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Maniaa Kı?..ılay kon
gresi lop/andı 

~ 

ABONE SEBAfTI ANKARA, 22 (AA) M. ıusa \'Uaycti Kw-
lay kongre.! dUn toplanarnk bir senelik mesat 
raPQıunu ve hesabatı 1a5' n etmiş ve yeni ida
re he.\ etiyle kongreye ı.tirı •tk delegeleri s~
mlştir 

OEVAM MODDFJI'f TUrldye kin Hariç için 
8.nelik....... 1400 2: 
Altı aylık........ 750 1 

~ 
GUnü JC~ nüshalar (Z6) tıırıqtur .. 

TELEFON:Z697 --------' 
ilan rnünderccatından mcsuliyet kabul edilmeı. Cilmhuri11etm "e Ciimhuriyet eserlerinin be~i şnbahlaTı çıkaT şftla.n gıızetedıT 

AMERl1AllN UZAK ŞARIA 
DAi R IARARLARI 

japonyaya ve 
Sovyetl~re ihra

cat tahdit 
olunacak -·-

' (' r lrn r de bır gön. n I AmerUıa Havay ve Fili· 

rnavutl1 kta 
bir imha harbı 

Af rikadakl harp vazigetl :~~e'::'::::::: .. ~ı:.::: 

-- Kismayonun 
. karşısındaki 2 
ada da alındı 

tayyareleri gönderecelı 
Londra 22 (A.A) - Taymiı gaze

teai Vatıngtondan iııtihbar ediyor: 
Amerikan gazetelerine göre ayan or

du encümeninin 20 ,ubat gizli toplan
tıııında Ameriken orduııu genel kurmay 
başkanı general Marıal pasifik mınta
kasında Amerikan kara ve hava kuv· 
vetlerlnln derhal artırılması planını an-

Almanlar böyfr. bir ihtimale 
mani olmağa çalışmaktadır· 
lor. Fakat General Kavalle
royu nihai hezimetle karşı
laşmaktan kurtaramıya~ak

-•- ]atmıştır. Hera1d Tribun gazeteıılne gö-
,. • rt- Amerikan başkumandanlığı paaifik 

larclır. Cenubı HaJJeıisıanın 1$• üslerine. bllhaııaa Havay ve Filipln ada-

-~~KE'l' niLGi ' gall holaylıqıı. CeralJup lanna e~ a~n alatem ~ombardıman 
ta Jıalyanlar teslim tayyarel~~ı gondermek fıltrindedir. 

\ . Rciııicumhur B. Ruzvelt. gazeteciler 
' ııın!ıi twu •c.:rdl~ ınii~~dcles!ndcn oımağa malılıtim.. toplantısında, gizli içtimada milli mü-
la~ t!l'rn (('rck j(al) n ılr 7~e~ılane, hı! ~~1• Londra 22 (A.A) - Nairobidcn bil- dafaaya ve inşaat programına dair ve-
. •?' 8 mecbur ctnıeı. 1\ 111• nzıler~n dirili\ or: İngiliz hava kuvvetleri ku- rilen hahatin harice ıızrnaaından d l • 
'1nıdı\c kadar bao; \ nrdukJarı tazyık d ;ı v f d bliv d O B 
~toılları iflas etmistir. Beşinci kol Yu· di~lan. a~ ıgSoı tar"..:1:~1 ardn ıu te btg nfrieııre- yıl arlyan or" u encümeni azalannı, gaz~ 
hanista d t t t B d tabi mı~tir- n J(wue c eenu A ka te e ve Hmerikan radyoııunu tenkit 
ldir ,.
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110t!111?m~ ır .... 1

1! 
1
a ........ ...: tayyareleri şiddetli hareketlerine fasıla- etmiş ve bu bapta veerllen malömatın 

• .a nnn nıı e ı uzumsu... ur n ..... "... b. ı 1 l'si H · h ... 
lıarbinc ntılıııı deiildir. Bu harbe ne sız . ır ~rette ta yan soma ı :-'e .n- gayrı a~rl oldugunu, fakat gizli rapor-
~ibi artJnr h;inde mecbur edildii:.;ni. is- be~ı!.tan Uz7rinde .devam ebnişlerdır lara müteallik ifşaabn millt müdafaaya 
tıkliUini tehdit eden tehlikelerin lırıkiki Cenu?! Afrıkaııın b.ır bombacı hava t~- [ Sonu 3. cii Sahifede ] 
lllahiHtini bilmektedir. O bugiin ) nlnız şckkühl Robn sehri mın~a . dil
kendi varlığım miidafaa etıni) or.. Al ni man kıta lan tecemmUlcnnc şidd~~ ta
tanıanda Faşizmin Arna\ utluğu U:\ ak arruzlarda bulunmuş ve bir mudaf?a 
bastığı gıiııden beri huzurunu ka' 1K'den m~'~ilnc biı cok tam isabetler kaydedıl-
Ban·~-ı h' k"h t k r1 w mı'>1tr. 

U\ilJl an ır .. us mı 11 ıınrmgn S 3 CÜ S h.J d 
ealışıyor. onu • 4 _ı c ı 

Alman kaynakları, aglebi ilıti
•ale ıore bir kun et gcistcri İni' 
~e hazırlamak İ(İn, mutnd tahyn· 
~ \n!JHHM. 2QG W. ~ ..... 
lnırlU. ani •-1111 116Y11 YananlsCana <'!· 
karılmak Uzere oldulu hakkında baıı 
yalan hnberler layını lardır. Ro terin 
derhal tekzip ettii:i bu h:ıber bize Daııi
ın:ırkn ~e ~orvcçiıı istiliisınn tekaddiim 
eden &!iinlcri habrlatmı tır. 

Acaba diyonız, Almanya ınulmylel 
bir fnJriliz hareketinden evvel B.ılknn· 

Yeni Japon slJzleri ___ .. _ 
Kimse bizden 
endi~e etmes:a 

diyorlar •• 
-· 

lngiliz tedbirleı·ine 

teessüf ediyorlar 

·-aı-·-·-·-·-,--·-·-·- -!J-·-·-.. 
Yeni ziraat 
makineleri 
Bir kıımı da Ege 
laavzaıına verilecek 
Ankara 22 (Yeni .A!ır) - Bu

gUnlerde memleketimize getirilme.si 
beklenilen soo pamuk ekme maxi
neal maliyet flati}'le ticaret VekAleti 
tarafından mUstahsile satılıp dağıtl
lacaktır. Yeniden s~ ~olan 
SE."lektörler de Adana, Tarsm, Mer
sin, Osmaniye, Reyhanlye, Aydın, 
Manisa, Salihli, Torbalı, Balıkesir, 
Gazi Antep, Antalya, Nazilli pamuk 
çiftliklerhıe dağıtılacaktır. 

l laraç hareketi yok 

In,ilizler seli
niğe asker 
çıkarmadılar 

-· 
B. Hitlerin Türkiye 

hakkındaki kanaati •.• 
lnra sa1dım1ak nu istil or? - ··- ·---Bir hami (?) rolti takınnrnk Balkan· 
ların selameti nammn (?) mcşwn pro
klerini tntbike mi lıazırlaml or? 

.Japonlar cenubi Pasifi· lngiHz Nil ordusu BaJ· 
Jıe yüz binlerce aslıer hanların vaziyetini 
yığmıı bulunuyorlar deqişt8recelı mevlılde 

Tokyo, 22 (A.A) - Hariciye nann Atine. 22 (A.A) - İngiliz kıta-

lngili.t kralı ıahil müdafaa k"1Lmandan
Iamıdan iz.a1uıt cıltT'km 

Son Alman hücumları 

Cenubi Galde 
bir şehirde yan

ITTnlar çıktı .... 
B. Çörçil cenup iıtih. 

kam/arını gezdi 
Balkanlar sulhu, hiç şuphe edilemez 

ki bu suale crilec k ce\aba bağlıdır .. 
Zira kim ne derse desin Balkanlarda 
1Ulhu tehdit eden yeı:nnc devlet Ahnnn· 
Yadır. Almanya Balkanlar sulhunun mu
hafazasını kendi menfaatine mm•afık 
lınlduiu mUddetçe bu sulh dernnı eder. 

l\l::ıtsuokn gazeteciler toplantısında l·ap· lannın Limni adasına ihraç edildik-
tıli'ı beyanntta Japonyanın Uzak Şnrkta l • d d · h .. •· - -
İn~ltercli \e1ı:ı Amerikayı cndişcle erıne ve a .ayı e~ız v~ av9: ussu İngUterede Ölen Ve ya• 

Balknnlanıı kendi içinden sulh için 
tehlike tasavvur edilemez. 

BulJ?ari tan, tnnmız fikrine ale~lıtar
dır ve Balkanlar sulhunıın ihl.ıl cdilmc
lbesinl şiddetle nrzu etmektedir. 

l'tıgo lavya, biı}iık komsulnrille dos
tane mUnascbetler idnnıe etmek arzusu
ba rahnen i tiklUlinin, topraklannın te
cavUzden ına uııiyetini istemektedir. 

Türkiye harbin Batı anlara l ayılmaM· 
na nı·mi olmak ı ·in Rnlkım de' letlt'rini 
~Yni merıu re ctrııfmda biri tirmcğe ça
ac nıakb b rabcr müttefiki rinc karşı 
taalıhUtlcriııe sun ıkı ha "•hdtr 'c biteli· 
lelerin muh em l inki nfmı büviik bir 
ha iyctlc t ıl 1p ctı kt dir. 

Afrıkada 11 c ılızlerl! zaf erlCT temın eden 
hnpa atorluk askeTlerinden bir tip 

B. Edenin seyahatı 

In2ilterenin 
zaptettiii top
raklarda 2Ö'ıÜ 

vok ••• . -·- -
Yunani t nıı gcli ı o nı'h' ·n teh· 

dıtlerine eh nunhet \crn eden kurtulu 
dav sını t hrık1n 1 <'ttinne.i:e c lı.mak· İngiliz hariciye nGZIPI• 
tndtr. _. .b 

llulisa AJnıaulor Balkanları Danl· nın &1f yada bazı yerleri 
marka ve No~ec; R"ihi ~fil al'lıy:ıınıya- gezmesi mUfafentel =· hf aztr eğer hakikaten Bal- Kahire 22 (A.A) - Evvelki giln Ka-
mislerse ta~;;:11:~ ~areket~-~arar ''e~- bireye gelen İngiliz hariciye nazırı Ednn 

r 111 aısan auıhnaz hır d'' bUt'I U --1- rl l 1 h kk ınnku cnıetle knr ıla acakl d V un l n g n ~e mese e er a ın-
c:ak 0 zamnn Orta Şarkta ab~nd~kb~ da konuşmalarda bulunmuş ~e bu rne
Par]ak zarerlerlc mihverin bütiin hesap. yanda hilr Fransız kuvvetlerinin yakın 
hınnı altıist eden ,.c imdi gözlerinde ş?.rk ~u~andanı general Katru ile de gQ. 
devasa bir km ,;et mehabeti taşı~ an Va- ru :onustur. Nazırın hareketinden evvel 
\'eli ordularını kendi karşılarında hula- Trablus arptc bazı mmtakalan ziyaret 
caldardır. etmesi muhtemeldir. 

Biz B. Hitlerin bu ihtiınalfori hesap ~ALKAN ARDA HEYECAN? 
ederek Bnlkaıılarda aiır bir seı-ı!lize te a~ ~2 (A ) - BasJer Nahrlhten ga-
airn1ekten sakınacağını iimit etnıclt iste· zet~sının Budapeşte muhabiri bildJri
riz. $una kaniiz ki bö~le bir scrgUzeşt, yor. 
•"kerlik sahasında Alman'a~-ı büyük Eden ile general Dil'in Kahireye rnu-
.tnikya tıı zalf düşüreceği ~bi sil a et sn· \ alatları '?:ılkanlarda heyecan uyan. 
hasında da nılhvcrio iimitlerini tanıınar cur nıştır. Zıra F.<ienin Kahireye ~aptığı 
edecek lCP:\eni bir 'azi1et larntacakbr. b~ndan evvelki ı.iyareti takip eden hA-

~klı selimin zaferi olarak Dnll.nnhır dı ler her kesin hatırındadır. 
\'~ıu~eti daha ziyade knnsmazsa Yuna· tNG!L'l'ERE H1Ç BtR 
;~~anın önıiınU7.deki ayla~ içinde İtnl· TOPRAK 1STEM1YO R 
. beordu unu Arnavutluktan tardetmc- Londra 22 (A.A) - Hariciye nazın 

: klenehilir. Kışın en sert Bl lnrında B. Edmin genel klll'J"" J v ba~kanı iJe biı-
~:~avu!luğun en da tık bölgesinde ~- liltt Mısır seyahati ln ,iliz matbuatında 

dıkkat muvaffoktyetler kazanan dı nt uyandırmaktadır. cTaymis> ga
. n °İın ordu unun bahar ge1incc hanı le· • si ba mak lesinde diyor ki: Şimali 
"'ttdıa~ kat daha $İddet peyda edece .. · "e arkt Afrikada İngiliz zaferleri or
ı.. IJ Iıbktır. İtalyan genel kunnayıuın taya muvakkat bazı idari meseleler çı· 
t c. ~C:- ka~'i neticeyj ücı1 edecl"k- karm ktadır. Bu meselelerin blr kısmı 

er(gSösieriyor talyan or· R Ed nin hariciye nazırı .sıfatJyle, şizn· 
onu ~ • . • 

dü~iircce~ h~ lıan~i bir tedbir alnıı ~!- olarak tahkim ettiklenne ~aır ya- raıananıar. az faJıat 
duğunu ınkur etmıs. in~ltercnin lu· bancı radyo tarafından verılen ha· ' • 
zum uz tedbirlere tevessül etmesini te- beri ve general Vevel ordusuna hasarat oldulıça IJüyüJı •• 
essiiflc knrsılnmı ve !!erek fnı;ıtercnin I ')' kıtalann y . Londra 22 ( l\.A) - Hava nezareti· 
gerek Amerikanın japon efkan umumi- mensup ngı 1~ m unanıa- nin tebliği ı 
yesini talırik edecek tedbirlerden içti· tana gelmek üzere yolda okluklan- Dün gece cen"ubf Calin bir ıehrine 
nap cdecckl,.ri timidini izhar etmiştir. na dair aynı kaynaklardan verilen diioman tayyareleri Uç buçuk aaat atiren 

CÖNDERDIKI.ERI MESAJ haberleri Atina ajansı kat'i surette blr hü~u.m~a bulunmu;ılar, atılan yük
Mntsuol a son Japan teşebbUsUnden telczibe mezundur. aek infılakli yangın bomb~a~ mesken-

de bnh ederek demıstir ki : BALKANLARDA V AZIYETIN lerde ve ticarethanelerde btiylik yangı!1-
- İnı::ıltere hariciye nazır 1 Edene ANAHTARI lar buııule getirmiş, haaar vukua gclmış, 

gönderdigım mesnida vakıa bir müddet- bir kaç ki§l ölmüş v yarruanmışhr. Ge-
len h<-ri di.ınya sulhu hakkındaki ~örüş- Nevyork 22 (A.A) - A!keri ce oarkf lngi)tereye kısa bir hava hticu· 
lcri 1Uih ttim. Fakat bu mesaj Avrupa [Sonu 4. ciL Sahifede] [Sonu 4. cil Sahifede] 

r So ,, 4 c· Srıh frde 1 

ALMA LAEI B L Al 
PROGRAML~ftl EDI ? 

Ta~~m·se röre 
evveli tehdit, 

bu para etmezse 
taarruz! ---

Almanlar BuJgarlstana 
girmeğe açdıça hazırla
nıyorlar-Yunan cesared 

sarsılmadı.. 
Londra 22 (A.A) - İngiliz gazeteleri 

balkanların vaziyeti ile muhtelif kay. 
naklardan Almanların bu mmtakadakt 
askerl faaliyeti hakkında gelen haberle. 
rl ynkından takibe devam ediyorla. 
•Taymis> ga7.etesi bUtiln bu şaylalanıı 
ihtiyat ka} di~le telakkisi lazım geldili 
mütaleasındadır. 

•Taymi gazetesinin diplomatik mu
barrirı diyor ki· 

Almanlar Bulgariıtana girmeli 
için hazırlıklarını açıkça yapıyorlar, 
Faaliyetler.inin bilinmesine ve battl 
büyütühneaine biç bir itirazda bu .. 
lunmıyorlar.Maku.t.lan balkan meme 
leketlerinin sinirleri üzerinde mtleeo 
ıir olmaktır. Y unanistanı korlrut.. 
rak ıtalya ile ayn bir ıulh yapmafa 
meCbur etmek istiyorlar. 

Yugoslavya, Bulgaristan ve Ya
naniıtan hakkında çıkanlan pyia. 
larla ıinir harbı ıiddetlendirilmekt .. 
dir. Almanlar bu suretle Yunanbla. 
n ve diğer balkan milletlerine, e.. 

f So 1 4 <'ii Sahifede l 

SOHDAKIKA 
• ••••••••••• 

Sofyadaki in~· 
liz sefirine 
ne oldu? _.,.. __ _ 

Sel irin vaziyeti kat'. 
iyen vahim olmadıfı 

bildiriliyor 
Londn. 22 (A.A) - Londrama ..._ 

blyetli makamlanndan itrenlldiline ti
re BulJaristandaki lnKiliz el(isinin ...._ 
dye6 hakkında ~imdilik beyanatta bQ. 
lunınab bnkin yoktur. Elçinin 'niyed 
lcat'iyea •ahim değildir ve Bulprlsta. 
nm battı hareketi ne olacaiı belli oım.. 
dan da bu vaziyet ta' aunh etmiyecıell 
tir .. 

Elçiyi bu bapta bir hliküm vermelıi 
tl.ıere yerinde bırılkmak lhundır. S... 
yet Bulgaristan istilllya uğrar ve dU..
man tarafından i$gal edilirse İngiliz o 
~l o zaman Bul~ari.standan ayrılır. 

Arnavııtlukta 

harp vaziyeti 
Atına 22 (A.A) - Yunan resm! te& 

Uği: Cephenin ban mmtakalarında mah. 
dut devriye faaliyeti olm~c:hır. Bm 
mıntakalarda pivade ve topçu atep teati 
edilıniftlr, ··-·- _.._,._.,._._.._......_._._ 
~~ --·-



Si'. tFE 2 YENi A.SIR 

CE LA • ŞEHİRH DERLER. 

2lSUSAT PAZAR 

Arnavutll-kta 
bir imha harbı 

-·-AtlA ALI ~i· 
Yazan: Şahin Alıduman Tek ekmek usu-

)~ 

•• iKİNCİ Ki.SiM •• Çocuklarımız ve havaeılık . 
Almanlar böyle bir ihtirrııı 
mani olnıağa çallfmaktad 
lar. Fakat General Kavall 
royu nihai hezimetle kat 
/aşmaktan kurtaramıyaca 
tardır. 

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

Genç 
11 lü pek yakın-

Osma!!! boğmuşlardı da başlıyor Yakında ordumuza ikin
ci bir lzmir mekteplileri 

tayyaresi verilecek 

Vstelilı Cebeci .bcqı, esfd padişahın burnunu ve 
lıulalılarını da lıesfp almıştı!." 

Valide Sultanın yanından ay•~lan Da- kapamıştı ... 
vut paşa hemen k~tu •• Genç Osmanın Osmaııla birlikte gelen yeniçeriler da· 
bulunduğu mahalle vararak orada du· ğıldıktan sonra Davut paşa, yanına C' 
ran Cebccibaşıyı yanma çağırdı Ve becibaşı ile Kclender uğrusundnn başka 
çok yavaş bir sesle onun kulağına bazı dah:ı bir kaç kişi aldı .. Taş merdlven
ıllzler sllyledl... leı-dm çıkarak Osınanın z.ındanına gir-

Davut p;ı.~adan gizil bir em'" telakld dileıı. Gene padişahı öldUrmek için. hep. 
eden Cebecibaşı birdenbire ortadan i lıirorn onun Uzcrino atıldılar ... tkln
kaybolmUJtu. Fakat biraz sonra, ellide el Osman önce len neye uğradığını nn
blr kement olduğu halde tekrar görün- lıyımı:ıdı .. 
dil. Ve kemendi hemen Genç O<ma.,m Sonra işi nnlaycp hayatını pahalı sat-
Ozerlne doğru fırlattı... ın.ak istedi.. 

B reket versin, Osman kemendi eliy- Düşmanlarının Ustilne bir arslan çe-
le yakalıyabilmlştl.. Yoksa b" arenln işi- \ ildııdyle saldırılı .. 
ni hemen orada bltircceklardl .. Çelik gibi kuvvt'tli sinirlere ve demir 

Go c Omıan bu işin Davut paşa ta- kad:ır sağlıwı p.nularn ınali1c olan Pcnç 
rafmdc:n verilen emre müstenlden ya- Osman daha ilk homlede ç, ceibaşı~·ı 
pıldığını ae2ert'k pa;ay~ hitaben dedi ve ti7erine saldır~ ı di<t r l,ir horifi ;·C'r~ 
~: .~. 

- Tuu'. Yazık san ! .. Bend şı.ndi- Fakat onun bu 'nuhvcmeti uz~;ı ~ 
ye kadar ne fenalık gördiir• Evvelce ıı edi K•lcnder uj;'!'usu birdenbire genç 
aleyhinde şlkllyetler olduğu halde bun· o,.,y,onın nazik bir ~-erini kavradı. Bu 
tara ehemmiyet vermedim V< .:ına do- ıkıştırmanın t ·dit etti"i acıya daıan3-
kunmadım .. Şimdi sen bu y3ptı~ım iyi- mıyan hlinkir yere yıkıld 
ilklere kaıııılık olarak heni öldürtmek Katiller .zavdlının llstiin<> çul!andı
lstlyorsun, Doğrusu senin bu kadar nan· ! r Ccbociha : kemendini kuilanmağ.a 
kör olduğunu hiç tuavvur etnıc,dim ... \akıt bulaL!!di Onu Osmımm boğazı-

Sonra orada bulunanlara bakıp melfıl na taktı .• Vo bu yağlı kayışı sı'<arak 
bir hald& boynunu bUkerrlt devam et- g .nç padişahın ~lnl bittrdl... 
ti• Tarih sahifelerini ksralıyan en kor-

- Ağalar .• Ban& dokunu!mıyacal\ına kunç cinayctlerdrn !.irl. t le bu suretle 
dair teminat vermi.ılniz .. Buna ra !men ika edilmişti ... 
lfte görll~·orsunıız ld hana kıymak i•tl· tkinci Osman, yeniçerinin bozulduğu-
yorlar. nu görerek <mu ortadan kaldınnak lsti-

Ouk !hUyarları müdahale ederek Ce- ~-ordu .. Fakat gençliği ve tecrill.ıcsizli~ 
b~clbllfının elinden kemcnd! aldılar •·c ytlz!lııden. bu arrusunu ocıi!a vurmak 
hepsi birden bu hareketinden dolayı gibi büyük bir hata ' ledi.. 
Davut paıayı tenkit olmcı:e koyuldu- lşledlğl bu hatadnn ötürtl, hcnilz on 
lar: :ekiz yaşında bulunurken, btillerin kul-

- Aman.. Paf& hazreUerl .• Ne yapı- lruıdığı yr.ğlı kementle hoJ::nılmok sure
yorsun'. Buraaı böyle bir harekette bu- tiyle can verdi .•. 
lunulmruıının yeri mi?. Eğer 1.ıu İ!J dı.ştı- Eğer l!mellcrini gizlemesini 1.ıilse çe 
rıdakl asker tarafından dU)'Ulac~k olur- )"alllnda aklı başında bir ,·ezlrl, bir ynr
ııa sonra biç blrlınlzl •ağ komaılar. C'ek dımcısı olsaydı, devlete pek bUyUk hlz
elinl bu biçareden... ,netlerde bulunması umulurılu. Ç'lnkn 

Genç Osman lSl' aızlanınakta devıı:m zeki. ce..ur ve çalışkandı. 
ekrck ağlar gibi bir se 1 • C:enç Osmanı boğan kntillerdcn Ce-

- Cörtlrstlnüz, ağalar, diyordu .. Bu bccıbaşı ceblndm .. k.es~tn bir bıçak çı
ad- benl sağ bırakmaz. Ne!IC"t!<> mu- karın~, bununla o!Uniln lıunıu!'•t ve 
hak k bana kıyacaktır_. kul;ıklarlll! k ınlşti.. . 

Geılf Osmanın ded!j!i aynen zuhur et- \ c kcstığl hu et parçdarını bır .ıen-
ıclştı .• &titan Mustafa Topkapı sarayına dllı? içini! koyarak Yediku:ledcıı :yrıl
gltmek,.. padişah sıfatlyle oraya yerl ... mıı.ı. Cebeclbnş.~ ~unlan .sı:ıtan ~. ı!<ta
mek için ..e.ı camiden aynldıklan sonra fanın •na.,na gotUrtnf'k ıslıyord~. 
Sultan Osır- * Wt Pazar araba3ma -« Bıtm..U ~-
kodular. Oa\"llt .-.ı, c.becl'-fı, Ke
lender uğruau blrllk:O J ' • ouu Ye
dikuleye getirdiler. Kulenln içindeki taş 
zındaruı kapadılar 

* Yedikulenln adı. o devirde duyanl:ın 
korkudan titretecek de<ecW korkunç 
bir mana ifade e-dlyordu ..• 

Bu kuleye getirilip taş zındana kapa
tılan slya.t suçlular, bir kerre oraya ı:lr· 
diler mi, artık bir daha sağ olarak dısa
nye çıkmağa muvaffak olamazlardı ... 
Oraya girmek ya sonsuz olarak orada 
kalınala, yahut ta 11?'8.'!t gelir gelmez 
celllt bıçalb altmd" can vemıeğe mnb
kfım olmak demekti... 

Borsa 
üztnı 

239 F. Solari 22 50 21; 
234 Üzilm Tanın '9 :ı.ı 

oli3 Yckfın 
233i04 1 Eski \•ek(.ln 

No. 7 16 50 
No. 8 20 50 
No. 9 25 
No. 10 ~2 

ZAHIRF. 
25 Ton Bakla 7 
45 ton Fa<Uh·a 21 50 
00 ton M. Darı 8 !ıO 
55 Balya Pamuk 71 74 50 

5000 kilo Zeytlnı·ab 44 50 44 50 
--~--·-

VUciyet, lzmlrln fate 
mePZDlariyle ~olı 
aıtilıadar •• 

---<>--
İznıirde tek ekmek usulilniln t •bıki

ne başlanmak ilzcredir. Esasen dalın ev
\"el İzınirde ekmeklere cavdar kar~tırıl
ın:ıl!a başlandığı kin şimdi kolaylıkla 
veni kararname htikUınletlne uyulacak
tır. Vi!Ayet makamı İzın.irln iaşe mevzu· 
lariylc cok yakından al~kadar ol,,. L!a 
dır 

ithalatçı birlik
leri içtimaları 

yarın 

İhracatçılar birlilıleri 
umumi lçtlmaları 
dün bitti ... 

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

ralebe ta}lya,.e dernelııerı rürlılıa.şunun 
şubesi haline geti,.fliyor,. 

lzmir mektepleri tayyare derncklerı- Demdder bir ta.raftan teık.ilitını ya-
nın evvelce temln etmi o~<luğu varl- pıp kayda devaın eltJği gibi diğer taraf
Jaıla, ordumuza (lznılr ıncl<lepleri tay- tan da l•hsllAt yaptığı için Tiirk hava 
yaresi) adı ile bir ı yyare hediye edil- kurumu lzm!r vubesinde açılan derndı:
mi~ oldui(u malümdıır. !er h61lbına on b"f yirmi gün gibi kı

Bu defa Maarif müdürlyelcinin )ar- sa bir znman içimle hayli para yatınl
dtm ve mÜ.taharetıle derneklerin un1um mı.ştır. Bu arada Cö.ıtcpe kız· Amerikan 
mekteplerde daha şümııllii bir ş•kilde kollejind<'n 98 lira, llakinı.i)·etl Milliye 
ihyası cihetine gidilmiş ve hu mektep okulundan 61 lira 60 kuruş, Gazi orta 
bu i 1" h~t~al ~lmek üzere birer öğret- okulundan 34 lira, Cöztepo kr..t cnstitü
men B<'Çmİş hulnndu~undan dernekler aünden 18 lira 50 kuruş': Dumlupınar 
hütün mddcplerimizcle yeniden ,,.aslı ılk okulundan 15 lua. \lsanc .. k ilk oku
olarak kurulmakta ve havacılığın kıy- lımc!an 1 5 lira yalırılmışlır 
mt:t ve eheemıniyetini küçfik ya~an tak-
dir eden ,.e ona lı:arfı büyük bir sevgi Yavrularımızın bavıınlığa kar ı gÖ -
besliyen yavrularımız seve &eve d~rneğe terdikleti alaka kı$a bir zamanın mah
ka~~t t'Clilrn<:kte ve g{iı;üıtlerln<le dernek sulü olan bu raka.n1larla ölçiilehilece-

f Bn 'o tnfı 1. i Sahifccle J 
tlusu nıanen çlirümi.isltir, ı\rna,·utl 
mukııvemet<' calı.s:ııı kun·eUcrin 
kendilerine ne de seflerine itimadı . 
tur. General Knvftllerunun adetçe f 
kuHetlerle ~·aphğı elliden fıızln nı 
bil taarruzun ak.ımctl bıum ispat 
nıı·ktcılir. Ililnraf askeri ınii ahitle 
t.alınüıı1crin(_' ı:-iirc l~tuuınlıların hiLl 
bes n. ller.ıt \'e Avlonyayı i. ::al etıııf' 
mis ol.ıııaLırının •ebebl bu seneki nıe 
zııl knrılır. Kt \'Ok lddctli olmasa 
ftal~·aıılar imdi) e kadar bu bö1:: 
ılcnl•c diikülınfo, olacaklardı. 

A)ııi müsalıitlcı Balkanlarda bir P 
ınan mfıılalıalcsi bclinnedi~i tak~ 
Gt"ııcrnl Ku,·nllcro ordusunun bir iııılı' 
harbinden kurtıılrno.'! imkJlnsıı obcall' 
ıı.1 kani<lirler. 

$EVKET BfLGİll 

ÖLVM 
nadolu gazetesı neşriyat mü· 

dürü Hamdi ı "üzhet Çançarla ııe 
rimfz a"ukatlarından Cemal Çança 
nn kardeşler[ Kemal Cançar dün 1 
ıanl.ıulda ani olarak kalp sektesi 
df'n vefat e•mistir. 

Garbl Anodolu canlı hayvan ilu·acat· ı. .. ıı:ıdını taşıınaktadırlar. i:inden temin •dile..ck vnr!Jaıa göre 
~ılı.rı birliğinin elik umumi heye! Dernekler TüıkkUfunun hiıcr şuhc•İ yak<n bir zamanda (lzmir ilk okııllan) 
toplantısı dün vglcdcn evvel t\iccar bir· haline getirilecei!l için te kild.t nizamna- vt-ya ( İznıır orta ._.,.. ~leri) l'ldile ikin .. 

K e<lerdide uilesilo arkadaolarımı 
zın ac1latın1;1. İştirak edtt başsağlığı 
diJer!L 

!;klrri binasında )'apılmıştır. İdare he- mesinc uygun olarak lı.urulıoakıa, ka· ci bir tavyarenln ordumuza hediye edi· BİR r AYİN 
yeti ve mürakip ı-aporu okunarak lao;vıp yıtlar dernek heyetleTi tarafından e-snslt lf'bilece ';ini iiınit "ylrm~.k pek yrrlnde- rıp fakiiltrsi 940 vılı ınezunlarmdııtt 
edil= Ye idare heyetinin mesaisi tak· bir auretle tutulmakta Ye kaydedilen dir. fakhen{i7.İn ha.-acılığa ve Türk Or. Feriha DurııkoJ 60 lira ücretle Kotl' 
dırle anılmıştır. her l•l•beye birer ,.e.ika verilmekte- havu kurumuna kar ı gÖ•terdi!H canlı ya <loğum , .• ~ocuk bakanev\ ulstanlr 

!J.JO yılı blançosu d.ı. tasdik edildikten dir. alakadan dobyı tehrik •dn!z. ğına tayin edilmiıtir. 
sonra 941 ;·ılı bUtçesl okunnrak ta,,,·ip ---------------------------------------------" 
ohırunu tur. Yeni idaıe heyt:tiı.te DB 
Alp Ka-..adavut, Hakkı Ferhat, l\ltıstafa 
Baum ve Sad•k Yemeni .ccilnıişlerdir. 

Bu suretle ihracatçılar birliklerinin 
umumi heyet otplantıları $ona ermiştir. 
Yann ilhalatcı birliklerin umumi heyet 
toplarıtıları birli!: blnasındn l~ıpılacnk
tır. 

Çu,·al, kannviçc ve jut mamulatı hir
lii:i toplantısı saat 15 te, cay kahve bir
liAi toplantw saat l5.:l0 ela. manifatura 
birlilti toplantısı saat 16 da, ınad nt cş
;.·a birli~i toplantısı saat 16.20 ela, deri 
ve kösele b!rlil!i topbntt.>-ı saat l 7 de ya
pılacaktır. 

ilıtisat müdürü tetlıilı 
se}ltdıatine cıfu}lor •• 
!\-1ınt&ka ikUMtıt ınüdürü n. Kenıdl 

Tilkicioğlu bugün ik.tısat müdfü!il~ü 
ııııntakası clahi!indeki vilayetlerde on 
b .. $ gün devam edecek bir teıkilı: aeya
hatinr. çıkacaktır. 1k.t1qt nıüdürü bu
~ün ;\ydına r:idecck, oradan l11parla, 
Burdıır, n ... nJzli ve /\nt.ılyıı.ya "'r.(Clf"k 

i~ yerlerinde tctkil.:lerdc bulunacaktır. 
Deri ve oabun tacirleri iktısat müdür

lüğünde yaptıkları toplantılardıı nann
lar Ür.erindt- mütalı'ia beyan etmişler
dir. -
SON SEYLABIN 
ZARARI.ARI .. 
Valimiz B. Fuad Tuba! Baı;ama, 

Dikili ve l\1enf"ınende son fle)-·13.bın )'Bf>"' 

hğı zararları tetkik ederek şehri.rnize 
avdet e.vlemi•tir. Yollarda her türlü ma .. 
nil r ortadan lı:nldımmış bulunmakta
dır. Diğer irap eden tedbirlerin aJ.n .. 

Bornova suyu 
tesisatı 

Bornova ch·armıla Cam koyü ~·akı
ı ındaki hr,·elôn y!izUnden Bornova iç
me suyu l<'si"atuıın hasara uıtradıı'!tnı 
vazmıstık. Bornova belediyesi. haraı.ı 
olan UO m<'trelik bonıyu askıya alnıak 
suretiyle muvakkaten su tenıirı ('lnıi$tir. 

3ununla beraber tc-;b<ıtın bıı5ka yere 
nakline ihtiyaç ,·ardır. Bu da 5000 lira 
"ıfi.rlc yupı!acaktır. 

Polis divanı toplandı 
Polis dh·aııı c!Un 2hah F.mniı•et ndll 

kı.'iım riya5ctftı.de bir toplruı11 ynparnk 
oolis r cı Jrlarıııa e• C\7ak tizrr;ııde 
knrarlnr wrnı!~tır ----
BELEDİYE 
Reis2nin tefti~ıerL. 
Bele<lıw ıcisi Dr Behçet Uz ıliin M· 

hah mühendislerle birlikte muhtelif be
lediye in."3atını '°" bet-0n yollar lnsaalı
nel direktörü Cemil Tanrr Ceıedeye gi-

---------
POUSTE 

BİR KAHVEHANE 
KAPArlLDI ... 

Bu~ünkü mühim maç 

Altınordu mu kazana
cak, yoksa Göztepe mi? 

--- X•K----
Göztepe itirazı sayesinde bir puvan lıazanırstl 

ve bugün Altınorduyu da ).1enebflff'se fz. 
mı.. ilıincisi olacalı •• 

X·K·-------. 
940-41 sene•i lık nınçlan bugUn yapı- mi ti. GöztcpPli.lcr, bu maçta Ateşlilerbl 

lacak olan Altınomu - Göztepe ve Ateş- ga ·rl nlztımt oyuncu oynııttıklamu ilr 
Demirspor .ııi•sahıkalannılan sonra nl- riye siirorek itiı'azda bulunnıuşlardıt• 
hayetl<!necekt.ir. Btı~üııkU maçlann en l~ie masa faslı budur. ~·t"t Cöztcpenı
mUhiınmJ şüphesiz Gözt(-pe • Altınortlu ittı11zı knbul edilir ve Qi;ztepe bvradııll 
ma~ıdır. Bundan en•Pl oynanacak .'\~-.da bir pU\·an knzanır . .a bugiinkU maç-U 
Demirsp0r kın·§ılaşmrsı. her iki takımın Altınorduyu yenılii\i takdirde tzrııll' 
pu•·an cııtveUcrind ki vaziyetl•rinde hir ikincisi olal'ak ·:nılU küme mUsabakala
deği,ikHk husule gcUnniyl'c,k \'e ne rına ,J:ıJıil >l-ıcai< demektir. 
Ateşl dijrdlinctilükteıı, ne de D 'mirspo- Yani bir t.1$la ild kuş \-Urulmuş ola• 
m .!IDnunculuklan kurtaramıyncakhr. cak+ır. Bu sebeple bugün Altınnrduyıl 

Karşıyaka~·a gellncr; fuar ku •ı , .• yenmek için hlitlln kml:ırivlc.> oyn•yac"' 
.,iJt ınac:Jarında mu\•affnkıycfl+">r ~östC'r- ~ı siipheıı;;izrlir. 
mcsine r:ığmen lik ınüsahakalarını'o her C:eloliın Altınnrdunun \'azlyetine· hl• 
nedense muvaffak olamaıruş ve Demir- rinci dt:'vı·ede ka1'51la•ttğı C:öıtepeyl bit 
sporn karşı eldt:' ettil•l yegAne galibiyetle golle n oğlüp E'hnişt!. tttraf etmek ınzı111• 
!!Onunculuktan kurtulmu•tur. dır ki önJen Cöztepe Ç<>lı: güzel oynıı-

Lil< maçlannın bn•ında ~elen Alta3• mL• fakat Altınordu maçı ltauı.nnıntır· 
is•, tahil'I mah•usiyl<', ununu elom!ş, Bu ı:nlibiyet Snidin otuz 'lletrı>den a!!t• 
eleğini n.•mıs h!r hnlde beklemektedir. ğı bir golfo elde c<lilebilmlştir. 

Burada llldUrUlen adamların ke.!k 
boslan ve kanlı ııllvd~lerl zındanın alt 
kDtını!akl kıınlı kuyunun içine atılırdı .. 
Bazı adamlar knnlı kuyunun dibinde bir 
!Ağım bulunduğunu ve deniz sularının 
hu yoldan gelerek atılan ha•ları ve ce
&ctleri alıp g6tilrdilltilnll iddia etmektr 
L:lilcr Kanlı kuyunun bulunduğu alt 
bttan sonra ik!nd katta mahpusları 
kn.,,adıkları asıl zındnn bulunmakta idi. 

Deniz 
maıu için valimiz alclkadarlara dir~ktif. 

• !er verınİ§tlr. 

Gaziler caddeoinde 29 7 sayılı kah
vehanede kuınar oynandığı sırada Yu. 
suf Hakkı Cüleryüz, lbrablm oi<lu Ha
san F.ngenci. Aziz oğlu 'il.lif Ferhat. 
Şaban oi;lu Sami Y ediverr-n ve kahve 
sahibi Sabri Yenliç •nç Ü•IÜ tutulmuş
lardır. Suçlular !\.1ahkcmc)'c ,·erilmiş ,..,, 
kahvehane kapatılmı,tır. 

Si3-ah beyazlıların 9 I0-41 sen<'SI •anıp!- Fuar kup'1.<l ,.e sllt maclarında raklP' 
\'Olllukları dün <Jp ya1.dı;!ıınv. glhi rnU• !erini sa~·t fark!ariyle ma/!J(lp roettk hl~ 
hakkaktır. Şimdi kcııdikri için söylen.-. )·rııilmiyen lacivert • 1tırmızı takım, ~ 
cek yegfıne siiz; millt kUıne ınlisa'>aka- rna\.'larıııda lılrdc-nblre ınUsktil vaziyeti 
larında da muvaffakıyetlerlnin temadi- dlişınli.şHir. Takımın bdli başlı oyuncu• 

Kalın taşlardan vUcuda getiril:nlş da
racık bir oda .. Bunıın kapısından 112-'<n 
hic bir menfez! yoktu .. 

Burada L"k yakmağa !Uzum ııöriil· 
medi~I lçin, kapıyı kapadılar mı odanın 
içini, mezar karanlığı gibi, göz ııözll gi;r
miyecek ..t.•ı"<'e<.'de ko;.,ı bl• slya!ıl•k kap
lardı ... 

Buraya kapııtılanIDr artık bir daho 
aydınlık ve ı.şık yllzü ııöremezlcrdi 
Kanlı kuyudan bu odava kırk ayaktan 
mUrekkep taş bir merdiven vasıtasiyle 
çıkılırdı .•.• 

Genç Osınanı Y edikuleye getiren Da
\"tıt t\.'l~ onu l~f> hu f.Alll z1Manın icinP 

Gazinosunda. 
Perşembe aJışamı 

EGLENCE 
Gecesidir 

Masal• yenıefılldfr .. 
ıııı crıtn euoeı anqaJe 
edUmesf Pica olunur. 

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

i ! BUYUK ı:iKA'\.E i i 
• • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Gençlik Günahı 

-8 
.. _ Bl!--ıu biı..e ın~l-unsun1 dostı:·n! 

Hatırında olsun! D;,,lanla ben seni ele 
vermedik. Yoksa. sen de bbim gibi oa 
seneyi yutacaktın. 

Buzlu bir ter alnını; kaplıyordu. Ba
cnhlanmın ke..Udiğini blssediyor<ium. 
t'rpermder gcciriyordum. On ~ene! An
ak ~imdi bir fir.ui olduğumu anlama· 
,a be lıyordum. Adalt:'tin elinden kur· 
' ,lmai\a mu,'affok nlmuş'um. Fnkat be
ıi bir yakalarlarsa ... 

KUçUk bir teb~ssünıle Hasan dev3m 
1ti: 
- Eski adaıda•larma sırt ·çcv!n!!'ek 

de&~ y:ı! Hap!Sten çıktık çıkalı ken
dimizi toparlıyamadık! Bize para ıa. 

YAZAN : Uç YJl.DIZ -
7I!ll! 

Boihık hır le ııordum: 
- Ne kadar? Beş on kuruş bir tasar

rufum var, fakat ytlks .. k bir yekôn tut· 
n1az! 

Çok iyi tanıdığım i.slihkarlı bir ı:ülUş
lc gtildil ve yann bir tilktlıı:lU. 

- Aptal! Senin tasarruOarından bize 
ne! Onları çocuğuna Mkla! Ha},r, bize 
Bzım olan şey ..• 

Dostane bir tavırla koluma geçtl 
Gayri iradi, titredim. Bunu glSrmemez. 
lil.."ten gelerek bana daha ziyade ııokul· 
du ve tenha kil~ bir 90\a~ d~ be
n! silrtiklcdl .•. 

- Bize !Azını olan şey, könıellce bir 

--------
FVARMVDVRV 
isriFA ETTİ 
1-laher aldığımıza göre İ.lnlfr tdıtcr· 

nasyonal Fuan ve l'urizm müdürü B. 
Efdal Kemeç istifa eylemivtir. llel~di
ye rcia muavini B. Suut Yurdko, ,ı fuar 
müdürliiğiinü vek31etrn idar~Yf' ba"la· 
mıştır. 

-----
Gelenler. Gidenler 

Maııiaa. mebuau B. Hüanil Yaman An
ltaradan tchrlmlze gelml tir. Aydın me
bum B. Aılh Sırn uvent lıtanbula, 
Beden terblyeııl umum mUdilrlüğü lzcl
lllı: mildüril B. Vildan Aşir Bo<lruma 
gltml,lerdlr, 

CAMLIKOYDE 
BİR DAM YANDI •• 
Kuşııdasının Oavuılar nablyerılne bağ

lı Çamlıköyünde Murat adında bir a
danı hayvanlarına }'~m vermek üzere 
ahıra girdiıl;j •ırada e-llndekl wigaradan 
kuru otlar tutuşmu ve dam tamamen 
}·anmıştır. Hayvan1ar kurtnnlmı•tıt. 

KAHVEHANEDE 
BiR VAK'A.. 
Bayındır kaza,.ının Kurt nuıhıtllesin· 

de Hasan oğlu Demir Gökçe ve ayni 
mahalleden Y qar oğlu Necip Över, 
Celll oğlu Ahmet Şcntürkü kahvehane
de ha11na sandalye vurmalı: mretile ağır 
ourettc yaralamı,lardır. Su~lular adliye
ye verilmiştir. 

paradır! - Haydi, şu kahveye girsene, balıe-

sini temenrl etmeldir. !arı askere gitnıi -!erdir. Gideııleıin yer-* !erir,; dolrlurnıak !ınkfını elde etlile-n8" 
Yukarıda. buııünkU karsılaşınalarcn mt<tir. 

en Hıemıniyetli.<inin Altınordu - Gözle- G>Ç n hıı.ftaki kadrolara göre; Göztı.
pc maçı olduğunu yazmışlı:n. Bu maç penin seyyul bir takıma malik oldu~ 
hakkındaki ~;Jı.,I clil.şüıwderimi <le kı- •e Alıınordu)·a n"7al'I!n dalı.~ kuV\·etll 
saca lıülasa edeyim: bir ruu.ızara .orzettiği görtilür. Buna nıu-

A~~ıılakl pm·an cetv<.>line ı:ıöz gezdi- kıılıil Allınordu da mildafaada Adil•• 
rilinc" Altınordunun 2:J Ye Gözh•penlıı hlicuın hattında Saide ve Hamdiye !stY 
de 20 A puvaıılaı~ olduihı g<iriilür Ya- nat et.mekl.-dfr. Dugih de en bü}·ilk l,jıl 
ni ceh·eldeki vaziyete göre Altınnrdu Sr.il!e olduj!unu söyleme] te Altınordll" 
lc'lıine ve Gi;ztepeııin ıfo alevlıine nlarak lulnr ıniitteffiktirler. 
~ pu\•anlık hir fark van.lır. <ıu halde bugilnkU revanj maı;ınclt 

Fakat l.ıu, cetvele ııöredir ve şimdiye çuk heyecanlı Anlar gt'Cirece-1< olan ıld 
kadar sahada eld" edilen bir neticedir. takıma da mm·affaln}·etler temenni et-
Bir de bunun masa kısmı tarafı var ki mek !.!lzımdır. Ha.kem ve O}-UnculardJll 
tahakkuku halinde Gözt<>pe bir pumn zevkli ,.e heyecanlı hlr &por gUnU ys<at' 
kazanmaktadır. MaHlm olduğu üzere malarını dilerim. 
AtPŞ • Göztepe maçı beı-abcrlikl" bit-

Pavan cetveli 
AGAH BARTU 

- Fakat!.. canım. Dlşlan Mustafa bizi bekliyor. 
· - Dur yavrum, bize maval okuma~ Birbirinizin ellnl sıkmakla memnun ola- Kulüp 

zahmet etme! Fabrikanın bUyUklerlyle, caksınız! Sonra bize bir resim, yalnız 
mühendisler ve kasadarla aranın pek küçük bir reslmceğlze çizeceksin.. 

Oynadığı 
Oyun 

Altay 
Altınordu 
Göztepe 
Ateş 
Karşıyaka 
Deınlrspor 

10 
9 
9 
9 

Galip 

8 
6 
5 
8 
1 
o 

berııbor~ 

1 
2 

l 
1 

31 
2!l 

10 
10 
10 
ız 
38 

27 
Zl 
~o 
18 
14 
10 

10 
9 

1 
3 
2 
ı 

* 

.ı 
J 
7 
8 

:ıo 
17 
12 
G 

iyi olduj;'l.Ulu biliyoruz ... Bizim için bil- Beni 90kaj!ın dibine doğru sUrilkllyor
yilk bir iş te yapaw değilsin! Dairenin du. Eğer o. kahveye onunla 'birlikte gl
kUçilk bir p!Anı, hepal bundan ibaret rersem. pek kolayca çıkamıyaca ktım. 
Caliha resimde çok ta meharetln var- Etrafıma nevmidane bakındım. Sokak
mış! Yarın, fabrikanın amelelere tedi- ta klmseler yoktu. Zaten imdat! diye 
P•t gtlnildUr. Kasa dolu olacak. Sen ka· bağırmakta bir menfaatim de yoktu. 
11adan her hangi bir işi icin çağırırsın. Bir polisle karşılaşmak fikri, Huanın 
Oh, yalnız Uc daKika. Un• Bu em~da tabancasından >lyade beni UrkUtllyor- İki sporca hakkında verilen karar 
blz... du. •. Cezaları genel direktörlük merkez ;_,._ 

İsyan ederek: Durdum. ti'.'8!'e heyetince ta.cılk edilen fulholeı.1-
- Hayır!!! diye bağırdun. Yoldaşım, düılerl anısından söylen· !ar: 

tlnee •·erilen blr acnelilı: :uilsabak&UI" 
dan meni ceza.ının iki .oeneye çı~l
dığı ltmlr höl e ·in~ l>ildi~ilm~tir 

Ha'lllnın parmaldarı kolumu daha dl: Bir müsabaka e=ıısında balo-eme te-
:iddetfo sıktı. Aynı 7.amanda böğrllwıe - Haydi yilrtl! cavilz ettiğinden dolayı bölge ceza heye- MüKF..LLEF AZADAN 
sert bir şeyin sokulduğunu hL•settlm. Ben kaldırıma mıhlanmıı gibi. kımıl- tince 16 ıncı madde ile ı..czlyesl tıılep SECILECEK FUTBOLCULAR 
Bu bir tabanca idi. damıyorum. Herlf kudurmuşç'1.<ına 1111- edilen Ateş kulüblinden Mahmut Mer· Ku!Uplerin mtikellef azalar ara ın.ııı-

- Haydi yavrum, aklını başına ali ratnıı yUzUnıe yaklaştırdı: clmekoğluna merkez heyetince verilen seçecekleri futbolcular hakkında bb111' 
Senin gibi eı<kl bir dostu haklamak... - Bana bak, ben on ııeneml yaptım, mtlebbeot hak mahnıntiyet! cezası ge- istisare heyetince blr talimatname # 
Veya on sene müddetle kodese gönder- artık serbestim! Simdi ~bir ele vttlr- ne! direktörlük ı.ttıaı-e heyetince ta'ldik zırlaıımıısı lüzumu hasıl olmuş ve bU lf' 
mek hiç hoşuma gi~ez. Samlmecli!ln sem, ne dersin? Orada, tiyatronun !!nUn- edilmiştir. bilrıiıı tescilleri blllgece iptal edilııl 
bu kadar uzun zaman yapyalnız kalırsa de, işi bizimle birlikte becerdiğini bir Bu oyuncu bundan !'<lnra beden ter- tir, , -~111 
ne yapar! söylersem... blyed teşldlAtının hiç blr şubesine gire- Talimatname tebliğ ed.iliııceye ""'f. 

Aman yarabbi! 18 yaşında iken Y•ı>- Sol yumruğum alayla sırıtan ağızın mlyecektlr. mllkellef futbolcuların mUsabalc:als 
tığım çocuklukla ne &kıbetlere uğnya. U>.crine indi. Kaıılu fışkırdı. Darbenin Keza Karşıyaka kulübünden Ahmet iştirak ettlrilmemelerl b11111su cliln ş)' 
cağımt bir bilseydim!... -c Bitmedi >- Akarlar hakkında da bölge ceza heye- ~am kulU !ere tc · 



PAZAR 
Li&E4l!§!!_;ıc: ı 

Alrikadaki harp 
vaziyeti 

l9&1 
:aı&ESL•> 

Amerikanın uzak far
ka dair kararları 

---cc-
C>~-- ( Bastarafı J. c· Sa1ı f<'d'-' 1 

~er [ Ba§tarafı 1. ci Sahifede ] . ini öylemı tir. 
keşif ga, Gelik ve Juba mıntakalnrında z.ıJAPO~Y~YA \'E SO\ YE fl ERE 

~~~t=t iHRACAT 1!\HOll 
.. ~ıtıbo lard ıı OLUNUYOR 

biri ııun imalinde bu uçuş a Ne''York 22 (/\.A) • ev)oık He· 
ilan 1esnasındn iki kamyon içinde bulu· v · t d n 
dilı:t t_al~·nn nskerleri teslim olmnk iste- rnld Tribun gazctesınin n,ıng on a 

erın, el işarctleri'-·lo bildlnnişlcrdlr. aldığı bir haber•· göre Joponynya scvhk 
" d'l harp mol.zcm<>sinin .> cniden ta • 

ıun c ı en . db. 1 r 
~~'iN İSGALİNDEKİ dıt edilecc-ğini gösteren .>cnı le ır e • 
~IIYET df'n bnhscdilmektedır Ru haberdc. Re· 

"-~dra, 22 (A.A) _ tngU1z istihbarat isicümhur Ruzveltin .>1~kındıı i:~nıdtCll 
~_ti bildiriyor: Şark! Afrikada bulu· 12 maddenin ıhrıı.cını ıs:ı.ns .uııu une a
lnlanuır nıulıabir İtalyan soınallsinde ya• hl tutmak hususunda b~r emırname neş-
kl ~ nskeı1 hnrekAt hakkında •ğıda- redeceğl bildirilmektcdır. . . 

llllalGnıatı vermektedir: Ayni habere göre bu tahdıdat bır de-
rnı talyanların Megada teslim ohnası bu kadnr Sovyet Rus) n} n dn tııt· 

ntakada beyazlardan müteackldl hal· b~ke~dilerek ~imdi Sıbiryıı > olıyle A~
~ kuvvetleri afur bir ındlQbiycte dil· manya ile yapılan ticaret~ mani olncak-

b ctrni§tlr. Muliarebe ba§lıır baolamaz 
u ı_ ll tır. k ı l 1 a 

"-UV'""'Un..r- Ulıl bir ,.. __ , tes m Jhracı m-n -d l··c• 11ı.ıa•H er ar -oiın •"' ""uı rn ın Ali:lU"' ~ .. • ~ 
:uş~ sında Hint kendiri. Boraks 'e Gliserin 

Bu hnreket Mojaliyl cenahtan tehdit bulunmnktndır 
etınen1iLC imkfuı verınistir. Meganın iş- ------
laU ve Jubalandda kazanılan muvaffa
~etler Ya~ur mevsimi başlayınca mU· 
tı neticeler tevlit edecektir. ltalyıınlar 
1 \

1tıınta.kndn tutunmnğn muvaffak ol
r .rd~ C<!l1ubi Hnbc istnıun istiIA;;ını 
b~•ktıı·elıilirlerdi • .Meganın aiınmnsıyl~ 
tl;uıcı sınıf bir \ol tngiliı kuwctlerı 
ıne J:'erm· -'' 
h;f " ı uır. 
1
1\ ADA DA Al...INOI 

kahll'C, 2Z (A.A) _ [toytcrfu İtalynu 
~:ı!~~dc Kismnyodaki husus! ımıhn· f h,ıldıriyor: 
da ~~lb: kıtn1nn Kismnyoııun kar~ısın· 
~1 Oeiscrpcnti '\'e l\l~ngaynpop ndn· 
~· I ~':ll etmişlerdir. 
'-enup AMkaaı kıtaatı itaJyan gar-

,lıonuna 1ı·icum etmiş ,.e bu garpizon 
llrnbayn çekllrniıtir. Jubalanddaki kuv 

~tlcriıniz çölde bin kilometre uzunl~
Şt nd~ bir yoldan lqe ~<~lmektelcrdı .. 
1..~~· bu yol nısfınn lndırıl~ ve ıner 
""e:ıaen 1Qe temln edilmiştir. Kiınuıyo· 
111lll dllşm l iasc teşkilatıınm kofaylaş
:rnıstır. Somalinin vcrll halkı 17 sene· 
"' IOlıra JabalandCta tekrar iktldan 
~o alan İngiliz htikümctinin resmi 
~n.nhaıne ini dlnlcmislcr<Ur. 

!JlfTRE VE HABCSİSTANDA 
rı.ı\ZfRLJK 
Hartum 22 (A.A) - Erltrc ve Ha· 

~stan bölgelerinde İngiliz kıtaatmın 
._ __ -Yeti devnm etmektedir. Ycnl ileri 
wıareketıerine tevcssill olunmak üzere 
tantcdilen mevkiler tnkvlyc edilmekte-

- -~--

di~ahirc. 22 (A.A) - ŞıdMlli İngiliı 
hUewnlarının pUskUrtiildiiğii hakl:_ın_da 
İt.alvnnlar tarafından ynp.ıl~n hayalı ıd
dinlarn CC"\ ::ıp olnrak ;alal •) cttar mnh
{illcr Trhlu , rp cö!Unde Ct>rbub \'n.~a: 

hu"l ın ('tın lUzmn rlın.ı~ ~ııı 
nn " d B 

dün rJ~ 1 L. \•an t tml 1 r ' 1 
.''• 

1 d 1 uı . . r.ı 1 ı,.n İt.ha rnızo-
ı .. u d l l nunwı bi .ıç f' ne l ,, ar te ım o ~~-
~' asikurclır. V h mn :ı.ir veı-1 rle ırti
batı kesil nıc; \l' ltoh'<ınl. r hura). tak
vive kıtaatı gö ıdeı ıemışlC'rdır. 

Bu \'erin dini w ' ·, ctı n.1ı. n dı\.J a· 
te ruınarak knn diiki.ilıııc. anin rnUne ge· 
cilm k 1 lenilıniş \ C' tı·u u:ı" hır hnre
kdc ~cçilın ti> . Cl ı.ıbuplnn kn~arı 
i•ah•an ask ·le ıinin anlnttık~.rı~n g?re 
1 ah'nıı f!211ıız<,ııun<11 clık hukum ı,ıir 

mekicdir. 7 "P ı·L·oıı Dl JUMBO Dl ,, ı:. • •• 
Nairobi 22 (AA) - R···ın• te.blıw 

Ku\'vetli k,.,.i( tnarnızlan netıcesı~d~ 
b• Afr.ıko kıtnlan Juha nchrının cenu ı . 

mnraıbınd .. dü,.mıın kin ~o~ ehe~nmı· 
etli oları fumbo\'\I 7.apte-tmı lerdır. 

> Burnda kiilliyetli miktarda harp mal
zemesi iğtin m edilmi bir livn kurma

ilc hlr Albay ve Lir çok yerli ve- Av-
y • d "l .. 
nıp lı l:dyun ı:ıskı•ri ,. ır " ı mı11n. 

li.ıb -;j lnııdtı \1egade~ ~·apılıın .lıar.e· 
küt n,.,tlceı;indc altı top i~tıııı.ı. dıl•n1'> 
469 e~lr nlmmı,.tır. 

------------------- -
FOÇA 1CRA DA1RES!NDEN: 1 U O K l tl l< 

. Oo . No. 941-49 . Avna Si~ eı; .. ı~ otıılu 
E:.sküoçada oturan Jbrahını Y nip< za· l\lnnisn A". Jlnsfnncsi 1 nlat. rloi!aı 

rın hnzinel rnnllyt>ye borclu olduğu Bt run mütc•t ı-,sı!.ı . 
~34) liranın man masarif tC'mini için lhtic;n hıhsiliııi rrnn :ıd.• ıkı ı ıl etnıistıı 
t zlneı maliyeye blrincl derecede ipo- Ucr ı:iin ha ta khbul cıkr. 
baıu:l~l~l F..sklfoça~ lsmet~asn ~a~ MUAYEı et!A~t:gı l\1mıi dn 

1 
inde Çeşme geçidı me\'kimde önU iz.mir rndd sı ~o il 

fı0 • arkası Ahmet lnanh e\•l, sağı em\·a- -- -
ltıctrukc arsası, solu İsmail Ycnipa- n o K T O ı: 

1.ar evt 11 .. ç~'l'ill ve rtt. sınan kUçuk F AIK iBRAffJ•~ ö.K2'E 
bir bahçe \•c bir kuyuyu hn,•l (500) 11- Erzlnrnnda tcHfi N i'cn \ut:ifc•lniıı ]uta 
ra kıvmcli muhanımeneli tahtani ve mm:.ı binal'n 0 , det etmi<ıtir. 
f vkaiıı dört billriik \'e bir kUçük oda- 1kUnci.i Be' ll'r oka~mda 18 ı. ı•nnrn· 
dan ibaret maa milştemllftt ev ve değir- da doktor Ahdi Muhtar ıuııaycn ·hnıı"· 
tnen altı mevkilnde sarkan \'Ol. .{nrbcn inde hru tnl:ırmı knln•I , <' tcclu,•i~c bas 
BllnıüşlU damadı Halil evi \ ~ sahıbi c;c- lnmışhr. {429) 
net İbrahim bnhçesl ve yol, şimalen sa-
hibi senet İbrahim tarlası, cenub"':l kıs
nıen yol ve HUseyln Erdinç evi ile çev
rılı (300) lira kıymetli ve içinde (25) 
~e~rtin ağacını havi {4595) metre mu
rabbaı tarln ''C keza Foçanın karanlık 
dere mevkiinde arkan sahibi senet 1b
~hiın tarlası, garbcn yol, şimalen Nlya-
<.& tarlıısı, ccnuben k~l Dlmltriden lkz:ırı ırnl\tAI. AKTI' SIN 
tnch-uk tarla ile çevrili (200) lira kıy- ŞAHJ<:Sl:JU.t::RİNOS..- •··· f 
~etli ve (2) zeytin ağacını hnvi (2757) RIL .L ECZ ~ BSİ 
15:M. tarla 28-3-941 Cuma günU saat &,~rm• .. --n•~MmB!JiılliM115i:lil';;J//P 

te ihalesi yapılmak üzere arttırma 
Btıretıyle 28-2-941 tarihinden itibaren tifak ipotel~ ve sair ıretle bır hak iddi 
Bahlığa çıkarılmıştır. ~artname ve C'\'· asındn bulunanlar ~ i mi gUn wrfınd 
rakı mUteferrlnsmı görmek istiyenlere vesaiki ile birlikte ''<' tnı·o ol. nların dr 
ın~elnden itibaren açık bulundurula- dcllfıll~·e ve tapu nu.sınfl<l·ı müstcriF 
~ıqır. thale gilnU mezk<lr mallar mu- alt olmnk U~Pre berkli ııııılı..ımıııc l1Pıir 
b ~en kıymetin yllzde yetmi.cı beşini yUzde yedi buçuk pey µııı-ısiy].. ,.e,•;; 
ııu'llUldığı takdirde ikinci arttııınası bankn mrktubu ne \'C !14 J-4Q dosya No 
,,_-4-941 Cuma günil saat 15 te tekrnr ile kra; a mUrnen tlnrı il~n <'lunur 
"""' edilecektir. Bu mallar Uzerlnde ir- G92 (4~>4) 

Matbuat umum mUdilrlilğU için İruıı. ::iırp - Hm•at. Elen dilleri} ll' iki tn 
tallı tercUmeye ve konuşmaya çok iyi vakıf imtihanla iic miitC'rc.ıın . pikeı 
alınacaktır. 

200 lira Ucrctll olan bu vazüere tallo bulunnnl. ruı bir lsUclıı ile nşaf,'td·ı 
Yazılı vesaiki 7 mart 1941 cuınn ~UnUne kadar Anknrada Matbuat Umum mU· 
dUrlUktlnc ı;töndcııneleri ve müracaat edenler nrasında ınntlC\p ._.,safı hliiz 
R<hillenlerc imtihanlnruun icrası için ayrıca tebH~t yapılncn'n ilnn olunur. 

1 - NUfus tezkeresi ımreti. 
2 - Hal tercUmcsi. 
3 - Tahsil vesalkJ veya b"Uretlcrl. 
4 - Askerlik vnzlyeU. 
5 - Mtkcmuıin kanununwı 5 inci mnddesinde vnzılı ~air 'csail~ .. 
6 - l ~det \•csika fotoğı-afı •. 

23 - 26 - l :- 3 707 ( 463) 
-----~--------------------~~----~---------------------

-
IZMiR BELEDİYESİNDEN: 

rı .. ~d~t~·k~desinde Seh1r oteli bah~cslnin tesisatı ile birlikte ve bir sene 
arttı c e - nvn '·erilmesi \•azı ~eri müdürlfüHindeki sartnamc. i veçhile acık 
tenıııınava konulmustur. Muhammen sPnPlik bedeli i~ Bin füa nmvnkknt 
\'e a~51 lirn_dır. Talioledn teminatı İs bankasına vatl'rarak makbutlariyle 
caklan Vesi~I id~y, t?Jivetli olduğuna dair Beledi~·e rlyaseUnden ala-
da cncUıncn Urla bırlıkte ıbale taıihl olan 7/3/1941 cuma ~ünU saat 16 

e uı acaatleri.. 20-23-28-5 649 (435) 

YENi ASJR 
YiS .., 

ocıo-...r...r...r~A""~A""J.r~~ ..... ~ıor....-~J.r/.r...r...r..o-~....-....-....-..... .r...r...r.?...r/.rJC 
Hbbrcklcrden idrnr torbasmn kadar yoUardaki lı11! tıılıJ,lnr.ın ınikropl:mm kö· 

künd<'n tcmi7.lemck için llRl.!\IOBLÖ kullanınız 

Uiilırcl lcrin çalı~ın.1k kudrclıni arllmı . 1\adm. eri.ek idrnt zorluklarını, eski 
\'e ~eni hclso.\:'ltkluğııııu, nıe:mııc iltihabmı, hcl a''fısıııı, ık sık ldmr b0'1.ltlak ve 
bozark~n ynnmnk lınllerini ~idcrir. Col idrar temin eder •. 

Mrnrdn kmnların, mesanede tu larm teşckkliliinc münl o1ur .. 
OllU{A'l' : lillIJ\10BLÖ idrarınızı tcmizlb erek m:l\il<?:itirir. 

Sıhhat \'cWiJctiıııu rulıs:ıtııu Jıiıizdir ... HER CCZANEDE RUl .. UNUB 
~...r...r..ıOC'"J"..r...r~...r..o-..r...r~..r....-..r.o:r.,4~J"J"J"...r...r...r...r...r.r..rJCr.r...r...r...cr~ 

• • Endüstriyel Türk 
ketinden: 

anonım şır-

Şirketimiz hl cdnrlnnnın u mıuui l)(•\'ct tuııluntı ı 25 ınnrt 19'1 tnrl· 
hine TO tlı~ on salı giinii sant J0.30 <la • Sirkctin Doktor Hulltsi r.nddcsin· 
dC' 36 nuımırolı ~ :mlınuc inde yapıhlcaı:-mdmı ı:crcl ns:ılctcıı ,.c ~rek 
\ rkôtctcn hes hl scyc sahip olanların i~Umodnn on ı!llll en el Şırltct 
Merkezine ıniir:u•nntlc lıi sc• sr:ı('tlt'ri muknbilindc dulmli~ t• Jmrtı nhm1• 

lan ilim olunur. 

zname 
1 - idare mcdisi 'e mü rakip raporlarının okunnı ı .. 
2 - l!l10 ı.cnesi bli'ıııro kar \ c z.-ırnr he almım tetkik \o t.nsdikiyle 

irfarc meclisinin \ c mür:ıkihinin ibrası .. 
!; - T<"ıncUiilin tevzii hat.lmıdn kornr u~rilıııe,.i.. 
1 - , fiirnl-ip intilmln 'l' iicretirıin t.R~ ini .. 
5 - Kur.ı fü· •;ıknıı idnn• nıecli i . za~ıııd n 

ııiıı iııtihahı.. \\• id,ırt' nu lisi i'u.ul.ıruıın ht!ld ı 

A-

iki inin H'riuc \C'nilcri
huzurlannın Ül) ini.. 

n;cı.isi tı>Aım 
7J2 (467) 

En iyi Jngiliz 
Karbon atıdır 

(428) 

:W IS 
SAHIFEJ 

:::s 

!r u uk ilmini Yayma 
r u dan: 

B \ n 1 ili l haiz, Paris Univcr ilesi prof ·· .. ıcrin'i 
GASTON ,ry.zE'.in 

i re hukukunun umumi prensipleri 
Adlı VI' 2540 "nhifo tutan bC'o:; C'ıldlik ('SCti 

Siy.ısal Bıl~ilcr O'mlu Profesörle ·ınt!cn tDRAHlM .\Lt I:RBCRK taraf n
don düimi7.e cevrilmiş ve Kuru mımuzn hf'diye cdll ni Ur. lt:urumumuzca 
J;e~e beş cild olnrak Dt'5redilm k üzere e erin tab'ma b.'.t.t1lan'lUŞhr. Bu cild
lerın dört bin sahife tutacağı tahmin c!iilmt'kt~dir. Beş cild, şimdiden nbone 
kaydo1unnnlnra on Uç liraya verilecek ve her cildin neşrinde abonelt>re posta 
parası kuruma ait olmak Uzere ~·alnız clld parası tl'di~·eli olnrnk gönderi1e
cektir. Cildlerln pernkcmdc {lntlE'ti formnsına göre derıisecek ve bb:zanıre 
abone bedelinden yüksclc olncahtır. Abone olaeııkların n~ağıdaki kuponu 
dolduıarnlr Şuh:ıt 1D il onuna kad. r ı:öndcn .el rl l.ııımdır . 
lazımdır. 

KUPON: 

Htıkı 1: llmını Yazpı a l\. ru ıuna 

• Matbııa 
Posta kutııstı 44, An1.."l?ra 

ldar<' hııkukuıııın ı•nıı.1 ıi pr ~siplcri adlı eserin tamamına il.Un 
§artlar dahilındc abone kaycl<'dılmdclığimi r'ca l'd rim. 
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Belediye a11agazı idaresi müdürlüğünden: 
idaremııdl' "lunhal bulun.m 75 lıra iicrctli Fabrika dtıs memurluğu ıle 

keT.a 75 Jıra UM ctlı nbonm· n memurlugu ' 60 lira ücretli kantarcılığa me
mur almacaklır A ğıcl.ıki ırlları hfıiz olrınların 3 mart 1941 gUnU saat 13.30 
da v::pıl.ı('ak müsabak. iıntih"nına ·c.tirak icin idnrc>ıniz(' milraC'natlcri 

I - Türk tabiiyetmdcıı olmak.. 
Il - Askerhk fıli hizmetini bitinm::ı olmak . 
IU -- Lise vevn orta mektep mezunu olmak .. 
I\T · Hü.snühnl ve 1bhnt rnporu ibraz etmek .. 

23 - 25 704 (468) 

JZMIR StClLt TlCARET MF.l\ı R- KEMALPASA SULH HUKUK HA .. 
LUômTOAN: KJML1ô1NDEN: 

~~.~~~~~~~~~~~~-~~~~~•••••••••~4 ( S~lmetkuıu ~brik~-M~nıcl K~~pa~nmY~ank·-~ca ko~-~ w ••amWN;sa:a;cmr«&Z WAW .....- K u-· ı.z.u ~...._ 
. - - _...,_,,..~ nrnoi:lu ve Hakkı Ke tdli kollektif den iken İz.mirde vefat eden hacı Veli 

Hava Kurumu lzmir Şubesinden : şirketi) tirmet unvanile lzmirdc Şük- ağa znde Emin nğanın terekesi mtbtag-
rii Ka)·a Buknnnda 6 numaralı mağa- rnkıdeyun bulunduğundan tasfiye me. 
7.ada her turlu kere te \'e kutu iıruJ ve murlu •u tarnfmdan t1Jlll3 kar;?' ven.. 
bunların ticaretile ~tigal etmt-.'k ür.ere len ve takdiıi kıymet muameleleri icra 
teşekkül eden ~bu şirketin ticaret un- kılman Kemalpn~ tapurunun Kftnunu• 
vam \C şırkct mukn\'Clen mctıi ticaret evvel 324 tarih\' 36 cilt ve 65 sayfa ve 
kanunu hükümleıin cörce sicilin 2946 iGG-19-20 nuınnrnsındn kayıtlı yukan• 
num rn ına k ) ıt ve tescil edildiği ilan kızılca k8yUnUn bnhçeler meı.-kiinde ~· 
olunur. kan tzmfrU Bnrdııkçı zade All ruza zev

Cıunlnırıyct Mc}druuncl 1 IIıılü. ... i bey caddP iyk· ikinci kordon ar- ndaki 
5 nuınnralı odada kurumuınuZa lnt 70l metre ınurabhmndaki arsa beher 
metresi 25 lira hesabiyle \'<' bedeli Uç nt'dı.: dbrt ml\ R\ ı taksitle ödenmek 
iizcrc 18 2 W41 den itilıaıc•n on l>l'ş J!lin mtiddf't le- \'e lmpalı ı::ırf usuliv)e 
mü1.a\ edevc çı]~arılmıştı,r. 

İhale i 513 1941 çarsaınlm aliııti sı:mt 17 dP Mimar Kemalettin cnddcsindt'
ki subc merkezinde yapılacaJ,tır. Ve ınm·akkat teınimıtı dn 1314 liradır. Ta
liplerın subc ınc,.kczinc- ıııürat'l atle şeı aiti rôınıC"lcri ılfin olunur . 

23 - 2 659 (462) 
--- ... --- _....\._ --

JZMtR S1C!Lt rtC.\HET l\fEMU:R- FOÇA 1CRA DAtRESfND.F:N: 
LU<'...UNDAN: Sa~ ı: 911 231 

İz "lirdf' ~i.ikrii K,ı.} a huh-arnıda if.. Limni n.übadilh !"inden olli Fadıl v~ 
üren (Snlüı ıct kc•rt' te \ c kutu fahri- reselcrinin malık ve mülcsarı·ıf olup 

'.ısı - Mc·hm<'t Karno"du \C ortakları) taksimi ga~ıi mUmkün oldugundan do
ı <'tinin ~n-1-<lU t.ırihind"'n itibaren l .. .} ı mahkeme karan ı1 · bil müzayede 

' -;Jıir.I' titcdnır mukavclcnattıe tic::ırct satı!.nnk ~U.} uun iuılt'~ine karar \•ı:ri-
• nLnu 1 ·klimlcrinC' gôre ;,İcılin 2<l45 ll'n F. kifoça kasabasınuı İsmet paşa 

numaı-asnı. ı.uyt n tP,.cil c dil+ .,i "ilan ınnhnllc ind s .. lihiw cnddC' inde önU 
~ı un ur. ;>ol arkası . oknk solu kahveci Hasan 
İzmir sicili ticarut memurlu •u rec: 1 ~ nnsı Sehc:>r sa ı o...sl iden metruk hafon 
Uh ve "F. T-11< 1 zaın F4ıne ilU .ç v.ıIU wh nl 'l.IP fevkani ol· 
1: Muktl\clc ınnk uı;ere ııltı uı.W \C arkıısmdn (125) 
Bugi.ıu 18-2-1911 hın ı."okuz yüz kırk metre r nm bbaı b hçu ve içinde il-i 

lı r ene ı Şubat aym.n on ~ kizinci Sa- d:ınt biı uıutfok ve hır lınlildan ibaret 
ı iı.ııil • .ıat on be ıroılarımla lLmirde iki bin lıra kıyın ti muhanıminr-li maa 
lo' or Hl ll'~i bt>~ caddcs'nd Kaı·dıc.alı mü temilfıt bfr bnp hane aynı mahnlle 

n 15 nu .ıaralı dair ı mah usao;•nda civıtrmdn de 'İrmen nlll mcvkiinde gün 
7 irki~ c Cümhuri) eıı k:.ınunl.ırıııın b:ılı- clol'tusu rebl•l gnl'hen yol poyrazı HUso

tii •i s<ıl:ıhiycll(' , .ııife gören b~n aşa- vin kıbl('si muhtar He çevrili (Kırk bes) 
•ıJ ı mi.ihür ve im1~sım koyan lzmir İira kıynıC'tli yedi n~aç zeytini havi 
· cüncü nokri Si.ircyyn Olc~~·m yanına (lS.~8) mc{rc ınurabbru tarla ve keza 
• t lı n k nııni ehlıyet ve v, "-ıflan haiz aynı mevkide ş.ı.rkan sarraç Hilsc:- in 
ılın, !.la • lıı.ıd"te ehil oldukları l(ciı ülen rarbc-n yol poyrazı 1s n:ıi1 kıblt:. i muh-
• ,ınird~ Deghmcndağı cadd inde 26 tnı il:? çevı ill (on beş) lira kı~metli 
"Un ar. lı lınnC'de mııkim Mu:.tafa o'flu (1148) metr mur:ıbbnı tarla nynı mev
Trf. Ak, ı ld ve Baunklıd~ tıbc~dül kide ~ ıknn cebel ~arbcn Utif poyı:ızı 

ı>ı?ınil. 4 mm nr.ı1~ hnn d ınuklm Hüseyin \•e Lfitif kıblesi Hnsan ile çcv-
1\ll'lı•fü ı {l •lu Ah net Atılgan rili (yC'tml~) lira kıymeUı ~roi agaç ze}-
Naın sahitk'Tiıı tarif ve al .. ' tll'dylc tini ha\':! (1148) metı·e murabbaı tarla 

t.ı<I~ viıçı, cd n ehli) eti kanu:.ıi\·,yi hni.z aym mevkide şıu·knn yol gaıben 'l'llilli 
ln,lunııH', 1L.miı:de doktor Mustafa b~' mal şim:ılr.:u ·nuhtaı· cenuben Ahmet ve 
<ıddesirıd 25 nuınaradn mukim M lı- Hadiye bnhl•csl üe Çl'\•rill (iki yüz elli) 

·net Y ı odu lzmırde Kal"'?ıyak:ıda lira kıymetli ve (24) yirmi dört al'!ac 
\foşrullyct sokağında 32 nunı • . .,d mu- zeytini hnvi (1'148) metre murnbbaı zey
'.im H ı...ı.ı KestPlli ve fım'ı J • Ah.on· tinllk ve aynı mevkide arkan cebel gar
, n\..ta Mt· udi ve cadclc·~inc'lC" 15 nuııınra· ben yol poyratı muhtar ct•nubcn Hi.\se
da muk•-n Kazım Ö.ı:\ ardm 'd;: n sebebi yin Ke>nan ile çevı·ill (üç yüz. elli) lira 
•niiraeı .ıtl.ır.nı f:O ıgumda anlatacak- layrrH.tJi friı·mi Uç) zeytın ağacını ha-
1aı ı •.ihi t ' f 1•nd n resen bir mıı\ı:avelc· "' (7925) metre murabbaı 7."} tinlik ve 
ıı nı nirı l uıı1 .ıa ı ıstC'dikr. 1:::.i:n ve B ğlarma ı köyünün zeytin de~fo mev-
drl 1 ı ~ ıık ... rı , .} ızılı sahitll'r ~anın· kiinde şarkım Hayrl oi!lu Hilseyin gar. 

du nı lt fikun •c bnslıyar~ nıwğıda ben Salt oğlu Fadıl ve Halll tarlası poy-
' azılı hu u lar<l ı utabık knlmıs!ardır. razı yol cenuben Kavalalı Mustafa ile 
C)öylP l:i: çevrili (9685) kuruş kıymetli \•e (9G85) 

M. ldc 1 - Akitl • .. rn ıncla 1zmir metre murabbaı müfrez tnrfa lll nı nıev
tiçüncli noter]i~incc> 5 M rt 1937 taıihiy- kide şarknn Hacı lbrnhim oğlu bağı 
le tanzi 1 edilen ınukuvelc mucib:ncc garben kınncı Mu.stafn şiınnlen yol ce
tcşkil e<lılıniş olan (Sdümet kereste ve ııuben dere ile çevrili (7138) kuruş kıy
kutu !ahı ikası Melırn. t Kar;ıo;?hı ve or- ınl'tli ve (5975) metre murabbaı tarla 
takları) unvanlı şirkt.1. 31-1-1941 tarl- 28-3-941 Cunl:ı gUnU snnt 15 tc> Foca icra 
hinden itibaren fe!>hellilmişUr. dnlreslnd~ nlUzaycdc ve lhnlc edilmek 

Madde 2 - Şür<'kn nralnrınd~ mütte· ii1.ero 2S-2-fl41 tarihinden ittbnren nçık 
fiknn tnsfiye nmoınelt>sinl ikmal etmij- nrttnına mı.....ıtu le antılıl'.a çıknnlmıştır. lerclir. n:-u.,, .,., .. 

Sartnnme ve e\rrakı ınUtcfcrriası meb-
Tn~laı· başka bir cliyeccklcri oeinden itibaren her kesin ı:örebüccej?i 

olmadıguu beyıın ve ifade etme· gibi acık bulundurulaenktır. 1hale ~Unil 
leri U:r.erhıe ben yeminli notC'r sıfatiylo m~kUr mallar muhammen kıymetleri
' az.ılan bu mukavele) i nçıkçn v~ yük- nin yUz.de yetmiş beşini bulduğu tak
sc k ~esle okudum ' nanasını anhıttım. dlrde fhnlelerf yapılacaktır. Aksi halde 
DilediklPti gibt ynzıldı~ını hPnim ve şa- son ~Y sahibinin taahhüdü baki kalmak 
ı.·ttcrin ,ı..unında iamanıcu kııhul ve ik- ilzl!re ikinci arttırması 11-4-941 Cuma 
ı nr (eyledikten kendilerine ve c;ahitlcre ~dlnU sruı.t 15 te tckı·ar icra edilecektir. 
iınza ettiıdiktPn sonra ben de imza ,,e Bu mallar UzC'rinde irtifak ve ipotek ve 
tns<lik dtim. Bin dokuz yilz kırk bir sc• sair stıretlc• bir hak iddiasında bulunan
n~,i Stıbat ııymın on scldzinci Salı gU· tar ~•irmi gUn 7.arfında vesaikiyle talio 
ııü. 18-2-941 1 1 f 

'l'.mıflnr: imzalnn o an arın d.-ı dellAUyc ve tapu masr:ı -
Snhitler: imzaları lan milsteriye nlt olmak üzere bedeli 
1ı.ınir Üt'UncU noteri Süı"('vvn Olcn1.' muhanıminclcıinln yüzde yedi buçulc 

• ,, ,, " " pey akçası veyn hanka mektubu ile 
ı·l·Snu mühür ve imzası. 941-231 numnrn ile- icra dairesine mil· 
Umunıt No. 2277 Husus} No. 1-100 mcaatlnrı fütn olunur. 694 (452) 
t ~hu mukavele suretinin daire closyn· 

c:ında snklı 18-2-941 tarih \'e 2277 nu-
maralı a"lına uvgun olduüunu tasdik 1ZM1R Stcır .. t TtCARET MEMUR-
adt>rim. Bin dokuz yUz kırk bir s~si T .. UCUI'·:DAN: 
~ubat ayının on sekizinci ~ .. 1, cnlnU. ( Foto tark - Faruk Çullu ) tlcare-t 

lS-2-941 unYnnllc lzmlrde Karf')'alcada Kemal-
30 kıırıısluk damPn oulıı ü:r.erinde 18 paşa caddesinde fotoğrafcılık ile ittiıal 

~ ıbnt 941 tarilı ve İYmir Ucllıı"a noter- eden Faruk Çullunun isbu ticaret unvanı 
ıı~t recıınl mUhrlyle SUreyya Olcay im- ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
7.M1. 294 7 numaraaına kayıt ve tucit edildi-

Harç pullan aslına yapıştınlınıştır. il ilan olunur. 703 ( 469) 

lzmir sıcıli ticaret memurluğu re.,mi cesi, cnrban kaba Andon oğlu Kostantfıı 
ınilhrü ve F. Tenik imzn ı. zwc~I. şimalcn yol, cenuben sahibi 

1 -- Mukavele mUlk He çevrili dö~ t dönüm Ud evlekten 
Bugün 18. 2. 941 bin dokuz yüz kırk ibaret <l<'rununda 20 a~ç zeytin lle bir 

Lir &enesl ~ubat a) ının on sekizinci ~alı miktar delice zeytini havi yüz elll Ura 
günü ıınot on altı ınralarında b.nıirdc kıymeti muhammenell bahçe ve Te.şrlnt. 
Doktor HulO i bey caddesinde Koreli- sı:ıni 324 tarih ve 36 cilt ve 59 sahife ve 
çalı han 1 S numnrolı dairei mah5usa- €:l94-39-40 numaralı şarkan yol, garban 
sında Türkiye cümhuriycti konun1annın terzi Yorgi k11.ı, ~!malen AU pa.~ tarla. 
bo.h~ettiği salahiyetle nzife sören hen cıı, cen.ıben paşa oğlu bnhçc-lerile çevrlll 
ntağıda mühüt ve imzasını koyan tzmir iki dönUm bir evlek derununda beş zey. 
iiçüncü noteri Süreyya Olcayın yanına tin a~cı olup elli lira kıymeti muham
•elen knnuni «-hliyet ve vasıfları hniz men 1i 1:-puda bağ hnlt'tl tarla v Teşrl
lm•kla fafutdete ehil olduldan görülen nisani 3:!4 tarih \'C 695-41 numaralı şar-

zmird,. Değirmen dnğı cnddeslnde 26 knn ~ol, gnrben tCTZI Yorgi kızı slmaleıı 
numaralı hnnede mukim Mustafa oğlıı r ıy, ccnubcu .Mihul oğlu Ardirlko ilt 
Rıfatw Aktc-mt'l v Bavraklıd tebeddül çevrili yirmi beş Urn kıymeti muham
ııoknı;ında 4 numnrolı hnnede mukim ınenell bir dönüm bir evlek tarla ve Tc~ 
Mehmet oğlu Ahmet Atılgan nam Rnhit· rini;anf 324 tarih ve 696-42-43 numaralı 
lerin tınlf ve ~hadetleriyle taayyün cıark:ın Abclillkadir kerimesi Azize, gar .. 
ede~ ehlıyeti knnuniycyi haiz bulunan ben İzmirli Kostl, şimalen fırıncı Emin, 
Jzmırpe Doktor Mustafa bey caddesin- eonubcn Yorgaki fle çevrili altı dönilm 
de 25 numam1ı e\de oturan ve mahalli Uç yUz. lira kı~meti muhanuneneli tapu,. 
mnkOru knnuııt lknmetgnh ittihaz eden da bağ halen delice zeytinlik ve Teşrlnl
\.1ehm~t Karaoğ~u ve lzmirde karşıyaka cvvd 314 tarih ve 31 cilt ve 51 sayfa 
M~rutıyet aokagında 32 numaralı t>\- numaralı şarkan Ali paşa garben bacak 
de otuınn ve mahn1U mezkuru kanuni oğlu Pnnago oğlu Moriko, şimalen kU
ikametgtıh ittihaz eden H ıkkı Kestelli- c-ilk Veli o~lu h cı Osman. cenuben moı. 
den ebebi müracnııtlrıru osrduğumda la İsmail oğlu hacı İbrahim tarlası ilı 

nlatacaklan gıbi tarafımdan rP.sen bir çC'Vrlli dört yüz elli lira kıymeti muham. 
.llket muknvelenamesinin yazılmasını ml'nell 43 döni.lm tarla ve Teşıinlsaııl 
itıtediler. loım 'e adresleri yukarıda )'8· 324 tarih ve 705-55-56 numaralı şarkan 
zılı nhitler y.uundu müttefllcan ısöze ~·ol, ~arben çay, şlınalen Mariva cenu .. 
ba,.lıynınk aralarınd i bu mukavelena· ben pn~ o~lu Mih:ıl ile çevrili bir da
me 'e ti ret kanunu hükümlerine tev- nUnı Uç <>vfok yilz lira kıvmctl muham .. 
f.ikan bir irketl tlcatiy~ t i ettikleri· mcnell tapuda bağ Juılcn ·bahçe olan ı,.. 
ni bey un etmi terdir. bu nltı parça gnyri menkul açık arttır

M8dde 1 - Şirketin nevlı Kollek- mn suretl1e satılığa çıknrılınıştır. 
tihir. 19-3-941 Ça~nmb:ı r,ihil saat 11 elen 

Madde ı - Şirketin unvanı: (Sela- 12 ye kadar KL -ıalp:ışa sulh hukuk 
met kutu fabrikası - Mehmet Karaoğlu mahkt'mesindc yapılncak blrlncl arttır
vc Hakkı Kestelli kollcktlf şirketi) dit. ınada t<'klif edilec :ıc bede! muhammen 

Madde 3 - Şirketir. mevzuu: Het kıymetin yüzde 75 tşni bulduğu•takdlr
nevi kercsete ve kutu imal etmek ve de ihale edilecektir. Böyle bir bedel el
kercaete ,.e kutu ticaretiyle lştignl eyle- de edihnodiği tnkdirdc mUşterlnin teah. 
mektlr. hUdü bnki kalmak şartile nrttll'll\A 10 

Madde 4 - Şirketin merkezi: iz- eiln uzatılacaktır. 
mirdir. Ve merkez munamelesl fzmir· 29-3-941 Cumartesi gOnü aynı saatte 
de Şükrü Kaya Bulvarında 6, 6/ t, 6/2, yapı1acnk iklncl erttınnasmda teklif olu .. 
6/3 numarnlı m ğnzadır. cacak en fnzla ve en son bedel multabı .. 

Madde 5 - Şirketin ıetmaycsi: tinde ih ... le olunacaktır. 
( 17.500) on yedi bin bq yüz Türk li- Almak istlyenlerin muhnınmen kıy .. 
rım Mchmd Karacaoğlu ve { 17,500) metine g6re )'ilzde '1 buçuk nisbetinde 
on yedi bin beı yüz Türk liruı Hakkı depo akçası veya milU ve muteber blr 
Kestclliye ait olmak üzere (35.000) banka mekıublle ihale vaktinde Kemal
otuz bet bin Türk llraıından ibarettir. nnsa sulh hukuk mahkemesinde ham 

Madde 6 - Şirketin tekli temsili: bulunmaları ve fazla izahat almak iJU .. 
Şeriklerden her biri münferiden şirketi yenlerin bu günden itibaren her kesin 
temsil ve idareye ve her nevi nklt ve qöre bilmesine nçık bulunan şartnameyi 
tanhhüdata unvanı §İrketle biTlikte va- tetkik <'imelerl ve bu mUlkler üzerinde 
zı imzaya ealihl)·ettnrdırlar. bir gllııa hak ve alacakları bulunanla .. 

Maddf" 1 - Şürekanın kar ve zarar- rın 15 giln içinde ~kalarile sulh hu
daki hissel iştirakleri: Muameliitı şirket· kuk mnhkemesine milracaııtları, aksi 
ten mütehassıl kar ve zarftr şerikler ara· halde haklan tapu slC'iUle snbit olmıyım
sında mütesaviyen taksim edilecektir. ların pa:- lnsmadan hnrlc kalacak lan flln 

Madde 8 - Şirketin müddeti: 1/ olunur. 701 (464) 
Şubat/ 1941 tarihinden itibaren 31 / kiı.
nunuevvcl/ 1943 tarihine kndar devam 
<-tmek üzere iltl eene lup şürekadan her 
hangi btrl tarafından müddetin hita· 
mmdan alt.ı ay evevel hilafı ihbar edil
medikçe müteakıp bir sene için şirketin 
müddeti temdit edilmto olacak ve l\nı 
takip eden •enelerdc de ayni suretle hi
lafı ihbar edilmedikçe şirket blret sene 
için temdit edilmiş olacaktır. 

Taraflar barka bir diyecekleri olma
driını beyan ve ifade etmeleri üzerlne
ben yemtnll noter ınfatlyle yanlan bu 
mukavelenameyi açıkça ve yübek sea
le okudum Te manasmı anlatbm. Of1e
dikleri gibi yazıldığını benim Ye phH· 
lerln yanında tamamen kabul Ye ikrar 
eyledikten kendilerine ve ,ahitlere im
za ettikten •onra ben de imza ve tudik 

ettim. Bin dokuz yüz kırk bir senesi ııu
bat ayınm on ekizincl salı günü. 

Taraflar: imzalan 
Şahltlerı imzaları 

18/2/94t 

b:mir üçüncü noteri Süreyya Olcay 
resmt mühiir ve irnzaa. 

Umumi No. 2284 Hwıusi No. 1 /191 
işbu mukayeleename suretinin daire 

r:losvasında Alcl• 18/2/941 tarih ve 
? 2 84 numaraL aslına uygun olduğunu 
tasdik ederim. Bin dokuz )'Ü7. kırk bir 
-cnesl ıub11t ayının on sekizinci 11nlı gü-
-.n. 18/2 /941 

Otus kuru luk pul üz~rtnde 1 S Suhat 
194 t t11r\h ve lzmfr ilrüncil noteri sa. 
t'eyyll Olcay ttsmt mühür ve iın7.UL 

700 (466) 



SiYASi VAZIYET ---·---
Son deklaras-
yonun akis

leri berdevam 

ASKERi VAZİYET -----
Berat ci' ·annda 
kat'i muharebe

ler oluyor 

.o-~·-·-·-·-·-·-·- - -11-·-·-·-.. 
Alman gayTeti 

Sovyetlerle Ja
ponları barış-

HAVA HARPLERİ 

lnı{ilizler Sicil
ya adasını 

yaktılar •• 
Teni Demtr:r 0111 

brma~a çalı-
Aıman]1~-;paf'lyaya 1ngiliz tayyareleri Be· ~ıyorlar ÇıJıarııan ;~ngınıar elli Ankara - Bolu - lstanbul Deınit 
müfrezeler gcnderm·ş rat ve 'J'epedelene gelen 'X' lıilometre ıızalılardan 
Amerihan gazeteleri ltdyan takviye lıuvvet· Japonya Salıalin görüldü. Demir"olları yof UDUD İn~as na başlanıyor 

h ·· adasının cenubu.nu "' ~ Japonya)1a ~cıım ferine darbeler "n irdl.. Souyetlere da tahrip olundu.. Ankara, 22 (Yeni ~ır) - ts~bulu Millet Mecli:;inden ıah ısat isüyece~ 
ediyorlar.. Radyo gazetesine göre Orta şarkta İn- ..., ., Knhirc, 22 (A.A) - İngiliz hava ktıv· Ankoraya daha kısa hır yolla bağlı~·a Bu hat bilahare 7.on uldak baııw 
Radyo gazetesin göre Türk - Bul- ıhz hava kuv,ctlerinin faalıyeti nrt· VeJfeCeK mı.•• vetlcrinin tebliği : 20 - 21 şubat gece i cak olan Ankara - Bolu - İstnnbul de- b 1 stiı J ktir 

g&l' be;) annamesi hal l~ında dünya mat- mı tır. Yunnnistandnki İngiliz tayyare- Çungking 22 (A.A) - &yi ha- tayyarelerimiz Sicilynda Komiso ve Kn- miryolunun inşası hazırlıklarına başla· ır r • -ı ce · }lJil' 
buatır.d11 tefsirlere d~vam edilmektedir. leri Yunanlılnnn Berat istiknmetindcl.i ber alan mahfillere göre Sovyet- tanya tayyare meydanlarına hücum r.ılmı')tır. Hattın nvan projesi öniinniz- 'ı em hat sayes ndc i twıbul • 
Alnı. n gazeteleri ve onlarla ağız birli- kat'ı neticeli truırruzlnrmn btiyül, ynr· ler birliğiyle Japonya arasındaki ederek biiyük hasar ' ıkuunn sebebiyet deki aylarda ikmal edilecektir. rn arasındaki mesafe ekspresle eldı' 
ğı yapan memleket gazeteleri bu beyan· dun~ardn hulunnıu lardır. Bu taarruzlııl' vcrmislerdir. Dir çok ağır infilfıkJı bom· Nnfın vekaleti bu inşaat için BUytU • t kadar inebilecektir. 
ıutrn'"nin yakın prkta lngiliz siyasetine ılc ltalynnların Berat \e Tepcdelene münasebetleri ıslaha çalı§an Al- balnrln ~angın bombalan atılmı tır. ·-·-·-·- - -·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-· .. ·-·-· • .,. ______ .. ___ .... 
Li darbe teşkil ettiğı iddiasında ay:"k ı;:o~dcrdikleri t:ıf...~i~c !«ı~rvctlcrinc mii- manya, Sahalin adasının cenup Yangınlar elli kilometre mesafeden 1 k • 1 A h k 
diremektedirler. ıran siyasi mahfillenn- e~ .ır dnrhcler ındmlmıştır. kısmını Sovyetlere terk ebne- giirülcbilmi lir. Bundan bn ka bu bom- a şe teş J atı e en U" 
de bu beynnnamenin imzası büyük it- InJ,!ı] zl ı Y?11nnistnndak~ avcı birlik- sini Japonya hükümetine ısrarla bardun:m neticesinde char deıniryolunn 
IJllJU\n ve memnuniytle karyılandığı ha- crım d takvi~e etmişlerdir. • el ed" biiyi.ik hasarlar ikn olunmuştur. Bu ha-

ber alınmıştır. Sovyetler birliğinde de Lıb~a h ~c1~atında İtalyan. hava kuv- t~;!ı~~ !~~-~-·~· -·-·-·-·-·-:- relc:ıta istirnk eden tayynrelcrimizin hep. rulup ı•ş· e ba şlıyacak 
beyannamenin imzası sempati ile kar- ç t1 n_n ?~yuk zayiat ve~dırerek ~nv~ si üslerine dömniıstür. 
ıılandıgı Moskovadald gnze c muhabir- hftkınu\ ını ele alan Harıkenlcr şımdi Malta 22 (A.A) - Resmi tebliğ: Dün 
ler' t .. afından bildirilmıştir. ~ mıkdurcla .Arnavutluk harekAtm~ A vustura lyad a harp düsman tayynreleri iki defa MnJtnya x·x---------

1 · z gazetelerine göre, lngilizlerin ı tırak .ctm ktcdırl. r ... B~d~ ela aynı yaklnşmışlardır. Tayyare dnfi bataryo- İ d" 
Yuna i t na g\ıya asker yolladıkları n tıC<'yı ver ceklt:rı şuphesızdır h ( ki lnrınuz ates açmıştır Bomba ablmamış- Ankaıu, 22 (Yeni Asır) - aşc tcşki· Yücel tayın ed ldı .• Petrol ofisi ınU 

1 
8 ZI r l arı tır Uitımn kurulması derhal işlcrneğc bas- li.ı ~tüne tayin edılen Talha Sabuncu ~ 

hakkın<' ki yalan pyialnrın Alman ar A "L laması icin hunıınali faaliyet sarfolun- t '·1r.b h . r. ~, kurmak taUJ" 
larafınd n çıkanlmaıına sebep Rom n- merına a ngp erere nkt: d s· dTk şk'IU h be e u .ı nı il un CVV\:.l 

~~a=~:ı:.:;.e~~.:ny~;:İy!~ma:::~: - 28 bın pilot ve yeni- Akdenı"zde tehlikeıı· mı~- ~t 1Je:.r·v~İev~~mt~n~r1i~e~~c ~~ka2 tını alınıstır. ııuu; d h 1 ı~ leten ticaret vekaleti müdürleri tayın Petrol Lim ted c: rketlnin müdUrU ~ 
ckeri bazırlıklan tam hararetle devam gar llt V azır 1 aen 58 harp gemisi edilmişlerdir. Ofuıler şubesi müdürlüğü- dadın Ofis tc kıl"tındn teknik mtl..~ 
ettigi bildiriliyor. • • ıka ...... enı· 'ladı" ne te~kilatlandınna müdürü Necdet olarak vazife alması muhtemeldir. 

J.p~E:t~::t~~::ÖGİetle~":,~'. Yardım kanunu ha:zırlıyorlar it ı" "" y ". T. ı~-c--a-r-e·-·-t--v·-·e-·-k-·a~-ı-e·-· 1: ·-t·-e·-·-k· ··-·e-::;_;k-
nasebetile Almanya tarafından teklif Raclyo gazetesine göre Avusturalya 8 yan Ve şıma • 
edilen yardımı Serano Sun r kabul et- u•• ,.te 1• 1 ~kse• başvekili memleketinde 28 bin pilot ye-
mı tir Dün ispanyaya bes Alınan as- ~ ~ tiştirilmekte olduğunu, önilmüzdeki al· )A Af •k h•ı k • • ı 1 
ker· 1 i frezesi gönderilm şth Bunlar tı ayda mevcuda daha 58 hnrp ~cmist 1 ri 8 58 ) • m e ışıy e ıneşgu 
motôrhi kıtalardır. riyet e kabul ilave edılece/ıini söylemiştir. 

AMERiKA • JAPONYA J •ht d • lerı•ne mavn x~x-----Okuyuculanmız mibvtt ortağı Japon- aponya 1 ar G uU• . ...ı 
k ı ı d A ~ aJ Ankara 22 (Yeni Asır) - Ticaret tı. Ankarn. lstnnbul, l:unir beledJyeJll" 

>'• guetleri tarafından Amerlkaya ar- 0 00 YOV Un U''SO VUS-.Ur ya kJ!.' • k ~'- k k b - ad 
fi otiddetJİ yazılar yazıldığmı batlJ"Jarlar. bunu c"'ev-nsız do··ku··ıdu·· VC WClİ te tip CKmC ararımn tat j. hudutları içinde meVCUt Unlar f9tf1'JI"' 

""r> katile me gul olmağa başlamıştır. Bu edildikten sonr. yeni tip ekm k _ ... ,, 
Son haberlere a:Pre Amerikan gazete- VnJngton, 22 (A.A) - Alnn mccli i b fı Jı maksatla toprak mahsulleri ofisi mudür ~- ...j 
leri de japonya,.a lcup iddetli hücn- İngiltereye ~ardım knnununun rniiznke- .ıra m131aca " Londra, 22 (A.A) _ Bahriye nezn- muavini Hamit Kuray tstanbulıı, zira- lncnğından d i{irmem iler imdiden 'fP' 
ma geçmi,lerdir. ıesine dün de de\'ant ctrnistir. Azııdan Sıdncy, 22 (A.A) - Avusturalyanın reti tebli~ ediyor: İtalyan htikümeti Ak· at müşaviri Ati! lzmire memuren gön- tip un imaline başlamı ardır. Bu idV 

Nevyorlı Taynıia diyor kiı Japonya üçte ikisinin yardım kanununu ha11 ~uyn lüzumsuz silfıhlanması hakkında de-t-•n büyu"k bir kısmının "eyrilsefain d rlld 1 Of d k 1 H 1 b d b lrl J fı d ı ih 1 d ıUL.1 "' e i er. ıs umum mü ür ve i i ul- a u uç şehir e ir hafta eonra -p 
Singapura hücum ederse mqum bir ha- eheınınilctsiz tadilfıtla tasvip etmekte . aponya tara n an y~pı an tnr ara a- icin tehlikeli olduf!unu gcc;enlerdc ilfuı ki Ankara belediyesile temaslara geç- yeni tip ekmek satısı çıkanlaeaktrr. 
ta iılemif olur. Amerikanm elinde ~~ oldukları nnla ılıyor. Böylece infiratçı- kiır Avu turalya harıcıye nnzırı demiştir etmişti. İnsti}iz hükUmeti de Akdenlzdc .. -·-·-·-·-·-·-.... - ....... -·-·-·-_.,_ ,, __ o __ ,_·-·-·-·-·•• • ..-" 

ponyayı sarsmak İçİn muharebed~ ÇOK Jnrın milcadcJe İ (:ımnmiy}c İflas ctrnıs : • • • aşarndakf mmtaJaıların seyrilsefain için ı"kı" 
daha tiddetli çareler de vardD'. Ameri- bulunuyor. a- Bıı~~us~sta rcsmı ~iÇ hır haber al- tehlikeli olduğunu bildirir. Bu mıntakn- Suadi ye plajında zehirlenme 
b imdiye kadar japonyaya k&rfı iktı- mn~ım. Eger ıhtarlar gclirsc.~v~turnl- 1nr asai:ndaki noktalan birleştiren hatlar 
adi tedbirlerin haddi asgarisini tat- BAFiF VE SEUI HÜCUl\l BOTLARl l',B ıtap eden ce,;nhı \crıncsını bılecck- içindedir . 
biJc: etmiıtir. Azamisini ~e tatbika muk- l•iLOSU.. tır .. n • • Santa Marya do Roka burnundan ve 
tedirdir. Kolombiya radyosuna göre Vn ington, 22 (AA) - Bnhri~e ne- Aynı mesele hakkında bahriye nazırı İtalyadan Bingazi istikrunetindc uzann-
Amerika Havay adalanna binlerce ağır 7..tıreti tok seri ve hafif hücum botlar- da söyle demiştir: rak. j!arbe doW'u btltün italynn şiınnli 
tayyare göndennittir. Bir çok tayyare- dan mürekkep bir filotHlanm inşası ve •- Su1~. için uzun müd~et çalıştık. Afrika sahilini ve Trablus sahilini Tu
let- de Filipine gönderilmektedir. h.n!if harp ı?emilcrinc ııuıhsus üsler te- Fakat hugun A\ uı>tur.ıly~ ıki. ~vv~tJi nus hududuna kadar takip eden hat, 

sısı proırranıını kon~eye te\di ctmi tir. memlek tıe harp hnlind dır. BUtun dık- Sardinya adasında Sportemento bur
Bu prol?l'amm tatbiki G7 nıilynr dolar- kntimiz.i, k:ıbiJJyctlcriınizi aznmt derece nundan itibaren garp sahilınin 30 mil 
lık blr meblui:tıll arfım icap edecektir. ve çıl,:ınna~::ı hasretmek mecburiyetin- gnrbine do~ uzanan ve bojtaz hattı 

tNCIL TERE - AMERiKA 
fngiltere ile Amerika araıımda ıııkı it 

birliğinin lngiltereye gemi ve levazım 
..-~rilmeııine iılhiaar emiyeenği anlaıulı
)'or inglttere japonyanm harp malze
mesi stoklan yapmasına mani olmak 
için Amerikaya müracaat etmiştir. Ab
nan haberlere göre Amerikalılar bu hu
susta lngiltere ile it blrllfi yapacaklar
dır. Amerikalılar japonyaya petrol ve 
pamuk göndermezlerse japonyada pa
muk sanayii felce ui?nynenğl gı'bi harp 
faaliyeti de ııanılac.aktır. 

Vaşington 22 (A.A) - Ayan meclisi deyiz· boyunca temadi ederek cenuba ve şm-
hariciyc cncUmeni yNli azadan mürck- ka dob'u İtnlya sahilinin Santn Marva 
kep bir komi C' le k'l crlıl r k bu komi- JAPON HARİCİYE NAZffil dö Roka burnuna mUntehi olan hat .. 
tenin milli ınil afoa pro 'ramınm tatbi- C1'N AP VERECEK.. Bu ihtara riayetsizlik gösteren gemı-
kntı h kkındaki t klüi kabul etmi tir. Tokyo, 22 (A.A) - Mcbusan mecli- ler maruz kalacakları tehlikeden bizzat 

----- inde bugün hariciye nazırından İnıtili'Z mcsul olacaklardır. 

Y J l 
hükümetinc son yaptığı beyanat hnkkın- İtalyan sahillerinden 30 mil ınesafc-

eni apon söz eri dn tar 1 t verme i istenilmiş ve sebep den ~ecen ~cmilerin tehlikede oldukları 

harbıne ta 
7c l olarak ta bu mc el ctrnfında <;ok riva- hakkında 1940 temmuz avında neşredi· 
tcfs r vetl r dolnştığı ilerin- üriılmtı Ur. Ha- len wbliğ daıma meriyct mevkilndedir. 

her alındığına göre M tcruoka pazartesı -----
dilemez.• 

JAPON il \RI:IU.Tl ERİ VE ------- gilnH buna ccvnp verecektir. 

Almanların Balkan 
AMERİKA -----
Nevyork. '2 (A.A) - Havns Aj. nc;ı j hrac hareke fi yok 

l d • ? bildınyor: • program arı ne tr. Jııımnynnm cem bi Pasifikte icap [ Ba tarC'.fı 1 l'
0 

Sah'fede l 
[ B ~ , 1. ı Sahifede 1 ederse 2orln bir niıfuz mıntnknsı elde mütehassıs binbaşı Elyot, Nevyork 

cümle Bulgarlara, Yunanistana gir- cdccci!i hakkında Tokyodaki sözcü tara Herald Tribün gazetesinde şöyle di
mek için BulParistandnn geçmek fındnı~ vuku~ufon bc~mıatı c~rııfmd:ı vor: Balkanlardaki vaziyetin anah-

• • • Amenkada sukUt nmhnfnza cdılmekt~ 
üzere oJduklannı mandı~ak ısti- dir. Şayet Jnponvıı cenubi Pasifikte kuv- tan Nil ordusunun elindedir. Nil or-
yorla.r. Bu duman perdesmm nrka- \Ctc mürncnat edere Amerika inı;ıtc- Jusu ansızın Selanikte gözüktüğü 
amda Alman .sevkulı:eY§İnİ sezmek re ile birleşecek midir? Amerikn lınri- ta1:dirde balkan hükümetlerinin ve 
mümkündür. Bulgnristana müteza- ciyc neznreti henüz bu hususta lıic hır balkan ahalisinin hattı hareketinde 

"t k kıt 1 t ·ı k işarette bulunmamı tır. t b' d ... 'kJ'k 1 ktı Orada yı as er a. an ve ayyarecı er so - Dii?er taraftan AmeriJ nn rndyosunıın am ır egışı ı • o aca r. -
mak, Yunanıstanı bu mıntakada Cunkin.ı? haberlerine göre Japonlıır Cf'- ki vaziyet Türkiye, Bulgaristan, Yu· 
tehdit ederek İtalya ile uyufmağa nubi Pasifikte hare.katta bulunm?ığa mü- goslavya ve Nil ordusu gibi bir çok 
mecbur etmek. snit sevkiılce:yş noı talnrı1 yüz binlerce meçhul amillere bağlı bulunmakta-

Almanlar her feyden ziyade asker ı:öndcnnislcrdir. dır. 
k kuıl, 1_ il .. ' İnıtilterenın Japon:ıtava knr ı tnhrikat H 1 ·-•- --'- d b Al .uvve~ anma~ızın !o an uze- fikrinde olmadığı ancak japonynnın de- İt er J'Gaun §arKR oğru ir -
nndeki kuvvetlen azamı derecede mokrasilere karşı kullanması muhtemel man hareketinin Türkiyeyi harbe 
i !'nye ürmeğe çahşıyorl81'. Fakat askeri kuvvetini nrtbrmasına müsama- sokmıyacağına kani olmaktan uzak
eeer tehditleri para etmezse, mu- ha etmivec -:1 malCimdur. tır. Ve Yunanistan da mütemadiyen 

h drek surette kuvvet kullanac k- :MİHVERE GÖRE HARP VE SUI.H şiddetle vuruyor. Fakat en ziyade 
lardır. Ncvvork Tavmis divor ki : Japonların ehemmiyeti olan c'het Britanyanın 

Yunanlılar bu manevralar karşı- dılinde veni bir formül vardır. Japon da orada bulunması ve dof!u Akde
aında • rsılmamı ve cesaret göster- lar Avu tur lya kıt 1 ?'ının Sn· nur niz sulnnna hakiın olmasıdır. 

• l rd' rtclmc ini bir tecavüz avmaktadırlı:ır. 
mı.ş e ır. . . . .. • Mıhverln milsterek formülU malCimdur -

Yunanlı] r lnf{ılız sılahlarının gıt· Kendi toprnklarmdn cmnivetlerini ko- B. Cörcilln teztisi 
gide kuvvetlendiğini görüyorlar. ruvanlnr mütecavizdir, baska l""Pmleke•i Londra 22 (A.A) - Çôrçil dün re
Genera] Veyvel şark) Akdenizi. Mı- i üla edenler de sulhcudurlnr. İT'r<iltere- fakatinde kara. deniz kuvvetleri şefleri 
sın ve Süveyş kanalını mihvere kar- nin bir imparatorluk limanın" ask('r eı- olduğu halde cenup sahillf'rindeki fstih-

h k · · • b" .. h ı· karması bir harp hareketidir. Fakat kamlan teftiş etmiştir. Teftiş iki buçuk 
~.1 a.re. t ıçm <'mtn ır us a ıne ge- Rotterdnmın bombardımanı bir sulh ha- saat silnnü§tÜr. Başvekil trenle Londrn-
tirmıştır reketi addedi1melldir ya avdet etmiotl •. 

TayyareSinemasında Tl:3646 
BU HAFTA ... 

20/2/1941 per embe s:-finünden itibaren 

BİR TURKE 
G UL 'ERD 

TÜRI\:ÇE SÖZLÜ. MUSİKİLİ $ARIUL1 VE DANSLI 
Mc\'ZUu kahrnmnnlık, serı;'i7.cst. ask ve zafer •.. 

ÜVERTÜR MlTSİIU!-Jl~ HAZIRLIYAN: 
ÜST \D EY\ÜRİ RfA 

BİR 'I'ÖRKE nöl\.JÜL VEJtDfM SAR'{ISJNI YAPAN : 
1 ~TAD SADETTiN JCAYNAK.. 

BU li'fT 1\fE İLAVETEN SİLAHSÖRJ...ı:R RLVÜS0 ve HUSUSİ SURETI'E 
C:ELEN EN so l'AKIN SAR , HARP JIABERJ..m~t • stDt BARRA ~ 
SELLUM • J{APUZZE - BARDİYA'nin karrıd. n, denizden, havadan bombardı
man ve 7.aptı ... 360 O esirin knmıfüıra se ki • İngiliz tnyyıırclcrinin MUSA VV A· 
yı bom~ardımanı . llnlnı n he • n re tnm isabetleri ,.e saire •• 

MATINEI.ER : 1 30 - a.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 .... 
Cumartesi, PAZAH GÜNLERİ JJ.30 DA BASLAR .. 

Japonların ihtiyat 

harp malzemesi 

yapamamaları için 
ngiıtere ve Amer"Jıa 

m · · şterelıen tedbir 
aJacafdar mı? 
Vaşington 22 (A.A) - Jap<>nyanın 

yeni harp malzemesi ihtiy tı tesis etme
sinL9 manı olmak üzCTc Amerik:ı ile müş
tereken t dbir alınması için !ngılizlcr 
tarafından yapılan teklif hakkında Ame
rikan hükümeti mutlak bir .sUköt muhn
(azn etmektedir 

Diplomatik n ahfillerin fikri Japonya
yn pamuk ve petrol ihracı tahdit edil
diği takdirde vaziyetin ciddi surette va
himle eceği mCTkezlndedir. 

Son Alman hücumları 
[ Btr"nr:dı ? ci Sahifede l 

mu olmu tur. Müteaddit bombalnr atıl
mı tır. Bombalu .. dan bir kısmı Londrn 
rnmtaknsına dfüımuştur. Hıç bır hasar 
ve insanca znyia~ yoktur. 

BiR ALMAN TAYYARF.SJ 
DOŞOROLDO 
Londra 22 (A.A) - Dün gece gar

bi lngiltcre üzerine akında bulunan 
dfüıman bombardıman tayyarlerindcn 
birinin tayynre dafi toplarının ateşile dü 
şürüldüğü tesbit edilmiştir. lngiliz avcı 
tayyarelerlnden birinin pilotu Alman 
tayyaresini alevler içinde düşerken gör
ırıüştür. 

R. F d-.nin se va hati 
r Rn<ı•n .. ,.f, 1 ri c;t,.'J.tft>rtP 1 

'1fld vaıifelerine sıkı bir ı;;nkild!' tC'rılltılr 
~lvor. 

Piinvnvn sm~;-lnn nnlatılmnc:ı nı';him
flr lti hlı tot'r.ı'ld rm muvPk1 nt ic1:ı"<'· 
1,.rı b ,,.1 ,.," miic:u ~l-.('1 v .,h hn ihlfll 
tmivf'r0 'ktir 
fn,11t J.ir bir to ralı:: em 'i b 1 

rnemPktpd'r. Ve il"ric:i İCİ'!'\ hnvle <'mrl-
1 .. r bf" lo"Yll>C: 0J1İn (1,.. bir ~ l-.obi VOktı T 

"An nı'lln 1 rin ref"l-ıını n .. rı t rek ve tn 
m l'T'h 1 t tl-.;1{ rflil r('k bir 11i"Tam vert 
ni alın,..av ı.--.rhr bu to ~kl n el'nt'f' 
b , ı ı ,1, .,.... ltt r. 

f' Fn'r.' rtl\1 noNKO 
7tV A 'RF'T'f ~f 
Kahir 22 ( A A) - B •rıun Edenin 

ilk jc;i sar1lık l -ı<;talı~ı ge<'iren krnl Fn
ruk'un sıhh tinı omı~lc cılmustur. Bun , . 

istanbul 22 (Yeni Asır) - Suadiye Plujındn bekçilik eden Mustafa 
Tahsin adında iki kişi, plıijın soyunma odalanndan birinde ynkbklan kö~ 
den zehirlenmişlerdir. Bunlardan Tahsin ölmüş. Mustafa hostaneye kald'I"' 
mıştır. 

Makineye 
Verilirken 

lngilız bombardıman 

tavvareleri 

Cenubi Afrika e ıtaı. 
an s i i etli 

a ın ar aptı 
Kahırc 22 (A.A) - ln~ilız umumi 

karargahının t bllği · 
Tr blusta kaydcdılecek hiç bır mü

him hudı e olmamı br Erıtr v Habe
gistanda h,.r kat lchimıze ink ftn de
vam etmektedir. 18 subat t nhinde 
Megnnin düş.mes· üzerine cenubi Afri
kn kuvvctlcrınin en buyuk kısmı Avru
palı olmak uzere 600 d~n fnzla e ir ve 
biT hnvım topu ıle bir çok mitralyöz 
ığlinam etmi !erdir italyan somalisın
de Juba ınn ğının fnrkında harekat 
memnuniyet verici bir tanda inkişaf 
etmektedir. 
· Kahire 22 (A.A) - lngiliz hava 
kuvvetleri umumi karargahının tebliğı: 
Dün ltalyan somallsindc ve Habeı · stan
da tayyare faaliyeti azalmnd n devam 
etmiştir. Cenubi Afrika hava ku'll"Vetlc
rlne mensup bombardıman t ) yarelerı 
Juba ırm ğı kenarlanndn n ker tecem
mülerine Mogndis Ciyonun g rbın Jlıb 
mıntakasında motörlü nakliye ı; sıt la
rına hiicum etmi lerdir. lnı:nliz hava 
kuvvetlerine mensup bombardım n tay
yareleri de dün Kinene ve Dırcd u da 
tayyare meydanlanna taarruzlarda bu
lunmuşlardır. Kinenede tnyyare iniş 
meydanı boyunca çalı altında gizli tutu
lan tayyarelerde iaşe maddelerine şıd
detli hücumlnr yapılmı tır. Dıreaudn 
demir yolu istasyonlarına ve kışlalara 
tam isabetlP-r knydedilmi~tır Cenubi 
Afrika avcılnn alçaktan uçarak Mu;ıav
vada yerde bulunan tayyarelere h 'kum 
etmişler ve Adiu 483 bir petrol d po-

Eski ispanya 
kralı öldü 

Londra 22 (AA) Lıon radyo~ 
Romadan aldı ı bi h b re göre sa 
1 nva kralı on \iÇ 'ndi Alfons ölm 
tür. ------
Tunada müna

ka a rdu 

-----------
B. i i Ci e ·ırneııt4' 

az gectf •• 
Nevyork. 22 (A.A) D. N. B. bil 

ı iyor: A osv ted Presin verdiği bir ~ 
bere J!o B. Vılki Cindeki hnrek fi'. 

nelcrmı 21yaret etmekten vnz gcçı ~ 
unda yan ın çıkarmı lardır. Dün dit' 

man tayyareleri M lta.ya y klaşmıt1' 
a da avcılarımızın h va}anm&!I ijs~ 

ne ricnt etmişlerdir. ButUn gun hare 
tn iştirak eden tııyyart>lerimiz üsleri' 
dönmü lerdir. 

L ondrn 22 (/\ A) - Hava ve d..b' 
li mnı) et nez retle nın tebliği: 

Dün gece bir diı"m n bombardırı" 
ı yyare inin cenubu garbi lngiltere ~ 
(ı b taryal n t rafından du ürüldd 
ımdi snbıt olm kt dır. Bu ün öğl ~ 

bir z onnı da ı inci bir düııman b~ 
bardıman tayyar ı Briıttol kanalı ",J 
tahnp olu mu tur Bugün bilhasııa I< 1 
ey leti:nın rkınn bir kaç bomba ~ 
mı a d.ı ş'mdıye kadar gelen rapor ti 
göre ha r ve insanca zayiat ll2 olfl' J! 
tur Cenubu prki sahilleri yakini, 
bugün gerek bizim avcılanmız ve ge~ 
düsman rok büyük devriye faallyet~_J 
bulunmuslıudır. Bir düfrll n av tayr" 
ııi dü ürülmüştür. 

BUGÜN °1\-IATİNR!;l..ERDEN İTİUAltEN 

DUnyunın en kuvvetli. en kudretli, en şöhretlı iki dansörll-

FRED ASTER • ELEANOR POWEL 
Bumne kadar benzerleri nrasındn c çok P rn sarfedilerek yüz defa ötJJ' 
kuvvetle harikulade bir !!lizellikte ol ak doyulmaz bir ncfosette yaratılaSl 

B OD-AY MELODY 1940 
SA.HE ELER ŞARE ERİNDE 

FOKS JURNAL'do en son ve muhiın harp haberleri ... V. S. 

SEAN LAR: Her gün 1.45- 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DA.. 
Cumartesi ve Paznr ı;inleri 11.30 ve 1.30 DA BASLAR.. ,tJ1# 
DİKKAT: Haftanın her gıinUnde ille seanslar UCUZ HALK l'tfı\ 


