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Ya.zan: Sahin Afıduman lngilizlere 5000 
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2 - ton zeytinyagı B d Af t 
Yeniçeriler Tepelenecekti sabldı an ırma ve yon ren-

oenf osm- ınma ıı,,,.;;x., rml$tl.. .alıln Yeni• '.!CIJll;::.a:.ıc::e':""lft- leri muntazanı işliyor 
çeıeUer de 1$1 sezmlftL deumn edl:voP x•x-----

Genc Osman İstanbul kanılarının önU- Genç Osn-ruı blraz durduktan ve ke- lstanbula ılden ve lnailiz ticaret bir- Aydın haltında llenUz intizam temJn edilemedi .. 
ne srcldiılf vakıt feblr ahııl·~nı smlann der seui.iğinl y.österlr bir tarzda içini liği heyetile temaslara ba,lıyan lzmlr Sal -..aJlfall M Is mel hJ:ı•a Jıll c=ı.. 
<>nüne dc'ltillmU • kendio:int tstt1tbale çektilrlen sonra !' :ı:Un-le devam ederek: ihracatçılar birliği heyetinden dün ma- CD' ~ • an G Cll'GS G a. çe me 
munt 7.ır hlr va:zivette bulmuc:tu. f!rlıın· ı - Fakat bu muvaffa'lr-1yetsizli.ğtn me- lOmat gelml,tlr. Heyet yapbğı müzake- Havalann mü.aft gitmesi üzerine iz- tTenlerl muntazam aurette lolemeğe baş· 

Hava düzeldi, ae ylaplar durdu 
•• İKİNCJ KISIM •• 

•••••••••••••••••••••••• 

Cörç.lin 
Samimi 

•• 1 • 
~,oz erı · 

nliıkndar söz!crin hakikate U\'ırd 
dıı:ım bildiren bir tebU! neş 
Bu tcbliii.n dolnt olmamu büfilll 
mizlc temenni cdcrb. Balknn~ 
meti namına scr!iizest~i hare 
c.urcti knt'iycdc c:akmmn!a sldd 
tiyaç ''nrdır. Jl'llkan milletleri t 
nin en kritik clcvres1nl ~·acıamn 
Bu dc\rrede nncak uyanıklık ve 
tehlikeleri bertaraf etmek kabtl 
Cörcil sanıtmi ol:ın sözlerinde htt 
anlatmak jc:f,.mistir. 

bul ahnllo;i Genç Ocımanı bflvük i!!ler yö- t:t UyPti hiç te benim nefsim:! raci d~l- reler neticesinde İngilizlere birlik fiat- mir vilayeti dahilinde eeylaplar dunnuf, lamı§ ve yollarda kalan postalar tamn· 
ren fatihlere yapılan parlak kar.11l11ma dir. Kanunt d0 vrinde yeniçeri simdlkl ları dahilinde 5000 ton %eytinyağı aat· sular eünıtla çekilerek ovalar eıkl hali- men gelmlotir. --------------
tl:>renl rinl andıracak derecede coslmn gibi bozuk d,.i;tildl~ Simdi ise bu teş'kila- mıştır. Zeytlnyaft hemen te.llm edile• nf almıııtır. Ayıdın yolu henüz intizamını bulma
tezahUrler t?östererek ve uzun uzun al- tın elle tutulm:tl'ta mtısait sağlam bir ye- cektir. Gelen haberlere nazaran SaUhU-Ma· mıştır. Aydına 11 O kilometrede aktar· 

SEVKE'r 

kıo:lıv t'B°k karsılnmıstı... ri kalmamış gıbidir. Heyet bugUn de rnüukerelere de'\·am nisa rnaeında. ova kısmında h&.ll iki ma ynpılmnktadır. Burada muvakknt 
Genç o~an mUcevherll ve altın ~r- Simdi !atta tamamiyle hak verivo- derek İngilizlere yapılacak zahire sa~~ ınctTeye yaklapn sular vardır. köprü inşa halinde olduğundan bir kaç 

n- lnrla dlclü mı•htt"Sem ~ .. rfnin Ut:fiin ıım hocam .. Sen hıma evvel. yentçerlvl lnnnı g?riişecekt1r. B .. u ~.us~ata ~a ~us- Menemen ovaetnda zarar pek fazla· güne kadar alcatarmnsız trenle <sçılmıı· 
de kıırıılnn-\:: sana sr-lıı !!6 lA"'lar y;ı~~"" rtndnn kaldırmak lt\71~~t'ldl~nl söyle- bet neuceler alınncagı umıt cdihnektc- dır. Zeriyatt'lr hayı kalmadığı anlaşıl- ia baılıyacak Nazilll • KuyucUk sefer· 
I'fla~a koyul"l'\ııcrtu_ Ru dnkiltada n<>rlr "llfc:tin. B .. n o zam!ln bunu yapmak is- clir. mıştır. ödcmf$te de zarar ve ziyan tcs- lr.ri de akatarmuız yapılacaktır. 
bir 1 ırıır, halkm elloc:T:rrından ö ,.,..;. ' .., mfc:tim_ bit edilmektedir. Tireye henüz tren l§lemiyor. Tire bc-
bil• b r memnnnlvet duvma'ltta idi Bu dakikada mrbalan 1101 yattrmak POLİSTE lediyeıi yıkılan köprü kısmında sallarla 
Bır k c av sUren bir ayrılıktan SOnJT '!'in onlan tenelemektl'n ~cka lıtr care TRENLERiN VAZIYETI $Seçidi temin etmlıtir. Bu itibarla tren 

Garnvmn tekrar kmru!!8n hDnkAr yn' 'tP.1-ınadıAma kanaat gctirmlş bulunuyo- Kf:7.l,,,l!A 1.(lftVCINDE . Dünden itlharcn Bandırma ve Afyon aktarma suretile gidip gelecektir. 

:~i~,~~=~d a~~~:~fl~k;ı::a t:: ru~;~ İçinde fesat tenceresi knynat- EiR CiNAYE'J' - -·-a·-·-·-·-·-·-,,_.., ____ _,,_,_o_•_·-·-· -·I-,d-·-·-·-·--
cl·n1annrl<>n ve vııılltl .. st M':ohftnız sultan- maktan gayri bir be vııramıvan bu ınen- ödemloln Birgi nahiycslne bağlı Kı- • ht k A t t 
Jn en valtm ve en husus! '°'b:mf>t,. lerln- \.ıus ~~ ortan11n kaldıt"aea~ım.. EvvelA zılca köyünde bir cinayet olmuıtur. Bu ır sa e ar U U u 
OPD r. clcı:ı.,•nı soktnndı .. Bir haFtn lrn- ı\nado1uva gidio or.ırlan Arabist~ma köv halkından Mehmet oğlu Osman 
dP.r c: ·,. '1 hu 1'Hrahatten sonrn, k1>trm- c;onnı da· Hicn:uı qecnı0k istivonım .. He- özka}'n, bir kavga sonunda 'tcep oğlu x,.x·---------
nı '\11; vil 11..:lunu lylC'e dinlendiren i~ln,.ı le bu km atlatalım da hlr kPrre bahar Mustafa Koçluyu tabanca urşunivle S,.Lte ceLle le •ankaları dolandıran Naci U''Sa' 
O<:mon ö vlet rlcallv1e tenınsn ı;telerplr ~c:lsin .. O zaman :ıorb?lar başlarına ne- başından yaralamak suretiyle öldürmüt- V"..R • H 1' 11 .,,. .., 

lıü'n'"' • ;.,1 .. riyle meşgul olmağa yenı- ter ~elece~int görilrlerı.. tür. Katil tevkif cdflmtştır. lzmfl' zabıtasının iş'Gl'ile Antalyada tutaJda-
dPn h .. 1ıım1stı.. SadraMmlıı hoca ömer efendi her fld. ff~.~nn Arslanı -yaraladı tunir uı.bıtasınm uyanıklığı ve 1zmir yntl Uyal gibi mUstear adlarla şehir şe-

Vr nı,. ic; olarıı'k ta •<ıd~ıam DilAver ~ birch•n: Dikili kazasının Çaltan meratındn enınlyct ~knik bUrosunun çnlı~ı ne- l:ir dolaşan bu adamın Naci Uysnl oldu-
PP .. " :ı .. 'ht>Cası Öln~ cfondlyi huzunmı- - Allah kılıncıru kecıldn et.cıin. Sana Raşit o~lu çoban Mehmet Pazarlı, Ha- ticesinde sabıkalı bir dolandırıcı yaka- ğunu İzmir uıbıta.sı te.oıbit eylemiş ve 
k;1'-•1l etti... ,,er kim ynn bakana i1d gözU de kör ıan Arelanı bıçakla yaralamttttr. Suçlu lnnmıştır. keyfiyeti eh-ar vilAyetlere bildi~ir. 

Ömt>r ef"'lldi ile Dilaver pnctn r.enr •lsun, diye haykırdılar... tuttılaralc. adliyeye verilm1ftlr. Sahte Çek tıınz.lmi suretJyle Milas zi. tstruıbulda da 1450 .lira parayı sahte 
p1tcl1c:-..lıtn karşısınd ellerini bağlayı· Btı- #1!1' ,,11.«den WOJıJldl raat bankası maliye hesabı carisinden Çekle d?lruıdmın Nacı Uysal daha ev-
durdulnr: * ödemisin Beı.de((Ume köyüle Havul· 940 lil'a çeken ve keza almıJ olduğu 10-0 ':el İzmır~e Osmanlı banka.!ından ?ir 

- Horam sen s8yle buvur .. 'O'ı.erfrııtl· culı: köyti hududunda bulunan Mehmet lıra nvansın mahsubunu da sahte evrnk- tUccarm. ımzasıru takl_lt etmek suretıy-
h"'nn Mrett;;\fn her kıolfT"entn aJtrl·~· GUn!er, aylar carcabuk gccet"ek ikin- Camlıcalının ·ycmiı bahçesindeki evi la yapan bu adam Milis ziraat mıntakıw le 40b00 llshıra paralnçed kmiş v~et~~nelerce h-
h11l11nm·or. ~<ınn ikr;ımtlo l.lln'1"'tte hu- .. 1 Osmanm beklediği bahar nihayet ge- bir sahısı mechul tarafından yakılmtf'" sabık muakkibi Naci Uysaldır. lbtUAs, mir ap anes e yatm".l'-· 
l11nm:ık hovnumunın l-"'T'l"l'rlltr. ı:: 0'" 1

in <-.atmıştı... tır ZaT11.r büyüktUr. dolandıncılık ve tahrifat suretiyle bir Suçlu Antalyada yakalarunış.u d.a 
ohırmı>n!I" l-,.nJm lclm ,...,..,. PtmPz. F.v O zamana kadar ist gi?.U tutan Osm:ın Tahkikata başlanmıştır. cok işler becerdiği için Uç mahkumiyeU onun kim oldujunu, nasıl işler becerdi-
l-.:ı1.-~ltm. n'" var, n,. yok?. Slzt epeyce tıahnnn S'"'lmesivle beraber artık m:ık· .,

11 
nw~ı ... , .. •p6F"E de vardır. Niyad Uysal, Naci Uysnl, NI- ğini meydana çıkanın lzmlr zabıtuıdır. 

tP""'"""'l' .. ~rı>m~ilr... ~dını açı'a vurmakta bir mPhzur gör- r- n ,.. ,.... a ı ıy 
Ömer f'fPn~I dl7 O•H\ mmdere otlmna- memlştl .. Anadolu taraflannda bir se- IJICA ~LA 01 

sm1 mute~ldo elJPrinl açıp hllnlc!rır vnhnte çıkacafhnı Dhı etti.. Yapu:ıoğlu yukuıunda Mustafa oilu 
BrtyeU ve ~ıov1MI devam etm~i h9\:lnn- Bir sene evvel U>hlilere katın sefftr Cemııl, geçim11itlik yüzUnden araları 
d:ı uzun bir dua okuma~ koyulmuş- ·1an ohmduihı vakıt bunu tabii bir h8- açık bulunan karw Ayşeyi bıçakla ba
tm -li!e gibt telakkt eden 15tanbu11ulnn cağından hafif surette yaıalamıı ve tu-

IKGILTERE ZIFER iÇii 
HE&ŞEYE KATLANACAK 

IXCILIZLERll YENi 
HAVA AKINLARI 

- Alhıh htit11cftrnnın ömOr ve AR- 1ıUnkArın bu yeni tesebbüsti pek ziyadı> tulmu tur. 
ye-tini m i-ıdat buvıırsun. :Biz burl\da qaııırlmısb. Artık t.Uffin kahvelerde, Jı:a. JIRlJK" AR [ P'lştaTcıfı 1. ci Sahifede] [ B~rafı 1. ci SaMfede) 
P ;ı; n1""1z1n ve lslanı nc:~Pı-fnın 1<>f PTr t b l k ı d h b hat f'tnı ~ a..n hararetlidir. cNe"'-"ork Tn'l'IJlis> gnıele-- "'rıtbi üslerine lngiliz bombardıman tay-

d ~ P. ı yPr er e ep u seya - K~••t~-.-- ..,_•ızfı• . ., " ., 
n il olmAlnrı lcln ıtcce ;tnTldUz uıı " fmda dedikodulnr cereyan edip duru- •P.., r.-."""'i..- ""'r• H .s1 diyor ki: Çörçilin mtlrncanUne mu- ynreleri tıı.rnftndan paurtcıi 8'inü ya-
bıı1ıınduk. Ga .. ;bubeofiniz dc\·am etti~ı .,ordu. . Işıklar köyünde Hasan oğlu Muradın kabele edeceğiz. Amerikan mill~tlnın pılan hilcumlar çok şiddetli olmu~tur. 
mUdde-tce Asitanent,.de ftrza ~ayan htr Kumkaoı ve Tavuk pazan meyhane- damından ve Mehmedin dükkanından kendisine ve nrkadac:larına itimadı var. ALMAN HOCUMLARI 
bfr '':tka ce~vnn etmedi ... lpnnde bUtnn ayya"'laT ~nç Osmanın 400 lira kıymetin-le bakkaliye ~yası, dır. Vadfelerlnl lknÜı.1 etmeleri için, on· Londna, 11 (A.A) - lngillz hava 

Ömer PfPndi buradft biraz efordu. g..._ o\nadoluya blT seyahat yaomalt bsav- elbbe, tavul: vesaire çbnmııbr. Hıraız· lara icap eden malzemeyi vereceltz. ve dahili emniyet nezaretlerinin ba aa-
!;\ne dı>rln h\r S8Vl!l b\r sarnhTliyet od) vunınıfa olduğunu btrblrlcrlne anlatı- lar ranmaktadır. c eovyork Hernld TribUn> de :tngtliz bahk1 teblllfııe sfSre bu ııeco lngiltere-
kntma&'.t ca1ı.saralc devam Pttf: vorJardı. : ____ ,_,.,____ hava, deniz ve kara kuvvetlerinin teclrl- nin prk ve cenubi arkt mıntakasında 

- Gazanız mUbarek olsun p:ıdio;a- Varbaıtakf salaJ meyhanevl isleten Yeni Halfıell ile odaları .. el toplanması nclicesi olarak ort."lya baza düıman faallyetled kaydedilmlt 
hım .. Sllir NePi efendi 'kulunuzun ya?.· ~alamon vasalccılarm vapt1itJ ba."ksn Halltevlerinln kuruluı yıldönOmU olan mUthiş bir satvet çıktığını ve icap edt-n be de pek az 1'ıı.aan ve 1Deanca pek az 
dılb JcJı"tdedc lX'k bf-lt!P btr tattda tasvir ilzerlne dUkklnmı bt1'8ksrak ol'adan 23 oubatta yurdun her yerinde merasim tllahlnra malik old$ takdlrde bu sat- telefatı mudp olmUfbD'. 
olundultu vechile öyle bir gazada bulun- uvldamıala mecbur olmustu.. yapılacağını bildinnlıtlk. o gün lanit velin ezici ve kat'! dnrbeyi indireceğini --------------
dunuz ki Pevcramb .. rlmhln nıhunu 'hoş- 1 kta halkevindo yapılacak mera.sim için bir nnlnıruık için çarçllln nutkunu okumak tal ~ vptt(!Hrm,.ır f,.in vıı"'.,,,aktadn•. 
nut l'ttfnh:. HelP HoUn ftibl J?avet kuv- Salamon Varbqtan ayn dı n sonra k5.fl oldu~unu yazıyor. p1m T•'lU N<::T'7T ,A 'R VE 
Yl'tli bir hlsan lnlınç kuvveUyle fethrt- 'Rumeli kıtasında mun bir yoleululc program hazırlanmaktadır. AMERiKA HARtCtYE r.~l?r'tT .~ NlrrKU 
meniz dt>clPnfz Sultan SUleymsnm fll. vapmlf, ve netScedle tstanbula kapağı at- 23 ıubatta yurdumuzda 4 halkcvl ve NAZIRININ BEYANATI Lond- 11 ("'.A) - HU• Fra""'t 

" ffa'- mu tu elli kadar halk odaıı açtlınası dıı mu- L" " , , .. "Y 

tuha ını olgede bırakacak derecedP roa~a muva .ıı: 0 
J •• karrerdlr. Vnsington 11 (A.A) - Hariciye nıızı- "'llc:teml .. kP9l Brozevl'd n bildiriliyor· 

em lm bir muvaffakıyet sayılsa yeri- Bu sefn de eski sanatmda devama ka- n Kordel Hull ga1ctecifor toplantısında 'Q~dvn 5' ... llccrl. bu akı:ıımld ııesrlyatta 
dir. ru vererek Kumkapıda yeniden bir d yaptı~ı beyanatta ÇHrçllln nutkunu bU· 'Pav Clln-111n !'fotcrlnln bi\vitk bir CP-!IA-

F kat Sultan Osman Ömer hocanın. mevhane acm~tL A ka .. a ra vos•'I ylik btr dikkatlo dinlediğini ve bu nut- ret verdi&lnl c:öyleml~ ve sHUJ'rfne ıı:5ylf• 
ekser yobazlarda Adet olduğu veçhile YahudJ lle aralarmdakt eski tan~ığ. 0 " • u kun chcmnıiyoUe dinlenmcğe layık ol. devam etml~lr: 
yaohjtı bu mlldahenelere zerre kadar lı'k dolayısfyle, Hotin .seferinde bulu- 8,00 program ve memleket sa.at aya· duğunu söyledikten .sonra gerek Çörçl- _ :Ray r.orrlli hUı;: Uk bir alaka it:> 
ehcmınh.·et vermemlo;t.J .. Hocanın hemen nan yeniçeri zorbalan §lmdl her ak- n. 8.03 ajana haberleri, 8, 18 müzik: Un gerek di~er bir çok mUhim şahsiyet- ıifnledf'k. Mt'mleketlmiz halckındald bls-
ıö~Unh keserek dedl ld: ~am Salamonun meyhanesine ıelerek (pt) 8.45 9,00 ev kadını - yemek liste- lerln pek samlınt olanık yardım talebin- te fnl bi1lyonız. 

- Beni pek fıız.la ökme hocam.. Ced- ~rada tonlanıyorlardı.. al. 12,30 program ve memlelc.et aaat de bulunduklnnnı ılftve etmiştir. j Sioilter Cenova bombardımanınWın 
dlm Kanuninin fi.ltuhatlv1e yaptı~ımu Kara Mezak ve Kelender uJnı,su, Ce- ayan, 12,33 mtızlkı köy türk:illerl, 12. Vnşington 11 (A.A) - Nevyork Sun bahsefl rclc sunlan söylemlstfr: 
bu ehernmiy~°'z &ava!I hiç kıvas kabul becfbaJı gibi Salamonun eski bildlklPrl· SO ajana haberleri. 13,0.5 mU:dk: hafif gazetesi, Çörçllln nutkunda geçen cbize - Bu bombamım:ının hududun öte 
eder mi?... Dedem Sultan Sllleyman nfn hepsi de §imdi Yahudlnin yeni •Q- şarkılar, t 3,20 14,00 müzlk: radyo or· vasıtalar verirseniz deruhte ettiğimiz Jşl tanıiındaki kardcslerimlz tarafından du
Tunanın öte yakuını baştan basa e-Je hftı bu meyhaneye devam etmetrt. fdl- kcstrası, 16.00 program ve mcmlekd muvaffakıyetle bitiririZ> sôzUnU ele ala- vulduıtu gibi varlfelerlnln Alman tn-
gel!irmisti .. Bizi ise ufacık bir Pnlan)!a ler... saat ayan. 18,03 müzik: (pt) 18,30 rak diyor ki: leplE'rlnc mukavemetten ibaret olduğu-
(1) bir kaç ay meşgul etil.·· BPlll baslı -c: Bitmedf ,_ konu ma (dış politika hS.dlaelerl) 18, Binlerce fabrikanın ocaklan bu vacıt· nu ihtar ettf ~ne d şUpheı yoktur. 
bir iş göremeden işte geriye dönmeğe 4 S çcx:uk saati. 19, 15 çocuklar için mu- ,. 
mecbur olduk.. (1) Palanga • Ufak hl.tar aikf, 19,30 memclekct eaat eynn ve ' y 

PERŞEMBE AKŞAJll 

Deniz Gazinosu 
EÖLENCE f .. ECESİ 

SAAT8DE BA,LAR. 

ajana haberleri, 19,45 müzik: radyo fa· Torpillerin cehenneme çevirdi!i .. Bonıbalann kasırıa1ar koparilıl'ı toplaruı 
111 heyeti, 20, 15 radyo gazetesi, 20,45 alcder yağdırdıiı Okyanuslarda 

:~~i;ı.~5·~~:ıic:~~~:e~:~i~;ı:ı:n:~ v·u·zEN KALELE~ 
ıemailerl, 21,45 müzik: rıyaaeU cumhur l. 
bandosu, 22,30 nıemleket SAll.t ayarı. 
ajana haberleri. bonalar fiatlcrl, 22,4S 
mUziks (pL) 23,2S 23,30 ) rınki pro
ıram ve kapanıf. --------

BUGtlNK:O KANLI llARBiN h.K HAKİKİ FlLl\li 
YARIHDAH ITIBARBH 

TÜRKÇE 

Masalar yemeklidir ... İki gün evvel masaları· • • • • • • • • • • • • LALE ve TAN İNEl\IALABINDA GÖRECEKsi.Ntz 
IUZI angaje etmenizi rica eder.. HAVACJLIK VE SPOR- Bu gü- (155) 

Yeni Hefl'l]Jat 

'-••-•••••••••-·•---------(•3•1•7•)••' :1 çıbn~:~~ah mecmuanın 280 inci eayı- '·•9lllıı-J_l9!_._ _____ ._Ull_IR __________ _, 
•......... , ..............•.........................................•........ , ......... , 
~ ~ BUYUK ı:iKA YE İ 1 
' • • 1 ~ .................................................................................... . 

Annemi Sattım 

Amcr1kan 
vardımı 
·c Bll{ta.rafı 1. ci Sahıf 

mebusan meclisinde CUmhurreic;:Jl 
Hi.hlyetlerlnl tahdide matuf tl' 
ana hattını takip edeceği tn}uniıı 
mcktedir. 

B. Tafün sı.ltı tadil teklifi teıvd~ 
malQmdur. Bay Taft bütUn t 1<1i 
Reisicümhurun salahh•elerini 
matuf olduğunu ve projeye e 
muhalif olmndıitnı söylemiştir. 
~ e neuıretlnde bHyük bir mUca 
intizar edilmektedir. 

Hilkümct erkanı harlciy ene 
nfn proj~ 1 hinde rey vcrccP ı.ne 
olduğu gibi umumi heyetin de a 
tikrunettc rey verece~nl Umit c 
dlr. Umum! heyet mUzakereforitt 
haf'ia sUreceğı tahmin edılmck 

Demokrat ekseriyeti nroJelerin 
Hl lehinde şimdi kuvvetli yeni blt 
malik bulunmaktadır. Bu d..ı B. 
Hn ne bu sene, ne gelecek sene. 
daha ileride Amerikan askeırlerfne 
yacı olmıyacağma datr Szlertdi 
s8derin. kanun lAylhnlannın mU~ 
sinde btıyük bir tesiri olacaktır. 
buıllara aleyhb:ır vaziyet alan 
c:ok eııdise ettikleri nokta rcisici' 
fazla salahi}•et verdirilerek A,. 
bir ordu gönderilmesine milsaade 
mest korkusundan ibarott!r. 

MEBUSA N M'ECLtS!N!N KA 
ınTlCt ŞEKJL 
Vnsington 11 (A.A) - Miistak}l. 

sız ajansının Vnşi.ngion muhabırl 
ttnnks bildiriyor: 

Kiralnma ve odilnç vcrım.• 
prôicsl mebu.snn m clisi tarafınd o 
odlldi~inden fmı:la bir ek:seriyetl• 
bul cdilmistir. Kanuncln esasa t 
0 tmiven tadın~ yanılmı.,o;tır Parl' 
to lılerini dikkatle taldo <>den ve 
cUmhurun harict -ve dohilt :oolit 
muhalif olnn bir milsnhidin barın 
diğine göre knnunun B. Ruzvelt ta 
dnn verilen şekilde tadilslz m 
cıkmasmda ısrar edilseydi ancak 
1ik bir ekseriyet temin edilece 
Ruzvelt böyle bir tehllk~ ilP. 1tar51lt1 
istemedil!inden esasa tcnllôk e 
bazı tadilub kabul ebnistir. 

1943 6etteslne kndal" tngl1tereye 
malzemesi vermek sa1~hil eti R is 
hurun kontrolU altındn bulunn 
B. Ruzvelt bu iin Amerika ku\"' 
'lln elindeki il b ve ml himmattıı 
'cısmını 1ngilterevc V<!rtncd n \"' 
du ve donnntnn kumandanlnrJvle 
TC mecburil etinde bulunaca'kt•r. 
flsarc Relslctımhurun hnrek t sP 
.,fnf selbebnemcktedir. Zira B. ıt 
Un her hnngı bir knrar nlırkco or 
donanma kumnndnnlnriyl isti nrC 
mest kadar iabU bir şey olamı.ız.d 
hlyeUn 1943 senesine k dar tah 
cıclincc Amcdka ıuahfillerı h l bı.rı 
rihe kadar nct.icelencccgini süplı 
dctmeldedirler. 

Ava.nda tnfirntçılardan T ftın U. 
ıuğı altı tadıl tcklıfi eski CU nh 

B'o'\i erle mUza} e~lcr n ticesindc 
lnştınlmı tıı. 

ÇOCUK İSTİYEN 
Sıhhatt kfunl1cdc blr ann '11 

sıhhntli. evimli hlr erk k <: 
nu mnhkcme karnrlyle cıTebcnn1 
ı-etiyle 4"\lıit olaıak vermek i 
Kızılay ccıniyf.'Uno müracaat. 1111. 

1 - '1 (2ı:;v 

Borsa 
~ıp...--

CZCM 
256 İnhisar ldaı-esi 
45 A. R. UzUmcU 
soı Yeklln 

No 
No. 
No. 
No. 

'f 
8 
9 

10 
ZAH!RE 

48Ton A?ı>a 
l5Ton Bu~ 

142 Balya Pamuk 
30 T n Pmnuk çekirde~ 

ilin 
Yu .. an tabilyctlni hal%, 

15 50 
25 

65 

f ınn r.ıen u ''t: yındımcı 
izrnetletinde vazife «örenlerlrt 

Yunan baf kor.ıolo,luğıımın 1 
ndıuinde i patl vücut t-tırıeler 
1 nur. 



12 ŞUBAT ÇARSANBA 19'1 YENi ASIR 
o - IZM1R DEF'J'ERDARLJCINDAN: 

Muhammen B. EifLAK VE EYrAM BANKASINDAN: 
Nolan 

iZMİR P. r. r. MVDVRLVCUNDEH : 

Esas No. Mevkii Eski Yeni T•J Nevi Kll meti Depozıtu 

f - 565 lira 09 kuruı1 bedeli keşifli Mordoğan P. T. T. blnuınm arka kı.
ınına ilave aurctile yapılacak bir oda ile bodrumu havı kısm ait ln§aat \'C 

tamiratı 9. 2. 941 tarihinden itibaren 1 S gün müddetle münakasaya konul· 
muştur. 

&hı 
Nosu 
897 Karşıyaka Bo tanlı l700 No. Yalı caddesi 1356 adn 7 parsel 

321.25 M. fd. 220/1 knpu 516 taj No.lu arsa 

Lira K. 

- - -
A: 583 Karataş Islahane caddesi 
A. 629 Knrataş Dokuz } IUI "c 

Orhanll sokak 

17 111 
- 13/157 

Ev 
Üç ev 

350.-
1500.-

A, 691 İzmir Balçm·n Ycmkö..: 
me\ kilnde 38520 M2. 

A. G92 Izmı.r Balç0va Y t nıklık 
mcvkiınd 13325 M2. 

A. 693 İzıniı' Balçova Ycniköy 
koprübaSl mevkii 84480 M2. 

A. ';'01 Salhane Dokm eylül sokak 
661 ada, p:mıcl 125 • !f2 

A.701 1 Snlhunc Dokuz eylül sokak 
661 ada. 7 parsel 220 M2. 

A.701/2 Salhane Dokuz cylUl sokak -
661 oda, 9 1 252.SO M2. 

A. 

~. 114 

A 

A 

A. 14 

75 

- -

A. l 

A 

\ 

A 

A 

14 

A 

A 

12 

8 

2 

.. 

uı ey- 175 2 
21 pm 1 

uh. Dokuz e - 17511 
G79 nd . 22 parsel 

• mıh. Hnlll Rifat 37G 
c. ddesi 67!) oda. 1~ 

ı>< l 328 M2. 
5 Salh · malı. Dokuz eylUl 175 

ok lk 6i9 ada 23 parsel 
320 t2. 

\. 1 • ı S tlh nıab. Halll Rifot 876/2 
paşt\ c:ıddcsi 679 .. da, 17 
[)al~. 342 M2. 

1 • O ili c: l Kar mnh Sa- 40 
bnhat ' Ara l:ak 659 
adn, 1 p: ı l 339.50 M2 

14 O Bucn It roç."l ın \k ı 
9'!3 43 l\12 

2 

1 91 D 1c: Kar ::ı }olu İzmir 
cnddc.:: ı 12fü.07 l\1.12. 

A 1492 Kı rsısokn Ala\ bey MJtat 11 na, ddcsl v nJ ırm; 

l4 

94 

Tarla 

Tarla nısfı 

Tarln ve 
ZC\ tinlik 
Üç ev 

5 
5/A 
3, 3/A İki ev 

10 
12 
14 
3 

Üc ev 

Dükkan 

1050.-

465.-

2300.-

1250.-

1000.-

2500.-

200.-

İki dilkkt\n laOO -

A ı 

Arsa .. 3.-

Arsa 14.-

Arsa 16.-

15-

Aı 

Arsn 68.-

3-

A a 14.-

Arsa 74.-

Arsa 105.00 

Arsa 123.00 

Arsı 123.00 

138.00 

Aı 144.00 

Arsa 14.6 00 

Aı~a 1500 

2'13 A 00 

A a 17.00 

2100 

A a 70.00 

Arsa 1600 

Aı 7.00 

Arsn 27.00 

~ Bahçeli ev 1200.00 

6 

16 

14 

9 

A 

Aı 

Ar 

Ev 

Arsa 

Arsa 

Arsn 

Arsa 

Ar 

6.00 

7.00 

10.00 

1500 

'l.00 

700 

29 

250 

SLOO 

M.00 

9.00 

34.00 

3300 

3200 

SC.00 

N.00 

283.00 

81.00 

394 00 

'10 00 
300.01) 

21Cl00 

93.00 

4G .00 

250 00 

2 - fhl\le i 24. 2. 941 tarıhlne müsadif pazartesi günü aat 14,30 d iz
mir P. T. T mı.idı.irluk bınnBJnda teşekkül edecek komisyon huzurund açık 
eksıltıne ıle l pılacağmdan rtname ve buna mi..ıtcferri evrakı GOrtnek isti 
yenlenn mudı.iıi) t:t lrvnzım kalemine mıiracantlan. 

3 - f:..ksiltıne}e gırebilmd;: • ın 42 lira 38 kuru hık muvakkat teminat \cr
melerı ve lzmır Nafıa mudurl..i u den bu İ§e gırebilcccklerine dair alının 
ehlıyet vcsıkası ibraz clmelcn liızur.dır. 

9, 12. 15, 18 439 (329) 

398 Karsıyaka Bostanlı 1809 No. Sere! sokak 1356 ada 14 pa el 
161 M. M. 13 tai Numara,ı a,. a 

399 Knrşıy&ka Bo tanu 1813 No. toprak okak 1368 ndn 3 parsel 
20 M. M. 83 knpu 12 ta1lı dükHuı 

400 Karşıyaka Bo tanlı 1790 1'.ro. K<:ınal sokak 1347 Ada 3 parsel 
86 M. M 31 2 nou 16 afu Ars& 

401 Karşıyakn Bo t."Ulh 1795 - 17!1C N. Kemal "e mektep soknk 
1347 nU& 1 parsel 58 l'J. M. 31 3 knpu 4 tojlı arsa 

402 l<nrş\yaka Bostanlı 1794 N. 1''cktep sokak 1347 ndu 4 parsel 
292 M. M. 102/1 knpu 11 taılı arsa 

65 00 

33 00 

100 00 

35 00 

30 CIO 

30 00 

200.00 

500.00 

Jzmir Valııflar Müdüı-lüğünöen : 
Mahallesi S.oknğı No. 1ak1f mi Cınsi Muhammen Teminatı Getirdigi 

kıymeti Lira Sen lik 

403 Karşn:nkn Bostanu 1794 N. Mektep sokak 1347 nda 5 parscl 
140 M M. 103 kapu 13 tajb dukkan 

404 Karşıyaka Alc:ıyb1?y 1669 No. ~Uz.an sokak 16 nda 'l l>Qrsel 
379 M. M. 29/5 \tapu 39 Uıjlı arsa 

150 00 

Lhıı kiro lGO 00 

İ tik.lal 938 28,40 Maı.~ut Mir- Yahudihane 6000 450 
Lira 

667 
40!i Knrşıyııka Alaybc·ı .. 676 No. Milliyet sokak 42 Ada l2 parsel 

34 M. M. 16 knpu 44 tallı han~ 200 00 
40.00 

:ı 0.00 

4 r.o 

4. 

280 

34/2 kFnlo C+.?milc 
Yukarıda mah He solwk vP c·.r.,afı salresi yazılı 1426 metre murabbaı ha 

dnl-ııhncle n altı od d. n ıbarct bulunan bir bay ynhudihanenln mi.Ukiycti ka
l lı zarf u ulilylc ve J)t!şın para ile satı.sa çıkanlmıstır. İhale 6 mnrt 1941 
peıscmbc ~ünil saat 15 te Va1;.flar rr.UdürlUgündc müteşekkil komisyonda v 
umum mlidürlüğlin ln dıklne t11liknn yapılacaktır. Satın nlmn[!. ı teklı olan
ların 2490 nwnarnlı mhz l cd \ e munakn kanununun tarif tı daireslndı.: 
teklif mcktuplannı vcı tcmiımtlnrırıı ihale saatinden bir saat welıne kadar 
Vakıflnr müdurliiihinc tevdi ~tn • .!.er' ve fazla tafsıU\t nlmnk isti) enlerin her 
~Un m i "aatlerlncl :nkıf ttl arat varidat memurlu~unn müracmıt etınclcn 
ıldn olunur. 12 - 26 488 (353) 

406 Knrsıyako Aln}b \' 1678 No. Milştcrl sokak 23 ada 3 parsel 
63.25 M M. 2/1 kapu 4 uıilı honc, 

407 Gozt ~ 77 No.lu F..sref oo :okak .035 da 3 pnrscl 454 50 
M. M G 3 kapu No lu arr..xı 

408 C zt pc 77 No.lu Eşrefpa sokak 931 ada 3 parsel 722 
M. M. 6/5 kapu No.lu or 

409 Côztcuı:: 91 No. $afak soknk ~e Esrcfpa sokak 944 nda 5 
parsel 387 M. M. 5111.ııru No.Ju ars 

410 Goztepc Trnrm !t c dd ı c kmaz.ı kak 94G d 11 parsel 
921 .M. M. 615 kau ı No lu m-sa 

411 Goztcpc 77 No lu Es .. efpaş kak 931 ncl 4 pnı l 969 M 

120 00 

68 10 

108 30 

58 00 

185 00 

320 

... 00 

3 OG 

13 60 

-.60 

N lu sokak 45 ada 37 par. 
sel 197 M2. 

A l 494 Knrsı~ aka Donanmacı Mnh. 29 
Fudılbcy soknk 77 nda, 18 
P rsc1. 519 M2. 

:\ 1495 Salhane mahalle i Halil 
Rifntı>.'l!lfl cad. 1727 oda, 
19 oar el 1719 M2. 

\. 1496 Sallı M Halil Rıfatp 435 
cndd ı 1727 ada, 15 parsel 443 
762 M2. 

A. 1497 Salhane M. Env~rıyc sok. 157 
1727 dn, 23 ~ rscl 145 M2. 

A. 1498 Snlh ne ınnh. İslllhnnc ood. 104 
1727 adn. 2 par 1 3676 M2. 

2.8{) A 1409 S: lh n ınah. İslfilianc cnd 106 
1727 nda 3 par. 11283 50 M2. 

1503 İkinci ~"lrantina mnh. F t- 6 
14 80 hl1,.· 'c Nazmi:vc 206 mcı so. 

171'"2 adn 3 parscl 1'74.50 :M2. 
A. l5M İkinci Kanıntınn Ma. Fethiye 6 

21.00 ve Nazmiye 206 tnCJ sokak 
17G2 ndn 2 parscl 156 M2. 

A. 1505 ·İkinci Knrnntiruı mn. Fethiye G 
v Nazmive 206 ıncı k k 24 G& 

24 60 

27 60 

2880 

2 .20 

3.00 

4600 

S.40 

.20 

14 00 

17 ı2 da. P81""'Cl 198.25 M2. 
A. 1506 11 ıncl Karantina mn. F Uliy 6 

"e 'Nazmiye 206 ıncı soknk. 
17r~ ndn. 4 parsel rnı:ı .,5 M2. 

A. 1507 İ1dncı K rantinn Ka~s •ri. 3 
Fcthı\ ' "eni 200 No lu sok. 

1762 ad 7 mırscl 268 50 M2. 
A. 1508 İ'<ln ı Knrnnt n Kay rl, 

N ,. ve ı 00 No lu sok 
1762 d 6 oa 1 t75 M 

A. 15-09 1 ınci K ranü M F lhı\c 6 
N mı e 'eni c: No lu k. 
l 762 .ada 1 00 ı 148 M2. 

A. 1510 Üı-Uncü Knratas I lfthane 
ı k.a 76 mcı "'nk G69 

t tJ 6 D } 79 1\1::! 
A. l511 Üı" cü K::ır t J .. 1 ılınn 

ark... • l llOkak 64İ) 
7 p 1 10.5 M2 

5 

5 

A. 1512 ~ } n ına Il lil Rıf t 330 
pa c d. 683 nd 1 nnrs 1 34G 
817 M2. 

A. 1514 Salhan ına Orhaniyc ye- 21 
ni 274 eti soknk 689 nda 5 
p. rsel 92 l\'12. 

A. 1515 Salhnnc a Duy u soknk 30 
691 da 8 pa l 194 M2. 

A 1522 Sdh ne ma Is h k 16 
1717 d l p:ı. 1 201 M? 

S 20 A 1523 S h"n M Jcı •h n 
1717 ndn 2 pa~ 1198 M 

A. 1524 Salh ne Ma. lıl ne c el 16 
1.40 1717 ada 3 na 1 12 12 

A 1525 Salhan ma S ·l.ım t k. 16 
1 '117 ndn 4 parsel 176 M2. 

5.40 A. 1526 S !hancı ına. S ll\met ok 16 
1717 nda 5 parsel 199 M2. 

A. 1527 S lh ne mn. S l et k 16 
1717 nda 6 pa l 2 4 M 

240 00 A 1532 B , l Tasoca 
86M? 

3 

62 1.20 A 1535 S 1 nne M I 
1718 ndn 2 parsel 1 1 ?. ? 

A. 1536 Snlhnnc Ma. Id 11 • k k 62 
1718 da 4 t> ı 1 15 M2 

A 15 7 S h, n1:1 Mn. T 1 l ak 62 
1.40 

1718 ada 3 n 1 l M 
2 00 A. l 538 S: '1 ne Ma. S l t 

3.00 

l.40 

L40 

5.80 

1718. dn 7 par 1 144 J\! 
153 Sa han Ma. O n y ' 

Scl.ım t snk k 1718 ada 
62 

5 ı.>arscl 151 M2 . 
A. 1540 Salhane Ma. S •l met sokak 62 

lil8 ada 8 ~ rsel 209 :M2. 
A. 1541 S lhane Ma. St'l t nk 62 

171~ da r. pa l 186 M2 
A 1542 Sn1hane Mıı. I.cıl ha }tak 62 

5.00 1718 ada 1 par 1145 M2 
A 1543 Sulhane 'Mn. lsll'ıhan<! kak 62 

1722 ndn l pars 1 247 M2 
6.20 A. 1544 S:ılhnnc Ma. İ ltJmnc sokak 62 

1722 nda 2 parsel 213 M2. 
A. 1545 Salhane Ma. Islah n sokak 62 

6,80 1722 ada 3 oarsel 200 M2. 
A. 1546 Salhane Ma. Ilfth ne kak 62 

1722 ada 4 uaıliC!l 182 M2. 
7.80 A. 1547 Salhane Mn. Isl.lh ne kak 62 -

1722 da 5 t>arscl 269 :M2. 
A 1548 Snlh n Ma. IsJUh ne ~okak 62 

6.80 1721 ndn 1 pnr l 356 M2. 
A. 1549 Sulhnnc Ma. L ı UınnP sokak G2 

1721 nda 2 pn ı 233 50 M2. 
6 60 A. la50 Salhan Ma. Islah ne sokak G2 

1721 oda 3 parsel 220 50 M2 
A. l 551 Salhane Ma. ı lAfıaııe soknk 62 

6.40 1721 ada 4 P.'\rS 1 199.50 M2. 
A. 1552 Salhane Ma IslAhane oknk 62 

1721 ada 5 parsel 182 M2. 
6.80 A. 1553 Salhane Mn. Islabane sokak 62 

1721 ada 6 pnrsel 162.50 M2. 
A. 155' Salhane Ma. İsllilıane sokak -

Arsa 1038 00 

Ar n 258.00 

Arsa 152.00 

145 7.00 

T rla ôOOO 

Turla 12000 

Ar 17.00 

Arsa 16.00 

Arsa 20.00 

Aı-sa 11.00 

13.00 

A 14.00 

Aı-.;a 15.00 

Arsa 160 

A 16.00 

11!3 00 

17 Arsa 9.00 

Arsa 19.00 

1000 

A 1000 

Ars:ı uoo 
Arsa 9.00 

Arsa 10.00 

Arsa 1100 

A l9J.OO 

A 7.00 

Ara 00 

Arsa 700 

Ara 7.00 

8.00 

Arsa 10.00 

Arsn 7.00 

A 7.0 

Ar 12.00 

Arsa ll.00 

A 10.00 

9.00 

Arsa 13 00 

Arsa 18.00 

12.00 

Arsa ll 00 

Arsn 1000 

Arsa 9.00 

Arsa 8.00 

Arsa 7.00 

M 6/1 kapu No.lu ~rsa 
412 Göz.teoe Ameriknn m kt bı la11 ı nda O No lu sokak 935 

ada 9 uars l 381.75 M. M 4 4 apu NoJu arsa 

145 35 

57 15 
207.60 413 Göz.tepe Amcrik n :ıeklcbl karşısında 90 No lu okak 935 

ndıı 7 oarscl 435 75 M. M. U2 kapu No lu arsn 87 00 
414 Gbztcpe Amerikan ın ktcbi k tsısındn 90 ro lu sokal· 935 ada 

129 40 5160 6 parsel 647.25 M. M. 4 1 k p: No J 
· 415 DarnJ.( c umw·be'r 1.l27 No. ltm kak 1414 ndn 7 pnrscl 35 

M M 31 y nı 53 t 1lı h ne. 1 00 
30.40 416 Knhram ıılar Kuruçay 1517 :'1 . Sc t t o k J376 nd 18 

pnrsel 85 M. M. 41 ycnı 25 tailı han O 00 
Yuknnd :!fnztlı cm\' lın peşm p::ıra vc~n ıkincl l rtip tnsfı}~ vcsıktısl''tlo 

1.40 bedelleri ödenmek Uzer<'
1 

8
1
2

1
1941 t'!ih1~n4d1 n ithiba

1 
ren,~! d,gUnf mUdde~e mil UU· 

1.avedel e konulmustur. ..,tt e eri 24 ~ ~ tan ne mll!ı ı ı>aznrtesi R n 

12.00 t 14 tedir. Talini nl\ mu~A~~.men 1bedı· ~1 rlk UzUendilrndlU~Unytttdd u7.5 dkckpozıll to 
akoesi yatırnrak ~ cm\1 m zk\u"Un Mı ı Em • m ~ e m t ra· 

24.00 tış komisyonuna murnc.tntlcrl ilftn olwlUr. 447 (354) 

340 

3.20 

4.00 

2.20 

260 

2.80 

300 

3.20 

3.20 

3260 

180 

3.80 

2.00 

200 

2.20 

l.80 

2 00 

2.20 

38.80 

l.40 

160 

110 

1.40 

L60 

2.00 

1.40 

140 

2.40 

220 

2.00 

1.80 

ÇAMALrJ ruzusı MVDVRLVCVHDEH : 
1 - Tuzlamızda yapılıcnk dnhıli su teslaatı açık c:ktUtmeye konmu§tur. 
2 - Kr H bedeli 4 1 68 Ura 6 7 kunış ilk teminatı 3 12 llıa M kunı§tur. 
3 - Bu I~ alt kC§lf, ,artname, proje her gün mlidürlüğilmiıı:de ve lmüı 

ba9 müdürlüğümüzde gör\llebilir. 
4 - ı td<lilerln ihale gUnU olan 2 t/2/941 cuma günU oaat 14 de mudür

lüğümüzde müte kk11 komisyond hazır bulunmal n. 
6, 12, 20 412 (224) 

IZMİR DEF ERDARL CIHDAH : 
H ver ve Ccvdetln munın le ve istıhlftk vt'l'gilerl ub sine olan 1056 lira 88 

kuru ıslihluk vergı i horcund n doltıyı hacız edilen Akdeniz mahallesinin Mi· 
m r K ın lettın cadd inde kfiın 82-84 ayılı \•e 960 Ura kıymetlndP'kl ma~a· 
zanın borçlularn nit olnn 8 hl ed 2 hlsı vılayet ıd re heyeti karmile 21 giln 
ınUdd 1.11.: mil 2 ~ edc~c çıknrılmı tır. Toliple'lin 5 Mnrt. 941 Çıırşamba gUnil saat 
15 t \ i}A + fd r<- h t ne mÜrat"aatlart j]fil\ 01W1Ur 

12-19-21).....3 526) (360) 

EFTERD RL CINDAN : 
O m n o •lu Maksudun B tur k b ınc olan 299 lıra 49 kurus kazanç \~r· 

g' borcund n dolayı hncız edıl n ıldnci Karata 150 sayılı Sakızlı sokaJbııda 
5 kapı No.lu \'c CGO lira kıymetındeki Furun vıU\yct ıdarc hcs eti knrnriJe 21 
gUu mlidd ·tl müuı ·oo ·~ çık nlım hl'. Tnlıpl~in 5 Mm1 9 l Çnrşamb gUnCI 

at 15 tc vil.+lycı d re hı>vMinc ınil.racıuıtl rı JIAn olunur. 
12-19-26-3 524 {361) 

T. C. ZiRAAT BANKA IHDAH: 
l 1nn hara kadar u b r 1 k Uzer tadil cdll"n ki U rl ğıda g!Ss-

t rılını tir 
Günler 
H r gün 
Cw rtc ı 

Sabah 
9 30-12 
930-1130 

329 (363) 

ö leden sonra 
14-16,SO 

Bronşitlere 'ATRAN HArKI EKREM 

BELSAMITOL 
idrar ollan iltih bı, had ,. mUz

nıln bel 0J':'uklu~1, idrar zorluklar&. 
m nne ..:c prosltıt iltihabı ve böbrek 
hastahklanmn teda' isind t iri çn· 
buk 'c knt'idir .. Eczanelerdcıı ısrar
la BEi !':A ıiroı. n ~ ınız. 

Umumi tı yeri : 
ıı dolu l~L: tlcposu .. İ tanbul 

1ZMlR BELEDlYESINDEN: 
~ clp. rıl 

yılı sokakta mevcut ' çil iv<' ek 
c;ckilde sh'Iilml kaYTil rın k ime l ve 
yenn t dy i, fon. i 1 ri mUd rlaıtnn
d kl k if ve nrln m i ve~ıle nçık ek
siltm~ c konulmuştur. Kesif bed 11 247 
lirn 40 kunış muvakkat t min tı 1R 11-
rn 55 kuruştur. 

Taliplerin teminatı b bankasına ya
tırıırak mnkbuzlanle ıhale tarlhl olan 
17-2-941 Pazartesi gUnU saat 10 da en
cilmene mtlrncn:ıtları. 

2-G.l -15 3GG (192) 

1 - Salhanede 268 ncl sokaktan 

Doktoı ()peratCSr 

DARJOKE 
lZMlR ASKERJ HASTAHA.NESl 

KULAK, BURUN ft. BOOAZ 
HASTAUKLARı MOTEHASSISI 

ikinci Beyler tokalı No. (80) 
Hastalarını bs gün ötleden soma 

luıbul n tedavi eder. 

DOKTOR 
Avni Bir HeJıim otla 
1 ı· AS. llaı tan i \\ulak, Doğu, 

llnnın nıüt h ısı 
iııtı tahsilini Fraıısadt• ikmal etm~tiı 

Uer pn hasta kabul eder. 
IUAYENEHA 'ESf : l\lanisada • 

hmir cndd 1 No. 115 

ZAYt 
12/8/1937 tarih v 459 No.Ju tu

dilmameml kayhttiğlmdcn ~c yenhinl 
olacağımdan cııL:hlnin hükmü olmadığı 
nr ılô.n ederim. 

. K. Kollcjt tale'beal 
Yudlt Sldl 

497 (362)' 

Orhan Ural 
denize kadar aeylap zamanlarında top-

2·® lan n sulnnn akıtı1m sı ıçin l 00 metre 
boyda kc.nnlızasyon yaptrrılmasr ifi, 

S GO :>azı ıılcrl müdurlüğundelcl ke if ve tart· 
,.40 namesi veçhilc 21-2-941 cuma gUnu a

nt 16 ya uzatılmıştır. Ketif bedeli 664 
2 20 lba 5 kutu§ muva1ckat temlnntr J O lira

dır. Taliplcrın teminatı fa bank •ına )a• 
tırnrak makbuz.laril taylq edilc-n 1eun 2

·
00 

ve .aalte encünlenc müracaatlan 

Karikatür 
albün Ü 

Nel ia renkli bır ka ... 
palt içinde yüzlerce 

karikatür 

ı 80 2 - b.:mır şehir rehberi kli l"lcrlnin 
dört u.nk uzerine 2000 adet tabettlril-

1.60 meal işi Jilll.J ileri mudurlüğündeki şart· 
namesi veçhile 21-2-941 cuma günü 

8.80 1'121 ada 7 parsel 143 M2. 
İzahatı yuknnd.ı yll?.ll.ı gnyrl menkullerin ı>cşln bedelle satışlan 24/2/1941 

tarihine mllsndlf 'PftU\rf si ı:rUnU saat ONDA ihaleleri yapılma)c füeıe nrttııma. 
60 yo konulmustur. 

1.40 saat 1 6 va uzatılm111tır Muhammen he. 
dt>li 528 lira muvakkat t minatı 39 lira 
60 kuru tur T lipl~rln t m n tı it han· 
lı:asına yatırarak ma1'.bu2la.r le tayin ~di
len gün v atte encumcnc milracaat• 

Yakında 
çıkıyor 

1 - İstekli olanların hlıalP.rında vnz.ı ı depozito akçclcrlni wzncmizc 
77.40 rak arttınnay" ~rmc1crl .. 

2 - Müza~·ede sırasında vmlen bcd l muknddcr 1 ıymetı geçuJ:i tnkdlrd 
18.801 taliplerin dcı>ozitolannı nlsbet dairesin le tezyit eylemeleri -.:c mUhUr 

rumlıuın mUhUrlcrini NotC'Tde.n tasdik ettirmelcrJ . 12 - 22 (356) 

1 n 2A ('357) 

n p :ı.annda 
tıl , o 9) 
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~A İFE 4 YENi A$IR 

SIYASJ VAZİYET ----·--- B. Ruzveltin mümessili 
ınoiltereden dönügor 

HAVA AKINLA .1 
Romanya ln~il- 1 ·ı- t .• 1 h n~ ız ayyare-
tere ı e mu a- 1 • h H. b. k · 

b 
• ·.. erı eryereateş ıç ır uvveı 

re eye mı su- maneviye lna_ i-

GÜ~ÜN MESELESi 
Bı..I~aristanda 
Alman askeri 

var niı? rükleniyor? saç~yor .... 
-·- ' Almanya, Hollanda, lizlerinkinden Royterin diplomatik 

ispanyanın sulh ta- Afrika, Rados ve T e- iyi lamaz muharriri buna pek 

---··---

va sut unda bulun- pedeien bombalandı LIZBONA GELEN MOrAESSIL. ihtimal !'er mi yor 

ması, .:~~!,~~!~~:: ... RADOSA GAYET ACIR ÇAPTA BOYU: SOYUYOR ROM NY DA ÇOK_ ALMAN BU· 
r n n neSTıyatı \e Amerikan dev- 80 BALAR TILDI LiLbon 11 (A.A) Anı ikay..ı dôn- LUNOUGUf4A ŞUPHE YOK 

lct dan •·•ıının ~o· zlerı anlatmaktadır -' R · · 
u .. mek uıe.n- lngılk'redt'n ayı·uan, el.'>ı- L d 1 1 (A A) R 

in ( orr.;ılın sözlerı Amerıkada çok sami- Londra 11 CA.A) - Hava nczarctı ta- cumhur Ruzveltın u;ı.,~ m ımess li Hop- on ra · oyter 
mi b r akis uyandırma tır. rafından bugün öğleden sonra teblig kıns Lizbona gclmış H •..ız tecilere şun- ajansının diplomatik muharriri ya-

l van g.:ızeteleri ıse Çörçilın nutku edilmiştir. ları oy lemi Ur: zıy9r: 
An. • .ı umumi efkannı aldatmağa Bu ı:ccc bombnrdunnıı ta:\ynrelcrimiz - Rci icümhuı Ruzvdtı gonnedcn Romanyada Alman kıtalarının 
m u olduğunu iddia etmektedirler. HaııO\r iizcrinc c;ok şiddetli bir taarruz e·wel size hiç bir se~ söyliyemem. Yal- tah§it edildiğine hiç §..Üphe yoksa da 
nu < L teler Bingazının işgalindenberi :\ rıpmı !ardır. Bu harekette kullamlnıı ıuz ln iltercde gördüklerimden çok iyi Sofyaya trenlerle Alman kıtaları 
haly ,11 halkına Trnblusta ingilizlerin filo'\ u ıneımıp tayyarelerin yiızde dok- bir intiba hasıl et.tiğimi söyli;ycbilirim. 
lrnL ıdıkl rı zaferin harbm neticesi üze- sanından fazlası hedeflerine vnrnuşlnr- İngiliz milletinin ve İngiliz imparatorlu- geldiğine dair bazı kaynaklardan çı
rındc miicssir olmıyncnğını telkine ça- dır. Altı saat siiren tnarruzn orta derece- ğunun sarsılmaz kararını tebarüz ettir- kan haberleri ihtiyatla kar§ılamak 
lışn aktudırlar. de müsait bir ha\'ada baslaıımış. Caknt mek isterim. Hiç bir milletin kuvvci ı a- lazımdır. Romanya ile Bulgaristan 

B ınden bildirildığınc göre Alman gece ilerledikçe hava da İl ileşnıi tir. neviye.si bundan daha iyi olamaz. arasında doğrudan doğruya hiç bir 
,nl\hrıl '-rı Çö"r-:1in nutkunda bir bed- Taarruza ilk saatler ('snasında hedef ---------------- J • I aka M 

~ ı..u ı L"J • • ı uemıryo u mün lesi yoktur. Üıt-binlıl.. sı sezmektedir. Nutkun Bal- tutu an uö genın ırna , cenup ve gnrp "> ·---·----- ~ 
kani re n bahseden kısmı ıse ingiltere- kıs:ımlanndn yangınlar 4.;ıknrılı~iır. Bu -)--·~).- d terek hududu lqkil eden Tuna neh-
nın Lalkan devletlerini mihver devlet- :\8Dgınlar müteakiben gelen tayyarelere nq 17. onan- ri geçit için ciddi bir mania teıkil 
lerı aleyhine tahrik içın hır manevrası büyük (aptn jnfili'ıl bombalarım atacak- eder. Hususiyle ki donınu§ olan ne-
tel" kki edilmc-ktedir. lan yerleri aldınlatmırtır. ması Ostandı hirde buz kütle1eri yığılmııtır. 

Ayni Alman mahfıllerı Bulgaristanda Tayyarclerlmizdcn onuncusu bölgcl i 
Alman kttalnnnın bulunduğunu yalan- tcrkettii:i zaman hombnrdımnn edilen tt 

sahanın her tarafından sa:'.\ılanu)'acak topa tu U 
lamakt ve Alman hariciye nezaretinde kadar <;ok adette ~ angmlar çıktıi!ı gö-
bu husu!-lta hiç bir haber mevcut olma- riilmii .. -riir. l ÇOK TESiSAT TAH 
dığını v etmektedirler. Royter ajan- Daha kiiçiik diğer bir filoımız Rottcr- 8 R · 
aınn gö Cörçilin nutkunda Bulgarista- dam limanındnki petrol tesisatım bom- RlP EDiLDi 
na ıı:-, r lan kımmlarm Bulgar matbuatın- bardımnn etmi lir. Hii~ lik yangınlar 
da n r ne &ansör müsaade etmemişıJr. çıkmış ve infiliiklnr vuku bulmuştur. Londra 11 (AA) - İngiliz nıniral-

lNGı L rE.RE - ROMANYA Almnnyanın batı şimalinde müteaddit lık dairesinden bu akşnm tebliğ edil-
Jngilterenin Romanya ile s!yasi mü- diğer hedl'flerle IIollamlada iki hava miş1ir: İngiliz donanmasına mensup 

ıııı ebetlcrinf kesmi~ bulunmasına Ro- meydanı dn bombardıman edilmistir. ,gemiler bu sabah erkenden Alman-
manyndaki Alman tahşidatmm sebep Bundan başka bombardıman servısi- lann işgali altında bulunan Ostand'ı 
olduğuna ıüphe yoktur. Geçen sonba- ne mensup tayyareler dun gündüz bom- boınbardımnn C'tmışlerdir .. 
bardanberi Alman tanklannın, tnyyare- bardıman edilen Bulc•gı1e lim:mına tc>k- Mennilerimiz liman tcsisatma isa-
lerinin, muazzam lıatalımnın Romanya- rnr taarruz etmislerJir. bet etmiş v<' hir çok vangınlann çık-
da bulundukları Almanya tarafından Sahil {(' kiHitına mensup tayyareleri- tığı görülmüşt.i.ir. 
tcbip «'dilmemektedir. miz Cherbourv'u bombardı ııan N!C'rek Kuvvctlcrımiz hasara uğramamış, 

f .>manya bu suretle hiç ferkında ol- büvük yangınlar çıkarını larllır. i insanca da uıvial kaydedilmemiştir. 
1nadan yavaı yavaı lngiltere ile sebep- Bütün bu harck:ıttan ~ alnız. dört t:ıy- • ----·-' - --- ·-·-~ 
aiz bir harbe kaymış bulunuyor. inkıta ynrcmiz üslerine dönmc'lliştır. 
münascbat harp değilse de harbe giden * . 
yol üzerinde sonuncu me1haledir. Ve Kahire, 11 (A.A) - lngiliz hava kuv-
lngiliz - Rumen münasebetleri simdi bu vct.leri karar~!'ıhmdan tt•blig cdilmistir : 
yol uzı rindedir. İn~iliz hava km•\•ctlcri Afrika.nın biitiin 

FRANKONUN ROMA VE BER- cephelerhıdc foalivetlcrine devam <·tmi • 
LIN ZıY .ARETI )erdir. A~ır bombardıman tayynrclcri-
ispanya diktatörü general Franko- ruiz Radosu ı!OYet bii~ iik cautaki bom-

nun yanır.d hariciye nazın Serano Su- balarla boınbalnnus1nrdır. Rir <;ok Uıy
ner oldu ~u halde ltl\lyaya hareket etti- varclerin hnrnt> oldu~ sabit olmu tur. 
fj, orada Mwısolınl ile görüştükten son- Anuıvutlukta Tepcdclen bombardnnnn 
:ra Hitl~rle görüşmek içir. Berline gide- edilmi iir. 

--~-----------ceği öğrenilmiştir' Franko m• gönişecek-
tb? 

H~r halde bu sırad İspanyol dıkta

töründen ispanyanın harbe girmesi is
~ıuniy~f'.lttir. italya bu hale geldikten 
aonrn 8yle bir talep akla pek yakın gel
mez. Bır rivayete göre general Franko
nun aeyahnt! bir sulh teşebhüsiylc ala
kadardır. Filhakika bugün muhariplea' 
arasında sulh tavassutu yapacak yeglı
ae ~ahsiyet genemi Frnnkodur. Fakat 
bugünkü ~ıırtla::- içinde böyle bir teşeb
hü!Ün yapılmasına -dıı pek fazla ihtimal 
"Yerilemez Bir ba .. }.n rivnyet Frankonun 
ee,>ahatini lr.gılt rf' ıle Veyganda am
mnd.ık; mun ı-hetl rlc a1Cıkndnr gör
mekted r 

Alnı nlaı ener 11 Veygandın lngil
ter blrllğ yapmasından korkmak
tadırlar. Cenera: Frankoyn yalnız bu 
mak ta matuf hır i11birliği yapmayı tek
lif edeceklerdır. Şimdılik bu ııeyahatin 
Hıtl r· :ziynrctirı1 ıadeden başka bir 
rn k ta ntfedilmemesı daha doğrudur. 
Hıtler Piren'" hudutlarında general 
Frnnkoyu :r.ıyaret etmişti. Bu ziyaretin 
iadesi bir dıplomntik nezaket icabıdır. 
Almanynnın hunu lspanyn hükümetine 
bn•ırlcılmı olması muhtemeldir. 

rRö.NSADA VAZIYET 
Mare~nl f'eten Fransa tcşktliitı esasi

,e ıne ait ba7ı mühln:. kararlar almıştır. 
Kendisi itin devlet reisliğı yapma na 
maııı çıktığı takdirde amiral Darlanı 
kendisine halef tnyin etmektedir. Diğer 
bir maddeye p:Örl' nmiral Darlan da bu
nu yapamı} c-nk vaziyette bulunursa 
m lı kon e~ n k riyetiyle intihap ede
«ği h&iye• bu ' zıfeyi görecektir. Ar
tık J..a,. lin <."sk: 'aziyette olduğu gibi 
Pet~ne halef olm s bahse mevzu ol
mamaktadır. 

JAP0!'.'1' ANIN YENİ NİZAMI 
San.c:~ydan ,gelen bir habere göre, 

Jnponv<ı Hındiçini ile Siyam arasındaki 
lhtıl!ifı hal bahancsivle Asyada yeni ni
:tanıını t h: •çalı maktadır. Japon hükü
meti Tok\.oc'.ı bulunan Fransız ve Siyam 
hcH•tl ı ıne >irer muhtıra vererek her 
scyd.t>n t vv 1 Jnponyanın Asyadaki rilç
lıanlı \a7jvt:tıııi tanımalannı istemiş ve 
a ıl sulh nıüuıkcrelerlne iki milletin bu
nu tanır a andan sonra başlanabileceği
ni bıldır ıic;tir 

Asyada Jnpon nızamınm tesisi demek, 
cnard kı m ıl l.ctlcrin sulh yoliyle is-

th;~~~tı:~tm 1 ~ıf.~ HAZIRLiôl0 

k dı lnRiltereye yardım et-
11 • 1 nmak maksadiylc 

tırın karar vermiştir. 
nın n fc.dl."ral borçları 

· ltm •e karar vermesi 
ı 1 r y ·ardım ve si
li 11 c k ciddi bir surette 

ö t rir. 

Sof 1\. A) - Bul"'ar aiansı bil-
dıriyor : Diın at 23 30 da büvük bir 
ruratlc it kte olan bir marşoındiz tre
ni Drnmn<nln Carıbrut arasınchı yoldan 
tıkmıstır. 

Uz.ak Şark - lngiltere 
• 

Sinı?'apurda ;> 

bin as ter tah
ş t edi d. 

icabında Ja11usturaJ:ya
dan tal1:vare ile aslıer 

de getirileceıı 
Nevyork 11 (A.A) - Tns ajansı bil

diriycr: As osyete Pres ajansı Singa
purda 90 bin nsl.eriıı tnh it edildiğini 
bildirh or. Hava "e deniz iisleri ile istih
l:amla~n inşasında on bin i c:i çalışmak
tadır. Keza mikdarı Rnıı~on J!arnizon 
hududunu teca\ üz cdt•n mühim lnıvvct
ler tnh it edilnıistir. İncriltcr€'nin se\•ldi1-
ceyş plftnı Siıı"npur hava kmvetlcrinin 
Raı}t!on ve Rnndonn mıklini dl'rpiş etti
ği ı:ihi Anıstunılyadan Sin~apura tay
yare ile kstnat nakli de dcrpi edilmek
tedir. 

Japn va üstünlüğünün 
kabulünü istt vor 

[ Ba~tarafı 1. cı Sa1ıif ede ) 
dan kolaylık gösterilml'si husu~ıın
da ısrar etmistir. 

Asıl sulh müzakerelerine iki 1arn
fın bu hususu kat'i olarak kabul eı.
mclerinden sonra başlanacaktır. 

Resmen teyit edilmiyen ve kont.
rolüne imkan bulunmıynn bu ha
berler umumiyeti<' iyi haber alan 
bir rncnbadan gel niştir. 

Konferans dün tonlanmamı:;o ve 
bugünkü celsesini de Japonvamn ta
lenlerini tetkike hasretmiştir.· Res
mi mahfiUer bu hususta mUtalea 
yürütmekten imtina etmektedir. 
Dün neşredilen resmi tebliğ snrn-
hatsız olup müspet teklifler etrafın
da gö~UldUftünil bildirmektedır. 

P. Cörcilin son nut . . . 
ku ve Yunanlılar 

YUNANiSTAN YENi BiR HIZLA 
VE CESARETLE HARBEDECEK 

Atina 11 (A.A) - İngilizlerin Binga
zide ve Cenovnda knznndıkları muvnf
fakıye1in d rhal arkasından B Ç'örçlJ 
tarafından söyl n n nutuk biıtün Yu
nanlıları fevkalade tesd C'tmistır. Nutuk 
hakkındaki ilk mütalenl:ır dün akşam 
m tbuattn cıkmı tır 

H tıya t i d ôr kı: 
B. Cörcıl Akdrnızd t \ ı edici vazi

yetı · t n hiı in h. d 1 den balr-c t
mistir Mu olını hakkında istihfaikfir 
bir licnn kullantr. tır. 

Etnos zet i dıyor i· Bu hc>vnnat-
tan Yunanlılar musterek du mana kar
şı mücnd fo.} e d \ a kın } c nid n kuv
vet almışlardır. 

ARNAVUTLUKTA HARP 
ŞIDDETLE~tGI 

[ Baııtaraf ı 1. <'İ Sahifede ] 
nehrinin nıenhaı civnrında her çapta 
toplar fonliyct h lındedir. Yeni gelen 
uz.un menzillı 1 n°ilız toplan ateşe işti
rak etmi tir 

Dlin ı;, hah erkenden, dü manan geri 
hattı arknsınd.ı şıddetli infilaklar kay
dt-clılmiştır 

l..ondra, 11 (A.A) - Aaoayete Pj-
resin bir haberine göre Amawtlukta 
Avlon)a, Draç ve Sen jan Medua liman· 
lanna Itnlyan takviye kuvvetleri gel
mektedir Arnavutlukta halen 300 bin 
ıtalyan askeri vard r lngilizlcr Yunan 
ordusuna büyük miktarda harp malze
mesi ve tayyareler vermektedir. Yunan 
tayyarecileri Mısırda talim gönnekte-
dirler. • 

YUNAN RESMi TEBLtct 
Atinn, 11 (A.A) - Yunan ıesmt 

tebliği. Muvaffakıyetle tetviç eden ma
halli harekat vukua gelmi tir. Hnva kuv
vetlerlmız üç düsman tayyaresi düşür
müştür. Tayyarf'lerlmizın hepsi ü•lerine 
dönmü tür. 

Atina 11 (AA) - Yunan emniyet 
nez retlnin dünkü tebliği: 

Dü'llnan tayyareleri Colosa, Yanyn 
civ;:mna Prcvezeyc ve garbi Morada 
bir köye taarnız etmişlerse de bu mınta
kalardn siviller arasında pek az telefat 
vardır. Maddi hasar da pek azdır. Bir 
kiliseyf' isabet vaki olınustur. 

Alman va ve Fransa 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede 1 

Alman siyasi mahfilll'ri kııta bir müd
det sonra Lavalin yeniden hariciye ne
zaretine geçirileceğini ümit ediyorlar. 
Pek muhtemel olarak, böyle bir netice 
Alrnanlann arzu ettil leri bir hal sureti 
olacaktır. 

Alman hariciye nezaretinin Tunus 
haldcmda Alman bükümetine atfedilen 
niyetleri reci etmesine rağmen davanm 
esasmı Fransız filoıu ile Tunustaki üs
ler teşkil etmekte devam ediyor ribi
dir. 

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

BUı.GA~ISTANDA AlMAX 
ASKERi YOK MU? 

[ Başta rafı 1. ci Sahifede ) 
duğu fikrini izhar edilmektedir. 

YUGOSLAV GAZETELERJNDE 
Londra, 11 (A.A) - Royterin Bcl

grnt muhabiri bildiriyor: 
Çörçilin nutku Yugoslav gazetelerin

de balkanlar hakkındaki bütün telmih
ler c;ıkarılarak ne!lrcdilmiştir. Resmi 
mahfillerde nutuk hakkında hiç bir mü
talea yürütülmemiştir. 

------------~----~---

a ada veni 
• 
ı er ya ıvor 

n ar uaıtJur Jıa.Pilele
~- i mu a aza edecelı 
Orttava ll (A.A) - Kannda mühim

mat n zı: reti, vapur kafilelerine refakat 
içirı 35 Korvetin Kanndada imal edil
m• kte oldu runu, en geç önümüzdeki 
Mnyı ta de ha 14 Korvetle 15 mayn ge
misinin bitirileceğini bildi~c;tir 

Parıste mahruJıat yoJı, 
yiyecelı ıe gelmiyor .. 
BcrJin, 11 (A.A) - Tas ajansı bildiri-

yor : Doyçc Alı:teınnnya Caytung gazc
tesiııin Paris muhabiri sunlan yazmak
tııdır : 

Pariste mahrukat fıkdanı hüküm sür
mektedir.Paris köprillcri altından hiçbir 
gemi geçmemektedir. Parisliler buna 
bakarak yeni bir felaket karşısında ol
duklanna hUkınebnektedirler. Cünkü 
nehir yoliyle k<hnür ve ı>atates 11evkiya
tına büyUk ümitler bağlamakta idiler ... 
Bir çok Parislilcr ısınabilmek için kahve 
ve lokantalarda oturmaktadırlar. Du
man çıkarnn bacnlar Paris için artık bir 
lüks olmuştur. 
YUGOSLAVYADA 
Yabancı tayyarelere 
ateş açıldı .. 
Moskova, 11 (A.A) - Tas ajansı Bcl

~rnddan bildiriyor : Politika gazetesine 
göre 9 şubattn Adit·yatikte bir Yugoslav 
şehri lizerinde beş yabancı tayyare gö
rü lmüş ve derhal nlnrm vel'ilmiştir. Tay
varc dafi bataryaları ateş açmışlardır .• 
Alarm verilince halk bodrumlara ve sı
ğınaklara iltica etmislerdir. 

Uz.ak Şark ve Amerika 

Ja o ~e işle
mesine karşı 

tedbirler 
Amerilıa, AvasturaJya 

ve Yeni Zelanda bir 
anlaşma yaptılar •• 

Nevyork, 11 (A.A) - Ncvyork Tay
mis J:?azetesinc göre Birleşik devletlerle 
Yeni Zelanda nrasında diplomatik mil
messHlcrin bulundunılmasına karar ve
rilmesi, Pasifik memleketleri arasında 
daha sıkı bir iş birliği tesis edileceğine 
delalet etmektedir. 

Vellingtondan gelen hnberleı:de Avus
turalya ve Yeni Zelandın birleşik dev
letlerle Pasifik okyanusunun cenubunda 
çıkabilecek hadiseler hakkında bir an
laşma yaptıklan bildirilmektedir. Bu 
anlasına He. Pac;jfjk okyanusunun cenu
bunda Avusturalya veya Yeni Zelanda 
dol'..'l'U bir Japon genişleme hareketinin 
ihdas edeceği tehlike derpiş edilmiştir
Müzakere edilen meseleler arasında Sin
v.apur deniz UssünUn Amerikalılar tara
fından kullanılması ile iki dominyonun 
iaşe ve teçhizatı bakımından derpiş edi
lecek kolavlıklar ve Amcriknlılann 
bunlann tayyare meydanlarından istifa
de etmeleri :gibi noktalar vardır. 

lngiliz memurları Ro. 
ma'1yadan ayrılıyor 
Bükreş, 11 ( A.A) - İngiliz elçiısile 

1efaret ve konaoloshaneler memurla
nnın ayın on beşinde Bükreşi ter1cede
ukleri anlatılmıştır. 

Londrada Budapeşteli 
bir Jıadın tevıııı edildi 
Londra, 11 (A.A) - Bayan Hnvct 

Efingan dahiliye nezaretinin emrilc tev
kif cdilnıiştir. Bn. Haven, Budapeşteli 
bir kızdır. 1938 senesinde Kori Efinga
ııın varisi Lord Haven Efingaın ile ev
lcnrnisti. 

Fransa vaziyetini 
de~iştirmi yor 

FRANSANIN FiLOSUNU VE OS 
VERMIYECEGI ANLAŞ1LIYOR 

Kleımoıı ıı~crran, 11 (A.A) - Havas: 
Lö Tnn gozete<;i diyor ki : Fnınsız lıii
kiimetinin v 1yoti delişmemi tir.. Bu 
vaziyet galibe ve Avrupaya karşı dürüst 
hareket etmektir. 

ı~ınndcn hariciye nezaretinden çekil
mc11c en yiiksek ferng-ati ~östermiştir. 
Mcmlel<et kendi«ıinc minnettardır. 

Frnn ızlar i~in ~apılacnk ey devlet 
reisine karsı fam itimat göstermektir. 

Fransız birliği tahrip edilemez ve 
cd" · •eccktir. 

caz 

Yeni bir kanun layihası 
----------------x~x·~~--~-----------~ 

Yol parası hakkında ye· 
esaslar hazırlandı • 

nı 
----~~----x~x~---~------~-

Yof parası miillellefiyeti 6 ııe ıs lira arasındd 
değ· eceJı, uh elif hazanç menbaları o anJOI' 

bu ve giyi müfıerre oıaraJı ı;erecelıler •. 
Anka , 11 (Telefonla) - Nafıa \C'- tut ırı 24 lırad.ın no1u.ruı olanlarla d<'deı 

kfiletı os \e koprtiler kanununa <'k bir m urlar nııı y vcrgıl rı de 6 lir lr 
knnun ı:vihn ı hnzırlaını br. Bu la\ ihn c ktır. 
ile yol paıalarını tahsil sureti ve mık- Bır sen lık bma vergısı tutan 40 r .. 
darı yenı esaslara baglanmakta, çalışan öan 120 lira\ a kadnr ol, nlnrdan 6 ıra. 
kadınlarlll da yo} parası Vt•rmeJeri C~D~l 120 Jııadnn 20') )irnya kadar o}anJardaıJ 
konulmaktadır. !} lirn. 200 clf'n 300 liraya lcadnr ol. nlat"" 

Luyihndaki hükümlere ~öre bilümum dan 12 lirn. 300 den fazla olanlnrdan ela 
devlet memurlnrivlc senede en az 24 li- 15 lıra nlınacaktır. 
ra kazanç veya 40 lira bina vergisiyle Müteaddit binalara ınütesamf olaJl 
miikellef olnn hnkıki ve hüluni şahıslar veva muhtelif ıııenbalardan kazancı olaO 
a,.c;ağıdaki yazılı mikdarda yol parası ile miikeJlefler bunların her birindl'n nytl 
mükellef olacaklardır : nvn yukaı ıdnki nukdarlarda yol parası 

Bir senelik kazanç verr.ileri 24 liradan verccd(lerdir. Bu hlikümlerin ~iıınuliJ 
75 liraya kadar olanlnrm yol vergisi 6 dnhılınc ~mniyen IS yaşından 60 :y:ı;;ınJI 
lira. 75 liradan 125 lira, kadar olanların kadar erkekler ı;enede 6 lira yol paraSI 
9 lira, 125 lirndan 200 liraya kndar olan- vC"rl cc>klcrdır. 
ların 12 lira, 200 liradan fazla olanla- Yol para ı c:-en..,de üe tak~itk> taJısil 
rın 15 lira, bir senelik k32.allç vergileri olunacaktır. 
.-,,,~--~~·-·-·-R-'l ... _f_4_• 1- -il-·-·-..._ - -·-·- -·-·-d---~ 

Çalıştırılacak mahkôm
lar tefrik ediliyor 

Hapishaneler umum mitdiirü jstanlJaJa giUi 
İstanbul 11 (Yeni Asır) - Hapisha

neler umuın müdürü Baha Anknn Üs
kUdar ve lstanbul ceza evlenndc tetki
katıa bulumnak ilı.cre şehrimize gelmis
tir. 

Diğe.r t."U'aftan. Nafıa i~lerinde calıs-

lınhcak olan mahkUmlar her iki hap»
h nco~ pcydf'r}l y ayrılmaktadırlar. tın
ı-alı, 7..onguldak, KarabUlt ceM evlP?i~ 
sehnmıui n V(' cllğc,. yerlerden nınh
ku.nfor göndl"tıl ·rek mt'z.kur mües:; se
l<.>nn l.:ıdroları geniş] ülccektir. 

• •••-•-n-P-•-•-•-•-•-•....n-•-• o-•.._....._,.__.. -o-•-~• -· ·-.-..-..;: ...... 
Hatayda seylip büyük 
bir feliket halini aldı 

Antakya 11 (A.A) - Hatayda bir felaket h lini alını olan Asi ve Arou'k 
ovasında Afrin nehirleri göriilınemiş d~recede ta.~uur;tır Bır çok köyler sulat 
altındadır. Bu mıntakadnki köyler hnlkı yiiksck ) M l r nakledilmi§lerdir. Kı
Dlny felfiketzcdclcrc yardım etm~ktedır. 

Bir ka~akçı eroin 
ken zehirlenere 

imal eder
öldü 

İstanbul 11 (Yeni Asır) - Eroin kn
çnkçılığındnn dolayı mahkum olduktan 
ve cezasını tamamladıktan sonra tekrar 
Eroin imaline başlıyan Ziya adındaki 
sabıkalı evinde t.esis ettiği laboratuvar-

Makineye 
Verilirken 

111 JW 

Son ln~iliz hava 
hücumlarının 

tafsilatı 
Y anya üzerinde IJüyüJı 
lJir hava 11ar1Jı oldu 

-o-
Kahire 11 (A.A) - İngiliz hava kuv. 

vetlcri umum! karargihının tebliği: 
Afıikanın şimalinde hüküm süren sü

kO.nct devresi zarfında İngiliz hava kuv
vetlerinin bUtUn cephelerdeki faaliyetı 
devam etmistir. 
Ağır bombardıman tayyareleri dün 

Rodos adasındaki Kaltoyu tekrar bom· 
bardıman ederek hava meydanında ve 
meydan etrafında daiımk bir halde yer
de ~örülen tayyareler üzerine tonlarca 
bomba atını lardır. Bqmbalanm1%Ul in
filikından sonra binalann ve tayyarclc· 
rin alevler ic;lnde olduğu ı"Üriilmiiı?tür. 
10 tay~·nrenin tahrip edildiği ve diğer 
tayyarelerin hasara uğratıldığı. sabit ol· 
muştW". 

dn olu bulw1mu tur. 
ZiJionın Eroın yap; ı C'n patlıyan bi1' 

cam ~İ{icsinden ı an a larla 7.ehirlcne ... 
r<>k öld'ilgü • nJ~ lmı tır 

lngilizlerin maksadı 
--»>---

Rados bombar
dımanlarındaki 

ehemmiyet 
-0--

Mısırla Yunanistan 
arasındaki nakliyat 
daha iyi i$Uyecek 
Radyo gnzetcsıne göre İnglliı taJ r 

releri geı:en aksam Radosta iki tayy.ıtf 
meydanını bombardıman etmışlercliti 
Marltçn tnyyar meydanı adanın şiı ıa
batısındn olup imdıyc kadar bir (Ok 
defalar bombardınınn edilmiştir. KııtO" 
ta mevdanı adanın orta doğusundadır ... 
Burası da bir kac defa bombardımatl 
t.'Clilmi~1ir. İtalyanlar bu meydanları 
Yunanlılar harbe girmeden evvel lsken
dcriyc ve Hayfaya karşı hava taarruz" 
için kullanıyorlardı. Fakat YunanistanıJt 
harbe Jtinnesiyle vaziyet değişmiştir. 

Simdi İtalyanlat' ic;in çok daha mühiJll 
olan Mısırla Yunanistan arasındaki nak .. 
liyattır. Buradı:ı.1. ltalyan tayyarelerinİJJ 
lny,iliı nakliyatını gözetlemek ve onlad 
tnarruz etmek l.şind<> kullaruldıklan ku~ 
vetle muhtemeldir. İnJ(ilizlerin sık sı1' 
bombardımanlarla bu uTak tehlikeyi de 
ortadan kaldınnak istedikleri enlasıl
maktadır. 

Y ANYA HAVALARINDA HARP 
Düşmumn Bredao 20 ve S. 79 tipinde 

tayyareJnden mürekkep olarak Cr. 42 
tipinden 20 tayyare himayesinde bulu
nan büyük bir bombardıman filosu dun 
Yaııvayı bombardımana tevessül efmıs-. A ~RİKADA 
tir. Bu filo avcılnrımızdnn mürekkep bir YENİ İH~AAT 
grup tarafından knrsılnnmış ve bir tane 9'(' 

Bredao 20 tipinde, bir tane de S. 79 dü- Vaşington. 11 (A.A) - Reisicümh~ 
şilrülmüştilr. Diğer bazı düsman tayya- Ruz.vclı mebu :ın meclisinden 680 Jrll~ 
releri hn arn uwatılmıştır. ~·on 118.000 dolarlık bir Jtredinin mil~ 

Dünkü tcbligimizdc Kllisura bölge- celen verilmesini talep etmiştir. ~, 
sindt' vukuu bildirılmis olan muharebe- mali sl."ne için harb v ı "~tinin errr" 
de dı •er üc düsman tuvyaresinin daha nne verilen ıneb ,1 ve olar::ık bıJ 
tnhrip edildi "'i ıo:imdi sabit olmu~tur. tah ıs.ıt istcnmi tır ve en bUyiık k~ 

SARKt AFRİKADA miistnkbcl fnşnntı bitirnw'J.- için sarfe&" 
Doğu 'itnlynn Afriknsında dün Asma- lccektir 

ra gnrı dvnrındn otomobil nsl Jiyc ';Iln~- --------------
zemesivlc dolu bir nvhı tavyarclenmı2 bombalariyle taarruz edilmiştir. -dt 

tnrnfmdnn bombardıman edilmiştir. 7 Subattt> cenup Afrikasınn mcm>"~ 
Kcrctı yakınında bir onnnn kinde bu- bir bomb fılo u Dolu'da yollara ve bjt 

Iunnn iac;e depolan dn hombardıınnn vapur köprü üne pike hücumlarda ~ 
edilmMir. lunmu.')tur. Mlitcakiben pılotlar bu el' 
Aynı böl~ de hır gun evvel demirvol- Ferrondiyi tlyaret ederek hava meV; 

larınrı bombalarla taarruz olunmuştur. nmdaki hangarları tahribe muvaffak 
Kalıma böl~e inde yerli kıtalar te- muc;lardır. • _ .. 

cemmUünc cenup Afrikası tayyarelen Bütün bu harckılttan tavvarelerllP"'" 
tarafından iiksek infilak ve ·men üslerine dorun~ 


