'"'"""'': Rendenn buaün Bulsar bqvekili B. Fi- Keren-A•mara de -B J d lofu ziyaret ederek bazı Bulsar gazete-
=:=-= U varist&D 8 =1~ elleriyle birlikte bir fngiliz gazeteıi mu- yo/unu bomballlflıl 

habirinin de tevkif edilmeaini tiddetle Kahire, 28 (A.A) _ l.sWs 
= b• J •ı• -proteato etmiftir. Bu tqebbüa üzerine '- tle . '-- ih .'-1uu I 
== ır DQ'I iZ se- ==- AUVVe n ıuararg ınm t-...,.: te•kif edilenlerin hepsi aerbest bırak,}- ombardıman tayyareleri Kere• 
i E mttlardır. Seli· b.,veldl ile Bulgar aefer· nubundakl düıman mevzilerini - f t = berliğinin vüaati meaelesi hakkmda da d · k b .. ••L 1..- ~ -5 are memuru = aman etmıf ÇO UyuA -rat ! §5 görüpniiftür. Sefire nazarah bu seferber- gitimıiflerdir. Kıtaat anamda Wr 
E ~ : lik için timd.iki vaziyet •e fC?aİt dahi- ö)ü •e yaralı vardır. Keren • 
E k b Jd §5 linde hiç bir sebep yoktur. Sabahtanberi demiryolu da bombardıman e 
E a~- o u 5 telefon irtibatları iılememektedir. Bu demiryolu Kerendeki ltalyall 
; !: o vetlerine Aamaradaıı tekviye 

[ B~a:::. ı. e1 Sahifede J _-_~====- Jng~iltıez"l'e1rRi1nerrteami ~===~:_ ;;:•;7,:;.~;_ a Vişi, 28 (A.A) - Fransız bahriye 
ftl7a gelmek için Sudandan ~fhn D· ,.zare•inin tebfü?i: Muz hamulesivle 
_.. kendileriyle ıö~tüğüm lruman. '(ezab)a,.kaya gitmekte olan Fort-Ric-

E Jngiltere protea- E A .,, f "I: • d 1 ve malzeme nak1edebilecek baıltea 
= = marııa 1 tPID a a arı- dur .. Habeşiıltanda Deuiede milJJJO 
§ toda bulundu ~ naklıye parkına ve tamir atelyeeı-- - na taugara ao·· nderı·uor detli bi: akın yap!lmıf~· -..ı.r lntalarm faaliyrotindea bOhaııu ~-- Londra. 28 (Radyo _ S. 21• f O ) -~-- '1efance Fran91z ııfl,.bi Afrika sahili acık

llılcdlrle bahaetm~ler ft kumanda lan aJ. '"nnda fnP-iliz d,.ni:ı:. kuvvetl~rl tarafın
bnda höy)e deierJi lntal• bulundufun· ~ :ngiliz harbiye ve bahTiye nezaretle-~ dan tevkif edi1mfştir. 
dan kendilerini bahti)'ar addettiklerini § rinin tebliği, Kastelleriza adasınrE Vişi, 28 (AA) - Ce:ı:.airden gelen 
eöylemiflerdlr. : çıkan Britanya kuvvetlerinin kendi· 5 bir F rılnsız vapuru f ngiliz.ler tarafından 

Biliyonnn ld .. aalerler .-elerdr ~ lerlne tevdi edileı vazifeleri ifa et E tevkif edilmiş ve Cebelüttanka götüriil
ltahmurlaraa balanaanlu ,;lılendilrleri ~ tikten sonra şimdi geri çekildiklerir E müştür. tklnci bir Fransız vapuru da 
t..daima mükemmel olarak ,.,.ac:aklar· ~ bildirmektedir. 5 ı\tlantikte meçhul bir denizalh tarafın

:.11ıt1HlllHlllllllllllltllllNllllllHllllllllllllllllh= dan torplllenmiftlr, 

~Loodra28 (A.A) -tatanbula gitmek~ j JUb" DBh b 1 e··· ... 
Ete olan Sofya İngiliz ıefareti paaa-5 ~evyork, 28 (A.A) - Öirenildi~e " r~ o u il ı• 
E port memuna B. Greno'riç meydan-: ~öre Filipin adalarına yeniden elliden 1 1 1 
i dan kaybolmUflur. Memurun kaçı-! fazla tayyare gönderilmiştir. Daha ikı a ınan es r er 
5 nldıiı zannedilmektedir. ingilis .e-5 avcı filosu da gönderilecektir. Bundan 
S fanti hadiseyi fiddetle proteato et-~ başka yeni tipteki tayyareler için de Kahire 28 (A.A) - Juba neJatl 
E mit ve memuran bulanduju yer)e5 meydanlar hazırlanacaktır. Filipinden gesinde harekatta bulunan cenuP 
5:nual kaçınldtimı tesbitinl latemiftir.§ izinle a.vrılmış olan zabitlerin vazifeleri kuı kıtalan ıi~diye kadar ~ bin 
=111ılllllWIHlllllllllHllllllllHllllUIUHlltlltlllU= bqına dönmeleri emredilmiatir. almıtlardır. 


