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Vatlnaton 8 (A.A) - cDemok-
ruilere :rardan> kanan projalaln 
bul(Ün m&e-uler meıclWnde tu-
vip edlleceii tahmin edilmektedir. 
Mebaean meeBel ,,,00,000.000 
doİarbk l»lr prduna alt kanun pro-
jesinl blMal etmiftlr. 

Bu telli B. Bluem taralmdan 
yapılnuşh. 

Kahire 8 (A.A) - lql]iz onlün 
umumt karuslhmın bu eabah erkend.a 
nctrettiil tebllf: 
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FE2 YENi ASIR .. 

Jtalyun ordusun.un 
akibeti ne olacak? 

- Baştaralı 1 inci Sahiledt; -
boyle bir muharebe vukuu me:ıkuk ol
duğu gıbı ,.ulcu bulmu~ oha da uzun 
sürmedi· ı muhakknktır. 

Bingaz.i na•ıl 
iıgal edildi? 

- Baştaralı 1 inci Sa1ıifede -
mctrelık bır } ol katederek ltai}•an ıkuı:
vetlerinın ricat hatlarını tutmasile de 
edilmiştır. Mühim İtalyan kmt'\t: en 
gafil avlanarak nıhnyct muhaaaTO ıaltı
nıı alınmıljtır. Bunun üzerine piyade e 
topçunun müz hnrcti il<' hareket eden 
ve adetçe faik olan Jtalyan zırhlı kuv· 
vetleri çcmberimizden dışan çıkabil
mek için büyi.ik gayıctler yapmıştır. Bu 
suretle yapılan her teşebbüs, düşmana 
büyük zayiat verdirilmek suretile geri 

ŞEHİR HABERLERİ 
Italya impara
torluğu çöküy 

Şimdi bıUnme~i enteresan olan ci
het ltalyan ordusu hakayasmın Bingazi 
cıvarında teslim olup olmadığı, yahut 
rrııblu!. istikametinde çekilmcğe gay
ret edıp etmıyeceğidir. lngiliz tayyare
lerinin h, vadnn \"C muhalif arap çete
lerinin karadan yapacaklan taarruzlnr 
kar ı; ında böyle bir ricat &00 derecede 
t<'hlıkeli olur .. 

D1ğer sevkulce) ş meselesinin de hal
li l~d.ır. \Bu da T nblu µrba karşı 
) eni bır ılerı hareketi meselesidir. Ingi
lız "<"'ld kurmayının bu .harekete teşeb
b c lt:" enel iaşe ~o1larım t nzim 
etm · ıc p eder. Bu un için büyiik bir 

uyr t rfı l:ı.ztmdır. :Maaroaf b lr.giliz
lerin kat"i deniz üstünlüğü ve Afrikada
kı muh kkak ıolan .Uırtünlüvu bunu ko
hyl tıracakur . .Eğer Jt.alyanlar Trablus-

rp ô.nünde yeni kuv' etler toplayamt
) acak •t: knt ı b" r muharebe y p mıyn
uklarsa bu yeni hareket SC\ külceyş lın

kıını d ıı tchlikdı olmıyacaktır. Fakat 
l•ıı'~ <ndueunun Trablusta ubıırt'be 
d,.hıl c <"k mc' cudu, bunlıırın techiza

tı v bıUuı ane\ i .durumu hnkkın
dn lde edilen 1nalumata nazaran l\1are
al Graçynninin Trablusta mukavemet 

edecek bir ordu toplayamıvacağı anla
lmrştır. 

Bununla b rabcr, kendimızi hu'._\ ale 
pt m malıyız. Napoleonun Moskova 

uz• rın""' yapttğı yürüyüşte veya buna 
benr.'"r ılerl hareketlerind'" mü"h~\ lıl• r 
daima lİııtün kuvvetlerle karşıla mııılar
dır. 

Duna mukabil, Trablus üzerine iler
lemenin devam etmesi için şu sebepler 
'·ardır: Merkezi ve gıubi Akdeniz ha
kimiyeti ic;in büyük bir ehemmiyeti 
haiz olan Trablusun zapundan edilecek 
~tUade yalnız maneviyat üzerinde ya
pacağı tesirden ibaret değildir. Trahlu
~un zaptı, diğe. düşmanlarımız da da
hil olduğu halde, bütün dünyada tesi
rınl Mterccek bir hadiıııe olur. Malta 
ve Sicil:> aya hava meydanları ele ge
çirmek muharebe etmeğe d~er bir şcy
dır. Bu fırsatta, Naz.ilerin bir i gal te
şebbü!ilnc tckaddüm etmenin dt- t-hem
miyeti vardır. 

h'l.zyanın umumi yıkılışı Trablusa in
h sar t-tml!! değildir. Eritrede de ileri 
fıarcketimb: eüratle yapılmakta ve mu
' ııff kiyetlc tetevvüc etmektedir. Af
rika da ltalyanlann uzun bir muka,•eme
tine imkan görülmemektedir. Keren ve 
Asmarndıı ltnh anlar tutunmnğa teşeb
bWı etseler bile mühim mevkii çevirmek 
suretilc Mo.suvva üzerine ileri hareketin 
devamı kabildir. --·-Bin gazi zaferi naaıl 

karsılandı? .. 
- BaflaTal• 1 inci Sahüede -

ratorluk kuvvetlerinin eline dü."mesl 
Un~ anın her tarafında olduğu gıbİ Ye

ni Z<'land da da hayret uyandırmıştır. 
Bu hah r dün akşam geç vakıt alınmış
tır. Butun gazeteler general Vevcl ve 
kumand ı nltmdaki kuvvetlerden sita· 
yi le b hs tmektedirler. 

püskürtülmüştür. 
İtalyan tanklarından 60 kadar tahrip 

edildikten sonra dü~man muharebeye 
nihayet vermiştir. 

ltalyanlar fimdi büyük miktarlarda 
teslim olmaktadır. Esirler arasında bir 
ordu kumandanı general, bir kolordu 
kumandanı ceneral ve yüksek rütbeli 
subaylar vardır. 

Büyük miktarda her cinsten harp 
malzemesi de iğtinam edilmiştir. 

Bütlin Bingazi vilayeti bir kaç kara
kol hariç olmak üzere İngilizler elın
dedir. Bingnzi lımnnı büyük hacimde 
altı vapuru istiap edecek bir limandır. 

Askeri makamlar, şimdi Bıngazide 
alınacak tedbirler hakkında bir plan 
hazırlamakla meşguldürler. --·-
Fransız do11anmusı 

- Bastaralı 1 inci Sahi/ede -
k ~ nsızlı~İndan sonra bu muvaf-fakıyc tin 
Fransa ve bit.:ı ! dC>dctler üzerinde de 
büyük tesiri oldugu :ı )kardır. 

AM1RAL DARLAN Vt~lDE 
Londra 8 (A.A) - .Amiral Darlan, 

Laval, Fransanın Almanya nezdindcki 
elçisi Debrino, Alman elcisi Abetz ile 
görilştilkten sonra dün nk.~'lm Paristen 
V~.iye gitmişfü. Bu sab~h Visiye var
ını<; bulunacnkt.ır. 

YENt PARTt 
I..ondr:ı 8 (A.A) - Almanların kont

roln altında bulunan Pnris radyosu, 
cmilli halk toplantısıı- partisi reisi Fon
temımın beyanatını nc1retmiştir. Fon
t.eıwa, Almanların l<'r::ınsız donannıasiy
lc ~imal! Afrikadaki Fransız üslerini is
tedikleri hakkınd..ıki haberi tekzip et· 
mi ve şunları söylemiştir: 

cAlmans anın istediği şey Fransanın, 
Fransız Afrikasiylc birlikte, derhal ve 
tanzim edilmiş bir iktısndi cüzütım ha
linde Almanya il!' isbirlr•i yapmasıdır.,. 

ALMANLAR 'OMITSIZ 
N vyork 8 (A.A) - Nevyork Tnyrois 

gnzetesi yazJyor: 
«Harp "imdi Almanya için Umitı iz bir 

snfhaya girmiş bulunmaktadır. Hitlrrin 
Visi hükümetini tazyik icin elinde.- kuv
vetli :;ilAfılar ..-ardır. Fokat Visinin rlin
de de kuvvetli silahlar mevcuttur. 

Vbyndnld İngiliz zaferi Vişinin mu
kavemetini arttırncaktır. Maresnl Petı-n 
bir çi7.~ çeloniştir ve bu çizgi iizerinde 
k lmnk kararındadır.> 
Aynı gaze c, Fransanın mü ar ke şart

fot·ını tatbikinden Romanın şikayeti ol
madığı hakkındaki h<'yanatmı dikkate 
şa:van görüyor. 

Hitler ilk balı rda tngiltereye karşı 
taarruza geçmeden Frnnsada bir kıırara 
vnrmak ~li~·orsa vakıt çok darnlmışbr. 

Nevyork Telgrnmme gazetesi yazıyor: 
G~cıra1 V eygand ve Anıirnl Darlan 

Viliyet 
--·--

UMU~~r MECUSi YARIN TOP· 
LANTILARINA BAŞLIYOR 
Vılayet umumi Meclisi, varın saat 

14 tc Ticaret odası salonunda 941 yılı 
toplruıtılanna başlıyacaktır. Toplantıyı 
muayyen saatte vali B. Fuad Tuksal 
acc caktır. 

Meclisin bu devresinde en mühim 
baslıca mevzu 941 mali yılı adi ve fcv
kalude bütçeleridir. Daha evvel de kay 
d } lcdiJtimiz gibi bütçe, 207 bin lirn gi
bi oldukça kabarık bir açıkla meclise 
gıtınektedir. Meclis, bu bütçenin tcu.ini 
ıçin ~erekli kararları alacaldır. 

Valimiz dün Ticaret odasına ,::idcrek 
hazırlıkları gözden g~rmiş ve oda 
umumi katibi B. Turgut Türkoğlu ile 
görtişmtiştür. --·--r ejirmenderede 

Dün şiddetli bir 
zelzele oldu 

l>iin Dc!<İnncndere nahiyesinde snnt 
14.25 tc gar:p!cn şarka do~ tnluninen 
heş snnh·e devam cdeu !;iddetli ve ufki 
hir yer sarsıntısı olmuştur. Bu sarsıntı
dan Dciirmendcrede bazı binalaruı du
''arı çatlamıstır. E\·velki sarsıntılarda 
hasara uinl an hinalarda ve bilhassa ilk 
okul binasında yeni çatlaklar husule ~el
mistir. 

AlTıc:ı il.i evin bacası yıkıbnış ve bir 
c\in arka cephesiyle bir dam çökmiis
tür. iki ev tehlikeli bir ,-aziyct aldığın
dan tahliye edilmistir. -·--KARSIYAKA 
HALKEvDIDE 
Konrerans ve konser 
Karşıyaka Halke\inde muallim Ke-

mal Batu tarafmdan bu aksam saat 20.30 
da •Tarih" mevzulu bir konferans \•eri
leccktir. 

Bu konferansı mliteakip saat 21 de 
Tilkilik nahiyesi Parti müzik kolu tara
fından zenıtin programı ihtiva eden bir 
koo er verilecektir. --·---0 DA BEKARMI$ 

Kuyumcu Nuri adında biri, Bnsmaha
nc i tasyonunda Bn. Haliıne adında dul 
l ir kndına tesadüf ederek orada yazdı
ğı bir mektubu göndermiştir. Mektupta: 
•Seni seviyorum .. Ben de bekanın .. So
nı Bıısmnhancde beklerim> diyen suçlu 
sarkıntılık ettiği i~ adlil el·e ' erilm.iş
tir. 

tebnki kısmını işgal ederek Fransız fi
losunu ve ilslerinl kendi eline geçirme
se teşebbüs ederse Mareşal Pctenin 
harbı tercih etmesi muhtemeldir. Bu 
tak<lirde şimali Afrikadakl Fransız kuv
\'etlerlnln yeniden hnrbe ginnclcri, İtal
yayı daha ç.abuk harp baricl bırakacak
tır . PetC'nin elindedir. Hitler Fransamn mU

............................. ..a~ 
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Umulmıyan Saadet 

bajlantı idi. Ne dereceye kadar serbest 
olduğunu bilmeie ihtiyacım Yardı, Gü
lenim. 

- Yani, ilk önce beni imtihandan 
geçirmek istediniz öyle mi) 

Gülenin sualine çapkın bir bakıt re
fakat ediyordu. Raaim avuçlan içinde 
mahpu. kalan elleri daha %İl•ade sıka-

----~-----------~•x:----~--------~-- rak: 
.. ~ - Hayır, dedi. kendimi imtihan et-
& AZAN : ., ... Yıı.DJZ tim. Kadınlardan kaçar, korkardım. Bu 

- 82 - defa en kuvvetli bir cazibeye tutulmuş
tum. Kendimi birden ona terk etmekten 

bU' samımı) et ve hcl-·ecanla beni de so
vec k h.ıynt arkada.cıına tesad\lf etmek
tir 

Sizin b:ına kin bağlamadığınızı bili
yorum. Her şeyi anlıyan bir insansınız. 
Fakat GUlenln beni çok fena muhake
me ettiğini zannederim. Hakkı da var
dı. Eğer bu mekttibum fiklrlerini 
deiiştlnnesine veeile olursa cidden ae
vlneeejim. Çünkü, smn ta-niye etetiil· 
niz gibi, tabii ve samimi, doiru ve dü
rüst bir lm: olmaia karar verdim ... 

Rezzan> 
Gulen mektubu okuduktan onra Ra

ıime uzattı: 
- Zavallı kız! dedı. Bu de.fa artık 

sözlerinde aamlıpi oduğunu ümit ediyo
rum. Fakat kabahat yalnız onun de~il. 
r.r ııiıE bana kartı açık davranmı ol
~ \ dınız. onun Lu kaclar zahmete ir-

mesine bir lüzum blmazdı. korktum. Fakat, Gülen, Samsunda de-
Ruim Gülenin mektuptan aerbat k.a- nizden sımklam çıkbğun dakikada, göz

lan ellerini kendi avuçlan arasına ala- lerlm seninkilerle karşılaştığı zaman. o 
rak: dakikadan itibaren senin esirin olduğu

- Ben sana karp dalına açık hareket mu anlamıştım. c~te aradığım kız'> di
ettim Gülen. Rezzanla görÜ§meml yan- ye içimden haykıran bir ses ..-ardı. 
lıt tellkki edeceiini tahmin etmiyor- Gillen, ihtirazsız bir tesümiyetle: 
dum. - Ben de. dedl hen de bunun ayni-

- Ben de iaila kuruntulu hareket et- ni duydum. O andaki baklfUlı bir daha 
iimi itiraf ediyorum. Ancak, Rezzana unutamadım. Fakat, ona verdiğim ma
benim için söylediklerinizi doğrudan nanın kendimce uydurulmuı bir hayal 
doğruya bana söylemek daha kestirme olduğunu zannettiğim dakikalar oldu 
bir yol olmaz mıydı} Durdu ilAvc etU: ' 

- Nuıl mukabele göreceiimı bili- - Dakikalar değil, saatler glinler ol-
yor muydum> ilk olarak Pe.rtevle yan- du. O zaman çok derin bir iztırap duy
yana gördüğüm guzel kızın sonra Ce- dum 
mille baıbaşa seyahate çık.matı beni bi- Raııım genç kızı daha ziyade kendi· 
raz ~şırmıştı. ~mil gibi, eçici bir yol- ne çekti. 
da~ olmak i !emiyordum. Benim istt'di- - Artık bunlann ne chemmiveti var, 
~iın muvakkat bir alaka değil, daimi bir Güleni Birbitlmizi bulduk ve birbirlml· 

• • Yeni satışlar ıçın 
B. Atıf inanın riyasetinde bir 
hevet bu~n IstanbLla ~divor 

~------x-~-----~--
Birlik umumi heyet toplantıları ba$byor. Büb;e· 

ler hakkında hazırlanan talimatname geleli .. 

- Baştaralı 1 inci Sahi/ede..-

çtik Yunanistanı beş on ı;in içinde 
tnd an kaldırabileceği kanaatil le bd 
forc miisaade efmi$ bulunuyordu.. 1 
hut fn İtalya müttefikine danısmadaD 
zar(•r siirıırizi ~aratmak emeli) le bu 
ıti7.estc ntılıms olacak ki AlınanY 
harcketsizliiiııe ses ç1kanmuyor .• 
iki ihtimal dahilinde de mib\ er de 
teri Balkanlarda bir cıkm.'lza girnı' 
dir. 
Alnıanynnın İta1yaya yardıma k 

istemediği iddia olunamaz. Bitler 
halde miittcfikinin feci akibcf 
Muswlini kndar müteessirdir. ~. 

Tüccar birlikleri umumi katibi B. Atıf ithalat birliklerine yeniden 810 bin do- ona yapılacak l ardını yolları çok t~ 
•nanın riyasetinde bir heyeı bugtin İs- }arlık akreditif açılmıştır. Bu mikdann keli halından geçiyor. 
ı.nhula hareket edecektir. Heyete B.B. 615 bin dolan İstanbul birliJtine, 185 bin ıtekim Alman~a Bul.,ari tauı Ü~ 
ehmi Siınsaroğlu ve Kemal Haraççı dolnrı İzmir madeni ithalat birliğine ve- lü pakta okınnk için ha3 li ~ yrct 

lahildir. rilmirct.ir. Bu husustaki emir tcblig edil- fctmi • •Hul,..ar kralım Alman3nya ça 
H yet Istaııbulda İngiliz ticaret bir- mic;tir. mı , muhtelif suretlerle silasİ taı:tikll' 

lil.lcıi mü.mc sillcriylc zahire ve zeytin 1'0l'LANTILAR l ııpını , ıııii bet bir netice istihsal ~ 
ngı satışı işlerini ınilzakerc edeı ek luıf- I mirde faaliyet gösterm kte ulan bi- mcmi tir. 

ta sonunda avdet edecektir. lı'.'ıınum ithalfit ve ihracat birliklerinin Simdi de hu taz1 iklcrini Roman\ n 
fovknlfıde ve iidi umumi hevct toplantı- ki ı hsidatl11 aı-ttınnak yolundndır. 

BİRLİK BÜTÇELERİ ]arına 20 su bat tarihiııde başlanacaktır. l\tı::osla"' anın ktıpL'il çalınıms butr 
Ticaret 'ekalcti tarafından hnzırlnnnn 20 şubat saat 16 da kuru ıneyve ihra- dan ~~çmek . •iınitleri bcsleıımi tir.. !} 

ithallitcı ve ihraratçı birliklerinin me- <'alçıları birliğinin adi umumi heyet top- kat ııuh\crcılcr hu knım ı da kn..--ı 
mur kadrosu ve varidat ve masraf hüt- lan tısı 3 apılacak. 3 arım saat sonrn da bulmuslnrdır. Giizcllikle, nnlnşnıa ile bf"' 
c •leri esasları hakkındaki talimatname &.yni birliğin fevkalade toplantı~ inikat ralardan Halkaıılnrn inmenin imkfıı::: 
~cimi Ur. Talimatnamede memurların <.-dccrktır. Ft•vkaladc toplantıda hirlik lıl:ı hu,ı:-iiıı hemen hemen tnal ~ün e- l 
k dı oları \az.Heleri, mü..stcrck hizinetlcı, btü üniın 12 inci maddı.: inde tndilat ı:;ibidir. 
varıdntın kınmi, ıhtiynt bono, aidnl is- \ ap lacaktır. Zeytin,\ a.~ı ihracatç1lnn Balkan kapılan zorlaınal; istenirse ' 
1 ıne karşılı~ı. masraf fasılları, ınüşte- '>irlıı:imn toplantı ı as ni t:lin ant 17 30 ticenin ne ckı1dc tecelli edce!c 
rek masraflar, biıtçede yapılacak ele~· dn, pamuk ihracatçıları bırlıgmin top- J!ıİZl·l hir iınıcj!ini hir Ba1knıı de\ 
iklikler J!. st nlmiştir. lnntısı m ni gün snnt 18.30 da ynpıl, cak- olan U<'nlcr 'cnnU.krdir. 
AKUEDİT!F ACII..DI tır. Palamut, hububnt ve vaf!lı tohum· Almaıı~ a bıı~lcrdc hakikaten 
Amerikadan memleketimize demir \ c lnr birliüiylc palamut birliğinin toplan- mi.i ki.il bir dun•ma d~li tür. 

civi getirilmek üzere madt'n işi yapan tı~ı ayın 21 inde yapılacaktır. Aınerikn ~ ardıml!l" j!eni ölçiidc ~ ··-·-·-•••t-•-·-u- -0
-

0
_.. .... ~ .. - ··-·-

11
-·-·- - -ıı-•- 11-0--.-.e--- hnkkuk etıucdcn ın,;ltercyc karşı~ 

Seller Kabardı K k ·ı ·· ı k lıai netice) i 'c.ret't•k bir darbe indi aza urşunı B o en iZ Alııınn;ı. a irin kat'i bir zaruret hal' 
dir. ---->41·-- Bastaralı 1 inci Sahifede - Tirede Kır bekcilerindcıı Ahmet Ay-

Dün T orbalınm Ça) başı köyünü su \'az, çiftesini bir köşeye koydugu sırada 
bastığı haber '\'enlnıcsi üzerine alAka- çifte her nasılsa nteş :ılmı~tır. Bu ci
darlar bu köye gitmişlerdir. Köyün Çi- 'nrda oynamakta olan 6 ya.,"ililda Ümmi
menler mahallesile Sepetçiler mahall~- YC tesadüf edcıı kur~-unla zavallı kızca-

19.Sl ~ılı iimitli son )tlıdır. 1942 
Abnanyn taarruzu deiil anNtk müd 
iınkftnlnrııu ar~tıran bir ıneınleket 
caktır. Bu itibarla Almanya öniun ·· 

sini suların istili. ettiği görülmü11tür. ~ızı :ıl!ır surette yaralamıştır. 

ki halıar \ o l az a~ larmda bt>h,,.mclll!lll 
bk netice istihsaline calısmaktadır. 

Alınan tertibatla eşyalar '<ll hasan Ünunh•e biraz sonra hnyatn gozleı ini 
k:.t düsüudü~ii taamız istikametle ' 

evlerden tahliye edilmiştir. Jnsan ve \ ummustur. Kaza tahkikatına Tırc .ıcl-
hayvan zn) iatı yoktur. lıvc!':inct"' el konulmuştur. 

öDEMIŞTE --·--

her birinde hin müSküliıt 'ardır. A 
n tonrruza İn2iltercniıı deniz hit • 
~eti mnnidir. Akdeniz yolunda ise 

Dün ödemiıten alınan bir telgrafta DR. BEHÇET UZ 
devam eden yağmurlann tesirile ilk Belediye reısi Dr. Behçet Uz dün Kul-

kanlar 'c 1''raıısa vardu·: 
Şhudh e kadar Vişi hiikiiıneti ü:ıcri 

l upılnn t:ızl ikler. Ba\kaıılardn çc,rril 
nıancYralar dniınn ınnku\cm<'tle ka kurşun k<iyü dvanndaki küçük Mende- tlirparka _ı:tiderek tetkiklerde bulunmuş

res köprü!lündcn sular taşmıştır. 150 tur. Killlilrp..ırkta hazırlık io:1cri ile1 le- la!Unı fır. 
dönüm arazi sular altında kalmıştır. ıncktedir. 

TtREDE Muhasebei Basusiyede 
Tirede } ağmurlar dün de de\'nm et- Muhas~bci husu iyede münhal mc-

miştir. Yeni çiftlik ve Subaşı köylerini murluklarn talip olan 21 ~i dün Vilfı· 
evvelcedc kaydedildiği gibi sular istilA '.':et meclısi salonunda imtihan cdilıniş
cttiğindcn yeni çiftlik köyünün evleri tir. Evrak, bfr imtihan heyeti tarnfınd:ın 
kwnen yıkılmıştır. Suba~ı köyünde de tetkik edilerek mu\'affak ofanlar te bit 

Uuınmla beraber Alıııam a ne pa 
sıııa olursa olsun hu mnnialanlan 
olmaz\:a hirini ;ı. ıkımık için bchcm 
taliiııi ,1cncın<' kcriibcsinc ~irişeccktiı 

Bu 1ali dcııcmrnin ik istikaınctt 
lınnJ!İsinde daha kola} lıkla yapıln~ 
takdir etmek 'e karar ,·ermek ,_· 

bir çok evlerin yıkıldığı şimdi öğrenil- roilecektir. 
mi~tir. Bu iki köy halkı köylerinde ta- • • • 
mamen çıkarılarak civar köylere '\'e ça- Hariçteki mükelleller 

yuhuz Hitlcre tabidir. 
Bilinen nokta itahn imıınratorluk 

nası .;atırdıynrak çökerken A'-··-• 
hem miltte.fikinl ,.e hem kmdisini 
nıak ~in muhtelif kapılan ç:ılm 

dırlara )'erlcştirilmlştir. Dahiliye veknleti viliycte ganderdil:ti 
Tireden bildirildiğine göre umumi bir tamimde haricte bulunan mükellef

şose üzerindeki beş köprü suların hücu- !erden iah il olunacak vergilerin günU 
mile tamamen yıkılmı}tır. Bayındırla gUnUnc tahakkuku yapan tiltıyetlero 
Tire arasındaki büyük taı köprü tama- bildir1lın'*ııl ve bu iş için ayn bir def
mile yıkılmııtrr. Tire - Çatal araaında- ter tutulnıasının usul ittihazını bildir

me~gul bulunmaktadır. 

HAKKIOCAKOCL --·--
ki demiryolu köprüsü suların iddetin- ıni Ur. Toplantılar 
den yerinden oynamı!lhr. Kumar oynatınışlar.. Vilayet umuınt hıfzıssıhha * İkiccsmellk caddesinde 180 sayılı ib- çarşam~ gün~ aylık mu!at i~~a~ı 

rnhimin kahvesi zabıtaca bir hafta mild- parak vılfiyetın snı.?lık ışlennı J::öZ 
Kuşadasıııda sularla mahsur knlan detle kapatılmıştır. Bu kahvehanede ~eçirecek!-ır. ~ . . 

koyun sürüleri ve çobanları tamamen menCaat mukabilinde kumar oynabldığı * İznur Kv.ılav ccın!l etının mu 
kurtanlmııbr. Sular kısmen çekilmiı '\'e tesbit edilmiştir. senelik kongresi 15 şubat cumartesi 
Ku dası - Selçuk yolu açılmıştır. Sinekli caddesinde 142 sayılı Seı iI nü saat 16 da Hnlkevlnde toplanacak * o;;lu Hüscyino ait berber dilkkinında da yeni he~ et seçilecektir. 

Bornovanın Mersinli mevkiinde ye- m"'enraat mukabilinde kumar oynabldı· * Bucadaki Güzel Hava Kuhiblin 
niden sular basmıı ve burası tehlikeli ~1 anlaşılmış ,.e kapatılıruştır. senelik heyeti umumiye toplantısı on 
bir vaziyet almıştır. Tehlikeye giren şubat tnrihinde saat 17 de toplanacak 
evler tahilye edilmiştir. Ank d 

Mcne~enin Tuzçullu ve Süzbeyli ara ra yOSU 
köylerinde dün yeniden bazı evler yt• 
kılmtftır. Maballi kııılay teşkilatı muh- 9.00 Program 9.03 Ajans habcı·lcrl, 9.18 
tacıne dün 200 kilo ekmek dağıtm~· Müzik : Marşlar ·ve hafif parçalar pL 

Borsa 
tır. 9.45 - 10.00 Ev kadını - YC!Dlek Listesi. ÜZÜM 

AYDIN YOW 12.30 Program 12.33 MUzik : GündUz 206 Inlıisar idaı-esi 16 50 18 
Dün gece geç vakit bize verilen ma- fn;:h ~.50 Ajans haberleri 13.05 MUzilc 229699 i Eski yekOn 

lumata göre, bu sabah saat 1 O da 1 15 Gundilz f~ programının de,•amı 13.25 229905 i Umuınt yekfuı 
numaralı katar Germencikte aktannll 14.30 - Muzik : Radyo orkestrası 18.QO No. 7 
suretile Nazilliye kadar gidecektir. Program 18.03 ~tizik : Radyo caz or- No. 8 

kestrası 18.50 Milzik: Akşam faslı 19.SO No 9 
'Ta~ a .;:;.-!-ZABİTi. Memleket saat ayarı ve ajans haberleri. No . 10 
..,~ .. ~ 19.45 MWillt : Eski piyasa ve mesire şar- INCiR 
YETİŞTDULECEKTtR kılan ve :"~ havalan ~.~5 Milzik : 131 H. Levi 
Bu sene harp okuluna jandanna :zabı- Kabare m~ pl. 20.30 ~Uzik : Karışık 41 M. j. Taranto 

t.ı yetiştirmek üzere Lise mezunlarından koro cserlen pi. 20.45 Mliztk : Solo ve 41 M. Beşikçi oğlu 
talebe alınması karadaşnuşt.ır. d~o $ark~a~ 21.10 ~o~u~ (ŞAir Ali ~13 YckOn 

10 
8 
8 

ıs 
8 
8 

Bu hususta jandarma mıntaka komu- $~ .~~:ayı~uı be$ ~·uzuncU do~um yıl: 127139 &ki vekCt!1 
tanlığına malfunat ı;:ebniştir. donumu munasebetiylc .. ) ~L30 Temsil . 73700 kilo ~ tmfriı 38 i5 ... 

ze ebediyen bağlandık. Hiç bir ıüphe 
artık aramıza ginniyecek ve sevgimizi 
bulandırmıyacak, seni seviyorum Gülen! 

Gülen tekrar etti: 
- Seviyorum senJ. Rasim r 
Salonun tenhabğı içinde dudakları 

birleıU. 
Vapurun düdüğü çınladı 't' bu ilk 

apüyü selamladı. 
Gülen: 
- Ne oluyor? diye sordu, 
- Vapur boğa~dan Karadenizc Çr 

kıyar, aevgilim. 
- Oh, ne güzel bir seyah._tı fakat 

bu defa yapılacak bir reportajın yok. 
- Bilikls, Gülen, hayatımın en zevk

li ''e en muvaffakıyetli reportajına (.•· 
kıyorum} 

- O ela ne} 
- Aşk röportajı! Ebedi Atkımın 

röportajı, .. 
-SON-

11111111111111111111111111HlllllHlllllMI11111111111111111 il - -§ Annemi saadlln.. § 
§ BuclaJaca bodblnliii, nari ncui- : 
5 besi ..,....._...,. mani oluyordu "! 
! bir sin, ona bqı bakild bir illa- S = -= nette bulanclu. fakat.... : 
i Bir senç lmın itiraflannı OÇ i 
5 YILDIZ ala naklediyor. : 

De\·let konse.rvatuvan Tıyatro şubesi 7AHİRE 
talebeleri tarafından. Rejisör: K. Ebert.. 200 çu\•nl fasul 'R 

22.30 Ajans haberleri ve ajans ıpor ser· 150 cuval Susam 
vlsL. 22.50 Müzik : Dans mUziği pl. 23.25 30 Bal1•a Pamuk 
23.30 Kapanış.. 39000 kilo Prunuk çekir. 

PERŞEMIJB AICŞAMI 

20 
29 50 
'12 25 s.,, 

Deniz Gazinosu 
EGLENCE c .. EcESI 

SA.ATiDE BASLAR. 
Masalar yemeldldlr- bd llÖll evvel me•alal'l111 

nazı aa11aJe etmenizi l'lca ec1er .. 

Yediden 70 $e kadar bütün tzmırm :abll'sızlılda bekledi~ baklld bir~ 
BUG'UMKtt yeni Harbin ilk hakiki F t L M t 

YUZEN KALELER 
~'ÜRKÇE 

Bu Perşembe ? Sinemasında S YARINDAN iTiBAREN.. S 
lllUUllttttUUHlllllllHllllUUllllUlllllllllUUllllHI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



.ı;U BAT PAZAR 1941 

Dikkat: AlbnRuya 

rBWl ASIR 
:mıw 

EMLAK VE EYr AM BANKASJNDA.N : 
No. Jarı .. 

!il 
SABD'Bj 

IZllJR KiREMİT FABRİKA.il rCIRK ANONİM 
ŞIRKErJNDEH : 

Kolay ve çabuk tngilizce 
Jstiyenlere: 

öğrenmek 
J 

Esas No Mcvkiı Eski Yeni Taj Nevi KıyıneU Depozitosu Ticaret kGnununun 361 inci maddeıile dahili nizamnamesinin hükümlerina 
tevfikan kiremit fabrikası Tütk anonim şirketi hissedarlar heyeti umumiyeal 
aşağıda yazılı ruzname mucibince müzakerede bulunmak üzere 24 şubat 941 
pazartesi gunü saat 15 tc Alsancak Şehitlf'r caddesinde 111 numarada sirkc
tin idare merkezinde ndi surette içtima edeceğinden 1 O bine senedine sahip 
olanların hamil oldukları hisse senetlerini, yahut bankalar tarafından bu hu
susta verilmiş vesikalım ticaret kanununun 3 71 inci maddesi mucibince içtima 
gününden en az bir hafta evvel şirketin idare merkrzine te' dı etml'll'ri rica 
olunur. 

Ucuz ücretle evlerine de gidilir. İs
teklilerin nşağıdaki adrese müracaatları: 

Sclvılimesçıt, Mirnlı mahallesi 1288 ci 
s kuk No. 67 el (216) 

tZMiR BELEDiYESiNDEN: 
3 - Otobüs idaresine marş motörle· 

ri için 24, SO kilo emayeli tel sntın alın
ması i ı Ynzı isleri müdürliiğündeki 
artnam~si veçhil~ bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. l\1uhammen bede
li 245 lira muvakkat teminatı 16 lira 
40 kurustur. Taliplerin teminatı Cüm
huriyet mt'rkez bnnkasına yatuarak 
makbuzlarıle son pazarlılt tarihi olan 
28-2-941 cumt günü saat 16 da encü
mene mlimca.atları. 

4 - OtobuJ idaresıne 24 adet .32X6 
1 2 ebııdınd iç li.suk atın alınması. 
Y nzı bıleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhilt• bir ny müddetle pazarlığa bıra
kılmıştır. Muhammen bedeli 960 lira 
muvakkat teminatı 72 liradır. Taliple
rin teminatı Ciimhuriyet merkez banka
sına y.ıtırnrak makbuzlarile son pazarlık 
tl\rihı olan 28-2-941 cuma günü saat 
16 dn encümene müracaatları. 

29 9 18 26 (144) 

tZ.MlR 2 inci tCRA MF,.MURLU
CUNDAN: 

Emlak \·e <.>ytam bankasmn ipotekli 
bulunJn ve arttırmasına karar verilen 
lzmirdc Glizd.ralı 25 No.lu sokakta 
(Zevtinlik sokak) 37 <.'Ski 15 taj No.1u 
ve tAnunun kaydına göre 24 Kfınunusa
ni 928 tarih ve 3.:1 sıra numarasında ka
yıtlı , e nlr lüzwulu h:ahalı dosyasınrla
ld tanu kaydı ve vaıJye.t raporunda ya
zılı (E'l()O) lira lmrmeti muhammlnell 
evin mü1kiveti arılc arttırma surı>tilt> 
ve R.14 No.lu emlAk v~ evtam banka"' 
knnunu muelhince bir o0 f<>vll mı>hc;11s ol. 
malc Uzerı:> nrftırmıı!lı 11l.t:l.llıl1 ~ .. lı vil 
nU saat 13 \P. icra clnlremlz içlndo \"anıl. 
msılt Uzere btr av mU~'1Pllo J::lhl1a:1 ko
nıılrlu Bu QJ"ftırma neticeıdn<l" ı::~fıq hı>.. 
a ... 11 Jı~r ne oİuna olsun 1>n M1c arHırsı
nın U~e ihalesi ynnılacnkur Satıs 
pe!olfn para ilP olm> mUşterlden valnı" 
vlbon ikl buçuk oell!iliye msı ...... {, alı. 
tur. tootek snhlb1 rıl:ıc-oklıiarln diiier ala
caklıların \'C irtiFnk hııkkı sahlplerlnin 
~-. ri m<'nkul Üı.l'rind kl hııklarını ic:hı• 

ilil.n taı ihinden itihaJ"f'n 15 ~ün ic-innı> 
evrakı ınüsbltelerilc birlikte memurlye
tlmize bildirmeleri kao eder. Aksi hal
de h.-ıkl. rı tapu slcllince malum olmn
dıkçn p:ıvlnsmndan lıarlc; knhrlar. 1-3-
941 tarihinden ilibm·en ı:;artrrune her 
kese • çıktır. Talip olanlnrın ,.·11de vedi 
buçuk t minat nkça.n \ evn mi111 bir ban
kn itibar mı:-ktubu \"(' 9-10-20278 dosya 
numıırasilc tz.ıulr icra memurluğuna mü-
racaatları ilnn olunur. 466 rı2:;\ 

il il 

Kiralık daire 

ı/.MıR TIC RET MAi l':l"\1ESiN
DE.N : 
lzmır ıncir ve üzum tarım sntış koo

pemtıOt"ri birliği tnrnfındnn acente sıfa
tıle Fratf'lli Sperko Enrico Speıko Fiğli 
halefleri al<'yhinc Lt histıındn mukim 
1 ub('I k • Wcl> uski 7jednceziny Ek
sport - Drz \'\'ny - zP-d ı;polka Akryjna
' c - Dal Heynelmllei ticaret anonim şir
keti - H C'cntralu Eksportu Drnz \t:'ne
KO U. \t;' rzuwıe • \'e - A. l luberman -
fırmnlanndan satın "lıp Dan7ig lima
nındıın \rğo vapuruna tahmilen altı kı
ta kon,.ımcnto namına gönderilen kutu
luk kert·ııtelerden l 587.)56 metre rnik-
bını t m1il eden - 3 v~ 4 • 5 ve 6 nu· 

n aralı koıısimcntaların orjinnl nüsha
hrı s:{ lm<.-diğinden ve harp dolayısüe 
Llyn ı uğrnnıa ı kaviyyen muhtemel bu
lundu~undnn ıne:1kür konşimentolann 
iptaline k, rar verilmesi talebile açılan 
<lava uuriııc icra edilen tetkikatta mez
kur kt-rnıtelerın dn\ ncıyn ait olduğuna 
dnir vr- ikn ıi>raz edllmiq oldub'Und:ın 
tıcaret k ınununun 6 38 nci m.ıddrsi nıu-
ıbince ınr,kur koıısimt-ntoları bulnn

ların 45 ün 7,nrfında m ıhkemt·yc ibrnz 
tmelt ri 'c akııi tukdirdı• bu müddetin 

hıtamınd..ı ıpolinc knrnr \ ""rilt>cf'i(i ilan 
olunur 

9 il 434(316) 

DOK'fOR 
Avni Bir Heftim oğla 

Manisa 1\S. Hns1an~i Kulnk. Bo~u. 
Hurun miitchru.sası 

lhticıns tnlı >ilini l~runsadc• ikmal clmi tir 
llcı· ~iin hastn kııbnl eder. 

MUAYENim ı\NE...<.;r : lanisnda 
İrnıiı· rndcl<• i r\o. 115 

Dokto Operatör 

DAHIOKE 
iZ 11R ASKERi HASTAHANE.sı 
Ki fi ,/'. K. BURUN "''" BO~ 
llA'\TAl 1Kl.AR.ı MUTEHASSISI 

ıkınri Beyler .-okağt No. (80) 
1 h tal:-nnı her ııün öğlf'den sonra 

lıahul vr l<!davi eder. 

E 2 Bn\t kit Bulbül sokak 
A.15:.ll Kuı ıv<ıl:a Afa\ lJ v M 75 71 

Sa ıhpa .. ı \alı " dd -;i 
515 M2. Ada 47 rıar el 9 

A.15J5 Salhane M. Şct:ırct oı 
Gfi1 ada 13 pnr. 1, 154 M2. 

15 17 

A 1556 Snllınne M. Setoret <:okak 1:) -
661 adn. 14 par ~ı. 115 M2. 

l\ 1557 Stılhane M. $eı.'lrct sokak 
Ml nda, 18 paı "l '?')!l.50 M2 

A.1559 Birinci Knıantrı:ı M Fc\•n 17 l 
ye S. 707 nda. 4 par. 292 M2. 

A.15GO Birinci Kninntma Halil 462/1 
Rifnt ua~a cadd .. ~i 707 
adn 15 parsel, 113 M2. 

A.1561 Birinrı Knrnntiııa Hnlil 462/1 -
Rifat tlaSa cadd .. c;i 707 
nda, 16 parsel l?5 1Vl2. 

A 15fl2 Biı ınci Karanti'la M. Ha- 206 -
• lil Rifato.'lsa cad. 624 ada, 208 

3 parsel. 309 M:!. 
A 1564 Bırinci Knratas l\T. Sofrnlı 31 -

S. 608 adn, 1 ua.rsel 248.50 M2. 
l:ımirin bu meJhur kolonyasını _1\.1566 

Hilal eczahanesinden alacaksınız. 
Salhane M. Doıcuz eylül - j 04 
sokak 661 ada. 3 parsel. 330 M2. 
Salhane M. Sehit Kemal 26 _ Çünkü eczacı Kemal K. Aktaş ya- A-1567 
So. 67G ada, 6 narsel. 344 M2. 

par. 
Türkiyen:n bütün zevkini kendi

A.1568 s~lhonc M. Dol·uz <'vlül So. - 14 

sinde toplamı, bir pheserdir. Takli- A.15G9 
di yoktur. Çünkü yapılamamakla-
d AJ~l 

67C .ıda 4 oarsel, 157.50 M2. 
Salhane M $ehit Kemal So. 32 _ 
676 ada 9 parsel. 178 M2. 34 
Snlhnnc M_ Eır,rcrive Soknk 74 _ 

ır. 

HtLAL ECZAHANESl 

Tütünciiler! •• 
Bahçevanlar!. 
Ba~cılar! •• 

Fidan, Mahsül ve Kuvvet kimyevi 
gübrclerimizln geldiğini sevinçle 

bildiririz 
Hacı Davut Zade 

Rahmi Karadavut 
Hallmağa çarşısı No. 31 lZMIR • , 

684 ada 3 uarseı 170 M2. 
A.1572 Salhane M. F • .ıwc-rive ve 

Orhanh <' sokal-t 684 ada. 
5 p3r d. 161 M2. 

78 -

A.1573 Salhane M. HaJU Rifatpa.şa 383 
cad. 684 ada 7 p.tr. 169.50 M2. 

A.1574 Karntas M. İcadh·e sokak - _ 
A.1575 İkinci Azizivc !'-ndiriye M. - _ 

G94 UncU sokak 1714 ada 
3 parsel 52 M2. 

A.1576 İkinci Az.iziye r<odiriye M. - _ 
694 üncU sokak 1714 ada, 
4 parsel. 61 M2 

A.1584 İkinci Aziziye T{ ad iriye M. - _ 
592 lnci sokak. 1955 ada, 
10 parsel. 180 M2. 

A.1587 İkinci Aziziye Radirive M. - _ 
702 inci sokak 1r,n3 ada, 

AKHiSAR :tqıA MEMURLUCUN- A.1588 
DAN: 

29 narsel. 161 M2. 
İkinci Azmve Kndirive M. - _ 
682 inci sokak 1700 nda. 

Akhlsaı· tU.tllncUlcr bankasına 7 43 li-
ıaya borçlu Yaya köyünde Rüstem oğ
lu Osman Akyavaşa ııit Ynya köyün Ya
ın~an solunda küin tapunun 18. 12. 930 
tarih ve 85 numnrndn kayıtlı Siinetcilerli 
Halil tarlası, Garben Solak Mustafa tar
lası, Şimal n Hacıların Reşit tarlası, 
Cenubcn yol ile mahdut 19 döni.im hnlen 
icinde 55 zeytin ve bir odalı kerpiç da
mı mü.ştcmil 700 lirn kıymetindeki tarhı: 
ve Bayram oğlu Mehmet Gürsuya :ıit 
tapunun Mayıs 933 t.ırilı \•e 213 No. lu 
sunda knyıllı Yayaköy Kurtdcre ml'v
kiinde kfiin şarkan hacı Hırisi-0 halen 
c-ıı,·ali metruke, garbcn 1nrik, ~imalnn 
tarik ve cenııben t ı;k ile> ahdut 16 
dönüm içinde 123 k zestıni ha\; 492 
lira kıymetinde z._,, tinli • \ a ·ni borç
luya ait Yns.ıköyUnde tapn11un 3 3. 931 
tarih ve 7 ve 8 numaraluııoda muka,yy t 
sağı R m 1 b y Fab1ikası solu sahibi 
S(''let < ükkfııu hal n bakknl hafız Hiza 
evi, arkn ı M ~ml't m lusu hlcn hnfız 
Riza ııvlu u, onü Yol ile mnl dut hM' iki 
dükkfuı birleştiril,.l'( k m'hgazn haline if
ıağ edilmi olın RO melrc murabbaı 1""() 
lıra kıymetinde r len hır ma~aza fl"lk 
m1.tırma suretile satılığa !'ık rılm•tju-. 

İhalesi 13. 3. !l41 JX'rşMnb0 pünü ~:ıat 
11 de kra dail'C'Sind<' yapılacaktır O 
gün hu "nyı i menkullere konu1nn kıy
mt'tin yüzdt> 75 in<' taUp zuhur c-ttiği tak
dirde ihale edil('{'ck bu bedel elde cdile
ıncZS(' arttımı!l on gi.in U?.atılarak ikin
ci arttırma 21. 3. 9.U pa1.artesi n\'ni saat 
~e yerde yapılııcaktır. O Un yine mu
hamnwn kıymetin ~ iizdf' 75 ine istekli 
çıkmadığı takdird" 2280 sayılı 'kanun 
hükmlinc tcvfıkan bı.:s st>ne ınüddetle 
tecile ~'lbi tutulncaktır. 
Bu gayıi menkuller i.izerinde bir hak id

dia edenlerin resmi vcsiknlnrile birlikte 
J 5 gün içinde icra d~iı'csinr mtiracantları 
aksi lınldc hnklnrı tapu sicilincc sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç tutulacak
tır. Mı.izaycdeye iştirak için alıcıların 
vüzdt> rcdi buçuk pe~· akçası veya ban-
1-a tc-ıninat ınc.rktubu ıbraz etmeleri sart
tır Dellaliyesi ve teslim ma.c;rafları n1ı
cıyn ait olup satış pc indir Arttınna 2. 
3. 941 günilndcn i1ibaren :ılıcılara acık
t ır. Talip olanlnı-ın lü>in olunan günler
de zikrolunan şerait daireslndl' mfizayc
rlP\"P is1iraklcrl ilAn olunur. 

438 (.328) 

1ZM1R 3 UAcU tCRA l\IBMURLU
(;UNDAN: 

Hnzine t:ıı-afmclan l{emera}tı Kemahlı 
otelinde mUrilvct yanında füfenkçi Ta
hir oğlu Hasan Fevzi aleyhin<> 941-95 
dosya ile açılan alacak dnvasmdan dola
yı M. aleyh nnmınn ~öndcrilcn davetiye 
varakasının jkamet~ahının nıeçhuliyeti
ne mebni hiJCl tebliğ iadesi Uzerine z:ı
bıtaca yapılan tahkikatla da adresi bu
lunınadığınd. 11 ınnhkcm1ccc ilônt'n teb
llJrat yapılınnsına ve mahkemenin mual
lak bulundu~ 21-2-941 tarihine mi.isa
-lif Cuma günü sant onda bizzat veya 
tnrafındnn bir \"ekil gönd<'rmesi aksi 
takdirde hakkında gıyap karan vc>rile
ceği tebliğ mabınına kaim olmak üze-
re ilfın olunur. 475 (327) 

3 naTSel. 90 M2. 
A.1589 İkinci Azizlve J<adirive M. - -

3rnl. 593, 596 ıncı soknk 
10R9 ada. 1 par.ı<-1 5385 M2. 

A.1590 İkinci Aı.Wvc 'J{ndiri\'C M. - _ 
690 ıncı sok. 1'/10 ada, 
17 parsel. ~r.5 Mı 

A 1596 Gi)ztcnc Traınvev caddesi - -
835 ada. 7 parsel 252 M2. 

A.1600 İkinci Aziztvc l\ailirive M. - -
72rı ıncı rokak 1 W3 ada. 
8 parsel. 275 Mı. 

A.1601 İmarh·c M 16211 ada, 4 
rnırsel. 1014 M2. 

A.1602 İmnrive M. 1621) ada. 7 
parsel 8.~!l M2. 

A.160.'l İmariye M 1G26 ada 6 
parsel. G4fl lVI2 

--
--
--

A.1606 İınari\•e M. 994 ~lncU So. - -
1635 ada. 2 .--.ı AD.» lıD.. 

A 1608 fmarlyc M. 994 UncU sokak - -
1635 ada. 7 parsel 44 M2. 

A.1614 İınariye M. 16.11\ acla, 1 
parsel, 1490 M2 

A.1615 İınnrivc M. rn·~s ada. 
2 parsel 2269 M2. 

A.1616 İmariye l\t 1639 oda 
2 parsel 4906 M2. 

A.1617 İmarh e M 1639 ada 
3 parsel 9956 M2. 

A.1618 1mariye M lG.'i:l ada. 
5 parsel 3166 N!2. 

A.1619 İmarjve M. 1639 ada 
9 narsel 926 M2. 

A lG20 İmnrive M. 1639 ada, 
8 tıarscl 1041 M2. 

A.1621 İmarh•c M. 16.1(1 <•da. 
10 parc:el 4246 M2 

A 1622 fmarive M. 163'.l Ada. 
11 parsel 8276 M2. 

A.1623 fmarive IVI 1639 Ada 
13 parsel 949 M2. 

A.1624 İmarh•c M. 1G41 Ada 
1 parsc-1 3690 M2 

A .1625 tnınrivc M. 164l Ada, 
~ parsel. 1791 M2 

A.1626 İınnrive M. 1641 Ada. 
4 oarsel. 1865 M2 

A.1627 fınarive M 1Gt1 Ada, 
G parsel, 1032 M(! 

A.1628 İmaı ive M. ](>-11 .~da, 
7 parsel, 2739 M2. 

A.1629 İmarivc M. 1641 Ada. 
8 oarsel 2854 M2 • 

A 1630 İmariye M. 1641 Ada. 
9 parsel 2465 Ml. 

A 16.'U İmariye M 1641 Ada. 
10 parsel 4977 M2. 

A.1632 İmmive M. 1641 Ada. 
11 uarsd 1533 \f2. 

A.1633 İınarlve M. 164:\ Ana. 
1 parsel 15499 ti~ 

A .1634 tmarive M 160 Ada. 

--
--
--
--

--

--
--
-

2 parsel 7147.25 M2. · 
1\.1635 ikinci Aziziye Kadiriye M. '14 

711, 719 ıncı sokak 41 M2. 
Ada 1945 parseı l !) 

A.1637 İmarive M. 1652 Adn. 
2 ı>ars 1, 3710 M2 

A.1640 fmati\e M. 164R Ada. 
l .>arscl 13606 M2. 

A.1641 İmarive M. 1648 Ada, 
2 parst'l 5G02 M2 

A.1642 İmnriye M. 1090 ıncı sokak 
1647 ada 2 1xn·<ıt>l 4560 M2. 

A.1643 İınarive M. 1R45 Ada. 
5 ı>arsel 7007 M2. 

--
--

--
FnısuMz 2 

H RİKA f.~iLİ!\J 
1-msalsiz raibet 

göriiyor .• YEN iDE 
MANON 14ESKO -Türkçe-
1\1.0TO CAt\A \-AR A·DAM 

A.1644 İmariye M. 1090 ıncı sokak - -
1645 ada 4 p~l 619 M2. 

A.1646 imarive M. 1643 Ada 
3 uarsel 56 73 M2 

A.lr.>49 İmnriye M. lf'ı2tl Ada. 
8 ı>arscl ll 24 M2. 

A.1650 fmariı;e M. 99ı :nci sokak 
1~29 ada 6 ı>arsel L'tl.50 M2. 

!\. 16.'il fmari'9e M. l~ Ada. E~ "O'\' llAUP HABERLERi FOX Jll.J'NALUA •••••••••••••••••••••••••••• •• 
s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · CANSLA ı: 11 ·ı ')::o - 5.4:\ ~.00 OA .. Cumartesi, pazar 10 DA •. 

(300) 

~ ı>arsel 4174 M2. 
\ 1652 Iınari\"e M. 1G41 Ada, 

2 narsel 5112 M2. 
.\ 1653 İmnriye M 1637 Ada. 

• P8r'SP.l sss m. 
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RUZNAME 
1 - idare meclisinin \'e mürakibin 1940 yılına ait rııporlıın okunarak mÜ• 

zakere ve karara bağlanması. 
2 - 1940 yılı 31 birinci kanun tarihinde kapanan )ıllık hcsaplann (Dli~ 

ço, kar zarar ve mevcudat hesaplarının) tasdikilc idare meclisinin ibrası. 
3 - Esas mukavele mucibince tecdidi icabeden ilci heyeti idare azası yer• 

lerine ~ enilerinin intihabı. 
4 - 1941 senesi için ınürakip seçilmesi 'e ücretinin tayini. 
5 - Temcttüün tevzii. 468 (324) 

İZ İR P. r. r. MÜDVRL'tJGiJNDEll: 
1 - S65 lira 09 kuruş bedeli keşifli Mordoğan P. T. T. binasının arka kıs

mına iltıvc ııuretilc yapılacak bir oda ile bodrumu havi kısma ait inpa.t ve 
tamiratı 9. 2. 941 tanhinden itibaren 15 gun müddetle münakasaya konul· 
mu tur. 

2 - lhnlesi 24. 2. 941 tarihine müsadif pnznrte i ~ünü saat 14, 30 da tz. 
mir P. T. T. müdürlük binasında tesekkül edecek komisyon huzurunda açık 
eksiltme ile yapılacağından şartname 'e buna miitcferri e\-rakı görmek isti 
yenlerin müdüriyet levazım kalemine müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için 42 lira 38 kuruşluk mu\'nkkat temınnt ver• 
meleri ve lzmir Nafia müdürlüğünden bu i e girebil.:ceklerınc dair alınmq 
ehliyet vesikası ibwaz etmeleri lazımdır 

9, 12, 15, 18 439 (329) 

Bornova Ziraat Hehtebi Müdürlüğünden: 
Cinsi Br ı. er ıftiıı muhamm<.>n bedclı '{füd 7,5 teminatı 

Si:'ımh isknıı1ln 7 Liru 49,87 
Mektebimiz talebcl~n ihtiy•wı içi:ı 95 çüt sı~ah iska -µın 10 1/ 1941 tan· 

hinden itibaı en 15 güu :1.üddetle .ırtlr eksiltmeye konulmuştur. İhale 14/2/ 
1941 cuma J!liniı saat 15.30 da reklt>pte satın alma koınısyonunda yapılaca
ğından taliplerin yüzde 7,5 tPm;natlarım İzmir mektepleri ımıhasebcciliğine 
teslim <.>dcrck ınakbuıutll' lttJm!svor..J> gcürmclerl, bu f c ait '3artnameyi gör· 
mek isU\·enlcr her ~ün l\1ektPJ> m!i fürlüği.inc müracaatlerl. 

30-4-9-13 314 (159) 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
İzmir - Kemnlpasa yolunun 3+03~3+ 736 mcı kilometreleri arasında 700 

metrelik SO~f'nin esaslı tamiri ve sathının katranla kaplanması işi 3453 lira 2 ku
ruş kc$lf l>edeliyle 31/1/1941 tarihinden itibaren on beş g{1n mOddetle açık 
eksiltmeye konuldu~undan isteklilerin 2490 sayılı yasa hUkilmlerine g8re haztl'
lıvacakl.ıın tcminatlariylc birlikte 17 subat 941 pazartesi saat 11 de VilAyct Da-
imi Encümenine b..-ı._<:\·urınaları. 3 - 9 331 (196) 

tZMtR 2 inci tCRA MEMURLU- ı 
CUNDAN: 

iWJlll' iS&L& 

Sablık ev Emlak ve eylnm bankasına ipoteklı 
olup satılmasına karar verilen İz.mirde 
Gtizclyalı mahallesinde tramv:ıy cadde
sinde 1142 No.lu ve tapu kn}·dına göre 
862 ada, 22 pnrs ldc kayıtlı vc 8000 lira 
kıymetli bir ev ile İzmirdc $eyh mnhal
lcsindc 945 No.lu sokakta C"ski 11, 57 tnj 
No.lu ve tnnµ knydına göre 1541 adada 
25 pru-scl No. da knyıtlı bu e"rin içinde 
yarım mnsurc Osman rğa sus unu muh-
tevi 3100 lira kıymetindeki ves"lr In
ıuınlu izahatı dosyasındaki tapu kaydı 
ve vaziyet rnpotunda yazılı iki evin 
millkiyeli açık nı tlırına suret.ile ve 844 
No.lu emlfık ' e e} tnın bankn.sı kanunu 
mucibince bir detaya mahsus olmak 
Gzere arttııınası 11-3-941 Salı gilnil sıat 
14 te icra dairemiz içinde yapılmak ilze
re bfr a,;• ınUddetle satılığa konuldu. Bu 
nrttınna ncUcc inde sntış bcd li her ne 
olursa olsun en çok arttırnnuı üzerine 
ihalesi yapılacaktır. S tış peşin para ile 
olup mUştcıiden yaL11z yüzde iki buçuk 
dellCJiye ınnsı ,Jı alınır. İpotek sahibi 

T cpeköy istasyonu yanında addı 
dönüm arazi iç.inde biri iki katta 
beş oda bir salon hamam mutbak 
diğeri hlr katta Uç oda bir mutbağı 
havi iki ev n.. aynca iki ahır ve Ü 

dönüm bağı amil mulk satılıktır. 
lsteklıler içinde sahibi Cemile mü 
racaatları. 6 D. (202) 1 
-1 Dil& • 

alacaklı larln diğer nlacakhlann ve irti
fak hakkı snhlplerlnln gayri menkul 
üzerindeki hnklnnnı hususile faiz ve 
n;asrafa dair olan idd.ialnnnı işbu UAn 
tarihinden iUbaı~ 15 gUn içinde e\.'Tlt

kı ıniisbitclerllc birliktP mf'muıi:retimf.. 
ze blldlnneleri icap eder. Aksi halde 
hakları tapu .sicilince malum olmadık~ • 
paylaşnındnn hnriç kalırlar. 25-2-941 ta 
ı ihındcn itibaren art.name her kese açık
tır. Tnlip ol:ııılnrın yUuie yedi buçuk te
mina1. :ı.kçası \'eyn milli bir banka itibar 
mektubu ve 940-18482 dosya numarnsile 
1zınlr ikinci icra memurluğuna müraca-
atları ilan olunur. 474 (32G) 

620 A 1654 İmnrlye M. 1637 Ada, 
6 ııarscl 670 M2 

Tarla 18.- 2.60 

1.Ş-0 A.1655 İmarivc M. 1638 Ada, 
'1 par.sel 840 M2. 

2.00 A.l G56 İınariyc M. 163 7 Adn, 
5 par.sel 1447 'M2. 

8.4.0 A.1GS7 İınariyc M. 1637 Ada, 
3 parsel 2254.2:> M2. 

16.60 A.16S8 İınarive M. 1637 Ada. 
8 parsel 1306 M2. 

1.80 A.1659 İuınrlye M. 1637 Ada, 
2 parscl 2207 M2 

7.40 A.lGGO .1mnriye M. 163/ Ada, 
1 txtl'Scl 1295 M2. 

3.GO A.16fıl İmariye M. 1637 Ada. 
9 parsel 1324 M2. 

3 80 A.l 662 İmariyc M. 1638 Ada, 
8 parscl 1109 M2. 

2.00 A.1663 İmarive M 1638 Ada, 
3 parsel 4428 M2 

5.40 A.1665 Ballı kuyu M. 1050 ve 1051 
inci sokak 1240 ada 3 par
sel 38.75 M.2. 5.80 

5.00 
A 1667 Karsıyakn Alavhcy M. Yalı 

caddesi 6 nda. t parsel.. 
2221.50 M2. 

10.00 A.lfl68 İkinci Süll'ymuuıye M. 
Kfunilpaşa caddesi 278 1"'12. 

3.00 A.1671 Karşıyaka Bost.ıınlı Yalı 
caddesi 1809. 1810 uncu so
kak 1338 acla. l parsel Sl.00 
199.?5 M2. 

14.20 A.1672 Karşı~·ak."\ Bostanlı $ereI 
yeni 1809 uncu ı;okak 1338 
ada, 6 parsel 261 M2. 2.UO 

14.80 

A.1673 Karşıvaka Bost.anlı $eref 
ycnt 1809 uncu ~okak 1338 
n.da, 5 parsel 247 M2. 

A.16.'14 Karşıyaka Bostanlı Sere! 
yeni 1809 uncu rokak 1338 
ada 4 parsel 237.56 M2. 

11.20 A.1676 Karsıvukn Bost>ınlı Kara
kol 1811 inci sokak l:l5!l 
ada 12 parsel ~07 M2. 

27 20 

91.20 

4560 
A 1677 Karşı~ ak.t Bos•.anlı Seref 

veni 1809 uncu ~oknk 1338 
:ıda 2 par el 216 50 l\12. 

6.20 A .1G78 Karşıyaka Alayl•ev Müş
teri veni 1678 tncl sokak 

--
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11.40 2.1 ada 2 parsel 131.75 M2. 
A.1679 İzmir Köuril A\'I. Yeni dar 10 Evin 600 00 

220 sok. 799 ada 7 P<'lrsel 205 M2. 1/8 lııssesi 

3.40 

2.80 

4.fıO 

2.60 

4.40 

2.60 

2.60 

2.20 

8.80 

2.00 

966.40 

5.68 

1200 

15.60 

ıuo 

34.20 

13.40 

13.-

6580 

120.00 

Yukauda izahatı yaııh ıta:ı,Ti menkullerin peşin bedelle satışlan 17/2/ 941 
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.:iJYASr VAZIYET 

.Amerika Fran-

ASKERİ VAZİYET 

lngillz orduıa.-ı Trablusa 
gürümek ister mi? 

Radyo gazetesine göre, Bingazinjn 
zaptı üzerine sarki Libyada ricat eden 
İtalyan kuvvetlerinden bir tek nefer bı

. . le İngilizlerin kusatma hareketinden 
Tngiliz z a ferleri• lftgiliz kurtulmaımştır. Bu son harekette alı-
sanayiinde büyük ham· ınan e~ mik~anrun 40 - 50 bini tecavüz 

~ız donanmasına 
alaka ,österiyor 

ıedeceıu tahmın edilmektedir. 
lele r • Romanyada ben• Cok mühim olan nokta harekatın 

z in tahdidatı • harbe t>undan sonra Trablusa doğru teşmil 
hazırlık mı" ldilip edilmiyeceğidir. Bu hareketin 

• .. faydalı ve mahzurlu tarafları vardır. 
Radyo gaı.etesine l(Öre, hafta sonun- ~·aydalı tarafı şunlardır : 

da dünrnnın ,;yasi manzarası şudur : 1 - Halen Trablusgarpte zail İtalyan 
l}inı:azınin isgali haberi, bugünkü kuvvetleri mevcut olduğuna göre, bun

mathuat .utunlarını işgal eden başlıca J,ınn da kolavlıkla teslim olmaları müın
mc<clcdir. Bütün gazeteler İngilizlerin Joündür. 
Bin•a?ı'i işgalle büyük bir zafer ka- 2 - Bu suretle Vavell ordusu tamn-
:z.:ımlı ı '!Jokt:ısında müttefiktirler. fül- men scrbe,t hale gelmiş olabilir. 
h"' sa İngiliz kltalanrun ileri hareket lı>- 3 _ Libvanın baştan başa i'tilil edil-
rindeki sürat tebarüz ettirilmektedir. miş olma-ı iıalyan halkı üzerinde zaten 

Va\'l•ll ordusu iki ayda 800 kilometre mevcut olan menfi tesirleri büyük mik
llerlemi•tir. Bu ilerleyişin son safha<:t rnsla genj,letebilir. 
J>('k süratli olmuştur. 4 - İstil{balde İtalvan - Alman kuv-

Son yedi gilnde İngiliz kıtalan 250 ki- vetl~rinin Bingazi istikametinde bir ha-
lometre vol alnnşlardır. reket yapmaları ihtimali bertaraf edil-

Bütün dünya bu zaferden bahseder- miş olur. 
iten yalnız Almanya ve İtalya sükdt et- 5 _ Tunusta general Ve~gand ordu
mektrdir .. Roma radyosu bugi!nkü neş. siyle irtibat tesis edilerek lngiltere le 
riyatınffiı henüz Blnııazinin sukutunu hine bir durum yaratılabilir. 
bildirnıcmiştir. Bunun yerine Tlirkçc 6 _ İcabında Veygand ordusu Al
nc<nı·atında şimalt Afrikadaki hareka- m.:uılara karşı mukabil bir cephe alır.;a 
tm. mücadelenin neticesi Uzerinde mü- en kısa yoldan seri hir is birlij\i yapmak 
u-;ir olmıyacağıru. söyliyerek • İtalya kabil olur. 
müttefiki Almanya ile ııonuna kadar mü- 7 - İtalyaya bava hücumlarını sık
u delcde devam edecek ve muzaffer ola- !astırmak için İngiliz hava kuvvetleri 
eakbr • demektedir.. Pn kısa mesafeye yal:la•mış olur. 

Alman radvolan da bul(iin Bingazinin ll - Sicilyada Alman Kuvvetlerinin 
sukuhından bahsetmemişlerdir. bulunmasından mütevellit vaziyetin 

Tobruk dü.ttlkten sonra Frankfurter mahzurları azaltılabilir. 
Çaytun~ bunun kat'! bir netice sayıla- 9 _ Maltarun vaziyeti daha ziyade 
mıyara'•ını. ancak Bingazi düştükten emniyet altına girebilir. 
ııonra kafi neticeli bir hareket elde edi- Mahzurlara gelince: 
lelıilecelini yamuştı:r. ı - Trablusa karşı hareket. Bingazi 

İnııilizler Trablusııarbi de zaptedecek- ile Trablus arasında 800 kilometrelik 
!er mi? bir çölü aşmak m<'<'hurivetini fahmil el-

Bu mesele tamamen ııeneral Vavele mektedir. · 
bırakılmısm. 2 - Bu hareket btiytik kuvvetlerin 

Bununla beraber Blzerte mllnasehe- bin kilometrelik bir sahada da/lllmasını 
tiyle İngilizlerin büttln Afrik~ l3ini SÜ- icap ettirir. 
:ratle halletmeleri muhtemeldir. Esasen 3 - Her an Balkanlarda belinnesi 
fnııilizler bir kaç hafta evvel bu derece muhtemel Alınan hareketini süratle (jn
lllratle harekete Akdenizde Alman tay- leyememek ihtimalini doğurur. 
;parelerinin görUnme<hıl sebep olarah ·4 - İkmal L•lerindeki müşkülat .. 
ııöı:termislerdi. 5 - Trablusgarbe kadar ba..Jca hic bir 
BİR Y ARiS liman mevcut olmadığından ikmal isi-
Anlasılan İngiltere ve Almanya ara- nin yalnız bu limana münhaSll' kahna

sıııda bir yans baş}~. Almanv~. sı bir mahzur teskil etti~i tabiidir. 
İtalya ile uyuşarak bazı tayyare üslen- .;ı..---
ni almJŞhr. Dij!er baz1 tayyare Uslerini 
de Fransa ile uyuşarak almak i..tiyor. 
Demek ki. Fran..8 ve İtalya malflt'.ip ola
rak lln plandan çekilmi~ler, mticaddeyi 
fnııilterc ve Abnanvava terketınislerdir. 

General Veygan<lın C,.uıyir radyosun
daki nutku cok mlihimdir. Diğ<'r taraf
tan Almanvanm Lnvall I• ba~ına gecir
mek icin elden ııelen gayreti de sarfet· 
tii':i muhakkaktır. Arka'llJlda Almanya 
olmıvan bir La.valin Petenle mkı pazar
lıi!a ı:iri•emiyeceği tabiidir.. Maresal 
Petenin Lavali kabinesine almal(ı kabul 
edilmekle beraber henllz bu karar res
men bildirilmemiştir. 

AJl.IERİKANIN TESEBBÜSÜ 
Amerika hükürt'cli Fransız donanma· 

m ve siınııli Afrikadakl Fransız üsleri 
bakkında rnkın alakasını Vişideki elci
si amiral r~;hi vosıta~ivlr marPoı;al Pete
ne biliJirmistir 

YAROl'Y ı· \ L T 
Birle~ik ,-\m(l''f"•k· nın Deınııkrasilere 

yardırr. lfıviha• rının n\üınessiller mec
li!"indl'n h\Jni"r l!f!Çi\esi bekleniyordu. 

Mtdi kanunun tadili için verilen 
1oıkrirlcri miizakere ile meşl(U 1 olmus
tur. 
H~ıuimetcc teklif edilen layihanın 

prensihini değiştinncği istihdaf eden bu 
tadilJrr redd<'dilınistir. 

ırt'ffiİSTA. 'Oı\"1 AMELE CELBİ 
Klıbilden :?•len bir habere göre. İn<ıi

Jiz sanavi mcırkeı.lcrinde calısmak üze
re Hindistandan İngiltereye gönderile
cek amrlrnin ~ecilmesine ba!l>lanmışhr. 
Bu haber doğru ise bize bazı neticeler 
ÇJknrınak imkanını vermektedir. 

İngiltere drnnlnyonlann her tarafın
da harp ~annviini vücuda ~etirmek ve 
ııcni•letmekle ll)CS~uldür .. Dominyonlar
dan amele ı!<lirilmesi hava bombardı
manlarına raı'.:men İngilterede harp sa
na?·iinin süratle jnki~afını gösterir. 

İnııilteredc &ilah altında olanlar ya
kında beş milyonu bulacaktır. hte Hin
distandan gelen amele hem bu boşluk
ları doldurac:ık, h• m de sanayiin yeni 
inkisaflannı karsılı,·acaktır. 

ROl\fANYADA 

Yardım kanunu 
kabul ediliyor 
Va<ington 6 (A.A) - Reislcümhur 

Ruzveltin Demokrasil~re yardım kanun 
liyıhasının bugün miirne!'lsiUer mecli~in
de kabul edileceR:i 7annedilmektedir. 
Bu münasebetle 1ngı1tercnin ve mütte
fiklerin nihai zaferine b~!!.lcnen iman 
hakkında tezahürat yapılmıştır. 

İngiltereye harp malzemesi taşıyacak 
gemilere An1erıkan gemilerinin refakat 
etmemeAİ hakkında yaptlan bir tadil 
teklifi kongrede reddcdilmi•tir. 

Amerikanın drvlrt adamları Ye ef~ 
karı umumiye İngiltert"ye en geni" ve 
en mü. ticel yardımlar hu ... usunda ıııar
s.ılma.t azmini gö lt-rmi!ıtir. 

Amerikan harbiye nazırı ayan mec
lisine gönderdiği bir mektupta. lngi1iz 
hava kuvvetlerinin hali hazır vaziyetle
rile bu ıeneki mücadelede mantıkan 
muzaffer olmaoı belden~bileceğini bil
dinni"tir. 

Neyyork 6 (A.A) Meıhur kadın 
muharrirlerden Doroti Tom"on, ya7dığı 
bir makalede diyor ki: 

- 1-Jitler ,imdiden harbı kaybetmiı· 
tir. Bunu biliyor. Büyük sevkü1ccy~ ha
reketlerin hepsi Almanyanın mai?-1Ubi
yetile neticelenmiştir. Alman orriu~u 
mağliip olmamıştır. Fakat zimamdarları 
mağliip olmu~tur. Zira onun muhtaç ol
duğu zaferi temin edt"memis1erdir. -·-Bay Laval, Petenın 

teklifini kabul etmedi 
Vi,şi 8 (A.A) - Havas ajansı bildiri

yor: Montoire siyaseti cümlesinden ola
rak Mareşal Peten Lavala devlet nazın 
sıfatiyle hükümete girmesini ve bir ido
re komitesi azalığı kabul etınesinl teklif 
etmiştir. Ba\' r,.,,. .. 1 \., .... ,.1;fj TPdriC"f.

miştlr, 

TAZYiKE RAGMEN 
Vişi mukave
mette devam 

ediyor 
ALMANYA. BOTON FRANSAYI 
iŞGALE KALKM AK iSTER MI? 

Londra 8 (A.A) - Amiral Darlan 
Paristen V~iye gelir gelmez devlet reisi 
Mareşal Pctcnle uzun uzadıya görlis
mü,stür. İngiliz muhafazak~r partisinin 
organı olan cSpektotor> ga2etesi, <Fran
sız buhranı> bnşlığı ;ı]hnda. ne~ret~iği 
uzun bir efiidrlP. $tı rr.üsaherlel(\rde bıı
lunuvor· 

Ei!er Mare al Petcn şeref ve namus 
hililfına hiç bir şey vanmamak teahlıii
düne riayet ederse - ki böyle vapar~<rını 
cı-ö!dcrcn bir ço'k i~arr-tlPr vardır - Fran
sanın hPnÜz ic;'!::ı] edilmemi<; olan arr.:?.i
~nin A1m:ın1ar tar~fından kl~m!'n vr\··~ 
tam~ men iı;P'ali srklindc şiddetli 'nıı1.·ro 
belei hilmi<ıll tcnhirlerine maruz kal~" 
<ı tehlike<i vardır .• Fakat 'Flitlerin bö'· 
le bir hareketi neticesinde 'Fran-.z mll.•
ı,.,,,Jrk,.. imnarntorluğunda arlık miifa. 
rekPve hrıffl1 olmıyan ve Almanvannı 
nı.uarıılnrı !1;a0arında ver alac;\k l--ir 
Fr>n•ız hükümetlne makar olması ihti
tl'l~Ti k~rı;;:ıc:oınA~ µ·.ı,.r hu kozu oynıya~ 
bilir mi"' 

Lava!, Alman tazyikinin tesiri alhn
-i::ı zorla Viqi kahine!tine itJ.ın] etlil,,.hilir 
1"aka! höyl<" h;r ihtimal Mare<al PPfpne 
lcars! bir müahazt.~ mPVzuu rlffliJ, bir 
c:empati mevzuu olmalıdır. BövlP bfr 
hal trslimiv<'! demek değildir. · Böyle 
a~ır hir fodak5rl•ğm Maresal Peten ta
r·afınr1:ın yapılması HitJer ic-in zahiri bir 
muvaffakıv..ı olsa bile. hakikatte e.aslı 
bir muvaffakıvet<izliVi pi>liyecekiir. 

Alman emri altında Vi<iye dönecek 
~ıan Lava! lıu sebenlc Fran<adakl kre
rlic:ini hPr 7Am9nf'l-ıtı f::ı.zla kavbebni~ ola~ 
caktır. . 

TAYMISE GÖRE 
•Taymis• ga1Rte<i böyle bir ihtimali 

mevcut t?ÖmıPmekl~ bcrab~r aynı müta
leailadır: 

Vi~inin eski ve yeni adamları içinde 
AJmanvaya t.ı.man1iyle esir olan yaln17 
Lavaldir, Bu s"1>eple gecen haftaki dram 
valnıı. onun şahsı ı-·1rafında cereyan et
mistir. Pari.c; ile Vici :lras1ndaki diplo
tna~i ,l!idin g~lınelerindc-n 2 nokta tf'za .. 
hfö· !"\me1':tedir. LavaHn avdeti için Vi
c:i üzerine- yapılan tazyik. ac:kPıi kuvvet
ler cırasındaki n1ii\·azPnesizlik. 

Hillerin kozları sunlard!r: Almanva
daki iki milyon Frt1nsız rsiri Fran~a~ln 
i1<tısadô mii .. :küliltı, hali haıırda Nazileı 
tan:r1ndan org.ııni7.e <"dilen ve •halk<'ı 
milli 1oplantı> :ıdını olan idarenin Pa
rist0 sr·•~•tık davranmn.~ı. 

F<."'kat Petenin elinrlc dro kuvvetli koz. 
lar vnrtlır ve şunlard·r· 1na1Ji7. multave
ınetınirı devamı, filonun elde tutulması . 
mü•temlekelerde ııenerel Veygandın bü
yük bir teyakkuz ir.inrle bulunması. 

Vl!';t MUKA VF.MFT ED1YOR 
«İndcpc>nrl.:ınt Ta,,..,.,-. .e:cızetesi sunları 

yazıyor; 

Fransızlar, Bitlerin ısrarıyle, evvelce 
Almanya ile iktısadi mesai birli?'!i e<ası
nı kabul etmi~lcrdi. Lavalin kahinev. 
avdr-ti iktısadi i•birlii{ini e•a•lı bir t~•
viye sureti istih~aline Pmil kılacoktı. F~
kat bir kaç hafta evvel, Lavalin teh'idi 
tedri~€'n iktısadi birliği tam bir a~'kerj 
ic:birli~inc kalbctmek ürnidıni kırmıstır 
O zaman böyle bir hal suretini kabule 
,.,iitPmayil olan Hiller bu::!ün bamh~~1:a 
bir va?.iyettNiir. Fransa.nın hattı har 4 -

l:.etincl~ki metanet ve ltalvanların ma
ruz kald•kları müşkülnt gibi bir çok ba
kımdan ll:ttybeclileeek zamanı yoktur. 
Bu sebeplı;o Hitlerin Vişinin yarım ted
birleri ktıbul etmesifl(> :ısla ihtiınal ve
rilmemektedir. 

lllustrdouı tayyare 
gemısinin batmadığını 

Almanlar da itira f 
edivor 

Berlin 8 (A.A) - D.N.B. Alman nro
ragandasının tllustrdous imıindeki ln
l?iliz tayyare gemisinin battığını bildir
diği hakkındaki İngiliz iddiası iyi maHl
mat alan Alman mahfillerinde reddedil
mektedir. Almanya bu tayyare gemisi
nin ziyaını hiç bir zaman bildirmemiş-Romanyadan gelen bir habere !!Öre, 

iktı<adl koordinasyon nezareti, Roman
yada benzin •arfiyatını tahdit etml.ştlr. 
P ek vakın zamanlara kadar Romanya
da benzin boldu. Hat t& lstilısal edilen 
benz• in mühim bir kısmını Alınanya
ya naklı imkAnı olmadıi!ı bildiriliyordu. 

0 halde tahdide neden lüzum ııör!il. fi• • -- --mliştür?.. Ö .. .,..,. 
Almanyanın cenubu sark! Avrupu,.. C RCaıı...an NUTKU 

harekete geçmesi takdirinde Romanya 1 Londra. , 8 (A.A) - Başvekil Vinston 
petrollerinin tahribi ihtimaHne karsı Çörçil yan n saat 21 de radyo ile b ir 
şimdiden stok yapıldığı söylenebilir. nutuk söy!iyecektir. 

==== 

ALMANLAR 
Mart ayının ilk 
haftasında taar-

• ruza ~eçıvor -
Bomb~ gaz hücumları 
ve kitle halinde taar· 
ruz lar yapılacak.. 
Londra 6 (A.A) - Mart ayının ba-

tında lngilterenin hayati noktalarına 
Almanlar tarafından şiddetli bir gündüz 
ve gece taarruzunu beklemek 18.zımdıT. 
Şiddetli bombardımanlaT ve gaz hücum~ 
ları, layyare ile kıtaalın ihracını kolay .. 
leştırmağa memur paraşütçülerin takip 
edeceği "üphesizdir. 

2 --
E C 

s .. ö _N l-IA: ,·a ·"ER 
. ... ' . 

Gayri menkullerin 
kira bedelleri 

Gayri safi 
hesap 

irat üzerinden 
edilecektir 

Ankara 8 (Telefonla) - Milli korunma kanunu meriyete Jı.onulduğu 
kirada bulunmıyan gayri menkuller ile inşaat kanununun neıırinden sonra i~ 
edilen veya tadil'lt gören gayri menkullerin kira bedellerinin nasıl tesbit .ll' 
leceğini gösteren kararname projesine göre bu bedeller gayri safi irad üzeriıl' 
den hesap edilecektir. The Aero Line ismindeki marul İn-

giliz hava mecmuası, hava harbinin önü-. --------------------------- -----
müzdeki safha~ını bu suretle mütalaa 
etmektedir. 

Mecmuar.ın fikrin<" göre Almanlar ha
va şartları imkin vf'rir vermez kütle ha
linde taarruz edecrklerdir. 

Geçen sene Skandinavyaya taarru1: 
için Nisan ayını beklf'!mi~1erse de şimdi 
ilk hat Manş üzt·rinde olduğu için bu 
taarruza bel} hafta daha önce intizar 
edilebilir. 

Makine-,1e _, 

Verilirken 

Inv:iliz devlet 
adamları 

ALMANLA RI N YA PACAGı BÜ· 
YOK HÜCUMDAN BAHSE· 

DiYORLAR 
Londra 8 (A.A) - HaTbın b~na ka

dar 1ngilterenin Bcrlin sefiri Sir Neville 
Henderson bugün Chatanda söylediği 
bir nutukta şöyle demiştir: 

Hitler milletine bir yıldırım z.ıferi 
vAdetti ve geçen Hazirana kadar kazan
dığı büyük muvaffakıyetler kendisinin 
şaşmaz bir adam olduğuna milletinin 
inarunı takviye e1ti. Fakat o z.ımandan
beri altı ay geçtiği halde İngiltere eğil
medi. Büyük N:dadımızın ananesi oldu
ğu gibi durmaktml• . Ve böyle kaldığı 
müddetce Hitlerin bütün ihtirasları aldm 
kalacaktır. Bitler bekliyeınez. Almanya
da mukavemet sona errneden bi~ cJnr
belerini indirmesi ltt1.ın1.dır. Hitlcrin bu 
zorlukların. köküne, ynni büyük Bri
tanyaya tecavüz etn1edcn no ~ıl kazan
mak ümidinde bulunacağını tasavvur 
edemem. Önümlizcleki imtihan müthiş
tir. Fakat rneyu..~ olmada ınaMI yoktur. 

Londra 8 (A.A) ·· Bu~lin Londrada 
... '\lmanyanın vaziyeti hakkında bir nu
tuk söyliyen Hindistan n:ızırı B.Aınery 
~öyle demiştir: 

Hitlerin kendi lehine olmaktan ıivade 
aleyhine olmak i.sUdadında bulun~akla 
beraber kafi nt.·ticeler ü1nit cdebihncsi 
için bir tek yol vardır ki o da Adamızı 
istila ve fetih teşebbüsüdür. Hitlerin bu
nu aylardanberi düşlinmekte, ne kadar 
düşünür9e dijsüncesi o kadar ho~una git
memektedir. Bu hiç bir zaman bertaraf 
edilemiyecek bir ihtimaldir.Klınse ne Hit 
]eri tevessül edeceği bu yüksek gayretin 
ehemmiyetini, ne de bizi whdit eden 
teh lil<enin bliyükltii\'ünü kUçlimseme•i
dir. Fakat buna karşı koyabiliriz. Veni-
havet muzaffer olacağız. • 

Müteakiben Aftika harbından bahse
den Amery demiştir ki tarihin tasavvur
daki cüretld\rane mahiyeti tatbiktPki ça
bukluğu ve mcharcti itibariyle kiiçük 
Vavrll ordusunun indirdiği bu müthiş 
yıldırım daTbeleri serisi ile mukayese 
edilebilecek az scy kaydetıni' olduğu 
'Tluhakkaktır. 

Suriye komiserini gö
türen tayyareyi ltal
yonlar mı dü,ürmüş 
Londra 8 (A.A) - Hür Fransızların 

organi olan Frahce gazetesi eski polis 
müdürü Jean, Chiappe'i Suriyeye nakl
etmekte olan tayyarenin geçen 27 Teş
rinisanide bir İtalyan tayyaresi tarafın
dan dUşürüldü~ü delillere dayanarak 
iddia etmektedir. 

Vander Vilki Ameri
ka volunda 

N e'VYork 8 (A.A) - B. Vander Vilkl
yi Amen'ltaya nakletmekte olan Clipper 
tayyare Triniteye muvasalat etmiştir. 

Bazı tedbirler alındı 

Düşük fiatle ihracata 
müsaade edilmiyor 

Ankara 8 (Telefonla) - Son zaman- ketlerin önüne, alınan ciddi tedbirler!' 
!arda bazı ihracat tacirlerinin harice dü- 1 derhal g<'Çilmiştiı-. Bu gibi ihracat içiO 
şük fiatle ihraç eylemek istedikleri mal- 1 yapılan mmşe şehadetname.i tnleplrtl 
!ar için menşe ~ehadetnameleri talep et-

1 
ı"t'ddedilmişlir. 

tikleri Ticaret vekiıletinin nazan dikka-
1 

Bugünün şartları içinde ihracat n~ 
tini celbeylemi~tir. larınuzm fiatleri çok sağlam ve iyidi!· 

Harice satacağın11z nıallaı·ın fiatleri- FjatJeri diişümı<'~e kalkışan]er haltkı1"' 
ni düsürmeğe matuf olan bu gibi hare- da ce7.ai tcdhirh·ı· alınmışbr. --·- --1941 senesl bütçesi 

Yeni yıl Lütçesi hazırlıkla
rına devam edilmektedir 

Ankara, 8 (Telefonla) - Maliye ve- projel<r h<ı ·.ırlanmakt..ıdır. 
kAleli 1941 mali yılı .bUt.çesi. hazırl.~kla-1

1 
Di"•er hı.raftan ithalatın azalması o 

nna devam etmektedir. Yenı yıl but<"'"'- .~ , .. , .. • .. . . "'' 
si hazırlıklarına esas olmak üzere bazı layıs•yk tenozıul ugrı~ an guını ük 
vergi kanunlarında yapılacak tadillerle ridatımn arttırılma .. için bazı tedbirle! 
yeni varidat temini maksadiylc muayyen 1 ;.lınn1a~ı da ınevzuubahlstir, ·- -

Benzin stokları 

Stoklar yerindedir. Dün Hasra 
yolile ot omobil last• c!i ~eldi 

Ankaıa 8 (Telefonla) - Men1lekctimizdc umumi ihtıyaca uzun ıni.idd 
kSfi r-e1~ek miktarda petrol, h~nzin Vf' n1Üıı;t<ı.katl.1rı mevcul olduğ:u e.nl 
şılmı~tır. 

Memleketin her kö~aine yapılan benzın "e p(;.trol aevkıycııtı t.•nzim r<li11111 

yoluna girmic:ıtir. Peterol ve benzin stoklarımı.1 siiratl yi.lk!ll~lnı('ktedir 
Ankara 8 (Telefonla) - Basta yolile Ankar.>ya mühim mıktarda oıol11 

bil lii.stiği geldi. Bunlardan bir kı!!mJ retımi mÜt"S~t'!!elt"'rin ihtiyaçlarına h3' 

redilec~k, miltrbakiıti d C" hususi ihtiyaçlara avnlncaktır. 

Eskişehirde Porsuk çavı taştı, 
şehiri sular bastı 

Esk.i~ehir 8 (Hususi} - Bugün Porsuk çayı t ~rak 11ular şehrin bir kı ... ıoıt" 
istili etmiftir. Şimdiye kadar altı ~vin !llulann hiicumilr yıkıldı~ı ve nüfoı1'1 
zayiat olmadığı anlasılmıtJhr. 

Sahte pasaportla seyahat eden 
iki Alman t evkif edildi 

lstanbul 8 (Tt'lefonla) - Za1.ıta, sahte pasaportla bududu gPçerek sebrlııılı:' 
gelen iki Almanı yakalamış, adliyeye vermiştir. 

Suçlular üçüncü cezada sorguya çekilerek cürümle•iru itiraf t'ylemişl reJı 
Haklarında tevkif kararı verilmistir. 

----· ----------------
Ali Şiri Nevai ______ ,..,,. 

Büyük Türk şairinin beş yü
yıldönümü dün •• •• zuncu anıldı 

Büyük Türk şiliri Ali Şiri Neva!nin Onun bize hediye ettiği eserler b 
beş yüzüncü yıldönümü miinasebetiyle dahi bütün kıymetini, gllzelliğfrıi . 
Ankarada Türk dili kurumu tarafından yüksek vMıflarmı muhafaza etmekltJi 
bir tören yapıbnıştır. Milll Şefimiz geçenlerde dil dava•# 

Ali Şlrl Neval ~ asır evvel Herat bir milli müdafaa davası oldu"-·-• il 
şehrinde doğdu. Türk dilinin bütün d il- .. - - dl 
!erden üstün olduğunu söyliyen ve dili- de buyurmuşlardır. Bu davayı b~ 
mizi yabancı dillerin tesirinden kurtar- beş ~~ evv~~ ~le a1:":81' muva!fa . 
mağı en m ukaddes bir ülkü sayan büyük k yiiruten buyük ştıirın hatırasını ~ 
Türkçü şair, 25 eser vücuda getirmiş- netle taziz etmeği bir bor>e; teJAldıl 
tir, mekteyiz. 

EL HAMRA Sineır asında Bugün 
Bllttin İzmiri SOMU hayranlıklar içinde bırakacak olan eşs1 z muazzam bir program takdim ediioraz .. iıd B'OYOK FİLİM BbmEN 

IN T 
-1-

R UY ASI KUYRUKLU YILDIZ 
TVRKÇE .SÖZLÜ FRANSIZCA SOZLV 

BAŞ ROLLERDE : TYRONE POVER - MYRNA LOY BAS ROLLERDE : ROBERT YOUNG • FLORANCE RİCE 

FOKS JURNALDA ... AMERİKA, YAKIN ŞARK VE AFRİKADAN GELEN EN SON VE EN MÜHİ!\f HABERLER.. 

SEANSLA : Bu,;in : KUYRUKLU YILDIZ : 11.15 - 2.45 - 6.15 - 9.45 TE .. HİNT RÜYASI : 1 - 4.30 - 8.00 DE BASLAR .. 

f) f .g K l\ T : Haftanın her l(!iniinde ilk seanslar UCUZ HALK MA TL.'IBLERİ olup, temilıith biletle her iki filmi de görmek kabildir ( 323) 
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