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• 1941 FUARI 
Fuarın açılnıasma az bir zaman kaldığı için 

Kültürpark sahasında çalıı,nıolara gece, gün
düz devam edilmeğe h~tır. 

Bu sene eğlence mııhallcri de tev'i edil
mektedir. 

1941 fuan bütün Avrupa fuarlarının fev· 
kinde olacaktır .. 

HAZIRLANINIZ .. 
ZO Ağusto. 20 Eylül -' 

llir, münderecatından meıuliyet kabul edilmea Cümhuriyetin tıe Cümhuriyet eaCTlcrinin bekçi!i anbahlan çıkar dya.ri gazetedir YENl ASIR Matbaasında buılllllfbr. 

Vilayet Meclisi dün işini bitirdi 

emleket hastanesi hak
kında temenniler ~ 

Memleket hostaneıinin müvazenei 
lzmirde rr.ükemmel ve büyük c.ı.> 1 ıca 

yapılması Sıhhat Vekaletinden 

u" umiyeye alınması, 
bir nümune haıtaneai 

temenni olunacak 
~~~~~~~~~~ ................. ~~~~~~~~~-

Arnavutlukta 
son vaziyet 

ÜÇ ITA~YAN TAARRUZU 
ŞiDDETLE TARDEDllDI 

-0---

repedelenin alındığı 
teeyyüt etmedi. 
Yunanlılar merfıezde 
bi,.az ilerledile,. .. 

Yeni Daimi Encümen aza.sı intihap olundu· Valinin hitabesi 

Atina, 21 (A.A) - Yunan ileri cüz
itamlannın T epedelene girdikleri teyit 
etmemiştir. Develi ve Viyosa vadisinde 
düşmanın iiç taarruzu buyült zayiatla 
tardedilmiştir. 

BtR BöLOK tMHA EDiLDi Yunan aalcCTleri Anıawtlulc dağlarında :zafeT ne~ed içinde 
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Atina 21 (A.A) - Yunan ileri cüzü
taınlarırun Tepedelene girdikleri teeyyüt 
çarıamba güni.I vuku bulan çarpışmalar
da bir ltalyan bölüğü tamamen mahvol
muştur. Yüz elli ~iden ibaret olan bö
lüğün yüz kiıisi maktul düşmüştür. Di- 1 
ğerleri yaralıdır. Yunan ileri hatlarına 
girmeğe teşebbüs eden diğer bir ltalyan 
ke~f kolu baskına uğratılarak imha 
cdilm.iştir. Merlcez cephesinde Yunan 
kuvvetleri çok mesut mahalli bir taar. 
ruz hareketi yapmışlardır. Yunan kıta
lan hatlarını . ilerleterek iyileıtirmişler
dir. Berzagliyeri alayından kırk esir 
ıılmmııtır. 

YUNAN RESMi TEBUcLERt 
Atina, 21 (A.A). - 145 numaralı 

tebliğ: Mahdut keşif ve topçu faaliyeti 
olmuttur. 

[ Sonu 3. cii Sahifede ] 

Milli Şef imiz, B. 

Hitlere §ohsi bir 
mektup gönderdiler 

Berlin 21 (A.A) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

Türkiye büyük elc;isi Hüsrev Ge
rede Türkiye ReisieUmhuru İsmet 
tnönünün şahsi bir mektubunu Füh
rere tevdi etırtiştir. Filhrer bu me
sajdan dolayı teşekkürlerini Türk 
devlet reisine arzet:nesini Türkjye 
büyük elçisi Gerededen rica eyle
miştir. 

nıııııı111111111 Vilayet ııııuımi meclisinin dünkü son. içtimaından ilci intibn 
il il 11111111111111111il111111il11111111111111 
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B• • Villiyet umumi meclisi dün öğleden Avukat B. Ziya Gündüz. vasiyetna
Jr ımparator• sonra vali_B: Fuad Tuksal~n.riyaseti al- mede paranın hastanenin nesine sarfı 

tında son ıçtimaını aktebn1~ır. istenmişse oraya sarfı !hım geldiğini 

1 k ••k•• HASTANEYE KlYMETLt bildirmiş. Avukat B. Ekrem Oran, bu U f;O Uyor... BlR TEBERRü hayırsever zatın adının Kültürparktaki 

----<o>---

lngilizlerin Afrika =ferleri 
~alk~nlarda vaz:yetin inhişalı 
":ıerınJe fİdJetle müe .. ir ola
eaktır. 

SEVKET BİLGİN 

B· 
liık{1"'1ıya ordularının Afrikada kaz.an-
lllıı llfl zaferlerle Balkanlar vaziyeti ara
Lir .ı;ı .kun·etli bir münasebet ve sıkı 
Iİi h rtıbat mevcut olduğıından artık 

P e edilemez. 

Celse açılınca Bozdoğ:ınlı müteveffa iftihar levhasına yazdırılmasını istemiş 
B. Şerif tarafından tzmir memleket has- ve paranın nereye sarfı muv3fık olaca. 
tanesine teberrii edilen bin liradan beş ğını teshil etmek saliihiyet ve kararının 
yüz lirasının menUekrt hastanesinin vi18yet daimt encÜm('lonina b1rakılmn 1u ... 
19-10 ·l!'llesi la.ft!t nıasrarın.a.. milte-bakLSi- Uklif etm.L,riı-. 
nin de tenvir ve teshin masrafına tah::i.9i Bu teklif reye konularak kabul edil
rr.uvafık olacağı hakkındaki •ıhhat mü- miş ve meclis bu hayırsever zatın adını 
dürlüğii tezkeresi okunmuştur. rahmetle anmıştır. (Sontı 2 ci sayfada) 
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Af rikada lnqiUz ilerie- Taumıse göre BalkLnla-
glşi devam edigor rın bugilnkü görünüşü 

---c>-- ---4>--

Italyanlar Ke- Türkler tetikte, 
ı.,.~111an!aı: taarruz plıinlarınııı tatbik 
lı•u ~·etı bakımından Afrikadaki hare
lı;• •rın inkişaiın, biiyük heyecanla ta
l'a ~·~ken İngifül~r de bu planları ,u. 
'1.ıı u urmck irin Italyan imparatorlu
~ .. un tıt,[iycsi i~ini biran evvel bitir· 
det~~ Çalı•ma.kt:ıdırlar. Bu çetin miica· 
t;,, • • denizler hakimiyeti yine vaziyc
liıfe an~htarı rolünü görmektedir. İngi
llın r u sayede Orta Şark iizerinde 
'ib~-:er kontrollerini idame ettikleri 
le ~-·akın Sark lıUdi•clcrinc de şiddct-

rende ümitsiz
ce mı· kavemet 

ediyorlar 

A tina azirLli, 
Yuv.os1avlar 

ihtiyatlı 

Alman bonıbardımanlan esnaaında harabe haline gelen Lcmdramn me§lıur 
kiitiiphanelerinden biri 

ll lı ir olanak vaziyete gclmi~lcrdir. 
\>u.:;.nuıı nctiresi olarak Alman tazyiki 
ilanı in hııdutlanna da)andı)tı halde Yu
hn.' arın a'la tela~o düşmediklerini ve 
llıa' zarerfor kay·dettiklcrini gördük. Al
bu ~·~.'P mnkin..-inin l·ıldıncı şöhreti 
it "~ıık memleket iızcrinde hk bir tc
l;•ri~P~a~ı~tır. Halbuki ~azile~iıı Bul· 
~) '.,/"" gırdikkri giin, ilk hatıra gden 
tehı-k "':"'" ha ·ktınıandaıılı~'ll11D Alman 
~1111' ksıne karsı koyabilmek için Arna
~-.~ .• reph,sindcn büyiik kun·ctler 
ltaı •lt"a mccbıır kalacağı ve bu :vüzdtn 
ııı.,~•n~arın n;hayd a~ır basarokları 

j •tınde idi 
talı-an ı.onıh. b" . d . t" 1 • 

~lı.ild •r.,,.. ar ıyesı e vazıyc ı m 
"V\·eı e tııiitaıua etmiş olacak ki on gün 
de 14 Ar.na~-utluğun merkez cephesin· 
lıonıı, O bın ltnl:van askeri 400 den faıfa 
tıııda ••dıman tayyaresinin himayesi ,.). 
1\i la taa:ruza gererek Yunan cephesi· 
llıe\" ~.•ı:a tcşchhiis etmistir. Biitiin ki' 
lıoı ~ınınde yığdıklon malzemeyi bol 
taı.rrı:'llnnmok suretiyle giristikleri hu 
lra,

8 
<da İtalyanlar bir karış toprak 

\'tlk~llıak <öyle dursun taarruzdan ev· 
1 lllcvkilerinden de nblmıı,lardır. 

llıııııııı [ Sonu 2. ci Sahifede ] 
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BritanJ·an1n is-
---o- -<>- t•ı.... M .... 

Ha'befler De'bre Marlıo· Tehdide maruz deulet· ı asına ayıSl.a 
su lıısmen muhasara le.rin arlıalarmda •• 
ettiler. İngilizler fid· İngiliz orduları mı teşebb S 
detli hava hücumları mütemadiyen -

yaptılar.. lıuvvetıenmelıtedir edecekler? 
Kahire, 21 (A.A) - İngiliz umumi 

kararg5hının tebliği: Eritrede kuvvetle
riıniz Kerene doı1"ru muntazamen terak
kiler kaydetmektedirler. Dünkü muha· 
rebelerde İtalyanlar bilha"a ağır zayi
at vermişlerdir. 

Kahire, 21 (A.A) - İtalyanlar Ke
rende ümitsiz bir mukavemet gö•ter
mektedirler. Habeşistanda Haile Sclil.se
nin kıtaları Debre Markos üzerindeki 
tazyiklerine devam etmektedirler. 

Bu şehir kısmen muhasara edilmi~ 
bulunmaktadır. 

İmparatorluk kuvvetleri şimdi düş· 
manla Harar ve Cieikanın ortasında te· 
mas halinde bulunmaktadır. 
İNCİLİZ HAVA JJÜCUMLARI 
Kahlı-e, 21 (A.A) - Orta sark İngi

liz bava kuvvetlerinin tebliği İngiliz h;ı
[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 

Londra, 21 (A.A) - Bu sabahki İn· 
giliz gazetelerinde bahis mevzuu olan 
yegane mü.sbet hadiseler İngiliz ve müt
tefik askeri kıtaları tarafından muhtelıf 
harekat <ahnelerinde kazanılan zafer
lerdir. 
Balkanların ve Fransanın vaziyeti ~i· 

bi diğer mevzular üzerinde sarih malu· 
mat mevcut olmadığı gibi Balkanlarda 
ve Fransada cereyan e>tmekte olan mii· 
zakereler hakkuıda da malumat yoktur 
Bu sebeple, bu hususlarda ancak fara
ziyelerde bulunulabilmektedir. 

Taymis gazetesinin diplomatik muhar
riri, son günlerdeki Balkan hadiselerini. 
diplomatik müzakereleri, nazırlar ara· 
smdal<l konuşmaları. resmi beyanat v<
sükfinetle yapılmakta olan seferberlik· 
lcri gözden ~ccirerek vaziyeti şu suret~ 
le hiililsa ediyor: 

Almanlar Lond,.a bölge
sine ~iddetli 'bir hava 

hücumu yaptılar .. 
Tokyo 21 (A.A) - Japonyanın Berlin 

ataşemiliteri olup Tokyoya gelen binbaşı 
Okamato Japon gazetecilM"ine beyanat
ta bulunarak demi,tir ki: 

- Önümiizdeki ~fayısta Almanya tn
~i1iz ada1arının L'>ti1€ı.s1na tPc:Pbbüs flde
oektir. Almanya şimdiye kadar hava 
kuvvptl~rinin küçük bir kıc:mını ve de
dzaltılann:n da kiiçük bir miktarını tn
rilter!"Ye kal"'<ı kullanmı,tır Srın aylar
da Al~am·s biitiin hazİrlıklArını yap
mış ve y~~§ne gay°'i olan tnırilt~reyl 
L<tila kin bütün vasıtabrını toplamıştır. 
Bu büyük taarnızun b.-laması artık bir 
zr.man mese]esidir. · 

ALMAN HA VA HÜCUMLARI 
ŞfDDETLEND! 

Türkler tetiktedir. Yunanlılar taına· 
ıniylc a2imli, Yugoslavlar da mihverin 
kendi istikametlerinde yaptığı tazyik 
korŞtlliiında sakin ve ihtiyatla bulunuyor~ 
lar. Tehdide maruz bulunan devletlerin Londra 21 (A.A) - Londra bölgt>Sine 
arkalarında Büyiik Britanyanm kuv•·•· hava hücumunda bir çok ikımetgfilı ba
ti mütemadiyen artan ordulan bulun· rap olmuştur. Bu akın Sitiye yapılan 
maktadır. tahripkID- hücumdanberi yapılan akın-

Almanlar birbirini nakzeden haber· lar~n en şiddetlL<idir. Aydınlatıcı fişenk
ler isan etmek suretiyle mutat oynnla· lerı yangın ve infilak bombalan takip 
ruu oynıyor ve hakiki vaziyeti boznın· e~'."iştir. Bombaların biiyilk kımnı çok 
ğ-a çalısıyorlar. Bazı haberlere giire Al· Y~!'-'ekten ve gel~i giizel atılmıştır. 
manyanın Atina elçisi Ywıanistanın Dort hastaneye bomba isabet etmiştir. 
nıiittefik :vardımiyle lıarİı etmek kararı· Evlerde, mağazalarda ve ticaret miies
nı prqteslo etmiş ve lı.:ıtta Almanyanın ••selerinde ha<arat vardır Bazı yerler
Yunanistanla siyasi münasebetlerini de insanlar evlerin enkazı altında mah
kesmek tchdidjnde bulunmuştur. pus kalmı~lardır. Memlekotin diğer böl-

Yine Almanların yaydıkları bazı ha· gelerinde küçük bir faaliyet kaydedil-

SOHDAKIKA 
•••••••••••• 

Arnavutluk ve 
Af rikada son 
harp vaziyeti 
Atina, 21 (A.A) - Yunanistandakı 

İngilii umumi karargfilıından tebliğ 
ediliyor: İngiliz tayyareleri dün Tepede
lende askeri hedefleri bombardıman et 
mişlerdir. Bombalar şehre düşm~-tür . 
Bir takım yangınlar çıkmıştır. Bir müd
det sonra İngiliz tayyareleri İtalyanla· 
nn nakliye kollımnı bombardıman et· 
mişlerdir. 

Londra. 21 (Radyo S. 21.10) - Kahi
rede neşredilen resmi tebliğ : Kerende 
İtalyanların muvaffakıyetsiz mukabil 
hücumlan tardedilmiş, bir mikdar esir 
alınmıstır. Bu bölgede harel<At betaetle 
ve memnuniyet verici bir şekilde devam 
etmektedir. 

Cenubi Habeşistanda ve orta Habc-
şistıında geriye çekilen İtalyanlar şid
detle takip ve tazyik ediliyorlar. 

Kahire, 21 (A.A) - Orta şark İngi · 
!iz hava kuvvetlerinin tebliği: Keren ve 
civarındaki düşman kıtaları ve mevzile
ri cenubi Afrika tayyareleri tarafından 
şiddetle ve mütemadiyen bombardıman 
edilmiştir. Yapılan bir çok alonlar es
oasında tonlarca bomba atılmış ve düş
mana nefes a)dırılmaını.ştır. 

Londia, 21 (Radyo S. 21.10) - Nairı>
bide neşredilen resmt tebliğ : Harargey
şanı.n lşgiıli üzerine Berberadan bu şe
hir istikametine çekilen bilyük İtalyan 
kıtalarmm 6kibeti hakkında mal<lmat 
yoktur. Negelli civarındaki İtalyan kuv
vetleri Kenyadan ilerliyen kuvvetleri· 
miz tarniından ihata edilmek tehlikesi-
ne maruzdur. 

Hııbcıbtarıda :aptedilrn C<Cikadan bir giirii.ııü;ı 
bcrlere göre Yuı:oslavyn ba~vekili B. miştir. j ;;c-:~~::,;;~~:::=; 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] [ Sonıı 3. cü Sahifede ] ---- -- - -

Bel~rad kararı

nı verdi mi? 
---c>-

LiBERAL TE YÜllÜ 3 
ZI IST!FA EmlER 

--<>-

Yugoslav IJaşvelıiH ue 
hariciye nazırının Al· 

manyaya gidip anlQfma 
imzalıyacalıları 

söyleniyor .. 
Londra, 21 (A.A) - Royter ajansının 

Belgraddan istihbanna göre kolisler ~ 
ka<ında on günden beri devam eden ha
raretli diplomatik faaliyetlerden sonra 
Yugoslavya kabinesi dün akşam saba· 
lun ilk saatlerine kadar süren bir top
lantı yapmıştır. 

Bu toplantı esnasında kabinenin m;h. 
ver devletlerine karşı Yuııoslavyannı 
hattı hareketini tcsbit etmiş olmaaı lnıv
vetlc muhten1 ldir. 

Kabine ic:timaından sonra adliye na
zırı Kostantinoviç, Ziraat naıcn S<ıbolo-
viç ve İttimal muavenet nazın istifa et• 

[ Son.u 3. cü Sahifede ] 
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Bul,aristanda 
neler olmuş? 

BOgOk bir lngillz casusu 
teşkilatı keşfedilmiş 

Suilıast ıuuı,.lılıları 
meydana çıftarılmış .. 
Birçolı tevlıifat yapıldı 
Sofya. 2 1 (A.A) - Bulgar ajan•İ 

tebliğ ediyor: 
Polis müdürlüğünce gazetelerle ne~· 

redilen bir tebliğe göre, 2 3 Şubatta Ba. 
yana civannda Sofya hudutları yakın
larında yirmiden ı;ok bomba ve yan· 
gın çıkarmağa mahsus bir çok madde
ler bulunmuştur. 

Yapılan tahkikat ve fenni araştırma
lar neticeıindc bunlann ecnebi mamu
latı olduğu kaı"i olarak tahakkuk etmi:· 
tir. Ele geçirilen- bu malzeme, Roman• 
ya, Hollanda, Norveç ve Anıerikada ıa .. 
butaj hareketlerinde ku1lanılan malze. 
meye benzemektedir. 

Diğer taraftan Bulgaristanda kanun."\ 
mugayir propaganda yapan bir ec

[ Sonu 3. cü Sahifede] 

Tuna nehri üzerindeki köpriiden Almo.ı& 
motörlü ı..,, eı•eıleri Bulgariatana 

geçerkeıı 
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Vilayet Meclisi 
dün işini bitirdi 

ŞEHİR DABERLERi 
Bir imparator'" 
lok çöküyor ••• 

~~~~~~~x*x:~~~~~~ Kızılaya yeni
den teberrüde 

hull. nanlar 

[ Başt.arafı 1. ci S11hifeık ] mevzuat dahilinde ve halk ııeııfa:ıtlm
l'C en uygun ve layık ş~kilk·-d~. eli:ı1J:r.. 
el n geldiği kadar, imklnlarıc mn had-
1;n,. kadar tatbika çalıµca!'ımızı arze
d~rim. 

MI ~ILEI<n' HASTANE!'lfNtN 
VAZİYETİ 
İzmir m•mlekeı hastanesinin 1938 se

ne<:i hesabı katı.inde ı?ÖS!erilen ma<Taf• 
he!' yıl villyet bü~r.e konmak sw-e
tiyle idaresinin sıhhat ve ictim•1 mua
venet Vel--.!letineı- ,~e umumi mtt\"~~eınf!lıo
ye deVT!'dilml"'ti hakkında avukat B. 
Silkrli g,var tarafımfan vPrlen takrir 
olnınmu.•tur. 

Bu t•krirdı>, vllAyetin biltc• vaıi~'etl 
seb•bivfo hastal'P m .... n,,.,nın Uı•ıkiy-
1~ ka,;,.ılnna-nadığı bildlril'll~tl". civar 
viL'\yetl•r h,,lkuıın da lhtlyaoa ceva., VP
rcn bu !"1llessesenln daha mllkemm•1 blr 
hnHe ld•r 1 ve yııtak r.d"'1ir.in lhtiy•r.a 
ı:öre nrttırılm1!S1, lorli• !Avık m!l•eh•=• 
doktnr rının za_.,.,an•nd• t•~i1eri ve blr 
rllmıme hastanesi hnlln• !mili l•h mu
v37en,.i urn'.1ml\·eden fd:t-rMd t~tcn!tH'1':tta
dir. 

Avubt 1 O •· u has! ne-
nin umumi muva,ened•n idaresini v ... 
k11 'rn t•mennl etın'!flin muvafık ola
c ğını f kat idarrsl için vil.\vet blllres;
rı .. t., ~"!it konulrr..ası n'!nı olamt\·~~· 
V,ın• .ılylı:-mi• nktor B. O:mııuı Yunus 
ta hem me !•ket h!ISl=.,,!ııfo Sıhh•• 
vckAkUne d •vri ve hem d• fırnirdo vi
T~yet ve m1nf21tn halk 1 n1!'\ ihtiyae1!"!l cı:-
\'flO \"'"rfC'"'k l'}'Tl v~ btlvf\k hlr T",,~,,~C' 
hastaııesl a•ılt!'MI h•""ın~3 t•m•~"I· 
v t•~ ı,o1ur.u1masın1 tP-ır:H( ııtm1c::t1..r 

R. Fh= Or.rn, h vilk ı, .... n•hrln 
ec-.asen umumi muvazeınPveı iflıali hak
kınch "n'kında bir kanun "ka'onl Poil•re
(:in• dolr mah'.ım•t aldıi!m• bf1dlr-n-.tir. 

Ha..c;faJ"c..,~n mutlak olı;r<ık ,1mumi ~·1-
VR'l.f'nrc-e id::ıre.s:i lstenmeost muvaf~k o1a
col'ı hakl<md'l vnll tarnfınd,r. ne,.;yc !ll
rii1PD m{ital~a din1Pnctiktrn ~n. B. 
Stikru ~a~·arın tekli!! r•ye lronmu• ve 
1'118 !enesi h.,,,,,bı katı.tn<i•\i tah.<ıi ın 
btitci!<l•t1 verile,..k ha•lanı>nln dt>Vri 
ha.kktnd:lkl kLıııım müs•~n o1ma'k: i1'7~ 
r<' Sıhh•t ve ictima' mua•.-•net vekale
ttndPn ~mPnnintt111 hul·rn 11lml'ct1 m1ıva. 
fık ı:?örlllmll<tUr. 
Arı<"B hmlrde villyet V• mınlaka 

ha!lnnm !Hlvaeını hl""ılıvııcak mnk..,,,. 
ıT'elh·ot .,,. bUy01<lllkteblr n!lmune- ha<
tan"Si acılması hwıuırunun vi15vrt ""ec· 
!'sinin bir dil~~ "lara'k V•HI te a!T.ı 
hrnrl,<+ırılmıstır. 

DAtMt EMCtl"MENE RAVAI.F.T.ER 
l!!M •onMI haliye yol vt"m!'I zu'-ıı""

tmdan ikramlve almıs obnlı,.,, ve-,1C'll 
para1ann l<tfrd,dı ha1<1ı:ındo1d bi\teo en
cllm•nl m'~b•ta .. kabul •<1;Hi1ı:t•n •~n
ra muhtPlif lr-...aza1a!°'rlpı. h:ıt'l:"':"!n 'h~'l" ha1Mt"' 

bulunan v• !""'iri için :ıoııo !im .,.n. 
1ht':'"l'H~Plen h11_q"\J~i lda!"!' a\r::!ır~dt1T'! "' yııt'
!Prlnd .. vanılae"k tetldhtt:ı'I "<'nra ııa
tılma'! hakkındaki ida!"I' •n,..Fm"!'İ mn
hatıısı v• ıı1ı:arat liste11 t•tlrik f'dilml<, 
bu l<ln d•lmt .. n•!hnt'Tlr hınk•lmo•ı ka
rPtl•<tmlmı.tır. 

11k m•lrl•n muftllimleri maa•lormin 
harem~ fnt!b•k e-tt!rl1:n•otl ve t•rf'ler! 
lıaklorıh "'o.arif v.. hUtçP f"\cllmenleri 
ar~"'l'lda rı1ı:an i. tilafın t•t1r'k ve r111i 
.,ı;,ı.;yrtl ı!P c'aimt e.,cllmont" bırokıl-
m1~tır. 

VF t nAtM! ENCÜMEN 
Bundan •onrn vil~vet dairr.I rncilmf'Tl 

ıızalı~ı intiJıabatJ ~ıli revleı YRptlmı~tır. 
Oa!mt encUmcne Sım S•.,Pr (Foca), 
ıloktor K~mran Örs (!,mir) avulrnt 
Ela-em Oran cödemicı~ ,.~ Rl"Sk: San~_ık
oi!ln <Tire• ••cilmqleT"dir. 

Avukat R. Ekr•m O·an daimi encll
men azal1rına intiha.plan suTetivle mec
lis tarafındıın ııasterilen itimada arka
dashrı ve kendi n~mııuı t ... ı>kkllr et
mi~tir. 

VAJ:fNtN NUTKU 
Bımu mOte-!ıkip mtth.s n,ES:J.b:;.ın:n hi· 

tama rnnMI müno<eb•tiylı> v>.li B. Fuad 
Tuk. ... 1, t>rafın~•n s~allı<1a1rl hi!"b~ ini 
edilmı.tir. 

- Sayın arkad••larım: 
Meclislmlrln kırk !ı'1ndenl-Prl devam 

edm me-;alsl mot..,•nit. mnha1,h...,.~r 
ve itimatlı bir hava içind~ r....-ti. v;ı; .. ,._ 
tin mahallt hlzm•tl~:-'n:len !ıı,.ml id",..... 
ve t ... JHlk eden !.şlorin mat!<ıp """"tt• 
ba.,,,nlrr•.•ını temin !cin h~:>l.,tzln yll
rekl~rlrti~~e t:ı. .. ıdıMntY ve "~le-rinizdeı 
teccnı P<len ~ahit v .. rnı>rnH<ete bizm•t 
bakımın•bn c!!!W•H gll>r<"4lrr ,...,,!>,,._ 
AA1ei mPc:aL.,,iJ.i 1e .. kn etmicrtir ve etmek~ 
tr dcvV!l ~,!iyC'cc..!ttir. Heıpiııi.,.i tebp;lt 
eder ve h.e"i.ntz~ a•.rr• 11\"?'1 fe-<öeı·kUr ede. 
rim.. 

Vrrli ınız !c: "•t lı 1:- \ ,.. r k " v~ 

Bütç•mizin tatbikindm v• kararları
fl17.Tn tatblkinrlr-n elıie eC'H""c ek neti,.rı. 

l•r geloeek sol"e vı>lti "'a ·•k izaha!L-nla 
btnim ve vaz:fe nrkad1cl.::.no-ı1n SPnelik 
hiZl"'IPt ve faalh•rt pl~ncns 0mu te,kil 
Pdecektir. 

G..J•celc •enp aynı vnifeleri el v• dil 
birlif'iyle ııörm•k ve kaıarln<'mI1"k '"in 
yine burnd:ı bulucıaı:-nC.,z. Rorarla Jr:ıl:ı. 
cak arkada.•larımıza Afiyetler gidrcrkl•
re de sıhhat ve sillmetler temenni ede
rim. 

Me•li.simizin calwnaları hitam bul
muştur Bu vesile ile oe in '7\ sc,~ı:ıi vp 
lı!i,.,.,•tl b!r kerre daha selômlanm. 

Vnl'nin hit.1bosi sil,....kli .ok•lıle alkı$-
la!'..mtstır 

* u··n gecel:B zi ıet ve 
söylenf m m•·h m 

nııftıhl r .. 
Vil~yet umumi meclisinin i l~rini !=~ 

M erd' esi mt:.nasebetiı•l• (' H.P ta
rafındm tzmi:-palas sal~nlarmda lıir d
vafet v•..;l!T'i1tir Zi .,f •\iP v<ll r.. ııad 
TukS2:1, •··:n•r.. knm11+<'nt ff :r.P!'Pl .:'\1·:-i 
Ul~t"'- fr."'hP tar bA1 •yf'J> .-j.t r~rti 
h:ısk.""n1 ~,.,,ka• ,u,.,;r ~i~•l , .. ,]i nr1~
virıi. vil~V"t i.-l"'!rr. hr'\•eU ~l ıc::ı ı:l.,,f4 .. r 4 

dar. emn:v müd:iril VP rnnhtr!if da.:r~4 
\,,,.r ve ha..,kzlnr mUdi;.,..lı:ri ti.~ret od~c::ı 
ve bo~ ba~knnlın ilıı rn~tbı.;nt J"'liimPe

sil1 ... ,; lıazır bnlunm1•<::lard1r 
Ziyafetin ortalannıla pa,-ti ha-kam 

B Ml\nir B•,...el bir "utuk •övliyerek 
ı"'8lf, komutan v~ ?.iy:ıft'.ttf: h11l•.ın~n di
j';er zevatı .. 1·mlamış ve mP<"li•i u:ııu
minin rrçrn yıllor.:ı nı7:1.!'1n ~ksik olmı
~:an ve hatt.A daha verimli mı:o~aic;ini t~k
dlr v~ ,uknnla kar<ıhmı~. ıın•ili v~ 
mllneııvveır bulu~n m"'<"li• aT~rH~ yer~ 
)erine dönilnC49' lıl'Tht fpnvir p•mPlerlni 
~öy1iyel"Plı:: m~lisi umnmt 47.as1n1n ve 
devlet metl'urlannın milll ihtivar,ları ,.,. 
halk hi7me{lrrini görmekteki ha,..,.•lyet 
ve gaY"etlerini teıbarl1-r p+tirml~, siy~i 
'-arlv.-.tin tM'lit 11o·vleA;~i ief'~~\T-:\ 1sıtT"et~t-; 
Türk milletinin he• ihtimal karsıııt1'da 
'"'azır b11~undu<!unu ;za!l ('+.,,j:; V<' neoı.Tlr-t
r.e alın.ın t•füirleri muvaffak k•l-=>0<1-
nın VP kolcıyl~•tırmanm b:it.ü~ halk irin 
bir ...-e!b" ol u;ınu "•hr!atmıs. ;n.kılap 
par'J"1 monsııphrmm bu vol fakl hi•met 
ve mM'~ilt'rinin ehP'T!l.'niyfl'tjnJ anlatmı~ 
ve ııutkunu şôyl~ bitiT!oi.ştir 

- nnn, .. &,~1" d11rdukÇPı ya~ıy:ıcak olan 
••il TOR~ milleti var nl!Un. ( 1\ 11.:ıslnr) 
TC'RK m•l!••inln ıx,.,,,da a•i• M'!I" Şefi 
tnönil ~•it olı<un. (Alkışlar) h•:>iniı:l 
az~ TORK mill•tlnin -.adetinP ve ka1'
raonım Milli Şefin •ıhhaline bd•hlerini
zl kaldı,....,,.~ğa davet e-l!yoı-um. 

B•ı nutka cPvap ,. • ..,.n vali B. Fuad 
Tıılr•al davetlileri s~1 =11 1 .. i· 1~ta!l ~Y"""'1 
h•lk ihtiyaç VP hi,rr•tl•"':ti g~=~•:fo 
lmkfilıın ve kudrotin ..,füoıde-;i ni!.be
tinde çalı ac.aklnnna kendi~~ ve me~;:t.i 

---·----
Bayındır yağ fabrUıa· 
törleriyle yağhane sa· 
hipl~rinm teberrü!eri 
Kızılav cenüyeti Ba~·ın1ır şubesine, 

o mıntakaılaki zo~tiny•ğ fabrikatörleri 
tarafından her yıl olduğu ııibi bu sene 
de aynı t•brrrUatta buLuıulrr.uştur. Ba
vındır, Falal.a, Uladı, Fun.ın1u. Burgaz, 
)"usuflu, Çıplak, Gr.ziler, Karapınar, 
Dereköy ve Ergenlidı> fabrika ve yağ 
han•lcrdon tcborrüaltJ l ulun•nlarla ver
dil:l•-i ya~ ve po<a miktarları berveçhi 
a•i·lir: 

Y•'ll'n fabrikuı 1G~2. Yılüız fabrika
" 417, N. r.o ı:ı fabrl.lı:ası ~71.'i T A'c•n
cı fabrikası 1'.144. Krrnorı. fah.-:kası 8°2.5. 
Soh,.,.ler fı,hrikası 156 A. <;gır yai:)ıanc
;; l~l. A. Kt>ç4: 1-'wn2'i 18~. Sülcym"" 
yeğh·ncsi 72, M P.Ji \aghanc•i 30, A 
~endil yağh':lntsi 50. 'r<>'1.ı:in yıtühı-n,,. .. · 
15, Th"l y <jhanosi 51. M. Zor yei'han,._ 
si 28 11 l ~~ ı:l"yin ya~h,.n .... ~i 25, S. K<"'"' 
t'kli yo''ı"-'l•<i 17. Ş o\,·iır. y~'!ı.ınr•' 
1~. Salih :n~' n•si ır. ı-:tc 

Biltlh b-, ! b•rribt vekinu 5~3° :: 
l:ilo z,.. •tinv:ı"-ı ve po_s:l.-l~n ibt!rnttir ki 
yineı um:.ımt ,rıvYnt'ti ?Oô:l l?'"cl 37 kuru· 
s·1 btı1m:\k~-!ır. 
• Mü•fil. fabrikatörlonmi1i ve yağha
ne soh.irl•rini tok~ir ederiz 

Hususi Muhasebe 
islerinde tasfiye 

• 
Vil.'lyPt umumi meclisinin kararı dn

h'linde husu•\ muha .. be teş1<i1Mınd" 
f2•fi~·e y:ımla.,,,ktır. Bu hususta daimi 
encümen tarafın:bn tetkikat icra edilP
cck. vUcu•larından l~yıkiyle ;stifade edi
J..,,,iyen ve 1!8ir aebf'J>lPrden t•mycye 
tabi tutulması muvafık ııörlllm memur
lar hakkında kanun çe:çevesi dahilind• 
karar alınacaktır. 

Hazirand• bashyacak yeni mall yılda 
hu..~t muha.ebe tah.•il subclcrinde ve 
bazı bUylik bu.alama lla~etM' 4Q k:ıdar 
tahsildar ve bh.il ıre.,ıuru i<1ihdamın1 
ba•lanacaktır. Bu memuriyetler iı;in Ll
•e ve orta mektep mezunl.n ar .. ında 
imt.ihan açılaca lı:tır. Bu "'1reU. vililyetin 
haliye ve bo1ı:1;a veT<!'lerirun tahııll11tı
na b1'7. verilecektir. 

e.r~':'ld~ l:t'"' namına .RÖ~ VeTTI:~ ve bi.7." 
-ne<ııt b'r emniyet havası ttmin eden 
.Mi1!1 Şcl'ımize tazimlerini ~M'etıni~tir. 

Bu nutukhn müt"3kio viBv~t u"'u"'I 
meclisi aza•nndan Sait Pma!"· ~öz ~~yli
yerek ecdadtndan mevnı.~ M~1ı.met~~i'Hn 
ruhundan dnğnn itaat h!•fori'll vnli v~ 
kor""'utana arzetmiş, alkı!!li'nm1şt1r 

Ziyafet gcc vakte hdar •amiınl ha.~ 
bilıallPr foindc devam etmi;ir. 

Elhamra Sinemasında 
Bu~in matinelf'rden itiha-ren 

Efi görülmemit zen in ve mu;ıteşem program •• 
-1-

Te.kra.r «Ö~terilmesi irin bütiin İmıirin ısrarla istedi~i 
SEVENLERiN SE\.tl.filrLERİ:S, ASKI TANIYA. LARIN Fİi.Mİ .. 

LEYLA ile MFCNUN 
Musiki 

SADEHİN K.flYNAK 
Yeni Şürl« 
! ';! HGOL 

Sıırkılor: MfıNİ.K NURETTl'i. MÜZEYYE'i SEN AR - CEVDET Soydarueo 
-Z-

Giizellijiine d'>yulmaz nefıs bir filinı .• 

KA 1 i. .. AR OTELİ 
YABATANLAR : LİNDA DARNELL - ANN SOTHERN 

-3-
KORSANLAB GE:\JİSİ (Renkli Canlı Resimler). 

-4-
FOKS .IURNAL'da En son ve en miihim Hı\RP habet-lerl. 
SEANSI.AR : Kadınlar OMi : 1.30 - 5 - 9 da •• Leyla 3 ve 7 de başlar. 
Cumartesi ve Pazar .;ı.,ıeri 11 de Levlıl Memun ile ba1'3r .. 
n!ırn:ll.'t : Ra:tanın blifün ~lir.l~•inde ilk ~e~n•larda UCUZ fiatle bu 

muırnam J>J'OVllIDl kamilen ,;iirmek kabildir. Fiatler ZO - 25 - :uı Krş. 

:·········:·································································~·········~ saydı, Kayanın bu kadar ileri gibnesint 
asla milsaade etmlyecektim 

• • • • 

s · E R TY K I~İKA YE E s . . . . Odamda uyuyamadı!hm. bir Ağusfos 
gecesi, birdenbire penceremin altında 
ayak s°'leri duydum. Giyindim ve bah
Ç<'ye indim. Fakat karşımda Kayayı f,Ör
düm ve hayfil kuıklı~ u~dım. Ço
cu.k yere uzanmıştı. ç.n,.,,.,ı ay ışığı al
tında parlıyordu. Beni görmekle o ka
dar şa~ırdı ki bakışlarının ;f,\ife•inl hiç 
bir zamaıı unutamıyacalhm. Gerçe be
nlnıle konuşma!ln te•ebbih •iti. fakat o 
kadar h!'Vecan içimle idi ki kelimeler 

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

Canlanan alev 

-6 
isterdi. Ben bu husu'lta pek fnla bir 'ey 
bilmcdi~mi itiraf ederim. falı:at ı.ma kar
fl hiliyorm:ırum ıtibi ,, .. _.,,,.,,ek istiyor
dum. 

Ferhadın bu merak ve teo...mı.ıı ko
layca anl:ısı!?.ca'!ı: bir ~eydi. ?ira bütlln 
h•vatmı ktThrd:ı r,ecirir, kötilrllm ol•n 
bab::sı .;·orine \!ItliklPrinin Mnresirlo 
meş"'!ll olur, yül;se..k r•nnplerl, koC'a!!'rın 
fötr "~kP.ı. •r·k o1<alı g")Ml•"I ve boy
"""' sıırd·«ı k rmm m...,~·ltvl~ tmkı 
bir kovbôv k!l~~;~1~ ttrarl:ı!ini at s,,.._ 
tınd~ bac::tan ı:t~a <1olp"1rfh Bunl'nl., 
bc.-al:tPr helind• çok h•yl,et ve •1ı..1ı!, 
vardı. Fakat cok riddi id'. Hatıl lilro
mundan fa,fa • ci~ıll divebilirim, çünkü 

YAZAN : VÇ 'l'ILDIZ -
r.;hay~t canımı sıkmo~a başlamL<fı. ,11zmdan k.,..llt kesile cıkıvo~ılu. Oda•ın-

'l'abit, ba~ ba,a ~iroi~imlı: bir çok <la havanın rok sıcak ;..ıd~ğunu ve uyu
<ı'el.ler oluyordu. Çiinkn, f'lMyet o bir ~·~.,,odı~ını bana anlattı. · 
•Hikanh, ben de bir genç kı · dım. F:ıkat Netl•n o<'loyı hoyecanlı olrfo"1m11 pek 
!lk zamanhn her •ey, ak••,.,,ları yatma- 'l'i •nlı~·ordı•m. GiMerl rok fi.l!e1dl O 
~a gitrnnd•n evvel, bnhçode el sıkışma- k>dar gil?•l ki bunıl'n hir iln>Prme hi<-
1nn ibaret kalmıştı. Sonra, Ferhat pren- <ettim. p_..ı~ oforak h•nim • kar<ımda 
ip '"bibi bir in'Ondı. B•n ıınnPsinin da- ll~eta teabbüt eder gibi hir vaziyeti var

·: .. tlisL mic;:ıf;ri idim. Avnı ,.::-manda, sa- dı. 
tıhlardon öttslnl görm nafiz bah';ları Bir insan tarnfından, velev bir çocuk 
da vardı. bile oha, bnyle hir bo...,-an1•1<1a s•vredH-

Kü--Uk K•yaya gelmce. o bamha<1ı:a m•k ve onun ioin k~inatın mprÇe,j ol
lıiT ••vdi. Yanıma g•Hi~i v~kıt gözleri 1 du11unu hi«otmek ne kadar sevinç ve
~ kadar parlardı ki sıtma nnh•ti gecir- re" bir haldir! • 
'iöi zannedilebilirdi. ttiraf '!derim, ~er Bana bu suretle bak,~nın Kava y~ri
Ferhadı tahrik etmek maksııdım olma- ne Ferhat olmasını tercih ederdim. Fn-

{ 
Memleket ha~tanesinin ihtiyacı 
~~~~~~~~~·····~~~~~~~~~-

Bir sene için asgari kaç 
liraya ihtiyaç var? 

~~~~~~x~x:~~~~~~~ 

Hastane baş tabibi B. Cevdet Gönendenın 
lıamlara istinaden verdiği izahat .. 

ra· 

M~ı:ııleket hastanesinin bü!<'asi müna- · c30• kuruş küsur santimden hesap et.. 
sebotiyle vili\yet umum\ meciisinin son tik. c50900• lira tuttu. Ekrem Oran bu 
celsclctinrle <'nteresan bazı görih~mcleT hesabı yaparken zannederim kırk kuru
olmuştur. Halkımızı yakır.dan alakadar şu hasta yatak kadrosunu gösteren c320> 
cd 0 n_bu mesel• iizerinde- teovakkufu fay- ile Z8J1> ettiler. Hastan~nin i•l<an ve ia
ct"lı bulmaktayız. Ş<.siyle mükellef bulundui(u memur ve 

Hastane bas tabibi Bay Cev.let Gönen- müstahdimlerini unuttular. Hem bu su
ı1en hastanenin ihtiyaçhn ilierinde mec- 1 r<tle yoni hesap nranınra da l\izum yok
l'fte ohemmiyctli b.~zı iz3hat ver- tu. Biz yaptığımız teklifte hE"r madde 
~iştir. Ba, tabip, muvazcnei umtnniye- için eski tabirle bir de beyan hanesi •e
ye alt h:ı.ston,.l"Tin ma•arifi daime tah- tık ve bu hesaplan burada açık olarak 
,L53tının evvelki s_nolerdok•nc nlsbrtle izah ettim. Buna bir defaoık atfı nazar 
•ıe gibi farklor arzetıi~ini pö1t•rmek icin e-tselerdi her haldı> hu yanl•~lığa dli7 
iki sen~ evvel ba' tahibi bulunduğ"u Si- mczlerdi. 
vos nilmune h:ı.stancslni mt.ı.1 olarak rle Sayın meclis azaları, işte bizim bu ka
' lm!s ve bu h"taneJ\in o zaman (110\ dar ince hesaplarla meydana getirdiği
" "ıkJ.1, ll''•ırif daime l:ıh•isatının 36 nıiz ~50900• rakkamının bütçe encüme
;.., li,.,.yı huMu~unu ve buna na,aran rince de <45000• e indirildHf,ni görilnce 

·• ,.., li ka~rosu olan İzmir nıemlo'<ot bizim için hosapta esası değistimıek za. 
~an.si tab.<İ.•atmın c;ok dön olduğu- rureti hasıl oldu.. tlk hesapta bir kişi 
·m <öylemi<-tlr. loin günlük va.satı f~ bedelini e$1• 

Bay Cevdet Gönenden kaleme v" hf.'- olarak almışttk. Bu hesapta et c46• ku
ı;ı:.ba uymıynn bazı tcnkillere de şu fili ruştan geçiriliyordu. Halbuki etin kilo-
eovahı vermiştir: su şimdi c70• kuru~tur Fakat bunu biz 
- cEnclimen azasından F.krem Onın. bile bile yaptık. c50900• teklifimizi bu 

•mrazı sariye hastanes;nin tansl•atını !>aranın ihtiyaca kafi oldu~na kani bu
lıeml"n telefonla öiirenrrislM'. <26000• li- lunduğumuzdan değil, huııu..t idarenin 
~a olduğunu ve nisbet iböarlyle <'nelime- malt vaziyeUni yakinen b!ldiğ!ml:ı:den. 
nin memleket hastanesl için te-klif etti!; kuvvetli esbabı mucibe ve rlynt lcat'i
miktara tekabül ettiğini söylediler. Ak- yeti haiz hesaplarla diğer maddelere 
<İni ı.....,ata çalısırken dAvamı ispata yar- koydui(umuz tahsisatın aynen kabulüne 
ılım etml• oldul<l•nndaıı dolayt kendi- kani olduğumuulım ve bu "''retle ileri-
1 mn• t~~ktlr ederim de maddedf'tl maddeye nakil suretiyle 

Yalnız kenılilerinin burada b!r hesap o eksli!i telftfl lmklnmt dahill hesap et
yanlışlıklan olsa gerek. Mezk<ır ha<rta- tiğimi>.den dolayt c50900> ıı,.,.lık blr ta
renln c75• yataklı oldu~u sövliynr ve leple iktifa ettik. Yeni hesapta 939 malt 
bunu evvclrmirde clOO• e lb!Ağ ede-rek yılında iaşe için yapılan fılt sarflyatm 
tiç mislini almak suretiyle memleket miktarlan esas tutulmuş ve hunlar g(l
h"'tanesinin kadro ve m3"arifi daime nlln rayiciyle kuruşlandınlaralı: cG:l114• 
tehsi<atı ile tcvzilne o;alı<ıyorlar. rakkruru bulunmuştur. Benim idare za-

Ranıı kalırsa tah.•L•at miktarını ıı&.ıte- manıma taailllku hasebiyle o tene ile bu 
rPn rakamı üç ile değil c320• yi c75• e sene arasında hastanenin vasatı mevcu
tükslm ettikten sonrıı cllcın hariri kıs- du arasında bir fark hulunmaılığına göre 
mete ZSJ1> etmeleri lazımdır ki: Bu da ı:ııJa maddeleri miktarını l!ade eden ra
bi7im dilvamm belegan mabelaıı iSJ>Bta kamlar miktar itibariyle hakikati ifado 
kJlridir. ederler. Rayicin de inmesi del!il artması 

Ekrem Or~n. E.•refnaşa hastanesinin melhuz bulunduıtundan cı::lll4• liranın 
taleplo-fnd~ ıl•lma mUt•va•I bt•lundu~\t- °'r,arl lo~e tahsisatını ifade etmesi 1~
nu, n,...'.:leru,. mr'mle1tl"~ ha~n~s;nln d:'l'· zım gelir. 
"'" lüJ<....e meyyal bulunrlul(ıınu ve fo. fp<e ma~delerinin tahakkukunda r<'h
' '".ll•rlnl dalma \•lib•lr tutı•·~nu •o)•''- herimiz hastaneler talimFtname,,<dir. 
rlilor. Ben slm~ive kaclar Y~ı>lıi?ım t•!·- Va1i Fuad Tuksal.m da b11'{llrdukları 
llflortfo ne hwale kapıldım ne de nf;7jj. voehile ı:e~e bu t•1lnıatnamf' bizim !~in 
..,ün linün• ldoal bir haııtar:e koydum. ıMhihitt:ıtbik dei!ildfr. İsterse m~clt.O 
~al('pl!"rimd~ idarel lıususivımln rr-ıı~ ~Tiniz h~nelerimi% lcln hlrPr tttlimat
,·nzi!•etini daima ön ~'\ft.a tuttum_ R.,P~ tıame y~pahilir ve in~; cetvr-!lni d~ de· 
bu t2leplorim;n riyazi bir kat'iyet ifode f;Mire"'lir. Ancak bn.c0 tvelh fenne uv
otmr,ini dil ündlim. Ve öyle de Y2]>hm. ~un o1m•sı sarttır. Halen Sthhot vok~
h•e si>e bir mi<al: Bu sene büke<inıfo !Eti yeni bir talimatname yapmakla mr<
ı;,e madio!ln~"' Ekrem O'°n bir k"•i nuldur. Bu talimatnammin rı•k yakındn 
;cin günde «40• kuruş iaşe bedeli füp.. "ir ni•.amname veya bir kanJn seklinde 
rindPn hesap yaptık1arını ve buna hı~1 ı;ıknı_ ... sı ve bunun bütün hastan~1rre 
'lôveler yanmak suretiyle ye"kllnu 45000 ~e•mi!i memuldur. Onun icir, kanaatim
l;,ava ibla~ ettiklerini söyledi. ce moelisinizin yeniden bir t~lim~tnamc 

Biz !a<e bedelini c40• 1ı:ııru<tan deiiil. ile mesı?Ul olmasına lüzum t'Önnivorum. 
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Sıtn1 a ile mücadele 
~~~~~~~~~~x•x~~~~~~~~~ 

su birlldntı ve çulıurıarrncn Juıpatılması, si11ri 
ve fıaPa sınefılerın üremesine meydan vereilme

~esı ruzumu aıaJıadarlara emredUdL 
~~~~~~-:x*x~~~~~~ 

Valim.iz B. Fuad Tuhal taTafından •bdesthane ve çuku•lannın ve ıüprlintü
alôkadulara IU temim gönderilml,tir: inin hu Ye ıivri ıineklerin çoğalması-

( - Geçen yıl oıtmannı yaph~ aal- na oebebiyet vemıekte bulunduğu cihd
gının umumi 91hhata ne dereceye kadu lr 11tma mücadelem. belediye Ye köy ih
müel"!İT olduğu. ve mÜ!lltahrit halkın fa· tiyar mecli!lllf"rl t~~kilAtnının şimdiden 
•liyetine 1ekte vermekle beraber b•zı fa>liyete ııetirilmeıi ve mahzuTlann lza
ölüm vakalannı da intaç ettiği malilm· ).,.;,,e ait mesainin belediye ve köylerin 
dur. Bu oene havalann çok yaV.•lı git- en ba~ta v•len faaliyetleri ara.-ına ko
med ve Ye< yer ırmak. çay, derelerin rulması ve 839 numatalı 11tma mikade
ıaşmatı ile bataklıkla. meydana ırelml1 le kanunu ve bunun tatbik ıuretinl gös
ve mahalle ve köylerdeki çeşme yalak- terir talim•tname Te enhari sağire Te 
lnn ile çamaşır ve bula~ık sulannın ge- köy kanun lan hüklimlerinin de tatbik 
!işi ~üze) akmat!I neticesinde bir çok ıu ve takip olunması ve küçük aai mükel
birikintileri hasıl olmuş ve olmakta bu- lefiyetl esaslan dahilinde acele tedbir. 
lunmuttur. Şehir. kasaba ve köylerde !er alınma., ve belediye ve köy bütç..
birik~n ..-übTelerin v~ oçıkıa buhman !erine gerek bu mücad~lenin lityikiylr 

lcraoı ve ger~k kinin tedoriki i~in kitli 

kat böyle olmasından da yine gurur ve 
iftihar duyuyordum. 

öyle sanırım ki bir mk kadınlar av
eıhra benzerler. F.f:er ·bir ada tav$anı 
avlıyamazlaroa al"l~.te bir liv.anla- ik
tifa ederler. O ııece ben de ;,ı; bu fikir 
baleti içinde idim. SihHrfil- ,;.adın rolU
ı:ll oynıyarak Kayanın yanma oturd•ım 
ve Fer~ada,. ~>nu teshir etmek i~in söy
lemek istedl~ırn halde sliylemediğlm her 
~eyi ona anlatmağa basladım. 

----co• . 
lngili:rlerin Afrika z.afer"j 

Balkanlarda vaziyetin irıkİf"' 1 

üurinde fiddetle müessir ol/J' 
caktır. 

-<>--

ŞEVKET BİLGİN 

[ B<ı§taraf• 1. ci Sahifede l 

\'cdi İtalyan fırkası kuvvetinin yat.,.,.. 
dan fazlasını kaybetmiştir. Böylece ll!ııf' 
solininin bir k..,.ırga gibi kopacai"" 
haber verdiği mcshur ilkbahar ~ 
zundan beklediği Z.rer kan selleri i(ıO' 
de boiulmudur. 

Görülüyor ki Makedonya budııt!•• 
rında Alman fırkalarının ııörünmesi "fO' 
nanhlan ne şa~ırlınL•, ne de korkutıtı;: 
tur. Onlara bu !i8J"Sl)maz emniyeti ,·e 
<;ey her yden evvel do~'Tuluiuna i~ 
dıklan bir sava,ta (Cliklesen irad~~ı; 
sonra büyük miittc!iklerinin ve da>~ 
nnın yarılıınlarından emin olmaJarıdıt~ 

Kanaatimizce Sdaniğe mütevec< 
bir Alman taarrınu büyük bir Balk90 

cephesi yaratmak neticesini •·crnı•~ 
kalmıyneak bu cephe Almanyanuı 
hassas ve en zail tarafı olacaktır.. B•~ 
nun içindir ki Yuıoslavya Alınan ts• 
yiklerinc boyun eğmeıfiğl takdirde f." 
"cral List ktırnandasındaki Alınan "..':; 
dusunun büyük huırlıklar yapmnd ... 
taarruza ıtiri~mcsi beklenemez. ..1. 

Son yazımızda kaydettiğimiz gibi ,.. 
ya.si ve askeri lıidiseler Almanyanuı ,,. 
zusuna uy,,m olmıyan bir şekilde j,,ııi' 
af etmektedir. Libya 1ıozgunun.-ı 

sonra Şarki Afrika bozgunu İtaly; 
bütün askeri kudretini eritmeıitedl" 
İnı:ilizlerin Afrib zııfttl ~ 
Fransada ka••ndıklan ıtıılerden 4.t' 
katı neticeler doiuracııfı mub~~ 
Faşizmin maruf llizdbll Gayda ....

yan rad:roınmıla yıkılan lmpua~ 
m«siyeslnl yaparktn şu miııidar ,ı;ı1tr 
·~~ 

n :t'mparat;ıriıı«ua klllt Wtemn .,,.,,. 
edem Keren şehri -~ bıuD ~ 
dlnlln Yettiii bdar balyan muJıayeııııf' 
tiae bal!lıdır. İınparatorlağun tehlllr" 
de olduğunu amimiyetle kabul el "ır • 

Halbuki daha pek lwııı bir Z8lllllD .,. 

vel Roma radyosunua aeoıi1ab .... 
başka idi. •Ni aıaf)(lp ~ 
karada, denizde ve havada mütered.ıl 
demokrasilere öliint tlarbeleri !ndirec" 
~inden, İngiliz donanmasının Akdetıir 
den kovulacağı günlerin ayılı oldufti?' 
dan bahsediyorlardı. 

Sid.i Barrani zaferinin kazıınılılıi' 
ı:iinlerde bile bu teraneler devam ~· 
mişti. Nih:ıyet vckayi inkir edilmez bit 
&7.amct peyda ettikten sonradır ki Gaf• 
dalar, Ansaldolar tehlikede olan lııtP" 
ratorloğun İn-,1iz imparatorlu~ obtı" 
YlP İtalyan inıı>aratorlu~ elduğand,,_ 
bahse başladılar. Hakikatleri p:ırlal< ti!' 
neş ziyası :ıltınd:ı muhakeme etmek 51' 
rası ~imdi İtalyan ınilleHnc ııelnılştir. 

Belki bir kaç hafta içinde Fa lst ifl!' 
"loratorluğu den'1tn şey tamamen tart' 
he kan"111J'i olacaktır. 

O zamon yanm milyondan fazla fıt• 
"!iz askeri taamını uğnyan htr nok• 

tanın yardımına daha kolaylıkla k~bl
Ier~ktir. 

ŞEVKET ILGJll 

• Kahve hakkında yent 
talimat g.elecek 

Ticaret vckiUetind•n mıntıka ticaret 
müdürlüğüne gelen bir tı>lııtafta. tzrııi
re getirilen 440 çuval l:ahvecin satıl ,,. 
tevzi şekli hakkında bir t:ılimatname 
hazırlandığı ve derhal <ıönde- ilece;ıi bil• 
dirilmektedir. Bu seb.,,le kahve satlt 
ve tevzi işi biraz goeikıniş bulunmaJctr 
dır. Talimatname gelir gelml'7 hükiiınl6" 
ri dahilinde tevziata başlanacaktır. 

HUKtJMET K NACI 
TAMİR ~Dt.LiYOR " 
Valimiz B. Fuad Tuksaıın teşebbUsl,. 

le vilayet konagı l!x<lı mr şekilde tr 
mir olunacaktır. Bu husus için 17,SO' 
lir• tahsi•at gelmiştir. 
Hazırlanan tamirat projesine göre hll• 

>-.ümef konağı yepyeni bir m&nzara al'V 
edecektir. 

NVFIJS DAiRESİ 
İ LEHİNDE SURAT 
VaU B. Fuad Tuksalın aldığı essP' 

tedbirler ve memurlar arasında yapı~~ 
doğişiklilı:!Pr sı>yesinde hMlr nlifus ~ 
resinde halk Merinin sürntle ifası hus"" 
su intizam altına alınmai:a başlamı~ıt· 

Nilfus dairesincle yak:nda gece m~ 
tsi tatbik edilmek sureilyle milteral<1r1' 
i•lPrin bir An evvel tasfivesine ı:~h,.ılr 
caktır. 

~~~~,o>-~~-

- Oh, Kayaya karşı 7Rlimane hareket 
etmek l<temiyordum. Fakat n" yaptırı
mı kendim de pek i'{i anlamıyordum. 
Birdenbire KayA eU•rimi kevradı, du
daklanna götiirdü ve dudaklannın tlt
ı-Edi~ini hi~settim. 

tahsisat kovdurulması ve her nevi mü
essese.t n~ hal ve vakti müsait olanlara 
ait mahallerdeki amil ve mahzurların 
kendi v~oitile izalesinln temin k1lınma-
11 sureti!~ bu çok ehemmiyetli i~in bü
t{in gerek1,.rlnin yerine yetirilmeslni ve 
!İvri ıineklerin uçma z11manı gelmek 
Üzere bulunduğundan alakadularm der
hal vazifeye sevki ile bu hu•usta geceli 
~ündüzlü meMİ ve gayret gösterilrııe'!lll
ni ve faaliyet oafah~hnd•n 15 /Mo.-t/ 
1941 tarihinden itiba~n her on bC'.' 
r:ünde bır villyeıe malumat verilmeııinl .Sehrfmjzden Gidenlel' t 
ehemmiyetle rica ederim. Miilkiy" miifettislerinden B. 'N~a 

2 - fzmiT belediye riyasetine: Kay- Afyona, Ticaret vekaleti mJ!etti~l•ril" 
m•komlıklara: merkeze bağlı nahiye den Alaettin Abono7oğlu ve ödemi•.~!.: 
müdürlülcl"ine ve merkez jandarma mal<amı thsan Kudan ()d•mişe glın..., 

Bir fı<ıltı !~inde: 
- Yıldız! dedi. Ferhat on r.ltı yasınd 

C'Oouklann sevmPk ne o!du"1.ın11 bıı.,,.,_ 
<liklerini iddia ediyor. Fakat siz btmun 
do;rru W.madığını bilivor<1.1nuz, de~il 
mi? Seven insanlar. id•allerine t""adüf 
et1ik1•ri zaman. kaç Yll<ında olur1nna 
ol~unlar, gp~ekten srvıı,.le-r. tııııte siz de 
brnim id•a!im,iniz. Yıldız. Hem si,ln 
de, benimle böyle konuştu"ıınuz ve ba
na böyle bak1ı'hn.ız için, si7in d• ·~vdi
ğinizi biliyorum. - BtT.IUEDt -

komutanlığına yuılmıtt~ır,;.. op,~•ll!!mıoiı'ii"iiriidiiiriiı.••••••••11'1!1••--, 

B U G V N L AL E efe T,..! fon: 27S3 
AVCI TA U U 

2 •• , ZAFERİ 
3 •• TORKÇE R ARP JUR MALINDA 

TARANT NtJN 80MB DJMANI 
4 •• Rumca Yunan arp Jurnalında 

Yunan • İtalJ&II harbının ilk jurnali 



~ 'tA"T CUMARTESi l9ılt YENi ASIR SARtl'E J 

'tenr bir proje Amerika yeni 
büyük zırhlılar 

Adliyede tayin 
ve terfiler "nıerika tay

:Yareleri ln~liz 
nakliyatına 

:Yardım edecek 

lzmir Aaliye ikinci hukuk hakimi Ali 
yapıyor Ulvi Okay, 90 lira maaıla terfian adli-

-<>-- ye baş müfettişliğine tayin edilmittlr. 

ika L.L lzmir icra hakimliğine terfian lzmir 
Vaşington. 21 (A.A) - Anıer uwı- ıulh hukuk hakimi Cevdet Meriç. Edre-

rl müteha9S1Slanndan biri mebusan 1n:ec- it h ktık hakimliğine terfian lzmir ah
lisindeki beyanatında iki Okyanus filo- km. u '-! Ih hukuk hakimi KAzmı 
1 takvi . . . hazır! pro~ amı taruo ye ıu 
annın yesı ıçın . anan ,,- Akııt tayin olunmuş, bunlarla Seferihi-

ram esaslan arasında derpış edılen OOş hakimi F h ı t alın maaılan 60 li-
zırhlının beheri 60 - 68 bin tonill\toluk aad 

70 
li e m kn lmlflır 

4.1tı • 1 olacai'-ını ve bu zırhhbnn dünyanın en ra an raya çı arı · 
.\ti e~ıfıa ta,yareJer bil! uk harp gemilerini t~kil edeceğini 50 LiRADAN 60 LiRA YA TERFi 
1 Qllfifıte Mihllel' gemi• söylemiştir. EDEN HAKiMLER: e,.,,.i fıollayıp İngiliz o lzmir ağır ceza azasından Abdurrah-
......... ipl-ine ha .. - Belgrad kararını . man Bir, ikinci ıulh ceza hakimi Behçet 
-. ~·- ıın::r Türkay. lzmir ahkamı şah-iye sulh hu-

~ DePecefdeP.. verdi mi J kuk hakimi Adem Balkıs, Kuşadası ce-
'-is ~ork, 21 (AA) _ Nevyork Tar· za hakimi Ömer Kayalı ile lstanbul 
tilrt hıetcsinin Vaşington muhabirine [ Ba~taTafı 1. ci Sahifede ] :nüddeiumumi muavinliğinden lzmir 
~ ~ll"lington hükümeti İngiltere~·~ mişlerdir. İs tifa eden nazırlnr liberal te- • ı:lh hukuk hakimliğine tayin olunan 
~q., g•lür..cek gemileri, şimali Atlantik ın• yiilleriyle !o'lmm.- zev:ıttır. C ilişlroğlunun maa,lan 50 Undan 
~nllsunu ~tikleri sırada. bombar- İstifalard1n bir n tire çıkarm:ık be- 60 liraya ylik•elmiştir. 
lıııo ndtayYarelerinin himayesi altında nüz mrvsims;z ise de başvckl ve lınri· 40 LiRADAN 50 LiRAYA TERFi 
"ııı.k urnıafıa matuf bir projeyi tetkik ciye nazınnın yal nda Alm:ınyavn 11:i- EDEN HAKiMLER , 

hu tedir. dcrek Almanya • Y11~oslavya anlasma- İzmir aVır ceza. mahkr-me"i aza~nndı.n 
1,,d Pt-oieye nazaran Amerikan bom- sını imza edecekleri haberleri ısrarla l •mail öğÜt, üçiindi sulh ceza hakimi 
~ ;'•n tayYareleri iki~er ikişer uca- dolasmaktndır. Bu da Alman talepleri· Ömer Kayolı, sulh hakimi Zübeyde y c
lo;y •rııör, Labrador, Groenland, İs· ne bir teslimiyet alameti sayılabilir. !<in, Urla hukuk hakimi Şerif Kolhanın 
'lttek ı·e lrlanda arasında devriye gc• Ofi ajansının Belı;t"addan dün istihba- moa~lan 40 liradan 5 O liraya çıkanl
bial't \·e bu sııhalarda düı;man denv.al· nna göre Yu!(oslav nazırlarının bcllı i de m·,tır. 
lııkd· Veya kor.;an gemileri gördüklcr• u&zar günii Bcrline gitmeleri muhtemel- YENi TA YINLER 
l~tiı'tde vapur kafilelerine refakat eden dir. 
~i; lllnhriplerine bunları bilclirecek· l'RI,NS POL\P.11 MÜLAKATLAR! 

Si • Bel~ad 21 (A.A) - Najp Prens Pol 
il ))!l;F.n GİDEN FİLO KUMAN- ciün basvekil Sveıkoviç ile ba~,·ekil mu
S~ :-tNJN SÖZLERİ.. avini Ma~eki ve lıadc'ye na71rt Mar-

lıı ~ •r. 21 (A.A) - Amerikan filo km·içi kabul etmiştir . 
loıı .:.,tıııe verilen ziyafette amiral Nev- ESKİ BASVEKİL NEREi'E 

..._ - •l1U1ık sun!arı söylemiştir : GİDİYOR? .. 
il ı~· Anıerika demokrasilerin müdafaa- Lcmdra. 21 (A.A) - Eski Yugoslav 
~ hiç _bir zaman ~e~balarını b~ basvekili B. Stoyadinoviçin Yugoslav
llıı ""-ltclaıif etmiş değildir. B. Ruzve - ~...dan hareketi hakkında •Noyc Zürher 
'lııit ~, •ri bütün Amerika halkının aı Zaytungıruıı Belgrad muhabiri tarafın-

l'tııa terceman olmaktadır. dan bildirildij!ine göre eski bawekUin 

0~1aane duaPulda 
f'ddeııı ,,,.,. 
~lftaleuoı uar .. 

""1 ~ra. 21 (A.A) - Gümü~hane
~ l•1en bir telgrafa göre. tiddetli 
~~an sebebiyle Kop ve Zigan• 
d~tııı karlarla örtülmüş <re münakalat 
~t.,, "tttar. Münalı:alitın biran evvel 

... için çalı.,lmaktadır. 

Yunanistanda kalmıyacağı ve oradan 
sadece geçeceği zannedilmektedir 

Arnavutlukta son 
vaziy~t 

( Bcışt<ıMfı J. ci So.hifede ] 
Aıina. 21 (A.A) - Yunan emniyet 

nezaretinin tebliği: Düşman tayyarele
ri Girit köylerine bombalar atm1'lar<lır. 
insanca zayiat yoktur. 

Kadırlı sor!!ll h.,_ kimliğine Mf!nemen 
sorgu hakimi Behçet Akb•y. Urla coza 
hakiml iğine Datça ıulh hnkimi lh•nn 
Ergi~ . Y.•me müddeiumumiliğine Boşi
ri sulh hakioni muavini Cemal Akıu, 
Beyşehir müddeiumumili[i:ine Seferihi
sar müddeiumumL~i Hasan Kam.il Öz
kent, l.zmlr aza muavinliğine Dur!\unbey 
li hakimi muavini Selim Demirelli tayin 
edilmişlerdir. 

----<o,ıo----

B RNOVADA 
ACAC BAYRAMI 
Dün ~t 11,5 ta Boınovada ziraat 

mektebinde ali:aç bayramı yapılmı<rtır. 
',forasimde vaU, tllmen komutanı, Bor
nova bolcdiye reisi ve sair zevat hazır 
bLı1unmuc::tur. 

Ziraat -m•kteblnln gilzel bahçesi ge
zilınl• ve hir milsamere de verilml•tlr. 
Mer.Sinı saat 3,5 ta bibr.l§tlr. 

Bulgaristanda 
olmuı? 

neler 
w LE! - .J 

JZMİR LİSESiNDE YETiŞENLER CEMIYErt 
REISLJOIHDEH : 

Öniimilzdeki 25/3/19il salı ı:Unü saat 15 te İzmir Erkek ~inde Cem>-
--<>- yetimizin umuml topbnllSI yapılacakbr. Sayın Azamwn mezkilr gUıı ve sı.-

[ Ba§tııM/ı 1. ci Sllhlfed. J atte toplantıda bulunmalan rica olunın. 
RUZNAME: 

nebi ,ebeke.ı de keıfedllmlııir. Beyan- 1 - Kongre reh ve kltiplerlnln seçimi. 
nameler dai;'ltan tebeke menıuplan ıev- 2 _ İdare heyeti raporunun okunması. 
kif edilmit ve her feYİ itiraf etınitlerdir. 3 - Blan<;onun tetkiki.. 
Bir ecnebi devlet & ..... hına easq.oluk J'&• • - Yeni idare heyeti ve mürakip seçimL. 
pan bir teıkilat ta meydana çıkanlmıt- • 5 - Dilekler.. 1121 (688) 
ttr. Bu t.,.kilitın ekaerlal ecnebi olan -------------------------------
ajanlan askeri mahiyette malumatı top
lamağa mecbur edllm~tir. Teıkilatın 
çok para11 olduğu anlqılmlf •• t ... kif 
edilen bir ajan tam itiraflarda bulun
muıtur. Tahkikat yakında nihayetlene
cektir. 

fngiltere harbı 
[ BCI§taM/1 1. ci Sllhifedc ] 

KENT SAHtLLERtNDE 
Londra 21 (A.A) - Kent sahillerine 

taarruz eden düşman tayyareleri bir şeh
rin sokaklannı mitralyöz :ıteşine tut
mt•• ve iki noktayı bowbalanu.şlardır. 

Bu sabah cenubu şarld lngilterede 
hır yere bombalar atılm•ştır. İnsanca za
yiat yoktur. Hasar pek azdır. 

BtR AI.MAN TAYYARF.St 
DüSüRüLDü 
Londra 21 (A.A) - İngiliz amirallık 

~•iresinin tebliği: Bir Alınan pike bom
bardıman tayyaresi bir mU..,.Uah balık
çı r,emisi tarafından dil5ilrülmüstür. Al
l'!'On tayyaresi gemiyi botırmak için pike 
hücumu yaparken b•!ikcı g•mlslnin 
mitralyfücü.<ü mlltemadiyen ~teş etmek
te idi. Tayyare, gemi yanına düşerek 
paf'l:alanm

0

ı<tır. Balıkçı remlsinde Dt' 

ölen , ne de yaralanan yoktur 

tNGtLtZ HüKüMDARLARI 
PLThruTH'TA 
Londra 21 (A.A) - Kral ve kraliçe 

Plimuthu ziyaret etmişlerdir. Amerika
dan devredilen torplto muhriplerinden 
birinde gezmişlerdir. 
LİMUTA YAPILAN ettCUM 
Londra, 21 (Radyo S. U.10) - ~ 

tebliğ : Britanya üzerindeki dUn geceki 
hava faaliyet! Lond.ra ve Pllmuta has
redil.mi<tir. Plimutta bir kaç yangın çık
mıstır. Bunlardan bazılan mühim ise de 
hepsi sabah olmadan kontrol altına alın
mıştır. Lond.rada hasar ehemmlyebi%
dir. 

Sıhhat ue içtimai Muauenet uefıCiletinden : 
761 sayılı •Türk Kodek.'1• hakkındaki kanun ve 4/ 2/1929 tarih ve 2708 

sayılı kararname mucibince 1 haziran 1930 tarihinden beri meriyette bulu
nan birinci tabı ~Türk Kodeksi• Din hükmü 2 ağustos 1939 tarih ve 15135 
savılı kararname ile kaldırılmış ve bu kararname mucibince yeniden tanzun 
edilen ikinci tabı •Türk Kodeksb bu kerre neşredilmiş ve meriyete konul
muştur. Bu kodeks beş lira mukabilinde Ankarada Sıhhat ve İctirnal Mua
venet veklletl levazım memınluğunca ve İst.anbulda Sıhhat ve İçtima! Mu
avenet müdürlüğünce satılmaktadır. Ta~aya ııönderilecek Kodeks bedeline 
ayrıca elli kuruş ambalAI ve posta ücreti UAve edilmesi !Azımdır. Keyfiyet 
ilıln olunın. 22 - 27 1078 (686) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri 

Taj 
No.su Nevi 

D. 5 İzmirde Ahmet ağa mahallesi 2,2/ A. Altlı üstlil 
birinci kordon konak vapın 2/B. Depo 
iskelesi karşısında 1303 M2. 

KıymÇi. Depozitosu 
T.I. 

140.000- 28.000.-

Ada 209, parsel 2, • 
C.150 İzmir Ahmet $ mahallesi l,3,5 

İkinci kordon caddesi Adliye 
dairesi karşısında Cümhuri-

İki depo bina- 110.000- 22.000-
sı ve yarım 
masura su .• 

yet bulvarı 1344 M2. 
Ada 209. parsel 1. 

Y ukanda izahatı yazılı eınlAkin satış bedeli tamamen peşin olarak öden
mek üzere kapalı zarfla arttırmaya konulmu.ştın. 

1 - İhale birdir ve kat'idir. 16/4/1941 tarihine müsadif çarşamba günü 
ııaat 14.30 da İzmlrde Banka binasında yapılacaktır. 

2 - Alıcı olanlar Bankamızdan alacaklan şartnameyi okuyarak ihale gü
nüne tesadüf eden 16/411941 ~ba günü şartnamede tarif edildiği veç
hlle teklif zarflarını teklif sahibinin bir vesika fotoğrafı ile saat 14.30 za ka
dar buradaki şubemiuı tevdi etmeleri ve daha fazla tafsilat almak istiycnle-
rin her gün Bankamıı.a mllracaatlerL 22 - 10 1124 (690) 

l$TAHBUL BELEDIYE$İNDEN: 
Takslın bahçesinden Teksim meydanına giden e•kl kışla sahını dahil!ndcki 

)'tlllArın Minat ve muha'2za dıvnrlan inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
ko'lulmuştur. Keşif bedeli 25988 lira 98 1ruruJ ve ilk teminatı 1949 lira lT 
kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri, genel, husust ve fenni şart
na:uleri proje kep hUIAsaııile buna müteferri diğer evrak 130 kıınış muka
bilinde belediYe fen işleri müdürlüğ(lnden verilecektir. İhale 3 Nisan 1941 
per9f'mbe günü '!aat 15 te daimi encilmende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektuplan ihale tarüıinden sekiz gün evvel belediye 
fen işleri müdürlüğüne milracaatle alacaklan fenni ehliyet ve 941 yılına ait 
ticaret odası vesikalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazır
lıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar Daiml encümenine 

:"'1aıı ue ~ytaın 
la anııass aınıani 
A. eyeti toplandı.. 

BiR iT AL YAN YARBAYI ESiR 
Atina. 21 (A.A) - 2~ mcı hragn'."1\

leklil.er lejyonunun 7 3 üncü taburu ku
mandam yarbay Cilvo dün alınan esirler 
arasındadır. Cilyo Muuolinirıin yt"ğeni
dir. 

BV GUN TAN Telefon 4248 venr.eleri !Azundır. 19, 22, 27, 31 1054 (6~2) 
NOT - 19 mart tarihli nüshada intişar eden birinci ilAndaki ihale tarihi 

3 nisan 941 olarak gösterUece~! yerde sehven 2 nisan ve Ticaret (Odası) ve
sikalariyle deneceği yerde yalnız ticaret vesikalan denınlştir düzeltiriz.. 

'l,lc:anı, 21 (Hwıual) Emlak ve Ey
lopı. •nkaaa heyeti omumiyeai bugün 
·~ _m,..... idare ınec:liainin raporu 
ıı:harak taavip edi~r. Azadan B. 
Ji.i~ll1a1hlave Muhlis yeniden idare mec.. 

•• "' nna seçilmitl<Tdir. 

1 •o 
,.~11.»etlerin hauada 
.., rtarıoaffaJuyetleri 

""• 
0
:kova_ 21 (A.A) - cTan ajan

ı.,; ı,~0'• Çerovski tarafından idare edi
>lt;n b Sovy.,t tayyareıl hiç yere inmf'k
~ bıQ ku~ Okyanoıunu a~ek aureti>:le 
lır. ilonıetrelik bir meaa{e kaıetmıı-

-l' ro 
"'Gnca ispanyanın 
'l' Glı Oldu.. 

~d~"a. 21 (A.A) - D. N. B. aj:ınSl 
~~'<arı 1':j:: İsı:ıanyol Fasının emiri Molla 
liı-. llu un merasimle Tancaya girmi~
lııq il~- SUretle Tancanın İspanyol F .ı.-

•ıakı teyit edilmiştir. - ro,_ __ _ 

~ A.NYAHIN 
~~"an elçifijf .. 

A.•lta "'- 21 (A.A.) - Romanyonın 
~l"t~a •!çisi B. A!.ksandr Telemok 17 
'••• l'ne$redilen bir emirname muci

"lilııu,. ~hran .!ç!Uğini yapmağa memur 
tir. 

AFRlkADA INGILIZ iLERLE· 
YIŞI DEVAM EDiYOR 

;' ku [ Ba.,"faTaf• 1. ci Sahifed~ ] 
l · <ıbı.,,"'-'etlerinı.n Eritrede, A.'lltıarada , 
~).,:."'.:arı>te mutat ve muntazam faR
...". ~ uıe devam ederek dli<:mana her 
~ zayiat verdirdi!fuıi bildiri-

ı .. Glark Gı!lbl4! P.far n Davisin yarattıkları 
Neşe, Zl'vk heyecan dolu şaheserler 

T YMISE GORE BALKANL4· 
RIN BUGONKO GÖRONOSO 

RAB t L Ve K A B t L 
2··TURKÇE Ba baros DEVRİNDE VENEDİK 
2 - RumC'a Yunan H rp Jurnal Yunan - İtalyan &arbı 

[ BaştaTn.I: 1. ci Sahifede ] 
Z"eikovlt; Bel~dla lt~Tlio ara!'lmtls 
m"'!kik doknmu:, ve son 15 ırfln zurCmda 
Berline JZ dera ııidip gelmi~tir. 

Tayınisin diplomatik muharrir! yazı
smı şöyle bitiriyor: 

Bu mutat oyunların hiç bir tesiri ol
mamıstır. Yugoslavlar bütiin vakıala•ı 
mütal5a etmek fü~re kendilerini istica
le kaptırmıyorlar. 

----c,no---

ZAYfVESIKA 
41 inci tümenden aldığlm asked ter• 

hi, t"'lkcremi zayi ettim. Y enlsini çıkar
tac,vımd •n e•ki•inin hükmü kalmadığı
nı il"" d-.lm. 

Kayseri viliyetinin Tahlls nahiyesi 
Kuruköprü köyünden 314 doğum

hı Şükrü o"lu Ab'l .. 1l•h 
., (685) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN : Aııkara radyosu 
1 - Yola kalbtrlilmei< üzere lstim-8.00 Pro!(mm ve memleket saat ayan. 

S.03 Ajans haberleri 11.18 Müzik pi. 8.45 lak .. d.il•n ••ki yol b•de•teni 904 ncü 
9.00 Ev kadını - Yemek Li<tesi .. 13 30 •nkakts 342 ada"ın 32 ıavılı paro•linde 
Program ve memleket saat a.Yart, 13.:ı:l 11-33 •ayılı clükkônın yıktınlma .. ala
Müzik : Tilrkçe plaklar 13 50 Ajans ha- na ait olmok iizrre enkuının ... ıı ... yazı 
berleri 14.05 Müzik : Türkçe Plfildar.. 1 leri müo:?iirlü~rd•ki keoif ve şartname-
14.20 Müzik : Ri11aseticümhur bandosu .; ~hile acık artırmaya konulm,.,tuT. 
)5.00 Müzık (Pi.) 15.30 Müzik: Kon<er Keoif bedeli 24 lira. muvakkat tomina· 
De let k'mservatuvanndan nPklen nl!1- tı 1 lira 80 ku..,,,tur. Talipl•rin t•mlna
riyat 18.00 Program ve memleket saat •ı iş ba"bsına yatırarak ihale tari'ıi olan 
avan 18.03 Konu.<:ma : Ziraat takvimi.. 24/3/941 ~•zart...i l!'Üni! nat 16 da 
1~ .0R Müzik: Radyo caz orkestrası 18.40 •ncümene mnra< .. atl•n. 
MUzik · M11raulı sazlar takımı 19.00 2 - Yolo kalbedilmelc llz•r• ist•.,,•iil' 
T<onu'ITTlll (GiinUn meseleleri).. 19.15 •dil,,., Y"l b • .ı.,.t•"lı qo~ neli •nk~kıo 
Müzik: Köy türküleri .. 19.30 Memleket ·'41 acl •"ın 2~ p~rs•lindeki 22132 •"
•aat ayan ve Ajans haberler! 19.45 ,~ı, dHkHn•n ınktınlrn~., alana alt ol
MUzik : Se<'ilmis sarkılar 20.15 Radyo .,,.Jc Üz•r. .. .,k~r•nın satıf! yazı lşl•rl 
~""ete•L 20.45 Müzik : Radyo fasıl he- rnüdi!rlüırtlnd•ki şartnameal •ec;hll açık 
\•eti .. 21.15 Konuşma (Kitap saati) 21.3~ .-rtırm~ya konulmu~tur K.,..if bedeli 8 
Müzik : Radyo salon orkestrası.. 22.30 ~ira muvakkat teminatı 60 kUTllttı.r. Ta
!\fc>mleket saat aYart. Ajamı haberleri, "iplerin teminatı i' !:.arka••na yatırarak 
borsalar, fiatleri... 22.50 Konuşma (İngi- Flıale tarihi olan 24/1 /9'41 ptU"artesi 
lizee - Yalnız kısa dalııa posfo•iyle)22.50 r:üni! O"at 16 da enc~mene müracaatla
•y'!lizik : Cazbant pi. (Saat 23 .10 a kıl- n. 
ela~ yalnız u~un dalga Ue) .. 2:1.25 - 23.30 
Yannki Prorram ve kapanış .. 

t) 13 17 22 (572) 

ZAYİ VESİKA 
Bayındır askerlik ıubeslnde kayıtlı 

Teraana fabrikasından almış olduğum 
aakeri veıikamı zayi ettim. Yenisin! çı
kartacağımdan eskisinin hükmü olmadı. 
ğtru ilin ederim. 

At.ancak karakol ıokağında No: 
16 da 314 dol!umlu Bavmdırlı Kl\

zım oğlu Adil lmer 
1125 (687) 

19~1 
KOLOf~YASI 
Euacı KEMAL AKTASrN 

ŞARESERJ.~:RlND~ ~
ffİLAJ. ECZANE$f 

DiKKAT 

Yddız Dik"<!! Atölyesi 
Saime Özgören 

S üncü Beyler 851 Sokak 11 No.,. 
ftftldettiğini sayın mü~erilerine bil

dirir_ 1 - 5 (565\ 

Birinci """' miltehassıs Doktor 
Demfp il KAMCIOOLV 

Bronşitlere KATRAN HA ,Hl EKREM 

İş Cetveli 
. ' 

Muafiyet ruhsatname>ıini hi\iz fabrikaların verecekleri İ$ CETVF.Lt mat
baamda kalın ve iyi Ur:ıda basılın,.tır. Beher formasırun fiati posta Ucretı 
ile 50 kuruştur. Tediyeli de gönderilir. Aydın : HİLMİ TÜlffiL matbaası 

Ortaklar Tarım Kredi Koope· 
ratifinden: 

Cinsi Mevkii 
I LA H 

Köyü Dekar Takdir 
edilen kıymet 

Lira 

Tapu ""nedinin 
Tarihi No. 

İncir balıc;e.si Yel beleni Ortaklar 19 900 Haziran 933 18-19 
Zeytinlik : 20 150 20 
Zeytinlik Camlık Dereköv 7 350 : 17 
Zeytinlik : : 6 250 : : 21 

Hail tasfiyede bulunan Reşadiye İncir müstah.;llor! İtiber Kooperatif ban
ka"1nın tahtı ta"tlrrufıınds bulunan yukanda yazılı gayri menkuller 13 mart 941 
tarihindrn itibaren açık arttırmaya çıkanlmıştı:r. 

İhale 29 mıırt 941 cumarte~i günil Ortaklar Kooperatif blna"1nda yapılacak
tır. Satış bedell pe~indir. Arttırmav:ı l~rak edecek kimselerin yüzde on ııe<r 
akçesi yatınnalan meşnıtfur. Talip olanlann satış şartnamesini ııörmek O•...., 
Kooperatife müracaatlerl Ufuı olunur. 16 - 19 - 22 1014 16.12) 

HERKESİN PROGRAM/ 
Bugün İDE 1 

Atatürk caddetılnde Şehir ot•ll bah
C'f"ııt\nin tt"ııııl!it~tiyle hhliltte bir aene mOd
d .. ıle kiraya verilme.! yarı ı,!erl mlidür
lüğiird•ki şartr~m••I •e«hile bir ay 
müddetle paz"rlıia bırakılmıttır. Mu
hammen ıen•J;k bed~li !can 1000 lira 
muvakkat temlnatt 75 liradır. T •llple
rin teminatı. it banlcasına yatırarak mek

Cilt ve Trnaslll hastıiİıklan ve 
El..ETtTRl:K TEDAVİLERİ 

Birine! Bf'ylrr Sokab No. 55 ... İzmir 
~11hıımra Slnema!ll arka•ında sabahtan 
ıılcıama l<Jıd,.. hım.Tannı lı:abul eder. 

TELEFON: 3479 (489' 

hAI. .. ALA YKA NELSOHEDDY 
ILONA Massey 

l'OMTYLER İLK DEFA 

ESRAREl-GİZ ÇİFTLİK 
•• f'OJC JURNAL RENKLİ iKi 

~······ 8•~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '· L!\R : 11.15 - Z.15 - 5.15 -8.15.. Cwnartesi, pazar sabah 9.3t da 

buzlariyle "e gazino i•lerlnl idareye eh• --------------
liyetl oldufuna dair belodiye riy....,tin- nın pazute.1. çarpmba ve euma giinle
den alacaklan v••ihhrLı 4-4-941 tar!· ri saat 16 da enclimene mGracaatlan. 
hinden 16-4-941 tarihine kadar hafta- 20 24 29 3 1094 (665) 

vna •et almi F,ncttrnenJ11den : 

r,!!O"""'!!!!!!lı=:tl• , 93 SriİEDENBERl BÜTÜN DÜNYACA -==,,,,..~"l'i 
•, TANINMt.Ş 

-ıaıı~ı:ıı---df_~ 
ANTIMA.GNETlıı:f 

EtECTION İnciraltı yolunun iltisak noktasından pili meydanına kadar olan lasınının; 
İ•mlr Hava gan katraniyle kaplanması (6507) lira (90) kuruş k.,ıf bedeliyle ;;;_ ..... ••A•c .. 
?213/1941 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık elariltmeye c;ıkanlmıştır. c lRUşTO .SAATl'lllN,lu,......t.. 

Taliplerin m3!0mat edinmek tlrere her ,Un V!lly<'t Daim! EncUmeni kale- ; B.ZAt1AROF, HOtuıınct ka•••"' 
rih "" o.GA9A'Y' Yol Bıd.•t•"' 

mine ve ek•iltmeye ioıtirak için de ihale ta 1olan10/4/1941 pe~be güntl !::! M.Fıtvzı KA$ı..ı, Bole.tar 
saat (11) dr yüzde '1,5 temlnatlariyle rhliyet ve•ikalannı hilmilen Encilmene 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ m_Ura __ ca_a_t_ıe_r_L. ________ 22_~ __ 2_s_-_3_~_ı....;,, __ 1_123 ___ <_689_l ____ ~ı,.1...,...ı~:~ı°P;~;R~t:.ı:.::İtl:~~ll:.::,:•~Bt~.~ll(.;.;;«)•l\;.;;;;..;~;.;,;;,,;;;~~ı:..ı.ı~:~C:~fJ~/~~~~l~·~~i~~~~A~R~~-"' 

FOSFARSOL 
l<AN, KUVVET iŞTiHA ŞU~UBU 

FOSFARSOL, Kıınm en hayati kısmı olan kınnm ynvarlanklan tazeliyenok ~o~alltr. Tatlı iştah temin e~••· VUrııda 
devamb rendik, dinçlik verir. Sinlrlerl canlandırarak a9abi buhranlan, uykusutluğu ı:fderir. Muomıld ınlubaılarda, 
barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatilnieye, Sıtnıa nekahatlerinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta 
şayanı ha~eı faideler temin eder. 
FOSFARSOL'ün: Uii:er bütün kuvvet •ııruplarmdan OstUnlUğil DEVMlLI BİR SURETLE KAN, KUVVET, lŞTblA 
TEMİN h'TMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal cöstermesidir. 

Sıhhat Vekiletinin ıesml müsaadesini hai7dir. Her enanede bulnnnr. 



SiY ASI VAZİYET 
---o---

Atlantik mu
harebesi büyük 

bir şiddetle 
devam ediyor 

--<>--
Radyo gazeteoine göre Atlantik mu

harebet>inin bütün tiddetiyle devam et· 
tiği bildirilmel<tedir. Bütün Alman de. 
nizaltılonnın Atlantiğe yaptıklan ve 
lıatti Amerikanın emniyet bölgesine 
girdikt~ri habe• veriliyor. A.merik11n 
ıa•etrleri bu vaziyette AmerikAn aahil
Jerird~~ it1baren açık mesafelere kadar 
sem.ilerin Amerikan donanması tarafın .. 
dan himayesini musırrane iıternektedir
ler. Amerika bunu yapana lnıilterenin 
vazifesi bir bayii kolaylqmıf olacaktır. 
Bu takdirde Amerikayı mihverle harbe 
ıürüldiyecek kuwetli bir adım daha 
atılacaktır. Mihnr devletlerinin birle
ıik Amerikaya Te bilhassa B. Ruzvelte 
lıarfı vaziyetleri gittikçe ıertl.,.mekte
dir. Mihv .. r, demokrasilere yardım ka
nununu bir türlü hazmedemiyor. ltalyan 
Ye Alman gazeteleri buaünkü muhare
beye Avrupa ile Amerika lat'ası arasın
da bir kıt'a mücadelesi rengini vermeğf" 
çalt•ıyorlar. 

Tribüna gazetesine göre iki kıt
0

an1rı 
hirbirin.i istila elmesi mümkün değildir 
Mihver !ngiltereyi Akdenizden attıktan 
ıonra mücadele iki kıfanın biribirinr 
ablob•ı <eklinde ilanihaye devam ede. 
celctir. Mihverciler ~imdiden l>öyle bir 
müccdeleyi göze almaktadırlar. ltalya 
nefes aJ.,,ak. için lngilteTenin Akdeniz .. 
dıen ko·~ulmas1n1 esas tuttui;ına ·gÖrt
bunu harbın ilk h"edefi telakki etmek
tedir. 

Bugünkü harbı bir kıt'alar harbı say
m•k ham hayaldır. Almanlardan baok 
diğer bütün Avrupa milletleri de fngiJ 
tere ve Amerika ile bcraberdirleT. Mih· 
vn\n Polonyalılar. Çekler. Beldlcalıb• 
Hollandalılar ve Norveçliler gibi l•til& 
ettiği memleketler hft.lkı namına müca
dell" eder gibi tav·ur t~kınması f"ı'lTİptir 

BiR HAZIRLIK 
1ihve-r Şl.'&Zeteleri Japon harıciyc na

ı:ırı Matsuokanın Berlini ziyaretinde ya
pılacak içtimaın hazırlı~ı ile mcşf!uldur .. 
lar. Söylendiğine göre Almanya Japon
yadan derhal harekete geçmesini iatiye· 
celctir. Anlaşılan Almanlar Japonvaya 
mayı.,ta fnS?iltcreye kar~ı lı;til3 harckrti
nl" gİIİşcceklerini söylemi-,lt"-rdir. Ja
ponyanın Berlin ata~emilteri Tokyoya 
vanr vanmaz yaphih bcyanaita Alman· 
ların henüz bütün deni.zalblannı ve tay
yarelerini kullanmadıklarını ve bunlRrı 
may1s ayı taarruzu için hazırlad1kların· 
aöylcmi tir. Görülüyor ki geçen sen<" 
aiu~tos ayı için yapılan propagand ıo 
timdi mayıs ayı icin yapılmaktadır 

BERLIN VE VIŞI 
Bcrlin aözcfuüne göre amiral Darla 

nın Pariı seyahati vaziyeti de~i~tirme
miştir, Vişinin Almanya ile iş birliği Rİ .. 
ya.eti takip edeceğine delalet eden hic 
bir emare yoktur. B. Ruzveltin nutku
nun Viside büyük tesir yaph~ı tahmin 
edilmektedir. Almanya Vi.irıin !n<'ilt•
re ile ataaını açmağa çab~mısh. Amcri
lı:anın müdahalesiyle bu ihtilaf h•lledil
mi!it~ benziyor. 

BALKANLARA GELiNCE 
Balkanlarda siyasi faaliyetin aiırhiı 

Yu .. oslavya üzerinde toplanmıshr. Yu
gos-lav kabineainin içtimamdan ıonrP. 
n•<r~dilen tebliiite harici me<elelerin 
p:örü•üldüğü bildirilmiıtir. Vanlan ne
tice hakkında mhlUınat verilmemiıtir 
Yabancı bir kaynaklan sızan haberler< 
göre adliye, içtimai muavenet ve nafuıı 
nazıTlan istifa etmişlerdir. Bu haberir 
kaydı ihtiyatla telikki edilmesi lazım
dır. Zira Ankadaradan Avala aiansiylc 
yapılan bir temas bu haberi teyit etme. 
miştir. Anlasılan Almanya Yuı:oslavva
dan üclü pakta girmesini btem~lir. Yu
ıo•lavya ise bunu kabul etmiyerek bir 
saldırmazlık paktiyle iktifa edilmeıini 
istemi•tir. Uzun müzakerelerden aonra
dır J.i ·dün alqaınki fevkalade içtima ya
pılmııhr. 

----....--~--

Beş lta1 van gemisi 

torpillenerek nasıl 

hatırıldı? 

Makine~"e 
'erilirken 

• • In2iltere Amen-
kaya yeniden 
üsler veriyor 

Londra, 21 (A.A) - Royter ajaru.ı

nın diplomatik muhabiri bildiriyor: c~
raibc denizinde ,.e difıer yerford<' Aro~
rikaya 29 sene müddetle bazı üslcr .. n 
kirara 'wilmesi hakkınıla Büyük Bri
trnya ,·e Birleşik Amerika hükümetle
r! arasında gelecek hafla Londrada bir 
anl;ı,;ma ımza edilecektir. Bu husll5t•• 
Birlesik Amerika mütehassısJariyle al3-
1'adar İngiliz memurları tarafından ya
rılan tetkıkat nihayet bulmuştur. -·--

IRAK HARIC!EE NAZiRi iLE 
EDENiN MÜLAKAT! HAKKIH· 

DA NEŞREDiLEN BiR 
DE~LARASYON 

Bağdat 21 (A.A) - Irak hariciye nl
zırı B. Suveyda Kahirede B. Edenk 
~aptığı son mülakat hakkında aşağıdaki 
deklarasyonu neşretmiştir : Fırsattan 
istifade ederek iki müttefik memleket 
:u-asındaki münasebetler hakkında nok
tai nazar teatisi için Kabirede B. Edene 
mülaki olmaklığım tabii bir şeydi. Keza 
crta şarktaki Britanya şahsiyetleri ile 
de tcınas ettim ve açık ve samimi bir 
surette cereyan eden görü.şmeleriınizin 
iki taraf için de tatmin edici neticeler 
,·erdiğini söylemekle bahtiyarım. Ayni 
suretle orta şarkta halen mevcut vazı
yetin gözden geçirilmesi iki müttefik 
arasında İngiliz - Irak muahedesinin çer
~1vesi dairesinde bir iş birliği lüzumu
nu teyit eylemiştir. Hiç şüphesiz lrakın 
ı-~ ttrbin musibetlerinden içtinapla ve 
&rni zamanda müttefikine karsı olan v<>
dbclerini tamamen ifade daıl'ln fayda" 
Yardır. ----·- -
A. Ajansının bir tavzihi 

Ankara, 21 (A.A) - Hariciye vekili 
Sükrü Saracoğlunun hiç bir ecnebi ga-
1~teciyc hiç bir mülakat vermemiş ol
duğunu tavzihe Anadolu ai.a.n~ı m~
zundur 

Yunanlıların lıcihraman 
lığını Londra mahfilleri 

talıdir ediyor •• 
Londra, 21 (A.A) - Londrn askeri 

mahfillerinde Yunan kuvvetlerinin bu 
hafta şiddetli İtalyan hücumlurına kar-

1 gö.c:;tcrdiklcri parlak mukavemt.·t hay~ 
mnlıkla takdir edilm,,ktedir. Bu İtalyan 
'1ücuınları 3 İtalyan hrkasının inhilali 
,.c 4 ilncü bir fırkanın da aı':ır zayiat 
~ermesiyle nihayet bulmuştur. İtalyan
l:ınn verdikleri ölü, yaralı ve esir ade
di 25 hin olarak tahmin edilmektedir. ----Vreme gazetesine göre, 

Yunanistana İngiliz 
lııtaatı Uıraç edHm!ş •• 

Belgrad, 21 (A.A) - Vreme gazete-
sine Sonradan bildiriliyor: Selanikten 
gelen y~lcular Yunanistana yeniden İn
~liz kıtaatı ihraç edildiğini bildirmekte
•lirler. Ayni yolculara göre Selanikte 
biivük bir a•kert faaliyet cereyan et
nektcdir. · 

Son Kıhrıs mü
lakatı ' e lng:. -
li z 2azeteleri 

rayrnis diyor lıi : rürlıl· 
;ye, İngiltere ve Yuna~ 

nistan arasında en f.ıat'ı 
lıarşılılılı itimat 

mevcuttur •• 
Londra, 21 (A.A) - Taymis gazete

sinin diplomatik muharriri B. Eden ve 
B. Saracoi:lu mülakatı hakkında şu sa
tırları yazıyor: 

İki nazır arasında geçen şubatta ya
pılan m!ilakattan beri Hitler tasavvur
larının bir kısmının su~a düştüğünü 
görmüştür. Yunanlılar adet üstünlüğüy
le kendilerini ezmeği istihdaf eden bü
yük İtalyan taarruzunu tardcttiler. Yu 
goslavlar, Yunanlılara taarruz için 
memleketlerinden geçit verilmesi hak

Londra, 21 (AA) - lngiliz hah- kında Hitlcr tarafından açıktan açığıı 
riye nezaretinin tebliği: izhar edilen arzuya mümanaat etmeK-

İtalyanın deniz aşırı ordusu ile muva- tedirler. İngiltereye gelince onlar da 
ula hatlarına hrşı harekatta bulunan Yunanlıları bir taarruz önünde yalru.z 
tahtelbahirlerimizin muvaffaluyetleri bırakmıyacaklarını en bariz bir şekilde 
hakkında pğıdaki tafsilat verilmekte- ispat eylediler. 
dir: Bu şartlar içinde İngıliz ve Türk hü-

Utmust denizaltısına kumandan Cay- kümetlerinin iki mümessili arasında ye
ley kumanda etmekte idi. Bu denizaltı ni bir mülakat faydalı gözükmekte id: 
Clü-,man harp gemi1erinin refakat ettiği Önümiizde çetin günler vardır. Halen 
ve tam yüklü ilci nakliye gemisinin dahil bazı noktalarda akamete uğ"rıyan Hitler 
bulunduiu bir gemi kafilesine muvaffa- hiç şüphesiz ileri atılmak çarelerini arı
lr.ıyetle n•ticelenen bir hücumda bulun. yacaktır. Alınan prQPagandacılan daha 
mu.tur. Biri 6 bin, diğeri dört bin ton simdiden Yunanistana bir ültimatom
olan iki nakliye gemisinin askerle dolu dan ve batta ültimatomsuz bir taarruı
olduğu görülmü1tür. Torpillerin infilS- dan bahsetmektedirler. 
kını çok eid<letli bir infilak daha takip Fakat Büyük Britanya, Yunanista~ 
etmiştir. Nakliye gemilerinden en az ve Türkiye arasında su 3.nda en kat'i 
birinin tamarntın imha edi1diY.i muhak- bir karşılıklı ithnat mevcuttur. 
kak nddc<lilmckteılir. B. EDES SEREFİNE RES~Iİ KABUL 

Kumandan C'oll•t'in idaresinde bu- Kahire, 21 (A.A) - Orta şarktakı 
lunnn lin;n.ue d~nizalt1s1 harp gemileri- HUr Frasız kuvvetleri kumandanı ge
nin refakat f"tti;{i bir gemi kafilesine nernl Katru dün aksam Eden ve gene 
men,up ve tam yüklü bir ftalyan iaşe ral Dil !Ş<'rt!fine bir kabul resmi tertip 
~emisine torpilini isabet ettirmi~tir. fa- ctmi!!ilir. Bu kabul resminde İn11iltert.-
te tlf"f'Y'İ! İnin derhn.l batttiı muhakaktır. nin :f.iısır elcisi. general Vevel, Edenin 

2500 "f"r ton111k iki düşman ia~e ge- müşavirleri ve İn~iltere elcilik crk&r.ı 
misini batıran Triumph d.,,,izalt,.ınal ve ~ener~! Katrunun genel kurmay he
kumnnda" \Vood• kumanda •tmekte yeti ve hür Fransız komL<yonu hazır 
idi. bulunıııuslardır. 

YEHJ A.SJR 

Yugoılavyanın ka- Almanya· .Mac:arbecllt 

Tarı ne olacak? __ ,..., __ _ 
Bel~rad, üçlü 
pakte ~irn .. ek 
esasını kabul 
edivor n u? 

---c>---
Belgrat 21 (A.A) - Of\ (F.ski Havas) 

ajansı bildiriyor: 
Belgrat matbuat mnhfiıl0rinde deve

ran eden rivayetlere r,öre ri;:n geC"c uzun 
sürtn kebine toplantısında a'ağıdaki ka
rarlar c>lınmı~tır: 

1 - Yu p:oslavva prrnslp H;bariyle üc
lü pakta girecektir· İmza protokolünde 
Yu~os1~vya Jehindt>: bazı tarH~]er ynp1Ja ... 
calrtır. Ru tadiJl~r şunh\r olac-aktır: 

2 - Yugoslovyanın bu~i\nkü hudut
ları üçlii pakta dahil bütün 'T!eml,.ketler 
ta.rafından garanti edil"'c~!rtir. Böyl~cr 
Bulgaristan ve Macarlstan Yugo~laY 
arazisi üzerinde topralc müclı"leiyatındCln 
carfına7.~l' edeceklerdir. 

3 - Yugoslavya ar.:ızisine biç bir <"C
nebi memleket ac:keri, hatta transit su
retiyle gir.niyecektir. 

4 - Yugo•lavya üclü paktın askeri 
teahhüUerinden müsell~h vardım ve bir 
harbe istirak kayıtlarında"n muaf tutu
lacaktır. 

5 - Avrupa yenidr·n tanzim edilir
ken Yugo.slavyanın Ege denizinde bir 
mahrece malikivet hakkı na7arı dikkate 
nltnarakhr. · 

6 - Yugoslavytı kendi P:-azi~ind(.)n, 
Üzerlerinde kontrol ve tevkif hakkı b~
ki kalmak •ortiyle harp levazımının ve 
vnrdlı ;ı..,c;;kerlPrin geçmf'~İnP mii.c;.aadc 
< ~ooe-ktiı-

7 - Memleketin dahili 
t--endi.ıı;:ini mihv~re dii~!llan 
"' .. opai!andalar ve 1elkinler 
eıklır. 

havalında 
gösİereePk 
menoluna-

8 - Yu~oslavya iktı<adivatını Alman 
;khsat ~istcnıinP m.·durnıa~3: ralı<ı:';lC'ak
tır. 

9 - Bu vesikanın gelecek ~afta Japon 
1ıari<.'ive nazırı Matsuokanın BerHni zt. 
vnrrtı" ec:::na~ında imzası muhtemc-ldir ... 

Nazırlar merlisi bac;vekil ~vctkovitir 
Tiyasclindc toplanmıştır C'rl•enin hitı
mını müteakip neşredilen re!'l"'ni tebli'i 
miizakerelerin tamamiyte haH hazır va
zivetin tetki"<ine hac;redil~iı!ini Oi1rlir· 
,,;ektedir. 
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~Amerika Mihver dip-§ 
~ = 
§ lomatik münasebet- § - -- -- -- -E /eri kesili yor mu? E 
= = § Nevyork, 21 (A.A) - Amerika ile S 
§ Almaııya ve İtalya arasında t~i;ılo· § 
: malik münasebetlerin kesilmesi ih-;: 
§(İmalinden bahsedilmektedir. § 
§ Y cniden bazı italyan konsolosluk- ;: 
: !arının kapatılması melhuzdur. : 
§ İtalyan konsolosluklannm Birleşik E 
§ Amerikada manevra çevirdiklerl ;: 
:: hususi bir komite tarafından tesbit E: 
§ edildiği cihetle bir çok İtalyan kon-§ 
§ soloslanndan Amerikan topl"!'klannı § 
;: terketmelerinin istenilmesi muhte-;: 
E: meldir. § 
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Alman Bremen trans· 
atlantiğini fJelfıi de 
İngilizler ;yalıtı .. 
Londra, 21 (A.A) - Bremen lima

nında yandığı bildirilen 51.751 tonluk 
Bremen Transatlantik vapuru belki de 
İngiliz tayyarelerinin hücumu neticesin
de yanmıştır. Bir İngiliz keşif tayyaresi 
tarafından alınan fotoğraflar bu büyük 
vapurun ortasından tamamen yandığını 
göstermektedir. Yangın vapurun muh
telif yerlerinde ayni zamanda çıkmıştır. 

Macar ye Alman 
hariciye nazır
ları dün bu

luştıılar 

Yugoslavya • Macaris· 
tan ihtilafları 11aııe

dilecelımiş .. 
Betlin 21 (A.A) - Macar hariciye 

nazırı Hosi bu sabah saat 10 d.a Münihe 
varmış ve ist:ısyonda Alm•n hariciye 
nazırı Fon Ribbentrop v.> Macar elçisi 
tarafından karşılanmıştır. Bay Hosi sa
bah nasyonn\ sosyalist ölü]o,·inin kabri
ne bir çelonk koymuştur. Alman ve Ma
C'ar harjciye na7ırları öğleden evv<'l gö
ri15mii~lerdir. Bu güriişmcler öğleden 
c:on r:l da devam etmiştir. 

Macar hariciye nazırı Budapeşteden 
har»ketin<lrn evvel Macar ajansına be. 
yanatta bulunarak Macaristan ve Al
manya ara<mdaki dostluktan hara
r0tlc bahsetmiş ve AJ.,.,anyayı ziyareti
nin Macar ve Alman milletleri arasında
;_, dostluğu daha ziyade derinl~ece
i'ini beyan etmiştir. 

YUGOSLAVYA lLE 
•' LAKADARMI$ 

Berlin 21 (A.A) - Bir hu.<usl muha
birin bildirdiğine göre Macar hariciye 
nazın B. Hosinin Münih ziyareti Yu
r,oslavyanın üçlü pakta iltihakı , mesele
siyle al!lkadar ~örülmektedir. Almanya, 
~Macaristan v .. Yugoslavya arasında lh
•ilfiflı bnlunon Macııristan:n istediği ara
z\ meselesi hakkında bir anlaşma yap
:l'ai!a ça lısmaktadır. 

Münih 21 (A.A) - D.N.B. ajaruıı b!l
diriyor: 

B. Hitler bugiln öğleden sonra Ma
car hariciye na21nnı kabu! etmiştir. 
Uzun süren mülakatta Alman harlciye 
nazırı Fon Ribbentrop ta hazır bulun
muştur. 

----·....--~-~ 

ln2ilizlerin yeni 
tavyare hü
cumları 

--0--

Brest ue l.or;yent deniz 
üsleri 1Jom1Jalandı. 
Alman gemilerine 

hücum edildL. 
Londra, 21 (A.A) - Salahiyetli men

balardan alman haberlere göre Frıııısa
nın Alınan işgali albndaki kısmında bu
lunan Brest düşman denizaltı üssü İn
gili2- hava kuvvetleri tarafından bu ge
ce bombardıman edilmiştir. 
EVVELKİ GECEKİ HÜCUl\ILAR 
Londra, 21 (A.A) - İngiliz hava ne

zaretinin tebliği: Diln gece Almanya 
üzerinde hava şartları fena olduğundan 
harekat olmamıştır. Bombar<lıman tav
yareleri isral altındaki Loryent denizal
tı üssünde havuzlara hücum etmlşler
dir. Büyük yangınlar çıkarılmıştır. 

Tayyarelerimiz per.;embc günü düş
man sahillerinde düşman hücum botla
rına ve devriye gemilerine bombalar ve 
mitralyözlerle hücum etmişlerdir.. Bir 
devriye gemisi mürcttebatınm kayıklıi.
ra bindikleri görülmüştür. İki düşman 
tayyaresi müdahaleye teşebbüs etmiş
lerse de kaçmağa mecbur edilmişlerdir. 
Bir tayyarerniz üssüne dönmemiştir. 

MOSKOVA RADYOSU VE İNGİLİZ 
HÜCUMLARI.. 
Londra, 21 (A.A) - Moskova radyo

su İngili1Jerin Berlin, Hamburg ve Bre
~ene yaptıkları muvaffakıyetli akınlar 
Ingiliz hava kuvvetlerinin normal bir 
surette neler yapmağa muktedir olduk
larını gösteren en iyi bir delildir de
mektedir. 

Bu hafta Tayvare sinemasında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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22 MART CUMARTESİ 

Büyük Millet Meclisinde 

Ordumuz için 30 milyo 
liralık munzam tahsisat 

-------x*x-----~ 
Meclisin dünfıü miizafıereleri, verdiği Jıaraı'ıl 

Ankara, 21 (A.A) - Büyüle Millet Kabul edılen bu layiha ile, Milli ~ 
Meclisi bugün reis vekili Şemsettin Gü- faa icara kısmı muhtelif müdafaa ~ 
naltayın riyaseti alt1nda toplanmıştır. rafları faslına 30 milyon munzaJl'I 
Celsenin açılışını müteakip bazı cncü- siet konulmaktadır. ,. ı9' 
menlerin münhal bulunan azalıklarına Vakıflar umum müdürlüğünun ~ 
seçim yapılmış ve müzakere ruznamesi- mali yılı bütçesinde bazı değişi ~ 
ne geçilmiştir. yapılmasına dair kanun layiha'1 .,, 

Maliye nazırı Fuad Ağralı evrak ara- edildikten sonra umumi hıfzıosılıhıı ~ 
sında bulunan ve 1 940 mali yılı muva.. nununun 181 inci maddesinde ~ 
zenci umumiycsinde bazı dairelerin büt· madde numarasının tadili hakk 
çelerine fevkalade tahsisat il8.vcsi hak .. ]8yihanın birinci mü2akeresi ya 
kındaki kanununa ek layihanın müsta- ve Meclis pazaretesi günü top 
calen ruznameye alınmasını jstemiştir. üzere içtimaına nihayet vermittl_.r~·- • 
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Irakla ticaretimizde inkişaf 
~~-~~~~---x*x:-~~~~~~~~ 

Uzüm, incir ve diğer 
mahsuller gönderilece~ 

--~----x*x:~-----
Jralıtan da memlefıetimlz için bir flayH it 

eşyası alınabilec:eği anlaşdı;yor-
--~~~--x*x-----~ 

Ankara, 21 (Yeni Asır) - Basra lraka üzüm, incir, fın<lık, 
transit yolunun açlımasından beri Irak- zeytinyağı ihracı mümkün gö:"rill~'.A 
la ticaretimiz inkişafa başlamıştır. Bir dir. Bunlara mukabil Iraktan ala 
çok maddeler üzerinde geniş bir ticart ğimiz maddeler büyük bir yekfuıa 
mübadele yapılması etrafın<la yeniden olmaktadır. 
tetkikat icra olunmaktadır. 
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Ucretli men1urlara te
kaüdiye verilecek 

Devlet ilıtısadi teşelılıüllerindelıi üc:retıııer 
funda IJir ıa;yiha hazırlandı.. Diğer üc:redf 

memurlar da düşünülüyor .. 
--~~~~~x*x---~--

Ankara, 21 (Yeni Asır) - Devlet ik- fatlan halinde ailelerine maaş ba 
tısat teşekküllerindeki ücretli memurlar caktır. 
icin hazırlanan kanun Ulyibası yakında Diğer ücretli memurların da 
Büyük Millet Meclisine verilecektir. mum memurlar gibi tekaütlük ha)ı:YJI 
Lllyihaya göre muayyen müddetlerinin malik olmaları için de tetkikat 
hitamında ücretli memurlara veya ve- maktadır. ı ·-" 
iti 11111111111111111111111111tll1111il111111111111111111111111 il ıı il ıııı 11111llllllllllllıı11111111111111111111111111 ...... 

B. Şükrü Saracoğlunun Kıbrı$tan ayrı• 

lırken B. Edene çektiği telgraf 
-------~--<x*x---~----~ 

Ankara 21 (A.A) - Haridye vekili- mun çok samimt teminatını zatı 8Jlııl" 
miz Şükrü Saraçoğlu Kıbnstan ayrılır- tekrar etmek isterim. Keza mülAkJll 
ken B. Edene aşağıdaki telgrafı gönder zın aramızda mevcut tam görüş 

ğinin bir kerre daha müşahroesint 
kAn verdiğini <le ilAve etmPk ıstttl' 

miştir: 

Ekse!Ans ve aziz <lostum, bizi fevkaliide 
müteha.<sis eden unutulmaz bir kabul 
ve misafirperverlik gördüğümüz bu gü- Size aziz do.stum iyi ve güzel bir 
zel adadan ayrıhrken derin dostluğu- bat dilerim. ~ 
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Milli Şef imizle Iran Şahinşahı arasındd 
taati olunan telgraflar 

~~-~--~x*x~-----
Ankara, 2 1 (Husuıt) - lran f&hının milletinin refah ve ikbali halck 

yıl doğumları münasebetiyle Cümhur- temennilerimin kabul buyurufııı 
resimiz ve lran şahı Rıza Şah Pehlevi rica ederim. ~ 
arasında telgraflar teati edilmiştir. tran oahı reisicumhurumuzun t "';ti 

Cümhurrcisimizin telgrafı ~udur: fına baretli bir cevapla mukabele e 

Ali hazreti humayun Rıza Şah Peh: tir.HARtCIYE VEKILLERi 
levi Şehinşah Iran ARASINDA .il 

Tahran Ankara, 2 ! (Hususi) - lran ~ 
Zatı oahın~hlarının yıldönümü mü- nın yıl dönümü münasebetiyle bet 1 

naaebctiyle en har ve samimi tebrikleri- vckilimizlc l1an haticiye nazırı arşll 
mi ve saadeti hümayunlarile kardeş İran. tebrik telgrafları teati olunmuştur· .-" 
1111111111111111111ıı111111ı111111111111111111111111111111111 t il 111ıı111 il 111111111 lllll il il llltlllll 111111111111111111 ..... 

Milli künıe maçları 
------~---<x*x---------

On kulüp arasında yapılaca1' 
-~~~~~x*x tJ' 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Milli kü- 30 martta başlanacaktır. Ayni giirt dl"' 
me maçları meselesi kulüplerin arzu et- tay Alhnordu ile karşılaşacaktır. ~,O• 
tikleri ~ekilde halledilmiştir. Millt kü- bulda ilk maçı Beşiktaş • İstanbuJSl"::..
meye İstanbuldan dört, Ankaradan üç, da ,. 
İzmirden iki, Eskişehirden bir takım.rı Galatasaray - Fenerbahçe ::rasınu-._,,, 
iştiraki Beden umum müdürlüğü tara- pacaktır. Maçlar on kulup arSP'" 
fından muvafık görülmüştür. Maçlara yapılacaktır. ~t-' 
1111 nı 1111111 m 1111111111111111111111111111 ıı 111 111 ı 111111 rıı m • 111 " m • ır 1111111111 11111111111111ııı111111111111 

Deniz nakliıtat komisnonu f aaligette 
_ ------x*x ~ 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Deniz nak- mınun müsaarlesi olmadan harekcl i$ji; 
lıyat komisyonu bu~n faaliyete g,·~- miyereklerinden bugün ]iman ~eı# 
miştir. İcra vekilleri heyeti kararı ınucı- koridorJarı müsaade almağn gelen 
hince gemiler deniz nakli)·at komisyn- cilerle dolmuştu. 11.-' 
ı 11111111111111 11111111 11 111 11111111 111 ı ıı ııı 111 ıı ı 11 m 111 ıı ıı ıı ıı m t 11 11111111 111 ı ı 111 t ı ın ııı ıı 111111111 11 ıı 1111'/, 

Memleketin her yerinde . tek tip ekme 
~-----x*x ·z!i ~~ 

Ankara, 21 (Husu•İ) - Çanakkale, Aydın, Hatay, Kaysrri, Denj .. ' ıııtll"" 
eli, Zonguldak, Bursa ile daha bozı vilayetlerde tek tip ekmek usu u 
mevkiine konacaktır. 
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