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A~ Kf RI VAZIYfT 
Arnavudluk ve A/rika
daki askeri hareketler 

Hadyo gıızetesi spikeri dün akşam
ki konuşmasındn, Yunanlıların mer
kez cephesindeki muvaff akıyetlcrinin , 
stratejik ehernmiy~tlerini aıılntarak, 
föyns vndisind"' bulunan Tepedelenin 
vaziyetini izah ile, şimdi, l.ı uraya ci
var dağların işgali ile Yunanlıların , 
kolnycn ha rekiit yaparak, hem bu va
rliyi zaptedebileceklcrini, hem de Av- · 
lonyıı yolunu tutacnklnrın ı l.ıihli rmiş
t.ir. 

Butünkü vaziyette bütün dikkat i iizC"tinde topl ıyan Yugoslavyanın 
lıiiklımet reis\ Svetkoviç il.- mot~irlü • Yugoslav ordusu 

Spiker bundan sonra Afrika harc
kutınn t~masla, son gel('n hnberlcre 
göre Somali harckft.tmın şimale doğru 
teveccüh cttiKini söylem iş ve son tt
lrnnn Galıre Daranın nskeri ehemmi
yetine t~mnsln hu.rnya kndnr lııgiliz
leri n .be.ş günd{• 360 kilometre mesafe 
katettiklerini, şimcli bütün Somali sn
hilleri limnnlrmnın :iç merkezlerle mu
vnsalnlarının kesildiğini, bu snhiller
dcn gclen yolların, Ga bre D:mmın do
ğusunda bir noktada birleştiğini nnlnt. 

,.--------, Balkanlarda 8. Korizis 

Büyük Millet 1 Alman taarruzu- Yunan işçisine hitaben 
Meclisi Dün nun gösterdiği bir nutuk verdi 

Nevyorktan bir cöı·ünüı 

AMERiKA RUZVELT 
Toplandı t hl.k e ı e .. BAŞVEKiL DEDi Kl: 

(OEVAMI 4 NCO SAHiFEDE > 

Bir haftada beş milyar- lngiltereye derhal yar-
lık yardım için sala- dım faaliyetine geçiyor. lngiltere 

Yunanistandan 
kaçmadı 

Onlar da mücadelenin 
ruhunıı anlamışlardır 

Fransız sahillerinde 
in/illik/ar 

Londra, 10 (A.A.) - Bir lngiliz 
bombardıman filosunun l'ndök&leyi 
geçmesini mlitc:ıGdp Fransız sahilleı 
r in<len şiddetli infilak sclıleri işitilm!&
tir . tnfilfikin, Boloni hölgesind<? \'ll· 
lrn bulduğu zannedilmektedir . ,. 

Fransa ile lngiltere 
bozuşuyor mu? 

Yugoslavya ne vaz'iyet 
alacaklır ? 

Ankara radyo ı•zeteıinin bun· 
lar ve d;ier günün me.eleler i hak . 
kmdaki mütaleaaı ikinci ıahifem;
zin h aada411'. 

BiR INGILIZ GAZETESlNIN Mütecavize bir karış yer 
YAZDIGI verilmiyecek . 

Türkiye yalan vaidlere 
• kapılmaz 

Her hangi bir müteca
vize ınukabele edilecek 
Atiıın . 10 (A.A.) ·- Atin:ı Ye Pire 

korpor:ısyoıılnrı toplnnhsına t•iyaset 
eden Yun:nı bnş\·c.kili Korizi:;°, işçi mU
mc ~illerine hitaben bir nutuk sövle-
mi,:; V" €7.Cilmle demiştir ki: · 

- DevamJ 2 n ci Sahifede--

Libyada ilerliye n lnsiliz kuvvet ler i 

ltalyanlar 

Habeşistanda 
ric'atte 

Eritrede sıcaklar hare· 
katı güçleştiriyor 

ı Yakında 

Büyük deE!işiklik 
ler olacak 

1-lür Fransızlar kunı .ı n

danının mesajı 

Tayyarelerinin atış kud
retini artırıyor . 

YENJ TAYYARELERDE 12 
MiTRAL YOZ VEl4 TOP 

IBULUNACAK 

........... tŞ'tliCiiilılllldU .. 
l$ARS.T'9E.R 

Babalılıklı ıoıadılı 
Güniimüziln en mühim m~selclerin

clcn biri de-şüphesiz budur . 
Hayat, durmadan bnhahlaşıyor. 

Kontrolden kaçabilen eşya mnddele
rin in .fiatleri, iCleta elestiki mahi~·et
tc uzatılıp kısaltılıyor. Yjycccklcr ba
halı, giyec~k ler bah:ıh, her Ş('Y ba
halı .. 

Kazançlar ise, ona müvazi bir seyir 
takip etmez olmuştur. Vatandaşın bu 
sahadaki sıkıtıhsını :ızaltmnk için en i 
dikkat edifocck nokta, lınhalıhkla mü
cadeledir. 

)levcud kammlar, miisaiddir. Hü
klımet icap eden tedbirleri nlmnktn fo. 

Trablus bollbalandı lahirede neler konuıuldu r::~~d a:~r~~~~~~~ ~ı~-~~li ~-~t~~~~: 

hiyet alıyor lngilterede sevinç var. 

lngiltere için müstace- Planlar hazırlandı Bis-
liyet vaziyeti ilanı küvit gemileri de 

bekleniyor verilecek 
Londr a,.10 (A.A.) - Röytcr njan- \'n~ington, io (A.A.) - Öğrenil-

sı bildiriyor: diğiııe göre, yardım proje i k:ınmıi-
Nevyork Taymis gazetesi, yardım ret ke heder etmez İngilt~reye suı at-
CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE \ tDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE \ 

Matsuoka 
AJman elçis~nden evvel 

Berlinde bulunacak 
Şanghay. ıo (A.A.) - Jnponyn 

Hariciye nazırı _ ı nbmokanm Siyam
Hindiçini nnlaşmnsı imzalandıktan 
sonı a Berlirıc hareket edeceğini bil
diriyor= 

N'azır, seyahatinde kı~men t:ın·a
rc ile h:u·cket ecieceği için t:ink 
~nrk hfıdi-eleri hakkında Almanyayı 
fon\'ir için yolda bnlunnn Almnn bii
yUk c•lçisinden dnh:ı evvel Berlinc 
varacağı tnhınin ediliyor. ----

1 

ltalya ile tek başına 
çarpışabilir 

Yunan gazeteleri 

BU SÖZ 
Yunanlıların sözüdür, 

şerefi onlarındır .. 

Mütareke yapılmıyaca 
Atinn, 10 {A.A.) - Atinn ajan

sı bildiriyor: 
İtalyan :ıjansı, Yunaııistnnln 1tal- . 

ya arasında bir mütareke ıınkanı 

olmı.dığını. bil<liı·mckte \"c şö\"le de. 
meı.tedir: 

Yunanistan ceza mı çekecektir. 
Halbuki Yunanistan ı martta 

Ba~\·ekilin beyanatiyle muhasama
yn her cihetçe d.!v:ım edeceğini bil-
diumiştir. 

Ayni ajan m 'erdiği « Y un:rn -
ltnlyan 'h0saplaruım görüleceği• 
me ele-ine gelince Yunanistsın ni
hai z:ıf cı·e kadar muh:ır~bt•\'e dc
\'am edeceğini ve ht>sap görmek 
m0 ele. inin, İta]~ r\j'U değil: Yuna
nistnna nnsip olncnğını iliın etmiş

tir. 

Yunanlılar yeni taarruz
lar yaptılar 

Muıaf f akıuet devamdadır 
ltalganlarp ne cevap· Bir .. ırıoktada ltalganlar 

/ar veriyor /ar? - oır.. 
dayanıyor 

Mmıasbr, 10 (A.A.) - Röytcr a
jan ının Arunvudluk muhabiri bildi

l riyor: 
Y mıanlılnr ıırnvnffııkıyelle t:ınrruz 

h:ıreketlcrinc devam etmişlerdir. l 00 
e~ir, bir çok otomatik • ilah ve bir top 
alınmıştır. lngmz ve Yunan tayyare
lfld, ltalyaıılnrnı g ·ri hntlrırııın taar
rbz etmişlerdir. 

Şkumbi vadisinde Pogradeciıı şi
maliııde Yuırnn topçusu, bir çok hal-

. y:uı mitral)öz yuvasını :susturmııştur. 
Ru :mın'l~kadn İtalyanlar, Xunnn ta
ıırnızuna .,,iclcletle mukavemet ediyor- ' 
lnr. 

Atinn, 10 (A.A.) - Yunnn rc~mi 
tebliği: 

Tnnrnız hıır<'kctimiz devanı etmek-

1 
t"dir. Yeni diişman me\'Zileri işgal et· 
~ik. Diişmanın mukabil tanrmzlnrı 
piiskürtiilmiiştilr. lllO kndar e. ir ve 
klilliyetli miktarda harp m:ılzem<'.~i e-

Y lı olması lazımdır. 
Kahire. 10 (A.A.) - Orta şark in- P~ctory:ı, ıo. 5A.A.) - ('t':n~?i Vila~dler, belocdiy(!Jer, polis, ticn- Yunaniatand~ki lnriliz . h ava 

giJiz havfl kuv\"ctleri umumi k:ırargf\.I Afrıkn IJ~ ı;;\'P.~ılı .gencı al Smt!t' : .dun r.ct miicHirliikleri, orlnları, bu işe dnh:ı . kuvvetlerı kqmand~nı . 

le geçirdik. Hava kuv\'etlcrimiı, mu
'"nffakı~·etlc harekfıta iştirak etmiştir. 

Atina, 15 (A.A.) - Emniyet 11eza
rctinin tebliği: 

hının tebliği: j t~~yn~e .!le ~ahırc:d c-11~ ~>re,oı~ nya geniş rn ikyastn hız vermezlerse. vazı- . A~ı~a, ıo (A.A.) L Atına aJansı 
Libynda 7-8 mart gecesi İ ngiliz hn· donmustur. l>aş' ckıl: Ka~ ırcde Lden felerini yapmamış olurlnr. hıldırıyor: 
(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 1 -Devamı 2 ncı Sa~ıfede- ** (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

Düşman tay~·areleri I.ikı::uriyi bom· 
dıman etmişlerse de hal':ır ve immncn 
zayiat olmamıetır. _ 



- ~abffe % - (ANADOLU) 

lllKcflll.l•il ~~,,,~"""' 15 yaşında bir genç 
kız öldürt üıdü 

Anıedl.a •·an lngiltereye yardım C:eııerul V~y-. Nesıl Davamız 
~~~lb;~i; 1 n;~:!k:~ ~~~!şnl şe~;f~~!~ ORHAN RAHMi GÖKÇE Katili de b.aşkası öldürmüş. Aurıca. başka bir 
reden .::ıonrn de- La" Uihanın "abulü Ama fornfından vcrı-, Dünyayı kaplıyan harp bulutları 1 .. " " • 
mokrasile_re. yu•·- 1 t U• len Zİ.} .~:•Ut> fran- dağılıp da mi~~etle; .normal h~yata 1 kog gol unda kız guzundan cınauet çıkıuordu 
dım luyılıa.;;ı 11 • sa mustemlekcle- li:avuştukları gun hızım yapacagımız U 
kabul etmistir. rıkanın harbe müda- !'İnin, keneli km· ilk Jeylerden biri, nesil davasını tam Kar;ılıurun lwznsımn ?lfordoğan na- C(len 'l'ürkönii köyiinden l\fe~tan oğlu 
MnHimdur k' A- vetlcri .. tarnfıı•

1

- ve bütün bir cemiyet meselesi olarak 

1 

hi) esinr bağ'h Knynnrpınar iskelesin- Yusuf Gökçene knrşı mavzerle kendi-
meriknda iki mec- halası· demektı•r dan mudı1faa e~ ele almaktır.. de ıtıst .. fu o•"hı 36 nışılllla Fettah a- . . .. I f d k t• . d . · d'I v · t · ı B d · d k ı · . . 0

• • _ • sıııı mm a na e er en ye ışen Jtın ar-lı vnrdıl'. Bın- ı cegı e~ ıc o- u ava.ya zaman zaman o unu - dında l>ırı: Azız kızı ıu yasıncla ~edı-
si 48 hilklım t- lmımuştur. Bu, mamıs değildir. Fakat bütün fikri mevi t~ıbanca kur unh·Je öldiirmii. ve malnr tarafından tutulmuşlardır. Yn-
t.eıı gelen \ nil- --- · -- ~ngilt~r~~ e oldu- gay~et.lt:r ve yap~l8:1!. iş!er, ~~selen~n kaÇmıslır, Kntil jıınclarmnlar tara- pılnn tnhkikntta asıl suçlu Yusuf Gök-
fu miktarına japonyanın dıişündük· gu gıbı ltah·a ve d~rı~lık ve genışlıgı ,ııe mutenasıp 1 fınd:ın ~,raııııken Kösed{'re me\ ki inde ç,enin, İbrahim Irmağın kızı Fatma i
göre seçileıı m - • r'. Almanym a da bır ıhatadan uzak olarak, sadece kendi •• ne ait l.ı·:ıg kulesinde t.ı~anca le gayri me ru bir hayat yaşarlarken 
buslnrdan mii- lerı, Almanganın r ran- bir meydan ?k~ı- gündelik i~aplıırı dağm\k ve kü~ük 

1 

kurşuniyle öıdurülmiiş olaı nk bulun- nedense arnlnrı açıldığı ve Fatmanın, 
teşckkil mume:-.- t k · i d ·g"' • ~adır. Garıptır çapta tcdbırlerlc kartılamaktan ıba- mustur. Kııza ı '·' ldeı'uınumiliği. bu es Yusuf tarafından koğulduğu, İbrahi-
iller mncli:>İ, di- Saya yap zrma lS e l l 'k , ltah ıılar, bu :ret kalmı!tır. . • . . ı" rcPgiz cina hal, kında t;ıhkikat min de kızı. Kışla köyünde başka biri-

ğeri de hel' hti- meydan okum~- • Halbu~ı mesel?, bızı~. ıçı~ taşıdı-!) npmuktudır. sine v<!rmek Uzere götürürken yolda 
kfimetin iki mli- · .. :rn kar~ı . .,ükut gı hay~tı ehemmı>:ete muvaz· ol~:ak 1 • • Yusufun önlerine çıktığı Ye tabanc.a 
messilindeıı mii- Almauua Balkanlar ve etmcktcdırler vt> muhtehf cephelerı bulunan ve bun- Ödçmi~in Kur h.:aO\ el könind..! 1s- ile tehdid ederek Fatma) ı alıp götür-
·avi olarak tem- • a~lık . Tu11<•q \'e yetinin ~ıldeti inkar edilemiyen bir mail oğlu İbl'lh 'm Irmak: ·.) ~Jdn onu- mck istediği nnlaşılmıştır. Her iki suç 
·ff edil on flyan ıtaıuaııarın sevı· nçlerı· Cıbutıden bali mcs~ledır., . A l 1 ,I! <: 'l'l k kemli., ni tı banc il t hdid lu. adli) eye verilmişlerdr. 
meclisidir. A- s e t m m e. k t e- Boyle bır meıelenın, evvela esaslı 
vnn mecli:sinin <lirler. D'ğ'"r ta- bir tefekkür ve tedkik :zaviye:ı .. ndcn E K M E' K Otobu··sıer 
~2 aza 1 vardır. rnftm1 İngiltere çıkarılması lazımdır. Çocuğu kıymet JC. 
l.M.jihanın ~ ü- y } \'.e l~pan~ a ~~ra- olarak k.abul ~tmek !'e kı.ymet taşır, 
t"Lirlüğe girme i ugos a vya aca- sıııdakı \:tZm~t ~e de bır netıce verır. Bır ke:rAe ~O· FİAT FAZLA iNEMİYOR • • t 1 
için ,·apılncnk ., de sağlamlasmıs g~rmak mevzuu başlı başına hadıse- \'ilayet fint murakabe komi;;~ onu- Sof erlerın bıraz uza ı . 
l·ı-ı· e"v \'ardır .. ha De yapacak ~~öriinüvor. . T:ı.n- dır... . .. k 1 1 L.ftdh~,,, mum - • en me;ıp}esı ~\'- Turkıyede dogum, ne merke:ıde- kııtııı "ı ı-clikğ.i ·kaı·arah f:!Ör~ ddiki~ çf•avl <ltr a ması kararlaştırıldı 

w '· d. ? c · k d h u T" k nrısı, e ·me . se rıınız e ı ırın ar-
silleı· meclbinde kabulünden sonra a vt~lce •rıllediimhıti. Şimdi ele bazı E-şya kırd e~ı?"ettt;. a ın, em ue ur d.ı 12 5 kuru:-;tan ~atılmıştır. Eh.-nıek 

1 "b 1 1 • . · l ·ıt . 1 a .. a ını gıbı velud olan vatandaş, nor- .' .1: • A 1 k yan mecl'sine Vi'rildiği \'e orm n bazı mu ~ıc c csı ıçın ngı ere ve sp ll)·l 1 b' d - fiatiııın tenzı ı ıınkanı ha1'ıl o ursa te · D 
1 1

. 
1 

. • .. . dil b 
1 • • 1 clı" mıı n· ogum yapıyor mu, yapmı- ·ı~t 1 ht 1 e e ı:r<> c aımı encumenı, n e c-

t:ıdillel'l!l kuhul d'ldiği kin, lndil Şt a:ıı~ıı~<~eı bır mukn\•ele ımza mı .gı )'O;- mu? Kadınlarımız nasıl doğuru- r:. r tcıızı a ~·ap.ı ~1~~;ı du _mu. en:ı~ • diyede ıcis Dr. Behçet Vzuıı rei liğin 
killerinin gene miim<.'ssil1er meclisin- bıldırıl1' or. Bu anlaşmanın vakıa ık yorlar-?. Doğum i~leri, sağlık bakı- dır .• ln~m~~ıh '1.~·~kadnrlnı • .~ıı~ıdılık de topl:mınıştır. Otobüs yedek pnrça-
dcn geçme i ,.e tn dik dilme ·i Jıtzım- tısadi h mmiyetı vatdır. Fahat, 1 - nundan ne g'bi tedbirlere muhtaçtır? 1 bunu mumJ,un goı mcmektcdıı ler. brrnııı. bilhassa lastiklerinin teminin 
<lır. Fakat btı, Lir f.ormaliteclen ib:ırct panyn:ıın, mihverle işbirliği yııpmıya- D&gumun te-tı':_ik ve h~mnyesi için ne- B d de bel.~iy~, zorl~ık.lar}ıı. knrılaşmak-
k l kl . lk' . 1• ·m l't,, et"' J·•~··ıh" "'ag-ını tl·• go" ,teı·mek+~ct1•1• ler yapmıı.k lazımdır .. Cok çocuklu ergama a tndıı·. La>ıtık temını ıçın vukubulaıı 

n ac.a ıı · ıncı oı a 1 "" " "" .. - .... " - IA; • ·1 l d h 'b · h 11 b h cı · .. · t bb · l h .. 
f 1 . ı·ı BaJL .. ıılara (!'clbıcc. so11 21 ve hatta al ıbı;l~r? a a ne gı ı a <ar a şc ı- YOL KO' PRU- iŞLERi muteact~_ı? d ,, e tilsb~.r enufz sc,· ·ı~w~e nın, cumhurrei i ta a ınc an mıza ec ı - . q •• :, • •• • , • e ı u·.: . . . , V<'rmedıgın en 0 0 u,; se er errnı.ıc 

mesiclir. Bugiin \:eya ynrm bu forma- 18 "neıl zarfında HIZI) ette mkış.ıf ~ol~- Hamile ışçı kadınların, gayrı meş- . . • mevcucl programa göre miiddetl~rııı 
t B. ·b' · · k ı h· b ·I d" kl h. · h 111 Beıgam.ı, (HU!~u. ı) - Halkımız .. 1 ~ .. Jitc tnmnmlandıktnn sonra bu besne!- ur. r ıı~nı na zecen a eı er o- ru çocu arın ımaycsı, nstn ı' ı k 1 l' k k b' .. ' uzatılması muvafık göru mu~tur. Bu 

milel fil emel ' mbli gor0lu1iycıı Jı1yiha, n iıp dolaşmaktadır. çiftle~· n doğurmaktan men'i vesaire }.za} ~lnh ge e ıkı?.e · 1 a 1
1
1' 1z.1!1"1~ın ıçmM su.retle be!ocii\·e; otQbüs mnsra flarrn-

.... ll.v . kt' plan b. . . afh t k'I .ı uc• )1 .ıs:sa oy mumne e cnnın \e 1 l ·ıı ~ d k t .. :ı 
) ur~.r .11.'<! gır~c~ ı:'. . " : . :\iih' er idni'C inde bulunun Macar le.·. ın ırıncı s asını cç ı ener- kö) lünuıı hüklımetle \'Ukubulacak tc- c.:ı· . >ı ~a~sa. y~ e. parça ~~ıınınc!~ 

L.ı~ıha, cumhu:ı cı~ın su :snlcthı- ı·adyo.::ıu, Yunanbtan ve 1tulyanın a- . maslarının :süriinccıned.! knlmadnn in- k-.:rşılrışlıgı zoı luklar sebebı) le bıı 
yetlC'l'J vcrmekt dıı'. l"ısmı Lıulınak icirı bir Alman tavas:su- Ondan ~onra, çocu}c bakımı gelı- tncı iciıı tedl il'ler ahın hrnrnkı nı ~i- mıktnı· tasarruf da yapmış olncaktıı·. 

1 "l h· ,,. b' · 1 •I t' · l· ' • yor. Reımı )'a.rı resmı haataluıneler ' ı . '' · · 1 
• "I • f"h ı,'lh . t b". Jast'w,.· t<.' 

- ·
1 .er ~an 1 11

• < e~ ~ ın .. muc ·•- tunun Yununhların kabulü muhtem ~ • . ' had Armanın bıran cvv0 1 vol i ·!erin- •1 :1~111.'1 • ı · IJI a l'i~ 0 0 us A 
1~ 1 

fa .. ~ını u ı.lc.şık A.mcrıkn ıçın luzumhı olduğunu bildi.rmi:-Uı-. Salahiyetli Yu- kreşler, !kamplar, ~akı~. çbcukla~ın Ut' d<> 'Yni faaliyeti gösterıitesini bek- ~m ıcın 1<.'krar tıcan"'l veka~~tı nez-
gôı ur e reısıcunıhur, o d0 vlctc vcrm k t 1 .· b h ı.A 4i. i •. t", t gıdalandırılmaıma; ış mueaseselel'ln. 1 kt 'ct·. dıııd<> tr.scblıll,.;lerde bulunulmuştur. 
·. A ik f· b "k 1 d · · nan g.ızc e cı 1• u nvt:rı ı-..l 1~ e ,e deki vatandatların evlerinde bırak- eme <' 11 • 
uzerc mer n el ı 1 a arın a ta)~ 11 reddetmektedirler Tur nlı ıı·•hiyeci \'Olları SC"F p do-
l' ırc ı· Th 1 • rı> m·ılzE>m " ·mal · tıklan çocukların bakılmasına ter- e ' .,, · ' · " a e, ~ n 1

• ı .ı '<' leı · · 1 1 hah an nd~·o ,.e matbuatı A.lmmı- b' • .. ' ~ h\ ısi:\:lp geçilem z hnle gclmi.,tir ~·ı-<>ttircc-t'ktir e • ' " . ' . .' • ıyesıne mahsus teşekkuller, cocuga ': · . • " · ~ '. 
2 B · t • 1 . . .h . 1 . lnrın Balkanhırdakı vazıyctınden se- ait ictimai ve hukuki müey · d 1 • hı) e· m ı·keıınden kazaya g<'lmek ıcııı 
.- ~ı anar. ,1.',. 1 ~ 'e. 1~1 .ı• \'İnçlt• bahsetmektedirler. Kendilerinin artırılması bu safhadadır yı e erın t1zuıı boylu dolaışm.k lazım gelmekte- Mn!l'sn, 10 (Htı:lu i muhnbirimi.z-

~ıal~em 1'!, ~um~m 1 cısı 1
: t~r:se i>etl .ı Yunnn ıhıra ) apmag-a ta<:a\ vur ettik- s ı · · · dir. J~11prü iı>lcrinin de lJira;.: cabuk cl.nı1) - l·1 mircle ,.n .. ılac:ık 6000 metrc-

ılc ı terse kıra ıl '" hud odtlnç \'~l'l' . . . . . onra P anın okutma ve lerb ye ·ı • "" ... " r-
ccktir. ' • Jerıı~ı, iaka:. yapa~adtkla.rın~ ~.md1 k~.smı geliyor Öyle bir kısım ki, ha- yap!Jmı: J gcı~cktıı· .... !~e~:~aı~~a • - . J{ı:ıık Jik fııönü ):ti' k'>;)U"\Ull:l hazıl'Jık o} -

., r. d 1 ll . 1 h .1 . Alm.ınların ~ .lpacnklnrını ılerı urcn tuki slhhatli şuurlu kültürlü bir \{\ ::-iorr •• ı şosasının kopı uleı ı ) ,ıl,ın za- mtık (ı 7erc İzmir, Balıkt"'F-ir \'e Aydın 
A " "k .uf·~~'.~ 1. r~n 1 ıaır g.c. 

11 ~1: 1 ltalyaııların \ ~ gauıtd~riniıh .Alman- nen;lik yetiş;irıne b;h.sinde en mi.i- nuıntla büsbiitiin lııızulac.ıktıı'. lıölgelcl'i atletleri bugün biı· mtisabn-
.. ,meıkı t~~ '1 1 ı ll aı ınc n amıı e ı- lnrla ~g-ünm~eri oldukça gariptir. him rolü oynamaktadır Bilha sa Bakır üzerindeki iki köp- ka yapmışlardır. , 'eticcde )fonisa t:ı-

11 ce ıı. " 1 · t' .. h l • .. .. ki k t A 1 t d k' .. .. . . ı ugo av)amn \azıye ı mup cm o - Devle!tçi ilk tahııil mecburiyetini ruırnn aya rırı ·arını ır. ce e a- kumndun Ha an \'an·arn 21,35 a ı· 
.. ~ .-. :;; ıhnr~t nıudafaarn Anıt. h~r makt< .. clevnm ediyor. En yakıu zaman- kabul ve ,,;eauFyetini de deruhde et- mir eclilmezs Lir fe.laketiıı vukuu muh ka 1 5 saniy de lıirinci. Ayrlııı takı-

t~ıı Hı ~c,,.,ıkaları .. m. iz.eme. phııı '-"' I{'- dn üçlu pakta gireceği, fakat. a)ni za- · ı T" k. d h"''. - ~ t m idil'. mrndan Tnhsin ikinci, lzmir takımııı-
sımlerı Yerc-eektır. . . .. , . . . . . . . ·~ . mıf 0 an ur ıye e, a.ıa ve hala ille . . . • . . 

0 
, ,. 

:1 7 .. d ı.A . 1 l'f' . . m.ınd, l.ıoJ le bır Hızı~ etın b,lhı:s me\- mektehe kavusamamı"'- kimbilir ne Kez,ı, Bakıı ça> ı ısınc <L hız \eııl- dan Ra:sinı üçüncü gelmişlerdir. Ta-
gun 11 ut:ı·ı mu ıa ı eızn, aynıı 1 d v 1 .. 1 kt eli ._., · IA 1 Çil k" h · t' ı·v· k ' 1 l ~ 't'b · 1 \ l cı: .· 1 1 .. k b'. k t rı t k ıuu uma ıı,11 c a SO.\ cııme e r. lcadar yavru var?. Okumak •:e tPr- me~ı azımc ır. n u ne rm ge H'< ıgı ım~arın a c ıgı puan ı ı aı·ıy e J ye 111 rn '.~ı~c ç~lı nı, .. ,. 1.~

1 
kçot k·nbc 11 el,- Şimdi Uzerincle durulan mesele. Al- biyeyi devletin cemiyete adilim• ola- kt mbır mf'zru nrazi)~i yer, y~r knp- birinci, l\lani. a ik:nci ,.e Balıke!>ir ii-

----*----
lzmir kaz -1 namadı 

11 MART 1941 SALI 

Harp etrafında 
Hadiseler yavaş yavaş, sepetimiz· 

aeki pamuğu artırarak bizi ansiklo· 
ped'k malumat bakımından olgunla'· 
tırıyor .. 

Bir vak.~tler Singapuru bilmiyen· 
ler,' Yeni Zellandayı haritada bile 
görrnemİ§ olanlar, ,imdi, bu yerleri, 
mektepten yeni çıkmış gibi biliyor ve 
anlatıyorlar .. 

Hafızası kuvvetli olanlar, on se· 
nede Romanyada kaç kabinenin ba· 
hp çıktığını, Ras Kaaaa ile Raa Sey· 
yumun akıbetlerıini ve Habe§ tarihi· 
ni ezbere okuyorlar .. Kahvelerde Ve. 
li dayılar, Ali amcalara sorun: 

Size Amerikadaki İntihap kanunu· 
nu bile rahat rahat anlatacaklardır. 

Dün bir kahvehanede Velbaaü ba· 
delme'" t sırrına mazhar olan Habe
şistan hakkında ihtiyar bir eskicinin 
verd:ii konferansı dinledim, parma· 
ğım ağzımda kaldı. Sanki Türk de· 
ğil, münevver bir Habetli.. Seba me· 
likesi Belkiae varıncaya kadar anlat• 
tı .. Huo, bir hayat mektebi gibi, bizi 
Finlaıfd,'yadan alıp Orta Afrikaya, 
qradan Atlantikteki bilmeJJl ne ada· 
!arına, buradan Vişideki kabine sa· 
}onları un perde arkasına, "Yunan ta· 
.. ihind, palavracıların "istila planla
rına, sütten nasıl elbise yapıldığın· 
dan tutunuz vitaminli haplarla iıı· 
sanların nasıl bealend:ğine kadar, her 
sahada her tarafta dolaıtırıyor. Ht .. 
le hel 0

, biraz daha aAbır, bakalıfll 
dağar<:ığımıza daha neler konacak?· 

«Eğe .. , büyük balıklar, küçük balık· 
ları ye•nemiş olsalardı, şimdi denizler 
bahkla dolmuş bulunurdu .• 

Eğer vahşi hayvanlar ve avcılar 
faaliy te geçmeseydi, bUgün tQJ>ra1' 
yüzünde hayvan, ha~arat, av rnah• 
luklarından adım atılamazdı. Eğer 
koyun 1nr, keçiler keıilmeaeydi, asır· 
lardanberi vuku- bulacak artışla 011· 
ların birer tutam ot bile bulmaları11• 
imkan kalmazdı.» Bunu aöyliyenlerı 
insanJı;•ın rahatı nam ve heaahına~ 
görülen ,=.şi ve azaltma ameliyesi11ı 
tabij buluyorlar •• Ayni kaziyeyi, bu· 
lundukiar1 arazinin darlığına rai· 
men, hiç durmadan, makine gibi do· 
ğuran ve ondan sonra, .dünyayı isti· 
laya kalkanlar hakkında niçin dii· 
§Ünmemelidir?.. Kendiler1'-1e .anki, 
Doğuı· mübarek!» denilmiş ,.e 011• 

lar dn hemen hemen işe sarılm~lar· 
Ktwçi büyük halık küçüğü yutmalı 

suretiyle, kendi.aini kurtarıyor atı'' 
ma; insan oğlu, baltlc değildir; gsf· 
let olun mı ya! •• 

ÇiMDiK 
1 eı 1 

) apmı. ıırc 11 
• n n el l,l cc ı- m·my'ı" ile :Yugoslavya at"l$ıncla bir k d ~ kımnktnchr riiııcii «elmislerdir. 

len tadiller pek azdır\"" larihanın esa- . ld ~ . 1 k . kl . • l '. F 1 ra a~!ttığı ilk gıda ve en mühim ' y 11: • '. A l'·t • ..,. ~, · --=88=-
mn taalluk tnıemektedir. Bu tadil- k~at ılı mazk~t J>cı.. mlı~ hırnkzkaısıcl ıı. ,~-ıha~ ~alıne ~koymak, b~lıca va7.İfo- k? .ıdr ıçın uın~umı ~~de~ ~si .e~ı,d kay- l~:;;kiı;ehir, 10 (A.A.) - Dtiıı ~·apı- vakın da 

1 h · . · 1•1 · tı . ,. n m pa ııı şumu u n ınc a ma u- lcrım zder.dır Bundan sonra yalnız m1 am an. na 11) <' mu uı erın n n- lnn mli~mbakada E kişehir Gençlik- ı j er cum urr"'t"ın n sn a ııyc .erıı • · · • ı · .. • 1 ,_ · l ) 
t hd' ı t ·k ı=. y I IA "h ı mat ,. 1 ılmemekteclır. \ ugos avyanın :;r:enrrin olanların değil, biH:ıassa Iiya- la \n uf'klcrız. !':por tıılmnını mUhimce farkla yenen ( BASTARAFI 1 NCI SAH F,EDE 
a lf kebml~ınle t c 

11 
• 'k ar\~n)lil 11~ 'kta-1 taz\'ik altında bulunduğu .ınluşılıyor. lcatli y<:ti·mek ve kıyın t olmak ivti VILA. YET MECLiSi Ankara GC'nçleı·birliği takımı. E k{S{>- ve Dili ile ~·aptığı konuşmalardan ,·t 

sının ·n ll 1\' ' • m~rı n. uc p;ı :t 1·).. t . fl• İ 'it · f "'· • - ' t w Af 'k .1 
, .. 1 • • ·~ ı . A "k 11 " I ıg~r ar.1 .m ngı ercnın ~o ) a dad.ııı h ı~ o!an Tiırk çocuğunu is. h'r muhteLitiyle bugün ) np ıgı mü;ı:ı- rı ·aua gördüklerinden çok men~· 

c~' '11 ~ cı mı~. 0 tı) ~ı · men n 1 aı '1 eki. i 1 enclell, bugün ant on beşte Sof 'hd f d b. ı ı ı· d . \'iliıyet umumi meclisi bAAü c:a ıt bnl .. nh 0-0 lıl'ral>erc kalmıştır. nun kaldığını ve mlihim surelte isti' 
gore mıh,·ercıler, nıznnı kurncaklarını 1 ,·adnn .,,·rılmışt.ır Sefi•· lstnnlmh gC'l- tı B ~ e en b•.rk yo ~utma ' azım 11 

• 1 1 ele viliı.,·et alonuııcla ı.·ali B. Funcl fa de cttı•gv ı'nı· söylemı'ş ve d"mı'ştı'ı· 1•İ: 
·ı · ·· k k.. 'Ik ·ıı tl · · t'kr 1 · 1 

•-. • ,. .' unun tat ı atı :ııE.', ayrı ayrı ve x.--- " " 1 crı sureı-e uçı mı e erı ı. a m kkd'r SoJ\·adaki Jngiliz elcilik er- h rf r h ı ı ı · Tt kseJ ıı rt?isliğinde tophınncak. muh- - - \'aziyettc pek yakında mühit11 

h:ıkkındmı mnhnını bırakmak t temek ı k:ıııı ,e· n.1"mtı.rları d ... "eı·ab"ı· .g")ınok- mut. !e 'ı ı aba ·v, f:tlu:d a,7..~r I ~ arı ıcap iL l,'f nn·'be·ıt•ı 'e ,,.,,.lı'f 'I' t'lzC'ı·iı1cle nıl··- SAGLIK l ŞL ER 1 ı.ı 
l 1. ·l , J> • ·I ·k A 'k "k nJ· . 1 • >; .. u "' " ~· et ınr. ş, un ar a et ııtmıyor; '· • ''" - eleği iklilcliğc şn)'ıid olacağız. Sun 
.,e< 11 ~ 1 '.. >il .e"ı mer~. a! .~ u c' ~ ~, teclir. B ı suretle İngiltere - Bulgari-:- y .. ni nesle, -nılli hir ruh ve hüvi- ~.ıkt•rc>de bulunacaktır. , .. 1• t • h f hh r" söylj~·cvim ki Ilab.eşistan harbi uzll1 
ınsnn bıı clu) guııun telkını) I • bu mı!- tın "'l0 '''t''ı mu"n•t'"'"bctlnrı'11i11 ı'nl ıt·ıı t·ı b" .. ,_ ı· b. k k M t • • mı"ıza~·"rel"rı'ııı'ı1 "'011" ı·n1( ı' 1 a~ e ıımumı ı zu sı a mec !Hl, su··ı·mı·). cektı·ı·. "'·r.·ıhı'ı·e koııfeı .·ın 11ıdll 
c }~ıınl ).:ıhr ımın;.' b 01·.~na A'

1 11
·.k 1111mla.1mışoluyor. • kendı Lün,,t"mit.c r,-cre t~~bit ve ta- r~ on g~ıı ka.lmıştır. l:iu muddct ,:ar- ında l>r. Cevdet Snraçoğlur.nıı rebl'- Habeş meselesinin mümkiin olduit.11 

I U' ·· · d · k ~ · kt· d · 1 ' .~.;',, e '"" " ' ' e - ve-t, uhm ve ~uvvt-t 1 ır ara ter, • 1 
• he "" , " .. " ( " diin saat onda sıhhat nıUdiirl!iğiı hına- n 

. ~ a~ ı. n_nın 1\:1 u Y· . merı nn!~1 Belçikndnki ) iyecek vaziyetinin 1><1k yin ,.diln ·ş b-. id • I v rmenıiz ı; fır.da udcıomn iı nwmen hazır!ana- . 1 1.adnr çablik bitirilmesi için teobır 
{lıın~a haıbın" nludalfalesı dcm~'ktıı f 1 - 1 1 k k t . 1.1. ~·ı . v· ğın-le av1ık mut:ıct top .ıntısıııı yapmı. k 

,) " ' 'C • <>11~ı o c ııırıı aı1 "Rl l''Or Ameı·ı ·nııın ' . c·· "J" k' ·ı d rn \Z n ('( 1 ıp Nıı ml\"'CC<Tı meç . . \'C ."l"'ri"e r alınmıştıı·. 
1> h:d· h ·. .. d 1 · d" ... •· · o • "'· .; • znruıı oru uvor .. ı, nesı nvası, " . .... .., - e tt tin umumi f;:1~ıık i~lu ı uz•- " " " 
·~ a ı_e:' şu.p c. ız r.n.~c~ cen.ııı o- eski cumhurrcislerindcn Hoover baş- capra"-ık, fakat cı'dd·ı ··e bu'·yu"'-' b0ır h !dur " \J.IJl "• · .\; J(':ıhire. 10 (A.A.) - J\fıikndsl< 

ı u ıokt .. l ı d "ıı t kıl e le ... • K • rmcle mtizı1kerede bul1111.nı~ bnzı k:ı- 1 1 
m . . 

1 
'
1 aı 11 ,ın v ını " l - ta olın:ık tiz.ere Amerjkadan işgal Hl- clavactır .. Fakar ille fır~ntta onu ele r::ı·:ar BUr Fransız kuvvetleri kumandnl1 

cektı.ı. . . tmdaki memleketlere yiyecek gönder- al • b Vilay('lt 'Cmı mi· ~ecli-.:1 blıd, e e•ı- :tLmışlır. general Kntru, ge~enlcrclc ln,ı:rili 
·l\Iılner de.vletlcrı de.; Amenk.a yar- mek te.şebbüsünde bulunanlar vurdır. maga mcc uruz. ciımeni. dun yaptığı topluntıda Vilfı- --x ku\'vclleriyle birlik"te Gubgub~u zııP' 

d~mını_n,. ~·a~~yctı keı~.dı .. aleyhlerrnl! çe- Iııgılteıe, bu teklifi evvelce reddetmiş_! ORHAN RAHMİ GÖKCE yet'n 1 rı41 se ıcsi Lüdçesinııirı ıuli kı ·- KiNiN GELDi t.cden Hür Fran~ız kuvvC'tlcri kLI' 

vır~c~g~~l~ goıer;k, l>u):~k telaş go.::ı~~ı·- ti. Şimcıı Ncvyorktan gelen bir hubel', r \ Pli ÜZPJ in·dek' tedkikatını l>itirmlştir. malldanına aşağıdaki tclgr.afı. göı1• 
me~t •. ı-lı!~r. 1'.ak,ıt ).ı.rdımıı.ı geçıke- 1 bu meselenin başka şekilde canlandığı-: • • Öğ)cd<:rı :sonra €l1Cilmı>ııin = ıplantı,.;ı_ Sıhhat ve içtimai muavenet veku- dermis1ir: 
c;g.ı z:ınnı) le b.ır ~..:~:ııı no.~t ... lsı. b~h~- 1 m, laknt Amertkadaki Ingiliz sefırı- Hamıyetlı Vatandaşlar ı.a Valı B. Fuad '{'uk,;3) d:ı istirrık et- Jetinden vilayet. sıhhat mildürlilğilne Kumandam altındaki Hilr Frnnsıf.' 
) •• 
0ı.l.aıdı .. Bu. ·.:ılı.ııl_.ıdır kı .. ınıhH,1 -ı nin gene teklifi ı·celclcttı'g·inı "ildirmek miş \'C muzakf.rcl r gE'•' \'akte kaclaı· 50 kilo devlet kinini gelmiııtir. Bu lamı ilk hnrı> muvaffnkn.•etı' barin jf. 
l 1 it .. ı d. u Hın rılnı·ımızın kol'unma i dava. " ~·ı k · t cı eı • ııgı. cı C) c ) all ı1!1. )e.tışf!lC c.11 tcdir. Hoover, Belçikadaki ah.ılıye de\'am ev lemi· ir. kin inler, halka saw mn lizeı·e s:l ış tihar v.eı·mektedir. Bizzat bize yaıı1' 

harl.11 netıcelendırınek ıçı~ cıddı bır çorba cl:ığıtılmasmı teklif etmiştir. ln- sında yurdclnşlarım1 zın gô terdiği Yiliıyct fevkalade btidet•- yerkrine tevzi edilmiştir. basımızda harbeden İngilizlc:>rin htıı'' 
gayr~t yapncaklardı:. . . giliz sefiri, bunun tiatnlı olacağını söy ha.,~asiyet d vam etnwkt<>dir. •1nd<'n tcdkiki henüz intaç edilmemiş x metini kaznndırmı.şln· . 

. lJı~er :nraftıın ,, J3I;lO!ıy~ .. ~arıcıye lemi."• fakat Hoov~r de ısrar etmiıotir. bir kaç kısım kalmıştır. Bunların dn 17 1. . . k •kl • · ./ 
nazı~ı l\I~tsuoku .. I>erhnı ~ıs.ıı:t ~de- H lçıkuda gıda ızhktan \'aziyetin pek Haber aldığımızn göre Maııifa- b'r knç gtine kadar ikmal edi r>l?eği va ımzzın tef l erı - 1 
cı:~tı.ı·. : lıh,:er rn~ştcrek bll' .. planı ;a.~- fena olduğu bildiriliyor. İngilizler, ab- tur.ı lÜccurla:.tındaıı Sllle•yın:m Sa- h:ıl r ahnnııst.ır. Vali B. Fuad Tuksal, e\·velki gün 1 iJes3 ~ ~te ~ 
bık zaı ur<?tın~dır. Alma._n) anın B~ ı- hıknyı bozamıyacaklannı i gnl altııı- ğıroğlu 500, Türk :Ecza deposu sa- GELENLER GİDENLER Seferihisar kazasına giderek Badem- t=) \\ı::ll U iii:l) ~ 

- talil aya taal'rUZ<_l ~alkıştıgı t!ırncla JH- da ki .} erlere gıda verikcek o~ursa har- hibi D.ıuoıı Marguııato 500, IJ Bal ' )er, Sığacık, Tereke, Ulamış ve Çamlı - • ~ 
ponyanın da P. 11 ıfık.·~c. ta.aı·.ı·u. z.cla bulun bin uznı: acagv mı ve i gal altındaki sa· Dahiliye \'ekfıleti hukuk miişm·iri kö.\•lerinde halkla hasbıhaller ~·apmıs, UZUM 1 K S 

1
_ ,Q, 

1 1 ~ l - b Id J A " kere:-.t fabrikası uhibi lhs~ın Ka- B "'k ı ı ı ı· k .ı ~ • " ma ı ısı·ar el ~: ı.çll~ ıgı ı ırı ıyor. n- hada bulunanların ıstırabının da m·- · 1..-. cm Anl\arac an. >iki ı ·aynın- hıılkın ihtiyaç ve dileklerini öğr nmiş, · · \.. 
laşıldıgına gore Japonya, Sovyetleı·Je tncağıııı ileri slirmelitedirler. ) ın 'ın <'~i 5u, Jkinci B<'lcdiye cadde- kamı 1 :. Sedad D:kiliden şehrin,iz.e ~el bilhııs.::ıa sıtma mücadelesi mevzuu ü- Çuval 
bıı: aı:laşm~ y~pmadaı~ adım atamıyıı- Amc:rik:ıd:ı. demokrasilere yardım inde K~hribarcı AH Daday 50 li- miş, _Manisa mebusu B. Osn~an .E~·çi~ zerinde durmuştur. :\1eklepleri ele ge
c.ıgmı. bıldırr_nı .. 'e bmaenafo~ h Şov- UL~ iha ı miiznkere edilirken yardım rn teben it etmi Jeı·diı'. Takdir ede- !\fan · ~·a, ~0!1rak ma~sullerı o~ı 1 zı- z~n val', yol vaziyetini tetkik ederek 
ye.tle.rın tazyıkını Almanlardan ıı-;te- için bir plan hazırlnnmış bulunmakta- · raat muşavırı B. Aptıılk.ulır Atıf An- s ·hrinıizc clonmiistür. 
n~ıştır .. H~tta So\-yetlere uzak şarkt.a- dır. Ruz,-clt, Amerikada memleket is- rız. ),araya gitmi~lerclir. I" " 

472 Esnaf l.ıan. 
104 S. Sülcy. 

11 .:\1. Btışikçi 
~ı yenı nızan]ı ~u!1ıthktan onra bıle tihsalatını arttırmak için Amcrikada ZABIT ADA 
~;:po~yam.n J:.a .. 1 ~~~t.e. harekete ge~c~~- fevkalade vaziyetin mevcudiyetini ilan Bay Eteıın Aykut ;,;;; m••·--z· aı-;,;; l:B ·mı 587 
gı şuphelı goı ulu) oı. Japon hnrıcı) e edecektir Cumhurreisi Cumartesi . • . . ! . . ı ~ • • 23G879 l 2 
nazırının butiin bunları göı·üsmek ü- .. .. · ~ ' . D.ıhılı) e 'ckaletı mu . .,t s;:m, zmn Sa1 hoşlıtk: • 

B i· 1 w. 1 1 " gunu y~ıptıgı beyanatta demokrasılere e ki, alisi B .Bdhtmı ,;).\kut Ankııradan H 1 y . h 11 • 1 _. • 
zerAel er ı_?e g? e,~":g.ı ahn ak~! ıyo~. . 1 gıda itibariyle de yardım edeceğini hr:ı'm ; "'~imi dun \,ı'A ette tı:li B. a~ HH ırın enıce ma a esme e 1 2:17(166 2 

man)anııı, ışı u umetmı < e SÖ\'lemi!ltir ~ "' • . . Kasım oğlu llilmi Ucrynbilir ve nrkn- BUGÜNKÜ PROGRAM 
ilkbahar t.anrruzun:ı şu veya bu şekil- • " ·. . . Fuad Tuk.salı 'e be!edıyecle r~ıs Dr. daşı Arif Giden sarhoş olat·ak a.} ııi 8,00 progıam, 8,03 ajans haberle-
d . . . k . k . d'.. 1 10 senedır Amerıkadakı esas buh- Bohı•et Uzu zivar t ctmi"tir. 1 k . ı • k II f'f 1 ( 1 ) e ıştııa ttırmc ıste ıgı, a ın{ln ha- rnnlar, ziraat işlerinden ileri gelmiş- ~ ·• e ~. 'J yerce Ali kızı 45 yaşındn To ·a)m evı- r., 8,18 muzi : n ı parça ar p. , 
b~rl~rdeı~ . ~nı:~ ı.l~aktadır. . Fjransız 1 tir. Zirm istihsal kapasite.sinin fam ne girdiklerinden tutulnıu , adliyeye! 8,30 konu m,ı: Ziraat takvimi, 8,35 
hılkumetı, üısleı ını 'e do~anm.lslnı Al- olmamasını temin için Amerika hlikü- B K • • ' rilmişlerdir. ı müzik pı·ogrnmının devamı (pi.), 
manlnra vcrn~ekt~n. ~~!nmekle b~r~- meti, bazı mahsullerj yetiştirmemek • orıııs J(mna!cılık: . . 8.4; 9,00 •v kadını - .re.?I~k. li?tesi. 

No. 

7 
8 
9 

10 
11 

INClRı 

Hl 50 
24 60 
:n :n 

16 60 
20 50 
25 
32 
Yok her Almnnya ıle ışbırlıgı yapmak ıcın mukabilinde müstahsillere aı·a bil. • . Keçccılercle 941 ıncı ısokaktıı Ah-ı )2,30 program, 12,33 muzık. Türkçe 

mütareke hı.ikümleri çerçevesi dahi-~ , · t' • P• • --Baı tarafı l ncı anhıfedc - med oglu arti t Nuri, .Hltseyin oğlu plaklar, 12,50 njcıfü:ı h~erleri, ı~.05 
li!,l~e yıırdımda bulunmak istediği gö- 'cı;~d~rbu yüksek zirai istihsal kabi- - ~fut:ev~ffa geııcral .Metek ·asın TncHldin \ e Osman kızı Melek kumar müzik: 'I'tlrk~ plaklar programının K. s. 
ruhi~·or. . liyctini demokrasiler lehine kullan- kurclugu ıçtı~~aı .ese!·Icr yalnız acl~let oynarken suç ii:stu tutulmuşlardır. devamı, 13.2'0 14,00 müzik: Karışık Çuval 

.. I>u~ ı?azctelerde çıkan bır ha~re mıık jstemektedir. Demek ki, Ameri- sahas.~nda <~egıl. ny!lı z~mu;nda bas! ret ](aza: program (pi.), 18,00 program ve mem-
gore f n~n ı~ donanması, Fransı~ tıca- ka, yalmz silah ve mühimmat kaynağı d.ol~ı ~) 1-e bır eı:;erclır. kı, 1 ~nan .mıl~e- Karşı) akada Fnhrcddin\laşa cadde- .eket saat ayarı, ıs.o:~ müzik: Caz- 70 1\1. Ataman. 7 5() 
ret genu~rın~ re~~k.al "ed~ecek~ır. ~u değil, dembkrasiler için ayni zamanda t:nı u)1' tek kı~ll> ~a~ındt: bırleş~ırmı?- inde biı· kaza ol~uıştur. Tahir oglu band (pi.). 18,30 konuşma (çiftçinin 30 H. Laoğlu S 50 
ha be~ dogru ıse, \ ~ş~ hukumetı İngıl- büyiik bir yh·ecck maddesi deposu <la tır. ) u~uın m.ılletının muLccavıze bır trnnn ay ı:Urüciisiı Mehmed, trnınvııy i'ınatı), 18,45 miizik: Çiftçinin saati. ---
tere ıle bozuşmak u:ın bnhane arıyor olacaktır • karış bılc. toprak \ermcnıeJ, kararını arabasına atlamak i tiyen Demir Ali 19,00 mütik: Kemanla ikinci devria- 100 Yekun 
~emektir. • · ; . lı ımız i')ıt bundan olmuştu.ı-. Bu na- oglu 17 yaşında 1\lustafamn terker- l m. 19,go njan ha~rleri, 19,45 mü- 131975 E ki yekun 

Franısanın işgal altındaki memleket- z k z:ımnnlarda Atina ve Pire amele- lekleı· altına diişerek sağ nyağının Bd zik: Rudyu fntıı) h~ycti, 20,15 radyo 
!erden sa.} ıldığı malumdur 1ngi1iz ab- llZ klÇlrla l"inin gösterdigi faaliyet, bizim içın parmağrnm ezilmesine sebebiyet \er- gazetesi, 20,45 müzik: Hadyo sapın or~ 132075 U. yekun 
lulrnsı bu itibarin Fransaya da şamil- mühim bir i:;tmaclgah olmuştur. Fil- d'ğinden yakalanmıştır. kestrası (Violonist Necip AşkiJı ida- ZAHtsn· · 
dir. Fransız ticaret gemilerinin Fran- Kenrnlpaşn kaza mın Hayıtlnr kö- hakika amel miz, sarsılmaz bir iman- Yankesicilik: resinde). 21,30 konuşma (hukuk ilmi- 588 Ç. Bnkln 
Rız donanmıı ının himayesinde seyret- yünde Apti oğlu Ahmed; İbrahim kı- tn vazife ini yapmaktadır. Hürriyeti- Kemerd~ Pazaryerinde Şaban oğlu ııi yayma kurumu adına), 21,4Ş mü- 15 ton l\f. darı 
me:.i, bu ablukanın tanınmaması de- zı 13 yaşında Gülsümü rıza.siyle kaçır-! mize saldıran kim olur.sa olsun muka- Nuri ve İzzet oğlu Metin; Hiiseyiıı oğ- zik: Radyo küme heyeti (koro) - E:la- 230 Ç. fAsulyu 
mektir. Yerilen lıu haber doğru ise a- nuş fakat kızın yaşı küçük olduğun- bele edeceğiz. 28 teşrinicvvclde başla- lu Hnsanm cebinden sekiz lirasını yan ~ik J)rogrnm. 22,45 müzik: Dans mü- 25' . ton nohut 
rahırı açılma.:;ı yakındır. Fakat buna an kaçıran yakalanmış, adHyeyc ve"'ldığımız harbi manevi kuvvetin zafe- kesicilik suretiyle çaldıklarından tı.t- ziği (pi.), 23,25/ 23,30 yarınki prog- 103 B. pamuk 
dair baeka haber gelmemiıtir. rilmiştir. riyle bitireceğimizden eminiz.> tulmuşlardır. ram ve kapanış. 146 ton P. çeJdidek 

20 

66 
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~1 MART 1941 SALI 

~\'as, 10 (A.A.) - SiYfü; Çocuk 
ıl'&enıe kurumunun en lik kon
~i toplanmıştır. 
Urum, önümüzdeki sene bir ço

t Yuva ı ile bir :Ri.id damla ı te is 
~ektir. 
1\'as, 10 (A.A.) - Dün burada 

ııı Vilayet a1.letlerinin L'}tirakiyle G 
. ınetrelik bir koşu y:ıoılmış, Kny

l'i takımı birinciliği, Tokad ikinci
ı, Yozgad, üçüncülüğü, Sivas döı
bc(llüğu, • rığde besinciliği kazan
J;' ır. 

#. _________ RK'fll"Jl'PJC, 
Teşekkür 

Sevgili ölümüz Ayşe Nalbant
oilunun ölümü dolayıaiyle ke
derli bizlere gerek yazı ve gerek
ae telgraflarla taziyede bulunan 
akraba ve dostlarımıza te~ek
kürlerimı:zi takdim eyleriz. 

Merhumenin zevci 
Hüseyin Kimi Nalbandoğlu 

Dam adları 
Dr. Muatafa, Firdcvsi Nayir 

Mehmet Karakaya 
Mt!rhul1)enin evladları 

(ANADOLU) 

lzmir Esnaf ve Ahali Bankası 
' 

idare meclisinden: 
Umumi heyeti davet 

Esas mukavclenamcmizin 56 ıncı maddesine tevfikan, sen lik alelfıue 
hey'eti umumiye toplnntımız :n mart 1941 taı·ihine müsudif pnz:ırlesi 

günU saat 16 da, Atatürk caddesinde kfıin bankamız merkez binn:nnda ic
l'a olun:ıcaklır. l\Iuknvelcnameııin 61 inci maddesi mucibince asaleten n:
ya vekaleten 50 hisseyi temsil eden oı·taklarn1, ruznamede yazılı hususat 
hakkıncln görüşmek ve karar ittihaz eylemek üzere yukarıda yazılı gün 
ve snatt.e lıu toplantıda hazır bulunm3lnrı ve toplantı gününden en az bir 
hafta evvel merkez vtı~ a şubelerimize müracaat ederek duhuliye knrtı al-

~rdi tasnifte Cemnl cTokad> bi
cı, Enver, İbrahim ve Baki <Si-
• sır~ ile il:inei, üçii ııcü ve dör
cü gelmişlerdir. 

, malan rica ve ilfüı olunur. 'l'oplnntıya \'ekfüeten iştirak <>deceklerin de 
hi. serlar olmn! .. l'I .:ncşruttur. 

Ahmet Nalbandoğlu, Hasan 
Nalbandoğlu, Mustafa Nalban
doğlu, Leyla Şahin, Makbule Na
yır, Mahmure Karakaya 
~~ ... 111111 .... ..ııı 

~onya, 10 (A.A.) - l>iın burada 
ta~ bayramı yapılmı •. ve on binler
aırnc fid:ını dikilmistir. -
lialia zeytjnyatından msmul 

Omer Muharrem 
Çaınaşır Sabunu 

l'OPTAN KİLOSU 

'I 
•• 

Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kep~klerden 

kurtarmak, cilc!inize t bii ta
ravetini iade etmek iıliyorıanız 

SEBORİN 
37 Kuruştur_ı Kullanınız. Memnun obcaksmız 

t. Hamdi Nüzhet <;ançar 

Usta aranıyor 1 Sıhhat Ec+aharıesi ı 
1\ Kemeraltı - lzmir 
,"'iner Muharrem Sabun Fabrikası 
'il Sabun kesici bir ustaya ihtiyaç "' MEW.fi!IH~:2ilfi'lilW?U& 
tdır. GAYRI MENKUL MALLARtN 

1 
AÇIK ARTIRMA ILANI 

rıcaat ı ~mcr Muha~r~~ . Menemen Sulh Hukuk Hakimli-
• Tıcarethanesıdır. ğınden: D. No. 940 264 

z A y ı l Açık artırma ile paraya ÇC\Tilecek 
()\' • •• •• • A ga\ ri menkullin ne olduğı : 1 · - $aı~ 
Uhteçı~. koyum~ nıt r. ~mı. Muh,rnr.h~ kn~ Y.rnık köylii Hacı Osman oğlu 
aıaUnt~ kazaen z_~rı .~ttı~1. :' ~nısı.-, Halil, garlıen y egen~ğa zacle Hafız 
llıaca~pı:ı~an c kı muhrun ırn~mu i\lehmet Ycresesi, şimalen Hamamcı 
l\ır~ıg~ ıl<tn olumı~. _.. Mu tnfn cenuben Salih tıırlal'ı ile 

ırngacın ôveçlı koyu muhtaı ı mahdud tarla halen bağ {3G7ll) ':\I. 
Ahmet Aytun (907) l\l. Vakıf çayırı. 
D o k t o r C:ayri menkulün bulunduğu mev-

ki, mahallesi, sokağı numarası: 2 

ı -
2.-

., 
" 

4 

Müzakerat Ruznamesi 
fdure meclisi \ 'C murakiı> raporların;n okunması, 
l!l40 senesi bilfınçosunun tetkik ve t:ı:-><liki ile idare meclisi aza
sının ibrası, 

Vilayet umumi nwclisi nnınzedi olarak gö terilen zatın intihabı-

ııın icrası, 

İdare hey'etiııin y<>niılen intihabı, 
.'.') - l\lii<ld<'tleri hitmiş olan iki muı-akiplik için intihabın yeni-

leıımesi, 
G - 1clure meclisi raporunda gö,;terilen kmettüiin dnğıtılmnsınn w 

tevzi giiniinün tayinine ail teklifin tetkiki, 
7 - İılar' mel'li~: az:ısına verilecek huwl' haklarının ve murnkiplik 

iicretlerinin tayini. 

Vekaleten iştirak edeceklerin salahiyetnaıneleri 
şu suretle tanzirn edilecektir: 

İzmir esırnf \ e :ıhali bankası 'I'lırk Anonim, Şirketinin ~n mart Hl 11 
tnrihinde \ e ~n~ ed ekseriyet hn:.ıl olmazsa talik eclilec.ek tarföte banka 
ıw•rkez bina!lınd.ı akdi mukarrer v~ müzakere ruznamesi mnllım alelade 
hey't•ti umumiye toplantısında lıeni temsilen hazır bulunarak mü-

ztıkercye i~tirak'L \"(' uu hu:-;usta rey vermeğü. cnakı lflZİlll{!yi jmzıı etme
ge \'elhasıl işbu he{et; umumiycd.e hissedar sıfatiyle yapıhıbilecek her 
tül'lii hu.:->usııt w mıı:ımeliıtı nanmıa tam \'e mutlak bir snlfihiyetle imzn-

Behçet uz Şarkan İzmirli Mehınc.t garben Hacı 
Mustafa şimalen Bahç<'\·an tarlası ya 

Ç k h 
....,l kl cenuben Şişik Ali verese• indı>n l\Iu-

11:ımımız:ı 

de mukim 
. i Yeldi na. b ve t.:ıyin eyeldim. 

oğlu 

OC'U astc.ı.. 1 arı hittinC' geçen tarla ile mahd•ıd (1 
hPktar 102 8 )l..M.) 

Tnkclir olunan kıymet: 1 -mütehassısı eyledik. 

l 5 Kurnşhık damga pulu 
912 

llastalarını ıı,so dan bire kadaı 210 lira: 2 - 722 liradır. l\lenemc
~ nin Gaybi l\Ia. Hncı Baki sok. yemi
...,ler sokatında Ahenk mntbnas ni Hop oğlu Ali zevcesi Hatice yesa-
)'ııında kabul eder. ri haci Baki verese::-inin ~~V(' d~ımı ı 

...... .-.;;--.------·---• arkası Hacı Baki veı•eses!ııın elam-
l( Z A Y 1 lığı cephesi yol ile mahdud: Bir bap 

~ lzmir vakıflar müdürlüe:ünded: 
adromuza mensup 304 yaka sa- h ne: Bı\·meti HiOO lira. .1'ahall ~si . olrnğı ~'o. Vakıf ismi Cin ... i 

tı~~olis memuru Vehbi Erkana aic Birinci. artırmnnın yapılacağı yer. 
iM:_ sayılı tanıma karwn-O~i. zayi edil- gün, sant 1 4 941 Salı gihıü ~a:ı.t 
'"il. Hükmü olmadıgı ılan olunur. 11 de. 
t,mer merkezi ~04 sayılı Polisi İkinci artırmanın ppı~acağı ~·eı:: 
~emuru Vf'hbı Erknn gtiıı, "Hnt: 11 4 941 (uma gıınu ----------- -------

D kt O 
.... aat 11 de. 1:-;tikhll 

o or pera,or 1 - İşbu ga) ri menkul artırma 

Da
" h"'ı o·· ke ~artnamesi 15 3 fl41 tarihinden iti-

baren ~o. ile Menemen :3. il. 

Kıymeti temiırnt 

Lil'a Lira 

6000 450 

Getir-
eliği 8"

nelik 
kira 
'L~ra 

667 

~ hfıkimliğinin muayyen 1\111H'ı a ııı-
) lt.~lR A~KERI HASTAHANESi dn herkesin görcbilmes: i ·in :ıcıktıı. 
~~ ~ \JLAK, BURUN ve BOCAZ tlünda ya7.ıh olanlardan fazla nrnli'ı. 

I
·• .\sl'AU~LARI MÜTEHASSISI mnt istivC'nler. isbu sarlnam:!yc Ye 

iL. ., do ·)·n numara iyi~ meınuriyPti-

p· 
ıı· 

Jl' 

ı· 

if· 
Jll' 

w 

s 

~ci Beyler ıokaiı No. (80) mize müracaat. etmelid ir. 
lt,ıtalarını her cün öjledcn aonra 2 - Arlıı·ma,·:ı istirak :cin ,·uknn-

lcabul ve tedavi eder. da yazılı kıym;tin ', 7 ,5 ni~l>et"ncle 
._,.._ ___________ •

1 
,.ıey veya milli bir Hank:tıım t..! 111innt 

~LSANCAK 
ltaı:ronu karııauıda yeni açılıır 

EGE 
Hususi Hastahanesi 

s,h.ibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BiR 

mektubu tevdi edil cektir. (124) 
3 - İpotek ı-ahihi nlar.:ıklılarl.ı 

d'e ğr:ılakatlaHl:ırın ve irtifak hn!,!.ı 
ahiplerinin gnyri menkul iızC'rinde-

ki hnklarını hususiyle fa ·z .., .. ma~- 1 ·· p- T T u·· du·· rıu·· gv u·· nden· 
rafa dair olan iddialarını h~lJll ilf n zn .ır . . . m . 
tarihinden itibaren yirmi ~ün i('inde lh.ıl ı;;i tın gi.in mfüldetle uzntıl:ın ;;G:-l lira fl kuru~ bedeli keı-:ifli !\for-
evrakı mlisbitel riyle hiı·l'.ı..:tc :nemu- • k J 
rivC'timize bildirmeleri icap eder. Ak- dowı.ı P. T. 'I'. lıin:Hnııı ilawi inşa:ıt eksiltmesine gene isteklı çı ·ma ı-
,.,( halde haklan tapu sic ·liy le ~bit yınd:ın ihaleı;i par.ı. rlıl, ı;u ı etiyle ~ nınlmnk üz:.>rt.' bir ny müddetle uzat1l
olmadı kca sntış bedelinin pas a<:ma- mıştır. 1:->tcklil rin bir ay zarfında İzmir P. T. '1'. müd!.irliiğüne ıni\r3caat 
"ıl'dan hariç kalırlar. tt'llelerı lazımchı·. 925 

4 - Gösterilen glindc artırmaya 
iı<tirak edenler artırma şartnamC' ini 
okumucı ve lüzumlu malı mat almış (Ş-6&** nmı•-~* 
V(' bunları tamamen kabul etmiş mi 
ve itibar olunurlar. 

5 - Ta\in edilen zamanda gayı·i 
menkul ile· defa bağırıldıktan c.-onrn Sinı!ı.nlZln güzelliğini 
C'll çok .aıtırnııa ihale t.>dilir. Ancı:k 
artırma uedeli muhammen kıvm tın artzran Bukleli altı 
yilıde ·etm·s be ini bulnı. z v yn sa- l k d 

!'> istiyenin nlacağına riichanı olan ay l on iilenizi 

Baganlara Tavsigemiz 

diğeı· al •. aklılar bulunup ta bod?l ENVER YALAVSON' bunların o gayri menkul il~ temın a 
edilmiş nlacaklarının m enıuunclan • 
rnzınya çıkmazs:ı C'n çok artıı-aıım Y aptınnız. Gayet uzun 50 ~'~ 'tubeye aid hastalar kabul ve mü-

o 
o 

~ laıalan tarafından tedavi edilir. 

\ıiiessesede her zaman 
tttor bulunur. T J 2918 

Doktor Ata Ôzkal 

ocuk hastahk
rı mütehassısı 

~i:arşıyaka, BahariJ e mahallesi, 
~ \.. :ndifer caddesi No. 108. 

. ~ Telef on : 5057 

DIS TABiBi .... ' -
Cevat Dağlı 
\L~••talarını her ciin nıbabtan 
~illa kadar ikinci beyler soka
~ 15 numaralı muayenehane -
~ kaliul eder. Telefonr 3055 

l Z AY 1 (28 senesi İzmir Orta Ticaret 
.tebinden aldığım şahadctnameyi 
ı ~ttiğimden yenisini çıkaracağım 

~tsınin hükmü yoktur. 
""tıyaka 1712 nci Sokak No. 11 

Muharrem Ercan (930) 

taahhüdü baki kalmak üzere artır- • 1 
m:ı on beş gün daha temdid ve on be- ve her arzuya uygun.. • 
sinci günü :ıyn~ saatl~ ):auıl.acak nr- ıKEÇEC!LER TELEFON· 28 00 ı . ~ 
tırn.rnda. bedeh satış ıs'uvenın :ılac:ı- • 
ğına rüchanı olnn diğe:ı:t alacaklıla- rr !HP*l"W"i"DL'!P"'h~ ~'Sll 
rın o gayri menkul İl" temin edilmiı;_ 
alacakları mecmuundan f:ızlay:\ cık
mak f'artiyle. en çok artırana ih:ıle 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmez
sn ihnlt> yapılamaz ve satıs talebi <Hi-
şer. 

G Gayri menkul kcndi:-;İn<' iha-
le olunan kimse derhal ,·eya verilen 
mühlet içinde parayı vermez:-ıe ihn le 
kararı f f!';holunarak kcndiginden ev
Yel en \"iiksc.k teklifte bulunan kim-

e aı zetmis olduğu bedelle nlmağa 
rnzı olursa ona, rnzı olm:ız veya bu
lurım:ııs:ı hemen on beş gün müddet
lt al'tırma\'a çıkarılıp en çok artıra
na ihale ~·dilir. !ki ihnle ara~mdaki 
fnrk v·e geçen günler için ·ü~dc 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer zaı·ar
hır a) rıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce a1ıC'ıdan tnh-;il olu
mır. Madde (133) 

Yukarıda gös~rilen 1 ~! !)dl ta
rihinde Menemen S. 11. H. me
murluğu odasında işbu ilan ve göste. 
rilen artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilin olunur. 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesapları 

7941 ikramiye Plallı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 l\1ayJs, 1 Ağ·ustos, 3 lkinci

teşrin t'=lrihlerinde yapıhr 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2000.- L:ra 
3 c 1000 c - 3000.- « 
2 « 750 « - 1500.- « 
4 c 500 c 2000.- c 
8 (( 250 « - 2000.- < 

35 « 100 c 3500.- c 
80 c 50 c - 4000.- « 

300 c 20 c = 6000.- c 

Tlirkiye lı Bankaaana para :rallrmakla yalnız para hiriktirmit •• 
fala almlf olmaz, •7llİ ı,...da taliiDbi de deaemit olvlUllu. 

~ 

- Si\HlFE: 8 -

tı~;;;·;; .. ı~~ .. ·;·~;.; .... ; ... :r~;;~;i~···11d~1;;;ı 
h ''ı"•'lltl l I ıc • •• 6 l••a ••• 1ı&• 1ıoE• ••' • ··~•4• •ııaıt •••• l•I 1•11111•1a1ıa11tSll• • 111•1111111 ~ ın illlı•& 111 tıı aaa6111~1ı•: 

zmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - lzmirdeki haya şehitliği ihntu dıvarları ile sair noksanlarının 

ikm~I ve inşası kapalı zarf usulule eksiltmeye konmuştur. 
2 Eksıltme ~2-M:a1t-941 cumartesi günil saat on birde kışlnci: iz. 

n~ir ~evzım amirliği satın almn komisyonunda j apılacnktıı. 
3 - Keşıf bedeli G187 lira kırk yedi kuruştur. 
4 - Teminat muv:ıkkate akçası 460 liradır. 
5 - Şarname ke~ifname ve re~mi komisyonda görülebilh·. 
6 - istekliler kanuni Yesiknlnrile teminat teklif mektuplımnı ıhal~ 

saatmdnn en az bir saat evvel konfr. .. yona vernıis bulnııacnl\.lnr-
dl.l'. - 7. 11. 15. 19 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom!syonundanı 
1 - Erzak Ye eşja 11nkliyc.ı:ıi 21-3-941 cuma günü saat 11 de kapalı 

zarfla ihale.si yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı (1900) liradır. 
3 - Şarnamesi hergün Selimiyede Tümen -;atın alma komisyonunda 

görülebilir. 
4 - lsteklilerin belli snalından bir saat <>vveline kadar kanuni ~kil

rleki teklif mektuplarını komisyona vermiş olmaları şarttı~·. 
7. 11. 15. 19 

İzmir Levazım .A::.:rliği Sat;n Alma• Ko:i°r.yonundan: -
1 - 1500 Kilo Kösele Beykoz parkı karşı. ında satın nlmn ko-

misyonunca 13 3 941 günü aat 14 de mün:ıkasnya kon-
muştuı. 

2 - Takarrür <'den fiat iizerinden '• de 15 teminat alınacaktır . 
3 - Evsnf ve şerait her gün mezkur komisyonda göriilebilir. 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom:ıyonundan: 
1 - 70 Ton kuru Ot Beykoz parRı karsı ında satın nlma k~mis

yonucn 17 3 941 günü :;aat 14 de münakasaya konmu~tur. 
2 - 'rak,ırrür Nlen fint üzeı>ind<'n Le de 15 teminat alınacaktır. 
3 -- F.vsaf ve sernit her gün komisyonda görülebilir. 11 ı:; 

-İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Balıkesir • ı er kez hastah:mcsi ihtiyacı için 200 adet demir kar_ 

yola ırnzaı•hk la Hl 3 94 ı Çar~amba gün ti sn at 15 de ihalesi va-
pılacaktır. · · 

2 - Ntimunesini görmek iııtiyenlcr her gün ve ilıahyc iştir.ı!{ ede
ceklerin mezkur günde komisyonumuzun bulundu~u Balıkesir satın n1-

ma komisyonuııa müracaatları. 11 15 

Deniz Levazım Satınalma ko
misyonundan: 
Beher kilo unun tahmin bedeli Cin i 

71 kuruş 38 santim 48,000 kilo koyun eti 
68 kuruş 70 .santim 23.500 kilo kuzu eti 
48 kuruş 77 santim 850 ı{iıo sığır eti 
1 - Yukarıda miktaı·, cins ve beher kilosuna tahmin ıc'dilen bedelleri 

yazılı üç kalem etin 12-:\lart-941 Çarşamba güııii saat 14 de ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - 1şbu iiç kalem etin ilk temhrntı :}791 lira 7 kuruş olup şartnnnıe i 
hergün iş ~ · atleri dahilinde komisyondan 255 kuruş bedel mu
kabilinde u anabilir . 

3 - 1 teklilerin 24'.IO sayılı kalllın larifatı dahilinde tanzim edecek
leri knpalı teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını en geç belli 
gün ve saatt<'n bir sa:ı.t evveline kadar Kasımpaşadn bulunan ko_ 
misyon ba:.knnlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

24-1-6-11 702-1344 

As~eri fabrikalar umum mü.:
dürlüğünden: 

Oksijen tesisatı alınacak 
El"mw çalışır bir ': ziyette oksijen tesisntı olup ta satmnk i ti.renlerin 

•'"·af ve satı~ şurl:. rıııı bildirir tt>kliflcrini l<!tkik edilmek iızere en kısa 
lıir zı.mnnd:ı askt>ri fobriknlar umum müdlirlüğilne göndermeleri. 

7 9 11 13 873 

Şark Sanayi Kumpanyası Türk 
anonim şirketi idare meclisi mu
rahhashğından: 
Şi?tetin.:ıin 10 m: ıt 1941 de Şchit!erd, falııika binasında yapılan se

. elik :idi t ıııumi he:.' t to;ılmılı<.:m la kanunen lazım olan nisabı ekseri
!'t.>t h~ı. ıl o mndığınd:.ıı önümüzdeki Nisanın l inci Salı günü snat on bes-

-ı: 

te g ne ·., Jrika binasında ikinci bir toplantı )'apılması k:ırarlaştırıl-

mıştıı·. 

Müzakere ruznamesi aşağıda 
gösterilmistir. 

L bu ikinci toplantıcln hazır buuln:ın hi. ,,edar adedi her ne olursa olsun 
ın ıtlnkıı 1 arar verilecek \'e ht\ kurar muteb r olacağınclnn hazır hulun
ım k isti) ~ıı hissedarların mnlik oldukları his"' senetlerini toplantı gii
tiı · • en :•~ağı beş giin evveline k: dar 1zmircl0 Şehitlerdeki kiti ı fabri

ı, , .z y: zıhnne.sine ve Brükselde Ro~ .ıl sokağında 47 numnr:ıyn ) :. tırn
ı ;.h :h<ll :;;ılığında duhuliye \·:ırakalnrı almal: rı liizumu ·ıaıı olunur. 

Müzakere ruznamesi: 
1 - rn 10 ene ·ne ait bilanço \e k:1rzarar hp~. pıa?'llllll , . , ili er...: 

ıd:.rc V(' murııhipl~r r:ıponmun okunup oıuı.~ ı. ı.ı a~ı \" ihbar 1.mw , -
rilmesi. 

2 - MüclclPlkrinin b"tn t>'iincleıı ü tıı·ü çıkan id:ır~ mcclh;i azn<.:ı ilı: hir 
mur:ıkibin y r)('rine ~tnfür;ııin sPcilnw&i ,.c ücı J<>rinin ta,·ini. 

3 - Meclisi id: re nz:ılnrrnın ~iı J,etı iticcari mıı .. me:I lcr~) apabilnw
ll rİ için m!!kabline ele şnmil olmak tiz r(' mibaadC' oluımıa>.ının hC'y'eti u-
mumiye.re t.eklifi. 11 20 

Meşhur 

Kafi 

M ... ı ll.Ja~ 
pilavlık Orhan~azi pzr1nci 

miktarda getirdik 
Çuvalların üzerinde S S S Ekstra p"iavhk 

markasına dikkat 
--·----:::-~~--- .,,,,............._._ 

Kestanepazarı 87 3 cü So. No. 24 

E· .;_ Şemsi GÜNEŞLİLER 

• 



- Sahife 4 -

MÜZiK 

Ha 
ma 

o • se 
Cumnrtef1i \ e pnz.ıı akl;!nm.arı 

Halkevi Giizel an'ntlnr komitesi bize 
milzik gecelerinden bil'ini dnh:ı ya. 
snttı. c. Taci Gündem> idare indeki 
genç amntörlercfon mLirekkcp «l'ıtnn
dolinatn> nın c.ı ns l eri nldığı zengin 
bfr progrnm dinleyicilere tatlı snut
lcr geçiı"tti. 

Programa Naci Girnclcm'in mnr 
ve.> seııen:ı.cliyle başlıy:ın l\Iandolina
ta 22 kişilik kadro;:ıiyle Sartori, • fens 

(ANADOLU) 

g slavya ln2iltere 
' 

Rusya ile bir dostluk Bu sene en yiiksek biid
deklaı asyonu ve Alınan· ce ini Avanı ka111arau 

y .. a ile saldı tna.zlık sına verecek 
paktı imzahyacak • 

Nevyork, 10 (A.A.) - <• ~cvyork Maliye 
Tnymis) gazetesinin Belgrad muhabi-

8
.. . 

ıine göre, Yugoslavya hlikfımetiyle Sl· UdCeyı verı11eden evvel 
azırı 

r 1 • p OJ • Si iki Bulgar alagı 
Hafta sonunda ıniilıim- Yugoslav hududunu ge
rnat sel gibi /ngiltere.lJe . çerek teslinı oldu 

akacak 
J<ı müııasebntı olun mahfillerde, Yu- b 
goslavynnm, Husyn ile bir dostluk elek- eyanatta b ulunacek Konnre münakaşalarda 

Subaylar 

Vi$i hükumeti 
Afrika imparatorluğ0 

kendi kuvvetlerile f11 

daf aa edecekmiş 

Amiral Darls 
!"ra. yonu v~ nyni. zamanda. Almnnya Londra, 10 (A.A.) - Röyterin pnr- M M.omleketlerinin Airnan-
.ı • ti<:> :ıclemı tcc.aVtlz paktı nnzn)nmn- Jnmcnto muhabiri; geJ~cck U_\' U\':UUI bulu u kon i 

l bckleumektedır. kamarasına Yerilecek olnn bil<lcenin, yay; .. satıldığını söy;üyor Fransız ticaret geırı 
x lngiltereniıı ~11 yiıksek biidce. i olacağı- l d ( ... rı· ~,e harp gernı·ıerı' t A. • ..oıı ı-n, J O A.A.) - .,[ü.:;takil u 

ili \'C • mcrıknd:m s:ttııı alıımn hnrp Hu-ku"' ınet çalışı or·du ve Ji'ımısıı ajırnsı oiJcliriyor: j'' 
mnlzcmesi mnsrnflaı·uıı ihtİ\·n clmivc. y fı'k ed1°leceg ... t"nı· so .. y lJ Helrl'addnıı alııınıı \<'! }ı{'ıı(iz t ,._ ' ve Anelli gibi Mandolin musikisi i~hı 

i) i eserler yazmış olan kompozitör
lerin cBebeğin> ~arkısı, lnterm zıo, Knhire, 10 (A.A.) -Brışvcl:il Jfü
J,N·mi glinler vibi gUzel ve me~hur ·e) in ,.t)n·ı ı paşa; Elehram gazetesi
(' erlerini ~nldı. beı·aberlik, Piano ne bcıyanntta bulunarak, Ecl ·nin Ka
vc fortclerc dik kat, ve birinci ikinci hiı C'cle lngilteı e ile ).f ı ırı rılfürndar 
scsleı in taksimatı yerinde idi. l den simsi ve iktı adı mesC'lc>l"r et-

Son t'S~rde gene ko~trlıa~oınm ~it-' ·.ıt"mcla· bir çok göriism.:ıleıı yaptıi{ı
zel nkord tutuşları guzeldı. İçJeruı- nı ve bunJnrm dO!-ıtluk V" rınlnyıs 
de henüz pek kücük.ya.,tn muzi.,~· !ı- hm~::ı ı içinde ğcçtigini. nedcP.1°l'iniıı 
ler bulunan mnııdolınatnyı \ etı tır. münasiı1 l.ıir znnıancla J>1ldirileccğini 
miş .olma~kln Nnci Gündem .ci~d.en ·ıu,·e etmştir. 

rek bmıların; ~nrp ı~eznı·et:nin diğer pek çok tank tayyare ) lıcl <·tmiycn hnberlt'r ~ör'. iki' Bttl- 1 
mnsı·:1fları gıbı harbııı somma kıdnr ' \"işi, 10 (A.A.) - Amirtı f'. 

t k l • kt J' • h , . h mır ı;li\~ıri :ı.lnyı. cHin gliıı rltJY,m·kcn ile gerwrnl lhıtzingcr, anıir:ıl11. 
m.t ,r-ım 11 hcngım ynzmn. n \"e ına ı- VeSatre a:z.1rlaHUŞ )' n""osJav lıuducllnrrnı nererek teslim J Y 
ye nazırının, biiclceyi \'Ct mcden (l\'\'el 1 1; "' ... J general \ eygnnd \'C gcnera 
m m'ck 'tP lı rke<:in mnli \',ıZİ\'Ctiııi ~evyoı·k, ı O \A.A.) - Kirnl:un.ı o muı,tm·. Bu,~rır subayları. Alm:ı.t;'>- arnsıml:ı. cHin ynpılnıı tophlntı. 
<ığı- n.'rcl •. ktwvdi hnklmıdn biı: fikir ,.c ı;diiııç \erme projesi, çıırşanıba g(i- J·n.r"- satı!mış olan menılek,.tl{'riııd~ l'ikn imp:ır:ıtorluğnunuıı h:ırÇıt 
iı: " 11 oım.ı-:mı imJ,fın hnlinı: kO\ inak ııii nıeri~ ete girer girnwı; tn.ryare, J,nımtı.m:-ıvn. knı·nı· ,. rdiklcrini beyan pılrıc: k oir t:ınrruza karsı k"nd 
için milli ·nnct hnkkıncln hcy:\ııntt:ı top. ınlihimmat, l:mk. tayy:.rc motö- C.} lcmışl~r<lır. v ·ti. riyle nıfülafnnsı husu . .,uııtıll 

---x giltcreyc akmnf(a baslıyacnktıı·. es ~ t hı· IJ ı i'l!nlCım olduğu iizere mnrco;lli 

tcbrıke layıktır. Bu gcnçlerın ıçın- Gazete; Edcııiıı, lngHtcrenin Mı
d.e istikbalde ork;stra snı:l~rıı;cla i - ,ırdnn JJördüğü yardımdan dolayı te
tıda~l:ır .. bt~~un~ug~ şilph<Hzdır qekkfır ctiiğiııi, l\'Irnrırı da lngilt"l'C-

İkılı, uclu. dortlu sazlarla y:ıpılaıı niıı \•ardımlarınclnn mlitclrnbil<'ıı te
küçük berabeı likler de çok nnl\'af- ekk.iirlcııini bildirdiğini y::ızıyor. 
fnk oldu. cGluck un cGnuob u <:V<'-

buhı. ac.ırını ;lfı.vi' c\'lcmekt<'diı. l'il ,. yiyeccl,. hnkiki hir ı,el gibi ln· ı .... -· " ' -- ~ '" -= -- 'Jir tctkiJ.e tahi tutulmu.,tur. , 

I 1 bı • 1lk hrıınlcrfo (ııgiJtere~·c :12fı milyon mı e 12' er LarafııHbn miifareke ~~rçcW~· 
ta yan resmi te ığ·i lfralık ıı.km·i \'(' b:ıhri techizflt gön- liııde ynpılmı taahhiidler~ ıı.Ygıı 

İtaly.ıdu bir mnhnl. 10 ( •. A.) - clcrilecektil'. Kahire, ıq es. ~l.10 l.ı0ndrn r:ıd- rnk lıcı· hangi bil' miltcarrı:ı' 
lbl~nn ordulsırı umumi k:ıı:argfıhı- Kongre mUnaknşn ederken, hüku- rnsundaıı) lngiliz Ortn $ark kuv- tcoymnk esastır. 
nın !.!7G nurnnrnlı re mi tehJif,.j: met cnlışıyordu. Bu s:ıy€c1<'dir ki, ! n- \•ctl<'ı i br •• rg-ahınm oğlc liz<'ri neş- Hükumet namıırn oo.rnnatP 

Yunan cephnsind~: On birinci or- gilt:ereyc gönderilecek harp ınnlzcmcsi rl'füği tebliğ: nnıı amiral Dnrlnn, irııparııtorr 

ber» in «A vcılur şarkısı» 1. • 1 umcu, r 
N. Leve1ıt, N. Cntalc:ılı tarnfıncln11 
güzel bir ifnde ile çalındı. Mandolin -• 

dunun muhtc·lif mıntnlrnlarınd:ı l)İ· h:ııırlanmıstır. Libya ve Erıı.rcdc ,·:ıziycıtc dr-ği- dafö:ısının, denize ele şamil ol., 
yad{' ve topçu hareketlcri olınu~tur. Reisicumhur, fngilU!rc.vc );nr<lım :iklik \'oktur. Il:ılıc~i-,taıı \'e ltalyaıı \'e Fr:ın~İz milletiniıınçlıktnn öı 
fJ uncu orclıı mınt.akasındn mevzii için bir plitn hazırlanmıştır. Bu plün t;Onrnli ·indeki harekat muv:1ffökıyet- mUsnade cdihniyec ğini Frsıtc 

' m:ıhiyettc•ki hnrekfit neticesinde esir dairesinde hu . ene yapılacak yardımm le devnm Ptmekledir. ·purlnrının, ingiliz harp gl'Ifll 

' 

\'.C nınlzı:mC' al el ık. Tas.rnre t~sl'kklil- 2 buçuk milyar lngiliz Jirns1 kıymc- • faltn - Tebliğ: rafından müs:ıder.csine dew1JJ1 ile c::'P:ı.gnnin• in mt'Rhtır kt'mnn c~e
ri .-' ·tani knhkahn• yı ve cRnch~ ın 
«Gfll oLte» ni çnlan clsmail l\'Iumcu 
') u bHhnssn t.cbrik etmek liızımclır. 
Şeytani knhkaha :diksek pozisyon
larda knçnn bazı seslere rnğml'n her 
iki eser de yerincle lıir ınu\'aCfnkıyC't 
ve takdir knznnmıstıı. 

cHav:-ıian Gitar:. J:ı çalınan kuçük 
r:serler de orijinal \~.e tallı se Jc>ri.rk
bize bir mı için u~k memlckfti ac1a. 
larınm hatııasını ynşnttırdı. 

Keman, piyano, \'iyolonscl il,_• trio 
hnlind~ çıkan parçalnrı çalnn grubun 
beraberce pek az çnlıı:ıtıklnrı gôriilü
~·ordu. Piyano biraz daha yumuşak, 
keman daha temiz ve \'iyolon ·el dahrı 
armoni ifodcli olsaydı mu\'aff..kıyct 
daha yiiksek' olacaktı. 

Akordeon solo ol:u·ak cfvıınov·ç. in 
Kaı men Silvu wıL mı ve güzel 1ı: r pol
kn çnl:ın Cezmi Giray clinleyicileriıı 
çok takdirlerini kazandı. V miltead
did ısrarlaı· Ozerine çaldığı tatlı pnr
çalariyle t.cuıhiiratn mukabele qtf i. 
Başlı b:u:ıımı komple bir alet olan A
kordeonda Cezminin kun·ctJi ·ı isti
dadı olduğu görUlüyordu . Zor rreç °<: 
yerlerinde biraz daha ağırca çnlı ı ak c. 
S<>rlerini tcbnri.iz ettirfr:se knzaııchğı 
mu,·affııkıyeti bir kat daha :ırlıı acak. 
tır. Piyano, viyolonsel refnkntil • «ı. ta. 
ci Gi.indem> in Suna \'e Çoban sarkıla
riyle Beccenin cSaadetim sen inı> \'<: 
«Sanla Lucin» Napolit<ııı şaı kısmı 
söyliyen «Kenaıı Boynr> ela birnz çıı
lışma nceicesindo parlak bir iııki~af 
gösterecek Jirik bir se i vardı. 11';: iki 
parçada alaturka tarza kaçmama~ı lfi
zımdı. Esasen bu gibi konserlerd • lıöy. 
le orienaJe tarzda e~rlere def(!, nı
monize edilmiş halk şarkılnrımızn e
hemmiyet \'ermek daha yerinde ola
caktır. 

Tekı'arıııı temenni ettiğimiz bu mii. 
zik gecelerinde «Naci Giinnem> d"n bu 
yoldn mim eserler beklemek isteriz. JlL 
ğer iki <?serde Kenan Boyar daha .sıer
bcst sUylcmeğe bnşlanrnştı. Ilillı:ıss:ı 
«Saadetim Sensin> isimli eser çok te
miz ve bize Kenanın sesinin yiiks~k 
perdelere kohıylıkla çıkabik>ceği hi si
ni vererek söylcıımistir. Bu gibi eseı·
lercle piyanonun daha hafif olarEık 
nkompane etmesi çok yerinde olacak
tır. Bize zevkli bir müzik gecesi geçir
ten amnför gençleri tebrik ''e takdir 
eder ve lıalkevimizden müzik gece! ri
nin böyle sıl< sık tekrarını tem ınıi e 
d~riz. 

F<ıil: ONURAJ,, 

O U ıeıimiz diısm:ımn motö:ıü vasıtaları- tinde olduğu lıildirilmektcclir. 1\f:ıltn iizeriııclc _istik:'::ıf ııçuşn ya. Lakılirde bunn nihnv~t verilf11 
•• 111, nwvzill'rini. kamplarını. a:'I•<>•· t<'- yan 2 Alman tayyaı·eı;i dU~ürülmlis- F'rmnz h.ırp gemilerinin ou ~ 

YURDDAŞ! ccmmülc>ı·iııi bor:ılı:ıln.mışl:ır. rnitrnl- Ruzve lt tiir. r:1 ~~r[ik olunnc:ığını sötlem~ı 
Türkiye, bu harp içinde, en az yii2 ıücşin" tutmuşlın·llır. Ull!)nrnnın Londra, l:ahriye ncznrctinin \eb- \ ~ı, 10 (A.A.) - Dır fog" 

hnrp sıkıntısı ceken memlekettir. ~iıh!m •. vir ü. siiıw isabeti€'!' kny~e- ( BASTARAFI 1 NCl SAHlFl!DE ) liği: :azörü. JJiı· Fransız vnpuruıtll, 
: . . dılını,..ır. lfavn c:nrpısmnlarında rlıış- 1 k ı ı·· .ı 1 . Korn Dor Tiycri th1indc biı· ltal- tmi tir. Scııc başından l>cri' 

Bunun kıymetmı b,l rnnunmı a Hı unııen sonrn Ruz\·c tm. ı. .. .. ~. t .1. 1 . it ~t k .ı 1 F..ıır. · manm döı·t (; Jostcr t:ıyy:ırcsi Uü"li· bir milyar dol:ır kıymeti nele tank, top. ynıı ı\l'U\ :ızoı u. uır. ııgı ız c eııızn ı- tnu nr<> ·cucn >eı·i <le 108 ı•· 
Sıkıntıya düşmemek i ııl:y orsan, 1 riilıniiştüı. ı licn. ret \'C harp ge.misi ve .ia::ıe madde- ~1 tatıı:ıı.'fınd!'lıı t ı pı •lcnerck !Jatırfl- 1mı·11 lngilizler tnrafındn.ıı ııı 

bir barp dünyası içinde yaşadır.1m1- Alma11 tayya7"'t'leri Jl::ıltn ndn..,ıı .. ı- ı 1. t ı t lt '" · ~dilıniı:ı lııılunu,·or . ., erı verınc.A sure I\' c ngı creye var- ,,
1
,l

1 
.. ·ı • d _. 1 · · · ~ıs 

Zil daı.nl" du""u··n. cin Hodek. ·caç:ı. hn,yn n.ı. eydmıma hu- l r. ı b 1 • .1 ~ . ·k 1\. \':tzor, 11:1 CMrOn'r ıımnYe- Frtınsız hükumeti, bu busu .. ~ • < una .unac c u uııuugunu vaznın ·ta- . el:. 1 k 1, .1 • 1 · 'ıt ts T fi N 1 d cum <'lmışlcr<iır. lJç dusmnn tn\\'::U'<\- 1 K grcdcıı b' 1 ft 1 v r: •1 -;ın ı yoı :ı !r. c•ıı .rı n.nva c enıza ı- lıi Afrika hiikümetine bir 110 • 
aınrru u yaşa. ere er en, na- si imha edilmiştir. Bir haııgai·a i"n- ~1:X;ır ~~~·metinde 

1~:a:~ın~H'~ ·~,~.~~;n~ <ıkl n:u~~id \:niyette ~or~ili. ntmı~ \'<' \'e hnrcket ~alınsıııd:ı.n UZ!1k ) 
aıl ve ne kadnr tasarruf et1 bilece- betler kaydoluıımuştur. mil,·nr el ılnrlık m~k v 1 . ki· .. 1 rm azore ıs:ıl:ct ettLrmı!]tır. lJc;;tro- \'npılan bu kabil müsadcr"le~~ 
ğini d~ima hesapla. Şarki Afrikada: Carahuba \'ak- .:'' < .' • a e ,e . .'1 c 1 Jçın ,\'C'l !er. iki wrnt k:'ıd!!J" krm·:ızör elrn- de olmn<lığını Ye hnrbin netı~:· 

0 Mesela : !asmak i~tiyen dii ·nrnnın zırhlı· oto- m~ıs.:'ad~. ıstenecekt.ır .. heısıc.umht~.run fındn ka\·is cizerek denize c\ii~enle- rinde tesil'i olamıyacağını bli" 
ı ·ıı . t . k mıllı ı:t~dafn:~ ve I!ıgılteren.m m. uc.la- . i kurl:U:nl"g'" <'-"lısııııslnı·(lır. i - Önüne yiyebileceğinden fo:T.la lnOı>l erı .opcumuzun atesı a1· ... ı ın- f t.'lC J t t d .. "" •' , t r. 

da fir:u a mecbur knlnııştır. T:ıyvare- ~ası ı~ın .mus c ~ye v~zıye ı ıyc Atinıı - \"unmıiı tanda ki İngiliz. Francoıa istihll~ ekmek nlma. Kuruyan ve ablan bir leı·imiz Siren:ıy1.i,n dü.sm:mm fü;le- b~r be~ nnname nc~ıctıncsı nnılıtemel- hnva lnınetlcı•i umnm'i knrarg:\hıııın 
lokrna ekmeğin bile, bugün her za- ı·ini bomlınl:lmıslardır. clıı~. l· k . ·d r nJ t' ·1 '>8 .el.ıliği: 
mnndan dııhn büyüJ.:I bir haram ol- 8 :\lnrtt.:ı gündiiz Alman tfıyynrl'- . npı .ıcn .\ aı ım m ~nas~ )e •1

)_," ... ( 'umartesi ffl'CC'~İ. HriL'ııl\':ı !.;om. 
l . d. t 1 mılynrlık n.ıunıam .t~hsısnt,, mıllı.mh- bnı·dınınn t.")'\'."ıı·n.Jnı·ı', ;\ 111 a,··tıdlul't.n duü-una inan. Cl'ı thmnnın mo öı· U vnsıtalarını l f l h t 1 ~ ı 1 kt ·• "' " • •• .. 't 1 .. t . t t < n an a ::;ısa uı:ı ı ave e<ıı ece. ır. Dr:lı· lim:ııııııdnki tı' i":ıtn Rİdd<'tl" 

- Lokantnlaı·da öniine y'yebil~ mı ra yoz :ı eşme utmuş ur. 1 d 10 ( <\ A ) f ı Re " " DOşm:m tayyrırel<'ri Trrılılus.ırm·p . "0 !.1 ra •. ~. . / · · -:- ş ntzıı· - tmıı·mz etmis. bl: cok infilaklrır V.E: 
ceğinden fazla ekmek korlar.sa- ki ve l>uvnlnyı boınbnrdımnn etmiş1iı. lı~,. oyledıgı bı.r ,nutukt.tı .r:ık n~a!ı At~ vmı~ııı :11' C'tk:ır:m bombalar atmış. 
drtima korlar • hemen garsonu ça - ~ ı;j\•il i.ilmiis, 2 sivil raralnmm~tı . )nı; ~uluıı-e.?esmı.n .netıce<;lll? ıümndı 'ır. Cıknrıl:-n bii:.·nk Yn"lgınl-:r 100 
ğır, daha küçUk bir porsiyon iste. Hasar c>hemmh?ctsizdir oldugun~ı ~oyl~mı,,tır. Aın rıkan yar- kilom lı--0dcn görülmüştUı-. 

Ş k• Af 'k vl T . clım proJesın. c t~rnas .. cct .. eıı .na.zır: Tc•ı>cdc•len mıı1ln.l1.·,n.cıı1cl.·1 f)ukrıı' kıı.:. 
- Çaymn üç şeker yerine iki şe- • ııı· ·ı rı aı a: opçu ve miifrc- A k b k h l '' 

ker at. zc faaliyeti olmustm·. . -. ·• merı aıım .. u.yu ·.ıstı sa. tes- , i;n · ımıv:tffnl~ıy ·tl;:ı tn:-.ıTuz cdilmi~. 
Düsman Harnr '"" l>irc>dauan bom- kılnt: o kadar ezıı:,ıclır kı Almnn~·n<h: nyni m vkicle tcınerkiiz noktnl:ır1. 

- Fazln yağlı yenıeklerden aa • bardırnan etmiştir. Hnsnr y~ktur. harlı.ı knzaıım:ı~nga me\'cud knmıntı lop mci zileri bombal:rnmıştr. 
km. Dir<>dnundn dii mnnın bil' t:l\ va- tnkvıre eclecektı l'. Kilriik biı· lngiliz hnwı filosu. deY· 

Mide; karaciğer, bağLrsak, ~~- : c.:;i <lii~üriilmiistlir. - · ı·i,·e ucu ll \'arınrkcıı :1.\'CI tny\'al'cle-
manlık hastalıkları hep, bu fazla /ta/yanlar ıi Jıjmnvl' fııde l>ü,·lik bir düf:mnn 

A ·ı . 1 hı mh:ırdınrrn 1c .:kk(illiııc nıc:;tlnrnı~ 
yat1lı yemeklerimizden f leri geliyor. mer1 <a ( BAŞ1ARA.FI t NCi SAHIF~DE ) I nı <' ·rt"Y&tı ~d -ı nrnharel>cd" <lii.ı~-
lnanmazsan dolttora da bir sor. ( BAŞTARAFI t NCi SAHiFE.DE ) va ktıv\"etlerı Tra.~lusg~rp l~mn!lınıl 1ı1:ınm 6 m·cı vr l bombardıman t:ıy. 

- Boş yere ve lüzumundan fazla le yardım etmek ii7.ere pliinlar lı_:ı- bombar~ıman etmışl~~·dır. Dogu ıt:ıl-1 n:.rc>sj clfü:Uriilınüstiiı-. Diğ~r lıiı· cok 
elektrik yakma. 1 zır1anmışt.ır. Bu at'ada Alnımı t!enız- yan Afrıkasıııdn lngıLız bombal'dımmı 1 aı~',\'3re!c• de :ığ-ır hnı:ıara uğratıl-

altı h:ırhıne karsı koymak üzer, t:ıyyarelcri Keren - Asmara yolu iize-
1 
nrn;tıl'. · 

- Pabucun delinir se, pençt>let; cBiskiivib gemisi :ıdı vcril~ıı rremi- riıul.c ço~ büyii~. hrıs~r \'U~ua .. gt!tirmiş- . Brit:ınyn pilotlarından biri:;i parn-
sıkılma. lerdcın mühim miktarda göntlcı·iJn. lenlıı'. l\eı·en bolgc..;;ınclekı clu~man kt- ştitle ntlamış \'C Yunan toprakalrı-

- Elbiııc11 lekelenirse, tem izlet; cektir. • talnriylc me\•zilerini bombardıman etJ nn inmiştir. 
utanma. Yiy"cc.k m:uidelerinin sevk:, ·~:n- miıılcrdir. 'l'ayyar~!el'İmizin heNi üs- Diğer tar.vnrelerimiz, !'\limen iis-

cl. dcrecedü ·er aln•"ktndıı· lcrine dönmUfttlir. Jrıı·ı'nc do··nmı··ışlerdı'r, 
YURDDAŞ! · • "' u • .. -Londra, 10 (ı\.A.) - :ı,rn.,tn.kil H:ırtum, 10 (ı\.A.) - ltalyan kU\'· Lonclra, 10 (.\.A.) - İngiliz h:ıv:ı 
Bunlar ve bunlar gibi tasarruf im Hiir Fransız ajansı bildiriyor: V€tlerinin en mühim iki grubıı. Gon-

1 

VC' clnhili C'ı:rniyct ncznretlerinin tcb-
kanlarım her gün, düşünerek ve Amcrika<l:ın ı:relen h:ıbeı,Jcr. İ'll!İ- dar etrafında bulunmakta ve Adh:nhn- liği: 
tatbik ederek yaşarsan, ne ticede liz mnhfillcrinde biiyiik lıiı' meınnuni- b:ı istikametinde ricat etmektedir. Bu- DUıı giindliz Jngilteı'C lizerinde 
milyonluk kıymetler ziyan olmak_ yet u~·andırmıştır. . · r:ıdn bulunan yel'li kıtnattan brışkn lıir cHişman fanliy<ıti nz olmuştur. f urnl-. .. ı Ödunc verme ve kıralamn kanunu- ~lıç d:ı kaı:a göml<'~li fırkası bulundu- tel"'nin doğu cenubund:ı bir k:ıç nok-
t~n kur tulur. Hıç sıkıntıya duşmc- ııun kabulü, bir muzafferiyet gibi gu znnnctlı lmektedır. tn~·n bombalar düşm{lsse d~ hasar 
Yi:z. . knr~ıl:rnrnışlır. Kanunun sür:ıtl<' ka- r~ritrecle sıcağın artma~ı. Jngiliz ha- pek az olmuştul'. ' 

Bir Jilim ekmekten ne çıkar, bir bul r.cli1m~si için lıic; bir fır:'lah kn- rekfttıııı l:ol:ıylastırnc.-ık ımıhiy<;tte ele- Öğleden sonrn münf<'rid chi!lmnıı 
şekerin bir katık yağın sözü mü rırrnamıs olıın ve gecen Mlı glinü ğildiı-. Durndn 40,000 ki.~ilik bir itnl- tay.ynrc•leri, lugilterenin sm·kııııhı 
olur di' e · hovardalık etme: vnptığı gibi 2~0 sı>neclen beri "eciri: yan ordusu . vardır. Hnbes v:ıtanpcr- bazı yerhıre bombn rıtmışlm·dır. nu-

• Y •• len en kuv\·etlı buhranın yeh!!metı verlcri, iki glinden beri İngiliz km·- ı·Etd:ı da hnsnr \'e iııı{an ıayintı ı:ok 
«Damlaya, damlaya gol olur.» önUnrle vatandaslaı ıııın göziiıı;i neaıı veller~y]e birlikte Gondar mıntnknsın- az -0lmustuı. 

Unutmn! Ruz\·elic kn~ı Londrrıdn Liiyiik bir na miıhim mulıaı-ebel"r \'ermiı:ılerrlir .. 
ULUSAL EKONOMl VE minncttnrlık duyulmaktadır. Aynıı Bunun iki cbehi \'aı·dır. llirisi, yolln- <lır. Bur:acla cliişmanın hir kaç na hn· 
ARTTIRMA KURUMU Hariciv" ı>ııcümcn' reisi Jorj::ı karşı nn vazh·eti. diğeri Tana g;;ıu mınta-1 \'a bülY-ı~si bulıınchığu zmıne<lilıııekte 

11111:o:ınx~a:ı:ıuaı ___ ::mııı::r=:=--•l1 dn !'l.J'l1İ hn~ n•İ\ et rnevcuudu r. knsmın mfihinı inşc merkezi olnıMI-• dir. ... 

Tahdid edilecekl 
lı-;rnııbul, 10 (T~ldonla) _... 

bugiinclen itibaren yirmi p:ırıı 
cuzlamıştır. 

Hiiklımet, Iranco1n fatihin~ 
tlicl için bazı tedbirler aJ:ı.cıt 
dimledcıı olmnk üzere frnnccJ 
için İstanbul fırıncılarımı i! 
vüz ~uval fraııcoln unu vcr1

11 
kantalnrdnn fr:ıncola istihlıv 
rılacak \'C pnstacıl:ı r ln makıt 
munn·eıı miktnrdn frnncol:t 
·il erektir. 

Yanlışlıkla 

içerek ö!dü ~ 
lstnnbul, 10 (T€1'1fonla.) _... 

puda 18 ya.şında Romelya .E~t 
rla bir kız, Hf•ç yerine süblııı1 
\'~ ha tahaneye knldırılnııe· 
rniiıllliı·. ____ * __ _ 

Yunanistan 
( BAŞT ARAFI 1 NCI SA141{ 

1tnlyanlar tarafından 4 

.an miinferid \•aziyette bt~ıı 
~klindc ~·npılan avuh1cu 
.u cevabı ~·eririz: ıf. 

Bu, İt.alyanlnrın kendi 1c 
ı"idir. Yunnniı..ianın icabınd:ı, 
veyrı uzak müttefik ve oos 1, -rörebil.:ceği rnUdhiş ynrdıJI~~ 
rtmlar mıutuyorlar, fakat ı 
rm bu mU<lhis yaı dıml:ırtt 
~·oktur. Yunnnist:ın, 1tıılY!l o' 
hnn~i hir linşbaşa çarpışnı:t d 
y:Lpılnbilcreğiııi kiifi dercct' 
etmiş bulunuyor. . D 

Atiıın, 1 O (A,A.") - Atı 11 

bildirjyor: Yugoslavgada tuğyan/ar 
Bdgr:ıd, 10 (A.A.) _ Voyvoclunn- nir stırli vesika içinde bulunan 11 ne rediliyordu. 

da tuğynnlar'.,\'t'zünden 90 bin hektar mımnratı caSusun vegiJrn.sı cl:ı djğer 1 :\tntbııat :ırnsınd:ı olclukç:ı bü~·n: 

lt:tlynn lıasını, ltaly:ınll1 !11 
milletine kar~ı hiç 'bir dilO:ll1' 

arnzi '!ular nltındn kalnmılır. Sey!ap \'esikalnr meyanında imzadan çıktı, ôı. mUnaknşalara sebebiyet veren bu es-
mıntnknsında 1397 e\· yıkıl mı. \'<' 161 ıt usuli ?nircsinde ~atilıin eline geldi \'C ":::; rarengiz hrıdise; hakikatte bir hud':ı. 
C\' ha.c:;nra uğramı~tır. hus~~ı defterdeki muntnzam kayda dan bnşkn lıir şey değildir. 

geçtı. - -----·---- ·--- ı 1 nunınrnlı casus; ne C\'l'ak çal-

Askeri , az·ye 
(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 

mış \'e Somali işine artık bitmiş n.ıza
riylc bnkılması Jazım geldiğini ilih c 
etmiştir. 

Gene radyo gnıetemizin bilrlirdiği
n<? göre, geçenlerde Norveç sahilinde
ki Lofontcn nda:sına ynpılan lngiliz 
den.iz baskını. bilhassa hnrp mühim· 
matında Gliserin :-;erine kullnnılfm 
b.ılıkyağı imalatınn ınnnı olmak, Al
mnnlarln mesai te:;rik <!tmiş bulunan
l:ırı \'e lıuracl: ki Almanları <'.sir ('t;.. 
mek içindir. ---o---

Baikanlarda 
( BAŞT ARAFI 1 NCt SAHİFEDE ) 
lrtinin de Büyiik Britan.ra lehint' olan 
. t'ntp:ıtisindcn pek rnütehnssistirler. 

Tiirk milleti ve Tilrk hükftmcti, 
Almanlıırın Bnlkanln: daki son hede
fini ı Yunanistnn olmadığını \ e Al
maıı ibtirnslarının çok daha uznkl::ı
ra gitmekte olduğunu tamamen müd
rik bulunmaktnclırlnr. Türkiye, yn
lnn vaidlere kapıltıcnk bir dcvlPt de
ğildir.> 

Demektedir. 

2 numaralı cnsus; işi dikkatle takip Karım senı· gakalıgorum casussuo mıştı. ne de b.-ışka bir suiistimııJc se-
etti ve sahte vesikayı muııtnzam kn- t bcbiyet vermişti. O; mCihim bir \'azifc 
\•ıdlarla "" hakiki imz:ılarl:ı eldem ele --- - 98 ı- için Fransaya gönderilmişti \ 'C harp 
geçirdi. Balknnlnrn intikal edince Fröhıvniıı 

Artık ı 1 numaralı catıus; o günden çin ynptıklnrı hn~ırlıklnrın dcreces:- icbnr etmi. .• h:ırp neticelenmeden bir emrine verilmisti. • 
itibaren Fransız ordusunun Selaııik- ni; tedafüi ve tecnviizi plfınlnnnı, kaç ay e\'\'cli ·ine kadar Alman ordusu Frölnyn 2 numaralı casu un sayc
tclti teşkil5.tma men up kıtalardan bi- memlclrntin müdafnası için ~ılınan em- galip durumunu muh:ıfn1..n etmek kud- sincte vasi lıir s:ıhndıı krai faaliyet e
rinin onmışısı idi. Fakat ne kıt anın 1ıe niyet tedbirlerini, kalelerin krokileri- ı etini go:>termistir. derken entelicens l'"rvis reisi mirııhw 
de nskerlik ı:ıub". inin bundan haberi ııi top, tiifeıık, mitralyöz \'e~aire harp t ste Almnnlnrm haı·bı umumide Ri:-.nr da elleı.-i b:ığlı olal'tık durmuvor
v:ırclı. O keşmekeş içinde serbest \'C· malzemesinin miktnrını, hulfisa har<ı- gö tcrdikleri bu varlıh'1n en bliylik fi. du. 
ikaya malik olmnğa muvaffak ol:m bu kfıtı askeriyenin kolaylıkla ve az tele- m'Jl<>ri; harpten çok e\'WI ecnebi mC'rn Selfıııikt.eki Almnıı casus foşkiliıtı. 

uclnmııı meydana çıkabilmesi için mu- fotla inkişafı için mütekabil cıısuı. tes- lcketlerdc V<} b 'lhaı:ı!;a rniittdikleriı: ııı imhrı etmek ve bilh~.ssa ~·özlerini 
hnkknk bir hadiseye sebebiyet verm"-' kiltıtmın lwzırlaclığı pı·oje!cri vesairtı. en miihiın merkezlerincleki Alman t:n- yı!ciıran F'rölayııı y::ıkalaıııttk i~iıı lıli-
i v<ı}nhud c!a bir kafasızlık ynpması vi , :ırih c:ekild tc bit etmekten geri susları .ın harikuh1d faali~eti :<li. tiin mc\·cudiyet'.\'lc çalı;;ıyordu. Ek ·c-

icap ediyordu ki, bittabi bu; 11 numa- knlmnmı~tı. Il ıııımnralı c~1sus; h:ırpten <lort rh [I gecelel'i uyuy:ımıvor, muhtelif kı
r:ıh c:ı us için imkfınsızdı. V:'ıkın Alınanlar; nldıklnrı blitün ucs flene e\'\cl Almanyada.n firar et- \'afetler rıltın<b bizzrıt tnkib:ıtn gil"işi-

Acosığıda. ~·öreceğimiz gibi o nrnnı- bu tedbirlere rıı[•m.n rnnğlfıbiJc•tteıı ıni: li'r:m;;ay:ı iltkn ctmi~ti. Buna s·- yoıclıı. 
zam mühimmat clepol::ırının bir kaç ta- kurtulnmnnı1nr. Faknt şunu kabul et- 11ep ne idi? 
ne ·inj l>erhnv:ı etmeğe \'C Seliinik hal- mck lfizımgelir ki A1mn11yanııı C\"elce Tabii ortncln açık lıiı· ı;ebcp yoktu. Nih:ıyt>t bir gliıı \'C mtihinımat de
kı ile buradaki teşkilatı hir knç sant nlmış olduğu bu ttıdbirlı>r saye,.ind ... O, Almaıı hiikümetinin enmi) t me- rıol:ırını berhava edecek komitenin foa. 
korkunc lJir telfıs içinde bırakmaca Alnınn oı·dıısu hnriku1iıdc yararlıklar murluğu gibi muknddes biı· vaz·r P 1 'i\·ctt! g l'mis ol<luihı hh· sır:ıda S<>la
muvaffnk olan bu casus; Eerlin C'mni- göstermiş, r~usya gibi muazzam bir vatanmcian ayrılmıştı. •ı,k dısıncla \·(' Tumba ııamivle ınarııf 
Y<'t miicHiriycti umumiyesine merbut devleti kısa bir zaman içinde ma7lltp Fnkııt Almanyadaıı firaı t :·,i .:. nıcvkirl ki :ıskeri foşkilfıtı tefti ctt:. 
kısmı . iya~ı biiro~u ikinci kom;serlc- tmiş, Hus ordularını dağıtmış \'1' J1i- man: emniyrl miicliiriyeti \ ın m:)~- A\'det ed rkcn ufnk hir ı•nmekfü~ icin
ı;ndl'ndi. hayet P:ıri~ kaı,ulnıı dı~ınrln verme- . 'nelen n0şı·edilen bir ~·:ızıyn g<iı'e kıs- de tulınfiye aüın bir ilıth·:ır, nnıru·ı 

Umumi harpt<!n senelerce ev\"'· ğe mecbur knld ıfrı büyük m('ydan lrnr- mı 1ıirnsi ik'nci komi'4'.'rlcrinden biri. <liklrntini cclbetti. · 
hnrp için hazırlnmın Almanya; harp bi miicrıclelesini kaybetmiş olmn::1ın:ı b:ızı evrakı nşırmnk surrtiylc tnv,ny- Onn se~lenme<li. En \'nkın askeri 
C'dec"'ki devletleı·in dahili vaziyetleri- rağmen hezimete uğramamış \'<' mut~ yüp etmi~ ,.,,. ynk:ılmımn"ı için hudııd b:mıknlıırclnıı birisin~ dnli \'C bii\•iik 
ni, n kcr bakımından hakiki ku\'vet tefiklerl tnm ılıirt "'.t>ıı~. muhtelif ceP- lrnrakollatıntı \'nrmcııyn kndnr <!mir- · 
ve kuclrcU rini, muhtemel bir harp i- helcrdc kanlı mücnclelclcre girisrnC'ğe l"r ver·ımişti. Fotogrnfı da bcrııber - nrı.ıırrm ed<!cck -

• 

mndığıııı iddin ediyor. Jt' 
ltalynn b:ısınınn göre. 

\'egfıııc gayl'~i Yunanistıııt~ 
nlej. htarı bazı siynsi tesirle~' 
tannaktıı· ve Yunaniı;t.nnııı / ~ 
JUyık olduğu mevkii i~gnl fr 
·i için heniiz vnkit ~C'çmi~ ' , 

Bu iddinlara şu Cc\':tr>h1~1 
Faqizrr., Tinos suikrısclitıı. f 

nü Korfu 1Joınbnrdımnnın1511 
~·nnın t:ıhribini, zclzelcdt·~ , 
ı-isanın bombardımnnını htfe~ 
Yunmı mil letin<' kar ı br. 
hnbbct ''Uzündl'n yapnııştı;nı 

2" ilktC'srindcnb ri ttnl~ ı.:ı 
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