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Günü geçmiş nüshalar 25 kurugtur. Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Yu rdun e konomi alanında nttığı b üyü k ve ener
j ik dıml rı en çık. en k rak t ristik bir şekild 
her yıl gösteren Fu, r, bu sen e d~ büyük il avelerle 
20 Ağustosta nçıhp 20 Eylülde ka.panacakhr. 

HAZIRLANINIZ ! ... 

Ruzveltin nutkunun 
akisleri 

Amerika artık 
harbe e-irmiş te

lakki ediliyor 

Bulıariıtanda bı3' Alman ukeri yolları Alman 
ıeçıneıinin tem ' ni i~in kapatı or 

a lu~rlcri.nin 

~r taraftan Dl!lgnr P.nşn•ki!i Fi
lof dn bir nutuk ·öyliycrck, r.ulgaı is
tnııııı nuıf:ı.atini korumak için lll' yo
lu ı::cçtli{iııi, Bulgari<:tmıa geçf'n h:ırp
t<- hııl :-ı ızlık yııpılıfığını, nulgaı·j.,t:ınııı 
:ırtık lı<'kliyeın iycceğini . iiyl 1mi:4 ve 
czrüıııl 0 dc•miştiı- ki: 

- iliz, nl'tık hize ~·apıl:ııı lıtı h: k~ız
hhl:ıı·ın t:ınıir cılih cği :ııılaı·ı y:1~:ı.
mnkt :ı~ ı:ı:. T: ril ·ıniziıı diiııiinı ııııkl:ı
sııııln vnşıyoruz. $ i ırnli~ e kaıl.ıı· hu zn
ımıııı IJPklh·oı·duk ı~t" bu 1.amaıı :ırtık 
gelmi~ bul~11111yor: · 

ı:erıı. 17 (A.A.) - İ :-;,· ic;re gaz· tdi>
rinin hnb<?rlcri nra,.ında ı::n cin rnrchr. 

föt:m gnZt't<'. inin Berlin muh:ılJiri
nc göre, Aı nn\ ııdlukt:ıki -:on çnrpısma-
1nrda Almnıı tayyn recil<'rinin Y<:> piya
delerinin buluııdu~'lı hakkındcı. çıkan 
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Mili Şef . 
Dün geni Rumen elçi
sini kabul buuurdular 

• 

Ankarn, 17 (A.A.) - Ronmıı~·n-ı 1 

nm yeni Ank:ıra 1-·l~i3i Telnınak, uu
glin sa:ıt 16 da mut ad nt('rfi ·imle_ Çaıı
knya köşkünde Rd~kuınhtır l ı'mct 

lııliııü tar:ıfıııılaıı kıılıul edilmiştir.( 
I~lçi. itimaılnnm't!: iııi takdim (•tmiş-ı 
tir. Hu knbul r smindc H:ırich·c \' c
kalct i unıumi katibi Xumnn Mene
mencioji;lu hazır bulunnıuştul'. 

-----· ·---
A~KfRI VAZIYET 
istila planı ne 

alemde? 

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

Eritrenin en büyü k limımı MnsaTI·ndan bir görünüş .. 

Yeni bir zafer ava Faaliyeti 

ıngilizler Berberauı aldı Şiddetli bombardımanlar 

Kerende de yeni mevzi
ler ele geçirildi 

devam edigor 
Bir haf tada 11{) Alman 

ve Italyan tayyaresi 
düşürüldü 

I~nhire, 17 (A.A.) - Hava tE'bli
ği: 

Uombardıman tayyarelerimiz Kc. 
ren dlişman mevzilerini, mlinnknle 
hatlarını şiddetle bombalamışlnrdır. 
Knstcl Benilto me~ danında bir mli
hiınmnt deposuna t:ım i..,nbct lc:wdc-
dilmiş, yangııılar çıkmıştır. · 

. lntinn tnyyare meydanında yPr
dc 4 'tayyare imha edilmiş, diğerl<'ri 
hı~sara uğrnt ılmı:;ıt ır. Soıı tn:yyar<ı -
mız ayrılırken, ycı deki tnyvnreler 
ııra. ınd::ı müthis bir infilfLk duymuş
tur. 

Bir tnyy:ırcmiz kayıptır. 
I.1ondrn, l 7 (A.A.) - Geçen hnfrn 

zarfında İngilter.e üzerinde 42 
düşman tayyaresi düşilrülmüştür. 
Buı1lnrclnn 35 i gece akmlarınt.ln dii
şiırii lmü füı. Buııdan başka ikisi İn
giliz gemiler i, altısı düşman tQprak _ 
lıırında, ikisi Pndök::ılcde ve altısı 
dn Ortnşnrkta olmak üzere bUtUn 
harp bölgelerinde ı 10 düşmnn tay -
\'flresi dü ,ürUlmilştür. Buna mukn -
bil nyni haftn içinde 22 İngiliz ün· -
vnrc.,i üssüne diinmemiş, fakat pilÔL 
lnrınclan bir kısmı kurtulmuf;tur. 

Londı-a, 17 (A.A.) - Hava neza
·1etinin pazaı· giinü iarihli tebliği: 

Diişmanın hücumu bilha~sa Lon • 
dra dn dahil olmak üzere cenubı şar
lı:i mmtakasmn tevcih edi l miştir. Bir 
rlüşm:m tnyynresi hava dafi bafar. 
yalnrımız t~ırafındnn düşürülmiist.ür. 
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mnsı h:ırek:itı esnasında İngiliz kı . 
tnlnııınm ynnıbnşındn Belçika kıtn -
lnrı da hnrbet mişlcr<lir. 

Tı-ablusta Ye Eritredc knvdn de -
~l'r bir cıcy olmamıstır. · ------ ------

Yunan a sk erleri 

Nikolidisin nutku Arnavutlukta 
1§.AR tTl.tR 

M d 1 
ltalya impara-

a ensuan t 1 v •• k .. 
Hilaliahmerin maden auları. aa- Or ugu ÇO uyor 

ltalyan taarruz
ları durdu 

hnda 6 kurut 1 O para idi.. Bunu 
çarşılarda 7,5 kuruta satarlardı .. Bu 
ııu bilahare 6,5 kuruta çıkanldı, ya
ni 1 O paralık bir zam yapıldı.. Bu 
zammın, perakende satışlarda olsa, 
olsa, ayni miktarda bir teıir yapma
n veya hı!ç olmazsa yirmi para ile 
ktif a edilerek titenin 8 kuruşa u.tıl
'naaı lazımgelirdi. Halbuki bazıları, 
bunu gan,"met bilerek suyu 10 kuruta 
çıkardılar .• Bu kadar fırsat dütkün· 
leri kar§ıaında, gayri ihtiyari, 

Man scnna <lidcyc 
mbbim ailncş gö.~fcrmcsin 

Dememeğe imkan var mıdır? 

** 

Nihai zafer, bu Yunan 
toprağında ilan edilecek 

1 

Cephede topçu faaliyeti 
arttı. Atinada alarm 

verildi Atiııa, 17 (A~A. ) - Matbuat nnzırı 
Nikolidis, Yunanistan ın giriştiği milli . 
mücndele h:ıkkındn seri halinde veri- A.~ı~n. 17 (A.A.) - Yunnn resmi 
lccek konfc r:ınsl:m nçnııs ve ezcilmlc ~blıgı: 
demiştir ki: l~nfif, ortn VJ şiddetli topçu fnnli-

- Tıırih imiziıı hiç bir zam:m fella- yetı vu'kubulmu,.tur. 
ki\rlık hi"lsi bugiinkii kemal der"ccsinc BiR .-11JA BOMBAl,,ANDl: 
varmnmıştır. Yunanistan, tarihl'itln en ~t~nn, 17JA.A.) - Emniyet nczn-
ideal devre ini yaşıyor • C'ı<!pMdc ol- retın.ın teblıgı: . 
sun, cephe gerisinde olsun Yunan mat~ Düşman .tnn•nr.cl ı:ı Mor:ı yarımada. 
buntı şimşekler gibi çakmakta, gök gi. sının gm·bınde bıı• lımana. bombn a~ 
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Kahve Satışları 
-.._ ___ , ______ _ 

Kadifekale Tevzi bugün yapılacaktır. Brezil-
Bc~ncım:ıeı P-'- Jugosıııua kararını ~r!.1~~ut~~iı·r~1= d 27 b. 1 k h ı· 1ıtika hanı·ı. r.uz- . Gazinosu ya an ın çuva a ve ge ıyor 

veltin ehemmiyet- v'ırllıtlr ~l·adıı.nBbah~~arvdaımr- SAiME SADi Vilayet fiat murakabe komisyonu buaün aaat 9,30 da valı' B. Fuad Yunanlılar, adeta; 

Batarua ile atıı 
li nutkunu.1 tesiri cır. u, " • Dinı· dı"nı· dn .. tana "ltındadır. R\tZ- SÖZÜ· olarnk knbul Tuksalın reisliğinde mıntaka ticaret müdürlüğünde toplanacak, Is. D , d. b"' 
.. ed"lmel"d" Ç" k"' Aktamını görmedim amma,, ıün· tanbuldan bir toptancı tacir namma -ehr; .. "=ze aönderilen 440 .ruval ana gır ı ostaııa 
\'eltin nu'"lrn bH- ı 1 ır. un u d .. ü b'l k~l· "' -·· .. "' Kog~ ,\hyam danayı ıtaı,_.anlar Almaı1 uz 1 e a ,l.. kahvenin tevzi ve aatış m~selC'sini müzakeı·e edere.'k lcararlathrılacak-
has.1m şu \iç kı nm Al d y J ' Ti aıaiıda, ufuklardaki aiali ve Yemesin lahanayı "''·rıln1ı::tır. mc..nya, cim l ugos• yndan gelecek yar. b 1 ti d il k d ..• _.·-etle 0 ı·t hr.H be Dı'ye dı'ye ltalyanları Arna.U 
"• 

1 
_ • ~N ... .,

1
• , ••• fa- "$' dım sözüle ıwııhıl- u u u a ara a ar auıuın • - a r aldığımı7.a göre kahve sataı fiatleri, evvelce Ticaret Vekale- ki d k 

1 
k R 

•u. ~ lavyaya sinir h1llrbi açtı ·'·t d in B mif, mavi bir deniz yatıyordu. Sular, tinin tcıbit eHig"i miktarın aynic','r. Yalmz muhtelı'f ma--~ıar bu fı"a- topra arın a ova ar en, 
c:ı.b;t ."1Steınlel'll\ill .... MıUL a tr r. U duroun bir aÖl kadar Çırpınıyordu. H".. ' de bir nutuk Vererek adeta ba .., 1 h-'·ı"knt olmakla • • ta ilave olunacaktır. Komisyon, kahvelerin muhtelif idhalat tact'rlerı" .ııJ 
takbı"h1"11ı" Rl17.'\'e ı, i\J\. ' V '- • h d dl beli' 1 ate•ı' açtı. lnaan ağzının, n '-- '--ı ..:.nı·dımın e tenır, u u arı ı 0 mıyan arasandn lakıimini de konueacaktır. F=Jhakika halkın ı'htiyacının bı'- .,. 1 
'\.'.,.nı" 111· .... nl nltın· le r ucrauc ·• " k" f . f d • ' laf çıkartacak kadar 1-·-etlı' o. ;, ...... o•"'r·ı""teı· dıu•]nt Ruzveltin nııt u, r ran· nereden ,.c nasıl or ezın etra m a, garıp, yarı mor rinci planda gözönünde tutulma~ı ve tacirlerle küçük eanafm yolsuz b ad .. ,.,. G -· 
"" ..., , .• " ~ 1- bir boşluğa aarılmış da oturuyordu. sataılar yapmamaaına dikkat edilmesi lazımdır. zaman, ftle u zaman ır.. e .... 
ıerl'ı1 düll'"ll"l t.~ Al • b• ı·w • yapılaca.gı mn um F k t b h l" 1 k da gu'"zeld' ki 1 H kaları da vaktı'yle balkonlara, 

J " sız. man ıı ır ıaı d T.iJd"ı a a u a ıy e o a r ı .. uıuai aureltr- hab'"r aldığtmıza göre, tamamiyle İzmir ithalatçıla- LA 
ha~1küm1 -·r: altımı e e~ 1 

•• B 1 d yum aktayı kavramıt•• "d • ya buraya rıkarak a-i nutuk -
"' ıe GOSL VYADA u un ug n ·, rına nı oı r:ık (27) bin c:uval kahve de yakında lzmire gelecektir. T 1 -

nlmak :sti'diklerini. Yeni nizam hnk-ı 1'U A . : . • , nazdır: 1 Kahvey· gct · ınekte olan Brezilya bandırala bu vapur, bir kaç gün yasını ate4lemitlerdi amma, bll 
k d d bunun veni olmadıtrım ve ni- llalka21 rephesınde sukunet 'nrdır. Kad,·fekalede, belediyemizin yeni evvel Cebeh;l.Clrıktan aeçmiıtir. dan dolma bataryalar çarçabu1', 
ın n ·1 

" • • Almanların cenuba do0 ru akınları d"- k d ~ ' · d 'd' .. d h ili • k 1 
1 d • l ırt r r.ı ur ugu ıazano a ı ım.. dılar ve en a t menz" en, eo 

~.am dn ° n&a ıglnl soy emı~ 1 
• \•an1 etmektedir. Almanlar Yunan ve içinde yaıadığnnız tehrin, yeni tw-= ··--- _.., dudlarınm içinde kaldı. Şimdi 

RuzHlt davanın bir yer, hudud \'t'· Yugoslav hududunda toplanmaktadır- keıfedilmif, inaan eli ve inaan zevki F h ı ki seler l:"le, daneler ileriye deiil, 
,a mUstemleke dnvası olmadığını, za- lnr Bu !*!kilde Alman tazyiki"'-' Yu- tarafından yeni iılenmİ.f olan bu en uar azır l ~rı di çenelerinin dibindeki ordu.,,, 
;·enin h\ir milletleri mihver borundu- go .lavyadn ve ne. de Yunn.nistanda ~ir güzel nokt•ıında. lzmiri, yarı da.~re· <t.~ !etlerin araaına dütüyor.. . . 
ğu altıua almak bulunduğunu bildİI'- tcHır .. hu~ule getırmeml~tır. Y~nanıs- den daha geniı açılan bir rüiyetl~ Dün alqam, bu zevattan b 

ru. . · · . _ tan uzcrmde Alman tayyarelerı uçtu- seyretmek, büyUk bir haz, bUyUk bir rüyamda ıördUm. Elini çenesi"' 
mıs \'e Amerıkan~n bun~ but~n kuvı;l' ğu hakkında gelen haberler de tekzip zevk ve saadet hissi veriyor. Mem· Eg"' lenceler çok çeıı·tıı· olacak yamıt. fU gazeli okuyordu .. 
tiyle mani olacngım soylemıştır. edilmi<ılir. leketi aevmek için, etrafla bir tanı - Söylesem tesiri yok 

2 - İngiltere, Yunarıistan ve <'ine Yugoslav):a ü~Jı.i pakta girmek U!kli- maya ihtiyaç vardır. Bahtiyarlığmu- Fuı:ıı • nhı:ı~ıııda yapılacak :11u1fte· Se, tan dolabının biı çok vagonları u sam gö)lül razı değil· 
vardım. fini reddetmiştir. Yui~<ıl~vya bitaraf- zın ölçüaünü, f.mkan nisbeti.nde mu- lıf i.nHnat için fen hcy'eti taı·nfından 1 bulunacaktır. Son süra'tle dönerek Çektiğim alamı bir ben 
• lluz,·eft lngilizlcri öğerek, İngiliz- lığı ~nbule karar yerm_ıştır. Y~go~l:ıv- kayeseye yaklqtırdıiunız gün, mu- proJel r hazırlanmaktadır. Bu ene .. d . . • • • • biıı de Allahım bilir .. 

. , 1 ' k d"l · d ··1 bütün dün· ya bıuı.raflıkla telıf edıl~~ bır anlaş- hakkak batka türlü görecek, baıka fuaı ın eğlence \'asıtalan arasınd.ı ıçın ekılerı eglendırecck bu eglence Ne yaparsma.z, ben fazla h• 
Lerın )a nıı en .1 erı. ~gı_, . . . mayı iınzalamağ:ı. :amadedır. Bundan türlü duyacak ve bize aid olan var- yep. eni ve cazip bir eser meydana \'a ıtıı ının ~eri tnyjn olunmuştur. Zavallıya acıdım doiruau .• vlA 
yu için harp ettıklerını. s~yl~ış.~ ısım gayri. ini ise tehlikeli ve istiklali ha~ lıklarm saadetini, daha derin bir getirilec<'ktir. Vixana clönerdolabı Hnyvnnat -..e nebatat bahçelerinde de boru 1ıibi bir aeai vardı. Hal~ 
ta:sr~h~ etmekle beraber ~stıklalı u~n- kımınd:m zararlı ~'l~mak~dır: zevkle emecejiz. . • ve uçan ördekt n daha mükemmel ve yenilikler vücuda getirilmektedir. di çatlak zurna ~:bi ötUyord11• 

da sılaha sarılan ~~r _mı!le~ Am~rıka- Bunun sebeblerı ~u.phe~ız kı sunlar- Oraya çıkmıyan ne kadar lzmırh Nçi ) iiz kişinin bir anda -eğlenme:•ini, Tnrhlnı ın tanzimi için J(ültürparkın 1 gidi günler, hey .. 
nın yardım ~eceg!nı ~ıldırmişti1:. dır. Romaııyanın \·a~ı~·~tı. . . ~ var?.. . emin • decl'k eytan dolubı için şiln· ! her tarafında faaliyet deYam etmek- ... _ • 

3 - Amerıka mılletıne, serma)cda- Alman - -Dulgnr ıtılafı. bu ıtilafın Ben bile, hem de mesleğıme rağ- diden hnzırlılknr vapılmaktadır rcclfr v b l t f·yeSI 
rma ve i çi ine düşen vazife. hedeflt>rin<len biri Yugo lavya sayıl- m~n. tehrin bu en mürtefi noktaaın- • ' . . ~an ur arın as l 

Ruz\-elt bunu da ı nlatmıH ve feda- mnktadır. Yunan mukav1>meti ve mey. daki seri.zi.d temiz rüzgarı içime • Dostum, sevinçle, eUerini ol" 
karbk~arl.~ düny~yı ~h?id eden fela- dana ~ıkan ltalym1 ıifı. nihayet _Sov- cekerek, tehr::n bir haftalık ainir bo- yelli kurulmak- Şehir i~leri oğuttura yanıma geldi.. ~ 
ketlerın onleMbılecegı~ı, Amerikanı~ yetlerm Rulga:rist.an karsısındakı va- zukluğunu, bir haftahk kafa ,.e ruh y - Hayrola -dedim- pek ze"' 
zaferden sonra baskn cıhan ~vl~tlerı· ziyeti w Ruzveltin nutkudur. yoraunlujµnu oracıkta içimden fır- t } k•• } rünüyoraun .. 
le işbirliği ya)lacağını söylemışt.ir. Şimdi Almanya için Yugoslavya latap attıiım dakikada, buraya ilk 8 0 80 OY er venı"den bazı ı·nşaat - Evet -dedi- keyfim 

Bu nutukla Ruı,·clt, İngiltere yanın- iş"nd :ki ~ol V:lrdır. Biri siddete mü- defa olarak geldiğim için sıkıldığımı I 1 Ben;°m oğlumun kanburunu 
ela mütWik olarak yer almııttır. . racaat. cliğeri sinir harbi. Almanlar duydum.. ihale edildi tak .. 

Almanlar nutkun işgal nltındak, sa- ikinci ,oJu seçmi !erdir ''2 Yugoslav· o mahileı ki derya içredir Göçmen evleri inşaatı - Anlamadım; ameliyat f• 
halarda yayıln1asma m:ıni olm~şl.a~- vnyı ~inir harbi ile mağ!Op etmeğe ca- deryayı bilmezler d d oldu? &.-' 
dır. Frık:ıt nutuk 14 lisanla verıldiğı- h~maktadırlnr. Acı, fakat halimize uyan bir ha- a ev<amdadır Bcled:ye daimi encümeni rhin öğ- Yok canım!... Benim oi 
ne gore heT yerde dinlendiğine siiphe FR.11.YSAN/,V lılARIFETI: j kı'kat! .. Fakat bu güzel eserin iki ll'den onrn 11r. Behçet Uzun rci lİ· tirsin ... Bakhm; son zama 
yokt\\r. Bulgnr rad:rosu nutkun kısa ~lr Fran~n bir tarnftan ablukanın 3zaf. mühim noksanı var: Evvela küçilk-ı L'rh kazrı ında göç 1 . . . . r,-inde 1oplanmış, yukarı mahallelerd ği.şiverdi. Saçlarını uzatıp ~ 
hUli't:.,:ı. ına ~ermis, öğleden sonra H!t- tılmasını i~te:rken, diğer tarnftnn Al· tür, sonra, nakil vasıtaları ihtiyaca p lmııİ·ta oİa~ 100 ev· m~~. ~ ıçın ~1;1: b.ızı ·oknklurm knnalizasyou ve kal- şeklinde taramağa, boynunu 
!erin nutkunu tam o.n.;rak nnkleyl mı.ıı- manlnrla işbirliği yapmaktadır. Htım düşünUlmemiıtir. 1 mı 1 d\ 'lmı' 't·ı· Çatı ·~ kı~ 1 ı:'d1 • •11t dırım in nntını miiteahhidlere ihal u:ı.atarak yiirümeie hatladı. f 
· ad..J~J • F Al • H' ·· h dil k. b u e 1 

• 'fe ıremı '1 ı- t · t· b. d k bu ık -"' tır. , • • . • • , . m u-..- c_rı~ ran. ~ - man) .a arası~- ıç f\IP e e me~ 
0

1, u eaer y~- nn alınan e\ !erin miktıo;ı 50 kndar- <' mııı ır. ır ... an r ç armaaın 
IJ/TU· .. Rl\ •\JGTK~.. da t:ık~ımınf tan.ıım maksadıyle yenı· kmdatanmacakvelayıkoldui~rag- dı. İnşaat mayıs onunda bitecı•k, Bclccli)c, 1941 yılında da knnali- - Bobatil oldu galiba! ... 
Hit\eı· dlln öğl<! vnktı uır nutuk sö~ - den m111..akerelere bqlanacakhr. bete ka~şacaktar. ~akat bu mukem- clc>rha göçmenlere v rilecek ve ta- z:ıı,;yoıı insnnh için miihim tnhsisnt - Evet. aalağın ta kend~ 

ı~m '.,. Ver. ayın ağır s:u:tlar;ın~an ~h- Fr:ırır;ız fab~ikalarına ~lmanlnr ta- mel ke!fsn Y.•l?ıl~~· ~o_kta~n!. ~er pu~ a unghıııncaktır. nyır.:ı<'ıı ktır. Refikama söyledim; bir tef. 
ntmiş \f! harbin mesuhyetını tr.gılte- rafmclnn sipanıYer verilmı~tlr. halde ~ımdikmın uç mısıl buyuklu - medi ... Dün terziden yeni elb• 

re\:oe ylıldemeğ. çahşmıştn. Frnnsadaki a~le artık Fran;;n !cin iünde ~·r gazinoya ihtiyaç vardı. Şehirde son ;üratlc ~evk dilen de aJap giymit. Şöyle bir ba 
·Nutkun mühim kıs. mı N. azi ...JÇ.rüı:ıU- deo.il, Alman'-·a i"ln "alıı•maktadır. fn- Halbuki ynın öbilr•ün orayı doldu· Kızıl ıy kw·umu umumi merkezi O\?fi otomobilin sahipleri, parn cezn- nir;"mden deli olayazdım . .,v '"' «">· " """ "' " .. tmafrndan zelzeleden tnmamen ha - ş · · · 

ile Uvrnın Ö"l""r.:ı" .. i'-nrettir. Hitler, •ilterc ise, Alman:;aya çalışan amPle- racak -timdiden de doldurdular ya- ·ma <' H ııtınlmı&tu· .• ehır garaJmıı kararımı verdım: u,,. ... ~ \n:... ı.>< -.. riip olnn Dikilinin Kabakum köyü t• ·ı · <> b ı· h.b. c d k ld d -""' !!.-..n "'"n"'kı" ztıf""rl""'. r..ı-n de bah.~tmiı:ı vl do'. unnnk istememekte ve Fransız- zl•. aretcile .. rin bir kıımmm geri dön- . Akt B g(' ırı mın.•n " otomo i ın sa ı ın • ün üz, a ıram kal aru .. 
.......... ._ 'O ... .,. uoÇ' " " ycrm!' c eve• ve ergamanın et k ·1 ı 
\'e bu :ene de yenı zaferler kazanılA- lar fçın bask:ı bfr çare aranmnktadır. düjilnU gorecek ve duyaeajız. Bu O\'acık köyU yeline «İnkaya köyle- e C<'Zll cHı miştir. tıiı için •ece eri, -tabanları 

A L K E V ı 
::rz8d11eancaekıe .. rin Hikmeti ve 11taksadı da de lPs gibi yatıyor. Maka•• 
_ rinin .r~niçlcn in · c~ilın"Irt fllrluğu \ <.'rl 11 ttlkilrt4n ti~ ki 1, belediye- yaradana aıtındım ve aaçlar' 

H rn.ıh:ımduı. Havaların muhalefetin - b ı. k Belediyemiz bu me.vzuu. te. krar ele ce ircr lira mal\"'lll para cc·1.n~m:ı emmel bir tırpan atbm .. 
alana memlekete hızmetinın aeme- <en in. aat müddeti uzatılmıştır. • rj. 11nrptınlmıştır. mazında elbiseaini de top 

ha:. et bir ay onra bu iki yeni köy • ö d' L--nJ realn: daha aeni• mikyasta iktitaf terzıye ıı tür ilm ve uu ar~.., 

MıhtllH tıUllriıia llRUIİ tl'lutılırı ıuıldı 
Halkc\'inin muhtelif şubelerinin umum.i topla?tılım ,,~·apılm1 , ~okuz 

}.om!teden müze "<' tarih komitesi!('. temsıl ve dıl, edeoırat konutelerl 
\nm bir t•kse iyetl • toplnntılarını . apnıısl.~rdıı·. • . 

Diğer komitelerin toplantılanndıı C'kı::c·r!y t ha ıl olmadıgındım Halkıw, 
t:ılimatnam ~iııe ıfÖre bir<>r hafta 4<>nr:ıra uır:tkılmıstır. 
Toplantı glinlerinin tnrih ,.c snatlcı; aş:ığ1da ırö:..tt>rildi~i ~ek ilde 

" " ikmal eclılmi o aca.k ve f clfdcetzcdc 1.,... 
edebillr.. M ·ıı likt d aan caket ve pantalonu h• koylüy. ie-;lim c>dilccektir. 1 "'ı ım e osua . . . ı d' Yol meaelealnln eheınmİyeti üze- tirıneaını aöy e mı .• 

1 rinde de durmak lazım: Biraz evvel kendiaini • 

Mükemmel bir aafalt, gazinoaun El"ektrı·k ve su taıııuııl dııamda gördüm: Saçlarını traf ettir..-: 
etefine kadar tırmanıyor. Gilzel nunu İçerİJ'e çekını=t ve ka 
amma, otobUıler Eırefpafada kala • Milli l'~mlak idaucsindeki muhaciı-, mintarafillah uçup sitmif .. 
yor. Son nokta va kadar ise, f'!piyce tarifeleri mübadil ve harikzedelere aid mua- Dostumun aevinci.ne hak 
mesafe vardır. ihtiyarları, çocuklara, mele dosyalan birer birer ıtasfiye ('- le beraber kendi kendime 4t 
takataızları dUtünmek icabetmez mi? Elektrik kilo\•at tarifesi, Nafia Ve- dilnı~tir. Borçlanma kanununn göre mırıldandım: 

Sıhhati ye..;nde bir inaan için tema- 'kiletince tasdik edilmiştir, l lkinci~a- hilkQmet tarafmdan kendilerine ve- - Bobstil, bir lcıyafet me 
Sam 

1 
ıa ve zevk dolu olan bu yolda, rıundan itibaı-en bir Aene muteber olp- rılen enıl~k için para ödeyecek olan- iil, 1-'r nıh meaeleıidir. 
cf ierleri için yorrunluk v,.,_ eziyet cak tnrifede kilovat ücreti 14,5 kuruş- ların defterleri <le hazırlanmıştı?". Bu kan burunu caketin altındaJI 

te b't e-dil<li)!-i islihbn.· edilmistil'. 
Şubeler Topl:ıııtı gllnleri 

KöycUler 
Halk dercıhnncleri 
S11or 
Kit.:11 s:ı.r:w ve \ ~~ ın 
Şo.~ :tl yardım 
(;üze) n'atlar 

18-3-19·11 S:l lı 
J !l-~-191 ı Çarşanba 
20-3-1941 Persenbe 
~1-3-19 ıı Cuma 
22-3-19 il Cumartes; 
2·3.:~ı 941 J>naı· 

J R,30 
18,30 
18.:~o 
18,30 
] 8,!10 
ıs,:10 

akla le•!-. • t.m tes"it edilmiştir. rabilirıi.n amma, asal kası.,.,,. 
w- µ gibilerden hazirandan itibaren borç. 

Yapılacak feY basittir: Su tarife i, henüz Vekaletten ta • ları istenecektir. ruhunun içind--dir. Kafi 
Hiç olmazaa pazar günlerinde, o- dik.te.n gelmemi~tir .. Maamafih bu.haf. tufi~·.eai iae oradan başlar. O 
b

.. • K k ta ıçıncle su tnrıfesınf n de gelmesı çok C 1 ııl 
to u_aler dog~~dan dojruya ~a - muhtemeldir. Su şirketi, hatıralarda 
Cazıno servaaa yapmalıdırlar. Fıat • olncağı veçhile mdre mikabı 10 kuruş 
tarda küçük bir zammı da halk aeve ol::ııı tarifenin tezyidini istemişti. 

ZABJTADA T~şekkür seve verebilir. J 
9 2 I 1 nmnr Hilli.aa; bu güzel eaer, her alaka YARIŞllftl HAZIRLIK BUGONKO PROGRAM 

Hıra.ızhklar: Ha.atalıiım esnasında tedavim ve her himmete liyiktir. Onun, şeh- " " 8.00 Program, 8.08 Ajans haberleri, 1:----------
I' 

"" 
QADYO 

içi.n l'öaterdiji yükaek alaka ve ih- · b " • b "b' Ö g 8 M ile ı:ı fik hicllerdc AlU1Wd .uglu Ha.-,nn \'t• timamclan dola,.ı muhterem Dr. B. ırn aşında yaz ıeceıerı ir taç gı ı nilmiizdeki pn7~1' günii yapılacak .1 .. i.i:ı : ıa program (pi.), Jı.mir mebusu BB. :Mehı1' 
\'eli 0.ı-..ıu Slile.\ m:rnm sebze l.>ahçelc- • parladığını ve ha1ka kolayca, bir te- ikinci hafta Bahar At yarışları için 8.4G/9.00 Ev kadını - Yemek listesi, demı'r \'e Saadettı'n Epikttle~ 

I" LUtfil Saitriye mlftnet ve .. ukranları· V t · d 1 12 30 P 12 38 M" fk Til k _,1• rinden enginar ('ftlan Yusuf oglu ... miz hava almak imkanını verdifini e erın{'r mü ür fiği.inde kayıd açıl- · rogram, · uz : r çe mcbıı'su Mithat Şükrü Blev" 
Sabri ve SUleynı:ın oğlu Hllse1·in zn- mı aunarlcen kalmıt olduium Ege görmek iatiyoraak, bu himmeti esir. mıştıl'. Bu haft .. ı Hendikap koşuları plaklar, 12.50 Ajans haberleri, 13.05 rndan, !.\fndrid nıebusu Ali 
btt ca yakalanmı tıh - huausi haatahan .. lnde r-n dern çok alakalı ve heyecanlı olacaktır. Bu Milzik: Türkçe plaklar programının , cnt Aydından şehrimize g 

Snmaniskele ·ndc Rii. tem oğlu tefkatlarını s&rdlifüm hastah .. ne ıemiyelim. koşu Be yarıs \'~ ıslah encümeni de ali- de\arnı, 1(3.2
1
0)/14.00 ~ilzik: Karışık clir. • 

ıtemı.'ni!ı kahve "nden fınca.k \' Mirf' ~iftktörii NYID Dr. B. Adil Bire Ye lrndardır. program P. , 18.00 I rogram ve Mem * \'ilfiyet umumi mecliSI· 
çalan Halil oğlu garson Şerif \'nk,ı- KAR'IYIKA HALKEVINDE x leket sııat ayarı. 18.03 Konuşma: Zi· saat 14 cie vil&\·et ~alonu11d' 
lanmış, adliyeye \erilmiştir. ltilhaua yiiluek alika ve ihtimam• 'I ZABITADA TEFTiŞ raılt takvimi, 18.08 Müzik: Cazbandı nacak ma<ırnf .btidcesini· 111 

Bıçak t&fıyanlar: larmı e.irsemiyen sayın henıtirele- Kız Muallim mektebi müdürü Bay (pi.). 18.30 Konuşma (Çiftçinin saa- cclecektiıı. 
·inekli me' kiinde Ha.~n kızı 2~ re kartı tilkran ve tetekkürlerimi 1 Rahmi Balaban tarafından (Tilrk ~· Enrnlyct müdürü B. Said Özgür, ti) , 18.45 Mi.izi~: Çiftçinin ~a~~i - köy * E rar k:ıçakçılığındt\~ 

'ru'imd:\ A "I'.'. Pe temalcılar <'!ldde- alenen bildirmeyi bir borç added.~ _ rihlndtı inzibat disiplini) me~'Zulu hır c.Helki gece şehrimizdeki muhtel!f po. sazı •. l!l.00 Müzik:. Oda musıkısı v~ şo ... asliyec~znda muhnkemes! il'Jl 
"İnd Yu .. uf oğlu Hü eyin \C Kem r- konferans ve bu mevzu üzerınde mu- lı merkez ve karakollarını teftış et- lolar - Keman, Vıolonsel ve Pıano, len Girıdli Hasan Hüseyırı d 
de Lal sokağınd.\ Mustafa oklu A L yorum. allimlerle bir konuşma yapılmıştır. miştir. 19.30 Ajans. haberleri, 19.45 Müzik_: bir ay, !4 gOn hapse ve 0 ıcıı ti 
nin Ozerleı inde birer bıçak bulun - l\imya mu hendi i talcbP.lcrınden Bu konferans serisi her hafta pa-ı 

1 
Fasıl be(~tı, 20.15 Radyo gazetesı, el etle sürgüne, 7 lira ağır P' 

mu , zabıtaca mil adere edilm 'ştir. Turğud Se.rtJıl zartesl günleri saat 18 de devam ede- 19 o ep ~. a 20.~5 ~!üzık: R~dyo salo~ orkestrası sına mahkilm edilmiştir. ,J' 
Kumarcılık: --------------- cektil'. ~ u ...... ~ (Vıolomst Necıp Aşkın ıdaresinde), * Tir _ Torbalı arasııt" 
Kemerde Kn{ı'ıclhım~ cadd,.11.inde - 21.30 Konuşma (HukuJC ilmini .rayma Menderes nehı·· u·.,e.a.·nde 1 

1 t ............................................ u ............ u .............. ,, • .,,:: 0 7 0M, k d ) 21 45 M" "k Rad 1 ,4 ,-ı J 
kah' eci Şaban f)ğlu brahim. hi · : 4i:. ... h . . • b •• ··k . . C'.< , urumu a ına • . uzı : yo laptan yıkılan Ha.san aJ.ıı 
oğlu l\fehmed. Ahmed oğlu Fcyzul- ! ~ r1m7zJn en UyU SJnemr Sl ! K. S. K. S kilmc hey'cti - Klasik program. 22.30 nafıa rnildOrlüğO taraflnd'11 

lnh ve Şaban oğlu Galip, kahvecinin ·- ... E .. ,. .... L'"""ff""'"1A .................. R ............................ ., ... ,.,... 131 Üzüm Tarım 18 31 Ajans haberleri, 22.45 Müzik~ Dans !anan projeye göre yenid~ 
rnn.llımııtı tahtındn kunrnr oyn:lrJcen A ' n 1 D 71 Aron Politi 17 ıto 17 50 muziği (pl.). 23.25 28.30 Yarınki edilecektir. K<5p:ri1 9950 Jiı'1 
"uc OstU tutulmucılardır. 68 S. Süleyma. 21 29 program \'e kapanış. caktır. 

EYe taarruz: Huriin matinele1ıden itibaren takdim edeceii 
lkisemelikt" Esref oğlu İbrahim. S0RPRIZL1 PROORAMI 

en biıyük 

ebep~iz Ali kızı 18 yaşında Hami- -!-
denin e\·ine taan·uz ettiğinden yakn- Güzelliğine doyulmnz bir şnhc er 

lanmıstır. Bır· Balo Gecesı· 
Bıçakla yaralam14: 
1kire melikte Salih oğlu ı 2 yaşın· 

cln Ömer; Alfieddin oğlu 18 yaısında 
Kemali bıçakla bacağından yarala· 
mış, tutularak adliyeye verilmiştir. 

----·----
MEKTEPLERDE TIT1L 

Yaratanlar- L U 1 S E R A 1 N E R - WI }... 1 A M P O W E L L 
-2-

Ceçen hafta e,aiz muvaffakıyet kazanan miailaiz harika 

Bu Kadın Benimdir 
T 0 R K Ç E Sö.IU V E 1 N C 1 L 1 Z C E Sözlü 

Heı· iki li::ıandaki kopyalarını bırden olhrı k t.ıkdim ediyoruz. 
FOK S JURNAL DA En son ve en mühim haberler 

Orta mekteplerle liselerin imtihan SEANSLAR: Bir Balo Geceai - t.30-5--9- da bqlar. 
<linleııme tAtili l\Yln 21 inci Cunw gü. Bu Kadın Benimdir. Türkçeai 3 de ve lngilizcesi 7 de 
~ tql~:at.ak ,...~ 27 roaı1a kadar de- Cumarteai ve Paaar aiinleri 11 de T O R K Ç E filim ile bqlar. 
'i.'1'tm Niecel<tfr. D 1 K K AT: Haftanın her pnünde ilk seanslarda ucuz fiatlarla 

ilk okulların oiret~ okullarının her ilrl filmi de h .. r iki liaanda olarak birden sörmek 

din~nme~Wi~ln~~u7niuu 1'•••••••~~-~mu.~·~·••••••~••••••••••• lcadardll'. · ı 

255 
238719 l 2 

238974] 2 

lNCiRı 

No. 
7 
8 
9 

lO 
ll 

K.S. 
460 Çu. $. Remzi 8 75 
82 Çu. M. H. Nazlı 6 50 
70 Çu. İzzi. A. Fes. 8 

6 Çu. F. Solari 8 

618 
137246 

Yekun 
Eski yekun 

187864 U. yekOn 

16 60 
20 60 
~5 
32 
Yok. 

K. S. 
9 

13 25 
10 50 
8 

" 1 TA YV ARE Sinemasında reı. J 
BU HAFTA lltJ BVYOK FiLM ..... 

1-TORKÇ~ sOZLO VE ŞARKIU: llZIL ~~ 
2-FERNANDEL1N YARATTfCh ZORlll ~ 

Matineler: 2 5 a de. C-rleli P™r ..... ri 12,IO .. 

2 
n 

-



11 MART iMi• SALI 

........ lniçre ticaret 
· Mlletması 

lloakova, 1 T (A.A.) - Sovyt!tler -
lsvt~re tfcaret anlaşması bugün meri
Yete Jrirmiştir. İsviçre Rusya\·a maki
nelerle sınai techizat verecek, Rusya 
da lavfereye petrol müştakları. JOda 
maddeleri ve ham maddeler göndere
oektlr. 

lsmlr A.alite ikfnci hdhk hak~: 
iliiaMa: 

lzmial Itıklar köyünde mukim Ali 
kızı Hatice Armutlu ve-kili avukat lb
rahim Halit tar.afmdan İzmirin ııuk
lar klfyilndıe mukim Mustafa ça~·uş 
aJ.eybhıde açılan nesep dava-ına miL 
tedair dava arzuhali suretini muhte
tevi davetiye mazrufu ve müddeiley 
hin ikametgAhının me~biliyetint me· 
bni bili teblii iade edilmiş ve zabıta
ca yaptınlan tahkikatta da ikamet
dhı bulunamadığından iHlnen teb
l&l'at ifuına n mulıdlrnmeniı: 2o-:;. 
941 seb ~nü saat 10 a talik;n • kn
ra.r "erilerek t.rzuhal st r-!ti'C' ·l:ı\·e
t;,.e mazba~sı mahkeme <!•\ :ı"lhan ·
sır.e 'ta!ik edi:miş 0 1 luğur.c!an mi.id
d••:!\Jeyhbı t.ı• in olunan g'•J:l \'C s:t~l~ 
l~ mahJreme:Je hazır buhırıma:oı• Vf'\':t 
bar ·ie.kil gö.1dermesf aksi takd,r:ı ... 
hakkında muameH!i gıyahb J icı·.ı 
k•hnac atı U>b!ii makamm.ı k:\ım 
·~mak üzeıae iian olunur. 

lngilizce ders 
Tecrübeli ltir maallim tarafından 

lnpizce den v..,ilmekteclir. Der 
&lmak arzuaunda bulunanlar her 
sün aaat 15 den 17 ye kadar Ana -

dolu matbaauna mGracaat edip ma 
lumat alabilirler. 

ALSANCAK 
letu1onu karpaıada J'enl açılu 

EGE 
1-iususi Hastahanesi 
SalaiWı DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BiR 

• 

Doktor Ata Öz kal Her tubeJ• aiti hee•••ar kabul"..._ 

ocuk hastalık- teba~ tarafıad- teda•i ..uur. 
1 

Muessesede her zaman 
rnötehassısı doktor bulutıur. Tel 29ıs 

Kaqayaka, Bahariye mahallesi, 

(ANADOLU) 

lzmir sicili ticaret memurluğun
den: 

[lzmir nakliyat ve Emanetçiler şirketi - Emin Tarakçı, M. Necati Tu
§ar, Mustafa Zeybek] ticaret unvaniyle lzmirde Cumhuriyet bulvarında 
70 numarada nakliyat işleriyle iştigal -eden işbu "rketin ticaret unvanı 
~·e muaddel mukavelename ile beyanname ticaret kanunu hükümlerine gö
re siciJin 2967 numarasına kayt ve tescil edildiği ilin olunur. 

İzmir Sicili ticaret memurluiu 
resmi mührü ve F. Tenik imzası 

1 : r,f ukavelename 
2 : Beyanname 
22ı4 1940 Bin dokuz yüz kırk yılı Nisan ayının yirmi ikinci Pazarte

si günü saat on lıir radd~l-erinde İzınirde Doktor Huhlsi bey caddesinde 
Kardiçalı hanında 16 numaralı hususi dairede Türkiye Cumhuriyeti ka
nunlarının bahşettiği salahiyetle vazif~ gören aşağıda mühür ve imzası 
bulunan İzmir Üçüncü Noteri Süreyya Olcay, yanıma gelen kanuni eh
liyet ve vasıfları haiz ve şahadete ehil bulundukları görülen lzmirde Se
llmiye mahallesinde 404 No. lu sokakta 4 numaralı evde oturan Hüseyin 
Hiisnü Betiner ,.e lzmirde Ballhkuyuda Hacı Ali e{endi caddesinde 63 
No. lu evde oturan İbrahim Zeyrek. ' 

Nam şahitlerin tarif "ve şahadetleriyle taay~·üıı eden ehliyeti kanuniye
yi haiz, fzmirde Cumhuriyet Bulvarında 70 numarada mukim Emin Ta
rakçı ve M. Necati Taşar, ve Mustafa Zeybek'ten sebebi müracaatlerini 
sorduğumda müttefikan söz alarak aşağıda yazıldığı veçhile tarafımdan 
resen bir mukavelenin tanzimini istediler. Yukarıda isim ve adresleri ya
zılı şahitler yanında müttefikan söz alarak mevat ve şeraiti atiye daire
sinde bir mukavele alet ettiler şöyle ki: 

M. 1 - l,.zmir İkinci Noterliğince musaddak 18/11 935 tarihli esas 
nıukavefenamesi ile tesis olunarak bilih&:rıe İzmir Üçüncü Noterliğince 
musaddak 1 12 939 tarihli ve 659S numaralı mukavele mucibince bazı 
nhkimı ve bu meyanda unvanı tadil edilmiş olan (lZMlR NAKLİYAT 
VE EMANETÇiLER ŞİRKETJ - EMiN TARAKÇI M. NECATI TA
ŞAR, ŞEMSİ AYARCI, MUSTAFA ZEYBEK) unıvanlı kollektif şir
keti şeriklerinden Şemsi Ayarcı'nın ahiren vukuu vefatına mebni yukarı
da sözü geçıen esas mukavelenameshıe zeyjJ olmak üzere diğer şerikler ara-

Halll ~~ mamlll ·ında aş:lğıdaki hususat kararlaştırılmıştır. 
SiınelMllfer eaddesi No. 108. 

Telefon: 5057 
Omer Mıılıarreni M. 2. - Ölen şerik Şemsi A.rarcı'nın bu şiketteki hissei iştiraki şirket 

1-ür ••• ikinci hukuk hakim- mukavelenamesine müzeyyel 1 12 1939 tarihli mukavele hükümleri daire-
Mlln••ı Ça Ş b lzmirde Tilkilik Şevh mahallesi maşır a UDU 3inde rnilteveffanın rnirasçılanna tamamen tesv~·e olunmuştur. 
IJeyh aokaiında 40 No. lu evde otu-, T O P T A N K 1 L O S U M. 3 - Şeriklerden Emin Tarakçı ve M. Necati Taşar'ın esas muka-
raıa maheure tarafından kocası birin- gS K t vel-ena~ mucibince vaz olunup bilahare tezyit etmiş oldukları sermay"- ' 
Ci kordon Atatürk caddesi 2 No. lu ;, ll1UŞ Uf Jerine ilaveten bu kerre her ikisi tarafından daha biner lira vaz edil-
.lironun mağazaaınd:ı büfeci Rüştü ı~~~==!!!!~!!!!~!!!!!!~I mişlir. 
Orta aru aleyhine açılaıı boşanma I• M. 4 _ Şemı;;i Ayarcı'nın vefatı dolayısiyle ünvanı şirket (lZMlR 
--- icra kılınan muhakeme. i •ta aranıuor 1 

d ed · K 130 34 • ';:Jf NAKLİYAT Ve EMANETÇ LER ŞiRKETi EMiN TARAKÇI. M. &onun a m enı . nun .ı ve Ömer Muharrem Salnan Fabrikua 
llO J.ui-~ hftkümlerine tev- NECATİ TAŞAR, MUSTAFA ZEYBEK) şeklinde tadil edilmiştir. 
ffkllft U.lleure ~De Rüştünün yek di- içU. Sa•un keaici bir uata7a ihtiyaç .M. 5 - Gerek şirket esas mukav-elenamesiııi~ gerekse bu mukavele 
~ bo4anmalanna ve kabahat_ •anla-. müzeyyen beyanname ve mukaveleler hükümlerinin sair ahkamı kema-
)f olan Rtlşt.Ontln 142 inei maddeye lra11ıt•, :.:':::-. · b k ··d· IÖN bk eene mUddetle yeniden ev- fısa 1 mer ı ır. . 
Jenmemeafne ve bakiye hüküm harcı Akitler başka bir diyecekleri olmadığını söylediler ve sözlerini bitir-
ol~ ıee kunışls masarifi mu hake- • ZA. YI clik?r. Verilen bu takriri ben yeminli Noter bir nüsha olarak tanzim ettim 
me olan 1777 kuruşun dahi Rfüıtoye 9 Mayıı;- 341 tarihinde Ordu j:ın- •'C muhteviyatını kendilerine yUks-ek sesle okudum ve mealini anlattım 
aidfyetine temyizi kabil olmak Uz. - darına taburundıuı aldığım ve 9 A- ırzularının tamamen istedikleri gibi yazıldığını tasdik etmt!leri üzerine 

.:.h l4-12-940 tarihinde davacının vi- ğu8toı; 342 ·cne~indc Si:10p Askerlik 
-~~ ve 'mCld.Seialeyhfn sıyabın- "ubeainde kayi ettiğim terhis tez1''"-J ~u muka,·ele-name ~ağısını h pimiz imza ettik ve mühürledik. Bin do-

da karar verildlfi ve usulen tanzim remi zayi ettim. Yenisini alacağım _ km; yüz kırk yılı Nisan arının yirmi ikim:i Pazartesi a11nü. 
~ 117ap ihbarnamesinin müd - dan eski!\inin hükmü olmadığını ilan 22 4 1940 
deialeyhin ikametgahının me~huliye- ederim 
tine mebni mahkeme koridoruna ta. 
lik edDdifi teblit makamına kaim 
.?.Aınal bere Jlin olunur. 

Halkapınar <\skeri Silah 
Fabrikasında boyacı 

Ali Güdür 
• 

T. iş Bankası , 
K&çiik Taıarruf He1apları 

1941 llcrarnige Planı 
Kepleler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci

teşrin tarihlerinde yapılır 
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lstanbul Jandarm satın alma 
Komisvonundan: 

•• 

Yaz otum Bin metıe beyaz ve iki b;n &ş yüz metre kurşuni astarlık Bez 
29 Mart 941 Cumarteei gilnü saat 11 de Taksim - AyaspaşadaJd komi.syo
~uııda kapalı zarf ekıliltmesiyl~ satın alınacaktır. Beyaz bezin beher 
JlletNsfllin muhammen bedeli y:rmi altı buçuk ve kurşuni bezin 31 kurul) 
o.lup &ar ild nevin bir istekliye ihalesi caiz olduiu gibi beyazın ve kurşuni- • 
Bin ayrı ayrı isteklilere ihalesi de caizdfr. Şart kağıdı \'e nümuıııeler her 
ailıı kontiRYonumuzda görülebilir. Veya şart kAğıdı yüz yetmiş altı kuru~ 
JDpW>JlJnde alınabilir. isteklilerin istiyeeekleri neve ait ve muhammen 
~ atN tutarlarının yOzde yedi buçuğu niabetinde ille teminat Mal 
ealMhtı makbuzu veya Banka kefalet mektubu ve şart kağıdında yazılı 
aatr belepJeri de muhtevi teklif zarflarını eksiltme saatından bir saat 
t!Vvelbw ımclar komisyouumuada bulundurmaları. 

14 18 22 26 (1819, 984) 

Bakkallara ~üjde 
Mefluır pilblık Orhangazi pirinci 

Klfi miktarda getirdik 
~nn üzerintle S S S Ekstra pilavlık 

- - markasına dikkat 
Katanqllzan 87 3 cii Sa. Na. 24 

Şemsi GCINEŞLILER 

Taraflar: imzaları 

Şahitler: imzaları 
hmir Üçi.incü Noteı·i Süre)·ya Olcay • 

resmi mühür ve imzası 
Umumi N~. 3455 Hususi No. 10 199 

işl,u mukıwelename ~uretinin daire dosyasında saklı 22 4 940 tarih 
re 14316 mınıarnh a~lınn uygun olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
t.ırk o·r ;.;en ı;i :\lnı t ~ıyınm on yedinci Paza~i günü. 17 3-"'941 

M. G. 30 Kuruşluk Damga pulu 
Harç pulları aslına yapıştınlmıştır. 

hmir Üçüncü Noteri Süre~ ya Olca~· 
resmi mühür ve imzaı1ı 

BEYANNAME 
lzmir İkinci Noterliğince musaddak 18 10 1935 tarihli ve (10369) 

numaralı e"a.ıı nnıkavelenamesl mucibince teşekkül ederek bilahare muh
tl'lif tarihlerde tadil edilmiş olan (İZMİR NAKLİYAT VE EMANET
ÇİLER ŞİRKETi - E-MlN TARAKÇI, M. NJo~CATI TAŞAR, MUSTAFA 
ZEYBEK) un\'aıılı kollektif şirk.etimizin e.ı;as mukavelenamesinin yedin
ci madck!sini (Şirketin mevzuu, Vmumi nnkliyat işleriyle iştigal etmek
tir.) ~klinde tadil etmiş olduğumuzu \'e ~özü geçen mukavele ve tadilatı
nın sair ahkam ve mevaddı münderice~inin kemakan baki ve muteber bu-
hınduğunu beyan eyleriz. 12/Mart/1941 , 

• lzmirde Cumhuriyet bulvarında icrayı ticaret 
eden (tZMIR NAKLiYAT VE EMANETÇiLER 
ŞiRKETİ - EMİN TARAKÇI, M. NECATİ TA
ŞAR, MUSTAFA z•:YBEK) şirketi şerikleri 

Emin Tarakçı M. Necati Ta~r Mustafa Zeybek 
imza~n imzası imzası 

Umumi No. 3315 Hususi No. 5 216 
12.3.1941 tarihli işbu beyanname altmdaki imzaların zat ve hüviyet

.eri dairece maruf lzmirde Cumhuriyet bulvarında icra) ı faaliyet eden 
(lZMJR NAKLİYAT VE EMANETÇİLER ŞİRKETİ - EMiN TA.: 

• RAKÇI, M. NECATİ TAŞAR, MUSTAFA ZEYBEK) şirketinin şe
rikleri Emin Tarakçı, M. Necati Taşar \'e Must4fa Zeybek'in oldutunu 
tasdik ederim. Bin dokuz )11z kll'k bir senesi Mart ayının on ikinci Çar-
,amba srünil. 12 8, 1941 

T. ('. lzıuir Üçilneü Noteri Süreyya Olcay 
resmi mührü ve imzası 

Umumi No. 3456 Hususi No. 5 2126 
Bu beyanname suretinin dairede saJdı 12 3/1941. (On iki mart bin 

dokuz yüz kırk bir) tarihli ve (3315) numaralı aslına uyKUn oldufunu 
tasdik ederim. 

Bin <loku· ~ iız ku·k bir seneı;i martının on yedinci pazartesi günü 
30/3/1941 

30 Kuruşluk Damga pulu 
Harç pulları a~hn.a yapıştınlmıştır. 

İzmir Üçüncü Noteri Süreyya Olcay 
resmi mühür ve imzası 

Çamaltl tuzlaSI MüdOrlüğOnden 
4168 lira 67 kuruş keşif bedelli \uzlamıı dahil! ıu teafaabnm iklnc.i ek .. 

siltme günü olan 6-8-941 de talip ~uhur etmedifinden tesisat bir ay mQd .. 
detle pazarlıja konmuıtur. lateklilerin yüzde 7,6 teminat akçeleriyle bi~ 
tikte mOdürlUIQmUzde mQ1ıefekkil komlayona milracaatlan. 

10 18 • 908 
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zmir Leva%ım Amirliği lldnlar~ 
.. 

"'·i; .. ı;;~~··s;t;··Ai::8K:~=~······················· 
1 - 4500 ile 5000 ton buğday kırdırılaca.k.tır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 24-3-941 pazartesi günü saat 14 de top

hanede İstanbul levazım amil'li~i satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 32713 lira 76 kuruş ilk teminatı 2458 lira 53 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi komisyonda gorillür. İsteklilerin belli saatta ko· 
misyona gelmeleri. 

lsmir Levazun A.mirliii Satm Alma Komia7onmulaa 1 

1 (32557) lira 78 .kuruş bedel keşifli bina inş8ası 18-Mart-941 
tarihinde pazarhlka yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığın -
dan pazarlık 22-Mart-941 cumartesi günü saat on bette Kış
lada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı -
Jacaktır. -

2 - Teminat muvakkata akc:a-ıı 2441 lira 83 kuruştur. 
3 - Şartname, keşifname ve resmi yilz altmış üç kuruş mukabi

linde komisyondan alınabilir. 
4 - İstekliler kanuni ve ikaları ve teminat muvak.katalari:vle 

birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. · 
lznir Levazım A!Dirliii Sabn Alma Komiayonundan: 
ı - Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme 19-3-941 günü saat on 

döırtte Beykoz As. satın ~ilma komisyonunda mllnakasnyn 
konmuetu"r. 

2 - Tekerrür eden fiat üzerinden yüzde 15 teminrt ahnacaktır. 
3 - Evsaf ve sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Adet 

6000 Yem torba ı 
8000 İp yulnr hMlı&'ı 
5000 Belleme 
7000 Kolan 

,0000 Gebre 
10 Nalbant takımı 

300 Çul 
lzmir Levazam Amirliji Satın Alına Komiayonundan: . 

1 - Beher kilosuna on dört buçuk kuruş tahmin edilen (216000) 
kilo ekmek ihtiyacı pazarlıkla yapılan eksitlmesinde talip 
çıkmatlığından paznrhk 21-Maııt-941 cuma günü saat on beş
te kışlada izmir levazım amirliği .satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Hcp~inin tahmin edilen tutarı 31320 liradır. 
3 - Teminat muvakkata akçası 2349 liradır. 
4 - Sartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - fstekliler kanuni vesikaları ve teminatı muvakkatalari.\ le 

birlikte belli gü.n ve saatta komisyona müracaatlam. 
İzan Le•azam Amirliii Satın Alma Komiqonandan: 
1 - Beherinc 20 lira tahmin edilen 2000 adet nöbetçi musamba

sı alınacaktır . 
2 Pazarlıkla eksiltmesi 20-3-941 pe~embe günü saat 14 de 

tophanede istanbul levazım amirliği satın alma komisyonun -
da yapılacaktır. 

3 - İlkJemina'tı 3000 liradır. 
4 - Nümune ve şartnamesi komis)onda görülür. 
5 - Tali lerin belli vakitte .kom· yona elmeleri. 
:smir Leva~um Amirliti Satan Alma 
Miktarı 

10,000 Bulgur 
5,QOO Bulgu:ıt 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki ka!Pm bulgur ayrı ayrı pa.z:trlık

la satın alınacaktır. 
Taliplerin 19-Mart-941 çarşanba gümi saat on beşte numuneleriyle 

birlikte kışlada izmir Jevuım amirliği satln alma komisyonuna müra-
• caatlarL 

Deniz Levazım satın alma ko
misyonundan: 

Beher kilosunun 
tahmin bedeli 

Krş. Sa. 

48,000 Kilo koyun eti 71, 38 
23.000 Kilo kuzu eti 68, 70 

850 Kilo sığır eti 48, 77 
1 - 12-Mnrt-941 tarihindeki kapalı zarf eksillme:->i talip çıkmama-

sından yukarıda cins miktaıı ve tahmin bedelleri yazılı üç ka
lem etin 20-Mart-941 persenbe gi.ınü saat 16 da pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - tık teminatı 37Hl liı·a 7 kuruş olup şlrtnamesi her gün iş saat -
!eri dahi'indc 255 kuruş bedel mukabilinde komisyondan alı
nabilir. 

:} - tqteklilerin kanunun istediği vesaikle birlikte belli gün ve saatta 
lstanbuldaki komisyonda hazır bulunmaları. 17 18 1987-1008 

Bayındır belediye riyasetin
den: 

Mahiye 30 lira asil maaşlı kazamız belediye muhasipliği münhal
dir. Talip olanların evrakı müsbiteleris le belediyemize müracaat -
!arı. 18 28 1083 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankasından : 
Türkiye C~huriyet Merkez bankası idaı e meclisi. hisst>dar)ar 

umumi hey' etini, 24 nisan 1941 perşembe gitnü aa 15 de Anksra
da banka idare merkezinde aleliide içtimaa davet etmeğe karar ver
miştir. 

Hissedarların bankadan gönderilmekte olan dınet varakalarİ\ h, 
birlikte toplanma saatinden evvel bnnka~ a gelmeJe;tj rica olun.ır. 

llddı 1111i beuatın ıüzıkırı rızHıısı : 
1 - Bankanın 1940 ~ılı idar~ mecliı;i raporunun tetkiki. 
2 - Mürakebe komisyonu rapuru üzerine bilançonun htsıflci '(' · 

temettüntm teklif veçhile tevziiniıı tasvibi. 
3 - İdare meclisinin ibrası, 
4 Müddetleri biten mürakiplf'rden: 

a - B ve C hi&o;e)erine sahip bankalar ve şirketler taı•afındaıı 
bir mürakip intihabı 

b - D sınıfı hi..,selcrine ~uıhip hisst darlar tarafından hir mü-
ra.kip •eçilmeıd. , l 047 

Askeri fabrikalar lstanbul sa
tın alma komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 32500 liTa olan 50 Avrupa tutya ı 25-Maı1-941 

salı günü saat 14 de Salı pazaı'l a~ker' fabrikalar satın alma komisyo
nunca pazarlılka ihale edilecektir. 

llk teminatı 2437,50 lira olup şal'tnamesi 163 kuruş mukalıilincfe 
komis,) ondan verilir. İst;eklileriQ 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü m~dde
lerlndeki veaaiki hamil ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikaaı Ue o rttn ve aaatta k~miayonda bulunmaları. 

14 18 28 971 
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Yabancı dil 
voklamalan 

Perapalas 
Hadisesi 

Çorapçllar 
Hey' eti 

Bir mektepten diğer 
mektebe geçen talebe 
hakkında y eni karar-

Münakalat Vekili Amerikan moıabidl 
Müddeiumumi, tahkika- Ankaraga vardı Almanların, Balkanl 

tın biltiaini söyledi 1stanbul, 17 C"ı'clefonl:ı) - Çorap- • harp e~meden ma 
6 çılardan milteşekkil oınn hey'et. bu- Eskı·şehirden Istanbula vardı. k İstanbul, 17 (Telefonla) - l\Iüd- gün Ankaraya hareket etmiştir. larını istihsal etme 

deiumumi Pernpnlastn vukubulan Kumaşçılar JWy'cti de bugün Anka- -T- - '" -k- _ _,,d .. - d k•k - k- JS 
infi!fık hakkında beyannttn buluna - raya varmıştır. ra ya a a tet 1 at yapaca t&diklerini .söylüyor 
rnk decli ki: Yüıılil kumaş ffatlerinde hayli ten- • k• · '1 

- Hadise. birinci beynnatımdn i- ziliit yapılnrnsı temin olunacaktır. İstanbul, 17 (Telefonla) Mü- tetkikntta bulunacaktır. Tu·r ıye ve 1 
lar verildi 

Ankara, (Husu 'i) - Mnarif Ve- zah ettiğim şekilde vukua gelmiştir. 0 nrıkalilt Vekili CC\·det Kerim lnce - Vekil, gnzctecilere beynnntmrl:ı 
kaleti, başka başka yabnncı diller oku- Tahkikat bitirilmiştir. Simdilik yap - elayı, bugün Eııkişchirden gel mi~ ve dem istir ki: noslavya 
tan iki mektebin birinden diğerine tığımız tııhkik&t, tcfon·uata müte - Askeri Vaziyet 1stinyecleki tahmil tesi!!ntını telkik - ·sahil Ş{!hirlerinde ynıHlnnlnrla ıı:. 
nnkl den tnlebenin yabancı dil dersi alliktir. • eylemiştir. ; .rnpılncnk iskeleler hnkkmdn mahnL k AT •[ı 
yoklaması hakkında mevcud talimat- Hiidisecle ynrolnnanlnrm sıhhi va- CDEVAMI 4 NCO SAHtFEDE) Vekil, Trnkyaya cln gidecek\'(' !inde tc>tkiknttn bullmacnğ-ım. Bal anlarda ıvazı e 
namede değişiklikler yapmıştır. Tali- ziyeti cHizelmektedir. ran içind" yok etmişti. ~ ehemmiyetli harek 
mntnam de-ki mühim hUkümler şurıJ x Bu itibtırlnchr ki, .1 TOl"\"cçle Jngilte- Hı·tı.:.rı·n nutku alaka Fransa ve lspan-
lnr<lıı·: • Milli küme fikistürü reyi mukayese elmek do6rı·u olmaz, 111- U Cl yapmasına mani o/O 

Bulunduğu mektebin birinci sınıfın- • .• gilt<-reııin istihısı plfinı Lınlıi~ me\'zuu 
dan başkn bir mektebin birinci sınıfı- İstanbul, 17 (TC'lefo~~a) -.. l\hl}ı olurken, Almnnlarm, Iı-lancfa voliyle ugandırmadı yanın ı·aşesı• cak iktidarda bu/ıl 
ıın ııakleden tnlebe, nnklettiği mek- kiiı'ne fikistilrü için lıugun bolgede hır planlarını tntbik etmt-k i tiveeeklcri ~ 
tebin birinci sınıfmdn ynbnncı dil der- ıoıılnııtı ynpılmıştıı·. ·-. ·'· hatıra gı•lebilir: faknt, Amerik:uıın. B t kd d . L;zbonda mühim bir ~ nacaklardır 
<>in<' kı<Jl:mıasındnn itiharnn bir a.Y İzmir lllJ.tı'nlıhnslnrı geç gelclıgı lÇtn lngilteı·e,·<· vıırdmı hususunda :ılrlığı U nız ll a a .lJer;u Londra, ı 7 (A.A.) _ Arrıt 
i ·ind mekt be dnvam:ı bn lnr ... a, bu yarııı t"krnr tnplanıbc.ık \'e karar ge11iş tecİuirİ0rıt n .oı1ra l.m iimid de "birşeg göriilmigor görüşme oldu milşahi<ll~rinin znnııettiğinogört' 
rleriıı birinci yazılı yoklanrnsını dr. :ılınnenktıı-. Almnnlnr için sura düsıııtışliir. . . .. . .. . etmeksizin B:ılkanlnrdnki · ınll~ 
dahil ~lduğu halele lıiltiin yo.klamaln· x Alnınnyıı knrn~n \'e l ngilizler de de- . Loııclı :ı, 17 U\A.) -. B ılkrrn d~ın- 1,Jızl~on, 1 1 ( '~·A·~ -. Anı 0~~r:ı k ~.u: rım istihı;al c<lec klerini üoıid 
rınn gırme<r(' mecburdur Ilır m·clnr Hava faalı"yetı" niz<I(' h:ıkim olılukl· rı halrl simdı· ,.e- kil nutku, Londı ndfl ,..on zammılnt da rn) n gelen İııgılt ıcnııı • fadı ıd seıırı Al 1 .h h n 

~ • •. • ' ' 1 • e . · ··· ·l .l'kl ·· l f · 1 h ·h r· l. · t Snmlıel Hova ı · R "it' ·ı n mmı ar; 111 nyct, er zam..'1 
~onr~ m~k.w~ de,·nmn ha la!·ı-_:1, ~n· gfin' föaliy<>t, famnmen hnva tanrruz- s~ı~ ~:ıı ·uııc ~1! n~ n eı ~ ang.ı m e- .'. 1 • • r 11

' uz~~ ,..1~ nu m ~ dikleri iki c ·ı>hede h:ırp etmek gı 
clersın bıı·ıııcı yoklnmnsına gırıp gır. ( BAŞTA RAFI ı NCi SAH iFEDE ) lnrırın inhis:ır etmiı:; bıılunııvor lns.ri- sıı ) .ıpmış degıldıı. H~t~u g~ı ek ha~k ı::ılı ı\I ~~) Doııonn tan ar\: ıle Amerı- ı .· , t k ı k ı ~kıs 
m mekte s ·rlx- tt ir G ir"rW bu '-·ok· l "ııdı·,", 17 (A.A.) - 11.·l··n nr.Z'l - !iz ta\'\ aı""l< ı··ı h"ı . ~ı··ıph" ,.o·k k: k .. ı'ı· arn ·ınd:ı \'<' gcı·ek ~aıahıyetlı rnalıfıl- knya doıımcden C\"\·c) lspaııy:ı \ 'C Por- meAc IHll J~ le ~-şlı?ıı~kc tı. t· ndac'·it 

• , • ' "· .v " • "' ' • • • • .! • ' "' ~' . ı, ,, - l .l"' h" 1 .. • l k b"I . d . l ı .. 1 F ~ . " "k l"I . maıı arı, ~e anı . on ın c u 
lamndn aldığı not sınıf g~mn nızıye- ·etinin pazar tarihli tebliği: te it ibııriylc Almaıı tnn nrcleriıı .. tef ev- c~u~ , ıç m . . l ı~ n ı e u:. .ın ır.m:ımış.. ~l\ı7:. 7. r.ı~ .~nı1.1, ) ıy~:-. mesc' ~rı- det durdurmnk imkanı olacnğ1 
tiıı<le h"'sabn. nhnnc:tk, gırmezse. bu Kıta üzerinde ırihikçe •geni ,ley.en vuk <·tnıektcclir. 1 ngiliz d<wlet adam- tu: J,u. '~.sıı: ılc ~ ~l~nı~ rı_ıd~ osu mm 111 .goır~ışıı~~k uzeı. gelch~ı saııılmnkta. Yugo:-.lnwn ile T{irkiye, bu mıııts 
d"r:-.in ikinci ynzıh yoklamasına \'C ıis. dıi mana kar~ı h:ı.rekfttımızı a - ları, ndnd itil)arh·lc lngilter~nin henüz dnıına ılerı ~urdUgu .bır Hl~lın) 1 hatır- d~ı. N;~t:kım llo\nr dun l>oııoanla Nrızileriu· duba ehcmmiv~tli bir 
özlü:;iln<' girmeğe mecburdur. Bu ik" ~nltmı~tır. Buıın rnğmen Doseldorf ti tiirılüğii temin .edemediğini ,. fnknt, IAaltmak herdhnld ycrı.~de blılı:tlşe): olur: ltJlk~. ml~lak:ttk.-:,1·.aı~mlışdtır. I~lonoıaıı, .. r?.r- k~t vapmn. ın:ı mani olmak il\1 

yoklamadan :ıldıfp not sınıf gecmr no- :(' Lurynn uzcl'ine hucuml:lr yupıl - knlitc b:ıkıın19daıı lngiliz fayynrele- ~an ra )~~suna ?ore, 1 ~~11~. ııu: c..ı.z .. ~aşrn 1 1 • n ° ar. 1 e < P gl)ruş- dn bulunncaklnrdLr. Bu itibrırl 
tu olncaktır ımştır. Bir tayy!lremiz füısünc dönme_ ı inin miik<'mrlı0l olduğunu fır aı düş- tukları lngılız C'fk.lt"l umurm)e mel~ muştuı. l k · ) ~ ü kllll 

Bnşka bi~ mektebe birinci rnzılı tük"e s· ,·lernislerdir ' :;, her znman büyük bir tesir yapmnkta Donoarı; mülıiirlü bnzı \"esika!nrını n~1a1 ıı :ı.rıbıı. aışıtatşnca1 gı km g 
' • . mi tir. ., . u. " . . • ı JT lb k' )'' r.·· t k t "f dn knvı·-tt·· ·11· snn" k 1 ı· d'" .. Çı mcz ır sure c o ac.'l ır.» A 

~ o~ln.madtm onrn n~kled:n .. talebe. Knhire, 17 (A.A.) - Orta ark Havn taarruzlarında lrıgiliz tnyya- ~mı~· .. ~. u ·ı. <. ıın11.u 11~1 u · e r • .' ın.' : '~ ~ ~~! 1 • •• ra. ~ aş:ı u 1!1uş Bir a keıi muharrir, 6 ha\'tı · 
ıkmc. yazılı yoklama ıle sozlu yokla- İngiliz hava ~uvvt-tlrri karnrg:'ıhının relerinin gfrstenlikleri muvaffakıvet- ı1l1ekrlı s1 uı u11:h1~. )Alegfinc mütalefaf lktıtletrl~~ ,.:se. de btıl.i.hnre lm e\ rnlmıı otomobılde ordusundnn l ngiltere'-'c kar.sı 

· · · · k•- ·b tt• ·- · ı T . t ı· d 1 lıkl • ı· · lfl ıar<. ı~ı man muva a ıvc .,,.... mımuş ur. · • . J • m~) ·'. gırıp gırmeme ~ ~_:~ es !r. teblıgı: er.. m a~ı o ıın:rnın a. a c arı ne ı- . . . .. ,. · _ y!m~ıııı kullannbilen AJmnnl.<ıtl 
1kın~ı ~.azılı yoklamayn g!r~ıgı tnkclır- Arnnvucllukdn J~erat ve Avlonya ce ılc> Sllb~t olı~u\ştur. ~ımdi de, Almnn k~ını~~ır k('! .dnhn hl~ırlıı~~;k~.~n b~·- Avam kamarasında zamanlarda çok zfıfn düştüğtin<" 
de sozlu yoklnmaya da tabı olacaktır. L:ıyyare mcydmılaııına muvaffakıyet- tahteHınhırlerıııe knl'şı :ıçtıkl3l'l mlica- n ı~ fJC~ .. ) npnıac ıgıııı <! .n uz e 1 etm<:ktt><lir. 
Yalnız sözlü yoklamaya giren talebe- li lıi.lcumlnr yapılmıştıı·. Buralarda dele ile İngiliz t:ıyyarcleri, bu mu,·af- ren IJır ınutaleallır. Alınan ha\'a ordularından bİ~ 
nin al~ığı .not sınıf geçme. notu olııcak- d.üşmnnııı k:ll'i zayintı te bit edilmiş- ftıkıyctl riııi tevali ettirmeJcteclir. Gestapo bı·r mı·ı- Yapılan gizli içtima gnı·istanda, ikincisi Rom:ı?l) 
t~r. Hıç hır yoklamaya gırmezse "l'~"- tır. x: Londrn, 17 (A.A.) - Deniz ticare· iiçUncü U de So\-yct}nr birliği k5 

ı;;ı yıl başında engel yoklnmnsınn gır- Eri~re~e d.iişmn!~ kıtaat.ı ve topçu Ruzveltin nutkunun • • tinin wdkiki için geçen hafta Avam tin bulunmaktadır. . 
meğe nrecb~ır olncaktı~. . . .. . mevztlerı mıtrnly"z at{!!lıne nııuı - yarderı hapsellı kamarasında gizli bir içtima akdedil- Bunlnrdan başka tefrik edılt 

Bulundugu ort:ı mektebı.n ~k~nc~ sı- mu._tur. Keren - Asmara .rolundn akis/eri mişti bu içtimada hükümet, Avnm havn clizüfamlan da lt.nlyadıı 
nıfından başka b~ı· nrek.tebın ıkıncı sı- motörlü nakliye kolları darnrnğa 1 1 Zenginin ~on parasını kam;rasının noktai nazarını tasvip yette bulunmnJ..iadır. 
~ı~ına, ynbnııcı dıl der~rnc bnşlarl~k.taı~ mecbur olmuştur. n?-40 <'SYn vago - ( ~AŞTA~FI 1. NC: ~AH_ FEDE ) • • ederek, e nslı tcdkikata başlamıştır. x-- -
ıkı ay zarfında nakleden talebe bırıncı nundan mü:~kkep bır tr~ndc yangın- · lucaclelenın neticesı şımdı muhak - da uasbetmek ıstıyormuş n . k"I ç.. ·ı t• t t' d" ' 
ve ikinci vnzıh yoklamnlara girmekt" lnr ,.ıknrılm1ştır knk olarak mnlfımdur. o • alş\ekıt o~kçıtl, ıcab.re tnezare ıın 1 Alman ean·c• • ~ • · ·· · "" · ı > ·ı· T ı f t · d ~ n · . A • ~ 17 ( ~ \ ) R '" .ı- • \ npı nen ensı n a ızzn mesgu o -erbesttır Fakat sözlu yoklamavn gır- Habe~istnnd 1t· 15 martta s itnl e) ı e gra gaze esı e "U mu- oınos sr.e:;, ·"·' . - o~~r. · - k . ı· " 
meğc mecburdur. İki ay geçtikten Eıon- ~an tayyar~si 't!ı.hrip edilmiştir. 3 ·av= talenda bu~tınuyorlaı•. I>eyli 1't>lgr~f muhabirinin bildird.i· mnga arar \'Crmış ır. N tİ 
ra nnkl den tal benin hem yazılı. hem cı tnyyaresi uçarken dü"ürülmiiş, 5 cHuzveltı!1 ııntku Fran:sa lıo7:g~ - ğine gör~. Boıno A'Y1: te d~laşnn bır x ezare 
de sözlü yoklamaya gjrmPsi ihtiyaıı dtişmnn a\'cı tayynresi de mitrnl _ n~n~an .oerı cerey~11 edeı~ c1.~ mil.hım şayinyn nnznran vnktıyle Hıtl?re. ma- /ta/yan - Yugoslav . . • • 
<lahilindedir. Bununla beraber cııgel yoz hücumu ile yerde yakılmıştı!'. ~a<lıscdıı ve. ~nrhın sı~yrı ~ı~rınde Ji ynrt~ımlnrd:ı bulunan :c. ıktıdaı-:ı t. ... .. b t /ngılızlerın Yunan 
yoklama m cburi olup bunclnn alacağı Tan·nrclerimizin h<'JISi iislerine on safta tP~ırı olrıcnktır. llıtl~r . bu gclmesıııc yardım eden; b~l:thnrc Rus- ıcarı munase a ı k k d .;f 
not sınıf geçme notu olacaktır. ikinci döıımiişlerdir. ııut~a kekelıye_rek cevnp \'ermı.ştır. ya jle :mlnşmasma muhnlıf o!:m meş- Horun, 17 (A.A.) _ Stefani: na as er Çl ar l6 
sınıfa nakleden tıılebeden birinci sınıf Nıy~z Kronıkl~lcn: w .. .. hur zengin Krits 'fusscn Parıstc kon- It.alya _ Yu&ı>slavyn daimi ticnrct • 
bilgi seviy~i aranacak ve onn göre Arnavudlukta .. «Hrıtanya, denız ~ayragını, t~utıın tinnntal ?te~in~le ~es~apo .tara_fıııdan mi.lbadel~ komisyonu toplanbsını bi- ınanmıyor 
not veril cektir Bu gibi tnleheden hucumlarn k~rşı ~nlgn_lnndırmnga d~ tevkif edılm_ış~ır. Nnzıler fıdyeı nec~t tirmiştir. i ki memleket arasında 11111 tllllaı·rı•.I 
üçüncü ıunıfn ge<;enlerin dil der i ~·ok- ( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) \'tınl e_dcc"kt.ır. \ <' Hıtler yere serı- olarak zengımn ~n pa!·~sı . olan ~ır ı 94 1-42 senelerinde ynpılacnk mii - 1 lfl 
lamnlarıııcln ikinci sınıf bilgisi :ırana· nwılnr a dn hiç bir netice elde edeme- lcccktı~··» . milyon beş yüz bın İngılız lırasmı ıs- L>adclcnin tcsbit edildiği bildir1lmiş-
cak ve bu cihet diplomalarına dn kay- mişlerdir. Bir clüşmnn tnyynre. i Ege De):lı Hcmld, Ruzrnltın ı~utkun - wmektcdirler. tir. Bu husustaki nihai protokol dün 
dolunncnktır. Kendi sınıfının imtiha- denizi adnlnrındrın birinde bi~kasnbn- d:ı.n b~r _kaç snat son.ra m~s.<tı nazırı- Jtalyan teblig"' i iki hey'et reisleri tarafından imza -

Esassız haberlere 
nını verebilenler bu kayıd<lnıı i~ti:mn .n :ılçaktım mitı-:ıl~·iiz ntcsine tutmus- ~ıııı sın.aı .sahn~a. yenı tedb~rlcr nhndı lnrınııstır. 
l'dileceklerdir. tur. gını bıldırmesını memnunıyetl~ kur- •erende muharebeler nad etmiyor 

Üçüncü ınıfa nakleden tnlebt', dil ~e hn-;nr. ne ölii ,.e ne <le yaralı ılamnktndır. 1\ 
derslerine de\'am edecek· valnız vok- \':trdır. FRANSADA : 

Hcrlin, 17 (A.A.) - Yarı 

Brl·tangalt fD Tür., bir knynnktnn bildir iliyor: U 1 Berlin siyru i mahfill eri, YtJ 

---x---
lnmaıara girmiyecektir ..• ~tı tnıc·ben~ıı· lTALl'AN rAIMLII .. ARI.· . Viş~. 17 <A.A.> - on (E,.ki Hn - tiddBtlBOmlŞ 
sınıf ge<;mc notu, geldıgı mc..ktcbın Atinn, J.7 (A.A.) - Atinn :ıjnn. ı 'as) · . • . • Y 

ıın Jngiliz kıtnlarınm ~ıka 
Adile bir lngiliz muhar- dnir a11nnn yabancı haberıeıi 

ikinci sınıfından iiçüncü sınıfın:ı ge- lıilclirivor: Ru~vel~ın nutku F rnnsı:t. ·ıynsı 
çerken nldığı sınıf geçme notudur Bu • • . 1 • . . mahfıllerıııdc h:ıyretlc karşılanma -

"h d 1 '·- • d" 1 k . d \ unnnıst:mclan t:ı.l~ayn bır mıktar mıstır ve Am~rikanın clahili sivnscti 
cı ot c ta CU\:'nm ıp omnsına m· o- h · · ·· d ··ı -· ı b · ' ' · · • · l kt . 1 nrı> esırı. gon .eıı ece~ı ın en şu "l!- diye tclilkki eclilmckt.edir. 
unI~~ ı· ır.d b k b' I' kl retle tııvzıh edılm<'kedır. r eisicumhurun sanm·icilcre hita -

d 
)ır ı~c en kııdş ·~ 11~ ıds~yck:ı~ · _e-1 İtalyan ağır ynralılnrrndan bir grup, l>ı 'gı•~\•Jnrden b"h,;etm.csı· Amerika 

en \'C önce o ·u ugu ısc e o 'thıugu . k ı ı l • , ·'-d"I kt" B ' "' ~' . .. " ' . ' -yabnncı dil dersi naklettiği lisede oku- ) n men ta ) n) ~ se\ J\t: 
1 ~ce _ır. . u yı dernokrnsinın tersane. i hnlıne ko-

tulmıyan tnlebc de n\•ni hiiklimlere ta- kar.arı beynel~ul~I t.anhhuc~lerın~ rın- yunca ne gibi zorlukların knrsılaşa-
bi olacaktır. NakletÜği mektepte lınş- y~tı ~er f telakkı eden; \ una~~stnn. cağını gö.;ter!11~kredir. . .. 

k b . d"I b 1 • •· ı '·- . . t" . Ceno\:a munhedenames.nden mulh<>m Ruzvelt, bırhk zarurctmi tebnruz 
a ır ı c nş ıs an "n eucnın) e ısmesı \"ilk ek inı:nni beblerle nlmıstır · w • 

için muallim tnrnf\ndan S(!\'iyelerine · AT/11."ADA Al ;rnııı. • " · ettınnegı faydalı bulmuşur. 
·· d ·ı kt" B "b" 1 b " .-li •

1
' • ATLİNIN NUTKU · gore ers verı ece· ır. u gı 1 ta e e- Alina ı 7 (A A ) - Diin Atiıında · t 

ler mektep dışında ve resmi ders ant- . '' • : · . . . . ' Londr:ı, 17 (A.A.) - Pokeoncren 
ı . h .. d h • d 1 k . t 1 kı a lıır alarm ışaretı \'erılmıştır. S"1- de biı• nutuk sö~·li\'en Atli ic::ır ve 
crı arıcın e ususı ers :ı ma ıs er- t 6 10 ı b ı . F 6 30 d · . " · ' : · 

lerse kendilerine kolaylık gö t•"'rile- nl ." c a . nt~ ı) an a .lrm · :ı nı- ırne ~an ununun kabulün~I, Bı~!:şı~ 
clct' ıa~ ete ermış ır. A merıka tarafından :ı.melı ve fılı hır 

c ır. ------· JIAl'ALARDA FAAI..il'ET : sevgi jeti olarak tavsif etmiş ve bu 
Atiııa, 17 (Radyo) - İngiliz hm·n jestin İngilizleri fevkalade teşci, 

kunctl rinin tebliği: düşmnnlarınm mnnevtyn.tını ise derin Nikolidlsin nutku 
( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) Bomlırmhman tnyyar.clerimiz Tiran surette kırdığını ila\'e etmiştir. 
bi gürlemekt.e, knhramanlnrımızın ul- ve ~slon~:a hav~ meyclanlnrına hucuı:n F ;ADNENIN NUTKU : 
vi harp teranesiyle hem ahenk olma- .?Lmışlerdır. Tıran dlleyc!anında bır Sıdn~):. 17 (A.A.) - Avusr.uralya 
ğa çalışmaktadır. Her gün cihanın ku- hangar .Ynkı!mı~, ~·erde bır kaç tnyyn- başve~ılı 1\1 cnziyl' ve.kal et etmekte 
laklarına Yunan silahlarının zafeı· re ~hrıp ~dılmıştır. olan Fadnen, Ru~velt:in nutku hak -
nki !erini i al edenler gazetecilerimiz- Dığer hır teşe~k.m Avhmya meyda: kında .şunları. sörlemşitir: w 

di:r nınclıP ·yerde scrpılı duran t.ıyynrelen - Ruz,·eltın ılham knynagı olan 
Nikolidis, n~itraly~z awşinc ~ut"!uştur .. Büyük özleri, hUrriycl~ Se\'enlene yeniden 
_ İtalyan imparatorluğu çöküyor. bır .flenız ~ tıı~:ynresı Ko.rfo cıvarıncln c~ a_rct vere.cektı~. Ruzvelt!n r.nrdım 
Dedikten sonra sözlerine şöyle de· dilş~rUlmuştür. . bıl~ı~en s:Lki~ ~csı kadar hıç bır şey, 

vam etmiştir: . Bır tayyaremız üssUnc dönmemiş- lngılız mılle_tı ıle demokratlara kuv 
- Yeniden vazife \'C fedakarlık iır. vec ve teselh veremez. » 

Roma, 17 ( Rnclyo) - ltalyan ordu- • • • • ,,. • :-a te.kzip etmektedir . ~ 
lnn umumi karargahının 28:l mım:ıı·alı rırının neşrettıgı eser Bir ecnebi gazetecinc A Jmıı 

"S • t '·l'V · . ciye nczn~tincc su cevap ,. 
r"' r;ıı ev ıgı: 

1 
. d . • ··r Londra, 17 (A.A.) - Taymıs ga~- t.ir· 

l wıan cep ıcsın c. ~ormnl mu - tesinin Türk ive muhabirligw ini vnpmıs · · · · ~ 
. t r r . t• l t . T . . . " •. • .. "' - Almanya, tedbırlcrını 

~.~z.:1\~. o.pçud.~a ı)c ı o. ~uş mÜle:~: odlan 1'1 'ılıps K~·nls .4:Brıtnnyalı :e :rurk~ haberlere istinaden değil, ıtı 
" • ..., eı ımız uşman , ..... cemm ı ı a ı a tında bır kıtap neşretmıştır. Kı- . k d" h b l · ·· · e ' 
~mbalnmışla.rdı.r. İngiliz tayyareleri tapta Bilyük Britnnya ile Türkiye ara- ~~~ en ı n er erı uzcrın 
hır hava il sümüze nkın yapmışlardır. sındaki on dokuzuncu asrın son 25 yı- · 
Relington tipinde bir düşman tayyare- lı 'çindeki milnnscbetler tedkik edi!-1 

si dlişüruımuştür. mektedir. Is ·ç e 
Alman tayyareleri Maltaya hücum Muharrir vnrım asır kndar Tür- V1 r 

e~~işlcrdir. I~ar.~k~y~ tipi~~le bir İn- kiyenin tanı~~ası ve Osmanlı impnrn- G t ) • 
gılız. tny~·aresı .duşurulmüştur. torluğunuıı boyunduruğu nltındnki aze e en 

.~ım~ı Afrılwda :. ~iman tayyare- milletlerin kurtuluşu ile Türk tnmnmi- • • dl 
lcrı, d.uşn~a!1ın mot?rlu vnsıtaları te- yeti gibi birbirine zıd temenniler yü- Hıtlerın, Balkanlar 
cemmiılerını muhtelıf yerlerde bomba- zünden işlenen bir çok hataları, bilhas- k .... h k""' h il 
hımışlnrdır. sn kaydettikten sonra diyor hi: erı are a n uzu 

.Saı·ki Ajrikada: Keren mınt.aka- «Batıda işlenen hatalardan bnşka ği İ nl dı~; 
sında rımıdane muharebeler yeniden AbcHilmecidin siyaseti <le iki memleket rece n a a ~· 
nlevlenmiştir. l>Uşman kuvv~tlcri dur- arasınaaki bağların tnkvb·esine hizmet yazıyorlar 
maksızın hücum etmi ler, bu trınrruz- edecek mahiyette değildi. Genç Türk- .. 
ıar taı·dcdilmiştir. • ıeı-in takip etlikleri siyaset dahi bir Alman tauuarıı11 ~ 

DünkU tebliğde Dirednoada ecre- çok mahzurlardan itri olmamıştır. Bu 
ynn ettiği bildirilen hnvn muharcl><'- münasebetlerin tıı.rsini için Kemal Ata. Arnavudluk ceph' 
sinde iki diişmnn tayyaresi düşürül- türklin iktidnr mevkiinc geçmesi ile ~ 
müştür. Keren mıntnkasında da iki valnız AtnUlrkün dahili ıslahatı saye- deki harekata işl 
düşman tnyynresl cHişiiriilmliştlir. sinde değil, nyni zamanda kıyasetli ve • 

15 martta Avlonya limanında yara- uzlnştırıcı bir diplom.-ısi sayesinde · etmedıler 
lılnr~ yilkl~ye!1 bir h.astnhnne gem.i~iz c.hemmiy tli surette kolt\ylnşnbilmiş- Bcrn, 17 (A.A.) _ tsviç.tt~ ~ 

hissinin fışkırmış olduğu bu Yunan . • , • • k _. • 
torpıllenmıştır. Znyırıt gayet hnfıftır. tır.:. !eri; Arna\'udluk cephesinde '~f: 

len S'on çarpışmalara Alman 
cil<>riyl•' piyadesinin iştir!l1'. 
ve lt~ırbi 1'rakyanın tahliyesı11 dn hiç bir <>mrnare bÜlunmııd1 

1 
)('osla \'Ytt<la nsker i \'aziyetin 1 hnkkıııda hit.; bir tahmin y:ı~ 
m fakat pek muhtemel ol:ı. 1 
rin, hnrckutın uzun sUrccck!11 

ğmı , bu mevsimde ara.ıi~~tsdl 
güç!Uklcr an.ettiğini yazma.ı-

oprnğında nihai zafer ilun edilecek- -:- Bıran e~HI k~rarınızı . ...erere r ııiıı ağzından da hakikati işitmek is-
tir Bu ilan dünyaya ycııi bir hayntm benı bu ıztır:ıptan kurt.nrınız.. 1 VATAN AŞK tiyorum. Nt> ise; söylesen de söyleme-
ümidlerini getirecektir. -

1 
Fııknt ulnmn mahkOm olncak - ve sen clt' ziynm yok .. Şu halde öhneğe 

. ın ... lrnt'i knmr w.ı'tlin demektir!. 
- GOzel; zaten başkn hir şey hck. - Evet ve hıı karıırım asin değ-iş-

Almanlar, harekete 
geçiyor mu? 

lediğim yok .ki!.. -- mcz. ÖJUrn korkusu ile beni söylet • 
- Pekfili&! ... Lakin sının ve arkn- ıarım sanı• uakalıuorum oasussun mek ihtimalini gozöı:üııc getirero~ 

<laşlarma dtı glinnh degil mi ? t buraya kadar gelmcge zahmet ettı-
- Onlnr da benim gibi ynkayı e- ••••Iİİiiiiiiiiiiiiiiiiiii~I 103 1 ııiz. Fakat bu tahminleriniz boşa 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) le verirler~ ne diye günah olacak? l\ . . . k d b" 

1

,. h 
1
. 

1 
d" çıktı. Çilnkü karşınızda kahraman 

h~berleri Iler]in re mi rnnkamları ~k- Şeref. iz yaşamaktansa screfle ölmek l ıralay ~ıs~r~ bıı~ m:ı ·. ~. a 1~~- u arp tes ım et c eme 1!11· M~ksa-, Alnrnn milletinin merd bir ferdi il<' • 
zıp etrnckteclırler. drıha e,·lfl değil midir? ?11 

1 
oraya gıtmıştı. Hatta, 81''ıl clbı:;e dm~ .ba. knd~r "~ bm!11•11 hı):nnetı ,vn- ı k~rşıla~ağınızı diişün!fle~iniz.. l~c.- iaşe müsteşarlığı :d 

~i):uzuhrcr gnzetes~nin Ilelgrnd mu- Bu itibarin benimle fazla uğraşma- ıle ··· tanı) e ıle hıç bır alukhsı v ~oktur·· 111 miskııı \'(\ korkak hır Fran ız znn- ..J.I:fJI 
hnbırıne göre de, garbı Traky:ının tah- nımıızı \'(' ergeç v<.>r~ceğiniz knrnn • lahkftm cnsus: krırhrın infazın- - Kiifi, kafi, ynpacagın teklifi nettiniz!. .. Bütün görüşleriniz, bütün cat ofisi müau / 
liyesi hakkında hiç bir emmnre yoktur. biran evvel vermenizi bilh:ls..,a ynl- d:ın ynrım snnt evvel infaz saha ıııa b.il~yorun~ ! .... ~flkin o t<!klifinizle Ber. tahminleriniz bu merkezde j,;c, iz~ lstnnlrnl, ı 7 (Telc.fonl:ı ) ııl 
Gazetelere! • Almanlurm harekfıtı hak- \':lrı) orum. {('tiril misti. ~~ıın ~esh~1~nı. t:ılep eLm('k. aı·nsınd:1 . ütbC' \'eren millete çok yazık!.. mii teşarlığı ihracat ofisi "" 
kında miitalealnr yoksa dn; muhtem"l Artık nrnhk<'me c;on c;afh:ı ın:1 gir- l\1frnlay Hisar; mahkumun vrınına ı~_bı. fa~k ~ok.~~· .Bun~ ıclrnk et-,Oliım; nedir anki? Ben, sendı:n :yir Ahnı<>cl Cemil, bugün J\11" 
hnrekfıtın uzun süreceği knnnnti mcv- mi ti. \'aklnştı ve sun! nçtı: ~ı~ ec~k kndnr k.ıf,ısız bır adnm el<'· mi dört Rant e\·yel ölmUşüın, M çı - şe:hrimiza gelmiştir. l' 
udclur ve arazi giiçliikleri \'nrdır. Bcy'Pt müzakereye çc·kildi. l>nvn- - Sen s.renç biı adnmı-ın ! .. '\':ızık gılım ~~ill;!ln~<~mı:: , ') kar7 ... Evet. bir knç saniye . oııra A hmed Cemii, yeni bin!lt.•!1 

Bern, 17 (A.A.) - Ofi ajansı b!ldi- ''I km ara bng-•bdı \'t" '"''.'T.!k ~nat dcgil mi sana! ... İşte bo~u boştPrn cnn - lumı\ • ı.•.ozt', .ılclın dC'mek · · "'Ö'' . .:;iiınc• knbul cdeccU.im kuı·suııJ[ır- t k"l"tt k k ı rı ' ""-' k • } lb k" h t k tnı '" J f 1 n n n • \C eş ı ;t fi "i llO ·san ıl f riyor; onra knrnrıııı <'[ısusn biltlirdi. \'Cr<'ce · ın, ıa u ·ı aynını ·ur '1 ·- - ıuna tse O) c... . in ülC'cı>ğim. Fnknt dnmrırlarırnd:m mak i. lylı> ınc~gııl ol:ıcnkt1 •

1 Cenubı şnrki Anupnsındn vukuu Ca.::u~ iclnma mahktim olmuştu ve m:ıklıi{ına halft imkan \'ardır. llı'rkes :- ~u halde s .... nderı bır 8 '~ c;orn- ııka~ nk olan k~mııı her danıla ı birer =8~ 
~klencn mühim hadiseler, bu hafta <?rlc·i giinU kursuna clizilecekti. Ni - ·eni ,;)(i bilecek. Halbuki Sl'll hayat- cngım ··· :'C'hirli , ıhıı olacak \'c bO\·nunuzn fi 
ceroyan etmemiştir. Onümüz<foki haf- tekim ele dizildi. tn olacnksın, korktuğun şerefsizlik - - ll.~Y.lll'Ullll~ !:: .. . • l • . • rılacn'ktır. Alınan milleti ~·e mıtın Amerikaya vara 
tn karnrsızlık \'e intiznrln bn~lnmaktn- Fakat karnr infaz <'dilmedcn <'\'\'el ten de kurtulmuş oi-acaksın !.. ,·· - N ıçın bcnı ?ldurn_ı~k , ... , :,: ~ - ıı:ı~ıncl!l duran krıhramnn kı•:ılı Kay- t l b •z 
dır. casusla, miralay Rişnr arasında bir - gk ik olsun buyle kurtuluş. Ili- ~nd~ bulunduı! \{>bu ?ışı goıı ,\ ı - Zl'l" sngolsuıı lar!.. Onlnr; intikamımı a e emı ~j~ 

A' cıan kıtalnrının Bulgaristnnn gir- miiııakaşa gecti. le bile \'at.an lınini olduktan sonra ç ın kımden e.~ır n!dın · ı>ek ,·ak~ndn nlnc:ıklnrdm (SOllj vnr) Ankrırn, 17 - Mndcn tt 
mesi hakkında Bcrlinin ihtiyatlı dnv- Miralay Ris:ır: ilk defrı olarak bu bağıı:;lan:ın hayntm n•e kıymeti oln - - Teşebbus akım kaldıktnn '" --·~~-~~--...-----...ı---- mn en ·titu-U \'e ~ümcrb1l~f\5· ı 
ranmnsı, bu mıntıı.kadaki siyasetin in- manzarayı takip etmek arzusunu bilir? müteşebbis yakayı <'iP \'C'rdikten son- Titü/esko hasta lnrmdrm tnh il için Arn rıftt 
kişafında bir tc\'akkuf olduğunun al:1- gö cirmi ve idam sahasındn hazır - Hiy:ıneti \'nüıniyc t.elakki erli- ra sormağn ne hacet?.. Kan. 17 (A.A.) - Burndn bulu- derilen 21 falebenin ı;, ."Jı\: 
meli değildir. Bilakis, bu sh·a~i fanlı- bulunmuştu. Bunun da tnbH bir se- lecek bir teklifte bulunmı;-orum ki!. - Seni bu suiknstn teş\'ik edeni nnn eski Romnnya hariciye nazın rikaya muYn alnt ettık c 
yetin artması beklenmelidir. bebi vnrdı. Ben sana Bcrlinin nnnhtnrlarını, bi· bilmez değilim!. Fn kat mernk bu; sc Titalcsko n ~ır hastadır. n lınmıRtır . 
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