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ıt . GAZI HUL\'ABI tzM1B • M 
lmtıym lllhlbl ! SEVKE'I' BİLGİN 

Basmuharrlr ve umum! oeırtyat mOdtlrtl 
UAKKJ OCAKOOLU 

ABONE SEBAITt 

üEV AM M0DDE'l1 TUrki:ve .lçin aar:oo için 
~nelik....... 1400 1650 
Alb aylık........ 750 •-·-·--

Günii ı;teçmiş nUsbaJar (!5) a;unA.v .. -~ c TELEFON:Z69'7 

11• ı· t kabul edilmez an münderecatından mesu ıye -

*'' L 

• • 
len telgraf /ara cevaolar 

İzmir Kızılay kongre~i miin:ısebctiyle ko~rt• 
reisi · 'ali B. Fuad Tul "•ıl tararmdan çekilt.;n 
tel~afla'!'a ce\•aplnr ~elmistir. Rirn)ieficiimhıır 
umumi kitipliii cevabında. kong~enin temİ7. 
duygularına Reisiciimhnruınıızun teşekkiirlerini 
bildirmektedir. Mareşal Ff•ni Cakınak, B. Mil

let Meclisi reisi, Parti Genf'I sekreteri ve Kızılay 
umumi Merkez reisi de ct·,·aıılarında teşekkiir· ı 
lerini bUtilnnislerdir . ....................................... 

YENt ASIR Matb11.ımnda basılm11tır. . , CiLmhııriyetin ve Ciimhııriyet eserlerinin bekçisi 111bahlan çıkar aiyaat gautedfr 

BAllANLIRDA BARIŞll 
YENi BiR REHiNESi 

---o---
Türk - Bul~ar 
deklarasyonu 
ve Yunanlılar 

--«>--
Atına gazetelePI ~lı 
müsait tef slratta IJa. 
lunma§a devam 
ediyorlar .. 
Atina, 20 (A.A) -Türk- Bulgar dek- ; 

SOVYf TlEF( 
eı~t ıGI 

IFRllADA IAZAllLAN 
~.UVIFFlllYETLER 

---o•---
ln~lizler Soma
lide Juba nehri

ni ı{eçtiler 
« 

İtalyanlar Habeılstanın 
cenulJundaJıl Mega 

$ehrlnl teslim 
ettiler 

Nairobi 20 (A.A) - Resmi tebliğ: Ha-

ta-ımcırele.ri tnrıı J ?ıclcm vıkılan eı,lerde11 bir kaçı lirasyonu hakkında Yun§ll gazetelerinin m 
tefsirleri ~k müsait bulunmaktadır. L-----=•.-=;;;.;;;;ııliiıi::.-:;;;;;.:.;:=-

beşist.anın cenubunda Mega şehrindeki 
ltalyan garnizonu cenubi Afrika kuv
vetlerine t.eslim olmu§tUr. Ekserisi İtal
yan olmak üzere 600 kişi esir edilmiştir. ----

Sağlık 
Davamız 

----o>--· 

C. H. P. Vilayet idare hey
etinden lıa•tanelerimize yOT

dımcı bir teşkilnta vücut ver-
me•ini İ•tİyoruz 

---«~--

SEVKET BiLGiN 

Arnavutluk harbı 

Yunanlılar mer
ltez cephesinde 

ilerliyor 

SAHiLDE ITAL YAN MU· 
KlBIL HUCUMLARI 

TAROOLUNDU 
Atina. 20 (A.A) - Yunanlılar cephe

nin merkez bölgesinde bir çok mevziler 
1 .. aptetmiş ve düşmana iki noktada ağır 
zayiat verdirmiştir. 

Proia gazetesi diyor ki : Türkiye ..,. Balkanlardan bır pa1'ça: Karadenizde 
Bul~aristan .Ankarada bir dostluk dek- Rumen ııe Bulga.,. .alı.illeri 
lArasyonu imzaladılar. İki memleket dıt 
siyasetlerinin esası her tUrlü taarruzdan 
istinkaf oldu~u bildirmektedirler. Bu 
dekJArasyon hakkındaki müzakerelerin 
avlardan beri devam etti~ malfunumuz. 
du. Yunan efkArıuınumiyesinin Ankara
da vukubu1an bAdlseyi mUsalt bir ee
kilde karşılad#b söyleneblllr. Bu delıı:· 
lArasyon Balkan milletleri arasına bir 
banş havası yaymaktadır. 

Katimerinl ıazetesl de de1darasyonun 
Yunan efkin umumiyesinde Balkanlar 
barışının yeni bir rehinesi olarak kar· 
şılandığun yazmaktadır. 

Akropols avni mealde bir yazı neşret
miştir. 

BUtün Yunan J(azeteleri dekllruyon 
münasebetivle Türk harlclve vekillnbı 

[ Smıu 3. cü Sahifede ] 

TÜRK - BULGA~ AKLI$--.... - - ... -
1,ASI VE YHGOStAVLAR 

----«O>---

Bir kaç top, bir çok otomatik silah ve 

Amerikan yardımı bir çok mitralyöz jğtinam edilmistir. Eritre ve so ııalide 1talyanlartı kat~ı 
JUBA NEHRt GEÇlLDt harp eden MaveTa.yi Erdiinlil kuvvetlet' 

---«O>·---

Mhhaliflerin 
tadil teşebbüsü 

akim kaldı 
_.,,.. __ 

AMERIKALI BiR AYAN 
HARP TA EDEBiLi· 

RIZ DiYOR 

Kahire 20 (A.A) - Orta prk İngiliz 
karargahının tebliği: Britanya kuvvet. 

.. leri İtalyan 10mallslnde Juba nehrini 
geçmeğe muvaffak olmuşlardır. ltalyan
larm mukabil taarruzları pUskürtUlmUş.. 
tür. Bu havzadaki hareklt pyanı mem
nuniyet bir şekilde ~ etmektedir. 
Diğeo cephelerde hiç bir değişiklik ~·ok
tur. 

YEN1 ASIR - Geçen hafta somalinin 
en mUhlm limanı olan Kismabonun zap
tından beri muharebeler Juba nehri et
rafında temerküz etmişti. Bu nehir ttal
yanlar için tabii bir mUdafaa hattı t.eş
kil ediyordu. 1talyan kuvvetleri İngiliz 
ordusunun Juba nehrini geçmeı:ine ma
ni olmak için nevınidane bir gayret sar
febnekte idi. $imdi anlaşılıyor ki Bri

V94lqton, 20 (A.A) - Ayan mecll- tanya kuvvetleri İtalyanların bu gayret.-
llnde tılıUtereye yardım projesinin mu- terini kırarak nehri gcçmei.l;e muvafüık 
haliflerl bazı tadil kararlan kabul etth· olmuslardır. 

Alman hücumları 
---o>----

Cenup 2alde 
epeyce hasarat 

ika ettiler ••• 
---«•-

BiR MiKTAR · OLO DE VAR 
YANGINLAR HEMEN 

SONOOROLOO 
mele teşebbüs etnıişlerse de muvaffak CF.NUBt AFRtKALU,ARIN Londra 20 (A.A) - Hava ve dahili 
olamamışlardır. HOCUMU emniyet nezaı·etlerinin dünkü tebliği: 

Ayandan Conson Viller ve diğer ha- Nairobi 20 (A.A) - Cenubi Afrika Cenubi Galda bir şehre dÜiIDan tay. 

Vii~·et umumi medisinin içtiınalanna 
devam ettiği bu giinlerde ,·ilayetimiz 
halkını )akından ilgilendiren bir mev
~ karşısında)ız. l\lathuat siitunlarma 
akseden )·a1_ılardan anJaşılmıstır ki 1910 
hiitçeı.ini 300 bin liralık hir ankln kapı
Yan husııı-i nnıhaı:chcnin 194 J hüf(·csini 
ınütevazin hale koymak için hih iik 
f'hemmh·eti hiiiz bazı masraf fasıllann· 
da redakarlıklar yapılması dfü;üniilmek
tedir. Halbuki ilk mekteplerimizin lıic 
c;Jmll7.sa aynen muhafazası. ~ ollarımız 
,,. lt-Opriilerimirin daha iyi bir hale ifra
~ . sağlık i )erinde azami hassasivetin 
ııı:Biııft!!Hli6eiı ~ ... ............ ~ 
n =iJü olmıyan işlerdir. VilAyet umumı 

mC'cli i iizalarmm bu hususta ne diisün
diiklcrini, ihtiyaçları hütc:e zanırctlcri
n<' na ıl uyduracaklarım henüz bilmiyo
ruz. 'nlnız şuna knniiz ki ha:rnti ihtt
\'nc1ardan hiçbirini feda edememek me\· 

Sahil ınıntakasında İtalyanların mu
k~ bil hücumları durdurulmuş \'e düş
nuın kıta]arı hatlarmuza yaklaşmajta da
hi mU\·affak olamamıştır. Bu çarpışma
lar E>sn:ısmda ile yilzden fazla esir alın
mc: ''" c;;iltıh Httmam olunmuştur. 

,. ~nrıu ,( ,..;' ~rrhite-la l .Sovvetlar Birli- zılan projeyi tetkike vakit buhnadıkla- hava kuvv<'tleri 1talyan somallsinde Ju- yareleri hücum ebnişlerdir. Yüksek ın. 
rını s8ylemişler ve itirazda bulunın\1.9- ba havzasivle c"nubt Hfıb<'slstanda ttal- filaklı bombalar ahlm mühim miktaı
lardır. Demokrat grubu reisi Barkley van kararr.ôhlamu bombardıman l.'tmis- da binalara ve ticaret evlerine 1..arar ve-

Jıiinde olaıı meclisin hiit~eyi denkle tir-
ınrk bahsinde her şc,ydeıı ev\icJ yeni va
ridat kavnaklanna siddctle ihtiyacı var-
dır. Hususi muha~cbcniıı varidat kay
n klan io;r kanuni mev7.tmtlıı ım ı:n cn
d r 

~ıı h.ıldc meclis. iı ıhimsızlıklar ınii· 
\acche ind"c l"hbcti ıin huduclu i in
de kalarak hiıtiin masmf fnsıJlnrmdn 
elı<'nımh C'tli t nldc:at ~ apınak sureti~ lr 
ıı~. ~ nı :vor"'aııa · re mi uz t c.ıl... :\o},. 
sa Yine bir 1 ~ ç 'üz lıin liralık acık 'e
ren b · biit <' 1 ırlı:\ nrnk husu i n uha
achenin mu ri11 vn7J;\ctini hiık 'mcte 
ilk et İren te ne11nilcrl mi iktifa cdt·· 
cck? 

Piit c müzal,~rc cdılırk1.•ıı umumi 
ıtıccli azalarınm 1 cndil ri ıdcn bekll'
lll'll şuurlu hm; 8 İ\ eti rr • tcreceklcrin
den emin olınnklrı hcmlwr bu ınevzuun 
hir eıknıazn snııl, nma.;ındnn (•1td0 c ct
bıektcyİ7. 

Biz bu ;y azıınızda bütceni11 nisbcten 
bıUtevazi bir faslım teskil eden sağlık is
lerini ele a1arnk vi1ayctimlzi ve hatta 
lratttn Egeyi al!ikalandıran memleket 
lıastaMsinin 'aztvcti lizcrindc biraz dur. 
inak istiyoruz : 

320 yatakh olan memleket hastanesi
De 1939 hUtc:esinden ayrılan tahsisat 81 
•ın lirayı bulmakta idi. 1940 senesinde 
harp yüzünden eşya fiatlerindeki umu· 
ini yük.'leklik nazan dikkate alınmadan 
ltastaneye 78 bin liraya yakın tahsisnt 
"erilmistir. Tabiidir ki bu para ihtiya~ı 
karşılıyamamıştır. Hastane idaresinin 
1941 senesi için viliyetten 110 bin lira· 
lık bir bükenin kabulünü talep eıtiğin= 
haber almış bulunuyoruz. Bu talep ye
rinde ve haklıdır. Acaba mütevazin bir 
biitce yaı>mak endişesi ieinde knTıman 
meclis. memleket hastanesinin asgari 
ihth·at'ı olan parayı vermeie imkan bu
lac:lk mıdır? Rıınu hfltcenin miizakere
f>İnde anlı:'l'aca~z. 

Harp 1'e sulh kararını yine zahiren 
1ngiltereye bırakacağı söylenilen 

B. Hitler hariciye nazıriyle bernbe 

SULH SÖZLERi, JA?ON 
VE ISPAIYfL VAZiYETi 

----co----
Almanya harp 
veya sulh•ı In
~iltereye bıra-

kıyormuş 
---c:o-

.Japonya glfJI 1spanya 
da sulha tavassuta 
cimade göPünüyor .. 

1\ledeni · meptlckctlcr~c u!nu~.iyette 
lıa .. •anelerin ,·atak adedı şelnr nufusu
nun hinde allısı olarak hesnp edilir. Bu 
ni-;bctc e;(ire yalnız İzınirin ihtiyacını 
karsılamak kin 1200 ,ntaklı haı.;fanelere 
ihtivac \•ardır. H~lhuki schriınizdc 
ıneınfokct hAstancsinin 320, emrazı sari-
3·enin 75, emrazı ztihrevivcnin 110, 
1:ran~z hastanesinin 50, Yahudi ccına~- . ~adri.d, 20 (A.A) - Hav'!' ajansı bil
tıne aıt hastanenin 20 ve hususi iki kılı· dırıyor • JaPonyanın muharıpler arasın· 
nia-iıı ~c yirnıişerdcn 40 yatağı \ardu· .. d? müt~va~sıt rolU ?~~amala.ve normal 
pu ~ıkdann normal şartlar içinde bile hır vazıy~tın avdetı ıçın teklıOer topla" 
znur. şehrinin hakikj ihtiyacma kifay<·t mağa am~dc bu~~nduğu ~klan~ald ha
c~cını:vecdi meydandadır. Nen.-dc kuldı her l\ladrıd politik ve dıplornatik mah
kı memleket hastanesi İzmirlilere mah· fille.rinde biiyük bir heyecanla k81'$11an
tus deiildir. Bütün vilayetin \e hatta mıstır. İspanyanın coğrafi ve manevt va· 
, littln EKcnin Acil ihtiya(1arına cevap ziyeti barışın iadesi i~in yapılan pyret
~ e~ek Dlffburiyetindedir. Bu şartlar Icrde en mühim rolii oynayacak oldu
t ~ilinde memleket hastanesinin 320 ya- hından hu heyecan pek .kuvvetlidir. Ge· 
n lneveudtmdau J-• ~ ya~ğı indir" ııcral Frankonun harp saha~La · 

iti Ballüınlar 
sulh unun 

bekçisi ••• 
) 

--«•--
Ballı anlarda 11eni fJlr 
cephe Jıurıdmas'J im· 
lıt!ns~zıa.ıtırıJacalı •• 
Belr:rad, 2b ( A.A) - Yuı?os

lavyada tam bir siikünet hüküm 
sürmektedir. Halk arasındtrki in
tibaa göre Ba1 kanlar sulhünün 
bekciRi yerine haim olan Sovyet
ler birlii7in 'n hay?r iir müdahale
"i saye.,inde art h Balkanlar ı::ıl
hü t,.min edilmistir. 

t •• ıl ?illir.._ filia~ 1ı* OeJıile lddfr Cenubi HabeşistanCla DıvaveDa ri1nUşse de çıkan ya!J61DJardah t.19 biri 
daha akdine muvafdat etmls ve meclis tayyare mey a ma pike taarruzlar ya- bilyil nemiş " sabahleyin eı·kendtS 
müzakereye devam için bu~ öğle vak- pılmış, bir <' >k ağır bombalar ntılarak yangınların hcps111in söndlirül111~ oldu. 
ti toplanmağa karar vermıştir. tfim isabetle .. l.a~ dediJmiştir ğu görülmüştür. Bir miktar ölil vardır. 

Vaşin~ton, 20 (A.A) - İngiltereye Kahire 20 (A.A) - Orta şark hava Londra mıntakar;ı Uzerine kısa süren 
[ Sonu 3. cü. Sahifede ] kuvvetleri k nr"'runnın tr.hliği: Britrın- [ Sonu 3. cii Sahifede ] 

r ı.: tı ~ c ; Sahif cln 1 

Hükümet orğanı olan Vreme
den maada gazeteler .son hatli.se-
ler hakkında mütalaa yüriitmi- ---------------------------·-------------_.. 
yorlar. 

Vreme ~aş makalettinde rJazivet 
hakkımla .sa nP-ticevi çrkarma,,ta
dır: Ankm-t'! JekMrMyonu Bal
kanlar •allıüna bir yardımdır. 
Deklircuyonar itttihJal ettifi ga
ve ArJrupanın bu /namında yeni 
bir cephe lmrulmaıı imlıônlarını 
ortadan lıaldırmalıtır. 

[ Sorıu 4 rii Sahifedl ] 

lıtanbulda sığnaklar yapılacak • yenr 
----------------x~x:~-----.------~ 

Mekteplerde havacılık 
dernekleri büyüyor 

---------.;x•lf------------
J l k baharda latanbalda sıkzaklı •ığnaklar 

İnfaıına baflanılma•ı mukarrer 
tatanbul 20 (Yem Alır) - VilAyetl-

miı aeferberlik mUdilrlUğll bUtçeaiııe bu :ı11111111111mmıu111111111111111111111111~11111111111:; 

~~~ı:ıuş~r ln§uı için tahsisat ~ Balkanltrda tazıuat ! 
tlkbahardan itibaren .... ı...ı .... ı .. ,:ıe r.ik- 5 ~ 

fCW~ - -·- = zakh sığınaklar inşasına başlanılması 5 = 

SON DAKİKA 
• ••••••••••• 

In2ilterenin 
istilisına te
şebbüs edile-
cek olursa ••• 

--«> ... --

Bunu yapan Alman 
ordmu mahuolmaja 
naalllılbnclur .. kararlaştınlmıştır. 5 J .W:J• ı• • İ 

MEKTEPLERDE HAVACILlK 5 D~.ulZ se ırı E Londra, 20 (A.A) - Bahriye birlnd 
Meoktplerde yapılmakta olan havacılık $ E Lordu dün akşamki nutkunda e1ciimle 

derneii teşkilAtı tamamlanmak U:ıere- a Bel !{raddan ı demiştir kı : 
dirHa. lık kilA imdi '-adar § i - Hitler Britanyanm istil6sına teşeb-

vacı teş tatma § ye .. = E bil d k 1 bu 'f k di • 
40 bin talebe kaydolun.muştur. § aynlmıyor 5 te-.

6dt c~ece: = nrduhlr ~aw~: 
Ntıı"Jıl'W 5 5 ordusu olacaktır. Gecen ııene istilaya 

Al l ırta i ••• 5 ha&ırlanmak emrini almış olan hava man genera .,... 5 ._. ,,, .. 5 kuvvetleri tamamlyle milnhezim olmnte 
saba y/arı Vifi' de 5 BalgaP~·an ,. HISlnt 5 tur. İclnde bulundulu ümitsiz vaziyette 

E aslıerlnl tePfds eftL 5 Bitler yilzlerce. binlerce Alman delikaıı. 

M~::!'e~ f!~on~~ !u'J!:1':~ ~ Yet'lne yenisini alıyoti ~er:dtu:ı=iy~~e~~~1::!e::: 

Soı111etler icra heyeti reisi ve 
JcomiHri B. Jlolotol 

neral Nubron Von Ridenburg bugün 5 Londra 20 (AA) - Royterin Bel- E leri ba teeebbUsti yapmak l(hı lda• 
Yanında bir cok Alman subayı old~ § grat muhablrl bildiriyor: 5 mabktmlan ıibl 'bekli).·orlar. Ahnanya 
halde resmi bir ziyaret yapmak üzere 5 Sofya lngiliz elçislnbı pasaportlarını 1 lein be~ '-'1amış bir k8b111 dalla 
Vişiye Relmlştir. Alman Renerali aut 11 § IJtedill ve elçilik memurJannın 5 ftl'dll' :•ltaln-• 

ı.-riciue ~~baul~bl~ı~ ~~ ~ =LlllJlll-harebte huırlandılı _1!•~~!,°~~)-; ---- - "-·- , a. ·-·-·=·-·• 
.... • DUIRllR"t UillllU'1ll muwus'-~ ~ [&mu"· 11:'9 -··~ - • IOOOaCICJQQQQCQCICICIOCC='1CCCCIC1::u~~cıcıcıa 

awı.ı K1JD ile~ · IWUlllmHllllllllUIHlllllfHMinU- -·-· 
1 

·-·-·-·-·-" ·-·-
11 

•• 



• 

ŞEHİR HABERLERİ 
•• iKiNCİ KISlll -

T-üccar birlikleri toplantıları basladı ,,. 

•••••••••••••••••••••••• 

Sağlık 

Davamız 
---<t.Oı.---

C. H P. Vilayet idare 

__ Benden aı.nız1 Dün üç birliğin yeni ida- ~=~'in:"JiE?::: 
. .-Jfı..:::......_ .wua.- ,,_.._ ....... heyetlerı· seçı·ldı· mek ınemı!ı!:~a:::.~ci~f wr 0..., 0tMlm• ...... ..,...,...,......_ c..;m .....- .,_.. • __..___ re Det olur. Filhakib böyle bir ' 

............ •ıca. ... •pn tiilllenftrn yoıı_ Bana ilıl ,..,,, da ycdıtm bMtane hlareslnin ne kadar m .. 
..... ,. M arıet allnlD .. __. .... · ~ar eJıntell x.y.x ...Wb·etlf hadiseler lmrflSlnda 

- Na111f .• Osman çeleW diyordu. tülbendi kabu! edip b~ma swd1. Bıı iJi B. Atıf inan Jıısa fllıallealnde, ~~elıederln :U8(=!~0~:!!:~ Yarala. 
Meyhaneleri bubnp yeni9ft'lleri yab- bitinnesini miiteüip dedi ki: çdıaıyor.. llütün fıöylöya na.sd alliJıadaP -~-~ anıaaı.. ........ Jataklar dolm~tur din oa• 
lata, onlan tahkir eıMrek bmçı dame- - Ağalar, st~,~~::çe~-eyi açını~ Kul; Belediye, ekmek fiatlerfne zam ya• Dün tüccar blrlilderinla senelik umu·ılisabm ifa ederken hakaazhia yer ver- bul etntemek kabil midir! Acil bir 
lerl ahında inim inim inletir misin! ... laı ıtnla konuşm- .-enın... palmaaula mani olmak için bir kaç gün- mt beyet\ toplantıları bqlamıııtır. ilk sn.emek huauaunda azami itinayı aöeter- itam \ak'umü. hastama .dışarıda 
Yaptığın bu marifetlerin senin için na- Sokağa nuır pe~r lerd n b nnı 'Ç· denberl lrmirde ekmeklere ) üzde yirmi olarak saat 16 da kuru meyve ihracat· elik. dakika daha fazla blmw hayablll 
ad bir netice hazırlad tını iste dt g6r- blar. Sultan Osm.ın penç<'rcnin (;ni.in" niabetinde ca\'Ôar unu karıştılm .. ına çılan birliği. saat 17 do pamuk birliii OZOM VE INCIRLE.RlMJZ Uke)e koyabilecek olan hld has 
iOn mG? geçil ''e ne,)danda duıan kalabal ı.:a hJ- müsaade etmıştır. Bu yüzden ekmekle- ve aaat 18 de zeytinyaia lhracatçılan Arkanuada kalan mevsimin na..ı seç- vak'asında lıastane idattSinln ır 

Bö)·le diyen Altuncuoğlu tM.t taraftan l b n ~ i.ikselc sesle baiınnaga b 1"dı · rin renıi haytl karannııtır. rakat kali- birlığl umumi heyteleri toplanmııtır. tiiinl biUyonuauz. 19.39 lstlhaal aen•i· llast.~ ı reddetmesi hal"mde ne 
ila genç Osman n baldırını sıh~yol'- - Benim sadık kullarım .. YC11içcn ıeai gayet mukemmeldlr. Her üç birli~in toplanblannda idare nin atoldari,yle beraber heman kırk bin niır kanuni \e \lcdani ınesul' 
itu: ocağının emektar iht.i,)arları.. Sirwlye Yapılan nıiıracaatlar üzerine beledi- raporu okunarak teavip olunmuf. yeni tona balii olan l1zUm mahaulüınUzden ~Uklenmesi it~p edeceil me.>d 

- Aman Osman gelebı ·Tıpkı pamuk kadar yarama7. kimselerin SO?.ilne ı:~·· ye teinin ilci fannında yalnız çavdar heyetler seçilmiş, 940 plinçolariyle ellmlzde kabili ihraç olarak ancak yedi BUttin .. ba ~tiştindOkleıbnlz nornud 
libi ne JUJllupk baldırın varmış'.. dtun. · Gençlik '(' cahillik dola} ıc:!)l unundan mamul ekmek hazırlatmı~tar. 941 yılı bütçeleri tasvip edilmiftir. bln ton kalnuttır. Bu mtldann da .on lara ıoredir. Fnkat tliinya normal 

Osman, habis ruhlu herifin yaptıiı bu sizi incitl'Cck isk-r yaptım .. Şimdi yap-. Bilhuea teker hutalıilt\11 mupteli olan- 8. ATlF tNANIN HlT ABESl aaiart U.raç fiatlanmaala •tılacaiında 1ar i(inde delildir. En fevkalade 
'rkin ~vüze da~anamt\"811\K lclret tıtım bu barekrill'l"dec dolayı t a ·\·· ~ be la bir Alemde ... 

b l lan tatmine matuf olan bu hareket ga- Ticaret birlikleri içtlınaında. umumi Ye ırelecek menime etoluuz ırlreceiima se e ıre 0 n .. Y-: 
etin<',.. koyuldu: lt> nedamet getirıni~ u unu) oı ıı yet iyi ltaf111anmaştıc. katip B. Ahf inan tarafından, idare de f(lphe etmeie eebep yoktur. En uuk lhti~llerf b8e ıiiz oniinde 

- HaQ11 kul pechşahına ka.rıı bö3 le Gençliğime acıyınıı da bana kı\ ma- mallı memuruz Btwnaleyh memll• 
L--L-A•---1- bul-ı.. 8 afL...!1,_1_ heyeti namına lral olunan kıaa hitabede lşt1ga1 mevzuumuza dahil en mi1hlm ha A---L-! :.:.ı- _ı.._ ıs terbiyesi~ ~~ uuuu ... yınıı... n.i ıt!UJUU.. --~ ,_ ,.,_ __ , mlk~-- dokuz bbı ola ."L s~n )a""' me,c-.. u u 

Slıde terWye ve haya denilen şeyden Meydandaki binlerce ndrım hC'p bu· ezcümele şöyle denilmittir; ıı:ıti.ıısaı wan otuz r-. bir azaltma düşU iilemes. BiWds 
1.&-~ --'- ı '''"- ... ~ dan h k rd 1 lst buld cl-ler yeni teşekkülün geçlrmeie tesblt edUen incir mahsulUnUn stok va- ...ı_...1ı..ı L_ı...r~ ·~ı... L.L-tı.ııı.... 
~ lllK' zerre e9el" ~-- mu .. DU' zaman ''hız ay ı 1 ar: an an ae- ıııecbuJ' olduğu çetin bir deneme dev- ziyetinin endişeyi mucip hlr tar.ıfı kal-~ ruuu •• .u h~,J°IM; ftr.mı~ "" 
padlphuuz olan blr atlama kup böyJe - Bit f'ni affctik... -. . . ıL n._ • .n. -Lı.s.ı le --•~- ~ llUlA ururc ı \ar111r. 
tecavtlzde bulunulmasına nac: 1 nluyor - Şu hald<" lx-ni tekraı pıvh h • ,. rının ~- aau..-aım: ,. .... aAU&tY ..-.-- mamı~~ır.» Bunu nasıl l'apalNlir.iz? 
& göz l umuyorsunuz•. kabul edece« misiniz? tİ •ı hJ At rak. tücıc:ar denilen aanıfın memleket MEYVECtLEAiN iDARE HEYETl Uusmıi muha~beniırmaddi iınkiıı 

Yeniçerilerde.n terbi} esi pek o kadar Kalabalıgın gUrliY"en SC'SI hun <l ı \1 rı en ma u mahsullerini kıymetlendlnneğe hadım Dünkü içtimalar neticesinde Ege dntlanm aşaml\ acaima bniiz. 
dtlşld1n o1mapn1ar mUdabale cttller. ce"abı ~·erdi· oltnalt yolun~a birlik "•tinde dahi, kuY- mıntaka91 kuru meyve ihracatçıları hir- bu da,·n bir ınc·ntleketti\"Ml olarak 
A1tuncuol)unu Osmannt yanından uzak- - Seni tekrar .Pf'dı hlığa knbul ya~"' lar !etle ~e feragatle çalıft'l\aia kadir oldu- liğine •eniden ilen idare heytei aza- alındıi; zaman onu sadece büt(min 
•--'ırdılar - -•" bir kavuk buluft hün- .1 ,..;, .. Fakat h"'"'atma bir zivan "" i- gunu ısba.t ederek hlttnntı o\manm hu- 1a> d • seç rosu :kinde mütalia etmek TUrkün 
..,,~ .... t- I' "' ~ "Y • ı d ı eı ıun r ır. . 
\lnn 91plak '-fma ll'Çlrdller.. ı-il nesine d~ ıV.anuz ~·oktur.. .z.ı ıç n ey z.. • SaJAhattin Sanver, Muhip Özyegıt, ~t1e1lık kudretine yarmınuyan bir 
n-.ı .. 0 1drlf tumık, mrtmda ..,,rtık Genç Osman derin bir yeis içinM pen- Vahdetfe, tesanütle hareketin tlca- K" T AL __ t R-x..- 0 .. il dır Zorlukları y~ azılll 
.ua'?.uua -r 1.. d d u._ '--· azım aner, l"UUDe ...... zUlllc . • . 

bir entari bulwaan genç Osman. topal çereden çekildi . Peoncel"t!Yi tf"ltmf ört- a.-a-.u • 1 ... ='!Sel• ret naya~n a a muvalTilıuyet aımnı Muatafa Hayd•r Nazlı, Ali Hayel ... Al- encrjıyi ıWerm~k IAzıındır. M_enı 
bir me~ U~e. Ka1M>a1ık cacı. tl\\et... ~ •B•I• l'I..... t~l ettiği blr zamanda: nizamla, mu- b __ ,_ M--L N 11 h ı · -x.ı hutane11lyle birlikte eınraza sarı)e 
delerden geçlrilsrek orta camiye getlıiJ.. Suttan Mustafarun yanından a\"Tıbna- dereye ile taldlJ anten direktiflere hailı hareketlsr ve ~~7Se b aznar uru a zmırvı1 "· zübre,·iye hastanelerini ele alarak 
ru ... 0nu caminin a~ katında. pençere- yan enuı ıse o.vuı pa..~~· diyordu ki: etflı•ueje ........ , c~beler karfWOda te1t. a.yra. hirı diieri- eMoRlKi~ ~allil , .. ~ 111r ,,...a.. 19Jdini 
lerl sobla nnır bil' mevtde cı'k:ml•lar. - Aman .. ·~yapıp ~-ap. Osmanı sağ nı b<'zan harekedMle kül halinde mu- Ce d Alanplı 1>ünmek vazifesı bu şehria ~ 
Biçare Osman ))urada. caminin icind~ koma_ Buradan bir ::Cer.re kurtulacak İstanbul beledi~ esi koopcratüinin sevk vaffak olmamıza .artık bnkAn yoktu.Bl.t- PM°UKÇULARIN iDARE HEYETi rine ve mUnM'\·erlerlne ind.ertik C: 
olup bitenleri ve soka~n biriken kalaba- olursa sor.ra hiç birimizi sn~ hırakmaı... ettiği yaglann Ankarada satıjı mcnedil- llk halinde c;alıtmamız hayati ve ticart t . uk Uıınc iç.la hi liil ~vklinde o1an C'. 11. Parthlnhl ,i)l 
lı• -l'f'C!'ek hlT va~ tt bulu~u .. O ne yılandır, sen bilıne7.sln!.. dikten soma tamirde de bel...U.·cce tet- blr zarurettir. B1rli1c: halinde muvaHak 'dznur pail m ld ,_ a . n '._ _ ye- teskiliıtına dilfil·or. aa Pi" .,....> nı en seç en are neyetı azaıı oervec;- Ka f · Partin" '18 · * -« BitmHi •- kiklere başlanmıştır. Bu yağlar, nebatt olmamaz da yurt aeverlik. •a:tlfeei Lali- hl atidir· ~ ll!'ızce uı ,., ~.et 
Camuıin milıı ahında scccad<:niu i.i&- } .. J!lardan ~4'ııdır ve yl'ızde 15 nll- ne eelmiıtir. · .. . beyetı nkit kayltetmeden ha ~) be 

tünde otwan Sultan Mustafa bhzao dı- l · «M hakild ~ ·ağı ihtiva tm k- TOCCAR BiRLiKLERi VE. Fehrol Slmaaroalu. Esnaf ve Ahali aeyerek hastanelerimizin yardımcı 
prıda blr gtlrU1tn duym•or. oturduıu Türkiye -Fran- t:= re~ 1\1 e e KöYW bankası. Muhip Özyeift. Salahattin San- luuu ,Ucud. retirmelidir. Yani 
yerden hemen sıçnyarak ~nçerenin M~zkUr nıahlılt }ağlarciu bir kaç par- Çünltii hirliiimi&in kararları ve bare- vHer. Supht ~rklll. ceK~det ATlanyalı. Ati nelere ~"U'dnnda bulunma~ı bir 
•n"-e koınıyordu.. O ........ ,.n ...... sı"yle ..!!.,_ t• t nl t" t . L_, _ _.. . u._..:ıı_ dile- le ·'---' -'- hd t Lt tü ü avdıu Al ayrak. azım aner Mr insanbk bortu gnn Tatan u YU r ~ ~ u.. 1 zınu. ucı~.ayesınce m~re e .euwn. yauıaz ma u o r cc~r z mre- MORAKtP sa!hk işlerimİ7.İn hl.misi olarak hlr 
&sı onu pençerenin lnllDclen atıp tek- flB IC8Te 8 8Ş- rc>k tahlıl ettirilmiş ,.e formlilil nnivafık aı değil ayni zamanda yurt müdaf....,... H itle Bal il kllat icl d toplaınabchr 8 
rar yerine oturtmak için, her ikisi bi~ görüln~edi~ .atAkadarlar mahke~ da, millet kalkınmasında e~ aenlt hiıt- YAOCll.AcRİN utDARC. HEYETi nn<'dild~li~ kadar rlic; .İeli':~. yaV 
den Mu.ltafanın Ur. Tin<' ~t '1-rnrl:ıı·c'lı b)d ~ e verılıniştir. DUn belediye memurları met Ye hlmmet payı olMı mustahalll ala- T'" lci . -L N bat" xıar h d tla bc""-e kahram 
Valld~t ona: M881 UZ8 1 yeniden 57 teneke İstanbul lcoopet'aUfi ka1andarmakıadır. Blrllğtmizin piyasa- ur ye zeyu~y.._. ve ~ 1 ya• u u ki= ·ıc~ an it 
- Geç. yerine ot 1 ·ye ya!tını mu.dere etmlf}eroir. Bu yatlar daki teairi. liat hareketlerinin da]plan ıhracatc;ılan. blrliilne yenıaen teÇilen met(i aı • tayyuey~. 

ıyordu ... Tellş ecfocck ı \·er? o~- ö ~tedi}e kimya laboratuvarında teh- en ltUçük k5 t k d lmaktad idare hevetı azasının isimleri: Yit Te diltt ha~ırsever ttmlyctlere 
otd Simd A-•--a IHlzı rniistem• .n Yere _•,ar ~yı ır. Talat Erboy, Fehmi Slmsaroilu. Ke- pılan yardunlar gösterinekteair ld 

. rtık pacll§llh mı. ' ı sana ve- • .._.... lil cdık'Cekttr. lıtifal sahamızın vus atı içınde milyon- mal Haraççı. Abdullah. F'dÇl. Sezai kir halkımız. iyi idare edllınek .... .,ı.ıı,, ... 
br1a yerinde otunın hiikm"infi 'Uriit- lelıelere de ıe,ıttD I~rca yur~da~n m~nfaatlnl korumak ıl· Ötner Madra, Fadıl Dolan. Nef't A\ a- kendi Uzertne ._. valfelenlen 
tnek ~rektir.. .-.•-..-- - bı vicdanı bır mükellefiyet}~ mahmu- 1 S M ErLJ Y nuunaktadır. Raklbten \ıubkb 

Saltan Mustafa pençerenu nünden .,........_ p •• •• lu&. za 1
• • up 1nn. ldameleri-. zen~ l(thnal 

eyrı)mak lstemedilinden anrı •v1e dadı- Ttinti~ e ile Fransa 'ı~uıda mevcut 8Z'ar nınng Statümlizün tahmil eylediii vazıfele. MORAKIP _._ ... ,,._.. ....~~ _,...__&,2 __ 
wlamala meebıar .w.a- tic.aret ve 'N)TWıefalıı mukavelesine mil-~ J1iı....., bek - -·- - ~ eı ama · zet·~·el ticarc:t, kontcnJ'an ve teru«c an- ri. y:ü htil&Umethnb:in l-rptkar teb- Ali H.,,-r ARNı,..ek •l6t:th• lttllı ........ I ,......... 

Fakat o pençeredeki demh parmak· .ı_ "' 1 k mümkündür. 
hk)a rd H 'ki k d lııft ..... ınrJ 30-6-941 tarihine kadar tc l dit yapı aca ra yapışıyo u. er ı A ın unm ~ O Sana inanmak liznndır ki bu 
müddet utraftıktan 90DJ'a Mustafanın cdilıniştiı. tomohil lastİ~İ 55 bİD ÇtlV&) kah• memleketlmbde benth emekl~emekll!I 
ellerhıl parmaklıktan c&ilyonar ve onu Anla.cana hükilnıleruun yalnu FrmlSI\ 

1 
6 lmrtu1mallll1bt'. khnWen ~ 

aürUtdiyerek zorla eski yetine oturtu- i1c C~re değn. Fas, Tunus ve Frarı ız maç Br • · ıd• • •ı• büt(f'lerimWe bir l(timal yudun 
yorlardı .. Ve tekrar yerinden kalkma- mandası altındaki sark ncml~kctlcri ha- getiri 1 Ve g~tlfl ıyor bul Halb 1d I 
ln dı ... e .:J_..:ıısını pa,:11.ftı.ın kaftanını riç olmak Uzere bilumum Fransız ınils- arınnq k ~ayomzh · 0

1 U 
• Uii<l ......,... ı k kt" 1 h · r n- t-tanbul • itn büyü 1USlnl ayıt ,.e ö Um m tutnıap entarlsinln eteklerini altına te n e <' ve prote ora arının e~ e ı ı;:ı a getirilen 3700 kam~ on JA&- Muhtelif tacirlerin sipariş ettikleri Uç del · ,, iri k h • • sulh 

a111> on~ ~e oturma~& mecbur olu- MeCmUtiına da ~nili temin olunmtıf- Pazar ıunü yapılacak maçlar fQlllar- tikten yalnız yedi y~Uniln tstanbulda putlct. 55 bin çuval kahvenin SU.W)"i- • ı c;' ;.~ en 
21 
mml~ık 

yordu . tur Btmdan başka Tur1dye CUmlıurlyet darı tevzii, katan Uç bin kamyon lAstiğinln t.n aeçbilerek Portaalcle geUrlldill ha-~ bal n ~ ~ n1an n 
Mustafamn bu glllünç halini bulundu- merkez ban.kamun Fransıı takas ofisi Jklnci talamlu: S.beh aaat l 2 de ~ubt Anadoluya 1evJd brarlqml§tır. ber almmlflır. Bu Uç parti kahve blr ay daşlann 1m7.atıdannm \'l!Va ıellrle 

lu yerden ,seyreden Sultan Osman ise oezdindekl husus! takas hesabına )'ati- Altmordu • C6ztepe hakem Faruk ~unların bir kısmı da hmire getirilmiş- içinde htanbu1a gelmlf olacak ve. ora. bir kısnaını kendi anul~le l( 
yanmda duran adamlara dert vanarak rılm14 veya pbnlacak paraların, takaa Kantaroilu. tır. dan memleket dahlllne aevkedilecekt.ir. yurdun davasına taJWs etnıelerinden 
Cllyordu ki: Umitet fimttyle Franko - Ttırk şirketi- Blılacl t.akamlar t .S..t 1 4 de Atew - Bwıdan bqka htanbula getirlhnek HUkUmet bu kahvelerin yurt iclncle tak- bn tabii 'bir şey olamu. 

_ Hey dertmentler .. .itte padişah yap- nln mutabakat.lyle Türklyede Franb- Demı..c-. hakem Mustafa Balk. yan Uzere bulunan otomobil lAstıKlerinden sbnlnl derpif eden bazı kararlar almıt- Hastanelerimi2e wenônlerlmlzin 
bğınız divanenin nzlyetlnl RGrUvor mu- Türk şirketi hesabına yat.ır,ılmıf veya lıUemler O.Un Erensin. Allettla Ka- )•Uzde otuzu da Ege mtntaka.t;ı ihtf)•a . lerinl ta~u şeref pavyonları oılma .... 
Mmm!. Bunun -'1ııl .ıaı.sz adam biç yatınlacalc Fransız mathibetiyle mahsu- zanoya, ... t 16 da Altınordu -Cimpe na tahsla edileoekUI'. istemek eolıc Mr ,.ey delftdlr. Cthnh 
padlfahlık yapabilir mt! Gör«mınllz, bunun kra edi1tMSi de kararlaşmı~br. hakern Eeat Mertff. yan hakemler 0.- Anbraya gelen bbı otornobll 1latill & CeMI 9aJJW ,et Ra11c Putisi hmlr Wue heyeti 
bu mecnun iıem devlf!tl. hem de ocata- man &engin. Fehmi Erit. devlet ihtiyaçlarına tamı.. olunmuştur. fetldldePI.. ttln ~&-.ek olatak hlr 
tw:ı batıracaktır.. Reyelaıt ....... lıeatyop.. ATLETlZM - feSa!'etle atm.Wır. n ki hastan 

Sonra b1rdenblte derin bit şelse ka- Bornova suyunun heyelin yüzUndeo 23 Martta tehrimizde yapdamua ta- YGU B Sabık Batvekll ve~ mebuN sa- mh bUt(elerbnidn sefaletli kadrosu 
pılarak en taş yürekli adamları hile mü- lceeildWnl haber'~ Heyelln pek b~ur ~en lctr kOfU)an Tilrklye birin- ~ yın B. C.W Bayar intibaı> dairetlnde de ka1nuyank ~ lümaJe 
ıee.fr Mecek derec~dP hadn b\r tavır- fatladır ve 150 metroli'ıc boru kuımmı ellik muaabakalarma lftlrlk edeeek §lal,...... h':hruat tetkikler ve zlyaretltt yapmak- ~ek olan kudretli teşldlita daym 
la• harap etmiştir. olan bölpmiz atletJeri Nbah aaat 9,)0 VaUmiz B. Fuld TuksaJ son seyJip ta · sinler. Parti idare herednin maht 

:_ Ala)ar. barut bakmrz da halimden Yamanlar ı;uyu havzasında. esas fçti- dan 12 ye kadar Al.ancak aahuanda cfoJa}'W~le vukubulan baaratı. alına.o B. CeW Bayar dUn tillıe vakti~ izalan •ntak bu \'lrlife,t baearmak 
fbm almız. dedi. D6ne kadar padl..cıah ma havuzuyle su ~ arasındaki ana a?treman k-.ılanna devam edecekler- tedbirleri mahallinde ~ömıek için dün maya ~~~~det~ ft ak- tetlyle ntifelerinde Mhôkıa mtıvtllll• 
bulunuyordum .. BugUn ise ~masara- horu da heyelandan patlanu$tır. Bar dır. BerJ!atnaYa gitın!ftlr. Vallmlz dUn ak- eam .-u-unue 91 '*· o1d~ !11'.)li)"ebl~klerdlr .. 
esk bir arsın1ı'k bı Hılbı-n~e> hfl nuıUk \,afta içinde iki defa patlıvan hu horu CE7..A ALAN JDMANClLAR sam Bergamadan •imlze dlSnmUştilr.. hn.til~rlnden bunu ı~or \"e 
dewilinı.. derhal ~mir cdi1mısth. HeyelAı:ım da- 16/2/941 tarihinde icra edilen mii- •.ana& ollldlaPlftdG dePS bekliyoruz. f# 

Vt· yolda b9s na ... ~rırdlklerl kirli sa· hn bUvUk tesir~~.!1 korkulmaktadır. eabablarda buunla~ıa kutJ tekme Clöellteftlel'lft •etlPdDı• De slfHll'ff ffJePI.. fDK.E2' 1111.G 
rığı hemen roıdii .. Yarlındalnlcre ~;;,. .._...E attıklarından ceza talimatnameııı. ın 27 9 Sanat okullannda ders yılı tQlnde ya. 
terdi. Gene Osmanın bu acıkJı vnh-cU HALKEV•nu inci maddesi mucibince kendilerine bl- lePI lıcdtue W ec,tylal' pılan 9\1)arls "1erinin ta]el,eye tenli 81• KJIACA 
karşısında ınilt.cessir olmaktan kendiıd- KONFERANSLAR rer tevbih ceuaı v-eril~n \dmancı\u tskkı muafiyetleri lzahnamesinde Yft- r1sında mtlfredat Pl'OJtMllnlaruun "'6» • • • • • • • • 
nl alamıyan ocak a"alarmdan }'aşlı bir Halke\'inde \•aruı 5aat 16 da tar.lh öJ. tunlardır: pılan dDhlb~ RiJ.ııui.lk w 1nh.lsarlar nünde bulundunılmlldıb, çabuk ve cok 
adam başından sarıjmı çözilp ona uzat- rehncnlerinden B. Tarık Işıtman tara- AJtay CençllJc kuJUhUnden 129 böl- vekllettnden tehrimlzdeld alAkadarlara Is cihetine gldlldil!i ve bu auretJe tedrlı 
tl' fından (Türk mcdeoiyeünJ,n cihana ya-- ge No.lu Ömer Tan~ ve 374 bölge No. bildlrllııı1iti. İza1waineniıı bfriw:l mad-- usullerinin hariclne .;ıluldtlı anlasılmıt-

.Dlal llellnteJeıt .. 
Yar.a~-lCZACl KEMAL K.AKT 

- Pad.lşahun pakçadır, dedi.. Mlihe- yı}ıa} ve 211/2/19U çarşamba Jdlnil de lu Yalıya Duralcay, Ateı kulübünden desmin (d), ve (E) fıkralarına kahve ve u.r. 
rek başınıza sarınu... Halkevl dil ecleblrat kolu re1sl B. MQr- 224 b&tc- No.bı lımaU Bo,N. 250 böJ.. cafll\ YUılmadıtı anlaPtı~dan. kaııua Mcıhdat ~ ayn)mıyarak Aı·aPÇlldakl kelimelerde, batka dl 

Gene Osman ~ almakta teıPddilt te1 .. 'l GUrkavnak tarafmc1an (Yunus Em· ıe No.lu ~ret Cnzey. ?20 bölcte No.la mUstenlde yaalı bulumnıyan bu madde. tedris usuDerlnln haricine cıkıhnamu de olduıtı ıibl erbkhk. d1'l1ik ,,.,...,. 
gö.cqerdi. Sonra yapılan ısrar Üz('rinr re) mevzulu birer konfeı·ııı s \Crilecell hzet Erkul 243 höltre No.lu Rıfkı T'U! ler, ~etı1erin muafen ithal cdecekle· lilzuınu Maarif veJcAletinden bildirihni$a U..U muallim. mualllllle l:rnin, Em 
öt wn ni&N>tle dı:ıoh fı>~ ;.,, ·ı <•I 'bu J.rıJxeor olımnıstır. :dıı. rl 8'Y• meyaııına pdrllmttllr. Ur. Naim. Naime Ribl.. TUrk ~ 

zs:zı:a 522 225 ı 1 z: www ıza ı 32 ::ı böyle ~kek ve clilsllllt olmadıAı icin 
••••••••••:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••:••••••••\• 1.ı~ "t' p b!...!l ... urdln M 1-•.ca ___ ,. &..&- •• ~..ası- .~t-..ı .~. 1 aldık Ha t tam isti un adlattnda da olmaması ica1) etme~ e lr cı mı. ara .ı.n~u 1. es eJU maa .,,... ._._.... .... p7rwıı.Mır ... w _. mezun yet . ya ımın ra .. tedir Bunca sent-lik ~i nasıl i. i. ft(JYUK J .. J .. KA" E .! !.· dersler takip ettim. Nlha.\•et yirınl bet rap cUSteline \WUlDUf olan uvallı anne- hat içinde geçen ilk iki haftası bunlar- yırpaİını bu doirtı lmk Yllhk Kani 0 

1 y&fUlda, hnlymna lca\'1.ıtfum. llektrik cllbnhı benim Userlmden .yn)mıpıı dır. Onlan afk ve !life ile clo1clurdum. mu yani ~ bir * de \'8T'fl" Bizde 
; ......... ~ ................................................................. : ......... : f~brikasuıa maJdnJst olarak alındım. 1f Umttsb §efk8t haklflaMnı kalbhn •adı- Bir sene geçtJ. Samimeyi, babamın kadar Emine Naiıne. Naztie Sadiye 

botuma IPdiyordu. Aldı~m ilcret te yarak hatırlıyordum. annemi mesut ebnesini istedijim kadar. saire ,.~ hemen Emin. Naim. N 

B • G ı • k G" h keaa. ,abrlbda1d yqlı arkadaJlanmdm \>'- mesut ettlm. Bau çahfmak için kuvvet S..di ol<;Unlar demiYOl'Q&. bundan 
ır enç 1 una ı Bitu meraretle düşUnUyordum kl, rlaln 1azı olan Samlmeye, lcultıbUmtlltla ve cesa:ret, istikbal içln emnly~ veriyor- TU6. dlarında ,.akJik ditllik ıf 

eğer Wıal1J.me normal şekiJde devam tertip ettlli bir spor feD1llfnde tesadClf du. Daıma tetebbile devam cdıyor, i,$lm· olan 'Arap gramerini ~mıyacaı(ız 
--------•• ıır---·- edebilmi~ olsaydım, bet altı sene kazan- ettim. Amıemln gticlerinl andırmı tef· de ilerlfyor, m«hendlslttln itimadına voruz.. o halde -bundq bövle doitacıll1" 

1' AZAN : .,.._ .,.. ••z mış olacaktinı. Yine, annemin öJdUıunu katlı ve ddc1! mavi ,.ıerl vardı. Fakat mazhar ()fuyordum. kızlannuz, E.ııWı. Nalnı.. 6ad1. Nuif 
.,"' • ....,. ve o kadar temennt etti~ bu muftffa- aynı zamanda llllmfflnl de blUyordu. * \arını \aşı7acaklar. cinll.tet)ert kı 

4 - kıyetimle baz du)·amadı~ t~ yana- Onunla blr deniz topu OJUDU emuuı- Bir akşam fabrikadan çok milsterih nndan bay ve: ba!r·an aıfatlanndmı • 
- rak dUşünü}·ordum. Kilçilk kaı·deılerl- d8, geçtrdlihn bütün sefaletleri un~ olarak çtbuf, zwcemin yanına ıttmek ~ktlr. Türk RraJherinde kel 

klbU5 Rabi R ·ti} ordu. Kendimi bu kA- tu, Uzun zam.'Ul bir gaıajda otomobil yı- me ~elin~. onlan tAmam<'n ~zden ka· tum! için istic8l ediyordum. Birlll henı yak- ri6 dnsiveti olnıadıbna A(lre bu ı. 
bu"tan kurtarmaktan bafka bir emelim kayıcm olarak çalıştım. Sonra bir ya- çırmıştım... 8Ut(in >az Samime ilet arkada Jık et- foştı ve garlp fekılde te-lcli&lz blr eda le olacakbr. 
yoktu. Acaba benim pe!9lml hiç bırakroı- oıcla gaınureuluk yaptım. Nihayet., bU- Artık bir .serseri hayatı slirmedif!lm t1m. Modada ldlrek çekiyor, blrtlkte yU. ile beftl ça~rdı: r:fftlHllllHHlllHHIHlllHllllt••ııııf.11111111 
V8C8k ve bana senelerce haoia ceusına tün y:u mevsimi içi.o, Suadiye tarafın- ve kat'i olarak yerlesli~lm için. bir ka- ztlyor, etlenlyordulc. Bir abam, bir Pa- - Heeyl Çocuk! TB$.EKKCIR 
mı mal olacakt1'! Bunun imkanı var mı da bir konağa bahçwan ~·amağ olarıtk clının huıunından mahrum olmak benl ur ak.tamı, denizin rakit aulan iherlncle Şiddetle titredin1. Yanıbaıunda, kalı-- _ Dokuz seneden beri kızım M 
Nil? alındun. Ber on kuruş arttınnak imkü- miithiş dı.-reced~ lizilyordu Kahveler-- ay doıarken, y~a kaldınp indirdi- ketin.i yana dotru elmlJ, dudqmın 1 \et ÖZgtlltın (e~ oldutu ınuall" 

Haydut arkacl.'\slanmın muhake nf'Sl- ı.ını bulunca. bir ınUddet için l.tleın ~ d~n nefret <.'diyordum Bunlnr bana ba- Aimis kürelcleri bırakarak OM !W'dwn: Ucunda 11pruitle ~bat ~ 1nn- _ nlt bir sancıyı bllvilk huakatle 
gazetelerde takip ettim. Sabık dOlllJa. \"8Z ~or ve '"man ız bir ~tla ki- Lamı, hazin cocuklujtumu, ebediven ci- - Hep aynı sandıı1da kal•k nasıl ta kınta ytırilyordu. Bana eıımtttı• !hfs ederek tcaı> eden mttskül aınelı: 

rım neticede onar sene hapse mahk<hrı t&planma atıb~ordmn. l\ktamları halk wıyet bataldıjında bolulınak tehlllce.t!- olur. Semldfe? - YUrUınete devam 4K,,. durma! ı vatı bliyUk blr ınt.ıvaffakıyede 
edilmWerdf. 'OçUneU bir suç orta~mdan evinin meccanı dersi nnc devam ediyor- nJ ıeçirdifinı meşum tncıybmeyi hatır- Küçük clddt çehreslni bana dotru Bir k1bua dabmt gibi it.at ettbn O, tıran ve kmnun hayatını Jnııl'taı• 
hiç baMedilmi~ onlll. Hasan ve M ııi'lfa dun. Bir kaç sene içinde o kadar terak- h.tı,voı-du. Sooı· alıa!& ve ldl~ kaldırdı ve o da ldlftklftl bıraktı. Onu deftm .ttl: I 1znıır memleket hastanesi otM!!l'llt~ 
beni ele ~erc1l. kj cllim 1ri, aa~rlik hizmetim ~ında olan bir kulübe yazıldım. l'akat her te- koDmm aruma .ıdun. Htt 8pGme lpO. - AnlMllllDa sUn ifler yohmcla, d~ 1 Bay Cevat A1-»Ya mkmettar 

tstanbulda bir it 1lıu1mak ,UÇ olmadı. P. kert fabrikalardan birine nrddlm n re nl!nen, akpmlan ldımMlz odama ı.ı. ınubbele etti. O umana kadar Ubnlıl pllba n bak 18hibt, namuslu ı ranınu bildlrmeh ~ 
GUçlil kuvvetII olmam tf ftHlllerl te. huradJ deslut&- olarak kendimi aa... Mna,or w kitapla,ıma dalıJorduna... h~ mislini duymadıltm-..-. mMUt bir admn oldun, öyLr mi? sutunu 1fb ecJerbn. 
llir ediyorclu. lfim, ekseriya alır \"e iz Cfın. htanbuJa d&ıGnce, ahitlerden J,1- O vakit, on altı ,.ada lbD. o~ kin. Ben WIUJOrdum. 6Z01I! 
bRDtla WL J'abt Jf8la lı:ıJd'ltm YM· rildD ..... _,...._ kan""9 bir it muz viaD JıırM»ı• ~ ...._ Evlendik •• ErlCll .,... o,ıı bet gibl -c BitnNdi .__ 



•Lı SiZLERi, JIPOI 
VE ISPllYf l V IZIYETI 

( Btı§tarafı J. c-ı Sah1fede 1. 
lllasına ınfıni olmak ve barıp iadesıdl 
tenün etnıek için sadettifti azimkir ' (' 
tll~riik gayretler umumiyetle takdir 
~ibnektedir. İspanya pzetelerl Tokyo
~~ telırallan .....,z ııeşretınlt· 

Ya ~azetesinin Berlln muhabiri ~aze· 
teıdne ~önderdiğl telgrafta Japon sözcU
lllDtın tavassut hakkındaki befaMtlDlD 
~ hartctyesirıde uyandırdıltı intibaı 
--aııınektedir. Muhabir diyor ki: 
... ~ husustaki Alınan fikrini ifade eden 
llllÇ bir aUullmel bi)aalyol"Um Jd bu da 
~ mucip deAIWlt. Zira Bitler Av
ftıı>anın tahribine devam mı edilmesi 
~ ınevcut meselelerin mQJ:akeresl mi 
~ ettı1tne karar vermeli fngflhlere 

akacaktır. 
Tobonun tavall\ltU le barq& iade et

lllest rnt!mkQn mtıdnrt Kral t.eopold ve 
~ Vllhellhiiı tanıfındaa yapılan 
teklıfuı hatırası bizi nikbinlile sevket
'-nıektedlr. Ma•mafih bu teklifin za
frlanında nPıldııı inkar edileJME. 

.. t ,..,,_ 

Altnan lt'/Jcamları 
( BaştaTtıf ı 1 ci StdUfede l 

hUc mlar yapılm~ır. "tnsanca ıayiat 
~dıı. 
tngilte~ cmıup kıstnıDll n sarki 

fttgııtere Oıerlne bombalar atdmışsa da 
lftS&nca zayiat mtihim d~dlr. 

!tuıaııca ıayl!bn bilyUk 'bir kısmı 
Londra clvannCla hlr kotttlukta vukua 
telm.Istır 

Londra 20 (A.A) Hava ve aahili 
ırnn Yet net.arede-lnin teb'Ult: . 
Iskoçyanın jlmal1 §arki sahilinde ikı 

l\okta U7..erlne bonıbalar atılmıştır. Şar
kı İngiltere sahdl civarına da bir kaç 
4:tontba diJmıtlftUr Pek az batar olmuş
tur. 
Lo~ 20 (A.A) - DUn gece dilş
~ tD.ıllteı·e tızerlnde hiç bir hava Iaa-
11~ bu1U111Jıaniqtır. 

Amerilran yardımı 
[ .Ba§trtrttJı 1. ci Sah.iJede ] 

Yardun projestnfn ayanda mOzakeresl
bln UçtlncU R(lntl l~andan demokrat 
lSeta kan.unun kabul edilmeslnm Av..u. 
.fa harbine blr müdahale oldu~u s3l'· 
11.vem: dem1$tir 1d : 

- 1lu mftc!almlenlll .... hArtJe sUrilk· 
leınh·eee!lni unnederbn. Fakat har1w 
sfiriildemiaemk icap etse ""11 blyle bir 
1.arbi b1ttde daima lla11111D. 

Ankara radyosu 
8,00 program ve memleket saat aya

rı, 8,03 afans haberleri, 8, 18 müzik: 
(pt) 8,45 9,00 ev kadını • yemek lis
leal, 12,30 pro1ıram ve memleket saat 
llYan, 12,33 müzik: kanşık şarkı ve 
~ ........ ı::,ı.a.- !ili.- ............. ~ 
ınlldtı ...._ ...... ~ n::f0-
14.00 mllzlk: (pl) 18,00 program ve 
memleket saat ayan, 18,03 müzik: tad
yo Swing~ kure.teti, l 8. 30 müzik: 
meydan faslı, 19,.30 memleket saat 
ayarı ve ajana haberleri, 19,45 nıüzik ı 
muhtelif okuyaeular, 20.1 S radyo ga
zetesi. 20.4S temsil, 21,30 konuşma 
01tlsat .saati) 21, 45 mil%lk: radyo aa
lön orkestraSJ, 22.30 memleket ıaat 
•tarı. ajans haberleri. banalar flatled, 
~2.4S müzik: radyo aalon orltestruı 
Proırraınının devamt, 23,&0 mOzilcı (pl) 
23,25 23.30 yarınki propam ve kapa
nıt. 

Borsa 
OZOM 

59 K. Taner 
56 Ö-ZtUrk L. 

17 50 21 
17 50 18 

115 Yeldhı 
'32803 Eski yeken 
1329ıs Umumi yekan 
.. 1 
lfo. • 
No. 9 
Jlo. 11 

tNcbt 
eı t A1hara1 
M B. lıtlznbl 

US Yetdın 

8 
6 

IZMtR BELEDIVESINt>EN r 

ıs so 
~o~ 
25 
31 

ıs 
6 

40 lira aylık Gcretll helediyernlı EtGv 
Ltreshıe askerlikle ilişiği olmayan ~ 
lart illr. melctep Mezunu hulunatı v~ bu 
it1eı"den anlıyan htr memur almacaktır. 
1..ıtJ»terin 22/2/94 ı cumartesi srünB ••t 9 da L.L,diye sıhhat fşLırinde yapı~ 
lactık im~an veaallcledte gelmeleri 
Uan ohmuı·. 668 (448) 

Otohüs ışletme idaresine 15 kalem 
mı 1 ht~lif yedek parçı. satın alınmaın 
yazı ı len müdürlüğündekı sartnametıİ 
veçhiJe açık ekeiltmeye konaLauşhll'. 
Muhammen bedeli 3067 lira mUTakkat 
teminatı 2 30 lira 5 kuruştur. Taliplerin 
teminatı is bank"isın:ı yatmırak makhtn
laril ıhale tarihı olan ). 3. 1941 pazar
~si iinli saat 16 da endimene müra
<:.aatl.nı 16, 21, 25, 1 588(399) 

DU'ZELT ME 
Cazetemizln dUnkü 20 9ubat tarihli 

nl.ıha90Un BçUndl sahifetd hlrinel sUtu
:fu~; çıkan belediye il&nında ihale ta-

t lhart 941 cuma aGnil yazılacaia 
:erde sehven 5 mart Ç&'!ftmba yazılımt

r. Tashih olunar. 

D OKT O R 
Avnı BiP Reldrn o61a 

Manisa AK flaı;fnnesl K.a.k • .,.... 

ihtisas ~-~.'!""" mtttee.• -........ , ~ lbial etml$tlr 
Der rfln Mat. bW ecler. 

TDIAS'IR 

AFllUIA llZAllLll 
IBAFFlllYERER 

( B~tmrıfı 1. u Sııltifecle] 
a , 1 rı ttal .n saıkl Afıi-

kru ı da havanın misaad ızlıgin ra~
ınen ıni.ilıiın askeri lwclefleı e ta.ııruzlar
da bul n 1 uşlard.r. Bır ta,1 .a~(' n d -
nmda ye li cli.i an t ~ a • ı ı he ed 1-

mr tıı. . B" 
Alımın bombardınan t \yaıd\: ı m-

aziye iki taarmz ynpn:ı l.ıı ( '- Birinai 
taarruzda dfömumın bır bo 1 ı dıman 
ta~~ ı:rresl dtişuriilmu~ ikinci. tnarı uzda 
düşmanın diger biı tayyaresı sakatlru;
ıruştır. üç Britanya avcı t.ayyarcs! b~· 
çok ave1 tayyarelerınoon ınUtcşekkıl hır 
dü an hava filosıyle çarpı mıştır. 

tki tayyareıniz zayi olmuştur. 
Cumartesi günü Avuslurnh·a ve Al

num avcı ta.ryarclcı i ar. sındakı ha\ <ı 
muhaı·ebesinde üc Almm1 a,·cı fayya\·c i 

BAtllNllRDA BARl$1N 
YENi BiR REHiNESi 

[ Ba tcıraf 1. Sah if erle l 
\ u•k" ti k tib' ı mt l ının 

hl y.ı tını ne rdmı lU'du 
E!efl ııu Vım.ı dıyor J...i : 
Dckla vonu ınuhi kta,, ı bu kı 

mcnılcketııı hcı turlu taarı uzcl, istın
kfifı dı politikalaı ınııı sarsılına7 bir esa
sı olarak teiakld etmekte olduklaııdıı 
Keza pakt b1rincı kısn md "kit 
leketler.in dığeı· dcvk tlf'ıc· karsı ahdi 
~ctıbelcrinm ı utlak surclt mahfuz ol 
dulu ha aten t haı·U:l ettirı1ınektedit. 

urasııu si;~ liychiliriz ki efkarı muu· 
ıniye bu \'Csika~, Türkiye hnricjye ''eki
li \"C büyük cl<;i Numan Menemencioi· 
tunun da izah ettikleri ,;bi Balkan nıil· 
lctlcri arasında hunsm muhafazası hiıc· 
sinden mülhem olnrak kabul etmektedir. 

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

AS# ± IS 

' AlhnRuya 
1.,-ukak ilmini Yayına 

Kurumundan: 
lrrt:'tı h.nı • Paı is 1)°ni" ersıtesl pı ofl' o Jcı.ıind n 

GA~TON !EZE' 

idare haka'kunun mnwni p r ensip le ri 
Adlı v" 2540 ahifo tutan be cildlik ~ı 

Rh a..<;;:ıl Bllgıler Oltulu Pl'ofesôderindcın lBRAHt.M A.Lt ERBERK tarafın
dan d lZ CP-\ Kur uza hcdıye edilııW t.ir Kwwnumuıca 
ge.ı:ıe bcs cild olarak n şredilıı ek üzere eserin tab'ına başlanını4f;ır. Bu cild
lE>nn dort hın sahıfo tutacağı tnh 1in ı:dilmektedır. B clld, şimdiden abone 
kAyoo nanl ra ç 1 ra~ ve ilecek \"e heı cıld ind abooeleıre posta 
parası kuru ua ait olmak iı1ere ~·aln.ııı clld parası tedi. eli olaıak 11SnderUe
cektir. Cilcilerın peı akend fıai.fer forması.ı.ıa göre clegi.şece w blzzarure 
al.>önc bedellııclcn l uksc>k Iacaktııı.·. Abone. olacaf<ların aşaltda ı i pomı 
cloldmarak Şuha 194 l on ına mele len l:tz 1d r 
Tizmıdır 

KtPON · 

R k t diisürülmi.ı tlır. ---- -
Yn.ır a K Eğitmen namzetleri 

i l i lzmirin b\J mefhur kolonyaılRI 
s~ yor.. L --~~--'- J ~ 
Nisan a\ ında açılacak altu cı de' re Hilal eczauaneainucn La~smrz. Piyasada Zero • Diz 

Jıömürii yoJı .. 
Sanayide kullaıulaıı Zcro - Dızı ko

miirleri piya~da ınevctıt olınadığı içın 
büvük hir sıkınh başlamıştır. Beledi\ e 
\ilavcte ıniiracaatle fıctisat vekaleti nez
dinde te 1::hbü~ ı;teçllmr>siııi istcmbtir. 

c~ıtmen kul'Slarına alınacak Ci!ıtmen Cünkü eczacı Kemal K. Aktat ya
n:.ımzetlermin seçilmesine başlanmı~tır. par. 
Bu isi ilk tedn. at müfettişleri " ~ ·zıcl Türkiyenin bütün zevkini lımcfi-
bas ögıetnıenleı \apnıaktadıı-. sinde toplamış bir tabeaerdir. T akli-
1$ıfılal'da 1Jlr eu ~and·~ eli yoktur. Çünkü yapılanaamakta- l-8 (404) 

1 ıklar ki.ıyünde Halil oglu lbrııhiın lş- dtr. · 
<. ·e aıt 24 savılı küc.ük "e harap hır v HU..AL EC.ZAHANE.5t Zeytinyağlar veriliyor •. 

İrııülizl rle yapılan anlaşma mucibın· 
ce be.~ b"n tün zcytinva~ımn -.ak.ı.nd.ı 
teslimine buşlanacnktır. IIabe •• Jdıgum· 
za göre bu zevfnvağların bir kıs nı cc· 
nubt Afrikava. bır kısmı el Arn ural
\ava sevkedilc cektir 

ÇAHALrl 
ruzıasına içme suyu.. 
Çaına!Cı tuzlasına i~me suyu jsale...;" 

icin bir pr( \' lıazırlanmıstır. Tcsi t 
4170 lirav11 n::ıl olacaktD". 

çıkan an m netlccsmcle ;.anmıstır. 

TE$EKKÜR 
.l'.c\'ciın I ınıret odaı;ı Pi) aııa efi Ul

vı Kortakm vefatı dolayısıyle Cen ze 
meıaeımme tııak eden bı umum ak 
d~lımnıı ve henı teselli etmek lütfunde 
bulunan oda umumi lt.atıbl .. > ın bay 
TuTguı ıle oda ork.adasl-,ırın sonsuz t -
şdckürlenmi un nrn 

\il es 
Kerime Kortak 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Devlet Demır Yollarından ~ :. .............................. .............................. . ...................... : 
(ODUN ALIHACAK) 

D.D.Y. 8 inci lsJctmt.' komi.")' onundan: 
tdarem z ihtiyacı için (4480) hra mnhnmmtm bedellı (32()) ton odun mu~

yaa ı açık eksiltıneyo kouulmuştur. ihalesi 7-3-941 gUnU saat 15 1e Abıancrı.kta 
işletme binasında komisyonumuzca ~apı)acagmd:ın btiycnlcrin (336) liralık M. 
Ten i at ınakbır~larile muayyen v.ıkittc l:oıni yona ıcelrneleri Iazımdır. &ı tna-
ır.e: i i lc>ln c kafomm<lC' göı \il bilir 19-'.?l-25-28 6-tO (416) 

(BALASr ALl lfA CAK) 
DD.Y. 8 inci lşletme ko · on 1 n. 
Muhammen bedeli (6000) liıa olan Tuı,ın - Kmsıyak arasındaki oca d.ır

dan idaremiz icin Ocaktmı cıkanlur~k kırmak \ eya toola~ ıp kırmak surctilt• 
ihzar crdılecek (4000) M3. Bala 1 kııp. lı zarf usulilc eksiltmeye konulmustur. 
lhalesi 7-~-941 güni.i !'::l ıl 1li da Ab. ncc kta i lctnı bina nda kombi~ onumıı7.~a 
yapılacaktır. ~ 

tsteklileıin ınua.nm ~untl • (454)) J ıalık 1\l. t oünat makbu2Jaıilc tekli! 
nıektupla~mı saat 15 e kad r koni ~o rt.:i~lıµilh.' \'Cr.n teri la1.ır1t1ır. Sartn.ı 
me ı i-;Je mc kalcı ndcn aJ nahilir 19-21-25-28 639 (415) 

Tiirkive M ens~,cat f abrikalan 

Aşağıda yazdı ruzname mevaddı hakkında müzakerede bulunmak 
ve karar vermek iizere ,irhtimiz hissedaram 1 O Mart 1911 Pazartesi 
günü snat 16 da lzmirclc şehitl{"rdc kiıin fabrika dn:hilinde'ki yazıhane
de adiyeıı toplanacaktır T oplantıvn iştirak etmek İsteyen lıissednrlar 
toplantı gününd""n be gün evvel l.i· e senetlerini veya tasarruflarım 
müspit vesaiki .irk t veznesine tevdi ederek mukabilinde duhuliye va
rakası almaları lazımdır. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare ve murakip raporlarının okunması, 
2 - Pilanço 'e karüzarar hesabının tasdik ve meclisi idaı e a7aları

r.ın ibrası, 

3 - Meclisi idare azalarile mürn kıp intihabı \."e ücretlerinin tayin.i. 
664 ( 441) 

tDfiR Vi LAYBrDIDEN: 
l - 78, 89. 91 ~yılı Milli korunma kamrlarıııuı aı p.t ,.e ~ ulafa da teşınlU 

suretıyle tatbik mevki.ini! v:ız'ı hakkmdaki 103 ~~-ılı knrar 18 '2/1941 tarih 
ve 4737 numaralı Re:c;ıııj Gazetede n~şredilın~ \•e mer'iyete Rirmi!itiı·. 

2 - .fznıir 'MNkez kazasiy1e izmfr '·ilfı}etı dahilin~i bilfunwn jsta yon 
l~. kasabalar ve _köylerde bulunan vo .znhire ticaretiyle uA.aşmıyan müstab 
sıllerocn ıın~'ri bılCUnum hakUd ve htikınl .sahıslara ait olan arpa , e yulaf 
m\kdarlarının, (Bul(lay ve ~avdar da olduğu gibi) aza u 4 gün 7..arlında vi
livetc bh· beyaruıame ıle bUdiriJme~i ınechurh 1'.'lı , ~ 1 kcıdnr!Dra ehemmiyet
le teblıl ve ili'ın olunuı. 
ı NOT - Bu hwusta fazla nıalt"tıııın ıılnı.- si i} l'nll rı fa.nur Mm takıl Tica

r"t müdürlilğüne ve Toprak mahsulleri Of.isi İz.1\1ir suLest müdürlüğüue ınlt· 
rocaattcrl.. 6S8 ( 44 O 

ANTIMAGNE TIK> 

ELECTION 
• &ı>TıS ,.e_., .. .:,.f 

tt lRU$T0 SAATtl\AN,Ku1 ıınc;ul:.ıi B.ZA11AROF, ht.ıkumet Ka.l"JıSı 
D .OA DAY, ~or 8t4Cte" !! M.FEvzl KA.ŞLI, BatcıtG.t 

TOPTAN 
SIPARI 1 İN 

KRONOMETREltRI 

~~ ------
L t S E YE GR 2' A OKllJ.l.AR SArJH ·Al.HA KO

MİSYONUNDAN: 
Bu~a orta okulu yeıııekhanesinin 649 lira 81 kUl"Us bedeli k ifil iratı 

~\ll~a ~ap~U'lla~ktu· .. Keıüname ve şartnaınesl her Rtlı\ ok!ııda ~rUle
bıUr . .ı..steklilenn Nafia daıresındeıı aldıkları vesika ve 48 lira 74 kuruşluk te· 
minat makbuzları Ue birlikte 25 şubat 1941 salı gtıntt saat ıs te Caıl Bulva
~ndahokullar muhuebeclli~nde toı>lanacak olan koınJsyonumU7.a gelmeletl 
i!An o mur. 661 (449) 

UN De Orta olıul..,. alan Ntan Jıonds~ 
Başlıanllğından : 

Bölıce sanat okulu yatılı talebesi letn yı1)brılacak 200 takım Is elbiseld acık 
eksiltmeye konulmuştur. Elbisenin beher tak1mtnın muhammflll'l bedeli 4!10 
kurustur. Nümune ve sartnametıi her "6n okulda ~lhiilebllir. isteklilerin 67 
lira 50 kurusluk muvakkat teminat makbuzlm ile Esnaf blrl11:.lerl veva Tt
car« odası vestka1annı hlmtıen ihale JrttnO olan 11mart19'1 salı ~u saat 

MEMURLU 

TıR.E ASLıYE HUKUK H ~KiM· 
LiölNDEN: 
Thenin Ot're nıahnllesınclen olup ha

len Ekinhisarı mahallt>~fndc oturur 2/ 

HASSAS 
\ı'OKSEK 
VE R i ML i 

G AYET 
Z AAtF V E 
9A$L AM 

llR 

1941 modeli gelmiştir 
~ ~ıt~ ·Ar.,~ Kala)·~.._hL. G.aal Bulvarı No.. a .. ~ 

Balmmna, DerDer ve mpara llmlcatçdarma 
Mıntalıa 2'1eaı•et MWPlfilltnden : 

14 2 1 1941 ve 16 2 6941 taı hlı Y ni Asır " Anadolu gazetelerimie 
dılen ıki UAna ektir. 

Almanyay::ı göndeıilect·k baLnumu Deriler ve Zımpara pay Wvziatı • 
sckıld • te bıt edıleccğinden aıakad rlann 26 '2 1941 taıihıoe rasthym 
.sanıha günfa saat 15 te bııır Mıntaka Ticaret mudilrlilğünde hazır bul 
laı-ı. mezkur tarihte i~h vücut etmeyenlerin hir gUna talep ve itina 
lan olınıyaca~ı son defa olı.rak ilan olunur. m {fG) 

Vllciyet Babni Encö11aenlnden : 
İzmu· - Kemalpaşa Yolunun 3+036 - ::l.,J .. 736 kilometreleri aracmcJakl 

metrelik şosenın esaslı tamıratı, sathının katraıala kaplaDmMl ve şehir 
sine rasthvan kısmının ikı taraflı kaldırunJanrnası i!li 3453 lira 2 kunqluk 
!;if bedeli üzcrindf>11 18 2 1941 tarihırtdcn itibaren temdKlen 18 gthı m11ktdeaı 
acık eksiltmey~ çıkanLnı~tıı·. 

İsteklilerin 2490 sayıh kanunun hUkümlerme glSre hazırbpeaklm 
natla blrlikt" 27 2/1941 µersembe gı\nü saat 11 de Vilayet Daimi encUıneı~ 
nc> ınilracaaileri. 665 ('43) 

Göztaşı a)ıcılannm nazan 
dikkatine 

Birliğunlz ve Birliihmıze bağlı kooperatifleı·in depolı:ırmda mü" >tabsillartll 26 sayılı evde Kasım küçük oğlu tara- bütün ihtıvncını knrşslıw•cak Göz ff'$1 ~tlŞl yapılmaktadır. Fiatler swııla:l"dl:n 
fından karısı fznıirdc Karşıyakada So. 
ğukkuyu caddesinde Hürin et aokaiiın- lzmJ•r Bı•rlik depolannda kilo 
da 8 numaralı hanede Arlf e küçük oğlu 
aleyhine Tire Asliye hulr.uk mah1tcme- 36 k 
sine müracaatla karı•mm sehep•İZ evini "UftltR 
terltettiğinden mahkemece yapalan ih- • -Y 
tar kararına raimen de evincı dönmedi- K ratifl de olannda ki ğinJen boyanmalarına hüklUn. ve ltarar 00 pe er p 
verUmeaini talep ve dava eylemesi üze.. 1 ~1 k 
riııe Tire Aaliye Hukuk mahkemesinde OSU ;, U .... L 
yapılan muhakemede: •-..-
Milddeieleybanın yeri belli olmadı.,ın. G&taşı ilıtiyacı olanlann bu ii.at•erden yüksek fiat1e mUbayaatta bul 

dan lzmirde müntfı!ir Yeni Aaır gazete- mamalannı ve fazla fiat :ırandı~ı tadirde Birli~ milracaat etme 
siyle lllnen tebligat icraama karar veril- rica ederiz. li - 21 635 (421) 
diğinden duruşması 5 3 1941 çarşam-r------------------------------------1 
ha güııil saatlO<la ınüdr.leialeyhanın tayin De&Jlet Dentz~onarı İfletme anuıın ndkl 
olunan gün ve aaatıa nre A.llye hu'kulc ·--
mahkemesinde bizzat veya tarafından 11100 .zmlıt fııbesl ınildljıtfljğljndeft: 
bir vekil göndermesi tebligat makamına Subeuuze 40 lira aylık ücretle kapu mcmurluluna memur ahnacaktır. 
kaiın olmak üzere ilan olunur. Taliplerin duhul şeraitıni öğrenmek üzere l mart 941 tarihine kadar şu 

662 ( 44 7) mize milracaat etmeleri il8n olunw·.. 21 - 25 667 ( 448) 

• 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 



SAfffFE • 

SiYASi VAZIYET 
---~o••----

Türk - Bul~ar 
anlaşması hü
tün dünyaca 
iyi karşılandı 

~--

Polon31ada Jıarışılılılılar 
çıfıtı • Habe~ isyanı 

bü31ü31or •• 
Radyo gaz~tesine or 17 Şub .. t Türk

Eufgar b~·annaıncsi blıtLln dünyada bü
yıik akisle.r uyandır . 'ır. Gerginliğin 
son raci :lcsLuc vardıg: bır bö1gede barışı 
ko . ı ak gibi mühi:ıı bir netice umuml
y<"fl takdir edilmek!· dir. Bu beyanna
m ve u kadar aH\ka gösterilmesine 
hay r• edilmemelidir. Japonyadan Ame
rikava kadar yapılan miitalealar cok şa
yan• 1ikkattir. 

Hı !gar pmfamentosunda Bulgar ba~
vckq;nin beyanatından sonra eski baş
vekilI~rrlen Muşano! si)z al~ı~ ve Tilrk
Bul~ • dekfarasyonun .. n münakaşaya 
knn -ını, Bulgarist.rnı ilgilendiren 
me,; ~ lcrin görüşüf"""'sini istentl.şıir. 

T.on ira radyosu bu <ieklarasyon mU
nr. "ı fiyle ne~riyat "'~a ~u mUtaleayı 
yif,.iit,.. ıştür: 

Türkiyeyi bu anla~mayı imzalamağa 
ge, keden amil daima oldıı!!u gibi ademi 
tecavüz ruhudur. A.rtık söz Bulgaristana 
kolr'ı<lır. Bakalım Bulgaristan bu ade
mi tecavilz ruhunu yaşatabilecek mi? 
Aksi takdirde deklarasyonun Türkiye 
için hiç bir manası kalmaz. 

Alman gazeteleri Ankara deklarasyo
nundon '>ahsderken Balkanlarda tahri
ka!m öniine geçilmesin! ve bu bölgede 
sulhun muhafazasını Al ıbanyanın zaten 
istemiş olduğunu yazıyorlar. 

Macar gazeteler i beyannamenin cenup 
do1(usu Avrupasında sulhu koruyac:ığı
ru kaydediyorlar. 

Brezilya gazetelerlnln mütaleaları şu 
merkezde<lir. 

Son 24 •aatte lnfilAk etmesi beklenen 
Balkanlar bar:ıt fıçısmm infilakının önü
n e ge<;ilınistir 
Koo•nha~da cıkan Politiken gazetesi 

Bulgar - Türk a!llaşmaıımm Balkanlarda 
sulhu kurduğunu yazıyor. 

Sovyet radyoları ve gazeteleri h enilz 
hiç bir tPfsirde bulunmamıslardır. 

POJ,ONYADA KARIŞIKLIKLAR 
Pofonyada büyük karışıklıklar oldujtu 

haber veriliyor. Polonyalılarla Almanlar 
arasındaki vuru~malarda bir Alman ııe
nerali ve 46 asker öldürülmüştür.. Bir 
Alman razetesi hundan bah•etmiştir. 
HJ\BK'SİSTANDA İSYAN 
Habe<i<landaki isvan hareketi genişle

mektedir. Asiler İtalyanlar:ı mfükill va
>.ivete sokmuslardır. Bir cok Habeş ka
bil ]erine Habeş dilivle vazılmıs beyan
nameler daitıtılmıstır. İmnaratorun kı7.l 
ııönUlltl olarak Habes ordusuna hasta 
baloeı vazılırustır 

A merikada hnz rr'•k 

Bir -ıırhlı altı 
av' ev,,e) 
b •tiriliyor 

Va ın on, 20 i\.A.. Bahriye ne-
zm-eti teblil! crl'v• r: Vnş!ngtrn z•~h"-n
= 15 may ta y nl tayin cdil0 n vak!"· 
ten alt ay evve'. ' =ete ıııreccği hildi
rilmi tır. Bı zırhlının en miihirQ. sil5.hı 
40 '"' •ine! lik <!>kuz topudur Vnşing 
ton lq~8 haz ~nnınd- !ezdim komnuş
hı. Avni r• 'tan Nort Ka.rolina zırhlısı 
ıqıg, teşrini we' de tezı;ıeİ-a konmu~
lur 

YE j ÜSLER VE JAPONYA 
Ayan bahriye eı~ciimeni ikinci reisı 

Vilson dün amire) Stardın l;ir mektubu
nu okumuştur. Bu mektupta laı:ıon pro
te<tolan naz.ın dikkate alınmadan deniz 
Usleri programının tatbiki istenmekt.,_ 
dir. Bu mektup deniz U.lerinc ait 210 
milvon dolarlık tohsi atın müzakeresi 
csr dSlnda Qkunmuştur. 

Amiral. tecavüz! mahiyette olrnıyan 
!erlhirlcrden Japonyanın kuşkulanına
ması icap ctU~. C uam adasının Ame
ril·anın malı oldul!unu, Birleşik devlet
lerin kendi menfaatine uygun gördüğü 
tedbirleri yabancı bir devletin itirazla
rına ookmadan .ıiabileceğini bildinnek
tedir. 
Guamı deniz tayyarecilil!inin bir ileri 

karakolu haline kovmak için teklif edi· 
len tah•i•atuı kabul edileceği muhak
knktır. Tutu:la \'e Somua 11dalarmda da 
bu mnk"'1tla iisler yapılma"1na ait tah
sisat kabul e<lilerektir 

- ..... - . -'·- --

, 
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ASKERf VAZİYET 
----«'0•·----

In~lizler Gere
ne <;okyak

laşblar 

Habe,istanıa Eritredefıi 
ital31anların 11aııında 

irtibatı rıesilecefı .. 
Radyo gazetesine göre Eritrede'. Ke

ren şehrine karşı asıl taarruz başlamıs-
1.ır. ltalyanların ileri mevzileri zaptedil
miştir. Şimdi asıl mevzie karşı taarruz-
131' yapılmaktadır. Şimalden ile•liyen 
kol Keren şehrine 15 kilometre daha 
pklaşmıştır. 

Habesistanda Tsana gölünün şimal ve 
ccnubundaki harekat büyük inkisaflar 
göstermektedir. İtalyanlar Mağılel~ isti
kametinde süratle çekiliyorlar.Toana gö
lünUn CPnubundan hareket eden tnıtiliz 
kuvvetlerı iki istikamette ilerlemekte
dirler-

1 - Adis - Ababa istikameti. 
2 - Asmaradan Adis-Ababaya giden 

en nıühim yolu ke.<;mek için i\.nşard is
tikameti. 
Adis-Ababanın i:,gali 300 bin ttalya

run maneviyatı üzerine ağır bir darbe 
indinnek bakımından çok mühim ola
caktır. Fakat İngilizler kin en doğ'ru 
hareket tarzı Anşari Mikaınetindeki yü
rüyüştür. Zira bu yol kesilince şimali 
Habeşistanla Eritrecleki İtalvan kuvvet
krinl merke:ı.i Habesistandaki kuvvet
lerden tamamen ayrılmış olacaktır. Bu 
suretle her iki orduyu ayn ayrı mağ
lUp etmek kabildir. 
Adis-Ababanın 18 kilometre simalin

ôe G.x:am mıntakasmda Habeş" vatan
perverleri ltalyanları püskürter<>k ileri 
hareketine de"Vam edivorlar. Bir kaQ gün 
sonra bu kuvvetlerinT ... ananın cenubun
dan ilerliyen İngiliz kU\"l'etleriyle işbir
liği yapmaları muhtemeldir 

Uzak Şarkta 
harp ve sulh Ja
.ponların elinde 

Avu.stural31a başveıııı 
muavini vaziyette 
lyllifı ve f azıa JıötüJüfı 
1101ı diyor •• 
Melbum 20 (AA) Avusturalyn 

başvekil muavini beyanatında Avustu
ralyanın Çine, Hollanda Hindi~l<1n1n? 
ve Singaoura elçiler tayini mcseJo,in·n 
tetkik edilmekte old•Ji\unu, uzak saı·J.. 
vaziyetinde ne bir iyilik. ne de daha 
fazla bir :ötiilük mevcu• olmarlığım 
harp veyn sulhun Japo'1yan•, hattı ha
rek('finc bru1 1ı olduğunu ..:(ivlı·mistir 

Sidnr-y 20 (A.A) - Sidneyde rıkan 
Deyli Tel· f z (o ; Am r<' 3 J.. riciv• 
rnlisteşarı S m , r Ve~ : Ame.-ı' ıdc 
idarl"' (''ti" rı ni11rtl r :r:ır.. :"l!' l bevan~ 
t bul .ırun ~" snl:ihiye•u r kiw,el •in 
sozlerı,den ziyarle 1 izzat bu mili·•! ..; 

Ilı !:ar 1 ete kıym<t vermektci!ir 
' akkında ı s"zlorinı tı:svin ediyor Ga-
cte '!SunJaı : "'ve t"4"'yor. 

Tok •odan r,cl n en iyi zleri bıl hi1 
•üzlü pakt ve J O!ly nın ger: '-.,rıo 
o ""amı z.av .. yru: • dc"'1 mü tal a Pt---ck-

teyiz. 
-----

Roman vadn fabrika

lar askerileşı yor 

SiLAH FABRiKALAR! HOKO· 
METE GECTI 

Berlin 20 (A.A) - Folkişer Beobah
•Pr'in Bü~ muhabiri Roınanyada bü
tün fabriknların ııcneral Antoneşkonur 
emriyle askeri hale konulacağını bildir
mektedir. Falctsa silah ve miihimmat 
fabrikası tamamen devletin eline geç
mektedir. Devlet fabrikaların borçlarını 
ve mesuliyetl<>rini tam bir tetkikten •on
ra deruhte edecektir. 

Harbiye ve demiryollar nezareti mah
fillerinden müteşekkil tahkik komisyo
nu fabrikalar tarafından tatbik edilen 
mukavelelerin devlet menfaatine zarar 
verip vermiyeceğini tetkik edecekler
dir 

TÜR" - EULGAR AKL4Ş
MASININ NETiCELERi 

--- -•o>·-- --

~ Harp Balkan
larda bu~ünkü 
mevzii şekilde 

kalacak mı? 
---<>--

uTürfıiye 11e Bulgaristan 
Ballıanları harp 37angı· 
nından ııorumaıı iste· 
difılerini 37üfıserı sesle 
haylıırmalıtadirıar .. ıı 
Sofya, 20 (A.A) - Türk - Bulgar 

deklarasyonu münasebetiyle Türkiye 
hariciye vekili Saracoğlunun ve Bulgm· 
hariciye nazırı Popofun beyanatlaı·ı B ul
gar ııazetelerinde büyük başlıklar altı.-ı
da neşredilmiştir, Bütün gazeteler baş 
makalelerinde anlasınadan mütevell\t 
samimi memnuniyetlerini izhar etmek
tedirler. 

Zora gazetesi diyor ki : 
A vruparun <enubu şarkisindeki ger

ginlik ı:öz öniinde tutulursa bn anlasma 
sayesinde sulhun Balkanların yarısında 
tesis ed ilmiş olduğu anlasılır.. Türkiye 
ve Bulgaristan 15 sene evvelki dostluk 
anlasmasına devam edeceklerdir.. Bu 
beyannamenin harbi Ege deniziyle Adir
~·atik denizi arasında mevzilcştireceğine 
süplıe ~·oktnr. İki memleket arasındaki 
anlasma hadiselere rağmen Bulgarista
m bir çok sarsıntılardan kurtaracaktır .• 
Bulgaristan bu vaziyeti Türk - Bulgar 
anlasmasına medyw1 olacaktır. 
Yarı resmi Dncs gazetesi beyanname

vi tetkik eden ba5Illakalesinde bunun 
cok mühim bir hadise teskil ettiğini ya
zarak diyor ki : 

Beyannamenin neticelerinin hisıledil
mesi ı:ecikmiyecektir. Bu anlasma Bal
kanlarda berrak bir hava husule getir
miştir. Bu eser beynelmilel buhran için· 
de siyasi basiretlerini gösteren iki kom
• U memleketin miltevazi, milsbet ve ya
ratıcı bir siya.<<'! takib ettiklerini ispat 
•tmiştir. 

Dnevning diyor ki' Beyanname Bul
c:ı.ar millı:-ti tarafından ıncmnuniyct his
siyle kaı·sılannuştır. Zira memlekette is
Ukrarın teminine yardın1 eden her şev 
ividir. Bu anla,,manın Balkanlar ve Tu
.,a havzasında tesirler yapması beklenir. 

Mir gazetesi diyor ki : Beyanname 15 
•ene evvelki dostluk muahedesini yeni
·ien canlandırmaktndır. 
B~yarmame ıı:erek Almanyada ve ge· 

'"Ck 1nKiltcredc mcn1n1ıniyct uyandırmıs
•ır. Rir ·erre daha kn~·dedelim ki Al· 
'llanvn ve İn!'iltcre hanı! fıçısı olarak ta
nınan Avrupanın bu kısmında sulhu 
'lltıhafaz.a arzusundadırlar. 

Slovo jtnzctcsi akh selimin zaferi baş
' ğ1 altın<lnki ınakalrsinde Ankara be
"U'lnnıncsinin şarki Avrupada bir inşi
·ah uyandırdığını ve çok ıstırap çekmiş 
ılan Balkan milletlerinin daha makul 
'>ir lıaL l(eldlklerini ispat ettiğini yaz· 
"T!aktadır. 

Avni ı:uzetcyc göre nnla"manın ıaye
·i hali hazırdaki harbi F.ııc denizivle 
Adin·atik denizi arasında mevzilcstire .. 
•ek Bıılkanfardaki •ulhn tahkim etmek· 
tcdir. Ru bevnnname ile Avrupanm ce
!lubu arkMndcki iki memleket Bı lkan
ları ham vnmnnından korumak ;sıedık
lcriııi yiik•ek sesle haykırmaktadırlar. 

Bunun icin<lir ki vücuda 5'etirileıı 
••erden sevinç duyulmalıdır .. Filhakika 
bevanname bazı bilyük devletlerin har
bin başmdan beri s:ırfettikleri gayret· 
lcrfo hcmAht'nk bulunmaktadır. 

YUGOSI.AVYANIN İSTİRAKİ 
Belıırad. 20 ( A.A) - Havaıı ajansı 

bi1dirivor: Tiirk .. Bu1ı:ar an1a5masın1n 
;mzasiylc alakadar olarak Bt>lıırad siya· 
•i mahr;Jlerinde Balkanlarda statiikonun 
:damcsilti istihdaf ed~n Y<'llİ tesehbü..;:]er 
ihtimali ııayri varit addcdilmivor.. Bu 
~<'~{'f..l1üslcre Yuroslavva da İştirak ede
•ektir. 

Türk - Bulaar dcUarasyonuna milsa
'>ih bir Bull'ar - Yu~oslav deklarasyo
" u hakkındaki şayialar münasebetile si· 
"a<I mahfiller bunu lüzumsuz addet
'Ylektedirler . Bu mahfillerde beyan edil
~iğine göre Bulgar - Yugoslavya ara
<ında ebedi bir dostluk misakı vardır .. 
Yugoslavya Bulgaristan& kapılarını Al
manlara açtığı takdirde taarruz tehdi
dinde bulunmamıştır .. Bull(ar - Yuı:tos
lav do<tlul(unu Balkanlarda sulh için 
ı.uvvetli bir Amil haline getirecek bir 
1. o,..,.TrPte muhalefet edilmivecektlr. 

TayyareSinemasında TL:3646 
BU HAFTA... 

20/2/1941 pe-mbe l(iinünden itibaren 

BİR TURKE 
'ERDİM 

- --
GONUL 

TÜRKÇE SÖZLÜ, MUSİKİLİ SARKILl VE DANSLI 
Jıtevzuu kahramanlık. sergüzest, ask ve ıafer •.• 

1JVERTÜR MUSİKlbl"<İ HAZffiLlY AN : 
ÜSTAD EYYÜRİ RİA 

BİR TÜRKE GÖ!'OÜL VERDİM SARKISINI YAPAN : 
ÜSTAD SADETrİN KAYNAK .. 

BU FİLME İLAVETEN SİLARSÖRL•:ıt REVÜSÜ ve HUSUS! SURETrE 
GELEN EN SON YAKIN ŞARK HARP HABERLERİ • SİDİ BARRASİ 
SELLUM • KAPUZZE • BARDİYA'nin karadan, denizden, havadan bombardı· 
man ve ıapb.,, 36000 esirin kamplara sevki • İngiliz tayyuelerlnin MUSA VV A· 
yı bombardımanı.. Bunlann hedeOere tam isabetleri ve aaire .• 
MATİNELER : 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 .... 
Cmnartesi, PAZAR G"ÜNLERİ 11.30 DA BAŞLAR.. (412) 

ARNAVUTLUKTA 
----•o>-- -...,-

l ta} yanların 54 
taarruzu hep 

boşa ~itti 

Bir lıarış yer alamadı· 
lar, üstelilı JJ ci ital31an 

ordusu da mahvoldu 
Atina 20 (A.A) - A!ina ajansı bildi

riyor: Stcfani ajansı dün gece yarısı Ar-
navutluktaki ltalyan mukavemetinin kı
r1In1aını'.i oiınasından mütevellit mem
nuniyetini izhar için bir tel~ neşret
mıştır. Biz de şimdiki halde ltalyan ih
tiraslarının daha ileri gitmemekte ol
duğunu kaydederiz. 

Yalnız şu ciheti hatırlatınz ki bundan 
bir ay evvel general Kavallero, Mussoli
niye ba~ka vaatlarda bulunmuştu. Vaat
ı~rını yerine getirmiş o111ak için cephe
mizin her nokt~ına gecenin ve gündü
zün her saatinde bütün vesaitiyle 54 ta
arruz yapmıştır. Fakat Kavallero bu ta
arruzlar neticesinde ufak bir arazi par
çası bile kazanmamış olmakla kalmamış 
bilakis delicesine askerlerini öldürmüş 
bilhassa 11 inci ordu mahvolduğu gibi 
her gün bir çok tepeler kaybetmiştir. -HIRV A1.'İST ANDA 
Suilıastler ve hedefi 
Belgrat 20 (A.A) - Zagrep emniyet 

müdüriyeti bildiriyor: Zagrepte okwna 
salonuna konulan bomba ile ilgili olarak 
16 kişi tevkif e<lilmi.ştir. Yapılan tahki
kat, tevkif edilen şahısların buna ben
zer diğer Uç suikastte zimethal oldukla
rını göstermiştir. Suikastçıların hedefle
ri Hırvatistan otoritelerin" karşı hoş
nutsuzluk uyandırmak ve rejimi devir
mektir. 

İnfilak parçalariyle yaralanan bir ka
dının iki bacağı kesihni~r. 

~---.......... ~---

Sovvetler - ln
ıriltere müna
sebatı nasd? 

İngiliz hariciye müste
şarı halledilmemiş 
bü31üfı meseleler 
olduğunu sö31fedi.. 
Londra, 20 (A.A) - Dün Avam ka

marasında işçi parti.ı.;i a1~ından B. Kroşt 
İnl(iliz - SoVYet müzakerelerinin ne saf
hada olduğunu b ilmek icıt~mic;;ti.r. H ari
ciye müsteşarı Butler 21 kanunusanide 
ayni mesele-etrafında vuku bulan beva
nr..tını hatırlntmı~ ve deınişth- ki ~ 

- Sovyet IAikümeti hala bu mesele
lere cevap vcrmeıniştir. 

Mebus Baltık devletlerınin Sovyet 
Rusya.ya iltihakının fi1c-n tanırunnsiv!e 
hulrukan tanınması arasında büvük hır 
fark olmadığını, böyle kilelik bir ~v'~ 
tk.1 mernlckt"t arasında münasebata en· 
gel olmasına miisnade edilm <i doğru 

olup olmıvacaiiını sormuştur. 

Butler su cevabı vernıiştir: 
• - Mevcııt olan yalnız küçük me

selele~ dcl!;ildir. Daha büyük ın<'•eleler 
de vardır. Bu hurusta \xyaııatuna fazla 
bir şev r.ıve '·demem .• --- --~---

ltalyaya göre de Yu. 

nan sulhu ımkansız 
._ ___ <>---

ALMA~ SEFiRi TAVASSUT
TA BULUNMAMIŞ 

Madrit 20 (A.A) - Bir husus! mu
habirin Berlinden aldıi':ı habere göre 
İtalya ile Yunanistan arasında mütare
ke akti için Atinadaki Alman elcisinin 
tavassutta bulunduğu hakkında Eİerlin
ıie hiç bir haber yoktur. İtalyan mahfil
leri bir İtalyan - Yunan sulhunu imkAn
ıaz görmektedirler. 

........ ----
AMiRAL nıt.RLAN 
Vişiye döndü •• 
Bertin 20 (A.A) - D.N.B. ajans ı bil

di riyor : Amiral Darlan bu sabah Paris
ten Vişiye dönmüştiir. Darlan P ariste 
Paris ve Sen polis prefeslerini kabul et
miş, bir sendikalist h eyetle görüşmüşler
de bulunmuştur. 

......... - - --
Arnavutluk harbı 

[ Ba.~taraf• 1, d Sa"iede ] 

Atina, 20 (A.A) - Yunan resmi teb-
1.ijij : Mevzii temizleme harekatı cere
yan etmiştir. 15 - 20 kadar esir aldık. 

SELANİK BOSALTIL;\IIYOR 

SON H: .N~~-·- .. ", ·.~ 
• . . .. ilt ili \;-, 

l' eni kararname tekemmül ettı 
-~~---x~x:-------

Ankara, lzmir ve Istan
bulda tek ekn~ek yinecek 

• ---------x~x:-~-- -~----

Yeni eıımeıı evsafı • Francola, bisfıü11it ve ıncr 
ııarna imalatına dair • Elımelı fiatlnin tesbiti 1$1 
Anka1'3 20 (Hususi) - Hükii:necin Karnma'lle francula, pi,kiii ve mal<ıı1" 

milli ihtiyaçları kar~ılaınak için alacağı na imalinde kullamlan un için de ka>'1'° 
nı haber verdiğinıiz n1ühiın bir tc-dbir ]arı ihtiva f't•nektr-dir. Fı·ancu1alar Ü9 
de tek ekmek me>e.lcsidir •. Bu usustaki şehir bele<' ·yesince ihtiyaca göre ıayill 
kararname tekeınmul etınıştır. Ankara, edilecek fımılard" yapılacak Vl' beledi' 
İstanbul ve !zınirdC" tatbik edilecek olan ) clerin taı in ettiklf'ri y<"rlerde sat Jı
bu kararname mucibince bu üç büyiik eaktır 
şehrimizin belediye hudutları dahiJ;n- ·-•eıl Ekmek fiatl"ı i, belediye ınrcJ;... 
de yalnız bir cins ekmek imal edilecrk- • • bil vt:ya ct.ain11 (lon~i.unen tarafından tcs 
tir. Bu ekmeğin Cinsi ve hangi undan olunacak•ır. Bu esasların tatbikini bit 
yapılacağı kararnamede tasrih edilmiş- tı:rnftan Ticarl't vekAleli ve di" r ıaral· 
tir. Kullanılacak un ecnebi maddesi çı- ıı; ~ 
karılmı~ ıoıı kilo buğdaydan 84 _ 86 ki- ten toprak ofi<ı) le beledıycler kon 
lo un alınacak surette tek tip olarak edecektir. Topı·ak ofisi değirmenlerlt 
imal edilecektir. Unların imalinde ~rnl- belediyeler fırınlarla meşgul olacaktır 
!anılacak buğday harmanlaı·ına yüzde Bu tedbir <a)'<'sinde buğdaydan nıO• 
on nisbeti geçmiyecek kadar çavclar ka- 1'b1 tasarıufiar temin edilecektir. ~ 
rıştırılacaktır. Üç ~ehriınizin ihtiyacını edilec>'!\ olan yeni tip ekmek gıda" .,t 
hazırlıyan değinnenlerde yıılnız bu tip lezzeti bakımından şimdikinden hic nl"' 
un yapılacaktır. ğ1 olnııracaktJr. 

--------------·---·-----~-------
l\~emurlar ve tahsile devam 

-~------~x.x------~-~-

Hükü~etçe yeni bir ka
nun projesi hazırlandı 

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

Memurlar herhangi bir tahsil mi•essc~esine asfJ 
talebe olaralı deuam edemiyeceıııer 

Ankara 20 (Yeni Asır) - Memur P rojenin bir maddesine göre orll' 
olanların vazife gördUkleri milddetçe m<"kteplerdl• yardımcı muallimlik vasi' 
her hangi bir tahsil müessesesine asil tn- fesi görenlerle hususi ve azlık mekteı>' 
!ebe olarak devanı etmelerini meneyli- !erinde öğretmen bulunanlar, yeni kan~ 
yen b ir kanun projesi hazırlanmıştır. nuıı 5limulü dahiline ııirmiyeceklerdi"· 

Maliye Vekilinin beyanatı 
' x~x 

• Milli bırak-pıvangonuı1 

tığı kar artıyor .. 
~--...,~--x~x:--~-·~-~· 

Son senenin Jıôrı daha evve~hinden ı,0!8452 11"'6 
f azla u Yeni telıtimül tedbirleri •• 

Ankara, 20 (Hususi) - Malive vekili ı te,a<l ·ı ele·. ..ıı kar i. · 1.601.800 l~ 
Fuat AJ4ralı Mili! Piyango 'dar smin fa- I~ ı:: ır V Milli pı~ ngo bir seı>1 

aliyctı hakkında bcyana•mrla <unları ' t ııı ı '•· btr mılyon 18A5~ !:; 
söylcmi!:itir: l•' t.....ıl~ .r k;j tcnun etmi tir. ~ 

- Mılli p;v:l<ıgo ıdaresi 1940 taı<vun J, 1 ı r• · nı t tı vtzde 63 tür .• 
-~ıh bıancosunu Vt'~·mistir Geçen yıl I • · ·0 v ·' bu ııctıceyi elde eırneJc: 
zarfındaki h:mlatta ve af; karda mu ı J • ec'il "' m ;nı• n 1-ıahsetmiş ..,e 
hinı bil" inkişaf vardır. Avrupa l'arbinin 1 L ·• l ·~in en }--.\cra ~ > 1t~rine kad~ 
en buhranlı clevre.:;ıine te~ildüf et ne ıne u l s;ıt• ının t rnın dıld 1Wni. onda bit 
,.,.!.\men Milll piyango hasılatındaki bu lıı 't ve"'ue tam ı>.'<t vr tem ikran:•"6 

inkişafı halkımızın yüksek alil.kasına . "lınıin h lk"ı piyan <·Ya aliik 
borçluyuz .. Halk biT piyango bileti ~lır- ı t•ırdığrnı. satıs ıısulünde rmlhim .deı:J: 
ken M !il Mlidafonva yaıdım ~ttiğine d" •' 'ıl ı~r vapıldıı:ını, er bayiliklerın 

1 kanidir. 'ne: m 210.646 lira1 ,k hır klr husıı .8 

Piyangoyu devir alan l\'.l"liye Vt kiı.kıı el li"rıi mf'ınur man,Jar~da 26.,851 ~ 
lu , ; azami ran anla ıdarcve ehem· ı lık bır tasarruf yapıl<lıguıı, Milli .,. 
rniyet VC'rtnıs ve iyı neticeler a~ı-..ı.ştn v uıj(oınuzun tckfımü1 ine ynnyacr.k tCd
Millt Piyangonı, bır senelik safi karı t rle '.n an:.•ınlınasına ve tatbik. e dl' 
2.620.3'12 liradır Bıınd" evvelki seneye \'Dm olunac:ıjt:: <iiylemişttr 

Asker ailelerine yardım • • 
lŞI 

------x~x:-------

Ankara 20 (Yeni Asır) - Fili askeTlık hizmetini ifa etmekte olanlann mu t 
t~ç olan ailelerine de yardım edilmesi lüzumu alilkad~rl:ıra tebliil olunmuri!:,.--- ____ , ____ ·----
Balianl' rda vaziget 

[ Ba§taraf• 1. ci Sahifede ] 
ver kaynaklarından çıkarılan haberi 
Belgrat İngiliz sefarethanesi resmen 
tekzip etmiştir. 

* BULGARİSTANDA 

ASKERLİK İŞLERİ 

Belgrat 20 (A.A) - B ulgari>tan 
hilkünıeti te rhis edilcnlt-r yerine 
kaim olmak ilzere bir miktar ihtı
yatı si!Mı altına çağırmıştır. 

T .. r -p uıgar anıaıması 
[ Bn.ııarrıfı 1. ri Sahifede. J 

Solya. 20 (A.A) - Bulgar aı•,,.. 
bildiriyor: 

Türk - Bulgar m.~,ı~rek. deklar~ 
nu müna•·b~tlvl• Turkıyenın Sofya b 
yiik elçisi B. Berker Bulgar aja,,.ııı• 
aşağıdaki beyanatta bulunmutturı 

- Türkiye • Bulgaristan dekll••>'"' 
nu esas menfaatlC'l'i haı·bin balkan!•~ 
yayılmasından içtinap etmekte al• 
T ürkiye - Bulgaristanın mütterek ı•'I" 
retlerinin ve dostluklarının yeni bir ... 
znhürüdür. 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜN MATİNt.LERDEN İTiBAREN 

Dilnyanın en kuvvetli, en kudretb . en •öhretli iki dansözü.. 

FRED ASTER • ELEANOR POWEL 
Bugüne kadar benwrleri arasınl'la en cok parn s-.ırft.dilerek yüz defa dal>' 
kuvvetle harikulilde bir güzellikte olarak dov•ılmaz bir nefasette yaratı}aıl 

BROD\ .. AY MELODY 1940 

Atina, 20 (A.A) - Atina ajansı bil
diriyor: HUkümetin emriyle Seliiııik 
şehrinin sivil halktan tahliyesine baş
landı~ veya böyle bir tahliyenin emre
dildiği hakkında Roma radyosunun yay
dığı haber yalandır. Selanik halkında 
düsmana karsı mücadele hissi cok kuv- ŞAHESELER ŞAHESERİNDE 
,·etlidir. Bu halk Faşizmin hezimeti icin 
muzaffarane mücadelenin devamından FOKS J URNAL'da en son ve mühim barp haberleri ..• V. S. 
başka bir şey temenni etmiyor . İtalyan- SEANSLAR: Her ıı;ün 1.45 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DA.. 
!ar bava kuvvetlerinin Seliinik te telllş Cumartesi ve Pazar gilnJeri 11.30 ve 1.30 DA BAŞLAR.. _..ııc-
uyandırdıwnı zannediyorlarsa çok alda- DİKKAT : Haftanın her ııtlnilnde ilk seanslar UCUZ BALK MATJJ"-
ruyorlar. Has::.. saati geldiği zaman Fa- LERİ'dir .. Fiatler : Birinci 20 .• Balkon 25 ... Koltuk 30 KURT..,....,.. 

sizın Selan iğin ııecirdiği imtihanların 1'ıı•••••••••••••••u••••••••••""• .. ".-... ,,.~ lı steye dahil edildiiiiui görecektir. ' 


