
i".I liAZI ISULVASI IZada • ti 
1muym ahlbl : SEVK.ET BiLGiN 

8-nuharrlr ft umum! ~t mldlal : 
BAKKJ OCAKOOLU 

ABONE SE&At'fl 

llEVAM MODDıı:rt TUrJrlye lç!n ~ 1çiD 
Senelik....... uoo 1&50 
Altı aybk--.... 750 ._ ___ _ 

_ GUnU Rec:mie o\lsbalar (Z5) •~---c TELEFON:Z69'1 

ilan münderecatından meıuliyet kabul edilmes 

SON TORK • BULUR 
AILIŞYISI ETRAFINDA 

ln2iltere Bal
kanlarda vazi
yeti düzelmiş 

•• • 
~ormıyor 

Almanlar Türk hattı 

• 
Denizyolları ve Lıman 

idareleri birleati riL'11i yor 
Ank , 21 ( A.A) knlat ekilelin 

den : Son günlerde bazı ı.. ıl azeteleri dev-
let den.z._solları umum ugu l devlet li-
manları umum n dilrlU ü tekrar bir ıdarc 
altında bırleştlrileceğine da bazı haberler neş
retmişlerdir. Bu haberler nnmen yanlıştn 
H.Wnet mevzulan ayrı ola ıki idarenin birleş 
tirilmesi delil. bugünün icap nnna ve yarının ih
tiyaçlarına vefa edecek te r ve tertipler ahn- ı 
ması mevzuubahistir. 

YENt ASIR Matbaıunnda budlnlfbr. 

j YAlll ŞARDA MOHll 
Hl~etlETLERE DfGRU 

B. Eden ve ln~
liz kv rmay baş
kanı Kahire
ye ~eldiler ••• .... 

Balkanlılara lngiliz -

ı 

ha,ek•tı"nı· gevfemİf Amerikan yardım· 
~ h.er fedak4rl~ katlaı arak karlı dağl.ardll 1ıarp eden Y1uıan 

aclclediyorlarmıf M/erlerinden fkid lan anlatılacak 
Arnavutluk harbıncla Alrikatla ltalyan ı Balkanlarda lngiliz 

Jllflfllzlere göPe ndlza· ,....,ere yeni 111P ,..,._ ? 
iıereler BalgaPlstan aon vaziyet nül'u.zuna elveda/ l'llZCI geçmeden t'öPJılye taarruzu mu. 

müstalıllen 11areııeı im· ile Yananlatan oe Ya· -· 
1..., go.slauyanm uazlyetle- Af •k d v Hadiselerin ııanını ıııen 1ıay1Jetı99• Yeni mevziler ltalyanlar Ha- ....., tiöreneceıı.. rı a an 1 u-

sırada IJltndftlP.. Kahire, 21 (A.A) - İngiltere harici· 
1- "' d Londra 21 (A.A) -Türkiyenin a) d b• k b L • } • ye :nazın Antoni Eden beraberinde mı- nanistana ordu 

v.e irildiii 
~l~D a... teıehbüsü Uzerine Bulgari.tanla ın ı, ır ~o ec şeııır enn- paratorluk ıenel kurmay bathnı Jle!l9• 

-·- - Türkiye arasında bafbyan ve lngi). 'I" ral Slr Con Slll olduıu halde diln bura-
llüsnüıdyetlef' terenin tam mubd>akatiyle idare edi- Jt ) t d d ya muvasallt etmiştir. 
a-udınlana"'alıtır.. len müzakereler Pazartesi günü ao- 8 y&D ayya• eDJf"ftY8 ÇI• Buradaki İngiliz bClyUk elçiliği namı· 

"' ,.. aki fkin na bu 1eyahat hakkında beyanatta bu--·- ı na ermi•tir. Lonc:lrad e umu- • d•• •• ••ıd•• k '-----JI. edil t d--:.,.;_ 1.....ı. 'L'VKET BİLG :rıt "3' amıyor JUIUIHlııt.8 memur en 2.8 ~..u ıu: :;ı: miye bu aöriifmelerin Bulgaristanm reSJ UŞUrU U - Nil ordusunun parlak muzafferi-

Turı,. Bulıar dekliras)onwnm dün· müstak!I~ hareket.~~~ imkin- -·• -·- Jetlerinden sonra orta '81'kta ve Afri- -·-

sövleniy r 
Ya3a -, 3 dan alri lerini derin bir ha.z larını bılfiıl kaybettiği bır sırada ne- ı·n,.lllz fG''"-el-...a ,,... .. Ad•• A•-... .-L. _ _.. 15 ltadaki siyasi ve askeri vaziyeti bir da- a•- a.-•--

8
.w_ ,__....._ 

.;a k ·-·-~ d B • im nd d 1- t :. ,,, ,,,-.- lllö'r• y-H .. uuua .,;..,ar ..... a luı ve tamamen •özden •e,.irmek zama- ... ~... u.-.. ··----uu,nıadan takip etme UJUU1nsız ır. ı· ticelenmlf o uı an o.1ayı eea- . • "' .. " 1 ..al el 
te J,!ore tın umumi alakayı tahrik eodcn sür izhar etmektedir. Eğer Türkiye $1ddetll hücumlarda IJa• flln Hallef toplandı. •tal• m şüphesiz ıelmiştir. Harp kabinesi ka- er a mcınyadan ellW 
şey 1x-, ". < lnuıeı bu~~anın ~·er ;\er :ı arat· ·ı e Jgan'stan arasında itimat daha lundn... Yunanlılar esir .ıanların lıısmi mütare• binenin .~kert mli$•W!~i de terfik e~- dlllJl'anıp JlallıanklNI• 
tılı ('ndı"e ha'a ı ıçmde harp kl\ılnm· ı e u , . fdd ... rek hancıve nazının ıondennek ıurMi- I 
lannın Balkanlara su·ramasma mini önce teessüs edıp te anlqma daha ile malzeme tı GI'.. fıff fstemelel'J muhtemel le bu tcrfikin ehemmiyetini ıöstenniş- fCICll'l'llSCI geçecefı el' .. 
olan Balkan tesamidiiniin Hniden belir· evvel tahakkuk etmif olsaydı bal- Atina, ·>ı (A.A) Yunan resmt teb- Londra, 21 (A.A) - "Deyli Meyi• tir. Harp ltabinesi l(hı bu harp sahnesi Londra 21 (A.A) - Müstakil Fran-
lllis olmasıdır. BöJlec.! hir kC'rre daha kanlardaki vaziyette salah ha81 ol- liği: Kuvvetli dii man mevzilerini işcal ,azeteıdnin hususi muhabiri tarafından hakkında hasından biri vasıtuiyle clot· m ajansı bildiriyor : •l>eyli Sk~ı pı. 
•laşılmı tır ki taarruz fikrinden nt>fret '--..! • ettik Snhn;v da dahil olmak üzere 200 bildirilditlne ıöre. F.rltredeki harekat rudan doiruya malftmat ahnaldald bil- zetesi, Bostoo radyosundan naklen wr-
..ten Balkanlar her se~ den en el kendi mus Oıuruu. Türk' B I esir aldık. Otomatik silah ve çok mik- sahasında bulunan askeri miitehımusla· ytik fayda qikirdır. dili bir haberi birinci sahifesinhı • 
istiklal davalarına merbutiyetlerini mu- Alman propagandası - u - darda ınalume elimize geçmiştir. rın sefi Afrikada Ml1~olini i~ratol'· Orta $8l'ktakl asken tefler ve dijter göı.e ~cak bir yerınde ne~ .• 
Waza etmekte olup ~abancı cntrikala- [ Sonu 2. cl Salı 'fede J Tas Hırd rimiz askeri eheınmiyett.e [ Son ı 2. cı Suhi/ede ] [ Sonu 2. cı Sahifede l Bu habere nazaran Mı~ pnJml) Va-
~ mukavemet 1'Uhunu kaJbetınemi Jel'· h defl n m a Eakıyetle bombardıman vel ordu!UJMlaa 2tO 1rin lıişDik Wr m.. 
41ir. Yer yihilnde ahllk ve fazilet telali- etmi l dıı Ha a ınuharebelerinde be~ • • vet Ytmani"tıma (itmek üııen ytJWa ... 
kileriyle birlikte munhedelerin de kı)- 1 g arr 1- 1 1 r .... " C!& Salif11lı J 

---lldııı ................. lii ......... rt:Wr... .... 
manda •llnyanm ita .._, ... Mit .._ 
Juinc VC imzalarına SRdık lnsanJann \8· )arı epeyce 
eamnkta olduklan ispat edilmiştir. 

mecburi in 
kurtulmu h 

PREVF..ZE VE MlDILLIDE 
E\et Balkanlar bir nkh c:('liın tcrriı- ) d• 

\esine airi mic;lcrdir şiddet en 1 
Sunı i tiyoruz tec,n uz n ~eti hc~lc

nıiyoruz dive ha~kırnn insanların sami
lnİyetlerind<'n siiphe etmeie kimsenin 
hakkı ~oldur. Hadi elerin ısığmda va
ziyetler avdınlatılmıstır. Yine hadi ele
rin ı ı!mda hiisnii niyetler a~ dmlana· 
eaktır. Balkanlann bir band fıçısı ol
duiuuu, rilnfin 1,irinde eski anar ik du- · 
l'Unıa avdet edtteiini ümit etmektt 
lllenfaattar olanları tam bir havai suku· 
tuna ulratmak için ancak bu tecriibe 
nirı şaşmaz bir samimi)etle yapılması 
lhımdır. Bih tik ıstıraplarla dolu bir ma
llfnin abr tccriıhelerinden m anıklık 
dersleri alan Bnlkanlann ~eniden ka· 
l'Rnlıklara ıömiil nesi için de buna ih· 
tiyaç vardır. Türk • Buh~ar dostluğunu 
kuvvetlendiren adım bir kalp açıkl·ği~ • 
Je atılma tır. En kötii ihtimalleri zaafa ve 
tereddüde düsmeden nmhakt>ntc ederek 
hu~nlrli ırtizrl nt>ticr~·e 'armıs hulunu

Diger taraftan emnıvct nczaretinın 
dün aksamki resmt tebliği dU man taY· 
varelcrinin Prevezeyı ve Midilli adasını 
bombardıman etti{tinı, fakat hasar olma· 

•oruz 
Rununl >< r M:r a ı·ı nıkhinlige kıt· 

Pllını değiliz. Anupanın iciude sağu 
"'' ta rrn don ('ekinmhen zorbıı 7İhni 
Yet feveran halinde hir "olkan gibi ya 
Kad kca tehlikel<'rin d ima me\ eut oldu
~unıı hil riz R 2i mu<Jterih eden Bulgar 
'kom tanmmn her $C' e nğmf'n harbe 
•Ürflklenmemek arzulannı parlak bil' 
~kilde e&termi olmalandır. Simdi '8· 

ayeti ~vlece tahlil edebiliriz: 
Müttefiklerimiz ademi teca" iiz ruhu

na dayanan deklarasyonu memnuniyet· 
le karsılamıslanhr. 

-. -
INGtLIZLER BiR FELE· 
MENK LIMANINDA YAN· 

dağını bildırmektedir l 
BİR COK ITAl,YAN TAYYABES 
Dt' SÜROLDtL 

K AH i RE, 21 ( A. A. ) - Bri
t, nva hava kuvvetleri kara~ahının teı>; GIN ÇIKAROILAft li~ı : Bü:+iik Britanya hava kuvvetler'i 

. Arnavutlukta şiddetli faaliyette lı!Jl~n
Londra 21 (AA) -::.H v": .. ncuretı- nm lardır. Berat ve Tepedelen Uzerme 

nin bu sabah neeşerettıgı teblıg: . mühim h mbardıman alanlan yapılnılS 
Bir tn 'lı bombnrd~man tayyaresı tır. fıı~iliz avcı tan:areleri hiç za)'1at11 

Holandada lşmunden li~a~ını 'e dok- uğramak"t m 1tnlyanJann yedi avcı tay· 
lannı bombardıman etmıştır. Rıhtımda , aresini diisürmüşlerdir. 
büyuk bır yangın çıkanlmı hr. 8 mıt nlyözle mücehhez Hanken tipin 

lngilı h va kuvvetleri faalıyetlerıni d ki avcı t vvarelerinin refakatinde İn· 
si nali F n da ı gal altındaki bazı tay- ~iliz bombardıman tayyareleri Berc:ıt 
yare me\ dımlan ıizenne yapılan keşif üzerine cok mm affnkıyetli bir taarrUZ 
uçuşlarına inhisar ettirmi lerdir. Uçuş- da bulunmu lardır. 
lara iştirak eden tayyarelerin hepsi tis- Burada dtişmanın D. 50 tipinde avc1• 

lrine dönmüştür larivle k ılaşmıSlw ve bir hava har-
Londra 21 (A A) - in iliz hava ve blnde d 'rt dtişman tayyaresi dUştlnnU : 

d 'li Pmn' ~ nezaretlerinin tebliği: lerd'r. Du nanın dF'cr avcı tayyarelerı 
f S ıf. • S 7 ,7 1 d ğıt 1 n tır. Bombardıman tayyareler 

askeri h defleri bUvUk j abetle bomb&· 
l m 1 ta d \am etm' lerdir. Pek cok bi· 
nalara. mo rlil va ıtalara isabetler kav
dedilmicı ve van nlar cıkmıştır.. YinP 

[ Son 4. cil. Sahifede ] 

Alau matbuatı da bu vesilt> ile ilk llt'·•.,,.,,ff'D...;d 

..,. oluak Almanyamn Balkanlarda ta
arruz emeli hnlenMMlltbü ve aulhun mu
luıfazasından memnun olaeatmı turihe 

Yeni iaşe 
teşkilatı 

llzum ıörmüslenllr. 
Diier taraftan Bulgar P7.etelerinin 

hararetli lisanından Türk - Bul«ar doat
lultına lavık oldutu kıymetin verildiil
ni mfl$ahedc etmekteyiz. Bu neşriyatın 
calibi dikkat lnısusiyeti BaJkanluda 
IUlhun ne sekilde muhafıwı edilecetl 
ltuınmında ıorü lerimi7. arasmd~ki mu
tabakati me~ dana koymasıdır. \ an res
ini Dnes ha ta olmak üzere 1 ii un Bul· 
ıar gazeteleri 17 uhat dekliıı n 'onu
nun harhı E«e denin~ le Adrh atık deni· 
zi ara mda mevzılestirmek m ticec;ıni 't"..
~ 'ni vazmı tardır. 

'Ralkanlar ufkunu karartan <·ndi eler 
Abn nlann Vuııanistam tnZ:\ ik mak a 
diyle bir Reler tertin ederek Alnum or· 
~usunuı_ı yolu 1izerinde hul •nan ~e?' 
. ketlt>n zorla hnrhc siirilkJ melerı ıh· 
tirna~ndeıı do du u düşiinulürse hu 
Df' '' tın t>h mm·, ti h'r k:ıt d ha ar 
far 

ır d a:o,Jan ı uren rnzakere 
•erde ıki DIPntleketin vaziyetleri gozden 
~nillrken taahhiitlerimize dak t 
"'..':,'~ hle bir tereddilt nokt sı kal 
~ ellliniz. Bu la harp sah 

f So u 2 • ..:i Sah f de ] 1 
an tay aresıne 

verleıtirilivor 

Ticaret ol iainin mer· 
kezi latanbulda 

kuruluyor 
---·~ 

Hallı ue ndlll ndtdllf• 
~n lüzamıa rnadde
lf!l'den stolılCll' 
yapdacaıı_ 
Ankara 21 (Yeni A.!ır) - Yeni la§e 

teşkilAtı meyanında bulunan ve 'ncaret 
vekAJetine batlı olan ticaret ofisi Jne?'o 
kezinin lstanbulda :kurulmasına karar 
verilmiştir, 

Bu ofis evveli halk ve mllU mOdafaa 
için lüzumlu maddelerin atoklannı ya
pataktır, Ofisin tıer.mayesl beş milyon 
lıra olacaktır. tcalnnda bu miktar heye
ti vekile ltarariy)e arttırılacaktır. 

Ofis, btfe madde n maJzemul alıp 
satacak, bu huauata icap eda lthallt ve 
ihracatta~ 

da Italyanlar 
bombalandı 

-·-
INGILIZLER MUSAVVADA 
BiR PETROL DEPOSUNU 

DA YAKTILAR 
Kahire 21 (A.A) - lngıliz hava 

kuvvetlerinin tebliğı: Şarlı:.t lta}yan Af
ikasında Musavvada bir çok du'1Tlan 

tayyareleri yerde ahrip edılmlttir. Bir 
düşman petrol deposu yakılmııtır. 

9 MtHVER TA YYARESt 
TAHRiP EDlLDl 
Kahire 21 (A.A) - İngiliz hava kuv
tleri karargfıhmın tebliği: Eritredc ve 

't.Jabcşistanda dü~mana mUteaddit taar
ruzlar yapılmıştır. .A.mıarada tayyare 
neydnnınn, hangarlara bombalar atıl
'llıştır. Sekll: dU..cırnan tayyaresi tahrip 
dilmiştir. 
Bir dti.şman tayyar<'Si de B'ngazi Uze

'nde dü ürillmUştür. 
Tayyar lerimiz ordumuzun harekf\tı

na müzaherete devam ediyorlar. BUlUn 
harekAttan iki tayyaremiz kayıptır. 

JUBADAKI ITALYAN HAVA 
MEYDANI ALINDI 
Londra 21 (A.A) - Roytrin dolu 

Afrilcadald muhabiri bildlriyors 
Juba ırmaiı aizmdald mühim bal

yan hava mydanı ve mevkileri cenul>t 
Afrika kuv.etlerl tarafından uptedll
mlttlr. 

Cenahı Afrlb imparatorluk enlma
r Sonu 4. cü Sahifede 1 

tavassut teklif 
etmemiş _ .. ____ _ 

JAPONYA MESAJ GONDER· 
MEMIS, UMUMi MOTALAA· 

LARDA BULUNMUS • 
Berlın 21 (A.A) - Japon aulh ta

vauutu hakkında D. N. B. Ajansı Tok
yodan istihbar dıyor: 

Balkanlarda 
yeni bir anlaı
ma dahamı? 

Bulgarbtanla YagoalcaJ
yanm da ndlfterelı IJIP 
delıldrcuyen nepede· 

c:elıleıel aöylentyop .. 
Roma, !1 (AA) - Stefani ajansı O. 

dapesteclen istihbar ediyor: •<b N~ 
Yabancı gazetedl~r. toplanl~ sed• pzetesinin. Zaıreptm aldıiı '* 

1-:~tıiı beyanat~ ban~ıye ~etinin habere pre, yakmda Tllrk • Buliar 
mumeaalll B. ı,ı, incili• hariciye num deklirasyonuna mtitahih bir Bula
Edenin japonyadan aulb tanuutu tek- Yuı:-oslav dekllruyunu da bma edile
Ufl buamunda bir meaaj aldıfma dair ccktir. 
nrilen !ngllb; haberlerinin doğru ol- BULGAR MUHAıJFı.ER1 DB 
madljau blldirmiı "" ıunlan IÖylemit· MEMNUN •. 
tir: Sof ya, 21 ( A.A) - Aralarmda eıdıl 

Haridy nuırı bay Matsuoka Londra- ha 'ekil \: e hariciye nazın ~ 
yaba nevi bif,, bır mesaj göndennemiı, da bulundt lu ınuhalefet .~ bir .. 
sadece mnmnt mütallalar izhar etmİf- vannaıne n rederek yem :rum · 11111-
tir nr anla m smın menmunıyetbalat o&. 

• dn ınu bildinnielenlir. 
Bay ip, bay Matauokanın muhurası- ---------

nın metnini bıldırmc-kten ımtina etmi ~~~~~~§~~~~~~~ 
ve bunun netredılmiyeceğını söylemıı- !'.: 
tir. Sorulan bir ıuale cevaben bay 111 

hiç bir memleketin japonyadan tavaa- SON DAKIJr.4 
aut talebinde bulunmadığını ilave et-
ml§tlr. 

Tokyodan ıelen batka bir telgrafa 
11&re, japonyanın lnalltereye barıt için 
bir tavauut teklifinde bulunduiuna da
ir lnarillz bynaklanndan verilen haber 
mUnuehetile yapbiJ beyanatta hari· 

[ S°"" 4. cU Sahifede ] 

•••••••••••• 

117 Italyan · mu .. 
harebe arabam 

zaptedilcli 
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1-Aliay-T&k-ım_ı __ l 
------- --x.y.X 

940 .. 941 lzmir Lik şam
piyonluğunu kazandı 

------ıc.\'x 

Altınordu da Milli fıiime)le giriyor_ 
İzm!rln en eski ve eme"ktar kutubu ya mal)i\p olsa dıı Altınordu tııkımı

oltın Altay, bu sene lJk maçlarında ıun Altayın yanında milli kllmeye 
bUtiln ta!cımlara karşı en iyi netice- girmesi pek muhtemeldir. Kaldı ki 

·ter ıılmak wretly)e 940 - 1941 ilk Altmordunıın bu maçta galibiyell .-e-
devreslnin İzmir i}·onu olmuş. ya bcnıberlif(i de mç'-zuubahistir. 
tur. !124 yılından beri lznıirin sııor ha· 

AltaY kulübllnlln. bUtlln spor ~u- rekctleriııi tiıkip edenler Al!ayın vu 
beterinde oldulu ı:lbi futbolda da el- Altınordunun temiz TckabeU !cinde 
de ettlA! bunca iyi neticeler arasında devam eden •por varLklıırına en bU
bu seneki futbol ""'1Piyonluğu, ıı:aıf yük payı ayırmakta tettddüt ııöeter
kadrolu bir zamanında elde edildl!!i m~cr. Her ikisi de .şimdiye kadar 
iı:ln bl1hassa daha bUyÔ.k bir ebem· . dörder, beşer defa lik sampiyonluf(tı, 
mıvet alır. Müteaddit defalar şampl- müteaddit defalar şilt şamµiyonlu~ı 
von olan Altay takımı bu sene sırf dl- almışlardır. Bir aralık K~"llka. İz. 
slpllnll ve tnknn arkadaşlnnnın be- r-lrspor, Göztcpe de biiytik vnrlıklar 
raberce hareketi sayesinde bu müs- ııö !ermesini bilmlslerdir. 
bet neticeyi kazanmııı bulunuyor. Bu sene Altmordu ~it ı;ıımpi<;"onlu-ı 

Llkler hmllz bltınemlştlr, Yarın l\unu, Alı..v lik şıımpiyonhıj\unu ka· 
yapılncak maı;lann nihayetinde mI1lt zannuşlardır. 1 
kUmere ııtrecck olan ikinci takımunıı. Altavı bu tefevvükUnd"" ve aldığı 
meydana Qka&ktır. Y ~ galip '-e- ' net neticeden dola\'1 tebrik ederiz. ... -. --- ------------·------- --:. 

SO TÜRK - BUtG&R 
A "LAŞL1ASI ETRAFINDA 

[ Ba•tarııfı 1. ci Sahıfcd<'] 

aar anlatmasından azami istifade 
lıeminine çalıımakta ve bunu Türk 
hattı hareketinin gev§ediğine ala
met teliklı:i etmektedir. 

TGrkler Bulgarittanla yapılan an· 
(aşmanın TiiTkiyenin evvelce giriş
tiği taahhütlerde hiç bir değişiklik 
yapmıyaca~nı zikretıneğl ihmal et
mem~lerdir. Türklerin teahhütlf'rİ• 
ne kartı göeterdikleri sadakat bu 
memlekefın siyasetinde dillert- de•· 
tan olmuı bir haalettir 

lngi!iZ gazeteleri bu noktayı tak
dirle yad etmekte ve Türklerin Al
manyuım Bulgariatana sirı:nai tak
dirinde müclahaJe etmeii hiç bir za
man teabbüt etmemi, olduğunu 
bydetmektedider. Bu hususta 
TGrk - Bulgar ademi tecavüz paktı
nın Almanyayı, Bulgariıtaru bir 
TGrk tehdidine kaqı müdafaa et
mek ldcliuiyle memlekete girmek 
~in ileriye aUnbilec.eği her hangi 
bir bahaneden mahrum bırakmakta 
olduğunu kaydebnek İcap eder. 

ALMANYADAKt NEŞR!YAT 
Ik>rlln 21 (A.A) - Bir hususi muha

bir bildiriyor· TUr'k • Bulgar deldıırııs
yonu Berllnde saıenln "" mUhlm bir si
yasi hAd!sesi olarak tellkld edilmekte
dir. BütUn gazeteler başınakalelcrlnde 
bu anlaşmayı balkanlann tarslnt ve is
tikrarı için ileriye atılmış bir adım ola
rak telakld etmPktcdir. Gez~ler Sa
raçoğlu ve Popofun beyanatlarını birin
e! sahlielcrindo ncşretnıektedir. 

Folklşer Beobahter bu haberi dört sü
tun Uzerlne c Balkan sullı-ı temin cclil
mlstin bıışlılh altında vermektedir. 

Doyçe Algemıınga Çeytung diyor 
lıi: «Türk - Bulgar mlinuebetleri 
tarih surette mihverin amı ettiği 
Balkan suUı ıiyuetinin müspet yolu 
6zerinde yer almaktadır. Almanya, 
Türk - Bulgar deklarasyonunu ce
nubu f8l'ldde bir istilmtr unsuru ola
rak selamlar.» 

BiltUn ga1.eteler Londradakı hav51 ın
ldsarıru tebıırilz etılrmt'ktedi,-. Muhto
llf dOnya hükümet ınPrkczl~rimloki bU
tiln eksülAmcl!,r nc!m>lunmnktaôır. 
Uınumlyctl iman memnuniyeti bil
yllktilr. Ankara ile Berlln arasındaki 
mUnasebctlerde bir lyilesmcnin nıuhte
nıel olduğu sruulm&ktadır • 

YA ıa $ARKTA MÜHiM 
HAREIETlERE Df G U 

[ Baştarafı 1. ci SaJ,if<"dc ] 

makamlarla m!lzakereler olacai;ı tabii
dir. B. Eden evvelce orta şarka yaptıi!;ı 
zi\•arette buradaki eııhslyetleri tnuıma.;ı 
hasebiyle bu seyahate kendi<iııin me
mur edilaıcsi mün ip gürülmüş'ür 

AVUSTUJt..\LY.\ BA!-."VEKİLi 
LONDUADA 
Londra. 21 (A.A) - Autoui Eden ile 

general Dill~m Mısıra \·e A\,,stıU"lll)la 
bnş,-ekili Menrlnin Londravn muva.'8· 
l~t!Mi matbu:.tta Bi1yük Briıruwa ile 
imparatorlul!un aolkı•n kudrc:tinin birer 
t«uı.lıüril oforak m<'ınııuni)·Ptl<' kanledi
!iyor. 

, i~·uz Kronikl hu ıiyarclin bü)·lik 
('lıemmh.·etine \"e htı \.'azi..fey~ ınemnr 
edilen 'atlann ~ ük""k şnhsh·etlerhıe 
İ•artt etlikten 'IOllfll ı:eneral Dill'in l!al. 
kıııı •·azi.ı-eO •·e Eritre, Hnbesi•tım. S.ı. 
nıııli lıarekiıfının tt'raltlri•i hakkmda I:!>· 
nern1 Vay\·ell.,• ~örü~~ini 7annt"<li~or. 

fkyli T..lgrnfın dhloı,.,atik l'luhal'rl· 
,; diyor ki: 

tlarp kabin<'!Iİnlo )·eni İnı:iliz taamı· 
zuııa karar verıueden en· el Y wıanislan. 
Tlirki.\·e \'C l"ngo~lavy:uun ft.oınan~·ad~ 
Yel\i A1nıao tehdidi ünündeki hoth ba
r<·kctforini kafi sıaette bilıneğe ihli) a· 
tı ~-ardır. ı:denin hu hükiin1etleri val· 
ruz inı:üıeredcn de0!. Birlc,il< An;eri 
kadarı da ı:ürchilec:eklcri yardımm I:"" 
nis1i~indrn halwrdnr etnıck i.;.ti~·('r(•;{jni 
tnhıniu etıu.rk doiru olur. 

Rur•eltin ah.<! mümessili Donavan 
Balkanfar "" orta şark S<:y•haUmle 
Amcrik:uım büt!in deınok•n. ilcre ynpa· 
caiiı ·ardıml:u-ı tebarüz <'tl~tL 

Ta)II!lisin'IJiplomntik muharriri de B 
Edenlo Dill'in yapac:ıkforı görll el,,. 
rln valruz Afrika ml'.selelcrb1e ınilnhasır 
kolmırne<W kanaatindedir. Grncral Va 
•·elin Atlııa seyahatine işaret eclc-n mu· 
harrir o zamandan beri Y unanistaııa kar-
8' Almnn tehdidinin nrtmL~ ol<lu~u 
ka, dedi yor ve diyor ki : 

İnı:;Ji, haricir•"iyle Britanya muharir 
kuvvetlert ~cfinln büttin cephdm·<lcLI 
askerl ve di1>lomalik İnqillz h.~reketinl 
ıetkik etnu-<.i cok ı.,.ı bir '!<'\·dir. 

Ayni ~awte di'lor ki : L!byadaki hav
r verici zaferler ı;crfa!ndcn ııonra ffa. 
~standa Eriire w Somtıliddu bar~ 
ha tın inki$af ı siva.<i \'e ask<•rl hadisele
rin gii/.den gt-çirilmcsinl zaı·url kıhnt'$· 
tır EcJ, ·nlc hnmten ewd Filb1in '"" Ma· 
,..,,.,.,; Erdünd•• irorıatatorluk kU\'\'Ctlt• 
ıiııe kumanda ~-<lt•n Sir Con Dill'ln bu 
,·azifo ne tn•-zif cdilmiq olması gı·n<'ra1 
Vavellc ynpıl&<"1k ofon gürii$1Tlelcrin 
hi.iviik lıır eht'mmlvot •a<ı;"l!ca~ıın iiı>
h.,. hırakmıımaktndır 

Afrikada /tal yan 

nüfuz.una elveda! 

tTALYANLAR!N' S<'\VU;Q!KLERl 
Roma 21 (A.A) - Stcfani aiansı bil

diriyor• Bulıuuiskn i!L' Tilrkiye a:;ru 
hedefleri ırtıden, )"ani hnlkanla.rı:la sul
hun muhafazasını l<tihdaf eden bir an-
laşma al.-tetmlslerdir. Türkive kendı [ Buffarofı 1 '' So'ıf"'l"] 
matlubW1a f(cçen ve renllst hir iti~! ıi- lu4ıınwı ~"" ernwk Ül<'l'C ulduğu fik 
yasdinl teyit eden bir harekette bulun- ı indedir. Ital)11nlar Hal.c,i,landa. Soma. 
ınuştur. Sulhun müstakbel temeli Tür- lide .-e Eritrede hPr noktada ~ekiliyor. 
iriye için olduğıı gibi bUtlln Avrupa lar. ~itı Hahc~r..tıınıla bulunan blittln 
çemberinde yası\•rut millot!M-in te ·ın'idO ltalyııııların yalanda merkezi IlaOO,. 
üzerine müessirdir. ,.a_.-lalnruu (cldbnderl beklenmektedir 

l\IACAR r. A 7.ETEI.ERI 8a11 mahfillcrc\e bımdnn dıılın ileri ıı:idi 
11.lü'ITREODIT k•n.-k, lla~iı.tandalci ltal)-anlarm. mu 
Lon · ıı 21 (A.A) · 05·ter ajansı Bu· 1m,·e104'ılerini Eritrede loplmruı.k için 
o tt><l~> ıstihoor Nfü·or: Bir müdJe' .,..ı. yakında nıerke-.ıi Habeşbtanı da ter. 

tecı nüldcn 'onnı, Macar matbunt• kcfnıekri ihtimali nldukmnı •ü,·lcnıek 
1'G, • l'· '":ır d"kbn.• •onunun • Al- cdirlt'r. · 
manlar tanıfından iddia edildiği gibi Eritr.~ıin başlıra kalesi olan Kereı 
,..,,_,.er <lov!Ptleıi için yeni bir nıuvııf- "'' cdi tehlikededir. Kuwetli bir İnl(ili· 
fakıyet ı. kll ettio~i hakkınd·> <iMdi h." kolu kal ,,.jn öniinde oldui:'U ı:ı"bı diğe 
ter <ldü•I r ızhar ediyu. lar iki kol da •hre dotru ilerlemektedir. 

----·- Bu suretle Eritrenin Lu ~hrl üc ,r ı: 
Cocufı Esir--e bir nevi çatalıoı tehdidi altındadır. 

-··· lfa1- votaııı><.-n·erleri o kadar kuv 
lıurllftlunda umumi ,eı ı.e..betmiıılerdlr ki 11a1>eşistandıı ..,. 
fctima.. türlerin haricine (llanak italy:mlar l(İn 
Cocuk J::slrı:cme kıu·umunun wuumı tehlikeli bir bul :ılllU5hr. Ilabe!ji..tandnn 

hcvet toplanlısı 1 mnrt cumartesi ı:Unil 1''ran512 somaliııinck Cihutiye son ıcleıı 
saat ! 5 te Ve"'-'tn m!lcuılcle cemlretl sa- mültecileT Adil> Almha durmdıı top. 
lr,nunda yapılacaktır. laıınuo olan Halı<-.; \'lılanperverleriııln lP 

___ ....;._ ı:; hin ınikdarında nlıluiunu '>Övlemİ~· 
,,,.. lerdir. · 
velenıer, Gidenler Mültecilerin s<;;1edıklerine ııöre İtal-

A ,-dın mebusu Aql\h Sım Levent Ay- ;-anların kısın! ve me,-ru bir mütarek" 
dııı&n şehıiınlu! ı:ehnlstlr. Gaziııntep talebinde bulun~rak Habcslstandııkt ko· 
mebusu Abdurrahman Melek f.ta "ula, lonilcrinl ve mlelerini - havatlarıru kur
CUmhurh·et ?.f,rkczb:ınk ınüfellı:,ı Ha tarmak için • tahliye etmek istemeleri 
llt Sonum Anknraya gitmişlerdir. ihtimal dahilindedir. 

YENi A.SIR 22 S1~bat CUMARTESi 1~ 
z 

ŞEHİR ABER -Ki 
Hadiselerin 
lşı~nda .•• 

Şehrimizde imar'\ 
işleri de

vam ediyor ___ ..,,._ __ _ 
Yeniden llıtlrilen 
ııanalfzasyon inşaatı 

Şehrimizde imar ve ~t foalıyeti 
durmatnlflır. Belediye :ehrln muhtelif 
semtlerinde mevcut lt·~ tliza!;yon ve yol 
işlerini ikmal için elınd " gelen be.r tUr
lü gayret! sarfctmektN· "· 

Yapıcıoğlu mahallesinde SOG numara
lı sokağm 500 metrelik 'kaiııı.liznsyon işi 
ikmal edilmiştir. Hatay cadd"""1dr '>ir 
kil-Omctrelik kanalizasyondan başka bu 
kanal!zniıyona bnğlanan 346, 347, :l48, 
496 ve :ıGl! zlnd sokakların kaııalizas.. 
yonL"\rt taınamlaıunıştır. 

Erkek llscsl llııllndekl 1378 vı> 1379 
zuncu soluıklann k:ınallzasyonları ikmal 
olurunu..oıtur. ' 

Çocuk hastana! etrafındaki beton yo
lım karıaliznııı:onu yapılmaktadır. 

Garajsantral m ariuısmda 1362 inci so
'tağın kmıe tasla la döşeruncsi taııınm
ı~ıınııst1" 

- ------
Yulaf ve Arpa
nın ·alış fiati 
tayin edildi 

Arpa fiatlerf 7.7.5 fıurıış 
arasında, yulafınlti 

7.75 lıurUf •• 
Zah.ire ticaretiyle uğ,raşınıyHn müs· 

tıJısillerden ııavri bilUıııum lı:ıkiki ve 
hl\kmi şahıslar ellerinde bulunan hu~
dav \'e çıwderın bcvaıınan1cyc t5bi tu
tulması kararına arpa \'e yulal ta ithal 
edilmiştir. Lf.JiJfıaN·c Jıükümctçc satın 
alıoacnk arplaro İ7.ınir 8<"hrlnde kilo ba
Hna ekstra arpalar için 7 .50, beyaz ar· 
ı>alar için 1.2.i. siyah ve çakır arpalar 
iC'in 7. vulnf kiıı 7 75 kuru< fiat t<><bit 
olunr.ı:umır 

Bu fiate ıılıııacnlt a,....,n ve '-ul:ıfların 
•·YS:ıfı da t.ı\iıı edilmiştir. 

l\!tı~v.ven va<ıflm-dan Rşa/:ı ol~ıı ıorpA 
\'C yulı,flar il" bir liıruın vcya h!<ı'VOO• 
dan He kilometreden uıak olaJ" yerlcr
dokl arııa •·c vulafların alıs fiati cl;ıbo 
Dz ol~rı:. 

Dei:irmnnlcre rot olın;ık üzere dcı:ir· 
· enlerde \ e n1Ustcn1i1Atında bulunan 
m-pa \' ;'Ufo'I•'" da el konma hUkmü
"' t<ihi buhır-~>aldadır. -----
iki ihracat birliğinin 

yenı idare heyeti 
İzmir Hububat. Bakliyat ve yaillı to· 

humlar ihracat~ılan birliği uı.tuml he~ 
ı eli d!in toplanını~ t·e idare heyetine <u 
Z~\QU SCQD" tir: 

Cevdet Alanyalı, Fehmi Sim.<aro~lu 
Akif Kamal, Tarıın Satıs koc.pcraü(le1i 
Birllitt. Ege Ticaret T. A. Ş., Kazrm Ta
ner. Burdurlu T:.hir Enlc~m. Rahmi Fi· 
libcli. 

Müı-akiıı ' Hakkı Vera!.. 
PALA C\IUTÇUL'\R ABASI:\ DA 
'fürkiYe Pula.muı Uıracatçılan birlij\ı 

umumi lıevctl de düu toplıuınu,tır. Ye
ui idare lıeyeline intihap c.lunan aza 
şunlardır ' 
KA?ım llfosnl. Cevdet A!anralı. Fuat 

ly!men. M. Suphl Ba\·azlt. Burdurlu 'fa
hir Erdem. Sa!Alı..tti;, Sanver, Kaıım 
Nuıi Görüş, Mnhmut Tınaz .. 
Müı·okip: Necatı Börekdoglu. 

_,.._ -
Veremle Mücadele 
Cemi31eti balosu.. 

"" alı~am.. Veremle müe<ıdol • cemiyetinm yı!Lk 
balosu bu gece hmirp,Ja.• alonlarmda 
vcrile«-ktir. 

Hazırlık komitesi. bu balonun sene
l!!n en güzel ve bUyilk balosu olması 
\dn !Azım gelen lı•zırlı\tlan bitinnı.tir. 

DVZELTME 
Dünkü nüshamızdaki te>ekkilrde Is· 

mi ı:ıot;en operat~r Ce\'at Alosoy mem-
1eket hastanesi opcr:dtısrU olmayıp 1.$
'<erl hastanesi oncrııtörüdUr ~ Ta.>hih 
>deriz. 

ilayet umumi meclisinde 

Dedikodulu lnciraltı 
plajı işi görüşüldü 

---------.,·.x:---------
Müteahhitten 27 bin lira istenilmesi lazım 

Bir rroför hikayesi - Meclisin kararı 
--------~x.x--------~ 

\'ilayt"t umumi meclia1 dün ölleden binanın .ınukavemetint a:1altmıştır. Da~ 
sonra saat 14 de B. ·un E.1enin riya>&- ha şimdiden lnciraltı ı:azlnosunda ya· 
tinde topL•nmışla. rıklıkLır baılanıışıır. Üç ki ilok bir he-

MOHIM BiR TAKRIH yrt oec;elinı. reıkikaı rnpaın. Neıicesı-
Cünüa en mti.him mevzuu zadan B. ni bize bildirsin.> 

Murat Çınar ile B. Orhan Rahmi Gök- B. Orhan Rahmi Gökçe ele B. Mural 
çr-nin verdikleri t<'lkrirdi Çınann br:yan"tına ilaveten iLahat ver• 

Takrir udur: miş ve müteahhitle mevcut mukavele 
c Son günlerde yaptı~ ınuz ıahkıkat 

0

c:ıplannın yerin· ...:e-tirllmtıd,ğini eöy• 
netkmindc lnciraltı plij gaLinotıJUnda leıniştır. 
ıhma! edilen i~in yalnız kira bedeli ol• NAFi\ MCDUU). ·o.' 
madığını, naıl fayaru ehemmiycı bir çok C[VAPl.ARI 
noktalar mevcut bulunduğunu anladık \ 'ilılyct :\'nfıa nlüduru B. ı\luhittın 
Bu noktaların hü!Asası: ~unları söylemiştir 

1 - Miiteahhl tarınarne veçhile Ha· - Bu işe muhterem ı;ıeclis kadar da-
zır1uı 939 tarihinde büıün ınşaatı ;knınl imi encümen de aldka göstermiştir. İn
clmei!e ın('•"bur olduğuna -..·~ halen ne .aat iki k1sın1dar:ı ibare tir. Birinci yapı 
muvakkat ve ne de kat'i kabulü yapıl- k1'mı ikmal eclilmi,tir Sıhhi malzeme 

------
Hiisnüniyetıer 
aydınlanacaktır .. 

[!:la. 1 r.jı J. <i Snhıtcdt l 

uc.,.jııiu 11..olJkaıılar,a ) n)"ılıunsına ~ 
olaaık t:n <-sıt"'Jt tc•nıinatuı Bu1k:'d ~ 
lrt\eriııin sııllı idııde ~·aşnmak ~':ı. 
ıı:. rn j,tillilleruıc hlirnıctı milnılC"'" 
oldııiu üplıeslzdir. 

Ilalk:ınlar sulbıınu t.ıırsiııe matuf~ 
retler bımdan !iOnra da hararetle_.~ 
nnı cdtteklir. Cunuıtla bttııher ~ 
ye hem bayati menfaatlainlıı. hetll. _.. 
Call;an\ar emniyetinin U>'alllk lı<'W' 
o!aıa~t~ de!-..~ ı;d<;"kur: Bi2lııı bll /', 
zı ·etınuz hır ı ~ıklal ı;a ı yapaıı 
n:ııılı dostlarıınızın düaya\t hayrette; 
rokan enerji) rini :zaüıı dii;mektrn 
ruya klır. Yıman - lıal)"an harbi ~ 
'Zİı kaldık(-a \"uruın onbısmıuu d.•lcı r:,ı 
lak "' dalııı kat"i zalrrler im ·ı!L'{l<C"' 
ınuhakk:ıktır. 

$El'KEr Blı.G .. 

ran 
->---

inkılabının yıl-

dönümü 
rnadıiına göre e.)}.:ımı müteahhire taz· ve saire harp dolayıslle tcmın edileme- - <>---
minatı olarak mi:teahlıitten beher gün <li{:in<len ln•a•t geri kalnıl!tır. ( J İSFEND) 
için t<·dİ}CHe mecebur bulıındııi.:u elli Müteahhidin f..,1. para alJığından 22 ıwbnt (13ugJn) İran inkılfıbının 'I 
liradan 18 aylık tutarı olan 2 7000 lira bah.<.·dildi :\-lüteahh!t halen dört. be, ;,. cı \'ıkl'!nür::üııc tes:ıdüf etıııeh."1~ 
içJn n1iiteahhlt aleyhine kanuni hir tc1· bin lira alacakl.ıdıT. l~dcş Iranın büyük hükümdan ~ 
kibaı yapılmıt mıdır> Maamafih dah.~ ariz ve aınik tahki- huzreti hlimnı-un Şahlnı:ah Rizıı ~ 

2 - Kum ve tatlı su ve atlAn1a y~ri k<,ta jhti_,a(: göıiı1ürse bir nafı• ınüfct· Pehlevi bu~ün milletini inkiraz uc:~ 
i.ı;inin bugüne kadar ık mal eclilmemesl• tişi eıkı ıctkikaı yapwı.. M..cli."1c:n bir mundan kurt:mnıık parlak bir is\lk:DV 
nin sebebi nedir) h<"yrl oeçmeik lüzum yoktur. Vr bu kınuşturmustur. İranda 1!iitiin de~ 

3 - Halen müteahhit ne kadar para- umumi hükümlere aykındır. likler hu tnrihten ha•lar. AHI hazreti~~ 
"nı almı,tır) ln,aat:n ikmali kaç lirn)'a MOTöR iSıNDE Al.O\ T ınavundaıı e'°'-elki derlr bu \ı:OD" 
müteval.Jcifiır> M.\C/\ Vt: Y ANUŞl.IK ıncmleketin knr.mlıklar içiııde y il'-

4 - l:r.nıire gelip m.:lhal!iııt! konul- !'iafia ınüdürü !n.hatln~ dt'V1ln1 C>d~- hir dC-'\ İt"fli. J"'c'>('a inrparatorluk en ~ 
madan bed.ti tecliye edilmiı hir motör rek rn<1för i:,il\de aldatıldı/!ını 5Ö)'ICIJÜi hir idare tarzı iciııde ıstırııp cckb~ 
paraM vardır. \ 1eTilen para kaç bey\.;ir Vt! sehven tediyat yap1lclıitnı beyan t"t• i~.tikliıli her gün bir \'~sile il<> hır~ 
kuvvetindeki motörün para~1d1r? c~ miş;tir. ruyorrlu. AleTTih:kct <L.-ili.ilinde nizaın Y" 

len nıotörl<'r şartn:ıme.'llint" tı}'J!lln ınu- Murat Çınar _...,. Nafia müdiirü bizi süküıa d ·ııilen ydcn cs<--r olnıadıj:; ;, 
dur) l•yit •diyor. falı:at hotbin çıkın••• za· hi adaletin m:ınası da unutulmlli 

Oç kişilik blr he} .ıin tetkikat yapa· manında in~aıın hitme•ei mukavel• ıle idi. Taıibln derinliklr.ıiııclc bii -ilk ,,., 
rak nctlC:f".ııinin meclise biJdirirnesi . .,, lcap etti:?ine göre ~('"rdedilen e~ıthı mu- dcuiYt!t varnfınt;Ş olaıı bu ınillctin ~ 

R. MURAT ÇlNARl:-1 17.AHATl cb~ doıiru aayslama:.ı kadar ,..,-allı bir vaz..iı·ette bulunn,... 
B. Murat Çınar takrir\ ~Ö\•l,. izch et.. Nafia müdGrü meclı.'4ten bir ~yetin lahcııunül cclılcn1.iycc<\k ~Iı: şeydi. İ~ 

nıi,tirc ..,.çilcr,,k işi tetkik eımcıoini (ahkamı bir kurtarıcı 0.-kliı·ordu. Ala haz:refı b 
«- lnc..ıraltı plj,j ve ıı.-:ı.ı,nosunun 9 39 urnun1 iyeye 111 uğayir• te18.k.ki cdi;·or. ınayuu pfiirk nıilletiniu hlilı·ük kur~ 

yılında iknıal edilme•i lazımdı. Müı.- Bu ~,. d.·m•k> Mal bizimdir. Meclisin- ClSI gibi en iunilsız hir zamanda ınl!la 
ahhidin infaatı bitimıedii(ı lanıaıılarda d;r. T hkik elm•k. tetkik eyl•mek hak- ııııı mukaddcr.ıtıııı eline aldı. onu ı1' 
get:<"ce-k hel gün i<;ın t-lli lira ta7n\İna.t kı ınf:cli.'H5' aittir. Ba yılnr hilr.&ycs!ne l>ir zt.·lletıcn kurtararnl\. ~ıadote, rrfuha._~ 
\'Crtnc.'1 l<:S.p ede•: •on v.rmek zamanı e.lrr~tir. mkkiye ulasunlı.. L-arıda ~ İsfeııd ~ 

Bu ~Üne kadar lkı ııeuelik bir nıüd- TETKiK HEYETi le maruf olan bu hüı-lik inkıl&p ıitl"' 
det ıı~i. Cbzıno vee• plajın mu,.,,kkat B. Kamüra1. Ön ve B. :>:uri Es•n d• nida rn hru-iblı nelıccler elde c 
ve kat'ii kabulleri Yioı>1Lnadl> '\ izahat v~di.kten aonra .ı.\vulcat Ahmet tir. İranm Çttl.ı.1·c .i lll z.anuında de~ 
;--at bitmedi. Aradan bıı kadar uzun s··k · •1 h O h (S f h' ) ıniş, dil bir- "cl:ırc ·urulm ot -..,- • u ru. " e met r un e eri ısar ve likfuı takarrür ctın;<, milletin kültllr ff 
bir mlôdd.ı geçtiği ve müteohhit in!""tı Ziya Gündüz cBayındır> d•n te ekkül ~ nılJ 
bitirrnecli;;i halde }·eniden müddet tem- d k b' h . b . . k. k umran ihtiym;laı·ı gen mı'kya.<ta tc,_. ~ • c>ce ır eyetın u 1$1 trt i • trncsi- !'<lilmis \"C tAıtün bunlann fevkinde .iP" 
diclini lstt'miş. !'l'afia müdüTlüğü de b..ı- ne karar verilmi tir. ~ 
nu taıvip eımi~tir. Bereket VN•in ki ,1. MEh:TLBI~' S.\ Tll.A-.; ,..jfü•tini ııcri Lir mili~! hıılinoo bıı 
Jayet d. !mi tncümeni bu talebi k.hul DE.MiRi RI ' e ,·ıw;a heıı i yıkılınıs ııarçalnnınıstıl' 
etmemi•Ur. İı ;ın ir.kılrılıı hür. mi\sttıkjJ tran ıııill' 

\- Bundan sonra t.ılebc çayırında civ , .. tini )..ıarla1· l&ı..tıı.sinc ı.ı~·ık bir mc>rt 
41eriııi l 8 ay ihmal ed~n bir müte- rındaki ""tamam mektep blna<ında bu- "' ~ıkarınıslırh 

ahhidiıı nnid•n müddet İ•teınesl lıaı • lwı!"' po~re~ ~-~irlerin ınuhaııeb..I hu· Kaı·d<."l ır,;;I ·tııı bu mesut ı:ünrıııd' 
retle kaı~ılanır. suıııye mudurlugtı tarafınd~n satışa (:l• izhar 1.:.>ttif,i hü\.·Uk sevinci tnmanıen P'.f 

Bi, umuınt top]~pturuzda b sualleri kartlma .. nA ltlra~•n me~Ure bir ·~krlr b. nıakta\"lZ. A,!f. lı=ti Jı!imaı,,n fil' 
na~ıl ıuruyorı1ak, bizim toplann-.;ıdıit .. verılnuştır. !ak:rır_. ~~~ıb? B. ~urnt: t- hin .. \}\ RiZ& S.-ıb Pchlc,•i.lıin mcml-.;k~~ 
mız zan1an d1t!nü encli111cr.İ11 de •nl na:ı bu de:ıHrler ııokul~ken bınanın _na- 11 daha büvlik Vl' d.a.ha parlak hif tr 
~uretle sualler eor--·•·- lazımdı. la 4000 1 h tı fi 1 '-- d -t .. ~ rap o cagmı. ıranın a n ıç'n u nı ,nzır...,"lleaWııa a cmlııi.z. Bu w 

Bu, gayet tabii olarak )'apılmı~tır. bu harnbiye meydan v.rilmeıneııini. ıs· nıısclıctlc sar lıruıı: Türk • İmn k,ari!d 
1\lınan <evaplar ııcdir. bun11 merak .,dl- tikbalde hu binadan istifad• edil•hil<"- li~inı IL'}it etmek! ·n bahtiyarlık Jııf 
yoruz. cekini ile-ri}·e sürmüştür. u aktavıı. 

Müteahhit 40 bey 'rlik yrrine 20 Hu•u.t muhali Le müdürü, dem:rler -- - -
heygirlik takatinde bir motör g~tirt·rck ıökülmckle hinanın harap oln1a.'ına l>ir d 
.,.ra•ın· almıştır •• hep mevcut olmadıiimı beyan e•emİş- Aııkara ra yos1' 

Müteahhide 2000 metre ıoikıibı kum tir. 
•İpaıiı edildi. Müıeahhit Lunun yalnız Neticede bu i~i tetkil eden turistik 
600 met,. mikabını lnclraltına naklet• yollar müdürü B. Eminin mecliste iza
rni~ ve in~aatta deniz kumu kullanarak hat vermeaine kaya• verilmiştir. -·----·-------------------------------· Yeni yetqtirflen 
Ze)ltinler ve lıeçiler 
Karabw·un kaz.ı ı c!ahilin<l!' kcçılerin. 

yeni Ye~tirilmekte olan zeytin fidanla· 
nııa 1.arar wrdi~ <ıkayt·l edilmi>tir .. 
.·Iıntaka ıcyt!ncilık mü~has,;ı<ı mah:ı.l
liııu giderek tetkikat ynpmı•tır. 

Mlitclınssıs ayni zamanda Mani.sa, 
Kırkalbıç. Akhl.<ar ve Somada acılan 
ze,Ytin budama kurslarını da tetkik e~
lcmistiı· 

---------

Kar~~aııa Halltevinde 
)larınlıi merasim 
ve konserler 
Hnlke\'lerinin açılı<ının dokuzuncu 

pldönilrnll münıırebcUı-le pazar günü 
Izmir "" Karsıyııka Halkevlerinde me
reslaı vapılaaıktır. 
Karşıyaka Ha\kcvinc\c ıncra.'im yapıl

dıktan wnrn s:ıat 15.:10 da Silha Gllkse
lin idaresindeki nıanrlolin oı·kestrası ta· 
rafından bir konser verilecek ve bilıl
hare Halkevl marsı okunacalı:br. 

HARİÇrEN Yine yann ııece saat 20.30 da Karsı· 
tsrENİLEN MALLAR yaka Halkevinde Karş\yaka Kız ınwJ

lim mektebi talebesinin korosu ve mU-
Baı..'dattan bir firma Ticaret oda:;ınıı z!1c komitesi tarafından konser verile· 

nıüracaat ederek her nevı ipekli kumu. •~•-
kad 

ce .. uc. 
ın c;orabı, boyun atkıları ve kravat --------------

üıracatçılamıın adreslerin! lsteınlşUr. 
Ba ka bir firma da kutu sardelyası, 

tr., sabunu ve çlkulata lhracatçılannın 
adre•l~inln bildirllmeslnl rica etntlştir. 

Borsa 

B V G lt H 

ı:.oo Pro~rruıı ,.e nıemlekel sııat M1 
S.03 Aians haberleri S.18 ınilz.ik : pl ~., 
H.00 Ev kadını - Yemek listesi.. ~ 
Pı o:;:ram .-c memleket s:ıat ayarı 1'~., 
l\Iüzik : Türkce ptaklar 13.50 Ajans ..,. 
bcrlcri H.05 Milzlk : Tilıkçc µlliklııl'~ 
14.20 Müzik: Rlyasctictlmhur bandosı". 
1.;.00 Müzik pi. 15-"lO Mi.lzik: Ko~ 
Ankara devlet konservatuvanndan ıııo:;. 
l<·n .. 1&.00 ProRl'"-lll ve ıncmleket ~ 
ayan ıs.o:: llli.ız.ik : Rııdvo caz orkeP>l 
"' ll!.40 :lüzik: Folklor. ürncltlerl l~<f 
Konuşın. (Günün meselci ıi).. ~ 
Müzik: Tanbur. yı;ylı tanvur ve keııı;, 
trlyosu. 19.30 Memleket saat ayarı 1" 
ajmıs haberleri 19.45 Müzik: M.>~ 
1ıı.1ı .. 20.15 Radyo ııazeteııı 20.45 l.'d iJ. 
Meyılıın f.ııslı ı>rvı:ramının devanu .. :," ı 
Konuşma (Kitap saati) 21.30 !'._l~ 
Rad ı·o salon orkestrası... 22.30 ~
Lct İ<:uıt ayarı. ajans haberleri. bo~ 
fiatlcıi .•. 22.50 Konuşma (İııı:ilizce·~ 
nız kısa dalı:a l!05tasl:vle) 22.50 t.t:,.,., 
Cazbant pJ, (Saat 23.10 ıı ka.dar 17 
uwn dalııa ile) 23.2S • 23.30 Y "1' 
ııroı:rıım •·e kaı>all1'- _./ 

BUf ÜN LALE ve TAN 
SİNEMALARJNDA 

tlztlM 
451 S. Süloyınnnoviç 
117 K. Taner 
98 F. Solar! 
91 ÖZlilrk L. 

23 
27 
19 
22 50 
31 

3ı !jO 
31 
25 
31 
31 ' 

.'IJe,·siınln en SC(l1le 2 Şnlıeser fllnı.i birden 

1 -- KORSANI!\ İNTİKAMI 
.'lf0111iS MACERA \"I> KOBSANL!K tiı.Mİ. 

2 -- PANAMALI KIZ 
~"TEt".f"E DUNA'NIN SESE SACAN Flı.ı\ıt 

J •• EN SON VE EN YENİ HARP HABERLERJ 
TÖRKCE PARAMUNT JURNAL 

OIKKAT: FİLİMLERhtİZ HEPSt DE İl,K DEFADIR 
i""ölKİCAT••••H•ı: .... ;··p ..... t~~··· .. izMliiE0GüfYöii~.·· .... ·a 
i ..... !.1lmm~ •••••• !!! ...... !!! ... '?.! .. ':1J.~!!!!!;f.h~\~ıın. •• i 

(378) 

18 D. Arditl 
6 P. Klark ve şil. 
5 P. Paci 

780 Yek:Ctn 
232918 i Eski yeldin 
2.1370-l i Umumi velı:O.O 

No. - 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

1:1ıctR 
19 H. Seşbe:ı 

130501 F.skl yekQıı 
130520 Umum! yeklln 

ZıuıiRı: 
159 cuval Arpa 

45 Ton Arpa 
15 Ton Fasulya 
30 çuval Mercimek 
31 Balya Pamuk 

32 
22 50 

32 
31 

lG 50 
20 5ll 
25 
32 

ır. 50 16 so 

6 75 

68 

7 
22 
11 50 
74 

Deniz 
t azinosunda 
PePşembe alışand 

EGLENCS 
Gecesidir 

MasalaP yemefıli4ff',. 
ifıi qün e1111eı an,,a; 
edilmesi rica oıuı- • 
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ElfLAK VE EÜAM BA.NÔsJNDAH: 
·o.lan 

~lio. -- evld 
Eski y ni Ta) 

~ -
•.11 • 583 Km-ataş Isl.üuınc cadde:;i 
n. 629 Karata.~ Dokuz C'\ lül ve 

Orhaniye oknk 
'A. 691 İzmir Bal~va Y cniköY 

ıncvkiınd 38520 M2. 
A.. 692 İzmir Bnlcova Yanıklık 

rncvkilnde 13325 M2. 
~ 693 İzmir Bnlçova Yenik8y 
'" köprübaşı mevkii 84480 M2. 
o. '101 Salhane Dokuz cylUl sokak 

661 nda. e parsel 125 M2. • 

il 701/1 Salhnııc Dokuz cylUl sokak 

70 
661 ada. 7 parsel 220 M2. 

1/2 Salhane Dokuz eylUl so~ 
661 nda, 9 pn 1252.50 M2. 

- -17 JJ1 
- 13 'lj7 

a.. 709 Kasaphızı.r mahallesi arayıcı - 3 

!H 
5 

E\' 
l c ev 

'fru-ln 

Tcırl.ı nı fı 

Tarla ve 
uwtinlik 
{İç CV 

5/A . 
3, 3/A lki ev 

10 
l2 
14 
3 Dilkkan 

K ~ ru tı Depoz.ıt<> 

350 
1500 

1050 

4G5 

1250 

1000.-

2500-

200 

70.00 
300 00 

210 00 

9300 

460.00 

250 00 

200.00 

50000 

4000 

••• 
~ENJ ASIR 

rıo es 

Rençber ve Çiftçilerimizin 
i katine! nazarı 

l'ımımh etle nl•hatat, ba,.: 'c n!'ll1;larn musallat olan 7nrnrla 
hası km \ c nch: t. t ha<;tnlıl lanna karsı ıncc;.hur .. 

böceklerin im· 

A. E İKAN TA,:rG!.EFOOX KOMPANİ 
__________________ _,, __ .,.. _______________ ___ 

J~ABRtKALJ\ntNll': i 1AL ETTIKU .. Hİ :ışa;!ıdnki ınfü•tnhznrnh 11nuırı dikkııtc 
vnwdcı-iz : 

1 - Trcc 'f:nıı:lefocıt : Ağaç \C bıı~ lıastnlıklurııı:ı kıırşı ıııncun .. 
2 - Plıınt Sprn) : :Fidan ilacı (Sul ı ,c IConsantrc) .. 
3 - Stock Spra) : Ila:'f"\Hnal it;icı (Sulu) .. 
4 - Fly Spruy : Sinek ,.c shTisiııck ilacı (Sulu).. . 
5 - Dihı6oı· ve Difuso : Tcnffünii iznlc için elektrik tıııkunı \'e ıhıcı" 
G - Rooch PO\·dcr : Bit ,.c pire tozu .. 
1 - Ant J•o, der : Knnncn \'C Hanuun böcel<lcrl ve Danaburnu t?zu. .. . 

Yuk:mdııki ınıi tnb7.nrattan Tiirldye-dc stok me\•cut olup tedariki 1(111 Tiırki· 
:rede ınnıım nrt'nt<'leri olan : · • 

A. LAFO. 'T ,., 1\1AIIDUMLARI Ud. Sirkeli .. 

- E WZ !W! 
SAHiFE 1. 

Bronşiti ere KATRAN HAKKI EKREM 

Şar ..... anayi kLmpanyası Türk 
Anoninı şirketinden: 
l - Sırkclımiz hı ıı dalının 14 " 15 numaralı kuponlnn l narı t941 

tarihinden itibareıı irkeUtllll eme ine tediye edil ccğı.. 
2 - Sirket hisscdnr,ınınıu 18 c~·1 i.ıl 1939 tarıhli fövkaillde heyetı uınumi4 

yesi i~imaındn, sirket st-m a~e .. ı hiı' milyon lırnya ~ her hiss senedi elli 
liraya ibli\ edildl~indcn dınde si.rkctimiz hisse sencdat.ı bulunanların ke~·· 
fiyeti şerh "e kaydeUinııck üz.ere 1 nisao 941 tarihlndl'n itibaren İzmlrde 
Şehitlerde kt\ln sirltct >nerkf'zin" "llUracruıt ctınelcrl il!in olunur. 

19 - 22 G30 ( 422) 
ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı uuu 1111111111111111111um11111111111111111111111111111111111 ııı ı ıı ı ı ı ıı 11111111111111111nııı1111111111 rn• 

İZMİR DEFrERDARLIOJHDAN : 

so. 300 ada 10 parsel 21 :M2. 
:A.l1127 Ahmet aAn mah. Kaymak.anı - s4.86 

Nihatbey cad. 207 nda. 13 14 

İki dükkan 1500 :,oo ()('ı 
l-8 (376) 

Hilseyin oğlu Mclını" •. t.Jin'ı• s~,turak ubesiıı olao 2387 lıra 50 kuruş 
Milli Emlük satı, bedeli boreundan rolayı munıaileyhin hazin ?deı1 aldığı Ga· 
1i1er mnluıl t:!.inin Kem .. -: cndd ">Cinde kfiln 199. 201 rıh ve lC.00 lira kıl'-me
tindeki ild d1\Wnı vıia\: t idare t Eveti raııyle 21 gün ınUddetlc nıUza· 
1 edeye çıkanlnmıtır. 

1 1ip1erin ı.c: ubat 9r <>.ılı ı;unU at };> l \il y t ıdar"' helo· tine müınca4 

'A t'at'Se} 48,50 M2. 
n. 1440 lkincl Knrmıtina malı. 788 

ndn l pnrscl 456.50 M2. 
ı\, lHl İkinci Karantina Malı. 788 

adn 2 Plll'"'C'l 465 l\~. 
A. 1442 İkinci K.nt'nnlinn mab. VcY· -

sel ~eni 236 ıncı sokak ada 
P44. panel 4. 137.50 M2. 

~ H13 !kinci Karnntına mah. Vey .. -
scl veni 236 ıncı sokak ada 
17 H pars l 5 155.50 M2 

A. 1444 .İkincl Kıırantin:ı mah. Vey- -
sel yeni 236 ıncı soknk ada 
1744, parst'l 6. 151 M2. 

A. 1445 ikinci Kar:ıntina mab. VeY· -
sel veni 236 ıncı sok. 1744 ada 
1 parsel. 146.75 M2. · 

A. 1447 İkinci Karantina mah. Rıza 
bey sok. 1744 nda. 1 par-

684.25 M2. 
A. 1448 İkinci Karantina M.. Nur. -

Veysel ~·eni 236 ıncı sok. 1744 
ada. 3 parsel. 31 M2. 

A. 1449 İkincl Karantina 'M. Bülbül 75 -
yeni 235 incl sokak 787 ada 
2 panel. 144.25 M2. 

L 145Q İkinci Karantina M. Bay
ramoğ}u )."C!li 24 7 inci sokak 
1768 ada. 8 parsel, 743.50 M2. 

L 14.Sl İkinci Kaı'Mtina :Mnb. Mı- -
11rh caddesi 17G8 ada, 7 

. {>&rscl. 699 M2. 
~ 1452 Ikinci Knrantina ınah. Mı

sırlı caddesi 1768 ndn, 6 
:parsel, 818 M2. 

~ 145.1 İkinci Karantina ?Yiah. Mı
sırlı caddesi 1768 ada. 5 
tınrsıel. 819 M2. 

~ 1454 Ikincl Karantina malı. Mı
sırlı caddesi 1768 ada. 4 
\'ları;ct 919 M2. 

il:. 1455 lkincI Karantina mah. Mı
sırlı caddesi 17GS ,,da. 3 
~rscl. 9GO M2. 

A. 1456 !kinci Kaarntlna ı.nhlı. Mı
mrb caddesi 1768 aclıı, 2 
tmSel, 971 M2. 

'1459 Ikincl Karantina mab. Vey· 
sel yeni 236 ıncı sokıık 1745 

-1 l 1 5.7~ M2 .. 
A. 1460 Xa~yaka Turan :Mcoeomen 250 

caddesi yeni 1593 Uncll sok. 
574.56 M2. 

A. 1463 İkinci Karantina mab. BUl- 36 
bt1l sokak 1743 nda. 12 nar-

• 341.50 M2. 
A. 1465 GUzelynlı ınah. Tcceddlıt 37/7 

yeni 22 inci sok. 909 nda, 
l paı'Scl 212.75 M2. 

A. 1466 İkinci Karantina ma. Sah- 25/2 
ra\'i cedit sokak 752 ada 
5 parsel. 1401 M2. 

ll. 1467 İkinci Kaıantina mah. S Un- 12 
cl1 Knsım sokak ada '152, 
J)a1'Sel 8, 3!1 M2. 

~ 1468 İkinci Karantina malı. Sah· 29 
rayl cedit ve Bayram sokak 
754 ada. 1 parsel 135.50 M2. 

:ı\. 1469 İkinci Karantina malı. 3 Un- 12 
dl Kasım $Uk{ıfe ve Bay .. 
ram sokak 754 ada. 3 parsel 
539.SO M2. 

A. 1470 Göztcpe Mah. Mısırlı cad. 420 
838 ada, 2 parsel 1236 M2. 

L 1471 İkinci Karantina malı. Vey• 
.el ve Tu~la sokak 1741 ada 
1 D0?'5Cl. 111.25 M2. 

L ım İkinci Karantina matı. Eski 8 
tuV& sokak 1741 ada, 23 
tJ31'3el. 134.25 M2. 

L ım ikinci Karantina malı. 2 
177• ada. 1 parsel 196.50 M2. 

!ı\. 1474 tıdnd Karantina mab. 12 

2 
1774 ada. 3 -parsel 292 M2 

~ H7S İkinci Karantina malı. 
1774 llda. 4 parsel 137 M2. 

:&.. ım bdnd Karantina mah. 3 
1774 ada. 11 p:ırsel 141.75 M2. 

~ 14Tl İkinci Karantina mah. 9 
1774 ada. 22 o..'U'SCl 579.75 M2. 

~ 14 '18 :tkınci karantina mah. Ctı· 4 
mecl Al1 sokak 1774 ada, 
24 ı>arset. 275 M2. 

1\. 1480 S::ılhnne mnh. Hnlil Rüat 376/3 
on a caddesi G79 cıda. 18 
parsel 309 M2. 

A 1481 Salhane mffiı. Halil Hifot 376/1 
rxısa caddesi 679 ada. 16 
paNel 343 l\!12. 

A. 1482 Snlhnne malı. Dokuz ey- 17512 
lül ııoknk 679 ada. 21 ımrscl 
3H=ı M2. 

A. 148.~ &ılhnnc malı. Dolnız ey- 175/l 
lül sokak 679 nda. 22 parsel 
344.M2. 

A. 1484 Snlhnne mah. Halil Rifnt 376 
Pasa cadde:-\ 679 ada. 15 
parsel 328 l'v12. 

:A. 1485 Salhane mah. Dokuz evlill 175 
ankAk r.79 ada. 23 parsel 
320 M2. 

A. 1486 Salhnnp malı. Halil Rifat 376/Z 
ı:ıasa caddesi Rı9 ada, 17 

, [)5lrsel. 342 M2. 
A. 1487 Ucilndl Karataş malı. Sa- 40 

bahnt \'C Aras sokak 659 
ad.1. l uru-sel 339.50 M2 

A 1490 Buca Knroca mevkii · 
943 43 M2. 

A. 149l BuC1\ Karo~ volu İzmir 
, caddest 1291 M2 
A lttı Karşıyaka A . Mitat 11 

2 

.... adciell yera 1675 

14 

25-i 

30 

16 

14 

9 

Ar 

Ar 

Arsa 

Arsa 

Aı .ı 

A 

Aı ;ı 

Ar5<.I. 

Ars:ı 

Ar n 

Aı~ 

At'SB 

Aı .ı 

Ara 

Ar:!'<l 

Aı-sa 

BnhGC.li 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ar 

Arsa 

Ev 

Ar 

Aı 

Ar • .ı 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

_J 

23-

14.-

16 .. 

15 

11 

68 

., 
"' 

14.-

74 -

105.00 

123.00 

123 ( 

t!\S.00 

144 00 

Hfi 00 

1 !l.00 

17 00 

ıı.oo 

70 l'O 

16 00 

7.00 

27 (IO 

ev 1200.00 

600 

7.00 

10.00 

15.00 

1.00 

7.00 

29.00 

.!5.00 

31.00 

34.00 

3!'.00 

'13.00 

32.00 

34.00 

34.00 

283.00 

387.00 

894.00 

4 Gfı r 

SODA-BERK ıı 60 

2 8fl 

3 (ıf\ 

1 ... 60 

" 
No lu sok. l 4:l adn 3'1 par-
'>C'l 197 12 

14!1l K,4u-ı:ııFık.ı Don.uunacı Mah. l!Q 
Faclılbcv bOknk 7i uda, 18 
paı ;el 519 l\i2. 

A I4n:> S.ılh. ı c· mnhallc<:ı HaW 
Rif tpcL cad. 1727 adcı. 
19 Jl.ır l 1719 l\12 

A. l ıııı; Salhane- M Halil Rifotpaşa 435 
cadde ı l i?i ı d • . 15 par .c 44~ 
iG2 M2 

En iyi Jngiliz. 
Karbon atıdır 

(428) 

Arsa 1038.00 207.GO 

Arsa 258.00 51.60 

Ar l '>2.00 ~0.40 

ntlnı i1fuı olunur. 30 - 'i - 15 - 22 322 ısı) 
111111111111111111111111111111111 lllll llllllll 11111111111il1 IO l il lllllllllll l lllllHI 11111111111111111111111111111111111111 n 

Denizli Be!edi)lesinden : 
Bclcdıyemidn un clt-ğırmeni mnkine aksamında kısmen sağlam e kısmen 

ynnmış akson, pola, knlbur makinesi vesair Ut ve enkaz 4. 3. 941 salı günU 
annt 11, 30 da nçık müzayede ile sntılacağındnn taliplerin ye'\'TQl ır" -- nede 
mnhnllinde hnw bufunmnlan ilan olunur. 675 ( 461) 

il il 1111111ilfi11111111il111111111111ili111111111 il il l il lll llllUllllllllll llllll il l ll il l l il lll l lll il l llllllllllll il 11" l llllJl 

İzmir PamaJt Mensucatı rttrh Anonim Şirhe
ı·nden: 

Hatkapınnrdn kCun fahrıkatnızda daımı çıılışmnk uzere u ta hnlat lnmirciıı• 
ne ihtiyaç ~ rdır. 

isteklılerıu izmlr Pamu m-n ucntı f urk anonım ırketıne muracaatlan. 
22, 24. 26 697 ( 458) 

ıı 111111ııııı111111111111111 ıı ımıı ıı ı ııı ııı ı ı ı ı ı mummm ı ııtmııuıı 11111111111111 ııı ı u ı ı mı mı mu 11 ı ı m ıı um 
iZMİR DEFTERDARLIGJNDAH : 

A. 1497 Salhau M. r:m eıwc sok. 157 - U.> Arsa. 7 .,o ı 40 Muhııllesı Sokak Cınsi Hısııe mıktan Ko.No. 
Kıymctı parsel 

L. K. No. -- fiO 1727 ad:ı. 23 parsel 145 1\12. 
A. 1498 Salhane mnh. İsliuumc cad. 104 

1727 ada, 2 parsel 3G7G M2. 
2 Sfl A. l4!l!l S ılhnn(' ınah. İslahanc cad. 106 

1727 ndn 3 par. 11283.50 M2. 

14.RI' 

21.0' 

24.fıt.ı 

24 f>t• 

2i t:ı 

3 1f' 

4 20 

1100 

A. 1503 İkinci Karrmtina malı. Fet- 6 
hh c \'C Na7.mi}c 20G ıncı so 
17G2 cıda 3 parscl 174.50 M2. 

A. 1501 İkinci Knrnntina l\f.n. Fethiye 6 
\'c N a1.mh·c 206 ıncı sokak 
17G2 ndn 2 uarscl 156 M2. 

A. 150:> İkinci Karnntlna ma. FL'th.iyc 6 
ve Nnzmi\'c 206 ıncı sokak 
1 iG2 ncLı. 'Parsel 198.25 M2. 

A. 1500 İkinci Knrruıtina ma. FMhiyc 6 
,.c- Nnzmivc 2fıG ıncı sokuk. 
1762 ada. 4 parsel 198.25 M2 

ı\. l :;o; İkinci Knranlino J(nyseri, 
Fethl\'t: yc.'ni ::?06 No.lu c;ok. 

1762 ada 7 parst-1 268.50 M2. 
\. 1;1('1~ 1kind Knrnntin:l Kayseri, 

Nnzmh e veni 206 No.Ju sok. 
l 7f>2 nda 6 oaı~cl 284 75 M2. 

1\ ViM İkınci Knnın1inu Ma. f'<.'thlvc 6 
N,ızmh e \"Cni 20G No.lu ı;ok. 
1i62 ncla 1 parsel 148 M2. 

ı\. 1510 Ü"unci\ Karatas Islahunc 
nrkn ı 276 ıncı sokuk 669 
nd.ı G narscl 79 M2. 

ı\ ] 1>11 Ürilncil Knrotas lıtlılhım 
nrka ı 270 ıneı ıtnknk RAO 
nrl:ı 7 p.'u'5C) 105 M2. 

5 

5 

A. l 312 Sn11ınnc- mn. HaUJ Rifat 330 
~ a c.,d. f'83 nda 1 P.'lrs!'l 34r, 

817 M2. 
A. 1514 Snlhancı ma. Orhanıyc ye- 2t 

nl 274 et\ rnlmk r,g~ ada 5 
parsel ~2 M2. 

A. 1515 Snllınıı ma. Ouy~u sokak 30 
mu adu 8 parsel 194 M2. 

A. 1522 Salhane ma. Jsl~hane sokak 16 
1717 acla 1 parsel 201 M2. 

3 2(l A. 1523 S'llhane Mn. Isltıhanc sokak 1ff 
1il7 odn 2 parscl 198 M2. 

A. 152 ı Snlhnnc Mn. lslahruıc cad Hl 
1717 nda 3 ı>ar&"l 212 M2. 

A. 152:5 Snlhane ma. &lrunet sok. 16 
1 1' 

1717 .. da 4 pars .. 1 17G M2. 
5.40 A. 152G S.ılhanc mn. Scltunct sok. 16 

1717 adn 5 parsel 199 M2. 
A. 1527 Snlhanc:> ına. Selamet sok t6 

1717 nda G pal'SC'l 224 M2 
240.0ı A.l!i:\'l &naldı Taşoc.ığı mevldl 43 

9G986 M2. 
1.20 A. 15:-!'j Snllıruıc Mn. IslUhaı, c.ıd fi2 

1718 ndn 2 parı;.cl l3l M2 . 
A. Ui3() Salhane l\fa. Jc;lfıhane sokak 62 

1718 ndn 4 p:ırsd 158 .M2 1.41 
A 1 r,_'}7 ~ 11-a M, . 1. H'ıhnne o.;oknk f'2 

1718 ıtla 3 uarscl 131 M2. 
2.01· A 1 '118 s 11 • ııt• !\fo. S"'lanı{ t c:cıkak C2 

1718 n ı 7 parsel 141 M2. 
l'!.00 f\.. l':'.19 Salhane Ma. Orhnni1·e '\'e ll.? 

1.41 

1.41 

Sdiınıct sokak 171~ adn. 
5 parsel 151 M2. 

A. 1540 Salhane Ma Sclfiınct soknk fı'.! 
1718 nda 8 parsel 209 M2. 

A. 154 1 Salhane Mn. Selfünet sok 1- 62 
5.80 1718 nda 6 parsel 13G M2. 

A. 15ıt2 Salhane Ma. Mtıhanc sokak 62 
5.0L 1718 nda 1 pnrscl 145 M2. 

A. 1543 Snllutne ~la. Islahane c:okak 62 
1722 ada l t>:ırscl 247 M2. 

G.20 A. 1544 S:-ılhnnc Ma. İslahane sokak 62 
1722 ada 2 pnrsel 213 M2. 

A. 1545 Snlhanc Mn. Islfthane sokak 62 
6.SO 1722 ndu 3 narscl 200 M2. 

A. 1546 SnJhanc Ma. Iltıhnnc solmk 6~ 
1722 :ıdn 4 ı:mrscl 182 M2. 

7 80 A 15-ti Salhnnc Ma. Isli'Llıone ıo.oknk 62 
1722 ada 5 uarscl 269 M2. 

A. 1548 Sıılhane Mo. Islah. ııl c;okak 62 
ti 80 1721 ndn l parsel 3J6 M2. 

A. 154!l S:ılhnne Ma. IslAhanl! sokak 62 
1721 ndn 2 ı:>nrsel 233.50 M2. 

ö.CO A. 1550 SR lhmıc Ma. IslrJıane soknk 62 
1721 nda 3 oorsel 220.50 M2. 

A. 1551 Snlhanc Ma. IsJfıhnne sokak 62 
6.40 1721 ndn 4 parsel 199.50 M2. 

A. 1552 Snlhane Ma. IslCıhane sokak 62 
1721 nda 5 oarsel 182 M2. 

6.80 A. 1553 Sıılhnnc Ma. IslAhnne sokak 62 
1721 ada 6 ımrı;el 162.50 M2. 

6.80 
A. 1554 Sf>lhmıc Ma. İslfihnne ı;okak -

1721 nda 7 parsel 143 M.2. 

30ö 

17 

•rarla 

Tarla 

Arsa 

Arsn 

Arsa 

Aı. ı 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsn 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

• 
Ar~a 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

60.00 

120.00 

11.00 

16.00 

20.00 

11.00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

18.00 

163.00 

9.00 

19.00 

10.00 

10.00 

11.00 

9.00 

10.00 

11.00 

194.00 

7.00 

8.00 

7.00 

7.00 

S.00 

10.00 

7.00 

7.00 

12.00 

11.00 

10.00 

9.00 

18.00 

18.00 

12.00 

11.00 

10.00 

9.00 

8.00 

7.00 

12.00 

24.00 

340 

3.2Q 

4.00 

220 

2GO 

2.80 

:100 

3.20 

320 

32 r.o 

180 

3.80 

2.00 

2.00 

2.W 

ı 80 

2.00 

2.20 

:18 80 

1.40 

160 

140 

1.40 

uro 

2.00 

1.40 

1.40 

2.40 

2.20 

2.00 

1.80 

2.Q.0 

3.60 

2.40 

2.20 

2.00 

Kn nphız.n 
Akdeniz 

Cirit hanı Dükkan 42 Satıı1 36 136, 1 o $0 

c c 

< < 

c 

' 

c: 

c 

48 

30 

48 

JO 

48 

42 

48 

42 

48 

« 

c 

( 

32 498,90 37, 

46,49 49 .90 

10-3 698.46 39 

12.4 640,00 

Çallı Nccıp Hreselerinin 38 76 lira veraset vCTglsi borçlarından dolayı ha
ciz cdılen yukanda cvstıft yazılı 5 parça dükkanlar viliyet idare heyeti kara
rile l.:.at'i ihalesinin icrası için on gün mliddetlo mllzayedeye çıkarılınııtu. 
Talıplerin 4 Mnr• !l41 salı günü mezkur heyete mür cantl rı ilAn olunu?. 
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II
A LZMtR SULH HUKUK MAHK.Ea an MFSI DEN: 

Satı" ilanı 
1 darcı lıugusiyc ı vilayetçe vak tile 

~~tep olarak in ;una bat\anmı ve 
natamam kalmıo olan f;ı:mirde Haaay 
caddesinde Arap Has."\n Çeımeal nam 
mc'\ kideki binada kısmen serbwçe 
mc' zu ve kısmen de dı,•nr içerisinde bu 
lunnn mchtelıf ebat ve cesamette 4392 
lirn muhammen bedelli 2 1960,86 kilo 
demir potrel kötürü olarak satılmak 
üzere 17 2. 941 tarihinden ıtibaten 1 S 
gün müddetle açık orttırılmııya çıkarıl
mııtır. Satı~ şartlannı görmek ve oku
mak istiyenlerin het gün Muhasebei hu· 
susiyc müdüriyeti \"nridat kalt-mlnc ve 
pey sürmek istiyenlerin de ihale tarihi 
olan 3. 3 941 pazartesi r,ünü saat 11 
de mu\ akkat temlnnt olan 329 Ura 45 
kunışu havi banka makbuz.larile veya 
tcmınnt mektuplan ik blrliktr \ilayet 
daimi cnc:ümcnine müracaatları. 

16. 16. 20, 22 587 (397 

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Doktor HulOsi bc-y caddesinde 4 ncil 

adanın 223 metre .nurobbaıudaki 10 sa
\ ılı arsanın satısı, yn:ıı işleri mUdürltı
.. unde-kı ~ rtn :uncsi \•eçhüe açık nrltır
ınnva konulmuştur. Muhnmınen bedeli 
~122 lira muvnkknt teminatı 234 Ura 15 
kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka
<;ma yat.ırurak makbuz.lariylc ihale tari
hi olan 28-2-941 Cumn gUnü saat lfi da 
encllmcne müracaatları. 

14-18-22-26 561 (385) 

Olku mnhallcainde 833 sayılı aokok
ta Kanalizasyon yapbnlmuı ltl fen it
leri müdurlü~ündcld keşif ve şartname
cıl veçhile açık eksiltıneye konulmuştur. 
Keşif bedeli 1207 lira S 7 kuruş muvak· 
kat teminatı 90 lira 60 kuruştur. Ta
liplerin teminatı işbankaıma yatırarak 
makbuz.lariyle ihale tarihi olan 26/2/ 
941 çar19mbn günü .aat 16 da encüme• 
ne müracafttlan. 

11 13 17 22 490 (341) 

Bek-dı.> emiz Fen i lerind.e 50 lira 
n~ lık ücretle takip memurluğu münhnl 
olduğundan a ağ,daki "eraiti haiz olan· 
ların 2 7. 2. 94 t tarihinde saat to dn 
yapılncnk mü abakn imtlhnnınıı iştirıık 
edebilmek üzere daha evı.·ele Vl"sikala
rilı- birlikte fen işleri müdürlüğüne mü
ı-ncaat cdewk kaydoJunınaları il:ln olu
nur. 

1 - Türk tabiıyctindc olmak. 

Mehmet Çetine , Mehmet All kızi 
Makbule ve Mehmet A1l of.la HalU ""8 

Mehmet AH oflu fbnııhim ve Ali km 
ismetin şayian mutasarnf olduktan iz. 
mirde Güz.clyalı Arap deresinde doğu. 
su Rlfat tnrlı sı kuzeyi 3•01 "e koca kelle 
Fntınn tarlMı bntı köylü Mehmet w:re-
8t!Si tarlası güneyi sonradan açılan klJ:r 
yolu ile mahdut 26192 metTe murab
baı ve içinde 64 adet zeytin ağacının 
havi tarln mahkemece verilen izalei tu
yu karanna istinaden 1 7. 3. 94 t pazar
tesi günü saat 15 de f zmir sulh hukuk 
mahkemesinde satışı yapılacıı.ktır. Bu 
11rtırmada tahmin olunan bedel SSO il· 
raııın yüzde yetmiş beşi '·erildiği t.ak
dirde talibine ihalc,,i yapılacak nkal 
takdirde satış 10 glin daha uzatılarak 
ikincl artınuası 28.3.941 cuma gOnil saat 
15 de yine dalremizde yapılacaktır. 
Daha fazla malfunnt almak i!tiycnlet 
dairemizin 94012805 No. lu dosyasrna 
müracaatları ili\ nolunur. 

698 (456) 

FOÇA iCRA DAiRESiNDEN r 
938'64 

Eski Y o.tg•ll muhascbecw Vehbinin 
hnzind maliyeye borçlu olduğu 120 li• 
ta 11 kuruJUn icra maaroflarile birllkto 
temini için mahcuz bulunan müteveffa 
nın ba~lar nrası köyüniın hacı Veli ma• 
ğaraaı en armda arkan karabiberden 
metruk Limnili Niyazi Meriç ve kum• 
barac1 muniyle maruf Semerci Hüeeyin 
uata varisleri bağı thnalen yol ve ka
yıkçı Hasan varisleri tarlaaı garben be 
yıkçı Hasan varbleri tArluı cenuhen 
Şerif kadının Aliye varhleri tarla n 
kuleııUe çevtill 5514 metre murabbaı 
ve 120 lira kıymetli tarluı 26. 3. 941 
cuma günü s at 15 de ihalesi yapıl.inak 
üzere nrtınna auretlle 28. 2. 941 tari• 
hinden itibaren aablığa çıkanlmıtt1r• 
Şartn me \'e evrakı mütef crriasmı gÖr• 
mek istiyenlerc mebdcindcn itibaren 
açık bulundurulacaktır. ihale g{inü mez. 
kür tArla muhammen kıymetin yüzde 
) ctmiıı heş.ıni bulmadığı takdirde ıklncl 
artırması 1 1. 4. 941 cuma günü saat 
1 S de tekrar kra edilecektir. Bu yer 
iizerinde irtifak ipotek ''e sair suretle 
bir hftk iddıa'1nda bulunanlar yirmi 
gün zarfında vcsaikiylc birlikle 'e ta
rafları mUştt'riyc ait olmak i.iz~rc ~de
li rnuhamınenb1 ~ Uzde yedi buçul< p.zy 
para ile veya banka mektubu ile ve 
938/64 dosya No. ile ıcn•ya miirt\ca• 
atları iü,n olunu•. 

-t.80 

2 - A.c;k~rlik fılll hlımetini bitirmiş 
olmak .. 

3 - Lise \•eya orta mekt(_\p mezunu 693 (4S5) 

1.60 bulunmak.. 
4 - HUsnlihnl ,.e sıhhat rnporu ibraz Z AY ı 

t.40 etmek.. 22, 24 695 (457) 

İzn.hatı vukanda yanlı ı?nvri menkullerin peşin bedelle sat14lan 24/2/li}il 
tnrihıne mUc;ndlf pazarter;i giinU saat ONDA ihaleleri yapılmak Uz.ere artlınna-

56.60 vn konulmustur. 

Z AY l 
1928 • 1929 senesi Turgutlu Cümhu

riyet okulundan aldığım 29 No. pha
detnameml zayi ettim. Y cniaini alaca
ğundan cakiainin hükmü kalmanuttır. 

lzmir muhabere alayı 6 ınct tnbur 3 
bölükten aldıiım ukert tedıis tezkere-o 
ml fzmir yabnncı askerlik ubcsine b· 
y:ıtlı tcdl muameleli hü\ h·et cüzdanımİ 
zayi ettim. Yeni.sini çılrnrtacnğımdan 
e•lcislnin hükmü olmadığını ilan ed~ 
rlm. 1 İ tekli olanların hizalarında Y8Ellı depozito ak~ wznemhe yatıra· 

71.40 rak nrthrmnva ~rmclcri.. 
2 - MUuıvede Strasında verilen bedel mukadder kıymeti geçti~ takdirde 

78.80 taliplerin dePoZitolanru nisbet da'ireshıde tcz1"it eylemeleri ve mUhllr kulla-
nanlnnn mUhUrlerini Noterdeıı tudik ettirmeleri.. 12 - 22 (356) 

Turgutlu Turan Mahalle.! Alp Ars
lan eoluık No. 122 Ahmet o~lu Mel.-
met Gür. 691 ( 459) 

Halil oğhı lzmir Telgraf memuru 
Nn7.ml Kahvecloğlu 

674 (460) 

\ 



O! 

SAHiFE f YENi ASIR 

SiYASi VAZIYET 

Balkanlarda in-
~liz taarruzu 
ıruhtemel mi? 

Son Aslıeri llCIZiyet Müthif bir bomba 

Berat yakının- Almanlar yeni 
daki Pestan ka- bir silah icadına 
sabası düştü 

Japonya mütereddit 
---•>---

Tokyo sulhtan, 
iyi niJ"etlerden 

bal.sediyor çalışıyorlarmış 
Vzalı Şarlıın görünüşü- .. -<>-- _ 
Sulh meselesi ve har;J Hur Fransızlar cenup- --<>--:-"" • lngilizlere göre Japon-
hazırlığı • Fransa ne ya- tan girdilıleri LilJyada Koca $eldrlerı bır atılış· ya da ispanya gibi mila· 

paraf:? ••• Amerilıada Gadamsı aldılar ve ta m'!lavede~elı bomba· vePin mağlup olacağını 
laazırlılı.. sahile yalılaştılar.. lar ımali içın yapılan anlamıştır .. 

Radyo gazetesine gore Türk - Bulgar Radyo ga,etcsine göre Kilisuranın şi- gaypet~er.. Londra 21 (A.A) - Bir çok A\•ustu-
brvanrml"le.n el5.n dlınya matbuatın- mal batısında ve Tepedelen bölgesinde Bern. 21 (A.A) - Jsvi~re ııazeteleı-i- ralyalı kıtalar mnlzemeleriyle blı-likte 
da tef9irlere ve n~~iyata ıebep olmAk- hare-küt Yunanlılar hesabına memnuni- ne göre hu;?iinkü hnrpte kuUarelmak Malezya yarun adac;ın.da karaya çıkar
ıad Bükreşte Çlkan üniversel diyor )'et verec<'k bir şekilde devam ed. ı ken üzere Alman laooratnvarlarının üzerm ken, büyiik okyanosta tngiliz hava kuv
lı:i Beyanname bir barış arzusunun ifa- lll!nal c;,phc,inde Timoriça dağlarını el- ele çalıstıklan sarı,asyonel bir keşi! vetleri takviye edilirken, AmeTikalılar 
d,..fl: .-tir Bu !iyaai vesika iki memlek~t !erine geçiren Yunan kuvvetleri Beratın me\.·zuuhahistir. Bu ke -:r Uran}'om boın- Gu::ım ve S bua üsleri iC'in tcdbir1cr alır
"" :-ıcla olduğu gibı bütün Balkanlarda 10 kilomctr<' ynkınında Pes.tan kasaba- hasıdır. B~ !'ombalar meslıur Atomlnr ken son hufta zarfında hattı hareke•i bir 
eu' 1 temine yarıyncaktır. sını ~pt tnışlerdır. B_u .vaııyettc Berat ara ı enltrJısı ~asın~ dayanmakt~d.1r. R~1 huzHJ"SU,.trk 'an Japon.} anın lis::nı rl. 

B'r lngiliz gazetees• Amerikanın Bos- sohrı cfo Tepedele.n gıbı P<'k yakından defa bn _en.er_ıı t:ılırı!' kıın·".tlerının eh· .,, kt <lır. 
to ra ~yosundan a1dıi:ı bir hahrrr at· tt'hdJı a~t• hl v~nnı tir. ne get·mıc,;f1r; Yuz ~ılol~~k .. hLr U~anyo!n EvvelJ. Janonyan;.r. h....L. man hiç bir 
len • ,u bi!ciiriyor Bu hol >dekı harekatın inkişafına 1ı?mha'1. İsvıcrc.~~kı butıın <~llalelc.~ıı~ r.iy i t>]madıgı be~·on ed;Jdikt n soı.ı·a 

M d k" neral Vevıe-1 ordu~undan s l':lt ·nk bakımdan Ter:·ed~len b<ilgesin- hır sen~hk enerJı~ındcn fazla hır encrJı\'i c::inıdi Japonya dünycı barısını te~tc;: İC"ın 
200 ~fn ti;il'fk bir kuvvet Yunanisla~a deki har kattan çok daha mühimclir. bir sani~·edc tt'vlit etnıekteclir. Bu ™"'" ! vao;sut•• bulunmagı eh lif cimi tir. 
sitmek için yoldadır Almanlar taarruza Zira Berat Yunuıılılar d'ne geçt"kten balar vanında halm k~llaııılmakta olon l\IJ'atsoııkan•n Ed ne n •.,ubuncla bü!iin 
gen., c'•n önce bu kuvvetin Balkanlar sonra eenuptaki ltnlyan 11 inci ordusu- lıon1ı~alkarl ı;ıa1za1~ ydcrlkacnn

1 
dckatıla8n kbesh- düm·acla ,.,Jhu k,.Jayla<tırm'k için .Ta-

r• "ı J t tmele · 'hti nun ~imaldeki dokuzuncu or lu ile mu ne rl\(' - tn 13 ın c aeP. tır. 11 om- oonyanın ırlzın1 gel<.'n tr<lbirle~·i alli"ağa 
yo; <' , ·f.'"; ~'!' a~rruız e d rı 1 

- ,·asalası kesilecek Yun .,]ı]ar h r i1<i or= hnlıır bir atılışta bir şehri ba<tnn ba"ı r. zır olduğunu bilc1inniştir. 
!""h!" .,., ı ınd'le ır. d'"'~bonb rba ~oaunb' und duyu ayrı a•- vu• 1ı .. oa cal aca'- rolır harap edecek. bir gölü kurutabilecektir. 
1 • • ay ı c ver 1gı u a erı ız e ·""' • · ... · ."' ıoonyanın ~i.vasl vaz~vetindf> bu de-
ihti ,, koyclile telakki etemekteyiz. LtBYA CEPHESiNDE l ~i"klik neden ıleri geli,, .,.• Nızi sinir 

Yalnız fU var ki Londra mahfilleri Agcylamn 1,1ptından sonra harekfıtın ·-,- - •ı s--- h&rbına uygıın bir ta•zda yapılan bu 
Almanya tarafından Yunanistanm leh- batıya doğru yürüt.i"ılüp yüriitülmc- 0fY} tere- OV- _ s •lh taarruzu hir bl'-iften mi ibarettir? 
didine meydan vermemek için bu mem- diği hakkında malünıat voktur. .ıo, Resmi İngiliz mehafili bu hususta mü-
lekete h..,. türlü yardnna karar vermİf- Balkanlar durumnnııq had hlı- seki,, ııir· 1 •• talea dermeyan etmekten içtinap et:nek-
lerdir. mesinden dolayı lüıumu halind, lıu yet er muna- te i<e do• bitaraf müşahitler ve gazeteler 

PA$1FI]( MESELESi kuvvetleri balkanlara • ri lıir sureti•• Jaoon teklifi üzerinde durmaktadırlar 
Lon,!rada bulunan Avuıturalya baş sevketnıck için da~ıtnıamak ııavesi ta. sebetlerı• BERLL VF: ROMA.J\'IN TAHF!Kl 

Yeklli M•nzi• beyanatında ••ınları •Öy- kip ediliyor. Niyuz Kr ıııikl gazcı ine göre .Tapon 
lemi$tir; Fi.zan üzerinden Trabln~<;.'.\rba vapıları sulh taarruzu gen~:-ral Frankonun tavas-

« Sinaapurun müdafaa"ı bizim meeu- harekfita gelince Ko1oınbiva radyostına sutunu cldı1 et neğ"c .nuvaffak olamıyan 
liy<·timiz altındadır. Bizim boynumu- güre hür Framız kuvvetleri cenuptan LondPetdaJıi Sovyef Berlin ve Romanın tahrikiyle yapıl·nı~-
zun borcudur. Oraya uker ııöndormek- 1200 kilometre içeri~' nüf" ...ınek Ga- sefiri faaPİCİ'lle tır. Belki de bu taarruz ilkbahar taarru-
le hiç bir zaman tecavü7 mak118d1nı giit- darns sehrini zaotC't'~ıi lerdir Bu suret- •· ~f Jı f zunun n1ukaddemcsidir. 
mediğimizin de bilinmesi lazımdır. le sahile 350 kilom ·tre yaklaş,uı< 1 ar•1 ı" muste,ffl' e OnUŞ U.. Deyli Heralda göre bu insiyativ Tok-

Pasüikte Avusturalya bakımırulan Hür Fran.<ız motXri>P !<un· •1 •!~in l.A1ndra. 21 ( A.A \ - Sovyetlerin yonun kendiliğinden yaptığı bir jesttir. 
T 1 1 tak- ftal ı ı • k " t Londra sefiri bay ft.faiski dün harici- J b f 1 b' il yaziyetin hlllisası budur: Amerika bü- ra > "' • - ı yan .,.. a P' .< rn mua c- oponya ir tara fan uz aştırıcı ır ro e 

halin 1 1 - . l kı· lC rnii.,te"'1rı ha~· Bntlerlc bazı gö- k - '- d d n-· wiik erkBını harbiye reisi Reneral Mar!'l_a) ma..o:; e µ:eme erı ıcap C< ece ır. . prestij azanmd.i\. arz.u.~un ;:ı ır. ıger 
' - h ı ı·ü. mclcrcl~ bıılıınınıı~tur. iki diplo· nizli bir ton)antıda Pa"ifiktek.i vaziyeti Al'l1anlar Bin~azive ava •aarru1. ::ırı- taraftan harbın devam etn1esi Japonya-
~ ~ ı--~ Al ı 13 . · 111at hu ~iirii~melerdc son Japon ta- k d • k vahim gördü~'1ni! eöylf"'mi.•tir. General nı arttırnl.I .. urutr. :nan a"'ın ın _,az · - ya hiç bir şey azan ınnıyacagı anaa-

~- ., \"a<sut t<'l<liri d~ dahil olduğu halde h Amerikan ü~]erinin takviyesi. modem limanını kullnnn1n1-lan 1n ·1; -1. ri..., nn• tini beslemektedir. Japonya bu arpten 
•-' ki ı 1 ı Jaooııı anın U>.ak Şarktaki haliyet-tayyare-lerir:. arttınlması ve buradaki de- mek isı.eai eri an a.;;ı ı\·or. Bu Cf'').1 4 v konlünizn-'lin büyük menfaatler temin et-
k 1 1 d ! lcrini mevzuubahis etmişlerdir.. d niz lcuvvetl~rinin tezyidi lüzumunu ileri en mü emme tav,·ar(' ı:ırini J?"(in Prme- • -:>- mesinden şüphe eylemekte ir. 

,iiTmiiştür l<:'ri Akdenizdeki. harpkfıta nt" kadar İspanya icin oldui!u gibi Japonya için 
FRA. SANlN VAZiYETi cok •h.,mmiyrt verdiklerini gösterme>- 1 • ı• 1 s• de harp ne kadar devam edE'rSe mihve-
Amiral Darlanın bu •elerki Pari• ..,. tcdir fiP'l "' Z er Jfiaa. rin tazyiki o nisO.,tıe artacaktır_ Bu iki 

yahati hakkında Pariete çıkan Vt" Al- ~- memleketin mihverin zaferine itimat]a-
man n<ifuz ve te•iri altında bulunan Mu- Hava tonrruzfarı t k . rı olsaydı menfaatleri harbın devamın-
vutan ııautesinin yazdığı bir makale 1)Ura 8 VJye da olurdu. Ve bir .akım menafi elde et-
dikkatr değor. Bu gazete bu aelerki •e- sıt:İdet/endi mek için harpte rol alırlardı. Bugünkü 
yahatin bir tetkik seyahati oll'>'•kl•n ile- epe vce kuvv etlerı· ao··n- vaziye-ti ihtiyar ettiklerine göre mütte-
riye ııeçmedi~lni. bu yiizd•n Pari. mat- f Be stnrnfı 1 t Solı -ı,.an l .., fikleı·i Almanya ve ltalya ile birlikte 
buatının hayal inkisarına uğradığını, fnı:dliz cıvc· tayvareleri gi.irıdüzün mahvolmak tehlikesine 1naruz kalmadan 
Fransanın müeb~t neLieeler doi'?urRcak Fransız !!ahlllerind~ de-vriye faaliYf"tlr- derdı•ıer harbın hitam buln1asıclır. Avrupada mu-
bir arya.hat bekledii!ni y:ı7ıyor. rinde bulunmuslarf'lır Btı tavvRı-,..lerrl.-n ha.....amatın kat'ı Japonya icin n1ihverle 

Visi siyasetinin ne gibi bir btik.amel ik~i dönn1cmiştir. l~ondTa 2 1 ( ı\.t\) _ İngiliz matbu- ittifakının nf'fayirinrlPn kurtulmak irin 
alôlrftğı yeni bir i"tifhanl i retidlr. F..sa- BiR Al~MAN ~ '1 l)ll~ISl l' lı bjlha:ıssa uzak ~ark vaziytilt": al&ka- yeg5ne çaredir 
son llfııvutan gazetesi de bahse•tlği- Londra 2 1 ( .. Al - 1 ngilız mi dar olmakıadı.. -----·----
mi• \""7ıya Vlşi ~srarı ıerlavhasını koy- rallık dairo.inh trb1 .~ .. J\1,•er<mit 1 ırı Taymi• bu husu•!<> ~öyle yazıyor: Bali an lorda lngiliz 
m.ustur tipinrle hir Alıııan ta)} .te~i.•pı-r .. enl>P Uzak ~arktaki İngiliz müdafaa kuv-

SUl_H MESELESİ ~ünü. Bra11dc1 v"!mİ inir. top arcıilr tah· vtleri Singapura gelet.n mühim miktar-
fngiliz kaynaklan japonyanın sulha TİP edilml!Oll1" 1ki t\lmc.n ti')). rt i ai da .1\vu turalyn kıtalnrı il takviye olun

tavas.sut tekliFini mihvP.rin tesviltile yap .. c:aktan u~ nı-. Branrl•le hücuın rtnıİ• ınuştu. Bu kuvvetlerin salimen Ma1ez
bğma lut.nidirler. Mihver ıulh istiyor IP.rse de g,..-.·ünin aı;tıü-ı atof"""]r ı·anııla" yaya gt"!ıne)eri lngilterenin deniz h8ki-
mu? B•lki istiyordur. İnt!'i1tere istemi· mı la.,.dır. \ 'T 1 t1 hı '1;'1 f rıi miyt:tinin ve karada ve havada gittik-
yor mu? o da istiyor. Fakat aulh ke-li~ ze .ruvar)ar' l "' 1 ı 4 rar~ ·!·- çe artan '.:uvvetin bir tezahilrüdür. 
mesine her kesin verdii; mana ve vııır- 0 örii1mii t11 ~1:jr ' l tındi'ln h'm!lr< Singapur 21 (A.A) Royterin 
mak İ"tMi~ netice o kad1tır f11ırkhd1"· ki kurrulanlan · tır. 5ingapur muhabiri bildiriyor: 
bu ayrıhklar m:i-:l!:d .. Jen'n devAm1n~ Brandel g<"mi'lindt :1:ayiat yoktuT Sevkcdilcn Avusıuralya kıtaalının şim 
ba•lıco S<heptir T' i ıl '"'"'"' t .,f Hnü- Brandcl ge ni'i Flaribn ınıf cd TI 'i diye kadar Malzyaya bir tek kafile ha
mii.,.dt>-ki ilk btlı, icin hazırlanıvor. mayn taray1<'ıs1 o];:> 87.l f'1n harrniT'I ~... lındc gönderH •n asker gruplarının en mü 

Bu hıtrp es2 hil arile m kine ve ham dtr. Mürett,.batı 80 ki,i<lf'n ıh.art-ti ir ı.,ıınmi olduğu reemen beyan edilmekte-
madde 'ı3rbi oM •'·ına ııöre her iki ta- Londra 21 (AA) İn~iliz h ' V' dir, Avu•turalya bölükleri piyade. top
ro.fın makinr ve J,-,m madde ihtivaçlArı• dahili emniyet nezaretle'C'ınin trhliil;i' çu nakliye k.ıtularından ınürkkeptir. Bu 
ıu tan7İme c::ah 1 KJ n görülmektedir Dün akşam Londra bölgr ind,., öl,. ıtalara mensup askrler fn~iliz camiası
Alnıanya Fr .. ıısan7n İşgal edilmiş veyt ve yaralananların udrdi evvc1ec: .. kny· nın bülün bölgelerinden toplanmıştır. 
edilmf"mi" kı"ımLırında .ıtanayi erbab 1 dcdilen miktardan bira1 dnha f-ızl·1d1r Bir müthassı'4a göre ihraç harektinin dik-
ile işbirlüti )"apmağa çalış.maktadır. Kö- ~ kate s:a;"ın ciheti bu hareketin süratlc ve 
mür. mad•nler. dokuma, Hını ve •aİr Arnavutlu' hor hında ra:ıdlçe yapılmı, olma .. dır. 
maddeler icin hu~usi komite1er teekili /.1 ... ~ - ---
düşünülmkt~clir. Bu komitelerde her 
ham maddeyi alakadar eden mesele
mü.,tereken görüş.ü1e~«-ktir. Almanya 
harp için Avrupa sanayiini J:,..f,.rbrr et
mci?'P. eahsıyor. 

N\1F.RtKANlı HAZIRLICI 
Ruzveltin Avrupaya r.öndrrrl•ii mü

m• ]i Hopkin Amerikada harp ima
l.atını te- kildlandırmağa memur veni he
yet azııılığrn'l tseçilmi!'ltir. Ce('en harp
te ' b('y]c ·• hnvct + k;J ~-'·lml-'l, bir 
mütidet 11onr bütün fab?"ikalar ve de
mir volları c1rvle kontrolü altına v,.ç
mişti .• 'evyorl:t• eden baska blr ha
l ere göre Ar. "'r' 1·anın yük,t'!lr. şahsi}•et
lrrl tayynre rndiistrisinin inki•afına ait 
pl~.,lar üzerind,.. görüşmektedir. 

Tavyare endüstrisine 900 milyon ln
,.-ili:ı: lir""' Vl\l1r1lt'r11k inoilterenin 12 bin 
trvvarelik Pİr>aTİsi kabul olunecaktw. 
HülitıJa ÖTıiinı;j..,.tf~lci avlarda k1talar en
dü~trioıinin bi .. birl1e çarp .. muma tahit 
olııcJ1tiır .. 

son vazı vet 
[ Baş•araf• 1 ri Sohifeıl 

İngiliz bombardıman ı ~kkül!erindPn 
bir :ı;crup cephede <li; ınn.ı talıs.ılntnln vı..• 

enbarlarınu iddetli taa uz! rd.ı bulu
narak yan· rı.~ar cıkamuslardır. Bir h 
va harbiııdı• D. 50 tipinde iki ve bı.-k,. 
bir tipte bir daha üc nıotorliı dü ma 
tayyaresi düşiirül, <"stiir. Bir İtah·a 
Wvvaresi li~üne ditnemiyecek k<1da. 
Jf!ır zayiata uğratıhnı tır TavvarE'"1eri · 
rr::iz salimen dönmü!'lerdil'". 

Atina, 21 (A.A) - Bu son ıninlerd,
Atinalıla.r stkiz. mitl'al'.\.·ö7.lü ıne!'hur Ha
r!.kenlerin Sl·hirleri üı.erinde uctu~un1ı 
eörmüsler<lir. Bu hc.ırikcn tavvarele ... ; 
Yunanistanın hava n1üd;ıfaas1nrı: ithna.t 
telkin eden kuvvetli bir unsurdur. Bu 
tavvareler iptida Fransada ku1lanılmı,. 
bilahare şimali Afrikada İf,,Jvanları.ı 
mancvivatını sarsmakta büvük ftnıil ol
mu•lardır. 

A "'',.~-
tural,rava da

'et edilivor 
A"''' tnr 1 .. ın m0b•!~l""' 
ctavet t9• • .-~· 1 tasvip 

e t•ler ... 
Sidney 21 (A.A \ - • {•hoı•an m~cli

sinde bıitiin partiler azası B. Vilkinin 
Avustuı-alyavı 7;yarete daveti teklifini 
•asvin etnılıı:l""t'ifir. Ayandan Asley şun
ları sö,·lPmistir; 

- Vilki !nrtilterede güzel faaHvettc 
\.ıtılunmu;; ve Amc-rilr~va döniic::Unde tn
oiltcre h•kkında ha1<ikati sövlemi•tir. 
Avusturelya ha!<1<ında da hakikati söy
l'vecekti". 

Tayyare ~inemasında T/:3646 
BU HAFTA ... 

211/ 2/1941 persembe (Ününden itibaren 

BİR TURKE 
GO t:L 

taarruzu mu? 
[ Bastarafı 1. ei Sahifede 1 

lunmakfadır. Nazilerin hiicumunu bek
lemeden ene! İnl(ilizlerin buradan Bal
kanlar yoliyle Almanlara taarruz etme· 
!eri ihtimal dahilindedir. Böyle bir ha· 
ber kavdı ihtiyatla telakki edilmelidir. 

Salahh-etli mahfiller İnl(ilterenin. Yu· 
nanistana ka~ı taahhütlerini yerine ge
tirmek İçin. her ne olursa olsun yapma
ita hazır ol<iıı~ınu bildirmislcrdir. 

İ!liGİLİZLER TEKZİP EDİYORLAR 
Londra, 21 ( A.A) - Rovterin diph

nıatik: muhabiri İn~iliz aksii15n1clini nn
lamak icin Almanların bir cok şayialar 
okardıklarını bildirmektedir. Alınan 
kaynakları,nın Bel~addan yaydıkları 
bı; uvdurına hahcr1cr sunlardır: 

1 - 200 bin İnl{iliz askeri Yunanbia
na doğru vola cıkmış bulunmaktadır. 

2 - İn~iliz kıtaları daha şimdiden Ll
minive ihrac cdılmıştir. 

Vmdra sal:ihiy<'t!:ır mahfillerinde de· 
niJiyor ki : F.l:cr Almanlar bu J;:'İbi ah
mak~n valanlar yavarak İngiliz mahfil -
lerindrn hazı haberler elde edeceklerini 
zannediyorlarsa nld ınıyorl:ır. Almanlar 
daha cvvrlre de böyle a<ılsız haberler 
'"i(\ mı.slardı. 

~---........ ----
Şarbi Al rikada ltal
yanlar bombalandı 

f Bn•tnrofı 1 ci Sn~""tt• l 
nun baş kumandanı meral Koningan 
t.araf..,dan bir emri yevmi neır~clilmit
tir. Bn emri yevmid~ denilivor ki: 

« Libyada kuanolan parl•k xaferler 
biz:df'! ınpta hic-:leri dofivrmr•~·1r. Ve itte 
~imdi fıhat zuhur etmi ... •ir. Bu nrdunun 
da esaret ve kuvveti doha az de~ldir. 
Mu:ı:affeı- harekata iıtirak edecek olan 
Cenubi Afrika kuvvetlerile batı Afrika 
kuvvetlerine muvnffakıytler temenni 
ederim.» ____ ......, ___ _ 

Tok vo sulh ıcın te-
• 

vassut teklif ı etmemis , 
f Bastnrafı ·1 . ci Sahifede ] 

ciye nazırı bay MatAuokn eunları eöyle
mittlr: 

- Japon hükümetinin hariciye na
zırı 91fa.tile hiç bir millete, dünya barı
şının tekrar tesisi içir, hiç bir zaman ta
vassut teklifindt! hulunmaclım. Siyam 
ve Fransız Hindiçinisi arasındaki ihti-
1ıifa japonyanın tavassutuna dair İngil
tere hariciye nazırı B. Eden tarnfından 
~orulan bazı sua11ere cev11.p verdim ve 
bu cevabımda barışın tekrar tresesüsü 
hakkındaki fikrimi bildirdim. Hiç bir 
millete, çıkarıl •1 şayialarda iddia edil
diği veçhile, banşın tekrar tesisi için 
japonyanın tavassutunu tazammun 
eden bir mesaj ııöndermedim. 

Silivri önlerinde batan gemı 
:ıı•x 

Kaptanın muhakeme 
ne ·ıstanbulda başlanı 

------x~x-------
lstanbul 21 (Yenı Asır) - Rom.,nya- kn lvarofUJl mesul oldu •u bil 

dan gelen ve tracısit suretiyle reçerken ve koptanın tcczıycsı istenilmiş 
Silivri önlerinde batan Musevi muharır- 1vanof ta hAdi.senin nasıl cer 
!erini hamil Salvador gemisuıin uğradı
ğı fecl kaza mahkemeye intikal ~~ 
bulunmaktadır 

Bugün ağır ce'Lada ilk eel'e aktechl
miş, iddianeınede kazanın dikkatsizlik 
ve ihmal yüzünden vuku bulduğu, kaır 

tlğıni izah cylemı , kazadan m 
ma<lığını \.~e \~azi{ ini yaptığını 
etmi tir. 

Muhakcm şahitlerin dinlenilm 
b <a bir gun bırakılmışhr. 

~---· -·---··---·,-·----··-----_ .. ____ ... 
fialkevlerinın yıldönümü mera•tmı ya 

• 
nutku ile açılıyor Basvekilin , 

Ankara 21 (Hususi) - Halk evkrının do.""" .. u , ıldönünıu kut! 
reni Pazar giinü AJı' ar h.lk vlndo Başve'tıı• hi ·yı,. açılacak 

Japonya hücum 
için vesile mi 

arıyor? 
Londra, 21 (A.A) - Müstakil Fran

sız ajan.<ı bildiriyor: Sabah gazcteleı i 
Amerikanın Uzak Sark vaziyetine ait 
mitnidar vak'alann arttığını tebarüz et· 
tiriyorlar. Bu vak'aların ha~ında ı:elen 
birincisi Amerika ııend kurmay ba.,ka. 
ru general ~lan-ahn. a,,·an meclisinin 
bahri:ve komitesinde Amerikanın Pasi · 
fik filosunu derhal gayri mahdut nİS· 
bette en modern deniz tayyarclerile tak
vhe etmek niy<'tinde oldui(unıı bildit· 
mesidir. 

Gazeteler, Hindiçini Fransız makam
larının İngiltere ve Amerika ile birle
~uek Japonya aleyhinde hareket ettik
lerine dair Domei ajansı tarahndan ile · 

merikadah! 
" a baskınmd 

endişe! 
N vyork 21 (A.A) - Nevyor 

diye reisi Lag--ardia muhtemel 
akırlarıım ka. bütün Amerika 
lPriniıı nıiinafaa hazırlıklanna b:ı. 
!arını L-1v~iye etn1iştir. Laguardia 
rika bolc<liyc reislerinin bölge k 
sindP söz alarak demiştir ki: 

Bir hücu!lla maruz kalmamam 
timalini yüzde 97 oforak kabul 
rum_ Fakat ne hirle~;k Amerika 
n1~ti ve ne clt.! hiç bir 'ı lediye rei 
kalan ; üz-le iiçiln me~uliyetini 
edt"'n1ez.:t 
----~--

Gaz ve benzin ge 
riye sürülen iddialara hususi bir ehem- Kayseri valisi iace 
miyet at!ediyorlar. Bu iddialar. Melez- ~ 
yaya yaklasmak için, Hindiçini ve Ko- müsteşarı Oldu.. _ 
şenşine seri bir hiitum yapılmasını bak- Ankara. ~1 (Tdefonla) - la<e 
'ı göstermek mahadiyle yapılmıs bır tesarlığına Ka~seri valisi Şefik 
Japon manevrası addedilmektedir. tayin ~dilmistir. Y<·ni m isteşar b 

Tokyoda bevanatn mezun bir ~ahsiyet Ankaraya gelerek Ticaret vekAleti 
-Japonyayı haklı ııöstermek için olacak- madarın.ı baslanıı tır. 
İngilizleri Siyama hücum için Malezya-
Vl takviye etmekle itham etmiştir. Dey-ı Ankara. 21 (Telefonla\ - Po 
li Eksıı_ res bu bahanelerin. I:"tlervari _ha: v_c Havfa transit d~polanııdan ~e~ 
istilôva mukaddeme teşkıl edecewru tiınizı• on bın ton ıtaz ve bennn ı;e 
tahmin etmektedir. torin gelıniştir. 

Makineye 
Verilirken 

Paris müzakere
leri beklen.en 

neticevi 
vern._emiştir 

Nevyoı·k, 21 (A.A) - Visiden burn
Ya gelen haberlere ııüre amiı·al Darla
nın Pariste yaptığı müzakereler bekle
nilen neticevi venncmiştir. FilhakikH 
Fransız - Alman münasebetlerının veni
dcn noı-nıal bir sekilde tesi•i isteniliyor
du. Bu olamamıştır. Almanların işgal al
tında bulunan topraklarla diğer Fran
sız toprakları arasındaki hudut kontro
lünü şiddetlendirmişlerdir. Bu suretle 
Almanlar ın~tnnunivetsi7Jik1cı·ini ~ös 
terrneğe baslan1ışlardır. 

Öyle zannediliyor ki Bertin B. Lavaı 
tatmin e<lilmedikee müzakerelere tekrar 
b;ışlamaktan imtina eylemektedir. 

--· -------
Macar maarif nazırı 
Sofyadan ayPıJdı •. 
Sofya, 21 (A.A) - Bir kac gündür 

Sofyaya Bulgar hükümctinin rt<>mi mi
safiri olarak bulunmakta olan Macar 
maarif naz.ırı B. Hon1an bugün Buda
pesteye hareket etmiştir. 

-----
MALTA DA 

B. f-...1rzvelti 
ıs bin tayyare içini 
m·ıyar dolar tahsis 
istemesi belılen·yor 
Vasını:ton, 21 (A.A) - Amerika 

ynr"-' fabrikalarının gı..:"""'Sl"-'tilmesi v 
duya n1unzan'.I. 15 bin tavyare yap1 
sı i~in B. Ruzwlıın paı ı:ımentoda 
milyar 500 milyon clolar tahsisat 
mesi be klcrnyor 

Japonga -Sovı'etıer a 
sında ticari müzakere 

Tokyo, 21 (A.A) - Japon - So 
ticaret ınüzakerelerinin tekrar ba l 
olmasını büt\in Japon gazeteleri m 
nunivetlot karsılamaktadır. Assahi 1( 

tesi dh·or ki : Bu müzakerelerin tc 
başla.;.ası iki milletin aradaki dost! 
inkisaf ettirmek arzusunu ispat eder 

Siyru;i mahfillerin kanaatine l(Öre 
zakerelerin muvaffak olup olma 
uzak şark vaziyetinin göstereceği 
şafa ba,,dıclır .. 

- ------
AslıePi 11e bafnti 
görüşmeler 

Saigon, 21 (A.A) - Fransız Hind 
,~isi vaJic;j amiral Decoux askeri ve 
ri ~cflerin bugü;, yaptıkları bir içti 
rıyaset etmiştir. Ilu içtimada askeri 
sı~ asi vazı yet luı k kında ııörüşiilmU 

Siyam tefızlp ediyor 
Bangkok. 21 (A.A) - Siyam ha 

ye nezareti Japoııyanın Sivamdan 
a<kerl taleplerde bulundultu ha 
ı.·kzip etmektedir. Salahiyetli m 

Mecburi aslıerlilı ·ı d,, Sivamın ber n~reden gelirse 
Malta. 21 (A.A) - Mecburi askeı-lik a>keri taleplere kar.;ı duracailı 

dün Maltada ilan edilmiştir. edilmektedir. 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜN MATİNl!.LERDE. ' İTID!\RliN 

Dünyanın en kuvvetli, en kudretli, en şöhretli iki dansöztt.. 

FRED ASTER • EI,EANOR POWEL 
Bugüne kadar benzerleri ara"nda er çok pura sıırfcdilcrek yüz defa d~ 
kuvvetle harikulftdc bir ıı\izellikte nlarak dovıılmaz bir nefasette yaratılaJI 

BRO MELOD 1940 
$AHESELER SAHESERİNDE 

FOI<S JURSAL'dn en son ve mıibim harp hal)('r)eri ... V. S. 

SEANSLAR: Her giin 1.45 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DA.. 
Cumartesi ve Pazar ııiinleri 11.30 •e 1.30 DA BASLAR.. _____,.,,.. 
Dh<KAT : Haftanın her giinünde ilk seanslar UCUZ HALK MA'fl"'~ 
LERİ'dir .. Fiatler : Birinci 20 .. Balkon 25 .. Koltuk :ıo KURUSTUlL. 


