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Alb avlık........ 750 1650 

Gllnu ı;tecmis nü.shalaı (25) k.~ .. c TF.LEFON:Z691 

ilin münderecatmdan mesuliyet kabul edilmez 
CUmhurivetfn tıe C;imhmiyet e!crlerinm bekçisi sabahlnn çtkar siyn!i !Ja-etP.clfr 

Sivrisinekleri öldürünüz, 
Sivrisinekler simdi c\·lcrıl<· hodnıın, kiler, ha 
marn yiik ve odalarla :n lıı. ahır ve izbelerde 
yan riitubctıi, ılık 'c lo kıi clerde gizlcnmi 
b~~unuyor '\'e havanın ısmıııasını bekliyorlar. 
Oniinıiizdeki halıur ile ~·n:r.ı rahatça. sclimetlc 
xeçirınek için yel{anc çan- hemen şimdiden tiit
aU ile, kükürtle, filit \'c emsali ila~lurln bunla· 
n bayılhp avlamak \c ~ib:('lcc iipiiriip yak-
maktır. _J 

YE.Nt ASIR Matbaasında basılmlfhr. 

-B. Eden ve GI. Dil Ankaraya geliyorlar 
l 

Kamdcniz, Balkanlar t•c Erw 1ıaL• .Plarınt:'!JÖsterir Topoğrafik. harita 

Balkanlar 
ftauamması 

Balkanlar pnün heyecanlı mıuımına· 
il olmakta devam ediyor. 

BUtGARISTA~DA VAZI-
YET VE IKGlllZLER 

Almanlar hare
kete ~ererse 
lnqiliz sefiri 
ayrılacak 

-·~ 
Bir Bulgar nazırı 
11azif emJz harbe 
girmemelıtir, 
hudutlarımızın 
müdafaası tedbirleri 
aıınmııtır diyor 

----~-------------~--------~---·~------

AFRllADA HARE .{İT 
l~KIŞlF EDIYO~ 

ı-Dü n tay=ar: ile Adanaya :.:!,~~ter, 

n z a cıye 

Ankara ya hareket 

n zırı 

ttiler 

ın 
. 

Erifrede ln~liz z·yaretir hiy e ve hür Fransız
lar beraber 
ilerliyorlar ----Keren büsbütün 

tehlllıeye girdi, Adls· 
Ababa bombalandı 

B. Eden ihtiram kıt'asını Türkçe " !erhaba 
Asker" diyerek selamladı. Halk tezahüratta 

·bulundu ve misafirleri şiddetle alkışl dı 

Hartum 25 (A.A) - Dün habtt ve· 
rildiği gibi Eritrede Kupkupun zaph 
üzerine Keren fehrini müdafaa eden 
ltalyan kıtalan timaldef\ bir tehlike ile 
karfılapmşlardır, Bu hat boyunca iler· 
liyen hür Fran&ız. müfrezesi §İmdi Ke
ren §ehrine 100 kilometre yakla§mış bu
lunmaktadır. 

Bu Ltikamette yeni bir ilerleme hare• 
keti müd.,fileri timnldcn tehdit ede
cektir. 

Kupkup İngiliz kuvvetleriyle hür 
Frnnsız kuvvetlerinin müşterek bir ha
reketi neticesinde uptedilrniştir. lngi· 
llzler şehri snrarnk cenup sahilini tut· 
muşlar, bu esnada Fransızlar ~pheden 
hücum etmişlerdir 

ADIS ABABA BOMBALANDI 
Lonc!rn, 25 (A.A) - Adcndeki in· 

giliz havn ku' vetleri umumi karargahı· 
nın tebliği : 

Habeıistanda Adis Abahaya kartı 
bava kuvvetlerimiz tarafından yapılan 
bir akın esnasında bir tayyare meydanı· 
nm binalann çok büyük zarar ika edil- Dün Ankaraya gelen lngiliı hariciye 

nmda buauai trenle Adanaya gel
mit olan lngilterenin Ankara bü
yük elçisi ile Seyhan valisi, tuğge
neral ve yine huıuıi trenle gelmif 
olan genel kurmay istihbarat da
iresi reisi ile hariciye vekaleti hu
susi kalem müdürü tarafından 
kartılanmışlardır. Bir askeri kıta 
ihtiram vazifesini yapmıttır. Mi
safir bu kıtayı teftitten sonra is
tasyona hareket etmi,ler ve ora
da orgeneral Abdurrahman Nafiz 
tarafından kartılanmı,lardır. 

Halk tezahüratta bulunmuştur. 
Bando Türk • lngiliz milli mart· 
larmı çaldıktan sonra Eden Türk
çe olarak kıtayı cmerhaba asker» 
diyerek ıelamlamıftır. 

Tren halkın tiddetti alkıtları 
ve tezahiil'leri arasında Ankaraya 
harekt etmiatir. İngiltere gemol kurımıv ~kam gfm4lral 

BUGUN ANKARA.DA Srr Con Dll mi~tir. Desiye ve Almata mıntakaıında tw.zın B. Eden 
dümıanm nakliye kolu bombard~ Adana, .25 (A.A). 'Türk lıükii-• .. - ... b..., .. ..,..._ ......... metini reemen zi,....et etmelr tize-
tar. Naldive kolunun bmyonlan hUlll'a 1 T H • · Na Ed 

BULUNACAKLAR ba2tl"}anm1ştır. 
Ankara 25 ('hlelonJa) - lngflten Bu programa göre miufirlerimiz 

harft'Jyc nazırı B. :Edenle tmparaft>rhık yann {Bugün) ••"'J kadar muh-
1ı:uvvetlcri kumıay basltanı ıtencral Dil lif • og eye uğnı.tılml§tır. re ngı !z ~ncıye zm en, 

Tayyarelcrimb. d~mnnın muknvc· ref akatındekı genel kurmay bat· 
met1yle kar~laşmışlarsa da hepsi üsleri· kanı Sir Con Dil ile birlikte bu
nc salimen dönmüşlerdir. gOn iki tayyare ile Mısırdan Ada

- naya gelmitlerdir. 
Misafirlerimiz tayyare meyda-

ve kendilerini Adanadım istikbal eden te zıyaretlttde bulunacaklar ve y .. 
zevat yarın <Bugiln) sant onda husınl nn alqaın tereflerine hariciye vela"l-
trcnle ~c-hrinıizc gelecek ve garda bUyUk r Sonu 4 cil Sahlfecfo l 
merasimle knrşılnnncnktır. - --- -- -

Dc~erll mlso.firlerlınizin Ankaradald 
misaf ir<>tleri devresine ait bir program Çörçilin mülakatı~rı ------

Tek ekmek • • 
sıstemı ln~li~ Başvekili 

Türkiyeye iti
madını bildirdi Bu hafta so unda 

Sofya, Abnnn kuwetleriniu ynlunda 
Bulgnristnm istila etmesi tehlikesinin 
mevcut olınadığuıı ısrarla beyan ettiği 
halde, İng'iliz • Amcrik!;ln kaynaklan lm 
istilfiyı tehakkuk etnıek Uzcre gösteren 
haberler vemıcktedirlcr. Hatta bir ingi· 
1iz gazetesi, Bulgaristamn hangi şartlar· 
la Almnn ordusunun kendi arazisinden 
IC(Dlcsinc mm·afnkat ettiğini bile kay
detmiştir. Diğer bir İngiliz. gazetesine gö
re, Bitler Bulgaristnnı ele geçirir geçir
Dtez Rupc] ge(idiııi zorlıyarak Yunanis .. 
tanı istililya tc bbüs edecek değildir. 
Belki de yuknn Strumıı vndishıdc bü
Ytik kuY\'CÜcr tahsit ederek Yunan mil
letini sarsılmaz bir imanla sarılnıı bu
l?ndu?:t1 i tiklal savasından feragat et
tirnıcğc ve İtııl:rn ile uyusmnğn mecbur 
etmek için tnzyik edecektir. 

Nihayet sonuncu bir hnbcr B. Hitlc· 
rin Balkonlar ı;efcrinc kıı,.ar 'crıneden 

Londra, 25 (A.A) - Royter ajan
smın diplomatik muharririnin bildirdi
ğine gorc lngilterenin Sofya elçisi Ba)' 
Rendelin elçilik memUl'Jariyle birlikte başlıyacak ... 

. Londra, 25 (A.A) - Başvekil Bay 
~~nston Ç?rçil Japonya ve Türkiye b&. 
yuk elçllen ve Yunan elçi;1ıyle dün yap. 
tığı göriişmelerdc. ııorı zamanlarda ge"" 
ginliğin arttığı iki mınt..ıkada, yani uzalC 
şark ve Balkanlardaki lngillz siyasetini 

[ Sonu 4. cil. Sahifede ] 

f.iııce SO\'l etler birliği hariciye komiseri ---------------
Bay Molotofun nutkunu beklediğini bil- V işi' de yeni kabine 
dirml.ştir. Diğer taraftan Alman knynnk
lnrı Bnlknnlnr.ı tnnrnız niyetini İngiltc· 
rey~ atfederek diyorlar ki: 

-·---
Fransa - A1man

va işbirli~i? 
"Inı:ilterc bir Bnlknn cephesi l:nral

oıak için Yunnnistana asker ç1knrmak 
niyetindedir. Eğer bu tasavvurunu kuv
'\'Cdcn fiile koynrsn İngilizleri kıt'nda ya· 
knladıl!ımız her yerde vural'ağız.n 

Ayni kn~naklar 1'iirk • Bulgar dekin- L 

Yunan a.ske!"leri Görice caddelerinde 

Arnavutluk harbı 

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

Piyasa~·a UCl z ve sa~lam halk 
ayakkabıları çıkarılacak 

~---x*x:-----~---
400 bin ııraıııı flftifı ihraç edildi 

za

yiatı da aiJr 

~-yonu miin ehetiylc gÜ;\'a Bnlknnln- aval fıabfneye yine 
nn bir İngiliz tehlikesine(?) karşı aynk- alınmadı. Darlan bcq11e- Ye • it 1 
ınnmı 01~uklarııu id~ia edecek kndnr Jıfl muauini hartc· ... ,e d Dl 8 yan 
gnrabet gösterrni lerdır. ' ı.,,. ' a 

Tek ekmek sisteminin lzmirde tatbi
kine ancak hafta sonunda başlanacak· 
br. Un değinnenleri yeni formüle göre 
un haxırlamağa baılamışlardır. Yeni ek
meğin 1 3.5 kuru§& aatılac:ağı zannedil· 
mektedir. Belediye daimt enc:Umenl bu 

mahsus ucuz ve aağlam ayakkabı ımali 
makaadiyle faaliyete ~eçilmiştlr. Biltün 
halkın ayakkabı ihtiyacı bu tekilde te· 
min olunmaaı için tedbirler ittihaz edil
mektedir. . 'l

1

iitiln hunlardan çıknnlan netice ne- hfliye ile bahrf:ve ftCIZll'I 
dıı · Vişi 25 (A.A) - Havas e)nnsı bildi
m~ar harp kasırgasının eşiğinde rly~r: Yeni Fransız kabinesi nşağıdaki 

nıı hus sekılde kurulmuştur: 

1
.. :~ta kehanette buhmınağa hiç Na7.1t1ar-
uzunı \'Oıuur. DUnc knd b h 1 o' 1 k olan tehlikeleri h" ~r m~'~Luu a !'! Amirn ar an: Başve il muavini, ha-

{ 
.ı_ d ,1: mn ıyetı ne ıdıysc bu- r Smıu 4 cil .<:,,Jı'f,,t1" 1 

r in Ut; o ur. n7:ivl'tte esaslı bir deti 
15iklik voktıır • 

Türk - Bul.r:nr dcklıırnsyonu rniinasc- . 
betiyle zihinleri ~vis için l'apılnn baZJ 
J>ropa~anda hamlelerine şahit olduk. İki 
J.om u memleketin siynsetJeri iizerinc 
ı ık serpen deklnras\'Oll, knrSllıkh iti
nındn dnynnan bir sa~ıimiyctin tecriibc i 
oldn~u halde. Halkanlnr sulhunn \C Bal. 
knnlar Balkanlılarındır mcfl,fıresinc hiı
r~"t. ctme~c çnlısan bu ı:üzel eseri tnh
r~k~ı bir ziimrcnin kendi nımaCfakıyeti 
«ıhı tcsnhiihc enlısarak i.nniliz politikn
b.nın hezimeti saymasında; dnhıı j!iiliim; 
n~y olamnıdı. Hele bu eserde Tiirki-

bYcnın buı:iinc kndar hiiyilk bir n'zmü sc· 
atla tnk" tt•w • · · 

111 
•• ,1P e ı~ı sıyasctın terki nıanas1-

ı::-orchılmck icin insanın rıldınnıs ol· 
nıası lazımdı. 

M 
hususta tetkikata baslam1otır. 

ühlm blP tepe, esırıer, ..,. 
otomattıı slltih, ""~" ucuz VE SAôLAM AYAKKABI 
mlfıtarda mühlrnnud, ~a latanhul, 25 (Yeni Aeır) -- Halka 

dır 11e battaniye aJ~dı 
Atina 25 (A.A) - Atina radyoıru 

pıatubat nanrının aşağıdaki beyanatını 
nakletmiştir: 

- Havanın şiddetli muhalefeti Ama
vutluktn hnrekntın inkişafına ınani ol
muştur. Zaptedilen mıntakalar temizlen
miştir: 1:~irler alınmış, elli otomatik si
lah, btiyuk miktarda mühimmat. bir çok 
çadır ve battaniye iğtinam edilmiştir. 
Mesut neticeler veren bir keşif hareketi 
yapıldığı bildiriliyor. 

Mahalli bir çarpışınada iki düşman 
tnnk'ı tahrip edilmiştir. Hava kuvvetlr
rl.miz üç dU~mnn tayyaresi diişUrınüşlcr. 
dır. 

YUNAN RF.SM1 TEBL1CLERİ 
' Atina 25 (A.A) - 121 numaralı res-

m! Yunan tebliği: Cephede mahdut ke
~if faaliyeti ve topçu düellosu olınuştw-. 
Tayyare dafi toplarımız tarafından dün 
daha iki dUsman tayyaresinhı dilsürldU
~ tesbit edilnılştir. 

lST ANBULDAN DONKO 
iHRACAT 
lıtanbul, 2 5 (Yeni Asır) - Piyasa

mızdan bugün (dün) lngiltereye 400 
bin liralık tiftik ilıraç olunmu§tur. 

n De.k~-ırns,·on iddialı bir eser tlcğildir. 
B er~ taraf l?B)"l'l'l!erinin biricik f{ayc .. i 
ta~ lor. su.llm~u ya atmak olduğt;ını, 
d 7 2 zihnıychne karsı ayni nefreti 
~ ~~a~u açıkçn -:\ylemişlerdir. IHi· 

urkJJ•c rsnu.,.,.ristan hadiselerin 1 Aıı>tTal Darlan FTatısa 111ağlilp olmadan 
onu ~- ci Sahifede ] hary filosuna kumanda ederJcn 

Atina 25 (A.A) - Yunan umumi em
niyet nuaretinln dünkü teb~ memle-

( &.u 4. ci1 &hilede 1 
Ticctret VeJdH B. »Umuız ölnnen yeni itıı• fefkilcttı fMakJmıda ~mwztto 

hluawkn 

[ Sontı 4. CÜ Sahifede ] 

SONDAKJKA 
·······-···· 
B. Ritlerin nut
ku, Inv:iliz ' e 
Amerikalılar 

Alman deulet reisi 
1941 için fıat'i zafer 
uciadettiğini anmmıq 
görünüyor, diyorlar 
Londra 25 (A.A) - İngiliz mahfillcd 

Hitleıin nutkunda yeni hiç bir GCY ol
madı~ kanaatindedirler. Bu mahfiller 
eu noktayı tebaürz ettiriyorlar: 

Hitler Alman milletine 1941 senesinde 
harbı bitireceğini vaadctmışti. Halbuki 
yeni nutkunda böyle bir teminat yoktur. 
Hitll'rin fngiltcttnin 1941 de kat'i neti• 
ceyi alacağı tarzında İngiliz milletine 
vfıatlarda bulunduJtıına dair tclmihino 
kmı Çörçllin hiç bir znman Mvlc bir 
SÖ2. söylemediği, bıllikls ekseri)la 1942 ve 
1943 senelerinde yapılacak muharebe
lerden bahsettiği hntırlatılmaktadır. 
AMERİKADAKİ İNTİBA 
Vnşlngton 215 (A.A) - Bitlerin nutku 

hakkında yapılan tefsir bu nutkun evveı. 
ce söylenenleri tekrardan ibnret oldu
~. ,.aJnız Hitlerln nutkunda Alman mil. 
Jetine 1941 senesi için vaktiyle yaphlt 
muzafferiyet vfiadını unutmuş bulundu
itu tarmıdadır. Bu nokta billıassa dikka
te şayan drUmnektedir. 
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26 Subat CAR~AMRA 

ŞEDİR HABERLERİ 
Balkanlar 
l\ı..uanıması 

Vılayet umumi Meclisi dün toplandı 
[ Baı:taraj 1. et S hif eclt 1 

14-

-- Nasıl adam bu ~elenler? 

Dün yaian şid
detli dolu ve 

kendi iradelerine \C lıüsnü ııhef~ 
tabi olan kısımlarını kontı-ol ederek ._. 

B • • • Janr h3Jdm olmak amıindedirler. f9" 

utçenın tamamen tev- ::ı.:::·::.t&.:";:.t.:~..:·ı::~ 
a v m rlar bizim :ırzulannııza nırrrncn başka bir~ Y g U • • •• k •• ı tikamet \'crdi.nnei:c ç.nlışaıılar ~--=~ 

----x,,.x ZIDI nıun.. un o mıyor Bu selleı>ledir ki deklarasyon et~ ..,,. Bayad IJe BağPıyandı 11e Dağdetrireıt fd.ha• a yapılan propagandanın şüpheli ~~ 
... ~ Kad9'19 llulrnaıllD'dı Göztepe d&Jarına rmı dıunıadan mcyclaaa koyara~k v~<. 
ı~• •ı• yddlPPfl dllftfj, -----X.X-'------- timİ2 üzerinde ~D küçük bir 

Kadı llyas elendi bOyilk bir keder ve recek mi? •.. diyen kadı bu dakikada de- Dün toplanan faasusf encümende bütçenin mas- ~er bıraknıama~ itiııa etmekteyiz. 
llzUntU içinde bulunmakta idi Şiirde' tnn bir keder ~çinde, çaresiz kalan insan- tram11ayfap bir raf Jı•---mı fGSff fa•JJ tetJıUı edfldi riciye vekilimizin be;yanatından 
bilAlı muhlisini kullanan kadı artık eline ların daima yaptıkları gibi, gözlerini rnUddet 1$11']1emedl - ,.. herşey yerli yerine konmuştur. Ve 
kalem almaktan vaz geçmış Sl\yılabilirdi g(.)k yüzüne doğru çevirmekten kendisini -o-- Viliıyet umumt meclisi dün öğleder. 1 dürü B. Emin Diz.gin mecllie izahat tiyetle anlaş'llınqtır ki: 
Kafası gıurJı ve dilştlncelerle dolu, giln- hınamıştı ·· Dün lzmir vilayetinin muhtelif yerle- sonra saat 14 te Vali B. Fuad Tukasluı vermiştir. ı _ Harici siyasetimizde h~ bir« 
lerini ilziintülU ve dalgııı bir vaziyette * rinde 8ağnak halinde yağmur yağmıştır. riyasetind$? toplanmış, meclise gelen ev- Turistik yollar mildüril d~crt.ir ki: ğ:işiklik yoktur, olmıyacaktır. 
geçiriyordu. Alirın ölümil ihtiyar kadı- Sefere gidelidenberi Mestan beyden öğleden sonra bir aralık beş dakika ka- rakın müzakeresine geçi.l.m.i.şür. - Karşıyaka turistı"k yolu mUteah- % _ Siyasetim.iz ittifolda...'"lJllıza l"!..':, 
nm benliğinde unutulmaz, derin bi.r ya- biç bir haber alamamaSl da kadı tlyas dar şiddetle devam eden fındık büyük- hJdi, piyasada demir bulunmadığından ahhiitlerimize snnrua ba:lı buJUJIJP'"':ı. 
ra açm .ştı. Ve GUlendamm da, delikanlı efendiyi ayrıca il2Untilye düşilrmekte lüğünde dolu dıı düşmüırtiir. Dolnrıun :iLK M'OZAKERELER bahic;le bu demirlerden istifadeyi dtaşn.n- tır. 
gibi gözlerini heyata yumması ihtımali idi. Kadı, Mestan beyin şehit olduğunu v.bze bahçelerinde zaran olmuştur. Bu e\'Tak arasında şayanı dikkat olan- mı.iştür. Mezkllr demirler yerlerinden 3 - Bütün de\'letlerle ve hi--...ı 
llyas efendiyi pek ı.iyade korkutuyor- henüz duymmnıştı.. . Dün öğleden sonra Göztt~pe karakol lan ve bir karara bağlanartlan şunlal"- cıkınca bina resanetinden hiç hır şey konışulanmızla iyi K~ek kararJllll"":'· 
ifo... Evvelce Ali ile Gülendamın cvlendı- civannda. jandarma alay komutanı B. dır: kaybetmiyeceği gibi bunlu zaten zaman y:ız.. 

Bunun idn sık s:ık kvın odasına ko- rilmelerini•yazdığı bir mektupla Mestan Na%roi Sonsurun evi önündeki elektrik 1 - 1S40 yılı Nafia bUtçe::;ine mevzu Utman yed.erinden kay'Qolmaktadır. Bu- · 4 - Fakat Türkiye kendi cmı_Uyet ~ 
fUyordu. Her saat ba.$ında silt nine ile beye bildiren tlyas efendi. Dereboy~nden taksim direğine }'11duırn isabet ederek tah.sl<ıat seylaotan vuku bulan tahribatı radan çıkacağı tahmin ed.Ien 21 ton de- hasında yalıancı faaliyetlere ve fıar8P'7 
gt)rıı · vor, Gülendamın sıhhl vazivPtlni bala hic bir cevap almamıştı. yangın çıkarmıştır. Derhal elektnlc oerc- gidernıeğe k.Afi gelemiyeccğinden turls- mirin 20 kuruş hesabile 4 bin küsilr lira le.re lakayt k.ılrunıvacaktır. 
bllvUk bir endişe ve heyecana kapılarak Mc-stan bey bu son gUnlcıin vukuatı- yanı kesilmiş ve yangın söndürülmüştür. tik va!;fa malik olan bir kısım yolların, tutacağı hesaplanmıştır. 5 - Toprak bi.itilnliiğtlmüzc ,-ey• 
miltemadiyen tak!p ediyordu: nı haber alacak olursn bu yiizden kim Bu elektrik anzası yüzünden tramvay- turistik yollar tahsisatından yaptırılma- Esasen yeru inşaat tarzına göre bu de- ildalinıize yapılncak her taarruza ~ 

- GUlenciam, bugün inş~ollah iyice.. bllir ne kadar kederlenecekti. Bunu göz Inr bir müddet işliyememiştır. sı hakkındaki Nafia müdürlüğünün mil- mir potrellerin yerine betonarme inşaat la mukabele edecelimiz ıibi emniyet!!! 
\h Fatma kadın biJ'len ne kadar iizlln- önünde tutan ihtiyar kadı, Sıroz beyine zekkeresi okunarak bütçe encümenine yapılması I.azımdır. hamızın taarruzdan masuniyetini de.,..,, 
til duyuyonl!ll. · onları ~ göz edeme- bu aC1klı hadis<!l rin hiç birisini bildir- w"" 1ırıvale edihni~tir. Vali B Fuad Tuksal da bu hususta yhk uyanıklık ve hassasiyetle takip ecll': 
den oi?lan gitti.. Bari bu ktzc'll'tızı da 'll meğe karar vermişti B. ceıaıı Bayarın 2 - Torbalı kazasında yapılacak çel- eclise izahat vermiş; neticede elemi;- cei!iz. 
ellmi?.den Y.açırnuısak. · Ailah büyük- Mestan beye her seyi bir anda bildir- tetkikleri tık ekimi için 1941 yılı varidat ve masraf lerin satılması hususund:ıki daimi encü- Bdtiin bunlar o kadar saıninü.ret _M 
tür elbet bize aeır ... Zavallı k zın b b 1 m k kadıya çok mahzurlu örilnmekte Sayın mcbwmmuz sabık başvekil B. bütcelerine beşer yüz lira tnhsisnt vaz'ı men karan tensıp edilmJştir 5arnhatle söylenmittir ki artık sı,>~· 
da hurada yok.·· idi. Celal Bayar ntihap daireleriryie tetkik- hakkındaki ziraat müdürlilğUnütı mü- miziıı nıesııctleri ve hedefleri üze~• 
Mcruın bey seferden ~cindilı!U vaki~ Konağm yandı~mı Vt' Alinin °1düc•r- ıf-rme devam ctmektedb-ler. B. Celal 1.ekkeresi bütçe encümenine havale BüTCENtN TEVZ1Nl propaı::anda O},ınlanua ye.r kal~ 

ona ne cevap vermel"? Kmm VI' evini nü, kızırun da a~ır hnc;t:ı olduliunu Se- 'qayar dün Öder:steıı sehrimize ~elmis· olunmustur. MESELES! tır. ti 
bana teslim ederek buradan aynldı Fa- rez beyine' n::ısıl haber vercbıJirdi? O tir. Bu.C!Ün dii'T ı· kazalarda tetkiklerine 3 _Ziraat bankasına meriıun emlake Bundan sonra, 941 yılı bıitçcsınde Herkesle dost olarak yaşıyabiliris_,. 
bt ben mel'un bir çingene cocu9unun dakikada adamcrığızın belki de vli~ine devam edecektir. lüzumunda kıymet takdir edilmek Uze- mevcut 207 bin lira aç~ kanatılması bi).} lc yaşamak: isteriz. Fakat dUn1~: 
bu isleri yapacalmı nasıl kcşfedebi- iner_ Bunu nazarı dikkate alan kadı re teşkil olunacak komisyona kaza itiba- hususunda tetkike m~ur c."<iılen encii- a~irdiğ"i felaketli ve acı tecrübek-re I""~ 
llrdim?... Mestan beyfn avdetine kadar ona h·ç rJle asil ve yedek ikiser 37.a secilmesi menin bir karara vanr..ad.ıfunt bildiren )erimizi kapıyamayız. G~ kadar . 

Ah kadın, bu işte senin de kabahaUn bir şey a<;mamaifo karar verdi_ Maarif nttldörtl. tallın idare encümenine havale edilmiştir. ve B. Ekrem tarafından verilen takrir h&kikatler önlinde vicdanımızın ses 
nr ..• Kızı alıp cln(ene kımsmın çer- Oda!;ında. sedirin Ustünde oturarak ve terbive heyeti 4 _ Bcrt!ama belediye hastanesinde olrunmus ve bu i.,cdn hemen miıznkeresı duymamazlık edeme}iz. Biliyonıl 
ke<t'ııe götilrdUn. Falcının o·Jn bu suret- derin bir dfüıilnceye dalan nvas efendi l'ZftSI oldu c;ari bashılıklar için icrası lawn gelen istenmi.crtlr. dünyayı in müthiş ıstıraplara manıl 
le GUlendamı g8rm~ oldu .. ~or or..ıvn zihnini saran bu muğlak muadeleleri hal tzmır· ___ _,_~ müdil-'' B. Halit Zi•"" bazı tndilat ve insaat m.a.sr:ıfını karşıla- Vali B. Fuad Tuksal, meclis u ııumi rakan tehlikeler Balkanları da tehdit el 
lttmemls olsaydınız, bu işler basımıza ctm~<Ye cabnlıyordu. uıacuu .-u ·~ mak Üz"re bel~.ı;...e bu"tcnlerinde kafi l d ' ,_ mektcdir. Eğer bu bir !Ollatı rüy 

Kad b 1 k k el" k d. .. le Kaftancı maarif Veldleti talim ve verbl- ... """Y " rcyefüµn top nıtısın an sonra tonıana- ihııre+-.. -ser bn tehlikeler fin:...ata . 
gelmezdl. ı ir al'a ' Pn ı en rn~ ı,ov ıın- hı~ı.sııt mevcut olmadıi:'llldan hususi cak olan hususi komitode izahat vermek ~ ~ llU.7 

- Aman efendi bazı tl •ri •. GiilPn- rocğe baslıyarak dE>ıli ki~ ve he~·cti azalığına tayin edihnlşttr. ıl rd tikıtl etnıiyecekse bundan sonsm bir 
_1.. 1 _.:1 11 h ı....· 1 .:1. iclare bütçesinden yan an ya ımın te-z- t~rliP'ni, ona J:?Bre alalcah enctimenin .,:...., ,.e b-Lti".·arlık duyaca~ .. Tti•ki dam bana o kadar yak rdı V<tK '"nı ki - Git ermnm iı ~mı a •.r"l o ur ua. 'd. h kk d··1- L-- h I I · il ~OA>... un .• JO''- ,_ 

kad 1 d L!>.l 1 tl k b L-be vı ı n ın aı.;ı murw.:;e e nısusıye m - hl rnu17hata ha%1rhyarak meclise verme- nm· kendı' hudutlan ~de "-m L;.,. .. en aonunda mukavemet"' ır o anın- ıi!er rur.ıisc e mn ba a-;ına na r d 1 ,.,_ bil - • .,.... uı , .... "' 
dım.. vermek ~ bu suretle biraz kolaylasır.. ~ens·~t fabrikal&• Ur til;.ı rniizı-t<">C"eresi ~e encumenme cini teklif eylemiş ve bu kabul edıbıiş- nhet icinde ynsamaktan ve bUtüıı 

Hem efendi hazretleri •. Ornda hfr ca- o vakit ya M--c;tan beye ınektun yazın -.-~ b«'•n ve 1-avalc Pdilmiştir. tir. saislni kendi tekamlil da''DSUUl h 
h k .:ı ._ a-,.. 5 - Malt11 ve ihtiyar ve kimsesiz eli- * mck .... en ba~•·- hl .. bı- hedc·r.1 yoktıır. B navar oldn~nu ve ona kPndhnbl Oı\<:ff'T- \azlyetl b•l<Hr!rlm .. Ya ut ta ~ui"i Nı- ._.--.. ...... rm mesat saati t l b l 1 • • b l cı· .. ~IUI .. ll .':IJ 

El ·- ~.....a""' enci erin anne ırı ması ıcın e e ıyP llWl 1• •. m· de emııı"y .. tJ .. ...ı emnı'v .. tı·-· tn"'k yUzllnd,,.n başımua bu fpla1r ... t1°nn raya dl5ooliğilnd0 her seyi ö~"nlr. - h • • .:ı ._.. ı · d J k h ~ .. - '<'•• ' ... 
ct"d ben ıl k if b ıl l l it tic .. h Kadın ve 12 v~o;ından yukarı kız ve ve ususı ıcıare uutce erm en yapı aca Meclisin toplantısını mUteakıp bu u- alakadar olan M~elcrde sulhun isf geleceğini. <Sn f:'n nM e ve ~ is el'in ~ ac-.a 1 ne eye gore are- k k 'sel --·'-1 t •"i vardımlarla « mmt.akav1 darü16cl'zeler > sus} encümen valinin \ ... : .. akile i...+iJna rmı .. ,· ..1..1.-..ıc ar--- et--•~c--1- Bana it" ta'-"'ln edebUlrdlm!... ket .etınek Üizım. e~ ·e ~ ı.;vc;UJ\. ann mensuca sana.,· - .,._. .,. ~ ınıcc. ...... ııa:ıı.ı vq,. 

nya.ıı ef Pndi dll!ıUnceli bir var.lyette Tam bu sırada odam bir hizmetçi ~ir- nın ızec:e ~düz. ~da calışmal~· vi.lcuda l'tetirilmesiııe dair olan dahiliyt> otrnistir. met edildi~ nıllddetco TiJrkiycnın laa 
kafasını sallıvarak: di. Ve kndıya, üc yab'incı aı+.ımm ı:rrl"- nna ":il~.a~e edilmiş ve bu karar men- vekaleti tamimi okunarak bütçe encU- Bıi topJantıda bütcenin masraf kıcrrnı dıı>ında kala(•aii:ı muhakkaktır. Fakat 

d k1 b.1 Y""fe ... rm: .... 1r •nenine havale cdilmlstir. iizcrinde fasıl fasıl durulmuc; vnı>ılmnsı z·ı ve "" .. "scth ... : .. 1• anlrunamakt .. Evet Bu ...... görUnmez ve b:Un- rek kendisile nör~ek iste İ erini ı - "' .,. ~· · lk , ... ., " ........ .. 
- •·· ~ b , k d" a· Bu ııibi lc:ıilerin fazla fnesai vapına- 6 - Hazineye ait olup 1 mekteo oıa- .,,fünktin ~örülen tenzill r hakkında mii- eccnlc.r d!!ıı 8 koınhine-.ıonlnr pesi 

enez bb- kaza demekh•n :oc: :\ ~,.e yo ·· ır 1· · · J ..... m.. da mil""""de -.:ı:t-ı..u.. Mecmu ı·ak kulJanılmakta bulunan ve bedeli 20 •aHlalar dinlenmfq hattA bazı kararlara ısrar cd"'l'ck L-••h bir ..,ola ..... ._rJ 
Neteklm """:hur qfü,rlHr DerlC'r ki· Kadı hizın tçiden hordu: ..... un . ..:ı d ....... 11 t:UıJtiu~......-. k Ü " nauır T --

N ıl .:ı 1 1 n1 ? mesaı en -.un e saa ~eçmeme -ıe- enedc öd"nmek şartivle ldarel hususi- J.ıile varılmıştır. Yalnız hastane masraf'- :rnni naUrmılar yanın adasını bir ce1 
Ecel aeldl n'hane - ıı" au(l'lt JU ge e er U clil t 1 0 •. t k d t 1 h ı f k ... t 1 ild.""' b 

~c .. n z ""'Sa arın ... U" saa e a 9'1" VPve sa ı masınn az nece muva a 0 an m""'-uuna g- ı ... ı zaman u mas- l""'tne k ... n..eı-""L 1" ..... erlersn hı·c su··pbe Bn• a5rısa bchmıe - Si1!\hlı ve nsker lnvaff'ilndP ad11m- ~ _1~ ! ·~la,.b·ı kl:'...:ı,: G ,_ ~.... -... '"" .... , .... , ... 11. M 
,_, • .:ı .... d 1 "" d 1 Ü t} • b 1 to Tfıua ca ışllrı ı ece \:.L-uıJ:. ece J)OSı.<;t- edilen Kahramanlar, De>kuzevlü1 ve rafların jlecen senedPldnden daha fazla me:shıler ki Türki~i cranlt byalar 

Evet.· Kesılen bir clamıııı nll ""
0 ur- ar._ ucU . e at ı. · · en.rdas anl ." Jarmdakl is milcldetl ise .S saati tecavüz Kars mektep blnal:ı.nnın taksitleri fçhı olduğu göri.ilmUştiir. Bunun tetkiki uzun lıi dimdik Jmrsılamıda bnlacaldardır· 

mAz. (Sonr::ı !;~7.U d~ldlrPre.11:) Kı:>ı te-. ve çamur ıl'lnde. Uz k ye en ge mıor etm.i:y-""'ktir bU+.. •-b .... --t k ul "'" hakL-ndftL; _,, ,~. BUtç in t t -• •-
l "'""""' ,,...eye ... ,,.,,,.. on m...... ıu ""' ..... recet•~ır. en mnam<:>n evunuıe C'E.,KE ... B!LGJ.ı dııvt eden hekim son ol11rnk ne zaman "ihl P rl\nUr 'r... · ~ ·n tc~<'re btıtçe encümenine havale edil- cıiındlllk tmkftn glknlemcme:lttedir. • .., • ,.. 

geldi?. Kadı tlvas efendinin birrl~nbire aklımı z BIT DA mistir. 
- Daha lk1 nat evvel burada idi. mUhim bir ~C!'V' ı;rı>l~J nlmalı ki telaslı> A A = 
- o ne diyor?_ Kızın vazlvetinl nasıl yeıinri~n kalkm hizmetciye: F.I ve tlVaklaft Yandı MEK'I'l'.?J'l'!N ÇIKARILACAK 

~rUyor? •. - Tez o ndamları alın b ıraya ~etir . DEMtRLER 

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

Palamutcular ve zeytin Yeni İtalyan esirleri 
yatcılar arasında Hindlstanda _Bilmem ki efendim. Sonhıllıım bfl- diye pmr<'tti. Ve kendt kendine s-ylenc-- ~l~~~ '.'.";lkan mnhallesınde otuı:ım Bundan sonra, talebe çayırı clvannda-

tUn suallere lrım:ıl-'- olı>~ak o ııaf1., «Al- rek dP.dl ki: t.r'ııltıır lı~sınde tateb~ Mphmet O''~U ki natamam mektep blnasından çıkartla-
fohın innvetlnden UmldlmlzJ }ı:Pc;mive- - Sakın bu adamları Mestan bey 'Mıı.,lu yem nldıcı benzin ô"tlırnı yaldıJ!ı cak demirleıin satışı hakkında mUuike
lim> dive cevap vniyor .. Ben U~ntu- gönrlr>rmis olmasın?... sırada ocak patla~·:tır. El ve ayalcları re cereyan etınJş ve turistik yollar mü-

Dön saat lG da "Palamut ve sa."lt 17.30- Bombny 25 (A.A) - Buraya yeni blf 
da zey~nya~ ihracatçıları birliği idare ttalvan harp esıri kafilesi gelmistir JJıt 
'1eyetleri toplanarak rcis sN,;Jmlerini kafılc 1220 asker ve 380 ~ubaydaıı ıni1 

den. ked~rden artık ne vanacıaltımı sa- Kadı tıvas efendi bu tahnıininde yo- ~ımuın talebe hastaneye kaldırılmıştır. 
şıroım. Hekhnln tavslvesil" kv:ın h~c:ına nılrnaınıstı... Jr.attt'VO~ otomobil 

yapmıslardır. rekkcpilr. Amlarında ltal~ranıo eslcl 
• - Tilrki~ e bliyiık elçil<>rinden bir'..nlıı dl 

mtittasıl buz kOV1'VOM17.. Alı hu dalı:rın- Bir kaç o:ıkika sonrn ÖOOE' c:ait' Bavati • 
im J:?eein te kız bir dofa ltı>nrlJc:lne cre-Je- onun Uç Adım vı-rlc;lnde d~ Ra;;rı vıoımkJa t"3rtttsh.lar 

Denızlide konleranslar bulunduğu zaıu1 dllmektcdir. 

YENi DE bfüıe!.. HC'khn de ht'nfm rihf dHc:\inU~"- DPa deviren odadan icerive f!irr111e-r Havdar of!lu so'ör Ali Ccvik ile şof& 
Ve bunu temin ctmt'E! calııııvor ... cK17. Hafiıası ~bi 0özlı>ri dı> pE>k '1.ty3de Martin iclare ettikleri kamyon ve taksi 
bir defa dalııınhlct~n l.urinldu mtı, artık kuvvetli olan kadı, Jaha ilk görilste Bn- otomobili G'.lziler caddesinde birbirfne 

Denizli (Yeni Asır) - Halkevimizde 
Ankara Dil. Tarih, ~fya falcUltesi İ 
l0<:cntlcrinden B. Muzaffer Şenyilrek talyan Ordusunda 

iyi oln"UŞ sayılın <liyor... yatiyi tanımL~tı: can>ını!;t\r. Her iki makine hasara uğra. 
stLV!A : iLK : SIDRLEY • 

(Havvan ve İnsanın teklimillü) mevzulu laal hizmet müddeti 
ve doçent B. Cevdet Perin de (NaınJk Ronıa 25 (A.A) - Orduda faal hi:ın1e* 
Kemal) mevzulu birer konferans ver- milddeti iki sene olarak kabul edihsıif' - Rabbim, ncaba lliw o gilnforl ~öste· -c Bitm~rli >- mıstır. İki soför hakkında •halkm he)•e-

SIDNEY : • :TEMPLE • • 
canını muclu• şekilde makine idare et
mek !'l:ucundaıı takibat yapılmaktadır. 

JoeMecrpl Of Fi :RENKLt rnislerdir. tlr. 
Tetkikat yapmak Uzere buraya gelen 

TIP AI.F.MİNİN en BÜYÜK K.AsfFl Tutulan esrarcılar 
Kemerde otobüse binmiş olan Silfoy

man o~lu Remzinin vaziyetinden şüphe 
edilerek üzeri aranmış ve 9 gram esraı 
bulunmuştur. 

~ 
/!, iV 
SON M Cocuk &irgeme kurumu genel başkanı.ıı .-. .. ••••••~-------·~· saylav B. Fuat Uma da vf.ne halkevi sa- • 

1 •• 1-IAYAT/ L u p A s T o R u ~' llllllHllUHlllllH 

Yaratan büyük sanatkar Pol MUNi 
................................................ 

SİLMA SİDNEY HANRİ FONDANIN yaşattıkları 

Yapılan tahkikn tneticesinde bu esra
rın kilelik Basanın kansı. Şadiye diye 
tanınan bir kadından 125 kuruşa satın 
alındığı nnlaşılmı.,ur. 

HARP fi 
HABER· A 

H • LERI 

A 
v 

• • • 1 • 

lonunda (Çocuk ve yetiştirme) mevzuu 

Deniz üzerinde k:ıymetU bir konferans vermiş· ı · 
tir. 

Bütün lıu konferanslarda bilhassa I.;,se 
talebesiyle memur Ye halktan kalabalık 
dinJe:vicller bulunmuştur. C ıazİnosunda 

' 

TÜRKÇE 

GtNAJ:sız KATİLLER 
Aşk, his vazife lr.nJ:ı.raınanhk fibni 

................................................ 
Türkçe en son 

Yarından itibaren LA-LE 
LALE TEL 2753 

HARP JURllALI 

ve TAN T:1n;::: 
•........• , ................................................................. .., ........ , 
İ j BUYUK l~İKA,rE ~ ~ 
l . . . ...................................................................................... 

Bir cinayet işledim 

Kemerde 2 ~ram esrarla yakalanan 
Kerim oğlu Salih te bu esrnrı avnı ka
dınean sa.tın aldıibru söylemiştir 

Vaourda bir hırsızlık 
Saadet vapw·unda seyahat eden Ay

valıkh Fitnat adında bir kadın 1.abıtaya 
müraoatle vapurun göv·ertesinde bu
lundulu bir sırada bası d&ıerek yere 
düştülttlnü ve bu sırada cebinde bul~ 
nan 100 liranm çalındıKmı iddia etmiş
tir. Zabıta bu iddia Uzerine tahkikata 
ix.$~. 

• 
K F • • • • 
A 

. 
o • 

R K 
L x u A JUR· 

ş R NALDA 
SEANSLAR: 
11.15 - 2 - 5.30 - 9 da.-
Cumartesi, Pazar 9.30 da... 

Borsa 
CzC'M 

42 F. Solari 
2349651 
~=:50071 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
ll 

20 20 

16.50 
!0.50 
25. 
32. 

yok 

e'iliyorclu! memnuniyet tebessilmU aydınlattı.. 'Oze- değil! Aile hayatını seviyorum! 
Sıcak aylar gelmişti, ben yemeklerimi timde Halukun aÇık yaıiıklığını ve tabii Halbuki Neriman, bir çocuk ihtimalini 

dışarıda, büyük bir ağacın. altında yiyor. olarak dalgalı kumral saçlarır.ı daha zi- düşünmekle bile ikrah tiksintisi duyu. 
dwn. Bu yeri çok seviyordum. Oraya vade göze çarptıran beyaz bir rop vardı. yordu! Zavallı Haluk! 
bir kır masas1 ve etrafına. rahat rahat Gef-çl, benim bililtham talti'p ettf~m sa- Tabaklannı getirdi ve neşe ile yanıma 
oturmak için, şilteli alçak huır koltuk· delik Nerimauın <ı:sarı bebek> tipine hiç oturdu. Bu lş te böyle başladı. Artık eve 
1ar yerleştirdim. Hava çok aıcak oldu- uymıyordu. Fakat buna rağmen Haluk dönUnce, Haluk gelip bana Aşinalık edi-
ğu vakit bile, burada serin bir esinti pek memnun görUndU. yor ve teklifsfı.ce: 
vardı. Etrabmda çiçekler ve yeşilh1der Tebessüm ederek aordum: - Neriman dışarda yemek yiyecek, 
oldu~ haJde burada kilal> okur, el işleri - Komşular arasında teklif tekellüf kendlrnl she davet etsem nasıl olur? 

y AZAN : aç Tll.DIZ yauar, mektuplar yaurdım. ohnaZ. benim yemek misafirim olmak Diye soruyordu. Yahut, hazan ben, 
_ 2 Bir haziran ak.samı - Keaiıılerln kom- ister misiniz? Yoksa yalnız yemeği ter- kansının evde olmadığını bildiğimden, 

- şu olarak yerleştı1derinden takriben altı cih nıl ediYonunuz? onu ça~dum. 
- Ona bii1.Ua bunları anlatıyor mı.ı- ı duyduğum sempati bUyUyordu. ay sonra, biraz .serlnlenıelt ihtiyacını Beklenilıniyeıı bir şiddetfo cewp ver- - Yalnız ylyemtyeceğim kadar fazla 

yum :>&nıyon .. uw.? Fakat şekerim. ben a • .unlan yorgun argın geldiği halde duyan Halukun da bahçesin(! kilçilk bir dl: yalancı dolmaın var, hana yardıma gel-
o kadar ~nµyun! Erkek dediğiniz t..vin! boş buhnası beni münf.ail ediyor- masa yerle$tirip 07.erlne çay, bbküvl ve - En çok nc-!ret ettiğim şey! Fakat seniz a! 
"hır §eyden :ınlamaz! Ona. sadece, bu du. sardell balıldannı taşıdığını gördüm .. Neriman şehirde yemek yiyec~ğinl ._.e O vakit çehresi ne kadar açılıyordu~ 
.masrafa katlruıamıyacatımw, şimdilik Neriman akşam yemeklerini dışarıda Zavallının bütün akşını yeme~ bundan sonra tiyatroya ~ni bana telefon Bu son derece masumane blr §eydi! Ye-
katlanamıyacağıınıı.ı söyllyorum. ~-inıeğl, gittikçe sıklaşan bir idet haline ibaretti. etti. Ben çok yo~n olduğum için ona m~ birlikte yemek o kadar sadece ?ir 

Bir çocuk babası olabilme:k masrafına sokmll§tu. 7..avallı Halukun mutfakta Gayri iradi, yerimden kalktım ve Uze- miiliki olamıyorum! ~iken, neden her kes kendi bahçesin-
katlanabilmk için sabahtan akşama ka- çırpındıtmı, kahve hazırladığm.ı, btr rinden bir kaç kelime taati etmiş oldu- - Peki, niçin lolmntayıı gitmlyorsu-· de yapyalnız kal!m? Halukun gelişini 
dar hunun:ılı bir şekilde çalışan Haluk lmnserva kutusunu bir sahana oo,alttı- ğumuz alcak ve çiçekli pannaklığa yak- nuz? ne kadar sabırsızlıkla bek1editimln far
Kesir.iıı cldcü ve sempatik yüzilnil dil- t'UU ve alqam yemeJini. sabah kahvaltı- laştım. Ra'hat ve intizamlı hayatıma hiç tçlnl çekti ve nıihzun bir kUçük te- landa değildim. Nerlmaıu bilyUk tuvafot 
i!iln~Lk acı duyuyordum. Fakat bu mil- sı gibi. yapyaJnıg yidiğlni görllyordunı. bir erkeği sokmamala karar verdiğimi besSUtnle: halinde giyinmlf Frdfililm vakit, par-

a.'K!bt..°'1slz merhameti derhal içimden Hattı hazan brısı ona ekmek bırak:ma~ı unutmıyordum. Fakat Bahlk Kesin evli -Ben ev adamıyım, ne yapayım! Yo- maldık iıstilnden ahiren alAbsız bir 
ovuyorduın. Erkekler kadınlara az bile unutuyordu. Hizmetçileri ise sabah bir adamdı, kot.n§UIDdu - onu yalnız bı-. rucu ve t.elAşlı ~ bir gUJlden aorıra sesle ~ 
ıı acı çektirirler? Buan da bunun aksi "elip akp.m giderdi. Bu adam brmna ·· · 

PePfernlıte afıfCll'I• 

EGLENCE 
Gecesidir 

MasalaJt yernefıHdlJ' .. 
Dıı dn evvel angaje 
edilmesi rica oıanar. 

vetlisiyiın. Haluk ta, tabii. çok yorguO": 
dur, bana refakat etmek lhım geJ.iıtCft 
dauna çok yorgun olızyorl 
Dudaklarını bükerek, kilelik san ofll' 

mobiline biniyor ve çekı.ııp gidiyordtlo 
Haluk izdivaçlarının ilk zamanla~~~ 

gündilzlerini işte ve akşamlarını ~ 
zevk hayatma. nasıl tahsis ettiğini ,,..~ 
anlatroıştL Fakat Neriman onu sabah~ 
kisint-, üçü.De kadar silrükllyordu ~ 
tesi gUn çalışmak lçin lkım ~len 11tıı 
ve istirahatı adaınca~z bulatmyo~ 
Nihayet ya hu milşterek 2evk hayııl• 
ya işini teTcih etrnesl 18.zım gelmisti ..,
hıhıi tercih etmişti. Eğer başka türlU ~ 
reket ~·di, karısı bitmez filkenıv;, 
fantezileri icin icap ~en parayı n ~...
bulacaktı? Fakat bunu ben ona siW~~ 
miyeceğim için, susuyordum. Bir ,..._ 
izzeti nefsLrnt korumak için. Neri.-~6 
- kalbhnin çarptımu duyarak - soro~ 
(Bu yaramaz kalbim, maltinı blr dit 
konuşuı-ken böyle çarpınağı ~mcU • 
edinxr.b:ti): __.,,. 

- Kocanızın benim yanımda 1""'"
imesl can 



~····· e == .......... ~ .......... 
•••• "ehıs1.ı: VATAN 
p;~~~·g·· ünkü konser 2a':..~.z~,! .. ~ 5~nun.ıen 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
3 - Otobüs idareıine maq motörle• 

r1 için 24, SO kilo emayeli tel sahn alın
ması işi, Yazı itleri müdürliiğUndeki 
prtnamesi veçhile bir ay müddetle pa
zarlığa bualulmıttır. MuhanatnıeD hede
lı 24S lira muvakkat teminatı 18 lira h~lıyarak (VATAN) gazetesinde 

G "• x i i 9 iki yeni tefrika, yeni bir sütun, di 
lzeı sesli laeoesııar JıızldftllfllZ neredes n z • i!'er )'eni yazılar başlıyor: ;... 

O l uruştur. Taliplerin teminatı Cüm
huıiyet merkez bankasma yatırarak 
makbuzlarile son pazarlık tarihi olan 
28-2-941 cwnr. ıünii ea.at 16 da encü
mene muracaatları. 

lr""1rı saltasında IJePfeınenize yarıyacalı olan Bunlardan b8Zlları ŞUNLARDIR: 
.. fet'efll ıe ...,...,. neci., sis yofıaıınaz7 Giinün Sesi ... 

liaJk ı p d" fi arzu ve ısrariyle topl ınan koro Reşat Nuri Güntek.inin bir sütunu 
lbfbte ev eri dokuzuncu açıht yıl .?n .: nanın. mleket i in bilyük bir lilzum 
I.~-- rastlayan 2 3 ıubat pazar gunku hey~tı -~::_ordu. ~---akı'ler'-'-'- bu 31 Şubattan başbyarak kıymetU 

4 - Otobü..ı idaresine 24 adet 32X6 
112 ebadında iç J.Aatik satın alınmuı, 
Yazı işleri müaürlüillndeld pıtaame.i 
veçhile bir ay mUddetle pazarlıia bıra
kılmıştır. Muhammen bedeli 960 lira 
muvakkat temınatı 12 liradır. Taliple
rin teminatı Cümhurlyet merkez banb
•na yahrarak makbazlarlle eoa pazarlık 
tarihi olan 28-2-9-41 cuma günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

-...er ki tıeşkil .........,. __,. .wu&m üstat Reşat Nuri Giintek:in b~ un--. ~:~nı::L 'ke!tk';'oz1: ~emmlyeti takdirleri bize itte bu gece- vanla Vatanda kendine mahsus bir 

~izden muallim Ferit Hilminin ki ~~:ha;e~;;nu. miizik reperturı- siltun a(aCaktlr* 

~ ıı.e~ stile rdTilrk ~.!:aıı~ nan bir Xı Jcartuıuza ~lr çok ze~ginlimlik- Trablusgarp 
~ B ' pa •~· • )e )e beaiJna biç şuphe etnııye • 
~ ahtiyar ve doktor Ba,. Hüaeyua ' . ÇI lüteenir olduğumuz cihet bu hatlralarua 
ille~ nin Yakınen alllca •e bimayelerln- ~kin mM tfldadan bafka hiç bir baya- Yazan: NUR 1 PAŞA 
il 1t Benedfr faaliyrt ır&1teren ~- oro~rl.ka tmeylfidlr. Bun& acaba ae- Enver paşanın kardeşi Nuri (pa-
"I ~Oftlttzu dinlemek el1'ette ,aı.&rnti- aın "".. e şa) nın umumt harp zamanında Mı-

q'batta L~ r b ta hele- bep nedir) 
29 9 18 26 (144) 

~ult. caııaı. c.min li' gurur Gnzel IMtlli heveskar kız~ız nere- sırın garbinde kurduğu cephe umu-
lto11aere Allegretto) detıiniz mwdkl .hasında ılerlemenize ıni harp tarihinin en meraklı bir hl- Doktor HulUsi bey .caddesinde 4 ncÜ 

adanın 223 metre murabbamdaki 10 •
yılı arsanın satısı, yazı lc:leri ınUdiirlU
ıtilndekl şartnamesi vPchile açık arttır
mava konulmuc::iur. Muhammen bedeli 
~122 lira muvakkat teminata 234 lira 15 
kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka
sına vatır rak makbuzlarivle ihale t rl
hi olan 28-2-941 Cuma ~Unil saat 16 da 
encilmene müracaatları 

it ~ 'başlan~~=.2cr. J.tk o..-at. yarayacak olan bu şerefli yol ve toplu- 1 avesidir * 
~- Saılllettt ca..__e. .ıoıomeı- ıukta neden .ı.z yoksunuz) önd~_oıa- Parı·• Cehennemı·n~.,.rı Pu n 11.&"'I" bileceiimi bilsem pek müsait oıuwyan 
~rrıd ran, A üçü de enatrllmanlani: bu eeeimle hiç durmaz koronun bir ele-
lalt ).,.,.L'_er. ;~nsahj~btbfrnftd~ns k vC:ktu. mam o)llrdunı. en naaıl kurtuldum? 
(~) ç yec:e J Yal- Koueri ildacl banmda Ferdin (fi-
~ htı ihee in (~) ıda .,ı;=.. ka- dan boylum"), (geldiiln g~n~ ve (ge* Yazan: R A 'B t t TEV F t K 

~r .,.ernnly~tfe%m!İı:Simdl keman- lik) fa~kılabrını bizzMat kiledndı pıa':~kdm- lskcnder Fahrettinin riyMeti altında 
a ral~ dinli (Schubert) in (So· panyeaile aya' at amn "5'ın an Ç O C U K S AY FA S J 

iıate)ın1 s.ıa{C:.~n yefakatlle çalıyor. dinledik. Güzel ta~ ve bir az çocukca * 14-18-22-26 561 (385) 

(Allegro), (Andante) , Menuetto) ve bir ses~ sahıp Ms.?l~aya muvaffak o_!- Rabia Tevfik. Rezzan Yabrum. ve lZMlR iKiNCi tCRA MEMURLU-
fFınaI)l mu ffe.k ti başardı madı dıyemem. Buyuk heyecanına rag- Şehriban Taylan'ın idrı.re edecefi öUNDAN : 

Pa. . va ıye e . 1 b men iyi öyledL Bilhassa sesinin istik- K A D 1 N ve EV S ti 1' U N U Emiak ve Eytam bankasına ipoteklı 
ı.. I•-' n~ Schubert ve Mbozart us-~ .~: halinden bizi ümitvar etti. *- bulunan lzmırde Karata-+• postacı Ali 

~· 11:avram..a. Çalısı u tarz muzııtı 1 d .. -
trıU,8it olduğundan akkompanyesi kuv- Salahettin piano 8)0 ?su

1 1ent1edressAa~·ıt M A H M U T B A L E R' t N Rıza ıokağında 39 Nolu ve tapunun 
"etlivdi Ketn'"1 melodileri hisli. net ve ( Bach - S . ent Saens 1 } ça ı. ıı · B A L K Ö Ş E S İ kavdına ~öre ada 608 parsel 6 da ka-
~ekt hı ___ , · d Ancak aıili- te ve poztslyonlarının hosa gitmemesi Aka Gündüz, Nizam.ettin Nazif, yıtlı v-"ir lüzumlu izahatı ' yasuıcla-
lL r -e verıyor u. · d y 1 '- d f nk' ....... 
•icabında arte bir• zayifllyordu. kabil miy. l'> .. ~. mz. uu e 8 gen~ 1 Cemal Bardakçı, Nusret Köymen ki tapu kaydı ve vaziyeti ıaporunda 
...... Faiğl uzun zamanlardan sonra tekrar kadnr ak.in go~unmıy5or1~uh. Btlen(L ~y~e Sevki Yazman (Askerlik işleri), yaztlı (3000) lir& kıymeti muhıunmine• 
~ile aleminde R:örmek bizi sevindirdi. zannediyorun kı bay a a et n ıat)- eski bahriye mUsteşan HUsamettiu li 80 sehim itimarile 35 1ehlmli evin 

Piano refakatilc violonsel cok cana ten çok Şo?~ n Mozart, (Schubert) ve Ü1sel (Donannıa ve Denizcilik) ve mülkiyeti açık artırma auretile ve 844 
Altındı (Caaella) nın(Chant D'amour) modern ~uzik tarzlarında daha muvaf- dlğer kıymetli muharrirlerin de- No.lu kanun mucibince bir defaya mah-
- .. hiç kusursuz çaldı Ses bulmalar<la- fak olabUır. :~uşak .. okşarcı bir tu- vamh yazıları, IU9 olmak üzere artınnaaı 3--4-94i per-
~ ııfalc l.ir tici if«üff: ku]aldanmıza şe ile Lizt muzıglr.dekı enerJl ve ca?h- 26 Ş V B A T T A temhe günii saat 14 de icra dairemiz 
~eden yend;' Hhdtydl. Tat1JYdı. Ge- lık nokaanlı~ı gC)rUIOr. 6 ıncı ~apıwdıde ( v 'TAN ) 1 içinde )'apılmak üzele bir AY müddeti .. 

'1 •ııi1-<t dı. .:L-- edilmemı:- blr parçaydı. Çok al- L..J 1ı h l ] k 
fell aenelerdekine nazaran yaptıiı terak- ivi çahnmakl11 beraber onun ıçin iyl in- , ..... satılı~a konuldu bu artırma neticesinM 

Jı;ar ........., h la k (R h M'"~Z...,.""DEN ARAYINIZ aatıt ucue • er ne o ur• o sun en c:o 
., __ .Bundan son?a Feridin eserlerlnı bay kışl~1'1dı. Progr m arici o ra ac - u v r.L.. uı'lu. artıranın üzerine ilaalee1 yapılacaktır. 
~C illn aizında dinliyo'P\lz. (Olsam), maninof)u (Pı·elübede)übnü ç~klnldı,. çkk 1 RUS E & L 1 s s z Satış pesin para Ue olup muşterlden yal-
\ urhette tabiat) {tese-11il ü~ de !tem muvaffak olmakla ra er 1 cı ı- DOKTOR nız yüzde iki buçuk de1laliye murafı 
9eer !lem de en~rett: itJ'bariyle halkın ınmda agitatoclaki temleri pek net çıka- FAİJC İRJl,A fflH 0.~2'E alınır. İootek uhlhl alacaklarla diğer 
-,,itini okşayıcıydı Besteklrm \lk par- tama''' Erzincanda "teffi edilen vazifet!ıiain Wta- alacaklıların ve irtifak ballı .ahioleri-
~le alkış için dhtJ .. ttiği (Ele;ie) ö- Tr od (Rubenatein)in melodisini "'"'•binaen met etmlstlr. nin gayri menkul özerindeld hakı_arın• 
telilerden çok beienildL (Crieg) ir (Norveç dan1'ı)nı ve son ola- tl'ciint'ii BcvJer sokaitmda 18 numara• hususile muraf ve faize dair olan ıddJ~ 
• ~n. meeleiinde faal Ferldi tim- rak ta koroda lemail 7ühtünün (ferya- da dnktor Abdi Muhtar maaYtmebaM- alarmı işbu il&n tarihinden itibaren 15 
ill «ie -.,o idaresinde ıı5riiyoruz. 25 dı) na. (8 hms) m (ninnilslni, (Feri ~;nfle hastalanm kabuJ ve tedaYi~ baş- (tiin kinde Cftllkı mttabitelerile birliktl' 
a&tido nıilzllivenin iştlrAkile <lzmfr sa- Atrek) in (Bir güzde vuruldum) prkı- lanuştır. (429) mamuriyetimize blldlnneleri kap eder 
~nde), (Jasız gece), (Aydın uz.ak) sru dınleclik. (Ufacık t< lar) en çok se- Aksi halde haklan tapu ıicillnce maltin-
\"'11 (Sille tüTtnha) nU dinledik Munta• vilenıydt n o K t o IC olmıııdıkca pavlaşmadan hariç kalırlar 
~ deftlllla bir tekilde ~·h~tk1an mu- Allka gösteren baştaki büyüklere. 4'11ftf Jlift 11ehf"' oiila 15-3-941 tarihinden itibaren tartnamr 
~ak olan ~yle bh koronun varlığa lzmır Halkevi Ar komitesine •e koro her keM --Ltır. Talip olanlann yüzd, 
~eri hbartaw kadar kuvvetliy- heyetine teşekkilr ve ta1'dirlerimizi bil- ManiAo A~. Haıdaftf'llt kalak BoiaL ,... .. 
... cfumeii bir nzlfc bilirim. Hunın •O~!lllR vedi huc;uk teminat akcaaı veya mm· 

Rellcevlerl musiki mtlfettltl Bay Ad- MUITER ÇELEBt tbtfgm htfMilfni FraMad .. ikmal ehni$fft bir banka itibar mektubu ve 940 / 

... ....._. ltltltnciUer bankası Türk Anonim şlr
~etladen: 

Bankammn am..mt ııı-w.rı.r ._,...... it!el&ıle umu tos>ı...- ~ 
tın 28 inci Cuma triinü uat on birde asa~dakl ruzr.ame ile .Akh.isarda in!bt 
edece&den asaleten. veklleten en az iki yüz Tlirk liralık hisseyi hllmil hıs
sedarlarm yevmi fctimadan bir hafta evveline kadar hisse senetlerini Akhı
sarda banka merkezine ve İzmir ve Ktrka~nçta banka ~beleriııe ibraz ede
Tek dt!huliye varakası almaları rica olunur. 

Müzakere ruz.namesi: 
l - Mecllsi idare ve milralap raporlarının okunması, 
2 - Pllnco ve kAr ve zarar hesaplarının okunınası, k~nn sureti tevıiine 

karar itası. 
1 - Meclisi idarenin ibrası. 
4 - Müddetleri biten meclisi ldftl'e :ızalarmın yeniden intihap veya tebdil

leri. 
5 - MüraJap intihaba w ilcretiniıı t.ıyinl. 129 ( 480) 

AUottl biraderler eshamlı komandit $1rke· 
tbıd .. : 

Slrlretimidn .enelik heyeti umumiyesi aşağıda \'a71lı bususlnrı müzakere 
ile karara ballamak Uzere 1941 BeDeSl Martının 27 ind Persemhe Jt{lnü saat 
on beste İzmiıde Khun Dirlk caddesinde 23 nmnaralı slrket merkezinde su
J'eti Mivede ictima edeceiindeıı hissedarlann Rösterilen gUn \•e saatte toplan
tıda bulwımalan i1An olunur. 

RUZNAMEt MV'ZAKERAT: 
1 - İdare raPOrUDun okunması, 
2 - MUralao rapOrUDun okunması. 
3 - 1940 senesi b'IAnco ve kir ve zarar heJ1:1plarının okunması, tasdiki ve 

lllQdiırlerin zlmmetlerlnin ibrası. 
4 - 1940 11e11esl temettl\Onftıı tevUi lıususunda karar itası. 
5 - 1941 senesi ldn mOrakıo hıtihabı ve Ucretinin tavlnl. 
8 - Cekilen mttdttr N. Manftsso'nun yerh1e :';eni tı'lfldUr tavlni. 

725 (481) 

• ..__. TIN çlltellerl kooperatU fb'lcetl ~ 
taklal'llla: 

Kooperüifimizin senelik alelade wnum! hhısedaran toplantw 21 Mart 94t 
1al'ldne raUaadtf Perseınbe JZ{lntl saat 10 da Tire belediye salonunda yapıla
ca0ndan tavln olunan ızUn ve saatte bilumum ot"taklarımlZID hisse senetıerty.. 
le lıııirlikte toolantıya 5le1meleri rica oltmur. 
~ltERAT RUZN~İ 
1 -. İdare heyeti ve mOr&kıp raporlarının oknnmesı, 
2 - 194G l!lenelll J))Anco ve kir zarar besa-1--nın tetkik ve tasditLUe idare 

mEClisinln ibna, ~· 
3 - Vefat eden bir -aza -ile mtıddetleri yeten iki azanın ve rnilralaplarm 

Yeniden secibnesl w tkNt!aıdfe huzur hakJarının fayini. 
.f - Temettiltın auret ve 7.lllDalU tevzii hakkında karar ittihazı. 
5 - Gayri menkul alım ve satımı ve sigorta komisyanculuiu için idare 

ıneclıslne sal!hivet itası. 
6 - Meclisi idarece teklif edilen 1941 masraf biltoesiniıı kabulü, 

148 (f83) 

IZMiR DEFTBRDARLt0fN1JJllf : 
O n1an oolu Maksudun Ba .. turak subcsine olan 299 lira 49 kunış ~ ver

Risi borcundan do1avı hftett edilen \kinci Karataş 150 sayılı Sakızlı sokaltmda 
kapı NoJu ve ~60 lira kıymetindPki Funın vilfıyet idart> heyeti kararile 21 

&Un n1Uddctle mil.zayedeye ~brılmıstır. Taliplerin 5 Mart 941 Çarşamba günil 
~t 15 te villyet idare hevettne ıntl.--acaatlan ilAn olunur. 

12-19-26-3 524 {361) 

ızmı. kadastro milclllrlltiblden: 
llersinıı mahal1esinln Kadastrosu ikmal edilerek tapu dairesine devredil
~ iınade bir duruma ~ 

Her CfaVrl menkuli1a sokak ve ~ nwnaralarlyle .cins ve kıymet ve hare 
•\ktanin ve sahibi illnbıi sr&terir cetveDer 2613 numaralı kadastro kanunu
~ 25 inci maddesi mucibmce tamim ve ulaya aJınmııtn'. 

"ıkık Minare. Saemacı Hamam sokaimdakl dairel ınahsusammn ka1)USU 
hnında asılı bulunan bu cetvellerdeki huaısata nya bu cetvelde yar.ıh ol
::_vııı fen ve tasamıf bürolarımızda alAbtlar1ara ~ evsfatan birine wya 

..._ 1tlnz edec:«e.dD dolrudan dolruva ~ ıntlracaatlan 

ller ıriin h&Rta k»bul eder. 19906 dosya numarasile lzmir ikinci ic-
MU .\ YF.Ntı:HA 'IERt M8Disada ra memurluiuna müracaatları ilan olu-
lnnir rnddHi No. 111 nur. 7S4 ( 458) 

• 
Karbon atıdır 

(428) 

Bas11~ıı.ııet MatlnıaJ UfJllUll Müdürlüf)ftnden: 
• 

Matbuat umum mUdUrltWi için İran. Sırp - Hırvat, Elen dilleriyle ~ ta-
1'8flı terrUmeve ve konuşmava ook iyi vakıf imtihanla ile ndltercim sı»ker 
alınacaktır. 

2QO lira ücretli olan bu ırazifeve tallı- bulunanlaruı bir istida ile aeaitıch 
vazıh vesaiki 7 mart 1941 cuma l(ilnüne kadar Ankarada Matbuat Umum mü· 
dürlUtune l{öndenneleri ve müracaat edenler arasında DU&t~ evsafı hliz 
ızffri11en1 .. re imtihanlarırun icrası için kynca tebliJ;cat yapılacab ilAıı olunur. 

1 - Nilfos tezken>si sureti. 
2 - Hal lercUmesl 
3 - Tahsil v~ikl veya suretleri. 
4 - Askerlik vaztvetl. 
5 - Memurin kanununun 5 inci ınaddesinde yazılı aelr vesaik.. 
8 - İki adet vel'ib fotoiı-afı_ 

23-26-1-3 701 ('63) 

T.C. Ziraat bankası Baymdır aJansmdan: 
BORCLUNUN 

Kazası Köyü Adı -----Alt oA!u ibrahbn 
• 

Bayındır Canlı nom 
diiier 
1lamiye 

Adresi '\e ik. 'llctı&hı buhırıarnıy8ll ve bankamıza 3200 nuınarah &enctle 
6 lira 60 kurus borclu yukaı,da adı yazılı İbrahimin işbu illn tarihinden iti
baren 30 ıUıı içinde benkamım bCJl'Cl.81U ödemediıt takdirde borca karsılık 
h>otekll ı&Yrl menkulü 3202 No.lu kanun hükilınleri dahilinde aatıJecabr. 
Teb1i~ makamına kaim olmak Uı.ere t1'n olunur. 747 (486) 

ızm11a Pmnulı MenSllCGtl !WPlı Anonbn fll'lıe· 
ıtncıen: 

Halkapmarda k&in fabrtluuaım:la daimi ça'latnıak üzere usta halat tamliclal
De ihtiyaç YU'dır. 

isteklilerin lımir Pamuk ~ Türk anoaJm tirketlao mUracaatlan. 
22, l<f. 26 697 ( 458) 

Bı onsitlere llTRA~ ll'll EllEI 

Kendinizde veya çoçuklan-
nızda trÖrdttiinüz 

Halsizlik. Kamnlık. Rnunsszhk. Kann ainlan. Karan ebmelerL Burun 
mabd bs.nmasa. otturtak. BM dinmesi. Saba aklnasa. SU'aya benler 
sinir halleri. GHe korkulan. GBrmede. 1$itmme bcsaklU. aiW Prri ...... ...... , 

Bunlar ft'ri1) tdla eeYleriD teaıdz ve lllf obnam.umdan dolayı ~ 
larda fttttlp o,.._ w kanim .-aı emen mhıcanlann tMirklir. Bunlardan 
kurtulmak tdıı eCADeden bir kata Santa a1uuz.. Ve lcJodeki tarife mudbia
ee kullaDUUL Derhal ~ 

RBR ECZAND>E KtJTU8U 20 KURtJS'n,YB.. 

8an-l"rf? 
" o -

lsL..ine 
Dikkat 

...... , 
lr ulmk ilmini Yayma 

Kurumandaıu 
~elmllıet taCefl ~ P..U ltmversltesl profesörlertnd n 

GASTON JEZE'in 

İdare ha'CIOruaua um-..-. ........ 
Adlı'\"& 2549 !llhffe tutan beş cildlik eserı 

Siyasal Bilgiler Okulu Prof,esörlerinden iBRAHlM ALt ERB!:RX tarafm
dan dillllilıe ~ ve Kununumuza hediye ealmiştir. ıc.ru.umuzca 
gene~ cU.d otar:ak 1'eşredllmek üzere eserin tab'ma baslanml§tır. Bu cild
lerin dl'rt bın sahife tutacağı tahmin edilınektedir. Be~ cild,, §imdiden abone 
~ oa .._ ıu.t-a verileoek ve her ciltlin neşrinde üenelen posta 
~ ~ aft ohruık ~ ~ cild .-._ -.Jıi,FSi amak 9f)nderile
cektir. Cildlenn perakende fıatlerı formasına ~ISre delişecek ve bizzarure 
abone bedelinden yii}tsek olacaktır. Altone o1acek1wm aplııil1d kuponu 
dolchfrarü Şıibat !Nl 90lltlna karlar ~nderm lerl lazımdK 
lizımdır. 

KUPON: 

Htıfcdc 11 n K UTUm'ttM. 

Matl>tuı 
Posta hnısu 44, AMııma 

idare 7ıubbfttttı umtnni 'l'f't!'llllpferi adlı ettrift tftmmntttt1 .. .,. ecldett 
~r dafıfffwıle cbone len,,dedil"JMfdf§iml nea Nmm. 

Ati .,,e Soya.tfı:.. • • • . .. ... • •• . • • • • • • ""-
Meslek,,.~: ................. •.••••• 
Ama : .......................... . 

................................. , 
1- 8 (41C) 

Rençber ve Ciftcilerimizin 
nazan dikkatine! 

Umumlyet1e nebatat. ba"t ve ~ 111USa11it olan zaTam 1ııöeeklerfn im· 
hası için ve nebatat hastalddanna Ül'SI m~-

AMERİKA1f 2'ANGl.EFOOT KOMPllllrİ 
FABKİKALAIUNIN .tMAL E'r.rİKLEBI ...tıdllld mW h-"* ...,.. .J!&elıe 
vnecleris. 

l - Tree Tan.defoot : Aiae "e ~ haltah1daı-. bıta --.-.. 
Z - Plnt Sı-ray: Fidan illa (S.hı.., KemaatN) .. 
3 - Stock Spray : Hayvanat iJicl <Sala).. 
4 - Fly Spray : Sinek ve sivrisinek .ilin lSula>-
5 - Difusor ve Difuso : Teaffilnft izale .icia elMırik ..... n Ba.. 
8 - Roa~h Povder : Bit ve pire tazu.. 
T - Ant Pcn"ıier : K:.maı we na ..... :a..--Mled w Dımelmmu toza. 

l'ubnclald milstahzarattan 'l'ftrki~ .stok mevl"Ut elap teclarild 1ein Tlhil-
yede umum acenteleri o1an : 

A. LAFONT w MA l11ll'IMLA1t.I IAa. SirketL .................................................... 
Ha1im ata carsm No. S!. İ7.Mtlt.. 
P. K. 68. TELEFON "91.. 

MilesleleSiN mBraraat •Ersi rica .a-ur_ ı-a (S'lll 

Jzmfr ValuflGP MüdüP~: 
Mahallesi Sokağı No. Vakıf :cmu Qmi Vubemmen TemiData Getirdilt 

İstildAl 

ltı;vmeti Lira Senelik 
Ura kirası 

938 28 40 Mazbnt Mi~ Ya!mdihane 6000 
Lira 
66'7 

34/2 kaıclo Cemile 
Yukarıda mahalle sok.ek ve c• !'aft sairesl yazm 1426 metre murabbaı aba 

dahilinde on alb odadan ıberet bulunan bir bay vahudifıanenin mtılkiyeti ka
l)elı zarf usulüyle ve Pt4io 'Para üe a&tufa çıkarılnuştır. İhalesi 6 mart 1941. 
perşembe ~füıU saat 15 te Vakıflar rnildilrlnıtünde ınttteşelddl koadsyonda ve 
umum müdürlü~ tudıldne tı.likm yapı1acakbr. Satın ahn" .. istekli o1n-

~-flt ....... #.FC ~ 1t. w.::<::- •",' ~ 
Va'bn:':ıodu.rliUfflne tevdi frtruG.m w flrıda t.ısMt almalı: llıa!reblertla her 
dıı meeaf netlerinde 78kıf alant varidat meniarluluna mar.e..t eıtmelert 
ilan olunur. 12 - 38 488 (3D) 

tZMlR tKlNCt tcRA !.IEMURLUCUNDAN: 

Adet Cimi Eb'adı Fabrikası Numarası 
Muftammen 
Kı~ 

1 IJto 80/xUO Kravs Yok 3.-080 Lit'I 
1 c Gx95 Marinoni 13111 L_.. Ura 
1 Tipo 63x95 R Tulbı Yok tlOO Lira 
1 c 55x75 AHmm 1591 1...-.5IO Ltn 
1 Pedal Mx48 Nebiolo '8721925 1 . ...-0 lJra 
3 c 26d8 « 10428128 

c 13312/28 2.--toO Ura 
1 Bıçak 28x100 « 11~1!8 L--000 Ura 
2 ~ 17m/m Kravs 1928 

« N4!bto1o 11•125 ,..., Lılra 
2 Zımba 63 Sm: « 9240125 

c Kraw L~/9!1 381Um 
1 Hurufat döklhn makioası ~ 1415/916 !.-MI Lira 

dlftcllm teferrllatl 15 takun k&hp 1-000 Lira 
1 Makas Kravs IO Lira 
1 EleJdm) motör ve t.eferrilatı (1!,5 beylir) 300 Lira 

Ta'bmlnen 5000 kilo hurufat 100 muhtelif kua 5.-000 Lira 
Cetvel takımlan ve saire l.--000 Ura 
J.itouaf ta..,cdan muhtelif transport makmaıu 200 Lira 

Yek\ln 20.950Ura 
Tilrki~·e tş bankası İzmir şuheı ine merlıun olup bu kerre açık arttırma s~ 

tiyle paraya çevrilme!ine karar Vl!l'ilen yukarıda cimi. miktarı. eb'adı n mu
hanvnen kıymeti ve sair ena(ı yazılı matbaa alAt ve edevatının birlncl açık 
arttırması 14. 3. 1941 tarihine rastlıvan Cuma gUnil saat 14 de tzmJrde Numu 
zade .soka~a Ahenk Matbaası binasmda yapılacaktar. 

tşbu .arttırmada teklif edilecek bedel merhun mabn luyınetl mulwnıneMstnfa 
vilzde yetmi-. be~inl bulması ve satış istlyerun alacalma rUçbam o1an dtleT ata. 
~ o ınallar ile temin edilmi.w bu suretle rOQhanh aJacalr1dann mecmuun
dan faz1a obnası ve bundan bafka ,,._,.. eevfrme va pqlutırma masrafbMnı 
tecavüz etmeditl takdfrde arttırma pıt buakılarak Odııcl arttırma l'f. 3. 1941 
Pazark-si gilnU saat U te •vnl mahal w saatte yapılacakbr. 
Şu kadar ki arttırma bede1t yfne sa'll.$ .ktiyen.in alac~~na rllçhanı olan dllter 

alacaklar o mallar ile temin edflmJpe bu auretle rllçhanı olan atacakh'larm. 
mecmuundan fazla olmak ve ,,araya c:evirme ve parnlarm "PBYlılşbnlması mu
raflannı tecavUz etmek sartivle en fazla arttırana ihale edilec~ ve satı, bede
linin derl\al idenınell, aksi takdirde icra ijlAs kanununun 118 Jııcl maddesi tet. 
bi'k ohmacall ve böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış taleblnhı. dU~ ve ta
liplerin salış sttiırii mahallinde memura, fazla 17.ahat a1mak fstlyeıleT" varsa da
lremizdeld 939/91-62 sayılı dosyaya ımıracaatbm l!ln ohmur. 

"51 ("84) 

Lise ve Orta olıallGI' alan ..ı1111 lıonalqona 

·~= Babıe sanat okum Jatıh talebesi lem yaptm)acak 200 takım it elbisesi acıtk 
eksiltmeve kon'lllmustur. Elbisenin beher takımının muhommPU bedeli 45'> 
~. Nflınune ve SaTtnaıneıt1 her rzOn okulda -...ulebilir. İnekJilmn 61 
1lra 50 kunısluk muvakkat teminat ma'kbuzlan ile Esnaf bh-Ulderi veva "1\
<'.aret odMt vesikalarım blınilen ihale Jrilnil olan 11 mart 1941 sah d:OU uat 
15 te Gazi Bulvannda o'kuDar muhasebecı1i&cle toplanacak olan koml!IYO-
numuu ııehnelerl ilAn olunur. 21 - 26 - 3 - 8 880 (450) 
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SAHIFEıl 'rENI A.SIR 

SİYA.Si VAZIYET 

Hitler ve Musso
lini'nin nutuk
lanndan cıkan 

manalar 
215 bin değU, 55 ilin 
ton! • Denizaltı harbı 
ve Amerllıa • .Japon· 
yanın emeli • 
Bulgtıl'btanda 

Ja ga a na söglenildi, 
onlar na anıamıılar? 
Japonyaya te-

•• vessu pro~ra· 
mının tehli

keleri bildirildi 
--c>--

TOKYO HOKOMETI YAPILAN 
iHTARLAR! BiR TEKLiF 

ADDETMIS 

Afrikadaki ltalyan-

lar lııakaç içinde 

Şarki Italyan 
Afrikası diye 
birşey kal
mıyacak ••• 

-·-Habe$ 11atanper11erleri 
de lngflizlere yardım 

ediyorlar 
Kahire 25 (A.A) - Şarki Afrika İtal

yan müstemlekelerini tazyik eden kıs· 
kaç Eritre ve İtalyan soınalisinden geçe· 
rek tedricen kapanmaktadır. 

lngiltare Akdınize eski
sinden fazla hlkim ... 

Alman tayyare
leri hiç bir şey 

" yapmaga mu· 
vaff ak olamadı 

-o--

AKDENiZ VE CIVARINDA 
1300 MiHVER TAYYA· 

RESi DOSOROLOO 
Radyo gueteolne göre bugünkü cö· 

TÜnÜ•İe Avrupamn ıiyaai manzaruı fU 
our.ıle lıullaa edilebilir: Dünya matbu
ahnın tehirleri Muasolini ve Hitlerin 
nutukları üzerinde durmak.tadır. 

-<>-- Kahire orta şark tnailiz orduları umu· -<>--

Londra, 25 (A.A) - Japanyanın mt kararıı:Ahınırı dünkü tebli~de kaY• Londra, 25 (A.A) - Royter janaı-
Musaollninln nutku etrafındaki tef

oirler bir uclııtada itilaf etmektedir. O 
4a n11tkun - bir aciz ifade ettiğidir. 
Mu...,\inlnhı lıoırpten evvelki lralıredicl 
ltalvan kuTntlnden balıaeden nutukla· 
rın; batırlsyanlar bu dafald ı~leriyle 

cenuba doiru muhtemel bir harelı:etile dedildiğ! v~hile burada İnııi}izler yeni· nın Akdeniz filoou nezdindeld muhabi
alikadar olmak llzere lnailiz hariciye den llerleın.işlerdir. İtalvan somalisind" rinden: 
nazın Bay EdeniJı bir teklifte balımdu· harekette bulunan İngiliz imparatorluk Akdeaizde harekat -beatimizi her 
ğuna dair Japon hariciye ~zır muaviııl kuvvetleri Juba nehrinin şark sahilinde zamankinden fazla muhafaza etmekte-
8. Ohqinin b,,.ün Tcıl.yocla yapbfı Cı;hed ve Margerita limanlarını zaptet- )'iz. İngiliz donanmaaınır. bazı c:üzütam
beyanat huauıunda Londranm ıalô.lılyet- mıslerdır. lan Trablua ulıili boyunca münakalab 

wad•ki tuadı ıllrmiiflerdir. tar kaynaklan bu beyanatı anlıyamadık- Kahire<leki İnııiliz . askeri . m~amları temine devam ederken asıl harp filoıu 
lanru aöyllyorlar. namına •oze mezun hır zat dünkü beva- rk 1 Akd bd dört .. •. hare Muosollnlnln nutku tezatlarla dolu

dur. İtalyanın hube hazırlanmadan gir
diğinden bahoederken L!byaya gönde
rilen harp malzemesi ve aslr.er mlktan 
hak kında rakamlar vererek <;ok hazır
landığını ıöttennlıtlr. Hakikat ~dur 
ki Muuolln! harbın AT oüre<-eğl zehabile 

n;.tında bu iki mevkiin ise;all dolayısivle mk.'t ez denkafi~I 1 . ııan ~urlnenl h' -
Londrada ıu cihet kaydediliyor ki k d İ l k I rin' kA a ı esnasın a e erın ıec;ıf una-

B Ed J b''-'"· 1 • • 1 1 va ın a ta yan uvvet e ın mez ur ffak im tur ita! •. ,_ • enin apon uy- e çmv e o an te- h" ak. tahl" k b yeye muva o uı . yan us..-
d J ba d ne ır mınt asını ıve etme mPc n- , d h k t _ ~ Al ta ı • 

nıulann a aponyarun cenu ognı rivetinde kalacaklannın tahmin edilch- nn en. ~e. e euen man yyare en 
genİfleme programının tazammun etti- •. . .. I 'stir Bövl bir mecburiyet tardedilmittir· İtalyan donanma11 Adeti 

• bl"k 1 d · d"'-'-- · lh aını sov emı · e h"I k d" · · •• t kt d" ğı te ı e ere aır nazan UU<Bb ce •· İtolvanlnrın sarka do<?ru epeyce cekil- vec; ı e en mnı goı emıeme e ır. 

harb~ ırlmıiftlr. 
dilınittlr. mell'rini intae edecektir. 

Tokyodaki lngiliz büyük elçisi de Fritrrde hUr Fransız kuvvetlerinin 
Harp vaziyetinin lıalyanın aleyhine 

inld••f •t~l ollylemekle gijya haki
kateı ı?!lrllnmek lstemistlr. Halbuki 
harbın ltalya aleyhinde lnkl~af ettl$ini 
.kör olanlar bile bilmektedir. Mussolini 
batka türlil bir iddiada bulunamazdı. 
Nutkun bir diğer nolr.taıı ltalyanın artık 
kendi lr.urtulu,unu kendi kuvvetlerinden 
deJ!I Almanyadan belr.ledliiini Q'Österen 
"8zletdlr. Bu aebepledir ld Musoolini 
ltalyan ukerlerl yerine Alman ashrle· 
rlnln kahramanhitndan bahaetmhtir. 

Japon makarnalı ve Japon ıicalile yap- yat·dımivle İnciliz kıtaları Kunkup Ş<>h· 
hğı temaslarda ayni yolda ihtarlarda bu- rindoki mevzikrindPn İtalvanları ntm1'
lunmuştur.lngiliz hükümetinm nokta! na- lardır. fn~iliz kuV\·ctlrri simdi sahil bn
zarını bildiren bu izahatın hiı; bir veç· vunC"n simale clo&u ilerlemP~e devar.1 
hile birer teklif m•hh·etinde telakki ed;\•or)ar. 
edilmiyeceği Londrada ~hemmiyetl• İn~iliz askeri sôz-ii<Ü, dünkU tebli~d~ 
kaydolunmaktadır l:ıahM>dilen bu mevklin wntınm çok 

B. Hitler notlmııdc. ltalyaya teselli 
•eren aözle• ıÖyl~e lüzum ıördü
filnden mlittefildnln bllyük dU.man kuv
-Uerini İfpl ettiifni aöylemittlr. Nazi 
tefi harbm ...ıı.talobel lnkifafı balr:kmda 

-------
Vişi' de yeni kabine 

Fransa - A lwan
va işbirliii? 

talımlnlerde bulanmafa yardım edecek - • ~ - -
aöz aöylememİftlr. Yalnız denizalb har- La11al fıabfneye yine 
1ımm bütün t1ddet1yt. lıafladıiuu, 48 d D J b 
... tte 2 111 bin tan gemi batmldı*1nı ld- alınma ı. ar a!' Cl.$Ve• 
dla etmiftlr. lııglliz lm)'haklan bu ra- lıfl mua11ini, flarıc:fye' da 
lwmn (ok mutı.laialı oldaiunu bildir- hilfye 11e bahriye nazırı 
mltl~~".:_~1 ard:~: buhaklnun.., ~~ [ B114tarafı 1. ci Sahifede] 
esen Ouu-aa ""' en .,.uu ve Al ~""" ·cı dahil" hah . mm 55 bin ton olduğunu tavzih etmlt· n ye, ıve ve rıve nazırı. 
Jerdlr. General ~odzin~e~: Harbiy~ nazın: 

Denizaltı haıb bütün tiddetiyle mart Bav Bukinye: Mıllı ekonomı ve mah-
n nlaanda ba_-1.,..cd<bı. Almanyanın ye nazırı: 
ll'ilvendlJ\ 7egAno vurta denizaltı har- Bav Kambo: Zınıat nazırı. 
bınden tl.ımıtae bu lnailizlı::ri korkuta- Devlet sekreterleri: 
maız. ZlJ'a Almanlar ayni tecrUbeyl Karpino: Maari~ ve ııcnclik D. sekr<' 

1914 te de yapm14lardır. Bitlerin geçen tej;.,, $ö\•alye: Aile ve sıhhiye M>krete": 
aylar zarhnda tJ}'Umadıl< dediğine ha- Piver Tııfö: En<lü Hvel istihsal sek 
lı:ılıraa Almanlar çok denizaltı lnf& et- reteri. 
mt,lenlh-. Bu mGddet nrfında lngiliz Röve Bulen: İs sekre 
müdafaa tedb!Tleri de cok kuvvetlen- General Berjöv: HaYa ,ekretcri. 
mt,tlr. Amiral Blanor· Mii•ıcmlekc sekreteri 

Amerlkahlar derıisalb harbinde lren- Bertleo: r.nna~ ,Jaı s~kreteri. 
dllerine de büyük tehditler görüyorlar. İ ı · 

d d 914 
Asar: a5c se rrcterı. 

Amerllran pzeteleri •im i en 1 - Pol Marvon: Basvekalet sekreteri. 
1918 harbindeki lllçüde fngiltereye Bönua Nisten: Basvc·kalet sekreetri, 
:rardım edllm~•İnİ talep ebnektedirler. Hava devlet sekreterliiii amiral D•r 

Hitlerin allzlerinden anl .. ılıyor ki lana, Maarif, Münakal5t, Sıhhiv~. Mll' 
aUv~ndiği YU1la yalnız denizaltılar de- ternleke sekreterlikleri ııeneral Ffodzin 
fildir. Nul lideri harbın müstakbel in- ~ere baldı olacaktır. 
lrlşafı bakım•nd•n nzlyeti anlata""k ALMA'n'A jı,F, f<;HİRLİ/';İ? 
bir ıey aöylememlttlr. Ba dafa Ameri
kaya brtı hiç bir imada bulunmaması 
da çok ıavanı dikkattır. Bundan anlaıı· 
lıyor ki Hitler Amerikava yaınlan ihtar
lardan netice elde edilmediıiini takdir 
etmektedir. Almanya bilhassa lnııilte
reye yapılan yardımlardan enditededir. 
l~Jtereye yardım lbihaamın müzake
resi Amerikan &yanında hôli devam e
diyor. Ekıeriyet kıuıunur kabulü lehin
dedir. Fakat infirr.!çılar opstriil •ivoo 
manevralarile kanunun lmbuliinii tehir 
çalıtmakt~dır. 

INGtLTERE - JAPONYA 
Uzak prk vaziyeti aaat rakkası gibi 

buhranl' devirle 18.kin devir araaında 
ileri gtori tallanmaktadır. ln~iliz ba'IVc
kili B. Çöçil ik Japonya bilyük elçioi 
arasında hır ~"' Uşme vanılmıstır. Bu gö
rü~menin verimli olduğu bildirilivor. 
l.ondra aiyaai mahfillerine göre müla
kat sui tefehhümlerin izalesine mühim 
11uTl"'ttc yardım etmittir 

Japon) anın harbe ıinneclen bir ta
kım mcnfnatler elde etınde çalıştıjiı an· 
Ja~ılryor. 

ılALKAr<LARDA 

lnıriliT kaynalrf•., Alınan mütehassıs
la,..,.·n s .. ı .. ~·htana ge1"'~k•~ oldvklan· 
nt~ Romanya hudutlannda Bufaarİ!lit•n., 
ınm~?t! h11z?r k'11'1anr bf"kleıd;~ni. 8111-
r"r volhırının Alman nezareti alhf'ldıt 
t,.m;.· edildiiini bild1nnpk(edirler. Va-
7iueı R,ıf~arhı:tanda büvük endİ$e>ler 
1typnrl•rm1~ olacak ki eıki parti lidf'!r)eri 
J.. ... ı ""'risl.., görüsmek istemi~l .. rdir. 

Kr: 1l mül-'a parti re;s)erini bir hcytt 
h•I° "~" lr•bulc muvaf~laıt etmiştir. Yal-
n12 1- 1 ar.1tsında faşist temayüller 
bP.ılivr f...ankofun. bulunmamazı pya
nı ,, ' ' ı• ' 

AKfJf \llZDE 
R'>vt• · n Akdonlz filo•u nezdindekl 

huf'ıı•i muhabiri fnviliz donanma!lnın 
faah••';".ı"n bahııedivor. Dikkat naza
nmm <•lb•den ıey Akdenlzde Alman 
hava t larruzlannın tesirinin ua]ma!ll 
dol•••ı.h-1• lngili= donanmasının daha 
•erbe•t hareket edecek halde olmaoıdır. 
Muh~hfr;n verdiği tafailittan fU Oç n .. -
tic~ r;-ık0trıhyor: 

l - Alman tananı.l taamWanrı-

Londra 25 (A.A) - Yeni Fran•1' k•· 
bncsinin fe.c;;ekkiHH miinn ·•·brft\·lt• Vi~i 
den ahnan bir t<'''Y"J'nf'ta. ınP71·fır S(.1ı;rrlc 
yeni kabinenin Aln1anya iJe işhirli~i 37 

mini be:van eilrn bir teblifr n'$rctti~i r: 
vayefi kavrt"dilivor. 

Çörcilin mglakatı rı 

lng-il;-ı B;ışvel{ili 

Türkiveve iti
madını bildirdi 

r P.a•'c•nlı 1. ci Sa~'f•de l 
sarih bir •urette anlatmıştır. Baş-vekil, 
faponya büyük elçisine vercf=~i izahatta 
Büyük Britanya tarafından ~infil'apurda 
ı.lınan tedbirlerin ıhtiyat ı.dbirleri ol
duğunu temin ve lngilterenin harbı ka
zanmak azmini bir kere dalca teyit eyle
mi~tir. 

Türkiye büyük elçisi ve Yunan 
elçis;vle yantı'?ı P'Öl'Ü~melerde ise 
IJay Cn•cil B,.v f.,l•n:n ortıo sark 
•eye hPH v,. A 1<.Jeni-. strptejik va
..,;y,.•i h•kkınıh j7.J.•t venn:•t:r. 
ln!!İl;z b••v,.kili. 1 ürJdv,. hüvnk 
eJr;..,:11_.. Tiirk;...,PJ11n ta,.~l,;;tl .... ;nta 
•adık k.,ı~.ca;;, J.,.kJ,ın-'·ki ;tim"
d1nı b;1~:,..m1~,v,,11an e1cic-;le ~ö

rü•m.,,inde de Yunım r-ılllet:n:,, 
'";;,,,.,J .. J .. ,; J..,.••ısıJ',ln hl••ettii!: 
1..,i;yt:~ "h•v1"an1,;:rı ""1,.tMıtttır. 

d11n np·f; .... ~fı:ımı-nıu:1~rılıt". 
2 - f+ ... 1,,." """~_..,... ..... ;,.,-'ive ki' 

d~~ o1~·-X...· -il,i Jı;.,. .,.:.: ~..,,.,..,...,,;~tir. 

3 - in..;ıı,, dnnonma<1 tl<"ı>ret l(Cmi 
lerni 1;y1ı·ivle himavt" etnıel--t•dir. 

lngiliz deni>altılonr.tn do Akdeni•d• 
faaliyetleri artm1,tı". R~tırdıkları dü~
man j:l'emilerinin sayısı ınühiro bir yr.· 
k<ln tutm•kl•dı•. 'kdenizdP büvük bör 
~hrn'n ~vrii c:rı. 1 İ"İ'l fr' 1 

'
1 

ot> li oldunı· 
tnl"r"i1iz amiral1ığı tarefınd~n nan edil 
mittir. 

"?'emnunivrt ve•ici l:ılr lıareY.et teskil et
til'>ini. cünkü burad3 İtalvanların daha 
ı;;icldctJi bir mukavemet ~östennelerinin 
tahmin f><lil""'ic: old11Nunu bevan etmiCJ· 
tir. 

Rıı l>arnlinin d•Mık olm•<1 müdafii~· 
rin twk ,.;yadP ''"':nP. ,.~A"Am1c;. bir cok 
'lOkf:ıJarrla 1t1İfrp.lvÖ7. \.~V'll'ln Ve top 
~evzHeri tMİs pı111m;c:ti. Ru muhaTeb~
'er eııonJtc:ındn ftalvrırlprrl~n hir tolc esir 
nl1rrrnıc;;;fır. 

rnı;rr tnrnftnn Sudand•n R•be<lsta· 
nın irerlerine s: • ~'"' olan İrı'!'ilirler 

''"ıvtlrl"r;PC" tfe\'Httt rr1'e-rl"1.c Conder vn· 
Ju i;.,<",.;"l,ıf' P:nu~n'• ac.: bac:ını jıı;pal et· 
rniclerdir. Rurntfa 1".,.iliz kuvvetlerine 
llnil4' ~f>l~çİvf'rıİn H~hes vaf~nnerver1~· 
rir.J.,re .,.,;,rpklo"'l Jcıtplnrı t"liizaheret et· 
mektr~:T. _____ ,. ___ _ 

Arnavutluk harbı 

Yeni it~ lvan za
yiatı da a"' ır 

[ Ba•taraJı 1. ci Sahifede 1 
ket dahilinde silldln hüküm sürdüWnU 
bildirmektedir. 

Londra 25 (A.A) - Royter ajansının 
Arnavutluk - Yue;oslavva hududundaki 
mı•hahirl bildiriyor: 

tnııtliz t?v:vereleri Sku.,,bi neh"i ve 
vadisi ile Elbasan, Lin. Poııradeç İtal
""n mevzilerini dün sahah üc saat m11-
temadiven bombordıman etmişlerdir. 
Bu mıntol adaki İtalvan kıtaları geçen 
haftA takvive edilmişti. Daha cenuntll 
Develi vadisinde eltin fo,-•,~JAde topcu 
laalivrti olmu.tur. Mevzii bir çok h""'
ı •tler yamld·~ı l>ildiri1mektedir. İtalvan 
J)İvad ... ~inin tanl't'u 7 18""1 dli~man için a~tr 
'Zavicı~l·1 t~rde<lilrrıistir. 

Ustravica m1ntakac:ında topçu milu.
heret vle Yunanlılar İtalyan mevzilerine 
~~k;,,., mühim bir tepeyi ele geçirmişler
dir. 
BİR İTALYAN 
TAYYAR""SfNİN ı\Krt:ıETİ 
Mana<lır 25 (A.A) - Rovterin Yu

~o•lav hudu<lunıla~i muhabiri bil.Jir.
vor: Kuvvetli bir İtalvan hava filo"1.1 
Poıırader mıntıka•ında harekPt yapar
ken bih•ük bir İt•lvan bom'-anl,man tav 
v:ıresi İne:iliz ve Yunan avcı tavvnrelerı
nin hücumuna uh'amıs VP. Yut?oslav hu
<luduna kadar lakin e.-lild'kten sonra 
Yucıoslavlar taraf.nrtan Struia'da yerP 
inmeiıe mecbur ecljlmislir. Alb kişilik 
milretteboh tevkif edilmistir. 

Kahire 25 (A.A) - Orh corktaki tn
""İliz hav;ı kuvvetlPri k ....... .,.n'!'h1n1n teb
li/\i: tn!!ili> tavvarel 0 ri Te., 0 cl 0 len c!va· 
r:indaki ttıılva~ · a.•ker! binalarile moför
lü nekliye 

0

vPsıtalarını dün bombardı
man etmi.ş)e-rdir. 

--------·---~ 

Almanlar Mus-ıolini

nin son nutkunu 

pek f.eğeni vorlor 
Berlin 2.'i (A.A) - Mn«olininin n1>t-

1<u hakkınrt• buradaki intih, de.\•lp• aı10-
.,-ı1nın nıillPtine kArc::ı bn l·~d"r er1k ol:l
•ak halôlt•ti izah rtWi J!Xrlilmeı1;M 
.... ~,..'kt"?'in~ .. rlir nn.ml')~:'ıJ.~i knhr..,,.ıe .. inin 
1'f.,.li Cf'l<:',,.larin~ ... mlt1!ll<~rP rftilcl~"'i 'h11 
... ;11'; mP.cPı,.1,.,.i ~ıf .. t-::01;..,i ::ı,,,ı-t;:ın ar•;., .. 
...,il1 .... ;.,,.,. -...n~;,...,.,"'ı-1~ o~rt'l/"lt...r .... c:i nron~. 
... 8rırt-:ı(''n 1 miilr,,.....,""'"'1"',, trl· ~ır etnı;('fir 

tn~li?ler hu n11tuı...• .... 1..-i rii"""l ... 1nrdf"n bi
... ic;İ U1Prinde birA7 di11:iinrn11ok lctivorlaTc:F' 
:Jk b:'llıı:ırın v;ı"k}c:ııı;:.tı"°• rtinıl~c:lni hatırla~ 
"ınlar. Hl'.lr i~ti~m~tte kPnOic:ini r,öc:tPrP
·•k olan hu il'< bahar telmihi <on ılarbe
.,;n iPdirilor 0 /ij muharebr hakkında he· 
~üz hiç bir fiklrlerl olmı~·an lnıtilizleriP 
·lltiln dU<Hneeler'"' o--t•ıl•n kalcl·racaJ.. 
nahiyettedlr. 

1300 TAYYARE DOŞOROLDO 
Londra, 25 (A.A) - Bir havacılık 

müteha .. ısmm timdi İlfB ettiğine ıöre 
Akdenize yakın olan harp meydanlann
da buv.üne kadar lngiliz hava kuvvetleri 
1300 ftalvan ve Alman tayyaresi dü-
9ürmüılerdir. 

Bu muvaffakıyetlerin istihsalinde 
enerjilerini ve üstünlüklerini gösteren 
İngiliz tayyarelerinir. zayiatı bu Takam
la mukayese edilemiyecek kadar azdır. 
Dü§en lnııiliz tayyarelerlnden bir çoğu
nun pilotları k.urtulmağa muvaffak 
olmuşlardır. 

----·-
BUlGARISTA na . vazı. 

YET VE l 'G.lllZLER 
r Rtı<foraf• ci SahHede l 

bu hafta Bulgar payitahtını terkedeceğl 
haberi hakkında reuni mahfillerde hiç 
bir teyit mevcut deiildir. 

Diplomatik mahfiller ıu ciheti teba
rüz ettiriyorlar lıi yalnız Bulgarlatanda 
bir Alman harelı:etlnin yayılma..ına bağ
lı olan böyle bir kararın alınıp alınma· 
ması bl%zat Bay Rendelin lr.endl takdiri
ne bırak1lın1ştıt. 

BULGAR ZIRAA T NAZIRININ • 
,BEYANAT! 

Sofya 25 (A.A) - Yeni ziraat nazın 
Kuaef tlmali BuJaaristanda bir nutuk 
•Öy]İyerek B .. ~ hlikümetinin vazlfeııi 
Bulgarlstanı A YrUpa barbı bari cinde 
tutınak oldu~u ııöylemlt ve demiıtir
ki: 

- Bu gerginlik devreainde hükümd 
devletin ve vatan hudutlarmm müdafa
aaı irin her türlü tedbirleri almtabt'. 

KRAL VE SiYASi PARTiLER 
Londra. 25 (A.A) - Kral Boris bu 

sabah memnu bütiln siyui partilerin 
müme~slllerindeı. mürekkep heyeti ka· 
bul edecektir. Yalnız fa~ist ve Alman 
taraftarı guruplann mümessilleri bu 
heyete dahil doğildir. Runlann reisi bay 
Çnl<oftur. 

Mezkfu- partiler krala bir istida ve
rerelc kabul edilmeleri ricaamda bulun
mu•lar ve Bulgarlıtanm harici vuiyetl 
lıakkırda görü,mek ı.ı~diklerini bildir
mi,.lerdir. 

Bunlar dahili siyaset, bilhasıa parla
mentonun tel"71J' lrurul~•ı hakktnd•ki 
~örlişlerinl de izah etmek istiyorlar. 
F.vvelce 1>arlimeutoda 160 azaoı bulu
.,an hüviik alyaıi partllerin, parlamento 
kAnununun tıodilindeı. aonra parlamen
toda •ncaL 21.' mU'llesoili kalmıtlır. 

ALMANT,AR NE BF.Kr.tYORLAR? 
Londra 25 ( A.A) - Hür Fransız aian

_c;ına '{Öre- Balkanların va1iv0 ti: Bu me~e
le iki me<"hu1lü bir mu•dele halindedir. 
Romanvada to1'1anan Alman kuvvetleri
nin büV\n hazırlıklan lkma 1 e<lil<liıtt hal
de harekete gecmpmolerl kUrUk iki meç
hul arıısında ]r.ldıkları irindir. Bı•nlar 
da Türkiye ve Yuno•l•vvanm alaca\lan 
vaziyettir. Almanlır Türk - Bulnar dPk
l~•a."Von11nu W•diHeri pih! tefsir •d,.. 
bilirlPr. Fakat tnıılltere Türkiyenln t,.._ 
ahhiitl•rin• <adakatlndetı bir an b!le ~üp
he etmemi•tir. 

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

Fransızlar lngif;-z 

zaferlerinden mem

nun ve ümitvor 
Londra 2~ ( A.A) - tsaaJ altında bıı

lıınmtvan Fr:ın('P:rl~ki İn"İH7 tPbr::tc:.'n· 
"an hh· lrı.'MT11 tnrrllterPve ,., ... lmitj:ir. "P 11n
ların rı.,..1.,ttıklrınna P"PİTP Franı::ız. IT'Hl,..H 
-ıenCTn1 Vevelin mii,..,fferivetini bUvUk 
1"'ir .ı::evitırlQ k:-ırc-,JamaktA ve Franc::1z fm. 
""ar?•orlı•~ıııı1ın mııl-'..Edrl ... rafı fn,,.iliz za
''rirı• b•~lı oliluğuna kani bulunma\
tadır. 

--~_..,.,.,. ___ _ 
~itanın yalnız 

c~varın"'an J!ectiler 
Malta 25 (A.A) - Resmi teblijl;: Mal

ında iki hava tehlikesi işareti verilmişse 
ele Ada üzerine düşman tarafından alan 
:ııap~br. 

ı"!. 

Yeni biitçe hazırlıklan 
X•X 

Kazanç vergisinin art
tlrılması muhtemel 

-~-~~-,x~x--~~~--

Yeni bir lıanunla lıazanç vergisi arttırılsa dO bıl 
memurlara $timll olmıyacalı 

Ankara 25 (Telefonl°'a) - İcra vekille- hükümetin büyilk mlllet meclisin• ::; 
ri heyetinin tesbit ettiği esaslu dahilin- di edeceltl kanun nrojeleri de hazıl' iri'. 
de maliye vekAleti 1941 bütçe projesi maktadır. Bu ara ':ı kazanç vergisi ~ 
üzerinde hazırlıklarını tamamlamak Uze. nununda bazı tadiller . apılmw t• 
redir. Evvelce bildirdiğim gibi fevkalade olunacaktır. Bu versi nisbetlerinde ~ 
ahvalin !stllr.am ettirdiği fevkalAde mas- pılması mevzuu bahis zaınlar ıneP1 
rafları karşılamak malcsadile bazı vergi maaşlarını süınul c;<>rçevesine alın~ 
nbbetlerlne muayyen zamlar icraın için tacl<r 

Katolik kız ınfts
ltınıan oluyor 

X•l< ~ 
İstanbul 25 (Yeni Asır) - Katolik dinine mensup Barbura adında el°"' 

YR§larında hlç evlenmemiş bir kız Müslüman olmak için mUfttUüğe milı1' 
etmiştir. Barbura, tanınmış eski bir aileye mensuptur 
~~~~~~~~~~~~~,~~-~~~~~---" 

Adliye Vekili dün Ankaraya d6ndii 

lstanbul 25 (Yeni Asır) - Bir kaç "g~:dPnbnri '°hrimiıde tetkikatla ın•l,) 
olan Adliye vekili B, Fethi Okyar a'«am tr nile Anknrayn avdet emiştir . ../ - -·- - . 

B. Eden ve 
Ankara ya 

[ Bo.•tarafı 1. ci Sahifede 1 
miz Şükrü Saraçoğlu tarafından An
karapalaata bir alqam ziyafeti ve bu 
ziyafeti takiben bir ıüvare verile
cektir. 

Per§embe günü genel kunnay baf
kanımız MBJ'C!81 Fevzi Çalanak tara· 
fından yine Ankarapalasta bir öğle 
:riyafeti verileceı.: ve ayni alqam İn
giliz bü~ ük elçiıi Çankayadaki elçilik 
binasmda bir alqam ziyafeti ve bir 
süvare tertip edecektir. 

Güzide misafirlerimiz Cuma veya 
Cumartesi günü Ankaradan aynla
caklardır. 

MiLLi ŞEF1MtZtN 
NEZDLERtNDE 
Misafirlerimiz burada bulunduk

tan müddet zarfında Milli Şefimiz 
Reiaicümhur lnönü tarafından ka
bul edileceklerdir. 

Misafirler için Ankarapalasta hu. ıı<i 

Makine~re 

''erilirken 
Avam kamarasında 

In~iı·z h&ricive 
müsteşarın ii
him bayanatta 

buluradu 
Kahire 25 (A.A) - İngiltere hariciye 

müste~an Butler bugün Avanı kamara
sında B. Matsuokanın B. Edenu gönder
miş olduğu nota hakkında aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur : 

Jpon hariciye nazırı B. Matsuoka, ha
riciye nazın B. Edene göndermiş oldu
ğu son mektubunda umumiyet itibarile 
Avrupa harbine telmih ettikten sonra 
şu ciheti kaydeylemiştir ki Japonya yal
nı.2 bUyük Şarki Asyada değil fakat 
dlinyada her nerede olursa olsun sulhun 
ve normal şeraitin yeniden tesisi için 
her hangi bir harekette bulunmağa ve 
yahut mutavassıt rotil oynamağa tama
mile hazırdır. Japon hariciye nazırı bil
ahara Almanya ile görüstükten sonrn 
yaptıi(ı aleni beyanatta bu sözlerinin 
Avrıına harbinde bir tavassut teklifi gi
bi tel5kki edilmemesi lAzım geldi~ini 
bildirrnistir. Her holde Japon harici••e 
nazırı İnqiltere b~şvekili tarafından ~tın
dan haberdar edilmiştir ki uğı:unda ça•
nı.şmakta olduğumuz dava nevinden hiç 
bir arazi kıızancı veyahut maddi ve ticaıi 
ka>,anç hedefi eütmiyen fakat biitün in
<aniyetin istikltılini al5kadar eden bir 
rlav~da komuro,......i veyahut miizakerc
bı;ı:"h;ı; mE>vzuu o1amaz. 

B. Butler!n bu J-.o•·:>natı Avam kama
rası tarafırdan ~iC'r1.:ııt1e aP~,-:;lanrn1~tır. 

Dil<er taraftan hnb 0 r alın~·l!ına göre 
'1'1Uh:'lfa7!'lk:~,. meb11~l';)rd~n B. C'arv B. 
F.denin B. Matsuokertan aldığı notanın 
metnini simdi ne•redin etmlyecel'i hak
kında hi~ """' ııormak niyetindedlr. -----
Amerikanın harba 
girme•i iht;mali ve 

ınf iratçılar 
Vaşinglon 25 (A.A) - Ayan medi

llııdeki kı.fimcl lideri pı.etedleıe ... 

~eneral Dil 
2eliyorlar 

daireler hazırlaru.ll!j" Bu ziyaret ~ 
nMebetiyle pek çok ecnebi gazeteC' !<' 
gelmeğe başlamışlardır. Yarın da 
cekler vardır 

* 
B. EDEN KAHIREDE tKEfİf'. 
Kahir, 25 (A.A) - Ede• ~ 

nunu iatifarelerde bulunırı.alı 1 
geçirmistir. Eden ge)ir ıel~ 
orta ,ark hür Fransız kunetl ....ı 
kumandanı l!'enerel KatruyU JJ•. 

bul ed,,rek Mısırın müdafauıfl 
ve halvanlara kar11 Habe•:::.. 
lıarelı:atında hür Franıız ku ~ 
lerin;n oynad•ldarı rolden dol• 
ke"cıiaini tebrik etmittir. 

Eclen mütterek dü•mana le' 
•ı ya;>ılan mücadelE"de Fraıt1 

kara ve deni2 erleriyle tayval' 
J .. r:nin göaterdi~i vardımdall 
•İli\ vi•le bahıetmi~tir. 1 
~~~~~~~~--_./ 

• 
ln~iliz tav yorel~rt 

------
flans denizinde 

bir çok 2:emilet• 
hiicum etti 

I..ondra 25 (A.A) - Hava nez,ıre~ 
ebliğl: ıJ. 

f 

Sahil muh~fa1.a servisine men ııı iJ 
yare le~ bul((ln liğleden sonra tn!'iliı. ~ 
vn kuvvetlerine mensup avcılar refı 
tinde Mans üzerinde taarruz! ke<lf il 
lan yapmı°Şlar ve Frımsız sahilleri • 1' 
lannda seyrüsefaine hücum etmişJel" ~ 
tki diisman avcısı tahrip edil~ ve .f 
çok duşman avcı tayyarenin hasıırt' 1 
ramıs oldutıu görUlmllştur. Tayyartl{ıll 
ıni.zden bir tanc~n. bir avcı Uıyyarf•I 
!=iÜne dönm.erniştir. _..,,,) 

Son hava a.'~ınlcır• 

lıı~ilizler Brest1 

hücum etti 
Brest dolıları ıl44e!,! 
IJornbalondı. Alman ~ 
cumlnrı hafif, ~alnı~ J' 

şehirde zayiat pat' ı 
Londra, 25 (A.A) - hıaifis ~ 

kuvvetleri tarafından diin ıece 1' 
doklarına k&rf• ıiddetll bir lıilcull' 
pılmııtır. 

ALMAN HOCUMLARI 

~·"' Londra, 25 (AA) - tnglllı tf 
ve ~~hili emniy<t nezaretinin tebll~ ,,. 

Dun gece düşmanın hava fae.Urt' t'~ 
o1mu~tur. Dü~man tarafından • (t~ 
y;ikıelı: infilak v< yangın bomb•l• ~ 
h:p•i şarki lno:ilterede ayn ayn >"';~ 
du~mil•tÜr. Hiç bir yerde müh!rrı I~~ 
ve %ayia• olmamı<tır. Yalnız ,..,ki~ " 
terenin bir ,ehrlnde bir mlktat 6 ıı!J"" 
yaralı vardır. Ayni mevkide 1>~1 

!ar da hasara uğramıınr. _./ 

mlstir ki: vb' 
- İngiltereye )·ardım Jiyib8'1eri~ 

edildiği takdirde muuular /.111 .ıı" ırı 
harp harici tutmak ~ fıı~rr 
YUll edeceklercllr. 


