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ilin münderecabndan mesuliyet kabul edilmez 

Allmca 'rd ftAl'J • 
• 

Cflmhuriyedtı ,,. Cii:m1ıurfvet eıulerinCt1 ~i ıııba1tları f'hr ""°" ~ 

AlMAI llYET~ 

Selaniğin iş!{a

line m kave
met edersek ••• 
Trakyayı ve Arna

outluğu İfgaletmekmiı 

latanbultla veni illt 
melıtepler açılı ~or 

latanbul.11 (Yeni Asır) - Bu sene istanbul
lla yeniden 42 ilk -ırtep acılınası kararfattınl
mqtır .. 

YENt ASIR Mathaaaında butl...,... 

ııııvu' LOK HARBi 

Yunan ordusu
nun taarruzu 
devam ediyor -·-

Maannidane ltalyan 

mukauemeti kırıldı 

1fe lıadar Alman asııert 81Pço11 ndtdalllıena meu-
ve talltelllallll'J VGP?.. lıl, esir, sDcUI ue llcwan 
Hedef ingUiz adalCll'ı mı topa almdı. İtalyanlar 
yolısa BaJlıanıar mı? lıuvveı §etiriyOPlar-

Londra, 19 (A.A) - Taymls gazetesi- Londra, 19 (A.A) - Royter ajan• 
nin Almanya hududundaki muhabiri Tepedelen cı ·arında Yunanlılar tarajtıad.atı uw ~düe-n ltalyMı #Witl ı aının Arnavutluk hududundaki muhabi-
bildirlllyor: Eıler Selanildn Almanlar ta- ri bildiriyor : 
rafından işgaline Türkler mukavemet Eae denizi, Çanalı- Son anlaıma ve Bul- Şiddetli yafmurlara rağmen, Yunan-
edecek olurlarsa Almanlann niyeti Trak e · Ja1ar busün hütlin cephe ho,.wa taar>o 
yayı ve Anadoluyu işgal etmektir. İn- La/• ... Almanlar aar aa•e~el•rı· rmlannı idame: etmiılerdir. Fakat ttal-
J(iltereye Akdenizde taarruz plAnlan ise R ~ .,._ e · e · • ~ , ~ yanlara da takviye lotaah abmflanhr. 
İtalyanın donanmasını Alınanlara ver- Kiliıura·Tepedelen nutakaımda y__.. 
me~e muvafakat etmesine ba~lıdır .. Bu lılartlci ltalyan ordusunu hırpa]amalll 
mesele geçenlerde Alınan baş amiralı Eae denizine Barba kan1ıma- devam ediyorlar. Bu ordu bu auntaka-
Reder ile İtalyan amirah Rikardi ara- .._ Y da çok ağır zayiat pahasına iimitaiz biıt 
sında müzakere edilmiştir. Fakat ~mdi- mukavemet söetennelctedir DinkU aüa 
:ye kadar İtalyanlar buna muvafalaıt et- doaru İ)er)evİa JL&k SJ•yasetİ· .. ,iddetli muharebelerin vuku 'baJcha. 
ınemi.şlerdir. Zira Akdenizde mihver bir }it J -Y la p >grad~ ıimalinde IWyanlar Y• 
deniz muzafferiyeti kazansa bile bu çok nanlılann tlddetli hücurnl• .. -~ -L-. 

K ahm ma11 ordı nıtızım ıııotörl1 birlikleri hal al lacak Ç kk ) • • t •t d•ı ---. ............ 
- --------- --------- pa ıya m o ve esasen kat'! bir ana a eyı mız eyı e 1 - nin en sağlmn 1mmında, muvalduıt• 

mahiyette olmıyacaktır. durdurmağa munffak olmutlarcbr. 

Türkive daima jJBiiUiiiiôliBR-iôfi ~!C~l~'fo'Z:.:ın:::. beyan tehdit eder eli diyorlar -~ .:,..ın:,r=.:,. ıı.:; 
Uyanıkbr edildiğine göre Almanya harbi kazan- -·- -•• mitlerdir. De.eli - Moakopoli wıtalllı. 

mak icin evvela Balkanlarda harekete anda Yunan kıtaatı ltalyanlan ...... 
Ankara ile Sofya geçıneği ve manasız deniza)b harbinin Bana yazan raymls flG• .... Bulgar gazetesine ,.~ ~~~rak ilerlemekt~. 

neticelerinin tetkikini daha sonraya bı- zetesl • rürlıler ellerlnl, göre Almanlar da Bal· Dunku gu~ havanın fenalıııı doJ..U.. 
-·---

Garvin «ObserrJer» gaze. 
lesinde yazdığı bfr makale
de beklenen Alman taarru· 
.zunun bütün cephelerde bir
den bo.slıyacağını ve bu taar
razıın paJıalyaya doğru en 
bibillı fl~tletini iktisap ede· 
ceğini ycızmıfhr. 

-arasında teaıı· oltı- rakınnğı i temeldedir. Almanya bu de- • tayyare faaliyeti mahdud o)mUfhlr. 
nizalh harbinde 300 - 360 denizaltı kul- Jıolfarını JıllOlantlf Jıanlarda Sulhun ntaha• YUNAN RE:SMJ TEBLICt 

t 1 fi lanaca~a benziyor. İngilterenin lstiJAm, değfllerdlP, diyor fGHsına taraftar.. Atina. 19 (A.A) - Yunan bafk.., 
nan e gra ar bu deniznltı ha.rbinin neticesi anla'1lın- Londra 19 (A.A} _ «Taymis, Londra 19 (A.A) - Royter ajansının mandanlığmın dün akpm netrolunall 

caya kadar tehır olunacaktır. . . d' ) 'k h . . Sofya muhabiri bugilnkü Bulgar gaze- 115 numaralı resmi tebliği: 
B Alnuın:ra. istediii ~ibi hareket husu- gazctesının ıp omatı mu arrın ya- telerlrun Tilrk • Bulgar bevannamesi Muvaffakıyetle netict'lenen gayretm 

ulgar haPlciye nazı• s1;1nda So\:\etlerden teminat aldıiuu i•· zıyor: hakkındaki nıütalealarım u ~uretle hU- sayesinde düşman müstahlc:em mevzile. 
rınm telgrafı ve B. dıa ed~k tefahür etmektedir. Alman· Türkiye pekiJi bilir iri Ese deni- 1ba etmekteclır: rinden atılmıı ve ağı. zayiata uiratıl-_.ar AAıf ~anm silah altındn dokuz milyon askeri • !_ .. ! 1 ___ .a.!...... .. L L_ .._ _ _: bir Al- Tilrk. B 1 . . ( 300) d f ~, . 1 .. a('"?f UftUft C'ellalJJ hulundufu \C harp endüstrisinden chı a ZI IRIKIUllCUDUe ner •--agı ı;e Ve U garıstanın yırım <=ene- mışlır. en aua eaır a ınmıştır. 
Ankara~• (A.""A') ~ - Bdl* ..... ...... ...)ili ,-ç 7 n ,, r si liJr ıloat. ··- ............. ..,. anlqma Bir.- otom•tıJc • lAhlU Ye ..... n ~ 

gar d .. kJa 89J.'onunun imzam mtlna- fJDenfe al~lftllll~. tehdit eder. Yine petr.aıa Mllr la Jn. Sof.va& umumi memnuniyetle JrarsıJan- hın aldılc 
Simdiye kadar üzerinde çok duruldu- eb t"yl Bulgario;ta n hanciye nazı- gı1teren· kuvvet kudret• f8l'ki llllftir. Re ni Bulgar mahfillen bu an- Tayyarelerımiz harp sahasındaki dU,.. 

lu halde bir ttirlii ~özü]emilen muam· ıı B. Popof ve Türkiye hariciye ve- TU" RK 8ULGA 1 $ m ve 
1 la.,,cınıa ıle Bul • hüküm ınin A\rupa man hedofleTlni muvaffakıyetle hona, 

ma Almanyarun kat'i mahiyetteki taar- kıli B. Şukrü Saracoğlu masında Gti- • R MLA • Akdenizde arlmftır. Türk - lngiliz harbımn d!.§ınd kalnuıkt:ın ibarC't ol n bardıman etmışlerdir. Bütün tayyar 1.-
ruı1anm hangi i iikamete tevcih ede- d ki tel" • flar teati edilmiştir: genel lnmnay konutmalan müessir [ Sonu 4 cü Sn'ltifc>dl' l [ S01 3. ci SahifeıU j 
ceğidir .• İspanla iizerindcn Cebelüttarı- E Şükrü Saraço·ıu bir ifbirliği viadediyordu. Fakat - --- ------ ------- ----------
la, Sicilyadan Dizerteye, Balkanlardan Jf. rkı. c vekilı MASI VE YUGOSLAVLAR Tiirkler kuvvetlerini botu botuna 
8elanili'e sarkmayı istihdaf eden taarruz . ANKARA harcamak İltememiflerdir. Yoksa 
Planlarından mk sık bahsedilmi tir. Fil- B unJ. u Turk - Bulgar beyanna- D • • k 11 bağl ..ı~·ı-
hakika yapılan hazulıklar Almanların ınc: inin imzası münasebetiyle dosta- 8 J d hf •ı el edr,mı 8':~-~-annl 1 •1!_._~IJh uql 
Akdenizde bir cephe kurmak sureti~le ne \e amimi görli teatilerinden 1 e gra ma J • er ır.. 1~ ngı ı&ıenn er za-
ınanen bitkin olan İtaha:\a biraz iiı;tit [ Sonu 4. cü Sahifede] mankinden zıyade Yunanlılara yar-
•e cesaret ı;ererek mill\erin ifibanm ia· ·-- -·- · - · - ·- · -·--·-·-~ ı • dım azminde olduklannı bilirler. 
dE"ye calıştıklanm giistcrecek mahivett.•. - en IJf emnun 
di~lllan)a \C Jtn):yada ayni zam. nn te- Mihıeri" iki silahı: Sinir Belı:ı-ad. 19 (A.A) - Be)graddald 
11&dilf eden Alman tnhsidab bu maksat- mahfiller Türk • Bulgar anlaşmasını ta-
la Yapılmıstır. Almanlar Sirilyadaki ha· d h b ıtıami) le tasvip etmekte ve ltilhassa an· 
va üslcrind<'n iiv<'~ e ve Bingazi ... ·e ve prop uan a ar 1 laşmaıun Balkanlarda sulhun vikayesi 

k " ile Balkan mı'lletlerı· arasında ı~ b·ırlı":ıc.ı· Yaph Jan taarruzlarla Akdeniz hnvzıı- ııq ır; 
aında ingiltcrenin deniz. ha\ a , c kam :\ apıJmasmı istihdaf etmekte olmasın· 

Japonua Şarki Asqada 
nizam kurmak peşinde ... 

kuvvetlerini kendi tılz'\ iklcri altında bu- R.m •h •ı • d~n dola) ı memnuniyet izhar etmekte· 
ltındnnnak \e Jı:ıttn Afrika:\'n sürprizli lfJ) vercı er şım• dırler .. Yugos!av mahfilleri bu anlaşma· so•• mu•• mu••hı•m-
hii ) nın dıplomatık A<'nsı hakkında mütalaa Z cum ar l apma"a nmkkdir olduklan '.,.. "' 
11linhesini \erer<'k ıtcneral Vav'el ordu· dı• fena serdederek tefsirlerde bulunmaktan içti. 
ıuuu Sil't'mıiknda mıhl. rnak ist<'m<'k- en nnp <'t.mektedir. Ayni mahfiller mezkılr de k 
tec1;r1~. anıaşnıarun akdinde Sovyetıer birliiinin ır, yo sa 1ap1-

na11can1ar tizerinde tazyikini arttır· • tt büyük tesiri olduğu kanaatindedir. 
Jnak icin bahane anyan Seriinin !leneral V8ZJye e Filhakika Belgradda hlkim olan fikre ) • 1 •1 
'1avve1 ordusunun serbest kalmasını ~öre Sovyetlerin harici politikası Bal· an )~ er mi 
Yakın Sark emni 1eti namma bir tehli - -·- kanlarda sulhun muhafazasını istihdaf Y 
ke (!) addt'ffi~'in; siiYlediii de unutul- Bir: Amerilıan gazetesi etmektedir. Bu itibarla anlaşmadald mu- • • • 
nuıın~ır. ispanyaya ta ...... uzu kaddemede Türkiye - İngiltere arasın- .raponyanın sulh tavas• 

. Acaba <:an inin bütün cephelerde Ja# ı ö daki pakt? halel "elmediği tebarilz etti- saıa 11e Amel'llı• ınahfU· 
bırden başl:~a<"alnu haber verdiği taar· rnu .eme g rrnlyor.. ?"ilmektedir. . ·~ 
nıza Balkanlar dahil midir? Nevvork. 19 ( A.A) - Nevyork He- Yuı(oslav mUşahitier bu an)aşınanın lerlndeld 1eJUfıld 

Almanya halbnlarda harhi giize al· ra]d Tribün. Alman kıtalarmın İsJ>an- Bitlere temin edeceği yeglne faydanın Tokyo 19 (A.A) - Japon hariciye 
D'lıs mıdır? ya-y_a ıce~esine pek~ ihtimal vermek- ~Jter Almanya hakikaten B~ nuırı lhtsuob mebuan mecllslnde 

Danimarka. :Son·eç, Hollanda \'e Bel· tec:br. Bu gaı:eteye. g~re eğer böyle bir ış~e hazırlanıyorsa TrakyadaJd 800 bin b"Yanatmda Japonlarm mtıttehblt bir 
dka:vı istila ınaksadiyle kullandığı vesi- hareket derpış edılmış olsaydı 1eeneral kisilik TUrk ordusu mevcudunun .... cephe tesisine ve §aNd Alyacla mUşterek 
leleri Balkanlara kar$ı da kullanmaia Frankonun Mussolini ile değil mtıerıe lfnden ibaret olacQ. flkrindedirw. bir malı ahuı yaratmaia azmettiklerl-
tetebbös edec.k ntktir? 1(8~esi icaı> ederdi. Bugünkü ftZ.i- [ S0ttu J dl Sa1t.lfede ] 

Ce'":"-1 Vavvel ordusunun Balkanla- vet ainir harbinin devamından ibarettir. • 
n tehdit ettiii masalına kimse inandın- Mihver harbin bidayetinden beri l>Ulldi 
lamaz. Almnma blnat bilir ki ftalyA en fena vaziyettedir. Ve kaybolan it\
l'unan harbini tasfiye etmeli istihdaf barını propaganda ile iadeye çalışnak
eden hir Alman taamızu bt'iyetle be- tadır. Uzak $arkta bir sinir harbi yapıl
ltnnedikçe f ngiltere Yunan topraklarına dı~ gibi Balkanlarda da Bulgaristan ve 
Ol'dn ~öndem1e.k niyetinde deli1dir. Yugoslavyaya Bitlerin maziye karışan 

ylldınm muvaffakıyetlerini hatırlatmak 
Balkanlar son l{iinlerdc en buhranlı ' "e İngi1teı C'nin orta şarktaki muazzam 

._kikalar ıeçinnislerdir. Harı> kasırga. ~uvaffaJny ferini unuttunnak için 
llnın Balkanlar Uztrine (Öknıek Uzere Jı"avretler sarfedilmektedJr. 
oldutundan hakki:\ le endise edilmi tir. . Mal~, 19. (A.A) - Resmen ~di-

. Tiirkiye ve Bulgaristanın bii~ itk bir it!nı> gore di.in sabah dilşman tayyarele
htisnft nintle sarf ettikleri ~:ı:ı,Tctc ra!- 11 Malfa:"t•a yaklaşırken İngiliz avcıları 
inen buhran tamaml'n 7.ail olnıus \ 'C sulh ha\ alanmıstır. Fakat hiç bir akın olma· 
•rtık tRmam«'n emnİ\ et altına :ılınnus mıstır. 
la:vılaınaz. ----"----------
~erçi iki komsu memleket arasında Cenubi AmerihaJaki 

•Yd~ıamış bir nokta kalınmmştır. 
:uıe:arıstan bu,,ine kadar atdığmuz tcd- Alman aef irleri 
!rlerden hiç birjnin kendisine miiteyec-

: ölma~ı~n.• anlamıştır. Ve yine anla- B~r/ine gidiyorlar 
şt!r kı hl7.lın Balkanların miişterek 

cınn,ı~·et 'c sandetinden başka bir «:-ııdi· Montevıdeo 19 (A.A) - Almanya ~ 
ıe'jız yoktur. Dt'klürasyon kar ılıklı h'r ci i B. L angman Berline hareketinden :1n a ~ ha\ ası içinde böyle bir ruh- evvel Uruguay hariciye nazırı B. Guanl 
L_ d~1~tur. Onun yarattığı müsait Ue uzun bir mUlakat yapın13tır. AJrnan. 
IQIV&YJ wÜ ( • 
, 1 şa ethnn~k için dnha biiyülı yanın Riyodejanero, Boynea Ayrea ve . . 

Habeş· 

llrlkada geni zaıerıer ~-~'§§~~~~!!1"' 
Habeşistanda 

Dant(İ)a ve diier 
iki yer zapto

lundu -·-

ao11DAKIKA 
•••••••••••• 

Amerikalılara g6re 

Balkanlarda ve Uzalı 
Şarkta vaziyet 

Am.,.,,,a gazeı.._.. 
lkdlıanJGPda tefdUae 

Erlıı•ede MIUCllllHIYG ,GÖl'ftlhJG far 
dojpa ileri llm•elıaı Mevyark D -(ti)-! Gaz:eler .. 
deucan edlyoP.. lft'linltlln1 hahia mevzuu etme1ıf 
Kahire 19 (A.A) - Hartumdan ah- devam ediyorlar, Sinppura Avumml. 

nan bir tellrafa &tire İtalyan Erltreal- Jalalarm aelnılf ohnuı a1Akay1 fazlala., 
Din bqbca limanı olan MUAvvaya gi- tJın~~A V AZtYET 
den demiryo]u Ustbdeld Keren mev- Balkanlara ıellnce Nevyork raci'" 
ıkl~ zaptı için yapılan muharebelerin ve g .. zetelerl tarafından yttrOtUlen mii. 
net.icelemneel bu hafta 90nundıa beklen- talealarda B. HitleriD AYftll*)a cen0ıııt 
mektedir. tııgillzler, ttalyım)ann nevml- bu prldye bir alan yapmaktan :ı?yaq'. 
dane mtldafuya ulrqbklan bu phre dtınyanm bu kwıınnda atatUkonun mUııJ 
gltdqe yabJapnalrMdırlar. Son haber- hafazasiyle altbdar oldutu fikri ~ 
len &lre Sudan hududundan (150) ki- ye sUrillmdtedlr. 
lametre 0.S ilden tnailh llmnetleri :tNGtL1'EREfE TORP1TO 
timdi ıc...-tn (75) ldlometN palb\Qe VERtLMESt ~EUESt 
~.Bu lanvetı.r yakında ~yemden 1ıorpito muhnbl 
tt1l7anlann ~ı...ı ile ....._. Wr wrllmell hal&mda pzetelerin fikri b• 
recektir. b batQdJT. 

~olumm ~ Ap'dattaıı - --- - - - --- ·-·- • >L'L• ......._ve Jatalm'mm U.. :ıco: ~ ~~Qaı:ıcaaaı::ıao 
ı-.a:.., ....... ...._._.._ ... ~ ----·-·-·-·--·-.... 
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Hüse, .. in Paşa öldürülmüştü 
~~~~~~~~-x~x:~~~~~~~~~ 

Zorbalar Genç Osmanı topal llfr eşeğe bindir· 
miıler, ölüme doğru götürüyorlardı.. 

Yenı sadrazam bulduğu bu garip ted-ıclıyi tnzyik etmeğe ko~ulmuşLırdı. 
birla padişahı tehlikenin için \'c teı;in F&ıt efendi etrafını alan ve Mustafayı 
tam ortasına atmışfoluyordu... Sullıın ı adi§ah tanıması için kendı ini icbar 
Mustafanın yeniçeriler tarafından oda- eden ocak zorbalarına dedi ki: 
.sın.dan çıkarıldı w ını ve orta Camiye gö- - Fakat bu ad.am nasıl padişah ola
tiirUlUp bu.radA onn biat edilmek füere bilir? Bir zerre şuurd.ın bile mahrum
lıazırlıklar yapıldığını duyan genç Ocı- cıur. Aklı tam olmıyan bir kimsenin hi-
ı"lnn bilyUk. bir teLişa ve iimitsizllğ dii- l:Uet ve saltanatl ser'an caiz olmaz .•. 
ş rek artık ynpncağını tamamiylc c: u·- Şeyhisltımın etrafını saran adamlar 
mıs bulunuyordu. Bunun için Hiiscyin meşin silfilılıkl;:ırma el atıp hançerlerini 
pnşanın teklüini derhal kabul etti.. kınlarından çıkardılar .. Parlak çelikle-

Hilnkar ve saelnı.zam l·anlarma, epey- rin ortaya saçtı!:'l paı ıltıları gören 'e 
ce külliyetli miktarda altın dolu kese- bundan ötürü büyük bir korkuya tutu
lerden de aldıktnn sonra kıyafetleı ini lan Esat efendi daha ziyade mukavemet 
değil tirip sarayın glz.li bir kapısından göstermeğe muktedir obmadı. 
dışaı ıra çıktılar. Koştu.. Sultan Mustafanın elini öp-

A;:?a kapısınn doğru yürüdükleri sıra- mek suretiyle ona biııt etti.. Şeyhislfun... 
da HUseyin pa~ tanıdıkL'lrmdnn yaşlı dnn sonra diğer ülema da birer bi.-er 
bir ndaml.ı karşılasmı.ştı. Hilnk!in da- vardılar, Mustafonın elini üperek ona 
hi tanımı~ olan bu 7.at gizlice Hilse\·in biatle bulundular .. Yeniçeri zorbalnrının 
paşayn eledi ki: cia biat etmeleı ini müteakip artık bu iş 

- Aman efendim. padi,.'-'-ı.hı \anın aı !.< mıırnlanmı-; s:'lyılaıı:ık ~t'nc Osmnnın 
almış, böyle neresc götürüyo muz? yerine Sult.ın Mustar padi.,ah i!Hn f"dil-

- Aba kapısına götürüyorum.. dı. 
- Fakat. bu nasıl olur? Bunu o ya Fakat hakikntte asıl padişah Must:ıfa 

f;Ötürınek bu ~ırnda hiç yab ık almaz. değil, onun anasıydı .. Netekim padi ah:ı 
Yeniçeri Sultan Musmfa)•ı padişah yap- ait salahiyeti de bu kndın kuUnnrırnk. ilk 
mak istiyor. Siz ise bu blçaı·eyi clr~an- lo; olarak damadı Davut paşayı sadarr t 
larınm yanına götürüp on1nrn t.!" tim et- mevkiine getirdi . .. 
mek istiyorsunuz .• Aynı zamnnd::ı, ı:•enc Osımının Rü• -

Hilseyfn pa§a omuzlarını ~ilkti ve .>in pnşa ile birlikte A/!rı 'kapısına iltica 
ıözlerini açıp karşL"ın<Üıkinln yilıünü ettiğini orta camide bulunan zorb:ı.lnr 
iyice sUzdUkten sonra: haber aldılar .. Yeni ı-adrn1.am Davut pn-

- ııw efendi .. Ne.>•e böyle himfınn şanın emriyle O.o:;ınruıı oradan nlıp orta 
laflar söyler durursun .. dedi_ Biz. bunu camiye g~irmek için Ağa knpısına ye
oraya götürnıiyellm de ne ~·apalım? .•• niçerilerden mii rek'kep bir miifrl'ze tıön
Alemin bu karışıklığı el, ha ne zamana derildi .. 
kadar devam edecek? .. Hele bir kerre Knrn Meznk \'e Ccbecihnc:ı, Kel"'ndcr 
Ağa kapısına varalım .. Saltnnat kime uğrusu, Altuncuoğlu gibi, ı>r..kıyaıun elc
mukadder ise onun olur ... Tek bu kar- basısı hükmünde olnn heriflerin hep~i 
gaşalık yatışsın!.. ele bu müfreze ile birlil ... te yola cıktılnr .. 

Bu s&lerl sö~·liyen Hüseyin pa..<;a ~en~ Y eniceriler Aga kapı ına vanp tn Os
Osınanm 'koluna girdi. Ve her ikisi bir- ımınla Hüseyin paşayı yahıla.r ~.:ak la
lücte, luzh ndunlarla yürli}iişlerinde de- ma:ı:. Davut paşadan aldıklnrı tnli:nata 
vam ederek biraı sonra Slileymaniyt'ye ınüswııiden hemen Ohrili v :zirin üzc-
vardılnr. ruıe saldırdılar 

Hüseyin paşa, Osmanla ~ am amı A -:a Hançer ve kılınç tfarbclerı altınd.ı 
kapısından içeriye glrdiAi sırada nıem- llüs~yin pa.nnın işini o cbkikada bilir
nun olduğunu gösteren bir tanda derin diler. Sonra genç Osmcnı topa? hir nn
bir nefes aldı. O bulduğu bu tedbirle kebe bindirip .>ola çıkardılar. 
genç Osmanı kurtnracnğmı umm•diyor- Yeniçeriler tnrafmdan yakalandığı sı-
du.. rada kalasından kavuğunu dli~ilrüp 

Akılsız vetlr hUnki.rln berab<-r k n- kaybetmiŞ oldtı{,'Ulldan. gene Osmanm 
dislnl de yanar bfr nt in için • ttı ~ını l>a.Sı çıplak bulunuyordu ... 
htç farkctmlyordu. . Yeniçeri ocağındı:ı cdepsi71iği ve nr-* sızlığiyle nam alan nc> kadar kepaz,. hf'-

Sultan Mustafayı orta Camide, mih- rif \'arsa, :!- olda giderk<'n. hepsi de gcmç 
rapta serfli bir seccadenin üzerine oturt- Osmanın etrnfını saruwılnrdı .. Ve bun
m~lanb .. Eski saraydnn gettrilı:m Mııs- lnrın arasında terbiyesidikte. kcpazl'
tafanın validesi de simdi oğlunun :rn- lıkte c>n ileri nid<'nl Alltıncuo-,Ju olınu -
r. ında bulunmakta idi tu .. 

Zorbalar Şcyhislam Esat t>fendı,rfo Merkebın yanına sokulnrak onun ı::i-
tılemadan baı.ılarını da zorlayıp evlerin- dı~ıne ayak u~ clura:ı Alt•mcuoglu O -
den alnrak camiye g<>tinnislerdl \'e Sul- ınana hitaben l n ~ırnı ak: 
tan Mustııfı:w.:ı hlat etme. i için E at C'fon- Bitmed• >-

ır.: - J!Y.'AMZ: 7~ 

IZMİR YABANCI ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ· 
KANLIOINDAN : 

1 - Yedek subay yetişecek kadar tahsili olan tam ehllyetnnmeliler hazır
lık kıta.lanna sevkedileceklerinden 25/2/194 t snnt 12 ye kadar her giın öğle
den evvel mUracaatleri ilAn olunur. 

YOKLA 1A 
Dolunı Yoklama edilecek gün ve saalı 

323 - 21/24/25 Subat sah. çnrşamba. pcr embc günü snal 14 te 
322 - 26/27/28 Subat Carşamba. perşembe. cuma gUniı sant 14 te 
321 - 3/ 4/ 5 Mnrt Pauırtcsi. Salı, Çarşamba günU saat 14 te 
326 - 6/ 7/10 Mart Perşembe. Cuma, Pn7.artcsi günil saat 14 te 
319 -11/12113 Mart Snlı. Cnrşaınba, Perşembe ~ünü sanı 14 le 
318 - H/17/18 Mart Cuma. Pazartesi, Salı gtinü sant 14 te 
317 - 19/20/21 Mart Carşamba. Perşembe. Cuma giiml saat 14 te 
316 - 24/25126 Mnrt Pauırte , Sah. Çorşaınba ,J!t.inil ant 14 tc 
315 - 27128131 Mart Perşembe. Cuma, Pazartesi giiniı saat 14 t.e 
314 - 11 2/ S Nisan &ılı. Çarşamba., Perşembe günU saat 14 te 
313 - 41 7 8 Nisan Cwna, Pazartesi, Salı günü saat 14 tc 
312 - 9/10 11 Nlsan Carşamba, Pcrsembe, Cuma giiııil saat 14 te 
S32 - 14/15f16 Nic;an Pazartc.'li. Salı. Çorşamba ııünU saat l4 te 
331- 17 18/21 Nisan Perscınbt-, Cuma. Pauırtcsi gUnii saat 14 te 
330 - 22/24 !25 N'ısan Salı. Perşembe, Cuma ı!Unü saat 14 te 
329 - 28/29 30 Nisıın Pazartesi, Sa1ı. Cuı·şamba gijnU saat 14 ll' 
328 - 2/ 5/ 6 Mayıs Cuma, Pazartesi, Salı gUnü saat 14 te 
327 - 7 / 8/ 9 Mayıs Caı-şaınba, Perşembe, Cuma gUnfi saat 14 te 
326 - 12 113114 Mayıs l>aıartesi, Salı, Çarşamba günil saat 14 tc .. 
325 - 15 '16119 Ma}'lS Perşembe. Cuma. Pazartesi ,günü saat 14 le ı 
324 - 20/21/22 Mayıs &14 Çnrsaınha, Perseınbc clinU saat 14 te 
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Bir Gençlik Günahı 
~~~~~~----~~x~~~~~~~~~ 

-3 
~dar kendine celınce. ancak fil::>a

lıın .saat ikisine doğru polisi h:ı.berdnr 
edebilclı. Erl<"il gtln hl'r kesin ağzında 
bu mesele ' dı. İzmir gazeteleri bıle 
bundan bahsediyordu. Fakat ~bıtamn 
hiç bir iz elde edemediğini ve ıncsele
rıin rsrar peı d..., i icinde kalacağını mem· 

uniyeUe gördilm. 
Mnamnfıh, to:plantl yerimize döndiı

;uın vakıt iki patronun firarı scl<lmet 
;addederek ortalıktan kaybolduklarını 
öğrendim. Pek hüyiik olınıyan bir kasa
bada böyle ~ürültülü ınm·affakıyetleı e 
levam edcrlers" yakayı ele vereceklc
rıni nnlamışfardı . Bu sebeple, bana ha
ber bile vermeden, sırra kadem basmı!l-

YAZAN : tJÇ YILDIZ -
lamı. 

Bu hareket beni de dlişUndtirdi.ı . Mey
haneye gelip giden diğC'T baı.ı şahısların 
tekliflerini reddederek ben de meyhant'
~ e ayak basmaktan birdenbire vaz geç
tım. Hasaıı ve Mustafa gibi az.ılı haydut
lar biJe l aknyı ele vcnnckten korktuk
tan sonra. kasabanın yerlisi olan benim 
iı;in tehlike çok daha büyüktU!. Kasa
dar beni tanıyabilirdi. Greeleyin eve 
kapattı ım hizmctçi il de karşılaşabi
lirdim. Ancak şimdi ne büyük bir teh
likeye maruz olduğumu hissetmeğe baş
lamıştım. 

tki haydudun nüfuzundan uzak kalın~ 
ca, düşüruneğe basladım. Bir sencdenbe-

LQ(I ARR 20 Subat PERSEMBE ıt'J 
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Türkiye daima 
ŞEHİR. DABERLERi Uyanıktır 

Memleket has- Yeni bir itfaiye teşekkülü 
• • 

tanesının 

vaziyeti 
> 

Vilciyd anuımi mecli· 
sinde geçen 
münatıcqalar .. 

Mahalleler iÇin 840 ki
şilik ekip haZ1rlanıyor 

-------~-x~x------~~---

Vilayet umumi meclisinde memleket 
hastanesine aynlan tahsisat isi gör~ü
lürken bazı münaka~lar olmuştur. Bun· 
lan aynen kayt ediyoruz: 

Y eni lıadro11a dahil olanlar her aJışam staj gör!i· 
yorlar. A:vrıca bir lıadro da hazırlandı 

Bütçe encümeni reisi B. uri Esen 
verJiği izahntta öyle ele.mi tir. 

- Geçen sene hastane için bazı nok
n tahsisat 'erilmiş\!. Bunların n:u Ml 

itibara alınması lazımdı. H taneyi ida
re edenler boya masrafı. banko m rnfı 
yapmıştır. Hastane muhasebesi de enmk 
miktarlarının aylık nlıpetlcre kifa} et ct
mi.)·eccğini hesaplamanuşbr. 

Pa ıf korunmn te~ilütiylc alakalı 
olıunk 1zmirde 840 ki~ilik bir ltfaiyc teş
kili'ıtı kurulmuştur. Bu kadro lzmirin 
84 mahallesinden oner ki~ aynlm::ık su
retiyle meydana getirilmiştir. Kadrola
ra dahil bulunanlar nskerlık sinlcrini 
geçirm~ kimselerden ibarettir. 

Mnhnlle itfaiye teşkilatı adı ,•erilen 
mezkur kadroya dahil olanlnr her ak
snm &nnt altıdnn dokuza kadar itf ive 
miidürlüğü bin sına giderek ıılaJ gör-

mektedirler. Bımlarır. talim 'e terbiş e 
· lcrine bü) ük bir itin gö terilmekte
d r. 

Bilha çıkan ateşi bastırmak, ze-
hirli gaz.l r k.ar§l alınacak tedbirleri 
gö ~ek gibı i!kr" 1öe diğer pratik bil
giler kendilerine öğretilmektedir. 

lzmirde aynca 262 kişilik bir) ardım· 
cı ıtfaiye t kil&tı me\cuttur. Bu L"Udro 
tamamen işe yarar bir hale celm~tir. 

Bu itibarla daimi encümen 'c meclis 
bu nçı"..71 kap tmak mecburiydinde kal
mı tır. Ortada fuzulı .) ere rf edilml§ 
bir par ~oktur. Bununla her her zaru
ri olan ia~e ve mualeee gibi mıısraflnr 
arttığı znmnn ht-man tl"dbir alınma.<ıı l:i
zım P,elırdi. 
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Sıhhat mi.ıdiırı: - Memleket bnstanc· 
si ınunlece ve ıaşc tah,isatının idııre et
mİ,> eceği bid yette de arzcclılmi ti. Has
ta olnnlara cHa .. ta olmayınız:ı. doğacak 
olanlara da cdoğmayınız.> demek elde 
değildir. ı.te lm ye.rsiz.lik '\' C sarfiyntta 
bir kusur yoktur. Badema iaşeden" ma
nda sarfiyattr. dahn ihtiyatlar hareket 
ederek bu gibi masrafları 11cnc sonuna 
talike itina elmek va1.ifoıni.zdir. 

Nuri Esen - Blı: sarfiyatla yersiz.lik 
olduğunu iddia etmedik. Fakat meclis 
te bir emri vaki karsısında bırakılmama
lıydı. 

Sait Pınar (Kemalpa!!a) - Geçen se
ne hastaneni!\ bir ameliyat odasına gir
mıştiın. Bu sene de ziyaret ettiğim bu 
odn boyanm11. mükemmel bir hal al
mıştır. Dcıniıı boya sarfiyatından bah
sedildi. Eğer yapılan masraf bu gibi iş
ler içinse yerindedir ve mahalline ma~ 
ruftur. Doktor arkadaşlarımızın bundan 
müt~essır olm&maları lazımdır 

B1mclo.n sonra ayrılan tahsis~t medis
cc tasvip cdilnü tir. 

Tüccar birHkl rinde 

içtimalaı· 

UMUMİ HEYET TOPLANTI· 
LARI BUGÜN BASLIYOR 

lzm.irdeki tüccar birliklerinin nelik 
umumi heyeti toplanul una bugün b • 
lanacak. ·içtimalar cumartesi günü ta· 
mamlanacakttr. Bugün saat 16 da Tica
ret ve Sanayi odast salonunda kuru 
meyve ve bilihara U) tinyağı 'c pamuk 
birlikleri umumi heyetleri tc•planacak
tır. 

Cuma günü ise palamut ve zahire 
birlikleri umumi ht!yetleri içtima ede
cek.tir. T oplantılann ncticderi Ticaret 
vekaletine birer raporla arzedileccktir. 

ALMANYAYA CöNOERILECEK 
MALLAR 
Bafmumu, deri ve zımparıt ihrncatile 

iştigal eden tacirler bugün ticaret mü
dürlüğünde bir toplantı yapacaklnrchr. 
Alınan}"a için aynlnn bir miktar konten
jruı taksim edilecektir. 

-------- Veremle Mücadele 
Bir ev yıkıldı Cemiyetinin balosu 

Veremle :Milcadelc ccınlyetiııin yıllık 
E1ö \•etki gce saat iki huçulı:ta lkiçcş- b3losu önlimüzdek.i. 22 şubat cuınnrtesl 

melik caddesinde Yıkıkminnrc mcvkil!l- günU ,gecesi İzmirpalas salonlannda ve
de Bn.ÜmmUhnoa ail bilyllk bir e\' çök- rllece Ur. Balo hnı.ırLklar.ını aynlnn bir 
müstür. E\in ankazı orada bulunan bir komite idare etmektedir. Bu bnlo. 
kahvehan('nin üzerine yıkılmıştır. Ham- nenin en büyUk balosu olacaktır. 
dolsun kaw Jdms!'nin hurnu hile lm
namadan geçiotirilmiştir. 

B. c. Bayarın zi~aretJeri 
İLmir m busu \•e c d Ba.,,<;\'Ckil B. c.e

lfil Bayar di.in yanında kızı ve borsa 
komiseri bay Şe\•ki olduğu halde mUze
:\; \

1t' İzmir hafriyntını ziyaı-et ctmi ·, 
mfüe müdurii SnlfilıC'ttin Kantardan 
ızah<ıt nlnus ,.e her iki eserle çok alak. -
dar olmuştur. B. Celfil Bayar, pek mü
him ve emsalsiz olan lzmir hnfriyatınuı 
ilerlemesi için ne '.ıpmnk mümkünse 
icr:ısı icin not alını tır. 

---GOZTEPE - A!'E$ 
Maçındalıi hadise •• 
Göztepe - Ateş maçında mUsaade ev

rakı ibraz ctm~ aSkcr oyuncula! oy
ııat~ı iddiasiylc Ateş takımı hakkında 
Göztcı>e kulUbüniln yaptığı itiraz mm
talaı cı-za heyeti tarafından tetkik edil
nıcktcdir. Ceza heyetı dun Ate kulü
bünden bazı ı.tıaller sormuştur. Eğer 
Göztepe takımı bak kazanırsa puvanla
rı vlik lecektir. 

Evvelki gec duyu .. 

ları z JzeleJer 
« 

Foca·. MENEMEN VE KARA. 
' BURUNDAN GELEN MALUMAT 

Dün de kaydettiğimiz gibi cV\elki 
gece saat bir~e lzmirde 'e '1ili,;etimitln 
bazı kanlannda çolı: §iddetli bir ulzele 
olmuştur. Foçad.an telefonla alınan ma
lumata güre zelzele orada oldukça şi_d.. 
detti eçerek: 25 sanivc kadar dc'\'llm et• 
miftir. 

Halle yataklamulan uyanarak bah
çelere çıkmı~tır. 

Zelzele Karaburunc:La da ~iddetli ol
muş ve uzun sÜrmÜ§tÜT. 

Menemenden alınan haberlere güre 
ayni saatte zelzele orada da isltihnı. ve 
20 saniye kadar sürmüştür, 

lzmir vı"layetinde sismograf Meti 
mevcut olmadığı içir. arada sırada hiJJse
diJen zelzelelerin imtidadını sıhhatle 
tcsbit eylemek imkansızdır. Bu itibarla 
zelze1elerin de'\'am ettiği bildirilen za
mandan daha kısa ~ürmiis olması çok 
muhtemeldir. 

bir 2ıo lil'a ve 
tapu meselesi.. 
Knhrrunanlar mahallesinde 1427 inci 

sokakta oturan Halil oğlu Ahmet. At~ 
znbıtava mUracaatle blr iddlada bulun· 
muştur. Ahmet Atay, ayni sokakta 7 /13 
sayılı e,1 namına tescil ettimıek için ınal 
snndı~mn yatırılmak \.üzere munlddp 
Mustafaya 210 lira \'erdiğini. fakat bu 
işinin göriilınediiini söyliyerek şikfıyct 
eylemiştir. l'.Iuakkip hakkında zabıtnc;~ 
icap edeu ıu~·;.~-!t ,.~J)ıhnakt.ıclır. 

Şehrimizden gidenler 
Mani a mebusu B. Relik İnce. sabık 

Ticnret vekili B. Nazmi Topçuoğlu, Si· 
vas mebusu B. Milat Sükı-ü Bleda ve 
Tunceli mebusu B . Sami Erkmcn İslan
bula, Aydın mebusu B . $akir Şener An
kanwn gitmişlerdir. 

izmiıt Hallıevinde 
yapılan rneraslm-

reni muhacir euleri.. 
Urlnda }'ÜZ göçmen evinin inşası Fuar ltazırlılıları 

devam edilmektedir. İıı!?aat mayıs ayın- Fuar hazırlıklanna devam oluıunakt~ 

23 şubat pa7ar gUnü Halkc\•lel'iııin 
açılısmın dokuzuncu \•ıldönUmünc nıü
sndi( bulunmaktadır. Bu münascbctlf' 
hc.r yerde oldugu ~ibi İzmir halke\inde 
de merasim yapılncı:ıktır. Ev tarafından 
hazırlanan program şudur : 

da bitecek ve Urla güzel bir mahaUe kn· dır. On birinci İzmir fuarının mUkem· 
zanınış olacaktır. mel bir şekilde yükselmesi için clddl 

DOO!r kazalarda da ~~enler için ba- surette çalısılınakfudır. Bu sene de Iua
zı evler yapılması içbı Sıhhat vekAletl n ziyaret ~n İT.mire -gelecek olanlara 
bUtçc.sine tahsisat konulacaktır. \•esaltl nakliyede tenziltıt ynpılncaktır. 

1 - Saat 14.30 dan itJbaren Halkevin
de loplanılacaktır. 

Y ARJN MAl'JNE-LERDEN irlBAREH 

2 - McrU5 im saat 15 ten hiı- kaç d.ı
kika t"\·v l Anknrndan rnch-o He \•eril •• 
ı.:ck İstiklal marşiylc ba~lıyacakt:ı 

ELHAMRA Sinemasında 
3 - Saat 15 te C. H P. Genel haşkau 

vekili Dr. Refik Sn'-dnmıı ruıth.""U dinlP
necektir. 

Dfi1Q'3nın en ~retti iki elan yıldw.. 

FRED ASTER • ELEANOR POWEL 
4 - Kız 1uollim mektebi taraf ıııclan 

(Koro) .. Sinemaeahtm ~n ~k ımra :ır(cttiii cu ınuhte<:eın fihni .. 
5 - Kız Lisesi tarnfındnn $ruı ve mü

zik .. 
6 - Kız enstitrı.sü tarafından (Dokuz 

meşale temsili) .. 

BROADV AY MELODY 1940 
Geceleyin de Halke\'i milzik kolu ta

rafından b;r konser \"erilccckUr. 

UAillKALAR SAIIESERİNDI~ ("27) 

ri hiç düşünmemiştim. llk önce insaıu den beri babam <ına ve çocuklıu·n do· 
sersemleşlirt'n ağır bir işin verdiw yor- kunmni:<a artık cesaret e<kmiyordu. Top
gunlukla ez.ilet-ek. sonrn kolnylıkla el- lııdığım küçilk serveti, ufacık meblA~ar 
de edilen muvaffakıyete ve daha ya.)lı halinde saıiediyor, bnzan kllçllk knrde
hırsıı.ların söile1ine kapılarak. istikkıli şime blr çift ayakkabı, hazan anneme 
düşünmemi~m. Halbuki ancak on altı lISç satın alıyordum. Şüphelerjni uyan
y~sında idinı. Bir haydut olarak bütiln dırmamak i~n eline tQpluca para bıra'k
b~atımı kötil islere hasredersem mü- rıınğa cesaı t edemil•ordum. 
temndil•Cn kaçmak, korku içinde ra..~- Çok geçmeden, tahmin etm00iğin1 bU
mak. daima bir kurt. cibi takip edildiği- yUk bir :nasrafı karşılamağ:ı mecbur ol
ıni hissetmek. lazım gelecckii. Bu da, dum. Bu. bir cenaze masrafı idi... Za
ihtimallerin en hafifi idi! Zira, bir ~·n- \'allı kadın zatüı-recye tutularak hayata 
kalarursam uzun senclel"C'C h!ıpi hanroe> göz.terini yununm; ve onun cefatarından 
~Urü~·ecc..J..."'tim. kurtulmuştu. 

Bir kürek mahkônıu gibi çalışmak tki küçük kardeşim!~ y~,aınız ben 
için amele l..""almak ta pek ho.~uma ~it- ne yapacaktım? Onları sarhoşun yum
miyordu. Ellcrlndc k kn cnresi 01n11- nıklan altında bırakmak mı? Buruı ııs
yanfara ne kadar acı ordum~ Fakat lx-n la r.w olamazdım. Bir ayık zamanınca, 
biraz tahsil görmfü., vı- pek genç oldu- çocukL-ın 1zntirdclcl çocuk yu\·asnın yaz
(;ıımdan, azim \'e sebatla. bu \ azh et C'n dırması için mu\·afllkatini aldım. Haliır:i
\'akanu lrurtaraınaz mı idim? ze acıyan bazı kom,,~lann deıaletiyle 
· Akşam işten dönünce tel..-rar kitapla- buna mın•af:fak olduk. Kalan paramı, 
ı um ele alrunğa başladım. Göı.lerim yor- biıyüdüklcri zaman onlara \·erilmek 
gunlukUın kapanıyor,• u. Fakat mutadım üzere bankaya yatırdım. Bu paranın an
olan inatla, hiç olmnzsa bir saat olnıına- nem tarafından bin"ldirildığini, çocuk
ğa kendimi mecbur ediyordum. Yntnğı- Iar için onun tarnfından - ölümünden 
na uzanmış olan annem nevmidane bir evvel - bana tevdi edildiğini söyledim. 
şefkatle beni seyrediyordu. Büyük Ye 'Uzerlmde, lstanbula gidecek kndnr yol 
kuvvetli bir delikanlı haline s:eldiğim- parası ve orada bi.r haf talık harçlıktan 

başka beş para tutmadım. Babam i~tc 
iken trene binip savuştum. 

İstasyonda bır 1zmtr gazetesi alnuş
b.m. Onu Dçıp ta iç haberleri okurken 
soğuk terler içinde kaldım. Tam vaktin
de gidiyormuşum! Yakın diğer bir Kasa· 
bndn zahıt.a Koc:ıb:ış Hasanla Dl~lan 
Mustafayı yakalamışt.ı. Bunlar bir evin 
kapısını kırarak içeri girerken tutul
muşfarclı. Mn.zilerini nı~lırınca znbrtn 
bunlnruı tiyatro işinin kaln·amanları ol
dufunu keşfetmişti Bu işi ele alan po
lis komiserinin daveti ilzeriıfc tiyatro 
kasadarı oraya gitmiş ve onları tanımı!ı
l.ı . H~ı·üler, mulıakumc edilmek tizere. 
ınii.ddeiumumiliğc tevCli edilınişlerdı 

lsbnbula vardığını. vakrt. korkudan 
ölU gibi idiın. Eğer iki hnydut üçüncü 
!'UÇ orlafı ofoı'ak beni de de verirlerse 
muhakkak ki araştır.ılacaktıın! 

Otelde ismimi verirken titriyordum. 
Ertesi gün başka bir otele taşındım. 
Kendi korkwn beni takip edip duruyor
du. Büyük şehrin ı~arı ve canlılığı 
benim iı;in sanki bir sis p!!rdcsi ile ör
tiılü 'di. Annem öldükten sonra, ı:.imdl 
~ay:ıtunın şu son senesi, mütlıis çal sına 
gUnleri ve cinayet gcccl~riyle, bana bir 

-« Bitmedi >-

~---··---
Garvin «Obscrver» goıt' 

lesinde yazdığı bir makale
de beklenen Alman taarrıt' 
zunun bütün cephelerde bir
den başlıyacağım ve bu toat
ruzun paskalyaya doğru eti 
büyük şiddetini iktisap eJe
ceğini yazmıştır. --··-( Bnştarnfı 1. et Sa1ıif <'cl l 

caih da "ipbcsizdir. Şimdilik bizi ıntOI"' 
nun eden sc:r dostlarımızın hu dcktar:d" 
yonu en iyi intib:ılarln kaı~lamıs otnı•· 
lnndır. İn~iliz gazeteleri Tiirk - Bulı1!' 
dcldarns) onuncl:ı Balk:ınlan korkunc it~ 
[cliıkc·Uen kortuıı:ı'k içiu snrfcttiui11ti' 
;:rıuctlcrin ifoclc 'ni butmu lardı.r. IJd 
;: zctcl r ;una kanidirler ki Türki>'f 
dimlmriJ etinin bu~üu dar üzeriııd• 
büyük lıa sn h tle ·durdu,!n ıwlitikand' 
hi bir noktasında değ .. iklik .., oldur ,.e 
olnu~'acaktır. Zira bn iyRSct l'iirlcl.)eaia' 
lıanıtı mcnfontlerinin icııbı olnrılk ,;icsd 
bulma tur. 

ln,::iltcrc Anknr d~ ccrc.}an eden nıil· 
7.a.kcrdt',.rin her safhasındnu muntnır 
men haberdar cdilınis olduğundan d~ 
larasyonım nasıl bir nıhtan müllıcm 
dui:unu çok i}i anbnıaktadır. 

Yunan dostlarımıza gelince dekli~ 
)On Ynnanistandn bir ferahlık ~ 
usnndırımştır. Bıı da tabiidir. Balkar 
larda Türkil enin hiç blr t bbü ~ 
l..'"tlrarı tnsm \'Ur edilemez ki Yttnani tr 
mn haynti menfaatlerini ::özctecck od" 
ht,ctte olma ın. Yunanistaııı keneli clll' 
nivcl sahamıuln addettiKİlniıe göre bet 
şe)·deıı C\'\ el bu memleketin saadet ,,e 
fcliıkeliııde bli.},ik bir hi emix old~ 
nu 'kabul ctmekteJ i7 .. Şu lınlde Y1u1.atl 
milletinin istiklfil sa\~mda tercdda.Je 
'e uafn düsmeden ~eni muvaf[akıret· 
ler peşinde k smMI '\"e muıarf er obn91' 
bainı candan temennimizdir. 

Hü1iis:ı vaziyet sarihtir. Balkanlar hi· 
la ı -tızik hir ,·nh•cttedirler. Ahnnn tda4 
didiİıiu uyandırdıl:ı tehlikeler hakidir. 
'c Tlirkhc uvmuktır. Uİ7.im knrnr i~~ 
yen dakikal:ı~da zaar göstcreccKiıni» 
7.nnncclenlcr \arsn muhakkak surette al• 
dnnmaktadırlar. Temcnninıiz Balbıl 
milletlerinin harp duımda knlmak nrztJ• 
larmn hiinnct edilerek Balkanlarda I~ 
sııtcı tabrikfıtn knt':i ohıml, nihayet 1t• 

rilım•sidir. 

$EVKEI' BİLGİN 
---~~-"""""""-~~~ 

Yeniden Jıinin getirildi 
Dün Sıhhat vekulctind n şclıriınizc 50 

kilo paralı kinin gelmiştir. Bu kininlet 
l,azala.rn r.önderilıuişt.ir. 

İRTİHAL 
Ticaret odası pi , · • Ulvi 

Kortalon dUn vefat ettiği tcessilrle 
haber alnuuışlır. B. mvi Kort.ak oda· 
dn kwmetli mcsnisiyle uınınm.ış '-e 
kendisini se\·dinnlsti. Mütcvdfunın 
ailesine ,.e odn arkadaslarına baş 
sa~lığı dileriz. 
Ccnnz.e bugün saat 12 dl' Memleket 

hastanesinden kaldırılacaktır. 

Yeni He~riyat 
••••••••••• 

isLAl\I - TÜRK Al"'SiKLOPEDiSI • 
S inci sayı .. ı çıkmıştır. Bu nü.~bad:ı. Ömer 
ruza. Tahir Ol~un, profesör Isııınil Hak· 
la İ7.mirli. ~L "ÜlkU Taşır, Necip Fadıl. 
KtunU Miras. Ali Hinunet, FahretUn Ka
raoulııu imzaları nfil, Afitab, Afitabt. 
Afiye a~a \'O ağaç kclimelerlnl her ııok• 
tni nazardan cok vakıfnne izah etmek· 
tcdirlcr. • 

HAVACILIK VE SPOR - 281 lılel 
sayısı mütekamil bir şekilde çlkmıştır. 
t·ald Tribün. Alıuan kıtalarının İspanya. 

Aııkara radyosu 
- --e:o.----
B 11 G V N 

8,00 program ve memleket saat ay.
rı, 8. O 3 ajanıı haberleri, 8, 18 müzik: 
(pl.) 6,45 9,00 ev kadını - konu~mt' 
(faydalı bilgiler) 12,30 program ve 
memleket saat ayan, 12,33 müzik: neş· 
eli şarkı '\'c türküler, 12,50 ajans haber• 
leri, t 3.05 müzik: pep-e.-,r ve saz sema• 
üeri. 13,20 ]4,00 müzik: (pl.) ıs.oo 
program ve memleket saat ayarı, 18,03 
müzik: Tadyo caz orkestrası. 14, 4 O rad· 
yo ince saz heye tel, 19, 1 O konUftlls 
(knmdeniz ıöportajlan) 19,30 memle
ket Sc at ayarı ve ajans habeılcri. 19,4.S 
müzik: radyo caz orketsr .. , 18.40 rad· 
yo gezetesi, 20,45 müzik: Şalyapin (p]) 
21.00 rnUzik: dinleyici istekleri. 21,30 
konu;;ma (sıhhat saati) 21,45 mlizik: 
radyo orkestrası, 22, '30 memleket s=ıııt 
ayarı. botsıılar fiatleri, 22.45 müzik: 
cazband (pt) 23.25 23,30 Jannki prO"' 
g~m , e kapanı!!. 

Borsa 
--«>--

İNCİR 
350 N. Üzümcü 
27 H. Şeşbeş 

ıJ A. M. At:ımnn 
:ısı Yck\ln 

130005 Eski yckOn 
130386 Umumi yektın 

ZAHİRE 
60 ~u\'al Fıısulya 

7 
12 
1S 

30 ton Fasulyn 22 
15 ton M. Dan 
34 Balya Pamuk 66 
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il~~~~~~ c~~~~ ı i _llr~~~~::.~;:~:~u-
us crınc dönmü~lerdir. ı~ har: e ' chri icin yeni bır t hdittir. 

~N~ MATBUAT NEZARETi- na Ei~~~;~ftan da Haile Sdıt ... i nin va-
LtöATI t er.erlerden mür kkep Habl"'";' ordu-

~~· 19 (A.A) - Matbuat nezare- anık, besisl ında yeni ınU\·,ıffokıyctlrr 
"'- l'IMiyo tebligatında 11 fUbatta bat- r;.z:ın nı!';'tır. tngiliz \'t' ffnt k~\ vM

1
e-

11.1..a_!-.a taarnnan• ttaıyanlann . den bii) iik biı· tfömher t gorcn Ha
.,._...,. nıa..mhlane .-.vemetine unl . T ·ölünün 60 kllo e"trc cc.'nU
~ .1 d' bo:ı; cı ana g .1 · " l 
La_~_ .. evanı ettiii bilclirllmekte ı~. bu _nrbisindc bulunan ~nn .. ~ı. Y1 ış,.,a 
~ nolctalarda ttalym mukahıl e-lmhlcrdir Bu c;chir 'lavı Nılıo yukar~ 
~ t-.11..:1111-1..&:.. · dacl . Habcs vatanpt'rvcrlen 

11..L_ • ---,.... kısmın tı. k d 
~~ mlebhkem bir çok mevki- D.ıngiladan h. c:'ka Go.· •. m ın_ınw asın. a 

rENI ASIR 
~- • & 1 3 

iZMİR DEFl'ERDARLIGINDAN : 

Sır. No. Mi.ıkcllcfin adı lkamc-tgfıhı Mrıtrnhı Nevı 
& 

1 Nurı\ e 3~ 56 Vera et 

> • = az;ı -(. 

Yekun Veı ~mm senesi 

1 "4 1.24 1941 

İhbarnaınenin 
Cılt No. Varak No 

11 1 t tanlıul Taksim Meı merpal. s 
, partınanı 4 üncü k.ıt 

2 LUtfı:ı e » • • 39 56 Veraset 1 :.!4 1.24 l9H 11 2 
3 }\~elek • • ,. 39.56 Veraset 1.24 1.24 1941 11 ::: 
4 Süeda • ıı D 39.56 Veraset 1.24 t24 1941 11 4 
:; Nevzat • » • 39 56 Veraset 1 24 1.24 1941 U 5 
6 A U Ha\ da » :~9.56 Veraset 1.2-1. 1.24 1941 U 6 
7 Ne\ zat ~ 39.56 Veraset 1.24 1.'24 1941 11 7 
9 Scd. ı • 39.!>6 Vernset 2 24 1.24 1941 11 9 

10 Fuat s ıı • a 39.56 Veraset 124 1.:24 '1941 11 10 
11 Havrcttin • 26.80 \'eı·asel 0.83 0.8~ 1911 11 11 

1927 senesinde öl<.>n Nurettin. 1930 ~enesıncle olen Ha:-. ret Un ve rn:n senesinde ölen Scdadm tcıkettı,bt emvali •ayn ıenkuleden dolnyı yukarıda isim· 
}eri yazılı 10 '\'Pre e namına tarhedilen veraset \C int~al vergis~.isiınlc:i.hizasında ~öst_e:~.r. Bu veresenin halen nere~e bulundukları tahkikat neti
cesinde anlaşılamamış oldugunclan tebliğ tarihini takip eden gunden ıtibaren 30 gUn ıçındc ıtıraz haklan olduğu (3G92) No. hı kanunun 5 '\'e 10 uncu 
maddeleri hükümlerine tevfikan teb11~ ınakamına kaiın olmak üzere ilan olunur.. 652 (430) 

hirll.-i •dmca ... ...,ı .. dir. cin mühim digeı nıevkılerı ıc; al e~~·;= 
.... aclenhp ltiiliiD 111tifat kuv· 1- rdir. Dangıladan kaçan tlal) n 

eye ~ vasiyetini "\ etlPrini in iliz kıta la ı kovala 1 ,ıktc dır 
çabpnaktadS'. Yunan bat- iNGtLtZ RESMI 'l'EBLfôl . 

.................................................................................................................................................................... ~···· ... ··· ... 
lZM1R sıctLf TİCARET ME.ı"\fUR-

tam ltlr :rnuvaf- Kahıre 19 (A.A) - Oı " , tn .ı!~z. 
.........__. ~L.o._ ... u.. . k etleri umumi kararı( hının eb~~ı: 

.ıLı ~ ~· nıvv '" b ı.; en •·lerınm 
~~eri eheauni eti hm mUWın mev• Habeşistan da na c.s 'a. am> • • 
il~ ı.ptedllmttt~. ltalyanlann uyiatı Gocam h?l~ ~indck\' ::ızıvctll."~ 1:1~~~~-

•iırdrr. niyet VC'rıcı bı.r s 1 d m · ı . 
kisaf etmektcdi~. 1runeyanı nu 1 dı ms 

YtıNANISTANA HAVA HOCUMU ve hüvlik miktarda c ır alınmı tır ltal-
0LMADI ynnln;ın Pikolo Ahad kar kolu df ~-~

•trıA.~a. 19 {A.A) - Yıann unıumt ~ş ;atanpt'l\eıle it, nfm 1 n ı ::ı ı -

~Yet nezareti dünkG gllnGn mem· mıstır. 1 · d So\ 1 nel ı i hnt-
~ndi daalı: ilinde sökün içinde ııeçd.ğini tdtel~lnn ~o~ ~1 1~~ıı~ektedir 

l'"lnc tedir tın a ıarc . .] 
. Di- ,•ı c P ckrdc Yn7.ı\·eı \•e 

~----.. pd til 1 urT r\ '>-(İ tlllOftUI tarlrı'" il a rnr,1ı.tzı FR TOBR .... ı. Y 1 KtLOM Tl-~E CFNURl D_\ 

il Lo dr.l 19 (A.A) s~ f ını .. za11 kurma• 11H)ltla Tnblus • rpt n k n hır t"ı re 1 puy ft 1 il Ce,rabnb vaha~ına gıdcu 1ta1H•n 'olu 
• • el ,.an n••\·nreler btı \ h:m n 
tızcrın c u., ., . h r Bqtarafı 1. cf Sahifede ] 1n iliz ku\' . tle,.i t:.ıı' fınri n •lU • AAra 

.2'i1 • . b lundu«un h, .ı r ,. ı :m<;Jrr
ew mı.ş ,., 

1 
ı- l ·ıo 

dir. Ct'ra~ıub vaJı.ıq To )1' ı ı n " ı -tıı aö, le . 1!' et . tir: · tnıstir. Nu:ır şunlan iıan mış· 

b.._--SiY~t bir kudrettir. f.bt büyük 
bb.~ da~ bir lfJ'uet hiç 

Şey yapmnu. 
,.~tsuoka Çin harbı yüzünden Japon
d -a bldctn hale geldt!t iddlalarmı red. 
~ 'Ve Japon iradesinin olduiu gibi 
~~ m..u.u.a. ısrar 

ml'tr c-enu'mnd oır 

17MIR '3 suı J, 'tUKUK f\1 \HKF
M'ESl N Dl:N: 
M"'ddeı orman idare:>i tarafından M. 

aley~ Cuınaovasma tabi yen kö~ den 
Siileyman oğlu Ahmet aleyhinı 941 / 
265 numara ile acılan a\ac.ak davasın
dan dola\ 1 M. aleyhin mahkemeye ı:el
m"8ı için namına ~önderilerı davet~v.e 

~NLARIN SöZL'EIU varakasına ,•erilı-n me~ruhRtta krTHtı•ı-
,.. ~ TAPTncLARt nin Lu yerden c1kt11'!1 ve adres ~ilıne: 
\'aş1tıgton 19 (A.A) - Japonyanın mediğinden bil<l tehli~ i.ıd.. r-d~lm,.ırı 

erf.k:a "ile dostane aya.si münasebet- üzeri!" 7 bıtaca da yapılım tahkıbtt11 
ı:ıı_ lnklpf etti.rnHte çabftığı hak][m. ikamet .~1 hının meehu\ lıuhınma~ınd•n 
.. .... l11pen ~ tarafından vaki nıahkenıecc davetiyenin iJ;ıne•ı t ~liö-i. 
~ ınUnasebetlyle flkrl sorulaa ha- ne karar \'PTilmİi-l vr mııhnkeme günii 
.;,,:ye ~ Smnner VPls şunlnn bildirilerek yapıl n ·ıAnen tehli 1ata Ta0-
-7leınl§tir: men mahkeme,·~ !!"lm<'mı~ \'e hır Yekil
lt - Birleşik Amerika milletlerin hare- de göııtlermemiş olch~undan mahkeme· 
l~~~e bu milletler namına sö,,; stiy- ce hakkında gıy<lo karnrı 'rrilNE"k bu-. 
~e saJalıiyettar olnnlarm sözlerin- nun da ilanen teblii( ne karar 'erilmi" 
eın .zlyade elıemmlyet veTmektedir. ve muhakeme 14 2 941 pazarı •i ı:?tinti 

saat ona ibır.ılulmN olduiun..ı ... n M. aley
AME!uKA tHTtYATKAR hin giinünde mahk.eıney• gelMr~i veya 
V~ 19 (A.A) - Japon tava.s• bir ı: ekil göndNmcsı \'C m bkemeye 

:ıu ~ın& llıtly.atkir bir vaziyet gf"lmediiP t?krtirde kab l trn ıı ~ayıla-
~ edilmeld;edir Haıici~ e neza- eak w· hak!.-•11da f!ı~·aben nwh""kemeye 

reti ıttıah!illerinde Jal)O~·anın ,Ciple sulh d~va111 olı•paP~:~ıC.. mak"r"""ın kaim 
Ya,Pmliılil·'~ - eiiiı ~ C111ın..ır.ı~ dl . ...,._.n<Qte 
Ya sulhunııla Atnll olmağe. ~alıssnası gayri lulmmak su~tı,,,. i1A o'hmuT 
tahıt görülmektedir. 651 ( 4 n) 

tZMİR BELEDİYESİNDEN: 
Atatürk caddesinde Şehir oteli bahçesının te. ı atı ile birlih."te ,. hır :;ene 

ınüddeUe kiraya verilmesi ya1.ı işleri mUdürlüği.ındeki ş~rtnam' ı ,·cçhilc açık 
arttırmaya konulmuştur. Muhammen s~ıelik bedeli icarı B111 ıa ıı U\•akkııt 
teınlnatı 75 liradır. TaUplerln teminatı Is bankru na :'\ atırar k ınaHmzlariyle 
Ve Gazino işlerini idareye ehliyetli olduğuna da r Belediye rı" tind n aln
cakları vesikalaı·]a birlikte fhale tarihi olan 513 1911 carsaınha uııii ı.aat 16 
da encümene müracaatleıi. 20 - 2:1 - 28 ~ 3 ft49 (435) 

Çcunaıtı 2'uslası Müdlirlü§önden : 
l - Tur!amız aşbaneslnde :\•apılacak ocak tesisatı pazarlıga k nulı ustur. 
2 - Ket1f bedeli 35e lira 4 kuruş ilk t~minatı 2G lira 25 ktı:r..ı,.tur 
l ":'"- ltettf ve şartname projesi her gün müdürhiğfüniizcle ve h•niı ba~mü
ilrlUğünde göıillebillr. 
~ - lstekllleıiıı ihale günü .olan 28-2-941 Cuma giinii snal 14 ı ın"i lirh.iğü ... 

tnUıde müt~kkil komisyonda hazır bulunmaları 14-20 ,...21 ( .80) 

ve TA r.: 
• I 1f B M A L ·A R J N D A 

Mevsimin. en seçme 2 Şaheser filnıi hirdcn 

t- KORSAl.tlt, İNTİKAMI 
JIOTBtS MACE&A VE KO.RSAr\LIK l''İLl\Iİ ... 

2 -- PANAMALI KIZ 
STEFFE DUNA'NIN NE..4'E SACA~ F.tı..1\:tl 

J - Bil SON ~E EH YENİ HARP HABERi.ERi 
TC&KCE PABAMUNT JURNAL 

DtlcKAT : FtLİMLERiMiZ HF.P~t DE iLK DEl-'ADIR 
f .. jjlilQ.j.•··-···L-·····~··p········•tH~•;H•Hı zNıllürn"E'iii:ôii~:······: 
t .... !~~ uı as or cJ)RMF.l:ı.: lm·mlalUDIZ.. E li'iiii;;;;a .............................................................. . 

(378) 

ilan 
ıdareı hususiyei 'ilayctçe vaktile 

mt•ktep olarak inşasına ba~lanmış ve 
n tamam kalını olan hmiTde Hatay 
cRddesincle Arap 1 fa an Çe!lmesi nam 
ıne' kıdekı binada kısmen serbestçe 
ıne,·zu v~ kı,ımen de dıvar içerisinde bu 
lunan nıchtdif ebat \•e cesamette 4 392 
lira muhammen bc.-dcllı 2 t960.86 kilo 
demir potrd köttirii olarnk satı!m.tk 
i.i:r.ere 1 7. 2. 941 tarihinden itıbaren 15 
gün müddetle açık arttırılmaya cıkanl
mı!ltır. Satı~ sartlannı r,örmek 'e oku
mak İsli.} enlerin her giin Muhast"hei hu
susiye mı.idı.iıi~eti 'aridat kalemin(' ve 
pev criirmt-k istivt•r.ll'rin de 1h.ıle t:nıhı 
olan ' · ; 941 pnz.ırlc"i gıimi «aat 1 1 
de 11111\,ıkl·nt teminnt ol.nı 32') lir<ı 45 
kurusu hın i bank makbuzl ı rilr 'e\ a 
tc:miımt nu·ktuplıırı ılt• hirlikt« l'llavf"t 
daimi cncuınenine miiracnalh11ı 

16. 18. 20, 22 587 (197 

ıZMIR StCıLı TıC \RET l\lF~MLR
LUCUND :\N : 
T esci! t•dılmış olar: ( fiıtlİn ıhracat 

Türk anonım şirketi) tı.rnfındi1.n 1ıirkrt 
mürakipliibne tayın kılınan İzmir avu
katlarından f eıyyar Çullu hakkındaki 
şirket kararnamesi ticaret kanunu hü
kümlcüne ı;öre sicilıu 2940 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

l:zmh sicili ticıtret memurlui(u rc...,
mi mührii ve F. Tcnik imza:sı 

1 : KAR \RNAMI.::. 
Biz (T ti tün ih.,acat Türk •&nonim şir

keti) nin 'hütün hisselere eahıp müessıs· 
leri aramızda toplanarak, şirketin mü
raldpliğine izınir ıwu,kaı1armdan Ta.,v
yar Çullu) u tayine ittifakla karar \'Cr

LUGUNDAN: 
Tescil edılıni~ oinn (tutün i1m cat 

Türk anonim sirketi) ne ait 6-1-941 ta
ıihile tasdıkli sir1'.ü1cr ticaret knnunu 
hükümlerine g .. r .... sici1in 2939 nummn
"ln:t kayt \'e tescıl edildiği ilan olunur. 

tzmir sı ili ticaret ıneınurlu u rc~mi 
nüihrü \'C F. Trnik i nzası 

1. Sırkül ı 
Tütün ıhıacat 
Tark \nonim !Şirketı 

Alsanc~ık - lzmir 

T IE!rar: Borovnlı 
TC'lefon: 2841 

2 kuru luk damga pulu Uıl" inde 1z
iı t ınci<amın 1941 taı·ilı 

SİRKÜLER 
Tür!<ı\ C' cumhuıiycti ,ıalııl \"C hatil'İD· 

11n:l;lı1 \"t• gayri ın.unfı) ' aorak tlitü-
ıl 1 • 

1 ii ~lım \'C' sat ıın Vf' ılırar.; ve .ıımıs~ un~ 

r.:l'lul· 1 "it ısfr' 1 etmek "7e 1 °cli
len: 
ıTüTüN tHRACAT TÜRK A JON.IM 
srnKETn: 

~ın 1zınirdc Alsancakla Mesudiye 
! dJr-<;innt' 148 numarada 1 1kinci. Ka
mın 1941 tarihinden itibaren faa1ı..,ctc 
bt:-;Jaıııs bulumlui!ıınu ve ı:ı5ağıda mev-
7\1 ,AU:r. Borovalı. Ahmet Bowl\'alı, 
Mr·ındtıh Alanın sirkt>ti mtinforıclen t<.>m
silt> ve !>irkct mühriı ilt" birlikle bilu
mum e'·~;ık ve va--aiki münferiden im
<ı\'a . ı>lahivettar olduklarım arzı-rlcr 

ve ke\•f;~, tin ve nsa .,da.ki imza ntimu
nelcrlııin k:.ıyt buyurnlınasmı ve itima1 
, l' tc\•ccciihlcrinin ~i~enmcmeı::ini sny
..,, ile ı·ica ederiz . 

Tiiliin Jhracnt 1Yı k Anonim Sirketi 
Aı:i:ı Borovalı şu suretle imza edecek

Ul': Tiiltin il""acat Tiirk anonim şirketi dık. 
17 subat 941 Az. Borovalı. 

Aztz Boro\'alı ımzası Ahmet Boro,·a1ı su suretle ıınza ede-
n,,k1'ır·· 1'ii1lin ihl'<ıC~t Ti.ırk anonim -sir-

Ahınet 11orovalı imzası ""' 
.M~mdulı Alan jm;rnsı !(eti Alı Borovalı. 

Mt>mduh Aıılan su ~urf'tle imza ccleMüzehher Ahmet BorO\•ıtlı imzas, 
.Seniha Memduh Alan imzası cckhr TiitUn ihra.etıt Tih·k ancınim sir-
Genel sa} 1: 1778 keti Memduh . 

işbu 17 2 941 tarihlı \e mürakip ~~~nnun 1941 
tayinine mütedair karın alhndaki imza- Bu bin dokuz vü:ı: kıl'k bir senes:ı K. 

~ ~ ~-~~i·-~· .~iiil~lt!!~~~~· ............ "' f.u ııılr l•r tirin mevzu fmzala:i' sahu 
de 148 nuınanıda kain Tutün ihra~at \'e hlivivetleri dairece maruf TUtün ih-
Türl· anonim şirketi ım.iesı;i .lcri Az/r · · '- • il raca! Ti.irk • nonim sırKetı namma m n-
BorO\·alı. Ahmet Borovalı, :\feınduh feriden imzma mezun Aziz Bnrovalı '\'<' 

Alan. Müzehher Ahmet Borovah ,.c s~ Atımcı Borô·, alının olduğunu tasdik 
niha Memduh Alanın olduğu ve kendi· cde'l"İm. 
!erinin kam ni ehliyetleri haiz olup No· Hare pulları daire<l<"ki niishasın ~·a-
lt>ı· Reşaı Küyım>ndt"n aldığım mezuni· 

1 
tırıl mstır. 

:\ete bimı" ı ve mum<ülcyhe niyabeten Beyogltt ddrdilncti Noteri Mithal K. 
bt:n dnirc bas katibi Ahmet Refik GeÇ· Cl'ın~l Kunta~ 1 esıni miihıü ,.c imznsı. 

n mezkUr şirkete ~iclerck bizzat ına· 1 263 
1 G n • a\1: 

La linrle vnııımda \"az c~ 1ediklerinı las- tsbu 3-1-941 tarihli sirküler ~ıltındaki 
dik ederim. Bin dokuz } üz .kırk bir se- um:aııın zat Vl' hüviyeti daiıecl' maruf 
nesi subat 3.'o ının on vedinl'i pazartesi lzmirdı:- kl\in Tlitiin ihracat Tiirk ano-
l?unu 17 2/1941 f 'd · 

lzmır birınci noteri resmi mührü cim sirk ti namına r 1iin erı en ımznya 
ve imzası sı-lihiyetlar Memduh Alımın oldulhınu 

Noter naibi imzası 
Genel sayı: 1 791 
lsbu suretin dairede saklı 17 2 941 

tarih ve 1776 genel savılı aslına. uygun 
olduğu tasdik olunur. Bın dokuz ~üz 
kırk bir s nesi ııubat ayının on t;ekızinc.i 
'Salı güniı. 18 2 941 

hmir Birinci noten resmi 
nıührü ve R Köyıncn imzası 

1 ~ şuhaı 1941 tarih ve 30 kuru!!luk 
damga l?ulu ... 

111111 1: • ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ıı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı • ı ı ı ı 111mı111111111111111111 
l>OKTOK 

Aı;ni Bir Yehim onlu 
Manisa AS. lbs•anesi Rulnk İJoiaz, 

Borun miitctıa~tsı 
lhtisas tahsilini Fraruıad,• ikmal etmiştir 

Her ıriin basta kabul eder. 

,.e kendi inin kanuni ehliyeti haiz oldu
ü-unu ve bin.at ya111m17.da va7. eylediği
.,; tasdik -ederim. 

Bin dokuz yüz kırk bir senesi ikind 
l\.tınun ayının altıncı Pawrtec:i ~Unil. 

G-1-941 
İzmir bhiılC'ı notc rl ı·es nı mUhrü ve 

un7.:ısı. 

Genel ı;ayı: 1799 
f!ı:bu sirh.-tiler ni.ishası, dairede saklı 

6-1-941 tarih w (263) genel sayılı aı;lı
na uy~n oldui!u tasclik olunur. Bin do
kuz yüz kırk bir sent'c.:i Şubat nvınm on 
sc-kfaincı salı günü. 18-1-941 

No.A. 
30 kuru luk da.mgn pulu Ü7.erinde 18 

Subat 1941 tarih ve tzmir biı inci noteıi 
rr.:mt mUhrü ve imzası. 

Hare pulları dairc-cleltl nlishasına ya
pı~rılınıstır. 

643 {432) 
A-IUA 'YENEHANESi : l\lanisada 
fr.miı· mddesi No 115 

nınıırııı:ıırıııınm0tnıııııııııımıııııuııı1111111111 
DOKTOR 

I' A.İK İBRA.HİM OKTE IZMlR 2. NCi SULH HUKUK 
F..rzint"anda tevdi edilen vazifesinin hita· HAKIMLıCINDE'.N: 
mı'!a binaen avdet chnişUr. Davacı Orman idaresi tarafından 

1Jcüncü Beyler sokağında 18 uuman- Sandı köyünde mukim Pınarbaşlı Dur
da doktor Abdi Muhtar mıta~·eoehane- muş oğlu Kör Mustafa aleyhine ikame 
~incle hastalarını kabul '\ e tedaviye baş• olunan alacak davasının muhakemadn
lmnıshr. (4%9) de: M. aleyh hakkında yapılan araıtır

~""\\. ~\\:~~~~':~ 
T ayyareSinemasında Tl:3646 

mada bulunamadığından gıyabında mu· 
hakernenin icrasına ve namına yemin 
davetiyesi tebliğine karar verilmi4 ve 
muhakeme günü olan 24/2/941 tari
hinde pa:ıarteai giinü saat onda ınahke
mede hft%tr bulunmasına ve mahkemeye 
gelerek yemin etmesine akıi takdirde 
yeminden kaçınmııı aayılacaiına tebliğ 
makamına kaim olmak bere işbu ye
min davetiyesinin 2. ncl parçası mahke
me divanh.aneııine atıılmıt olduğu llinen 
teblii olunur. 

BU HAFTA ... 
.211/2/19U perşembe ı:iinündcu itibaren 

BİR TÜRKE - ... tr,,\'~ -
· e.1 GÖNÜL \'ERDİM Jf/11~-~~l_ TOBKCE SÖZLt\ MUSiKtLi .SARKILI VE DANSLI ._ \~t1ı Mevzuu knhramanlık, ~ZC$t, aşk ve zafer ... 

~ ~ın J lMm~~~~~mLIYAN: . 
.:<1 / nlR TORK~:~ GöNCL VERDiM SARKISINI YAPAN : 

USTAD SADETl'tN KAYNAK.. 
BU FiLME iLA VgfEN SİLAH$ÖRU:ıt REVÜSC ve HUSUSi SURE'ITE 
CELEN EN SON YAKIN SARK HARP HABERLERi • stnt eA.BBANt 
SEUIJM. KAPUZZE- BAIU>İYA'nin kara!ÜJa, denimen, havada....._... 
.man ft Zlqlb.., 36990 esirin kamplara sc' ki . lndliz tayyuelerinin MUSA VV A· 
YI beamanlmwu.. Bunlann hedeflere tanı isabetleri ve saire •• 

MATINBLF.a : L38 - 3.30 - 5.30 -1.30 - 1.38.-
. lL3t DA BASI.AL 

• 
650 (-i34) 

1941 'ı 
KOLONYASI 
~K=ı::r= ld.Uı. ECZU~iı 1 

•• SUMERBANK 
YERLiMALLA R 

PAZAREARI 
MVESSESESiMUDVRLVGÜNDEN: 

İl.AN 
3480 nuııutrah Milli Koruma kanununun verdıgi salAhiscte istinaden piya 

sa kın i ·tihsal edilen her nevi :pamuk ipliklerinin tek elden tevzilnc mUted 
olarak 1stihsal olunan \•e İcra Vekillen hcyetınin 2/15108 sayılı kararname
si:ı;lc ınusaddak 95 nwnaıalı Koordinasyon heyeti .karan 15'2/1941 tarihinde 
mcriyete girınıştır. Bu .karar mucibince bu nevi pamuk ipliklerinin fabl'ikala 
rından müba~·aa ve tevzilne müessesemiz memur edilmiştir. Te\'ziat aı• LKAAı&-m 
darlara da ayncıl bildirildiği veçbile muhtaç olduğu ipliği hariçten 
eden bütün pamuklu dokuına ve emsali fabrikalarına doğrud.;m doinıYa mil 
essesemi~ İs'tanJhı:l merkezince dokumacı la>Qperatiflerile .I te~ 
,.lli.yetleı-e "öre ayrıca tevuata memur edilen ZlrMt. Halk ve Manlg 
cılar bankalariyle mllcssesernir. mal'awarı tarafmdan yapdaclllt 1lln elunur. 

as 

Vakıfta• amam müdörlöilbtclea: 
Kapalı zarI usulile mevcut sinema salonunun tiyatro tatbikat sahnesi ola· 

rak tadil<'n i~c;aat ve tesisatının eksiltme itarudır: 
1 - Eksiltmeye konan iş: 
Aııkarada Ak köprU caddesinde ikinci vakıf apartman binası dalıiJhMh 

bulunan sinema salonunun tadi1en tiyatro 'tatbikat sa'hne<si inpıt ,.e ı.l· 
satının .ikmal ve itmamı. 

II - Bu in§aat ve tematın keşif bedeli (172649) lira (35) kunıfhlr. 
Hl - Bu ta dilen inşaat V<! t.esisata ait f ennt evrak ~lardır: 
A) İnşaat ve tesisat mukavele projeleri; 
B) lnşnat ve tesisata ait fennl şartnameler; 
C) İll•aat ve tesisata ait eksilb11e şartnameleri; 
D} inşaat \'e tesisata ait Yahit fiat cetvelleri; 
E) tnşanl '\ e tesisata ait projeleri; 
F) l~at ve tesisata ait \UllUmi \'e hususi saı'tnameler; 
G) İnşaat '\'e tesisata ait ke.şü evrakı. 
IV - "Oçiiııcü maddede gösteı ilen evra.'k vekıflar umum müdürlllğü in-

.--.~~ bedeli~ yüııbiade beli olaa (8&3) kunııı ı..a.ı 
-mukabilinde verillr. 

V - Eksiltme 114/941 tarihine rastlıyan aah aüAU saat onbeşte vakıflar 
umw1~ n idüı lUğü in§aat mildilri.} etinde toplanacak i,bale komisyonu mari· 
fetilE yapılacaktu-. Teklif mektupları kararlaştırılan saatten bir saat evveli .. 
ne kadar makbuz ınukabihnde komisyon reisliğine verilmiş olacaktır. Po.
ta gecıkmeleri şayanı kabul değildir. 

VI -- Eksiltmeye gireceklerin (9882) lira. (45) kuı"UŞ muvakkat teminat 
veı·ınl'leri :ve aşağıda yaz.ılı vesıkaları haiz olmalan şarttJT. Bu vesikaları 
ibraz cd mi.\ enlere iiçiincü maddede rlkredilen evrak verilemer.. 

a) 9U yılına ait ticaret odasından alınmış vesika. 
b) Nafia vekfiletinden alınacak rnUteahhltlik vesikası. 
c) En a!!B.ğı iki yilz bin liralık inşaat ve bu kabil tesisat ifl yapmış ve mu

v ffak olmuş buluru:luğuna dair vesika. 
VII - EY.siltmeye gireeeklerin kapalı zarfının ihzarmda ve teklif mek· 

tuplamıın yanlışında ve bu zarfların tevdllnde ve posta ile g6nderilmealn· 
de 2490 sayılı kanunun 32- 33- 34 ilncü maddelerine harfiyen rlayet edilmesi 
la .. ımdır. 

vm - lşbn insaat ve tesisatın bedeli vahit fiat esası üzerinden ödene. 
cektir. {698) 10, 16, 20, 25 464 (SU) 

Madalıa l'lcard MüdÜl'I ......... : 
KarabUk deıuiı- ve çelik fabrikası tarafından imal ve 1zmir v.Uiyetlne talml 

edilen ve araba imalltmda kullanılan (Şina) demirlerloo ihtiyacı olan aWı:a
dar araba imalathane sahiplerinin bu i§le iştigal ettiklenne -dair mahaltt &a· 
r<'t odalarından alacakları vesikalarla birlikte 28/2/941 gi.inüne kadar lmıtr 
ınınlaka Ticaret müdUrlUğünP müracaatları ıl~n olunur 

NOT: 
Bu hll!usta fazla tafsilit almak istiycnler her ~Un ınıntaka Ticaret mttdÖl'-

lliğiine m'hacaat edebilirler. 638 (43'7) 

Oto • 2'ralıttir ntrıı Anonbn f"'lıetlnden : 
$irket, hi.uedarlaı· umumi heyeti senelik adi topİantısııu 14 maı:t 941 cuma 

ııt{intt saat 11 de şirketin hmlrde CUınhuriyet meydanında Akdenız apartma-
nında kiin merkezinde Yaı>acaktır. . 
Toplantıya iştirak etmek isttyen bissedarlarm hisse .senet!erlnl toplantı en

nUnden lllakal bir hafta evveline kadar şirket merkezinde ıdare mecllil mu
rahhas Azasına veya İzmirde Osmanlı Bankasına tevat ederek duhuliye kartı 
almalan Ih.mıdır. 
İçtimada konU$Ulacak hususlar aşa;cıdadır · 
1 - İdare heyeti raporwıun tasvibi. 
2 _ Blinoo kAr ve zarar Jıeaabiyle, me\'cudat def terinin ve mUraldp rapo-

runWl tetkiki '-w hesapların tasdiki ile idaı·e heyeti ha1arının ibrası .. 
3 - Temettüün sureti tevzii haklonda idare heyeti teklifinin mUzakere ve 

tasvibi.. 
4 - Gelecek se11e için milrald.p tayini.. 
5 - İdare meclisi Azalariyle, mUmkibe 941 senesi için YeriJecck huzur hak-

ları ile Uc.rctlerinin tesbiti.. ( 439) 

;soDA-BERK 
' 

En iyi ingiliz 
Karbonatıclır 

(428) 

C:AMALTI TUZLASI MODOIU.OOODD : 

, 
1 - Tuzlamızda yapılacak dahili su tealsata açık .elc.siltme,ye konmUflur • 
2 - Keıif bedeli 4168 lira 6 7 kuruı llk teminat& 312 Jlra 65 kuıuttur. 
3 - Bu iJC ait ke§if, şartname, proje her gün miidilrtüiümüzde ve lzmit 

baı müdürl~üzde KÖrülebllir. 
4 - Jete · rin ihale günü olan 21 /2/941 cunıa silnü saat l 4 de mlldir-

lliiıiıniızde müte§ekkil komisyonda hazır bulunmalan. 
6, 12,20 412 (224) 
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SİYASI VAZJYEr 

Türk - Bul2'ar 
anlaşması ve 
mihverciler - ·---

arz 

JIPOILAH TAARRUZA 
HAZIRLAllYOR 

Sin~apur ve 
l~ollanda Hin-

YENi ASIR 

Jngiliz hücumları 
---~---

Şarki Afrikada 
yeniden büyük 
hava akınları 

TÜ Hl - BULGAR ANLAŞ
MASI ETRAFINDA ___ , __ _ 

Yeni ticaret anlaşmalan 

UZAK ŞARKTA VAZIYET distanı tehli- yapıldı 

In~ilizlere ~öre 

işbirli~i neden 
temin edi

lemedi? 

Türk .. Bulgar iktısa 
müzakereleri başlıy kede bulunuyor PIKEHÜCU~ ITALYAN· 

--0-
PEK GERGi&~ ... 

--o- Ankara 19 (Yeni Asır) - Türkiye -
Bul aric;tan arasında yeni ~ir ticaret an
l:ısması içJn bugünle~de üzakerelerc 
başlanılmasına inti7.ar olun naktadır 

. -·:- : . Aınerilıa~a göre ancalı LARA ÇOK ZARAR VERDi 
ingilt'!re • Çın _ıt~ıfalıı ••• şiddeti tedbirler yaö: n 

Bu gaı•istan istilılallni 
hor uyamazsa 'l'iirlı ·)'e 
i e iği g5 i hrıFehe te 

rck miiuıkerclere başlaması ın 
dir 

A.mer lıa Jıendını har~· olan Japon ıı··cımıunu 
te sayı;yor - Fransay~ yı· durdurabilir •• 
ne sı'lıı,tırıyorıar • ltal· Londr 19 (A.A) - Vaşingtondnki 

yan donanması ve mahfıll r iddetli tedbirler alınmazsa 
· Al Japonla ın bir nya kadar Singapurn ve 

~an~a.. Holland, Hindistanına karşı hnrekPte 
Rad~ o gaı .. tesmc go~e Alnıanlar An- e(,' ki ı i kanaatindedirler. 

lrnrııdn imza edilen mu.ştc~~k ~c_y~nn.~- 1NG1L1Z KUVVETLERİ 
nwnin ~:ır~ Avrupnda l~gılız.~!y~sı n';'· TAKVtYE OLUl\TDU 
fıın~ km. hır dar~': tec:~1~. cttıgı~ı idd~n Siııgapur 19 (A.A) - tngiliz karar-
etmı~l<>rdır. Berlinın ~ozuyle gorcn '\C J(hının tebliği: Uzal-:: sarktaki 1nsôliz 
~ı.,.7.İ.' '" konu~ Roma ~a bcynnnnmcı.lc kuvvetlE'ri son za "lla;da büyük Uıkvi
R\ nı ı<>nayı gonnckte~ır. . • ~;efor almışlardır Bunlar arasınd::ı mo-

J n 11 m:ıtbu!ltı .Bcrlın. ve R~mrı. gı~ı dem bombardım~n tayyareleri t"k VC' 
hu ıınl~ mada ln~ıJtcrenın mngliihıl etı. r. f f f' 

1
.. t 

1 
• t 

ni ~ezmek i tiyor. İngiliz matbuatı ise t n 1 ;o ~ku. a'·{' ~-y:rej.~rı ~tv~u -
be\nnnamcyi bu şekilde kabul ctmcmis-- "!:'·d ~) . 1.vıye r rn.c 1 no a ara 
· B I Til kiye • Bul"aristnn milzn· ffon rı mış ır. tır. un ar r .. Lo d 19 (A A) 1 gil' h · · kerelerinden İn~ilterenin haberdar edil- n ra .• ~ - n ız arıt'n·~ 
di~ini ve bu müzakerelerin her safhnst· bınllslesatrıdBuJtler ahvan: .kamarasmMn kı 

t L· t..-!•-• n"nı" '--.. ·dcdcrck imzala- eyana ın a apon arıcıy nazırı at-
111 f'O\lll C UJUC NJ"" • k d h • • T:"d b" ilk "k d Ti"ırki ... •enin taahhütlerine sou a an arıcıye nazırı r, ene uv 
nan '<'Si n n " k tl 1 b" 1 f 1a·w• . 
aadık kaldığına bilhnssa isaret etmekte- neza e e yazı. m!s ~r ye c:rn gew ıa•!1ı· 
d' 1 r telgrafın metnı sımdı layık oldU<'U nık-
ı;; · t rek beyanname etrafında yapı- katle mUtalea C'dil n"ktc olduğu?-~· ~~t

lıın bUtün tefsirlerde propa~and:ı bir oukanı~w yalnız uzak c:arkt.a dl?"!ıl. ~un
tnr { bırakılırsa beyananmeyi her yanın dı'{er taraflarında da sulhu ıtıde 
m~l('k t ivi kar$1lamıştır. Bilhassa Bal- için bir gayret sarfı tuklifindc bulundu
kan memleket1erinde müşterek beyan- ğunu, bununla beraber lne:iliz politika
rıamenin uyandırdıb akisler bu memle- sının değişmez prensiplerinde tadilat 
k etler halkının sulha olnn bağlılığını bir yapılması mütesrvver olmadığını siiy
kerre daha teyit etmiştir. Türk - Bul- lemiştir. 
aar mi11ctlerinin samimi arzuları sözle- --------------
rln filirntla ıeeyyUt etmesini görmektir. ~-·- - · - · - · - ·- · - ·- ·- ·- ·- '"I!• 
JJeynnnamc Balkanlardaki asabiyeti Akdenizde 
h:wliden hayJiye teskin c~istir. 

UZAK $AR KTA VAZIYET 
Balkanlardaki ~~n vaziyet sakinlc

eirken Uzak Sark vuiyeti ~erJ:inlcşmeğe 
l>:ıslmnıstır. Slngapur ve Malezyaya kül. 
lh etli Avusturnlyn askerleri cıknrılmış· 
hr. Bu nskerler son düğmesine kadaT 
A \'us:uralyada teçhiz edilmişlerdir. fn
ı.:"ilfcrenin Uzak şarkta ciddi tedbirler al
makta oJdu!u her .;ın ~elen haberler
den anl:ısılmaktadır. 

Evvelki ~Un f ngilizler Singapur bo
lnzınn mnyn dökiildül..ıünii bildirmişler
dir. Singapur ho~azı en mühim bir bey
nPlmilel ticaret voludur Bu volun tica
rete acık kalmn.5Jnda en çok alakadar 

Bir Italyan, bir 
Alman vapu
ru batırıldı -c-

iKi GEMi DE AGIR HA· 
SARA UGRATILOI 

olan devlet Japonyadır.' Sin~aour sula- Rad~o gaz. tcs !\ • nazaran Akdı:>- ı 
nrun tehlikeli mıntaka ilan edilmesi Ja- nizde nakliye ,. • ias~ ikmal ic::ini 
:pom anın biı· nevi abloka albna alınmn· yapmana calışnn 1tah an g~milnrin-
sıdır. BUtUn bunlar Uzak şarkta vaziyc· den biri 6 bin, di ri " '3in tonluk iki l 
tin c;özlerden filivat ve harekAt cahası- İtalyan v, puriyl d?rt bin ton,uk 
na. intikal etti~ni pösteriyor. bir mu, vın kru\·azü tn..,iliz f!emi-

J!'i(;İJ.TERE • CiN trriFAKJ 1erinin t. ırruzunn ugramı<;tır Bun-
Bazı haberlere göre İneiltere Cm He }ardan bir' batır lm•o;;, di "•er ikisi 

btr Htifnk lmuılamak UZ<'redir. Bu ha- ağır has ":1 l , .. ~ + ı .,.., tır Vönc Ak-
bcri tekit edecek mahlmat daha J(elme- denizd.e 4 'IJı , ıo 1ul- bir Alm~n ti-
mlstir. Japon POlitikacıları Uzak şark- cnr ' v, µuru da batırıimıştır. 
taki "<.>rgin ha\'ayı sakinlestirmeğe çalı- On iki ada, Twbhıs ve Arnavut-
sıvorlar. Japon hükümc>ti söz,.üc:ü Ja- lukln İtalyanların irtihatları ~ün-
porwanın emeli sulhun muhafazasından dcın gilne müskülle<>m:.-l.tndir. 
ib.,.ret ol~ıığunu !'lnon\anın valnız uzak _,_·- ·-·-·- --·-· - ·-·- -----=· 
"3rkfn del!il cl·;nvanm her tarafında 
rnÜfaV"SSlt oforak harekete amade bu-
Jt nduJ?unu söyle"'tMir. Bu sözler Lon· Almanlar lnllJ'il-
dr::ıda havrrtle 1- rsılanmıstır. Japonya T.:O: 
nın harbi ıhay~•lendirmek icin tavas 
sut teklif etmesi hah. inde deniliyor ki · 
Japonva Cinle kendi harbini nihavetlcn
dircmed itine $tÖrl" dünyanın baska nok 
tnlanndakl ihtilôflara nasıl tavassut ede 
bilir! Londro bu tavassut teklifini ciddi 
teHikki etrnemistir. 
AMEFİKAOA GAI .. EYAN 
Ameriknda efkar ırittikcc "nle;van ha· 

!indedir. A' nndı_;knnıın layiha ının ınii
zakert'Si mihver aJe\ hinde hir tc7.nhlir 
mnhiv<>tini nlmı'>tır. l\fohusanda müın
krrf'l"rin 'aoıldıi?'ı f!iinden heri ı:-eçen 
2 - 3 haffa icindeki inki af efkfınunıu
mi' Mfolô hıu:~a.,ivetfn drreccc:ini l!'Östc
rh or. Aynndnki nıfüakerclerdc Alınan· 
vn nleyhindc () nercce siddetli hir lisan 
lmllnnılmı.,tır ki bnzı Alman rrazeteleri 
bu c:•izll"rc revnn verer<'k Ahnanyan.m 
\'anlı anla~ıld•"•m tasrihe meclnıri~ et 
'iirmıMerdir. Binaenaleyh tehdit ve 
mevdan nkuma ool itikasmın B irlesi1' 
Aml'r ikadn viiriivemiverel!ini Almanlar 
dn ımJa...,nr.11 h:>.-lamıc;Jard1r. 

Avannn infirntcı azadan ücü Vilkiye 
hüC'nm "~erl'lt kendi~inl partisine iha 
netl" ith~rn Ptmö<;]erdir. 

Alman••a ve italva aleyhine vapılan 
tc1ahii .. lnr valıı•1 tesrii meclislerin &:

J,.,nlarırn inhi:.< r ı>tmivor . ..Amerikanın 
n• ı ı ... 1,f c;<>hirlı.:ri 1d • mitim?ler vanıla· 
roıJ.: mih\'""'in c;ivase · takbih edilmic:tir 
Rn nıithv•lE'rdı>n birisi Amerikalı ftnl 
, , r>ı.,.,. • ,.,.,fı"'rt:ın vanı1mı3tır. Bu ftal 
'. nl11r Faı;ız ni v1kmak ve italvan mil
' 'ini ,. "J'"c>'fcn kurtarmak icin İmzilte-

vp R " ' Aı"'"'rikamn İtalvava var 
c rn m .,.,,,,. • •erdir 

tereye f 1 

etmed· er 
Bir ayda Alman l!ıomha

ıari'J}le ö"em1ier .1502, 
~araıananlar 201l2 s~vil .. 

Londra 1!) (A.A) - Hava ve dahıli 
emniyet n zarctlc.>rinin n o;rcttiM tC"bliP.
de knydcdi1ecek bir şey olmndıaı bilc!i
rilmektedir. 

Londra 19 (A.A) - Amirallık dnire
sinin tC"bliai: Dün sab?h simal deni1iııdc> 
bir İns:?iliz mayn tarayıcı j"emisi hir d!iş
man Uıy~ nresi düc;iirm:'c:tür. Düo;"'ıruı 
tayyaresi milrettebatından kimse kur
tu lmamıstır. r.0ı-nim;zd" hic hasar yok
tur. 

BtR A YnA ~T .l<'NLER 
Londra 19 (A.A) - fnnll'~ nahilivc 

nezareti ikinci Kanunda hwn ı,ıı .. ,,.,., la
rından 1502 sivil ;jl..lii1%ıii V"' 'l!)1? kici 
varalandı>iını hil...1irivnr (\ı,..,1 ..... ·, nn ~j 
erkek, 567 si kai!•n ve 1 qi'J -•· 1 ~ vasın
dan küriik co,.uklardır. 

----- -- --
Ma'!P.1t1f.t'I,.,, •7°,d 
~ Jınrn. n*~$"'~i 
Budapcste, 19 (A.A) Kral nah; 

Horti Anknr:ı ve Sofva ataşemiliterli~i 
ne varbav Adayın verinf' kurmay yfü: 
başısı Otto Hatzı tavin etmiştir. 

~ "" 0 htJl HJ\JlP HALİ 'DEDİR •anmak istemP.dF•ini Fransız nıilJetJnır 
A ı ı rık T"r~··(•f nazın Cons Bit·k.,i'k felakete siiriilrlencli;;frıi. alınan dersler 

ı\merikı>•ım nrfık filen lıarrı lınlinde sa· ilen istifaic ~dilmP<lil>ini. <ıon fm:;atları, 
'ılm~ .. , :~ .... f'ffi~ni siivlemistir. Nazır na kavbolmal< iİll'.Pl"e oldıı"1.ınu s;h•lcmis
sonrpdu•ı hn "'"''"rin 7.ahıtittn cıkanlma· lerdir. B:ısvekil muavinli'•i ile daJ..ilivı• 
cııu :r1,.,.,;.... ''" .,.,.. .. ct<'l«'rrlPn sl:izlrr ini haricivc ve bah,.ivc naz•rlılr1arının sah· 
nec:r"'""'"Wlt'r:ni i~tememicıtir. c;ıncJn tonlıvan Amıral Darl~n"l Paricl' 
VİSİ frzı::ni'10EKİ TAZYiK ,,ilt.ir<i habC'r ,·erilivor Daı·lan. Laval °V'<' 
Visinin v11nic1Pn ateş altına alındııtı Alr..anvn ile is birliPi mc>c:"'lf'~ini halle't 

P. ris r:ırlvolarının nesrh·atından anlasıl- meğe calıc::~cakhr. Laval mesele i dijnfö1 
rr tır. Vic;\·p karsı vcniden hiicumlar ~olnc;m dnm•mnn mec;eleo;ine davnnıvor .. 
bıc;J:ımı tır. Siındivc kadar yapılan hü- Bu nok tada Dnrlanm m11knvcmct edere 

Kahire, 19 (A.A) - Şarki Afrika 
ha' a kuvvetlen karagtıhının tcbliğı: 

serbest .. 
Şimdi Peştedc bulunan B. Bedri Sn

mnnın riyasC'ti altındaki ticaret he\' ti-
Türk - Macar •icaret 

bu~ünlerde bir neticeye 
Son giınlcrde hnva kuvvetlerımiz Bar

deranın cenubu garbisinde ltalyan umu
mi korarguhına, depolarına pike hücum
lnr yaparak taarruz etmişlerdir. Btiyük 
çapta bombnkr atılmıstır. Jubada Ge
Jisteki mevzilere dalgalar halinde hü
cum edilmiştir. Alçaktan uçuşlar ) npn
rak tayynreleıimiz pike taarruzlar ) ap
mışlnrdır. Daha bir çok askeri kamplara 
taarruz edilmiştir. Düşmanın motıırlü 
kolları bombardıman edilmiştir. 

Sofya 19 CA.A) - Türk - Bulgar 
cieklara :ı. onunun uynndırdığı intibalar 
Bul~nr matburtınd. geniş bir yer al
malda beraber gazeteler uzun boylu tef
c:h-.-ttnn içtinap ccliyorfar. 

Ev kiraları için kah 
edilen yeni esaslar 

Jtalyan somalisinde motörlü nakliye 
vasııal rı ve katır nakliye kolları hom· 
balanmı tır. Bu çok topcu mevzılerine 
ve sip rl re tam isabetli bombalar atıl-
mı tır. 

Cenubi Habeşistanda Megada düş
man mevzileri muvaffakıyetle bombar
dıman t"dilmiştir. 

"' Kahire tebliğınde ismi geçen yerler 
ı;unlardır: Elc"hara ltnlyanhr tarafından 
tahli.\·e edilen Danr!ilanın 30 kilometre 
ccnubundadır. Piko1a Ahbayı ki.içtik 
bir derenin kenarındaki ayni isimde bir 
ftnh·an mevkiidi ... 

SaI;ıhiyattar Londrn mahfillerine gö
re 1 ncıliz kuvvetleri Condar yolunda 
ilerlemektedirler. lngilizler Tana gölün
deki ltnlvnnları tart için göliin iki tara
fından ilerlemektedirler. 

Son an/asma ve Bul-
gar gazeteleri 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
siyasetini teyit etmis olmasından dolayı 
büvük bir sevinç izhnr etmektedir 

Gazeteler, gC<>en harpte aralarında 
nktedilen ittifrlc1ar br~i Türkiye ve Bul
rtarist.an arasında dnima dostane miina
sebetler mevcut olduğunu kaydederek 
Tiirkiyenin daha o tnrihten beri Bulga
ristanın ,mırbi Trakva i.iz0 rindeld hakla
rını tanıdı<rını hatırlatmaktadırlar. Bun-
1an bac;lta Bull'arist<nın Tiirklyeye JQ19 
<;tn cınde bnslıya:ı Tiirk Yunan har
bınd m\:zaheret ettiğini gazeteler ha
'ırl tt ı 1 I:ırı rıibi bo•{r,.Jarın vazivctini 
ıe.,bit edt'n Morıtro konferansında da 
~uJ«nr"st"n'"' Tiirkivl'vi iltizam et+i~ini 
' '! 4 •,.lıf •yorlar. 

Uiro> N tcıci a 1lac;mayı tarihi bir 
v~ık 1 dıve tavsif l'fmC"kfc> ve 1925 se
rıe inrln Tiirkiye jJ,. Bıtl"nric:tan a"a<ıırıda 
".İost•uk paktm•n im1.ası sıralnrındn Ata
türkün <ıylC'di<ri su siizlı;-ri zikretmekte
-lır: •P•ıl"arictanın ~·; " 11ları Türki
" enın w diışmanlandır.» 

Zornb rıazetec;i de sövle yazıvor: An
l .manın donrudan doırruva rarnle ve
ya harbın tevsüvle hic- bir alalm<ıı vo1<
tur. Fakat bu anlasma, Avrupanm ce
nubu snr1<i kıyısında c:ullı.u temin ede
l'l'ktir Almanvanın v 8'>v 't'tlc>r birli-

nin (l,.. nrzusu budur. 
Türkivenin ı:'ndiseo;;i Bulgaristanın 

trıhr''lt iz bir sekil'fe Türk"vmin mmfn
<>tlcırin..t n h"r 1-ıı:ııni hir;ıı., tet'aviiz et 
nı rıec;idir. 

tNGtrtz FLC't~fl\JJ'l\l REYANı\TI 
tn~ilterenln Sofya elçiı;i tarafınrlan 

PazartE'c:i giinü yapılan heyanat hnnüz 
ı=ıuı"ll r !'~ zntel0 rin" ' neı;reoiJ.rr. 0mic:tir. 
Bu b ~ "lattn 1n~i1iz elçic;i !n~ilterenin 
c;adect> Bıılımri<>tanın bit.ar flık ve istik-
1.ıolinr ri•rnet edil'T'Pc:',..; j .. t-.rJ:nini c;öylc-

; ...... 

Yeni anla m?~an so~ra 
--..-.. . ..-.... - -

[ Bastarafı I. ri Sahifede 1 
sonrn c-lde !'dilen çok mesut netfoe 
ha.'ltkında Bulgar hiikümetinin ve 
benim derin memnu,..ivet duvgula
rımızı zatı alinize jfade etmeğe mU
saraat ederim. Bu bevannamenln iki 
devfotimizin menfaatler i kadar sulh 
davasına da hizmet edecenine ka-
n iim. 

Ek.celans P opof 
Hariciye nazın 

... P opof 

SOFYA 

Zorn ,ıtazetcsi dt'klarnsyoının nmlıtciif 
tefsirini knydettiktcn sonra Bulgaristn
nın vaziyeti iyi anladığını, iki hükiimct
tcn biri dif;erinin menfnatinc taarruz et
memek nrtiyh~ Bnlkmıların ark kıı.
mındn c;ul1ıun i<'mİn edilmio; olduğunu 
~ · 'ıyor. 

Ayni ı:nzctc Bul;t~ristanm tadilci 
emellerine temas ederek Türkiyenin Hn
tav j<;inc Bul"nrİ<;tnn nasıl karışmamı sa 
ıhl<'nizde Ru1:;:arlann harpsız bir rnah
rec işine de z.amanı gelince Türki:rcnin 
itirazına sebep olmı.vn<'n2lnı ilılvc et
mektedir. 

İNGifj7, GJI ZETEI..ERİNİN 
NESRİ YATI 
J.ondr::ı. 19 (A.A) - İngiliz gazetele

ri hu_ı:iin Tiirk • Bulgar paktı h:ıkkmda 
tcfsirntta bulunarak bu Yesikanın şiimu· 
liinün tatbikatla oldnkca mahdut o1du
ğunu kaydetmektedirler. 

Taymis gazetesi Romanyaya karşı ya
pılan sinir harbinin şimdi Bulgaristana 
ve Yu~oslnvyaya tevcih edildiğini kay
dederek diyor ki : 

Bıılı?aristanın i:ıbii kaynak lan Ro· 
m:ınyadn daha az olmakla beraber mu· 
kaveıncti daim faz.la olmuştur. Ankara· 
da imzn edilen beyannamenin Bulgarla
rın son ümitsizlik ve heyecan j esti ol
masından korkulur. İş beraberliği husu
sunda bir anlar!lmya vanlmaımş olması 
Tiirkiyenin hatası değildir. İş berabcr
Ji~inin hcnii 7. vakit ' 'arken yapılma51 
liizumu bir kcrrc daha sabit oluyor. 

Nnzi tnhvası ancak zairıcre , .c mutile
re karsı mUcssirdir. Bu tabya Yunan or
dusunun muzaffer dar beleri Türkiye 
ciimhuriyetinin sarsılmaz azmi ve mu
kavemeti ve (encral Vay,•el ordusunun 
kazandığı 7.afcrlcr karşısında neticesiz 
kalmıstır. 

Taymis yaz.ısına devaınla diyor ki : 
Yugoslavynnın vaziyeti bu harpte kü
çilk ve fakat mağrur. doğrudan doğru
va hücumn maruz knldığı zaman muka
vemMe karar vermiş olan bir devletin 
öniine ckserivn cıknuş olem vaziyettir. 

Taymis ,gazetesi şunları ilfivc ediyor: 
Sinir hnrbi Hitlcrin de iyi bildiği gibi 
hiltün menbnlarm en büyilk bir kumnn
danın elin., geçeceği bir harbin mukad
demcsidir ve hazırlıkları devresidir. 

D<'vli Telgraf gazetesi diyor ki : Türk 
Bulqar anlasmasının birinci maddesi 
olan taarruzdan içtinap keyfiyeti İngi
liz siyasetine tamamiyle uygundur. Bul· 
~aric;tanın taahhüdiinü yerine getirdi~ı
ni görilrsek cok memnun olacağız. Bu 
esere nıüteva7J bir mahiyet verdiren 
ev. RuJı:ar lıiikümetinin tnahhiitlcrini 

\'erine ~cUrcccii hususundnki tcrcddiit· 
terdir. nutı:-ar Jıükiinıeti istiklilini mii· 
d:ıfaa edemezse miisterck he:rmmanıc 
i 1c alınmış taahhütlerin Tiirkh e içİ'l 
'cyımeti yoktur. 

----- ----
Alman müsr ~ereıeri 
Norver ten a l
dıkları para 
ve malzeme 

ALMAN GESTAPO REiSi ŞI· 
MAL( NORVEÇI TARAMIŞ 
Lo~ra 19 (A.A) - Norveç ajansının 

verdiği habere göre Alınan Gestapo rei
~i H imler şimali Norveçte tefti~ .seyaha
tinden Osloya dönmü§tiir. 

Ank .ı. 19 (Hususi) - Yarın (bu
gün) re&mi gazeted1.. mühim bir koordi
nasyon knrarı neşredilecektir. Bu karar 
gnyri menkullerin kira bedelleri hakkın
dadır. MiJii korunma kanununun muad
del otuzuncu maddesinde mecurlann 
kira bedellerı bu maddenın tatbikine 
takaddüm eden senenin kira bedelıni 
geçemıyeceği tasrih edilmiştir. Kanunun 
tatbikinde bazı noktalar tereddüdü mu· 
cip olmuştur. Otuzuncu madde bunun 
için tadil edilerek bazı mallann kira be· 
dellerinin ne §ekilde tayın olunacağı 
hükümett? bırakılmıştı. Kanunun neşrin
den sonra tadilata uğrayan binalnrdn 
kira bndelleri yeni karaname mucibince 
aşağıdaki suretlerle tayin edilecektir: 

likçe mukayyet son kira mukav 
ki kiralar artırılamaz. 

2 - Böyle bir mukawle me 
madığı takdırdc. kiralar ayni pb 

bunlara benziyen mec\D'larm 
dan fazla olamaz. 

3- Eğer böyle benzerleri 
mazaa bina vergisi kmnuıw ltük · 
göre 19 39 takvim senesinde ve 

sonra takdir olunan ga7'1 •fi 
kirn bedeli addolunur. 

Bu kararnameden eo- lı:h 
ev sahipleri arasındaki m~tlnıue.
dnha salim bir şekilde ~f 
ümit edilmektedir. 

İaşe teşkilatına başlanmak Ü 
Ankara 19 (Yeni Asır) - Yeni iaşe teşkilatı kurulmasına alt 

meriyet mevküne girmiştir. Bu yeni teşkilat miinasebetiyle 'nearet 
emrine bina kirası, mefruşat, rnaac; ve harcırahlar için Şubattan Mayıs 
kadar 16 bin lira verilmiştir. 

Makineye 
Verilirken 

Bulgar Baıvekili Filof 
TÜRK · BULGAR ANLAŞMASI 
MONASEBETILE MEBUSAN 
MECLiSiNDE BEYANATTA 

BULUNDU 
So!yıı 19 (A.A) - Bugiin Bulgar nıc

busan meclisinde celsenin açılışında 
klirsüye gelen ba<>vekil profesör Filo{ 
Türk - Bulgar deklarasyon•ınun metni
n; okumuştur. Bulgar basvekili bu miı
nasebcilc söyle<ligi nutukta 925 te iki 
menılck('t arasında aktedilmiş olan d.ıst
luk muahedesini hatırlatmış 'Ve ezcümle 
demiştir ki: Dünyanın geçirmekte oldu
ğu güç zamanları müdrik bulunan Bul
gar vı.> Tıirk hükümetleri iki memleket 
nrasınd<ı mevcut dostmıe münasebetler 
dolayısiylc pek tabü olarak karsılıklı 
münas~bctlerini aydınlcıbnak için yeni 
bir çare aramışlardır. Bu hususta hac;.. 
lıyan müzakerclCT kal)ılıklı bir itimat 
ve hulı'.is hnvnsı ic inde ccrryan ctrn; ve 
17 Şubat !l4J dekl::ırasyonu ile n •t <' 
lrn iştir. Blılgrr hükümcıti ">U cıh •tı tP.. 
b::ırı.iz ettinn k u ier ki bu • urdl Plde 
edilen me ut netıce butün Bul ar nıiJ
lc tinde d"rin bir memnunivct dı~ur
:nuştuı·. Türk - Bulgar d khrn onu 
muhtelif ve birbirine zıd tefsirlere mev
zu teskil etmiştir. Bundan dolayı evvclfı 

Matsuoka 'nıı 
bir sonda) ılll 

Ameri ada azırl 

şu ciheti tebariiz ettirmek lazımdır kı. • • b 
bu.Bulg~r .hükü~~tinin maz.id.e takip et- hır mılyonu 
tiğı ve ıstikbal ıçın de dcrpıs eyledı ı 

sulh siyasC"tinin yeni hır bürhanıdır. k •• 
Bu zihniyetle> ve deklarasyonun birincı ma uzere 
maddesiyle Bulgar hükümeti bir ken·e _ 
daha beyan ede~ ki Bulgari~tan.her. kim QN BEŞ GU" SOIRI BU 
olursa olsun kımseyi tehdıt nıyet•ndc 
değildir. v~.B~gar si~asetinin deği;ınc>z KAM BiR EMRi VIKI OL 
esası her turlu tecavuzden tevakkı ey-
lemektir. Şu ciheti müşahede eylemekle 
bahtiyarım ki Türk hüküml?ti Bulcıar 
siyasetini çok iyi anlamış ve bu su,rPfk 
Bulgaristan mütekabil dostluk ıniimw•
betlerinin sıklaştırılmasına yardım ı.>dc·
biJmistiı·. Mchu5'an mecliı;inin hu "iy:ı
scti tamamiyle tasvip edC<'cğin<' c;i.ipl 

.ın ).'t?ri yoktuı·. . . 
Başvekil profesör Filohın ou l?.!'Yan. il'. 

tı şicldnflj ['ı~, 1arla ka~ı~.-. 

ınniliz tauuareıer• 
ln~ilizlf·r T~pedt·l •·n MÜTEMADiYEN ON iKi ~r. 

ci v rırn boın- OAKI TAYYARE MEYO~NL · 

Son Kanun ortalarına doğnı :Alman
lar Norveç bankasından l milyar 450 
nıilyon Norveç kronu çe-kmişlerdir. Al
manlar Norveçten parasız bir çok mal
ıeme almaktadırlar. B u meyanda vagon
far d~ vardır. 

lialad ı lar RINI BOMBALIYORLAR 

Türk - Bul.ı?ar heyanmımesinin 
imz~ı mUnasPbctiyle J?öndennck 
lütfüııdc> hılundu~nuz c;nvimli t el
~r;ıf tan <lnl~vı samimiv"tle tcşekklir 
cdnrim. tki hükümı-timiz arno;ıncla 
CPrevan eden itimatlı ve samimi ~ö
rüı; t"atisi. THrkive .• BuJ-.nri ... •an 
münı""hPt1°riıı" hfilci n olan ve 
menf:ıntlcırin" hizmet ed "n karo; 1ı k
lı anlav•<: zih.,h•c>tl>ıi bir k"rre drlıa 
i""l'l+ p,,J,.nıi..+=r. Bu MÜn~rcb"llP 
ıFin h;tilicıf1 l "clil"n mr>sut nc>tiC'<>oc>n 
tiolavı 'l'U· ldve hil'kül"'letinin v" be
nim ·cJ rfn memnunivetimizi zntı [jJi. 
ni1c> Hac!e PfmC"k i<'fl'ri'll 

A~' 19 ( Radyo - S 
"t...vnaı ,.,.tn11daki lngiliz hava 

Kahir<" 19 (A.A) - 16-17 ve 17 ·18 
20 45) - Su bat "t'çeleri 1ngi1iz hava !.uvvt tl •ri
kuvvetleri !le m"no;up bombar-fım, :ı tayyarelcı ı on 
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k_:!.g f..' •rm tebli~i: iki 'adadaki tayyare meydanlarına hU
cuml?r yapmı<:lnrdır. 1nvili7. hnva kuv
vetleri son iki glin Yıınan ku\'vetlt'rine 
miiuıheret için Tepedelen mıntak ısın
daki düsmnn mevzileri üzerine miitekA
ı;if hiieı;,,,ı • ı idamp ı>it>'"lllişl rdir. 

1 rrılnr dahiliye ve hariciye nazırının ~i siinhesi7.dir. Ri r son ha'here ~fire Al· 
' hı farına tevcih edıliyor, Vişinin as- mn,, mosu baslmnt"'ldı:ıı • amirnI lleder 
1<er ı;:ı'1~it•e1leri hücumlardan hariç tutu- ile İtnlvan filosu amiralı arasında Mil5· 
1uvorcJu. no schrind(' nıiiznkercler ~·amlmısf ır. Bu 

Simdi isim tasrih edilmeden Viş; ,,.örüsmeler ftalvan donanmasmı Almııı• 
biıkUMc>ti hUcuma uğramaktadır. Pariıı lmmandası altma knvmafa matuf bir 
radvolo:.rı Viıinin Almanya ile it blrliji •bMta ~. 

Londra. 19 (A.A) - İngiltcrede bir 
rı:ımi in<ı:><;J icin hül;ümete liizumlu meb
lilğın snrlı hususunda salahiyet verıl
mic:tir. Avam kamarasında bir mebus 
camiin J..ondraya yakın bir yerde yapıl
man temennisini izhar etmiştir 

Hava kuvvetlerimi;.. ııon iki günde 
Yunan kıtalnrına milzl'hC'r<'t ederek Te
pedclen mıntakasındaki düşmıın mevzi
lerine toplu taarruzlarına devam etmiı
lerdir. Pazartesi günü düşman kuvvet
}C'rinin tecemrnuları, ordugahları, mo
törlü vasıtaları şiddetle bombardıman 
edilmiştir. Hava siııli olduğundan bom· 
bardıman neticeleri tesbit edilemcmie
tir. Tepedelenin cenubu sarkisincleki 

Balk~n ıazi,ıeti hakkında 
Butıer'in beganatı 

askeri heddlerc de muvaffakıyetli ta· Londra 19 (A.A) - İngiliz hariciye 
arruzda bulunduk. Tayyarelerimiz pike müsteşarı B. Butler avam kamarasında 
hücumlar yaparak dU~anı mitralyöz Balkanlar llaJdwıda ve Bulgaristan ve 
atetine tutmutludır. ~ Yuıc.ıa.,,_. MUa llllllkltl \M11• 


