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Ctimhtıriyetiıı ve Ci mhtıriyet eserlerinin bekçisı :;.ılıalıl •ı s,-ıkar &iya.n ga:ctedır 

ÜniV'-rsıtel1ıer n cenup 

v;Ja vetler i mı z "'1 :! •e vahatı 
Meı·~m. 26 (A.A) - İstaııbul Ünivcrsitesı ar

keoloji wbesine mensup hıı· grup profosörlen
le birlıktc şehrimize gclıni"l< nlir. Diger bir grup 
tn Tnrsuo;tnn Silifkeyr hnrı '<et etmisler<lir. 

____ .....,.. __ _J 
YENi ASIF: Matb:11•sand11 baaılmlfbr. 

-Misafirler Tezahüratla Karşılaildı 
3 

Tı rk 1,ı el ıılarını bekliııen bir motörizekıta gösteren bu resim btT eenebı 
· mccmııasında çıl, m"crtlr 

-Türk _ ln9'iliz - Almanl8rın bir 

bostluğunÜ~ 11eni ve 
lıuvvetli bir tezahürü 

•nAKKiOCAKOGı.u 

kasır~a gibi 
---·-

Dall•anlara sarkmaları 
ihtimali artık mevzuu 

bahis değildir -·-Türkiye, lngiltere Vf! 

Ekselins Eden ve General Dili Şerefine · 

Ge e karada er ·ıe Ziyafeti 
eş li Bi Süvare akip et• 
~~~--~x.x:~~~~~~ 

Muhabirimizin Notları 
~------------~~.x·~----------

Halkıınız arasında çok sevilen marul İngiliz 
diplomatı Antony Eden gayet zari~ bir lacivert 
elbise aiymişti .. Neşesinin derecesi, gözlerinin 

içi gülerken daha iyi anlaplıyorctu •• 
-x:,.x 

ilk temar.lar yapılmıştır 
l\.11isafirlerimizin Ankarada üç 
~ün ikamet etmeleri mı.h

temeldir, denivor 
Ankara, 26 (Telefonla) - Memleketimizde ötedenberi halk arumda çok 

sevilen manıf İngiliz diplornab Edenin ilk Ankarayı ziyaret dakikalarına ait 
intibalar çok zengindir. 

Hariciye Vekilimizin bu rece verdiği siyafet çok nq'ell geçti. Bu :ıı:l~retin 
üç gÜn devam etmesi muhtemeldir. 

Maruf ingiliz Naz.ın trenden inerken licivert bir elbise giymiıli. Nq'eliydi, 
gözlerinin içi bile gülüyordu. Gayet zarif hareket ediyor ve her noktaya dikkat 
tttii?i belli oluyordu. 

Ekselans Eder. öğleden aonra Ebedi Şef Atatürlcün muvakkat kabrine ~ 
ler.k koyd Jktan ronra halkın aempati tezahürleriyle uiurlandı. 

ISTIBAL TAPStLAti * pL E. L. Hint, bJnba11 Fergeaon, Ede
Ankara, 26 (A.A) - tngiltere Ha- nln hususi kAtfbl Stcvenson ile bay Dik

riciyc Nazırı Ekselnns Antony Eden ve son ve \Vrclght olduğu halde hükümet 
lngiliz imparatorluğu genel kurmay baş- merkezemizJ re8men %.iyeret etmdc: üze· 
kanı general Sir Con Dili beraberlerin- re bu sabah saat 10,30 da Ankarayı 
de tuğgeneral Mallahy, bava Vis mare· [ So1111 4 cii Sa1ıifeda 1 Mcırı• f !ng r ~ cliplomutı rk:ıclans Antony Eden 

Nalrobi 26 (A.A) - ttalyan somall
t:inde Mogadielyonun 7.aptı etrafında 
'lsa~daki tafsi1At veriliyor: 

Mogadiçiyo şarki ve ~arb! Afrika kı
•alan tarafından dUn ak<:am lsıta1 edil
miştir. Mogadicivodan iso kilometre 
mesafede olan Brana limanı ancak Pa
zartesi gilnU işgal edilmişti. 

Bristolda üniversite binası 

hfGILtz IJAVA NAZiRi· 
NINBblSOZO 

Parolamız Al-
manian Alman
yada vı rmaktır 
Binden fazla Jtalyan 

tay ya resi tahrip 
edildi 

•-·-·-·-•-u-(• 
·-_il_,_ 

~..C~..ı""'~~ 
_..._... ... .....,_~ -·- -·-·--·-·-,-· ... 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Sovyet-Japon 
Pakbna doğru 
Londra 26 (A.A) - MUstalriJ Fran

sız ajamı bildiriyor: 
Şanghay Japon mahfillerinde, Mart 

ayı bidayetinde Sovyetler birlilfyle Ja
ponya arasında bir ademi tecavüz misa
b aktedlleceği ynrı resmt bir lisanla 
söylenmektedir. 
Japonyanın Berlln sefiri memleketine 

dönerken buı Sovyet arzularının Ja
pon hUkümeti tarafından kabul edildl
ğbıl Kremline bildl.rmlştir. 

Mevzuubahs anlaşma ile Port.mıouth 
muahedesinin &halin adasında Japon
lara tanıdığı lmtiya:ılara ait hilkUmler
de tadiltıt yapılacakıtır. 

Sahalinin Japonya için sadece ticari 
- -·--- bir Us olınası derpiş edllınektedir. Şub-Alntanyanın VÜCUdunda bat nihayetinde Japon Diy<-t meclic;imn 

derin yaralar açacapz, tatilinden sonra, hariciye nazın B. Mat-

di 1 so'Uknnın Moskovaya giderek Japon -
yor ar- . Sovyet paktını imza edeceği s8yleniyor . 

. Londra 26 (A.A) - Hava nazın Smc- Matsouka oradan Berline gidecek ve 
laıre S§ağı.d:ıkı beyanatta bulunmuştur: Hitlerle görlişecektlr. 
ha- d~güız hava kuvvetlerinin bu Almanya Sovyet _ Japon paktını tc-
~eki parolası, umumt harpte oldu- mln 1..ı... Mwovadakt gayretlerini art-

ğu gıbl Almanları Almanyada vurmak- ~· h sta So tl--' k nd 
tır Bi Fr Bel n__ H 11 da tınnış ve bu usu vye t:n a ır-

. r ansı~ Ç&Aa ve 0 an ğ nffak olmuştur 
llman~a dUşen her bomba bizi mtlt~e.s- ~:~vmUşahitler bUtUn bu haberle
sir edıyor. Bu limanlara ancak emnıye- ri ka d ihtiyatı telaltld edilmesi fik-
tUniz için lhım o'lan miktarda bomba at. ~eJrı~ 8 

Say~ondan meç
hul bir semte 
hareket etti 

-·-
f ransa Japonyaya üı 

vermeyi reddetti 
--·-Fransanın bu hareketi 

sempati ile karşılandı 
I...ondra 2G (A.A) Gazeteler Franaa 

ve Türkiyenin 'a1J~ etı ile iştigal etmek. 
tedirler. 

Fransız kabin ı>inin knt'i surette b1Jı 
Fransız - Alman ~blrlJğl siyaseti takip 
etmek kararında olduğu hakkında Vl
şide nl'şrcdilen beyannameyi bahis mev
zuu eden matbuat, Fransanın Hlndiçi
nlde nldı!J metin tavrU harekete I~ 
etmektedir. 

Dally Mail gnzctesi, uzak şarktaki 
Fransız filosunun Saygon'dan meçhul 
bir tarafa hareket ettiğini ve Hindiçinl 
ordusunda bUtUn i1inlP.rln kaldınldı~· 
nı bildirmektedir. 

Daily Tclegr.ıph dlin cereyan c?den 
[ Sonu 2. ci Sahifccle l 

' t de lngiliz imparatorluk ordttsıı kumandanı general Küningam., 
A/rika ittihadı refd general Smuthla oörilfil11or 

maktayız. Milte'baldslıil Almanyaya aak- · 

lı1oruz. [ .. 2. d s.Afl.ı.] e~~~~~~~! lnımamn Dunkerk %ırhlm 



SJffffFE J 

Bir sürgün cezası 
Ödemiş ve Bayındırda kahve ve 
arpa ihtikarı yapanlar tutuldu 
Odc~in TUrkmen mnhall.,,indo Ra- Y<" hağınıucc surı:liyk beher külilhını 

if so'lcağında 12 saYllı evde oturan zahl· 20 kuruşa sattı~' teshil cdibni.<rtlr. 
reci Raif özdcm. fiat milrakabe kom!.- Suçlu Nurt"ttin bu k~lıvcleri knhveci 
,,_.. .lcaranna .aykırı olarak 8 ~ıı..al ar- Fehnı.iıılıı kend.islııe ' tırdığuıı söyle
payı dokuz ku~tan iki kişiye sallığı yince kahveci Feh . :!lbı evinde yapılan 
ve lhtikAr yaptığı nnla.,"1nuştır. aramada 111 kilo çekirdek kahve bulun-
M~hut cüıilmler lcanıınımn öre mU.fhır. Suçlular ihtikiır ve kahve :;;ak. 

ödemiş a:;1!7e oeza mahkemesi uçlu- laıuai: maddesinden dliyeyc \'eri~
nun iki seı:ıe mııddetle Afyanlcarahiı;ara lcrdlr. 
aürgün edilnwılne ve 500 lira aiır para KAHVE BULUNDU 
cezasına ınahkOmiyetlne ve 128 çuval Bayındırın Uzınıç:u·sı mcvkıinde Lan. 
arpanın m!lsadcreslne karar verm!stir. ı:azlı l\t•ıniş, kartleşi Mu.stafa ve nmca.<ı 

K!LOSU 400 KURUŞ MU? İsmail Elmasın f!V ve diikkr.nlarına sak. 
ödemişte Nuttttin adında 16 yaşında laclıklan hah r vc1'ilcn 109 kilo ve 300 

bir çocuk kiif!t kü ahlar içine konulan gram çcklrdek kahve zabıtaca yapılan 
e~cr gram çekirdek kahveyi mahalle- arnştınnada ele gecmış ve kendileri ad
ler arn•ında dola ,rak cslvrl, sivri eli- · liyçyc vcı·ilmlştir • 

FRANSIZ 
FiLOSU 

[ Bn•tarafı 1. ci .~ııh.lf•de l 

oıilhlm h5dtst-lerdcn birinin de Fı-,,:ısız 
harp gc"lflilerlnin hareketi ve Hindlçinl 
Ue Siyam arasındaki mUtarelctuln 7 
Marta kadar temclidl olduğuııu nmıak-

------
Almanlarııı bir 
kasırS?a 2ibi 

---·---
B lkanlara s:ırkmaları 
ihtimaJi. artık mevzuu 

bahis değildir 
[ Bastaral• 1 f"i Sıılıifrde 1 

tadır. lcisinde ha~tın pek silraılc cereyan 
Bu g;,zeteye ıtlln amlrııl Leahy Fnn- ve inld f etmesini muhtemel giir-ıwk· 

sanın uzak şaıt:taıd tlyaçlıınaı Va- U!dir. Eu ~t<> diyor ki 
flngtonn bildirmiştir Fakat hMi ler - cHiilerln Btılgaristanda ornadıiiı 
(abuk ilerleme\:b!dh · oyuna niba>· t vermesi l.ıızımdır Bu-

.1 apoayaııuı Slnoı:ıura. ffolland• lfin. nımla beraber bütlin harp safın ı·indP 
dbtauına v.. Pulfl1cteld adıılara karsı h:n-elı:etc! l!lrismelc hai:l..-mm ) alnız mih· 
lmlbındmelc ilare Hind" lnlde ü:der el- vere alt olduğu zanru>cl lmMn lidiı-.> 
da -ı. için ~ teldifltti Fransız... Tinıes, bu seyahatin Türk - B•ıl~a-
ler ~- da'ltJ !"Mvon1mdan evvrl t"1uırriir ot-

HlndiçlDI bllldlmeti 1ıubrmun saa- mis bulundui!anu. zaten 17 Subat dek-
'9 bclar pa1Jak ftl'eM'l..,., bildiren lara.çyonwıun llYlU ırazetM·• göre An
bir lhtarnmM Dep'lltmlstir. y F.den1n \"e ıımernl nill"in ziyaret. 

1Wly lılall • te::i ~w 
1 

ıM 1 ri hadiselertn doi:uruuğu bir n~tlrıı-
Ttlıklye De Pr mn vazlv<'tini mub- dir ' 
y- edmS lıe fld Dlf'mlebtia dlncle Ankarada ııeni• likir teati! rlnı• İm· 
ınllhfm kozlar 'IMlb.tabmu lıildlnnek- idi" bulwıacaktır: 
ta, Bitler ı... lıııdaıa hndht malik ol- Türle or'~snnun wı....ı .. rı bt>kle-
mnı çok Werdl. clemelctıedlr. mdt .suretivle müttor;ı, <hvımnn h!i-
0...- lıe l1ı:I -ıeltetin ~ hlrlııin. vük hlm>l!llı>r im ettiti kaııaati \•ardır 

ne ele !!telrınfn, Blt1eria teklitlerine bo- • ıl Tdusn ela cl!ıı1enm; tir. 
yma e!medfldednl ...., bu metin bareb- 1kl ay lc;lncle Anıstura1va lcıbl rı yol. 
tia ~ -rerld bir n cıldotumı bll- lan )"l!lllden tamire, ""ksanl•rmı ik ,,.ı .. 
dtrt,er. .-akıt bul mlanlır. ~lr C<•lı: lnl!illz l,O\'· 

n,...ı.,rt de istir.ıhat hnld.!ımı bulınu~ 
bft1tl;fz HA YA NAZoll• ıantır. - •A.- Daily E\tsııress'iıı Kahire muhabiri 

1111( Ban _,,.U clıarbın :son a14"'1iniıı ı,,.ıı....,ıar üz.,.;n. 

YENf A.SIR 21 Şubat PF.RSEMBE 

ŞEHİR DABERLERi 
Türk-in~ -- . Do~tluğıman ~eni 
lııwvetU bir tez 

ıstanbul Koopgratifi Yağları TEK EKMEK SiSTEMi ---·---

ei::~ y::a!l Belediy~· bunların 
Tek dunek aistcmine dojiru iki gÜn· t . 

Onun harp l(Dycl~ri anı"1nda ~ 
~ıiyetin ı..tıraplanru önl~~ 
hürriyetini kıu1armak j!ibi ....,._ 
lar yeralımstır. 

Türkiye bu Iüks~k meihıınıJatl 
ıaak ul!runda ıihdesine el~ 
yi ifadan nsla çekinmez. :\lilll 
ını:zın esasl.urında ciWuı 

tk:;ı;p:.:b:ıı:=:ı dü,~:= satışını mene tı 
Bu ışı takibe memur edılen w l,m!re 
gelıt"n toprak mah.,ulle-rl ofisi mÜt'&virlo-

nnıh bir ııekilde konuınıasl. k 
lıüyiik biıtfin milletlerin biiJT!ytl 
tiklillerlnin tru11nnum en ~ş 
) nalmaktadır. 

İnı:ilterenin ıniidafaa'1nı üze rinden B. Atıfın da iştirnkiyle dün bele· 
diye rdai Dr. Behçel l' run riyasetinde 
bir toplantı )'apılmıştıı Bu toplantıya 
fal:ırikatfüler ele i~lirak eylemi9krdir. 

Tophıntıda tek ekm( k aiıoıteıni ilz:.erln
de uzun uzadı;·' gor.ı n)elerdc bulunul
muş. hükünıetin bu hu.1ustakh talimatı 

()z Ö:-lÜnı~c tutulınu"tur. 
Bil h.:,ra fiat nıürakabc koınis..,·onu 

da vnli:nın riy~f'~!lnJe toplanarak ayni 
mevzu ile alakadar olmak üzere un flilt ... 
lerini yeniden te-tkik ve lC!lbit eylenliş
t;:. ;\tüzi'kereler gıt"ç vakte kadar devam 
f"IO iştir. 

, Son \ AZJ)'ct şudur: Bugün hcledtye 
· daurıı encümeni blr içtima akdedcrdc 
un fiatlerine nazarun yeni tip ~km<-ğl' 
naı k koync.\ktır. Ru narkın bir az ucuz 
olaCC'ğı cok kuvvetle tahmin ediHyor. 

'ı:'arından itihct.re-n İzmirdeki hütün 
fırınlar yeni sistern ekmek çıka.rmıya 
başlıyacak1ardır. 

-------
Sehrl sc.ğlıöı 

Sivri sinek ve kara 
sbtol<JPll'le mücadele 
"r.1hvor •• 
nt!lediye sıhhat i1'1eri müdürünün rei .. 

liili altında b•lcdivede bütün belediye 
zabıta memurlannın ı,tiraltiyle yapılan 
bir toplnntıda tehrin sıhhat h\eıi ııöril· 
.,.iiln1ü tür 

Dr. Sü1f",rman Çoruh bclt:"d~·c me
mınlatiyle yapt.ıİ\t hasbıhalde oivrL.inck
lerin h"'yatı, neTelere, senede kaçar yu
murta bıraktıkları. na.aıl tt>keASÜr ettikle
ri h•kkmda malumat verdi~i vibl kaı~ 
ineklerin Pari hutNlıkları nakil hususun 

dn ovnad•k1an rolleri l!'AVet vazih bir 
"'"1' ild,.. an1atmı~tır 

fid dı:ve zaluta m~murhu ı cull\a ak
pını da top)11nar•k •Ynl ıtekilde 'VAptll\

coL bir ha-b•h•lde bulunacakbr<lır. Bt• 
ıkin("i toolanhd alvrltlinek ve kasa • 
neklerin na1111 imhRı; edi]Hck],!rİ ve buP· 
larl• naal müc..dele edileceii anlatıla
caktı.r. 

x,.ıc fı ııa,-aJar blıim de diıvaları 
Dün müsadere edilen yağlar • Da yağların ter- nıemlekeı arnsıncln ı:öı-ı;,; birliıi 

kibinde yüzde otuz sa çaktı- ~ktır_ \" • ~17. bizim husus! ' 
,. mtt l alruz •deal W;ruııda muca 

. x• _ -~--L.....: bu ..,__ bule mlisait bulıımmyor. Banllll 
clotanhul belediyesi memular koope-1 Jesi, mun müdd.,,....._.. F••-- ,·aziyctiınhi giılem~e Jilzanı ıc 

ratifü tarafından lrmir piyasasında ... plyaaaya çıkanld.....,".n haberdardı. l<ııt'iycıle tn.'il'ih evlemekte (crt 
t aO'Zedilmek üzere gönderilen ve ta- Hatta belediye ri,.uetinden tstaabul ~mıccli!<.. · 
mamen aaf olduğu kayıt ve raklam edl· belediyesine cönderilen bir yazıda ~·· '.f!irkiyenin l~prak IMltiinlll 
len yağlann lzmir belediyeıi tanfından tanbuldan lzmire mahlut 7ailar ııon· ımıniret sahalarına blr teenüı 
müsadere edildiğini haber vermiştik. derilınekte oldojn bildirilmil •~ btan- madık(8 Jıarbin dı$1Dd& kahı 

lzmir belediye kimyahanesinde yapı· bul belediyesinin nazarı dikkah ~ip ayrt böyk- bir tttavüz nılmbu 
lan tahlil neticesinde bu yağlarm mab· edilrnİ§tl. . liıha sarılarnl:mıızı tasrih e> J.,diJı; 
lut olduğu a.W..ılnuşbr. Belediye kim- Vaziyet bu tekilde devam ederllen Süphe ve tereddlltler bnz3n iııoll 
yahaneoinde yapılan tahlilin neticesin- lı!anbul belediyesi., bir insan koopera· miyen fe!Aketlerc )'Dl oçar. B 
•İni gösteren rapor çok pyanı dikkattır. tif yaflArınm btanbulcla WlfBU ._. ima kaçındık .. Acık, samiuıt , •• 
Bu rapora n'1>arım lotanbul belediyeü ediyor "" kooperatifin ba yaflan Anka- olmaitı tercih ettik. 

raya ııönderillyor. Yaı>lı~mız hlillio anlaşmaları 
memurlar kooperatifi damg ... ıru ı~.. Ankara beledl7e•i de tahlil netlc.e- \'İn•den mlilalan ederek t ahhli 
yan bu yaglann son bir paıiinin tahlili sinde bu yaf:lann Ankanda satışını men riSUk- Tilrkiln tnalılriidil namu5 
neticesinde terkibinin yüzde otuzunun ediyor. rdldir, Taahhütlerine sadık (ılr 
su, yiiade on ~inin aade yağı, kalAn lzmir belediyesi esasen tetikte dur· olmak <ere(ini daima ıb mu , 
kısmının da pamuk yağı ve ıusam yağı duğu için bu qi haber alıyor. Koopera· 117.nml iliıı. ı:österecei:imizde ld 
olduğu, daha başka ecnebi maddeler lifin üç parti yai<uıı müsadere ederek <ÜDhe~l l·oktur. .. 
de laıllamldıiı aabit olmııftur. taU.il ettiriyor. Belediye kimyahaneıi Talımiııinılze kÖrc Ankara ırör 

Belediye ıdıbai n1üıliirlüiü. tahlil ne- her lic; parli yapı kaliteleri ara-da ri de mevcutlara ne yl"Jlisini i~a.,. 
ticealnde hacliı olan ...aziyeti inceden farklar bulduğu ı"hi hepılni mahlut di- celı: "" ne do mcvrutlan eksıll 
inceye tetkilc ederken belediye ıiyaseti ye ... ı:ı.mı men ediyor. Bu tenın.•lar mevcut taahhlitlcr 
ı... yağların hmirde aatı,ını men etmiı- Belediye bu defa latanbul lıeiMiye· içinde yeni \·nziyctlere röre ha 
tir. Diin gelen 400 teneke İstanbul ko- ılne müracaatla bu yağların e"l'ııaft hak- m~tal.ia•ına inlılsar rttlrilere~ 
openıtifi damgalı yaifar derhal lstanbu- lı:mda maliiınat istemiftir. Gelecek ce- bllir. Mllzakerelerln nellceleriJJO 
la i..de edilmlıtir. •aba lntizaren de bll yqlarm bmlıe zarcn ~~I ~ mlittefik Büyük B 

HaLer aldığımıza llÖl'e t:ı.ınir lodedi- ıe~ laline aeçilııUfıir. olPvfotmın milrn~~ devlet. nda 
•nhıı;lannda İnınh:ı mllletmi 
mnkla dul·du;tumuz zevki lıilha~ -----------·-----··------------------

Geceki cinayet 
Bir eczacı kalfası hamile 
karısını biçakla öldürdü 

d.eyl<-n1P"''"" ••hifvonz. 

HAKKI OCAK'nDll 

Yıldınmdan 

adam öldü 

Parolamız Al-
de ...... ı •nı her ~ bekliyorun de
me!decllr. Sin~klPTİn t"'k.E"':SSÜr mevsimi hir havl= 
--------------- yal..lil4'Ilu br. Bu aene d<. kı• ınevsimi Suçlu aiırcezada n.uhakeme edi-

Evvdlr.I günkü fıttın11>nın ,.;ı 
muhtelif yer !erinde tahribat yapıılt 
1aş;ı1mı tır. Yağmur esnMında B 
Menemen ve Dikili civarına dolu 
milıtür. Dikili kaza&ının Oombas 
ii mevkilne düıen bir yı)dırunaa11 
•an adında bir çoban yaralanatak 
müştilr. 

manian A man
yacla vı rmakbr 

uumlarla .t".amısma\rtanz_.,. gav"t ya~muTlu gec;mlstlr. Bu idba.rlP 
Nıtt..ır 1tA "1 Pt'lan hava sehrin bir çok yer1eTindt- 11lvrl in""k yu- 22 yıl apse mahkôm edildi •kınLın milnAsebe!Me M•1 nm n•F•~ı, val•n faaliv~tr geçmek üzerediY. Daha 
itA~~• t~.rtibatınd.an ba~dP k de--- "im~iflen M"hTin bazı aemtlcrlnde karB 

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

mistir ki: •\n ... ~ler uvenm1,.hr. Bel~ive bu i.,le cid- Evvelli ı gece saat 23 ıoularında Dibek- Zabıta memurlan h1ldlse yerine gel-

[ .... ratı 1. ci SdlfeU J 
- cXanlmlt.ctanklP-- Gç ""1n icinde va- di bir mCcadt"le açac.ak ve geç"'n gene 

n cPtm hncumr.ma M lt6'JQ cUic- olduğu ıtihi ,,.ıtm,. tn.hrihar.nıa öniine 
Uaşmda Kuş~ı oolaıiıııda 12 .sayılı ev- dikleri zaman zavallı hilmile kadını ye
de müthiş bir cinayet l;ılenmiştir. ı.ı ...... dl yerinden yaralı, 'kanlar içinde ).'E'rdo 
ıafa Çahık adında bir şahıs. altı aylık inledijijni göımüşfo~. Gciirllen lmda
baınile olan kansını yedi yerinden bı- dı sıhhi oıomobilıyle zavallı kadın 
çaklıynrak öldürmUşitir. Hadise hak- momleket ha!tane..lne nakl el.ilmi~ ise 
kında bize ·erilen mıılümat §Udur: de maaleseI binız sonra hayata g!izlerl-

İngiliz pllotlanna taan-a ruhu lıA
ldmdlr. Fraııııad.a ı.til1 llıneıılaruıa ve 
hava meydanlarına karın yaptığımız ta
amnlan glldyle ı:firen bir m~ bir 
akmılul soma yalnız bir fıiyyll!'I! ""'Y· 
danında 14 Alman tayyareruıin yerde 
tahıip edild;Jinl lflrmUştflr 

n1anın 90 tavvaTesl t~hriu edilnıt~tir v.eçmt-k 11tiyecPktir. 
ttp1\•anların hRva zavlohn~ sıPlinc<-" ~u _.,., ___ _ 

Dilşman ıı.ı.m..rinde banıp oWı va
purların çokluiıu Uıyyarelerlml2' tara
fından dökillen nuıynlann tesirlerini 
glloıterlrıektedi&'. 

Lflı:yada hamAtımtt o kadar muvaf· 
fakıyetle yapılmıstır k~ İtalyan hava 
kuvvetleri hiç bir nıl "'1>ty'&ınarmslır. 
Bugün Llbyada Tuılyanlanfan riyade Al. 

""dh•bt meı,.lb1retin l'ussoHni hnı!ın
ılan harhe a•ıld•l'• "11nd<.u beri imnara
torluk hava lrnvvr•l•ıi birıd•'Tl fa,ln t»l
v11n tavvaresi ta}.rip f'f.ml~lPrrljr Hu 
ııı'fpt 1t:"1lvAn1n harh"' P';rrJiöi ıı•lndenberl 

.ı;k olduğu kavvetln yarısıdır 
Kıl•nç darbP1' riınlzln ,yaral•n !lnil

tnü,.rfo1ci ıııv18rdA A 11"'1J}'"!'M\1ft '9'{\M,rlnn

cla daha derin ola"• 1ctır. Dü""'an f,,.,;L 
tt-reyc lcarı:ı hava hi.lcomlarında ınuvaf
r.ılavetsizlii!e u5rı}-aca1rtır. Ona ta;ırru2-
larını en n,haJıva ımıl edı>eefiz. Dar
ı.~ı·•iınlz drua cabuk ..., daha ,,.,uıı ine-
oektlr. · 

T ayyareSinemasında T/:3646 
Vaki o1an ınünıcaa.t ve IS?"Dr Uzı:;;rhıç ~·alnız 'btı'!UA 

1 ,llO - 3.30 - 5.!!ll - 7,311 da halk güııU Jiotloria 

BIR T l · R K E 
''ERDİM 

Tilrkı;. şiiz.lU ve prlcılı mu..ikil i filınl 1!Dn olıırak gö..,leril cekll~ 

Akşam 9.30 da yeni pıogrllill 

r ... ,... ......................... ~ .......................... ~·· .. ····~·········ı 
i ~ R "YUK ı · iKA ı· E ~ ~ 
ı ........ 9' ...................................... .......... _ .............. :-....... : 

Bir cinayet işledim 
y AZAN : Oç ru.oız 

-3 -

F,..7.aeı kalfalığı eden Mustafa Çaluk nl ebediyen yummuştur. . 
1 E ık k Zabıta memurları tarafından takip so-

ltbalatsıtar~ aı1rılan 
tontenJ iktarı A.S en Adannlıdır. vv~ i a şaın geç ~ b ğ' ı b" lilde t t 1 1 

vakıl l!Vine ııit.ınlj, zdilmsı Bn. t'l!M'lle nır':"";~~-_,1ça. ıy .'.:,_ ılrık "-~-ıuıankarııuç u 
T - u il Alın nd tüc- - .. . ., ..u=uwe. ""'"""ç u.....s Y e ısı-
• ur~ye e ~~~ •nw25 a bir muddet goril.""1llşt!ir .•• O ya~ında bir nı .,araladı'-nı söylemiştir. 

can muboddelere muı:eaair temmuz kadın olan Bn. İsmet ınahall~sincle !!- ' s• ,.. 1 k . · ·· 
940 tarihli bu.uai an1aımtanın 3numanılı C u· bir kad !arak "' Suçlu Mustafa va u dUn cUımu ıneş-
liJultaaındold ~.200.000 llralılı: pl&fo· e ı ın ° tanınmı,.ır. hut kanununa göre. aihr cezada muha· 

'"-~-il b _.._U d bırd Fakat nedense karısından şilphe eden kem<> edilmlşıUr Büyük bir kalabalık 
nun_~-d ~·1,~u t".""d e .en •- Mustafa Çalok bir aralık ekmek bıça- bu dava .safahatını takip eylemiştir. vatç.uur... emırc1 m. veaaır emır ve ma· . . 
den' için lzmir piyun na 70 bln lfül.- karısının üzerine hücum etml~, Çok durgu11 olan suçlu ifadesinde cUr
liraİ.k i:ntenian Aynlftllf ...., bunlar ti· k~ndisiıtl yedi yeıinden bıçaklıyarak ınllıı!l itiraf eylemiş "" m~~en:ıece 22 
caret müdürlüiü ıanfından ldıalltçılar ~f!u· <ııı•ette yaralamı~ ve k.~çmıştır. yıl ağır hapse mahkOm edılrniştir. 
ar-..da bbim edilını,tl 

iş Ban.fıası iltPcımfyesl. .. 
U.e n mfhauaeı esi ı, bankasuım kum· 

Cuma ıtünU ısaat 20.30 da iHalk...i sa- b:ır.ılı ve kumbarası1 
laııımda i'küıd ....ı.elr. l.iscsl mezunları kUcük car! hesap sn
!..-.fmıbn bir müıaı ere ~ir. hıvlerl anısında heı 
M°ilsamereye 1suklil ~1e 'lıaıılana· !iç oyda bir yapık 
aılı:. bir piyes ,.., b;r komedi 1em51l edt- ı:ell!l<·kte olan ilcra· 
lecektir mlyc k desinin şu. 

1 R A ıc bat tinıiında 111ehri-
ıni%de bazı isabetler 

lflllt · etinin lıarorı vaki olınuıt=. 
Irak h~ &-aktan tramit sure- 1359Z •nımaralı he 

tly\c ı:ececelı: bil emt..anm banuı- ~ sahibi B. Öme 
rrıelerlnde •Transil• kavdı bulunmasına 2~":._,:;'.0hl.ira ve hand meml,.Jrete sevkedileceitinin sa. ııuı...,.... .,.., 
rahaten vazılm"8lnı art k0"1Justur. Bu sahibi Mehmet Alinin de 180 lira k"'8ll· 
m"bl ına!la.r. bvdedild;kU>ri vet'den ııa,,. dıkllınnı haber aldık.. Bunlardan Meh· 
ke<ına <~il-.i~iT met Almiıı remtlııl koyuyoruz.. 

Anasını döwn frız .. 
Dolaplı kuyu mahallesinde 975 incı 

sokakta 22 numar.ıde oturan 22 :.ııııuıda 
Hidavet Erdibil adında bir kız sinema 
ya gitmek için vali<lesi Bn. Zarifedcn 
para lstemıı. alamayınca üzerine soıııa il~ 
hilcum ederek öz anasını baŞ111dan yn· 
talamı.ştır. Eli sopalı kız tutulınU$hır. 
Hlndbtandan gelecelı 
mallara yapılacalı 
muamele .. 
Hindistandan Türkiyeye s.>vkedilecek 

mallar !cin Hindistan hlikilmetinin Hin• 
ihracatcılanndan talep ettlii yeni dek 
lAnısvon formUI!! ınıntaka ticaret ıniı· 
dürlül!ü tarafından ııelıriıııb.d~kl alr.ka 
dırrlııra bildlrilmlstlr. 

gibi, ıfiphcsiz ıı da Ralu1ıla l!'Ylenclir- ve seve anlabrdı ki beni utancımclan Bak hııva ne kadar güıelr Çiçeklerlm' 
nıi~lerdi. Fakat ben kendi zevklerlınl kızartırdı. Salt olsaydı, Nerimanııı ho- gördUn mil? 
kocamın zevkl<>rine tabi kılclı;tım halde, şuna ıı!dt'Crlcti! Kendi kocıw ise onun , - Aman bu aen!ıı giçe !erin! Çiçek. 
ı> bllnım alcslııi !J11Pıyordı.L Onua SU'1ml ~anını sıkıyor ve genç kadın bunu slly- lerln1e usandınyorsun booi! 
uüzelWli~·le vözJr.ri kamaşarak onu lntl- lGI"elrten hiç te çı>ldumlyordu. Haluk sesini alçalttı v" konu~tuldan 
han eden ve hakiki tabiatını dPrlnle<lir- Aralıınndakl lhtilM ıze~eslyordu. nın 111.eslni duyamadım. Fakat netice iti
nıelc li.lzwnuım hissetmemiş ola H .. Haluk hl!Sabına harekets!Y. Neriman bAriyle evde kaldı ve kamı onsuz ha 
luk daha zivodP kabahath dPl!il mi idi? h""8bma faal bir ihtllaf, erkek, bahçele- rekct etti. Fakat lddla ettiği kadar kl7 

Foçadald kuırga hakkında dilıı 
'ıdald malilmat alınml}br; 

Kasırga öğle vaktı aaat on ikiYl 
rck geçe çolı: §iddctU bir tekilde 
mıf ve bilahara daha ~afif olarak 
müddet devam etmiştir. Bu tiddeıll 
sırgu.dan karada ve denizde zarar 
odibniştlı. Bu limanda bulunan iki 
konli ile bir kaç kay.ık derhal b 
içinde bulunan bazı mahdut 
kurtarılmı,tır. Bazı evwin üstleri 
mıış ve altı kişi de muhtelif yerle 
varalanmıştıt. Maddi hau.r olduk~ 
viıktür. 

ISLAHHANELER 
YAPILACAK.. 
İstanbul. 26 (Husus!) - t.tanbıll 

.iliılıanesinde ~eler vücuda 
iLnesi icin bir proje lıazırlaıımak 
Yapılan tetkikler netlce$lııde 

ve Üsküdar lıaııWıanelerinde 1100 
k(ktıı bulund~ anlaııı!mıştır. 

Zelzele ieiiketze~ 
rine Kızdayın yarcllP'j 
Ankara. 26 ( A.A) - Kızılay uıı> 

nerkt'Zinden bildiriliyor ~ 24 şU 
""etr<,k kazasında evleri zelze1eden "' 
""8knıından ytlolanlaro :vardım ıçtıı 
lha 1indeıilnıl.tlr. --------

Areavbtlukta wazicet 
[ Ba§l4nliı 1. cl .Sahijedl ' 

•unm~lardır. Bir İtalyan bombardt~ 
ayyar~! d' şlir!ilmll.ştUr. Pek n 
l3rekiltı olmuştur. 

Deovcli ve Ostrovlçada clilpıan~ 
,nukabil taarruzu 1)11.sktirtülm;:'"ıı( 
Yunanlılar Tcpedelea ve Klliııuracla 'J:I 
·umn geçerek düşmana bUyük flllP' 
ıerdinnişlerdir. _/. 

Borsa 
·-<>---

t'ZOM 

167 Y. İ. Talat l!7 50 

Il!ı· çok defalar. N'CTiİnan kendi evle- rinde sakin bir a~ın ~irmeile onu t(ın olduihmu zannetmiyorum. Bilitld• 
r.inde gard<-noartiler tertip l!derek beni ikna ebneğe uimısırdı. Bazan lcabule kocasının konirolU haricinde güz.,1 NP<" 
ele aa,<et ederdi. Haluk gtirültücil ~P- ınechur lcalırdı. Fakat -o ftlat ta radyo- mi ile bulıışaca!tı tein memnon oldu~ı 
lnra luıhlarak sııl.:alar. avurııcak w 1(11. sunwı "6 «ramofmıunwı ./lans havala- nu ben pek iyi .WUvordum1 Bir a~r
~cl N cemi P.ibi kendini r.ösf Precek yer- ıiyl.- bizi zehirlerdi. bu delikıınltrun lı:endlslııi llpınesine, ao· 

- ruı.r.ı .. ı., f<'4terlrı.' dedi. ,.., ikiniz - Ne rapayını? drciı. N"""1an ı;t!nÇ· de. daha rlddi bir kar mi<afirfo hir kö- Bir alcşm,, Haluk çicelderi~le meşırul asıı.a,. bir sevtnçt.. mtlsaade ettiğini gör. 
< -idi insanla"11ln.. bize benzemezsirılz! tir, hareket" \'e cııulılı;;a ihtiyacı nr- "'')'<> çekilivor ve saatlerce, sakin bir ta- ik'11 pıırmalr.hJı: nUndP büvük bir oto- mti•tüm! f 
1ftç $11pheslz ...,,z.ıa sly..,,ten ve bu- dır. Eğlerunek, dans etmek istiy<r. Ben vırla. J:örü.oi.ID kcınıı•u,·orrlıı. Bir çok de- mobil dm-du ve ~çlrulen Nm \8D çıktı. Haluk'un çehresinde bana ıstırap ve
na benzer tire- feylt"T'den boılısed~i- mi4tebit daYt'&n uı.k ve bir hodbin ~1ııl fa tar onun hakkında cJ.avetlil•Tin ,.özın- '()'zerinde nıavt. ,penb<' hlr emprime rop, ı-cn ıstıraplı, havretli bir ifade vardı 
nlıı:! Raluk'un n!lıayet kendi tab'ın8 ıı6- harek•t l'imelı: Ut.emiynruın. Kendill- duı mllta'-lltr duydum: c:Şu Hal ık. basında kocaınaıı bir hıısır f4Pb Tardı Nerimaıı ona acık~ oıeydan olnıye>r 
re bir arlr.adas buhnmımclan çolc nıahzu- !:in.len yatışmıısuu ve daha normal bir vakınılan tanımak fırsatı ohmca. nP ki- vt! bunwı kenarlarındaıı altın lıukleJttt battA lıa7an bütün '1"Ct!'Vİ dısancla ııı•cl
zum. hayat tarzına .av&t etmesini bekliyo- bar adam!• fı.,.,Janyordu. Bu hallt"le. bakikt bir mo- rivvrdu. Rir ı:!Jıı. •rhl.rde Nerlmanın sıı-

49 Ö'zütn Tannı 
7 D. Aı-dili = 30 

34 
,. 

Az sonra. bit yillcsek ıılltaı.ızhlıı, - ruın. Ondan c1aha yaşlıyım. Varsın. O vakıt. iftihara h•nziyen blr bls ul- da · arıdmycrdu. mimi dostlanndan Na!mf!'Vt' t_.!ilf ..ı. 
belıml anladım!. N'.ııktiyle ıınctık ~ ~rli"inin icabını rıı:ıxnnl Bır ııün. Cini· hiı i kabnrtı~·ardu. 'Rir anne hiç 'inlıı:-- Çabalı:. ~buk H uk! Naime Ye tiw!. MM~ kmoklı. i<ml tım~""lı. ırll· 
.,...,le ıııelen l(lb;el N l imdi her ıı!ln ıUm ki silkUıoet bulacak. dmıı.lacalı:br. •iz. c;ocul'mnun M'no<ını l•HinC" ilb'h.or Mal~ beni hekllvorl•r. Seni p%inoya ..tiltikU ,,.. hnvatı h<o .. mn,. htr kadındı 

ge1!1cadu. Neriman cmunla b!rlllctP ıri- C'..i.iı.leri uzaklaı:a dikilip hlıyordu. ıluyar ... Den kocamla hl~ bir"'""'°' if. ötllı"""lfu:. Dıamod~ Bir be doldlı:a ı,..,.ı,,.ıo """beşten ııon
dı,.or "" elcseı l1a ı;ahabm \lcilndP dör- ffi silphPSi7. Nerlmanm """ veı N>fti tilıar ~" lctlın. aer.,e, o pano it bir ı. - Fakat pzlııo bura&ın cok uzaktır! re, almttd•" baklım eıbrdı' 
dibtde gool!y...-du Haluk'on bana ~l ec>cuı":-:ı. ımn•ll& onu dddl bir l<ııdm ad•mı idi. Fabt bwıunln o h.tar !ivil- Bütlln ~ hlr ı..ıwııal ,lilıl çalıstıııl.' - Ha. NerimanDI olnıdl nerede kııl
tehıımmül Pttlllnl ımlıynmıymdwn! Fa- <'fi" cağmı di"8oally....cıu. nUr, lı:Pnılinden öyle rok tıeh .. der-. o de- durdtmı bml Ar~ bmiıa ~ ılohtt \ıllkrar -uz! , 
laıt WJ' glln, bmhn lhli7adı lınalaruruı N~rlınanı taınamm kahabatlı ı..ıam.. rece ellıze çarD3Cllk kravııtlnr ta'lcar ve nılJece!iud. ve ~ de glıluıdpaoejllul Ed.. " bclar tt-cavlbkhdı ki, gıoyrt 
l'ftbea: rordum. Beni Hamdi ile cvleaıllı: "hwt - aer- taşkua ~9d e lıadar - .aıı1atıftr! Behçede ,.,,._,,., )'llYrUID. iradi sordum: 

223 YckQn 
"15007 i Eski vek<ın 
~5230 ! Uuıum1 yekiln 

Na. 'f 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

10000 kilo~ 

ZAllİU 
80 ton M. Darı 
61 ton Faırulva 
16 c:uval Suamn 

tat ton 5..-n 

Jıl s 
~ -

43 76 "" ., 
8 25 

ıı 
... 

21 il -



YENJ .4SIR 
i -

30% 

~ ZiaAA2' BANKA.Si KBMALJ'AŞA AJANSIHDAH : 
lr-ı...~ • C. •• __ ..ı.u Cınsi Mikdar Hududu . 
-UR Senet Adı 'V9 soyadı MCY.,.. 1\.1.M. 

Ş.ı Oduncu H lıa~ını a} ıı an ) ol G Mukad ıa Tr~ -0ğl~ 
halen Izmirli Selim Süll.'ymnn Tı·aş oğlu Ynnl bn7.ı halan Halıt 
zcy tmlıf::i ~. A~ ızc. dan Uı7. Hoca hagı. 

~-L No. 
--......... 1'14 Asiye Ö&dlramA 

~utlu. 

C\rınuııu 
Ören 

Ören 

~rn 1 

Ört-n 

At-ınutıu 

~nıal 

~k 

Fetrek 

i'etrek 

Rernaıp:ışa 

kenıaı~ 
lteınaı 

lte..ıaıı.a 
kenıalı>aşa 

tnucak 

tnucak 

~ 

~ 

ICen.,.Jpasa 

leomalpasa 

1'etrel. 

1'etrek 

'9tre1c 
l'etreıc 

l"wtNlr; 

Wtler 

VQ!tler 

~itler 

Parsa 

Ketnalpqa 

ltcnınlpaşa 

lteınalpa,şa 

ltenıatpa._q 

l'etrek 

ltemalpqa 

Halil 91 Mustafa O. 

153 

153 
153 

:w 

Dine 

Himmet oğlu SU• 
1eyınan ve SillOJ· 

man oğlu Himmet 
Akın 

• • 
• 

p 

• 

• 

" • 
il 

,. 

12 M.hmet ollu MU9-
tafa Kavas 

5 Hacı Ahmet O. SU
Ie.vman 

98 Hacı Ahmet O. Sil
Jeyrnan 

56 Hntlp Hibnl 

97 AlMyoU Mehmet 

Zubrnnlı İbrahim 
:K. Hatice .. 

Şeyh Ahmet km· 
mesi ldhnile 

Doktor Fcv-zi 

14.9 

108 

114 

114 

114 

117 

Ömer o~lu Mehmet 
Verese i 

Ömer c0ğlu Mehmet 
Veresesi 

Ömer oğlu Mehınet 
Vc.rcscsı 

Köse Ömerin Avşe 

8 Parmaksızın Halil 
O. Osman 

Manisalı Arnbacı 
Öıncr 

Manisalı Arabacı 
Öıner 

Mnnlsalı ArnbaCl 
Ömer 

l\fodcnci oı?Ju Hil-

20 

114 
sevin 

U4 Madenci ortlu Illl· 
seyin 

171 Hacı Çakırın Ab-
dullah oğlu Mcihmet 

1'7S Hacı AH O E• ; .... 

173 Hacı All O. Emın 

113 Hacı Ali O. Emin 

195 M inn o~lu Meh
met 

195 Mestan o~lu Meh
met 

195 Mestan ~hı 1\ieh· 
met 

U5 :Mestan ol]u Meh· 
t 

.. M tmı CllllJu Meh-
:met 

192 Ali Kavhn O. Kü· 
~ !Jkbmet 

192 Ali Ka~·hn O. Kil· 
cükMlt t 

192 AU Kavha O. Kil
cUk MPhmet 

160 Moila Halil oı?lu 
Bnf ız Halil 

200 KuWı Mehmet ol· 
Ju LOtfil 

~08 Itııvıs oi?lu Mustafa 
ol!lu Mustnfn Ali 

208 Knvıs oı:!lu Mustnfa 
ollu Muc;tafn Ali 

208 Kayış o~lu Mustafa 
ojt}u Mustafa Ali 

202 Hacı Ahmc-. o~u 
Mehmet O. İbrtlhim 

221 Hacı Rtlstem oğlu 
Meh~f't Ali '-e 

Müveddet 
m ~lrll \?'. v-ıel o. 

Sevdi 
All oğlu Focalı 

Mehmet 
Yusuf oj!'lu 1smaU 

Hakla 
U1 Hacs Halil Km 

Rabia 
247 Bacı Halil Kızı 

Rabıa 
24'1 Hacs HaHl Kızı 

'RablP 

Nıf alt 

~.)ürük 
Boz '\'tirUk 

I<uyruk Pınar 

K uyı·uk Pmar 

Hayvan larnn 

Ba" 

" hah ı-

'fnrlu 
l3a~ 

'fnrb 

Bnii 

I<ırk.'I ··n. nnm di. er t·• l oll 

Arık altı 

Mukınul 

Cnyırlnr 

Mukmul 

HI\'\ l ır.:ın 

'lepe dıhı 

Cıvıl k 

Pınnr 1 ııe 

KıZclnr b:ıitı 

Hidelilcr 

Taslı vol 

Nif nlu 

Nıf nltı 

Rideliler 

h.ızılca kır 

K lca kır 

Hnrıld.ık 

1',\'dı \Ol 

Öteyaka 

C.crenlik 

Be.."Pınnr 

lpckli o::.1 

Hnsan baS!I 

Cnyırlıkta 

İncirUpınnt' 

Kara Cn.C!ıl 

İncirli PUU\l' 

Caltı ba;t 

Kuca kıyı 

Savanda 

Snvandn 

Savnnda 

Hacı Bavram 

Evran ~mü 

Kuc:ı kıyı nam diğor 

Ya~lıca bası 

Kara lıavıt 

Cayır arası 

Kara bal'.{lar 

I3nğ 

B~ 

Baıt 

Bal! 

Bğ 

Bag 

Hahcc 

Bağ 

l3a~ 

Zel tlnlik 

Dahce 

Tarla 

Tarla 

Turla 

'l nrlıı 

• ırln 

Tarla 

T ula 

'f. ıla 

Baf! 

Ba~ 

Ba~ 

Bal( 

Tarla 

2757 

8 

2757 

1~79 
5514 

11028 

ssu 

~67G 

.:G7G 

11 fı28 

11028 

5514 

10109 

10109 

·ı3 ... 

5514 

4595 

1838 

757 

2757 

...216 

2757 

4135 

:fü7G 

1838 

8271 

2757 

91!1 

9190 

2757 

4595 

2757 

13785 

275"1 

7352 

4595 

8271 

1102.8 

919 

8676 

3676 

3676 

18380 

33084 

6436 

2757 

6438 

UlOO 

!)J9 

919 

Yol VL' Mul ın H (.' va ı!raulnn tıl:ın m hÇ(.' Gn Yol Ce 
Ev .. t.:lc(' Elrnı hnhı,: . 1 C" "tlı Advhc c\i ile Muhsi.no hoca-
\ <ı satılan l"V \ t' , ın· !\ ul lıocavn ıfrnz n \ crılcn kısım Si Ev-
\ t:lcc Rm elilı \ ı "mdl & .uıikh Mu<d: fo b h~ si 
Sil. İmılrlı Scrl k ı.:. d Jlu ym Ga K r.) Ahır e:t ver ı ~ı. 
~crbc ı Hıi <> ı C Çıın 1 H f· \hın ·t 

'l ı lıu l l llııs ı Şı Snn Hasan Cc. Osınruı •· . 
Sa. Hucı Kuru oğlu Abdullah Ga. Yumuk oğlu İbrohiın \'=~::ıV>" 
Si. &>r~tçi zndc Hiısc}lin Ce. Mehm t Ali . 
Sa. Mul;nddcrua Topal Caınbnz tarlası dycmı Çn\lış oğlu Ömer 
vere l: tnrlruı Gn. Mustafaya mUfrcz tnrl elye"m SUl ynıan oğ
lu Hlmmct trıı L'lsı $1. Ayan ollu H cı Alunet verese inden Musta· 
fa tar! Cl'. B< kir oglu Harı Bekir tarlası. 
Sa. Kndimcm Emuıc clycvm Himmet oğlu Sille} nıan Ga. Hacı 
Alunet mnhdumu Mu lafa zevcesi Unticc $i. Hacı Alunedln Mus
tafa C('. Bcldr tarlası .. 
$a. Sataflı ollu Öı~r Ga. Tm ı\dam Şı Şatnflı kerJmcsi Fatma Cc. 
Kadı nıde Mchınet Alı 
~ Mukrı<ldcmn Alı clycvın l parlalı H.ı an Ca. Hacı O m n ve
ıescl('ı ı Si Yol c('. Bncı Da\•Ut vercscl ıi. 
Sa Hllsc\ in oğlu O ma , rcsc.<;l Gn. Hacı Ibrnhlm ve tarik $1. 
Ftırı hncı Sakıı \lhrl 1 d {, 1 ın nltı donum tm ln Ce. Hacı Cakı
t"ln H cı M hın t . 
Sıı Cav Ga Hocı O <ın Sı. Hncı O mnn Cc. Ka ••P o ;hı Hacı HU-
scvm ' en.••;derı . 
S . Mnrino o~lu P tro Ca. Cny $imn1 Kör Mihal o •lu Yani C · 
Çokır Paııdeli o~lu Dimitrı . 
S •. Haf11 KPı ı 1 ~ tı fori Ga. Tnrik Şı. Hafız Osman Cc. Rafız 
Onn • ~ı-df 
!:)< II ar .. A • \ etıı ılcrı Ga H cı lsınaıl o •lu Emın ~" 
,.,. A 1 L tıf CC' H. 
~. T ı ıl, G 8. 11 ı B sto o lu 
Dımıtri. 
ı;:: • H ıcı Alın '1 C .. 

Dl li Hasan Ce. Mahmut ver 

.' .ı. 11 Jı n G.ı 1 n J Si. Kırlı Alım t Ce. Mnbmut \ e11.. l'l • ı. 

Ş.ı İnnıılı famaıl 1.rc ı C Yeni kahve yolu $ı. Köse Ömer 
o hı Öın r vcr1.: ı C Lütfu vcrcc;e ı. 
$.oı. l\1o nlı Hils ~ ln , r ı Gn An eli oglu Nıkoln Şı. Zantnlı 
kız.ı h< hcesl Cc. Tnriklam .. 
Sa. Emin efendı Ga. Eskici o~lu Arif Şi. Abacı onlu Nıkcılıt Ce . 
Ar.ıbacı Alunct_ 
Sıı. Koklucalı YOl-gı Cn. Eskici oğlu Ari{ Si. Ananost oğlu Kos1.ı 
Ce. Tarikiam .. 
S:ı. T<oro oj:J u Hu eyin Gn. Tarik Şi. F:ılıriyc hruıım. Ce. Bolgar 
Vasil. 
&ı. M.•dcuci oglıı HMnn Gn. Madend oğlu Alum:t Şi Çny ~- Mn· 
dcncı o~lu Ahmet. 
Sa. Cı:ıv Ga Fak\ lbrahiın Si. Madenci Mehmet Cc. Mndl'llCı o ıhı 
Ahmet. 
Sa. Kndı oğlu Vclı Ga. Sahin zade Mehmet Şı. Kadı oğlu Mclunet 
Ali C-0 Hacı Çakırın Mehmet. 
Sn H ..... m ircsl hl esi Gn. Biraderi Molla Ahmet Şi. Çtty Ce. Ha-
cı Ahmet.. 
Sa Yol Cn Ay • "Cl"('se) rl $1. Bnkknl Mustafa oğlu Mustnfn Ce. 
Hacı O m n ZC\'OC i.. 
Sn. Kanlı Ali Gn. Bataş o.ılu Mnrgu Şı. Hacı Ali '.\' tlmlen Ce. 
Kara Yani.. 
Sn. Cebel Gn. Der Si. Ce. Halil oAlu HUscyin . 

$a. Ca. v Si. Cebele Cc. Dei!lrmen .. 

Şa. S ılcrii Ga Ce. Ca\ Sl. Solak ol'ılu. 

Şa. $1. Tarik Ga. Kürt Abdullnh Cc. Elmalı H~ . 

Sa. Cav O.. KUrt Abdullah ŞI. Alı Ce. Arı! 

$n. Mclunct Çavu Gn. ilacı Molla Ali Mclunet SL Cu.ınn oı;lt,t 

HUsevin Cc. Ahınctu\lah. 
$n. Mrhmct Ctı\'tlS Oa. Süleyman Şi. Cny Cc. Tarik .. 

$ . Hahl o.i!lu G . ve Si. Cc. Hnlil o~lu Molla Ahmet.. 

Sn. Hacı Sndık Cn Melunet veresesi $i. Hacı Sadık Co llacı 
Gan ile. 
Sa. Yol Gn. Hacı Ahmet ve Iraklı vere Sl $1. Hasan Ali Hoca Cc. 
Kurucu ~de. 
Sa. Cav Ca Emine Si. biradeıi Ahmet Cc. Dığ r biraderi Hnül 

Şa. Çnv Ga. Emin Şi. Biraderi Ahmet Cc. Dljter biraderi Halil .. 

Sa. Cav Gn. Kayış oğlu Ahmet Si Kayış oğlu Hnlil Cc. Krıvış oğ
lu kerim c:j Fatnuı-
Sa. Kar:ı Hüseyin oğlu Hasan Ga. Davaslı o!ullnn Şi. Abdullah 
Ce1 Numan omu Ahmet tarlıısı-
Sa. Sülo·U Gn lbcı Sültrll Si. Hacı Hnlil Cc. T~nk .. 

Sa. Hacı Müliızim o~lu Hasan Ali Hoca Ga Ziya bay Şi Tarik Ce. 
Fctrckli Halil a/tn .. 
Sa. Hekim o~lu Ilncı Ahmet Ga. Samlı KAnıil Si. Eşki oğlu Mch. 
met Cc. Bakkal Mnhmut.. 
Sn. Tar.k Ga Moll:ı Ahmet ofılu İsmail tarlası Şl. Vercscdcn Hacı 
o.alu Yusuf mUfrt>z ha~ Ce Tarik.. 
Sa. H cı Mustafa V.('resesi Ca. Hatn o~lu Ahmet Si. Kostnki Yor• 
J!t ol!.IU Ce Zeynep_ 
Sa. Ca,. Ga. Demirci Mustafa veresesi $imnl SUlcyman Cc. Hacı 
l-la1il kın Zeynep .• 
$ıı. Tarik Ga Cav SL Tarik Ce. ROscyln .. 

Yukanda adı ve 90yadı yazılı borcluların T. C. Ziraat Bankası Kemalpaşa QJansma olan borclnnndan dolnvı vine hizalarında Ya7.llı gayri menkulleri 
3202 avıb kanun hUkUmlerl dalreslr.dc (45\ ~ mUddetle ec;ı\c: arttırmaya 4:1karılmıstır. 

12/4n.Ml tarihine mUsadif cumartesi ıP.UnU sant 11 de baslıyarak 12 de bitecektir. Sahlan Ray:ri menkuliln bedeli bordulann bankaya olan borçla
mu buamaz ve tahmin edilen kıvmeü bulmaısa satış on beı gün sonra 27/4 /1941 tarihine mUsadif P&Ulrtcsi Jl{inU aynt. saatte ihalesi yapılarak borçlulara 
._ olanlıc on bes J(ilnlilk bir ihbarname tebli~ olunur. Bu müddet znrfında dahi borc ödenmcu;c kat'! ihale yapılmak üzere dosya icra hlkimliğlne tevdi 
~uaur_ İhaleyi Vlll>•ı> vnnmamakta banktı st>rl){'st olun üıalc vanılmadıih takdirde müstcrl hlc bir hak ve iddia edemez .. Sadece yab.nnış olduğu depozı
toyu Reri alır. 

S.taştan mütevellit. masrnflar vo dclınliye ve vergi ve sair harçlar milstcriye ait olup satıı bedeli do~dan d~ya mUstakrmn borcuna mahsup 
olunur-

tıhnakta olan stavıi menkuller üzerinde diler bir hak ve alacak iddıa edenlerin hnklannn alt veslknlariylc birlikte Yirmi gün zaıiında bankamıza 
mliracaat etmeleri lhzmdır. Aksi takdirde haklan :tanu siciliyle sabit olmadıkca sabı: bedelinin oovlaıımnsından harie bırakılır. 

Tnl.U>lerin vilzde Yedi bucuk depozito nkcesiyle birllkte mezkO.r ~Un ve sanuc T. C. Ziraat Bankası Kemaloasa AJansında hazır bulunmalan ve da-
ha fazln malOınat almak i Uvenlerin satış 51:Unilnc kadar bankamız& aeık bulunan snrtnameleri cörmeleri ilnn olunur. 748 (488) 

.................................................................................................................................................................................. 

Şttr1ı Sanayi Jımnoanyası r. A. Şlrlıeti Meclisi 
1d.are marahfUUlığından : 
Sirkctiınu.in senelik C!di uınum1 t.cyct toplantısı nşağıd.ı gösterilen ruzna· 

rne hnl \\;ında müzakere ctıuck ve karar vermek üzere işhu martın onuncu 
l>nzart RÜDU sant on beste Şehitl rdeki fabrikamız yazıhanesinde }'apılaea
ihndan ıtumr olmnk isti.ver. hi55ccl.rrinnn toplanh i?ilnOnden f>n n_,~ ~ ~ün 
evveline kadar hisse serctlerini tz·nirde Scltltlcrdeki fabrikamız yazıhanesi
ne ~ BrUlcse1dc 'Rova1 sokn~da 4U No. vn vatnarnk kın-sılıfhncla duhuliye 
varaknlan nlmnlan }Uzumu i!An olunur. -

l\JOZAKEUE RUZN~l~I: 

1 - lMO senesine ait o1Anço ve r.anzaı-ar }ıesaplnrının ve meclisi idare ve 
mU:-akiolcr raoonınun larnın. ve onavlanınası ve ibraname verilmesi 

2 - Müddetlerinin bttmcsinden öttirll cıkan idare meclisi uzası ile hlr mU· 
rakibin verlcrinc vcnilerlnin s~llmesl v~ ücretlerinbı tayini .. 

3 - Meclisi idare Azalaı'Ulln ~ket:k tiior.ari muameleler apabilmelm i~in 
:makabline de tamil olmak \:7ere müsaade olunınrunnın ilk 1ctima .__olan .beyoU umwuiyeye &e1<lifi.. 19 - Z1 (414, 

İZHİR rRAMVAY V.E ELEKrJUK rVRK 
ANOH1M fJRXErJNDBlf : 

Mart 1941 a~n zarfında scbekede yapılması icap eden ameliyat dolayıslylo: 
1 - 2, 16 'Ve 30 ınnrt 1941 pazar fl{lnlcri saat 9 dan 15 e kadar: 

V Çarşı XI Ga7.l Bulvarı 
Vl Babribaba XII Mezarhk başı 
VlI Karnnlina xın Asansör 

VIII Gilzelyalı XIV Gazl bulvarı 
X Konak XVI C.Urnrük 

2 - 9 ıve 23 mart 1941 pazar RUtllcri saat 9 dan 15 e kadar. 
I Dara~aç C Bavraklı 

11 Tcoecik D Turan 
m Alsancak E-F Karşıyaka 
iV Basmahane Bomova 
!IX Eşrefı>asa Buca 

XV Ktlltürparlt Kızılçullu. 
Sektörlerinde cereyanın kesilecdi sayın halkımıua bilinmek üz.ere lllıa 

olunur. (C87) 

•• 
SARIPBJ _,,_,5 - :www • 

l~ ukuk ilmini Yayma 
Kurumundan: 

B n lmil l b ti h:ıı Paris Onıversıl i prof oı k rind 
GA8fON lEZE'in 

idare hukakmtun umumi rensipleri 
Adlı 2540 hif t tan b~ cildlık eseri 

Sı~ 1 Bil ıh· Okulu Prof öılcrind n tBRAHtM ALt ERBER~ taraün
d~n dılln ıze çc' rllmiş ve Kurumumtt7.a bedıyl" edllmışlir. Kurumumuzca 
gene b clld olnrak: ncşı ~dilınc.-k üzere Qserin tab'ınn haşl nmışhr. Bu clld
lerln dört bin sahife iutacni.rı tahmin d lmektedır. ~~ cild, imdıden abone 
kaydolunnularn on Uç lir.ı.y v rilecek ve her cıldın neşrinde abonelere posta 
parası kuruma nit olmak üze-re yolnu: ctld para ı tNlı" eli olarak gönderUe
ccktir. Cildlerin perakende fiatleri formasına "re dci?t ccek ve blzzanıre 

bone bed imden •i.lksek olacaktır. Abone olacnklaruı n ağıd.ı.lti kuponu 
doldurarak Şub.ıt

0 

l!\,ll d ı ~öndermeleri lW d r 
lazımdır. 

KUPON: 

m kı·J~ 11 Yn t Kun.ı Ullll 

l\1arbua 
Po ta kutusu 4.f Anı aııı 

Jdarc J uJ·uJmnu1 m n prMısiplcrı cıcllı csenıı tmnnmma fllfn t>dilcn 
şartlar dııJ ll ile nho c ka ,CiccJılmcJ liqi i Tiro C'dP.T·m 

Ad P. Snı adı·. ..•..... •.• .••• ••••• 1 • 
Mebk c VO:!ıf : ••••••••••••••••••••••• 

Adr.r. • •.••••.•••••••••••.••. ··•••• 
• •••••• 1 •••••••• 

'VOKSEK 
VERiML.& 

GAYET 

. .. '. ' ..................... . 
1- (404) 

1941~ m deli 2elmistir . 

SODA-BERK En iyi lngiliz 
Karbon atıdır 

(428) 

KRONOMETRELER! 

Menemen Beledl)Je Riyasetinden : 
1 - Belediyece ı:osterilccck ınnhalde 478 metre murabbaı sahada 1642 lira 

44 l:urtı keşifli 1>0rkc taşı ile kaldınm insası 25/21941 tnrlhinden ltfbarm 1S 
giln mUddetle açık cksiltmey konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1213/1941 tan"hlne mUsadif ~ mba sünU saat 15 te Bele
dive dnir~sinde icm kılınacaktır. 

3 - Bu işe ait muvakkat teminat mıkdan 12S lira 18 k.uruitur. Talip olan
ların tayin edilen~ ve -saatte belediyeye mUracaat etmeleri ilAn olunur. 

764 (490) 

tzrnlr tnhlsarlar .Ba.pnit~en : 
İdaremizce bir sene zarfında İz.mirden satın alınacak Kuru üzUmlerJ.n ida

re ambarlarından rıhtıma ve .mtMdiferle J{ctln1crek hurda incirlerin istu
vondan idare ambarlarına ve bu ambarlardan Thi iskclcy veya rıhtıma ~ 
dar Ylll>ılacak nakliye :qlerl 13.1!119U ı>ersernbe günU saat ıs te ihale edil
mek Uzcre kapalı zarf usulüyle eksiltmeve konulmuştur. 

Muhammen naklıye ücreti 5.600 muvakkat teminatı 420 liradır. 
Sartnamesl levazım subemhde görUlebilir. İsteklilerin 2490 sayıb kanun 

bUkUmleıine göre bazır)ıyacakları teklif mektuplnnm. muvakkat teminat 
makbuz. veya Banka teminat mekluplarivle 13'3'1941 RUnU saat 14 te ka· 
dar BasrnUdUrlU!rtbnüzdcki komisyon reisine vennetert IIAn olunm • 

763 (489) 

HöhrekJerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mfkroplannı lrıi
kftnden temb:lemek için ID''f.MORJJ\ kuTinmnı1 

KObrcklcrın (ahşmak kudretini~- KadJa. erkek ichw •rluldaruu.. 9llıl 
ve yeni befsnhklutuna. me.ne Ulihalınu. bel .ı....... _. .. klıv h-ne• • 
bo7.8rken vanm11k hallerini cidl"rlr. Hol idrar temin f'ffer.. • 

ldraru kuınlann, mesanede ....._nn t~ ..&al olm. 
lllKKAT : HEl .. MOBl.Ö ldlW'lftra C8ftfzllyerek mavil~m. 

Slhhat VekiletiDla ndwtuu hlmtfr ... RER ECZANEDE BULUNUB 
aıııııııııııııııııııııııııııır 1111111111111111111111 ıııııaıa 

' 
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[ BQftlJnf• 1. d SahtfeıUı ] 
R"l\ · .lerdir. 

M•t"ıterem misafirleri gedren tren 
lı . .e<ıt~ .... imparatorluğu ve Türk milli 
fı""nki4!!11vle bqtan başa donanmıt ve 
111uslcn~18 olan gara girdiği zaman baş
ta Har:eı .. P. Vekili Şükrü Saraçoğlu ol
duğu hr'llf• genel kurmay ikinci reisi 
or~enera1 '> •tm Gündüz. Hariciye umu
mi katibi Nt·man Mencmencloğlu. An
kara valisi llı.vzat Tandoğan. Hariciye 
umumi kAtlpllk muavini Cevat Açılcalın, 
protokol umum müdürü Salahetıin Abel 
m<Tkez .komutanı Albay Ali Demir, em
niyrt müdürii Şln&11 Turga, Polonya ve 
Yunftnistan bllyük elçileriyle Hollanda 
n Relçllı:a dçileri. lnıılliz büyijk elçiliği 
ve diğer bütUn elçilikler kara, deniz ve 
hava ateşemlllterler• ve b&fta riyaseti 
<'Ümhur handoıu olmak üzere ihtiram 
T a7 i fesini ifaya memur askert bir kıta 
peronda hazır bulunmakta idiler. 

Carın diğer aksamını keoif bir halle 
lı.i•',.."i doldunnuo bulunuyordu. 

V ı\R OL !IESLERı 
T rrnin gara girişiyle beraber bu halle 

kitlrl~ri ara1nndan yük!'elen alkıslar ve 
•Vor ol. yafa> ııedaları dakikalarca 
111ütmü, ve muhterem Antoni Eden hu 
oamimf tezahürata halkı oel&mlamak •u
retiv le mukabele ebniştir. 

Tren durunca vagonlanndan inen 
lnP'ilir hariciye nazın ile Sir Con Dill ha
riciy• vekilimiz Sükrü Saraçoilu ve or
ıı:eneral Asım CUndüz ile mUsafahAda 
bulıın...,ıışlardır. Her iki taraf refakat
lerlnd•kl zev:-ıb birbirleriyle tanı~hrmış
lard:r. 

INCILtZ MARŞI ÇALINDI 
Bunu müteakip bando lngiliz milli 

marşı olan cTann kralı korusun) ve is
tlk!Al martlarını çalmıştır. Muhterem 
mlaafirlrnlz raıılmci ihtiramı ifa etmekte 
olan kıtaat komutanının elini eıkhktan 
eonra: • 

- «Merhaba aaken 
Sözleriyle ıe!Amlamıttır. Erlerimiz 

sür bir ,.,.Je Sağ ob mukabeleoinde 
bulunmuşlardır. 

lngiliz hariciye nazın gardan mera
ıılm salonuna geçerken ayni suretle hal
kın en içten tezahürleriyle kar,ıla=ı' 
Ye bu tezahürata mUtebculm ve müte
hassis blr çehre ile mukabelede bulun
mu$tur. 

Halkın bu tczahlıratı gann dışındaki 
büyük meydanda en oon haddini bul-
mwıtur. 

HALK ARASINDA 
Eblaruı Eden bu samimi istikbal te

ırahürleri kal'lWnda abş poll.,onuna ka
dar halk aafbın aruında yürü.lerlne de
Yam etmit ve burada h.aricive vektlimiz .. 
]r birlikte otomobillerine binerek ika
metlerine huauıl daireler ayrılmış olan 
cAnkara pala., oteline ııitml•lcrdlr. 

Bu otomobili imparatorluk genel 
kurmay baekanınm ve genel kurmay 
llı:lnci relalmlzln bindikleri otomobil 
takip etmekte !dl Misafirlerimiz Anka
ra palas önünde ayni tezahürlerle karşı
latm .. !ardır. 

ZtYARrn.EP. 
Ankara, 26 (A.A) - Bu sabah ıeh

rlrnize gelen lnııiliz hariciye na7ın An
toni Eden ve imparator1uk ı?~nel kur
may ba•kanı genr•al Sir Con Dill oıeld• 
bir müddet i•tlrahattan ve öiile yemo<fl
ni ho•usi: olarak yedikten eonra lneiliz 
büvük elcisi ve r~fokatlerlndeki zevatla 
birHkte Çankayr kö,Jcüne ııitmi•ler ve 
deftt"ri mahsusa imza etmiııılerclir. 

Muhterem mi•nfirlerimlz bundan ıon
ra haridye velcAletinde baricive vekili 
Şükrü Saraço ;Junu, bat vekAlette baş
vekil Dr. Refik Savdamı ve Rüvük Mil
let Meclı.lnde B M. M. rei•I Abdulha
Lk R<ndayı ziyaret etmi•lerdir 

iADE! ZIY ARETLER 
Hariciye vekili, Başvekil ve Büyiik 

Millet Medisi b.- ziyaretleri iade etrni~
lerdir. 

Crneral Sir Con Dill refakatindeki 
zrvatla büviik erk&r.ı harblveve l'idne1' 
Moresal FeV7i Cakmaıb ve büviik nk&
nı harbiv .. ikinci reisi or~ent"""al Asım 
Gü,,.diJ,,.ij z'v;ır("~ etmi<ılerdir. Bu zfyaret
ı~r kenclil~r1nc jade olunmuştur. 

CAN"'/\.YAD> 
Do•! ve müttefik lnırilıeıio harlclye 

n-zaırı yine refakatlerindeki zevatla bir
likte Cankavada defeteri mahsusu imza
dan sonra Etnografya müzcolnde Ata
Wrkün muvakkat kabrini ziyaret ederek 
muhteşem bir çelenk koymuflar ve 

I Ebrdi Şefin manevi huzurunda eğilmiş
lerdir. 

Bu ziyarel csnaıında Antony Edene 
orta ~ark ordulan baş kumandanı «ene
lral Veırelin erkar.ı horb!Te reisi ııencral 
Arıhur, tu/;-.eneral M•noby ve mlhman
darl•n refakat edivordu. 

Mi•alirlerimiz Etno<ıTafya müzesinde 
vali ve belediv., reisi Nevzat Tando<f•n 
tarafından istikbal edilmiş, bir polis 
mühez~<ti rasimei ihtiramı ifa eylemiş
tir. 

Bu akşam hariciye vekili Şükrü Sa
raç :Ju tarafından misafirlerimiz ~rf'fi
ne bir ziyafet verilmektedir. Ziyafeti 
l>fr ıüvnr~ tnkip ediyor. 

Anka.• 2r (A.A) - Bu abam hari
..ıve vekil ~ükrll Sarııcoelu tarafından 
A;,kar. '"las ot~linr!e İnP.iltere harici)'P 
nazırı Ekselans Eden ile lmnar>torluk 
genel kurmay ba.şk•nı general Sir C~n 
Dill şerefine bir akşam ziyafeti venl
mi<tlr. 

Bu %lyaf ti bir resmi kabul takip ey
lemiştir 

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

c 

ın111ız -Alman harbı MEIS Alman te ıtalgan 
ADASI tebliğlerine göre 

ln~liz tayyare- -- --- k 
Ieri sınai hedef. lnırilizler tara- Bu~ün Libyada Yeni biitçenıİZ yarın a " 
)eri bombaladı fından iş~al Alman ve in- 1· ··ı ktit 

__ . edildi ~liz kı..vvet- şam mec ıs~."verı ece ,, 
lngilterede harap olan Londra, 26 (A.A) • Bah· }_eri çarpı_ şb Ankara, 26 (Telefonla) •• Yeni bütçe hazıl'l ti 

l ·d · mıştll'. Bütçenin cuma ak$amı Meclise veriJll' yer er yenı en ınıaya riye ve harbiye nezaret· ~:e26 i:~;~~ ısd'!~t~de ııerli- muhtemeldir. Bilhassa Milli müdafaa illtiya~ 
baıla. nı yor !erinin müsterek bir res yen şimal kolumuz yeni ve şayanı mern- rı için yeni bütçeye pek mühim rakamlara bitili 

• mi tebli"'lnde İtalyanla· nuniyet terakkiler elde etmiştir. Habe- la tah i 1 k ı tu 
Londra. 26 (A.A) - Salıyı Çarşam- Mli - d' . şistanda imparatorluk kuvvetlerinin o n s sat ar onu muş r_ ·-·- .) 

baya baiilıyan gecede lngiliz tayyare- ra ait eıS a asının yll'• müzaheretine dayanan Habeş vatanper- ------------------------- --
!eri Rhi~ .mı.ntakasında ~nayi he~efle- mi beş şubat tarihinde verleri Godcam vilfıyetlnde ileri hare- nu••n aecekı• SU••varede 
re ve lsııla limanlarına hucum etmışler- İftnUizler tarafından 1$• ketlerini geıı.işletmeğe muvaffal«olmuş- .,. 
dlr. .., • k !ardır. İtalyanlar daha bir çok karakol-

Londra, 26 (A.A) - Dahili emnl- ~al eclildljı bildirime • Jarı tahliyeye mecbur edilmişlerdir. 
yet ~_czaretinin tebliği:. . tedir. İtalyan somalisinde Bravanın zaptın-
Dus~nın hava faa~yetı az olmuş- Londra. 26 (A.A) _ İktısadi harp na- dan sonra cGelib• mmtakasındakl_ kuv-

tur .. Duım.~n tayyare~.e~ e':': ço~ 9arkl zın Dalton. Avam kamarasında soru- \·etlerimiz, ricat halinde olan düşman 
lngiltere uzerlnde gorulmuşlerdir. Bazı lan muhtelif suallere cevaplarında. İta!• kuvvetlerinden 64 subay. 423 İtalyan ve 
mevkiler bobbalanmııtır. Telefat ve ha- yanın harbe girmesiyle beraber Roman· 886 müstemleke askeri olmak üıere 
sar ıudır. Düımanın bir bombardıman ya için verilen lisansların iptal edildiiti· 1365 esir al~Jardır. 
tayvaresi tahrip edilmi,tir. . ni, bilhassa Romanyada Alman iktısad! Londra 26 (A.A) - Mogadiçiyonun 

Belfast, 26 (A.A) - Şımali lrlanda kontrolilnUn yerleşmesinden sonra bu zaptı ..trafında mtitalea yilrilten askeri 
parlimentoaunur. açılışı münasebetiyle memlekete hic bir malın gitmesine mil· mahfiller Juba nehrini geçtikten sonra 
umumi vali tarafından kral namına oku- saade edilmediği, ba~ka memleketler de imparatorluk kuvvetlerinin büyük bir 
nan nutukta, bu memleketin harp gay- Alman nüfuzuna girerse kendi haklann- •Üratle ilerlediklerini, general Kunin~
retlerine iıtiraki takdir edilmiştir. da aYnl kontrolün tatbiki faydalı olaca- ham'm bütün sürat rekorlarını kırdığı-

Kavontry, 26 (AA) - Belediye re- 'l'ını söy]emistir. nı ve hattı\ Libya üzerindeoki rekorların 
isi Alman hava taarruzu dolay .. iyle ha- Dalton, Romanyaya karsı takip edi· 'ıile geride bırakıldı<!ını bildirmekte~ir
rap olan ıehrin merkez mahallelerinin len sivasetin Bula:aristana karsı tatbik ler. j 
imarı için hazırlanan pla'lı kabul etmiş- edilip.edilmivecei(i hakkında sorulan su- General 53 yaşındadır. Ve Akdcniz-
tlr. ale, cevan vermek icin mühlet istemiştir. deki İngiliz filosu başkumandanının 

Yıkılan meşhur kilisenin harabesi --.. kardesidir. •Vurun, şiddetle vurun, yi-
aynen muhafaza edilecektir. Yeni bir Romanvanın yeni ne vurun• paroıe"'nı veren kumandan 
beledive dairesi. bir tiyatrolar mahalle· budur. • 
si ve bir hal santrnl bina .. plana ithal An~ara el<risi Londra 26 (A.A) - Romadan bildi-
edilmi.ştir. tavin ed"ldi-. rilivor: Buırtinkü İtalvan ve Alman teb-

Sidney. 26 ( A.r\) - Avusturalya Bükreş, 26 (A.A) _ B. Telemak R>- liblerine ıtöre Llbyada ilk defa ola;ak 
kızılhaçı Cine 1 SOOO lngiliz lirası kıy- manvanın Ankara elciliiıine tavin edil· Alman kıtaları tnıdll7 knvvetlerıyle 
metinde sıhhi ma1zr·me göndermf"Ye k~- mist.ir .. Mumaileyh daha önce Romanya- çaroısmıştır. . 
rar vermittir ., Ankarada temsil etmişti. Kahire 26 (Radyo) - Tebliğ: - N·- --- ...._ Simalden ilerliyen tna:iliz kuvvetleri 

Yuna ııııa rın ıt"ınr nlar. 
d&n &ldıöı esırıer 

'<erene 85 kilometre yaklasmı.lardır. 
lW•er bir kol Arezaya doğru llorlemek
tedir. 

------x.xc-------

B. Eden bir aralık Yu-
gosla v elçisile görüştii 
Ankara 26 (Telefonla) - Misafirleri- devamı müddetince gözden kaçJ11~ 

ıniz §erefine hariciye vekilimiz Şilkrll muayyen görii~meler olmuştur. 
Saraçoğlu tarafından Ankarapalasta ve- Blr arahk dansedilen bUyük ,.ıoo 
rilen ziyafeti takip eden .!llvare çok pal'- yan tarafında bulunan lrilçUk eı;lıt' 
lak olmuştur. . . B. F.den, büyük Britanya elçisi ve 1 

Süvarede şehrlmızin gilzide mehalıll- 1 rt 1 . · 1 h" 1n.... 1t;•.r' 
k k ·ı 1 h b 1 go$ a\-ya o a e çısıy e ıru.ıu• c• • ne mensup pe ço &J e er azır u un- b" '"dd .. .. . u..u•-

ştu F Alm İt 1 an bilyük ır mu et goru.-m 1•....-. ,, mu r. ransız, an, a Y ıh . r,. 
elçileriyle Danimarka elçisi ve bu elçi- ... B. Eden uzun bir ~t. tıya ti 
likler men.•upları bulunmamışlardır. Dl- tigındı•n yanında Frakını getirmeın1' 1' 
ğer bütün elçiler ve elçilikler erkanı duı{undan dav•tP Smokinle lştlrtk t1 
süvareye iştirak etmislerd.ir. Süvarenin miştir ,; ------------------.. -·- -·-------
tngilterenin Moskova elçisi tayyare ile gele 

Ankarada B. Edene mülaki olacak.. ' 
--~---x•x ; 

Ankara 26 (Telefonla) - İngilterenin Moskova elçisi Sir Kripı; yanında 
çlllk erHnından bazı Eev&t olduğu halde bu sabah bir Sovyet tayy , , 
Moskovadan banket etmlştlr. BUyUk el~iyi getiren tovyerP yarın şehrıO 
varacaktır. 

Sir Krips aldığı talimat ilzerine B. Edene mli fa ki olacaktır ~ 
, _______ ---·- -·-Danimar~,1tıı1 rın 

teessürü 
Albav Lindber- Londra 26 (Radyo) - Atinadan bil

diriliyor: İstihbarat nezaretinin tebliği
ne göre şimdiye kadar İtalyanlardan 
Yunan ordusunun aldıl(ı esirler 550 si 
<ubay olmak üzere yirmi bini bulmuş
tur. Bunlardan 2R subay ve 497 nefer 
'ıasta olduklarından hastanelerde teda
vi altına alınmı<lardır. 

Juba ırmal'ıını geçen imparatorluk 
lmvvetleri Zombo limanını zaptetmlş
lerdir Altın sabili kuvvetlerine mensup 
'ılr al~y. ricat halindeki İtalyan kuvvet- x.ıo,---------

Cuma günO Ankarada bir tebliğ neşredilecek 

u-e telaraf 
cektiler 

Batavya. 26 (A.A) - Cavada otu
ran Danimarkalılar gurubu Albay 
l..indberge bir telgra," göndermişlerdir. 
Bu telıırafıa hulasaten şunlor yazıldır: 

Bunlarden ha< 1., harbın ba,ınd:ınberi 
mevcut 105 bin kisiyi bulan 7 İtalyan 
tümeni J1arp harlci eailmi!')fir. Yine sim
diye kadar 1?~ ;ı;; • ....,an tavvaresl düşU
rnlmii~iir 

1erinln Geblb ve Brava arasındaki yolu- Ankara 26 (Telefonla) - B. Eden zı~ etler gözden geçirilttelı: ve fikir 
nu kesmistir. thata edilen bu kuvvetle- bugün İngiliz elçiliğinde Yunan ve J tıs;nde bulunulacaktır. 
rin kaçmalan menedilmiştir. tl'ç bin esir Amerika elçilerini kabul •" ' ' keı0 ı-. Yapılacak siyast ve askeri ~ 
olınrnıstır. Ormanlara kaçanlar peyder- 1 ···le bir müddet görUşll' · ı !er hakkında Cuma gllnti bir teblll ~ti 
oev teslim oluyorlar. Britanyanın şehrimizdeki .ıı ,iJie- rol,.,ıaoaktır. B. Edenin Cuma ~ 

YEN! ASffi - Teb~lerde zaptı bil- rlyle yarın cbugtln> görllşmeler yap la-, Tii~k v• ecnebi matbuat mUmessill• 
<!irilen Modaviçlyo İtalyan somalhfnin ·ak ve iki merr>l61cetl alAkadar ed•'! vo- ı- ' , .• ,,, 'ısber veril~. __,J 
'ıUkiimet merkezidir. Bin~azl büyüklü- __ _ _ . 
"Unde olan bu sehrin nüfusu sekiz bini 
ttalyan olmak üzere elli bin kisidir. Bu 
rada İtalyanlann en mlikemmel hava 
-neydanları vardır 

---------
Makineye 
Verilirken 

lmparatorluk kuvetıerl 
Celibi zaptettiler 

cHatb hareketiniz bütün Danimarka
lılar üzerinde bir nefre~ duygusu uyan
dırınıstır. Darnarlarm!Zda 1'1'andinavva 
kanı taşıtığınız halde ıiz bu kanın şöh
retini kirletecek ~kilde Nazizme karşı 
sempatinizi giz)em<"diniz. Bir yeni dün
ya kurulacaktır. Fak.at bu yeni dünya 
yalan ve Nazi ahlSksızlığı üzerine de .. 
ii,1, lrıgillertonin uğrunda mücadele etti
ği hürriyet vt- adal<"tİr nrensiplı""rı,.,jl' rla
vanacakhr. 

tlaPtit denizinde P~raıütr.üler için 
lnoiliz filosu Alma~lar 700 "'. Eden ve General rnı 

bi kaç gün için tekrar 
Kahire ye dönecekler 

Ahnan esirlerin sayısı 
asgari bir tahminle 
3000 den fazladır .. 
Nairob. 26 (A.A) - Şarki Afr' 

Alman korsanı- bin In2iliz ünif or imparatoı·luk kuvvetleri umum1 k~ 
giıhının tebliği: Cenubi Afrika kuvv•: 
!erine mensup bir teşekkül Cuba neıg; 

ınniliz hakümeti 
aı arıvor ması hazırladı 

, Londra 26 (A.A) İngiliz ana vatan 
filosunun faaliyetini bir kruvazörde ta
kip eden Royter muhabiri bildiriyor: 

B. Edenin Atinayı da ni mansabinden geçtikten ve :vUz 1< 'riJ 
i tm si metre üzerinde rok şiddetli ve seri 

z yaret e • e yürüyüş yaptıktan ve biitlin yol bo~ 

J t na - Acık denizlerde Alman korsan ge-0 POD no ası milerini ve denizaıtııarını aramak ıçin 
2na vatan filomuz tarafından bilvUk bir cevap verdi tarama har•keti vanılmıstır Atlantikte 
binlerce mil mesa.fe knteden harp genıi-

Tokyo, 26 (AA) - lngiliz bükü- !erimizin tayyarelerinden ba<ka bir cok 
metinin Japon hariciye nazırının nota- tayynrelC'r bn hArekAta i~tirak etmişler
sına verdiği cevap gelmiştir. He-r iki ve- dir 
9İkanın ne zaman neşredileceği malUm Benim içinde bulundu~um knıva~ö-
dejlildir. rün tayyareleri saatlerce uçmu<lard·r 

Tokyo. 26 (A.A) - Japon gazete- Ufukta ınilliveti mechnl bir ııemi görü
leri Çörçilin Japon büyiik elet.iv le yap- nlince mtirrttebat hemen vazife ba~ına 
hğı garüşme hakkı.,da neşrettikleri nıa- rTeÇrn11'kte fdilor. ArEırlırmalar o kadar 
kalelnde diyorla ki: bl!ytik i1ina ile yanılıyordu ki bir kor·· 

- Bu görüşme ~~ ... r iki memJcket ar< ıı;:an ~emf~inin ai'!ım11a dü~memesi için 
sındaki gersı:inliği ve emniyetsizliği bir ,.iddPn bUyük bir tfi)]p mazhar olma.ıı;:ı 
oarça da ol!a azaltma<Ta yaramış ise he- l811mdı 
define varmamı, telilkk' olun•maz. fr Kruv"7ilrilmUz asqari saha dahilind• 
kat ne dereceye kadar bir anlaşma le azami makine YPl"lP~timı,,.'k h:..k"ımınd~T' 
•is edil•ceği bilinemez.• bir •aheserdir. E•ki ngiliz kruvazörle-

----- rinden boyu deh• kL•a. fakat aynt sUrat 
İn9.iltere '!'Pr~i..,.e .. in ve kudrete maliktir. 

Londra 26 (A.A) - tllii•tril• tayya•e 
VaziyP.tit!«'en mpmnUft gemlsl kumandanı süvari Bold kontr 
Londra, 26 (A.A) - Haricive milste- amirallıı>a t•rfi ettirilmi<tlr. Bu ~minin 

•an Butler bugün Avam kamara<nnda tayyareleri İtalyan donıınmasına ö!Um 
Tanca idaresi hakkında İnııil'f~re ile İs· da~besi indiren büvUk Taranto zaferini 
nanYa arasında bir anla•ma olclıı[(unu ve kazanmakta en mühim rolü oynarnı•1 ·• 
İsııanvanm enternasyonal mıntakayı tah · dı 
kim etmemek tahhlidUne l?iri••ilHni bil · 
dirmlstir. 

Kamarada sorulan bir suale cevaben 
mUstesar Türkivenin tııahhütlerine aa
dık kaldıl.\ını ve İnıı!liz hUkilmetinin 
Türkivenln hattı hareketinden tamaml
le memnun bulunduilunu sövlemistir. 

~•r maz1'arivet 
Parls, 26 ( A.A) - İ•aal plt'"~! bulu

nan Fransada telefon ve telgraf muha· 
beratı 1 mart tarihinden itibaren başlı· 
vacakbr. 

TIP ALEM!NtN rn BÜYÜK KAsiFi 

L U i P A S 1· Ö R U !\'" .~:.! .. f..~.!!.. 
Yaratan bü:vük sanatkar PolMUNİ 

................................................ 
SİI lvtA SİDNEY HANRİ FONDANIN yaşattıkları 

TURKCE 

G L' K A J .. S 1 Z KATİLLER 
Ask, his vazife kahramanlık filmi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Türkt;:e en !""'ft HARP JURNALi 

Nevyork, 26 (AA) - E..kl harbi
ye nazır muavini bir nutuk irat ederek 
,öyle demiştir: 
-• Hitlerln latila için 700,000 lngi

liz üniformasiyle 700,000 paraşüt imal 
etmiş olduğu bellidir. Almanyanın elin
de mühim miktarda zehirli gaz da var
dır. 

Londra, 26 (A.A) - Tebliğ, Bom
bardıman ve sahil müdafaa ıervisine 
men~up tayyarelerimiz Bulogne, Kale 
ve Dünkerk latilll limanlanna münferit 
hücumlar yapılmı,lardır. Bir bombardı
man tayyar,.miz kayıp olmu,tur. 

Malta, 26 (AA) - Tebliğ: Malta
va akın yapan dli!'.'Man tayyarelerinden 
ikisi dafi bataryaların ateşiyle düşürül
müıtür. Düşman tayyareleri hiç bomba 
atmamıştır. 

Londra, 26 (A.A) - lngiliz tebliği: 
Manı denizinde istili limanları üze

rinde uçan tayyarelerimiz Uç düoııman 
tayyareai tahrip etmişlerdir. Gündüzün 
bir bombardıman tayyaremiz, Hollan
dada denizaltı u .. n olan F1essing lima
nını bombardıman etmişlerdir. ----- ,, ..... " ___ _ 

UZAK ŞARKTA VAZIYET 

.f aponyanın ce
nuba sarkması 

teh likelldir 

muhtemeldir, CD düşmanın mukavemetini kır~ 
Kahire, 26 (A.A) - Roytcı • .,,ıfıahi- sonra Cclibi za~tetınislerdir. DiJter ı4 

rinin ö~ndijline göre B. Eden ve gene- raftan şark! Afrıka kuvvetleri k8P 
ral Dlll şimdi Ankaraya yapmakta ol- başını ele geçirdikten sonra gecele~ 
duklan ziyaretten sonra bir kaç giin için çöHl asarak Celib . ile Brava ara.sınd _,11 
tekrar Kahireye dönecd<lerdir. Bu ar'- yegfıne yolu kesmışler ve bu sure~, 
da B. Edenin Atinayı da ziyaret etmesi diisman kuvayi külliyesinin k~çnııı.<1~ 
muhtemeldir. rnAnl olmuşlardır. Cuba üzerinde Jıı' 

muharebelerin ""demesine ujtramı~ o 
11 bir liva hareketi tamamlanmış ve 'irn~ .. 

dok?u her türlü ricat yollanın h<;l'tı;ı 
tir. Alınan esirlerin sayısı en aşai!J #' 
tahminle 3000 dir .. Bundan başka "~ 
manlara kaçını. olan pek çok di!Ş11,~ 
Askeri mütemadiyen gelip teslim olnı"" 
tadır. Bir tayyarenin bildirdijline ::j 
Cubadnn elli kilometre mesafede ':!' 
boyunca rical etmekte olan düşman • , 
kerleri de tavyarey görür görmez ~ 
rak sallıyarak teslim olmak istedik! p 
ni anlatmtslardır. Pek çok miktarda. t•

11 CE'Phane ve her t!irlti harp malzemesı eff 
geçmiştir. Bu malzemeyi toplamak '·"' 
teobit etmek için uzun zaman ]Azın!"" 
C~nubi Afrika tavyareleri Celi bin ~~ 
tında is birlil!i yan~lar ve kaçmak 1" 
tiyen diişınan nakliye kollannı mitt'.tı 

Arnavutlukta 
İngiliz tayyarelerinin 
muvaffakıyetli 
hücumları •• 
Atına, 26 (A.A) - Yunaniatandaki 

İngiliz hava kuvvetleri kumandanlığının 
tebliği : Dün havanın çok fena olmasına 
ve düşmanın şiddetli hava dafi ateşine 
rafımen İnııiliz bombardıman tayyarele
ri yanlarında savaş tayyareleri oldui(u 
halde Tepedelen - Kilisura yolu üzerin
de düşmanın askeri binalarını motörlU 
nakliye kollarını ve asker tecemmüleri
ni şiddetle bombalaıruşlardır. Bütün İn
giliz tayyareleri Uslerine dönmlislerdir. 

lnglliZ taggareleri ~:aa~:k~a ıu.:;~~~ııro:.:ı~.':ıand'~ 
Kale doklarına mevzilerini ve deııolarını muvaH~ 
taarruzda bulundu.. ı •. tona tutmuştur. ./ 

Londra. 26 (A.A) - İngiliz hava ne da bulunmuslardır. Hava daft toıılarıııı' 
zareti aşağıdaki tebliği neşretmiştir: Bu- ateşi şiddetli olmuş, fakat pek az dg; 
gUn öitleden sonra bombardıman tavya- man tayyaresine tesadüf edilmlıtır. _,u 
relerimizden mürekkep bir hava filostı lals'te sularm çekilmiş olduitu bir JllJ'1"cl
avctların refakatinde olarak Calais dok- rıhtım ve dHl~a kıran üzerinde ntUtey 
lanna bir taarruz yapmıştır. Bu esnada tlit tam isabetler kaydedilmiştir. Bu _ 11 
diğer avcılarımız Manş üzerinde ve reketler esnasında bir av tayy_.,.. 

Londra 26 (A.A) - Royterin salfıhi- Fransanın simalinde devriye uçuslann· kavbolrnustur. 

yettar mahfillerden öğrendiğine göre İn- llllE••••~m•••••-••---------------ı '{iliz htikümeti Japonyanın cenuba doğ-
1 
4 

ru sarkması hakkında hiç bir zaman T 
tek!iflerd~ bulunmuş. d~ğildir: . Bilakis ,..:ayyare sı·neması Ti. 3646 
İngilterenın Tokyo büyuk elçısı Japon- Q • 
yanın cenuba doğru 112.anmasından do- .. . • .. .. ıkl 
ğacak tehlikeleri mUkerreren izah etmiş Bu akşam saat 9,30 da (Suvar~de.> y .. nı v~. buyük progranı bqlıyor. 
ve bu göri.is'Tlelerde hiç bir teklif yapıl- muhım fılm bu den 

mamıştır. "f V d• kla 
Batavya 26 (A.A) - Japon baş kon- . • er 1 \ e aş rJ 

•olosu Hollanda murabhru:iyle iki mUI~- Meşhur cihan bestekarının hay .. tıru ve ölmez eser ve operalannı glistefell 
kat yaptıktan sonra bugün tekrar go- bilyUk Frans12. filmi 
rüşmüşt~. _Halledilecek mevzular ara- Oynıyanlar: Cihan tenörü Gigli -Güzel sesli Maria Clotart 
sında ııumrilk depolarında malların yı- Fransız yıldızı Gaby Morlay 
ğılmış bulunması, Subat ayı başında on • ••ı k k• d•• ı, 
bin ton iken şimdi 25 bin tona çıkan ka- 2 - Kım 0 ece ım onece~ 
uçuk stokları vardır. r11 • 

KAVA KAZASI Yarından itibaren 1 A-LE ve TAN Sinemalannd •. 
VaşinRton. 26 (A.A) - EnsUlln kişi- LA.LE TEL 2753 .4 Tan TEL 4248 

fi ve iki arkadaşı Temövde bir 
1 

" ka- \ı--------------•••••••••••••lliıı'•" 

Gener~I Veynand BUyUk macera .. Heyecan ve seı-gilzeşt filmi. Oynıyanlar: Chester Mo 
ti Lucil Ball. 

Vişi, 26 (A.A). -- :;e.eral Veygand Dikkat: Bu haftadan itibaren <inemamıT biivUk filmlerini sıra ile ,a.ure-
Frans12. ~arbl Afrikasmda 15 gUn]Uk bır ceğinl bilhassa l!An eder. 

teftişten tayyare ile bugün Cezayire .. ' ••••••••••••••Y•••••••••••llll".....,.~ ııısında ölmüşlerdir. ' dönrnüştllr. ' 

B. 

1 


