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Başını;harrlr ve umumi oeşriyat mUdilrü : 
HAKKI OCAKOCLU 

ABONE SERAİTi 

L TELEFON:2691 

iH\n mUnderecatından gazetemiz mesutiyet kabul etmez' 

SON GONLERDE 
BALKAN UFUKLARINI 
YiNE. KARARTMIŞTI 
Bulgar 1Jaş11elıllinin 
nutlıu IJu bulutları 
yeniden dağdtl -·-

HAKKI OCAKOOLU 

il FIA!'I (5) KURUf2'UR ış Sonkanan çarşamba 1941 

• Vatandaş: 
Bu soluk ıfuılcrdc, hudutlarunızı bekleyip 

hiiniyet, istiklil ve emniyetimizi koruyan kah
raman Mehmetçikleri unutma. Onlara henüz 
kışlık blr hediye 'rermedinse bunu bir in evvel 
tedarik etmen iıh-i bir vazife olduğunu bil. 

·--------' Cüm1ıuriyetfn 1'8 Oüm1ı.uriyet eserlerinin beJcçbi, Mbahlan çıJca,. ft1l4d QGUtedir YENl ASffi Matbaasında basılmıştır 

Yunanlılar ~eni bir mu. 
vatı akıuet kazandılar 

Fevkalade müs
tahkem Lir mev

zi alındı 
ltal yan ıol cenahı bü 

yük bir taz yi/ı al
tında çekili yor 

o 
81111 

• 
I 

In2iliz tayya
releri Loryan 
ve Dünkerki 

dövdüler 

iz-.. 
Afrikada ıtaıuanıar aıt. 

tikçe ııkıııaa•ıar 

Cerablustaki 
kuvvet muha

sara edildi 
Tobruk'un iatihkam
ları fiddetle bombar

dıman ediliyor 

-·-Amel'ilıadaJıl İngiliz 
fııymetlePlnln 
gmeaıdl olcutalı 
alınması dtqanaıüyor 
Vaşingtan, 14 (A.A) - Cümhuriyetçl 

parti reisi B. Villtinln Ruzvelt lAyiha
sına gösterdiği müzaheret hükümet mah
filleri ve alelfunum demokratlar tarafın
dan hararetle karşılanmı§tır. B. Villd
nin hattı hareketi cümhuıiyetçi partinin 
mevkii üzerinde her halde müe.s&r ola
cak ve partide bazı aynlıklan doğurabi
lecek mahiyette göriilmektedir. 

~ B. Vilkinin cilmhuriyetçi parti ekse-
Yalnız Lonara riyetini beraber mi sürukliyeceği, yok.sa 

-·-
Cflllll'lnda 300 bin bu ekseriyetin Huver-Landon grubuna 
"'ÖZCÜ"e lhti"G"' l1Cll' mı iltihak edec~i yak~da. anlaş1laca'k-
3 " " ,. ur. Her halde cilmhurıyetçı basın a 
Londra, 14 (A.A) - Bütün lngilte- Vilkiye kuvvetle müzaheret etmektedb. 

rede ~angın .bombalarına ~ı daha cBal1imor Son> gazetesi diyor ki: 
mileıs&r tedbırler alınmaktadır. Geçen B. Vilki Ruzvclt layihasının umumi 
cumartesi gecesi Londraya binlerce yan- hatlarını müdafaa ederken reisicümura 
gın bombası atıldığı zaman alınan neti- verilecek salMıiyetlerin müddet.Siz olma-

-• ce Sit.iıdeki tedbirlerin kafi olmadığını masını ve milletin haklarından yakın bir 
Loncra, 14 (A.A) - Hava nttaretinin göstermiJtir. İtfaiyeciler yalnız başına zamanda tekrar istifade etmesini istey• 

tebliği: Pazartesiyi salıya bağlıyan gece bütün yangınları söndürmeğe muvaffalt rek parijcilik 2ihniyetinin üstü.ne çıll
fena havaya rağmen sahil müdafaa ser- ol~d~~armdan b~~ ::onra onla.nn nııştır. 
visine memup tayyarelerden mUrekltep iP buyuk yangınları llÖndurmeğe miln- - Sona 4 üncii Sahi/ede -
kUçUk bir kuvvet Loryan deniz Ussilne - Snna :ı üncü SahileJe - ın11111mınn111111111111nn1111nm11n1111111111111mt 
muvaffakıyetli bir hUcum yapmtşlardll'. 
Atırbomba!arm fabrikalarda, bahriye ba 
~rya mevzileri ile doklarda inpat Uze
nnde lnfllAk ettiği müşahede olunmUf
tlll', 

Bombardnnan .servisine mensup tay
yareler de Dilnkerk mıntaka.smda he
deflere de hilcumlar yapllll§lar ve bir 
bUyUk yangın, müteaddit kilçUk yanguı
lar çık8rm1flardır. 

'!3.~ hareklta iştirak eden tayyareleri
rnwn hepsi Uslerine dönmU§ttır. -·---Aclri yatik sahillerin-

de ünilormalı Jtal-
yan cesetleri -···--Belgrad, 14 (A.A) - Dün Adrlyatik 

denizinde dalgalar Yugoslav sahilinin 
muhtelif noktalanna ve bilbusa Du:b
rovnige birçok üniformalı ceset atmıştır. 
İtalyan konsolosu cesetleri te.ş1iliı için 
sahile gitmiştir. Bunların Arnavutluk 
açıklarmda torpillenen bir askeri nak
liye vapur"nda ölenlerden oldutu tah
ınbı edilmektedir. 

• 

.. 
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$Allll'E 2 TEHi AS'JR ıs Sonkt'.nan carsamaa 1941 

·şEDİR HABERLERİ 
Propaganda 
Silahı 

Yazan: Şahin Alıduman Bergaruada top-
49 -

• 1 lanan kışlık 
Tütün piyasası açıldı 

SON GONLERDE 
BALKAN UFUKLARINI 
YiNE KARARTMIŞTI 

~na bunadın dıyorum. h d. 1 -···-- e ıye er 
-- Lala. 

xşx 

Piyasa henüz ha-
-·-· Bulgar baş11elıillnin 

nııtlıu bu bulutları 
yeniden da{lıtt• Genç O.sma:ıı, satlrazamına böyle hitap edi;yor, 

Dajdel1irenle Bağrıyanığ• sorouyordu 
Mehabetiniz bana o derecı~e tesir et- kaC' saniyeilen istifade edı~f'k ver~,.ği 

ti ki aklını bu dakikada dannadağın ol- .,..,;ahı z;hninıle ha7Jrladı: 
mu bulunuyor... - Sayei devletinde bu gibi yaramaz 

- Bak lala_ Benden ibret aL .. Dev- ve zorba makulesi eşha<ın ne ehemnıi
letin bunca umurunu ben zihnimde na- yeti olur_. Onlann cezalan çoktan ter
sti tutabiliyorwn?. Bende sendeki gibi tip olundu .. Hemen sen sağ ol sultanım. 
unutkanlıktan ve ihmalden bir eser var 1 Sadrazam, padişahın gadabına uğra
mıdır?.. maktan korktuğu için ona böyle katmer-

- Ha'.jl padişahını. .. Zatı şahanefori- li bir yalan söylemekten başka bir kur
le bu azal kabul etmez köleniz nasıl mü- tulu; çar..n bulamamıştı. Yoksa, her ta
ııavi olabilirim.... rafta kendi<ini çekiştiren bu adamların 

Hilnk.'trım mukaddes hayatlarının he- yasakcılan döğdüklerine ve Salamonun 
nnz .bahar hengSmında bulunuyorlar. m!'yhan••inden kaetıklarına tamamile 
1 •ılunuı. ise ömnlmün hazan faslını a<ıp vakıf bulunmakta idi ... 
1'-"•I' mev~iminf" avak atmıs bir Vl'lzivettP- Geonc Omıan. ocakta fesat tencere~i 
y~ .......... Bu lit.li~de u-kA Ve stir'ati inti- kavn?.t~"""a crl 1qn ?orbalardan ikisinin 
k-1 husus11nda efendimle nasıl beraber haklarından gelindiğine sevinerek: 
olobilirim?.. - Aşk olsun •ana lala, dedi.. İşte bu-

- Lala. Böyle dolambaç!: yollardan na memnun oldum .• Gemi azıya alan 
gideceğine işi açıkca söyle! .. Ben artık bu gibi serkeşlerin tedibi diiierleri için de 
bunadım cLv• itiraf eyle dr tnfuıkül•.ln ;breli mucip olur .. Bu kabl! dik kafalı
t inrlr:-n sıyrıl!... larn karşı 7inhar merhamet ve miic;a:na-

- Yok padişahım ... Henüz bunav:ıcak ha RÖsterilmemelidir ... Baslarını bir az 
k d•~ pir olmadım. Tanrı sa;<'esinde • 0 - kaldırdılar mı, hemen haklarından gele
nln her Utrlü hizmetlerini görmeğe h3- sin .•. 
IA muktedir bulunuyorum.. Hem ban.' bak lala .• Bu divecekleri'Tlr 

Saçını sakalını sultanına hizmet etmek iyice kulak ver ... Benim art.ık bu ocak
u"runda aı!artan bu ihtiyar kuluna acı.. tan bii.•bülün sıtkım sıyrıldı.. Simdiki 
B•nl bu kadıır üzme sultanım... yerJı;eri, dedelerim Yavuz ve Kanuni 

Geçen gün verdil\lnlz emir acaba kan- zamanlarındaki muntazam. itaatli asker 
ıı maddeye dair bulunmakta idi?.. gibi gelmiyor bana! .. 

- Canını, o gün ben sana askert tay- Her giln ııözcillerim vaoıtasi!e bunla-
famıı zaptil rapt altında tutmağa bir rın çıkardıkları rezaletleri haber alıye>
lylce dikkat Pt diye emir vernıeınlş miy- rum. Ocakta ahlAk ve nizam bugün ta-
dım?... mamile bozulmuş ... 

- Beli padişahım.. Şimdi işte her şe- Ceddim Sultan Selimi Saninln cüHls 
yl hatırladım.. günilndenberi kapu kulu tayfası devlı>-

Tarafı hümayunlarından böyle bir tin başına pUsküllU bir bela kesildi ... 
emir alırım da ben onun ieabını üada Ben bunların ıslahından ilmidimi bü,.. 
bic teki.sn! gasterlr miyim!. bütiln kestim, artık. .. 
Fermanı Ali mukteza<ı her ne !Azım Sen ne dersin bakalım?. Yeniçeriyi 

i!e çarçabuk yerine getirdim_ Yenloeri büsbütün ortadan kaldırsak!. Çok iyi bir 
ab<ını nezdinıe celbedip ocakta inzibat ~ yapılmış olacak gibi geliyor bana! .. 
umuruna fı;vka!Ade dikkat etmesi bak- Sık sık üzerimize saldıran bu yedi baş. 
kında kend .. !ne gayet sıkı eınlrler ver- lı ejderin kafasını, ona hiç soluk aldınna. 
clim..Aynl -----'- __ ,_ L. 

1 
dahi dan hemen ezmek istiyorum ... Bunu zih-

....,,...,,.. ....,..ere .... hş~ ar nime iyice yerle tirdim .. 
tevzi ettirdim.. . 

_Ya sad bu kadar ' Nasıl? .. Bu ~te bana yardım edebile-" mı... k ..• 
- Acap sultanım, bana daha ~ita ce .rms':' .... 

emirler de vermiş mi idiler?.. Hüseyın paşa yeniden şaşırdı.. Geı;ıç 
Osmanın bu tasavvuru sadrazamı derın 

- Lala .. , Ben sana b~adın diyorum bir surette yeniden korkutmuştu .. 
da sen htll bana kiyasetınden ve akıl- 0 ,._ kald ak ıl k bil ı bT 
lılığındaiı dem vuruyorsun!_ Ne çabuk d·• c~~ ıd 1 tin';," ak 0 a .' ~
ımuttun ayol! .. Hani bana iki heriften d'.: ·· b ı .. evk:t• ~ Myesın e 
bahsetmiştin.. Şimdi yanılmıyorsam I unk Y11anın er uç. · sahiası. 

1 
uncak~e~k 

bu-'·--'-- bir" ln ad D ~d · •·t e e ere ve arazıye p o muş, uçu 
nuuuaıı ın 1 a evıren, 0 e- b" b lik h il d 'k hü ··k hl · kinin d~ Bağrıyıınık olacak galiba... ır ey 8 n. e ı. e? yu . r nn-
Ocakta fesat tenceresini kavnatmafıa parntorluk §eklınl ıkhsap elmı5 b~lu

çalıştıklanru haber verdiğin bu adam- nuy~rdu. . 
la kal tarak h ikis. · · d h kk Vakıa bu son a<ır •.arfında ocakta nı-

n ya a er ının e a ın- . . '---ul ld • d 
dan gelebildin mi?... z~m _ve u;ı~ ~~ .. mus. o ~gun .an 
Şimdi Hüseyin paşa ne ce\'l!P vl'l'Sin? §ıındı yeruceTile~ h~~umetin elınde ışe 
Da~devienle Bağnyaru~ S.lamonun yarar, f~ydalı. hır sılah olmak vasfını 

meyhanesinde yasakçılan adamakıllı pa- kaybetmışlerdı. 
!akladıktan sonra kaçmaqa muvaffak ol- Ancak bazı kurnaz Yeziri fizamlar o
duklan, böyle öfkeli bulundul;ı bir za- cağın bu bozuk vaziyetinde de, bun~ 'n 
manda genÇ pad"saha nasıl anlatılabilir? azamt bir dereecdo istifade etmek v< hı-

Sadrll.zam başını önüne eJijp derin de- nu bulmakta gecikml"llli.şlerdi. .. 
rln düşünmeğe koyulmu;tu .. 

Padi,ah sesinin perdesini bir kat <la
ha yiikselterek: 

- Ne dediğimi yoksa anlamadın mı? 

-( Bitmedi )---·-
Tentördiyot içmi$ Diye bağırdı ... Sana Dağdl"virenle B:ı~

rıyanılı: sdı.ndaki zorbalar nr oldu, diye 
soruyorum .. Bana cevap versene ... 

Hüseyin paşa bu arada g-n kısa bir 

Alsancakta Karakol sokalhnda Recep 
kızı Zeynep, bir nliktnr tf'rıtördi\·ot iç
miş, hac;taneye lrıldır•lm· ıı· 

alas 
Birinci Kordon 364 numara 

• Otel salonlarında her Cuma esı 
• ve Pazar 2ünleri neşe ı 

caz mevcuttur 
Ucuz ziyafetler deruhte edilir. Her akşam yemek 
en iyi ailelerinin toplandığı yerdir. 

vardır. lzmirin 

1-5 s l 

--·--
Kahraman Mehmet· 
çilıler lcin büyüfı 
aıaııa Ue çalqıfsyor 
Bergama parti teşkilab 30-12-1140 tari

'>ine kadar kaza dahilinde kahraman 
'ıfehmetçiklere hediye edilmek üzere 

raretli değil ... 
~-----~-~:xşx:~---------

Yalnız 
tütün 

A meri ka/ ı/arırı 12 mil yon kilo 
aatın alacakları söyleniyor 

- BQftaralı l inci Sahilede -
cuyane dej(ildir. Bilikis harbm ~mda 
kalınak istemenin sarih bir ifadesidir. 

Demek Bulı:aristan bugiine kadar ta
kip ettiği •h·asettcn ayrılmıyacak. Bul· 
gaıistanın b~yati menfaatlerinin icobıntı 
uyııun realist bir politika takibine de
vam eyliye<ektir. 

Esasen Bnlır.ır başvekilinin nutkunu 
takip ..den TM ajansının tekzibi d,. çok 
dikkate sayandır 

1028) oarc:a çorap. eldiven, kazak ve fa
~ila toplamış ve (231) lira nakdi teber
ru kabul etmi5tir Bert(amada Mehmet
ciklerimize kıslık hedive hazırlıkları bü
yük alaka ile devam etmektedir. --·-- ------ıı:41x----- Hususi maksatlarla isae edilen Almao 

_ Baştaralı J inci Sahi/ede _ Bu rakamlann, dünkü sat~larda had- askerlerinin Bıılı:ariı;tana girdiği ve bu 

Bu hafta yapı
lacak spor 
hareketleri 

d ld • h b k k hu•usta So~·etlerin de mallımatı bı-lun· 
leflcri, K&zım Taner, Hü•·yı"n Sabri, ı azamt o ugunu eoa a atma ve kkı ı ~ ] - ı k ••'-- dui:u ha ndaxi haberler So\-yetlcr fa· c.=ı"t Yusuf ve "-ı.. satış an ona gore müta ea etme lllLım· .. 
""" -;o d M b rafmuan oldukça as11bi bir lisanla tekzip 

y ukandaki fütede adı geçmiyenGlen ır. ese la muayyen ir mm takada ki olnnmııştur. 
Tobaco Amerikan kumpanyaoı, henüz •atışlar 80 kuruttan gösterilirken daha Ilir.aenaleylı Bulırari<tan etrafında en· 
piyasaya iştirak için talimat almadığı- •tağı kalite tütünlerin 70 ve hatta 65 <liseli vaziyetler yaratmak icin pr >pll· 
nı bildirmiştir. Talimatının bugün gele- kuruşa da satıldığı görillmüttür. Fiatle ... ganda JruV\1etlerinin sarfcyledikleri !t;ıV· 
relı: piyasaya iıtiralı:i beklenmektedir. rin .bir az daha yiikoelmeoi beklenir. retler ruırak bir haftalık endişeli bir ha· 

--•-- Dün piya-.l'lnın açılışında Akhi~ar Dünkü vaziyete nazaron piyasanın 1•a ~'arnfmakt..-ın baska bir fayda veı e .. 
Lilı maçlar• • Salıaf''JiG mıntakasında birinci nevi tütünler. 90 miisait surette lnklıaf edeceği zannedile- miştir. 
hoşuJarıı:a her lıes hruştan muamele görmüı, ekstra tü- bilir. Bir habere göre Amerikalılar 12 Balkan ufuklarını karartan bul !arı 

tünler 1 15 kuruşa kadar satılmıştır. Dün milyon kilo kadar tütün mübayaa ede- Filofwı nutku ve Tas ııjansıııın tekzibi 
gireb!lecefı yapılan •atı•larm tasnih neticeoinde h- ceklerdir. lnhioarlar idareoi, yerli ürün- • ğıtnıı.tır. 
Bu haftaki lik maçları şunlardır: ntlerin şöyle olduğu anla,ılmııtırı !er ve tütün limited mühim mikyasta Riitün bnnl ra rı:_"men kııfnlnrda y• 
İkinci takunlar arasında saat 12 de AÇILIŞ FIA 1LERI mübayaa yapacaklardır. Çünkü bunlonn le hir sual ~er abbilir: 

Albnordu - Altav. Hakem: Faruk K.ın- Akhisar: 90, 95 ekotralar l l 5 kuruı. bazı ehemmiyetli taahhütleri vardır. _ Bulıtar hasvekill ve Bulı:nr nanr-
taroğlu. birinci takımlar arasında saat Cavurköy: 90-95 kuruı Dün Bornovada 1800 balya, Seydi- lon neden durduklan yerde bir takını 
14 te Deınirspor - Karşıyaka. Hakem: Sındırgı: 115 kuruı. köyde 2000 balya tütün ıatılmııtır. ııümayi•lerl~ nutuklar •ö)·lcmck Jü7 u· 
Hasan Yanık. Yan hakemleri: Fehmi Turgutlu, Gördeo: 75 kuru1- munu dııymuslardır! Acaba bu hareket 
Eriş ve Mustafa Senkal. Muğla, Milas: 80 kuruı. *;.,ı:n:m:llllıa:'Bll!Ol'" hug"ün dcj(ilse bile yarına ait bir hazırlı-

Saat 16 da Albnordu - Altay. Hakem ödemit. Tire: 75 kuruı. AKHISARDA ğın mukaddemesi sayılamaz ou? 
Esat Merter. Yan hakemleri: Muzaffer ç U b Bu suali soranlan pek haksız bula-
Koral ve Mustafa Bayra. eşme, rla ölıı:eoi: 75 kuru,. Akhisar, 14 (Huousl) - Tütütn pi- bnamak ]' 
ATLETİZM MÜSABAKALARI Seydiköy: 70, 85 kuruf. yaoası bu sabah açılmıştır. Fiatler 85- nıayız. Frıkat şurasını da ımu •· 

Buca Bornova · 60 85 le f 15 araoındadrr. ıınıdır ki yukarıda kaydettiğimiz l(ibi 
Yapılaeak atletizm milsabakaları da · · • uruş. 

Şunlardır·. -------------------------------·• B. Filo[un Almanya seyahati Bulraris· 
i tan etrafında çok endise verici haberler 

KültuFpark dahilinde (Sakarya koşu- POL STE De_aerli bir yurd- :vavtlnıasına fır<.ıt vermisti. Relki de Hnl· 
su). •. • •• • • • • ~ "aristan Alınanvarun tazyikine marnı 

3 cll 1.-:ı.tegori 3500 metre. kalmısb. B. Filof yayılan haberlerin yer-
1 ve 2 ci kategori 6500 metre Bir kadın meselesi daş kaybettik •izliğini ıı&ıtermek. Bult!llf politikaoın•ıı 
MükAfatlı olan bu koşulara her kes Tepeköyde kahvecilik yapan Kemal _ 31;ıklıihnı bir kerre dalıa tavzih eyle-

girebilir. Yanmışın Tireye giderek Şeref oğlu Ali Kemal Seden öldü ınek, batta muhtemel Alnı.an taz:viklerine 
CEZA GÖREN FUTBOLCULAR K · t b t--'-'- ed k ··ıümle t h 0,uı~arı"•. tanın bo•."·- c....,iy.......ıni ifadı· eresı a anca "">'= ere o e - Kemal Filın ticGt ethane..i sahibi ve " ~ ·' ~ ~-· -"~· 
Pazar gilnli oynanan mU..,,.bakalar es- dit eylediği iddia olunmuştur. Buna bir fmpeks şirketi ile Marmara stüdyosu eylemiş bulunmak irin b~.vle si:vasi biı 

nasındaki fona hareketlerinden dolayı kadın ı · · be ld ,._, ·· 1 nıı!ıık vernıek mecburivet;ni d·-. U' 

Ö mese esının se P o u.,u soy e- müessislerinden Bay Kemal Sedenin - ' ... 
Göztcpeden R. zker; Altınordudan A. nilm kted' K ı y tulm olabı"lı"r. Nctekim du··n •elen hır" haberde e ır. ema anın,., tu wr Anı"in puab·inden dün sabah ant olarak • 
Bumen. Demir<ı>ordan Cevat GUrler t <:of\. ·adaki Alman sefirinin lttısve1<il ,·c 
böl baska lı b h l ur. vefat ettiği Kemal Film firmasının İzmir ·· ge n J;nca irer i tor cezasi e H • ,.ir harid~e nazınnı a~ı ayn ziyaret ed•·· 

cd 1 l rd arsızı nusa:ıı: mümes:;iline telefonla haber verilm'""-. , ... teczive i mise ir. ..,,_ rek vörü miis hıılundu~ıınıı bildirmek-
--·- etmenin sonu . :1C~I Seden, me~eke~mizin milli te<lir. 

Vali muavinlitlmlz ve Ödeııtlşin Teke köyünde olut'an Ah- fılım ~;etb':'e sa~~yb~~ Jk a·~.~ı:;ııdııl~ Nutkun akabinde yapılan bu zivar•l-

Edirn ktu 1 m• met Özel, yolda gördüğü ve haline acı- '"""cM :t b' e w·'ra m) eşed ~-tikte'· n ısı ı rin •il" husu.ı m•nıısı vnrdır. Belki Al· e me ocu UF.. dı{:ı . kı &f ili b" damı . e e ı m ye e ye..., n SOPrd man, .... ho<ııuts117J111!un. u iz.har lüzumu-
~,. kt l x... •- ' edil .safi':"'rı.şlan k .Vk beul tınar. ati H'' e.vın1~ bir müddet Mali,·e nezaretinde bulun-"""ırne me upçu U"una uovın en mı r o ara a e ı.ş r. uvıye ı 

1 
h' te uhabe iht' t nu dıt\rnn•tıır, lliil'ısa llıılııaristan bıı-

B. Avni Oranın muvakkaten İzmir vali henüz tesbit cdilemiyen bu şahıs ev sa- m~b"t;te1 uınakwnd .. rtabrp ~" rdre da ıhylz..a -1\kii vırziveli ifo hanıtcıı ve Romanva· 
mt:avinliı'i vekAletinde kalacaj\:ı hakkın- hiplerinden Mustafayı ifade veremiye- za; 'b0-~'.:,. H utçu sene 0 • u ılık nın 1''ubetine dü<mckten 11zak kalmalc 
daki haber teeyyüt etmemiştir. B. Avni k d d d··;m,·; t h me e ....,,ır. arp en sonra sınemac azminde bıılun•lııITTın. u tasrih eylemistir. 
O Edirn d ki zif • ,_ d ba ce erece e o, uıı \'e mevcu av- mesle~ine <rirmi• olan Kemal Seden Sir-

ran ' e e va esme yaKın 3 ._ vanlan alıp kaçmıştır. Suçlu aranmak- k "d .. Al',_f. d~ K al be . Bi•.re en miilı;m olan nP"ta bura<ı-
hvncakhr. Yeni veli n1uavtnimiz gelmek tadır ecı e ıe en ı ve em Y sınema· ıtır. Ciinkii Tiirkiye de ı~"'rbın dıll\ınrla 
l·ızPrcdı'r Bir. larını a•·rruş ve avru ··-·-da da Defter-. esrar satıcısı ' -·-· kolın 1 aııu"nııe bıılunan bir memlekt't-

--·- - darda bir sinema stüdyosu vücuda ııeti-tutuldU rerek mütareke senelerinin bir çok teh- tir. 1 ~· ı<ııhırııı•n da !ıarn fclı'i'·eı• ılrn 
ünalıalat 11efıili uzak ka!mahrmı l!ö:ıü'<1ı:n ster. H. Fi· 

Keçeciler caddesinde Kııdrl oj\lu Me- likelerine l!Ö~üs ııermek suretiyle bura- lofl'n harn nle\ ı.;,.,f. , .• qılh Ieh'nd~':i bekl.f)niyor detin esrar sattı._ aörülmü• ve üzerinde da (Ateşten gömlek) filmini re\~rınistir. 1 1 k . -
Mu··nakala't vekili B. Cevdet Kerı'ın İn- ~· ~ ' Daha d (B f' k bab s<Meri >ÜP 'C " 0 -tıı• i Tür :ı:e unıınnı 338 gram e..-ar bulunmustur. Hakkında sonra a ir aciai as 'Nur a. dkfırınrla cin en bl Yi.' - mrmnımivetl 

cedavının bu sabah İstanbuldan hare- konun! takibat icra edilmektedir. Kızkulesinde. Sözde kızlar ve Le lobici 
1 

·and· ,. , r 
ketle sehrimize l(Plmesine intizar edil- '"11-• - k Horhor) filimlerini yapmıstır. Kemal 
mcl<tedir. MiinaknlAt vekili İzmirde bil- .a.uncı orclonda Film stüdvosunun milli tarihimize mal 
has.sa liman islerini, tahmil tahliye :ve bir yan~m ettii\i eserleri, İımirimlzin istirdadını 
ihracata müteallik mevzuları tetkik ede- İkinci kordonda Elli kızı E.<tcrin evin- tafsillltiyle :va,atan (Zafer volbrında \ 
cektir. de, karyola üzerinde unutulan bir siga- ve ( Atatiirkiin <'CJlhe tcff !eri\ i'!imli 

-·- -- rndan yanl(ın çıkrruş ve söndürülmüştür. filimlerHir. 
ehr izden J!i enler Evde 150 lira kadar zarar olmuştur. Sinema ti<-aret.ini :vııbancı rllerden 

Vurtınıp hize mal C'tmek hususunrla br
Kütahva ınebu'u B. Alaettin Ti:-itoi!;lu Tirede kanlı bir vaka d<'<i s~kir Sedenle beraber elele <Q\'8Ş

TJ<.,ka. Avılın beledh•e reisi B. Ethem Tirede istasyon anhan vanında araba- mıs olen Kenıa] Seden muhitine savgı M· nderes Ankaraya, Güzel Sanatlar M l >< . 
cı ehmet Develi ile Ha il vzer arasın- telkı·ıı et ııı"• ~k deaerli ve ivi ahlitk •a-ukadcrnic;i profesörü B. Mazhar Resmor ~ .... ~. ,.. 

1 da yük almak meselesinden kavga çılç- hlbi bir ticaret adamımıztlı. Henüz ken-
~bula. Münakaliıt v!'kiloti seflerin- ınıştır. Halil, sustalı çakı ile Mehmedi dislnden hizmet l>eklenecclt bir ça~da 

den B. Ali Kemal Ugur Anknava. yiik- ·· •--·~- ı 
Ül uç yerinden yarauun,,.u.r. Yara ı hao;ta- 54 v•<ında vefatı kendisini sevenler ka-ek ziraat erıstitüsü rektörii B. Calip - ...., 

neye kaldırılmış, suçlu tutulmuştur. dor memleket icin de bir knvıptır. Ail<'• ken Ankaraya ~it<.,;,ıerdir. --•-- Alnından hafifçe sine ve vakıİılanıı~ baş sa Mı dileriz. 

ahte bir viiz h ruşfoılı yaraladı - -•-
ödeı::ılşte bir y,ümüş yiiz kurusluıtıın Bornovanın Naldöken kövünde Hasan Viltlyetimizin sa lık 

kalp olmo<ından •iiphe edilmi,, hıı nara Ercan, tabanca kurşuniyle Ali Kuşbaşı- işle 
tetkik edilmok iiz~re darphane müdür- vı alnmdan hafifce yaralam1'tır. Yaralı Vilôvct umumi lı fzıssıloh,ı ~eclisi ya· 
llii!Gne '{Önılerilmistir. hastaneye kaldırılmıştır. nn sıhhat müdürlü~ünde toplannrnk vi-
~--ın•mı-••••••-=••••••m•mmıı::ıımı:ı:::;;ıııınımı:ı:ılZ!~ !ayetin •ağlık islerini tetkik deC<'ktir. --·--Deniz Gazino ve Restoranında 

Per~embe akşamları supedansan 

Yakında Neşe Gecesi. e Hazırıanı ız 
~--....... -·---.... -~,,,,,.,,_ıOQl ...... C .. 49!"""--'• 

Acık bir ie$E • ·ür 
Bir Sl'\btkalr tarafından bıç&:.kla yaıa

lanıp İzmir Memleket ha!'tt&n«"..ı1ine .aev
kedildım. 

Sağ ayağnnın şiryaularınclu.n birinin 
krsilme~inden mütevellit hayatamın kur
tu1ması mucize vaziyetine girıııi~ken Dr. 
Asil Mukbilin sür'at ve mchareti saye
sinde ad~ta hayata yenidt'n ~özlerimi 

HA KICC GLV 
---IJ.---

s lada 
zelzele ol 

Al'~ a, 11 (Hus i) Bıı heh 
1' l cb ' ": •iz le k· y~ ' 
'll. fr { s 7 ' v 1 c"lr yo1..+ur 

A ıka ara yosu --·-B V G V N 

:·········:·································································~·········: 

~ ~ HlTYUK İKA .E ~ ~ 
ruci•ri için sarih bir teklifti. Portev bu-j ka•ıııa dilijmesi IAzımdı. Fakat lkzaııın 
nıı kabul ett..ı: 1 başına gelen kozanın uydurma bir şey 

- Sizin yanınızda oldukça benim ı,;" olduğunu anlamamıştı. Rezan şimdi kiın
bfr ~·orgunluk hisset.meme imkan yok- hiliı· nasıl kendini otele naklettirmis ve 
tur. Fakat hotbinlik sevmediğim bil' huy- Rasioıi de yanı başına mıhlamış olacılktı. 
dur. Arzu ettii:iniz gibi ol,un. All"h ra- Çünkü, ayağını burkması bir oyun olsa 

ııçtım. 

Mezkôr rnahalde hana servis yapan 
hemsİrı.!1erc ve bilha!'l~a sözü geçen·dok
ton .candan te,.-kkür ederin1. 

8,00 pro~ra.-n, \'e ınemlekr:t saat ayn· 
rı, 8,03 ajuns haberleri, 8, 18 miizık, 
pL 8,45 9,00 ev kadını - yemek listesi. 
12. 30 program ve memleket aaat ayan. 
12,35 müzik tarkılar, 12,50 ajans ba
Lcrlerı, 13.05 müzik. ha1k türküleri, 
13,20 14.00 müzik: radyo 1&lon orlceıı
tra!'oı 18,00 proqram ve n1t-mleket saat 
ayan. 18,03 müzik: pi. 18,30 konuşma 
dış (politika ha<liııel~ri), 18,45 çocuk 
saati, 19, 15 müzik: çocuklar için, 19,30 
memleket st.at ayarı ve ajans haberleri, 
19.45 müzik, geçit kon•eri, 20. l 5 rad
yo. gazeteoi, 2.0.45 müzik. lnsıl heyeti. 
21. 1 O konu,m!l. 21,25 m·· k: beste ve 
somfliler. 21.45 müzik : riya.seticumhur 
bando•u. 22,30 memlckcı saat B}"Orı, 
afan haberleri. borsalar fiatleri. 22,45 
müziL: pi. 23.25 2330 yar,,.ki program 
ve kapanı~. 

. . . . 
ı •.••••••• ~ ••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••.....••••••••.•••••....•••• : •••••.••. : 

hatlık versin. Gülen. bile, güneşin kızgın şualarını da koluna, 
- Size de azızim. sırtına yedikten sonra bu geceyi gerçek-

Saadet 
Y.tZ.4.N: UÇ YILDIZ 

-64-

Her kisi, ayrı ayn, oteldeki odalarına ten hasta olarak geçireceği, belki de ha
çı ktılar. Gülen söyledii\'i gibi hakikaten raretle:r içinde yanacağı muhakkaktı. Bu 
~ok yorgundu. Fakat istirahalten ziya- vaziyetten istifade ederek gazoteeinin 
de. biraı. fikirlerini tor.••mağa. kendini zihnini istediği gibi çekmeğe çalışcaktı. 
d;nJemeğe ihtiyacı vardı. • Netice itibarile, Gülenin onları öyle - Ne ise. bu ahlitlr. dersini şimdi bı

rakın da, ha'18 karsı centilmence vol
daı:lık eden bu g~nci, vapuruna binece
i!:i limanda u~ırlamamı fazla gönfıeyin_. 

Pertev s1.1o~.. Fakat itiraz etmedi_ 
Güleni kızdırac.ıj!ıoı tahmin etti~ 1»1 iti
raza hakkı olmadığını da itiraf edivor
dıL Bu Cemille Gülen arasında bir Sl"V 
olsa kız onı'an bu derece serbestlikle 
bahsetmezdi. 

GUnemn son suaları altında Edremıde 
tıirmi$lerdi • 
Edıemltte b \o,a<3 yetnl'k yerlorkPn 

Gıilon arkarl;ışına lstanbulda o!oono'lili 
nasıl kazandığını anlattı ve bunu tokip 
eden sevahat ınac..rası hakkında izahat 

verdi Şardan'a.rın konağında misafirli-
'nden, gördii~.i ikraTT'dan, İzfl"irde sey

rettiği koşudan bahsetti. Fakat Ra
simle bulu.-;molarır. mesk!lt rrçmeği rla
ba muvafık bul?u. 

Pertev bu iza1 ıa!i pel; fııia t ' iri r
de bulunmıvarak dinledi. e+i d,. ~or. 
du: • 

Bugün güzel ümitlerle ba~layan seya- bırakıp hareket etmesi bir hata olmuştu. 
hati hop aksilikler içinde geçmi,U. Re,,,_ Bunu biliyordu. Ancak bu hatayı iş].,.. 
nın .venlanna talılma" ve ayrılmamak memenin de imkanı kalmamıştı. Çilnkü 
için b;nbir oyun icat etmesi hor halde Perte\• birden kar"ısına çıkagelmi<;ti? 
bir "''ksada müstenitti. ı:ıu ma"sadı an- Na<ıl olmuşlu da böyle en aksi bir da
-:ı.1· "ısiıni avlamok n1•h;J••di Duna mu- kikada Arvalığa «·ti~mi~ti? Bu sırf bir 
\"''':.k olacak mı idi? ~':ndivc kadar o- tt"diH esori mi idi~ Bu noktayı pek 
'"n'tnU serbest serbest idar~ edebllıniş- fo7la hhkike ce>aret edememişti. Niha

t• 1 ·te Gülen de bu AAlı,d, nntınla mü- yrt zavallı d· lil:anlının onunla buh«
- Şimdi her Şl'yden evv•l nüzel bir "· <l leyi izzeti ne«ine \ 0 ediromiycrek çe- mak ic;n sarfrtt•fi n,tıyretl•rd•n ınem

uykuya ihtiyacım var Cünkü _ ı,,,ı,uın 1 ~ılıniş gitnllşli. Eunun Rosh üzerinde nun olıl'arnı~ gibi bir tavır almak iste
ıw-,.; ne kadar yo.,•J.lui'tımıı + ••\'\"lir • • •cağı aksülamel ne olacaktı? miyordu. F'akot içındo bir sünhc vor~ı: 
cdcnezsiniz. Ha• a siz.ın d"' istil h. •e 1 r~er Rasim, haral'etli hakışlarile üadP Bu tce:ad::ı·: el~ R!"7.ın kolayla~tırm1C: nla-
ınu '11.aÇ o~ ... .llıunl1 ~ < ''v lr ın. etrl' k iCJtediği ve p~k ~ii·, ... l Vade etti.. n1 aı. ıru idi'"! 

Bu, ınuh • .:.-reyi eı 1-->ı güne talık et- ği gıbi, cıdden onu, Guleni seviyorsa ar- 1 -( Bitmedi )-

Mobilyacı AZIZ ŞINIK 

Bu Hafta Tayyare Sineması 
TELEFON: :16 - 46 

DANİELLE DARRİEUX - JEA;.' KiEPURA ve LUCİEN BARROUX 

iki Gönül Bir Olunca 
FRANSIZ(' A SÖZLÜ 

Muhteşem ve mükemmel musikili. sarkılı filmde ""viınlilikleri, neşeleri ve 
cazibelerile eınsalsiz.dirler. Monte Karlonun lüks hayatı arasında çevrilc:n 
ve :Monte K arlonun gece hayabm, Operasını gazinosunu tasvir eden crınh 

ve cazip lıir aşk ınacerası 
VE 

Sol~un Gül 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

( •• ki güzel filmi sayın , ıüda\"iınlerine takdim eder 
MATİ.!J::L ·,R: 3. 5,30 - 8,15 Cwnarteıi, l'az.aı· günleri 1,30 da ilave lie8DS1 
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Maniayıatlamaknıı,yok
sa ge,çn\ek mi lazın .. dır? 

Hayata ışık 
lai.ım mıdır? 

--·--
YAZAN: Ur. G. A. 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BIOG~;Nl!'jl!:, en birinci kan. kanet, iştlh• J'U&lan vc tcsiriai clemal ıiisteren bulunmaz bir d~vadır_ 
Gnp. M7.le. enll1>e112a, sabn• ı:ibi lu-stalıklara tutulmamak için sailfıbruzı BİOGENİNI! kan ve deramn baplariyle 

sigortula,-ıruı. .• 
810tiKNl1'1!:; ti.ima kam bn:eleyip kuvvetlendirir, luıt.i2.liği giderir, hariçten gelecek her türlü mikroplan öldü

riir. Tallı bir iştilıa ıenıin eder. Sinır ve adaleleri sağlanılaştırır, ıckiıyı yükseltir .. Bel ıe..,ı.liti •e ademi iktida
rın en birinci dev11S1dır _ 

Atletizmin memleketimizde en yeni bir 
spor subesi olduğu herkesin malQ.mudur, 
Pek İabil olarak bunu da diğer sporlar 
gibi ve hau.l daha fazla anlayan yakın
da -çoğalacaktır. Şimdiki halde bu i~i an
larım diyenlerin bir kısmı bile bazı yan-
1.ql• klarda bulunuyorlar. 

Mes•IA: 1 - Fal~ atlet güzel gülle atı
yor. 

2 - Falan atlet güzel smk allıyor. 
3 - Falan atlet güzel mAnia atlıyor gibi. 

Bunlan böyle söyliyenler belki hakiki 
ıekillerini biliyorlar, fakat ne olursa ol
sun bunlar caiz olduğu şekilde söylen
mek icap eder. 

1 - GUlle atılmaz, gülle itilir. 
2 - Sırtlı: atlanmaz, sırıkla atlanır. 
3 - Mania atlanmaz, m.'ln;1 geçilir. 
s;mdi ben daha ziyade d~erlerincl•n 

&arfı nauır edip kendi ihtisasım olan mıi.
nia hakkında yazım• devam edeceğim. 

* lfAııiayı geçmek mi, yoksa atlamak mı 
lazım geldiğini yazmadan evvel biraz ela 
atla.,,aktan b•h<!'deyim. 

Atletizmde atlamanın da di~or ş•ıhe
l•rde olduğu ı:ibl ...,,chtto!if seki1l•ri ve 
bu s•killere göre d• ııaı-eleri \'ardır. 

A •Iaınaları şu şekilde ayırabi!iriz: 
l - Vasıtalı ve vasıta~ıı y:ilcsl'k a~la

ma. 
2 - Uzun allama. 
Bunlardan birincisi hız alarak veya 

durarak herhan_ııi yüksPk\ik\Pkİ muni ·Ü· 

zerinden miiınkün mertt>be tema<sız "" 
bir tarafından öte tarafına atlamaktır. 

!kincisi hız alarak veya durarak her
han~ bir yere basıp vUcudun yer ne 
lemıısını keserek mümkün mertebe uzun 
bir mesafeyi ve zam>nı havada geçir
mektir. 

GörUIUyor ki bunlarda vücudun YPr 
ile temasını kestlkteıı sonra havada mUm 
kiln oldul!u kadar zaman geçmesi llıım
dır. 

* Manialı koşulara gelince. Klasik ol:ın 
110 metre ve 400 metre manialı kosular
da 10 tane mônia bulunur. Manialar h:.ı 
mesafeler dahiline muayyen yüksek ve 

Yazan: F AIK öNEM 
110 metre m4nia!ı koşu rekordmeni 

aralıklarla konarak koşma1t, maniaları 
geçmek ve müsabakayı kazanmak la
zımdır. Geçmek diyorum, çünkü, atla
mak olacak olursa yukarıda yazmış ol
duğum gibi boş yeTe süratlen oluruz. 
Halbuki bu mesafeler dahilinde t~k ma
nia olmadığından ve bu mo_'8feyl de en 
önd• bitirmek matlup olduğund"n mini
aları atlamamak; geçmek lazımdır. 

O halde geçmek de şöyle olabilir: 
Madenı ki geçmekten mahal >amAn

dan kazanmaktır, koşarken mania üze
rine ilk kalkacak bacak ınil!!lkün oldu
ğu kadar dUz şekilde mania üzerine kal
dınlır bunu temin etmek için son yerr 
basa~ ayağı asgarl, 1.80 metre ma
nia yakınına basmak lhımdır. Bu şekil
de vücut mania üzerine geldiği zaman 
üst kısımda milmkün olduğu kadar nn
deki bacak üzerine yatık (merkf'7i siı<
let ilride) olmak üzere öndeki aya 1t aza
mi 80 - 100 santimetre manianın ötes•no 
vere basar basmaz gerideki bac•~ı da 
hemen cekip diğer mll.niara doğru ko
şuya de~·am etmek lazımdır. 

Görülü~·or ki bu, uzun atlamaya hen
zeıniyor. Cünkil ancak m5.nia üzerinde 
iken !lOn ayak ve yere basacak ilk ayak 
~rasınd. 'J ınesafe 2,60 metredir.. Düz 
kuş;ırkt:n bile uzun adım atan ve bu 
mesafeden ~eri ka\ınıyan atletlere tesa
düf c•dılir. 

O halde bu. viib~k atlamaya da l,en
zemiyor, çünkü yüksek atlamada. vücu
du rnni üzerinden nıUmkiln olduğu ka
dar yilksek ııeçirmek llzımdır; halbuki 
bunda vücut ınilmkiln olduğu kanar vn
kından (Mıi.nia üzerine konacak on oa
nlı~ silip dUsllttcek kadar) geçmek la
zımdır. 

Sunu da ilave edeyim ki mamanın 
vükseklll!i çoğaldıkça atlamaya yaklaşıl
mış olur, fakat en yüksek ın&ııia, 110 
metre miınialı kosuda olup miınianın 
yüksekli~ 1.06 metre olduğuna ııöre bu 
yüksekliği de orla boydaki her kes at
lamıyarak g~bilir. 

Bu sekilde miıniavı hakikaten atla
mak değil de ~ecm~k. atlamayı da lazım 
oldui(u verde kullanmak 11\zımdır. 

Gün"' ,..klan için, hayata lüzumlu
dur, derler. Hatta ııüoeşia girmediği yer
den hekim çıkmaz, diye de il8ve eder
ler. Halbuki güneşin girdi!n yerde ha ... 

BIUGENlN~ kullananlar lıat'l.nen k.......,, laştaa, sotuktan re banJ.nn değişmesinden müteesoir olmazlar. . 
Çünkü vücudu heı ıaman genç ve dinç bulnndıırur ve h11 .. yede müthq ikibellerle netittlenen GRİP, nezle, eflo.. 
ena. satma (ibi ıı...tahldardan konır Bu bastalıklardaa korunmalı için büyükler sabah, ntıe, ...__ birer. sem 
vasınd~n lislün cuı=nldar .valnı1 <abah. ak.'jıım bil't!J' BİOGENİNB Unıalıtbr. Basta olanların kllrlulması için de bu bir 
mikdar arttırılm:ıl.dır. HER ECZANl'lJE BULUNUR .. 

talığın az olması güneş tşılc:.larının mik- '\ı•l:l'•_.....,..,.,.. _ _.!1"'!!1111!'1~""""'""•••-•••l'S.ll!l'lmR----------"""""'"'"~!!m-••••~ 
roplıın öldürme5indendir. Mikroplar, !C!Ll TiCARET MEMUR 
zararlı şeyler olmakla beraber, güneşin !ZMtR S • • 
onları öldürdüğü dü~ünülünce güneş LUOUNDAN: l d 
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58 .. < 1 tzmirde Tac;çı ar a ıncl so ~ ta tsıklarının sıraınna gore nayata zarar ı :. .. .. 
ld • d d k z t · nuTT'oralı man37ada her turlu boru, tu-o u~. u a mey "'ıa ç1 'lT. a en ın-.:ftn . 

1 
. til . t"al -~ 

d b .• b k d lumb> \'e pan;;a arı lıcare e ış ı~ <·u~n ken ı he.yatının - ta 11 a ım an~ en c ) . k . . 
· 1 k 1 ·Ik d k b"" b"" q,,..,..•'1 Pakkı ~ur ve ortağı şır •tının 
ış e zamanı o anı. .'!. ~z ayını u~ u .. " ı1z (\40 tar"h' d n iti~en feshine 
lÜn karanlıkta geçırdıgını de hatırlar!a .1 . ~"I kal ın le r t k 
güneşin hayata lüzumu dcr.::ce~indcn bir ıt .• tedmlair mu -~e f!'ll_a~e ~~;[; antmu 
parçasını olsun tenzil etmek iyi olur. 1 ıÜkÜ erine g.Jre_ SlCdı"\dn' ... il" nu

1
mara-

ş· d"ki h ld .. kl r· <ına kayıt ve tescıl e ı ıgı an o unur. 
ım ı a "'le, gunleş ıkşı bila~ının kuzu- İzmir Si"ili Ti~ar~t Memurluğu 

mundan en sag am o ara ınen ı"mı l .. h .. F T ik · 
· · 1 · kk""1 ·· · · l"" 1 1 resm mu ru ve . en ımzası vıtamın erın teşe u u ıçın uzum u o -

mRsıdır. Gariptir ki güneş ışıkl:ırile te
t•kkül eden A vitamini insanın vücudun
da eksilince ilk tesiri karanhkta göre
memektir. Fakat vitaminler de mutlaka 
günü gününe kazanılması şart değil. pa
ra gibi tasarruf edilmesi ve biriktirilmc!!i 
mümkün şeyler olduğundan, meseli ku
tuplara yakın yerledeki insanlar bir yı
lın yan~ıncla devamlı güneş altında ya
ta:k.en topladıkları vitam.inlerclen ta
ıarruf rderck yılın ötel--J ye.n~ında de
vamlı karanlık içindt.o de - şiddetli so
~ukten dol .yı - mi..>ki•ıce olsa da pek aıa 
yaşarlar. llir taraftan da en şiddetli gü
neş ı~ıkları altında y--.,ıyan orta Afrika
lılar kapkara insanla: olduğunu göz ö
nUne getirirsenİ7 güneşin vitaminlere 
li.izumuna inanmakla beraber. onun faz
lııısından da hoşlanmıyacağınız !!Üphesiz· 
dir .. 

Zaten bu düşüncelerin hepsi guneş 
ışıkları üzerinedir. Halbuki güneşin top
tan 1şığının lçlnde parça parça ve türlü 
türlü ışıklar vardır. Bunlardan yedi ta
nesini öteden beri bilirken onlara iki ta
ne daha renbiz ışık l\Ave edildiğin! el
bette duvmuşsunuzdur. Daha ne kadar 
ili.ve edileceğini de şimdiden kimse bi-
1 .. mez. Sonra ela o parça parça ışıklar· 
dan her birinin in!llan üzerine tesiri her 
ı"ığın dalgasının büyüklüğüne, küçüklü
ği.i"'" göre deği.pr. 

1: Mukavele 
Buıün in dokuz ytiz kırk sene~i Bi· 

?"İncik5nun ny1nın otuz birinci Salı gil
-ü. 31112/1910 

tzmirde Eirincl Beleı!.iT'e ca <l••ınde 
72 1 numaralı husu<;! cbi:esinde vad<" 
·;ron İzmir 1!dnci Noteri ben ZF"'..I E

'-'llLOCLU ı:·min başında vazife g"jr. 
n•kte iken a•ağıda hüviyetleri ya•c!ı iş 
·~hipleri d:ıireye gelerek anlata~ .~.ları 
"bi bir mukanlmamenin resı'n t:mzlıni. 

'li istedile•. Kl.'lldilerlnln kanuni evsafı 
C.aiz oldııklarını gördüm. 
ŞAHlTLF.R: lzınirde Taş0ılarda n nu

maralı mağ"azada kereste tüccarı Öın!"r 
HulU.si oğlu Mustafa Faik Bartın v• iz. 
mirde Taşçılarda 67 Nu.lı mağazada DE
mir tüccarı Nazif oğlu Ali Tııran. 
Yukarıda isim ve adresleri yazılı olup 

iş sahiplerini tanıdı~ ve şdıanele 
'llani halleri olınarugını soyliyen v• ka
nuni ehliyetleri haiz olduklan görülen 
...bitlerin şahadet ve tariflariyle zat ve 
hüviyetini tesbit ettiğim. 
tŞ SAH!PLERt: 1.zmirde lnönll rad

desinde 621 numaralı evde oturan Meh
met Tahir oğlu İsmail Hakkı Sur ve lz
mirde Karantinada Köprü civarında 141 
inci sokakta 53 numaralı evde oturan 
'!aylm oğlu AlbeT Kadranel bana a"zu
larmı şu suretle takrir ettiler: 

Geceleri evlerimizde ve sokaklanmıı- Madde 1 - Taraflar tzınirde ra~çı lar 

Cemiyetiınizin "r:nelik uınumi heyetin"n l"'ımamcde \'!l.Zllı l1u_~ısatı mÜ7alctre 
etmek ı;Z<'re 17 /tll!!U tarilıinc ınii<adi( mm~ Minii saat 10.~t da Birinci Kor
donda Pasaport karşrsıncla Riz binasında cemh·et merket:iııft kıplanaca~ iliın 
olnn'tT. • 

RllZNAME: 
1 - İ<lare hPv•linin ıq.rı faalivct scn•,ine ait raı><>rtın tetk;k ve !as'<·ibi .. 
2 - ~l /l!/1~1ft tarihinde kap.ahlan b':lnconıın tetkik t·e tasdiki ve idare he

, .... , inin it,f'ft~ı. 
3 - J ~U fnaliyet •eneo;;ne nit bütçenın tetkik ve tıı•;vibi.. 
4 - İdare h<!v~tin:n intihabı.. 14-JS-16 !16 (54) 

tzmir Gümrükleri Bas"'"üdürl'tt~den: 
7-1-941 Salı gilnil saat 14 te aı;ık arfurma ile sııtılaca.!tı illin olunan ve ınüfre.. 

datı satıs servisi ilin tahtasında asılı lis•elerde yazılı eşy•run müsterbi çıkma
dığından satl'lının 22-1-941 Çarşamba günü saat 14 de teblr edildil!i ilan olunur. 

108 (59) 

93 'SeLedenberi bütün dünyaca 

·ELECTION 
KJl'l'oınetreleıi hassas, ~lam.. Antimagnetik, 

r.>rif "" garantilidir. 1941 modelleri başlıca saat

ruruodıı satılır. Fiatler maktudur. 

B. FllUF'dN BEYl .. 'ATI ı ı: GltTERE Y~ ! TEU-
da yaktığımız yapma ışıklann !Uç biri çorşısında 871 inci sokakta 58 tıumnralı 
ııüneı ışıldariyle kıyu edilemez. Yapma mal!azada her türlü boru, tulum
,.ık içtimai hayatı uzatmı)"a ıebep oldu- be ve parçalan ile ve ziraat aletl•ri tj. 

ğundan insan icatlarından biridir.Bilgiol ~aretile işt.ieal etmek üzere teşkil edi-
:::atıcımız olıruymı yerler için ııceıı.IA aranıyor. 

HASIL KARŞILANDI? ' r IRLER ALIYOR 
- Btqtarah 1 İnci Sahifede -

Diin:va barbına tekaddüm eden seneler
de Bnlpr onlomı en parlak uferlerini 
kazanl1IJ!lh. Simdi' ah..-ü kanırlar 
ınevshmls "'""Jataktu. Fakat bu ka
rarlar da tcahhiirde olmıyacaktır. Bu
nun içindir ki Buil(ariı.tan tarihinin en 
kRt'i ve en nazik anlarım yaşamakta
dır ... 

- Bastaralı 1 ınci Sahifede -
ha.sU" kalacak ve kücül yan~ınlc-.ı..rı slin
dürmekle gönüllii ckiJ.ıler mes'tul ola
caktır. Simdiye k!ldar 100 bin vatanduı 
bu is Joı;in uıüracaat <.·tnli~tir. 

ni arttırmak istiyen insanlar, galiba, en !in 925 sene<'inden beri devam etmekte 
r,ok !'eceleri yapma ışık altında okuvup olan (l<ınai Hakkı Sur v orla"1) Utı\••n
vazdıklarından, çok bilgili zannedilen lı kollektif şirketini 31/1211940 tari
inıanlara münevver adam derler. hinden itibarPn feslı ve muamlat1 v ta

H. R. Kori Toptan ,;par;şJer için • 
müracaat yeri • 

y enlı?iin. u:ıı ci 
SokakNo. 3 lzmir 

Vapma ışığın içtimai hayatı uzatmak- ahhildatını h\ı tarihten itibaren katı su
talri fayda.,. tabii inlı:lr edilemez. Fakat reUe tasfı,yc eyledikl "ini beyan ederler. 
bana b..Wk onun -nlara venflift za• Şl!yle ki: 

IZMtR SICIU TICARET MEMUR
UJCUNDAN ı 

l\'lACARLARA GÖRE 
Budape$te 14 (A.A) - Macar ııaZl'te

leri B. Filofun nutkunu uzun uzadıva 
tahlil etme' te, bilhassa nutkun Bulgaris
tanın askeri halırlıklarivle tadilci (•tnPl
lerine tealluk eden losımları Ü7erinde 
durmaktadırlar. 

LOndra civarında yan~ın bot: 'ıalarını 
trsirs.iz bırakmak mahadile r'> a~ağı 
~00 bin (!Ö1eiiye ihtiyar; oldut:!11 anla~ıl
mıştır. Silah allına çai?:rıbn ~7 - ·11 ya-
mdaki kimşeler pasif müdafaada ord•,. 

laki hizmetler k"'lar kıymetli hizımt
lcr göreceklerdir. Buııl:ır <imdiden )'un
~ınla müca·lcle tc~kiW.tında vazife al
mıı.;lardır. 

·arlar da ~nutu~mamalıdır. ~ış hast~lık: A _Şirket pliınçosuna ithal edilip en
lann~an b?.r ç.?sı:u yap~a ı$ıgın netıcesı vaı ınevcudat defterinde yazılı olan em
o~.~~-gundan ş~phe edılem:•· Bur:un ve va! ve eşyaya Alber Kadranelin mevcut 
go.~us nezl•_1erınden _e· çogu, bılhas.• olan müşterek hukukunu devreylemek 
grıp hastalıgı Rccelerı evınde kalmamak suretile emval ve eşyanın kaffesi lsma
neticesidir. Sokaklarda geceleri bol ''ık il Hokkı Sur'un mli•takil mal ve mUl
bulıınunca çocukların ve gençlerin •!0 <- kil olması kabul edilmiştir. 

Sakıp Candır ticaret anYanlle Jzmir
de Türk pazarında Yıldız hanında her 
türlü mahsuli.tt aniye üzerine ticaret ve 
komisyonculukla iştigal eden SakıpCan
dırın işbu ticaret unvanı ticaret 1'.anunu 
hükümlerine göre sicilin 2911 numara
sına kayıt ve tescil edildiği ilan olu-

YUNANLILARA GÖRE 
Atina 14 (A.A) - Yunan gazetelcrı 

Bulı?ar bıı$vekili B. Filofon nutkunu gö
ze caroacak bir surette neşrctmektedir. 

Estia ııa1.etesi nutkun Yunan efkarı 
umumiycsince büy!lk alaka ile karsılan
dıi:ııu ve Yunan mil1etinin koınsusunun 
müskül ve nazik siyasi vaziyetini anlı 
Yabilecek derec..de siyasi ııörüşe malik 
oldı•l!unu kavdederek divor ki: 

•İ te bunun ;çindir ki Yunan ınillrtı 
Bu!~ar hükümctiııin dzd;,,; harici siva
seti hiltiln bu ııücliikler icinde koruya
bilmek üzere rnrfcttiği anlaşılan samimi 
ııavrct\eri bilhassa takdir eder. Yunan 
ınil'eti şuna kanidir ki BulııarisUın hu 
sivascti ile hilrriye1ini en i"i hir tarzda 
müdafaa etmekte ve Balkan milletleri
nin istikbalde isbirliği ve ahenkli vasa
vıı;larına hissedilir de.....,ede hizm~t <'V· 
lemektecür • -·-
Afrit~da lt~luarlır Oit

tikça sıuşıgo19lar 
- Baştaralı l inci Sahifede -

te bir teheddül olınadılh, Sudanda Kas· 
salanın civarında devriye faaliyeti de
vam etti~i ve Afrlla.da d~r cephelerde 
faaliyet olmadığı bildirilmelı:tedir. 

İNGİLİZ HAVA HÜCUMLARI 
Londra 14 (Radyo - S. 21.15) - İn~l

llz hava kuvvetleri lcararııahııun teblil!i
ne !(Öre Cumartesi l(~cesi Libya.da Bin
gazi limanına. anlreoolara taar: uz edil
ınistir. Bilvük infilaklar olınuştur. Deı·
ne limanının müdafaa mevzileri ve ba
rakaları taarruza u~. 

Sarltl İtalvan Afrikasıncla İtalyan tav
varc mevdanlarına dün bir kerre, Pazar 
gecesi üc kerre taarruz edilmiştir. Bom 
bardıman tayyarel~rimiz salimen üsleri
n(' dönmü~lE-rdir 

Sivil halk küç;ik tcılumbalar•n k•ıl
lanitJ;.,ıı:ını ö~rrnm 'l·tcrlir. Bunclıın !'Ofl

ra btitün !okakbr sıkı 11ezarc-t altında 
'ıu\undurulacokk. Sokaklarda l.PT Um
..ıa nltınr k .. ·ıı İ':ltba1arı konmttst11r. Y~n
ın hal> !• halk '>u tDrbalar; kulfana

•aklan gıb;, her şofk bu maksatla ken
di yanınrla b;r k '11 torlıa~' bulun<lura
·0ktır. 

malara, çocuk olmıyanların da gazıno
l:ara, kahv,.}ere gitmekten vaz gec:mele
ri güçle~ir. Sinemalann, kahvelerin ve 
Vaı7inoların kapılannda da nezle ve grip 
mikroplan in~anları beklerler. O kapı
lardaki yapma ışıklar ne kadar pl'rlak 
ol:~a güneş ı~ıklan gibi olamadıklanndan 
mikroplar yapma ı.,klardan müteessir 
olamazlar ... 

Yapma ı~ığın insanlara böy],. zarar
ları oldu~ halde, karanlığın faydalan 
vardır: En büyiik faydası, insanın en 
yüksek karakteri olan söz söyl~mek üze
rine olduğunu, kekf"meliğin karanlıkta 
kavbolma~ı gösterir. Kekemeliğin neden 
v.e-ldi~i henüz anla"'ı1amamış olmakla be
raber ınnun karanlıkta kaybo1mas:ı söz 

Borsa 
t1ZÜ1\I 

853 Üzüm tarım 18. 
50'.i M. j. Tarnnto 17 50 
428 İnhisar .C:.ı. 14. 
325 A. R. iiri cii 16. 
288 H. Alanv;ılı 18. 
27!1 P. Mihalof 22. 
247 M. İzmir oğlu 19. 
22~ Rem1i Gilnııör 14. 
222 P. Poı·i 20. 
180 K. Tllner 18. 
160 İ. Z. Ta •iıl 15. 
142 B. S Alazraki 21. 
117 S. Sillt"\'ırı·ıno,·i~ 26. 

87 M. BP•ikci J 4 50 
75 D. Arditi 18. 
70 liro ve sii. 28. 
55 M. ve Ali Karda l~ 25 
48 T.l Öıtürk L.T.D.$1. rn 50 
23 Sami Sarac o. 15. 
21 Nihat üzümcü 39. 
17 A. Nuri Erdur 18. 
14 M. H. Nazlı 21. 

4 P. Klark 35. 
4383 yekun 

202564 dünkü yekün 
206<14 7 U. yekun 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

İNCİR 
245 Cu. H. Besikçi 
221 • A. R. Barki 

7 
8 
9 

10 
11 

135 • s. suı .. Yınanoviç 
105 • A. M. Ataman 

33. ıöyl•mt-k hassa~ının ı~ıkla n1üne.seheti 
32.50 olduf!una bir dl"'lildir. (l"yeleri cok söy-
16. livt-n .ı\.vruoa parlH.mentolarının d en 
23 !)0 mühim toplantılarını geceleri yapmalnn 
~0.50 "'üne, battıktan eonTa insanın çenesi da-
37. ha :ziyade açıldı~ını gÖrS!Ü rı!"tic .. •i ola· 
34. rak anlııımış olmalanndan ileri ~else ~e-
28.SQ relctir. Cok söylem•k hi~ bir vakit mak-
30. bul d ,ğilse de re hat söı•lemek - bi\ha•· 
24. sa kekeme olanlar icin - karanlığa bir 
19. fazilet verdirir. . 

Yarım baş ağrısında . çok defa bü
:,0. tÜ'l.Ünde bile - karanlığın faziletini onları 
26.50 <•kmemi• olanlar da bilirler. lnııanı ıs-
23. hrtptan kıvra.-,duan yarım baş 11.insı-

... '1 50 

31. nın !"'n tesirli ilicı büsbütün karanlık bir 
14. odada uzanıp yatmaktır. Onun için 
35. vanm ha, ağrısı çek•nler, ıstırap gündüz 
24. gelirse pencerelerini maskelemek üzere 
39. od• \arın da siyah perde bulundururlar. 
19· Bu slvah perdelerin en çok kullanıldı-
21· Ö-1 IT''"'tnl,.ketl,.,rin l!!kandinavya memle-
~5- k.ıJ .. i olduğunu, belki. işltmmlniı. O

ral,.. da yaııtryan inıanlann, yum devam
lı (>";ine~ ıııııiı altında uyumıya alışırnı ol
maları lô.zımgelirken uyuyamatlıklan 

16. İrin o siyah ~rdeleri kullanılar. Bu da 
19.50 en rahat uykusunun karanlıkta olduğu-
23.50 
29. 

yak 

nu o:öst~rir. 

Hastalann da bir cof.u - aileleri on
lan :vııt.lnız ve ıt1ksız bırakmıya razı olsa .. 
!ar - kanı.nlıkta rahat uyuyarak daha ça
buk iyi olurlar. 

AUNAN GANİMF.'TLER ll'\ , B. İ. Alazraki 
PEK COK 74 , M. H. Nazlı 

8. 
10. 
10. 
11. 
ll 75 
12. 
6.50 

15.50 
14. 
15.50 
1550 
12. 
12. 

Ha~ta olmıyan]ar için karanlığın f'n 
büyük iyiliği, geceleri erken yatlp hasta 
olmaktan korunmaktır. 

Loncha 14 ( A.A) - İnıi!iz Nil ordu- 73 , İ. N. Barki 
sunun Uhya taıuruxu .,.nasuıcla l~(I ki- 28 , E. Alişan oğlu 
loınetrelik il<"ri hareketinde aldıiJ mn· 16 • s. Sınlak oğlu 
hiın ııanaiııı arasında kırk biri orta ve 983 veklın 
16Z ai hafit olmak üzere 203 tank, 589 llSIOS!I U. Yeldin 
lop, 300 bini mütecaviz top mennisi, a). ZAHİRE 
~zU mütecaviz mitralyijı, iki mil:Yon- 16 C. Susam 

17 fıızla tüfenk ve mitral:Yöz mermisi. 74 :ıı. Pamuk 
00 den fazla kamyon nrdır. 300 ıon P. çekirdeği 

10. 
11.25 

6.50 
15. 
12. 

G. A. -·-l'ı!'acarlstancla soğuk • 
lı:1r çok $iddetli 
Budape~te, 1 4 ( A.A) - Şimali Ma

cari"'tanda !'!o'tulda,. c.ok siddetlidir. Ter-
28. momf"trf" •afırın aşa~ı:unda otuz dcrec~ye 

:19. 75. ı inmioııtir. Budsoeştede soğuk ~ıfırdan a,a. 
6.125 ğı 15 derecedir. 

B - İsmail Hakkı Sur' un yedi hıf
zında kalan •irket defterinde ve t<'ati 
edilen 'Plançoda mukayyet bulunan borç
ların kAHcsi, mevcut evmal ve e1iYCya 
ve borçların mukabllini kabul ve te
sellüm etmiş olan İsmail Hakkı Sur ta
rafından şahsan deruht<? ve kabul ,.dil
miş olduğundan bu yilzden Albcr Kad
ranele rücu ve mutalehe hakkı kalma
llllilır. 

C - Şirket muamelatının nihayet 
hulıl.uğu 31/12/940 U.rihine kadar şir
ketin umur v~ mua.--nelatmdon tahak
kuku melhuz olan borc\ar ve ceıalarm 

nur. 110 (61) 

IZMIR AHKAMI ŞAHSiYE SULH 
HUKUK MAHKEMESiNDEN : 

Kal"Şlyakamn Selimi,-e ookağında ka
in eski 1 O yeni 6 oaytlı gayri menkulde 
1O1 hine 1'Ahibi ülü F atınanın varisleri 
vana ilandan itibaren üç ay içinde mu
hakemeye sıfatlarını bildinneleri ve bir 
ay içinde alacaklılar ve boç\ular alacak 
ve boçlarını ka}ıt ettirmeleri lüzumu ve 
bu müddet geçtikten sonra metrukltı

nın hazineye devir olunacağı ilAn olu· 
nur. 

112 (60) 
ndiyet ilzere her iki ortak laraf,dar. ---------------
ödenmesi mukarrerdir 

D - Defi erlerde ve plançoda mu
kayyet alacaklar tarflann mUşterek 
hakları olup tahsil v" itfası da bil·liC·tc 
yapılacaktır. 

Madde 2 - Ortaklardan Alber K:ıd
ranelin bir av 1~ırfında tahakkuk ecfocek 
olon de\TetÜği lıis.;esi karşılığı !sroil 
Hakkı Sur tarafından nakden kencllii
ne ödenecektir. 

Madde 3 - Bu mukavelede ~östeıi
len haklar miistesna olmak üzere mef
suh şirket muamelatına ınilteallik bütün 
hukuk ve müddeiv~ttan ve itirazlardan 
h~r iki taraf kars;l•kh olarak birbirinin 
zimmetini ibra ~de.xler. 
Yazılan bu mukaveleyi kendilerine 

!!ahit!.,.. yanında okudum. Ve ruılattım. 
Münderecalırun isteklerine ve beyanla
rına aynen uygun olduğunu ve başka 
bir diyeceği olmadığını bildirmeleri U
ıerine resen tanzim ettiğim bu m;ıka
veleyi hepimiz imaz ettik. Ve mühilrle
dlk. Bin dokuz yilz kırk senesi Birin
cikanun aynın otuz birinci Sah gilnü. 
31/1211940. 
K. Timurkutluğ. 
Sabitler imzaları 
Akitler imzalan 

T.C. 
İzmir ikinci Noteri Zeki Elıil
oğlu resmi mühür ve imzası. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - T epeciktc 12 13 üncü sokağın 

adi döşemesin.in tamiri i~i. yazı iıleri 
müdürülüj;<iindeki taTtnamcsi veçltile 
17-1-94! cuma gilnü saat 16 ya U%alıl
mıştır. Keıif bedeli 886 lira S O kuru~ 
muvakkat teminatı 66 lira 5 O kuruıtur. 
T aliplerln teminatı Cümhuriyet merkez 
bankasına yatıraralı: malı:buzlarile tayin 
edilen gün ve saatte encümene müraca
atları 

2 - lnciraltı lidanlıiının etrafına 
muhafaza duvarı yaptıtılmhl jfi_ fen i§
leri müdürlüğündeki ketif ve .. rtname
si veçhile açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Kctif bedeli 3466 lira 6 3 kur111 muvak
kat teminatı 262 liradu. Taliplerin temi
natı Climhuriyet merkez bankuına ya
tuarak makbuzlarilo ihale tarihi olan 
29-1-941 çarpmb• günü saat 16 da en
cümene müracaatlan. 

3 - Otobllllere ait 5 OOOadet kanepe kı
lıflannın yıkattmlması iti. yazı iJleri mü
dürlüğündeki p.rtnameoi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuttm. Muluunmen 
bedeli 1 1 S lira m..-kkat teminab 1 3 
lira 1 5 lr.uruıtur. Taliplerin teminatı 
Cümhuriyct merlı:ez bankaana yabraralr. 
malr.buzlarile ihale tarihi olan 29-1-941 
ça_.,.ba aünü saat 16 da encümene 
müracaatlan. 15-19-23-27 

Ellerinde 39 ve daha evwlki senele
re ait dam~alı ölçil bulunduran her kea, 

V ~,ınü No. 4863 Hususi No. 41'12 bunların 941 senelik muayenelerini yap-
ı,ı .. , mukavele suretinin dairede dos- tınnak için ölçüler kanunu ve nizamna

"'"l'nA •n'<lı aslına uygun olduITTı tas- mesine göre 1/1/1941 den 31/Vl.941 ta
dik edilerek aliikadara verildi. Bin do- rihine kadar ölçülerinin cins ve mikdıı
kuı yUz kırk senesi Birincikllnun ay:- nnı gösteren bir beyanname ile Beledi
nın otuı birinci Salı gilnil. 31/1211940 ye ayar memurluğuna müracaat etme-
'<. T;murkutluğ. !eri mecburidir. 

Otuı kuruşluk pul üzerinde Yukanda yazılı müddet jçinde mUra-
31/BirincikAnunf1940 tarihi ve caatini yapıp muayyen Uğıdı almıyan
lzmlr ikinci Noteri Zeki Ehil- Jar hakkında bnunl talıilıatia bulunu
oğlu -resmi mlihlir V"' imz::ısı. lacağl ilAn olunur. 

109 (58) 3 - • - u - 21 5723 (15) 

IZM'R SULH HUKUK HAKtMLl
clNDEN: 

lzm.irde !l<'Yh mahalleai 961 inci oo
kakta 2 7 ve 2 .. umamyı batır 2 400 Ura 
kıymeti muhammeneli Oasıan ağa ...,,... 
nu havi ev. 

Servili m~t kara lı:ap1 caddeainde 
1 1 7 numaralı içinde bir kuyu bulu..., 
80 linı kıymeti muhammendi ev. 

Tilkilik cadd .. inde 722 numaralı 
2 700 lira kıymeti ınuhammeneli funın. 

'Rat paıannda sipahi ookağında 6 f6 
numaralı 1 000 lira kıymeti muhamme
ncli dükkan ıablığa çı'karılmıştır. 

Birinca attırması 2012/941 perşem
be günü ... at 15 te s:ıtışı yapılacaktır. 

Bu arttırmada muhammen kıymeıi 
f'.\:ğ 75 oini bulmadığı surette en çok art .. 
tırontn tcahhüdü bakı kalmak üzere art• 
tırma l<I gün dalıa untılan.k 2 inci art
tırması 3/3/941 pazarteoi günü saat 
15 te en çok bedel verenin üzerine kat'i 
ıhalesi yapılacaktır. 

Gayri menkull~r üzerinde hak talebin~ 
de hulunanlar resmi veoikasile 2 O gün 
içinde mücaat etmeleri \S.zımdır. Müza
yedeye iştirak edecekler muhammen 
kıymetin% 7buçuk nispetinde pey akça
ıile veya milli bir bankanın teminatını 
getirmeleri lazımdır. % 2 buçuk della
liyo f~rağ harcı alıcıya aittir. ihaleden 
sonra bedel verllınediği taktinle gayri 
menkuller 15 gün daha artnnnaya ko
nulup talıbloe ihalesi yapılacak ve ara
daki tahakkuk edecek ihale farkı hük
me hacet kalmaksızın müşteriden tah.
.U ı>lunacaktır. Taliplerin 940/ 1679 doıı
yaya lüzumu müracaatları ilS.n olunur. 

IZMIR BIRtNCI MINTAKA TAPU 
StctLLt f .. '"' M''IZLIC:INDAN : 

lkincl karaıı. .... . ~a mahallesinde arap 
Hasan Çetm..ı yolu üzerinde kilin 1 7 
kapı ve 5,7 taj aayılı vo 3423,05 metro 
murabbaı mcoahai aatlıiyeli eT ve hudu
du dahiliodeki ka.ralıiın tapuca kaydı 
bulunmamuma binaen senetsiz tasanu
fat ahki.nuna te•fikan maliye hazineoi na 
mına tapuya teecili icra kılınacağlndaa 
bu aayri menkul Üzerinde alakal ta....,_ 
rufiyeai olanların tarihi ilindan itibara 
on aün içinde mahallinde bulunacak ta
pu memuruna müracaatlan illn olunur. 

DP. !'ePfllı Ra$1t Uysal 
IC HASTALJKLAJU 

Gülhane dahiliye serirlyatı eski lıliıı
tanlaruııhua. 

Her ııUa alıllhtaa eqe•• bılar Ke1-
telli caddesi GZ.h Pastaa fınm pnmde . 

'nLEFON 4388 

19'11 
KOLONl-ASI 
Eczacı KEMAL AKTAŞIN 

ŞAHESERLERİNDEN_ 

HİLAL ECZANE.it 
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Amerika - Alman ya 
harp ederlerıe •.. 

Japongada müzakereler INGILIZ TAYYA9ELERl Kıtlık başgösterince ~s-~ö N Fi A i'B " ER 
Italya, Ameri
kava harp ilan 

etmiyecek 
~ 'r.:anıar AmerUıan 
yardımından Jıorlıuyor 
fahat nlJu yardım 

Yeni prensin
lere müstenit 

• • 
yenı nızam 

NAZIRLAR. ORDU ERKANi 
VE GAZETECiLER BiR 
iÇTiMA AKTETTILER 

gelmeden zaferi Berlin, 14 (AA) - D.N.B. ajansı 
fıazanacağızn diyorlar Tokyodan istihbar ediyor. Kabine azasi

le ordu erkllnı, milli müdafaa, ikfüat, 
Londrn, 14 (A.A) - Roma ha- dahiliye, maliye nezaretlerinin mümessil

berlerine göre Amerika ile Alman- leri ve gazeteciler arasında yapılacak içti. 
ya arasında harp çıktığı takdir- ma bugün aktedilmiştir. Müzakerelere 
de ltalyarun Amerikaya harp ilan başlanmadan evvel başvekil yüksek ku
etmemeai muhtemeldir. Söylend"" • _ man<J:ı h.eyeti ve muhtelü nezaretler şu-

.. • ıgı be müdürlerile uzun konuşmalarda bu-
nı: gore de Ruzveltin l~lyan kralı lunmuştur. Matbuat bu konuşmalara bü
Viktor Emanoele mes&Jl bu yolda yük bir ehemmiyet vermektedir. Siyasi 
bir teklifi ihtiva etmektedir. mahfiller meclisin tatilinden evvel bazı 

ALMANLAR VE AMERtKAN tekliflerin ve bilhassa bütçenin meclisin 
YARDIMI tasvibine arzolunac.ağı kanaatindedir. 
Londr1, 14 (A.A) - Sunday Tayrni- Yeni intihap kanununa da büyük bir 

sin <İi'lloınatik muhabiri bildiriyor. Ame- ehemmiyet atfolunrnaktadır. Bundan 
rikr ia ahvalin aldğı umumt şekil Alman sonra yapılacak toplantılarda ba~vekil 
ve lt·'•·an efkarını mdişeye düşürmek- Prens Konoye hükümetin Japonyada 
tedır. Ruzveltin kongredeki nutku et- yeni prensiplere müstenit bir nizamı ta
rafındaki mütalWılar mihverin asabiye- hakkuk ettirmek azmine bir daliB. işaret 
tin; f'i;st.eriyor. edecektir. 

Bazı Alman teh§ircileri lngiltere- Japon tayyarelerinin 
nin Amerikadan yardım görmedik- bir bombardımanı 
çe h!lrhı kazanamıyacağını, halbuki Londra, l 4 (AA) - Çunkinden 
bu vardımm ancak 1942 senesınde bildirildiğine göre bugün Çunkinde ha
gelebice;inj ve nihai zaferin ise bu va tehlikesi İ§areti verilmiştir. Dokuz 
sene · c'~de alınaa.ğını iddia etmek- Jap~n ta.yyarc•i Çunkinin 100 kilomet-
ted" 1 re §ımalindc olan Ho~tanı bombardı-

ır er.. man etmiştir. 
Bir Alman radyosu 1917 de olduğu gi- ----J:j>.----

bi bugün de Arnerikada bir harp isterisi 
hüküm sürdUğünil, mihverin ise Ame- Bir prenses 
rikadan sulh içinde kalmasını temenni-

~;~ ba§ka birşey i.ıemediğini söylemiş- Amerikadan 
Alman hariciye nezareti namına söz 

söylemeğe sallibiyettar bir zat Amerika rıkarılacak 
reisicümhurunun süzl 0 ri ,.~kardan o ka- " 
dar mahrum ve o ka<l.:ı r ına~ane idi 
ki Alman milleti hayretle başını salla
maktan başka blı)ey yapamamıştır, de
mektedir. 

Ayni zat lngiltereye yardımın iş iş
ten geçtikten sonra yapılacağı nekaratı
nı tekrar etmektedir. ---r;..---
Almanya Italya· 
ya nereden yar
dım edecek? 

uBaJJıan yolu tehlifıeli· 
dir, zira Türfıfye 
11ardır» 
Stolıholm U (A.A) - Daııe Bladet 

razetesi ltalyanlarm nıaililbiyetleri yal
nız ı:ayri müsait vaziye~Ye ve şaımzh
iıı atfedilemiytteğint İtalyan kıtaahnın 
bnılanndaki muhasım kuvvetlerin 
zilıniyetlerine malik olmadıklıırıııı, Al
man kıtnatınm İtalyndan ııeçerek lta!
yanlann yardımına ~tmesi melhnz ol· 
madıj(ını, :zira böyle bir yanlım şeklinin 
İtalyanın itibarını rencide edeteğini, 
deniz yollarının serbest olmadığını. Bal
kanlar Ü7.erinden hareket halinde ise 
Türki:venin muhtemel müzahereti mih· 
veri müşkül vaziyete düşüreceğini yaz
maktadır. 

lngilizler bir 
Fransız vapu
runu çevirdi 

Medııza 11apuru, 
a.blolıayı yarmalı 
istiyor 
Londra, 14 (A.A) - Fransız bay

rağını ta~ıyan sekiz bin tonluk Meduza 
vapuru bir lngiHz harp gemisi tarafın .. 
dan tevkif cdilmiıtir. Vapur tekrar 
M·ontevideoya dönecektir. Bu h8.dise. 
vapurun ablokayı yarmak için yaptığı 
ikinci tctebbüstür. -. ..... 
Bir senede 6 bin 

kilo altın! 
Yı•gosla11yada Altın 
istifasalatı artıyor 
Bc)grad, 14 A. /\) -- Orman ve ma

denler nezareti tarafından bildirildiğine 
göre 1937 senesinde 2724 kilo olan Yu
goslavya alhn iıtihsalatı bu sene tahmi
nen 401)0 kiloyu bulmuştur. Mevcut 1 O 
t5. kadar altın madeninin ve i§lctme 
imal;thanesinin işletilmesi ıartile altın 
isti: ·alatınm senede 5 5 00 - 6000 kilo
yu bulacağı tahmin edilmektedir. -·-
in~iliz • ısoanvoı 
müz?kereleri ve 
isaanyanın ihtiyaçları 

--·--
«.BEN NAZiLERiN CASUSU 

DEG'.UM>> DiYOR 
Vaşingtan. 14 (AA) - Prenses Dö 

Baldenburg'un Arnerikadan çıkarılma
sına karar verilmiştir. Prenses geçen cu
martesi gece yarıs1ndan e-vvel Amerik:ı 
arazisini terke mecburdu. Prenses avu
katı vasıta.sile bu karara itiraz etmi~, 
kendisinin Nazi caswu olduğu hakkında
ki iddialara kurban gittiğini ve hasta ol
duğunu bildirmi~tir. Prenses halen San
Franı;iskodadır. 

---. .z:;.---

AM AR iKA Hl ;t INGll TERE-
YE YAPAC~GI YA1DIM 

- B~taralı 1 inci Sahifede -
Diğer taraftan, • Vaşingtan Post> ga

zetesi de şunları yazıyor: 
İngiltereye eğreti verilecek harp leva

zımı için garanti olarak Amerikadaki İn
giliz kıymetlerinin alınması fikri gifük-
çe taraftan kazanmaktadır. , 

cVaşingtan Posb gazetesi bu fikri Uıs
vip ebnekle berabcr harp borçları rur
selesinin müzakeresi esnasında B. Me
lonun söylediği şu sözleri hatırlatmakta· 
ılır: dyi bir mü~teri, bütün harp borç
ları bir araya gelse, yin" bundan üstün· 
dür.> 

Gazete mütalaalarına şu yolda devam 
ediyor: 

«Avn.ıpanm fakir düşmesi1 Avrupalı· 
lann olduğu kadar bizim de bir mrse
lemiz olabilir. Biz bu fakirliği arttıra
cak mtyız? tn~ilterenin deniz a~ırı mem
J .. ke!lerdeki kıymetlerinin bir kı=ıı horp 
sonrası AvruoaslJ"la 7aruri yiyecek mad
delerini ve diğer n1alzemeyi temine ya
rayacaktır. Harptan <onra Avrupada aç
lıkları, ihtilalleri, hastalıkları önlemek, 
yıkılan yerleri tekrar inıar etmek icnp 
edecektir. 

BORSACI GRUPLAR1LE 
MÜZAKERE 
Vaşinı(.an. 14 (AA) - Maliye nazırı 

MorgPntav !ngiliz hükümetinin Ameri
kada bulunan kıymetlerini satmak için 
mUhim borsacı gruplarile müzakere ha
linde bulunduklarını söylemiştir. !nıriliz 
hükümeti bu gruplarla iş yapmai!a ha
zırdır. Nazır satılacak kıynıetle-rin ne 
tutarını, ne de bunları ala 0 a 1< !!rl.lpların 
yaptıkları tekliflerin mahiyetin\ söyle
memistir. 

İngilterenin Amerikadaki ktymerleri 
muamele eörm•k husu•unda kolaylıklar 
bulmaktadtr. Gecenlerde bu kıvmetler 
850 milyon dolar tahmin edilivordu. 

Vasin<rtan. 14 (AA) - Meb'usan mec
lisi İ~gilteTeye ve müttefiklerine yardım 
hakkındaki kanun layihasının hariciye 
encümeni tarafından tetkikine karar ver
nıi~ir. 

ingiltereye yeni 
tayyareler geldi 
Londra, 14 (A.A) - İMiltereye tah

sis edil•n mllhtelif dört tip bombardıman 
tavvareleri Atla~ 0\vanırc:unu Kendi va
•qf~lflril"' P'P<'miıı;:lrordir. Bu tayyarelrr 
Lokat Hııt.c:nn. Ur"""n k;ı1 .... 1°r v~ ur~n va
pur iqni verH""rı t"yyarclerlc Lokat Vcy
ker tayyar 0 l 0 ridir. 

NIN MÜ l HiŞ HÜCUMLAHI Danimarkada 
Almanlara is

yan edildi 

.. ~ ' -

lnönü ansiklopedisi 16 
ciltlik Milli ansiklo-

Brest, Italya, Tu
nada Re~ens
burg bombar
dıman edildi 

ALMANLAR YENiLEBiLECEK 
BOTON HAYVANLAR! ALIP pedimiz olacak 

GOTORMOŞLER x•x---
Roman,.,.,0dan et" jJ n Londra, 14 (A.A) - Danimarkada 

. .Y g ır e Almanlara karşı isyan çıkt>ğını bildiren Maarif 11efıtileti mühim bir tebliğ neşretti 
petrol depoları ile cTayırlls> gazetesi şu malumatı vermek- Ankara, 14 (Hususi) - Maarif ve- bürosunu faaliyete geçinniıtir. Türk 
diğer hedefler tedir; killiği 19 39 yılı mayıs ayı içinde Anka- minin ve kültürünün dalına yüksek 1 
cehennem haline Danimarka milleti bir müddet fatihin roda toplanan birinci Türk neşriyat mayelerile geli,me.;ne hız ve imkl 

tirildi arzularına tamamen riayetkar görün- kongresince alınmıı kararların tatbika- venniş olan sayın Milli Şefimiz ve Re 
ge milfse de şimdi ekseriyetin Alman ta- hndan olmak üzere lslam ansiklopedi- sicumburumuz lamcı lnönü yapılaca 
Londra, 14 (A.A) - !ngiliz hava ne- ,,,. iki hakkünıüne karşı pasif mukavemet ka- sjnin dilimize tercüme edilmesi işi is- miııı ans opedimize yüksek adlann 

ıareti bilcliriyor: rilm 1 f Bombardıman tayyareleri dü•man rarmı verdiği şüphesizdir. İşgal makam- tanbul üniversitesi edebiyat fakültesine ve · esi .. üt ünü ve fCrcfini Cümhur 
• !arı ilk önce Danimarka milletinin iti- verilmişti. Bir buçuk senelik bir sai ne- yet maanfıne babı buyurmu~lardır. 1 

harp mnkinesinin dağınık fakat ~saa- madını kaıanmağa çalışıruş ve bun.-ı.·bir ticesinde bunun mühim bir kısmı ikmal önü ansiklopedisi \4 - 16 cild olacaktı 
lı kısımlarına taarnız etmiderdir. Ce- derece muvaffak olmuştu. Falı;at itiyat cdilmi§ ve birinci cildinin ilk fasikülü Bu ansiklopedinin vücude gctirilmcsir 
nupta Venedik'e, prkta Tunaya ve sevltile nihayet Dnimarkada da büyük ncıredilmiıtir. Müteakip fasiküllüler de salahiyetli azadan mürekkep hryeti 
garpta da Breate taarruz edilınittir. mikyasta bir soyguncu idaresi tesis et- muntazam ıekilde neşredileccktir. reisliğini Çankırı mebusu Hüseyin Cı 
Tunada Regenıbura'da Romanya- mış' lerdir.Binlercedomuzvekümeshay- N orı"y t k . k t . hid Yalçın ve umumi katipliğini de 1 ,, e, a ongresı arar ve cmcnnı- bul h lb ah" Al' deli c·· 
d 

• ·ı il • de vanl0~"' b--a1. b ha an] AI 1 • d b" "k b' 111• tan me usu r ım ae n o an getirı en petro erm polan ve ~ uu, • u.r- aş yv arı - en arasın a uyu ır yer tutan m ı d uhd . 1 d' M rif u 
k l"·-··l d B b l . . . . sa er c etmış er ır. aa ve&J 

tasfiyehmeleri bombardıman edil- mruıyaya a ~~ ... ar ır.. u se ep e ansiklopedinin vücude getirilmesi için Hasan Ali Yücelin reisliğinde ilk top 
mİ§tir. Venedikte Porte Margerada ı,"!.i!,;'akacak .kıtlığı ve açlık başg~ de kongre_ ".'aarif vekilliği.~ teıvik ve lantısını yapan hazırlık hyeti çalışmala 

tahribat ılın t B 
-~ -......,-. davet et~tır. Maarif vekili memleket rm tanzim ve tertibine ait ilk •••• k-

muazznm yao 1§ tr. r=• 4 1 'dare · t afınd D · k d ~ ·• 
doklan cehennemi al~vler içinde bı- tesisgaed~en ~-edi~ sistenu~ bu'~tun'~armaülk' a irfanı için büyijk ehemmiyet taşıyan bu rarlan vermiş ve bu kararlann tatbild 

. '-1 ....- İ.§c başlamağa karar vermi~ ve hazırlık ne geçilmi~tir. 
raKl mı,hr. Ayni zamanda Torino- sahiplerinin vaziyetini Alman zaferine 
ya dn hücum edilıni§tir. tatili. liman- t~bi kılmıştır. Öyle ki, Alman mağlUbi
lan, d;i<man tayyare meydanları aı- yeti bunların d.1 mahvını intaç edecek
kı hücumlara maruz kalını§lardır. tir. Bun.o. rağmen ekseriyetin tekı:ar is-

Bir tayyare meydanında yerde üç tay- tikliıl kazanmak. azmi her gün biraz da
yare tahrio edilmiştir. Han?,arlar ve kış- ha artmakta ve hu da Danlmarkaya şe
lalar yakılmıştır. Porte Margerada bir ref vermektedir. 

IJ>-.·--nilot atlığı bir bombanın isabetile bir 
fabrikanın yandığını, diğer bir binada 
büyük bir yangın çıktığını görmüstür. 
Başka pilotlar petrol depolarına isabet
ler kayde!rni5lerdir. Regensburgun şark 
mahallelerine bombalar düşmü<lür. 

Breate yapılan taarruz iki buçuk 
saat aürmÜ§tür. Doklardaki yangın
lar muazzam bir fınn halini almıt
hr. 

Diğer bir pilot askeri limanın garp 
methalinde muazzam bir infilak ve yan
~ın cıkarıldığını, havuzlara üst üste mü
teaddit bombalar isabet ettiğini bildir
miştir. 

uB. Bitler ipin ucunu 
elinden kaçırmıştır» 
Londrıı 14 (AA) - Herald Tribün 

y ı.~oslavya 
kabinesinde 
değişiklik --·-

YAKINDA TADiLAT YAPIL· 
MASI BEKLENiYOR 

Roma, 14 (AA) - Stefani ajansı 
Belgraddaıı istihbar ediyor: 

Ortodoks yortularındmı sonra kabine
de bazı değişiklikler yapılması beklen
mektedir. Ezcümle vefat eden maarif na-

Nakliyat ihtiyacına karşı 
X•X 

700 metruk vagon tamir 
edilmeğe başlanıldı 

--------------x.x------------
Bunlardan hiç olmazsa 500 ü süratle 

hale getirilecek 
işe yaraı 

Ankara, l 4 (Yeni Asır) - Muhte- edilebilecek hir hale konulabileceği tah 
lif istasyonlarda metruk halde bırakıl- min edilmektedir. 
mış olan 700 kadar vagon tamir edil- Atelyelcrde geceli gündüzlü çalışıla
mek üzere Sıvae, Eskişehir ve Y edikule rak. vagonlar asgari bir müddet içinde 
cer atelyelerine naklolunmuştur. Bun- servise başhyacak bir vaziyete getirile .. 
lardan 5 00 den fazla vagonun istifade' cektir. 

Bu sene bir çok yerde 
~azetesinin askeri nıuhabir.i bildiriyor: 

Bombardıman edilen Padökaleden 
•arki Afriluuıın fıplak sahillerine kadar 
müttefiklerin büyük rnuvaffakıyetlcri, 
İnııilizlcr ve Y uuanlılarda taarruz zih
niyetinin inkişaf ettiğini. İtalyanın felce 
u~Rdı;:rını ve Jlttlerin insiyativi elinde 
hultınd1Lramadı~ın1 güslernıekted.ir. 

zırı B. K.rm;eç yerine bir yenisi tayin 

edilecektir. Başvekil muavini B. Mnçe- zu•• rraa c-u tevzı• edı• tecek 
kin Belgrada muva!'alatı bu tadil!ltla alil- .:;, 

Bu muvaffakıyetlere kaT\'ı bir İtalyan 
ı::özcüsünün vapabilclijU .şey Alman yar
dımının yolda oldu~unu bildirmekten 
ibarettir. 

Avusturalya kıtaları Libya muhare
belerin<? başladıkları zaman şarkı söyle
mekte idiler. Bu. ınanevivat yüksekli
~den daha büvük bir seydir. 

A vusturalvalılar nihai zaferin yaklaş
tığını hissettikleri için şarkı söylemişler
dir. 

---ı::.---

AR 'AVHTLf;KJ6 VAZIYET 
- Baıtar,.fı 1 inci SahiledP. -
Bu mevzi İtalvan münakalatı için de 

havatt bir ehemmiyeti hai?di. Yunanlılar 
Kilisuradan ilerliyerek simali garbide 
mühim bir meni daha ele geçirmişler
dir. Sahil bölge,ind~ de veni mevziler 
isE'al edilmektedir. Burada büyük mik
tarda esir ve ganaiın alınmıstır. 

kadardır. '' 
---J;}o---

HABES IMPARATOCU 
' 

BEYA ;ATTA GULU BU 
- Baftaralı 1 inci Sahifede -

yapmışlardır. Fak.at tebaalarıınııı binler
cesini öldünnüsle'l"llir. Habeşistanın kur
tulacağı ve Mi! mesnıtl bir hükümetin 
teessüs edeceği günler yakındır. 

İmparator sözlerine şu suretle devam 
etmiştir: 

- Gocam tepelerini titreten 41 davu
lumun sesi benim milletime yakın ol
du~umu bildirrnekt!'dir. Davullarımın 
sesini duyan ve İtalyanlar tarafından 
barba zorla mecbur edilmi5 olan eski as
kerlerimin yüzlercesi İtalyan kıt'alann
dan kaçarak milli bayrağımız altında 
toplanmaktadır. Son günlerde Habeş hu
dudunda hayatlarını tehlikeye koyarak 
beni görmeğe ve bana hizmetlerini arza 
gelen Habeş yiğitlerine rastladım. 

İTALYAN KADIN VE 
ÇOCUKLAR~TEHLtKEDE 
Londra, 14 (AA) - Orta ~arktaki 

Amerikan muhabirleri tarafından bildi· 
rildiğine göre Habeşistandaki İtalyan 
kadın ve çocuklarının akıbeti hakkında 
endişeler hfrsedilmektedir. !nl(iliz hükü
ınetinin, İtalyan kadın ve çocuklarının 
Süveyş yolile salimen İtalyaya gitmeleri 
teklüinde bulunacağı zannedilmektedir. 

TEPEDEI.EN VE BERATA DOÖRU 
Londra H (A.A) - Askeri maMille

rin bildirdi~ne göre Yunanlılar Kilisu
ranın şimali garbisiode lrii(ük fakat 
ehemmivetli ilerleme kaydelmi<lerdir 
Bu ilerleme Yunanlıları Kilisuradan ve 
hatta Berat civarından bir hayli öteye 
eriştirecektir. Yunan kuvvetleri Tepe
delenin garp istikametinde dağlık arazi 
boyunca ilerlemelerine devam etmekte
dirler. Bu harekat neticesinde Tepede- Habes ve Somalide 
ten müşkül bir vaziyette kalmıııtır. Fa- İtalyan bovunduruğu 
kat bu sehrin artık sukut etmiş gibi te-
lakki edilehilec~ söylemek henüz sona eriyor 
mevsiınsizdir. Londra 14 ( A.A) - General Smots'un 

İtalyanlar buradaki ]atalarını yeni bir Juhansburı:ı nutku hakkında bir makale 
fırkanın en büyük bir kısmını J(etirmek neşreden Deyli Telgraf diyor ki: Harp 
suretiyle takvive etmislerdir. stratejisinin hayati noktası Smots tarafın 
SİYAH GÖMLEKLİLER DE dan tebarüz ettirilmiştir. Cenubi Afrika 
KAÇIYOR ordusu Kenya ile Habeşistan arasında 
Londra 14 (A}t) - Taymisin Atina adetçe üstün bir İtalyan ordusunu sıkış-

muhabiri Yunan muvaffakıyetler! hak- tırmış olmasaydı buradaki düşman kuv
kında haberler göndermektedir. Ama- vetleri şimaldeki İngiliz ordusu için hır 
vutlukta siyah J(ömlcklilerle takviye tehlike teşkil edebilirdi 
edilen İtalvan ordusu şimdi on mil uzun- General Smots'un kanaatinte Babe
lukta bir boğaz olan Kilisura yolunda sistan ve Ö!alyan Somalisi bn sene için
kacmaktadır. . . de tltalyan boyunduruğundan tahlis 

Bu kıtaat Yunan devnyclerı tarafın.. edilecektir. General o zaman serbest ka
dan bombardıman edilmekte. mitralyöz lacak olan ttnubi Ahikn kuvvetlerinin 
etesine tutulmakta ve takip olunmakta- başka cephelerde nihai uıfcri tacile ealı· 
dır. şacaklannı söylcnıistir. 

Son haberler Tepedelenin düstüliünü 
bildirmekte ise de bu haber henüz te
evvüt Ptmemistir. 
PREVFZEYİ BOMBALADILAR 
Atina 14 (A .. >\) - Umumi emnivet 

ne?.arf'>finin 13 İkincjkfuıun aksam tcb
li~i: Düqman hava kuvvetleri buı;zün 

-.. -
Suriyt>d~ Ingiliz · 

taratt rlığı 
PrevP?:evi bornhardıman etmic;;tir. Pek --•-

-------------:x.x:----------
Ankara, 14 (Yeni Asır) - Nafia Vekfiletinde tetkik edilmekte bulunan bü

yük sulama projesinin mühlm blı' kısmı üzerindeki incelemeler ilmıal olunm~
tur. Bu sene birçok mıntakalarda zürraa su tc-vzi edilecektir. Ziraat Vekaletin• 
de, köylüye tevzi edilecek su lşile meşgul olmak üzere bir komisyon teşkil edil· 
miştir. 

lstanbulda 24 saat devam eden 
kar dindi, iı~!a ço~soğuk 

İstanbul, 14 (Yeni Asu) - 24 saat. devanı .~ ~ ,ar durmuştur. Bugün 
(dün) havanın güneşli olmasına rağmen bazı '·•ı·,,.rur don ;·üzünden münalı:a
ltı.t güçlükle temin edilebilmi~tir. Ha,·a ('OK !-tı .. , \~uı. 

Makineye 
Verilirken 

ln2iliz tayyare
lerinin faaliyeti 1 

- -
SICILYADA TAYYARE MEY-

1 

DANINDA· 9 ALMAN TAY· 
YARESI TAHRiP EDiLDi 

Kahire, 14 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetleri orta şark umumi karargfthının 
tebliği: Sicilyada Catania tayyare mey
danına İngiliz hava kuvvetleri 12 - 13 
Kanunusani geocesi ağır bir taarruz yap
mıştır. Buraya hü~um yapılmış ve çok 
büyük hasar vukua getirilmiştir. Tay
yare meydanına ait idare binalarında 
<iddetli infilaklar vukun getirilmiş ve 
birçok yangın çıkarılmıştır. Bir petrol 
deposu ateşlenmiştir. Ve Alman Yun
kers tayyaresi olduğu sanılan asgari do-
1rnz tayyare de yakılarak tahrip edil
miştir. Tayyareleriıni:r.den ildsi üslerine 
-lönmemiştir. 

Ayni gece Libyada Berka ve Benina 
tayyare meydanlarına da taarruzlar ya
mlmıştır. Beninada büyük yangınlar çı
karılmış ve yerde altı düşman tayyare
•lnin yanmakta olduğu görülmüstür. 
Bombalarla ve müteakiben mitralyöz.. 
le yapılan hücumlarla daha birçok tay
varenin işlemez bir hale getirilmi~ oldu
'!ıı sanılmaktadır. Bekarda hangarlar ve 
lcıslalara tam isabetler kaydolunmuş ve 
'nfillik vukua getirilmiştir. 

:i ,ıııan ve Alman 
taggareıeri 

AKDENIZDE INGILIZIN BiR 
TAYYARE GEMiSi VE BiR 

KRUVAZORONO HASARA 
UCRATTILAR 

Asgari 12 dü$1112n 
tayyaresi düşörüldö 
Londra 14 (A.A) - Amirallık daire-

sinin bir tebliğine göre gemi kafileleri· 
nin geçişini muhafaza için merkezi Ak
denizde 7 Kanunusani ile 13 Kfuıunusa
ni arasına yapılan harekat esnasında 
bir İtalyan destroyeri batırılmıştır. Bilıi
hara bir İngiliz destroyeri hasara uğra• 
mıs fakat bu gemi limana dönmiiştür. 
İtalyan ve Alman hava kuvvetlerinin İiı
giliz gemilerine hücumları neticesinde 
bir tayyare gemisi ve bir kruvazör ha· 
sara uğramış ve kayıplar kaydetmiştir. 
Asgari 12 düşman tayyaresi düşürülm~ 
ve ayrıca daha bir miktar tayyare de ha
sara uğ:ratılmıştıı·. -·-BULGAR AJANSI 
Alman ıutalarının 
Bulgarlstandan 
geçtiCinl tekzip ediyor 
Sofva 14 (AA) - Bulgar ajansı Al· 

man ]atalarının Bul~aristandan geçtik
lerine ve bu hususta diplomatik bir te
sebbUs yapıldığına dair yabancı memle
ketlerde yayılmış olan şayiaları tekzibe 
<alllhiyettardır. 

Madrid. 14 (AA) - lngiltcrenin 
büyük clr:i•i Sir Samoel Hoann harici
ye nazın, B. Serano Sunnıer Bars"lon
d"n Madridc döner dönmez kendisiyle 
mUlakatta bulunacağı bildiriliyor. 

- '• · · • ••ı ı 11111111 ı ı n11111111 ı ıu "'~'• 11 1 ••ttnı 11 ını11-

~ Sovvef. Pu 1~ar ti- ~ 
•z miktarda ölü ve varalı vardır. Bazı Londra 14 (AA) - Hür Fransız 
binnlnr vıkılni1'ttr. Yıkılan binalar ara- aian<ı Kudiisten bildiriyor: 

11 - 12 KAnunusani gecesi Bimıazide 
-!emir yoluna ve doklara hücumlar ya
oılmıs ve büyük infil~klar vukua .ıeti
rilmic:tir Demede kı~lalara ve müdafaa 
mevzile~ine de tanr~zlar yapılmı~ ve 
1<1'larlarda yangınlar çıkarılmı.<rtır. 

Barentuda ve Agordat'da tayyare mey
danlarına 12 - 13 g ce<i taarruzla• yonıl· 
mıştır, Ayni zamanila Mai Adavada Cap
roni atelyelerine dL" yeni bir hücum ya
nılmış ve bur"da binalar arasında hüyUk 
bir yan"Tn çıkarılmL5tır. 

Cazetrl,..r B. Sıerano Sunnerin lspan
ynnın iacı.t! meselesi ve sanayi için lüzum
lu maddf"lerin temini hakkında Barselon
da söyledi~i nutku ilk •alı' 1 ... 1e· İ:-ı.de ne~
retmişlrrdi ... 

• 

~ caret m;,zakereleri ~ 
ğ Sofya 14 (A.A) - Sovyet-Bulgar ğ 
E ticaret müzakereleri bilhassa karsı-§ 
§ lıklı kontenianların arttırılması et- E 
§ ref·nna eerevan etmektedir. § 
=ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımuııu:: 

-.nda büyiik kilise ve kız mektebi var- 15 gündenberi Suriyedeki Fransız ve 
dır. arap matbuah sarahaten geniş bir ser-

100 YUNANLIYI bestiden istifade etmektedirler. İngiliz 
GÖTÜRMÖSLER ve Yunan tebll~leri daha büyük harfler-
İtalvan ordu•unun Togon mmtaka- le neşrolunrnaktadır. 

•ında rehine olarak alın götürdüğü Yu- Amerikanın tarzı hareketine ait ha
"anl,ların miktarı yüzli ıı:~ektcclir. herler göze ~acak şekilde yazıl.mak-
3unların Akıbetl~ri rneçhuldur. tadır. 

Arnavutlukta Boratta da dün askeri 
•ahasslitler bombardıman edilmi~ir. 
Bomhalar hedef mıntakasma dü<mliş
tür. Tam isabetler kaydedilmiştir. Seh
rln cenubunda bir köprü başından bü
yük bir duman yilkselcliği görülmüştUr. 

Şark! İtalyan Afrikasında Asnıarada, 

Dün Tesennei'de motörlü nakliye kol· 
!arı taha<şütlerine kam bir pike hücu
mu yapılmış ve bir bUyük ve blrtok 
kUçUk yangınlar çı karılımştır. 


