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1 Milli Şefımız 1 
IDün A lnıa; büyük el-§ 
1 çisini kabul.~uyurdular 
1 B. Bitlerin şahsi bir 
1 
1 Reisicümhurumuza 

• 
mesaıı 

verildi 
E 1 x*x _ 

l!fl 

Cümhunyetin ve Cümhuriyet esCTlcrinin bekçisi sabahlan çıkar ait1tui f1(l%etedir • 

llZILIYll BiR YARDlll 
ANKARA, 4 (A.A) - Kızılay umumt merke

z.inden : 25 1Ubat 1941 tarihinde Balıkesirin 
Bora köyünde evleri heyeJAndan yıkılanlara 
yardım olmak üzere Kızılay umumi merkezi ta
rafından 4 mart tarihinde Balıkesir Kmlayına 
750 lira gönderllml§tir. 

.. ______ _J 
YENi ASIR Matbwmc:ta be-'ımtbr. 

SO YET&s 
IHTARI 

Amerikalılara göre 
j -·~ 

ovyet tebliği 
Al manyaya 
bir ihtardır 

-·-Ve Souyetler 2',.,.lllıe 
ile BoğazlaPcı dolnand· 
mamasını lstlyoPlar .. 
V8flngton, 4 (A.A) - Dua v ...... § Ankara, 4 ( A.A) _ Reisicumhur l•met _ lnö?.ü Al?2anya büy~k~ 

:::: e/ç;,; Ek ,... Fon Papeni Çankayadakı koşklerınde bııgu:n.: fl!llll"'"<9'111...--'' 
l'" •e an• B ·· "k l · · · l -1 ( di'n) öğle vakti kabul buyurmu~lar~ır. u~ • e çı rcı~ıcum m::~ 

ton mahfilleri Sovyet büldlmethıin Bal• 
garistarun karan hakkındaki hattı ha. 
reketini bildiren dekliruyonunu belki 
de Türki:reye ve Boiazlara dokunma· 
ması tçin Almanyaya bilvasıta ya ..... lf 
bir ihtar gibi tefsir etmektedir. Mauna• 
fih iyi haber alan :menba!ar Ahunlam 
efer Yunanistan& dotnı bir ileri Ure
kette bulunurlarsa Moskovanm _.... 

it ra Almanya devlet reisi Adoll Hıtlcrın şahsı bır mesaıını te~dı: 
~ etmistir. Reisicumhur ismet lnönü bu dikkat ve nezaket es .. rın-§ 
1 den ·dolayı tel}ekkürlerininin Almany~ devlet ~e~sine ibl~ğ!nı; 
i Mösyö Fon Papenden rica eylemiılerdır. Ba mulakatta harıcıye:: 
1 vekili Şüluü Saraçoğlu da hazır bulunmustur. :: 
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Bugünün 
Parolası 

D1Jı1ıaı 11e teyalılıazdar. 
llülıüınetımlzln de ilana 

fazlaslyle yaptığı 
maluılılıalıtır .. 

HAK.Ki OCAKOCiLU 

Yıınoslav lıa şt'ek "li Svetkovi<' son 
Almanya seyahatinde B. Hitlerle 

beraber 

~ıra Yusroslav
yada mı? 

- -· ...... 
AlMAHLAR YUGUSlAV 

.... 

KRAL IAIBINI çn GIR-
'1A il DiYORLAR 

__________ Y_u_rd_u_m_u_zu_n_em_nı_·y_e_ıı_·n_i _ko_ru_y_an_K_a_h_ra_ma_n_o_rd_u_m_u.ı_da_n_b_w_kı_ıa__________ bir tanda müdahale Mecetinden fl)tM 
eylemektedir. 

MOSKOVA, ALMAN IŞG • 
LI DEN MEMNUN DEGIL 

Sov yeti er Bulgaris
lanın hareketini 
hatalı buldular 

---~·-
Aln1an i ~ali Bul-

garıstanı barba 

f 

Yunan • ltalyan harbı 

Larissaya hü
cum eden bü-, 

tün tayyareler 
düşürüldü 

Arncwaııaıııaııı italyan 
alıerlef'I 450 ilin talunln 

edUlyor .. 
Atina, 4 (A.A) - Yunan tebliği: Pi

yade mUfrezeleri harekatı ile lehimize 

"'~-'"'""""~~-=-=:t Moskeva, 4 (AA) - Tu ajana bil- mU.şttır. 
diriyor: 1 Martta Bulgar hariciye nazı- CEZALARINI BULDULAR 
rmm miimessili Altınof, Sovyetler birlı- Atina, 4 (A.A) - Yunan matbuat ne-
ğinin Bulgaristandaki elçisi Larişefi zaretinin harekat hakkındaki teblill : 
Bul11ar hiikümctinin Balkanlarda sulhun Cumartesi gUnü vukubulan zelzeleden 
idamcsi maksadiyle Alman kıtalannın sonra ikinci defa olarak LarWayı bom
Bulgaristana girmesini kabul etmiş ol- bardıman etmeğe gelen düşman tayya
duğundan haberdar etmiştir. 3 martta relerinin hepsi düşilr~üştUr. 
hariciye Halk komiser muavini Viçins· ARNAVUTLUK.TAKI İTALYAN-
ki Moskovadaki Bulgar elçisi Stanma· LAKIN MİKDARI 
nofa cevap vermiştir. Beyanatta Arnavutluktaki İtalyan 

Bulgar hükümetinin Alman )atalan· kuvvetlerinin 450 bin kişi kadar olduğu 
nın Bulgaristana girmesine muvafakat bHdirilmektedir. Bu mikdara İtalyanla
ettiği \'e bu hareketin Balkanlarda sulh nn şimdiye kadar verdikleri zayiat da-
hedcneri gütmekte olduğu baldan~~ hil değildir. . 
Bulgar hariciye nezaretinin mümessıla 24 İtalyan fırkasının hemen hepsın· 

[ Sonu 4. cü Sahifede ] den esirler alınmıştır. 

Italyanlar ister 
isten~ez cö
mert oldu! 

Almanlar Yu-
nan budunda 
nereye ileldi? 

INGITERE IOHll IA
RARLAR AREFESiNDE 

İSTiFA KABUL EDİLDİ 
Londra, 4 (A.A) - Bulgar hükUrnetl 

Bulgarlstanın Londia bUyUk elçisi Maa,. 
çikofun istifasını kabul etmiştir, Mançt.. 
kof istifasını cumartesi gllnil Bu'liıarl8-
tanın tlçler paktını imza ettiii haberini 

Al l Yı • alır almaz venniftir. man arın unanı•· Vqington, , (A.A) _ Ruzveh Ame-
.h • 1. rlkadak1 bütün Bulgar alaeUlarmı bJo. 

tancı taarruzu ı tima ı ke eden emirnameyi 1mnı·~· Rus. 

ve Tiirkiye -·-
Taymis Yugos]avla

rın boyun eğece-

ğioi sanmıyor 

velt bunu hnnlarken daha bqb 1Dl!lliıt 
leketlere ait alacakları bloke eden emiJle 
nameler de masası üzerinde hazır bulu
nuyordu. B. RuzveJt bu hususta bir» 
rar ittihazını bu akşama tehire~. 

Romanyadaki Yunan 
deniz oaaıtalarını mil· 

Londra. <f (A.A) - Ro)'la •J-- BUkref 4 (A.A) - Stelani ajamı bllıt 
blldlrlyorı diriyor: HUldlımet uınumt menfaat d• 

Bay Edenin Atlna Ziyareti de. Anka- filncelile Yunan tebaasına ait deniz 
ra zlyareti gibi. rrueteledn dikkat ve sıtalarma el koymuştur ~ 

[ Sonu 4. cü Sahifede ] 11111111111111111111111111111111111nİ111111111111111111111111 

• 



•• Yazan: 
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------~~--~-----x*x------------- Fevzi a.şa bulvarının 
tamamı ve Cümhuri e 
IJıılvarının bir hısmı 

$üt nine, Gü en anıın !)Ö31ledihlerini du31unca 
şaşırmış, ba$ını önüne eğmişti •• 

Duydu u • ızunun kat'ı CJldugunu an-
1..ıl.c.ın s rl 'e gc.ıgin izgiler belirmişti: 

-- Yoo .. Sı.it nine .. Artık benimle es
ki Gi.ılcndama hilnp c t>r gibi senli benli 
J,onu:lmam:.Jısın . Şimdi senin kaı~ındn 
dwun Mestan be~ in kızı değildir .... Be
nim cı 1 klı\. v di ili ,ibi in an t'İn -
foı·ini t ı ıf cdl n va ıflarla artık hiç bir 
alakan kalm• lı .. Ben genç k.zlık lıi.i
' İ} etini kirli bir gömlek çıkarır gibi 
sırtımd ı aı lı1 t.ı , :ı utını. bulunu
' OıWll .. 

Bu d kikad.. ..ı J. .. mcQ <luran 
Gjll'lld . n dcgil, f '.üt genç kız şeklinde 
ızöı ün •n .. 1 "ie<'ssC'ın bir intikam timsııli
dir ... 

Si.ıl nine bu dukikada birdenbire o 
bdar şasırmı ve r.orkm~u ki hlç bir 
söz söyliyemccli ve aldı v~ emre ilaat cdc
cı:ğini nnlafan bir tı:sllmiyet gö ererek 
OOsuıı göğ ün d .ı~ru c "me "i ecb r 
oldu. 

* Kadı Uyas cienei, havuzun 1 mda 
bulunan mahzendeki gizli defineyi ora
dan çıkarttırmış, altın dolu keselerle 
mUccvhcrntı eve naklettirmisil. 
Şimdi Cl.'in içinde, ev sahiplerinin bu

l ndan ayı ılaca i-ını gösteren hümmnlı bir 
hareket lınzırlı .. ı bnşlamıs bulunuyordu. 

Gülendrun İstanbula gitmek nivdinde 
olduğunu bir sır. ım r,cUrl.'rck Kadıyn 
açmıştı: 

- Ef cndi balı< . . Bil' cok k d li va
kalnnn cereyan el.l.iğl bu yerde hundan 
bös le knlınak istemi~ orum. 

Buradn göı düğilm her f.C} bana baba
mı ve 2a\'allı yeğenim Aliri hatırlatıyor. 
Ve bunlnrı hatırladıkça gönlümün de
lin bir matem havnsilc dolduğunu sezer 
r,lhl oluyonıın •. Haftalar, aylar ı;eçi> or. 
ke:ndimi UzUnlüdcn, ked rden bir türlü 
sıyırıp kurtaramıyorum. 

Znvallı babam bayata gözlerini yum
auğu .sırada yine bizi düşünerek, hepi
mize ~,.etecck kadar bü~ iı'K: Lir hazine 
bıraktı .. Bu servet yalnız bana nit d"ğil. 
Siz babamdan sonra benim ikinci pede
rim sayılırsınız.. Şimdi bE>nim vt>lim ,.e 
vnslm bulunuyorsunuz. 

Bu servet benim kadar sizi de aliıka
&r ed r. Onu faydalı işlerde ku1lana
bllmekliğlm ancak sizin irsadmız saye
sinde kabil o~ bilir. 

Bu vaz.Jyette be.ni yalnız bı.ralonak is
temiyeccğinize eminim. 

Siz de nrtık çok yaşlı bulun us orsunuz. 
Bu vaziyette knza i.şlerUc uğnışmak sizi 

k ziyade yorar. 
Ne olur? .. TeknUt olsanız dn birbiri· 

mizden ayrılmasak.. Ve birlikte kalkıp 
buradan başka yere gitsek.. Efendi ba
bacığım.. Bu biricik kızınızın gönlünü 
hoş etmek için onun bu dileğini her hal
de knbul buyunnalısınız.. Size çok yal
varır, bu ricamın red olunmamasını di-

c •• k .. 
Sonra, K.ıdı 1.endı ur. e\ 1. clı 0 ,' 

ci'gi bu kızdan n. ıl ~rıl<ıbiJu? .. 
Babası 5<lıit olduktan nr Gt l 

mı artık büsbütun b nims m ı.:' b lı
yan 11yas efendi · ndi kıulan • } nl mak 
\'aı.i~ eti k.ırşısıncla k 1 ıııcn on..t bu lıul 
ruhun bedcn<lcn yrılnlöl.llı knbilmd n 
gayet ınü<-l~ül biı· ml's ·lP ı.:ibi gliriinmi.is-
LU ••• 

Birbirine zıt iki ev mm g(inhwlP 
11.üc dele tmc~e ha laoıklanm Sc:2~n 
ihlivur kadı müşkiil bir vc1ziyl t knre;ısm
da kaldı... İst.c ~a dıyardan, Hıhut ta 
yurdrın a~·nlmak laıı n .. eli~o clu .. 
Şimdi 11yas dendi kız ur.: c rnp \·ı:r-

• ? 
ın ...• 

i irileceJı ••• 
---o----

B •lcdıyccC' şchriıni:ıin muhlelıf ycıl<'
rindcki inşant 'c lmnırnt i kıi haricin
de olm llk fuar mevsimine kadar Fevzi 
1x a lmlvaı ının tnınamı ile Ci.iınhuril•ct 
lıuh- 11111111 İkinci Kordon• Cümhuriyet 
mcyd.mına kndar olan kısmının in~ı 
karı rl. stırılmı tır. Bu hususta faaliyete 
ele.-~ çilmi lıulumı}or. 

Mt'zkfir bulvarlar iıZL ı ine düşen haıı 
h:nalar h 1 dı~ cc i tim lak edilmiş ve 
bw1lurııı ~ ıkılı 1.1 ıı .ı h< lanın tır.. Bu 
ıne} ndll ı· nt r l· r k lu hın. ı dn) ık· 
tırılır ktndır. 

1 .. 

C ç n b"r ı y ıçindc İzmird yerC' t,i-
ki.ıren 53 kisi, rnkaklar.\ w döken 22 kı
i, l fta tatili l.anuııumı nykırı har kei 
den 8J ki i, cınltıhlnrı malin a <:·tikel 

k,,~ ınıyı n (ı'l ki i. bd diyC' nizamlanna 
t kırı harck 't ccl n ,,S(J ki!öi. e\ l<.'rini 
1'-ont .ıt.sız l~ir.ı)u nıcn 107 ki i, kzkc
n .siz hirn: lnınir eden 9 ki i beledi~ ece 
tc czi} (! edilmi$bt. 

Yine bir < y içinde belediyece mühim 
nL<;bc:ttc fona y -, ve kaça1t et müsadere 
f'dilınistir. 

ar~ıyaha Jıö)'lerinde 
ıte len et er fena.. 
Knrşıyaknnın Dcdcbaşı ve Bostnnlı 

kfü lcrindcl>:ı ı ~b hal rdn k len ve 
SPl;irde ı~er1 f ı~ltlerdeıı daha ucuza sa
tılan ctlcrdeıı bü;ı ük bir kısınımn ynpı

Kadı uzıuı OO) lu du i.ındi.iktc<n 
Gülcndaına eledi ki: 

ra frn ın ınycnc inde hnstalıkh olduktan 
gt.ırulm~tir. Son lıllnlerdc bu yüzden 
Kar~ıyaknnuı bazı scmılerlndc oturan 
halli: Diyarc lıastalrgınn tut.ulduf.ıu iç.in 
bclechvc bu c tlcrln şehir hududa dahili
ne sokulmnmnsmı karnrlaşbrnnştır. 2fu
bıta memurlaı1 mezk{ir etleri belediye 
f,udutlnnna sokanlan tecziye ve etleri 
n'üsadere etmektedir. 

- Alı :kızun ... Bu teklifııw knr ı bil
n•em ki ne cevnp verevim? Bu kMabanın 
toprnk'larından hiç a~Tılmnma •a kar. r 
vcrmi tim. ömrümden arta kalan bir 
kac i.inümü de burada f!C'drrrwk M•
liordwn. 

Bu sessiz muhitten b:ıska bir yerde
gcçircceğ.im günlerin bir trıkım gürülti.i
lü ve :rnhatsu.laıklar tevlit l'tmesinrlen 
çe-kiniyorum. Burada bulduwrum stı1cu
neti b::ıska yerde elde cdı:>mf'm dire ih
tiraz etmekteyim ... 

Acaba sen nereye gidılm ·nı tasa'l.T\ ur 
ediyorsun? ... 

Gi.ılendam hiç vnkit ge "rmı.:d n hc-
rr. en c ' p '\ rdı: 

-c n ı dı >-
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Lik mac/arının r S· 
• 

rr.i netica i 
Dun akp.m bölge merkezinde topla

nan lik heyeti 1940 • 1941 mevsimi 
mü bakıılarımn hakem raporlarını tet
kık etmiş ve birinci takımların tasnifini 
ynpmıştll'. Bu tas:ıif c göre: 

Tay are Si ema ı Ti: 3646 

1 ci Altay 2 7 puan, 2 c.i Altınordu 
25 puan, 3 cii Göztepe 22 puan, 4 cu 
\t 19 puan 5 ci Karşıyaka l 4 puan, 
6 cı Dcmirspor 1 3 puan. 

Deanna Durbinin 
1940 - 1941 Sın ma ~· i için 

çevirdiği 

OOKS • 1HT1ŞAM - ŞARKi ve MtlZtK 

Filmin tik Gösterilmesi S"r •fme 
Bu Ak--am Saat -9- da 

80 YK GAl os ERESI 
A y r ı e a : RENKLf MlKt ve- Revüler 

--«>--
Pam Jı eıı·mane ehem· 
m·}'et ver'· "' r .. 
Bu sene pamuk ekimi işlerine devlet

çe daha bi.cytik bir ehemmiyet verilmek
tedir. 

Zırant \'ekületi Amc.'riknya yeniden 
'. 300 pamuk eltimi makinesi sipari' et
miştir. Bunlar gelince Ege mmtakasınn 
büyük bir kısmınnı verilmesi mümkün 
oiacakttr. Ayrıca pamuk tohumu teımz
fome ve ilaçlama işinde kullanılmak 
iizerc yenid n 20 ~det selektör getirile
cektir. 

----c>---

OR OKUL 

mürakabe komisyonunun kararları 
------ ,,..---x~!:x----------

ra c a e buğday u 
fiat · tes i di 

------------~*x•--------....... 

u 

Saf buğday ununun peralıende ilosu 22,5, fran· 
coıanın Jıilosu )'irmi ııuruş •• 

------~---x*x.---------
1· ıat. murakabe komisyonu vali B. Francoln fiatl 20 kuruş olamk tesbit 

Fuat 1 uksalın başknıılığında yaptığı bir edılmi tir. Bu narh üzerinden l 25 şer 
toplantıda fremcoln ununun çuvalına gramlık frnncolnlar imal edilecektir. 
fabrikada teslim şartiyle nzami 1350 lf 
kuruş fınt ko) mu~tur. Saf buğday unu- Reledıv reisi.ı'lun ~ehrimizd<-ki fırın-
nun kilosu da bugünden itib ren pera- hrdan bir kı mını teftiş eylemiştir. Be
kcndc yirmi iki buçuk kuruştan sntıla- ledh·e zabıta ba" amiri fmnları kontro' 
caktır. Bu fiat fevkinde bakkalların ve f'tmiş. piskin olmıyan 'e matluba mu
unculurın ;>apncakları satışlar dikkatle nfık störiilmiycn C'kmC'klcri mü adere 
t kip cdıleccktır. ettirmiştir. 
11111111111llfllil1111111111111il11111111111111il111111ilil111 il ı 111 1 ııı11ı111111il111111111ilil11111111111111111111111111111 

Umumi mecliste dünhü müzakereler 

r z 
• • • • 

ı 1 

i ô31et mizin Jıarş2!dısız büt~e açığı gittilıçe ar· 
tı. or • En az ahsi!iit nisbeti merııezded r • za· 
nın Mııhasebei aısusiye teşlıilatını it amları 
\'ıl.i)<"t umumi meclisi dün öğleden de tahsilat şubelerinin lağvile dolğun 

sonr.1 a' ukat n. Nuri Esenin riyaseti al- ücretli laakal orta mektep mezunu tah
tında toplanmıll• başlıca iıı o1urak 939 sildar ikamesinin muvafık olacatrım 
ınuh vılı hesabı kati rn~orunu müzakere rnütalea etmekte olduğund n bu şekil-
\'C tusvip eyll"miştir. de teşkilatın tadilini ayrıca yükSt'k mec-

1 LK MÜZAKERELER lisin tasvip nazarlarına nrzedcı. 
Meclise gelen evrak arasındıı pasif Ve yine erazi vergisinin kanunen ter-

korunma mnsrnflarmn karşılık olmak kini icap eden kısmının linlen terkini 
üzere vilayet bütçe ine mümkün olan yapılmadığına .,,.e fazla tahakkukatm 
tahsis µn konulması hakkındaki Dahi- bundan neşet etmekte olduğunu hcy
liye ,·ckaleti tamimi bütçe encümenine eti muhteremenin dikkat nazarını çeke
huvale etlılmiştir. rek önünmüzdeki yılda behemehal r:e

Vilayet bütçesinde tip kadroya uy- rek bakaya vv gerek hnliye tasnif işleri
gun olnrak istihdam edilen ziraat mü- nin intacı yolunda karar ittihnzını encü
cndclt" mC'murlnrı unvanının ziraat mu. men saygile heyeti muhteremeden rica 
allimi olarak tnmfou hususunda ziraat eder. > 
vekaletinin yazısı müzakere \'e münaka- Cl!ZRI TEDBiRLER LAZIM 
şa edilmiş. Bunun bütçe ile nlnkndar ol- Mazbatanın son l:ısmı şöyle bitmcktr-
duğu ileriye sürülmüştür. Evrak bütçe idı: 
encümenine vöndcrilmiştir. «izahatı maruzadan anla~ılacağı üze-

939 HF.SABI KATiSi re 936 yılı nihayetinde karşılıkm bütçe 
Bundan sonra günün en mühim mev- açığı miktan 686,5 77 lira S 1 kuruJ iken 

zuu olan 1939 yılı vilayet bütçesi hesa- 939 mali yılı sonunda bu mikta tol, 
br kat'i mıızbutası hakkında bütçe en• 360 Jira 66 kuruş fazlasile 78 7;938 lira 
cümeninin hazırlndığı mazbata okun- 17 kuruşa b:lliğ olmuştur. Bütçemizdeki 
musrur. J. açığın bu suretle seneden seneye kahar

Bu mazbata baştan aşağıya kadar iz- mnsı, ileride tevlit edeceği büyük müş-
mir merkezinde vergi tahsilatının 9 38 külat dolayısile yeni bütçenin tanzimın
yılmdakine nisbetle azalmakta devam de bu hususa mani olacnk ve mevcut açı
ettiğini, halbuki daha dar kadro ile ça- ğın kapntılmasile 'beraber fili ve hakiki 
lı :\n kazal r muhasebe! hususiye tcşki- ınuvnzcneyi temin edecek cezrt tedhir
latının daha müsbet neticeler elde etti. lerin teemmül ve ittihazını znruri kılmak 

-·- ---ihhat ve teyahJıuzd;ıl'• 
üliiimet-m!zin de bıılfll 

f azlasi~!e ~aptığı 
muha hafıtır .. 

llAKru OCAKolıLV 
[ Baştarajı 1. cı Sa1ıı/cdl' l 

n.ılkmıl<ır<ln sulhun umlıafazası i~ 
leni ,.c miisbct hareketlerin 1 nyd<'d~~ 
f;i giinlerin nknhin<lc Alınanların l:5ll" 

kanlara ıniitc,·cccilı lıarcketlcri milı' ~ 
cilcrin im hiilg('~ i de knnn b-0~ anı 
emeli be!ilNliklcriııin en <:nıılı ddi1i'!_i! 

Hiiliin ~'fükh c unıumı dknrı bu ''"' 
kikatlcri ıniidriktir. 

Yn1ııız hiz değil So\ ~et Utı!'.~ n d.-ı ~ıtf 
rcttiği hir tl"bliğ ile bu lmmmtc istırl 
c31 lcıniş bulunu or. 

Dı'i ııolitikası lıııgiin için mih\'Ct cltf' 
!etlerine karsı sempati ifade eden SOf" 
yet ll'r hile.' Alman oı dulannın Bıılgtf 
topraklnrıntı girnıl' inin bir sulh Iınrc~ 
ti değil hilaltis Unlkaıılara harbi • irnY"" 
ettirmek fönili oldıı;{tnın Tas njnnsı '"' 
sıfnsi;} le bildinni~for 'e bu hareketi tıd' 
VİJl Cl lcmcıliklerini ila\ C'~ c Hizmn gtil' 
mii ll'rdir. _.. 

So\'~ etlerin U.rll.anlar 'c Boğnilnr pır 
<;ok sıkı ve hayali alilknlnn ,·ardır. 'fi' 
l'ilıin lıl'r dc\Tindc Rus~ a Ilalkruılarn fi 
Boğaz.larrı ait mcsnilc ı:ıknyt im~ 
mış-hr .. Ba defa ela bir fohliı,; nc~Tcfru j_ 

liizunıuııu du~ mal:m harbin dışında klll" 
ınnk Jıwmsundnki kat'i knrnrlarına rat 
men nlakalnrım belirten bir kc~ fiyel~ 

Ger i fobliğ çok sarih '\o knfi dcs"'.' 
dır. I'aknt bu tcbligin saiırlan .ııu ı~ 
hnriz bir hoşmdsttzlnl sczilmt'ktedi" 
l\nradcnizdc Roınanyndan sonrn Cıı1tt' 
snhillcrini de eline ge(ircn Alnum:vtı fltıl 
halde So'\ y etlerin pe lıo uıın gid~ 
Hele im gcııislcmc Yugo lavya ve 'l'iit' 
k.iycyc doi'.,rru d:ı isfikaınct nlacak ohıt' 
sa So\•yctlcr icin dii,.iinduriıcü bir ~ 
~et h:ldis olnc:ığında şiiphc ~·oktur. 

Umnınl:ı heJ·aber Sov\'ctlcrin tnkııl" 
cnkbrı t, orlal" h kkmd~ kafi miitıı111 
serdim~ imk:ııı ~oktur. 
Şu ciheti kn) dcfmck i teriz ki Alın~ 

lar Ilalkaııl ra adım atmakla çok di
kenli ,. ~o ihtilatlar )apınak istidr 
dııula bulunan hir mlhtaknya ginııif 
bulmm)orlar. 

İh1iliıtlnrm derece "ni 'e nznmct~ 
Bulgari tanda ~crleşecck Abn:m otdd' 
l:ınnın htfncnklnn yeni isfilmmetler " 
l in edecektir. Henüz falıınintcrde bd' 
hınmak için ,·akit erkendir. 

Bugiinün parolası dikkat ,.c tcynıJaOI' 
dur ki bizim fıiikiimetimiz bunu raıW 
siyle ynıllnnktadır. 

H K J CAKOQJ,,ll 

ınta a icaret 
müdür·· değqti.. 
hmir m.ıntaka ticaret müdürü !\{ J 

Ali Eten l'cııi ia c teskilatmda Istanb 
Ofis komiserli ine tayin cdıhniştir. 

ğini tebarüz ettirmekte idi. tadır. Bu zaruretin yüksek meclisce la-
~i~~li~İT AHSILA T yık olduğu ehemmiyetle nnzara nLna- unan ve İ af yan 

cağını ümit eder. Ve 929 mnli yılı hesa-
Mazbatanın bir ~erinde aynen deni· bi katisinin tasdik ve tasvibin Jo üksck UVVÜCena J flafıfllfl• 

lıyor ki: meclise arzederlz. > da ..... r mufıa"e•n cK u tnhsilat nisbetine göre merke- 11 3 ~ .. 
zin pek düşük tahsil nigbctini tutması MONAKASALAR VE NETiOE. Atina, 4 (A.A) - Atina ajansı bileli' 

Mazbata oku .. unca mecliste evvela · İtal ta l · · b" __ , __ ı. tahsilat nisbetinin çok aşağı düşmesinde rll"Or: yan yyarc erırun ır ZCJ.ZC' 
derin bir sükG.t hüküm sürmü• sonra f ıı- 1 ı· · ··ı ki Lar".....,..yı bo ..... baP' yegane amil olmuştuT. ,,. ill C mı IUU Ca p ı~ ... 

Şöyle ki bina ve buhran vergisinde büyük bir münakaşa kapısı açılmıııtır. dımanı münasebetiyle gazeteler, Lariss' 
merkezin haliye tahsilat nisbeti % 39 Azadan B. Murat Çınar muhasebe! hu- sehrinin 7.elzeledcn açıkta kalan ıı..-üJoıJ' 
dır. Buna karşı Bergama % 65, Kuşs- susiye merkez teşkilatını itham eden bombardınıan eden İtalyan tayynrecil' 
dası % 65, Menemen % 64, Ti.re % bir çok noktalar ileriye sünnüştür. rinc karşı nefret ve mnef etmekte ve bd 
.63. ödemiş % 61, F.oça % 5 7. Torbalı Muhascbei hususi:ıre müdürü ''erdiği hareketin şimdiye kadar yapılanları' 
% 55, Kemalpaşa % 4B, Bayındır % cevaplarda tehsilat noksanının sebeple- hepsinden daha udi ve igrcnç bir }ıare" 
45. Dikili oo 42, Karaburun % 37, rini anlatmış ise de B. Murat Çınar, B ket olduğunu tebarüz cU.irmcktedirJet,;: 
Urln % 37, Seferihisar % 37 dır.> Ekrem Oran ve B. Yusuf Ziya Cündüz Ayni ga2:cteler Yunanistanın buna lı11' 

T AHSIL ŞUBELF.Rl dikkate vayan fikirler ileriye sürmüşler- mnsil felaket fuılnrında ltnlyayn ne bÜ' 
L.AC VEOlLMELt dir Neticede hesabı kati raporu ve rnaz- yül· i'ardımlarda bulunduğunu hatır19t' 
Ayni m :zlmtanını biraz ~cıağısında bntu kabul edilmi§tir. makta ve Messina bir kaç saniye zar!~ 

şu noktahr meclisi omunrlnin nazan dik- da zelzeleden harap olduğu znmnn 
kntine vazolunmuştuT: İzmir As'lıerli Şube• yardımın Yunanislandan yapıldığını ut" 

tBaştaki zevatın hamiyet ve ikti- Sİ bn~fıanf•Jı.ından: ve ctmckted~"'"--
danndan şüphe etmediğimizi nçtkca ifa- --Jr -S ..... 
de etmekle beraber maiyet kuza teşkila- izmir yerli şubesinde kayıtlı mamı- Romanyada ecnelıilerid 

Orta okul :ıylık talebe mecmuasının tının tahsilat muvaffnkıyetine karşı mer- lerte şehit )'etimlerinin 94 r yılı yokla- ıasaf'rU h fifıı tahdff 
.............................................................. 4 üncü sayısı çok zengin ve faydalı ya- kezin düşük tahsilnt nisbeti merkez teıı- malarma 1 mart 941 tarihinden martın 
~ BU GÜN GO DÜZ HALK GO ÜOÜR. SON S zılarla inti ar e!miştil'. kilatının iyi i~lemediğındcn başka bir sonuna kncf•r devam etmek üzere baş- olundu •• 
• { ( ) f ·:ı:!llt:aım:ı~ill Öğretmenleri bu kıY!l'let.'.lr eseri bu- manaya da hnmlolunnmaz. !anılmıştır. Bükrcş, 4 (A.A) - Romanyada b1" 

iill!!'.Bl~illllE? Ol R K VERD VE AŞKlARI lE E tün yurdda büyük bir !ıevgi ile takip Binaenaleyh her şeyden evvel mer- Bu müddet zarfındn m vcut vesika- lunnn ecnebilerden hiç biri emval .~ 
:. (K Ôlr'.'CEK Ki OÖ .CCEK 1 ~ Fil E cdilnıcktedir. Bu gi.izel ve ucuz mecmu- kez teşkilutmın değiştirilmesi zaruretin- larile birlikte yoklamalarını yaptınnnln-. cntlukinc ikbsat vekaletinin milsa~ 

t: 1:. n,,. bütu-n tal L-Jere tavsı'ye ed ...... ız. de encümenimiz iu:.ıfnk ederek merkez- n ilan olunur. olmadmı tesahüp edemiyecektir. Ec:nc.1~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f• ue '-=.& ~ 
~~~--------..... ----~~~-"'!"~~~--------·--~----..... --~------~--.~--......,"'!:':'"!"""'~~ ....... ~~---~......,~~~--~--""""'!'~~~~~""""!~~~~--~~~~~~--.~~~~~~~ ler clleııindcbuluııancsbam ve~"lh\11 

t.ı iktısat "'ckfilet,inc bildireceklerdir .. J; 

Kocamı ııç 

mmdnn mükcmıncl olduğunu ynzıyor \'C Uzak dur.ur, ve hazan hiddet ve hattii 
ona ştipneli gbrünchilccck hiç bir şeyi şiddet. gösteriAfi. Fakat biç alaycı bir 
mektapfarıma sokmarmığa itina edıyOI'- mvır takırunnzdı. Onun sertliği altında, 
dum. HC'r halde, hiç olmazsa bir noktada kalbimi ısıtan bir lıayırhahlık hisscdi
yalan söylcmıyordum. Ne kadar hayrcf yordum. rliJi mdan k r ardım! edilirse edilsin, kimse bnna sevda çak- Yorgunluga kapıld.ıiım, bayağı tcfer-
mıyor ve yersiz sokulganlıklar yaplTll- rU::ı.ttan ikrah duyduğum, bir zaın:mki 
yordu. Şimdi biliyorum ki bunu kahra- şevk ve heyecanı kaybettiğim fuı-------~-~-x*x:...--------

V y mana medyunı!um. O co'k tqkoir edildiği Jarda, Kahl'aman birden bire bc-
A.ZAN : JLDIZ için kendisine itaatsizlik edilmezdı. Faz- nim yanının gelir. ~ni kuvvet ve ce-

- 2 - la cesaret ve ctiret göstermC?ge kalkısnn sııret veren bir kahve içmek üzerinde 
arka~ra, çok defalar, benim lıabı>.rim beraberinde nlır veya, sadece, t<.'selli 

!:nrhos old~~na hiç tesadüf etmedim:. bile olmadan hadlerini bjldimıişti. Blı- edici bir kaç söz söylerdi. Sonra ka!-•bo
tlk '<rahatımız csnru.ında bana yaklaşa .. zat Tevfik bile bu ihtarı kafi buforak tur ve günlerce, benimle artık hiç meş
rak sırtıma bir atKı attığı zaman utan- batı..'1, rınlamadıi:tım clostano ve müstclızi gul olınazdı. 

K mnp:ınynmızın büyük arl"-1i Knhra~ 
man Da~ isminde güzel bir ciclilmnlı 
idL Se.>i biraz çntlakça olmokkı beraber 
hakiki bir .saruıtı vard1. Vilayet seyirci
leri onun delisi idiler. Direktör onu bic 
kırmazdı. Çünkü ha<JJlatın kısmı mü
himmi onun sny sinde idi. Bir çok defa
lar, Tevf ık'in rıf17ındsın mnnidar bir iş
mizazlıı su . özlerl dus dwn: 

- Su Kahramaıı, rakıy:ı bu kadar 
rnüptpla olma ın, en yük k bir a• tist 
olabilırcli am .. N~ care! 

Bana bu kad h ,. nhk h~ i v ren 
u t(İz 1 :ıktfiılin b.ı" ·ı bi · scırlıo'> ol-
ıu·unn in :ıktd "irli c r 111 

Onu ks ri~ n vana! 1 rı kızmmıc; t, ,._ 
r, haşin ol r:ık c">rdiıgüm olurdu Fa.hıt 

cımdan kızardım 'c tcşcl\kür ettim. ra- bir bakışla bakıyordu: Tcvfık, ilk defa olarak bana sahncde 
kat o benim açılmama meydan verme- - Nasıl, küçük be~ az çiçek, >akın bir not veı dı •i '\akit anneme sevinçle 
den: mi? dolu bir mektup yazlclım! Bu not gUniln 

- Şu gençler ne kadar budala oluyoı:- Ben gözlerimi fal taşı gibi açarak so- siynsetine uygun bir seydi. Amerikayı 
'ar! dedi. Yolculuk etmesini bile fıilmi- ruyorclum: tc.m il eden Som Amca ile İngiltereyi 
"yorlar. Kendine bir atkı satın alırsın - Anlıvnmadun1 yakııl mı dıyc soru- temsıl eden Mis arasında bazı sarktl:ır-
1nl::ıdın mı? yorsunuz? dan ibaretti. Kahraman. Som Amca ro-

H r k s kumpanyada şenli bl"Illi r,örü- O, bu ce'\-aba katıla katıla gi.ilcr ve di- Iüni.ı oynıyordu. Ben de Mis İngiltere 
ürdu. Bana g'ire a.ırı b;r t klifsizlik ğcrleri de ona ıllıh.ık c<lcrlerdı. Ben, ni- idun. 

\. dı Bunn güçlükle o;lış ~ 01Juın. \r- çin bcn~..nle :ılay cttik1crini anl.ııuıyarak Hk wnumi ı epctis} ondan sonra Te'\·-
t stl .,, Iı ; Ul'rim"' r. ı,:. ıcn b n t<'crübe-ı mahcup ve kız'(m. kızarıı·clım. uk ~ n:.kbrıından uptil , e kul.1 ~ı ln !ı-
c;ız- b u'..twn Eski kalalı isi bir an- Kahraman dağlı benimle hıç bir Z<ı-ı -;ıldadı; 
rıl' t rafından çok sıkı terbiye c-dil:uiş- man bu şekılde ala, etmezdi. Bundan - Kumpanyamızda )- imıi ya nıı 
tim. Anneme. u.noan\·anın aııı·.k bakı- dolayı eına minneti.< rdıın. Soınurtknndı. geçirmem.is bir ~ ıldıza sahip olmak 

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

neşe veriyor! 
Fakat ilk temsil akşamı ~üthi.ş bir 

helecan geçirdim! o vakte kadar hep di
ğer kızlarla birlikte oynamış ve şarkı 
söylemiştim~ Şimdi ilk defa olarak .sah
nede yalnızclun! öne. geç.c~k şarkıma 
başlıyacaktım. Fakat boğazım men~t-ne 
içinde gibi sıkılmıştı ve kalbım adeta 
duracak gibi idi. Kahraman ne halde ol
duğumu t:ıhmin ederek 0..'tl1a yaklaştı ve 
kolumdan tuttu: 

- Cesaret.. yavrum! diye fısıldadı. 
Bu kelimeler temkinimi iadeye yaradı 

ve arkımn başladım. 
Num:ıııam çok ıılkıslandı ve Kahr.ı

uınn.. beni kolis1e götiirürken: 
- Sen sahici bir arti t olncnksın! 

dedi. 
Ondan böyle bir iltifatı hiç ümit ede

mezdim! Onun emniyetini haklı cıkar
mnk azmile. sık çalıştım. Knhramanın 
tavsi:v.clerlııi tnkip ederek tiyatronun 
iyi bir profesyoncli oldum. Ona kar~ı 
hudu•suz bir minnettarlıihm vardı. Fa
kat bunu iCadcye kalkı~t•"ım ,·akit bir
d n bire dönüyor, beni sert hır ~ozle buz 
gibi donduruyor ura anlıyamadıihm 
bir sözle homurdaıuyoı:du. &zan onun 

-c Dılmcdl >-

gibi kıymcLlcri emanet olarak muhtltı 
uı eden bankalar ve anonim şirke 
dahi iktısat vekaletine beyanname v~~ 
ceklcrdir. IIilafuıda hareket edcıı> .ıı
hakkında hapis ve para ccznsı tayin ev
l~Cl'ktir. _../' , 

. 

Deniz 
Gazinosunda 

erf,embe aJışantJ 

EGL NCE , 
Gecesidir 

Masalar ~enıeftlidff' .. 
· ııi g ·· n evvel angoJ• 
edilmesi rica oıiinıd' 
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Borsa Yun LAZ imanlar Yunan hu- lngiliz sel iri Sof ya-
'h.. an parolası şu: ld"' k UUfrnanı yeneceğiz,, dudanda nere ye ge ı. dan ayrılma üzere 

[ 
[D 1. · S 1 f l } l Bcı taıafı 1. ci S"Jı foc1c 1 

c,,., t"l B ' fı 1. ci Sa' .·Jede ) d Al d 1°1 Al 1 1 ı· "4 ... y 
1 

k t . tccm üz c-tıne en m:ın or t ~· - truımıncn ııı.ııı ma .am arının l' ııw 

ÜZl l 
42 Ü.lfün T, ı ıın 
10 F. Soları 

21 
29 

35 

kar 
1 
:ı un.:.ın milletinin Ingillcre- :u c~ vnkı i~tıknmC'tlt' Sclani_,<' ·ı~- gcc:ınistir. 

d hah Yduğu minnettarlık bislt"Tin- ren bir mmtakadır. Slan~rnt r. L l~- İNGİT..İZ SEI· ir..i .ill z ı \. T 

52 Yekı'.'m 
~3G501 ! Tuki ) .un 
2.,(i55:J ~ Umumi yekun lç i B Edl orlar. cıElcltcroı1 Vima hnm 24 kiluıneirc hnhsında Yt.mın hu- AYRU.,ı\CAK"! .. 

~ U ' enll' general Sir Con Dill'i dadund.ın on kilometre mcsafcckdır. Bu Londra. 4 (A.A) - İn iltcre ile Dul- No. 7 1G 50 
11ettnr !eti nnmmu sclUmlı:, nrak İn- rnevki 1\lc t. Karnsu \"nd ind('{} r. ~nhrı g· ristan ara! uıda. dıplon ıtik miwa -

li.ll ni 1~\n:liclC' VC' pC'k :, akında Yu- ( t•vcl 1 urn :ı FHibcden Eul .ı:r ı ıfrc- lı tlcrin kC'o;;iJınC'!.i io;;inin Sofynchıki İngi
i:Jn1 yaz ınfnphkt ınııı ıınutulınıya· zel('ri ~mı tır. f>Ari el ~. K~ırtı(fl'Y ~· .. - !iz oru c-lc-ı: ı RC'nddiıı t kdirinC" bıra-

\e d'~ma tadır. c Proiyaıo cıAkropo- dJsine h&ıı .. ıın olup hudulUl'l 8 - 10 kılo· ı, mı ol ,ll I 1d1 .ut bıldirilmi tir. 

No. 8 20 50 
No. !l 25 
No. 10 32 

24 ton Su:.anı 29 50 
JŞtl'rckıgc-r gaz teler ele İngiltere ile ınetrc k ı:idl.·diı. o. hı cici Sl•fvacln iknm •tinin tchlikeh 

'i lc\'nıi ~ılan btiyük mücadeleye Almanlar btt i.ı 11ta • ı). •• I tına~:- , ) n im) ik"n du ,.u 1 nd,1 
15 ton M. Darı 8 25 

~~.r.r.r.r..r.r.r~.r.r~:r.r~ 
~tan V\•et.lerini . etmiş olan 1 1 • Tr k)aya \C Scl.1111 ~( ı ıclen U(, o dupu anda Sufvmı tc-rkcdc·ccktiı·. Mt. 

dııldu~ ın bundan gurur ve iftihar :ıtf.:1 :ıistik~mcltc- ycrlcşınıc; bulunu\ ?r- maılc~ h Sofyndal'ı :ı) rılırsa. hu ılıtı ıı~ ı Aııkara radyosu 
~~~tebarüz ettiriyorlar. Bu mü- hır. Mu tafopa ay ~l~. ku~,. ·r '"~ lu iı blı i "t ya clı eı i, yal ut hı ıK 
~ hUni ter kndar Yunanistanın '\iC g: ·bi Trakyaya 'H' Sefanı~· m. ı , .. l .kuk cLm: il~ılmalıdır. BIJGIİN 

l'Üt ır .. Yet için ~aşıyan bütün millet- şcthü edecek olan orclulm 11 ) • nını 1 JTl\LYAN AJANS iN \ GÖRE ~ th~::delc idir. Bugiin hütiin Yu· k rumak ,az.ıfckıinı dcruht<' cl1. .. Lıhr... 4 (AA) b.00 Program \C ınunlckd sant ru·ru·J 
hı.L_-·~'lJ. hük.. t •• B K . 'sin Yoıııı~nlıl~.-n clındc ınücl .. frm:> ı I~ula) lıı~. rl . ı· t'hbar cd ~ r· l~ura.:ı- nıc•·cut 8.0::ı Ajans lıab rlcri 8.18 Miizik pl. 8.45 ~~ ile d nımc rClSl • orı.z.ı ... • ..... • l , ., , ua • • 9 00 E,· kndını - Yemek listesi.. 12.30 
:"'4'l!ye enwcr ~ın cligcr büyilk tıracak ınülıım tırıznlı ur.ızı P.· re;. an İl tib a 0 Öre Sof-.:acL.-ı d İnoilız orta el· 2 t .. L t Illernlekctine s~ylcdiği su sözü 

1 
d da ~ J Prog>-rım ve ıucmlckt'l saat u~arı 1 .33 

""f v • vardır. Stroma mel isi 1':1 ut cı~·a~ır:. ç· ,i İn illere ve Bul :aı-i!>~n m-nsında Mi.izik : Snz eo;erleri 12.50 Ajmıs habcr-
~Ulı e~edir : Yeneceğiz! 1\1.illet. ku~ctli bir ı.fa tahkiınolı~ le orl~i.ludur s '\'Cl ~ üna cbcUcrln kc ildibini bugün len 13 05 M'ilzlk ~ HnUf şmkılar 13.20 
~un ~ihai zaferi kazanacağı hnk· Almanların ınoloı·lü ku\·\·ctlC'ı:ırun hu- {Dün) r men bildirC"cck ve l'lçilik ıne- 14.00 Miızik : Radyo salon orkestrası .. 
~ satsılrnaz bir itimat ve emniyetle 

1 
dan gcçnıdl'ri ınün~l,üıı cll' µldır · D!- ınurbı ı bu· ak :.öım Sofynd::m Londrayll 18.0'l Program ve memleket. saat ayarı 

e bakmaktadır. r ı til,aml'tler gahrı Tı·, J,~ ,ınır ı tıla- rar 'ket. cd<'c 1.h.:rdir. lf. 03 Müzik : Pl. 18.30 Konu.,,c;m.a (Dış 
Jt snıı tc nin cd cck olan j t kaıllC'tlcrdir.. Bil: KiSi. ;ı İ)l'GiLİZl..ER Politika Mdisclcri) .. 18.45 Çocuk saati. 

Ql Ya ist~r ist~mez Halbuki Yuıwnlılar Rod P Balk.ınların- llELGR D.\ GİTTİ 19.15 çocuklar için ınuslki .. 19.30 r.fom· 
ciaki t.ahkimatn rn1ıncn hda)'ctt.c bu B rn, 4 (A.A) - Ha\~ aja1 sı hıld. lckc-t ~pat ay.ııı \C' ajan habcrlc-ri 1!>.45 

CÖmef oldu/ bölgeyi tahli~c etseler bile fngilrz yar- no : Sofyadnki In iliz dçılik m mur- Müzik: Geçıt programı (Kadın sesleri) 
dımlanna intaarcn Sel.inik bavalıs.indc kını dan bir k ı Bclgr da gclmi~ll'r- 20.15 füıdyo gazetesi 20.45 Müzik: Rad-

~ k B. [ Baı:ta afı 1. ci SaMfedc 1 Almıntl:trA mühim h,. hlik tcc:l 1 dır. n iliz C'lçiligimn hiılun dı~er m' yo fasıl bcyd.i 2110 Konusına 21.25 Mü
\ailar rı~l a ordularına aşikiir avan- c::debilirler. S •lfin' C'1l n i ·ı yol Var- ınurlariy. Jngilız te?at. n Bulgaristar.-, zık : Karıcak oyun havaları 21.45 Müzik 

il' tcnun ctuğlnden bahsedilmi~tir. d::.r i::.tik. ınctidir. Bu :, olun kullrmıln'~ - d.ı.n • ) rıl al .. üzer Ingi!t ,.(' ' Bul #<.ı- R yascticümhuı- Bando u 22.30 Mcmle-'IN,'Y f\N ESlRLERt 10 BtNE 
51 

ıçin Yu Iav bifaıafl• mm ıhl:ıli la- r t,ın nı.~<ıındnki si) asi ınünn "batb.IT! ı t saat a~an ajans haberleri, boı·salar, 
~~ŞIYOR zın dır. Bu bit ırnflrk ıh!, l l'<lıln c c;c bu \ a \ k: iln · u lh-k1 t'. _ [ı. ıJcri- 22 45 Müzik pl. 23.25 - 23 30 Ya· 

~ tı e, 4 (A.A} _ Orta 13fk tngi- Lu ıst.i mmct.k:n Uf c ' c c'· ·l r i pr ·;ı•'l w kuµanıc; 
l't ~nhunı! lmrnrgllluıun tebliği: Er!trc - - - -
"ttic·'. eııstanda ek8t menınunıyet vam etm tedir. Yen iden bin esir alın-
~ ~ 1nk~flarda devam ediyOl'. ita!- ını.ştır. Pek çok mil.tar<la silah, !h-"irol, 1 
"ı\ı.· llıalııınde ve Habetistanm cenup malzeme ele geçirilmişti..-. Alman esirle· 

.. ıne d .. '----'·" ta d rm· P"~-t.'lrı on bine yakla m br. 
~ ogn:ı yapdan naı-c:Hiit c-

E2 ı 

lzmir Ücüncü 
ızMtR aıRtl\Ci ıcR \ Mı \H R- VHQi11ce l'Jaifni Encitm nün en : 
l UCU~D\ : Hn~an oğlu Sıılevm n r n .ık -.e fy- İzmir - Kcınalp::ı a loh mın 3 O G -- g ...j.. 736 kilometrckıi arasındaki 

tam bnnkasındıır. ödünç alaı;-•ı p ıraya (iOO) 11 0tn lik so ;c taınirnt ve inşa::ıtı (345:1) lira (2) kw·uş ı.~if bedeli i.izc-
• 

Noterliğine :::tap : Elyevnı iz. 
Ilı • Ankara Palas!3 

11kiın Ezineli Hüseym 

ınukabil lranka) n birinci dcrcc.t"d<' ipo- rinduı 5 J 1941 rih·ı n :ı ' l!l41 t. r· ıinc kndnr l1ir ny müddetle pazar-
tek e} lediği Orhnniyc maha esı U u 'ı""' çıkaı ılın ll . 

BingöL 

>ol soknğındn 83 l:npı nolu 'e tapu kay-1 İstekLl in ~eraiti anlm tl< üzeı-c her gün vilayet daimi encümeni knleıni
dına göre) usuf babn vnldınd n mukn- ne mi.ıracaatlcri "\C p~arlığn iştirak için de 314/1941 perşembe günü saat 
talı pnfta 7, ada 70, parsel f4 emlaki 11 de yıizde 7,5 tl>ınir.at makbuzlariyle birlikte encümende hazır bulunına-
49 1 de ka:r1th ve ·, lü2ınnlu izahab J. rı ilün olunur. 5 - 13 - 21 - 28 8'19 (544) 

hp~tkiycnin muhtelit limanlanndun 
\'e • c:ak. ihracat i lcıiniıı gümrükler 
ti ~alı daireler nezdinde ifam ve gay
tap ~~1 cmvnlidnresi hakkmdn muha
~t eyin B~sr e muhtelif tarihler
~ \'e:nıiı olduğum TCki.iJetnamelcrin 
ilq,~nd hu kerre gördüğüm lüzum 
~ muınaileyhl azaletmit olduğum 
btı- ~ keyfiyetin kendialn.e tebliğini ve 
tı ~ da Yeni Asır gazet.esi:ndc 
la'; ."e nan edilmek Uzcrc resmi ilfuı.. 

closy&!nnd.ıki tapu kaydı ve vnziyet r;:ı- ---
porunda ynzılı ıooo lira kıymeti ınu- izı ir Telefon Abonelerine: • 

t~iiessesesine tebliğini dilerim. 
~izde Kemeraltmda Veysel hamamı 

sokağında il\l'l\Cat tücca'fı 
Mustafa Haydar Nazlı 

Umuaıi 

lmmmineli: evin iı1kıyetl açık arttırma 
suretile ve 844 nolu eml:ık ve cytnm 

lc:ınunu mucibince> bir defaya mahsus 
olmak üzere arttırması 1 O 4 '9 41 tnrih 
ve JlCfŞl'mhe günii sıti'.lt 11 de iaa daire
miz içinde yapılmnk üzne h. r nv miicl
detle satılığa J:onuldu. Bu nrttırma ne
ticesinde sntış- bedeli h~ ne olursa ol
sun en çok nrttırnmn ii7M"lne ihale · ya
pılacaktır 

Satış ~ paTa ile olup mü tenden 
v.ılmz yüzde iki buçuk delliılıye masra
fı nlınır. f pot ek sahibi alaenklılarla di
icr al•cakhlann Ye lrtifaJr h~lclo -hip 
lcrlnfn gayri menknl uzeTinddri Pu~Jcla 

2/192 2603 nnı işbu ilan tnTihinden itilxrren lS gün 
~ llcrai tcblig dniremi.z.e verilen ve içinde evrak? müsbitelerile birlıltte me-
0tt nlishadan ibaret bulanan ihtama- mmiyetimize bildirlhnf'si ic;ıp eder . .Alc
~ harcı istifa edilerek defterine kay- si halde ltak}ım taf)U mrilince malum ol-

f diği tasdik kılındı. 4-3-1941 rrmdıkca pa-ylı-smadnn h:ı.riç kalırlar. 
~fr uc;üncü noteri resmi mührü ve f0/3/941 tnTİhi"lden itibaren artname 

R. Giray imzası herkese- nçıkttr. Tnlip o1 n1ann yü:zde 
'--.. (5 46) vedi buçtık temfoa1 nkn~aın ve-va M:lli 
.,, ...... _____ bfr banka itibar mektubu ve 931)-15523 
111 -------. do~·a numaTa~1e hmrr b"rinci icra me-y E N 1

• DE mmtağun müraca 1 rı n:" olunur. 
84~ (S-43} 

Bay 

J. nıı.v 

bı 

.\t>ANA 

S: 9" 

• . : 1111:: defa 

- 11 - 1,30 4 - 630 
\'c 9. da ... 

Bornova ve hö. feri 
c ar Ce •. e ·n en : 

Niznmnnmcmiz gcregınce nelik 
umumi top. nb 15 mnrt 94 l tarihin 
rastlıyan c:umartcsi gunü 20 de ya
prlacaürnı:ian hHibe: kayıtlı az nm toP
lantıya gelmeleri 

8.35 { 5 38) 

Birinci ~mff mfıtchnsımı Doktor 
em·r Ali 7 

., hLV 
Cilt \'C Tenasül hastnlıklan ,.e 
l~LEKTidK TEDAVİLERf 

Birinci Be) lcr So1rni!ı No. 55 .•. İzmir 
Elhrunr.o Sineması arkasında sabahtan 
kşrunıı kndar hnsfahrmı kabul eder. 

TEI.EFO'S: 3'479 (469) 

A 

1941 'ı 
KOLOfTYA Si 
Eczacı KEMAL AKTf.SIN 

SAHESF..RLJ-:RiNI~· J_ 

HiLA.L ECZ NESf 

İLAHI BİR CÜZELLİK 
~.EDY LAMARR 

1%0 l\lilyon Amcrikalmm l'n ~nfıc bc!eodii{ aTt~t 

Yeni Tdcfon rehberi tabetlirilmck üzere oldul,'Ulldm1 halen elde bulunan 
rehberde munzam, blıyük harflerle ve meslekler arasında neşriyatı bulunan 
abonelerimiz. neşriyatlnrınm yeni rehberde devam eımiyeccüini 21 mart 941 
tarihm kadar bildinncdıklmi takdirde buna ait karamnme mucibince neş-
ı ivntları ~ enı n.>hbcrdc de nynen clerceclilcrek t::ı.rifc i mucibince fü:retlcri 
tahsil olunur. 

Bu lmt'l vazıyctte olanlarla yeni rehberde ismini munzam ve büyük harf
lerle ve meslekler ::ı.rrısındn ynzdınnak ,.c reklam yapmak arzusunda bulunan 
abonelerimizin 21 ınnrt 941 tarihine kadar müdüriyet abonman şefliğine mü-
racaatleti rica oltlllur. 845 (541) 

İZMİR DEITERDARl.IC:JHDAN : 
Satış 

No.su 
Muhmnmen S. 

465 Birinci Knrntaş M Ruhibaba sokılk 619 ada 4 PtıTSc-1 151 M. 
M. 2 Kapu numaralı Arsa 

460 Bırinci K::ırataş M. Rulıibaba sokak Gl~ ada 3 Parsel 135 M. 
M. 411 kapu numaralı arsa . 

467 Bhinci Karntaş M. Ruhıbaba sokak Gl!J Adn 5 Pm-~l lGG M. 
M. 413 kapu No.lu arsa 

468 Darnğaç 1517 No. Köprücü sokak 1417 ndn 1 pnrsel 111 M. 
murabbm 24 kapu, 89 taj No.lu"(lrsa · 

469 Kahramanbr l3!JG No. Güven caddesi soknk 1910 Ada 20 
Parsel 80,50 M. M. 11 taj numaralı hnne .. 

470 Umurbey - $C'hitkr caddesi 1520 No.lu toprak soknk 1410 
ada 1 porseJ 2275 M. M. 127 veni 125 t.aj No.lu arsa 

471 Darafiuç Şehitler caddesi sokak 1407 adn 3 pn.rscl 855 M. M. 
137 yeni, 135 taj numaralı arsa 

472 Umur\x:\ M 1494 No Piyade sokak 1441 adn 1 parsel 210 
M. M 26 yeni 28/1 taj No.1u Arsa 

473 1 epecık mahallesi 1139 No. P"Il'ina çıkm:ızı sokak 9026,64 M. 
Murabbaı Pirina fabrikasından münkalip deponun 8/1 hazine 
hissesi .. 

İcar No.su 
474 Develi kbyunde 9190 metre murabbaı bila NoJu b:ığ 
475 De\•cli ki>ll·iinde 25 dönüm bila Numaralı bağ 
476 Develi kovündc 11947 metre murabbaı biln No.lu bag 
477 E1cveli köyünde 13 dönüm bilA numaralı bnğ 

Lira .Kr. 

33 00 

30 00 

35 00 

55 00 

25-0 00 

2275 00 

855 00 

105 00 

3606 25 

53 00 
281 00 
150 00 
80 00 

4 78 Osmaniye sokak Knra Osman oğlu hanı Ust kntında 26/29 
N om.aralı oda- 38 S0 

Yukanda yazılı 9 parça emvnlin mülkiyetleri ve 5 parça emvalin bir sene
lik icarı peşın para ile 1/3/1941 tarihinck-n fübaren 17 gün müddetle müza
yedeye konuhntıştur. İhaleleri lli'/3 941 tarihine mUsaaif pazartesi günil s:ı
at ~4 tedır. Tnliplerin muhammen bedelleı:..1 üzerinden yUzde 7,5 depozito ak
çesı yatırarak yevmi mezkurda Milli Emlak miidürlüğünde miltesekkil satış 
komısyonumı mürncnatlerı ilan olıınur. 808 (533} 

İstanbul ıntahası Jıııtisat Müdürlüğünden : 
1 - ikti t vekaleti ıhtıyacı için 4200 adet tezgfıh malzemesine ait tcfer· 

rüat Mekik, tarak, gücü, circiı, Çcnnel, iplik ve tarak çekeceği, çer
~\-e ve gücü teYeri kapalı zarf usulüyle satın nlınacaktır. 

2 - Mubanunen bedeli 60264 liradır. 
3 - Sartname dairemizden tedarik cdütt-. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 249{) sayılı kanunun ahkamına uygun ola

rak 4519.50 lira muvakkat tcıninatın vilayetimiz muhasebesine yatı
n lm3sı.. 

5 - Yukarıda tadat edilen malzeuıeyi sa~ınak istiyeolarin eklifnamelcrini 
1413 1941 tarihinde saat 15 şc kadar Sirkecide kfiln Liman hanında
ki M'.dür1uğüm1zde t~ül etmiş bulunan kombYon reisliğıne ver-
meleri lüzumu ilun olunur. 781 ·(534) 

N: 
• 

Atntürk cnddcsinde Şehir oteli bahçesinin t isab ıle birlikte ve bir sene 
müddetle klrnyn verilmesi vnzı işleri mi.idUr1Uğül\c1cki şartnamesi veçhile nçık 
arttırmaı.-a konulmustur. Muhammen SE'fll'lik bedeli icarı Bin lira muvakkat 
teminatı 75 lirndır. Tnliolcrin temincıtı İs bankn~na vatırarak makbuzlarivle 

e Gazino ic;lC'rini idnrl'vc ehlivl'tli c-Iduğuna dair Beledive rivasetinden ~la
rnkları V<' 'kalarla birlikte ihale taJ'ihi o1nn 7 /311941 cuma RÜnü snat 16 

!LSD V i w: ; 
$A.HIFEJ 

s 

FB COLA VE iRTİYACLARA 
~ 

HSUS 
U SATIŞ F.ATI AKKINDA 

Fiat 
dan: 

ürakabe komisyonLn-

1 - US numm alı ulli l .. orwıma karaınnıne.~ g ne 5 .J 19 1 tınilıin-
den itibaren İzmir chcinde evsafı Bcl dıyece mazbut frtıncola ,.c sair ihti
yaçlara mahst'ıs 'C' Toprak mal1sullcri ofisince muayyen fubriknlarda ihzar 
edilmiş ve edil cck unun 72 kiloluk beher çuvalına {Çuvnlla berabc>r) 011 ilç 
U.ra elli kuru!'! fiat bit olunmustur. 

2 - Bu fint fabrikada teslim toptıın sab!: fiatidir. 
3 - Bu unun dül.kanlarda perakende satı ları ıcin h h r kil una \'.İ.ı.'DÜ 

iki kuruş yırmi parn azamı fıat konulmu ur. · 
4 - Bu fiatlC'r yeni bir tebliğ ve ilan yapılıncaya ı ... dar cari olacak ve hi

lafında hareket edenler hakfarında Mılll Korunma knnunumm cezai hi.ikfun.. 
lcrl tatbik edilecek.tir. 

5 - Kcyfiy<'t ilan olunur. 837 (542) 

Umumi Heyet Toplanbsı 
Umumi ma~azalar Türk Ano

nim şirketinden: 
Şirketimiz nlelade umumi heyeti 28 mart 19.U cuma gtınit . ant 14 te An

kara.da şirket ınerkczinde toplanacaktır. 
1 .. ZAKERAT RUZNAMESİ : 

1 - İdare Meclisi ~ e Mur:ıkipler raporl.mnm lm, t . 
2 - 1940 SE:nesi blançosun n telkik ve ta dıkh c id.ıre .celisi .ızasınm 

ibrası .. 
3 - Kfır ve zarar h bııun tdkik ve karara r. tı. 
4 - İdare meclisinden i!ıtifo eden iki azanın l erme haki~ c muddcü dol· 

~urmak için seçilmiş olnn dii',er iki fızaıım intih::ıplarmm tasvibi. 
5 - I tifa eden bir mUrakibin ~erine seçilen yrnısınin intihabının tasvibL 
6 - .Miırnklp intihabı .. 
7 - Esas muktrvel namcmizin 27 incı maddesı 1" ıucıbincc kur'a ile çıka-

cak Uç 5znnın yerine intihabat icrası. (536) 

~~~=~ 93 SENE.DENBE.Ri BÜiÜN DÜNYACA ====~ 
TANINMlv 

ençber ve Çiftçilerimizin 
nazarı dikkatine! 

Umumiyetle nebata~ bağ -.·o n~açlara :nıusnllnt olan zararlı böceklerin im. 
hası ic:in \'e ncbntnt lınstı:ıhldarına karsı meşhur .. 

AMERiKAN TANGLEFOOT KOMPANI ..................... ~ ...................................... ...... 
FABR LARINrn tı\IAL ETriK.LE&İ nsai!ıdnki miistalnaratı nann d.ikbte 
\ 'azcdcriz ı 

J - Trce Tnnıc"lefoot : A~ ,.e bat hasfahldanmt kaqr maetm.. 
2 - Plant Sprav : Fidan ilicı (Sulu ,.e Konsantre) •• 
3 - Stock S(JT'ay : Hayvnnaf ilicı (Sulu) .. 
4 - FJy Spray : Sinek ve sivrisinek ilacı (Solu) .. 
5 - Difnsor ,.c Difoso : ~eaffünil izale kin elektrik t31mm ve i1ia.. 
G - Roach Po,-dcr : Bit ve pire tozu.. · 
7 - Ant Povdcr : ICannca ve Hamam bôcek1cri \"e D:ınabumu toam. 

Ynknnd!lki miistnhzarnttan Türkiyedc stok mevcut olup tedariki için 'ftıtd. 
yede umum ncentelcri olan: 

A. lıAFONT ve MAlmUMLARI Ltd. Sirltefi.. 
~--------------~------...;.;.;;;;,.;.;,,~;;;. llnliın ağa çarşısı No. 52. İZMİIL 
P. K. GS, TELEFON 4093. 

Mücsseseı ine müracaat edilmesi rica olunur. 1 - 8 (376) 

Kendinizde veya çoçuklan
nızda ~ördü~üz 

Hal iztik. Kansalık. Hazımsızlık. K ann ni!nlnn, Karın şişmeleri. Burun 
makad ka ıunası. Oburluk. llaş dönmesi, Salya akması, Sar'ar• benzer 
sinir halleri. Gtte korkulan. Görmede., işitmede bczukluk, ~"bi garri 

tabii haller; 
Burllar veviı> i<:ilen şeylerin temiz ve saf olmamasındnn dolayı bars:ı.k

la.rda yetişip Ureyen ve kanlanmı1.l emen solucanl:ınn tesiridir. Bunlardan 
kıırtulmak için eczaneden bir kutu S:ınta alınız.. Ve içindeki tarife mucibin
ce ku11anınız.. Derhal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEbE KUTUSU 20 KlffiUSTUR.. 

lslhine 
Dikkat 

• 

Akseki Ticaret Bankası Türk 
Anonim şirketinden: 

Bnnkn~ızın l940 yılı hissedarl!ll" umumi hey~ 31 martı 1941 tarihine rasth
van pazartesi günü saat 10.30 da lzmmle Mimar Kemalettin caddesindeki ~ 
ka binasındn a albdnki hususatm müzakeresi kin leladc toplana<:ağmdan içü
mada hnzır bulunacak hiSS('darlarm 25 M rt 941 ak,sallllll8 kadar hisse senet.
lerini Bnnkn merkezine ı:östererek duhulive almaları. \"t' vekil sıfatiyle iştirak 
edecek zevatın da hissedarlardan bulunması meşrut olduğu ilan oltmur. 

Ahıeki Ticaret Bankası 
idare meclisi reiai 

H. Serter 

uznamei müzakerat 
1 - İdare meclisi ve mUrakip rapal'larının okuwnası .. SPEl-CER TRACY 

Senenin en lmvvet14 en biiyük Aşk \ ' 6 Giizellik Cilmi 

U KADIN B.Et. İMDİR 

d;ı ı>nriimnm.• miirncmıtlr>ri.. 20-?:.l-28-5 649 (435) 
5 /3/941 lnrihinden itibnrcn franco-ı ur. Orta mektep yeya muadili dercce

!:ıların sekiz tnncsi bir kilo olınnk de tnhsil görmfüı ve askerliğini yapmış 
uzcre. beher kilo!lunun azami (yirmi) olmak şarttır. Talip}Prin tah il ve as-
kuruşa satılaağı ilan olunur. lerliktl'n terhis ve:ükalariyle birlikte 

2 - BHin~onun tetkik ve tasdikivle idare meclisinin ibrası. 
3 - Temctti.iün sut"Cti tevzii hı:ıkkmch knror ittihazı. 
4 - Müddetleri biten idare meclisi fı alarmın Yerine yeniden aza intihabı "" 

yeniden hakkı huzurlarının tavint. 

TVR.KCE SÖZLtl 

ELHAMRAarm s~~::~:~nda 
Sa3,..uı İzmİI'. Halkma ilk ufarak takdim edilccckilr
DiKKAT : l..ocalarm liitfen evvcldca kapattırılması.. 

(545) .11~3/941 günii ynpılacak mÜ5abaka 
17/2/I941 neşir tarihli ve 2/ f 515 6 ımtıhnnına i~irak etmek üzere zabıta 

kararname nurnamlı işçilerin sağlı'hnı müdürlüğüne müıacHtları. 
koruma ve iş emniyet nizamnamesi be- 5 7 10 847 (540) 
lediye cümle kapı ındaki ilan tahtnsına 
talik ecfi~ir. Daktilo aranıyor-

846 (539) En nz ortn mektep mezunu ve ııürat-
Belcdiycmiz. z.abıtatı k.adrosundn lı )'az.nT bir dnktilo ulınacaktır. lkincı 

"llÜnhal buiunnn zabıta memurluklarına Noter dairesine müracaat. 
müsabaka imtihanile memur alınacak- 1 • 3 (535) 

5 - Mi.lddC'tlerl biten mürakiplerln :y~nc ::ı, niden mü.rakip intihabivle ilo-
rellerinin tnyJni. 1 - S - 5 '82 (504) 



SAHiFE f 

SİY ASI VAZİYET B. Edenın seyahatt-

neticeleri • nrn 
---<•-

Türki)·eye yapı
labilecek bütün 

YENi AS'IR 

BALKANLARDA SON VA
ZIYET VE SOVYETLER 

---u---

H itler, Stalini 

- = 
Yunan - Alman sıya-

ıi münasebetleri 
~·---

In~ilizler Bul-
Sovyetler ft ... l
manları ilk de
fa a.;ıkca tak

bih ettiler 
--n--

gücendirdi ~aristana he-
yardımlar diyorlar men harp ilin 

Sovyet ·Alman münase· anlatıldı --o-- etmiyorlar 
lıatı değişmiyol'·Alman· ---<>- Jogiliz.lere göre ---o--

ı:ı.r Yunanistana taar· Bunu söyliyen raymis, M k Ş k ) v ,Almanlar Yunanistanla 
rırz etmiyecelı mi?- y 11 d d hi 1,. os ova ar ·a< ogru (miinasebatımız i"i deg"il 

Amerilıalılal' İngilizlere unan • ar an a c •r d " 
han veriyorlar.. yardımın esirgenmiye· bir Alman yüı üyiisü emelde ilıtifa ediyor-

Redyo gazetesine göre Tas ajansmm ceğini ilave ediyor.. ~ ıar • Mühim bir telızip ••• 
tebliği Bulırar gazetelerinde Sovyetlerin Londra, 4 (A.A) - Taymisin dip- istemiyor Berlin 4 (A.A) - Yan resmi mahfil-
görü~lerini yani&§ aksettiren bir takım lomatik muhabiri bildiriyor: lcrde bildirildiğine göre Almanyanın 
neıriyab tashih maluadiyle netredilmit- lngiliz hariciye nazırı Antony Eden Londra, 4 (A.A) - Bulgaristanın Yunanistanla münas .. betlcrini keseceği 
tir. Bul~ balkının Sovyetlere ve alel- ve imparatorluk genel kurmay baskanı rizasiyle Alman ordularına teslim olma- bu akşan1 yabancı mahfillerde münaka
Dmum Ruılara kartı büyük sempati bes- general Sir Con Dili Atinaya geldikten ., vaziyeti hakkında Moskovadan neş- ~aya mevzu teşkil etmiştir. Alıİıanya iki 
lediği ötcdenberi bilinir. Alman asker- sonro. yaptıkları seyahatin neticeleri da- redilen beyanat Londrada büyük bir memleket arasında diplomatik münase-
lerinin Bulgariılana .n-eleri Bu'-ariı- dikkatle takip edilmektedir ve Mosko- betler bulunduğuna nazarı dikkati cel-

·-·- "' ha Lİyade tebarüz ettirilebilir. Miittelik b k b tın kt-'' M f h 1n iliz) lando So~etlere sempati besliyenler vanın u aran beklenmemekte olduğu e e •"<Ur. aanıa i g' · e-rin Yu-
., üç memleket ziyaret edilmiştir. Evvela •rasında endite uyandınnıştır. Galiba tebarüz ettirilmektedir. l'anistanı bir üs haline koymağa başla-

Kahireye gidilmiştir. Zira başka Üg}ere d ki bu endiseleri teskin için Alman asker- Deyli Ekspres gazetesinde dış siyaset ı arı gündenberi Almanya ile bu mem-
]erinin Bulgaristana ge)me]erine Sovyet- asker nakledilip edi1miyeceğine ve bu- süntunu muharriri şunları yazıyor: leket münasebetleri iyi kelimesile tav-
ler!n taraftar olduğu ıöylenmiJtir. nun ne miktarda o]:ıc~V.ına ancak Kahi- cBu hadi!ıe Balkanların artan kısmı- sif edilemez. 

Macar radyosu Berlin mahfillerinden rede karar verilebilirdl. nı ele geçirmek istiyen Hitlerin Sovyet StMD!LlK lLANI HARP YOK 
aldığı malUmata atfen bu giriıin Sov- Antony Eden general Sir Con Dill dileklerini nazarı Jtibara almadan hare- L'>ndra 4 (A.A) - Fransız ajansı bil-
yetlerle Almanlar arasında bir anlaşma .. buroda orta şark orduları başkumandil- kete geçmesinden dolayı Stalini gücen. dİriyor: 
dan sonra yapddığıru bildinniıtir. An- nı ile yaphk1arı görüşmelerden sonra al- dirdiğini ~Österrn~ktedir. KTem1inin İngilterenin Bul~aristanla siyasi mü
ta,ılıyor ki mihver propagandası Bulga- dıkları tam malUmi\t1a Ankaraya gide- kullandı;;ı Ji .. an Arman n1etodlannın T"MeheUerini kat'ı ke">·fiyeti zaruri o1a
riatan mr.selesinde Almanyanın Sovyet- rek İngiliz projelerinin ne. olduğunu açık takbih edildiğini meydana çıkarmakt:ı- rak ~arp il5.nını takip etmiycc~ktir. 
!erle birlikle hareket ettiğine dünyayı .. . I . . . dır. Alman - Sovyet paktmdanberi bu Atına 4 (A.A) - Jurnala Dıtalya ga-

m
• andı--'- ı·sıemı· .. :r. ça soylemı:; er ve ln.nltercnın en kısa bır h d .. ··ı 'd h k b zetcsinde Gayda Buldarıs· lanın u .. ru .. zlu" .. .,..,. ,~ d bil • · d ·h ı ~;ı a a gı:.ıru en en mnnı ar ::trt- et u- , ~ "J 

Tas ajanslDID tebJiğinde esas hedef zaman a yapa eccgı :r.nr ınn vazı dur. nnkta iltihakına sözde İngiliz kıtaları-
İşle bu ıayialann önüne ıeçmektir. Fa- bir tarzd3 izah etmişlerdir. Böylf'C'C Dey1i Mey} gaze:tcsi. harbın şarkd "lın Sf'lftni~~ ihracı sebep olduğunu yaz
ı.at bu tebliğin ayni zamanda Almanya- Türkler bilha"& Ege sahiline tevcih ode- doğru fotikamet al.lıi:ı bu zamnnda va- "1ıştır. Bu haberi katiy..tle tekzip ede
nm hareketini tasvipsizlik olduğu da aıi- cek tehlike takdirinde sava~a girebile- ıivetin kolityca anla!:ılmakta olduğunu: riz. 
kardır. Şimdiye kadar Sovyetler Alman cek kuvvetlerin bir pldnçorunu vapmı~- 1\10 kovanın beyanatı şarka doğru bir Almanlar İtalyadan 
ıe,ebbüsünü bu derece açık bir ıurette !ardır. Bundan sonra Edenle Dili Atina_ Alman yürü'.vü1ünü J\fo,kovanm tasvip 50 bin demir 
takbih etmem.itlerdi. Bunmıla beraber ya bütün bu malUmatı haiz olarak git- etm~dii{inin d~HH ~avılebileeiini yaz-
Sovyetlerin Almanyaya kartı hareketin.. m4ler, Yunanlılarla ittifakı en parlak maktad>r. Bu ı:azete l\1o.kovanın ho<- amelesi istiyorlar 
de bir deiiıiklik beklenmemektedir. bir şekilde teyit etmişlerdir. nut.uzluğunu ifade edecek her har~ke- Zürih 4 (A.A) - İtalyada çıkan Po-

ATINA MOZAKERELERt l tin lnailterede bü}·ük memnuniyetle kar- polo D'ttalia Almanyanın harp sanayii 
ngilterenin vr- müttefiklerinin onlar- 0 

Bu sarada İngiliz hariciye nazınnın d h b d k ~ilanaca~ın1 ildve etmektedir. icin 50 bin demir amelesi almak nlye-an iç ir yar ımı esirgemiyece lerini Atinada bulunması büyük bir tesadüf ~- tinde olduğunu, ltalyadan bu işçilerin 
eseridir. İngiliz sefiri henüz Sofyadan söylemek, Yunanlılara haya]i bir ümiı ~önderilmes.ini temine intizaren mesai 
ayrılmadığı gibi Alman sefiri de Atina- vermek değildir. ıc:G l iJZLE~ MU .. fflM KJ .• <aatlorinin arllırıldılbnı bildirmektedir. 
dan aynlmamışlır. Almanların Yunaniı- - i - ' 
lanı .uıb akdi için tazyik edeceii ve a•- Amerı·kanı.a fn- HARLA~ AnEFES111or 
keri taarruza geçmiyeceği mihver kay- •• l1 ;t L ln~iltereye 

yentden ~elen 
kuvvetler 

naklarmdan bildirilmektedir. 

JTALYADAll tŞÇt ARANIYOR aı•ıtereye yar 
Almanya, ltalyandan elli bin demir ""' •. -

itçiai istemiştir. Anlaşılıyor ki Almanya 
Polonya ve Fransadan olduğu gibi şim- dımJarı 
di ltalyadan da amele getirmeğe lüzum 
görmüştür. Pek yakında lngiliz - Ame- -- •--
rikan tayyare imalatının Alman imalini İIJı uçan hastane ingilte-
geçeceği söylenmektedir. Almanyaya Ö d "I fı •• 
amele göndermenin ltalyan milleti üze- reye g n erı me uzere 
rinde ne gibi tesir bırakaca~ı dikkate bulunuyor •• 
değer bir şeydir. Nevyork, 4 (AA) - ilk uçan has-

AMERlKANIN YARDIMI tane Amerikadan lngiltereye hareket 
Demokrasilere yardım hakkında etmek üzeredir. Ncvyork belediyesi bu 

Amerikan halkının his~iyatının gösteren hastaneyi 85 bin do1ara 5atın almHı.hr. 
sarih haberler alınmaktadır. Aemerika- ME.ŞHUR BiR iSTıHSALCI DA 
War İngilizlerin hayatını kurtarmak GELiYOR 
için kendi k.anlatını arzulariyle vermek. Vaşington, 4 (A.A) - Amerikanın 
tedirler. Kan vermek isteyenlerin muh- istih$al ek!Jperlerinder. bet seneHk plan 
telif istasyonlarda kanları alınarak yeni projesini yapan Kamier buqünlerde in
bir usulle !ngiltereyc sevk olunmaktadır Riltereye gidecektir. Ruzvaltle mütead .. 
Bu da gösteriyor ki İngilterenin Amerı- dit mülBkatlar yapmı,tır. 
kayı müdafaa ettiğine yalnız Amerikan YARDIM PROJESİNDE 
aiyasileri değil, Amerikan milleti de ka- YAPILACAK TADiL? 
ni bulunmaktadır. Vasinl(ton. 4 (A.A) - Roytcr bildi· 

- yor: Hiikiimet, kiralama ve ödünç ver

MOSKOVA, ALMAN IŞ~A
LINDEN MEMNUN DEÖIL 

me projesi hakkında demokrat ayan az.ı
sından biri tarafından ileriye siirülecek 
bir tadil teklifini kabule hazır bulun
maktadır. Bu teklif kon~enin muvıt
!akati olıııadan inı:iltereyc harp le\•azunı 

---«>--- verilmiycceği ve bunların Amerikan ka· 
[ Bıı.ştarafı I. ci Sahifede] ra ve deniz vasıtalariyle garp yarı kür-

Altınofun Sovyetler Birliğinin Bulga- resinin dısına götiirülmiycceği seklindc
ristandaki elçisine 1 martta yapbğı tch· dir. 
ligata cevaben Sovyetler birliği bükü- Ayni zamanda diğer bir tadil takriri
mcli aşağıdaki tebligatta bulıuımağı Iü- ne taraftar olanlar da bu teklife müza
tumlu addeder : birdir. Mezk<lr teklifin kanun porjesi-

1 - Sovyetler Bidiği bükümeti, Bu]. nin cumartesinden evvel tasvibi ümitle
ı:ar hiikümetinin bu meseledeki battı rini yeniden canlandırdığı söyleniyor. 

hareketinin doğruluğuna dair olan gö
rü~lerine i~tirak etmemektedir.. Çünkü 
bu battı hareket Bulgar hükümetinin 
arzusımdan müvazi olarak sulhun tak· 
viyesinc değil, fakat harp sabnsmın ge
ni~Jemcsinc ve Bulgaristanın harbe SÜ· 
rii klenmcsine sebebiyet verir. 

Japon yada nühim 

bir mülakat 

Hariciye nazırı im· 
paratora izahat verdi -·-

2 - Sulh siyru;etine sadık bulunan 
Sovyetler Birliği hükilmeti bu sebepten 
dolayı Bulgar bükümetine bugünkü sı
l asctinin tatbiki hususunda hiç bir mü-
zahcrette bulunamaz. Sovyetler birliğı Tokyo, 4 (A.A) - Hariciye nazırı 
Lükümeti bilhassa Sovyeller birliği bü Matsuoka imparator tarafından ka-
lı.ümetinin hakiki battı hareketini tama bul edilmiştir. 
miyle yanlış bir tarzda gösteren şayia Nazır son diplomatik müzakereler: 

[ Ba~tarnf1 1. ri Salıif•de] 
alaka ile taki~ ettikleri bir mevzu oL 
muştur. « Taymis> gazetcai Atina seya
hatinin de semereli olacağına dc18let 
eden sebepler mevcut olduğunu yaz
makta ve söyle demektedir : 

Bu nazik zamanlarda Bay Edenin ve ---"~--
general Dillin orta ,arkta bulunmalan Atlas denizinde henüz 
gayet iyi olmuştur. Çünkü Alman kıta-
&tının Balkan yanın adasının Kalbiga- ne bir tayyareci, ne bir 
hına ıtirdikleri lıu anda Bulgarislanın a.sfıer JıaylJedflmedi .. 
ko~ulariyle lngilterenin kendisi için Londra, 4 (AA) - Kanadada ye-
hayati ehemmiyeti haiz kararlar ittihaz tiştirilen pilotlardan müteşekkil kuvvet
etmesi zamanı gehnittir. Bulgaristan• lcr Ronva halinde hareket eden asker
ele geçirdikle., sonra Alnıanların Şimdi lerle birlikte lngillercye gelmiılcrdir. 
Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye Güya asker nakleden gemilerin batırıl-
1\]P.yhinde h1>rekel etmeleri muhtemel- · ·dığına dair Alman kaynakları tarafın-
dir. dan verilen haber tamamen yalandır. 

YUGOSLA VY ANIN V AZIYETt Donanma geçen haftaki rekorunu muha-
AJmanya YL'goslav mill~tinin mu- faza etmiştir. Atlas dnizinden geçerken 

hebbetini hiç bir zaman kazanmaml§tır. henüz ne bir asker, ne bir tayyareci ka
Bundan ba~ka Yuı:o•lavlar tehdide bo- yıp edilmemiştir. 
yun eğecek kn•akterde bir mille! değil- Kuvvetli bir Yeni Zelanda müfrezeııi 
!erdir. de talim den:csini ikmal için 1ngilterey., 

Yugoı]av ordusu H.ğlam ve muharip gelmiştir. 

olduğu gibi Yugoslav genel kurmayı da Londra 4 (A.A) - Alantikte hi\dise
Bulgar genel kurmayının aksine olarak siz geçen bir konvadan sonra her biri 
dürüst aıkerlerden müı·ekkeptir. Yugos- 1000-1500 asker taşıyan bir çok vapur
lavyanın hudı:Uanna karıı doğrudan !ar on binlerce askeri !ngiltereye ge!ir
doğruya yaptlacak her taarruza muka- mişlerdir. Bu vapurlar İngiliz ve mütte-
vemet etmeıi beklenebilir. fik gemilerinin himayesi altında sefer et-

TORKIYENil': V AZIYETI mişlcrdir. 

Tiirkiyenin d5.vası ise. Yunanistanla 
ayni davadır. Müstevli Alman kuvvet
lerinin Yunanistana indirebilecekleri 
biç bir darbe Türkiyeyi masun bıraka
maz. Türkiye ve Yunanistnnın d.3.vası ile 
lngillerenin davası arasında hiç bir fark 
yoktur. 

Hitler Balkanlarda bir darbe indir
meğe muvaffak olmadan lngiliz ordula
riyle dominyonlar kuvvetlerinin ıimal 
ve tarki Afrikay. ltalyanlardan lemizle
meğe muvaffak olmalan ve buralaruu 
kendi kontrolleri allına almalan çok 
memnuniyet verici bir haldir. 

TORKIYE GAFiL 
A VLANMIYACAKTlR 
Londar. 4 (AA) - Royter ajanaı 

bildiriyor: 

---c:>----

Balkanlarda ne 
kadar Alman 
askeri var? 

----<>---

Londra, 4 (A.A) - İyi haber alan 
mahfillerde, hala Balkanlarda bulunan 
Alman kıtalarının 250 bin kişiye baliğ 
olduğu tahmin edilınektedir. 

rette bildirmektedir. 
Boğazlara mayn dölı:ülmeoi ve Türlı: 

filosunun Çanakkaleye muvasalab, Tür
kiye hükümeti tarafından her türlü ihti· 
male kartı hazırlıkları inkişaf ettirmek 
için alınan ilci tedbirdir. Türkiye bilhas
sa tehlike daha yakın bir hal aldıktan 
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Dahiliye Vekilinin beyanatı 
~~~~~~~~x•x:~~~~~~~-

Be l edi ye memurları 
hakkında bir layiha 

~------x*x:------
~· Müdafaa ve Dahiliye velıillel'i istanbula gUfl 

Istanbul, 4 (Yeni Asır) - Milli Mü· da Mecli, umumi heyetine sevkol 
dafaa vekili Saffet Arıkan ve Dahiliye caktır. 
vekili Faik Öztrak şehrimize gelmişler, ASKER AİLELERİNE YARDP' 
vali, komutan, generaller tarafından kar. &ker ailelerine yardım jŞni 
şılanmışlardır. etmek üzere al5kalı vekfıleUerin 

Dahiliye vekili Belediyeye giderek mcssillerinden mürekkep bir kon 
Şehir MeclL•inin içtimaında hazır bu- çalışmaktadır. 
lunmııştur. PASİF KORUNMA İŞLERİ 

Vekil gazetecilere, bu sene Dahiliye Pasif korunma işleri hakkında ·~ 
vekfıletini alakadar eden yeni kanun bir kanun layihası hazır!anınal<ll"'I 
layihaları hazırlanarak Büyük Millet Pek yakında meclise verilecektir·' 
Meclisine verildiğini söylemiş ve şunla· MALİYE VEKİLİNİN TE:TFdl!v:J 
rı i!Ave etmiştir: Şehrimizde tetkikatta bul 

• - Belediye memurlannm tekaüt- olan Maliye vekili Fuat Ağralı 
lüğü hakkındaki kanun layihası yakın- Defterdarlıkta meşgul olınu.ştur. 
t 1111111 ııı t il lltll 111 il ııı 1111111 t il il il il 111 ııı 111 ııı t ııı iti il il ııı 111 ııı il ııı t 1ııı1111 il il il 111 lltll ııı il il il il il 1 il 

Manisada Atletizm müsabakaları 
------~x•x:-----~ 

Ankara 4 (Hususi) - 9 Mart Pazar günü 6 vilayetin iştirakilc 
atlclizm müsabakaları ve koşular yapılacaktır. 

1111111 111t111il111il11111111111111111111 t 111ilil111t111il111 1111 il il il 111111111il111il111111 11111111 il il 111 11111111111 

Hava akınları Makineye 

1 ~GILIZLER GARBİ AL
MANYAYI BOMBALADI 
Alman tayyareleri 

ı.çık denizlerde 

INGIL TEREDE ÇıKARILAN BiR 
KAC YANGIN SÖNDOROLDÜ 

Berlin, 4 (A.A) - D. N. B. ajansı bil
diı·iyor: 3 mart akşamı geç vakit bir 
kaç İngiliz tayyaresi garbi Almanya 
Uzerinde uçmuştur. Bazı binalar hasar 
ıtönnüştür. Sivil halk arasında telefat 
vardır. Üç ölü kaydedilmiştir. Dafi ba
taryalann ateşiyle iki d~an tayyaresı 
düşürülmüştür. 

Londra, 4 (A.A) - Öğrenildiğine gö
re dün gece İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup tayyareler Ren havzasındaki 
hedeflere hücumla:;. r:pmışlardır. 
ŞİDDETLİ İNG. HÜCUMLARI 
Londra, 4 (A.A) - Resmi tebliğ: Mü

him bir tayyare filosu Almanyanın en 
büyilk sanayi merkezlerinden biri olan 
Kolonyaya yeniden taarruz etmiştir. 
Fena hava taarruz neticelernin tesbitini 
güçle~tirmiştir. Taarruz hedeflerine bir 
çok isabetler kaydedilmiştir. Renin şmk 
sahillerinde bir çok yangınlar çıkmıştır. 
Rur ınıntakasında daha ehemmiyetsiz 
hedeflere taarrnzlar yapılmıştır. Buloğu 
Ostand dokları ve nhtımları bombalan
mıştır. Bresi doklnrı da bombardıman 
edilmiştir. 

İşgal altındaki diğer memleketlerde 
tayyare meydanları şiddetle bombnrdi
man edilmiştir. Tayyarelerirnizden biri 
kaybolmw;tur. 
Keşi! uçuşu yapan avcılarınuz Fran

sanın şimalinde hava meydanlanna ge
ce hücumlarında bir çok düşman tayya
relerini tahrip etmişlerdir. Bir avcunız 
kayıptır. 

Londra, 4 (A.A) - Hava ve dahili 
emniyet nezaretinin tebliği: Pazartesiyi 
salıya bağlıyan gece d~an hava faa
liyeti büyük mikyasta olmamıştır.. Bi• 
kaç yangın çıkmışsa da hepsi söndürül
müştür. Şimal sahillerinde bazı yerlere 
bombalar ablıruşt.ır. Hiç bir yerde hasar 
geniş değildir. Gece insanca verilen za
yiatın fazla olmadiğı sanılmaktadır. 

Berlin, 4 (A.A} - Dokuz bin tonluk 
bir düşman petrol vapuru batırılmıştır. 
Alman hava kuvvetleri faaliyetlerini 
Şetland adalarına ve açık denizlere ge
r.işletmişlerdir. Sen Corç kanalında ıki 
bin tonluk bir ticaret vapuru batırılmış
tır. Uzun mesafeli muharebe tayyarele
ri on bin tonluk bir ticaret vapuru ba
tırmışlar, büyük diğer bir vapuru hasa
ra uğratmışlardır. 

Londrada ve bir Manş limanında as
keri hedefler bombardunan edilmiştir. 

Verilirken 
sovgetler Bulgaristaı1ı neden tekdir ettiler 
Sovyet maksa 
Almanyayı DJlı 
Türkiyeyi mi 
durd12 rmak 1 

Londra, 4 (A.A) - Sovyetlerin 
garistana yapmış oldukları tekdir 
kında İngiliz matbuatında çıkan 
makaleler Sovyetlerin notasındalıi 
nanın tamamen sarih olmadığına 
Jet etmektedir. I 

Evcning Standard gazetesi şöyle I 
yor: Sovyet Rusyanın harbin y~ ~ 
ktı sirayetini arzu etmedJği aşiklll". 
Çünkü bu mıntakada çıkabilecek · 
gmlar yüzünden kendi evinin ateŞI' 
tulınası tehlikesi mevcuttur. , 

Stalin, nota5ının Türkiyeyi harbe 
kabilecek ve liu suretle Boğazlar 
kadderatını alfikadar edebilecek 
büyük•mikyasta bir sefere girişnı< 
iç.in Hitlere bir vesile temin 
ümidinde olabilir. 

Bn müdahalenin manası acaba 
yetler Birliğinin Türkiyenin riyaseti 
tında Balkanlarda Almanyaya mu)I' 
met edecek umumi bir harekete 
lıeret edeceği midir? Yoksa Çana . 
nin harpten masun kalacağı Üllli 
Türkiyeyi sade<e hudutlarını mü 
ya ikıına ~alısmak mıılır? 
ııu sualin cevabım Almanlar da 

luıdar düsüneceklerdir. .. ıl 
Evening Nev• gazetesine göre djjjl.d 

daki bazı siyaset adanılan Sovyet "".il' 
sını Tiirklerin zımni bir surette ttf'' 
seklinde telakki edeceklerdir. ~ 

Gazete vaziyeti şu sözlerle i:ıııb 
mektedir : . ıJ. 

Bize yani Ingilizlere gelince cıı . '.J 
inanacağımız şey Stalinin kendi ııı~ 
Ianna ermek üzere hareket edet ~ 
Diğer bütün yerlerde olduğu gibi *' 
kanlarda da an<ak sağ kolumuztJJI 
vetine güvenebiliriz. , 

Star gazetesi şöyle yazıyor: Rusl_S' I 
Almanlar arasında evvelden biç b~ 
!aşma yapılmadığı bu defa an)aşl~ 
Esen ha.-a artık eskiden esen hava .~ 
dir. Bitlerin Romanyayı istila ettJği / 
beri Nazilerin kulaklan şüphe ed~ .J 
mal komı;usunun bomurdanlll~ 
duyınağa başlamıştır. Bu homur ;-1 
lı:nn Türklerin boşuna gibnesi 
gelir. - ' Italyan Somali

1 

Jarın Bulgar gazetelerinde serbestçe in- izah etmiş ve imparatorun müteaddit 
tişar etmekte olması dolayısiyle bu be- suallerine cevap vermiştir.. Domei 
l anotı yapmağı lüzumlu bulınııştur. ajansına göre bu mülilkat umumI 

SOVYET DEKLARASYONU VE alakayı uyandırmıştır. 

Şimali Afrikada Alman muharebe tay-

-,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;mmmm;;;mmmmmm' yareleri Tobruk limanını ve Agaylada 4. ~ motörlü kuvvetlerle İngilizlerin askeri 
tııhşidatını bombardiınan etmişlerdir. 

İngiliz hariciye nazırının Ankara ziya
retinden aonıa neşredilen resmi tebliğ. 
teki ifade istisnai bir ehemmiyeti haiz 
olmuştur. Zira tebliğ Balkan şartlannın 
ve Türkiye ile )ngilterenin karşılıklı 
menfaatlerinin tetkik edildiğini sarih au- sonra gafil avlanmıyacaktır. sinde 2 seliit 

daha alındı 
İNGİLİZLER Japon elçisi B. Çörçil 
Londra. 4 (A.A) - Royter bildiriyor ile lıonuştu •• 

Alman kıtalarının Bulgaristana girioı Londra, 4 (A.A) _ Royter ajansı 
bnkkında dün Moskova radyosunun neş- bildiriyor: Çörçil bugün Japon bü-
retliği deklarasyon bütün Londra gaz" yük eldsini kabul etmiştir. Bu gö· 
telcrinin birinci sahifesinde büyük ba::r rü~enin cl(İ tarafından vaki ısrar 
lıklar altında nqredilmcktedir. Başlıca üzerine vukubulduğu hildirilmekte 
baslıklar ~unlardır: ise de mahiyeti hakkında i(~aattn 

Devli Meylin ba~lıi':ı •Sovyetler Bul- bulunulmamaktadır. 
garları takbih ediyor-, Deyli Heraldın ---------------
başlığı .so,·yetler Bulgari.stanı azarlı
yor.. Niyuz Kroniklin başlığı •Moskovo 
Bulgaristan~ diyor ki : Hareketiniz sulh 
lehinde değildir•. Deyli Ekspresin baş 
lıi:~ • Bııl-nr hareketini Stalin takbih 
edİl'J!ı • . 
· 'ttJRKİl'•. llUlUTLARINIS 
EMNİYETİ .. 
r.2wteler basmakalelerini Sovyet dek. 

lfırnsyonuna tahsis etmekle beraber 
haberi ncsrederken umumiyetle bu dek 
lftrac;yonun Avrupan1n cenubu sarkisil"! 
deki vaziyetin inklsafına yeni bir giri' 
verdiğini vazmaktadır. 

Deyli Telgraf diyor iri : Bu dekllıas
yon Türkiyede şimali şarki hududuntL'I 
emniyeti hakkında müJ:ıim bir reasürans 
olarak telakki edilecektir. 

Bu gazete Alman kıtaları Romanyaya 
"'irdiği zaman Sovyelter birliği tarafın
dan böyle bir deklarasyon yapılmamıs 
~lduğunu da kayde:vlemektedir. 

Tavmis gazetesi diyor ki : Bu deklil· 
ı·n.5V~n Sovyct1er Birliğinin BuJgaristar.. 
'ıfıdiseleri karşısındaki hattı hareketi 
lıakkında birinci isareti teşkil etmekte
dir. 

--( DiKKA T )--
Dost ve müttefik İngiltere Hariciye nazın 

Ekselans Antoni Eden 
ile imparatorluk Genel kurmay başkanı 

Ceneral Sir .John Dili 
Ve maiyetlerinin Adana ve ANKARA'YA gelişleri, yapılan ınıı

aZ>.anı karşılama töreni tekmil telerrüatiyle 
BUGÜN matinelerden itibaren 

ELHAMRA Sinemasında 
Programlarına ila\'e olarak gilstcrilmektedir .• 

Maltaya taarruzda düşmanın bir avcı 
tayyaresi düşürülmüştür. 

---«>---
Arnavutlukta yeni ve 
şiddetli lngiliz ha

va hücumları 
----0----

Atina 4 (Radyo - S. 20,45) - Yuna
nistandaki İngiliz hava kuvve•tlerinin 
tEblijii: Avcı tayyarelerinden mürekkep 
bir filomuz devriye faaliyeti esnasında 
düşmanın bir kaç bombardıman tayyare
sine rast gelmiş ve bunlardan birisini 
denize düşiirmii~tür. Ayni filolar Lari
sadan dönen düşmanın üç bombardıman 
tayyaresine rast gelmiş, bu üç tayyareyi 
de diişürmüştür. 

Tepedelen mıntakasında dü•manın 
rr.otörlü vasıtalarına, tecemmülerine şid
detli hava hücumları yapılm*tır. 

İğtinam edilen mol:I~ 
me saymalıla bitndr 
ıo bi nesir de aıınd,..1~1 
Nairobi, 4 (A.A) - Doğu ı\~~ 

İngil'.': ku~ctleri um":"'i karartı ıııı-'; 
trbl_ıgı: İlerı hareketimız devam \,.JI. 
tedir. Nagavisonun 270 kilometr• ır 
batı <imalinde bulunan İsia Boid~,~ 
~ogavisonu'2. yine 270 kilo~etrC 1 ,1ıcV şımalmde kam Bulınoburtı J<1tıl ~i <' 
tarafından zaptedilınistfr. )lfüfrm:c! ~ 
mühim ~ilah. benzin. yiyecek ve «;ı'r 
vi ihtiyat malzeme d~poları ele ~ f"'.,ı 
mektedir. Alınan harp malzem<Si1'1İJJ 
darının tesbiti için uzun zan1an3·r ,dt 
vardır. Şimdiye kadar alınan • 5

' # 
en bine yaklaşmışbr. bıl s' ,1 

Cuba nehri üzerinde alınan ·ııiı> ,r 
metler ve düşman teşekkiill~~ıı !,.; 
radığı bu zayiat ftalyan Sorna11·1,r ~-
lıye edildiği hakkında ftnly~;, ,..,..... 
fmdan yapılan beyanatı tckzı 


