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Basınubarrir ve umumi ııeşrlyat mUdllrll 
HAKKJ OCAKOGLU 

--DEVAM MÜDDE'l1 Türkiye için Hariç için 
Senelik .... _ 1400 2900 
"1b aylık·-·· ·· · 750 1650 l-.9Unii ıı:eçıniş nüshalar (25) lruruştur_ 

I..._ TELEFON:Z697 

• 1941 
nternasyonal fuarı 

Sulh, emniyet, ve siikUn memleketi olan Tür· 
lı:iyenin yegiııe Enternasyonal Fuan 20 ağı:ıstos. 
ta, her sene olduğu cibi İzmirin meşhur Kültür 
parkında açılıyor. 

Memleket içinde Ye dışında binlerce ticaret 
firması, yüz binlerce ziyaretçi İzmir Enternas
yonal Fuanna gelmek üzere hazırlanmaktadır. ı 

11•--· oıünderecatmdan meıuliyet kabul ediline& Cümhuriyetin ve Cümhuriyet «•erlerinin bekçisi ..-ılıahlan çıkar ıiıµut gll%etedi'r YENi ASIR Matbaannda basılmqtır. 

~ı,,,,, T. 
n ı.q7171 tanrru= etmelrri m111·temel olan sahaları t·e Srlünıği kııi' lırı.kı,1 gösterir ,ı arita - B ir lngıliz ga=eetsind.c1ı 

....._ a1tn nı1 tt r 
---~~~~~~~~~~~~~;-~~~~~~~~~~~~~~ 

Türk Milleti 
~er zamanlıinden fazla 
1 lllı duf'mafıta, hudut
'laar111da olup IJitenlef'i 

Ct.rsasiyetle tafıip 
e:vıernefıtedif' •• 

-0--

IIAKKlOCAKOGLU 

~11.\Itııan orduları Bulgaristanın ccııu
l>r llda lllcvktlcrini alırlarken milı\er 
~·~•ndası da Balkanlarda sinir boz. 
~~ugu yaratacak haberler n"':rine dc-

eylcmcktcdir. 

Yunan zaferleri 
---•o•---

Ttalvanlar ·mer
kezde nıüstah
kem mevkiler

den atıldılar 
5 günde )1alnız ingiliz
lef' 53 İtalyan tayya
f'esi düşüf'dülef' •• 

Japonya - Almanya 
---•o>---

.Japon hariciye 
nazırı 1\1,atsooka 
yakında Ber
line ~eliyor __ _., __ 

Jap ony a Alman)1ada n 
f ili ya,.dımlql' t em inine 
mi uğf'aşıyof'? .. ~arlıan bu haberlerin bü~· ük bir 

llıalt simdilik Yugoslnyaya ait bulun· Alina, 8 (A.A) - Yunan resmi tcb· Vaşington, 8 (A.A) - Japon hariciye 
ladtr. Jiği: Cephenin merkez kısmında mu-af· nazırı Matsuokanın Berlinc gideceği öğ-

>ii~~yanı~ ~alkanlara i~~~ıesini~. bü- fakı)etle neticelenen harekat neticesin- renibniştir. Vaşingtona gelen haberlere 
~oın::'clcr .ı•lihdaf <Jlcdigınde ~uplıe de diişmanı tabii bir müdafaa hallı tcş- göre bu seyahatin başlıca sebebi Alman 
._ · Hatta ilk hedeCin Selanik oldu- kil eden ve fenni bakımdan talıkim edi- J apon muahedesinin tatbikatına ait mc
~ da muhakkaktır. Fakat Almaııva len mevkilerinden attık. Aralarında bir selelerin müzakeresidir. 
'-iıı ve sol <~nahlarının emniyetini İe: (ok subay olduğu halde 1050 esir alılık. Mezkılr muahede •Almaııyaya başka 
~ylenıedikçe Ege dcuizine inıncğe Kiilliyctli malzeme iğtinam ettik. bir devlet taarnız ederse Japonyauuı ;L.;;J. edemiyor, Bunun içindir ki bir Hava kuvvetleı-i ıniz muharebe mey- Almnnyaya yardım edeceğini• tasrih et
~ denesi geçirmekte, bu ('(•nah- danındaki hed<"floı-i IM)ınbardunan <le- tnl.;'kfe i. e de • J apcm3·aya b:lşka bir del.'• 
~ )'dcinıık yarabnağa f\ah~nıuk tadır. ı·ıc;-k kara kuv\.·ctlcriınizin hurek.5.tına let taamız ederse Almanyanıo da Ja
~ Y~ tehdit edilebilir bir memleket muvaffakıyetle müzaheret etmiştir. Tay- ponyaya yardım edeceğine dair• hiç bir 
l dıgı için Almanya yüzünü eHeliı yarelerimizin hepsi üslerine dönınü..,Jer- kaydı ihtiva etmemektedir. 
ı., j°'-lavyaya çevirmiştir. Bu memlckc- dir. 
~Yı

0

•tl~k teminatt vermekte, Yugoslav· YENİ YU.'AN MUVAH'AKIYETLERİ 
~ llıih.\·ere iltihak ettirmeğe u~raş· Atina, 8 (A.A) _ Yunan hükümcti 
>oııı ' ~ıç olmazsa dostluk deklaras· s(izcüoün ı.ln beyanatına göre dün Yun~n 
"'ıış=~ il~ bu memleketin sinirlerini YU· topçusu faaliyette bulunmuş ve bir çok 

"tıı •ga çahşmaktadır. d"" b t ı t ı t 
.ı.,11 Coslavyanın vaziyeti esasen cid· uşınan a arya arı sus uru mu~ ur. 
L 118%.iJrt• Alm d 1 Dii~n1an n1evzi1crinc büyük zarar ve-"lldııtl ı. an or u annın cenup 
tQıı "''na gelmesi bu nezaketi biishü- rilmiştir. Fena hava harekatın daha ge-

ııru.-.~ ı niş m ikyasta yapıhnasına mfilli olmuş-"tıı -:-uu:ı ır. İ 
~dr:~~:vyanın kahramanlığı. harp tur. talyan tayyareleri mukabeleye mu
lıu Ilı ti ıtınıada liyık olmakla beraber vaffak olamamışlardır. Cephe boyunco 
lıitliL CnıJeketin dahili dunınıu ile mılli mevzii hareketlerin inkisa fına yağmur 
)· I{ Dıtıhaf k 'l"' ve si"i rn5.ni olmuştur. 
ltııı buı azasındaki mliş iı at ta ma- Düşman mukabil bir taarruza başla-
lııı .. llnnıaktadır. . 1 ti d 

)~tibar)a l!"ııgos]a,· yaıun Alınan taz- mak üzer e iken Ita yan ha arın an ı;>-
~ ıı.e dereceye kadar mukavemet kan bir tankın parça parça ed ilmesi 
lıuı11ft_:~',leeeği hususunda tahminlerde üzerine bu taarruz hareketinden vaz ge-
lltııı --:''""'t·ı .•• rüçtür. Hükiimetin ve ordu· [ Sonu.>. cü Sah ifede ] 

Amerikan yardımı 
'-v "' '""'lini kormua yolundaki mu· 
~lll~t IUJnine rai;'ltlcn Hırvat \"e Slo· 
lııü,ı,J;;, ıııe~kı1k vaziyetleri, tahmm 
~tını arttırmaktadır. 1 - ---co>---

li \'11 ~anın Balkanlarda ikinci hede- J •ıt 
tı.~tandır. n~ı ereye sev-
~ llııl!cti, mihwr tehditlerine ku- • 

Romanın verdiği mü

him bir haber 
----<10•>----

Yunanlılar Ar
navutluktan 

hiç asker çek
mediler 

YE~I CEPHELERi llGILIZ 
ASKERLERi 'iN TUT

MASI MUHTEMEL 
Bulgar Meclisinde 
müzalıef'elef' •• 
Roma 8 (A.A) - Yunanistanla ltalya 

arasında bir mütareke yapılacağı Ro
mada kat'i suretle yalanlanmaktadır. 

Cepheden gelen haberleT bir tek Yu
nan askerinin ve bir tek Yunan topunun 
Arnavutluk cephesinden çekilmemiş ol
duğunu teyit etmektedir. 

Pek mümkün olarak Atina, lngiliz
Jerden Yunanistanın muhtemel diğer 
cephelerinin himayesini Londranın der
uhte ettiği hakkında teminat ve garan
tiler almıştır. 

BULGAR MECLiSİNDE 
Mtl'ZAKERELER 
Sofya 8 (A.A) - Bulgar ajansının 

bir haberine göre parlamentodaki hükü
met ekseriyetinin dünkü toplantısında 
Bulgar hariciye nazırı Popof Bulgaris
tanın üçlü pakta iltihakına müteallik 
hadiseleri anlatmıştır. 

Harbiye nazırı general Daskalof Bul
gar ordusunun vaziyeti hakkında. izah_at 
vermiştir. Bu izahat ittifakla tasvıp edil-

Yugosla1> bQ§tıekili B. Svetkoviç 

Yu2oslavya ne 
yapacak? 

o 

Bitaraflığını Han etmesi 
va Berlinle dostluğunu 
arttırması muhtemel 

İtalya Yunanistandan 
bil' şey Lstemlyerelımq, 
yalnız AlmanlCll' Selli· 
nilı ve Patl'tuta üsle,. 
talep edecelılel'miş .. 

Londra, 8 (A.A) - Müotakil Fran
ıız ajansı bildiriyo., 

Almanlann Bulg..Utancla ileri ı..r.

ketlerini tacil etmelerine Te Yuroslav
yaya kartı tazyiklerini artırmalanna ifa· 
ret eden pzeteler tarafından umumiyet-

7j rlıiye korkma o 

te /im olma 

Alman askeri 
kudreti .. mag· 
liip edi emez 
de~dir 

-o-

1TO llYEYI TEHDiT EDE-
C 1 HAREKET AF-
FAi OL IYACA TIR 
Nevyol'lı Post gazete· 
sinin neş,.iyatı.. 
Londra 8 (A.A) Müstakil 

Fransız ajanaı bildiriyor: 
cNevy-0rk Posb gazetesinin fik

rince ne Yunanistan, ne Türkiye 
Almanya tarahndan korkutuJamı
yacaktır. Bu iki hükümet balkanlar
da büyük bir ordunwı İa§e&İ gibi 
korkunç bir mesele ile kartıl&f&D 

[ Sonu 4. cü Sahifede l 

miştir. --•>-- le Dit edildiğine göre Yugoıl•TY• bita. 
Esfıi Roman,•a fıf'alı raflıiını ilin edeeek, fakat •JDİ :ı:aman-

., [ Sonu 4. cü Sahifede ] 
N vyor:C. 8 (A.A) - Dün Lizbo..d 1--------------'""

~öy]endiğine göre eski Rorxıanya kralı 

Karo! ile madam Lupesko Amerikaya 
gitmek niyetindedirler. 

Af rikada vaziyet 
---... O»----

12 noktadan 
Adisababaya 
doiru iler

leniyor 
HABEŞISTANDA ITALYAN 

TAYYARESi KALMAMIŞ GiBi 
Hartum 8 (A.A) - İngiliz kuvvetleri 

ve Habeş vatanperverleri 12 noktadan 

Kendisinin Sofyadan ayrılm4Sı B11 !ga,.. 
Tistanın harp ıahnesi olman maMJıınıı: 
geleceğini çok eın.•elden söylemiş olan 
lngilterenin •on Sofya •efiri B. Rendeı 

Somalide alınan ara· 

zi Britanya ada· 

ları büyüklüğünde 
----<O>•---

Somalide 21 IJin İtalyan 
esil' edilmiş IJulunuyo,. 

Adi.sababaya doğru ileri yürüyüşlerine Kahire 8 (A.A) - Resrıll tebliğ: İtal
devam ediyorlar. İtalyan somalisindeki yan soınalisinde ileri hareketlerinde de
parlak hareketlerden ba§ka en çok ala- vam eden kuvvetlerimiz Şibeli ırmağına 
kayı celbeden Keren.da ve cenubi Ha- kadar bütün somaliyi istila ettikten 
beşistanda İngiliz ve hür Fransız kuv- sonra buradan Habeşistana ginnişlerdir. 
vetleri ilerlemektedirler. İngiliz kuvvetlerinin somalide işgal et• 

4-~ı ~oktan tıkamış ve onlara ağır k• t A • 
~er indirrncğc muvaffak olmuştur. ıya ı merı
ıı...isı.!,anııı siyasi tazyik yoluylc Y u-

lngilterede düşürülen Alman tayyarelerinin e.rir edilen pilotlan11dan bir ~ 

Kerende ltalyanlann muvasalalan tikleri saba 260 bin kilometre murabbaı 
kesilmek il2eredir. Orta Habeşistanda arazi olup Britanya adalan kadardır. 
ise Habe~ kuvvetleri Buryenin 13 kilo- Ekserisi ltall'.'.11' olmak .. ~~re 21~0 esir 
metre şarkında Malrusayı geçmişlerdir. almlDlŞ!ır. Duşmana huyük :za~ıat ver
ltalyanlardan 20 araba, dört top, bir çok dirilmiştir. Şimdi kuvvetle~e ltal
mitralyöz alınmıştır. İtalyanlar Burye yanlar arasında yalnız hava irtibatı V&l'

den çekildikten sonra Salı geeesini pek dır. 

lite y dan elde edebileceği hiç bir ne- k f • 1 k 
~oktur. Elen milleti hürriyet ve is· an ı OSU o-
\e d Yolunda son nefesine kadar har-

IU "'Vanı etmek kararındadır. 
-. t~ordulanrun Yunan hudutlan
~·iıte İnden sonra da bu kararlarını 
, . ~lı:i asla. tereddüt göstermemişlerdir. 
fliııii . Y_e ıse, yıırdıın toprak bütünlii
~ll It,,~~ edecek, hatta istiklal mefhıı· 
liıı,,,.,, k lif kabul etmiyecek bütün tek· 
~ll'. r1.-.., ~a;.~1... 11111kabeleye bazır-

&ıı~ nuJ_leti, ·Milli Şefinin etrabnda 
~ •iı» hır kale halindedir. Türkiyede 
\oı1ar '! boz~~~ haberler, ne de beşinti ""°"'• n_ kuçuk bir muvalfalo)et elde 

lıiz;;:•ı:e tnahkiımdurlar. 
lııllJı;J"et· kulnklarımız dL~arıdnn gelen 
l>ainı 1 lllcçhul haberlere kapalıdır. 
dikka~· lı.•Palı kalacaktır. Bizim b(itiin 
<:;;,10 

1
-"''.' hükümctc miiteveccilıtir. 

I'• · 'unıı A k . I"ll" b" 't•ttıiz .. n araya dikiHdir. l\ ı ı ır-
"•'ip 1dun) a vüziiııde hiç bir millete 

ı. o Dııyaı ku d d" 'likJ ' i · 1 \\el \ "C ku retle ır. 
ofnıa111 a ):olunda fedaka r ve fcra '(alkar 
l''ll\ı hi ~· hu tün nlüskül.itı yenmenin sır
lıııı1,,,1:1"' kadar bilen ikinci bir millet 
"tUtrı' Oruz, Alnıanlar motörize ku\'-ı t" h(' h . 
"nh.ikl '. a, a fılolarına, malzeınc üs-

t;.,, inı crınc güvenebilirler. Fakat l:ıi· 
~l'. B· anb kU\-Vetimize a~)a yeti~COlCZ• 
" ız u . ı·kı · ı . .,-a_ hu~ ıs ı a imizi bUtün bir dtin-
kiin ol urn~ti~·le hem de tasa\ vuru miim
".1 in; nıı)an yokluk içinde müdafaa ct
İıt.. \(' l<azanrn.asını bilmis bir mille-j 

ruyabilecek 
·--

AYAN MECLiSi TADiL TEK· 
LiFiNi REDDETTi 

Vaşington 8 (A.A) - Ayan meclisi 
28 muhalif reye karşı 62 reyle demok
rasilere yardım kanun projesinin garp 
nısıf kürresinden yapılacak harp molze
mesi sevkiyatında Amerikan !larp gemi
lerinin kafilelere refakat etmesine mani 
olan tadilatını reddetmiştir. 

l!ııgün tarihı k d .• . ı 
nıtzuı ay ctmedıgı dert"- ln,.,_ltcreye yardı111 edilmesinin e1'\ hara-

[ Sonu 2 . Ci Sahifede ] retli taraftarları11dan B. Vandel Vilki 

Hava harpları 
----co•·---

lnR;ilizler bir AI-
1 

man vapurı.nu 
batırdılar --··-

INGIL TERENiN BiR YERiNDE 
BiR ÇOK KiŞi OLDO 

Londra 8 (A.A) - Hava nezaretinin 
tebliği: 

Tayyarelerimiz Hollan<!a sahili a~ık
larmda bir dÜ§Iruın iaşe vapurunu batır· 
mıştır. Düşman işgali altında bulunan 
diğer bir hava meydanı da bombardı
man edilmiştir. Tayyarclerimizin hepsi 
üslerine dönmüştür. 

ALMAN Htl'CUMLARI 
Londra 8 (A.A) - İngiliz hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Cuma günü dü.~man İngiltere üzerin

de muhtelif mıntakalarda münferit ha
va faaliyetinde bulunmwıtur. lskoçyanın 
şimali şarkisinde bir noktaya bombalar 
otılmış ise de tesiri pek az olmuştur. 
Merkezi İngilterenin bir yerinde bir çok 
Jt4i ölmüş ve binalar hasara uğramış
tır. Şark sahillerinde müteaddit hücum
lar yapılmışsa da hiç biri şiddetli olma· 
mıştır. İnsanca zayiat azdır. • 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Yueoslav mu
halifleri hükü
nıetten izahat 

istediler 
Kl'al Naibine vel'dllıleri 
nauhtıf'ada m i lletin de 
filıl'i alınmamı ve 

istııııaıın fıol'ıınmtuım 
fstiyol'lal' .. 

--<>--
Belgraı 8 (AA) - Royter bildiriyor: 

Emin bir mahfilden haber alındığına 
göre parlamento muhalefet partisi reisi 
Radikal partisi ile Yugoslav milll par
tisi ve sosyalistler narnına prens Pola 
bir muhtıra tevdi ederek Yugoslav mil
letinin hali hazırda ceTeyan etmekte olan 
kat'ı hadiseler hakkında tenvir edilme-

[ .!onu 3. CÜ Sahifede ] ---------...-~:>'OC ---

heyecanlı geçirmişlerdir. Ha~ vatan- CENUBi AFRlKA 
parverleri ttalyanlann karargMıına mü- TOPÇULARI MOKEMMEL . 
temadiyen akınlar yapııuşlardır. Düş- Londra. 8 (A.A) - Ro:ı:ter aıansının 
man burada topçu ateşimizden kurtar- şarki ~~ cenub.i .Af:'~. kuvvetle
dığı tek bir tayyareyi kııDamnıştır. Bir ri nezdindeki muhabırı bildınyor: 
müddet sonra bir Kaproni dü§ilrillmfu;- Cenubi Afrika topçuları şarki Afri. 
tür. Bunun da yukarıda lrurtanldığı bil- kadaki İtalyan mukavemetinin kırılma
dirilen sonuncu tayyare olmMJ muhte- sına şayanı dikkat bir tarzda yardım et. 
meldir. mektedir. Yült:sek rütbeli bir İngiliz 

Tana gölü civarında bir çok Habe< subayı bu topçuların mükemmeliyetin
kuvvetleri Şigada karargAhımızı :ziya- den hayranlıkla bahsetmiştir. Transuval 
ret etmişlerdir. Ha~ vatanperverleri ve Natal bataryaları durmadan düşnıa
Gondar civarındaki hareketlerimize mil- nı ezmişlerdir. 
hiın mikyasta yardım ediyorlar. ---------------

Somıılidc "" Hııbe~ büııük muvaffakıvetleT lcazanıın ln!Jiliz tan.klan 
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J 23-

--Can kurtaran yok mu? 
Süt nine böyle bağıracalıtı. Falıat ne rnürnfıün!

Jşte ölen Ali lıarşısındaydı... 
Acaba Kara Ali adını taşıyan bu soy- J - Kız bırak beni.. Hiç böyle latife 

suz çingene ettiklerinin <ezasını bir glin olur mu? .. Az kalsın yüreğime inecek-
gclip çekıniyecek ıni? ti. .. 
• Elbette çekecek ... Ah ~dil mevlam. 1 Süt nine eliyle kalbini bastırarak bu 

Senln hikmetinden sual olunm:.ı ... lm- suretle onun hızlı hızlı çarpmasını men
lıal edersin, fakat :ısla ihmal ..tmeuin.. etmeğe çalıştıktan sonra sözünde de
Günün birinde bu meluna llyık olduğu vamla: 
cezayı muhakkak çektireceksin. .. - tlaltl Gülendam, dedi .. Kız gözün 

Gülendam onu yakalayıp öcünü ken- kör olmasın... Tıpkı tıpkısına kendin; 
di eliyle almak lstiyor amma, rlağ gibi Aliye benzetmeğc nasıl ~u v ıı!f~ oldun' 
adamların başannakta <ıüçlük cekecek- Hadi merhumun e!bısele~ .buldun 
!E."l'i böyle büyük bir işi bir genç kız na- rla oı:!a~ ~ırt~na geçırdın dıyelım .. Fa
sıl be•a Çlkarabilir? .. İşte bunu benim kat yuzu.nu. oi\lanın suratına ne suretle 
havsalam bir tiirlü alınıyor_ benzetebildın?.. . . 

T b ,_ h fiü b. rt d ı Aman dostlar, şımdı aklımı oynataca-am u sıra..... a ır gıcı ı uvu - • 1. K d d kl .. • ·· 
d Oda k im t ·1 gım ge ıyor.. ızm u a arının us.on-

u.. apw yavaşça açı ıs ı. . çe- , ki b . ah t"' 1 t k 'la b k 
· b" · · ı · d·~· · h' d , F t '" u SJ}' uy er ıp ı og nın ıyı -rıye ırısın n gır ıKını ıssc en a ma 1 d 
kadın sözünü keserek bo<ını kapıda!' orvını ~.n ıı:ıyor.1'· . G""I d d el k 
ua evır' eli e sut nıne e ını -ru en amın u a -
,naç ... • ki d 

Ve birdenbire süt ninenin benzi ki- 3rına ya aştır ı: 
reç gibi bembeyaz kesildi~ Korkudan - Dur, kız .. dedi .. Bakayım, bunları 
dili •utuld11ğu icin haykınnağa muvaf- ora~~ nasıl yapıştırmışsın:.: A .. A .. Hclc
fak olamadı ... Ve eğer böyle olma•a delının zoruna bak.... Kız yanımdan 
Kara Alivi gördil!W vakıt yaptı'h ııthi kacma.<ann böyle!. Bırak ayol. biraz 

- Can· kurtaran yok mu .. Am;n dost- ı·oklasam ne olur? Onları bıyıfa nasıl 
lar .. Koııunuz. diye Avazı çıktığı kadar henzettin? ... Bunu anlıyayım da, ıçirn 
bağıracak, evd.- bulunan bütün adamla- bari rahat C'lsin ... 
rı odasına kosturacaktı... Fakat Gülendam buna müsaade etıni-

Ne çare ki Fabna kadının o dakikade verek süt ninenin yanınılan uzakl~~
tutuldui!u şa.~kınlık nöbeti sesini çıkar- ~.ıştı. Ve k~larını çatıp, sert ~ır yuz 
masma meydan vermemişti ... Süt nin.,_ gostererek. ~atma kadın~ de?• kı: • 
ye görllnınesiyle beraber kadını birdm- - Hele ıyı bak .. '.~ klın ~l<lu?u
blre ı;aşırtan ve aklını kaybettirecek de- ~u taı;-ıyabilecek mısın baka,vım .• $ m
recede onu derin bir korkuya düş!ir•r dı senın karsında duran Gulondam de-
bu mUthls haylll neydi acaba?.. ğil! .. 

Fatma kadın bu gördüğü sevin baki- - A.. A.. .• A .... Ye,niden sayıklıyor 
kat oldu~ bir türlü inanmak irtemi- musun sen yıne yoksa .... 
yordu. Bu nasıl kabil olabillr? Kız ben o kadar bunadım mı?. Önce 

Bir ölUnUn dirilmesi hiç :.nurqkün erk1'k kıyafetine girdiğin için birden-
n:Udür?.. bire seni tanıyamamıstım amma, istese-

Halbuki odaya giren hayal Aliden sini duyar duymaz kim . oldu~ınu he
Daşkası de~l. tşte elmanın yan,, o, va- men anladım.. S<-n benım sut kızvn 
rm da bu!... 'i-iilt>nıi::tmı;;1n ••• 
Aynı yüz .. Aynı sevdalı bakı.,lar .. K ,. -c Bitmedi >-

ŞEHİR HABERLERİ 

Mahlut Ekmek fiah ucuzladı 
~~~~~~~~-x.x:~~~~-~~~~~ 

Yarından itibaren kilosu 
• 

yağlar 
12,5 kuruşa satılacak İzmir klediyesf, ııaıııa 

lıarqrlı yağ yedirme• 
mefı lıararında- x•x 

lıtanbul belediyesi kooperatifinin çı- Vn ffatl çuval llaşında 40 lıurıq fndfrUdL 
kararalc lzmirde de satı'!> arzettlği yağ- Fiat mUralı:.abe komisyonu dUn bele- ~ tenzlliyle on lira ve ye~ kuru~ 
!ardım daha bir partinin tahlili yapılmış, , diyede. v_ali B. Fuad Tnks•lm riyasetin- fiat t.esblt edilmiştir. 
bu tahlilin müsait netice vermediği gö- de ınlihiın blr toplantı yapmıştır. Bu Bu fi.at tzınlr merkez ve mülhakatı.'la 
rü\müıtür. içtimada, tek tip ekmek imaline mahsus şilınildir. 
B~ suretle dört parti yağın tahlili de uııların Pazar günlinden itibaren mer"i Bu yeni vaziyet üzerin" belediye en-

bunbrın fena olduğunu göstenniı bu· olmak üzere ikinci nevi itibar edilmesi cilın.eni hemen blr toplantı yaparak 13 
lunmaktadır. Binaenaleyh lstanbul be- hasebiyl1', bul!day koruma vergisine ta- kuruşa satıhnakta olan tek tip ekmek 
ledivesi kooperatifi yağlarının bundan bi değirmenler mamulatından evsafı 1z.. fiatını Pazartesi gününden itibaren 12 
sonra lzmirde ıatıp. arzı imkanı tama.. mir belediyesince mazbut tek tip unun buçuk klll'WI olarak tesbit etmiştfr. Ya
m•n ortadan kaybolmuştur. 72 kiloluk beher çuvalına cçuvalla bil'- rından it.ibaren ekmek İzmirde 12 bu-

izmir b•lediyeıi hali<a mahlut yağ- liktet bundan evvelki karardan 40 ku- çuk kuruş'.an satılacaktır. 
vedi'TI'temek kararındadır. Bilhassa for-
müllerine uygun olmıyan yağlar kat1-
Y"n sah~a arzedilemiyece1'.tir. Belediye 
.,hh~t müdürlücünce fena yağlar hak
kında yapılmakta olan r.ihai tetkikat 
netic:;;-lenince evrak belediye hukuk mü
savir1iğine verilecek ve alAJcadarlar hak
kında dava ikame edilecektir. 

Hcıber aldığımıza göre lstanhul beledi· 
yesi ~ıhhat müdürlüğü de hu mühim 
mevJ:uu tetkik eylemiştir. Yakında ora~ 
da da bir karara varılacaktır. 

Sokaklar nı.ma
ra ile anıl
mıvacak 

Bütün yurdda mahalle, 
cadde ve solıalılaıe 
Bozı şehirlerimizde ve kasabalanmız· 

da mahalle, cadde ve sokak isimleri dai
re veya lzmirde olduğu gibi numara ile 
gÖ•terilmektedir. Bu, birçok yanlışlıklara 
sebeo olmakta ve halkımız daire ve nu.. 
maralan bellemekte bir hayli müşkülat 

Memleketimize dönen 
talebenin askerliği 

Yülıselı mühendis ve mühendis yetqtil'lfmelı 
üzere yabancı memlelıetlere gönderıımış ifıen 
geri alınan talebenin aslıerliğine dair bir fıanun 

hazırlanıyor_ 
Milll Müdafaa V ekilleti yedek subay 

kanuuna iki fıkra eklenmesi hakkında 
bir kanun projesi hazırlamıştrr. Vekalet 
projenin hazırlanması sebeplerini şöyle 
izah etmektedir: 

2 senelik müddetin mütebakiainl memle 
ketlmlzde tamamhyarak liyakatleri wıu
len tasdik edilenler yedek asteğmen nu
bedilirler.• 

cGene alyw vaziyet sebebiyle mom.. 
lekete celbedilenlerden mllhendlollk 
tahsilinden oarfınazar ederek harp okul
lanna iade edllmiı olan talebeleria au
baylılc naaplan aakert liselerden - lıarp 
okuluna geçen emsallerinin nuıplanna 
ve oanat ll....t mezunlarının memurluk 
nasıplan aanaıklr olarak yeıiftirilmif 
olan emaallerinin nuıplanna göre tas
hih edilir.• 

yafeti de tamomlyle Me<rtan b•y!n y~
ğenl Alln!nklnln aynı ... OnunkUne ben
zer bir ~var .. !lll'ttnda mavi çuha~an 
tıpkı onun gibi kenarları siyah gaytan 
i}leıneU bir camadan ... Fakat ne d., ol· 
sa sOt nlM ytlre~ ~ -ta ~ '1'11rlı 
kadım ... 

~~<::>==-<::>..._.,-<::>o<::>-<::>'°""'°""""><:'."">< 1 çekmektedir. Dahiliye vekaleti bütün 
BİR DİLİM EKlıfEGİ yurtta mahalle, cadde ve sokaklann isim-

c Yabancı memleketlere yüksek mü
hendis ve mühendis yeıiftlrilmek iizere 
gönderilip siyasi vaziyet sebebiyle mem
leketimize celbedilerek dlğer bir yaban· 
cı memlekete gönderilinciye kadar mem
leketimizdeki fabrika ve oanat müeue.. 
se ve mekteplerinde hazırlık stajına tabi 
tutulmuı olanlar esasen ilk defa olarak 
yabancı memleketlere gönderilmeden 
evvel iki ay hazırlık kıtası ve 6 ay fab
rika ve müessese stajlannı ikmal ederek 
yedek asteğmen olmak hakkını ihraz et
mit olduklanndan 2 oenelik tahsilin ni
hayetine talik edilmit olan yedek ıubay
hklannın stajyer olarak memleketimizde 
tamamhyacakları i"bu iki senenin tonu...,. 
da tasdik edilmeol kanunun esao hüküm
lerine muhalif dü,miyeceğlnden ve au• 
baylııclarının daha ziyade tehiri ı... mağ
duriyeti mucip olacağından bu talebe
nin stajlannı memleketimizde tamamlı.. 
yarak liyakatleri usulen tasdik edilince 
yed~k asteğmen rütbesine terfilerinin 
icrasiyle tahıillerine devam ettirilmesi 
ve Harp okuluna iade edilenleTin de 
emsalleo:inden geri bırakılmama"' zaru
ri gö!'ülmiiştür. > 

HAVA KVRVMUHA 
YENİ2'EBERRULER 

11:'.IL<llııllll ...,._ı,uk topLı'.l'ağn •nuvaf
fak oldu ve g!lrdll!Hl hayalin ili:•rlne 
\'armak için yerinden kalk:mağa çalı~a
t ık ona hitaben dedi lrl: 

- Ayol .. Sen kimsin? .. Buraya nasıl 
ıo rebildln.. YUz!in. kıyafetin tıpkı tıp
kmna merhum Aliyi andmyor &'llmn, 
kabil d•l't1 sen Ali olamazsın ... Bir ölii 
meıarından kalkar do >\ıfc buraya z~lmi• 
olabilir mi? .. 

M•raktan şimm cıl<lıracağım.. Sen 
kimsin söylesene be adam? .. 

- Yazık sana süt nine' Beni r.a<ıı 
oluyor da tsnıyaroıyoT"'lln~ ... 

Böyle söy1iyen hayal birdenbire Fa! 
ma kadının yfüiine ka~ı bir kahkaha 
~VltmıuMu .•• 

~ lft .tt le anılmasını kararla.şhrmtş ve bu lcararı-
811'.,E DvŞvH!- nı vil!yetlere bildirmiştir. 
Yıırddaş. 
Önüne yiyebileceğinden fazla ekmek 

alma. Kuruyan ve ablan bir lokma ckme-
ğin bile, bugiin her zamankinden drıha 
büyük bir haram olduğuna inan. 

Mem!ırlar lnınd4'111 
sorwa asli talebe 
olamıyacalt •• 
Memurların tah!lil mües9e!llf"lerinde 

asli talebe olamıyacaklarına dair bir 
kanun proj~si hazırlanmakta olduğunu 
yazmış,tık. Projeyi aynen şudur: 

c 1 - Devlet d~üre ve ruÜCS!teselcrİn· 
de memur olanlar filen vazife gordük
leri müddetçe her hangi bir tahsil mü. 
•ssescsine asli ta1ehl" olarak devam ede
".llezler. 

2 - 2/1/1941 tarih v~ 3976 numa-

Bayındırda Tarım 

•atış kooperatifi 
Bayındır kazası incir ve pamuk müs

Wısilleri, bir tarını satış kooperatifi teş
kiline karar vererek ana mukavelesi.ıti 
imza etmişlerdir. Bay Yahya Kerim 
Onart bu yeni kooperatifin bir numaralı 
ortağı olmu$tur. İmza edilen ana muka
velename Ticaret vekaletinin tasdikine 
arzedilec~k ve bunu milteaklp koope
ratif faaliyete geçecektir. 

Bayındır mUstalısillerini, istihsal!eri
ni bir kat daha değerlendirecek olan bu 
hayırlı tesl'bbüslerinden dolayı ııanıimi
yetle t1'brik eder \•e tam muva!fak:yet
lerini te11tennl <'deriz. i _____ , ___ _ 

K•nuna ilave olunacak iki fıkrayı ya
zıyoruz: 

cYabancı memleketlerde yükoek mü
hendislik ve mühendislik tahsiline tale
be oL""lmk göndf:rilip tı;İyasi vaziyet sebe
biyle memlekete celbedilenlerin ecnebi 
memleketlerde yedek subay ol.malı: için 
görecekleri tahsil ve staja tekabül eden 

H .. va kurumuna teberrülar devam et
mektedir. Bu cümleden olarak manifa. 
tura tüccarından Süleyman Sağıroğlu 
5 00, Türk ecza deposu aalı.ibi Danon 
Margunato 500, Hilal kereate fabrikası 
ıahibl Ihsan Kayının eti 50, ikinci bele
diye caddesinde kehribarcı Ali Daday 
50 lira vermişlerdlr. Kendilerini tebrik 
ve takdir ederiz. 

DiKİLİDE 
Hayuan hırsızlığı
Veteriner müd!irü B. Nazim Uygur 

Dikiliye gitmiştir. Hayvan hastalıklan 
vaziyetini tetkik edecektir. 

At ;ynrqları haftaya •• 
Bir hafta sonra ilkbahar at yanşları 

başlıvacaktır. Yanılara jştirak edecek 
at ve k19rak\ann kayıt muamelesine dün 
başlanmııtır. 

Türkiyenin en tanınmıo at ve kısrak
lan yarıııiara iştirak edecektir. Havalin kim oldui(tınu .ı•,;inden tanı

van ~üt nine demin duyduğu •o.kınlı 
i,ıın o dakik.ada bir kat dah~ ar.ttı!!ını so · 
zerek havrPtten ne yapacal<ını b~sbiltü" 
unuttu, kaldı ... 

Aman yar:ıltbl.. Bu sos GUl•ndaır.ın 
so<i!. Fakat genç kız kendi<ini böyl• 
Alinin sE"kil ve kıyafetine . ölen ~ eHkıı1'
lıdan aY,rt e<'lilm!vecek bk mrete sok
ma"°ct na_cnl muvaffnk olabilir~ .. 

roh kanunua göre ort& öğretim mücssc
elerinde yardımcı muallimlik edenler},. 

ınünha.sıran hususi melcte..plerde yaban
·ı ve az1nlık mekt"ple-rind .... muallim bu
lunanlar birinci maddenin şümulüne 
..,iremezler. 

- Devlet daire ve müesseselerince 
kendi memurlan için ac;ılmış olan kun• 
lar birinci maddede bahsedilen müesse
o\.,den değildir. 

Aııkara radyosu 
9 00 prognn ve memlek-et saat aya

n, 9 03 ajans haberleri, 9.18 müzik: 
(pL) 9,4) 10.'lO ev kad>nı - yemek U... 
tesi. 12,30 pro.,.ram ve memleket aaat 
ayan. 12,33 müzik: neıelı fasıllar, 12,50 
ajans haberleri, 13,03 mÜ•İk: neseli fa
aıllar programının devamı. 13,0S mü
zik: radyo salon orkestrası, 18,00 pTo~ 
gram ve memleket ıaat ayan, 18,03 
müzik: radyo cez OTk-estrası, 18.50 mü
zik! pe~revler, saz !lllem~ile-ri ve prkdı 
oyun havaları, 19.30 ır.emleket saat 
ayan ve ajana haberleri, 19,45 müzik: 
eski kal{ıthonede yarım aaat, 20, 15 mli. 
zik: hande! ve debussy - sonatlar, 2 O 
4 5 müzik: ıollst okuyucular, 2 I, 1 5 ko
nuşma, 21, 30 temsil· devlet konserYll· 
tuan tiyatro ~ubesi talebeleri tarafından 
rejisör: Karl Ebert, 22,30 memleket 
saat ayaTı. aJ,..na haheTleri ve ajana epor 
servlıoi. 22,50 müzik: (pl) 23,25 23. 
30 varınki pro~am ve kepanış. 

SAYIN İZMİR HALKI 
İşitmedik Demeyiniz 

Fatma kadın karar verdi: Ne pahamın 
olu= olsun, herccbacl5bat l<te ,,ı~ın ha
yali deha yakından muayene ed•c•k ... 

Buna karar ver<'n süt nine kalktı . 
Onun ~·anına yakla,tığı sırada h>yfı~ 
tekrar konıı<ımağa başlıyarak Fabna Jrn. 
dına dedi ki: 

4 - Bu kanunun ne~i tarihinde her 
"-ıangi. bir yüksek öfretim müesseıelerin
.je tU.sillerinin yan müddetini bltlnnlı 
bulunanlann tahıill~rini tamamlamala
,.ına mensup olduk.lan vckiletçe müsa .. 
•de edilebilir.• 

Bu hafta en mühim sinema h8disesl 

Deanna Durbinin 
SONFILMI 

iLK AŞKI 
- "\!'ah süt nineciğim vah!. O kader 

çok mu korktun ayol• .. YüzUnUn renı:i 
mo5mnr kesilmi~ .• ŞEHİR MECl.İSİ 

2'0Pl.AHIYOR.. 

T a u u a r o Sinemasında 
Bu kadar korkacaii;ını bilsem, sana 

böyle bir muziplikte bulunmazilım .. İn
san bu kadar korkar nu ayol hlç!. 

Ve GülPndam slit nine.ini kucaklıya
rak lhti;rar kadının buruonık yıınaklnn
na hıp::eler kon~urma"a hac:lı:tmıştı .• 

Ş..hlr meelisi 1 niııanda toplanarak 
\.'eni yıl bütçesi Üzt'"!inde müzakerelere 
başlıvacaktır. Yeni belediye bütçesinln 
varid&tı gCÇ<'n ıenelerdekinden daha 
rüks~kt!r. 

:·········:·································································~·········~ Ve bir makine gibi makyajımı yapma- Ben onu tutmağa vakıt bulmadan o 
ğa ve giyinmeğe basladım. Nihayet lo-1 çıkıp gitti ve Kahraınanla ikimiz baş 
camdan çıkınca, artık kimseye bakma- ba•a kaldık. ~ ~ UYUK I-IİKA YE ~ ~ . : . . dım. Her kes, çehremd., korkunç maee- Yanakları su(7lulultunu üade ederPk . .. . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ramı okuyor gibi geliyordu bana. ~ekilde kızarmıştı. Yavaş yavaş, üzl\Je 

Kocamı ııçur mdan kurtardım! Otelde di~r ·bir artistle birlikte bir üzli11' ııu ııözlerl söyledi: 
odada yattım ve se•:bcst serbest hıç!<1- - DünkU yaptıklarım icin senden 
rıklarla ağlamak ve üm<tsizlik lçin<le rıasıl af talep edeblleceğimi bilmiyorum. 
kıvranmak i•tediğim halde kendimi zap- Galiba deli i<lim, tamamiyle cıldırınış ol
tetmrğe mecbur oldum. Tet.fik'e gidip ma\ıyd~m. Fakat seni o kadar seviyor
istifamı verecek, kumpanyadan aynla- durn kı, Yavru! Aylarca sana yakl"-7-
cak, defolup gidecektim ... Gençlik, kur- maktan, seninl<> konusmaktan ka~m

- YAZAN: UÇ YILDJZ 
4-

- Kahraman! Kahraman! Ne yapıyor
sun' Sarhoş•un sen! 

- S.-nin sarhosunum evet! Demek 
hAHI görüyor, anlamıyorsun, yavru? 
anlamıyorsun? Buna daha uzun zaman 
tahammül e<lemiyeceğim. Bırak seni se
veyim? sevgi1im! 

Biran, en derin blr sevinç ruhumu 
kapladı. Kahraman beni seviyordu! Tit
rlyerek ona dudaklarımı uzattım: 

- Ben de seni seviyorum! diye fısıl
dadım. 

Fa kat bir kac saniye sonra dehşet l<>r 
içinde kaldım. Kendisine h&ldm d•ğildi' 
Zorla bana malik olınal!a çalışıyordu 
Burada, bu locada, temsilden evvel, bir 
sarhoşluk ateşi içinde! Halbuki, ben 

~nun karısı olmak hulyalarını kuruyor- tutmak... dım: Benim alışmııı olduj?um kart acu
dum! Sabah olunca direktöriln oda.sına git· zelerden o kadar farklı idin ki! Keneli 

Nevmldane milcadele ederek, bo~ tim. Fakat girer girmez, bir en~ere.k\e kendime: •O çok saf, çok magumdur, 
bir sesle ba~ınyordum: karşılasmış gibi geriledim! Kahraman diyordum. Benim gibi bir adamın ona 

- Hayır! Hayır! onun karşısında oturmus. duruyordu' <okulmağa hakkı yoktur ... • Mahsus. 
Fakat bütün kuvvetile avucunu a/!z.ı- Ona bakmadan, Tevfik'e, meydan senden uzaklaşmak istedim, Fakat se-

ma dayıyor ve feryatlanını boğuyordu. okur gibi sert bir sesle, şu sözleri söy- nin kokun ba'!ma vuruyordu, beni deli * !edim: ediyordun •. Seni unutmak için iclyor-
Kırılmış, perişan bir halde kendime - Kumpanyadan ayrıldığı.mı size bil- durn ... İşte diln akşam locana girip tA> 

geldiğim zaman o gilmi,.U. Kapının arka- dinne~e geldim! sm uzanmış, uyumus görüne" - artık 
sında. n!'jisörUn Amirane sesini duydum: Şaşkın bir tavırla yerinden kalktı ve kendimi tutamadım. Melun ispirto öte-

- Kahraman, Hay Allah cezanı ver- bana vakla..<ıtı: sini tamamladı .. 
•in, Kahraman nende? Bir numara için - Hele dur bakalım.,. Pek acele et- Bana doğru ilerledi ve ellerini kavuş-
cabık sahneye! me, Yavru, pek acele etme.. Bakalım turarak: ! 

Temsil her şeyden evvel! her aktlSrün mesele ne imiş bir anlıyalım hele!.. - Yavru, d!in beni sevdiğinl bana 
amantüsti budur. ttrpı-rerek, asabt bir Shndilik bana bir dakika müsaade - ar- söylemiştin!.. ı 
tltreylfle locaınm kapısuu anahtarlsdım. kadaşlar beni ~anda bekliyorlar... ~riledim: 

Gösteriliyor ve girenler tekrar 
görüyor •• Siı: de görünüz.. 

SEANSLAR: 
11.30-1-3-5- 7 -9 DA.. 

- Evet, sizi seviyordum, Fakat şim
di si2den nefret ediyorum! 

- Hakkın da var, zavallı çocuğum! 
Ben bir hoyrat, bir seril gibi hareket et
tim? Senin s•vglne !ayık değilim. Fakat, 
eğer bana bir imkan bahsedersen cina
yetimin cezasını ödiyeceğini! Bir hay
dut olmarlılhmı ispat edece~im! 

Diz çöktü ve boğuk bir sesle yalvardı: 
- Karım ol! Evlenelim! Bırak ta ka

bahatimi tamir edeyim! Sevgini biraz, 
oh. azacık olsun bana iade et! 

Bir gün evvelki tsvril hareketini 
unuttum. $imdi karşımda duran çıldı
rasıya se•-diğim, htilyalanmda tapındı
ğını Kahraman idi. Ona dol(ru tti\ildlm 
ve göz yaşlannuz birbirine kanştı. 

* tzdivacımızın ilk haftalarında Kahra-
man, en titiz zevcenin .bile lstlyehilPCP~ 
kadar kusursuz bir koca oldu. Muhab
beti, nezaketi, dikkati, harareti ve te
luıliikU bir saniye bile nok••n olmadı. 

Sonra, bir akşam, temsilden sonra, 
tesadUf e1tliH bir kaq arkadaşla birlik
te bara gitti ve sabah otele tsmamiyle 
sarhos olarak döndü. 

Bir. kaç gün sonra, yorucu bir seyahat 
esnasında. bir valtıtld gibi, her istasyon-

Türk Milleti 
Her zamanfıinden f-" 
srlıı duf'malıta, luıdııl
larmda olup biteni~ 
hassasiyetle talılp 
eylemefıtedir .. 

[ B~ıaıa/ı J. ci S!ıhif.OıJ 
cede kuvvetliyiz. Yarın bu kuV>'e:; 
iman kudretine dayanarak mu 
yaratacağımıza inanıyoruz. . (1 

Buna rağmen hiç bir milleti teWif ~ 
mek aklımızdan geçmez. Y a1mz b_. 
larııwza göz dikenlerin gözlerini ~ 
maıuıı milli bir vazüe olduğunu biJCP'" 
sililı elde beklemekteyiz.. ~ 

Mihvcrciler bugüne kadar bir fı 
milletleri gafil avlamak fırsatlanJU ~ 
!erine geçirdiklerinden hareketi~ 
çok cürctlirdırlar. Bi2 bunu da -ııı 
ruz. Fakat Türkiye gard avlanacak 
memleket değildir. 

Almnnynnm rnktiyle yanyaua ıı"" 
ettiği Türk milletini çok iyi ~ 
liizımdır. Bu itibarla Türkiyede ~ 
bozgunluğu yaratmağa kalkışmaıııO 
lıiki.s memleketimizde sinirleri k~~ 
lendirnıek neticesini vereceğini b~ 
takdir eylemesi icap eder. _,,. 

Çelik kalelere göğüsleriyle muka~ 
etmesini bilen bir milletin tebdil -~ 
korkunun manasını anlaınaınası pr 
tabüdir. 

Bizimle dost geçinmek istiyen ıniJll" 
!erin her şeyden evvel milli h•S"1.ıtf' 
timizi rencide edecek hareketlerden / 
lcvakki eylemelerine lüzum vardı':· ~ 

Türkiyenin en büyük hasletler~. 
biri tehlikenin azametiyle ınüt~ 
hassasiyet ve Cedakarlık göslenne51"'" 
ve o nisbctle dikkat ve teyakkuzu ,,t 
tırmasıdır. 

Nitekim bU&iin umumi o~ 
bunun yeni tecellilcrini görmekle 'i,.t' 
duyuyoruz. 
Cihanı tahnkkiimleri altına almak 1" 

diasiyle hareket eden Almaa or4J/I. 
lıudutlarıllll2a yaklaşınışlardır. _ _ ..Jı 

Bu lıareket Ttlrkiye umumi eflEA1""'" 
mukavemet şevkini ıırttırınış, ınUU -~ 
biyeti takviye eylemiştir. Türk ~ 
her zamankinden daha sıla d.........-. 
bütün hassasiyetiyle lıudutlannda rJll 
bitenleri takip eylemektedir. Bunu J! 
görüyoruz. Harbin dışında olan Jllllll":' 
!er ve müttefiklerimiz de görüyor. ~ 
vercller görebilecelrl mi? Bunu da ""' 

tliııeler ;;A~AKOOLll 

Aslıerlilı det"slerf 
muaııımıeri halılıındll 
bir fıarar-
Maarif vekaleti, askerlik deni m~ 

!imlerinin haftada dört aaattan f .... 
dera verebllrnelerini temin için yeni bl' 
rem kanununa ek 3888 oayı).ı kanu..,-. 
3 üncü maddesine iki fılra eklen;..ı 
hakkında bir kanun projeoi ha:mlaırıll' 
tır. Bu fıkralan yazıyoruz: 

cA - Aıkerlik denı.i muallimleriı>l' 
ücretleri hakkıı>dalu 2233 sayılı ka•ıl' 
nun hükümleri mahfuzdur. Bu muaJllıO' 
!er, haftada 4 saatten fazlı. derıı verebi' 
lirler. 

B - Askeri mekteplerde muaııııı' 
bulu'\ffiadığınd•n dolayı vekaletçe j]j
ve vazife muallimlit verilen subay .,. 
askeri memurlar haftada 4 aaata kadaı' 
kaydır.a tabi tutulmazlar Bunlann iiO' 
retleri den saati başına 2 - 6 lira üı" 
rinden hesap edilir.> 

-----,~-~-

Gelenler, Gidenler 
M•nisa mebuou B. Osman Erçin ~ 

karadan f!lehTimlze ~elmitt. K aıtanıoP' 
meb•!Su B. Riz• Saltı.it ve Aydın mebd' 
>U B. Nuri Göktepe Ankaraya gibni~l.,.. 
dir. Manisa sıtma milcadelf" reiai D'' 
R.fat Dek Manisaya gitmiştir. 
~~~~~~~~~~~-_...... 

Borsa 
"ÜZÜM 

55 Hilmi Uyar 18 
~-39 K. Taner 20 50 

94 YekOn 
16 6' No. 7 

No. 8 20 jl 
No. 9 25 
No. 10 3! 

lNciR 
14 91 372 B. j. Franko 7 

131603 Eski yckQn 
131975 Umumi yekdn 

da bir kaç rakı yuvarlamağa bıışla~ 
Akşam oynıyruıııyaeak kadar içiyo1,.. 
Fakat temsilden sonra, loir kaç vWd ..t 
ha yuvarlıyor, sonra kursun gibi ü

bir uykuya dalıyordu. öyle ki, seY~ 
te dE.-vam i in onu wrla U)-YandıcıJlP"" 
icap ediyordu. tff 

Tabi!. her defasında bu hali td<lcl' 
etmiyccej\lni lı:ına vadediyordu. fa 
bunun tutulın<yacak bir yemin oJduJ; 
nu biliyordum!. Bilakis, kötü hu.\' ,

1
,. 

'ttikçc d"1ıa ziı•ad<> sallanıt•ordu. f1' 
neli ancak altı ey olmuştu Eksf'!'iya ııj'. 
cc yar7". öyle bir halde geliyordu 1cı;, 
bısoleruıı ben soyuyor, aynkkapla r 
çıkarınağa ve onu bir çocuk gibi val~et 
yatırmağa mecbur oluyordum. "Ç'e jğt
şey., rai:'lllen. kimden, onu hAlil se>'0 

.,,;, daima da seveceaimi biliyordu"" dl' 
• Ye~il Değirmen• kump•nyası bl~ ~ 

ha. yeni bir pro~ramla Sivası ıl•;0ı1 
ediyordu. Bereket versin orada ''" lı" 
bir gün kalacaktı! Temsil bir zafer101ts 
Hnl aldı. BülUn Sivaslılar ..,}>ne ;ı~rlf"' 
olan ve kumpanyanın en bllytik 8 afll'" 
le evlenmiş olan kendi kızlann.ı ~e ıı" 
ğe ,ııoldiler. Kahramanın kalbın g0ıJcll 
muskarlıktıın ne csll'I' kalmı""a. ~ . ._.... 

--c Bitm~"' 

• 
ı, 

• 
• 3 



.._;9 MART PAZAR 

l' ugoılav muhalıf lerr 
hükümetten izahat 

i•tediler 
d:,_. • [ B~tıınıfı 1. ei Sahifede] 
"IN>ı ve milletin bu hususta fikri sorul
:a:~'.nı bildirtn1ıtir. Muhtırada denili-

~- . 
1krimizce bu tarzı hareket şayanı 
~ bir hareket değildir. ÇUnkü bu su
tııl • •üphe uyanmakta, maneviyat bo
eıl lllııkla ve halkın hissiyatı rencide 
di İlnıektedir. Bunlar ise halen bizi teh-

t ~en en büyUk tehlikelerdir. 
~ıhtıra ~övle bitmektedir: 

ııı· ~lett korumak !çln hükiimet vı; 
~e-!ın bütün gayretlerini Mrfetmelerı 
~?i mdır. Bunun icln de dahili mesel~
v~ n. halli icap eder. Bütiln kuvvetler 
llıı dil~ünceler hudutlanmızın ve devle
!ata'!:"Y~cı olan L~tiklAl ruhunun muha
Ya na hasredilmelidir. Devleti ko.."tı-

"'1k Yegftne çatt budur. 

Hava harpları 
l.o ( Ba.şt<ırajı 1. ci Sııhifecle l 

dıı· n~ra 8 (A.A) - İngiliz amlrallık 
h~resınln tebliği: Dün şimal denizinde 
~II•ınl kafılesine hiicum eden bir Al
~ harp tayyaresi bir harp gemimiı 
tıit •ndan alevler içinde düı;iirülmiiş
llı~ 1'!.inkel tipinde olan bu tayyarenin 
]~ tlebatından bir kişi p•ra~ütle at
-.....!_ ve esir edil~tr. 

194t 

Yunan zaferlerı 
[ B~anıfı 1. ei Sahifede ] 

c;ilmiştir. Alınan esirler düşmanın zayi
atını teyit etmislerdir. . 

Kahire, 8 (A.A) - lngiliz avcı tay
yareleri birbiri ardınca 5 gün içinde Ar· 
navutluk cephesinde 53 düsman tayya
resi düşü.rmiişlerdir. Bu müddet zarfın
da İngiliz zayiatı :ı tn~-yaredcn ibarettir. 
İngiliz bava kuvvetlerinin Yuııanistan
da kazanc!.:.lan •on rekor budur. Düşii
rülen İtalyan tayyarelerinin bir 'o~ı 
G 50 S tipinde yani son model tayy•
relerdir. Bonlann sürati saatte 480 lci
limetreden fazleıhr. Bunlann arasında 
Korfu h•va mnhnrebesinde dii~ürülmü• 
olanlar da \'ardır. 

Görii!::neii;e de~r bir sahne olan bu 
hava muhat'c, 'Sİ esnacmda dii~ilrülrr. 
İtalyan tan•arclerinden 13 tav;•areri ay
ni z:ımanda parasiitle atlıyttrak inmj"~ 
terdir. Şubt a~'I havacılık balcmınd~n 
dikkate deii'er neticeler vermiştir .. Yir
mi sekiz ııünde 338 dü~man tayyar<"'i 
yani (!tinde 12 den fa,Ja dii<lirülmiistiir. 
İTALVAN HAVA HÜCUMU OJ,:\1;\UJ 

Atina, 8 (A.A) - Yunan emniyet !IC· 

ıarotinin teblii(i : Memlekette sükur 
vardır. -
M .. 1 .. k 

KAftŞJYAKA 

ı;;inemasındn 
Madam ve $Oförü 

,. ... _.;;;;;;;;; "l•ml ____ ltııı.\, [~Mümessiller KONSTATS BENF.TT 
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~ Seanslar: 3 - 6 - 9 
~ Cumartesi, Pazar: 12 de matine -
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KOLOl:"YASI 
Eczacı KEMAL AKTASIN 

SAHESERU-:RİND""l-
ffİLAL ECZ '=.NESİ -

rın•ı ura 
EMLAK VE EYrAM BANKA$1NDAllf: 

A. No. lan 
Esas No. Yeri Eski Yeni Taj 

l:l4 Kuşadası Davutlar Nahiyesi -
Şanlıköy plaka mevkiinde 

135 
231 

::29 
3~3 

417 

434 

442 

417 

448 

459 

552 

563 

572 

621 

633 

719 

866 

874 

1032 
1070 

1122 

1140 

1155 

1163 

• • • • 
II:ısanhoca Osmaniye caddesi 
Ada 364 parsel 7 
Bayraklı Kanarya sokak 
llıı.;anhoca Şalvarlıoğlu hanın 63 
da ada 343 parscl 121 7 
Birinci Karantina Yıldıztepe 
ve Gönül sokak ada 722 par. 1 
Karşıyaka Alaybey Şadiye so. 14 
ada 26 parsel 7, 270.50 M2. 

Karşıyaka Alaybcy Cihan so. 5 
ada 20 parsel 14. 1514.50 M2. 
Karşıyaka Alaybey Süzan So. 5/2 
ada 16 parsel 22. 518 M2. 
Karsıya!<a Alaybey Fenerci 8/10 

37 

5 
3 

26 
2 

12 
14 
16 

7 

9 

S. Ada 14 par<d 2. 1347.50 M2. 
Karşıyaka Alaybey Süreyya S. 15 15 
Ada 26 parsel 9. 713.50 M2. 
Kar"1vaka Osman zade Rahmi 2 
bey 's~k. Ada 108. parsel 1, 

6 

208 ?.12. 

33 

Karşıyr.ka Osman zade Re"'1- 52/1 
dive cad. Ada 109 parsel 15 
l9'ı3.5o M2. 

54/1 -

Karşıyaka o,man zade Mah.,l 8 
Sok. Ada 109. parsel 14. 
1454 M.2. 
Avavukla Topraktepe sokak 
Ada 1849 paı-sel 3 

8 

45 

Birinci Aziziye M. Kırımlı wk. - 47 
Ada 1596. parsel 15 
İkinci Siileymaniye yüzbaşı 
Ha....;;an ve Deslcban ve Hıfzı 
sokak 2786 1\12. Ada 142 Par. 13 

Bornova Bozalan mevkiinde 
3676 M2. 
Güne< Mah. AziTler sokak. 
i\da 197 parsel 80 
Üciincil Karataş Durgu <;okak 6 
İbnci Karataş Şehit Nusret 
sok. 2ll M2. Ada 632 par. 17 

55 

872 

20 

27 
59/4 71 

Ali Reis M. Hacı !Iili;eyin sok. - 23 
1563 ada 11 p,arsel 
İkinci Siilevmaniye Aziz ağa 96 
S. 223.50 M2. Ada 135, par. 14 
Sultaniye M. Hacı McvlQt sok. - 18 
1048 M2. 
Daı-agaç Şehitler caddesi 116 88 
181 M2. 118 90 

Nevi 
Tarla 

Kıy ıneti Depozito 
1600.- 320.-

Tarla 
Mağaza 

500.- 100.-
1400.- 280.-

Arsa 
Mağaza 

Arsa 

Arsa 

29.-
200.-

91.-

162.30 

5.80 
40.-

18.20 

32.46 

Arsa 605.80 121.16 

Arsa 181.50 

Arsa 471.63 

Arsa 356.75 

Arsa 208.-

36.26 

94.33 

71.35 

41.60 

Tarla 1.435.- 287.-

556.20 111.24 

Ba=ahane 
gediği 

Arsa 3/4 h. 

263.86 

15.-

Ev ve bah- 397.
çe arsanın 

460801371640 
hissesi. 
Bağın 3/8 

hissesi. 
Evin 3/48 h. 

75.00 

36.00 

Ev 1/3 h. 60.00 
Arsa 6/24 h. 158.00 

Arsa 14.00 

111.79 

Arsa 3/4 h. 117.90 

362.00 

52.77 

3.00 

79.40 

15.00 

7.20 

12.00 
31.60 

2.80 

22.36 

!S.58 

72.40 

ELECTION 
• $ATIŞ v~nLC.ld 

et tRUŞTÜ SAATMAN,~uy,,mou4• i B.ZAHAROF, "O'uımtt Ku•ıSf o .GABA.V Yor Ged.eten. 
~ M.FEVZİ KAŞ\..,, Sa.lc.,fa.• 

TOPTAN 
SIPARI iÇiN 

SIUllF8 J 

KRONOMETRELERİ :::ı 

~ 
-'TIŞ YEffl..ltff .. 

MANiSA.. ME"M'-T truR\ TEMİZ 4( 
BALIKESİ~' HÜSEYiN ŞAHLAN ... 
AYDIN. MEHMET, SAATÇi ~ 
M·~;t.iLLi, M.NUR~TT NOÖZTÜ~ll. 
SO~E' " .. MOI ŞENER ... 

·"' ZHIR,YEKiGUN 3AT.;.~;:~r;~l~YAN 
1331cl Sok. hct 3 AC,NTA AR-.NIYOR -I&. 

İzmir ve mülhalıatında telı tip un satış fiatı 
halılıında ilıincı ııan.. 

F1AT MÜRAKABE KOMİSYONUNDAN: 
1 - Tek tip unun ikinci nevi itibar edilmesi hasebile 9-3-1941 Pazar rü-nlln

den ba•lamak ve İzmir MCTkez ve mülhakatına şami! olmak üzere bul!day ko
ruma ver..,ic:ine t~bi değinn~nler mamulatındın Pv~(ı İzmir Nole-divesince maz. 
but m"ZkQr tek tip unun 72 kiloluk beher çuvalına (çuvalla beraber) bundan 
evvelki kararımızdan (40) kuru• tenrllile on lira i;elmi• kuru..• fiat tesbit edil-
rrJ~ir. ~ · · 

2 - Bu !iat, İzrıir merkezinde bundan evvel olduğu gibi fırınl•rda ve mUl
hakata ait sa11$1arda L.e fabrikalarda veya satış ma;;azalannda tesllm fiatıdrr. 

3 - 28-2-1941 tarihli gazotel•rle tek tip un hakkında yapılan birinci ilanın 
(3), (4) ve (5) inci maddeleri hükmü2ynen caridir 

4 - Keyfiyet illn olunur. 

T. c. Zif'aat BanJıası İzmir Subesinden : 
ölü Mııstafa R"•ide ait birinci Süfoymaniye mahalle•lnde yirmi altı parı;:a 

arsa ııerek toptan ·ve ııcrek ayn ayn pesin bo>delle •atılmak üzere müzayede
ye <'T kan lm1ştır. 

T•lip olanların l0--1-941 tarihine kadar şubemize müracaatları. 
910 ((575) 

Kula Mensucat FalJrifıası Türlı Anonım Şlr
lıetinden: 

Şirketimizin 940 takvim yılı hissedarlar umumi h~yeti alelll.de olarak 28-3-941 
tarihine müsaılif Cuma glinü saat 10 da sirket merkezi olan Kulada Demlrd 
kapıda 9-13 numaralı fabrika binasında toplanacaktır. Hi.sscdarların hazır bu
lunmalan veya vekil göndermeleri illl.n olunur. 

RUZNAME 
1 - !dare meclisi ve mürakıp raporlannın okunması, 
2 - 940 takvim yılına ait plll.nçolar ve klr ve zararlar besaplaruun te&ild, 

ve tasdiki ve idare meclisinin, mürakıbın, şube müdilrlcrinin ibrası, 
3 - Temettilün tevzii şekli ve zamanın tayl.ıi, 
4 - İdare mecllsinde-n kıdem itibariyle çı.kartlan iki zat yerine seçim yapıl

ması, 

5 - Müddeti hitam bulan mürakıplık ile ilavesine lüzum görülen mürakıpb. 
ğa iki zatın seçllmesi ve ücretlerinin tayinl 906 (576) 

\l\'l<ARA 

: 111111111 
: YF.~t 

F 
o 
K 
s 

lZMIR BiRiNCi iCRA MEMURLU-
1165 

l:UNDAN: 

Darajiaç Şehitler C.Taş iskele 135 147 
Yeni 1522 inci S. 999.76 M2. 28 128 

84 
1 
3 
5 

Arsa 1/3 h. 666.51 133.30 tzrnı,. Valııflar Müdürlüğünden: 
Namazo:B.h Alnybey caddesinde kll.in mülhak Mii!tü esbak Ahmet Salt ~

fından 391/43 numaralı dülckll.nın senelik icarı 60 liradır. Teslim tarihinden 
itibaren 31/5/1941 tarlhlne kadar kiraya verllccei(i.nden mllz.ayedeye konul
muştur. İhalesi 10/311941 pazartesi ~nü sant ondadır. Talip olanlann Va-

ı·urkçe 

z:.1 aret-

. 
• 

ri +pler- : 

& • ı• ı 

. 
• 
• • 

ti e n k ı t J'.~.·. 
M!Kt 

S@aruı saati ri: 10 30-1-3 ~n.q_o •o-
ı;: . ' .. ,, ,, 
"-urnartesı, Pazar sabah saot 9 da 
-qlıır. . 

b ~ amf mlitebasıııs Doktor 

e111fıo All KAMCJOOLV 
Cilt ve TenasUI hast;lıklan ve 

~· , l':l.EKTRtıc TEDAVİLERİ 
tıı;;.ll'iııel Beyler Sokai!ı No. 55 ... İzmir 
~ Sineması arkasında sabahtan 

kadar hastalannı kabul eder. 
- l'ELEFoN: 3479 ( 469) 

C•yri ment.ul malların aç·k artırma 
'lanı madd~ 126 

A;ı.k artırma ilr parava çevril~ek 
rayrl menkuliln ne 0Jdl1ğJ 0 ev ve arM , 

C:tY"l menkulün bulurduıhı m~vki. 
maha)1,..~i. ıok'!l.ğt nume.ra!'.'1" 2nt'i /\7!7İ
ye mahalleııinde 7 ı 7 nd •ok•ktn 1942 
&d11. 1 O pa~,.)dc kayıtl • 241 tei No lu f"V 

ve ayni mahalde 724 ncii. qokAkt:ı 11 
pa,.el No.lu arda haler. ev. 

T~kdiT olunan kıymet' HeT iki evin 
bymeti 800 liTad.• 

Arhrmanın yapılaı-a~r y,..r, gün, S11at: 
1 nci ic"a od.aaında 81 r.f.,an/94 f ..-lı 
uiinü saat 1 o dııın 1 l e- k•dı-r !'~hlacak-
tır. 

1 -işbu gavri mer:kulün artırma ,art
Mme<i 11 /3 (941 tarihir.den itibaren 
189 l3 ~o. ile 1 nci icrt daire•İnin mu
ayytn num~rR.s1nda ı-.~r ke'4İr. gÖrebilme
ıı;i ir!n ııt<"tktn·, JlAnd111 ye7ılı olanlardan 
f;tzla malUmat almak icativenlf'r, it1bu 
•ortnameye ve 940/ l 893 3 do>va numa
Ta.sile memuriyetimi?,. mi'ir:tc"\at etrpe-

D t tidir. 
K K A r 2 - Artırmava i·tirak kin yukarıda 

't11c1ız o~r,ı., Atölyesi yazılı kıymetin "l, 7 s nib<tinde pey ve 
~ va mi1ti hir har.kanın trmirıat m" ktubu 

Saime ÖZgören ı-evdi edilec•ktfr. ( 124) 
3 ün 3 - ipotek •ohih ,h,caklı\oda d•-
na ci.i Beyler 851 Sokak 11 No.ya ~er .lakad>rların v• :•if ı hakkı .. hh 

di ~!ettiğini sayın mü•terilerine bil- !erinin gayri m,nkul 'i·erin.-J<ki b ıJ•rı-
\:r -. 1 - 5 (565) • 1'1 hususil~ faiz ve ma.11rafa dair olf\n irl-
ll~ diall'\tını i"'bu ilan tarihır.dcn itibar~n 
10 IR. BELEDıYESINDEN: on be• gün içinde evf'k• mi•ıı'telerll' 
~ ~3/941 tarihinden itibaren tek tip birlikti" m,.muriyr.timl.7t- hilılirmf'11"'!'i 
bttçu'kiin beher kilosunun azami on iki icRp ,.der. Ak~i h'lldr hıı!:klan tapıı aici-
1)\e.n· kun:ışa satılması, belediyf' encü- Jilf" PP.bit olmAdık~tt satı!'! hcdrliııin pnv~ 
ili~ "j• ltarar!aştınlmıştır Keyfiyet ln•ma'1ndnn h.rk kaltrlar. 

0 
\.\nur, 4 - Cösteril,..n 1ıündıa nrtıl"mrı.va İ!ll .. 

1 (5 73) tirilk ed,..rJ,.r 1lrhrma sartna~esini C'lku .. 
~ ;;(' Yola kalbedilmek Üzert" !!'.tim- muş ve liizumlu malUmat e.1mı' Ye hun~ 
"<ılı:ok ilen eaki yol bede,tenl 904 ncü lan tamamen kobııl ~im;~ •d ve itibar 
l 1.33ta 342 adanın 32 ••vılı panelinde ~lıınurl.r. 
flll '1 la}'l)ı dükkanın yıktırılması ala- 5 -Tavin edilen l'Rmanrla <"':ıtvri men
l,lf'lti t °]~~k Üzere enkaz1nın satııın, yazı kul üe dafa bnfhrıld~ktAr 11onta en ('fil-: 

af ..,,. ~udurlüğünd .. ki k~Cl;i' ve •<'trtname- c-rtırar.n ihalt- edilir. Ancak artırma h,.
fe,sif çb fip• açık artırmaya konulmucııhır d,.H muhBmm~n kly!Tletin yü7tlt> vetmi:ı 
tl, 1 ı· edf"li 24 li .. a. muvllkktı1t temina~ b~ini bulmnı veya fll.3tıcı icıtivf"'lİ~ a.lacl\~ 
tı fş bflt 60 kunı"ltur. T al1r·lt"rin tl"'mina- ~ına rii<"hanı olan diğ~r &la~a lıli\r bu-
24ı, ;11kae1na yahraralc ihele tarihi olan lununhl bed,.1 hunlar1n o gP.vri mPnkul 
"ncfi 94 f paza,..te~ yüOC !laat 16 da ile t"min edilmiş rtl~reklftn!ltn m('rmu-

2 '1\t.ııf'! rnliracaatlıı.rı. undan ve paraya r;.evirm(" vr.: ravlae-tır-
tr:lu,;- Yo)a kalkdilmfl"k ÜEf"re istimlftk ma matııTaflarından f.,..,.laya C'1km'l\7•n f"rı 
34 I ,l0 1 bedtttanı 904 ncü •okokta cok artıranın taahb'idü baki kalnı•k Üu· 
~ılı d~\k'!n 23 PM..,.l:ndekl 22/3! ••- re ar<ınna on ızün d lıo te.,,d'ı ve on h•
b\ak ... a.n1n vıkhnlma!l:ı alana a1t ol- ıı:ıinci yiinii ayni santta yeıpıdacak ~rtırmi\ .. 
tlıGdi:j~ı;!~ enkazının S."lh,-ı. yazı işleri da, bedeli !!iRtı.::ı i'ti,·.-nln alac;:ıi:ına rüc-
11'ttıtrrı. ~ındf"ki "'6rtnalT'.N; veçhil açık hanı olf\n diğf"r alaC'.rJ-J3r1n o RrlVtİ men
ltra "1 aya konulMuRtur K,..~;f bed""li P. k111 He tt"min edilmi' ı:1p,caklnTt me~nıu
lip],.ti \t\l'ı,kkRt tf"mın~ı 60 knru"'t1rr. fa- urırl'"n Vt" parC\ya Ç't'~me ve pnyla"'hr
ıhale n t~rrıinAt1 i., !:.anka,..ına yAhrari'\k ma ma"lraflarından fa7l~va <"ı'-:::nıııl:: ı::ı,.,.,. .. 
ırtl~t tarıhi olan /.413/941 pa7arte•i tik en çok artı•ana ilıP1< •-lilir. p;;ylr 
11. fti\at 16 da "!'nC'Ümene müracantla- bir bed elde ~..:ın~t"'"',. ... q~ ihalt' yepılA.· 

9 ı 3 17 22 (5 72) 

Sa~Jı~ 
\"tını ın kıvr.1etıni takdir eden Ba-"" ı;,w• SdH znmanlannda seve se
llıusak anacağı mikropsuz. ufak. vu
hıvaJet ~ ~h~t. en birinci mahrem 
llltında bilezlerıdır. En ince elbiseler 

bel!ı olmaz. 

1 l'EltftL VE BAOI 
·~ ec 

l>l! tuv 
1
'>nede, kadın berberlerinde 

...._ 8 et ma~auılarında bulunur. 

r. -ız ve ~Rttş talt"hi dli•l"'r 
6 - CayTİ mf"t1kul kendi<ııine ihal"" 

olunr.n kim~ deThal vcva ..,.,.ri1f'n miih-
lt>t :cinde parRYl vermezse ihal,. karRr1 
f~,h".llunarak ker.diıı:inden evvel en yiik
qfk •cklift"' bulunan kim~ arzetmiş ol. 
duğu hed,..1Je almafYa razı olurııa ona, 
ıan olmaz v,..ya bulunmazsa hem"!"n ye
di gÜn müdd,..tle eırhrm&va cıkar1lıp en 
rok ;:ırtırana ihale ediHr fk; ihcıl,.. RTB"'IJn

daki fark Vf" "'eçen t!Hnle• ir·in ~- 5 df"n 
he98ın olunace.k fai7 ve cli~eT ZRTarlar 
Aynca hükme hacet kAlmak11t1zın mPmtt
riyt'tİmİ7ce alıcıdan tah~il olunur. Mad
de (133) 

iki ~v yukarıda gÖ•t~rilen 614 /941 
,.aTihinde f7mir 1 nci icrd memurln:;u 
oda11nda i~bn i!An Vf" gÖ~t>rilen artlm'I~ 
ı:ıartn3meıi daire~inde s&tılacaVı ilin 
olunur. 14 lira 44 kurut tbviz bedeli alı-
cıya ait olacaktır. 

7 
7/1 
103 kıflar idaresine mUracaatleri. 3 - 9 810 (520) 

1173 Darai!aç Sebiller caddesi 
2512~. 68 M2. 

17 4 285/2 118 Sebze balı- 1172.64 234.5'1 

126.77 
Jzmı,. Nafıa Müdürlüğünden : 

Dara~ac Sehitler C. Varilci 
sokak 1584 67 M2. 

178 çesinin 7 / 45 hissesi 
157 Arsa 1/5 h. 633.87 1176 

1181 

1191 

ll92 

1193 

1.204 

1205 
1208 

1219 

ı2ıo 

1221 

1226 

123i 

1232 

1233 

1235 

1236 

1240 

1242 
1243 
J:l48 

1.2-19 

1250 
1251 

1252 

11!62 

Karantina Murat dağ sok. 
yeni 1 '18 inci sok. 176.25 M2. 
Ada 726 parsel 18 
Tepecik Façi bahçe - yeni 
1220, 1227 inci aokak: 

159 
161 

8 

20 

T"f'Ccık Siirmeli - yeni 1225 72 
inci soka!< 2"3 M2. 
Ballıkuyu yu\.-..an Sinekli 144 
cadd<'si ada 1620 parsel 45 
Bornova Han ardı - yeni gür- 35 
büz sokak 144.99 M2. 
Dorno,·a Merkez - yeni orta S. 75 
Bornova Hilal - Tarlabaşı S. 26 
15.!5 M2. 
Bavraklı Menemen C. Yeni 57 
1644 üncil sokak 229.83 M.2. 
Bavraklı Menemen cad. Yeni 1 
164~ ilncü sokak 574.56 M2. 
Bayraklı Men<'men cad. Yeni 57 
1~·14 No. Sokak 459.65 M!. 
Bayraklı Bornova cad. 29 
Gül yeni 1640 No. sokak 

Bayraklı Ayva - yeni 161S 7 
iincü !!Okak 4 71.29 M2. 15,34 
Bayraklı Avva - yeni 1613 
No. sokak 671.99 .M2. 
Bayraklı Ayva - yeni 1613 
No Sokak 608 M2. 
B~ynıklı Haliliye - yeni 
1612 iAci sokak 605.25 M2. 
Bavraklı Haliliye - yeni 
l 612 inci sok. 123.55 M2. 

• 

• 
• 
2 

Turan Şimrndifer Cad. Yeni 7 
1648 inci sok. 132.17 M2. 

, • •2?9.83 M2. 
• • • 132.16 M2. 

Turan Kilise, Cafer Tayyar 
yeni 1052 inçi sok. 2033.35 M2. 

8 
7 

33 

Tııran Kilis" Cafer Tayyar 11 
yeni 1652 inci sok. 1351.82 M2. 

• • • 1683.20 M2. 9 
Turan Menemen cad. 1593 No. -
sok. 689.50 M2. 
Turan Menemen Cad. 1595 No. 88 
sokak 804.39 M2. 
Buca Namık Kemal sokak 
1897.79 M2. 

1270 B,,rn Rahçe - yeni 28 inci S. 19 
:;ş~5 1112. 

1289 1\1,m•iuhive Mah. Derviş Hü- 29 
seyın - yeni 786 ıneı sokak 
Ada 367 parsel 8 

8 

18 

Ev 

Diikkln 
1/6 Renka h. 
5/6 Hazine b. 

70 Ev ve arsa 

148 

33 

75 
12/A. 

60 

3 

62 

Ev 

Arsa 

Arsa 
Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

69 Di1kklln ve 
71 Ev 
1 

1300.00 260.00 

67.00 
3.~3.00 

400.00 
600.00 

150.00 

58.00 

1200 
6.00 

22.98 

287.28 

45.97 

13.40 
66.60 

120.00 
• 

30.00 

11.60 

2.40 
1.20 

4.60 

57.46 

9.19 

1000.- 21)0.-

İzmir hUkümet konaiı tamiratı 17172 lira 36 k:uruş keşif bedeli ile 28/2/ 
1941 tarih.ind..., itibaren 20 gün müddetle kaı>alı eksiltmeye konulm~. 

İstekliler. 2490 sayılı va•a hükiimlerlne ııöre hazırlıvacakları 1278 lira 93 
lrurus tutanndaki muvakkat teminat ve on bin liralık. yapı tamimt işini mu
vaffakıv.,tle baAArdıklanna dair ibra• edeeekleri re'<!D! ve<aiki muhtevi tek· 
lif mektıiplarmı 21 mart 941 cuma ııtınU saat 11 de İzmir Nafia müdürlUğUn
de milte!!ekkil komisvon reisli~ne tarihi mezkQrda muavven saatten bir sa
at ~vvf'l tevdi edio ~akbuz alacak1ard1r. 

Postoda vaki ııec!kmeler kobul edilmez. 3-9 791 (521) 

~SODA-BERK En iyi lngiliz 
Karbon atıdır 

(426) ~ 

IZMIR SiCiLi TiCARET MEMUR
LUCUNDAN : 
lzmirde Halimağa. çarşısında 42 nu

marnda ticaretle ittigal ~den ( ls~har 
Leon ve mahdumlan) •irketi esas mu
kav •lenamesinin bazı maddelerini de
p;,tiren mukavelename ticaret kanunu 
hükümlerine göre alcilln 295 5 numara
sına kart ve te1eil edildiği i11n olunur. 

bir m..dde Have etmi~l.rdir. Şövle ki: 
M.ADDE 1 - F.sa• •irht mukavele

namt'sinin ikinci maddesi şu ır-kilrle de
ği~tiıilmi$tİr: KAr ve zarar şerikler ara• 
!!iındıt müte.savivt'n tak9im ect;lecektir. 
l~bu maddenin hükmü 1 / I /940 tarihin
den ltibaren mer·i olı.cakhr. 

2 Arsa 5/8 h. 88.00 17.60 
İzmir Sicili ticaret memuru resmt 

mührü ve F. Tenlk imzası 

MADDE 2 - Esa" airket mukavelc
namesinfn ü~üncil maddesi ıu şekilde 
değfqtirilmiştir~ Şirketin metrul müdürü 
ELi LEON ve geybubeti halinde RA. 
F AEL LEO dur. 

2 

2 

1 

2 

139 

33 
138 

49 

50 
222 

167 

6 
• 
8 

32 

Arsa 5/8 126.00 25.20 1 : MUKAVELENAME 
B..1gün bin dokuz yüz kırk bir seneei 

Arsa 5/8 h. 114.00 22.80 mart ayının be>incl çanamba günü. 
S/31941 

Arsa 5/8 h. 117.24 23.4~ lzmirde birinci belediyed caddefılnd• 
72/ I num•ralı huauai daire e vazi 'ııo

Arsa 

Arsa 

Arsa 
Arsa 
Tarla 

Arsa 

Tarla 
Arsa 

Arsa 

37.07 

4000 

ren lzmir iki,.. noteri berı 7eki F.hilo~lu 7
·
41 

i•imin ba,ında ike1' a~ ihda hüvivetlc.. 
ri y-..zılı i!ll aahinler~ daireme ~elerck an-

8·00 lntacaklan gibi bir mukavelenin tanl
ıa.Sfl f.mdan re,en vazılma~m1 iatedilcr. Ken

dile••nin kanun? ehliyeti haiz c>lduklan-
8.00 d 

8140 nı gar üm. 
ŞAHiTLER : lzın!rde iki ~tmelik 

203.00 40.60 Ced'.d ıokağında 18 numaralı evde otu
ran Albert Navaro ve lzmirde Yıkık 

50.40 min~re Dündar aokak 6 numaralı evde 

69.00 
40.00 

407.00 

69.00 oturan Nenahem Siıı:ura. lı l 
Y l!karıda. iaim ve ad retleri yazı o up 

322.00 64.40 it oahiplrrini tanıdıklannı 
1
ve ıehadkete 

mani halJ,..ri olmadı~nı eöy ""Yt'n ve a-

252.00 
345.00 

nuni evMfı haiz olduklan görülen tahit-
Arsa 9/16 h. 327.00 65·40 !erin tnrineTilc ~ah,. ve hüviyetl..-ini tes· 

Arsa 

Arsa 

hit etti~im. 
559.00 lll.SO l"- SAHiPLERi: lzmir ikinci Htibi 

10.00 
adillil!hı<' mÜ•addak 1 /kanunu evvel 

2.00 192 7 tarih -ve 1932 7 umumt ve 1 3215 
hu .. u~f numaralt muka•f"le il,. miitt" ~k .. 

MADDE 3 - Eııaı ıirket mukavel&
nameainin on birinci madd~si şu şekil
de d•ğİ•tirilmi tir. lsbu •irket 3l /i2/ 
945 tarihine kada: muteberdir. 

Müddetinh hi•amından f"n az iki ay 
evv .. i ,eriklerder he:- hAnv,i biri d..,S!er
lerine ft""'lhinf t!hTir~n ihhar etmedikçe 
-ı!rk•t lki •en•lik bir müdıl•t kln tem
dit •dilmis .dd•dilec•k ve müteoklp 
ild •en•lik devrelerde de ayni hüküm 
cari olacaktır. 

MADDE 4 - Eııas slrket mukavele
namf'~İne a~ağıdalı:i oı. ikinci madd"' ila
ve t-dilmi~tir. Her Üç oerik münfe-rfden 
imzayi tirketi vaz ve imzaya ve ,irk.eti 
temw'le mezundurlar. 

Y ozılan bu mukavelenameyi şahitler 
yanıı·da kendilerin.ı okudum ve anlat· 
tım. Mündere<:abnı!l isteklerine ve be.
vanl~rına aynen uygur. olduiunu ve bat" 
ka bir devece\tler" olmadıMnı bt'van et... 
"'el•ri Ü'Z~rine resen tanrim etti'"'im bu 
muknvt-lt"namevi hepimf2 imza t-ttik ve 
mühtirledik. Bin dokuz yüz kırk bir se
n~i mart ayının bf"ttincl çarşa.mba günü 

V. G. S/3/941 
Akitlerin: imzalan 

1295 Dolaplıkuyu M. İsmail ef. 
yeru 750 inci sokak 

3 - 5/1 Arsa 6.00 
hl 0$"-AHJIR - LEO!'" ve MAHOUM· 

1.20 T,AR! ) kollektif •irketi •erikl<ri iz
mirde lnönil caddesindt· 976 numaral1 
evd • oturan f<;<;AHAR l .f.ON. ve bmir-

5.40 de !nönü caddesinde Berat Aparhma

S'.hitlerin: imzalan 
T. C. lzmir ikinci noteri rC$mt müh

rü ve Zeki Ehiloğlu im>ası 
Umıımi No. 1 712 Hu•ust No. 1 /241 9 

4 72 ada 9 parsel 24 M2. 
1296 Esrefpaşa Uçüncü Sultaniye 

M. Hüse};n ağa - yeni 619 
uncu sok. 61 ada 9 par. 179.58 M2. 

1297 Üçüncil Sultaniye M. A§ureci 12 
yeni 607 inci S. 62 ada 
19 parsel 105 M2. 

16 Arsa 

34 Arsa 

14 Arsa 

27.00 

26.00 

13.00 

nındc .. 3 numaral· dairede oturan ELl 
l F.ON ve lzmirde lnönü caddesinde 

5.20 ORO numaralı evde oturan RA-F AEL 
1 EON. 

lsbu mukavt>lf"name örneğinin daire 
dolyasmda saldı ulına uygun olduitu 
bittosdik alakadara verildi. Bin dokuz 
uüz kırk. bir senesi mart 11.vının hetincl 
çart>mba gür.il. S/3/941 

31) kunıtlulc dam"a pulu ve 5 /mart 
1941 tarih 

T C. lzml• lkincl Noteri resmt müb
rü ve 7ekl Ehilo ·1ı imza01 

Mttdde-tinir:. hitamından itibaren fi-
2.6Q l•n d•""m etm1$ olan me7kilr şlrhte 

muk .. vele-nC\meoıtini aflP.fhdaki şekild~ 
değicıtirmi~1er ve mez\:Gr mukaveleye 

J298 Eşre(pn5a üçiincü Sultaniye 1,3 
Mah. Hilseyin ağa - yeni 619 
uncu sok. 61 ada 8 parsel 85 M2. 

1328 Gilzelyalı Müstecabi zade yeni 6 ~a 6.00 1.20 
40 No.lu sok. 73 M2. 1941 tarihine mü<;11ılif çarsamba gilnü saat Onda ihaleleri yapılmak üzere art-
Ada 874. parsel 18 tırmaya konulmustur. 

P A Z A R L 1 K L A 1 - İskkll olanların hizalarında yazılı depozito akı;elerlnl vezn ize yatıra-
701/2 İkinci Karataş 9 eyliil 122 122 10 Birbirine 2500.- 500.- rak arttırmaya girmeleri .. 

sokak. 661 ada 9 parsel 121 124 12 bitişik 2 - Müzayede sırasında verilen bedel. ınulaı.dder kıymeti geçtiği takdirde 
. 126 126 14 Uç ev tıılinl<'rin depozitolorını nisbel daires<nde tezyit eylemeleri ve mtlhür kuU.. 
Izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin ve pazarlıkla satıştan 26/:l/ nanların mühiirlerini Noterden tasdik ettirmclerl 9 - 18 (574) 



J'AatFB' 'rEHI AftR 
s 9 MART PAZAR ! 

SİYASI VAZİYET Askeri vaziyet Oenizlerd~. bir kagip 1 Afrika ~arekatı ··I 
Inırilizlerin Lir jıtalyaıi Somali-J 

:~ _ON-· .. Fi A 13 E ~ ----4ı0~---

,~ u~oslavyanın Yunanistan bü-

torpito muh- sinde ln2iliz verece~i karar yük bir huzur 
bekleniyor ,-e sükunetle 

---n-- ribi battı ilerleyişi de-
he_k_l~~-"O_r... ITALYANLAR«O~ MUVAFFAKI· Jovon va Moskovanın 

tazyikini istiyor 
Kismayonun zaptı es- YET M~ KAZANDILAR, ZA· 
nasında 5 büyülı itaı-

Yıı:gosıav muhalifleri yan vapuru batırıldı YIATA MI UGRAOILAR? 

vam ediyor 
--·~--

Erit re ue Keı'en İngiliz 
ve Hür Fransızların 
eline geçmelı üzere .. hiiE.::imetten şilıôyetçi, ı . .. _

0
_ 

i~tri:Ui! Ve tamamiyetin Rad~o gaze~esıne gorc Alınanlar.: - 1 Londrn, 8 (Radyo S. 21.10) - Kahire 
~ Bulgar~standakı ~ hazırlıkl~rın_a muka~~ Londra, 8 (A.A) - Ingiliz amirallık ·Orta Şnrk orduları karargahmııı tebliği: 

muhtıı azasına taraftar Yunanıst:ın efkarı umumıyesmde bu- dairesi bildiriyor: Denke torpido muh- Lil"·n. I~ritre ve Habcsistanda vaziyette 
Bulgaristanda sefer- Y.~A bir sükfuıet görünn~ektedir. ve bu ribi batmıştır. Bu torpido muhribi 1932 hiç .bir değişiklik o1ma~u~tır. İtalyan so
beil'!ilı • Anıerifıan sukunctte kar.~ını vcrm~ş olan ır;ısanla· senesine denize indirilmiştir. 1375 toni- malisindc harekatımız muvaffaloyetle 

nn hu:r.uru muş~hede edılm?,ktedir. ~r- lfıto hacminde olup saatte 36 mil katet.- devam etmiştir. Keren civarında tayya-
31ardımı.. navutluk ccp~esınde rnevzıı .. h~rekatta mcktc idi. Mi.ircftcbatı 145 kişidir .. Bo- relerimiz imparatorluk kuvvetleriJe teş-
R;-ıdyo gazetesine göre hafta sonun- ~u~nn~lı~ar. d_un merkezde muhı~ bır ğulanların ~ile!cri keyfiyetten haberdar riki J'hesai ederek düşman mevzilerini 

C:la manzara topluca şöyledir: cwg sılsık~~nı zaptederek 1500 esır al- edilmiştir. ve şimendifer iltisak noktalarını bombu-
Balkanlardalti vaziyet dünya matbu- nuşfo.rdır. Oyle anlaşılıyor ki Yunan or- Jamışlardır. 

atını ve radyolarını alakalandaran en dusu Arnavutluk cephesinde kendi le- İTALYA."IJLAR l\IUVAFAKIYFET • 
ehemmiyetli mevzudur. hinde ~azı tnslıihlerle meşguldür_ KAZANMJŞLARMIŞ.. 5 lTALYAN. VA~UR~ BATffiILDI 

Bulgaristanm iıgali devam ederken AFRIKADA Londra, 8 (A.A) _ Akdcnizde İt::ıl- Lond.ra, 8 (Radyo S. 21.10) - Bahri-
mih•·erin Yugoalavya ile ciddi surette Afrika harekatına gelince: İngiliz im- yanların bir İngiliz kruvazörünü ve bir ye ne~etinin bir tebliğine göre Kisma-
mcş:ıul olmağa başladığı anlatdnıakta- paratorluk kuvvetleri İtalyanların .şarki destroyerle diğer gemileri hasara uğrat- yonun zaptında 28 bin ton hacminde beş 
dır. Mihver gazeteleri Yugoslavya top- Afrika impar.ıtorluğunu tasfiye edecek tık]arına dair dünkü İtalyan radyosun· di.işman \."apurunun batırıldığı' bildiril
raklımnda bir takım İngiliz tertiplerin- şekilde taarruzlarına devam etmektedir da verilen haberi teyit edecek hiç bir rnekte ve bu vapurlar Adriya, Savoya, 
den bahsediyorlar. Bu rivayetler tıpki ler. İtalyan somalisinde Mogadiçyonun haber Loııdı·ada yoktur. Bu gibi tebliğ- Erın'ina, Pansela, Lconar Devinçi isirn
Norveç, Hollanda ve Romanyanm işga- şimalinde Polobatiden başka Serber l{a- leri, derhal İtalyan zayiatını itiraf eden lerini taşımaktadır. Pansilvanya adlı bir 
ti sıralarında Almanlann ortaya atttlda.. sabası da işgal edilmiştir. Bu kasaba Po- İtalyan haberlerinin takip ettiği hatırla- İtalyan benzin gemisi de batırılmıştır. 
n rivayetlere benzemektedir. lobatinin 1'10 kilometre şlmalindedir. tılmaktadır. -----

A!manJann Yugoslavyayı da g-Uya Orta Habc1Şistanda Tana gölündelri 

.• ~ . ' . 

lf Bankasında değişiklikler 
----~~--~~~~•x•x , 

idare Meclisi ve umuın' 
müdür kir almıyacaklar 

Ankara, 8 (Yeni Asır) - İş Bankası nın aldıkları temettü hissesi ve haJ<lcS 
senelik umumi heyeti aym 27 sinde top- huzurlar krıldırılacaktır. Umum müdüt" 
lanacaktır. Bundan sonra fevkalade bir _.,.. 

ler de temettü almıyacaklardır. idıutoplantı daha yapılacağı ve banka esas 
mukavelenamesinin mühim maddC>lerin- meclisi fız.asiyle Umum müdüre Barelll 
de tndilat icra C'dileceği anlaşılmaktadır. mucibince maaş verilE'ccktir. l\'Iemurlr 
Verilen mi.itemnıim malumata göre ya- ra verilecek ikramiyeler birer aylıkl:ıtl 
pılacak tadilat ile idare rnt.'clisi azası- mikdarını geçrniyeccK:tir. 
~~.-..~ ........ ,~,~-.,-·~.-.c~~-·zm~.,.J 

Çimento satışları h~k-
·kında bir tebliğ 

Ankara 8 (A.A) - 1ktısat vekaletin-! 2 - Asgari ~ptan satış bir tondur. 
den tebliğ edilmiştir : 3 - Ticaret niaksadiyle kendi hesaP" 

İngi!izlerin elinden kurtarmalı: vesHe- Habe.ş valanperverlcrinden mürekkep 
iliyle harekete geçmek istedikleri anla- ordu ileri hareketine devam etmektedir. 
fdıyor. Macar radyosu Yugoslavyanın Eritrede Kercnin cenubunda bir İngiliz 
&çüzıü pakta iltihakını bir gün meselesi ve Hür Fransız kuvveti çok şayanı dik
addediyor. Macarlar~. göre birleşik kat bir ileri hareketinde bulunmaktadır 
Amerika Yugoılavyayı üçlü pakta itti- Bu suretle bu mühim müstahkem mev- ~ 
haktan alıkoymağa çalıımaktadır. Hat- ki de Bardiya, Tobruk ve Bingazinin 

1 - 3003 numaralı kanun ver- farına fabrikalardan çimento alan Dl 
diği salahiyete istinaden mem - cari müesseseler. Portland için 17 lirJ 
nun verdiği salahiyete istinaden mem- ve Süpersiman için 20 lira olan fiattı 
leket mamulatından olan çimentoların fabrika ile sat.ı.ş yeri arasındaki yol.~ 
toptan peşin satış fiatleri 2-7-940 tan iti- rafı olarak, evvelce ton başına tesbit 
haren mer'i olmak üzere fabrikada na- edilen 50 kuru.~an başka bu ması:af' 
kil vasıtalarına teslim Portland çimen- zayiat ve kar karşılığı olarak azami yü:t• 
tosu tonu 17 ve ~üpersiman tonu 20 li- de beş ilave edebilirler. 

=
=-- nnıııııınmııııııınıııııııınmnııımmııııınıı~=- Af nan sefirinin deiierli ra olarak tesbit edilmişti. Fabrikalarca 4 - Bu nizamnamenin tatbikatına "' 

:JI ":6 ilfuı edilecek ebat ve mukavemette tor- çuval depozitolarına ait usuller vi\ay~ 

A • k bir harelıeti.. balar müşteri tarafından fabrikaya gön- !erdeki iktısat mıntaka müdürJiikJerixl' :: merı 8010 : Ankara 8 (AA) _Afganistan büyük derilmek suretiyle mübayaa edilecek tamim edilmi~fü. • 
cJçisi Fe;iz M~hmct Han dün tedfini aynı .iki. cins çiı;-ıent:o için .mer'i fiatler- . 5 - ~l;l emirname}2 Mart 1941 taft' 

Sovvetlere yapılan Diyanet işleri reisi Rifat Bö- d.!!.~!.~!~.~:!!.~ı~~~I_:<::_~,::;_,_,_,_,_ ~~?.!~-ı.t:.a.::!.!!!;!.!_o,I:_caıc;!!';_,_.~ 
ta bu ınakaatla Yugoslavyaya bazı te- aldbetine uğramaktan kurtulamıyacak-
minat venniftir. tır. 

"' = rekcinin cenazesine göndereceği çelenk = = bedeli olarak yüz lirayı Türk hava lı:u-

~ yap İl ğl ihracat~ rumuna_te_be_mı_· e!:_tştir,_· _· -
850 Musevi Bull?aristan ve 

Romanyadan kaçtılar 
Alman gazeteleri bu baberi ele ala-

r.k Balkan qlerine müdahale ebnek is
tediği için Amerikayo h~un: etmekte
clirler. Londra, Birletik Amerikanın 
Yugoslavyaya garantisi hakkındaki ha.. 
herlerin Alımı propagandası tarafından 
"Jdurulduğunu kaydediyor. 

Y ıJgoslavyada bazt kaynatmalar var
da. Yugoslavya muhalefet liderleri bir 
heyanname nıetrederek Yugoslavyanm 
istiklal ve temamiyetinin muhafazasını 
idemiflerdir. Ayni beyanname de mil
letin vaziyetten haberdar edilmedi. 
i:inden şikayet edilmektedir. Söylendi
fİne göre kral naibi. pren, Polun gayesi 
selecek 18 qliilde kral Piyerin idareyi 
ele alacağı güne kadar memleketi barba 
eolonarnaldır. Fakat bu giinle gelecek 
eylül arasında koca bir yaz mevsimi 
'ftl'dır. O güne kadar naip prensin sta
tokoyu muhafaza edebilmesi fÜphelidir. 
Bazı kaynaklara röre Almanya Yugos
lavyadan mihvere girmesini istemiye
eelıtir. Yugoslavya bir dostluk beyanna
mesi n~redecek buna karıılık olarak 
Berlin ve Roma Yugoalavyada hiç bir 
emelleri olmadığı baklanda bir tebliğ 
nqredecelderdir. 

YUNAN GAZETELERİNİN 
NEŞRiYATI 
Yunan gazeteleri İtalya • Yunanis

tan arasında sull-. tavassütü savialarını 
pddc-tle red ederek mihvere "t .. -Qliminin 
asla kabul edilmiyeceğini Yunani~tanın 
aihai :zafere kad'ar mücadelede devam 
edr.cı-ğini bildirmektedirler. 

BULGARtSTANDA 
SEFERBERLiK 
Bulgar denıiryollan seferber hale 

konmU§tur. 16 dan 65 ya§ma kadar bü
tün erkekler ve çocuksuz kadmlar hak
lmıd11 sivil aeferberlik emri ç~lır. 
Yani sulh vaziyetini muhafaza için Al
man askerlerine kapılannı açan Bulga
ristan harp vaziyetine intikal etimiıtir. 

UZAK ŞARKTA 
Akşamki haberlere göre ınihver 

büyük nümayişlerinden birini daha ter
tip dmektedir. Alman resmi ajansı Ja
pon ha'rkiye nazırı Matsovakanın yakın
C!a Berline geleceğini bildiriyor. Ayni 
ajanı>a göre bu ziyaret üçlü pakhn icap
larından olan neticeleri görüşmek mak.. 
aadivle yapılmaktadır. Amerikalılara 
göre Japonya üçlü paktın bazı şartların
Gan memnun değildir. Paktın bu~ünkü 
metnini daha ziyade Almanya ve ltalya 
lehinde bularak tadilini istemektedir. 
~aponyanın bir şikayeti de Sovyetler 
birli~dir_ Sovyetler birliği Almanyanın 
işine karışmadığı. halde uzak şarkta Çi
ne açıktan açığa yardım etmektedir. 

Japonyaya göre Sovyetler Avrupa 
nizamını kabul ettikleri halde uzak 
prk nizamını bir türh.: kabul etmemek
tedirler . .Japonya bunun için Almanya
aanSovyPtler birliği tazyik etmesini bPk 
lem~lct .. dir. Taponyanın Hindiçini Ye Sı-

1 ürki Y.! korkmaz ve 
teslim olmaz 

[ BD.§taraf ı 1. ci Sahifede ) 

Hitlere teslim olmıy~caklardır. Çok
tanberi beklenen Alman ileri hare
ketine dair kan§ık şay~alar ve gök 
gürültüsünü andıran tehditler kim
seyi aldatamaz. Alman askeri kuv
veti yenilmez değildir. Hitlerin Yu
nanistanı ve boğazlarla Türk arazi
sini tehdit edecek hareketlerinin 
muvaffak olamıyacağını sarih ola
rak görecek vaziyetteyiz. Gerek 
Yunanistan, gerek Türkiye korkmı
yacak ve teslim olmıyacaklardır. 
YunanWar §İmdiden mihverin yenil
miyeceği hurafesini mükemmel mu~ 
vaffaloyetleriyle ku:mışlc.rdrr. Tür
kiyenin tehditlere ve diplomasilere 
dayanan Alman İstilasına mukave
met liizumuna gelince, Nazilerin 
gürültü ve gayretlerine rA.ğmen, bu 
hakikat malfundur_ 

Hitlerin 1 5 fırkası korkunc bir 
iaşe meselesi karşısındadır. Malum
dur ki balkanlarda yapılacak bir te
cavüz, yakın şark İngiliz kuvvetle
rini gafil av1amıyacaktır. Bu defa 
Hit1erin elinde sürpriz silahı yoktur. 
Ingiliz kudreti balkanlarda, Dunkerk 
ve Narvikte gösterdiği cesaretten 
başka bir şekilde kullanılabilir. İn
giliz kudreti T obruk ve Bingazide 
gösterdiği metanet ve zaferlerle kul
lanılacaktır. 

yam arasında tevııııstıtiıniın mükafatı 
olarak bazı iktısadi menfaat]er istemiş
tir. Anlaşılan Japonya bu iki memleket 
hakkındaki müddeiyatının günün birin
de bu iki memleketin kendisine teslim 
eclilmesine kadar vardıracaktır. 

AMERtKANIN 
YARDIMLARI 
Cunıburresi Ruzvel!: ayanda uzun 

müzakerelere mevzu olan demokrasile. 
re yardmı Jiyiha11nır derhal kabulünü 
tekrar iatemiftir. Reisicumhur müzake
renin uzamaaı ,imdilik yardım temposu 
üzerinde müessir olmasa bile ileride mü
essir oJacaima kanidh·. 

Burün müzalc ~reler ba,hyelr üçiincü 
haftaıun nihayeti olduğu halde ayan 
hali müzakere ile mqguldur. Muma
fih bu kanunun akşam ayand~tn !?erece
ğini bir &yan azası sövlemistir. Muhalif
ler ise gelecek haftadan e~el geçemi
:Ve<'eğini bildinrıekt::<?irler. 

- -- -- -- -
~ A.merifıan ôyanı, ~OV• ~ 
~ yetlere her tiirlü E 
~ yardımın men'i ~ 
~ tefılif ini reddetti.. ~ 
E Vaşington, 8 (AA) - Ayan mecli- E 
~ si Demokrat Reynoldun Sovyetler § 
E birliğine her tür]ü yardımı yasak E 
:: eden tekHfini 35 reye karşı 56 reyle§ 
§reddetmiştir. E 
E B. RUZVELTİN MÜMESSİLİ E 
§ IRLANDADA : 
§ Dublin, 8 (A.A) - Ruzveltin mü-:; 
: messili albay Donavan bu sabah : 
S Londradan buraya gelmiş, ve bari- E 
§ ciye nazırı tarafından karşılanmıştır. § 
E Domwan öğle yemeğini Dövalera : 
: ile yemistir. § = .. -
:: ııı 111ıııııııumıııııı111ıı11111111111111 nnı ıı ıı mr.: E 

General \"ey
,anddanizahat 

Yugoslavya ne 
yapacak? 

[ Ba§taf'afı 1. ci Sahifede ] 

d~ Berlinle dostluğunu takviye edecek
tir. 

cDeyli Telgraf» gazetesinin Belgrad
da bir diplomatik kaynaktan iatihbara.
tına göre Yuıroslavyanm bu sdn bitaraf
lığı ve mihverle dostluğıo 24 saat için
de ilin edilecektir. Almanya ve Yugos
lavyftnm ayni zamanda ve ayni mealde 
bir beyanname neıretmeleri ve Berlin
de netredilecek beyanname de Belgra
da kal'fl Almanlann sulhperverane 
maksatlar beslediklerinin bildirilmesi 
~eklenmektedir. 

BtRBiRtNE ZIT RtV AYETLER 
Belgrad, 6 (AA) - Yugoslav hü. 

1tümetinin, devletin istiklalini ve tama
niyetini göz önünde tutacağı hakkında 
neşrettiği deklarasyon son 48 saat zar
fında artan diplomatik faaliyetler hak
kında bir çok birbirine zıt şayialar do
laştıjp Yugoslav hükürneti merkezinde 
':ok ıyi karşılanmıştır. 

Bazı emarelere bakılırsa üçlü pakta istiyorlar 
• 

Paris 8 (A.A) - D.N.B. bildiri
yor: Gueteciler general Veygandı 
yanlı§ haberlere cevap venneğe da

- \l"İrmf!ğe niyeti olmıyan Yugoslavyadan 
belki yakında mihvere ve Sovyetlere 
kaJlı ayn ayn birer dotsluk dekliraıyo
nu imzalamasa istenecektir. 

vet etmektedirler. 

Bu zıt rivayetler arasında teyit olun
mıyan bir habere göre, Yugoslavyaya 
Yunanistanla İtalya arasında mütevaa-

1 sJt rolünün oynaması teklif edilecektir. 
Yugoslavyanın müstevli · kuvvetleri .ka
bul etmeksizin bu rolü kabul edeceği 
tahmin olunmaktadır. 

~---"1NW~---

Malta ya yapılan 

tayyare akınları 
--o--

K3hire, 6 (AA) - Maltada dün 
akşam şu tesmi tebliğ neşredilmiştir: 

Müteaddit düşman bombardıman 
tayyareleri Malta üzerine, ayrı ayrı ha
reketlerle, taarruzlarda bulunmuşlardır. 
Hükümete ait binalarda hiç bir hasar 
olmamıştır. Dün ö~]eden sonra avcı 
tayy.uelerimiz 130 Meııeışmit tipinde 
bir düşman avcı filosiyle çarpışırken 
ikinci bir taarruz olmuştur. Hükümet 
binalarında hiç bir hasar yoktur. 

Başkaca söylendiğine göre Almanla
rın ileri sürdüğü f&rllar arasında ttaL 
yanın arazi taleplerinden vaz geçmesi, 
fakat Almanyaya Selinikte ve Patraıta 
üsler istenmesi mevcuttur. 

Manevra için •ilah altına alınan Yu
goslav askerleri şimalde tahaşşüt etmek
tedir. Bunların miktan muhtemel ola
rak 1arım milyonu geçmemektedir. 

Arnavutlukta lngiliz 
· hava hücumları 

' 

İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Panama bandıralı ve 600 tonluk Dorien vapurd 
ile Bulgaristan ile Romaynadan limaıummı 850 musevi gelmiştir. Bunlar ıııefl' 
kili mem1cketlerden kaçmışlardır ve şehrimize çıknıadan Filistine gidecekleı"' 
clir. 

Liman idaresi, vapurun haddi istiabına nazaran bu kadar kalabalıkla sefeı4 
tahammülü olup olmadığını tetkik etmektedir. 
-•-1t••-•-•-•-n_a_ı_a_ı_a_a_a_ı_ ı_•-·-·- •-a-•-a-•-•-•-•-•-•-•_.I 

Meclise verilen • 
yenı teklifler 

Ankara, 8 (Telefonla) - Doktor Fu- memlekette yapılan müınasilleri i~ ge
at Umay (Kırklareli) 15 yaşını bitirme- tirilecek eşyanın gümrük resminden i9' 
~ çocukların sinema, dans salonu ve tisnasına dair olan kanuna eklenec~ 
bar gibi yerlere kabul edilmemeleri döküm.ler iç.in meclise bir layiha verildJ. 
hakkında Meclise bir kanun teklifi tak- Ankara, 8 (Telefonla) - Müesseselet 
diın etmiştir. baremine tabi bütün müesseselerde teıı 

'.Ankara, 8 (Telefonla) e- Hariçten sa- kaüt sandığı kurulabileceğine dair hr 
b.n alınan buharlı ve motörlü gemilerin zırlanan layiha Meclise verildi_ 

~ 

-·M;kı~;-y·~- ---·-·- ·vuGÔSLA VYiNii"viziYETI 
Belgrat 8 (A.A) - Royter YugosJa<I verilirken hükümeti çok narik bir vaziyette bu]u~ 

maktadır. Son 48 saat içinde Belgrattl 

Yunanistana gakında 
ültimatom verilmesi 

muhtemelmiş 
Sofya 8 (A.A) - Royter: Bugün bu

radaki intiba bir haftaya kadar veyahut 
daha az bir zamanda Y unanistana bir 
Alman ültimatomu verilmesinin bekle
nebileceği merkezindedir. Sanıldığına 
göre İtalya ile sulh yapmak İngiltere ile 
münasebetlerini kesmek, Bulgaristanla 
hududunu Bulgaristan lehine değiştir
mek, SeJanik ve Patras gibi üsleri Al
manyaya vermek ve İtalya:ya karşı bu 
derece mükemmel surette mücadele et
miş kahraman ordusunu tamamiyle ter
his eylemek taleplerini kabul için Yu
nanistana muhtemel olarak 24 saat müh
let verilecektir. Takriben yedi Alman 
fırkası malzemesi ile beraber halen Yu
nan hududunda mevzi almaktadır. 

Arnavutlukta İtalyan 
taarruzu püskürtüldü 

büyük siyasi ve diplomatik faaliyet ka~'" 
dedi1miş ve kral naibi prens Pol, araJıı
rında YugosJav genel kurmay azası b 
olmak üzere pek çok mühim zevatı k8"' 
bul eylemiştir. Mesul Bclgrat mahfille" 
rindeki kanaat Yugoslavyadan üçlü paJc
ta dahil olmasının talep edilmiyeceği V8 

eğer talep edilirse Yugoslavyanm bunıl 
yapmıyacağı merkezinde olmakta be.l" 
devamdır. Fakat Yugoslavyanın mihvere 
karşı aleni bir dostluk deklarasyonıl 
yapması ihtimali kalmaktadır. Büti.İJ' 
gazeteler Yugoslavya ile Almanya 'ara .. 
sında "mevcut iyi münasebetleri tebar~~ 
ettirmektedirler. Aynı zamanda şu cı .. 
het malumdur ki asgari yanm milyo1' 
Yugoslav halen silah altındadır ve bil .. 
hassa şimalde tahaşşüt etmiş bulunına1' .. 
tadır. Lüzumu takdirinde memleketi se' 
!eri bir hale koymak için lüzumlu te~· 
bırler halen tetkik edilmektedir. Va:JJ• 
yet .şu2nokta üzerinde hülasa olunabilit'i 

1 - Alman boyunduruğuna in)ciya 
etmektense çarpışmağa tamamiyle ba:ıd 
olan milletin İngilizlere derin sempatisl-

2 - Alınanların musır ısrarı karşısııı .. 
da hükümetin çok nazilı: vaziyeti şiındi .. 
ye kadar hükümet sıkı durmaktadır ~~ 
Yugoslav milletinin karakterini pek i1 
bilen Alrnanyarun Yugoslavyadan bel 

Atina 8 (A.A) - Yunanlılar bugün hangi askeri taleplerde bulunmadan "'ftJ" 
Arnavutluk cephesinin deniz bölgesinde nan ~ İtalyan anlaşmazlığını tasfiye)'' 

-o-- bir çok İtalyan mukabil hücumlarını teşebbüs etmesi daima mümkündür. 
Bir İtalyan denizaltısı Atina 8 (Radyo - s. ıo.45> - İngiliz püskürtmüşlerdir. İki taraf hatları ara- Matsuoka Moskvoaya -

hava lmvvetleri karargAhının tebliği: sındaki arazi İtalyan ölü ve yaralıları ile 
Ege denizinde batırıldı Britanya hava kuvvetlerine mensup doludur ve Yunanlılar yeniden bir çok da mı gidecek? 

Lonclra 8 (A.A) - Amirallik dairesi- bo:rnba.rdıman teşekkülleri Tepedelen ci- esir Almıslardır. Yunanlıların dün bü- Nevyork 8 (A.A) - Amerikan raci-
nin tebliği: 6 Marlta Anfitrite İtalyan varında Yunan kuvvetlerine yardımla- yük muv~akıyetle merkezi bölgede yolanna göre japon hariciye nazın ~~t 
denizaltı gemisi Ege denizinde bir İngi- rında devam ederek Tragari ve Dessi yaptıklan kahramanca hücum Atinada souka yalnız Berlin ve Romaya giıP" 
llz gemi ka(i]esine hücuma etşebbüs et- köyleri civarındaki İtalyan mevzilerine memleketin Arnavutlukta teşebbüsü yecek fakat Moskovaya da gidecek, or;: 
miştir. Bu denizaltı himaye gemilerimiz siddetle hücum etmişlerdir. Tayyarele- muhafaza etmek azminin bir sembolü da bir ademi tecavüz paktı imzalıyaca 
tarafından derhal batınlmıc;tır. rimiz salimen dönmüşlerdir. olıırak telakkt edilmektedir_ tır. 

~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!m!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!'-'=--~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~ 

EL·HAMRA 

' 

Bütün İzmirin §şık olduğu 

• iLAHi BİR G"ÜZELLİK 

LAMARR 
Ve Sinemanın en kudrctıi artisti 

SPENCER TRACY 

idaresinde Mi L L 1 K ti r ti P HA 1f E SİNEMASINDA B 11 G V H 

ÇILGINCASINA SEVENLERiNFİLMİ 

Bu kadın benimdir 
TÜRKÇE SOZLU 

d. 
AYRICA : Dost İngiltere Hariciye nazırı EKSh"L.ı'-1'.ılS ANTONY EDEN ile İınparatorluk Genel kurmay başkanı GENERAL SİR JOHN DİLL'in Adana ve Ankaraya gelişleri ve yapılaJl JI! 

azzam karşılama töreni tekmil teferrüatiyle TÜRKÇE İZAHLI olarak FOKS JURNAL'da en son HARP haberleri .... 

' r SEANSLAR : Z.15 - 4.30 - 6.45 - 9.00 DA.. Cumartesi ve Pazar günleri 10.30 - 12 DE ... BAŞLAR .• , . 


