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Mersin Vrlave'" umumi 

ıneclisi toplandı 

1 

Men.m. 27 (A.A) - Vı);ı~ el umumi Mcclısı 
valinin riyasetinde toplnnmı • bütçenin son 
mUzııkeresi yapılnrak knhul edilmiştir. Varidat 
ve masraf 563.378 lirn Uz.erinden tevzin cdilmis
tir. Maarife 251.107, yollnı n Sli.100 lirn tahsis 
edilmistir. 

~-----' YEN1 ASIR Matbııaımda basdmlfbr. 

2 !BE ±!& ilin münderecatından mesuliyet kabuJ edilmez .., 

Milli -Şef Misafirleri kabul buyurdu 
Hariciye Veki imiz ülftkatta, Hazır Bulundu 

B. Eden ve General ili Reisi üm
hurum zla. iki saat konuştular 

8. f;rlcn Mınn .son ziyareti cstwsıncJn oeııeral 
biT arada 

Vavell ve hava Mareşalı ile 

1 Ankara müza· 
kereleri sürp-

-----x.y.ıc 

Harici siyaset ve Genel .. 

ARNAVUTLUKTA HAVA- HA~fll~E 200 BiN Al. 
LAR ÇOK FERA GiDiYOR ~.1AN AS tERI TOPLAN ili 

K Urm ay mu•• zakerelerı• neH --av-·a_h_a_lri_m_iu_e_ııv_le_za_f_<>r-1.aza_-_'_' -n-ry-ı cagmı tınlaclığı bildirilctı B. HitleT Alman tayyarecilcriylc 1conu~tıTken 

de dün' başlanıldı 
Ankara 27 (A.A) - Reiıicüm

hur tımet lnönü bugün (dün) saat 
18,30 da Çankaya köşkünde İngiliz 
hariciye nazın Mister Antony Eden 
ile refakatinde bulunan büyük Bri
tanya İmparatorluk genel kurmay 
bqkanı general Sir Con Dill'i, bü
yük Britanyanın Ankara büyük el
çisi beraberinde olduğu halde kabul 
buyurmuşlardır. tki saat devam 
eden bu mülakatta hariciye vekili 
Şükrü Saraçoğlu hazır bulunmuı
tur. 

HARiCiYEDE VE GENEL 
KURMA YLIKT A 
MOZAKERELER 
Ankara, 27 (Yeni Aıır) - Bu 

,nin (dün) hariciye veka1etinde 
B. $ükTü Saraçoğlu ile B. Ed•n 
ara•ıncla s• .......... r,..t.nıt.: 

Yunanlılar dai- A imanlar Bizer-
ma vaziyete 
hakim~ •• .... ... 

tevemi hücum 
edecekler? ---

Tepedelen • Klllsura B. Hltler Alman tan• 
yolandalıl ltalyan relerlnln llarllln neti· 
tecennnüleıel w ceslnl değqttrerntyece-
tesbatı IJomlJalanclı alni anladı diyorlar .. 
Atina, 27 (A.A) - Yunan tebliği: Londra, 27 (A.A) - Müstakil Fraa

Ba:r.ı mmtakalarda tiddetli olmak üzere sız. ajansı bildiriyor: 
topçu faaliyeti kaydedilınlttir. Hava cl>eyli Hrald• gazetesinin italy• 
daff bataryalarımız iki düıman tayyare- hududundaki bir muhabiri tarafmcha 
~ dik iki ..... n taJr.Y•Nllİ bildiriWiii..e ... a- ..,.. ..hfBo 

e ~ bam ha-r• ufnmlfbl'. 1erf Abnanlmnn )'lllna Tnbluaa Çllrmalı 
Emniyet nr.zarednln tehBfindc de için defil ll)'nİ samanda Bl:ıertl l,..a 

Ankara 
Göriitmeleri 
Bu görüımeleı-de alınacak ha
yulı kararların heı ıeyden ev
IH!l bir ıüpriz ihtimalini önliye
celı mahiyelle olacağı muhak
kaktır. 

mıttır. Jngiliz (1e'M!l hrmay lxı§kam general 

• ) } k } [ Sonu 4. cii Sahifede 1 Sw Con Dill 

rız er e arşı as- .. .. 
ma v 

1 
önliyecelı. YEftl lURK - IKCIUZ MU- ALMHLAR BULGARISTI-

memlekette siiki'ın hüküm 11ürdüğü bildi- için de ftafyada tahtidat yaptıkta .... 
riliyoı. söylemektedirler. ltalyadan ııelen yol-

HAREKATA HAKiMiYET cular, ekserisi zırhlı kuvvetlerden ma,. 
YUNANULARDA rekkep ilet yüz bin kifilik bir Alman ~ 
Atina, 27 (A.A) - Yunan radyosu [ Sonu 2. ci Sahifede 1 

~ ZAIE&ELE&ININ HEDEFi? il iŞGAL EDECEKLER MI? 
bareldit hakkında ıu talıilah vermiJtir. 

Cepheden gelen telgraflara göre kar 
ve tlddetll yağmurlar Arnavutlukta ha
rekata daima ~iddetll bir tanda mani 
olmaktadll'. Yunanlılar daimi çarpıpna-

Akdeniz.e ve orta Şar

ka lngiliz.ler hakim SEVKET BİLGİN Airrıanların maksadı 

ve 1 ürkiyeye müte· 

veccıh tehdıtler? 

l\luhtc.rcm misafirlerimiz İngiliz hari
ciye nazın eksclilns Antony Edenle im
Paratorluk .renel kurmay başkanı gene· 
l'al Sir Con Dill'in Ankarada yapmakta 
olduklan temaslar cihan iimn1 alakayı 
kendi üze.rinde toplamı tır. 

Balkanlarda kasırganın kopması ihti- 'J'iirJıiyenin Vaziyeti 
bıalinden klıvvetle bahsedildiği bir sıra· ~ ti • h b 
da bu ziyaretin bu derece şümullü bir .-.ovye erın ar_ e 
•laka uyandırmnitn layık oldui!u aşikar- girmesi ihtimal• zaif .. 
dır, Bu sayede npacık bilinmesi ve anla· Londra 27 (A.A) - Edenin Ankara 
'1lınasındn fayda görfilen bütün haki- seyahati hakkında İngiliz mahfiller:ince 
katıer bir kerre dnhn meydana konmuş muhafaza edilen çok sıkı ketumiyet bir 
~ulunmaktndır. lliz bunlnrı şiiylece hü· çok tahminlere yol açmaktadır. Salahi-

sa edebiliriz: yetli sözcüler tarafından bu ziyaretin 

d 
l - Avrupa bir bn tan bir başa lm- [ Sonu 2 ci Sahifr.de l 
tırnıu ihtiraslnnn kurbanı olduitu • 

hat.Ye, hnrp badiresinin hu~iine kadar 
Ral~ nlaro irnvf'tine muni olan Tiirk 
lnınfü ittifakı şimdi her zamankinden 
d:ıh:ı ktı ~·etli olarak bekçilik ''azifesin· 
dt> dı:>vall' ctmekt~dir. 

2 - Bu ittifnk taamtz nıhunun dii • 
inanıdır ve en vahim hl\diseler önünde 
~efaknr. centilmPn lrnrnkterindcn bir 
~ luwhctmemistir. 

l\ı e! s adasıı.ın 
iş~alindcki 

ehemmivet 
- -~· ....... 3 - Asıl hedef açhk, felaket ıshran 

\'e köleli~i hernherin<le siiriikliyen iı;ti- J2 adaları Jıontroı 
in dalsı:alannı emniyet sahamıza sokmn· 
h1aktır. Tilrlc milletinin mukaddes var- etmelı daha ııoraylaftl 
Jı~a. !o!"'ak tamamiyetini. hürriyet ve Londrn 27 (A.A) - Şarki Akdeniz.de 
lı;tıklii~ını konımak kin ıtösterdij!imiz 1tft 'yanların milhim tayyare üslerini ih
ha~sıye~i. emnlye~ !lahamnd~ sulhun tiva eden Mcis adasının tngiliz kuvvet-
lıdiknm ırın de ~östermf!ktevız. . · 1 raf da h u b · 

4 _ Nihayet bilinmesi ılinmdır ın len tarafından ışga i et ın en z ır 
·~ d' k d · h. bir in t •· · • tefsir yapılmamıştır. "'."! ıve n nr ıc ıvve numayışı MEtStN tSGALtNDEKl 
brz:ı vıldtrmnmıshr. Bundan sonra da EHEMMİ 
YıldıramrvaC'.nktır. Tiirkiyc kendi kuv- ~ YET . . 
"etlerinden emln olrırnk emniyet da\'a- Radyo gazetesine göre lngilWenn de-
ııının hııdntlnnnı dei'!ismcı bir kat'iyet- [ Sonu 2. ci Sahifrde ] 
le cinni tir ''e her eve ra~cn onu mi.i
dafanva nzınctmi hulunmnktııdır. 

Dojtn C<'nttp Avrupasındn esen tehdit· 
kar havanın hiiviik bir vehamct nnctti
~ini biliyoruz. nnndnn dolayıdır ki tnnh· 
lı~tlerine ırururla bağlı olan iki hiiyiik 
hullctin en miimta7 j;nhsiyctleri hndiscle· r.n inkisnfuu hirlôktc !!Özden j?'e('İrme~·· 
dii7.lım (!i)nniij;Jerdôr. B•ı fikir teatilcrin· 

en ne ~illi n"tirelrr (lor•ncağı•u t .hmin 
etınck l!Ür hir si.'v de:'•il<lir. Hederimh. 
ntdruz miitc;ırrizin cfrrctini kırarıık tn
nrru7a yolu tıkam:ı 1> olduiiıına ı:(}rc her 
ı:s den C\"\el hu ~iiriisnw1C're ta•ırrtl1'İ 

11' maksat ntfedllemcz. Mih' er prornı· 
~nndnsının muta<l fnl>yesini kullnmn'"ı~ 
~l'taya. Yine hir cok ~ alr>nlar ataco ;ın· ı 
R an sltphe etmivoruz. Fnkat bu mod'J .2 

l'aec:ıni Yalanlara Atlıl 'dmsC)'İ innr.rt•
Yı-k:'Y~C'nklardır. 1Wh\•crin •;ıklasan tn:ı:. · 

enne nıarn7. kalan Rnlkaıı de\ lctle· ı 
[ Sonu 2. ci Sahi/ede l 

lnnİIİzlere aöre ıarda ve ketif lruv.etJeri faaliyetinde 
~ ~ inalyativi muhafaza etmektedir.. Alp 

dizi tamlanna memup bir kaç eair alın- v il • d Bulaaristanda lşnal muhak- m19hr. ıtalyan!ar ne karada, ne de ha- av·e or usu 
Türk ordusu 

~ ~ nda insiyativi alamam11lardır. 
Londra, 27 (Radyo - 21,10 S. ) -

harekete ~eçe- kak, Almanlara ___ c_s_onu_2_. cı_· s_ah·_·1ccie_1 

cek deiil... ı[Öre hayır 
----·-raymis dl~or lıi: 'J'ürlı· Bir İngiliz gazetesine 

lerin emniyetlerini ııo• nazaran laiir Fransız, 
rumalı ue taahhütlerini Avu.sturalya ve Yeni 

ifa etmelı için llaşlıa Zelanda fıdaları da 
vasıtaları da uardır BaJfıanlara gelellUecefı 
Londra, 27 (AA) _Hariciye nazın Londra, 27 (A.A) - cTaymin 

Edenin evvelki gÜne kadar gizli tutulan gazeteıılnln Sofya muhabiri atideki ma
Ankara ııeyahati bir çok tahminlere lumatı veriyor: 

~-•-o- •-•- -~ ... 
SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Almanlar Mal-
taya büyük bir 
akın yaptılar 

mevzu teşkil etmektidir. Çankof hariç olmak üzere parlimen-
Ankara göriiJmelerinin hedefi bir tadaki bUtGn muhalif partilerin azalan ff arat falı 

anlapna akdi midir? Balkanlarda Al- kral Boriae bir mektup röndennitlerdir. GS epeyce, at 
man tehdidine karşı askeri tedbirler al- Bu mektupta kral Borlıin harici aiyue· Alman tayyareleri de 
mak mıdır? Bütün bunlar mümkündür· tine hücum edilmemekle beraberBulpr IJÜ)'Üfı zayiat uerdlJer 
Bu earan ancak bidiae~ ortadan ka)da- mnletlnin Bulgariatamn yabanalann it· Londra 27 (Rad _ S 21 40) - Ka-
racaktır.. . gali altına düpneaine muhalif o1duiu bire orta §ark ln~ hava' kuvvetleri 

Taymıı gazetesi dıyor klı Te dlf&ndan yapılacak bir tuyike bo- karargAhınm teblJğinden: 
B: Eden Te Sir Con Dili Türk hik&· 111n eğmeden ev.el Balprlatamn harp I>Uşman tayyareleri Maltaya bUyUk 

meh ve genel kurmayile birlikte o ının- ve harp mmtak.alan haricinde kalmak kuvvetlerle vbl mikyuta bir hava hU
t~~.nm emni~etine ait bütün maeleleri için ~er vuıtaya tetebb& etmesi Hin- cmnu yapml§larclır. 40 avcı tayyaresinin 
ıonıtecek~.erd~r. .. mu hıldlrilmlıtir. hlmaye.!lnde 40 Alman bombardıman 

Bazı "!uşahıtlere gore, B. Edenin An· «Taymiq> gazetesi bunu tefalr ede- tayyaresi Maltada bir tayyare meydnm-
knraya gıtmek taııavvuıu daha ıeyahate rdt diyor kh •A ..+w,;.,1 dir B hang 1 kt w ak' fkrl d w A. •• ı_ • na .,..IUT\1%. "-'""l er • azı ar ara 
çbı ıgı ~ hı!tl ı n .. e mbevcuttu. Olger --gariatanm bir Alman ifgallne ma· hasarat ika edilmiştir. İki Yunkers 87 
azı mu~a ı ere gore u seyahate orta [ Sonu 2. ci Sahijede ) tipinde pike bombardıman tayyaresi av-

[ Sontı 2. el Sahifrde 1 cılanmız tarafından ve be~ Yunkers 87 
tipinde yine pike bombardıman tayyare
si dafi bataryalarımız tarafından dUşU
rUlmüştilr. Bir çok dllşnan tayyareleri 
o kadar ağır hasarata uğratılmışlardır 
ki Uslerine dönemedikleri tahmin edil
mektedir. Bu harekette Uç Brttsınva 
tayyaresi uıyi edilmiştir. 

tNGtLTEREYE YAPn...AN 
TAARRUZ 
I..ondra 27 (Rad~ o - S. 21.15) - Do

hilt emniyet neuıretlnln tebliği: Dün 
gece dUşmanın ta.arnızu oldukça büyük 
mikyasta yapılmıştır. M:ıamafih gece ~·a
rısı nihayet bulan bu 1.aarnız hiç bir ta
rnft:ın şiddetli bir hücum şeklini almn
mJ{tır. Müteaddit ycrlerde evlere hasar 
ynpılm*<;a dn ins.ınca ölU ve }•aralı az-

taarruzdan ev
velki kı '\ ve-

lini buldu 
-·-

Almanlar ilıi cephede 
harbe mecbur olmalı· 
tan fıorJıu~orlar-
Londrn. 27 (A.A) - Royter ajanllİ 

Kahiredcn istihbnr ediyor: 
Şarki ltalynn Afrikasında ltalyan oı-

dulanna indirilen son darbeler Kahireıo 
de umumi nikbinliği arttımışhr. Şimc:I 
ııonılan başlıca sual lmparatorlUk kuv
vetlerinin halyan aomaliai ile Habc§İstae 
nı ltalyan kuvvetlerinden tamamiylo 
temizlemeleri için ne kadar zaman ll• 
zım geldiğinden ibarettir. 

lngili:ı fllosumm Alı.denizde hildm 
[ SOT1tı 2. ci Sa1ıift!cle l 

~~~~ -;:-:r.;;-~-=:I 
~ -------=-4 lngiliz Akclenı.z fılosu kumandanı 

A.ıinıl CunningJıam 
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S .. ~•IFE 2 

Ankara müzakereleri 
•ürprizlerle karfıla1-
mağı önli yecek 

-c.:.~--

Almanlar Bulgarı•ta
ifgal edecekler mi? nı 

---c> --
[ Başta~aıı I. cı Sı.tııfeıll" J 

ni olabilmesi için artık vaklt geçmiştir. 
Al._..tar Bulgaristanda, her mukan
mete mani olacak tanda ycrlettirilmit
tir. Bulpristanın nizama iltihakı için 
mihver devletlerince yapılacN< ıat..p 
zamanını tehir maksadiyle Bulgaristan, 
d~ siyaseti üzerinde bazı tavizlerde bu· 
lurunllftlll'. Bu tavi•ler İse ~imdi Bulırar 
eiy-tinl felce uiratm14 bulurunaktads. 

[ Baııarafı 1. ci Sahijcde ) 
hedcli ıki müttefik memlckelln mü;te
rek rocniaatlcrini nliıkadaı; eden mese
leler üzerinde gBrüşmeler olacagı tar
zında yapılan beyanat z.iy;ıretin uyan
dırClığı uınuıni alakayı tatmin edecek 
mahiyette d~ildir. Seyahat hakkında 
elde edilen mallimatm sarih olmaması
na rağmen bu seyahatin hfüfüelerln sey-
ri üzerinde büyük bir tesiri olnca/!ı tah- BALKANLARDA VAZIYET ACiL 
tnJn • me\:tedir. Loodn, 27 (A.A) - Taymisln dip-

SURPRIZLE KAR il.AŞMAMAK lomatik ırıuharriri ya%1J'or: 
tÇIN Balbnlar meselesi azalı prl. meoe· 
Londra 27 (A.A) - MiL'ltakil Fl'3D..>ız leolnden daha acildir. Buigarlotanın Al-

ajansı bildiriyor. Alman tehdidi halkan- manlar tarafından hemen İşi'al edilmek 
tarda ve Trablusta bal'iz bir şekil alma- teblike•i karıwnda lnıriltereniıı aiyase
la b~ladıAı bir sırada İngiliz. ı·kaliain ti ve Yunaniatanın müdafaa siyaseti ile 
Ankarada Tllrk devlet ııdJıınlarivl yap- T'.td.Y-in Balkan oi.:rueti 11.-İ loat
bğı görllşmelori gazeteler 1rıglltcre ile rilatı alenen bildiri!-= Bulpriılan 
ınUtk!iklerinlo fena bir sürprizle kal'- lan itibarile vuihU.. Fakat bmnm tefer
fl~ınak istemediklerini gBsteren mil- !~terenin menfaatlerine k&l'fı bir Al
hlm bir tetebbils olarak teltılütl ediyor- man üsaü olarak kullanmadıkça lnııiliz 
lar. Roma ve Berlinln tebliğlerind• pek hlilriiımeti Bıııli:arl anın bitarDfltima ri
bllyllk österilen Alınan kıtal:ırının aye4 edecektir. 
Tnıblusta görUnmesi bir vakıadır Yuaanittaa Alınan trhditleri lu"lllln· 

.AT,11.tAN MAKSATLARI da a:zimli bir hattı hareket takip etrnr.k· 
TüRKIYE VE SOVYErLER tedir ve lqiltereden tam bir müzaheret 
Toı mi.< gazetesi divor ki: Bu hareket- ıöreceiindeıı enıindir. Diğer tııraftan 

le Al!Illllllann VaveU kuvvetlerini Llb- Türldye t.aamıza uğrana kendini miida· 
yada tutarak cloğruclan do~a Tiirkl- faa etmek azmini askeri taabhiitleriııe 
ye ve Yuruuılstanı tı-hdide ça~tılı:ları aadaltatioi ve emni,.et mmtalcamıdalri 
ıınlaşılıyor Bu tehdit lngillı. • Türk bir tehdide liıkeyt kabnıyacağmı tekrar 
lmnfera ının ruhunu U-~ll etmektedir. etmistir. 
IDtl~r ıısk~rl harekete geçnu.-1 bal- TIJRK ASKERLERi TRAKYA 
laml>n propaganda ifo knzann ,~ (n· HUDUDUNDA 
lı§maktadır. lnıdltcre Türklvenin bütün Londra. 27 (A.A) - Ta7miı gaze 
teahb"fTPrf1 1P c;:lr~1lmaz ıı;._ıdak:ıtinl bil- h~sinin siyasi muhabiri Bulgar - Yunan 
mektedlr hudımdaki Rado;ı dağlannın bir AI-

Sovv<-tlorın harbe girmek ilıtınıali.niıı onan ileri hareketini naaıl mü~küliıta uğ-
~alf olnııısı Türkleri hayatlarına kaste- "atacaimı ehemmiyetle kaydettikten 
den t<-Mil.-•IPte karşı mukavemet atim- 1 •onra di,.or ki: 
lerlnl en knt'l bir S<:kilde ifaya M"V· Bulprlar 1918 de lngiliz hava kuv-
k.ebnektedlr-. vetlerinin ba.slanına uğramıs.!ardı. 

DEYLt TELGRAFIN Ni,...• Kronik• ıruote•i de ,öyle ya-
M'OTALEALARI ZIJ'OI'' 
Londr.ı 27 (A.A) - cDevli Td~rab Yunanlılarla Türkler arı ... ada bir as-

gazetesinin dinlomatilc muhabiri su mil- keri anlatma vardır. Türk a.kerleri 
taleaları yUriltUyor'. }{ori,ive nazırı B. Trakya hududunda tahıit edilmiş bulu· 
Antcınl F.dcsıle lmpar~ı.,-ı .. ı.: ıı ne! kıır- IHIJ'Of'. Dii°'" waftıuı ır"neral Katru. 
mav başkanı general D;fJ"ju Ank:ıra 5e- menzisi ve Yeni Zelanda hükümeü 
:yah•tlerl klnw!yi hayrel~ dil<ilrmenıi<- kendilerine ait kıtaları her ban<ı;İ cephe
tir. Rununla beraber lıonmımabrın m•· de ohraa olsun g.•nenol Vavrlin emri 
hlyeti hakkında bir •ey siwfoncınlvcce- ne vermitlerdir. 
ğl ve Ankara müzakerelerinin nclicosi- BULGARiSTA. D LM.\.' 
nin sirndid""' t.'lımln rdn ...,t,·~ j,.;_ ,\SKERi YOKMUŞ 
kArdır Solya, 2 7 ( ,\.,<\) -- Rulı::ar matbu-

Tunıının şimal kıyısınduki Nazi or- •I idaresi 12 bin ki~ilik bir Alman kıla· 
.:tuları. harekete gectt "" bunhnn Bul- asının Bulıı:ar tana ıı:e~t vJ kabcrinl tok· 
garbtanda ilerlemesi bir l<ı! kbn fark- zip eııni tir. Bulgar• t.>nda Alman kıt•· 
sız olursa Sofyada:ki tnr:ili.,. ')rfa e-lı;:i<:1 ları bulundu~t. hi\heri de ny-ql sur~tle: 
pavltahtı tl"rked"Cek ve Londradalı:; t•kzin edilm1:kı .. dir. 
Bıılou elci d" nasaoorlu verill'<'<:k- t\LMAN TF.KZil'LFJU 
Ur. Bu takdlrd" Bul<'ari<tıın dü•man 1<- Radvo ıraz•tesinP göre ...., bir kac 
gali altında bir meml.,ket ohrok llAn aiind.,..h<orl Alman kavnaklan Buloa
edflocek ve bu duruma ııöre ha71 ı1in!o- rlatanda aaker bulundt•mmu tekzibe 
Dlati"k veı askr-r1 t.edhh·lf>r alın~rJ1\.h1' haJt1amnıt .. t"dıra Halbn~i Alman kayn...k· 

Bule:arlatllOda ve Romanvnda e:ittik- lan şimdiye kadn Bulgariatana kaq> 
çe artan bir m !'akla bu t•dbirl•rin nıa- Alman hazırlıkları etra(ında lnıriliz kay
blyetl .sorulmakt:ıdır. Di~er taraftan naHıın tarafından verilen haberler mü
JJul~ar Zlraat nazırı, Jlul<ıar bUkümcll- nas~hetiyle aülıiıtil nnı!ıafua f'tmekl! 
tıln ııayl!.Slnln Bul"8rl<tanı harp harlrln- idi. Bir kaç ııündenberi bu memleket~ 
de tııtmak oldu~nıı bevan ptm}<tlr. Fe- vani Bulııaristaoa a.sker göııderilnıe•inin 
kat Bnlınırlstan Almnn l•onllnl kabııl et- bahi< mevzuu ol•mı,yaca\iıru yazmalıta
t!l!I takdirde Jıarp har1"1 !tal"'ası k•ndl- dırlar. 
si leln cok ırllc olacaktır Su takdirde in •ili• kayn,ııkları be •ivil kıvafetin
Bul<!Dr hOknmetl ve mil!P{! l'""Pn lıll- d., Almanlııtı<ı kafile balind~ B"hari • 
yUk harpte Almanya tarafına iltih.~k et- tana a:ircJiJdeı:.'n,I, tavvare mtydanlarını 
mPldı. ul!radıkları 3.kıbet ııibl bir iikı- ~n rindr bulurdurdukbnnı ı.narla lddi· 
bete yine bu defaki tavril harek.-tlm- a rtmektrdirler. lııglltcrcyc öre Bu?ıı•· 
nln n~ olarak maruz kalacalcfar- ristan hükümeti kendi.tini Ahnanlarn Q 

vn:rRT<:ı'A kadar teslim etml~t!r lı aml hareket 
aır. • -bestlsinl kaybetm~tir. lneiherenln 

Londra 2'1 (A.A) - L•fkosadan nlı- RuJ.,arfstanla alyas! ml!nuebetlerl 1ı:.,.. 
nan bir bal>eff ııl!rı> ln.tlt....., halicly~ •ilmiı değildir Siv.,.İ mfına.ekt:~rin 
nazın Türkiyeve l'Plirken Kıbnsa kısa kesilm .. i "" elçilik erkanının hareketi 
bir ziyaret yapnııstır. hu U'IUnda karar ltıih•zı lngili7 .,.firine 

Akdenhdr ve orta oarktaa 

r S.o+rr,..nft 1 r: -: ... t.i.f,..Jo l 
olduitu -...ı. Nil .,..cJ.,.., .ı, ,,.ı.;t h•
be-~miıttit". ı:ı:~cruin;.., •u~•h•"il•n be
ri .-,en Üç !Pfta a..ı.ncı. Dll>ıu,...ı,....., 

iatf.llc etmlt oTıııır t11nkt.-.r tamir ..d;lmia. 
i.,_ we t..ro rnıa"-"wıM taa-.ııd'"' ev
Vf"Rti "'ilctara alc.•"'mt•tw. 8G ,.,iidcl ... • 
~..ı. fn.lli• l<>telan tl' istirııhat et
mi•1....diT. 

bıralr:,lmı. ttr. 

-----·---·-
AVVS!'.TPA.,.VJl 
Jla..c:vPfdlinin b<?vanatı 
Londra 27 ( A.A) - A \'llllt11'1'1ya b;ı.•-

,·ekili B. 1\!rn7.İ" J.A>ndraı.1a bir nutuk 
irat e<lt"rl"k Ahnan1arın me;.Jı:enl.-ri tah
rip etrnekl hir ey ~azann\ad1klarını 
\'C Londra ki h:ısanıı h rbın c<'r<")"llnt 
tarr.ına nisher-t~n nz ol<lu~unu sXvl~mi ... 
tir. Avusturtll},ının hanı u:'ırunda r..a.tf
e1tiii mcsahılo ııl'\ncosı.:ı'"'il yn.nlJl 1>i.c. 
vekil 400 bin ki~;nin harp mOhiınmatı 
lına1iıtında calı~tıPınt VP bu aclf'd:in senr 
<Onunda 600 hin klsivl bulace\!ını ve fa
kat o zaınnn l>una· lti1un1 kal'l,ıy~cat'.ı! 
kanruıtini !r.har etmi•tir. 

rEHI ASIR 28SURAT CUMA 

ŞEHİR HABERLERİ 
Ankara 
(,.örüşmeleri 

lzmirde bir 
tramvay ara
bası yapıldı 

-o>---

İlrtiyGÇ nJsbetinde 
yenileri de 
-yepıfabileceır •• 

--<>-
İzınir tran1vay ve elt"ktrik. airkeli haıp 

hali e~bebiyle Bclçilcad'n veya ,...;r yer
lerden elektrikli traınvay arabası actir
meğe imk:ın bulamadıi'.ıDdan mevcut 
tranıvay modeli nazarı dikkate alınarak 
Türk san'atkilrlarına yeni tramvBy aTl\

balan &ipari, edilmiştir. 
Bir Tiak aım'aıkdrı, tıpki Avrupadan 

ı:('len traruvay arabaları e"linde bir 
araba ynpnn,tır. hu yerli tramvay araba· 
sr hir nafıa heyeti Öniind~ tecrübe edi· 
lecek, ondan sonra sefere baş}ıyacakttr. 
ihtiyaç n.bbctind izmirde yeni tram .. 
" .. ay tt.rJ.Lalaıı da imal edilebilecr:ktir 

------

Tek tip ekmeğe doğru 
X•X<--~---~---

Bir çuval una 11 lira 10 
kuruş fiat konuldu 

------lr4X•-------
y eni tip ekmek fiatı Lcu-ı ola. 

edilecek cak, bu~üıı tespit 

Bu görüsmelerde ~l:ac~ 
yırlı kar~rların heı şe,,Jetl 
""' bir aiipri:z: ihtimalini " 
uh mahiyette olacağı 
lıahtır. 

[ H~•tnm)• 1. el S4htf-" 
ri.· . iya. timiıirı dürü Uiliiinü .. 
dıh&uıa hizmet )·olunda ,ar! 
ı?a;rrdll'rin sanıimilij':in.i İ);Ce 
lanlır. Türk • Dulııar deklarasY 
ha kabil propa(Boda OY1tnlanna 
kapamıstır. 

('ör{il 'on nutkunda Cenubi 
.ı\vnıpu n1cm1ekt"tleriniı• birer 
mih\·erin aiınn dliscrck parça'·•·•. '-1 

'>akınıııadıklan takdirde O., 
rioll:mda , . .,, lklt;ika ııt lıasin iltı, Dün öğleden evvd bd.,dfyedc vali- Kazal.rla nahlye v .. kö,.lerhı 1111 ilı- """ 
ug-rı.'·acakl:ırun , .... bir k~rrc bu CiP"' 

n1izin huzuriyle un i,leri etrafında bir tiyaçları da temin edilmiş bulunmakta· ,.jyet trıhatltlüs cttiktl'n ~oıır::ı 
toplanh yapılm-, bu toplantıya fabri- dır 

''f' • ... aatinin çu.la<"ab uuııant hıyin ,e. 
lı:atörlerlc toprak ofisi müşaviri B. Atıf Bugün alınacak tek ekmek tipi unu .ınıcnin iiııkinr ufnıadığmı 5ı;yl 
qtirAk etmi !erdir. ile belediyemiz nümone ekmekleri imal Ru llÖZIİ!r üplır cmez · 

lçllmada tek tip ekmek imalinde kul- ettirecclı:tir. ın111ıh-c • taa eok _.,.._ -· • 
lanıl-.ak unların liotini tesbi~ için uzun Fırıncılar bugün belediyede toplana· 'ladcı•e tehlike.\ i isard etmi , 
ınüzakereler c~reyan ctn1iş ve netle.ede rak ekmek iti hakkında bir karara vam- Jnilletl('rinc taarruza bo.rwı , 
bir çuval una on bir lira on kuru!,' fiat cııklar, fınn~ara verilecek kazanç nis- ?.arurctinde olduklarım. kınını İ~ 
konu.ima tur. beti teabit ~lecektir. Ondan sonra ela lıii ·ı,,n,lı; ·;nü bir"'.' 

Dün alqnm ııaet 16 da fiat murakabe yine bu akşam belediıre daimt encilme- 1 lıın...tlcı irm ri iap etti~iıll 
komisyonu v111linin riya~etinde mıntaka ni toplanarak <-:kme~in fiatini tewbit tırlafın1\tı. Rueiin a''llİ 'foiizll'rİ tekti' 

B. CELAL BAYAR ticaret müdürlüğünde toplanarak ayni edecektir. nıek kahildir. 
mevzu üzerinde görüşmelerde bulunmuı Omit edildiİİjne ııöre elmıek fiAti bir Bilinen şey udur: 

XARŞIY AKADA.. , .• mühim kararlar ittihaz olunmuştur. hayli tenzil edilmı, olacaktır. Türkiye • Bul~aristao ara ııı~ 
.Şehrlmizoc bulunan İzmir mebus'' ;ı. ... ----------------- mi IOCıl\;ız pakb mahiyetinde bır 

bık başYPkil B. Celal B:ıyar ,.o mebus K ){ - ı luk deklarasyonu nnlıl:. Fakat bel 
n. Rah··ııi GökC"n Knr~ıyaka),.a g:idC'rt"'!" arışı yac ar 1.1.irasyon B İkanlara sarkmak . 
•ctkikııtta bulunnıu.,ıar ,.e bu ardda tclılikeı·i uzaklaştırmış delildir. 
\ıalkeviui ziyaret el.m~ler, Karşıyakalı- !arın dıpndan ı:clen tchlikr hakidit-
larla göriı:;erek .'.lzı ihtiyaçlarını te~bll ---------x.,x•---------- tc Ankarada hu tehlike bütan 

•tn.Hc·~i-r ---- Belediyece kanuni ta- ;:~"~~~~;' ihtimalleriyle mlitnlıia 
VİLAYET MECLİSİ Amerikan kaynolmdan gelen~ 
Bugün toplanıyor.. k•b t t ) be..ter Bnll(llristanı istlliı için 
Vilay._t umunü rnC"ClL>i buı;ii.a s:ıal 1 a yap ırı ıyor erkitnılıarbi,·esince yanılmakta 

14 ıe ,'iÜoyet onunda toplanacaktır. zırlıklarm ikmal edildllthıdeu 
B 1 ·•- b' · ı } _,.kalı ba7 mektedir. Ballrunlarm bir vıldırı111 

u top ant.<>a ıitçc I~ r c ..... .ı ------x.x:------- bi ııref.,,,inde olduiiu hissini ··enıı~ 
,,üzalı:erd r rereyan edecE"ktir. İstanlJuJ IJeledlyesi Jrooperatlfinin yajları S.... lıo habukrin Almanlar tararın.ı-. 

hat 11eııaıetınln formiilüne uygun değil ::::ı~";:'.~' \e \O\ılm olma." da Yeni otontobH 11e 
Kamyon liistifılerı 
l\tıotaka fü-.ıret mUdürltiğU, İ1'mire 

~den 200 adet Dtomobil ve kamyon Uls
liğiıUn acent ler ara!'1iında tevzii işini 
\'lpmıstır. Bunların satış fiatleri de tcs
bit l'<li1'.ıistir. 

------
Gelenler, G!denıer .. 

lzmir mebusu Bo.. Şehime Yunus ,.a 
&lıkesir mebusu B. Hacim Muhittin 
Çanklı Ankaradan hrlmlze gl•lmi ·~"'" 
dir. Siva.• mebusu B. Mitbat ~ükril Blc
ıla ve tznılr m<busu B. K&.mil Dursun 
Anlrar&ya. Samsun mcbw.-u B. R~ni 
Barkın Manisa.ya gitmişlerdir. 

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

Emııiyet cirnirf geldi •• 
Ankara ııol emtitlbUnde yi.il=k ih

ti.-.as ku~unu 1nuvaHak1yetle ikınal 
cdm tınnıyet amiri lsm.ıil Hakkı Aktaş 
avdC'"t c.:ler~k 1o•aı:i[esine ha~1atruştır 

H. _ •'met ıronağı 
tamü- edilecefı .. 
lzmir hükUuıet konajıoın tamiri içhı 

ihale yapılır.asına Heyeti vekilece milsa
ad" edildil"i Nafıa vck.'ıletinden vil«yete 
tcbli~ edil:ni,ı\ir. 

----------
Vel:ôlet emrine alındı.. 

Vi!lyL>tçe y. pılan teftiş neticesinde iş
len el "ckllrilen nüfus dairesi kAtiple
rinden Agfıh Gilzer'in görülen lüzuma 
binaen bu kerre de Vekllet cmri:ıe. alın· 
iığ habor alınmıştır. 

~--- ........ ----
ZABITADA 

Sinemalla bir hadise .. 
Yeni sin"""'da Mahir Kar.ıealar adın

rıa bir ııenç, 16 ya.,mcla Bediaya sarkın· 
tılık e1 ti~i ve buna mani olmak L'tiycıı 
<;İnl'n1a n .i.lcfüritne- h.akıu·et eyletli"i icl
dia~h·l tı:t 1 u-ş:tur. 

. Cirlrin-bir l1Glı'a.. 
lkicl'S!neliktt> Ilacı Süleyman soka .. 

'!ın<la M•J.'Ol oıilu Kazım. 15 yaşın•la Gül· 
•cfa ai!mda bir kızn izdİ\'8Ç wac!iyle ta
arruzda bulundui;u •ilı:Avet ~ildi~inden 
tutulmustur. 

clotanbul beledlyeııi memurlar koo· Bu itibarla lmıir bclediyeoi. mezkür Dıılııar kolJll>Ulanmmn sulh ;.,ı 
peratif~ adı altında pl,.asaya çık.anlan ,.ağlann izmirdc ""hflnı menneylediği tinden E'miniz. Bununla beralı<'r f. 
ve ucuz fiatle aatılan yağlar meeelesi gibi takibata da girişmiştir. lzmir bele- lıır Dııl~arislanı istilaya kalkışırıars' 
lzmir belediyesince daha ciddi bir su· diyelerinden sonra Bursa belediy"8i de \llZİyct alanıllardır! 1\tüstc•·Uy~ 
re"tte takip edilmeğe ba~lanmıştır. bu yağların aatııını menne-ylemittir. tarını a(&C'P.k nu. yok~ L"llptyı 

Halen lzmir belediyesinin elinde üç Fakat alakadarlar bu yaf:lan diğer mıdır? 
parti yağ muamelesi vudır. Bunların yerlerde halen oatı~a çıkarmağa devarr Bulırnrislanııı. mubdderatııu 1 
her Üçil de c!.tanbu.I beledi)·csi koope- etmektedirler. diren hu derece bayııtl bir mc•-.U 
ralifi> damgaoı altında piyasaya çıkan- lstanbul belediyesi memurlar koopc- •ısınıla istilanın hııdutsuı felikeılel 
lan yağlara aittir. Bu üç parti ayn ayrı ratifi yağlarının lzmir belediıre kimya· lırap)nr \'e mahrumiyeUerinl 
tahlil edilmif, he.• üçünün de tahlil neti- haneainde tahili edilerek beğenildiifi edecek mc\lude olmalarlDJ temenni 
cesi ba~ka başka çıkmıştır. ve "8lışa çıkarılması muvafık görüldüğü riz. Diz su kauaatteyiz ki Bul1!11 
Şaynı dikkat görülen bu kaliı..- ayrılığı hakkınd~ ali.kadar kimselerln yaptıkları \'O Yuı:oslnvya, bizim gibi taarruU 

üzerinde tetkikler yapılmaktadır.verilen ilanlardao belediyemizin malOmah yok- yun ci!rncmek o:anini ~östcrirlcrsı> 
malü""'ta göre sıhhat vekaletinin bu ka- tur. manva Balkanlarda se(er aç 'IJ 
bil yağlar hakkında bir formülü vardır Şimdiki tahlil ncliceai i,.i değildir. nalkan yarını adası rehenrıenl bir 
ve lıtanbul kooper tifinin yağları bu ve belediye halkın yiyecek maddeleri '~ettı yuvarlanmaktan lrurtulacaktıf ... 
formule uyıııır: değildir. üzerinde çok hassas davranmaktadır. Sofya \·c Bclımıdın kat'i bra 

"eniiz bibnivoı·ıız. Bu sebepledir Jd 

Arnavutlukta haoalat 
fena gidiyor cok • 

[ Ba•ta•afı 1 el Sn1ı;f~de 1 
Kahire orta fark lnırillı bava kuvvetleri 
karaııibmın tebllii: 

Biiylik Britanya ... va lonve4leri Ya
nan ordUIUnU himaye için Arnavutlukta 
Buni ve Fieri civannda ltalyanlanıı 
~i lıararPJ-, motö-lü kollanmı, 
askeri kamplara şiddetli pike hücumla
" yap1DJ41ardır. 

Avlonya açU1annda L"Şe gemileri ka
filesine ve bir gambota mitralyöz ate
~iyle taanuz edilmiştir. 

iNCILTERE HAVA 
HOCUMLARI 
Atlna, 2 7 (A.A) - Yunani.tandakl 

lnıriliı hava kuvvetlerinin tebliii: 
Havanın fena olmasına ve dü~anın 

tidJetU hava dafi at~ne raiim- lngillı 
bombardırwın tayyareleri yanlarında 
""T"' ta:vyareleri de olduğu halde Tepe· 
delen • Kili.oura yolu üzerinde düımanın 
a•keri binalarını. motörlü nakliye kol
lannı ve askt'r tec~mmulcrini bombala· 
mışlardır, 

Mei• adasının i~ğa
t;ndeki ehemmiyet 

[ Baı;tarafı 1. cı Sa1rifede 1 
»İzden taarruzla zaplettikleri Meis ada
" bizim sahillerirnlıde Kaş kasabası kar
•ısına düşmeklrdir, Nüfusu 2 bin lci.ji
den biraz fazladır. Ada halkının e!tscrı
si Yunonlıdır. ltalyanların burada hafif 
bir ınuhafa?.a kuvveti vardı. Ada takri· 
ben 18 kilometre murabbaındadır. Y.ıW 
Marınarndaki büyi.ik adadan biraz bfi.. 
yükçedir. Rodostan mesafe.si 70 nıildfr. 

'ün ihtimalleri derpiş etmek ruecb 
•ini du\ ınaktayıı. J_ 

Ilü\ iik mlittdil<lmlzin mümtaz 
•ncssilleriyle Ankaracla yapılan ~ 
1nel••rdc alınacak lıavırh kanırlarıt!' 
""l·den en·el hir siirpm ihtinıaliol J 
lirecck malıivctle olacab mıılıakl<V' 

SEVKEr sır.od _, ___ _ 
Pazar ~ünii yapıtı• 

cak müsahakalat 
ttalyanların Kaswllerizo ismini verdik- Alta" • Demirs
leri ME"isi ele geçirm"l<le lngillzler Ak- .7 ....._.. 

deniz b&kimlyetinde bir adım daha at- fıcıır,sda.pvorlar .. 
mıslardır. İtalyanlar son zamanlarda 12 Kır Jrosusa.. ~ 
edalardan İngiliz üslerine hava taarrıu- lzmir Halkevi kup- için altı ~ 
len yapamaz olmuşlardı. Bu yakmlard• ra•ında yapılacak lıınova müoabel"" 
Alman hava kuvvetlerinin bu adalan ' 
basa.malı: olarak kullandıkları anlaşıldı , ııelecek haftaya tehir adilıni4tlt'· t 
Meioln deniz ve ruwa kuvvetleri bakı- Bu hafta izmir tampiyonu Altd lf. 
mmdaıi büyük ehemmiyeti yoktur, Ac!a- \ımı ile Deminıpor takımı nruıob ~ 

1 ·usi bir miisabak.a yapılacaktır. _-_11 
da iki telsiz istMYonu, iki yera lı tayy:ı- L-!ıY, 

1 . 1 h da yapılacak olan bu müsaDI'-:-~ re hangarı ve deniz tayyare eri inı~ yer- ~ ah ..,...... 
!eri vardır. Meisi elde etmekle tnıtifü- \(tay takımında renerb çeden ~ 
!er 12 adayı yakından kontrol etmek v• '< ılübüne avdet eden Basri ve dı' 

•por takımında ise bölı<e futbol a burada yapılacak hare~t haltlundr V b L d 
zamanında haberdar olmak gibi ehem· ~orii a ap oynayaca .. lu ır. ~ 
miyetli bir mevki elde etmiş oluyorlar Bu mü..,bakadan ene! tehir e ~ 

olan Ateş • Karşıyaka, Altay • G ;/ Yeni Tü.rk. /ngilizmü
zakerelerinin hedef r? Napo/ide 200 bin Al oe, Alta,.· O..mirspo• iklnd tak..O 

•hakalan yapılacaktır. 

man a•keri toplanmış 

ltalvan hava kuvvetlerini aa.fhup 
bartrfne cık,.rm.ı ôlAn ITWi117 h:ıtva fcnv~ 

w-etl""tl ıimd; t1tm forme h1tld""dir. P.t .... 
5f'erin1n İ•nli"der b~ri Sicilva ve Ro
İloıı.;t•lc1 ~Üam&n h~V? fi,.J~rf mi'11cerTf.:ff",.. 
bo""bord•m•n ..Cilmiııt!r B.ır.l•n orl• 
ıp..1rtl\ v11101l~'""k hava t:ıııt1.Truzllln iri.
çok mii"lm ft•lvan V#. Alrnan r. ... 1.,.;rfj .. 
f"oiH-r tavvaTeı..ri ,.,,1, 9ÜnÜ TTahlı1"1' 
<fa •'~dPtl• hnmbıııTdım111n etmt .. 1,.TAir. 

tnı"aratorlulc laııra. d-.i% ve 1ıa ... ~ 
~....,_. ........ ~ .. \ııııri.t. orta..,.._ 

Banyonun fd de öldü.-
ta ı-'"" · Alıo ıı... 1-iôvi~ .,.;1ı:y.,. Çeşme kala.sının Ilıca köyünde yet
ta ....di•eye dü•i'....,,5.ti'• <'" .ı.:; bu su· mi~ y3'juula Halil Baykan adında bir 
·-tJ.. A""-hır, ilıl ce,.t:•d" """"" ~ ıat eviruH<i banyoya ~ ,.e orada o1-
ı- aı.-ktaıa -ve tnıiliz imn.•••t,,.tu- tuü:;Lilr. ölümün !<alp scktr.oinclen vah 
fwtmı eifu •-ol bir vuo'"hı ,,,..ı;ı. ıı- olduitu anla~ılmıı;tır_ 
kacınm arasmda blanld.......lan lı:orlı:· 

[ ~fı 1. ci Sıı1ıifed~ l 
şark orduları başlr.umandouı ıreneral V&
velle ıöıiişül.dülten aonra karar veril· 
mı.tir. 
Buı miişahitlere göre ioe rıeyahat oon 

dakikada düıünülmüıtür. 
Almanlan karplamak içla Tlirk Ol'du-

HALKEVI KiR KOŞUL.ARI ~ 
7500 metre mesarede ya.pıl...,..k o~ 

r Fl••••rnfı , "1 .C:nhif~de 1 •,u ko~uya pazar Riinü •abahı saat 1 dl. 
velinin NapoU civarında top)uımlf ol da Halkevindeıı başlanacak atodr-..ı 
d.,;;,mu oö,.ı~.ı....ıır. ~ıdilerek orada bir tur alın<lılı:tan ,,., 

Vadnı>ton, 27 (A.A) - G•......,.,,... -ıih•veı verileockth. ~ 
ııön B. Hitlerin aon nutku A1nwı bav' Ko,uya ;ıireceic olan ateltler ~..ti 
kuvvetlerinin harbm neticesi ii.ıerind• <aat 1 O da Halkevl bina mda toı>i""' 

.....ır .... dırlar. COCIJKURIMl%1 
- Boılııariatanda bir bareket J'1lPm&
.. -- babia cl.jildir. Türk ord11111 
her balumduı mlil<..,,,,.)dir. Tdrlderln 

miienlr ohnaclıiımo mnnı bir itiraftır •aklardır. _____ ,/ 
ELHAMRA Sinemasında 

Bagiin matinelerden itibaren 
Gilwlllğine, Nefasetine, HarikuLiJ !iğim> asla ılo.·ulmaz iki şa~ ilm 

RfRDEN 

ı- EL \.EDA GENÇLİK 
TRA!·sızc.\ SöZLu 

Yaratanlar' ROBERT DONA' - GRE!ffi GARSON 

2 - BİLLUR KOŞK 
TABU hENKJ.... 

Yaratanlar. Ju<t) Garland - Fraııck Morgan. Jııck Ilaley 
FOKS JURNAL'da en son ve en milhun b..rp haberleri 
~.war: Elveda Gençlilı: 1.30 - 5.30 - 9.3() da 

Billur Kl!flı; 3.30 - 7:,1) da ~. 
Cumartesi ve Pazar 11.30 da i.15ve cansı vardır. 
DtKKAT· JL.-r :ın ilk 9'.'llD!larda ucuz fiatlerle 2 fil.n. 

Honl büyiitıelirn1 •• 
Bılgi ile b~kıııı çocuğun sıhhatini te

min ctm.-kk h<oraber bakım 1.ahmetinl 
de yanya indirir. Çocuğunuzun kaç ay
lık olduğunu ve 6 ktıt'illjluk posta pulu 
ile :ıdreslniıi bize bildiriniz. Size (ba
k un i>ğüt) lerimlzden gönderelim. 

emniyetlerini kon:anak ve taahhütlerin! 
ifa ebnek için bafh vautalan da .,,..._ 
c1ıı. 

1917 de :raPılaa ,;ddetli d<>Dizaltı bar 
bı Kay-e zaferi temin edemediiii ıriJ. · 
bugün de vaziyetin d~eslne oeber 

Çorıık e•irıwme kunımu G. merkezi 
ANKARA 

Or-han Ural 
Karilıatiir albiind 

Renkli bir kapak içinde, siyad, içti
mai. zarif nUktel' vi!zJc...,., karlka
tilrkTle ... 

voktur. 

Tayyare Sineması Ti: 3646 
Bu hafta iki mllhim filıu birden 

FRANSIZCA SöZL'O' 

1 - Verdi ,-e aşklan 
Cihan ""Datkhının hayatını, aşk lııunı, eserler!ni gösteren 

müzikal film 
()yruyaniar: GABY MORLA Y • Bonjamlno Gigli, MARIA 

artistik ve 

CEBOTARI 

• Çıkb - 2 - Kim ölecek kim dönecek 
Bütün müvezziler ve !,.yilerd~ Fransızca ailz!U he)"'caDlı, meraklı sergl1zeşt filmi Oyıı.ıyanlar: CHESTER 
btevinl:z:. MORRtS - LU CtI. BALL 

rtArJ (•) lıWiijtwa Oyun .saatleri: Kllıl öLECEK: 2~~.15 VER.Dl: 3,30-6,,B-9.45 

.................. '50·1·) ........ • 

. 
Bor~a 
~---·- -OzttM 

10~ F•n f Ban. 
47 Fo;k 
15 t\--H•~k 
1~ il:. Taner 

177 Yeldln 
"<~"n\ DUnl<ü v<>ld'ın 

'"'n7l U Yekun 
No. 1 

8 
9 

No. 
No. 
No. 
No. 

10 
11 

Z. YACI 
?n.000 kilo 

ZAHiRE 
2.1 ton Fnsulya 

200 ç. Susam 

:;() 

17 50 
16 75 
24 



?ııı SU B A T C U M A l9ıft 

ltii 2'. C. ZiRA.AT BAHKASI KEMALPAŞA :.:!AHSl'::!!" : 
Yll 'l'ııalıhııt tt Adı Soyadı Mev!dl M.M. 

Senet No. B 3676 
172 Klhya ~u SillcY· Boz yllrÜk 

mnn Kıvrak 
l 12 Kahya oğlu SüleY· Kasar 

man Kıvrak 
132 Mustafa 0 Aju Uilııu inlik 

Cil 
18ı Mustafa oğlu Hilıni Sulukta 

Arınuuu Bağ 

~uUu 

~u 

Cil 
209 .Mustafa O. M.elunet 

.,,. karım Fatma Kavas 
• 209 l\ıu .. ııtafa O. Mehmet 

ve kansı Fatma Kavas 
209 Mus.afa O. Mehmet 

ve bnsı Fatma Kavu 

ıto.,·vaıı kıran nanı diğer , .. 
Cukur balt I aı: 

lıa.uttu 

~tlu 

~UUu 

~utlu 

.\rınutıu 

Hayvan kıran nanı 
diiler ÇUkur bol': 
Boı Yilrl.lk 

20t Mustala o. Melunet Ha\•vaıı kının 
WI karım !'atma JUVd 

209 Muatafa O. Mehmet P"<;a tim•n 
ve kana Fatma KavM 

188 

us 
116 

186 

45 

237 

Hasan km Razjye 
Tekin 

Mustafa oğlu Hüse
yin Ka\•SS 

Ha=antepc 

ITunnanteııc 

Dere af:zı 

Dere ııi!zı 

Bo7. vi.i riik 

Arla kı 

Ba! 

~4 "'eı uıı 

~Utlu 237 

Veli evlltlan Ali ve 
Alunet ve ()scan 

ve Nazmiye 
Veli evlatları Ali ve 

Ahmet ve Osman 
ve Nazmiye 

Mıohınet kızı Cül· 
süm Hannan 

Mehmet kızı Ctil· 
sUro Harman 

Ahmet kı7.ı Ay"' ve 
kıocast Emin o!ılu 

Ahmet Altıok 
Ahmet kızı Ayşe ve 
)cocası Emin oi(1.u 

Ahmet Altıok 
Ahmet laa Ayşe ve 
kocası F.ınin ~ 

Ahmet Altıok 

Arla 1cı Bn~, !)G ele :? 1 clını! 

'"rınutlu 

\\rıııutıu 

\\rıııuııu 

1ll4 

'1.94 

lif 

'l\rıııutta • 137 

~utlu 

ltmutıu 

~utlu 

1.rıııutıu 

hutıu 

İuınut111 

İ\nııutlu 

Annutlu. 
'.Armutlu 

~utlu 

Armutlu 

~-
~nnutlu 

Annutla 

'Annutlu 

-utlu 

~u 

Cam bel 

137 

261 

!81 

268 

117 

117 

232 

.259 

259 
259 

300 

271 

133 

133 

133 

ıss 

135 

210 

ili 

nı 

210 

ııo 

206 

Hüscyill kıZl Hatıce 
ArıcıoiUu 

Hüseyin kızı Hatice 
Arıcıo~u 

Halil O. Mw;fofa 
~ 

Sllkrll Seker 

Sükrü Seker 

Şükriye Efe 

Fatma Cin 

lılustafa kızı Zeynep 
Binci 

Kasap Halil K. Hali· 
me Arslan 

İbrahim 

İbrahim 

İbrahlm 

oıtlu Salih 
Sevinç 

oltlu Salih 
Sevinç 

ollu Salih 
Sevinç 

l(ehmet zevcesi Ay· 
"' ve Halil Nl· 
yazier pPhliv:ın 

Mehmet zevcesi ki· 
şe ve Halil NI· 
yazier pehlivan 

Mehmet oğlu Musta· 
fa Durmwı 

Mehmet ol!lu Musta· 
fa Durmwı 

lılelımet oilu Musta· 
fa Durmuıı 

J4ehmet olt1u Musta· 
fa Durmuıı 

Mehmet ol!lu Musta· 
fa Dunnwı 

Halil ollu Ahmet mu 

2CK Halil oğlu Ahmet Ulu 

204 Halil oğlu Ahmet mu 
163 Kerim o~lu Ahmet 

Ak.ııUn 

Kemal~ 35 Bils<yto kızı Sert· 
fe Eroov 

Ke.ınalpqa 261 Durmuıı Ali oğlu Ab 

Pa~ tinıarı 

J{öklük 

Kuyruk pı nr 

C :c.ıne altı 

ıUo , yUı·ük 

1. ı kıran 

! forman lcP<' 

inlik 

Carıııklı 

Paşa timarı 

Uku$ tep..'5İ 

inHk ktrhR tar 
T.,..,..kl! 

Sulukta 

Boz yUri1k 

Paş.a timan 

Pa$a tımarı 

Kemer yanı 

Kemer 

Ada ir;I 

Ada içi 

Pusa Umarı 

Cesıne altı 

Ukuş tepe<;i 

lalan kiran 

Alan kıran 

Pasa tlman 

Evnın ııuıu 

Temurll çay nam 
dllier Armutlu yolu 
A,n~ çayırlar 

Armutlu 
durrahmıın Say~ 

211 Konyalı Mwrtafa la· Kara havrt 
'T.1 Ay,e 

11ağ 

Bno 

Ila!! 

Bağ 

Bal" 

l:lağ 

Ba~ 

!lal! 

Bağ 1. H 

Bait 

Bal "e zeytinlik 

Bal! 

Bal! 

Bal 

Bal! 

1609 

~i57 

1R31l 

4595 

~297 

1838 

1;133 

ss1~ 

5514 

~757 

2757 

h!'il4 

..'528 

1595 

2757 

'1190 

5-000 

3676 

2757 

1836 

1938 

.ıu 76 
1840 

298 

3676 

"1676 

1838 

1595 

5974 

2098 

4595 

7352 

8271 

7352 

l •87 

2068. 

3005 

2757 

5514 

3676 

5514 

3676 

YEHf A.SIR 

Hucıdu . 

Sa- Kıu'&l<aş Huscı tarlası C ı. Kel Ik' ı oglu ll~scyıı. turlası, 
Si. Kı oı;Ju Mu.<tafo wreselen. 
Şa. l"~r~ hav~ <!udu ııhdt "nd kıılan 1>ag C ı. C. rl· 
resel<·ri Si. Akç;ılı l\lcıı· 1ct baf:; Cc TarL<>.>m. 
Şa. Cin oklu Si. Slilr' , , . .\.\•' • avr lan ın ıni Ce. Yol.. 

~a. Yol Ga. Kru p o~lu ~lu!";t<tfa Şı, Iltiseyin Ce Karuküs nglu 
Hi!sCJ'.n .. 
Sa. Alaıvcli Utıf G . Yol Si. Fla>Taktar oğlu Hüseyin c., Kııdı 
o[?lu I\ılehmct Ali 7.P\'C't·si 

Sn. Uılif Ga. 1'nrik Si Kadı .. ;.:hı Mehmet Ali zen·csi Ce. Yürük 
Ahmet 
Şa. Kasap oi:lu Osın:uı Şuııd.i hacı İsmail Ga. Yol Şi. Karakaıi oi:· 
lu lfüseyin simdi Arnavut Nuri Ce. Nur! ~imdi Akçalılann Hilmi. 
Sa. Yol Ga. Şişbacak \•er<>sesi Si. Sataflı Ömer veresesi Ce. Duın· 
bay M ıı..U.fa .. 
Sa. Şataflı oğlu Ömer Ga. Akçalı kerimesi \'e Kara Meınlş o~u 
Osman zt?Vccsi Fatma Si. Topal Yorııiden hacı Atıf efendıy~ ver-e
sesine ııccen lıa~ Cc. Kabıırta\~ hnc-ı Hafız eienclidcn Kayserıll Kır 
sun efendiye ~ec n bağ 
Sa. Ha"'1n Hoca oğlu M llıla Ga. Tarık Ce. Biradurl Cumn .. 

Sa. Örenli Hacı Osınan Ca. Tıırık Si. Sahibi senet BU!x-r o lu 
HUseyin.. . 
Sa. Kaclimen .ahlbi enet clyevm Hilscyin ~lu ~et Ga. Bekir 
al?anın hacı HUsc\in Si. Kadim en kör ol:l u lbrııhim elye\'m Hasan 
Hüseı.~n oilu Ahmet ıCe. Bekir :ıAanın Hacı Hüseyin_ 
Sa. Tarik ''e Musta[a kızı An•· Ga. Tarık Sima! Ha•an Hüseyin 
oal Ahmet Cc. Hü yiı. vjilu Ahmet. 
Sa. M uk:ıddcma Dt>ricili İ;ınaıl elyevın Manis:ılı llaCJ Alım"! ''!" 
r..,.csi Ca. Mukadd~ıııa Ahmet eh•,•vın Kızıl dağlı Sarı Veli :;il. 
lllukaddcma berber M<-lm,et Ali l'l)'C\ın Giritli lfocı ~ız Bckır 
nr "'ı Cr. Mukaddem~ Mnlla Abdullah elye\'111 'Urilk Hacı 
llasaı~ 
:;;a. Tarfü Ga. Ha<·ı Must.alu vcn-sclcrı Si. &kici Mehmc.t \'e Kürt 
0~!11 ıı .. ~hw.C't c._ •. Kt•I F">E'kir o~lu Hü<it:\'u.l ve Rraph Alı .• 

Sa. Tarık Ga. İnce u~lu Hacı Alı kerim ı Hocanın Ali ı 
1\= ıs t i t fendi \'er.!. c c.._~ T·: jr oklu AhıneL 

Hacı 

Sa. Av~e (~a. lla.cı i 1nıl ~i. l{aticr Ce Kırh Mahr,111t. 

Sa. Tonk Ga. Dere Sı. Mihal Cc. Hacı Veli 

8,1. Göreceli H.'lfız Hüseyin Ca. Hacı Hafız Şimal Hacı Süleyman 
\·crcsesi CP. ilacı Ahıııet oğlu l\1ustafa. 

Sa Hacı Hlise~in wı . j Slileynıan. Gd. Saka11! Peh!i''~ oj'(lu 
Wri'SCSi .,e Azmok Si. lıh,,..darlardan Kel Bekir rn;lu Hı~•cyııı ve-
resesi c~. Selim oalu vere-sesi. • .... 
Sa. Yol Ga. Kall\'ed lsmal km Ay •• e ve oğlu o,ınan hugları ::;.ı. 
Kel Bekir o~lu Hacı H(iseyin kansı Fatma ve k_ısm~n hacı ~ 
hcıea veresesi Hacı Si"ılevmruı \'e Aysc ve Emınenın zeytınlıği 
Ce. Yol. 
Sa. Yol Ca. EV\-elce Killoll Hacı simdi Araplı l\fohmcclin tnrla.<ı 
Si. Kirpikli İsmail tArlasa Ce. kısmen vol ve dere. 
SA. Emine .,Jvevm \'3rlsi knrclcşinln oj\lunun Hasan oj\lu Hilscylr. 
hnt!ı Ca. Kadir ustn clvenn cocukları Mehmet ve Muhlttin ba~, 
Si. Hacı Ömerin toi<lu ·M..ıımct elvevm Hacı Osman o~lıı All 
Cc. Yol.. 
Sa. Tarik Ga. Tulıaı ıden metruk elyevm Hacı Dumanın AhuıC't Si. 
Tuhariden metrilk clyevm Hacı Dumanın oı'!lu Ahmet Ce. Ha."'1n 
oJ;.hı Halil 'İbrahim \'C Mehmet.. , 
S . .Mukaddema Osmun halcıı l\lıısn o~lu Ali veresesi Ga. Kı>kııır· 
d Mehmet veı-csck'ri Si. Mukaddema Hacı İbrahim halen Musa 
<*lu Ali vcresl'leri C<ı. Tariklam .. 
Sa. Tarik.Lam Ga. C.ıv Si. Pehliv:ın o~lu Mehmet Ce. Mukaddema 
Hacı Ahmet halen Mehmet vereseleri.. . 
Sa. Saııit Ali kızı Emhıe Ga. Vercseden Mustafa Si. llırnlıim usta 
C<ı. Vercseden Mustafa bafıı_ 
Sa. Hacı Alinin Hacı Hafız Ca. Hacı Melunet veresesi Şi. Vere
den Rizava avnlan mahal Ce. Hacı Ahmet oğlu Mustafa ile İz. 

Jn.irli Ali Ili&A.-
Sa. Bırı.ıd •rl lbı·ulılıu Oa. Babo Abdullah Sl. Bınulerl !brahirn
S. ÜıtinıcU ol:lu Hacı Mehmet AU Ga. Alı Kava. t.arlaoı Si. Yol 
Cc. Müfrez vercseden Rizaya "erilen l:ıak .. 
Sa. Mukaddema A1.man oj':lu 2evcesi Halime elyc\Tıl kızları Halit 
Ga. Tarik Si. Mukaddema Ali kUcük olilu Mehnı t ze\·cesi Atike 
ve Mehmet çavus cly<!vm kuılda~lı Halil Ce. Tarik_ 
Sa. Yol Ca. Vere;eden Kısmen Münire ve kısmeu Abdurrahman 
Si. Hacı Abdurrahman o~lu Dervis Mustafa \'e kısmen verescclrn 
Milnırc Ce. Hacı kuru ~lu Abdurrahmruı veresesi.. , . . 
Sa. Yol Ga. Halit lıev Si Yol kısmen Kel Bekir ba(?ı Ce. Gıritlı 

Salih.. h 1 Si t Sa. Torik Ga. Sahibi fariiı Mehmet ai,'(aya kalan ına a . stirııtl 
mcınıkesi_ • ~l h 
Sa. Kelepirci Mustafa keriınesı Emine Ga. Sumuncu o" u Mc. met 
v<>reseleri Si Abbas oalu Borazan Ömer Ce. Kalıadayı o{?lu Hacı 
Hafız veresesi .. 
Sa. Durmus o~lu Hacı Mehmet Ga. Kadimen Pehlivan oğlu Hu
sev!n Si. Vereseden Hatice hanıma müfrez mahal Ce. Kadimen 
Hacı Mehmet Ali o~lu Ali elvevm Aksekili Hacı Ali vere.esine 
avnlan bal! .. 
Sa. Hemşiresi C.... Btrııderi Emin aga Şi. Pehlivan oglu Hil..eyin 
VN'l'<esi Ce. Biraderi Abdullah. 

Sa. Hacı İbrahim vcrc:;e:>i Ga. Tarik111m Si. Hacı Hafu Musta(a 
veresesi Ce. Hacı ı\li veresesi. 
Sa. Cav Ga. Tarikiam Sl. Hli"<>vin ba~ları Ce. Durmus o~lu 
İbrahim.. ö 
Sa. Kadı of(lu Hacı Mehmet tarlası Ga. Hacı mer $i. Akçalı zev· 
cesi tarlası Ce. Tarikiam-
Şa. Hacı Molla Hüsevin tarla." Ca. Pehlivan oğlu Mehmet ver•·><~ 
.ııi Sı. Kasap oiilu Mehmet t.'flası Ce. Tarikiam .. 
Sa. T1rikiam Ga. Cin o~lu Ali vereseleri baiiı Şi. Aliye sntılan 
12,5 dönUm tarla Ce. l(ırlı Mehmet Alı zevcesi Hatice veresesi. 
$a. Kavas Mustafa cocuklan Mehmet ve Hüseyin ve saire bağlan 
Ga. Aliınenin kızı Dudu ba~ı SL Hacı Ömer o~lu Osman kızı Ha· 
tice ve Osınan damadı Ultif dayı ve oğlu Vusul bağı Ce. Kundu
racı İbrahim u~ta .. 
$a. Kara Osman daınndı Osman zeytinliii Ga. Yol $1. Koca İbra· 
him veresesi kansı Mu1wtrem o~lu İ•mail Ce. Yol. 
Sa. Durmuş oglu Mustafa Ga. Yol Si. Hasan oğlu Ali Ce. Bulııur
cu Hoca Salt cocuklıırı İsmail ve Abdullah. 
Sa. Sinanın Mustafa Ga. Hacı Mahmut oj!lu Yusuf baRı Si. Cam· 
belden bakkal Mustafa ve kısmen Nif c;ııyı $1. İzmirli Ziya bağını 
ayıran delUrmen arıj!L. 
Sa. Yol Ca. Demirli CaY SL Rukiye Ce. Validesi Hatice .. 

Sa. Mustaladan Yahya ÇaVUŞa lıe<:en ba~ Ga. Hafız Haklı:ı zevcesi 
Hafl7.e haltı SL Hafıt Hakkı tarlası Ce. ÜmmU hanım .. 
Sa. ve Ce. Celebi O. Mustafo veresesı Ga. Thrlk Si. Atiye .. 

~nnutlu 211 Konyalı Mu'<tafa kt- Knsar cukuro.. Bal! 8271 Sa. Sun,utu zade Nunet \'e tarik Ga. Kızılcalılı Arif ve Çelebi 
ıı Ayse Mustafa veresesi Si. l(ole oğlu YUSUf Ce. Mustafa kerimesi Atiye .• 

Yukarıda adı ve soyadı yazılı borçluların T. C. Ziraot Baııkıısı Kemalpaşa a!an"1llll olan borçlarından d<'lavı vine hlu.larmda yazılı ~ayri menkulleri 
3202 aayıb kanun hUkUmleri dairesinde (45\ sıUn müddı-t.le ac:ık arttırmaya çıkarılmışbr. · · 

14/4/ 11941 tarihine ı_nü.'ladif paıartc'i günü saat 11 den ooslıyarak 12 de bitecektir. Satılan ııayri menkul bedeli borçluların bankaya olan borçlannı 
kanamaz veva tahrrun l!d.Hen kıymeti bul~ satış on beş ı:lin "°":." 29/(/1941 tarihine mUsadif salı ııfinil ayni saatte ihaletıi yapılarak borçlulara on 
bcs ııtınlUk lhbmarne tebh~ olunur. Bu. mtiddc•t zarfın~a dahi. OOJ:'(; ödenmeıse katı ihale yanılmak Uzenı dosya icra Mldrn!iğine tevdi olunur. İhaleyi 
yapıp yapmamakta banka serbest olup ıhrue ) apıl_mac!ıgı t~dırde mUsteri hiç bir hak ve iddia edeme~. Sadece yatırını., oldu~ depozitoyu ııeri alır. 

• Satıetan miltevellit ınasrallar ve verııı vP <fellalıye ve saır hardar m~lcrive alt olup "8.b• bedeli doğrudan do!!ruva mü"<takri>.in borcuııa mahsup 
olunur. 

Satılmakta olan ııavri menkuller üze~de diğer bir hak ".e. ~lacak i?ıfia edenlerin yirmi lriin zarfında bu haklanna ait vesikalariyle birlikte banka· 
ro.uııı mllracaat etmeleri JAzımdır. Aksi takdirde .haklan .t•JJU sıcilivle aabıt olmadıkca satıs bedellnhı payla.sma<111dan harlı; bırakılır. 

Taliıılerin yüzde -yedi buçuk deııozito akcesıyle blrlıkte mezkQr ııiln ve ıaatte T. C. Ziraat &nkası Kcmalpa şa ajansında hvır bulunmalan ve daha 

SAHiFE J 
:··················································································· ... 

~ Devlet Demir Yollarından i · .•.....•.....•......••..............•.....•........•...•.......•••...••.•.••••••••• .: 
(ODVH ALIHACAK) 

D 0.Y 8 ınc.ı l,.kı.tı< j<oırıı<yonund<ın: 
idaremiz ıhllyacı ç: (Hl!OJ lıra mu\ıa beodelll (~20) l'on odun 'nÜba· 

~ansı aç·k eksiltme;-e .lmm.llınll§tur hruesi '7-:l-9U günU saat 15 le Als.aıcakta 
1. le lıina d lromis:onumuZ<'A ~ .. pılacal!ından isli)'cnlerin (336) liralık M. 
Teminat ma1<buzlaril~ rıuayyen vakit•<.' komi yona ı:elm lerl lü dır. Şartn1>-
ır.e i ijlctm<.' kalcmmdc giirükbilir. 19-21-23-28 r..ıo (416) 

(BALAST ALIHACA.K) 
D.D.Y. 8 incı !şlelml.! koınisyonundan: 
Muhammen deli (6000) lira olan Taran • Ka~ arasındaki ocaklar-

dan iclareınlz l~in Or:aktan çıkarılarak kırmak veya toplayıp i:ırmıılt suretlle 
ibuır edilecek (4000) Ml. Bala.•t kapalı ıı:arf u!rulile ckslltmey konulmuştur, 
ihalesi 7-3-'!IU gtınU lG da Akınca kin ı etme blıusmcla komtqyonumuzca 
yapılacaktır. 

İsteklilerin muarycn gllnde ( 450) liralık M. temln:ıt makb:J>larilc teklif 
mektuplarını .sa.at 15 e kadar komis)'on rcisligin \•ermeleri llznndır, $artna· 
me•i işlctu1c kalmılnden ı.lmabillr. 19-21-25-28 63» (415) 

l>EVl.f;T DEMIRYOLJ.i\RI 8 L ·et İ.ŞLt:'l':\m llIÜDÜRLÜCiONDEN: 
Her ı:iin Basmabancden sa:ıt '71'55 le hııı·ekt-t cdl'l"ek 8.16 da Bonı0\1llya vıı

ran ve Borno\•nclaıı saat 8.25 le han•ket ed rek 8.46 ela Basmııhıın ye · t! len 
trenler 1 /:lfl94 l tıırihinden itibaren işlcıııiyecek)crdir. 
Bunlanıı yerine 1/3/19·11 tarihinde:> itibaren her ııl!n 55/56 ve 67 /58 nu· 
maralı banll:vll trenleri seyrüsefer edeceklerdir. 55 numaralı tren Basmaha· 
neden s:ınt 7140 ta hareket edecek Bomo\-aYa 8.01 d• varacaktır. r.s numa
ralı tren Bornovadan 8.20 de hart'kct ed<'Cek Basınahaneye 8.43 d ı:cl k· 
tir. 57 numaralı ll'l'n Basrn:ılıaneden 8.a;; te hardc:ct edecelı: BomıwııYa 8.56 
da \'aracaktır. 5!1 numaralı tren Bomıw11dan 9.15 te hareket «l"'°"k Baıımııhıı· 
nf>,•e 9.36 da J?elt' kur 

Bundan hcıd<n yıılntt cu nı1esl "'ın leri işlemek lizt>re 77 /78 nwnarah tı·eıı
l!!r sefere konulmu ur. 77 numaralı. treıı Basmalmneden saat 23.20 do hare
ket e<k'<"ek Bornovaya 23.Cl de ' racnktır. 'lll nw,ıaralı tren Bomo\'adan 
23.50 de harek l edecek n~sınalıaneye 24.11 lİ.ı ı:elecekUr •. 
Sayın halkn ilan olunur. 757 ( 492) 

~~~~~~~~~ 

iLAN 
lzmir suları Türk Anonim şir

ketinden: 
Sirketimiz hıisedarlar he,reli uınumiycsinin senelik Adi içtimaı 31 mart 941 

pazartcsı ııfinü saat 15 te l:zmirde Alsancakta 454 numaralı şirket merkezi 
idaresi binasıııda yapılacaktır. İc:tinwı iştirak etmek lıitiyen h1sııe sahipleri
nin ııiz.:ımnaınemizln 27 inci maddesi veçhlle içtima ııUnUnden on ııtın evvel 
hisse S<'nctlcrini sirketin ımırke:d idareelne veya Brükııelde Br!ibel banka
sına ve ubelcrL""!c tt .. vdi etntlidlrlcr. 

Konuşulacak işler 
1 - Meclisi idare ve milnıkip raporlarının Okuııması .• 
2 - :ıı kanunuevvel 1940 tarihli blilneo. klr ve zarar hesabiyle arıvno 

defterlerinin tetkik ve kabulii. Ura ait teklif .. 
3 - İdare mecUsl Azalariyle ınüraklp intihabL. 
4 - Müddetleri hltrun bulan meclisi idare ha1arının yeniden intihabı.. 
5 - Meclisi idare azalan hakkı buzurlamıın tcsblU.. 
6 - Münı1dp intihabı ve ücretinin te.•b\U .• 
7 - Ticaret kanununun 323 Uncli maddesine tevfikan nıecliııi idare Aza.. 

larına kendi veya sahsı nhıır namına bizzat ve bUv ıtıı f!rketle mua-
mel~i ticariye ynpına~a mUsaad• edilmesi.. 775 (4117) 

ılllllllllltzMİR 1VE11M1VUİA1KATJNDA11rEK11rİP1ÜH1111 lllllnP 
SA.Ti$ FİA.Tt HAKKINDA 

Fiat l\liirıık:ıbc Komisyonundan : 
1 - 115 numaralı Milll Korunma kararnamesinin 5 inci maddesi ııerelfnoe 

28 '2/1941 cuma Jıilnündeıı itibaren İzmir Merkez ve mUlhaltatına ~ ol
mak üzere bu~y koruma verı:lsine tlbi de~nler mamulltından evııafı 
İzmir belcdiye;ince mazbut tek tip unım 72 kiloluk beher çuvalmıı (Çuvalla 
beraber) 11.10 lira fiııt te<bit olunmustur. 

2 - Bu Hat: lzmtr mct'k-1nde bundan evvel oldutu ıribl fırınlarda ve mlll
hakıtta ait snt1'1arda lsıı fabrikalarda veya satıs maıtualannda ıe.llm flaticllr. 

3 - İ:unirden mUlbakata sevk ve ruıklolunaw unlar için bu flatten ımcalı: 
m.'halll bclcdivelerlnce t<>.sbıt ve kabul olunacak nakllye ınauifl V'I! yQzde 
ikiyi g,•<m<>m~k üzere bir k&r illve edilebilir. 

4 - Bu flat yrııl bir tcblilt ve ilAn yapılıncaya kadar cart olac:Htu. 
5 - Bu kanır ve teblil!e aykırı hareketler hakkında MUU Korunma kan• 

nunwı ceza! hilkümleri tatbik olunacaktır. 
6 - Vill\'et dahilinde savın halkın ve allkadıırlann malılmu olmak U%e-

ı·c keyfiyet ililıı olunur. 788 (496) 

EMLAK VE EYTAM BA.NICASIHDAN: 

Esa• No. Yeri 

C.180 Mcsudıye Mah. İkinci 
ko!'don 

Tal 
No.su 

172/1 

C.283 İkinci Karataş 9 eylül 90- 83/85 
kak. Ada 641 parsel 11-87 M2. 

C.304 Ahmrt ~a Ma. Keten 14,16 
çarsısında 248 ada. 28 parsel 
57M2. 

C.317 İkinci Sultaniye Ma. Vasıf 7.10 
~f. S. ada 28 par. 1, 172 M2. 

C.318 lkincı Kııratıış Şehit Nusret 7 
S. ada 630, parsel 7, 121.25 M!. 

C.319 Karsıyaka • Osmanzade 203 
Y enl açılan Slmendifer 
cıkmazın.ta Ada 111, 
~1 62 .. 74.50 ın. 

Nevi Kıymeti Depozit.on 
TL. T.t.. -Ev 3500.- 700.-

Ev 600.- uo-
Evve dUkUn 13o0.-

Ev 100.-

Ev 1500.- ")()().-

Ev 400.- so.-

İzahatı yukarıda yazılı ııayrl ınenlı:ullerln P8$ln bedelle atışları 1013/1941 
tarihine mUaadif pazartesi ııtınU saat ONDA ihaleleri yapıhnalt Usere arttır• 
maya konulı1111.$lur. 

1 - İstekli olanlann himlarında vawı depozito ak.ı:elerini veznemize y11U
rarak arttırmaya ıdrmeleri.. 

2 - MUzayede sıraSlnda verilen bedel mukadder laymeU ııeçtiıli takdirde 
deııozitolannı nisbct dairesinde tezyit eylemeleri ve mUhUr kullananların mil 
hilrlerlni Noterden tasdik etlinnelerl- 28 - 1 676 1•93) 

EMLAK VE EYTAM BA.NKASIHDAN: 

Esas No. 

c. 

Yeri 
Tal 

No.1U Nevi Kıymeti Depo>jtosu 
T.L. TL -

46 Manlslı Yıırhasanlar Ma. 10,1! Ev ve dllkldn 650.- 130.
Kara mızraklı caddesi 
103 M2. ada 189 parsel 5 

131/l Manisa İbrahim Celebi 51 Düldlı:n 30.- &.-
mahallesi 26.70 M2. 

146 Manlsada Attıırhoca M. 19 Ev 800.- 160.-
haınanı sokak 178.08 M2. 

164 Mani"" Alavbev Sebitler 11 Ev 450.- 90.-
tramvay caddesi 81.75 M2. 

254 Mani " Saray mııhalleoıl 3 OtikAn 900.- 180.-
Üzüın pazan Galio -
caddetd 101.06 M2. 

2S5 Manisa Saray mahalleol 11 Dllkkin 700~ HO.-. 
Banka solcak !i4 M2. 

256 Manisa saray mahallesi 1 DUkkAn 1300.- 260.-
Galippasa cnddesi U.lim 
pazarı 54 M2. 

303 Manisa AvvazOQ$Q mahallesi 38 Ev 2300.- 460.-•ıı fazla ma!Qmaı almak ı.ti~·enleıin sat~ gününe kadar bankamızda açık bulun an ııartnamcyl görmeleri illn olunur. 762 (491) 
ıııu ııfı ı ııııuuıııu ı ı ıı 111111111111 ı ı ı ı ıı ı ı 11111111111111111111111111ıı11111111111111111ıııı 11111 ı11111 ı ı ı t t ı t ı ı 1111111 111111111 ı ı ı ı ııı ıı ı ı ı 1111111ı1111111111111111 ı ı ıı ıt mı ı ı 1111111 11111111111ıııı1111ıı111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11111111111ıı111111 

ZMIR BELEDiYESİNDEN: 
Akbaldır dere boyu sokak 
Ada 505 parsel 1 

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin pesin bedelle satıştan 17 /3/1941 
tarihine müsadif pazartesi günU saat 10.30 da Muıba Belediye dairesinde 
ihaleleri yapılmak !izere arttırmaya konulmuştur. 

Atatürk caddesinde Sehir c>teli bahçesinin tesi•atı ile birlikte ve Lir •ene SODA BERK 
tnllrldetle kiraya verilmesi yan 1$ler! mtldUrlüjfündeki şartnaıncsi ,·ıx;hile açık 
::!:ırmaya konulmustur. Muhammen senelik h<-dcli icarı Bin lira muvnkknı • 

lnatı 75 Uradır. Talipleri11 teminatı ts bankasına. yabrarak makbuzlariyle 
:k?azlno !slerlnl ldCl'lve ehliyetli oldu~ına dolr Belediye riyasetinden ola
da an vet<ikalnrla bi?'lıkte ihale tarihi olan 7/311)41 cuma gUnU saat 16 

encümene milracaatleri.. 20-~ 649 (~ 

En iyi lngiliz 
Karbonatı dır 

(<426) 
1 - İstekli olanların hizalarında yazılı depcnlto ak<:elerlnl vememlze yatı

rarak arttırmaya ıı!rmdrrL 
2 - Müzayede sırasında \Trilen hedel mukadder lcıvmet! ,ıı~tlltl takdirde 

depozltolannı nJ.sbet dalrcslnde teeyit e;lemeleri ve mtihUr lrullananlann mil 
biirlerinl Noterden tasdik ettirmeleri.. 711 (49') 
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SiY A•I VAZttft Aıerikanıı ıazlgeti ıı 

taılltırıuı ıanııı 
Afrikada harp vazigeti Padökale ıe Manş iıtn.a 

Ankara müli-
---«> .. --

katlan - Akde- 1 ·ıt . . • n~ erenın ıs· 

nız ve ~!n'aalar tili edilebil· 

Libyada ilk te-
masta Alman
lar tardedildi 

Alman aslıerlerı Af PIJıa
da • Fransa nuılıavemet 
ediyor, ispanya harbe 
girmiyor • Amerilıa telı· 
Wıenin llü~üfılüğünü 

gfttllıçe daha iyi 
lıavrıyor-

Radyo gazetesine göre büyük Britan
va imparatorluğu hariciye nazırı Mister 
Fdenle imparntorluk büyUk erkfuııhar
hıre reisi Sir Con Di11'in Ankarayı ziya
retleri bütün dünya matb}l&tını yakın
dan nlAkadar eden en ehemmiyetli me-

lroir. Bu 1ıAdise etrafındaki tef ir1er 
birbirine uymamaktadır. Hatt!l tezat 
halindedir. Mihver matbuatı bu ziyaret
te balkanlarda karışıklıklar çıkarmağa 
matuf bir malrsat olduğunu yazıyorlar. 
Mister F..denhı geçen defaki ziyaretinde 
ltalyaya karşı büyük bir hareketin baş
ladı ··ın ı hatırlıyan İtalyanlar bundan 
biraz sınirli görünüyorlar. İngilizler ise 
ziyaretin İngiltere ve Türkiyenin müş
terek menfaatlerini alakadar eden me
SC'lelerin görilşmcsine müteallik oldui!u
nu bildirmekle iktifa ediyorlar. İngiliz 
hariciye nazınnm bundan sonraki hattı 
hareketi hakkında malCtmat vermiyor
lar. Maamafih İngiliz gazeteleri bu dC'fa
Jti seyahatin geçen de!aki seyahat gibi 
hftdiselPrin .seyri ilzerindC" müessir ola
cağı kanantincledirler. 

AI..MANLAR AFRtKADA 
Almanların Afriltnya indiklf'ri iki 

gündt'nberi gelen haberlerden nnlasılı
yor. Alman ve İtalyan resmi tc-blii?lPri 
Bingnzinin eenubunaa Alman - tn!!iliz 
1tıta1nn ara.smda bir mUsademcacn bah
ııediyorhr. tnl?ilizler de bunu kabul edi
yor, manmafib indirilen kuvvetlerin 
miktarı mUhim olmndılhnı kavdNllvor
lar. Diğer tarnftnn lta lwın;ı kuvvetli A 1-
man kıtnları tnhslt edildiği haber verili
yor. 

Bir yolcuya g(Sre Napoli civarında 200 
bin Alman askeri tah$it edilmistir. Bun
ların Akdenizden Trnblusa ;ıtcçmeleri 
gibi Tunus veya Bizertevi i.cı.ıtalc te!':t'b
b{is etmeleri muhtemeldir. Her hnlde 
Almanlarm orta Akdenizll' ciddi suret
te me gul oldukları anlnşılıvor. Almon
Jar Akdenizde ön pl~na geldikçe ttal
yanlnr arka pl.l\nda kalıyorlar. HattA 
ftaJyan tebliğleri daha ziyade Alman 
faaliyetindrn bahsediyor. 

fSP.ANY A VE FRANSA 
Almanların garbt AkdenizdPki b::ıre

ketlMini İspanya ve Frcınsa iJt' anlacı
tılrtan ~ra yaoocaklan umnedilmişti. 
Mareşal Peten Fransız donanmasını ve 
Uslerini Almanlar\! terke razı olmamıs
tır .AbnanlarPariste kendilerine t.~bi olayı 
Fransızlar vruırtaslyle Vişiyi tazvik edi
yorlar. İspanyaya gelince bu devletin 
Almanya ile beraber yürümiyeeeöi ar
trk sarih olarak anlaşılmıstır. tngiltt>re
lsjıanya arasında Tanca ihtilafını halle
den bir ttilftfnaınc.nin imzası bunu ispat 
eder. 

fspanya Tanca bölges ini tahkim etme
meğJ kabul etmektt'dir. lnaiJ•rrc de 
Tancanın İsp:ınvava ilhalttnı zımnen ta
nımal-•'.ldır. Bu meselenin halli hnTI" 
karsısında İspan\ anm vnziyc>tini aydın
latması bakımından cht'mmlyeti haizdir 
İspanya ve Visi Üzl'rinde baslıca miies
sir ol::ın tımil Amerikadır. Amerika her 
iki memleketi Alman tazvikine mukave
mete tesvik etm<'hedir, Bu teşvik neti
cec;idir ki Visi Japonynnın tnvassut t t'k
lifini reddetmiştir. Japonya bu tavassu
tu evvela Siyam ve Fransanın uzak 
Fktaki nizamı kabul etmC'leri, sonra 
Japonyaya deniz ve hava iicıl ı>rl venrıe
leri şartivlc a~hte etmisti. Fransa Ja
pon tekliflerini rerldctmMir. Janonlar 
.şimdi Fransaya ateş ptisk\irm('ktc ve 
Fransı:zJan Amnika ve !nırilterenin nü
fuzu altında göstermeifo calımlnktadır
Jar. Amerikanın hilviik askeri hazırlık
lıırı VM hiikilmeti füerinde tc>5ir yao
mıstır Pasifik Uslerinin ta'hldmi iein 
Amerika yenldt-n btr milv:ır 533 milyon 
dohr sarf'n a k:ırar Vf"rmistir. 

11\'FI,.. A. Tf'IT · " lN V AZYEtTt 
Amer· n 1nfi pfcılarının vaziveti l!İt

tikre zaiflf''TIPKtPdir. Bnhrlye encüme
ninin nPsrettiöl hir raoorda deni1ivor 1d· 
E1dt' Pdilrn biHUn vesı"knlnr ve delill"r 
birll'sik Amf"rilrnnın ııskPn fiihıh Jıf" 
mnruz knlmcırhın ela fe4~""1il,.l.lleceiTini 
J?Ö~termic:tir. Pıc: ticaretimize karsı ya
nı h .. ., k bir ı..1 ,.ı~') htltlin mı>c:um fp«i ... 
}erini verebilir Dllsman bizim uzak üs-
1,.rimi7.i zant<><lPrPk. h11nlan htze kars1 
iJPri ıı .. lar h"lirırlP kullanabilir. 

Bu ··..-ıPrdPn v t.avvare eemilPrinden 
ur::ı('n 'k: t"vvan>lı>r l-j7!m sıını:ıvl mer'k"7-
lerimiıi homh..,rclınıan edehilirlcvr. Bu 
ı: ,.thr ,.1,,l,ilinrle diic:mPn ~emiln...ıni~ c:::ı

l• 11 ı i~ 0 

l (' p'Plm,,c:lne lii·mm kı:ılrmıdım 
tİ('aretin t7 duracak unık n .. ı ... ,.ımb; el
Jnrim;:rdı>rı " 'kncak ve bizim h:;ırbe clr
m,.'1'1i'Z im" ·nc:17. ol~~alctır. :M'uh:ırı>h•,.n 
diismnnın bulunduğu yere t!ötUrmeaiPi
miz t ' 1·r l onun a??ulnnna boyun 
eğmekten b ka care kalmıvacnktır. 
AV~··~ A T"\.llN ALTNAN 
TA .,.<\ ·r ~ 
Amn .. it •• ., c:; .. .,ric: e<llll"n tavv::ıl"elerlll 

hC'n · · a1' s olcvnno...cıunu ll<'nnı'k rtnrp. 

cek h ;:ıl -1n ı ....,:;ı m:ıl :ın c:ı>vlfiv::ıt1 Pı>ri'lrtfr 
mpkt.-,l;. c;::·m nİVP vnrl;ır o'kv:mm:u Uf'ı>
J't!K fn ·11 ev~ '-';c1pn U!vvıırı:>l <>,.in b,. .. 
yfö:drn hirn • (.,1la ol.:fı1~11 hilrlirlivor 
Bu nıilr a iht'vaca 1':Mi cln~HfJir. Lond
raya Pİ)re biitün !rinari~ t"<tl1"1t tavyare
Jerin do!!rudan doöruva tn"'1tt"l'eye srel
melE."rin: temin için bir proie llıZll"lan
maktadır. 

Groenland ve tzlandada bQyUk bava 

mesi pek az 
muhtemel 

-0-

Amerilıanın lngiltereye 
yeniden muhripler ve
Hceğl anlaşdıyor .. 

Vaşington, 27 ( A.A ) - Kongrede 
Amerikan ordu ve donanma ıefleri ta
rafından söylenen mütalealar nep'edil
miıtir. Büyük erkanı harbiye reisi gene
ral Marıel fngilterenin istilismın timdi 
bir aene evvelkine naz.aran daha az muh
temel olduğunu söylemiıtir. 

O zaman Amerika fena vntlyette idi. 
Atlantik hakimiyetinin süratle düıman 
eline geçmesi muhtemel bulunuyordu. 
Amerikan milletinin bu kadar süratle 
uyanacağı z.annedilmiyordu. Birleşik 
Amerika için Fransa ve Belçika muhare
belerini tetkik ederek bunlardan azami 
derecede ders almnk zarureti vardır. 

Marşel ordunun hava kuvvetini aza
m} hadde çıkarmak için tetkikler ynpıl
dığını. ağır bombardıman tayyarelerinin 
süratle havalnnmnsı için meyilli uçuş 
sahalarının tecrübe edildiğini söylemi!l
tir. 

Donanma büyül. erkanı harbiye reisi 
amiral Stenk ingiltereyc yeni muhripler 
verilmesini istiyen Vander Vilkinin tek
lifini timdilik faydalı bulmamış, fakat 
bu hususta hükümetin serbest bırakılma
sını istemiıtir. 

Amiral donanmanın hazır olması için 
B. Ruz.velt tarafından bir miihlet verilir> 
verilmediği hakkındaki suale menfi ce
vap vermiş, cfakat ben donanmanın en 
kısn Qir zamanda hazır olmasını temine 
ralışıyorum» demiştir. 

AMERiKA DONANMASI 
HAZIRLANIYOR 
Vaşington, 27 (AA) - Nord Karo

lina zırhlısının 1 ! nisanda hizmete gire
ceği, önümüzdeki temmuzda Amerikan 
donanmasının taınnmen hazır bulunaca
ğı bildirilmektedir. Vaşinaton zırhlısı 
15 mayısta hizmete girecektir. 

Yukanda isimleri geçen iki zırhlı Ma
sap.uset, lndina ve Araban(> zırhlılan sis
teminde olup süratleri 27 mildir. 

Gazeteler Nevjersey deniz tngahla
rında kırk beşer bin tonilatoluk iki zırh
lının inşaııınn başlandığını bildirmişler-
dir. 

Yu.af)~ıavwa • Macaris· 
tan dostla~u 
Budapcste, 27 (A.A) - Yugoslavya 

ile Mncaristan arnsında akdedilmiş olan 
daimi dostluk misakının musaddak su
retleri bu sabnh iki devlet hariciye na-
7.ırlnn arosında teati edilmiştir. - ----
Uzakşarkta son 
vazi ·et ve _Ja-

pon hiddeti 
Japonlar Fransızlara 
lıızıyor ve tehdit 
savuruyorlar .. 
Tokyo 27 (A.A) - Domei ajansı bil

diriyor: Resmi mahfillerin intibmnn gö
re Japonya Hindiçiniye ve Taylana ni
hai tekliflerini yapmıştır. Fransa Vt' Si
yam bükümetleri cevaplarını bu ay so
nuna kadar vermeğe davet edilmişler
dir. Japonya bu teklifin tarihi esasa is
tinat ettiğine ve adilane bir teklif oldu
~nn kanidir. 

Fransa bu teklif karşısında tereddüt 
göstermekte ve hatta Japon tnvassutu
nun akim kalmasına taraftar olan bazı 
devletlere mUtemayil bulunmaktadır. 
Japonya gözlerini kapamak niyetinde 
değildir. İcap eden tedbirleri alacaktır. 

FRANSANIN CEVABI 
Tokyo 27 (A.A) - Fransa elçisinin 

Japonya hariciye nazırı Mntsuoka i1e 
görllşerek Hindiçini - Taylan ihtil!ifın
da Japonların ileri sürdükleri tekliflere 
Fransanın cevabını tevdi ettiği söyleni-
yor. 

Eritre ve Kerende 
İngiliz mııvaf f alııyeti 
devam ediyor •• 
Kahıre, 27 (AA) - Orta tark or· 

duları karargahının tebliği: 
Trablusta motorize kuvvetlerimizin 

ileri unsurları Alman olduğu zannedilen 
savat arabalanndan mürekkep bir ke
tif cüzi tamına tesadüf ederek bunları 
tardetmiflir. 

Eritrede Keren etrafında çarpıtmalar 
devam ediyor. Kopkupa doğru cenup
tan ilerliyen kol yeni terakkiler elde et
mif tir. Somalide Cuba zaferinden, Mo
gadiçyonun İfgalinden, ıeri ve tiddetli 
ileri hareketlerinden dolayı İtalyan kuv
vetlerinin maneviyatı tamamen bozul
mustur. 

Diifman askerleri l'eçtiğimiz bu mın
takalarda teslim olmaktadarlar. Daha 
şimdiden binlerce esir alanmqtır. Muha· 
rebe sahneainin her tarafında bilyük ka
fileler halinde esirler eeliyor. Büyük 
harp malzemesi ellinize geçmi§tir. Bu 
harekat esnasında en muvaffakıyetli bir 
netice de halyanlann bir kaç aydanbe.:. 
ri Merkada harp esiri olarak tuttuklan 
200 müttefik bahriyclisinin esaretten 
kurtulma landır. 

iNGILIZ HAVA HOCUMLARI 

Londra, 2 7 (Radyo - 2 1, 40 S. ) 
Kahire orta şark lngiliz hava kuvvetleri 
karargahının tcbliğu 

Şarki Afrikada Keren, Aasab ve 
Musavvada askeri hedeflere muvaffa
kıyetli taarruzlar yapılmış, tam isabetler 
kaydeHmiştir. 

Habe ist:mdn Adisababa civarında 
Araş demiryolu köprüsiyle şimendifer 
hattına tam isabetler yapılmıştır. 

İtalyan somalisinde müteaddit aake· 
ri hedefler bombalanmıştır. 

.er--·- -d-·-· .... t-•- --· ·-· 
hakikaten Riiz~ar 

lnoi lizlcı.ri n lehin· 

de esmPktedir 
--..-:. . ------

TÜRKIYEDEN GiDEN BiR 
MÜŞAHlDIN LONORADA 

SÖYLEDiKLERi 
Londra 27 (A.A) - Türkiyeden 

gelen tccri.ibeJi bir milşahit vaziyet 
hak.kında şu beyanatta bulunmuş
tur: Rüzgar hakikaten müttefikle
rin lehinde esmektedir. Hitlerin teh
ditleri Mısırda sükfınetle karşılan
mıştır. Mısır siyasi mnhfillerinin alA
kası şimdi hariciye nazırı Bay An
tony Edenin Ankara ziyareti üzerin
de toplanmaktadır. Bu son ziyaretin 
Trablusgarptcki İngiliz mu7.afferiye
tinin ferdasında vuku bulduğu te
barüz ettirilmektedir. 

ı- ~•-•- •a-ı(-

Romanyada reyiamme 
m "iracaat edilecefı 
Loı:ıdra, 27 (A.A) - Romanya başve

kili general Antoneskonun önümUzdeki 
Pazar gilnü Romnnyada yapmağa kanır 
verdiği plebisiti mevzuubahis eden Roy
ter diyor ki : General Antonesko Hitleri 
Örn('k almışbr. Kendi siynsetini Rumen 
millctınin vnlnız bir evet veya hayırla 
tasvip edip etmediğini anlamak için ple
bisite mUracant etmektedir. Rumenlerin 
yüzde seksen ve hnttô doksanının müt
tefikleri scvdij!ine ve Alınanları sevme· 
dığinc şünhe yoktur. Bununla beraber 
Romnnyndn plebisit her halde bunun 
aksini 2'Österecekfü. Plebisit ~zli reyle 
yapılacaksa da müntehipler sıkı bir 
kontrol altında tutulacnldnnnclan bu 
sartlar içinde aleyhte rey vermek için 
bir insnnm hakikaten cilrctli olması la
zımdır. 

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

inqilterede har~ten 
mUteveıııı hasarlara 
lıarsı sloorta.. 
Londrn 27 (A.A) - Avam kamara-

sı harpten mUtevellit hnsarlara kar§ı 

Jngllizler J4 Fransız sigorta kanununu kabul etmiştir. 

vapurunu tevlıil ettiler - - - -
Vişi. 27 (A.A) - Havas ajansı bU- AMERİKA VE CİN 

dıri:vor: Fransız kömi.irü ytik]ü on Uç Cungking 27 (A.A) - Rııiveltin hu-
Fransız vapuru ile çimento yüklü bir susi mümessili Çungkingte vazifesini 
Fransız vapuru Dakara ~iderken Kanar- bitirdikten sonr.ı Amerikaya dönmeden 
yn adaları açıklarında bir İngiliz kru- Hong Konga gitmiştir. Mümessil Çin hü
vazörü tarafından tevkif cdilmislerdir. başkumandanı Çankayşekle Çinin iktı

kilmet adamlan ve milli Çin ordusu 
sadi variyeti ve ihtiyacları hakkında gö
rii§melerde bulunmuştur. 

ikmal üsleri yaoılarak Amerika ve ln
<?iltC're arasındaki mesafe 3 merhaleye 
nynlacaktır. Bu nroie tahaH-,.1- Pdln
ce en kısa men1iJli av tavvarelerinh:ı bi
le yedek depolarla !nmltoreye gt'lmesi 
1rnhil ofarl\lctır. Bu sayede: 

1 - TavyarelPrin ı?elicı zamanı çok 
1 ısalacaktır. 

2 - Fabrikalarda nmbalaj edil t;"Tek 
"'emilere irkf.bı vl' tn(l'il terc>ne montaila
rının yanılmnsı icin bliviik vnkıt zlayı
na meydan kalmıyacaktır. 

3 - Yardımın ııilrati nrttınh,.~ktır. 
4 - Tayyarelerin nakliye gemilPrln

-te işgal .ettikleri ye ler başka malzemr 
için aerbest kalacaktır. 

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

Bulearistanda mesai 
saa !eri zatıııyor 
Sofyn 27 (A.A) - Utro gnzctesi yUn

lii mnddeler giyecek ve ayakkabı müba
ynası icin vesika usulünün altmış şehir 
ve kasabııvn daha tesınil l'dildiğini bil
dirmektedir. Ke?.a aynı gazeteye naza
ran hükilmet bir cok memurların silAh 
altına alınması · üzerine devlet dairele
rinde mesai !matinin uzatılması için bu 
dairelere salihiyet veren bir karar itti
haz etmiştir 

üsleri bombalandı 
---«>--

Kale' de nhtın. -
lar ve dal~akı
ran iyice tah

rip edildi 
----0--

İngiliz tayyareleri lıı· 
lınçlarını Nazi etine 
geçirmeğe başladdar 

Londra 27 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği: Bir bombardıman filomuz 
Kale cloklarıno taarruz etmiştir. Rıhtım 
ve dalgakıran iizcırine müteaddit tam 
isabetler knydl'..'dilmiştir. DiP.er avcıları
mız devriye uçu !arına devam etmisler
dir. Bir avcı tayyaJ'('miz kayıptır. 

BOMBARDIMANI..ARIN 
TAFStLATl 
Londra 27 (A.A) - İngiliz tayyare

lt>Ti dün güpe gündüz Pndokale ve Manş 
ü.U~rini bombardıman Pderek, İngiliz 
tayyarelerinin bundan böyle kılınc;Iarı
nı Nazi etine ve Nnzi kanına daha derin 
ve tahripkar bir şcltilde geçirecekleri 
hakkındaki v".ıadını yerine getirmişler
dir. İngiliz tayyareleri işgal altındaki 
Fran.c:a üzerin<l<> ucm~lardır. Bu taaı·
ruz Salı glinli kütle hnUnde yapılmış 
olan akını vakından takip etmiş olup 
~imdiye kadar yapılan taarnızların en 
mühimmi addedilmekteclir. 

İngiliz tayyareleri saatlerce havalarda 
kalmışlar ve Hitlerin İngiltcrcye karşı 
taarruz hazırlıklarının tcmer'küz ettiği 
Kaledeki Alman hazır1ıklannı fasılasız 
bir sure<tte bombardıman etmişlerdir. 

1ru;liz bombardıman tayyarelerine 
Spitfayer ve Harikan tayyareleri refa
kat etrni§ür. Gerek gidiş, gerek dönüş 
uçuşlarında İngiliz tayyarelcrl Alman 
avcı tayyarelerinin mUdahalesine Hğra-. 
mamışlardır. 

:lngilizı pilotlarıfıdan biri vaziyeti şöy
lece h01Asa etmiştir: cHavalar tayyare
lerle dolu idi ve bu tayyare]erin hepsi 
de İngiliz tayyareleri idi. 

BEN MINTAKASI VE BULONY A 
nı• !""'~ r-.: ..,nIMA.N EDtLD! 
: • < r ı 27 ( \ .A) - Hava ne7.aretinin 

tebliği: 1n~iliz bombardıman tayyarele
ri Rende Kolonya §ehrindeki sınat he
defle.re şiddetli ve muvaffakıyetli bir 
hücum yapm"§lardU'. BUyük çapta bir 
cok infiU\k ve yan~ın bombnlan Renin 
Od sahilindeki hedeflere isabet etmiştir. 
Müteaddit bUyüJr yangınlar çıkarıldığı 
görUlmUştür. 

Sahil müdataa ve bombardıman tay
varelcri düşman işgali altındaki liman
lara taarruz. etmişlerdir. Buloğn ve Fle
singde doklar nnntakasında yangınlar 
çrkanlınıştır. Bu harekete i,stirak eden 
tayyarelerden dördii ve dünkü gUn ke
sif hareketlerinde bulunan tayyareler
den ikisi üslerine dönmemişlerdir. 

Amerikan yar
dımını f;abuk
laştırmak için 

Ayan azasının SÖZ 
söyleme müddetleri 
tahdit edilecelı
Vnşington, 27 (A.A) - İngilte.reye 

Ankarada görüşmeler 
devam ediyor 

• 
Fikir müdavelesinden memnuJIJ 
yet verici intihalar hasıl olmuşt 

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

Ankara, 27 (Telefonla) - l\füttefiki- nasından c;ıknrlerken hükümet 
nıtt Büyük Britanyanın hariciye nazıl'ı mnı dolduran kec;if bir kalabalık 
ve imparatorluk genel kurmay reisiyle fından alkıslanm.şlardır. 
bu sabah şehrimizde yapılan görüşme· Misafirleri takiben basvekAlet 
le~de umumi vaziyet ve ~ memle~~ti sından ayrılan Mareşal F~vzi ""ırnı""' ..ı 
alakadar eden meseleler gözden geçıril- meydandan ~eçiŞ canlı tezahUr]ere 
miştir. Saat 13.30 a kndar devam eden ·ı im hn..m. k · 
bu ~örüsmelcr neticesinde tam bir fikir sı e 0 us ve UJ'UA as erm - __ 1r 

•-b kat' • d. ti .. hed Anknralılnr şanlı orduyu alkışlnın-mu"' c ının mcvcu ıye muşa e ld · -.L. d' 
-.ı·ı · t' Muht • f' 1 • ·z1 satını e e etnu:;ı.111:r ır. .~ 
t.,-uı mı ır. crcm mısa ır erınıı e fr. 
yapılan bu fikir müdavelesinden Anka· ~~'- ~ksnm C~~a~ad.aki İn~ b 'I 
ı-u mehafilinde memnuniyet verici inti- elcılıwnde hilkumetımız erkfuıiyle~ 
balar hasıl obnustur. Bu . :öriişmclcr s~firJerimiz ~<' k~r diplomatik ~ 
~~kkında ~ann ~iişterek bır resmi teb- h~r akşam zıy?fe~ı ~e ziyafeti ~ 
lille' neşredılecektir. hır suvarc verilnustır. Suvare neseli 

·-~~~crimi~-~~.-~~e1!,~_:t ~.~~.~.ı~.:_ g~işt_!;:_,_,. ·-, ,,,/ 

tütün satışları 

Düne kadar 300 bin kilo1 

dan fazla tütün satıldı 
---~~-~-x4x---~~----

Flatler 80 • 143 ııuruş arasmda... 
Samsun 27 (Husu.si) - 15 Şubatın tütün piyasası ~ılmıştı.r. J.nhi!ıa~ 

yerli ve yabancı firmalar mUbayaata iştirak etmişlerdir. Şimdiye kadar 30'1~ 
kilo tütün satıhnıştı.r. Fiatler 80-143 kurus arasındadır. Mırt-ıkanuz mahP"' 
diğer senekrdekine nazaran kalite bakımından UstündUr.P.iynsa hararetini tfll 
hafa:za etmektedir ve müstahsil vaziyetten memnundur. 

. ·-·-·-·-·-·-· -·-·-·-· -· ------ ---·---·------·---·---·--·-·--.... ·---·---·-----' 
Is tan bul da tek tip ek-

n .. ek yarın başlıyor 
~~~~--~~---x•x•~------- ~~---------

İatanbul 27 (Yeni Asır) - Yeni tip ekmek Cumartesi sabahından itibat" 
fırınlarda imal edilmeğe b:ışlanılacaktır. 

Bu ekmeğin bugü.n'kilnden 50 parn kadar ucuz satılacağı tahmin olunmnkl" 

. .::r· ·-· ·-·-·-·-·!""·-·-·-· ·-·-.. -·-·-·--·-· ·-·. -· -~ 
Jngilterenin Moskova sel iri lstanbula geldi 

ve hemen Ankara ya' hareket etti 
------~~-.--x.x:.---~~-----

!stanbul 27 (Telefonla} - 1ngilterenin Moskova büyük elçisi Krips bu, 
(dün) .saat 17,45 te bir Sovyet tayyaresiylc şehrimize gelmiş ve cloğruca 9ııt 
d.arpaşaya geçerek Ankaraya hareket etmi,.<rtir. Sefir yarın sabah (bu sa~ 

-~-~:.~:..~~}~?:~:~:-·-·-·--· -·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-· 1 ..-1 
40 bın cuval l:ahve ısmarlandı 

9 

x.x " lstnnbul 27 (Yenl Asır) - İstanbul ve tw:ıir kahve ve çay ithalfıt birll)l ti 
Brezilyaya 40 bin çuval kahve sipariş etmişlerdir. Gelecek kahveler İzmir 
fstanbulun altı aylık ihtiyacını karşıhyabilec('ktir. 

~--------------------------------------------------------------------~~-
Tayyareler 

Amerika dan 
u<-arak ln!!ilte-
reye 2elecek 

> 

Amerikalılar 

yeni bir tayya
re ya tılar 

---cc>---
yardım kanunu projesinin kabulünü ıro
ciktirccck münaka..'lalar hakkında endi
şe izhar ediliyor. Kanunun bir an ev
vel kabulünü temin İ(in ayandan her 
birinin söz söyleme müddetinin 87.8lllİ 
bir saat olarak tahdit edilmesi isten· 
mcktedir. Banu temin için bir 

Bunun için ayan ôzasmdan ilçtc iki· proje h 1 nd 

ullava Engereğin ısını 
verilen bu tayyare,,,,. 
pflıe hüannları 

sinin böy]c bir teklifte birleşmeleri Jii- azır a ,_ 
zımdır. Londra 27 (A.A) - cDcyli Mcyb ga-

.Ayandan Morison kanun lehinde rey zetesinin Vaşington hususi muhabiri 
vermek istedilcini siiylemiştir. B. Mori- Amerikan tayyare fabrikalnnnca Amc
son kanunun kabulüyle İngilterenin rikada inşa edilen tayyarelerin kendi 
harbi kazanacağım ve Nıızimıin ortadan vasıtalariyle doğruca İngiltcredeki tny-
knlkacni:.'lllı ilave etmiştir. yare meydanlarına uçmalarına ait bir 

----- proje hakkında tafsilfıt vermektedir. Bu 

Mlll.. ş f • f • 1 • proje, uzun mesafe tayyarelerinin kul-1 e mısa ır erı lnmlmasından başkadır. Bütün İngiliz. 
Kanada ve Amerikan hava mülehassıs-

kabul buuurdu ları, Grotland ve !Ua.ndada tayyareler 
için geniş iaşe üsleri tesis imkanlarını 

[ B41tarafı ı. ci Sahifede ) tetkik ebnelctcdirler. Bu üslerin kurul-

G 1 k ması atlas okyanosu Uç uçuş merhalesi
ene urmaylık dairesinde de 00 ayınnak suretiyle Amerikadan !ngil-

Maresal Fevzi Çakmak ile Sir tereye tayynrelcrin sevkini ç.:ıbuklaştı
Con Dili arasında müzakereler r.ıcak ve aynı zamanda sevkedilecck 
olmaktadır. tayyarelerin miktarını da arttıracak' ı r. 

G ·· ·· ) Şu takdirde tayyareler bundan sonra 
orusrnelerin yarın (bugün vapurlarla sevkedilmiyeceği icin df'niz 

nihayetlenmesi ve cumartesi ak- altı harbmın ihdas ettiği tehlikelerden 
,amı tebliğ nefredilmeıi muhte- masun kalacakları J!ibl vnnurlarda şim-
me!dir. diye kadar tayyarelerle dolu olan mii-

BASVFJ<tUMtZtN hiın yerler başka harp malzemesinin 
7.IY AFETI sevkiş • dfc;in

1 
k se:!:_best kalakcaktıd r . 

1 Ankara 27 (Hususi) _ Muhte- im i i OKyanosu cn i vasıta ar:iy-
lc geçrn tayyareler mnhdut olup bun-

colı dehşetH-
Ncvyork 27 (A.A) - cHava EN!eı:: 

ği:& adı yerilen yeni tip bir avcı taY1 
resi son gUnlerdc yapılan tecrUbele~ 
de 620 mil (yani 992 kilometre) snra
seyrilsefer etmiştir. Bu tayyare taın ~ 
metreden pike uçuşiyle inmiştir.~ 
pike iniş rekoru halen modası g 
telaklô €dilen Kurtıs H. V. 75 tip~~ 
tayyare ile iki sene evvel elde ~ 
olup saatte 575 mildi. 

HOLLANDADA 
Kırışılılılılar cılıtl.. _ ~ 
LAhey. 27 (A.A) - Ho1landaf!m ~ 

eyaletlerinde çıkan bir takım ~ 
lıklnr neticesinde Hollanda hava ~ 
ı:ali Kristiyansın Alman komi~ 
mutabık kalarak o e aletlerin icra! ~ 
vetini eline almıştır. Asker! k~ 
nın alaca~ tedbirler her eeyden ~ 
Hollanda milletinin ekonomik meOP"" 
lcrlnin teminini istihdaf edecektir· 

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

fl. N'IRA ~ ~'"'Jl't.'1 
Yuoo~!t.111 nf'fdve reJJ1 mİ!C;afirlerimiz İt"_giliz hariciye lnnn ekserisi bombardıman tayvareleı· ı 

nazın El elanı Antony Edenle im- idi. Yeni projenin tatbiki hnlinde, tav
naratorluk 9!enel kurmay bukam yarcler<leo .simdiye kadnr olduğu dil:ıf ft'!lf?;fpt ftl Itır-bal ettf ~ 
Sir Con 0;11 ~eref\ne bucrün Anka- uzun uçuşlarını yapmnk için J?öklerde Budapeşte, 27 ( A.A) _ Yu~ol~ 
rapalaata D--vekil Dr. Refik Say- iyi hava şartlnrmın bliküm sUrmesini hariciye nazırı Marinkovic kral lrflıt 

~ beklt'mek mecburivetinden kurtulncak- Amiral Hortl tarafından kabul edl~ 
dam tarafn-,dan bir öğle ziyafeti ve- larından bunların d:ı SPVki tesri roilm·~ tir. Amiral kendisine mukaddes . • ~A 
rilmİRlİr. Ziyafette hariciye vekili- olacnktJr. Macar liyakat nişanının bUyU)c ~ 
miz Sükrii S•raçoğlu. hariciye k&ti- Aynı zamanda, uzun m.,.fe tayyare- V<'>mistir. ~ 
bi umumisi Numan Menemencioi- lerinden başka binlerce hafif bombardı- , 
lu lncr11iz bü·-ük ı..: • fMet erim man, keşif ve hattı bazı tip sav8f tayya- la kara ve deniz tanare_.... 

' 'edah" b• ~:;·111 se L--- L..- releri de Aınerlkadan kendi vasıtalarly- vasıtalariyle ve lılç bir bS8)'9 _1!'~ 
nı ve a il' ~ zevat .......- u..- le fngiltereye gidebilecektir. Sallhlyetli dan •tlu obllllOBUJlll ,..... -w:r:.&I 
lunmUf)ardlr. bir~ fhMiye kadar 580 den fn- nı aöylemlftlll. 


