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8a$mı;iıarrir ve umumi nesrlı•at mlldUrll 
HAKKI OCAKOÔLU 

ABONE SlfKAİTl -:::c----..,.,--__,.-- ------ıf:EV AM MÜDDErl Türkiye için Hariç için 
nelik ...... 1400 2900 

Altı aylık,, .... _ 750 1650 
r-°U:ıil ıteçmi$ nüshalar (25) kuruştur .. 

L..... TELEFON:Z69'1 

ilin ınünderecabndan mesuliyet kabul edilmes .... 

• 
Cümhuri!Jetin 1'e Cümhuriyet e~e•lcrinin bekçm sabahlan çıkaT siyasi gazetediT 

Sivasta da telı tip elımelı 
usulü b~ladı.. 

Sivas, 20 (A.A) - Sivasta bugünden itibaren 
tek tip ekmek usulünün tatbikine başlarunı~r. 
Yüzde 15 çavdar unu karıştınlmak suretiyle 
yapılan ekmeğin fiati on buçuk kuruştur. Fia
tin biraz daha ucuzlatıması için tetkikata de
\•am edilmektedir. 

·--------' YENl ASIR Matbaaımda buılmııttr. 

·" Tepedelen '' de 
zapt '?!und 

Yu oslavy 
efe beri• 

Pc~ ço: ltdM n es!r ve 
mühim aızem9 a· ın i 

--«>--
Dracın bombardımanı 

1 
muvaffalııyetli oldu. 
Londra, 20 (.A) - Royter Ajanı;ının 

Arnavutluk hududıındaki mu..'ı~biriır 

Yugoslavyanın üçüzlü 
palıta girecefi yalan .. 
Londra, 20 (A.A) - Royter Ajan'll 

llıııııı 1 B. Şü,,.ni Sarnrnri!,ı ı>e B Eden basbasa 
ili illi 1111111111111111il1111111111111111111111111111. ' ' 

I? b Son B. Saracoğ:u - B. 
1'.l 11~ Eden mülakatı 

Mülakatı 
-o--

~İiPh-ingiliz iş birliğinin 
"I eııı bir tezahürüdür •• 

e An1ıaradalıi görüs· 
ltaeleri tamamlamıştır. 

denebilir •• 
llAKKI OCAKOÔLU 

fİ)~\:.cl~i. a'. sam ge}~n ~ir hah<-~ ha~i
lıij .. ckıh~ız bay Şukru Sarncoglu ıle 
•-- .>uk Rrıtanya hariciye nnzırı B An· """Y Ed • . . . «.. .. .. t"nı~ ~·~rı. adasında bulu~arak 
oru.·tuklcrını bıldirnıi ... tir. 
Bu (Cirü.~uıe hakkınd3. nc:rohtl'""--

-.ı t bli' 1 d · · -· re,. ld ~ :::< e c ikı hariciyf! nazırını'! 
~ erun Ankarayı Zİ) aretindcn soıırn en. 
~~~yo?al vaziy~tte h:idis. o!an muh-

. h ınkişaOan gozdcn g~çırdıkleri , . ., 
rö .. Ukümet araSJnda mc,:cut olan tanı 
ıe.ı1.ş birliğini bir kerrc daha ka)·d··~· 

1 leri tasrih edilmektedir. 
Ilı 'riirlüye ile Büyük Britanya ara;ında 
t:•ut iş birliği belki bundan sonra bu 
lııa~ tcınasıan daha sıkı bir şekilde yap· 
~ı zaruri kılacaktır. 

h a~ırlardadır ki Edenin Ankarayı 1.İ· 
tııt':ı gc~~n ay içinde nılma gelmiş 
bi)d~ ın son gününde tam mülabckali 
l 'lıtlton re. mi tebliğ ifo sona enni~ti. 
••lti~r\~urnartesi günü de Bulgar bas 
ii~ıu 1 ilo~ &ns.ızın Viyanaya giderek 
bij .\Paktı unza etmi~. 2 mart pazar ı:ü· 
•lbıu 1;::an askerleri Bulgaristana dahil n. rdı. 

'!'\irk~ .ne kadar Almanlar. hu hareketin 
)\pı\~•Ye_ ka"ı bir teca\'iiz kasdi) le 
do •- adı~., teminatını vennekte i;eler 
~n h' lı.idi 

1 
ır sene zarfında cereyan eden 

bt.ı '•er, Alman teminatma ashi itimat 
bi t~';;:~iyeeeğinin pek bariz delilleri· 

il '. 1• ey !emektedir. 
lat-ı:a 11.•h~~rla Türkiycnin enıni~·et saha
'riir•·· uı.ıkal eylemis bulunan harlı' 

~ı,.. . k 
dUt :. hın npısında sa\'makta trred· 

g'"1"r· • • h 1 -k llaı · ' • .ege nıa a yo tur. 
~'Ilı\. ~nlarn akan Alman kuv,·etlcriniıı 
~- ,etı 1ı· · · ""b al' ızı \·e Ingiltereyi çok yakın· 
had;, 4 kadar eyli)·en lmslı basına bir 

il e ı.,,.kil eder. 
hre~~an baska Edenin Ankarayı ~i· 
leı e~"d.~n.. !l•a vukua ı:elcn bcynclıııi · 
l;ilter b~nık hadise de Amerikanın in· 
'liı ,~ı ~ \'~ onun müttefiklerine vapa· 
lli~eı ';.'dlln hnkkn~daki Jiiyi!ıanın ka.'.'u· 
ltcin"1 • ı,,., lem~sı ,.c tatbık mevkııor 

h a,ıd!r. 

liıı u kanun kadar nıühiın olan Rı.ı:.wd
\>er;11ar~.ıtn . ekline tam \'e kat'i nızulı 

tı .. '<•tleri vardır. 
lr.u~~~~•ii. ~adisc de Büyük Britan"•· 
la ·idd •rının şnrki Afrikadaki hareki\· 
ha$'ı3rn et vermeleri ,,.e yağmur me\·sim · 
l'lllJ i adan ene) şarki Alrikadaki İtal 
hi ltı:;;:ı•ratorln~'lJJlu kafi tasfiyeye ta· 

l\nka al.; l\'nyretlerini arttırmalarıdır. 
""• ed ra ı:örüsmclerinden sonra tahad. 

en hu üc mesele her bakımdan 
r So21u :J. ci ~ahifrı.dc ] 

---<>--

Görüşme fev

kalade memnL-

niy~t vertci 

mahiyette oldu 

Hariciye velıilimiz dön-
1 dü-Kahirede ne$redilen 

resmi tebliğ .. 
Ankara, 20 (Yeni Asır) - Harici

ye vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu, Kıh
rı.ta lngiliz hariciye nazırı B. Edenle ' 
yaptığı mülakattan bugün şehrimize ı 
dönmüştür. 

RESMi TEBUC 
Knhire, ·20 (A.A) - Dün akoam 

q~ıdaki resmi tebliğ nefrolunmuttur: 
Türkiye ve lngiltere hariciye nazırlan 

dün birbirine mülaki olmu;lardır. tki 
hariciye nazın geçen ay Edenin Ankara.. 

r Sonu 'I . rii Saltifed• l 1 
. 11 ı :ı • m11m ı ıı 1111ıı1111111111111111111111111111111111111 

Balon mu l' çuruuorl1r? 
---«O>•---

Üçüzlü pakta 

bir iltihak daha 

olacakmış! 
--n--

ALMANLAR GALiBA YUGOS· 
LAVYADAN BUNU UMUYOR 

---<>-
Beri in 20 (A.A) - Alınan gazeteciler 

oplantısında yakın bir istikbalde üçlü 
'>«kla yeni bir iltihak t!aha vuku b:ıla
·ağı bildirilmiştir. 

MACAR HAR1CtYE NAZIRI 
BERL!NE G!DIYR 

Budapeşte 20 (A.A) - M:.car harici
ve nazırı B.Baudossy vann öğleden son
ra Berline hareket edecektir. Nazır Ber
linde B. Fon Ribbenlrop ve iliğer Alman 
•ahsiyetll'Tiyle görilşecek ve 2-3 gün 
'<alacaktır. 

ALMAN ZAB1T1 
öLDüRüLMEM1Ş 

Sofya 20 (A.A) - Bulgar ajansı Sof
rada bir Alman subayı ile bir Bul.~ar 
'iniversite talebesi arasında kanlı bir htı
dise vukua geldiğine dair bazı yabancı 
radyoların yazdığı haberin asılsız oldu
t1ıınu bildirnıeğc mezundur 

-ı-,,. üçüzlii p<ıktı iınzasından sonra BıılgaT bCl§1lekili B. Filcf "utuk 

Belgraddan istihbar ediyor: Yugoslavya 
ve Almanya arasındaki münasebetlerin ~öre, Yunan ileri kıtaları bu sabnh 

(Dün sabah) şiddetli bir muhar~bcdon Tepedeleni de i§aal eden kahro11•nıı Yunan ordusunun 
,onra Tepcdcfon şehrine ginnMerdir. dağda ilerlcrleTken 

kayaklı eTleri karlı bir tanzim ve ıslahı maksadiylc diplomatik 
görüşmeler devam etmektedir. Fakat 
bu görüşmelerin ne kadar devam edece
ği hakkında hiç te sarih malWnat yok· 
tur. Bu esnada Yugoslavyanm seferber
liği devam etnıektedir. 

Yun an hlar mm• aI!akı Yet 1 i hareketi erine 111 ı ı ıı ı ı ı 1111 ıı ııı ııı 11 ııı ııı 111 ı m 111111111111111i1111 111 ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111 llfllll llll lll I 
devam ehnektedirler. Pek ~ok itah-:m ı • b• 
esir.~d.ilmi~ ve mühim mikdarda malz~· ı ltal ranların top- lnnıltereye ır 
me 1ğt1nam oJunmtP;1ur. Ji. a 

EVVELKİ GÜNKÜ YUNAN RESMİ • 

~:~;;rCAA) -Yu!ıan başkuman- tan teslim 0 ma• çok denızaltı av• 

cıları veriliyor 

danlıi\ının 144 numaralı tebliği: Cephe- • • 
nin n:ıerkez .. bölgesinde t~kla;ın müza- lar:w yakın aıbı •• 
heretıy le duşmanın yaptıgı hır taarruz ~ 
hareketiyle şimal bölııesinde daha mah
dut mahiyette diii;er bir taarruz hareke
ti J?<"!'i püskürtülmüs ve esirler alınm1~
tır. Üc düsınan tnnkı tahrip edilmiştir .. 
Bir düsman bölüğü tecrit edilmis ve 
otomatik silahlarımızla toplanmızın çap
rast ateşi or.tasına diişan bu bölük ta

ÜÇLÜ PAKT VE YUGOSLAVYA 
Alnınnlann Yugoslavyaya kanıı takip 

ettikleri sinir harbine son bir misal Yu· 
goslavyarun - bittabi Almanya lehine 
bazı şartlan muhtevi olarak • üçlü pak. 
b imza edeceği hakkında çıkarılan şa-

>--. yiadır. Bu yalan haber bidayette Bel-
Habeşistadafıi ltal;yan· Amerilıa mümessiller gradda bazı endişeler nyanılırmıştır. t'a
ların ancalı mezlJuhane meclisi demolırasilere kat ha~rin n~reden geldiği anlaşılınca 

bu endışcler nihayet bulmuştur. 

mamiyle imha edilmiştir. 
Aos vadisinde mesut bir hareket ne-

ticesinde bir kaç esir aldık. 
iTALYA."1 TAYYARE HÜCUMU 
OLMADI 
Atina, 20 (A.A) - Yunan emniv~t 

nezaretinin tebliği: Memleket dahilinde 
süktın hüküm sürmüştür. 

r So"'ı .'1 r;; Sahifrd• l 
• • • • ••• ••••••• r •• • • T.'. '' llirl ilUI 11 nn ırrn 

lngiliz kral .-e kTaliçesi sı<jınaklaTdan 
birindeki çocuklıın zit1aTet edeTleTken 

Hava harbi şiddetlendi 
---.,.o>---

Kolonyada bir 

.;ok hedefler 

tahrip edildi 

--·>-
ALMANLAR DA BILHAS~A 

LANDRAYA HÜCUM ETTiLER 
--<>-

Londra 20 (A.A) - Dün p,ece İngiliz 
bombardıman tayyarelni Almanyada 
Kolonya üzerine oçk muvaffakıyetli bir 
hUcu myapmı<lardır. Bu hüoum harbın 
başındanberi bu şehre yapılan 62 inci 
taarruzdur. Bu şehrin, Alrnanvanın harp 
gayretlerinde oynadığı çok ;,,ilhi:ın rol 
sebebiyle, İngiliz hava kuvvetleri son 
zamanlarda Kolonyaya bü.vük :::lika 
gö.Stermişle.rdir. !n&iliz t.>::-r..rcleri, son 
akı1ı)arı esnııs.,ılıa, ."mAAm.- 'Hobenzqle-
rin 'kiipri.i6ilne ilaOetİ;;'°~dctntişleT<iir. 

Kolonya& buna.ı,, ~ Q,iğer mü
him hedefler ~,vardır. Bu şehrin ka
nalları, ~len ıhı\IP _malz_eme'i 
SC'Vk.iyatına yan aıı. rnıiilil:ııı:. Jl"\)ıir,,S'.ll)u 
şel:iekesi hayatt 1'lr halka -mŞkil etir\ek
tccl,li. Ke~a ın~at ve mfilı1l< ınirtt'.:ıe-
1"1'1 ~-"Qetl'O] te<isatı w yük
sek Jırı:riliır. Jnill!ıııliiıfJ, i\\ııib:ı.d'lıllr. 
Kl~ VE VlLf.ll'Jl~ 
1ZARL.\N ~TN 
TAFSU1ATI 
~ ~ M)-- ~ bııva ne
~li1~t ~·at~ m)l_liiı
rebesl başl~ 8':>ııra. 4!U'>anyQIUn 
ba§h<>a deniz t!Sleriiiden'IJdsi•<>tan Kiye! 
ile Vinieınıslıafen Atman• hiip • gİıyrei.. 

• 8otMI 3. dl &ıAifeü J 

son bir muharebe daha yardım için 7 milyarlılı SABIK YUGOSLAVYA BAşVEJdı.t 
verebilmeleri mümlıün.. tahsisat lıabuJ ettL YUNANisTANDA 

Londra, 20 (AA) - Cicilcanın zap- Vaşington 20 (A.A) - Amerikan mU
tı lngiliz kuvvetleriyle Habeı vatanper- messiller meclisi demokrasilere yardım 
verlerine Habeşistandaki ltalyanlann için 7 milyarlık kredi tahsisine dair ka
lam teslimiyeli tarihini yaklaıtıran bir oun projesini 55 muhalif reye karşı 338 
hadise olarak telakki edilmektedir. reyle kabul etmiştir. 

Belgrad, 20 (A.A) - Sabık ba$vekil 
Stoyadinoviç salı gecesi hududu g~ 
rek Yunanistana gitmiştir. Hududu al
elade bir ııasaportla geçmiştir. 

Cicika şehri Berberayı Adisababaya Ayan meclisi maliye encümeni iki ok- lf!l""'!'!!"!' _________ lll!'ll•lllll!I 
bağlıyan büyük yolun hemen civannda- yanos filosu inşası hakkmdaki 3 milyar 
dır. lıalyan kumandanlığının Mogadiç- 447 milyon dolarlık tahsisatı ittifakla ka
yodan gelen seri lngiliz kıtalannın Cici- bul etmi§tir. Mebusan mE>Clisi aynca 
kayı zapt etmesinden evvel tanzim edil- altı muharebe kruvazörü inşasına ait 
miş olan Harrar mıntakasını müdafaa bir kanun projesini de kabul etmiştir. 
ı l~nını terekederek tamamen muh858ra Vaşington 20 (A.A) - Bahriye nazın 
!tına girmesi de muhtemeldir. Cicika- albay Knoks Amerikan donanmasının 

"ı zapt eden kuvvtlor Berheradan ge- İngiltereye yapacağı ilk yardımın deniz
lr.n kuvvetleTle birl~r<"('ktir. Bu vaziyet altı avcıları, hücum botları ve Sivri..c;inek 
ktr"ı • ırıda Habec:istandaki Jtnlyan ordu- ismi verilen küçük gemilerden mürek
•U h"'·eti umumiyesinin denizden, hava- kep olacağını söylemiştir. 
elan ve karadan hiç bir yardım görmek Va-;i.ngton 20 (A.A) - B. Ruzveltin 
ihtimnli o1mak,ızın mecburen son mc,~. şahst mümessili albay Donavan şarkt 
z!lc,.l Je bir muhart'be vert"cef!i veya Avrupaya ve 1n({i1tereye vuku bulan !=JP-

1-ıcmm o1cc.n , t.ehn~Jn ~dilmcktcdir. Har- y1ıthatindcn nvdct etmi,-t"ir. B. Donavan 
r:ırın düşmf'!'i Cibuti derniryolu üzerinde altı hafta ~ren seyahati hakkında Rei
bulunan Diridavanın da dii~mcsini in- sicümhur B. Ruzve1te izahat vermiştir. 
taç edecek ve !n~ilizlere Mogadiço li- Bu izahat verilirken bahriye nazın al
manı yerine bundan çok daha kısa olan bay Knoks ve harbiye nazın Stimson 
ikmal yollan verecektir. hazır buluıımw;lardır. 
ı ııı 1111111 ı ı ı mm 1111 • 111 1111111 111111 ııı 111111111111 11111 1111111111111 111111111111 1111111111111111111111111111111111111 

' In~iltereye ye

niden top.;u 

kuvvetleri va

sıl oldu 

--«>--

Almanya Ame-

rikaya karşı 

tedbirler ala-

bilirmiş 

Yeni Zelandada ihtiyat Alman hariciye nezare· 
ordusu için gönüllü tinde ecnebi gazetecile· 
;yazılmağa başlaıldı re söylenen şeyler .. 

Londı:a 20 (A.A) - Yeni bir Temöv Berlin 20 (A.A) - Yan resmi bir 
lopçu kıtası tngilterenin garp sahillerin- menbadan bildiriliyor: 
de bir yere vannıştır. Almanya Monroe kaidesi hakkında hiç 
• YEN! ZELANDADA bir zaman enternasyonal mahiyette kat'i 

YENt ORDU beyanatta bulunmamış olmakla beraber 

Londra 20 (A.A) - Yeni Zelanda ih
tiyat ordusu için tekrar gön!illü almağa 
başlamıştır. 19 dan 45 yoşına kadar olan
lardan sıhhi sebeple askere alınmaları 
tehir edilen bek5rlar ve evlilerin silah 
altına alınmalan için bütiin tedbirlere 
baş vurulmuştur. 

--•>---
MACARİSTANDA 
Un vesilıaya tabi.. 

Führer ve hariciye nazırı Ribbentrop 
Almanyanın bu prensibe asla itiraz et
mediğine defatle işaret etın~lerdir. 

Bu beyanat bugün Almanya hariciye 
nezaretinde ecnebi gazeteoiler tarafın
dan sorulan suallere cevab('ll yapılmış
tır. Alman hariciye nezaretinde şu c;
het kaydedilmektedir ki Almanya bu 
kaidenin iki taraflı olma'I l§zımgeldiği, 
yani Amerika için de Avnıpa işlerine 

karışmamak mecburiyetini tazammun 
Budapeşte, 20 (A.A) - Stefani ajan- etmediği telakkisindedir. A.'1lerika bu 

" bildiriyor: 25 marttan itibaren Maca- neticeyi çıkarmaktan imtina ettii!i t• k
ristanda un vesika ile satılacaktır. Adam dirde Almanyanın mukabil tedbirler al
başına haftada 200 gram un veya makar- mai(a mecbur olacağı Berlindeki •iyasl 
na verilecektir. malifillerde bildirilmektedir. 
!il ııı 111 ıı ı u ı ııı ı 111ıı1111111 1111" • 1111111111111 11111111rn 11111111111111111 ı ııını11m111ıııııı11111111111111111111111 ııı 

Ya1dun sevenler cenııu.._, ı.e ırıcas.tp fejl .. atli bayanU..rırnız l:rnirdeki 
ı;ocııklar lı;in ı;amo.ıı,. 1ıo.zı,.ı.ı,.1ar1cn 

Yugoslııvya bC1§1'ekili B. Svetkoviç 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Başlıca Alman mer· 

kezlt"rİ yf>nideo 
bombalandı 

Londra 20 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği: Dün gece sahil servisine 
mensup tayyareler Loryan ilenizıılh üs
süne hücum ehnişlerdir. A~·' bombala
rın doklar üzerine dü:tüğii görülıı~ 
tür. 

Çok büyük bir yangm çıkarılmıştır. 
Bu harekata iştirak eden bütiln tayya
relerimiz üslerine dönmilslerdir. 

Yalnız dün bir keşif uÇuşuna çıkan 
bir tayyaremiz üssüne henü1 avdet e1-
memiştir. 

Londra 20 (Radyo - 8. 21.10) - Hava 
nezaretinin tı>blijti: Bombardunan tayya
relerimiz Almanların mühim sanayi 
merkezi olan Kolonyada miinakalilt yol
larına, Ren sanayi mıntaka<ma muvaf
fakıyetli hücumlar yapmışlarılır. Bir çok 
fabrikalara lam isabetler kavdedihi<tir. 
Muazzam bir binanın oğır bombalar al
tında harap olduğu , bir ~ok fahriknlann 
tutuştuğu giiriilmü•tür. Demiryolıı bo
yunca yangınlar çıkarıl:nışLr. 

Rotterdamda petrol S3mıclarına. Hol
landada üc dü man hava m-~·d3nına 
taarruz ediln1iştir. 

Hiç bir ta}"Yaren1iz 1ayi olm .. mıstır 

1n~iliz hava k!lvve~l-?rf 
Alman hav ııuvvetle· 
rinden ü tün •• 
Londrn 20 (A.A) ~ lngilız havJ kuv

,..,tleri Aln.an ha\·n kuvvetlerine kar ı 
geçen sonbaharda tesis t~mi< oldu{:ı. üs
tünlüğü muhafaza etrektedir 

Bu sözleri .Moskova radyocu kat'i bir 
lisanla söylem~tir. Bu m~\7.U Üzerinde 
izalıat veren Moskova ratlyosu sö2lrri
ne şöyle devam etmiştir: 

Alman fabrikalıınna yapılan ınuvaf. 
fakıyetlf hava akınlar hal<kınd:ı habe,.. 
ler gelmektedir 
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TElflASıa Zl MART CUMA _., 

ŞEHİR HABERLERİ Kıbrıs 
Mülakatı 

Yazan: Saflın AJıd11n1an Seyrisefain ••••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••• ••x-------- l'ürfı·İnglUz 1f lllrl~ 
Umumi mecliıin aon içtimaı bugün - llCINCI ICISDI - -c•--
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- hakkındaki yeni Adi ve f evkalide n1as- ~:nı .::..:;;::ı:::; 
-- Aman ••• Sai Koman ! kararname ıneım ıcunar.dana.ft" 

Zo ....... _,, ,_ ;~e dl4flrınt4•erdl. ,,_ ...,......_ ;;,.,_,. ,.. raf bütçesi kabul edildi de::!!:~oeı.ıı 
dl tildürmeJı için üstüne ~yorlal'dı.. lll1ı edDeeefı olan Jıarar- x.,.x C Baftarafı 1. ci saJıiff'b 1 

Hafız pap. her ıeyden habersiz. o sa- çekmem.. namenin IJaflıca Adi ınasrcıf Wfesl ~066,4JJ feulıaldde ......., Tlrkiye ne tnıUtere arumclald 1t 1ılf"l 
hah dısanya çıkma~ hazırlanmıştı. O Böyle diyen cesur vezir atını bir mah- ~--u-•~ IJüt~esl 5J&t4J llPa.. liifnJ şiddetle alik•Jan~ •. ..-. 
gUn kubbe altında divanı hilmayun top- muz darbesiyle harekete getirerek tez- HMHNDUcr... :ıc*.:ıı: bd mUttefik haridye naaımm .....-~t 
lanacakta. !çtimaa riyaset etmek Uzere kereyi sunan adamın yanından uzaklaş- 150 ve daha yukan hamule tonilato- ve hnat varken mllşahede edilen 
sadrazatnl!' erkenden Topkap1 sarayına tı... sundaki makineli (Buhar veya motör) ViH\yet umum! meclisi dün öğleden FEVKALADE MASRAI' BCTçzsl inlrişafJan ıWen reçirmeleri ve 
gitmesi lazım geliyordu... Ve yoluna devam etti.. SRray kapısı- gemilerle yapılacak şilep nakliyatını sonra vali B. Fuad Tuksalın reisliğinde EmWt. akar tamiratı. Şaşa! suyu, fu- celeri füerinde dunnalan en tahlt 

Paşanın atını hazırladılar .. Hafız pa- nın önUne varıp içeriye girece~ sırada tanzim ve nakliyata ait ücretleri tesbit toplanmış, vilayetin Adi ve fevkalldc arda vilAyet pavyonu dekorasyon tahsi- harekettir. 
şa ata bindi.. Etrafı şatırlarla ve bade- orada duran sipahiler bi:tlenbire kapı- eden Jau:~e şehrimizdeki alakacia: masraf bütçeleri ve bunları hazırlanan satı. vergi bo~dan dolayı haczedi- Nitekim dün Ankara ve Londn,, 
me ile muhat olduğu halde, sadra:ı:am- nın önilnden çekilerek iki sıra olm~ ve lara teblig olunmuştur. Kararname hu- nizamnameleri üzeı inde kararlar almış- len emvalin teferrUğ ve tapu bedelleri yolan bu mlllikatı ~ mesut bir ~ 
fara mahsus bir debdebe ve ihtişam için- bu suretle Hafız pasanm önünde, geç- kümleri bugUnden itibaren meriyetc: tır. için 68.700 lira tahsisi muvafık görill- se olarak kaydetmi!fier ve miishet -:9..J 
de yola çıkmıştı... mesi için dar bir aralık bırakmıslardı... girecek ve teşkil edilecek .Deniz nakli- Celse açılınca E~naf ve Ahali banka- m~ nakdt ve bedeni yol mUkellefiye- telerinden memnuniyetleri bhar err: 

Yollarda mutadın hi.IMına olarak gör- Sadrazam kalabalığın yaptığı bu ha- yatı komisyonu· bu tarihte Istanbul mm- sı idare meclisi Azalığına meclisi umumi ti için 80 bin lira ayrılması tızerine bir m~lerdir. 
clüğli yeniçeri ve sipahiJerden mUrekkep reketi ilk önce hakkında gösterilen bir taka liman reisliğinde vazifeye başlıya- namına dört seneden beri &a olarak çok ha ve bilhassa nafıa müdilril bay Balkanlarda ve şarki Akd~ 
gayri tabii kalabalıklar %eki vezirin hürmet nlc;anesl sanat"ak sinahilere se- caktır. Evvelce de yaz.dığımız gibi bn bulunan B. TalAt Muşkara tekrar seçil- Muhittin Erkut s& alarak bu tahsisatın Türk - İn«iliz - Elen ~ blrli!I kav•~ 
nazan dikkatini celbetti .. Hüsrev paşa- lam vermeğe hazıriandı_ gemilerle yapılacak toplu eşya ve ma- miştir. pek az oldujtuııu söylemiş ve tezyidini ni hürriyet ve istildiJ aşkından ~ 
nın azli dolayıslyle asker taifesi arasın- Fakat etraftan bir çok tasların fırla- den kömürii nakliyatı için evvelemirde MAARİF VE YOL iSLERi istemişlerdir. Neticede dalml encUmc- tadır. Bu Uç memleket anısındald ....-ı 
da kendi aleyhinde bir cereyan ha.."ıl ol- tıldığını ve bunlnnn basmm UstUne doğ- İstanbu~daki ~omisyona yazı ile müra- 1940 maarif bütçesinde kırtasiye tah· nin ve vilayetin fazla tahsisat temin et- fak cebir ve tahal-.küm teline kanı .... 
C!uğunu da evvelce öğrendiit için. Hafız ru yağdıi!ını görilnce vanıldı~nı derlrnl caat edüeccld.ır. sisatından mevkuf tutulan 1040 liranın tiği takdirde bu tahsisata ilive etmesi rulmuş bir settir. 
paşa şehirde bir isyan hareketinin baş.. anladı .. Ve taş yağmurundan kurtulmak Bu milrac:ıatlerde mallann cinsi, ilk okuJlan tamiri faslına nakli hakkın- kaydiyle bütçe encümeninin teklifi ka- Bu itibarla bu ittifakm manası ı.. it 
lamak trzere bulunduğunu anlamakta için atını hızlandırarak acılan aralıkbın mikclan, nereden yükleneceği ve nere- daki teklifi koordinasyon heyeti kara- bul edilmistir. milletin gönüllerinde 7fJr almıştır. _ıt.. 
güdük çekmemişti... geçip sıvışmak istedi. Tam bu sırada ye taşınaca~. yüklenmcğe hazır oldu~u rına aykırı görüldüğünden reddolun KÖPRtl' VE YOL TAMİRATr ıfltere istila hariri Y..-ıJ'OI'. Elen ...-~ 

Bunu sezmesine rağmen geriye dön- mütearrızlardan birinin attıaı iri bir ta" kat't za~an v~ :?üstaceliyelte varsa muştur. Bu arada seylip münasebetiyle bu leti serıüzeşt ar.._,...an ::"'..~ 
miyerek yoluna devam etti.. Böyle bir havada vızlıyara"k gelmış, Hafız paşanın ~bcp{:~ v= .fuzk~lu nınlumat va- Bayındır - Mahmutlar şosesinin bu sene villyet :vollarmın mühim blr kısmı- Harp ~de buluna .. Od mft~ı 
zamanda sadrazam padişahın yanından arkasında iki kiircğinin nrasında bir ye- Ko . akrı. ece 

1
ür
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. . h . S"ne behemehal inşa edilmesi hakkında nın bozulduğu ve bir çok köprülenn memleket, ateşe evvela kendi mevcııdt-

baska nerede bulunabilirdi?... re isabet ~tmişti... .et 0 m1;5Yon v 1 •• }~eli~ cntinc c~uyet Bayınrhr murahhasları tarafından veri- harap olduğu, bunların trunirl için fazla yetlerine indirilmek .istenen ölüm ~ 
Düzen ve barışıklık hnküm sUrdüğil s d bu t · · ı t n · erecesıne ve mus .... ce ye e gore sı- len takrir üzerinde uzun milzakereler paraya ihtiyac; bulunduğu bildirilmiş, besinin amiyle atıhmşlar ve buıftn ıllfıi 

zamanlarda devleti her kes idare edebi- d ka razad .• m1 tutamnun desıSnyrte ad m lruzerm- ralıyacak. Ti.:rlc armatörler birliği ile de geçıniıf. neticede tahsisat ve imkan nis- vali. büyük köprülerin umumi müvuc- kendi mevcudiyetleri ile birlikte, ~-
e C'1'1 ısın a ı. 1 ın an rşun :..+:""re ederek mevcut _ft_.1-- dahilinde 

lir!- Asıl marifet bByle ~ldık ve yemi~ bir adam gıôt tekermeker yere b ... ...._...tal 
1 

mil~~-'--· ed betinde gerek bu yolun ve gerek Çan- neden yardım edilmek suretiyle inşası hürriyetinin müdafuwm y ..... 
buhran g{lnlerlnde g&terilmeli idi.. variandı u ep ere uygun ge en wuı:sıs e- darlı Yolunun tercihan yaptınlması ka- hususunda nafıa vekaleti nezdinde te- şerefli bir pyo uğrunılald mtk8dele " 

Vazifesine cidden ballı olan bu ha- yu o Anda hlr çok sesler: = ~ al= tebligatta buluna- rarlaştmlmıştır. şebbüste bulunduğunu ve mUsbep cevap minde birleşmişlerdir. _. ..-.1 
mfyetll vezir rastladıfı yen)çerile_rin bir- -Aman_ Sal koman .. Bre durmayın, ieleri 

0 
görecektir. HASTANE MASRAFLA&I alınacağına emin olduğunu söylemiştir. Bu iki muharip milletin m~ 

Cienblre durarak kendisine baknialanna, vunın.. diye balmna~ başlamısludı.. .Memleket bastaııeei la.şe masrafı Bu arada Yamanlar kamp yolu da olan Türkiye İlle hemılb 11..tm ....._..._ 
battl aıünndan, tehdit manan taşıyan Kapınm &ıUnde dunn blaWık ara- Milli ku·· me işı· 48.700 ve bütün hastanenin masrafları bahis mevzuu olınut. tamiratı mGt.erm- dır. Fakat yana ...,..... ~ 
çirkin, milnasebetslz blJ' ta'lmn sBzleır smdan bir 1..o ... aı--'-• çıkarak yeıre dil- 83.000, ~~ hastanesinin umum diye amelesi ile ve bir mikdar masraf indirilmek isten~k bir tecavib Dl!; 

rfetme1erine ~ ha.. tsUflnl 00.- ~ .,..... masrafı 27.400 lira olarak kabul olun- yapılarak nakliye vasıtalan geçebilecek sanda en 1dl~k htr şlphe ve ter..,. 
88 a•gu.....-D .... ~ 1aClranmm üzerine saldırdılar. bır· az uzadı '*1r bale .. etirilmesl muvafık ...-.s1-.-.a... im pçiauwı\ıhiw mecbv ediletell madı. At Gsttmde yllrüyUşilne devam Telıllke muha1dcak n o mldkada Ha- m . "' ·~~ fr 
edeftlı: Arslanhane &ıOne kadar ilerle. ftz paşanın işi bitmiş ayı]abllirdl... Kinin bedeli 2000 liraya çakanlnue, TAMfR VE İNŞA MASRAFLABI bi bbulle mütteflklerlnln safmtla 

btl Burada bir adam --m•• ve Mili! ldime :.ı..ı gö--ı----1t ve tıkstn- sıhhat teşkilltı ve tesisatı umumi ma. İlk mektepler inşa ve tamiratı esasi- rem medlbd -.ı eyllyweldlr. 
m · · • 1 

---:i °°$ Fakat sadrazamm ııudyettndeld şatır- -"-U '---=- eo.r-atmek -n:.~ .... --bula ..ı_ rah 243.434 lira Uzerinden kabul edil- yesi için 12 bin lira. ikma11 ~ ka- AlmaQlmın Mrp .ueled. • __. 

Hafız P8PY& blr teüere sunmU§tu.. 1ar1a bademe efendilerinin .imdadına 4Ull wuu.uu '" ...... .csT.iUl 15& Bi Alm k d inde bnk8a -Hafız P9P bth Hlıdı ~ okudu k--~'-- Bin .... ~.n -luklar ~ ....... en den tzmır kulilpleri murahhaslan henüz mbtir. ribeye gelmiş köy okullanna yardım ol- er anya en as . _... 
..__t.-~ Ba "i' ...... u . uınu .,.,. çe11;11ı<.ı hal MUllTELİF MA..~RAFI..Aa malı: Uzere 500 lira. memleket hastane- kudret balana dhyada hl( bir ~ 

Bu ~IC'n: en ~ıam paşa ta- sonra &tız paşayı dilştQl\1 yerden kal- dönmemişlenlir. Bir ikl toplantıda - Hayır cemiyetlerine yardım tahsisatı si esaslı tamiratı~ bin ve~ hayat hakkı bmalanak ldaneme~ 
rafından~ Baynım ı-şa. yeni- dırdılar Bunda eeıryan ~ mtlca- ledileceAf sanılan bu işin dört toplantı olarak 30 bin, Cümburiyet Merkez ban· hastanesi esaslı tamiratı için 500 lira. Cstün ırk divasa, dünyaya ve en az Afl
çel'I " slpÜflerlD. aJevMncle bir isyan dele s~da sipabil~ ptırlardan biri- yapıldığı halde hAIA haJledilememJş bu- kası hissesi olarak 22.820, Emllk ban- turistik yollar inşa ve tamiratı için 318 nıpaya tahakküm lddhm onun ha111 ır 
hareketine haır1andıktamu sadrazama nl ~den bıçakla vurup öldUrdUk- lunması, işt1rak edecek takı:nlar Uze- kasa hissesi olarak H bin, bakaya besa~ bin lira lı:abul ec1iJmı., fe.kallde masraf yesini teşkn ediyor. 
blldlrlyor W kendisini sabnmasını ona lerl gibl diler bir adamı da ağır surette rinde ihtilAl olduğunu gösteriyor. Mu- la.nn tasfiyesi için JmDmılacak muvak- bütçesi :vekamı 5.18 bin, ta lira üze- Bundan dolayıdır Jd Avrupadmt ~ 
taftlye ediyordu... 1 ışlardı. rahha.darın bu akşam lzmire dönmesi kat memurlara verilmek üzere 10 biıı, rinden tanzim olunmuştur. u7.akta bulunan Aınerib bile he ~ 

Bu teüere 8JDell fU satırlan ihtiva yaŞ:ı:i.r B~· pa~nm koluna girdiler ve maçların lSntlmOzdeki Pazar günO ~ ve evvelki seneler dnyunu lc;in Daha sonra. bOtçeler nizamnamesi zam tehlikeyi 1MmDf1 ft ona yek~ 
etmekte lcB:dledet.. zinhar devletlu su.1- ve onu civarda bulunan hMtalar oduı- başlaması muhtemeldir. 7000, vazife esnasmda denizde boiu1an madde madde okunmuş ve kabul edil- karannı venniş, lt(lktan lt(lp __..,fnrdtr 
tanım.~ ld bagOc meıc•erettfr dl- ,_--a , __ C!-..2- -.2 * •-- -•• .. ~ b e dl..- ae)ellln. .. S-~ l1ıtlfa na _.,uuı111r . .;Mllllmlm oraaan santya GOZTEPE GENÇLl!:RtNtN Dikili tahslldan B. umau Bakla Pak- mi~. reye ve tecavuze wgnyan lttlla 
~esla. fıarp&J, 1- aım1,ee. tf!frlb ıeçere'k hayatını kmbınnata 1llUftffak KO!roR!St soyun ailesine verilmek Owe 500 lira SON ic:ı'tMA BUGCN ketlere mt yardam elini mıatnnştır. 
gelir. Ve mt bnf mukarTndlr. BiT D- o1a1:ıildl. önUmUzdekl Salı gOnQ abamı Göz- kabul edıbnletlr. Meclis bugün wrt 14 te IOD toplantı- İşte h nmanam tehlike bhhn ...... 
ran _.__.ldan hazer buyurMız.• --c Bitmed! ._,. tepe gençlik kuliibOnOn .sene1i1ı:: kongre- AcD masraf~ böylece 2.088.451 sını yapacak ve mesaisini bitirerek dal- larmm Bzerinde lmlanarbn e~ 

uaa-.- l lira Uzerindeıı kabulden sonra fevlı:alAde mı encümen basını ~. hmur ve emniyet içinde kalamaJD. 
Sadrmm kA~dı ıanma kadar oku- sinin toplanac;ığı haber a ır..mıştıt'. masraf bütçesinin müzakeresine geçil- Müteakiben vali, meclis hasiyle bir tUn dikbt ve teyakkuza111uza ~ 

au .. Soma omuzlanm silktt .. Ve cesllft- ltf eş ...... Mareşal o _.. m~. konu!'lma yapacaktır. mak, hadiselerin in~ adım adım ... 
tJn1 ~ ~ bir surette .. aner•-- flasta.. V APVRl..AR DEn aZ •1HNU....,1nnn._..11111111m....,1WftHnnn 11111u111111ıu11mıttmmuu111111111111H1111111111111 kip eylmaek mecburiyetindeyiz. 
gOJtlmslyeul: mektubu ptirm adama ,.., •-3n• REuGfuE BOY •NJYOR Bu nazik dakib1arda Kıbns mfl)Ür 
tiedl ki: Helsinld. 20 (A.A) - Finlandiyanın n " a F A b• • t • ) d• tı iki milttefik lllftllleket harldye nasd'" 

_ Var, Ba,nm puaya bhden selAm Sovyetlcr birliğiyle savaşında ordu ba~ Devlet deniz yollan hmir ~b~sf mO- eCI Jr CJDft ye JŞ en 1 lanna son yinni ~lük vak'alan tJt 
eyle.. l!rgeç zuhttr ~lt olan kuayı kumandanlı~ gören Mereşal Maner- dürlilğU, İzmir - Karşıyaka arasında iş- •x kerre itaha gÖ%den g~ek imkindll 
ben r&pmda gtSrdUm. 01mfftıın gam hayın ağır hasta bulunmaktadır. lıyen vapurlan dı>ni% l'E'MinE' boyatma- K l d h 1 d vermiş bulunmasından dola.,. clddd' 

~a başlamıştır. tık evvel 9 Eylill vapuru t • t t ı J" 

~------------~-------------,~~~~~~~ a ı er a u u u ve ~~~~~~~~~ 
Elhamra Sinemasında A11rupa a:..O.seold 15 hk A ld :.~:l~~'~!f.:::~.::::~ 

devam ediyor.. seneye m a um o u talia edildiği haJde Kıbnsta hu ihtiın.J-
Buırtln matinelerden itiltarea Kuru meyve ihracat(-ılar birliği tara- lerin in'kisanan enünde görii'mlek 1111" 

_,,...__.. __._ ulat fından sat1lmış olan on bin ton Urllmle kanlan elde edilmiş bulunmaktadır. 
Efl gtir ......... ._.. ze;;g;;; w m eşem program.. beş bin ton incir tamamen tP.slim ve ih- x•x HAKKI OCAKOCLl1 

- ı - raç olunmustur. Aynca beş bln ton da Maldal Jt ycqmda Ycqar, Jıatfl de yirmi ycqında 
SBV~=-~iisterilmesi i~ bütUn lzmirin ısrarla istedfil zeytinyağı ihnıç edflmlştir. iL Bepgltn adında .... fJf!ftçfir. Cinayetin UıfslJcitı -

• sEVlt.ENLEBIN, AŞKI TANIYA.'«..AIUN FlLML İstanbul tarikiyle Avrupa memlPket- s* .,ERiR ,.,LERl·E 

L~-YLA .·ıe MF CNUN leline pirina yağı. nohut, kum dan, bak- x .. .. ft, 
_ la ve yağ!ı tohumlar sevki devam etmek- DUn sabehm ilk mtlerinde, Halkapa-ı Bahriye K~ giderek. babasının ken- DAİR t'El'KllU.ER.. 

tedlr. nar istasyonuna yakm bir yerde, Şayak disini himaye etmesini söylediği halde Belediye reisi doktor Behçet Uz cltllt 
fabrikası ~erinden Kurtiş Hepgün is- niçin aleyhinde bu çirkin sözleri sarfet- Karşıyaka fırınlarında ve inşa ediİınek-

IJıt lldllıttr s•fasa minde ~yaşında bir adam. bir kadın tiğiru sormU$tUr. te olan yollardll tetkiklerde bwunmur 

Yeni Şiirler 
VECDi BfNCOI. 

Musild 
SADEl'Tllr KAYNAK 

Şarkdu : H0NtB NURETTiN • MÜZEt i'EN SEN AB • CEVDET Soydame& 

-z-
Gtbelliilne doyulma nefis Wr tlBm.. 

KADINJ .. AR OTELi 
YARATANLAR : ID9DA DARNELL - ANN SOTBERN 

-3-
KOKSANLAB GEMlst (Benkll Cnll Besiınler). 

-4-
FOKS JURNAL'da Ea - w en ..Uhha HARP haberleri. 
SEANSLAR : Kadmlar OteB : 1.30 - S - 9 da.. LeılA 3 n 'I de J.aşlar. 
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meselesınden kıskandıitt 19 yaşında Ya- Buna sinirlenen Kurtiş. iş esnasında tur. 
Adllyeye IH!PlfdL şan mUteaddit yerlerinden kama ile vu- Ya.şarla görüşerek ayrılmıştır. Bahriye- KUçük Yamanlar diye tanınan cGus-1 
Otomobil lbtik1Pri gfun işinde ihti- rarak öldOnnUstü.r. ye göre bu göril~e bir miinakaşa şek- Tepe> n1n tzmir _ Karşıyaka sosesi

klr yaptığı iddia olunan bir tacil' ile bir Yaşarla Kurt.it arkadaştırlar. İkisi de linde cereyan ~r. doğru olan kısmına çam fidanlan dikil
kahyehaneyi eskl.cıine nisbetle btT kat ayni fabrikada ve bir dairede iş gör- Dün sabah işlerinden &Ynlan amele- mektedir. Aynca Ka~wyab ve bJolf 
farla bedelle kirahyan bir ~ahıs hakkı~ mektedirler. ~ adında 16 yaıJla. ler evlerine giderlerken Yaşar, BahriJ"!! am kabristanlarının da teşcirine ~ 
dald tahkikat adliyeye intı1cal etmf!tır. rmda bir genç kız da hem işçi ve hem ve Salibe adında başka biri beraber yo· olunmaktadır. 

--o-- Kurtişin oturduğu evin sahibidir. Fakat la ~yorlar .ve daha evvel çıkar~ yol ~r:ıaar:ır::ır::ır::ı=:ıaar::ır:ıaarıur::ıarır:ıuaur" 
Balknblde lconlerans söylendiline göre YaşarJa arumda bir ~erındeki hır .ağacın arkasına gızlen- Anael'llıa ltarp ıııyyo-

Pazartesl "6DU aat JT.5 ta İzmir Halk sevişme mevzuubahistir. Kurtiş te bu- mış ~lan Kurtişle karşılaşıyorlar ve .. 
evi 1alonunda Dil. tarih. cotra1ya fakül- nu sezdiiinden Yaşan ~kememekte K~ Ya~ra •Buraya gel, senJnle h.- l'efePI Meıısffıadan 
tesl estetik dÖ(enti B. Kemal YP.tkin ta- Bahriye aleyhine IAflar Clkarmakta ~ saı>laşacağız• diy~r.. istifade edelıUecefı. 
rafından (Sanat kWtürü ve Tabiat), bunlan Ya'!8ra söy1emektedir. Yaşar, Yaşar yanına gıdinc:ıe:. . Mebilm, 20 (A.A) - Birleşik N1II' 
salı günü saat 1'1.30 da !'.la Siyasal Bi~ sevdi~ kıza karşı bu şekilde çirkin söz· -:- Beı:', sana Bahriye ıçm bir fl!Y q- rlkaya ait harp tayyarelerinin M~ 
ler okulu profesanı B. Nurettin Sevin ler sarledilmesinden dolayı miiteenir Iedıı:n mı· arazisinden ~ecek1eri. ~ 
tarafından (Modem Tiyatro) meftUlu olmakta ve Bahriyeye bu sözleri anlat- Dıyor .. Y~: tayyare~ istifade edeWll-
birer konferans verilecektir. maktadır. İşte '- vaziyetlerden IOftra - Evet soyledın ben yalan söyl. cekleri, bu meydanlara inerek ~ 

llii
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiilmiil--ilili._ .. _.._ ... _____ ;mm ___ m;;iiiiiill ________________ liiiöiiiii~liii&l-.._&miliiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiliilliiiiii meDem.. . .. . y LZ- ..... ""~ tı- alabilecelderi ve tamir edilebil~ 

mesı uzerıne aşara uv _. a ilin ediJın1şlir 
kıp gelmif n diAa' kızlar dı1 bu iaade- bir ıstJrap duyacaktı. Bu sebeple, Cena- yor ve arkasından kamasını ~kerek ~~:;:::,....;:::ı..c;;:~·,.ıc;:::ı~~~~~~~.-.......... , ................................................................. ,,. ........ , 
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Canlanan ilev 
ef at 

te Jamıpnuşlardı. Cenan bed annesine nm annalnln, arkadaslarmdan birini zavalh genci kanlar içinde yere seriyOt'. 
takdim etti. Kendi kw gı"lri bfınl mu- yazı kendi evlerinde geÇirmete davet ,t- Dört ~ yerinde aAu' yara alan Ya
habbetle ltpfll. Zaten arkadaşım yudığt mek lstedltfnt duyunca pek memnun ol- şar üzerinde "silAh olmadığından kendi.
mektuplllrda dalma henden beM@ttfll duın. sini müdafaa edecek bir fırsat bulamı
dhetle beni mu,ordu. Beni &perkeın Dtthal 8nnftne bir mektup yazarak yor. Ağır yaralı olduğu halde yerden Şehılllılıı:ba ~ tüccarlarmdaO 
.ayledllf 8"fm11 .nz1erl hiç blr zaman hu fu's~ttan btifade edebllll'!em çok bah- bir taş alarak son bir gayretle Kurtişe Moreno Margonato lstanbulda veft 
unutamıyaeatun: ttyar oJaea~ı bildirdim. J!!rt@sf. postıı fırlatıyor. Taş matecavizin başını yara- etmiştir. bmire nakledilen ce~ 

- Yavrucutum, lllUlfttlz buB(ln gıe}fp ile annemin muvafakat cevabı geldi. byor. Bii .. biltUn hiddetlenen Kurtiş tek- ı........n.. _.t 13 te Salhanede İJıijlı.-

0~ _.... sizi 1-lnna buamadılt için kim bilir ne Fikrimce, benden kurlulacaitt için cok rar kamasına davranıyor ve Yqarm • -.-
T AUJI: Y a...Ula bdarmtlteesstrdlr!f!ltebununlçlnonun memnun olacaktı. HUllsa. •rlta d<>ğru .Kıyma bana, ar~ deiiJ miyiz.~ ~~~ ------------·~~----------

- 5 - Jerine ben sizi kucakJıyorum. hareket ettim. nahtır• s&Jerine aAl sana, al. al una• De beS'OI tlziyet ederiz.. _.) 
Bayan Harmanlmm gıftdft'f o bdAr t~ı- böylece, bu yaz bntil:ı Harmanlı diye ceı9llP vererek bmasmı mntema- 1111 (.-

En pratik! En pratik!- Her şeyden. zl- Tam spor için )'U'Atıhnaş bir hilkat! He-- mavi,,. o bdar ~ktı. Cenana 8yle de- ailes'ni tanıdım. McMre on be!} ya..,mt- diyen rast gele Yaşamı vi1cuduna _. .... _____ .. 
yada muhabbet ve şefkate ibtiyacı olan pimlzi arkamdan sUrilklerdf. Bununla rba bakı,orclu ld hıçkmldar lclnde at- da, Kaya on altı yaşında idi. Ferhada kup ~bu.yor -.e 9CJm9o ~- ~..,~~~~c-,.c;~~~~~ıcı;oı;;:r--
zavrulı çocuklan için buldult!an qte bu beraber pyretli ve çaJ•Jlı:ndı de. Hakild lamamak lçba bqımı ate tarafa çevir- gelince. pehll~ yap1lı, mavi gözlft bir Biraz 90llJ'& Yaşar hayata gliderlnl 
idi! Kapı e~mtıde mahvolmuş llbi yıkıl- ve candan bir ,.,,ıdq! meğe mecbur blcbm. delikanlı idi. Siındfld halimi, kadınlığı yummustur. Katil de tutulmuş ~ hl- y B .. A r ·-- __ .... 
mış duruvordum. Bu ihtizarm çok unm On aeklz ~da, olıtımlulr imtihana- Babama gelbıee, ondan a1dı~ bO- da bu delikanlıya medyunum. dise derhal alır ceza mahbmesl hum- ReJI ttıtnn şirketinde ve aı~ 
ıııi.ird·· ;ı;.nnu. nerede i~ di~ürı öleceğimi mızı blrtikte 'Y'ft'dik. Cenan başta l'!ÇI- tün ccv:ıp elli llrah1t bir posta havalesin- Ra.bat ve sevimli bir evde bu ilk tPC- runa intikal ~- ben de İnhisarlar idaresinde uzun 111 dil 
7.nnnediyord11m. Halbuki ölmedim: O yordu. Mndlremlz, sert tavırlanna rat- rlen iberettl Fakat annem ne ~lml!I, ne rübe bana son derece can vemmtf. BU- Katil ve '8hltler dinlendikten aonra det muhtelif mtıclOrJUklerde ~ 
anda, yalnız kalbim biraz b1dU. men, iyi kalpli bir bdmdı. Rer sene, ta- de bir ~ göndermfştl. Nasılsa bent tel> tiln seneyi gtlzel meml0 ketlerlnde geçi- iddia makamı katilin ceza bnımunun ve tatlı dili ile ve yfibek ~~ ~ 

On altıncı yıl dönUmUmil Ankarada tllden evwL merunlar prefine kilçnk n"lte vakıt bulmu..ctu, işte o hdar! Bu- ren Harmanlı ailesi benlm f stanhuldan 448 inci maddesine RÖf'e eeaJ,andmlma- di.sini her kese 98Ydirmlş olar& ~ Sd!f 
husu5' bir pan!iyonda kutladım. Bura- bir mU!lllln@ft tertip eder ve ana baba- na o kadar kl7.dım Jd artık onu annem ve hayatımın bir kısmını ~..rdiğfm tz- sım istem... kası lmür şubesi flltOn eksperi Ali iod-
da ceman seksen iki Rene; kı7dık. Dörtte hınnı da davet ederdi. Tabii. ben de an- tellkld etmeme!e kanr verdim. Ayna- rr.;rden bahsetmemi 7.evkleo dtnlerdf. Kısa sllren bir mQzakereden IOnra Turhan. bu sabah Rabnietl fthıDaOll 
OcO ayn1mı~ ana baba }[17]an idi. Çolt '!emi daftt ettim. Fakat P.Plmedl, llOD ya bakarken, kendi kendime, !imdi ba- Ferhat ise, fstanbulun ~lPDcelerl. lo- katil KurtWn 15 Bene .-ır hapsine bu kal ebı.tlr. 12 de 
şikayet etmi •eyim. rina bu -pansiyand2 bahar mevsiminde btanbulda sitrdü!Q na vmli~ bUtün ısttraba h'r pUn pişman bnt?lan, barlan hakkında bana s1\c !ilk ceza mllddetince Rk altında bulund'.1- Cenne merasimi bugQn saa:ı 0ıı
en iyi arknrta~ımı, CPnan Hannanlı'Vl 1tlbar hayatından pek yorgun dnşt(l!fl- olacalhıu 98yliyordum. Evet, hayatta sualler sorar, sanki bu yerl .. rfn gedikli rulmasma ve mtlebbeden hldematı im- Karsıvak• Murr.dlw snka.,._ 
buldum. Erzurumlu idi. Hararetli, zeki, nil sebep olarak bana yazıyordu. Halbu- öyle harekı.-t etmek lstivorum kl annem bir mQdaviml fm!şlm gıôf hnden hahat meden mabrum.1"tine müttefikan ka- maralı evinde icra edilecektlr·(G80l 
baTat ft Pir dolu, teshir eder. bir kızdı. ki Cenanm annesi tl Erzurumdaa bJ- bundan dehşet içlııde kalacak ve derin -c Bltmedı >- rar veıilıııbtir. 1112 
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11 B. Saracoğlu - 8. Hava Harbı 
Eden mülakatı fiddetlendi 

>l ~ ( pa~TO.ft ı. cı Sahi/ede J [ Baştara/ı 1. ci Sahifede 1 
~-!;~ enternasyonal vazi- lcri bakımından her zamankinden daha 
' h ~ ~lan muhtelif inki,aflan göz:- fazla ehemmiyet aldığını b;Jdirme!de-
4- ~ çırınısler ve bükümetleri arasın- dlr. İngiliz. tayyareleri bu limanlar üze.. 
~ ::~t olan tam görü, birliğini bir rine fazla miktarda infilak ve yangın 
~ t~ kaydeylemiılerdir. Bu müla- bombnlan atmışlatdır. lnfilf.klar şimşek 
lıa lı.ı;.; rısta Edenin daveti üzerine vu- gibi bulutlara aksetmiştir. Kiyele taar
~ ...__ ~· Eden dün tayyare ile Kıb- ruz sabahın ilk saatlerine kadar sUr
s_:.;·~,tir. Gerek Eden. gerek Sülaü mUştür. Akının sonunda muazzam yan
lııi~ Oflu va.linin resmi ikametgihmdn qınlar bariz bir şekilde göriilmekte idi 
~ 0hnuılardır. Pilotlarımız Kiyelden kik.metrelerce 
P.fi.!·~~ ÇOK ŞA y ANI uzaklaştıktan sonra hile şehrin kızıl ve 
r :.':"UNtYE1TtR parlak bir bulutla kaplı old.ıiunu gör-
""lllldra 2 mtişlcrdir. Vilhelmshnfl'ne y'ipılan tanr-

' kalıİr O (A.A) - Royter ajan- ruz dnha mtithlş olmuştur. 
t_, t~ı· e muhabirine göre salahiyet- SON BOMBARDIMANI.ARDAKİ N 12 nıahfilleri Eden .. Samçoğlu EHEMMlYET 
~ilet" kıbnsta yapılan gÔ!'Üfmeler:i Londra 20 (A.A) _ 1nı?ili7 tavyarele-
ııı.......~ ~af bakmımdan çok şayanı kı 
~ıY.et bulmaktadırlar. ri tarafından Kiye) üzerine vnpılan n n 
~ .,..~ulaicat,. balen 1ngiltere ve Türki- hnrbın başından beri 34 üncü. Vilhelms
~ ~-n~a müşterek bir adet hükmünü haf en Uzerine yapılan da 4G ıncıdır. Ki· 
'-dır. ~ııni q b"rliğinin yeni bir misa- yel hnrp esnac;ında Almnnvanın endUc:t-
'dtıı 

15
· 'E~enin Ankara ziyaretini takip ri faaliyeti bakımından havati ehemmi

~ ~ zarfında bir çok ~eyler ol- yeti h aiz bir şehridir. Krupp gemi inımn1 
'dallı • llu sebepten dolayı iki devlet tezgahlan, Doyçe Verke ve Cermeni:ı 
~tk~ hadiseJerln seyri baklanda gö. tezgahlan hep Kiyeldedir. 
IQİ, ıızere tekrar bulupnalan tabii ALMAN H'OCU1vILARJ 

1\. Londrn 20 (A.A) - İnıYJliz hava ve 
I< UlRısTAKt TEZAHORAT dahili emniyet nezaretinin bu sabnhk; 

~ llt~ıı1 s toplantısı Türk, Yunan ve ingi- tebliği: GC't'e, dü!:tnan faoliveti h emen 
~- h· allcri nrasındaki tam birliği iıbat famnmiyle Londraya inhisar ctmic:tir 
~ t~ ~esile teskil etmiştir. Kıbrıs ada- Londra oldukça şiddetli bir hücuma ma
'h:ılız idaresi alhnda bulanmllkla ruz kalmıştır. Tnarruz lıidayPtte siddctl' 
~~ {: ekseriyetini Yunanlılann tc kit olmuş, sonra hafifliyerek gece yarısın
,:~ 0 11' nüfusa maliktir ve burada bir dan sonra nihayet bulmuc;tur. 
li.tıtt Cetnaati de Yardır. lurkler, ingi- 1Ik raporlar insanca zayiatın cok fazlıı 
~d \'e Yunanltlar tenhürlere ayni de. oldui:'U hissini VCT'Jl1emckte~ır. Maama
'İit.'L e heyecanla i,tirak etmi~lerdir. fih husus1 ikametgahlat ve öi~er bina
ı.t:"fl ad T" larda yangın ve yüksek infiı:\k bo!nh
·~a.liyt a ürlc, 1ngiliz ve Yunan bay- )an mühim ha.san mucip olmustur. Bir 
~ e baıtan baıa donalllll1'lL 

1.ı. "'.'Ya.teti • ·u 1 .. kaç noktada umumt hizmetler muvnkkıı-
~'1 ı_. n gızı tutu masına rngmen. ·ı d·t-ıft i d h · 1 
~ ~a olır halle kitlesi iki devlet adamı- ten tati e hııuŞ se e as:ır genış o . 
::"lllıı i;1 aınıştır. Bay Eden ve Sarac;oğ- m:ımıstır. Şafaktan evvel v:ıziyete ha
~ jtnll olan otomobil adnnın mer- kim olunmuştur. 
~~ •n lefko~nm halkla dolu olan DtCTER YERLERDE HASAR AZ 
~f:)l tında ı?\içlükle ilerliyordu. Gö- Londra haricinde lnarruz n% şiddrtH 
~ S. ınütea]dp Bay Eden, Bay Şülc- olmuştur. Taymis nehrinin mansabmd~ 
'- t ~luyu tayyare meydanına ka- ve ilci sahilinde, bilhassa cenup sahilin
~eıyt ederelt iyi aeyahntler temenni de muhtelif noktalara bir miktar bom
~ '· 1 dakilca aontll B. Eden de Kn- ba nhlmt~T. NUfusça zayiat ve maddi 
~t ~~nmelc UzeTc tayyare fle hare. hasar azdır. 
~ ~ur. Tayyare dafi batary;ılan bir dü~r. 

tı~t~renin Anbra büvük elçisi bu bombardıman tnyyaresinl ~tisürmUşler-
~b.;rde 1uı.nr bulunmuştUT. dir. 
~tı~8:~AZf:'IUtNIN _B_E_R_C_A_MA--tC_R_A_MEMUR ___ LU---

hlreddyo gazetesine göre B. Eden Ka- ~UNDAN : 
!ttı, en londraya <Jönmeden evvel ha- Bir borçtan dolayı mnhcuz: olup pa-
lı.; ,e "ekllimb:le görüşmek istemif ve Taya çevrilmesine karar verilmiı olan 
~ h'luau nıemnunivetle kabul edilerek Dilili kazasına bağlı Çandarlı nahiyesi
tflh k~lclye veltill Kıbnsa gitmişlerdir. nin Maltepe - Cerenlik • Tnsnğılda nam let; ıka B. Edenle Ankanıda ~örüşme- mevkilerinde vaki ve Dikili tapusunun 
~t ~Pılalı uzun :zaman geçmemiştir. Fa· haziran 940 tarih 17-18 No: larında 
~~ UU lwa müddet içinde beynelmilel mukayyet Te altmıı bin lira muhammen 
llltı,Yette ehemmiyetli değişiklikler ol- kıymetli bir kıt'ada bin dönüm kadar 
~ tur. B. Eden meın1eketimhd,.n ayn- kısmt mer"a ve ziraate elveri11li erazi ve 
' ;rıımaz Alman ordusu Bulgarista- bin altı yüz dönüm kadar kımtında dört 
~rrniş. Balkanlardaki vniyet d~i- bin salc irili ufaklı zeytin ~çan ve dokuz 
Ql\~ ut?TamıştJT. Diğer tanıftan büvük bin adet a~ fidt'!Sile yüz sak palamut ~
lıtl'ca ~- kuvvetleri prkt AfrlJcayı ko.. <"•nnı havi ve -ldz gô%den ibaret l\zeri 
A.trı, llafiye edt!cek hale gelmişlerdir. toprak örtülti hıırap dam Te dört kuyu-
1-tı \ttıtlıılcta ftalyanlann son tnarruz- yu müştemi1 7.eytinlik ve era2İ açık art
.. tte '1kl.ın kalmıştır. Yugoshwvayı mih- tırmaya çıkanlmışttr. 
hnsı ltıhak ettirmek için yapılan teşeb- Arıtmna Bergııma icra 
)ardl!r netice vermemiştir. lnrilt!"reye vapılacaktır. 
-.~lt ~ lı:anunu kabul edilmiııtir. B Ruz· Birinci arthrması 1414/941 tarihlnc 
ll1ılltlc 7&da en büyük akisler yapan bir mü'!ı' dif pazartesi günü saat 16-14 de 
lbU~ ;ovlemiştir. Görülüyor ki beyncl- Jkinci nrttınnı\'ıı 24/ 4 1941 tarihin .. 
~~ nld!ıl\flar kaTŞtııtnda iki hariciye rastlayan penı.,mbe günü saat 16-14 de 
~\ t:~rı., fi~i~ teatisinde bulu .. nmalı:~ icra kılınacaktır. 
~ ~ .. nıı ıdı. Neşredilen Tesmı teblıı:t işbu gayri menkulün arttırma ,artna
~,d~~!'?;}e~de tam bir görüş birliği mesi 24/3 / 941 tarihinden itibaren 938-
t\d"oa 1ldı~nı bildirmektedir. Londra 995 No: ile Bergama icra dnire•inin mu
lııiJ .. 1 ti da iki hnricive vekilinin beyne]- 3yyen No: sında her kesin göTebilmesi 
le;\tı.l "8~Yetteki inkhıaflnn tetkik ~ttik- için acıktır. ilanda yazılı olanlardan 
~I!\!\ ,,C., bu mülakattn görüş birliğinin fuh malumat almak istiyenler: işbu 
~~1~ tevit edildiğini bildinniııtir . .. artnıımeye ve 938 / 95 dosya No: sile 
~ l'adyosu: memurlyctimb:e müracaat etmelidiT. 

lld,. ~1'Ü!fneler iki taraf için 'de fevlaı- Arttırmaya }!!tirak için yukarıda yazı-
~~iyet verecek mahiyette ol. lı ktvm•tln VÜ7.d~ 7, I\ nisbetinde ~y ve 
~ · • Derniftir. ya milli bir bankanın teminnt mektubu 

.. rıd- d b .. . d.... cı· d k . j'C lıo ... ra yosunun te aruz etttr ICYl- lev ı r- ~ tır. 

~ı~ ~ .. ahali!inin bir kısmı Rum, bir lpot•k tıahibi a1!!r.alrlılarla diğer ala
• Ut\ tırk olan Kıbna adaSl fng\liz, kıı.rlarlann v,.. irtifak h,.kJcı sahiplerinin 
tiııı t Yunan milletlerinin tam birlikle- gayri menkul Ü7erlndf'k1 h3klanrıt hu-
leırahür ettinntııtir. susile fa~ ve ma•Tl\fa dair olan fddlalf'I. 

'tlitlt ftı tnahalli hiikümetinin, Kıbm nnı it1bu ilan t>1rlhinden itibaren on ht!ş 
l>i>attr~; Rumlanmn hariciye vekilimi7't! .,.ün !çJnde cVTakı m;;shitt'lerile birliktf! 
·~~il lıı:leri candan tezahürlere ve m,.murivetlmil:e bildirmeleri icap eder 
\>~ l'tı.~tnet~ kam duydu!;ımuz şükran nk!li hıılcJe h"klım t2nu sicili ile sabit ol
~~~t11. n"~tı birdirmei:i bir vanfe say- mndı!-ç-!l l!:tb'I beddinin pnyla~masından 
~%tıYQ. Hiç bh- telkin olmnkınzın bu hane kalırlar. 
41hbrı ?at halkın müşteTek davalana ba~4 Cö!lterilen günde arttırmaya i!ltimk 
)ttı h PÖ•terrnesi bakımından ehemmi- ed,.nl,.r llrthrm" ııa,.ttıameıılnl C'kıımU!l 

liıdir. ve lüzumlu ml'l1um11t nlmış ve bunları 
C( -. tııımamen kabul f'lmf17 ad ve itibar olu-

'repeJ e/ ;~,, de zapt nu;..yin ~nen zamanda gayri menkul 

l d 
üç defa l>ağTıldıktl'ln l!Ontll en çok arttJ-

0 Un U nına ihale edilir. Ancıık arttırma bedeli 
L .\tin ( Ba~tarafı 1. ci Sahifede ] muhammen krymetin yüzde yctmi' be-
~~ 'i:_~20 (A.A) _ Yunanistandak\ ~ini bulmnz veya 9ftf11 isteyenin alaeağı. 
~ltıı <ıava_ kuvvetJerl umum! karar- na rüchnıu olan diğer alacaklılar bulu
~ 1~ tehlifü: Dün dilşman tayyare nupta bedel bunlann o gayri menkul ile 
~l'l·~latının şiddetli ateşine ra~en temin edilmiş alacaklannm mecmuun. 
~'~1,,l' 

1
. erimiz Draçı bombardıman et- dan fazlaya çıkmazsa en çok arttırftnm 

llJtı~~·t· Bu taarruz, en ziyade muvaf- taahhrtdü baki kalmak üzere arthrma 
0'1tııı'!t e tı('ticelenen taarruzlardan biri on p,Ün daha t"'mdit Te onuncu günii 
~ di1. ur. İtn'\·enların kamyon kolları. yni l!aatte vapılacalc arthnnada bedeli 
~!.l\'nff l'knıotörln naklive vasıtalan da ı:at:ı~ isteyenin alacağına rüchanı olan 
~· na \_ı_ '('tle bom~rdıman edilmiş- di~er alarnklıların o r:ayri menkul ile 
~ et:~lar bunlann tam ortasına i.~- temin edilmt~ alacaktan mccmuundıuı 
' d··iştır. Bütün tayyarelerimiz sali- f 7laya dtmalc şartlle en çok arttırftna 

\'ijl'i0nrnü~lertlir ;hale edilir. Böyle bir bedel elde edil-
lıı:n, ~~ BASKUMA NDANININ mezse ihale yapılamaz ve sattt talel>i 
"-tin "'\m.ı YEVMtSt dfüıer. 
~ı g~20 (A.A) - Yunan başlruman- Gayri menkul kendisine ihııle olunan 
~ ııl'l Ord eraı Alcksandros Ptıpscros Yu- kimse derhal Te ya Terilen miih1et için
f ""t>'1ni~s1~na Htaben bir e"Tlri yevm· de parayı verme7ıı,.. ihale kanın fe!lh 
tı'lıd:.'l k u-•• ? neral İngiliz kralı tam- olunıuak kl"ndiııinden evvel en Vtik .. ek 

Ankara radyosu 
8.00 Progrnm ve memleket sant nyan, 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Milzik pt 8.45 
9.00 Ev kadını - Yemek listesi.. 12.30 
Program ve memleket saat ayan 12.33 
Müzik : Solist okuyucular 12.50 Ajans 
haberleri 13.05 Müzik : Solist okuyucu
lar 13.20 .. 14.00 Müzik pl. 18.00 Prog
ram ve memleket saat a)'nrı 18.03 Ko
nuşma: Ziraat takvimi 18.08 MUzik : 
Radyo Sving kuarteti 18.30 MUzik : Çif
te fasıl 19.30 Memleket saat ayan ve 
Ajans haberleri 19.45 Müzik : Tek şarkı 
ve tilrküler 20.15 Radyo ~azetesi 20.45 
Temsil.. 21.30 Komışına (lktısat saati .. ) 
21.45 Müzik : Radyo salon orkestrnsı ... 
22.30 Memleket saat aynrı. Ajans haber
leri. borsalar, fiatlcri_. 22.45 Müzik : 
Rnd}•o salon orkestrası programının de
rnmı .. 23 00 Milzik pl. 23.25 - 23.30 Ya
·ınkl nro~ram ve kaoanıs .. 
~~..r..r.r.r~...oı-.;:.ı-.;:~~ 

Borsa 
ÜZÜM 

135 ÜzUm Tarım 
96 Y. E. BenCU}'8 
15 K. Taner 
10 S. Süleymanoviç 
8 F. Solari 

264 Yekfuı 
39986 i F..ski yekitn 

?10250 i UmW11i yckGn 

23 
22 
30 
31 50 
32 

31 
23 50 
30 
31 50 
36 

No. 7 16 50 
No. 8 20 50 
No. 9 25 
~~~-~~~~....-..-~ 

TiRE ASLIYE HUKUK HAKtM-
LictNDEN: 
Tirenin dere mahallesinden olup ha

len ekin hisarı caddesinde oturan 2/62 
numnralı hanede Kasım küçük oğlu ta
rafından fzmirin Karşıyaka Soğuk w 
,.nddesinde hürriyet sokağında 8 numa. 
•aL hanede Arife küçük o&"lu aleyhine 
fire Hliye hukuk mahkemesine müra-
aaıla kansının sebepsiz ve kabah:ıtsu: 

evini terk ettiğinden mahkemece yapı
lan ihtara rağmen evine dönmediğinden 
terk sebebile boşanmalanna hüküm ve 
karar verilmesini talep ve dava eyleme
tl üzerine TiTe asliye hukuk mahlr:eme
ıinde yapılan muhakemede: 

Müddealeyhanın ikametgahının meç
'1uliyctine binaen f7mirde münteşir Ye
~i Aatr gautesile ilanen tebligata tllğ
men duruıımaya gelmediğinclt!n hakkın
da gıyap kararı ittihaz edilerek taraf. 
l&ra arasındaki ihtar dosyasının celbine 
duruşmanın 9 nisan 1941 çarşamba gü
nü saat 1 O muallak olduğundan mahke
mece gıynp karannın mahkeme divanha
nesine talik edilerek yapılan mumaleye 
dair müddeialeyhanın tarihi ilandan iti
baren beş gün içinde itiraz etmesi aksi 
takdirde bir dnha mahkemeye kabul 
olunmayacağına dair tebligat makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

t10S (674) 
~~caa~~==a=cx 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1375 lncl sokakta Kadastl'o 1186 m

cı adanın 330,75 metre murabbaındnki 4 
n•nlı arı:asının satışı razı işleri müdür 

1Uf'tündeki şartnamesi vechile açık art
n·mttva konulmuştur. Muhammen be
• 1i 2:'15 lira 25 kunış muvakkat tem: 
'1ntı 173 lira 65 kuruştur. Taliplerin te
ı'l"\.inatı İş bankaStna vatırnrak mnkbu1-
arh.-le ihale tarihi olan 28/3/ 1!)41 tari

'ıinde cuma günü snnt 16 da encümen" 
'llilrncnat1eri. 

12 - 17 - 21 - 26 956 (599) 
Belediye yazı işlerine Ücretli bir me

mur alınacaktır. Aşağıdaki evsııfı haiz 
olanlımn 27 / 3/ 941 perşembe günü sa
at 1 O da yapılacak müsabaka imtihanı
na iştirakleri. 

l - Asekerlikle alakası olmamak. 
2 - En aşağı orta mektep mezunu 

olmnk, 
3 - Süratli daktilo yazmak. 
4 - El yazısı giizel olmıık - Kalig· 

rafı- 2• ıs t 1 t6 (684) 
~~ »-~.>.~ 

T eutla Beledlyesln· 
den: 

Belediyemiz elektrik ~bekesinin JS· 
15.hına karar vermiştir. Bunun için elin· 
de 16 - 18 lik normal potrelle 9 metrelik 
nonnal şimendifer rayı mevcut olanla
rın Turr.utlu belediyesince gösterilecek 
vere teslim şartiyle teklif yapmaları. 

Ray veyahut potrelin eb'adı hali tane 
ile mi, kilo ile mi satılabileceğinin tedi
ye şartlannın bildirilmesl. 

21- 25 1100 (677) 
·occccc~cccaaa~ 

AlhnRuva 

ll'ld'llt h"'.'tıhdı'"•ne verilen c;övalye um'a- teklifte hııl•ınıın kim•e 11_r:zetmi~ ~ldu~ 
\> tlıu a S!'derck divor kt: bedelle almağa T8TI olursa onı.: olmu"::ı. lzmirin bu me•hUT kolonyasmt 

ı.ı.. St>ref kah- 1 kl · ı veya bulunm .. '""a ı_em~n yedi nün mu-d- Hilal eczahanesinden alttcP'kttnrı. l t ' '<'nlc:t • uıman ı Rrı1• p mUl\~:r .., .. ., n •• 

11~ tnıı!: fnı P:!l'la'k bir vıldız ~ibl ytjk- d"tlf" 1ırttırmıwa rıbmlıp en çok ııırttm•- Cünkü eczaCl Kemal K. Aktas ya· 
},

1111r. -a0 
a_n kahraman Yunan ordusuna n" ihnle edili;. iki ih~J· 11rR!ltndnkl farl· par. 

d tılı:ııer; ~ıh sahsımda hiiH!n inc::ın!ı~ın v,. get;e" s;inler için v\i7Cle br.ııten hesa" Türkiyenin bütün zevkini kendi
~ liran s~\ cyeC'ı-n ve hayranlıkla dol- olunacak faiz ve di~eT zararlar aync" sinde topla."llf bir pheserdir. Takli-
~ lir old 

17
_ ere nitUr. Ben bu c;erefe mnz- hükme har!'!t kalmnksır.n memuriyeti- d• kt ç··nkü lam akt 

l'l~hı-arn~:;Jtnda.n nuığrunım. Sizler gibi mine alıcıdan tah•il olunur. 1 yo UT. u yapı am a-
' an idare etmP.klP. mU!tehi- Sah~ 22AO aayılı kanıma tabi deiil. dır. 

dir. 1150 (672) HiLAL ECZAHANESI 

IZMtR stcıu TiCARET MEMUR- , 
Wt:.UNDAN ı 
(Yusef Mel&med) ticaret unvanile 

lzmirde Mirikelam hanında 32-12 nu
marada iplik ,.e dokuma boya vcsnir 
dnhili ticaretle i§tlgal eden Yusef Mc
lamedin işbu ticaret ummnı ticnret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 2971 nu
maraıma kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 1096 (678) 
~~~. 

IZMIR SULH HUKUK MAHKEME· 
SiNDEN: 

Sahf iliını 
Sabri Tosun, lclaL Celile, ve Necile.. 

nin f8.ylan mutasamf olduk.lan lzmirde 
le.asap Hızır mahallesinde birinci Osman 
zade sokağında eski 25 ve yeni 21 No. 
lu hali hazır kahvehane olan dükkan 
mahkemece verilen izaleyi ~uyu kana
nna istinaden 14/4/941 pazartesi gü
nü saat 15 de lzmir Sulh Hukuk mahke
mesinde satJ!ll yapılacaktır. Bu artırma· 
da tnhmin olunan bedel 1200 liranın 
yi.izde yetmiş beşi verildiği takdirde ta
hbine ihıılesi yapılacak aksi takdirde 
satıl' on eün dnha uzablnrak ikinci artır
ması 24/ 4/ 941 perşembe günü saat 15 
de yine dairemizde yopılncaktır. Gayri 
menkul üzerinde hak talebinde bulu
nanlar ellerindeki resmi vesaikle daire
mize müracaat dmeleri lazımdır. Daha 
fazla malümat olmak istiyenler daire. 
mizin 940/ 2326 No.lu dosyasına müra
cacıtlan lüzumu ilan olunur. 

1J 17 ( 681) 

IZM!R J'l6RDONCJ iCRA MEMUR
LUcUNDAN: 
lstıınbulda Snmntya mütesellim so· 

1--nk 29 numarada iken elyevm ikamet· 
rahı meçhul Zeybek oğlu Hasan Basri 
tarafına: 

İzmir belediyesine !potek ettiğiniz 
nr.ıa bedelinden borcunuz olan 365 lira 
46 kuruşu faiz, masraf ve ücreti vekalet· 
le birlikte 4bu ilanın neşri tarihinden 
itibaren 30 gÜn içinde ödemeniz ve ta
kibe karşı bir itirazınız varsa 1 O gijn 
içinde şifahi veya istida ile icra dairesi
ne bildirmeniz lazımdır. Bu müddet ::nı.r .. 
Fında itiraz: veya borcunuzu ödemediif· 
niz takdirde merhunun ahkamı kanunl
yeye göre paraya çevrileceği malGmu
nuz olrnalc üzere keyfiyet IJBnen t~bliğ 
olunur. Dosya No: 940/"4565 

1120 (662) 

DtKJU tCRA DAIRFSINDEN ı 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve eatil· 

ma!ı mukarrer Çandarlı nahiyesinin Bar
ı aros mahallesinden tapunun teşrlnle•
vel t /940 tarih ve 2 numaraııtnda kayıt· 
lı malumülhudut etrafı bir metre eakıl 
divarla örtülü bir dam iki yer odan ve 
harap bir dam ve tahminen bin metre 
munıbbaındn avlu içerisinde ve ortasın
rla huap bir vaziyette altlı üstlü alhnda 
iki oda ve yukansında iki od" ve ü~ su 
kuyu<ı•tnu havi solu önü yol arkam izzet 
evi ile mahdut yerin 350 lira muham
men kıymet üzerinden aahŞ1 icra edile
cei:i birinci at'!hşm 11/41941 cumfn1e
si ı:ıünü Hllt J O - 12 lcadar bu triincle 
müştf!rf çıkının: veya muhammen ktytn~ 
•ı % 75 bulmazsa 2 inci sah~n 26/4/ 
941 tarihine rastlayan cuml\retsi günü 
"'yni snatta Dikili icra dairesinde yaptla
.. nğı arttırmaya ~tirak idn muhammen 
kıymetinin % 7.5 teminat akçesi yatt
nlm"sı l\ksi halde satl~a istiriı.k ettirll
miyececi tapu sicili ile ımbit olmayan 
;pot,.k ve sair hak sahip] .. ri i<ıbu Wn 
tarihind!'.'n itibaren 15 gün içinde hildir
meleri kap eder aksi halde haklan ta
p•ı sicili ile sabit olmadıkça sat•ıı b .. de. 
linin pnyla~mıısmdan hariç bmıkılnca· 
ih ve bu hususta dııha fatla mali'imAt is· 
tiyenlerin 1 7 / 3/941 tarihinden itibn

Tt"n sah" şartnamesini görmek için 940/ 
34 numara ile Dikili icra dairesine mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. 

t 104 (671)' 

BERGAMA tCRA MEMURLU
~UNDAN: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa

rEıva çevrilmesine kanı.r verilmiş olan 
tahminen (5130) kilo plimid"'n lanca
va konulmuş eıı.bunluk zeytln yuı a<;ık 
arttırmaya c;ıkanlmıstır. 

Birinci arttırması 27/3/94t tarihine 
ra'ltlayan perşembe günü saat 14 d~n 
f 6 ya kndar Dikilide Ali Salinı fabrika· 
!tndakl deponun önünde açık arttırma 
ile sahlacnktır 

Taliplf'rin yUzde 7,5 pey akçesini VCT. 

ıneleri şarttır. 
Giinün pivasa~ının yüzde yettnit be

<rini bulmadığı tnlcdirde arttırma beş gün 
temdit f'dller~k 2-4-941 tarihin,. mfüıa
dif çar,amba günG avn[ saat ve mahalde 
ikinci artırma!lt icra kılınacn\trr. 

Alıcılann mahıı.lllnde bulunacak me
ınuruna müracaatlan ilAn ofunur. 

1049 (673) -----DIKKA 2' 
Yıldız Dik!$ Atölyesi 

Saime ÖZgören 

3 ilncü Reyler 851 Sokak ıı No.ya 
nRklettigini sayın mü~ferilcrine bil· 

dirir.. 1 - 5 (565) 
'o , 

...................................................................................... 

i Devlet Demir Yollarından i . - . ...................................................................................... 
TAMPON GRESöR GARNITORO ALINACAK 
D. D. Yollan 8 nci igletme komisyonundan : 
( J 793) lira muhnmmen bedelli muhtelif ebatta 3300. adet .alınacak Tam-

pon gresör garnitürü o.çık eksiltmeye konulmuıtur. llıalc.l 31/3/941 günü 
saat 1 S te Alsancııkta işletme binaııında komisyonumu:rca yapılacaktır. 

tsteldilerin ( 1 ";4,48) liralık M. Teminnt makbu.zlarile muayyen vakitte 
komisyona gelmeleri 18zundır. Şartnoıme işletme kaleminde r:örülebilir. 

14 18 21 25 967 (615) 

Vtıayet Daimi Enciiınenlnden : 
İzmir - Kemalpaşa yolunun 3 -l- 036 - 3 + 736 kilometrclcrl arosındakl 

(700) metrelik şose tamirat ve lnşnatı (3453) lira (2) ku~ keşif bedeli Uze
rlnden 5/3/1941 tarihinden 3/ 4/ 1941 tarihine kadar bir ay müddetle pazar
bfflı çıkarılmıştır. 

İsteklilerin şeraiti nnhmnk Uzere her gUn vil~yet daimt cncllmeni kalemi
ne mliracaatleri ve pazarlığa iştirak için de 3/ 4/ 1941 perşembe günU saat 
11 de vUzrte 7,5 teminat makbuzlarlvle b irlikte encilmende hazır bulunma-
lan nan olunur. 5 - 13 - 21 - 28 849 (544) 

Vilayet Daimi Ette. e~in n: 
MPnderes üzerindeki Hüseyin afuı köprüsü tamiratı <9922) lira (80) ku

ruş kE>şi f bedelivle açık eksiltmeye cıkanlmıştır. Taliplı>tin ihale tarihi olın 
31/ 3n941 pa7.nrtesi günü saat (11) de yüzde 7,5 tı>minathıriyle ehliyet vesi
kalannı hamilen Daim~ Encümene mürncaatleri. 17-21-26 - 30 1029(63R) 

i ı.. AN 
T. C. ZİRAAT BANKASINDAN : 

G/2/1935 tarih ve 343 numaralı ipotekli senetle resülmalden (Yüz seken) 
lira borçlu Ödemişin Çatal yol M. den MPhmet O. Ali GUrenln aşağıda y~ 
zıh gavrl menkulil 21./311941 tarihinde haşlamak 7/5/1941 tarihinde bitmek 
üzere bir buçuk av mUddetle açık arttırma ·a çıkanlmı~ır. 

Muvakkat ihale 7 /5.11941 tarihine mUsadif salı g{lnU saat 15 te T. C. Zi
raat BankBSI Ödemis şubesinde yapılaca~ndan daha fnla taFsilAt almak ı~ 
tiyen taliplerin mezk<U f\lbeye mUracaatle arttırma kltıdını olrumalan ilin 
olunur. 

Nm 
Tarla 

Mevlcll Mikdan 
Ödemiş Catal yol, Çatal kuyu 597 4 

• J LA H 

Tapu senedinin 
Tarih ve No.su 
17/111930 51 

28/2/935 talm ve 84 No.lu ipoteldl senetle resUlmalden (Altı yUz elll beş) 
lira (Doksan) kunQ bo~lu Ödem~ Bevd~ nahiyesi par.ar yerinde mukim 
Ada~deli Yahya oğlu HO.Snü Beydağ, Yahya kansı Cemile Be~:dağ, Yahya 
km Ayşe Beyd~ aşaj'tıda yazılı gayri mcnlmllerl "113/1941 T. de başlamak 
7 /5/1941 tarihinde bitmek Uı.ere bir buçuk ay mUddetle açlk arttırmaya Cl
kanlmıştır. 

Muvakkat ihale '( /5/1941 tarihine milsadif salı gilnll saat on birde ve T. C. 
Ziraat bankası Ödemis ~de yapılaca~dan daha fa-da tafsllftt almalt 
tsttyen taliplerin mezkO.r şubeye müracaatle arttırma kAğıdım okumalan 
illn olunur. 

Nm 
İncir 
bahçesi 

• 

Mevkii 
Ödemis Beydait 
Ömerli ovasında 

• • 
• • • 

Hane Ödemi$ Beydaı pamrvttinde 
21 7 

Mikdan 
14260 

21360 
21390 

bir bap 

Tapu senedinin 
Tarih ve No.su 
12/3/934 3' 

12./3/934 33 
12/31934 35 

11/930 5(366 
1097 (670) 

tzmir ve Mülhakatında ince ve kalın irmiğin 
perakende satıı liati hakkında ilin 

İZMİR FJAT MURAKABE KOMİSYONUNDAN: 

1 - Makarna imaline elverişli olan ve Toprak mahsulleri Ofisi tarafından 
huğdny koruma vergisine tabi değirmenl<'rde imal ettirilen ve evsafı İzmir 
Beltdiyesince mazbut ekoı;tra undan hasıl olan ince ve kalın irmiğin 21 / 3 '1941 
cuma güniinden baslamak ve İzmir merkez ve mülhakatma ş!unil olmnk üze
re bakkallarda perakende azami satış flati olarak beher kilosu iç.in yirmi Hd 
kuruş elli santim fiat tesbit edilmiştir. 

2 - Bu fiat İzmir merkezinde perakende satış yapan diik!inlardaki fınttir. 
3 - fzmirden mülhakata sevk ve naklolunacak irmikler için bu fiata an

cak mahalli Belediyesince tesbit ve kabul olunacak nakliye masrafları ilave 
edilecektir. 

4 - Bu fiat yeni bir tebliğ ve ilAn vamlıncaya kadar cart olacaktır. 
5 - Bu karar ve teblii!e aykın hareketler hakkında Milll korunma kanı.t

nunun ce?.ai hUkftmleri tatbik olunacaktır. 
Key{ivet ilAn olunur. 1116 (675) 

İzmir ve mülhakatında tek tip unun era· 

kende satış rıatl hakkında ilin 
IZMfR FİA2' MURAKABE KOMiSYONUHDAH: 

1 - Tek tip unun beher çuvalının 10 lira 70 kuruş olmasına göre 2113 / 941 
cuma gününden ba!iılamak ve İzmir Merkez ve millhakatına sAmil olmak üze
re Buğday koruma vergisine t5bi değirmenler mamullitından evsafı İzmit' 
Belediyesince mazbut mezkitr tek tip unun bakknllarda nerakende beher ıd
lomınun azam! ~tış fiatl 17 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

2 - Bu flat İzmir merkezinde perakende satış yapan dükAnlardaki fiattir. 
3 - İzmirden mülhakata sevk ve naklolunncnk unlar için bu fiate ancak: 

mahaııt Belediyesince tesbit ve kabul olunacak nakliye masraflan üave edi· 
lecektir. 

4 - Bu fiat yeni bir teblil ve UAn yapılıncaya kadar cart olacaktır. 
5 - Bu kanlr \"e tebliite aykın hareketler baklanda Milli korunma kanu• 

nunun ceza1 hükOmleri tatbik olunacaktır. 
Keyfiyet ilan olunur. 1115 (676) 

DENIZU İKTiSAT BANKASDmAN : 

Yeni Asır ve Anadolu ~telerinin 8 mart 941 tarihli nUshalannda kaoob 
uırf usulU ile mllzavedeve cıkarılan oonk2mwn tahtı tasarrufunda Pando
zoplu fabrikasının ~örUlen lürum üzerine açık arttırma ile satılması takarrilr 
etmiş ve 4 nl'Wl 941 cuma gilnCl saat 16 da Denizli İktısat Bnnkasında meclisi 
idare huzuriyle ihalesi icra edilmek Uzere temdit edildi~ ilAn olunur. 

• 1113 (679) 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BfOG•;NtNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yanıtan ve tesirini derhal gösterf'n bulnnmaa bir de' adır-

• Grip, ne2Je, enfloema, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak içbt satlıtuuzı BiOGEl\1NE kan ve derman haplariyle 
sı gortalavınız.. 

RIOGİ-;NtNE: daima kanı taRleyip kuvvetlendirir, halsMi~i giderir, hariçfon gelecek htt ffirlü mikroplan öldü· 
rflr. Tatlı hir iştiha fenıin eder. Sinir ve adaleleri saiJamlaştınr, zekayı yükseltir .. Bel gevşekliği ve ndemi ilttida· 
nn en birinci devasıdır_ 
~IOG•!NİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, taştan, soğuktan ve havalann dt-llmlesfnden miitee sir olmaz.tar ... 

Çünkü vikudn her zaman ıenç n dine bulundunır ve bu uyede mUthi~ ikibctlcrJe nct.freJenen GIÜP, nezle, eno
en2a. sıtma ı;bt ha!>1ahklardan konır. Bu hastalıklardan knntnmak için bOvükler sabah, ciğle. akc:am, birer, sekiz 
yaşından Ustiin coMıklar yalnız: sabah. akşam birer BİOGENİNE aJmalıdU'. Hasta olanların kurtulma.,. için de bu bir 
mikdar artbnlmnLdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. 
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SiY ASI V AZh'Er 

Amerikan yar
dımı a2ır has
ma2a başlı)·or 
f~ad,·o gazetesine göre son 24 saatta 

Atlantik harbı yeni bir inl<işaf kaydet
mrmiştir. At1antik meydan muharebe .. 
ıjntlrn bah~ederken bunun büsbütün 
ytnİ hir mücadele olmadığını hatırla
rnak JS:ıımdır~ Bu nıücade]e harbın baş
langıctrıdanhcri devam etmektedir. 
Şimdi ,\Jmanların yaptıkları fey müca
dele' i hararetlendirmekten ibarettir. 
lnJ•iltere grçen büyük harpte deni:ı:altı 
trhlikesini büyük mikyasta olarak Ame
rikarnn yardımiy]e önlemişti. 

i\merikan gazeteleri bugün de nakli
yat meselesinde lngiltereye yardımda 
bulunulması lüzumundan ısrarla bahse
diyorlar. Nevyork Taymis diyor ki: 

clngiltere Atlantik denizirrin kalesi
dir. Bundan dolayı lngi!tereye verece
ğimiz harp malzemeıinin ve her türlü 
malzemenin onun eline varması ]i.zun.. 
dır. lcabederse Amerikan milleti hükü
mdinden himayeli kafileler ı.,.kilini is
tİyf"r:•ktir. » 

Bu i•e batlarunı§hr bile. Kahireden 
bildirildiğine göre Amerikan hükümeli 
Amerikan ticaret gemllerinin Kızıl de
nize işlemelerine müsaade edecektir. 
Ma!Uındur ki Amerika, harp mmtakası 
olan sulara ticaret gemilerinin İflemesi
ni vasak etmİftİr. 

Kızıl deniz de harp mmtakası sayılı-
7ordu Simdi Amerikan gemileri bu de
nize ıeyriise~er edebilecekler yani Sü
veyfe kadar gelebileceklerdir. Ameri
kan gemilerinin yakın tarka ticaret eı
yasiyle birlikle İngiltere ,,., müttefikleri 
için silah ve harp malzemesini tapya
caklan tabiidir. Amerikanın karan ev
vela ltalyan donanmasmm bu denizler
de faaliyette bulunamıyacağJ diifünce
ıinden, saniyen lngiltereye yardrm ar
zuaund'ln ileri gelmektedir. 

AMiRAL NEYTONUN 
BEYANATI 
Avusturalya sularını ziyaret eden 

Amerikan filosunun amiralı Neyton be
yanatında dem.iştir ki: 

cAmerikan donanması yüzde yüz 
Ruzveltin taraftandıT. Bu ziyaretimizin 
bu mesele ile alaakadar olup olmadığı
nı siz de tahmin edeTsiniz.> 

AMERiKAN TERSANELERt 
JngilteTe bazı Amerikan· tersanelerini 

lullanmak için Amerikaya müracaat et
miştir.. Demokra~i1ere yardım kanunu ... 
nun bu hususta B. Ruzvelte ıal&hiyet 
verdi~i malUmdur. fn1tiltereY.e yardım 
için B. Ruzvclt tarafından istenen 7 mil
yar liralık tahsi!lat projeıi Amerikanın 
mümessiller meclisi tarafından 5 5 reye 
karşı 336 reyle kabul edilmiştir. Bu ne
tice Amerikada lngilıere ve müttefikle
rine yardım taraftarlarının gittikçe art
makta olduğunu anlatır. Amerikanın 
yardım karan mihver devletlerini fa
ıırtmışa benziyor. Mihver gazeteloeri her 
~ün ortaya yeni nazariye1cT atıyorlar
BilhaMa lıalyadaki pşkınlık pyanı dik
kat derecededir. 

BALKANLARDA ALMAN 
HAREKETI 
Almanya Balkanlarda harekete geç

mek için Yugoslavya meselesini hali• 
çalı!tmaktadır. Yugoslavya ile müzake
relorin nasıl inkişaf ettiği bildirilmiyor. 
Yarı resmi Berlin kavnağı bugÜn Yugo~. 
lavyanın vaziyeti hakkında torulan su
ale cevap vermekten sakınmı'}tlr. Ayni 
kaynak dün müzakerelerin iyi gittiğini 
aöyliyordu. Dünden bugÜne vaziyette 
bir dei?i•iklik mi vardır? Bilmiyoruz. 

MiHVERE iL TIHAK EDECEK 
DEVLET KiMDiR ? 
Bir Alınan sözcüsü yakında diğer 

bir Avrupa devletinin mihvere iltihak 
edeceğini 11öylemİ$tir. Bu sözle Yugos~ 
lavyanın kastedildiği zann~diliyordu. 
Bazı tahminlere göre mihvere iltihak 
edeceği bildirilen devlet Yugoslavya ol
mayıp Finlandiyadır. Bunun için bir 
kaç gün beklemek lazımdır. 

Askeri vaziyet 
~~~-<O·ı>-~~~ 

A vlonya ve Be
ratın da zaptını 

beklemeli 
HABEŞISTANDA HARARIN 
DÜŞMESi GECIKMIYECEK 

-o-

Radyo gazetesine göre Tepedeleni."l 
Yunanlılar tarafındnn zaptiyle İtalyan 
müdafaa hatlarııun bir düğüm noktası 
kopmuştur. Şimdi sıkı bir takip Yunan 
ordusuna ıuühinı muvaffakıyetler tem:n 
edecektir. Avlonya büyük tehlikededir. 
Berat yolu açılmıştır. Yunan kahraman
lığının Mussolini taarruzuna bu mulrn
belesi takdire değer. 

AFRİKADA 
Afrikadaki harekata gelince Kerend~ 

muharebeler büsbütün kızışmıştır. Ke
ren hakikaten en eski İtalyan müstem
lekesinin İngiliz Sudanından gelecek bir 
taarruza karsı senelerden beri hazırlan
rrll$ mW.iahkem kalesidir. İtalyanlar bu 
uzun mukavemeti bu uzun senelerin 
hazırlığına borçludurlar. Harar müdafa
asının ayni mahiyette olmıyacağını tah
min ederiz. Harar Keren kadar müstah
kem değildir. Britanya kıtalarmın kuv
vetli birlilcleri Berberadan ilerliyen 
kuvvetlerle birleştiktm sonra Harara 
yapılacak olan taarruzlar kuvvetli ola
caktır. Bu havalide çıplak ayaklı Habe< 
çetelerinin faaliyeti de İtalyanların va~ 
ziyetlerini bir kat daha müşkülata dü
çar edecektir. İngiliz somalisinin Zeyla 
limanına da bir ihraç hareketi yapılarak 
Hararın gerisine dü.şürülmesi muht~ 
meldir. Hararın ~aptından sonra ilk ve 
son stratejik hedef Adis Ababa olace.k 
ve o zaman Keren müdafaasının kıyme
ti kalmıyacaktır. 

Amerika ·Çine 
40 Tayyare 

yolladı 
---«•---

DÖRT TANE DE UÇAN 
KAlE VERECEK 

--0--

Çunking, 20 (A.A) - Amerikadıın 
işgal altında olınıyan Çine 40 Amerikan 
tayyaresi gelmiştir. Bu. yüz tayyarelik 
bir siparişin ilk partisidir. Amerika Çi
ne dört uçan kale de göndermeğe mu
vafakat etmiştir. Çunking hükümeti 
Amerikanın yardımiyle Çin hava kuv· 
vetlerini ıslah etmek niyetindedir. 

-~~~ ......... ----
japonvadan 

barba f{İrmesi 
istenilecek 

---«>---
Japon hariciye nazırı· 
nm Berfin seyahati ha"lı· 
lıında yeni tahminler •• 

Cunking, 20 (AA) - Çin gazetele
rinin tahminlerine göre B. Hitler Japon 
hariciye nazın Matsuokadan pasifikte 

harekete geçmesini istiyecektir. AVTu. 
padaki h&diseler B. Hitlerin tahminleri
ne uygun çıkmamıştır. Şimdi Almanlar 
Asyada bir ıeyler yapılmasını istiyorlar. 
B. Matsuokanın bu hususta bir taahhü
de girişmiyeceği ve Almanya pasifikte 
harekata teıebbüs ederse kendisine ba
Zl faydalar teminiyle iktifa edeceği zan 
ediliyor. 

Bu hafta T~yvare sinemasında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • 
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YENi ASIR 

ınallterege gardım ve 
Amerika gazeteleri 

Gönderdiiimiz 
silahlar lnit"il
tereye varmalı 

diyorlar 
---«>---

er Artılı Amerilıanın ha?· 
JJe girmiş olduğundan 
şüphe edUemez •• n 

Vaşington 20 (A.A) - Atlas okynno
sunda Alman harp knıvazt:lrlerinin ve 
tahte]hahirlerinin mevcucliv•ti Ameri
kan efkarı umumiyesini tPhyiç etmiş ve 
kafileler meselesini ortaya atmıştır. 
Nevyork Taymis Amerikanın !ngi!tere
ve kafileler göndereceği müt-aleasını 
kat'i olarak ileri sürmektedir Bu gaze
te diyor ki: Biz ne suretle olursa olsun 
gönderdiğimiz sil8hların yerir.:e varması
nı temine çalısacağız. 

Nevyork Sun gazetesi bundan böyle 
Amerikanın harbt> girmiş olduğundan 
"üphe ede~ek tek adam kalrr.amıştır. di
yor ve ihlve ediyor: 

•Zulme karşı mücadele eden milletle
rin mü<el!ah kuvvetleriyle b;rlikte harp 
<tmck istiyen Amcrikalı!Rrın aske're 
alınma.<ı şeklinde bazı tedbirler arzu 
edilmektedir.> 

GöNDERtLECEK GIDA 
MADDELER! 
Nevyork 20 (A.A) - Parlamento 

mahfill•rinde be•van edildiğine g(;re bir
le.ik Amerika !ngiltereye vardım ka
nunu mucibine~ mümessiller meclisin
den talep etfii?i 7 milvar dolarlık tah..<tl
<at!an 450 milyon dolarlık k•ymefte !n
!C"iltc-reye ıiraat maddeleri. yiyecek. süt 
... önderrn°ğe karar vermi5tir. Gönderi
lecek ııufa mnddc-leri arasında hububat 
yoktur. 

AMERlKA GOYA GEC 
KAL:MIS!l!IŞ 
Roma 20 ( A.A) - İtalyan gazeteleri 

B. Ru"'7elt alP.yhinde lıürumlanna de
vam etmektedir. 

Tevere gazete.i diyor ki: Birleşik 
Amerika muharebeyi ba.•lamndan kay
betmi<tir. Buınin Ruzvelt İngiltcrede bir 
köprü b•sı elde ettiği takdime Avrupa
nın mukaddE"rntınA h&kim olarağını zan
netmektedir. B. Vilson ve Kolic te Av
rupa henüz farma...c:on lu~n mak3m iken 
huna teşebbüs etmioler. fnkat muvaffak 
ol•mamıslardı. R. Rll7velt çok gec kal
m1_ tır. Avnıpa mticadı:ı-leyp ('3ğ1Mlacağ1 
her yerde harbı ka7.aMcakhr. 

AMlIBtKAN YARDTMTNTN 
KIYMETi VE MAN "1.St 
Londra 20 (A.A) - Ame1"İkanın ha

rekete geçmesi yalnız h•siretli Amerikan 
rl•vlet adamlarının bir te«ehhüsü değil
dir. Bu hareket Ameri1<a halkınln umu· 
ml hissiyatına uygundu. H2lka sorulan 
•ual şu idi: 

ıRuzveltin siyasetini tasvip ediyor 
mnc;unuz?• 
Halkın yüzde 72 si müS?et cevap ver

mistir. Bu nisbet Amerikanın süratlP 
ve mües.c:ir bir surette harelte1e gecece
i!ine bir delildir. 

Harp sahnesi, genisleclikçe diktatörler 
kendilerine karşı yapılmı5 olan koali5-
yon kuvvetinin artmak+..a ol<!uğunu ~ör
mektedirler. Diktatörlerin F!·ansada el
de ettikleri muva!fakıyetten sonr~ !n
gilterede muvaffak olamadıklan vakıt 
İngiltere yalnız bulunuyordu. Bugün 
i.se, diktatörler istemedikleri büyük ok
yanos harbına girmiş bul:ınuyorlar. Bu 
harbe yeni dünyanın bütlin sanayii ve 
vesaiti, bütün iradeleri iştirak edecek
tir. 
,.,:-,er~====~ 
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1 Asker dolu 5 ~ - -
lıtalyan vapurul 
1 batırıldı ! 
~ --o- = -§ Radyo gazetesinin verdiği son bir§ 
:: habere ııöre İngilizler askerle dolu ;: 
§ beş İtalyan gemisi batırmışlardır. § 
§ llu gemilerin nerede batırıldığı bil-§ 
;: dirilmiyor. Fakat Akdeniz dL'llllda ;: 
§olmadığı kat'iyetle söylenebilir. § 

= * = E Kudüs. 20 (Radyo S. 22) - İngiliz§ 
§ Amirallık dairesi bildiriyor: Etmond;: 
;: denizaltısı asker yüklü biri 6 bin, di- § 
§ ğeri 4 bin tonluk iki İtalyan vapu-§ 
§ runu batırmıştır. Yunib denizaltısı§ 
; beş bin tonluk bir İtalyan vapurunu:;: 
§ torpilliyerck batırmıştır. Diyan de-§ 
: nizaltısı ik~r bin beş yüz ton hac-: 
§ minde ağır hamuleli iki İtalyan şi-: 
§lehini torpilliyerek batırmıştır. § 
11111111nıı111111111111111•1111111111111uıı11tıu1111ıtıı11 
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Almaııva u
slavvava na

zik davranıvor 
Londra. 20 (A.A) - Taymis gaze

te~inin Belr;rad muhabiri bildiriyor: 
Yu.~o~l3V eazetelcri Almanya ile mil

zakneJe, hakkında Almanlar tarafından 
vapılan emniyet bahış beyanata iç sa
hift"lerinde yer veriyorlar. Bu hal müza
k~relerin devamını gösteriyor. Nazilerin 
mütatları olmıyan hatır şinaslıklan btı
rada korku tevlit etmiştir. Çünkü bun
da gizli maksatlar olabilir. 

Yunan zaferleri 
.· 

Eden, Yunan az
n..ine hayranlı
gını bildirdi ---··---

YUNANISTANDA RUZVELTE 
KARŞI MiNNET TEZAHÜRÜ 
Kahire, 20 (A.A) - İnııiltere harici

ye nazırı Eden Yunan ba.~vekili Korizi
s~ .a"<-.ğıdaki telgrafı gönderıniştir: 

ltalyanların son şiddetli mukabil ta
arruzlarını kıran Yunan ordusunun bu 
yeni parlak muvaffakıyetini büvük bir 
sevinçle haber aldım. Samim! teİırikleri
min kabulünü rica ederim. Bu hareket
lere iştiı-ak eden Yunan kıtalarının kah
ramanlığı ve azmi bütün dünya hür mil~ 
!etlerinin lıtıyranlığını çekmektedir. 

YUNANJ.JLARIN B. RUZVELTE 
MİNNETLERİ 
Atina. 20 (A.A) - Atina belediyesi 

B. Ruzvelte fahri hemşerilik ve altın 
Atina madalyesi tevcih etmi!ıtir. Atina
nın başlıca caddelerinin birisi Ruzvelt 
caddesi ismini taşıyacaktır. 
FRANSIZ SEFİRİNİN BİR YARDIMJ 

Atina, 20 (A.A) - Gazeteler Fran
sanın Atina orta elçisi Mograsın Larisa 
felaketzedeleri için ic;timai basiret nazı
rının emrine elli bin drahmi tevdi et
miş olduğunu yazmaktadırlar. Nazır se
fire hararetle teşekkür etmiştir. 

TRAKYA VALİSİ DÖNDÜ 
Atina, 20 (A.A) - Trakya valisi Ka

lansis vazifesi başına döndüğünden ken
disine vekfılet etmekte olan Atina va
lisi Kosiya Atinaya avdet etmiştir. 

Kosiyas Kavaladan hareketinden ev
vel bütün Trakya ve Makedonyada esen 
vatanperverlik havasını krala ve başve
kile bildireceğini söylemiştir. 

Suriyede karı
şıklık devam 

ediyor 
---c>---

BIR ÇOK TALEBE TEV· 
KIF OLUNDU 

--0--

Moskova, 20 (A.A) - Tas ajansı Bey
ruttan bildiriyor: Suriye gazeteleri iaşe 
tahdidatı yüzünden Suriyede grevler ve 
gürültülü hadiseler olduğunu yazıyor
lar. Polisle halk arasındaki arbedelerde 
yaralananlar vardır. Bir çok talebe tev
kif edilmiştir. Şamda, Halepte, Humsta 
ve Hamada grevler devam ediyor. 

~~---------

Alman cocuk
ları uzak vere 
kaçınlıvor 

---«>---
İngiliz ha11a IJomlJardı· 
rnanları "lıarşuında baş· 
"lıa çare IJulamadılar
Moskovo, 20 (A.A) - Tas ajansı 

Berlinden bildiriyor: 
Alman hükümeti bombardımana ~bi 

olan Berlinden ve garbt Almanyadaki 
endüstri şehirlerinden çocukları büyük 
milcyasta tahliye etmektedir. Hamburg
ta 59 bin çocuk ve 1085 öğretmen Slo
vakyaya gönderilmiı;lerdir. Almanyanın 
garp ve şimali garbi mıntakası çocukla
rının tahliyesi devam ediyor. 

Frankf urter Çaytunga göre binlerce 
çocuk Avusturya ve Slovakyaya gönde
rilecektir. 

Afrikada ln2i
lizler Kerene 
doğru ilerlivor 

---c>---

Şar"lıi Afriha şiddetle 
IJomfJaıandı- 2'ra1Jlus 

garpte yangınlar 
çı"lıarıldı.. 

Londra, 20 (Radyo - S. 21, 10) -
Kahire orta şark karar·;~hının tebliği: 

Eritredc düşmanın mukabil taarruz
larına rağmen Britanya kuvvetleri Ke. 
ren şehrine doğru tedricen ilerliyorlar. 
ltalyanlar çok ağır zayiata uğramışlar
dır . 

Berberanın zaptında 6 top. 1 3 ü za
bit olmak üzere 200 nefer esir ahnrnış
tir. 

Cicikanın zaptı müşkülAtsız olmuş· 
tur. 

Britanya kuvvetleri Narda dağlık 
Rrazhıinde dü§manla temas halindedir. 
Cenubi Habe~istanda Negelli mıntaka
sında har~kô.t plin dahilinde devam et
mıe-ktedir. 

tNGILIZ HAVA HOCUMLARI 
Londra. 20 (Radyo - S. 21. 1 O) 

Kahire fns;riliz havn. kuvvetleri karnga~ 
hının tebliği: 

Keren ve Asmara havazasında Bri. 
t~nya bombardıman tayyare-lcri büyük 
faaliyette bulunmuşlardır. Kerenin ha
kim tepelerinde düşman mevz.ileri bom
balanmıştır. Keren ... Asmara arasında 

21 MART CUMA l~ 
,. ..... ·'' ' . ,. . - . - .-:ı 

S .. ON .. l-IABE..-. 
.... ".'.:":· .·: ' .:t::J: .. r; . . . . 

Kahve ihtiyacı karşılanıyor 
x•x:~~~~-~~~~~ 

Altmış bin çuval kahve 
temin olunmak -Üzere 

-~-------x•x•~~~~~~~ 

.. htanbul. 20 (Yeni Asır) - Güm-
1 
tirilmesı ıçın lngilızlerle tema•ta .~ 

ruklerdc bulunan 1400 çuval kahveden nulmaktadır. Ayrıca Bre<il}ar• •1'";", 

400 küsür çuvalı lzmire gönder ilmi~, \edilen 30 bin çuval kahve de inerJll< rl 
diğerlerinin şehrimiz piyasasına arzı tirnize müteveccihen yo]a çıkarıltl1ı: 
karar:aştırılmı~ bulunmaktadır. 1 Her iki parti kahve getirildikten 1 

. OıgeT taraftan Portsaıtte bulunan 30 
1 

ra memleketimizin bir senelik kahve 
hın çuval kahvenin mem1cketimize ge- tiyacı karşı1anmı~ olacaktır. ,, 
"'ti ti ltttt il"'"' ti il ti ti it ti ti 111111111111 ti"' ti ti ti ti ti 11111 it iti "'11111 ti "'111111 i 1111111111111iti11111il111111 

Çok feci bir kaza oldu 

Istanbul civarında Kü
çükçekmecede bir treıı 
ile bir otobüs çarpıştı 

~~~~~~:x.x:~~~~~~~ 

İstanbul 20 (Telefonla) - Dün gece sağ ve arka kısmına çarpmıştır. Jl~ 
sabaha karşı İstanbul küçük Çekmece ilcinci bir müsademe takip etmi§, O.~ 
yolu üzerinde bir otobüsle marşandiz büyük bir süratle hattın karşı tat"~ 
çarpl§IIlOSı olmuştur. Bu müsademe ne- daki bekçi kulübesine çarparak ~bt 
ticesinde on kişi ölmli§, 16 kişi de muh- miş ve parçalanmıştır, Marşandiz o_IO g 
telif yerlerinden ağır surette yaralanmış- sün enkazını bir kaç metre sürülde::, 
Jatı şudur: ten sonra durmuştur. Hadise derhal ? 
!ardır. Öğrendiğime göre faciarun tafsi- dannaya bildirilmiş bir taraftan da p(. 
Şoför Hayrebolulu Hüseyinin idare- !iye kazadan haberdar edilmiştir. 'f' 

sindeki Kırklareli 31 plakalı otobüs 32 hal icap eden Acil tedbirler alınınıŞ, -, 
yolcu ile birlikte dün Kırklarelinden ralılar !stanbuldan celbedile!l sıhh~ 
!stanbula müteveccihen hareket etmiş- dat otomobilleriyle ıı;ureba hastan ;I_ 
tir. Otobüs gece saat 2,5 sularında kü- kaldınlmışlardır. Adli tahkı1<ata ~·a ~ 
çük Çekmeceye gelmiş ve asfalt üzerin- edilmektedir. Tabibi adll Hikmet öl Jı1 
de yoluna süratle devanı ederken ve de- yaralıları muayene etmiştir. Şoför ~il' 
miryolu üzerinden geçtiği esnada İstan- seyWe muavini İsmail geçide vard.~1ıı: 
bul tarafından gelen 60 numaralı mar- rında marşandizi görmediklerini so. 
şandiz birdenbire ve şiddetlP otobüsün mişlerdir. ~ 

H;;;"'k~·;·ii;·ii;;;·~;;"'Ç~~ 
meşkôr çalışnıaları 

~~~~~~~~--'X4x·~~~~~~~~~-

ANKARA, 20 (A.A) - Türk Hava rilmekte olduklanna işaret edilıJıe~ 
kurumu umum! merkez heyeti bugün bunlardan başka harbiye mekte~ 
E!Azığ mebusu Sabit Sağıroğlunun riya- hava sınıfı talebelerinin de yetişti1' ~ 
setinde altı aylık topla.'lbsınl yapmış ve sine çalışıldığı ve Liseli 300 kodar ~ 
g*n altı ay içinde yapılan İŞ hakkında cin motörlü tayyare ve p1Anö~~4 
raporu okumuştur. Raporda geçen me- kamplarında uçurulduğu, bütün v ,ı
sai yılı için varidat bütçesi tahmin edi- yedek subay antrenmanlarının yaptıf t 
len paranın dokuz ay içinde ve dört Y 
misli bir fazlalıkla temin olunduğu ve dığı ve yeni yılda gedikli hazırlaına Jıf 
yeni yıl varidat" bütçesinin de hami- vasına 1250 talebe alınmasının karııt ıı9 
yetJi ve cömerd Türk milletinin artan mış bulunduğu ve lılzıın gelen tertı1>" 
alılkası sayesinde fazlasiyle teminine simdiden alındığı izah olunmaktadıt;,ı. 
irnkAn hAsıl olacağı yazılmakta ve mo- İdare heyeti raporunu Hava l<~..b'. 
törlü ve motörsUz tayyarecilik, paraşüt- munun deruhte ettiği vazifenin ·~~ 
ı;ülük ve tayyare modelciliği sahasında ğını idrAk ederek çalıştığına v_e .,.r 
geçen seneye nisbetle daha büyük rand- milletinin büyük varlığı ve Türk Fır 
man alındığı bildirilmektedir. liğinin yüksek vasıflan sayesinde J!l_,ı 

Rapord.a hava Gedikli hazırlama yu- vaffakıyetin mukadder olduğuna ~· 
vasına 1000 den fazla talebenin geçen ederek bitirmektedir. ıf. 
sene yazıldığına ve bunlardan büyük bir Merkez heyetinin müzakereleri ;,J 
kısmının halen hava ordusunda hizmet vakte kadar devam etıni.ştir.. uo;"._,. 
etmekte olduklarına ve diğer bir kısım merkez cumartesi günü tekrar toplP 
talebenin A.nkarada pilot olarak yetişti- caktır. 1~j iti iti 1111111 iti il itti"' 111 l t1tıt 11 ttttıt ti "'t 1111 111111111 1 ti fit 111 ıttttıt 111 tllt"' ltltttltt ltttttltt ltlttt iti 11111•1 

l•tanbulun yeni bütçesi tesbit edildi 
X•X 

Vilayet hususi varidatı 
ve belediye varidatı 12 
buçuk nıilyondan fazla 

X4X &1' 
İstanbul 20 (A.A) - İstanbul vilayeti mezarlıklar teşkilatına 36500. bele ıııil' 

uınumt meclisi dün 1941 devresi toplan- veteriner işlerine 26290, muht<!lif "~ı6 ı 
tılannı bitirmiş ve vali - belediye reisi tcferrik belediye masraflarına 244 t.W 

Dr. Lütfi Kırdarın meclisin mesaisinden vilAyet ve belediye müşterek nıas'."''' 
bahseden ve azaya teşekkürlerini bileli- rına da 1514011 lira tahsis edilmiştil"· ~t' 
ren bir nutkuyla kapanmı~ı·. u • il' b ... L.ı. l> 

Kabul edilen bütçeye nazaran vilaye- mumı v· ayet ütçe.;ine miııııa" ~ 
tin 1941 senesi hususi varidatı 5677908 çe ile ida_re edilen Ka,aağaç mü. ;ı 

tının varıdatı 1748987 lira. dal"l;'la ;J<tt' 
lira ve belediye varidatı da 6965928 lira varidatı _ belediye yardımiyle bil"l'.,,~ 
ki, cetnan 12643834 lira olarak tesbit ... 
eclilmiştlr. Vilayet masraf büt~esinde na- 228497 lira, şehir tiyatrosu var~ıe' 
fıa !§lerine 662339, maarife 2297342, zi- - keza belediye yardımiyle birlı ~f 
raate 114151, sıhhat işlerine 144609, ve- 147597 lira, konservatuvar varidatı P, 
teriner işlerine 56141 ve diP;er muhtelif nı yardımla- 104240 lir.ıdır vr m~;.Jil' 
masraf ve muavenetler• 1231036 lira ay- rı da aynı miktarda olarak tesbıt 
rılmıştır. mİ§tir. . ;pi 

- - d~· Masraf bütçesinin beledive kısmı;ıda Umuım viU\yct medisinin me. 1,.ı~ 
i•e sıhhat işlerine 1054169. !mar, yol ve ikmal etmesi dolayısiyle vali ve hr~ l~ 
fen i!ılerine 1892442, itfaiye te~kil1\tına ye reisi Dr. Lütfi Kırdar az.,ya '1'_3 ,,ıcl' 
359328, temizlik i~lmne 5~57BO. pork ve belediye gazinosunda l-ir rav zı"/ 
bahçelere 151340. iktısnt isle~ine 10&%1. vermi$tir. ., 1 1ııl-
ııtııııııt!tllıttt1tttım•ttt1tıııııttıııı111111111111t1ııtl 1111111111111111111111ııımıııınıııı1111111111ıııııı 1 

Bütün memlekette tek tip ekm"!ğe doi'!rtJ ,..,~ 
Ankara 20 (Hususi) - Bazı bele·diyolcrin yakında ıniinha'!rnn te~ l •P ~", bif 

iınaline karar verecekleri v~ böylt.'Ce 'n)lekett(' buğdAr stokJarın<l.~ ıntihıC 
tasarruf temin olunac?İ!ı ar.laşılmaktadır. 

<:Y<:-v.....,.:;-,.<;:-,.::y<;;°'""'"'°"",,_.,""""""'"°d~.I~. ~."' h . d b 1 bir •'"~ 
motörlü va~ıtalara taarruz e ı mıştır. mı:r.tn yıqın alın e bom a arı infil~ 
Agmara telgrafhanesine ve fiat atelye- toplanmı'l olan gemiler arasındi) l f JT1ii"' 

lerine, demiryoluna bombalar isabet et- "tmh~tir. Limanda bir cok vanszı,, daoı11' 
miştir. Habe1'listanda Deaie tayyare mt-y- •ahede olunmuştur. Tayyare ın::,.,1 11~: 
danı boınha1anarak ağır hasarata uğra- da yerde bulunan tay,·are1er s· te 
tılmHıtır. }·angılan infiliikJar oln1u~tur. 11 ·ı 

TRABLUSA BASKIN yan'?ınlar çıkarılnııstır. . , at•"'' 
Libyada T rablusgarp limanına ıid. Büıün bu harekatta Lır t• -

detli taarruzlar yapı]mışhr. Bir tayyare- zayi olmuştur. 


