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Aydında bir konferans verdi 
Aydın. 28 (Husu~ı) - İzmir mebusu Mahmud 

E:-;ad Bozkurd, bu akşam halkevi salonunda (MiJli-

;\ ctA;Ht r) mevzulu bir konferans vermiştir. Salon. 
diıılt•ricilt'r1(> dolmuştu. Yer bulnmıy:mltır konf{'ran
Hı hoparlörlerd<'ll din)('mislerdir. 

Eden ve General Dili ile refakatlerindeki zevat, 
büyük tezahüratla teşyi edildiler 

Afrika harekatındaki 
inkişaf ve Malta 
bombardımanı 

İttilaha tam bağlılık 
müşahede edildi 

Bügiik Britanga Hariciye Nazırının, Türk Gazetecilerine Beyanatı RADYO GAZETESlNDEN: 

Ankara, 28 ( Huauai) - Üç gün -
den beri tehrimizde bulunmakta o· !:n Büylik Britanya hariciye nazırı 
le ntoni Eden ile imparatorluk genel 

llnnay batkanı Sir Con Dili ve re· 
falcatlerindek' zevat, bugün saat 19 
da huauai trenle tehrimizden ayrıl· 
lllıtlardır. 

._ lataayonda Haricir Vekili Sükrü 
~l"acotlu, genel kurmay ikin::i reisi 
l~raı Aaım Gündüz, VekUler, Ha-

•., cıye Vekaleti sekreteri Ment-men
eİofJu, aenel kurmay erkim, Anka
~~ ~ali ve belediye reiai Nevzat Tan
"'?i•n, b\iyUk elçiler ve elçilikler er· 
~nı miaafirlerimizi tetyi eylemişler. .... 

Miaaf:"rli!rimizi, Reiaicumhur ia
~t lnönii namına bq yaverlPrİ Ce • 
•l Oaer aelimlallllftır. 

Eden, ıara sirdilderinde ihtiram 
•azifeaini sören askerlerimizi teftif 
~_el'ek (Merhaba Aaker) hitabile ae
,...lamlflar •• ukerlerim:z de, 

[ Uzak Şarkta =t 
... 1 

Jap~nya 

Ankara, 28 ( A.A.) - ingiltere Şimali Afrikada, Erit:re ve Somali-
haric:iye nazırı Antoni Eden, bugün ye kargı muhtelif istikametlerde ya
lng"liz büyük elçiliğinde Türk gaze- pıl:m İngiliz hm'<'k<'tleri. mU\·nffnkı~ 
tecilerini kabul etmi• ve kendileriy yetle dcrnmcladır. 
le µzun müddet görüşmüştür. Bu gö. ı'ı İt>·edc: 

Balkan meseleleri hususi bir 
dikkat mevzuu oldu 

rüıımeler esnasında AU be:)•anatta k 2 • bl' • 
b 1 Şimalden 300 kilometre ilerli~·erck An ara, 8 (A.A.) - Reamı te ıg: 

u unHmuştur :f h lk t b k t af K~ren şehrinin 20 kilometre ı;imnl do- Ankaraya 26 şubat 1941 tarihinde reami ziyar~tle gelen Büyük 
- er sını a a a ası ar ın. l 1 1 B . H . . N Ek 1 • A . Ed 1 l k l 

• dan bana karşı göıterilmiş olan ha • j(usuna gelen ~ilizler, talymı ann 1 k rıtanyab akrıcıyeG azırıl s· Sc?cans D'nlltoTn• .. k'en VRt! . ~arahtor u gefne 
1. k b Jd d ··t O'erisini tehdirl etmeklt.•dirler. Kcreıı- urmay at llnı enera ır on ı , ur ıye eıaıcum uru tara ın-

raret ı a u en IOI\ erece mu e • r. · d k b 1 b l 1 B k'l D R f'k S d H · · V 
hnuia oldum. Gerek Adanadll ge. deki ltalyanlar, mukavemet ederlerse k~I'! ı;·~k ~. 

5 
uyur~ :'1uş a~ ve 

1 
~şve ı br. k" ı M ay ~F a~ ~Yk ek 

rek yolda VP gerıak Ankarada bana esir dilşeceklt•ı· tNılim olurlnrsak, A
1 
~- ·ı' ı ~~ .. ru .. a

1
racd'!& u ve ene urmay at anı areta evzı ... a ma 

ı t h" tt d ha dos•ane muı a rolıı kendiliğinden uçılac:ı ·. )U- ı e ıoruşmua er ır. 
vb?P• an eza ura .8" a 8 • b" tiin ı:.ritreııin zuptı mümkün ol:1cak- iki hükumet, Türk • lngiliz ittifakına tam bağlahlkarını miifahede 
.~r şey tasavh~.ur 0 unTa.'?'akz. 'lelnt,' tu- tıı·. Billahi burada scrbe~t kalnn in- etmiflerdir. Bugünkü beynelmilel vazivet h"'r cihetten mütalea edil· 

tun bu teza uratın, ur mı e ı a- . T'· k' Bü "k B . . k f ti . . k d 
f d B . ·u t" k _ d giliı kll\ vrtleri başka .kll\'\ c• !erle. mıf, ur ıye ve yu rıtanyanın mutte~ men aa eranı ya ın an 

ra 1 ın t~ 1 r~tanya m! t ı;e d •· ':t' w~· bilh:ıssn Tstna gölilnün şimalinden ha- alakadar eden Balkan meaeleleri huauai bir dikkat mevzuu olmu,tur. 
yu an . '~ erı8tamam.ıy _e 

1 
•• a e ~ 1 ıgı- rek~t e<len ku\'\'"tlerle hir1eşeccktir. lki hükumet, b•tün bu meseleler hakkındaki aiyaaetlerinde tam mu· 

Bav Eden 1 ne emınım. u samımı numayış ere '" bak ti Ü h el t . l d' 
J k k b · k ı Habes rntanJ><'rverleri Ad!sababa ta a arını m f& e e e mrt er ... 

(Sağal) diye mukabelede bulunmut-j 0';[.~~ ~:~=n 0 :i',:;:' .!f::ettarf.~~=;~. şimalinde Gojam bölgesi~de italyanln- lllllllllllllllllllllllllllllllllllfUllllflllllllllllllflllllllllllllllllllllHllllllllllllfflHfftlllllUlllR 
laifrdhır.1kBu ebankada toplanı~u~ ol

1
ank ke- mıza tercüman olursanız, bilhaaaa rı püskürter«:k ilerlemektedi'rlker. Budn- v 

1 
b 

• a ta a a•ının aamımı a ıt ve "t kki kahrım Jnra Habeş ımparatorunun uman n • • t 
tez~hü~at! ~n h~ddine varmıştı. Mi- muyef~ T"r ,_. ed . örebild'wim $e • etmekte olması ~ok muhte~l?ir. a ının eyana 1 
safD'lerımızı hamıl olan tren, alkış enı ur .. Y e g ag Y Hemen her taraftan ateş ı~ınde bu-
tufanı araaında hareket etmiştİl". <DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) Junan Habeşistanın yakında tamamen 

ır 
· Radyo gazetesinden 1 1 

temizlenmesi muhtel'IM!ldir. Çünkü 
buradaki İtalyanların, her taraflu ala
kaları kesilecektir. 

Somalide: Tek tip un, ekmek işleri 
ile turistik yollar 

Yeni ekmek 
Fiati 13 kuruştan 

tesbit edildi 

lLFONS OLDO 1 • 
Sofyad:ın b'r manzara 

Roma, 28 <A.A.> - Eski ispanya Bu garıstan :ah 13 üncü Alfons, bugün saat 11,51 

Yunanlılar 
Bir lnsiliz hava srulMa 

~~fat etmiştir. ---·-- Bitarafllğını bo-
•IUlllHllnıı•u~ııu~ıııııınıı_ zacak olursa 

F aaliyetlerlne 
devamdadır Dil işleri 

a~n Hancıye 
Nazın 

Berlin ve Moskovaya 
gidecekmiı 

Bir dil inkıllbına bqladak. Gaze. 
teler, muharrirler, reami daireler •ir 

/ngiliz elçisi, ben ha- Düşman, Egede bir ada- müddet •u ite epiyce aıaka sö•terdi. 

B l b b l d ler. Dilimisde kartılıtı blllunan 7a-reket edersem, U ga- yı om a a 1 banca kelimeleri kuHanmaz oldular. 
ristan harp sahnesi Atiırn. 28 (A.A.) Yunan tehli- Hepim,ı"z, artık hamlenin cle•am ede. 

ği: 1 cetini aanıyorduk. Fakat a-ayretler, 
olacak, diyor Mnhclııcl mnh:ılli harekat kayde - yarıda kaldı, hemen hemen tama -

dilmiştir. men, yeni Türk harflerinden ve dil 
Sofra, 28 (A.A.) - lngilterenin C'ephc!ıtin bir ııoktu~ında atnşimi- hareketlerinden önceki yazı tanma 

l.ondra, 28 fA.A.) - Şanghaydan Sof~ a · elçi~i Rendeli İngiliz ve Ame- ze maruz kalan bir dusman ktwveti. döndük •• Bazen ciimleler, on aatır 
•1en haberlere göre Japonya h~rici- rikan gazetecilerine şu beyan::ıt.a bu- ag11 zayhlt:ı ugrntılmıştır. E~irl<'r al-' kadar uzayor. Yabancı t~ler se-

nazırı Matsuoka, yakında Berlıq ve lunmuştur: . dık. 1 ne çıkıp seldiler, kelimeler aae kar· 
91Jrovaya gitmek tasavvurundadır.. - }<;ğer Bulgaristan bıtaraflık va- Ha\a kun·etl<'rimi . mesud neti - tıhklan bizde mevcud olan ealci ya· 

a~rin doiruluiundan şüphe edi· ziyetini kaybedecek olurs~ .?u ta~a- celer n rrn fı aliyt lercle bulnnmu~-1 banca kelimelerdir. Dil ıı"bi. •ir me•· 
bır şey olmamakla beraber }J(m- men Almanyanın hatası yuzunden 'U·ı tur. j :.ı:uun IMiyle aaysuızlak Ye zikzaklara 

mahfilleri,nde bu haberin te:. .. dine kubulmuş olacaktır.> . Yunan eınn ·~ t nezaretinin teb • tahammUlü yoktur, yaptıitmız• yak-
yOktur. Elçi, tngilterenin Bqlgaristanın bı· liği: j naıyahm. 

-lllllUllllUllw.tlllll - De•amı 2 inci aahifetl• - - Dnunı 2- aahlfetle - tt 

Afrikada harp 

lngiliz ordusu 
yeni hamlelere 

• 
hazırdır 

' 
Uzak Şarkta 

Fransa, Japon
ya ihtilifı 
büyüyor 

Bazı yerler daha zap- Japonya, bu sebeple 
tedildi. Alman müfre- Hindiçinideki tebaa-

zesi dağıtıldı sını ç.ağınyor 
Hartum, 28 (A.A.) - Eritredeki Tokyo, 28 (A.A.) D. N. B. ajan· 

İngiliz kuvvetleri Kerenin elli kilo- sı bildiriyor: 
metre kadar şimalinde bulunan Kele- İyi malümat alan ka~ na1dara gelen 
miti düşman mukavemetine maruz kal- haberlere .Ore, Siyam • Hindiçini mD· 
madan işgal etmişlerdir. Keza, bir İn- zakerelerini yapan Fransız bey'eti; 
gilfz kolu da Kelemitinin 80 kilol'IM!t· dün japon hey'etini ziyaret ederek ja· 

(DEVAMI 4 NCU SAHIFEDI) (DEVAMI 4 NCO SAHIFP.DI). 
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gili;0ı:::~:,~~~f ": ınuiliz gazetelerine göre 
Balkanlar va-

ıçın harp malze
meainden başka 
İtalyanın 700 tay 
yare de verdiği ziyet," ni fevkala 

de ciddi göster
mektedirler. Röy 
ter ajansı, lngİI· 
terenin Sofya el
çisinin beyanatı -
nı nesretm i~tir. 
Elçi, . Bulgnrista
na yüzlerce, hat
ta binlerce Al 
ınanın gird"gini 

Bulgaristanda 
vaziyet ciddi! •. 

bildiril"yor. ltal 
ya, bu sureti~ İs
panya ihtilaline 
müdahalesini de 
itiraf etmiş bu -
lunmaktadır. Ma-
lumdur ki o vakit 

bildirmiştir . El-

ltalya, ispanyaya yar
dım ettiği için yenilmiş 

devleti r, İ&pan -
ya iht "laline ka -
tışmamağa karar 
vermiflerdi. Şim -

ci, şu 0 k i vaziyPt takdirinde Bulgaris
lnnı t rkedec~P.;ııi bildirmiştir. 

Birinci~·, Bulgaristan, Alman kon
troliı altına girerse, 

lkirri i, E ·,,!r Bulgaristan, İngil
tere ,, !tÜUcfilclerine karşı ııskeri 
bir üs olarak kullanılacak olursa, 

Elçi, Bulgaristnnı terkettiği tak -
dirde, Bulgaryanın harp sahncr.= ola
ca ö ın ı bild irmi.ştir 

Elcinin bu söz! ri, Bulgaristana ya-
pılan ıhtarların n ciddisi telakki 
t.d;Jrr.ckledir . 

İn•rl~ renin Moskova büyük elci
si Krips. bu.,.ün Anka;aya gelmiştir. 
Riiyük lcinin bu gelişi, Sir Antoni 
Edenle cörÜ!lmek maksadına matuf
tur. Büv'ük ~içi Krips, Moskovaya 
gideli Londraya dönmediği =çin Bi
ritanya Hnric"y" nazırının Ankaraya 
gelme inden doğan fırsatı kncırmak 
ittıomedigi anlaşılmaktadır. 

Faşist gazeteleri, İtalyanın mağlu. 
biyeli hakkında veni ~·r rebep il.eri 
~ürmektedirler. İtalya, vaktiyle Is -
panyaya fazla ynrdım «>ttiği için son 
harbe hazırlıkıız girmiştir. İtalyanın 
İ~pany ya o vakit 61 milyonluk yar
ci:n ettiği bı

0

ldiriliyor. 
G n rnl Fra 1ko\ u iktidar me\'kii

n• get
0 rmek ve ol cenahı devirmek 

di ltn!vanın, bu karı şmazlık politi -
kasına· nasıl karışmış olduğunu da 
anlatmış bulunuyor. Fakat o vakitki 
yardımm, ltalyayı §imd~ ne dere~e 
y~ kadar kurtaracağı bir meseledır. 

İtalyan gazeteleri, ltalvanm biri 
Habc~ ·standa, diğeri İspanyada ol -
•nak üzere muharebeler verdiğini, 
"On haYbe hazırlıksız pİrdiiHni bil -
·Ermek tedir. ltalya, ron harbe arzu
iyle virdiğine göre Feşist rej"minin 

"-azırlık .sız olarak harbe girdiğini ile
. ıriirm .. si, aykırı bir şevdir. 
Hatı ·ladadır ki, lng-iliz. baıwekili 

,..örçil öncP söylediği bir nutukta. 
ftalvan·n harbe ııirmesindf"n evvel 
Musıoliniye gönderdiği bi r meictubu 
ifşa etı! işti. Bu mektupta, Çörcil, 
'•arbe r::rmemesi icin Mussoliniye 
•ralvarrınkta id". Bütün bunlara ra~-
"l"n Musaolini, V<'nedik sarayı bal -
konun~:-n mühim kararlar zam:\nt -
u n S!cl .ıijini söyJ,.miş ve ltalyayı 
'·aYb e türüklemişti. 

' F;1kirlere kömür 
Kaı >11' ·.ka Kızılay subc"i. •>in ldlo 

hömür :, n11ı., ha,·aların ..,oğumn '' '!11iı-
1sC'lrti) ıf' 200 fakir :ıile~ e chvıtmıs· 

lır. 

(ANADOLU) l Mal'l 1941 Cumartesi 

Vi aye -ecl° sinin dün-1'._i_k-==i 7-==-1 
e_r 

kü m •• zakere eri Sônema,~!~.~~~ka ""''' 

l\1ektep kapatmak, hastahnne yatak adedini 
azaltmak cihetine gıdilmiyecektir. Tahsilat 

teşkilatının ıslahı da konuşuldu 
\"ilü.~d um, mi meclisi, di.m öğle- dun mim ktln ol. ıı t.ıı-:nrruf ile :.ncı k 

dt>n s 1ı11 u vali B. Fuad 'l'uksa'ın r-eiı-ı- 18000 Jir.ı l>.r tasaı ruf mümhün ola
lig:ııdo \ıli)d ..,, )onunda oplaımus. i t•gi, halbuk" bi.ıclc.e sevrİn" göre 
m ht lif nllvzu!ıır ilzeı iııd h. ıaı et' \ ni eli' 1,1 r s b bh·Jp 25000 hnhk 
mu7..ık r lPr \ <' münak.\ alnr la b• !un- ma ı af t:ıh i,;atını . dı ha kalnılu icap 
mu. t:.ır. luz k ı~l ı·i lıınir mcıi.ııı u Pd c gi lıildiı lmekt "eli. Bunun•· ala
H. H.ıhmi Kök n \ parti vHaw•t 'c!a- kntl rol. rı k Menc·m n ı za.sı B. Kemal 
l'' h 1)'eti ı •i i ınukat Milnir B'r Pi (blınn b'r tık ·i okunmuştur. Hun
·ı lıir kı,.ım h lk \e tu ebeler u k'p da devlt>t crın.ııı rından .ırazi \ rgisi 
c:.:tm":sı" ·dır. (' l!<e .ıçılıııccı t rf"<' mu"- nlıı m·1 ı v • bu 'tle büclcerl, "eııed 
t.ıhnk cloktorlnrla memurl. rın •.:!rt I· 2-~ · l hin lir.ı' bir , .. riclııt +·nz!ası 
1 'riııclen ha ... ıl olacak marıı; farklr.rı , ın tpı · ıı cl 'IE'lıil<'cel'ri H.\ n i zamanda hnl". 
194 l biıdcC'sine ihivesi, ı;ıhhi inu:ad o- , 1 ·11 t=:ıh ·ı di' mi.ren 2 mil~ on kii
omobill •ri mnsrnflan tertibine 150 Ji_ ur bil' "ra ıl..• haka n 7 mH,·on kiı:-;ıır 
r~ daha nakli hnldcındaki sıhh .t mi: lir: 11111 t. hsiJi iein hmmsi ınuha ebt> 
rliıı-Jii,vuniin tezJ,C'rC'I ri okunmu~. büc' kanrl):ııııw 'lfl\ .. J r v:ınılma..;ı. ,·ergi 
ce nri.iınrıı hm ale edilmiştir. kı , ıdlarır ı 1 ıslı hı miitalea ı ii"'·i sii-

C ımhm·rei~imiz, Milli Şefimlz İs- rülrr. l<tc \"P b"r progrnm vnnılma~ı is
n •t lncin'inün fotogrnflarmda'l ilk 1 ıı n kte idi. Azııd:ın :ı\ uknt F.kr<'m;n 
m kt•n •rt' tC',zi dilmek üz l"C' liizn t.ılt hl<"'. bl\rir ~ah'hi He hmm i mu
mu ·11!,mnın mübnyca ı kin büdt - hı ... b<' miidüı iı R Adil Sayar tamfla
\ e 1750 lirn il<h i hııkkıııclaki maarif ıntl:rn ırn Jnı..,u n dnir izahat\" rilm·ş
mucltir iıgiıniin t zker ,.,i okunmu . tir. 
bııclc: ''1~iımen·ne t:'\ki mll\afık gô-

1 
Hu ·ıahata göl'\. 1\lalive Vekal"ti. 

rtılm ıstL r. D.ırnızlı.k _a)gırların ~·ıı .. so- c'<'\ iP orm. nlarınclan menf:ınt t"mİıı 
nu , k:ı l~r .ıs krını karı::ılat11L1'k uz"- . il 1 lerdeı• nr:w.· v"rgisi alın11bilpc -r: 1200 lıralık mu ıa~.ı~e yapılma. ı, rin" bilclirmi,.;\ir. Hl'sıtsi muhnsE'he 
r.şr.!fp~ a ha. tahnne:-.n 11.) ıl . >~una 111i1'Jurlfl~·ü. vilfıret dahilindC'ki ıwmnn
kc eh r ı .e. ~<'f~·us.ıt. tenv11·. t ;;hın \'f I: rın tar riri ile m<'sımldür. 
mut f<'ı ı·ık.ı ıhtn açlarını lrnrşılamak ' 
iızere 4:100 liralık mlinakalc yapılma- Bir iki ny znrfıncln tah ri r i!rn1 :ı} e-
:.ı hak!, ııdaki teklifi r büclct> encü- clUecek. tııhsi<.:at yapılac:nktır. n. Adil 
mc ııl ı< ..- havale olunmustur. 8ın ar. kadronun darlığından la bnh-

Dah: ,.,oıır.ı lıud erlcki 207 h.n lira- tmi". hlüteak"IJen nli, büclceııin taıı-
lık n<,>ıgı ı k: ıwtılması mümkli'l olnu - 'l·m " kli hakkında iznhat \('rmiş, 'i)i.icl. 
<lıgı ha kınd:-ıki huısusi l C'ncilm rıinin ,·nriclatı g<'nİş 1utm. k 
mı .1.I .ıt, sı okunmu..;tur. Ectimcı ·n uı th le budc 'i h ızırlaması 1fizım 
mnzh .. t .. ,ın 'a hr:-ıt:ıhan, \e mekt •1' - ı "J,fis.dni. ahi l: kdirde mlihim h·r a
rin knpı • ılnml\ acağı, cliğ<'r m.ı r.ıflar- •kla hn7lrlanı cnk budcenin. 1910 hücl-

c • in"n nkıbcfn' uğm•acağıı:ı L:lclir 

icadlarından biridir, az ve kısa za
manda çok ve uzun tekamül gÖster
ıniştir. Bizim nesil sinemanın bidaye
t"ni bildiği gibi te rakki seyrini de ta
kip etmi~ bulunuyor. 

Sinema İçtimai ve ahlaki nP gibi 
fayda ve zararlar yapıyor? Lehte 
ve aleyhte yürütülen bir çok mütale
alar vardır, hakikatte muhakkak -
tır ki, faydaları zararlarına nisbetle 
pek coktur. Müfrit ahli.kçılarla 
müfrit terbiyeciler bunun aksini id
dia ediyorlar, belki • biraz- hakları 
da yok değildir çünkü her hitaba, 
muhatap olan dinleyicı"lere göre, on
ların anlayış ve kavrayış kabiliyet
lerine ve telakkilerine uygun olmaz
sa tabii aksi tesir yapabilir. 

Filvaki dünyanın dört bucağını 
b · rbirine tanılan, herkesi güldüren, 
muhtelif vakayi ve hadiseleri perde
de canlandıran, bilmediğimiz bir çok 
şeyleri öğreten, senelerce süren ha
disatı bir filme toplayıp iki saat gibi 
kısa h "r zamanda önümüze koyan, 
bir çok ibret dersleri veren sinema· 
nın zararı ne olabilir? 

Dün) nın her tarafında mahalle 
aralarına kadar nüfuz ederek beyaz 
perdesini kuran sinema, memleketi
mizin de en uzak yerlerine kadar 
erişmiş bulunmakla, fakat, bir fark
la; işte b 

0

zim tahlil etmek istediği
miz püf noktası burasıdır: 

Haftalık mecmualarımızdan birin. 
de bir karikatür görmüştüm, sinema 
eyreden bir kadının beraberindeki 

Bağlarım ha! 
Küçüktüm. Nazillide mektebe gi· 

diyordum. yolumuzun üzerinde, he· 
pimizin aşması, zararsız, aevı'mli, ses. 
siz ve bütün hayatı (bağlarım ha!) 
kelimelerini terennümle geçmif. İh
tiyarca bir deli vardı. Onu herke• 
severdi. 

Mektep talebelj: araıında, her 
hangi yaramazca, gürültücü bir ço
cuk gürse, hemen ona yaklaşır, fe· 
sının püskülünden bir tel koparır 
(bağlarım ha!) der ve çocuğun, me
seli. parmağını çantasın1t bağlardı. 
Yol da, peçesını açarak yahud da 
yüksekten gülerek giden kadınlarA 
yaklaşır, gene ayni ihtarla, ayni ,eyi 
yapardı. 

Zavallının mahallemizde, bıyıkla· 
rını fa.da yağlayıp boyayarak dirn 
dik tutan bir "delikanlının bıyığını, 
~t!ce vakti sarhoşlukla nara atan bir 
komşu delikanlıaının ağzını bağla· 
ınağa kalkıp dayak yidiğini ve gün· 
!erce görünmed:~ğini de hatırlarım .. 

Bugün ayni adam gelse, dünyaya 
bir baksa, acaba kimleri, nerelerin· 
den bağlardı?. Yoksa dünyamızda 
zırtapozların çelik çomak oynadık· 
!arına bakıp: 

- Böylelerini ben baf layamam .. 
Hasan ağa neredesin! 

Diye mi bağırırdı, dersiniz?. .. 
Dost böyle söylerse 

küçük çocuğu, annesine: Mussolininin nutkunu, dünya tah· 
- Anne, ben bir daha sin~maya !il ediyor. Almanlar da bu meyan· 

gelmiyeceğim, bak, hep bir erkekle da şöyle demişler: 
bir kadın, durmadan ·öpüşüyorlar, c<- Şimdiye kadar hiç bir şef, 
ne çocuk var, ne de oyun, ben:m ca- Lu kadnr doğru söz söylememiştir.» 
nım sıkılıyor .... . Diyor. 1 · 

Bu basit ifade hakikatte pek mani- Doğrusu ya, .taly~!a be~ bıle •:· 
dardır. Hic bir ebeveyn, evladına 1 <l~m .. Dostlar bıle boyle ~oylerler , 
muayyen bir yaşa kadar aşk \'C ma-{ ngya~e ne ~e~ek ~alıyor· 
cera romanları okumasına müsaade Ehıbb:ı ~ımcı yagmada 
etmez; her çocuk mukalliddir, her mclJhud eyler adayı 

M. Esat Bozkur- 3000 Çuval kah- Küçük kızları 
tun ~onferansı 1 

, ve bekleniyor kaçırmışlar_ 

ı ·<ı. 'Mtı"'rafııı. ·era mnkamı tarnfın
ılun ici. r ·li sekil<le ,·npılma ·İ\ 1,, "gl<'
r·n \'tiı üttilt•bil r fr1ni izah etmistir .. 
Bu izahata. göre hüdc"<le hastnh:me Ye 
,elctt•plerl muallim mnsraflnrı rın do-

çocuk meraklıdır, gördüğü her şeyin }I iicla gost<>rme, in fisaı ı • 
izahını ister, sebebini sorar, ebeveyn izmihlill lıir yerde 
de bu sorguların izah=yıe mük!?llef
tir. Bu halde yukarıki sahneyi 
ana, evlada nasıl İzah edebilir? 

· ı ı ı · ı l · ı Asaıı ... l>rd(' 316 ıneı sokakta Acl m 
.\.n l"' hul<( k f.ıkiiıtesi profe..:örti 1.ııtaıı > ı a ge mı.: o nn un ııılı Cl!\ tl <ıglu •ı·, •ızı" '~Z'"ll ııis·ıı1lısı '.\fohm<'tl 

k' 1 J ]· } • d "000 Çll\"I İIC"l·ı • • • \.J .,.. • o;• • .1 hmud Es:,t Bo1.kurl taı·nfııı-, c · ın · ~ '~ 1
' c 1en .' "h . ' · ~f ı.;: zı ıa \ mnııdıı Bediavı k.ıçırmıs \'{' 

wuıı n·ıll\ •\ i s ılonunda ~a·ıt r ·t \'t.'kı 1 tınce ımır 1 • yacınıı t -, t 1 k 11' ··1 . t' 
17 .o eh ( ru;·k milin t~iliği) m"\Z~t- ı .. k ('dilr:ı·~tir. Bu ku~vcler. ?ı~ilmiizde. tı.. u ara u.'. ~ve~~ ~"r' 1~.~ş .ır .. _. 

ı · ·ı k · F' ı ı·ı h·ıft·ı i••iııcle lzmır 1retırılı:c• k \"l' * Asan oıde .... o.> unc.:u ı;ok.ıkt.ı 16 1 0 r \t'l"l ~c~ ·tır .• u ce- • • v · " . . . I· ~ı· R Ala. R· 
u i.ııı nırıldı ._ıaı·ıı hnlkın ihtiyacını km~ılamak ı~:n cll'I - nurnaııa .ı otl!ru.~ ~~ ı ıza .n > r' :ı· 

} . ı pin -.ıw:ı çıkanlacaktır. mnzan kızı lu ~. ında Mer,;em Raıa

"·---
B. Ce a I Bayar 

bu-

----o---
VALi MEKTEPLERDE 

\". l H. Fuad Tuk,.,,ıl, dun Kiı7.ım
p;ı 'l .,,, (kuluna vıder k tctk:ht..! bu
l ıımıı . ı.;ımflnra g-ıtm·~. der:sl"l'İ din
lı 111 s ' ' tal llt'\e p,ılJer sorm•ıc:, nlclı-

ı 1:e\. ..nl,ırı memnun kalm.stıı·. 

ZEYTINYAGı IHRACATI 

dumuııı kaçırmış. ' kaıaıımıı;tır. 

KIYMETLI 'Ki ÔGRETMEN / * Öd •mişlc Yenice ko)ü11tL :'.\Ieh-
m d Çalıskı.ıı, 13 ya.,ıncla Ha~ riy~ Ti
r J.yi zorla kaçırmıs ve yakalanarak Bu s •ıı maarif \ ekfıletincc. ':ızif' 

1 rini m ıtadın ff'\ kinde ) uk ... :_ık lıir 
n uvaffol\lv<?tle if.ı cttiklerincl n dola
\'! takdirn~ıtne il<' 'altif olıırı,ııı mual-

1
1 'llier : nıı-ın<ln. K:ırsı. alcı. 111allinı 
rr ktelıi hns v:u ,Erek törü w ,im) n 
muallimi bayan R srniye n ı' -ı n il 
hılıii) <' munllimi ba.\ mı \lir ·11:11 ele 
~ •ılu nduğunu hal. r ald•L l'ıı ı.ı,·rr·' ti 
muı:llimlr ı i, lıiz ele t, brii\ c(I l';l. 

UL.IJM, 
K. S. K. S. 

n lli\·eye· \'eril mi tir. 

Ti/ ı ,·ızltkl<ıı : 
Gaziler cadde ·inde komurcii dükkı1-

nıııda l\l.ıhmucl oglu Halil Zı) mı ıı. 
Cıladaıı d<'\e ilt.> komilr g .. tirc·ı :O:iikl'i.ı 
oglu ı 1uh.ıı-r€ı 1in eŞt'k uu•riıırl · uuran 
Lnı· hıı n ~ "ııi ç.ıldıgındnn tutulmu~
tur. 

kunu lml\ acnl , diğ •r ma"r.ıfüır<la 
ıiinıJ,iin o1nn tasarruf y:-ıpılacaktır, 

B. Şükrü Sa~ ar. Yilfıyetim;zılc ne 
L"r m J,tl'p, ne dt- ha ·uıhane kapatıl
ma ı m ,, z·•ubah olamıyaeağım ..;öyli. 
,. rek: 

Bir rezalet 
Vaziyeti düşünen bir çok memle - Durup dururken batımıza bir 

ketler, sinemayı çocuklar için bir kürtaj rezaleti ~ıktı ve i~in :ç yüzü, 
mektep haline sokmuşlardır. Çocuk- güneşe serilmiş, kirli ve yaş bir ça· 
lara mahsus sinemalarda yalnız ve maşır gibi, etrafı kaplamağa baş • 
münhasıran çocukları eğlend=recek 'ı ladı .. 
ve diinyada olup bit~nle.rden onların Is ·1 ·n Tıngırcıyan mı Mınaırcı· 
· · k fT 1 ·· T m nı ' • 
bış.ılnhe ya .. ıybaca. . ı ım ekr glos~e~ı dır, 1 yan mı, ne olduğunu bilemediğim b(r 

- Hiiliiıı arkııdafilıtrımııı hi . .,;siyatı- 1 • a.ss~. _ug!"~ m~~~e~ erımız ~ doktor (Samatya Güzeli) denilen 
a tt'rr ıman olnrak arr,edıyvrum. « bıyoloJ1» ıs~ıtıı' verdıgımız dersı 1 bir Ermeni dudusuna gönül vermit·· 

( umhurh et idar<.'ı;İnde ~ :-ıpıla ılar bo- çocuklar pratık olarak beyaz perde- Tıngır Mıngır derken sevdanın ale
zulm.ıı. Daha il ri ini, fazlnsı~ı ~"{ ~- de \'e. ze_v~le öğr~n!.yorlar, coğrafya 'ı vi, bacayı tutmuş güveci hazırlayıp 
m. k İ<'İn hamleler gö tennemız -.:azı- ve tarıh ıçın de buyuk yardıma maz- fırına vermişler ... Vermişler amma, 
f •m'ulir. ' h?r oluyorlar, ve, ancak A muayyen bir küçük 1cı:racı gelip Samatya gü· 

Dem istir. jf b_ıl~ ylaş!an .. z:onr~a ve hattab mi uayyen 1 zclinin karnına yerleımiş .. Bire aman 
ı ım er·ı gormege mezun u unuyor- I ? 

B. Ekrem Orun, meclisi umuminin lar. n° yapa ım · · 
rnıim,ı i ·abetıi kurarlar nldığıııdaıı Bizde de senelerden her: mesgul ı Kovalım kiracıyı, batka çare yo~· 
1 • h>$H) •ı k ~ midata esns elnra!;: f'VVel- olunduğunu duyduğumuz hu me"vzu Hemen, Çıkrıkcıy8:? ~amında bı~ 
1-ı ::ıene \ arıdatıııııı aluıma:>ı 11.:~·p et- daha fazla imha! emilmemeli, canlan-' do~tor bulmuşlar, kurtaJ ya~tırm ... 
tigmi, bir ı;cbep mevcud o! ırsa cı \ a- dırılma zamanını geciktirmemeli _ lar .. Fakat ınezarcıyan gelmıı, kızı 
, "t bttııu cz.vid etmek miimkiin olacu- alıp cennete götürmüş .. . yı~ ... 
rını b'ldirn.'i .' hat:ı~ a düsiilm mesi A. E. Ne oluyoruz yahu!.. 

~aııuı~ hukuını rı d.~smn çıkılm_ama- r " Aık haatahanede başlamı§ .. Atık 
... •1oktaı nnznrıı ı muclııfna etmış, e- 1 b" ...ı. kt d Çocu-u alan da 

' ,, 1 ·r 1 1 1 t ki" y • Ek k o an ır "\.o or ur.. ı ıı \ ı. ı ı. l• u:ıc l1 \,;a ın a e ı- b" d kt H d ae bı"r hasta• 
ı. h" t 1 d - .. ' enı me ır o or.. em e .. ne 

il, u 1 ma '"<' l 0 ma ıgını !-.O\' t· hanede ... Şahitler dinleniyor; çoiıJ 
mi . k. z ı'.mlaJ, · t kilatın \erg: talı- -Be.ı tarafı 1 nci .ahifede - doktor .. Tıngırcıyawn, Çıknkçıyan. Zt:\ t m.ıl-('ı ihrncntçılar birliğ: icla

r h ~ 'ctı uıı el ihracat \"C idhalfıtçı ~U\ al 
bı. iıd ri ımumı 1 fıtibı B. Atıf lna- ---

l ,.,ilı Lnı 'uzd 80-90 a çıkardığı hal- fakat i•te dallı budaklı bir rezalet!.• " O h • J • " yan eden uz.un müzakereler netice- ,. 0
• O pı~gram, . ,03 .ıJaıı:s •1 K?r erı, 1 el... t.m'rttcki tesh11<ıtııı yuzde ~~O ııis- Cafeeeer, bez getir!.. 

ı ın ı i ig ıd toplaıımı.,, satılan 208 Ec:. banka ı. 
5000 ton zeytınpgının tc\ zi liste.si- 39 A. Mayda 
nin hazırlanma iyi.! meşgul olmuştur. 

33 8 1.., l ll k II f f gr l (pi ) sinde kararlar alınmış, geç vakit • ~ 1 ııı : u 1 pro < m . • , etınc iblıığ ccl bildigini bilcl'rmış, TAŞLAlı 
5 ~\l<> 9,00 '\ k.ıdını ~ ) e?17k }~st.eclı, biıı.ı\:na 'e) h teşkil.ıtın değiştil'ilmc:ıi belediye daimi encümeni toplanmış I 

c ki çliriik ı.,,:JO pro!;l'rııın, 13,~:... nulzık:. I urkç; mut.ıl aı;ını beyan ederek lıu sene orta ve ekmege 13 kuruş fiat koymuştur. 1----------------
23 50 
5 

20 

Gelenler, gidenler 
17 P. Khhk 
13 ÖıtUrk şir. 3:.J 50 

20 plaklar, 13,50 aJaııs habcrlerı, 11,0.J ,ncktep mczunıarından ayda 70 lira .. · A k ~ v • t 
33 50 md uz.k: TuıkOçc pla.kk·Iar. programıhnın uc:retlc ~ah::;~ldar i::ıtıhdumı \C fazla Dün, belediyer:i~ ha:urladısı ye- 5 erJ azı ye 

cvamı. 1 ı .. 2. mUzı : }· yuset cum_ ur t.ın:-ıilat j apınak için biıclce ..:netime- ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
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.\fyon n bu u Bn. :.\fclwurc C:ü- 2~1') 107 
\ ııç, ök c •ıı chr;miZ<! &~lnıi:;;, Aııtnl-

:ı nı •sıı J!.ı. Tt rkfrn Ör:-, Ankarın•n .,.,. 6 ı 
• _,, 1 l 

~~~~~~TE HALKEVI AÇILMAI 
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lmııdosu (Şef: Ihsan Kuuçer), lv,00 . h' .
1 

. . kl"f t . ni ekmek tı"pi Anafartalar caddesin. dil 
1 muzih: Op rcl ımrçnlnrı (pl.) 15 :~o n.ın ıs.ıl.ı J} et vcrı ~ı .. ı;ııu le 1 

• e mış- de 653 numarada fırıncı Süleyman ltnl:\ un v<ı Alman tebliğleri, meydan 1 
• ' ' wll'. Hu m \ zu uzerıncle CJ>eY soz söy- ı o ta\'\ a re ile hangnr \'~ binaların tah· ımızık: Koıı:;eı· - Ankarn dev et l·orı · Iennıiş, IJ,ızıları t(! kilata dokunulma- Co§kan tarafından çok nefis şekil- !"İp c'cİildiğini bildirmektedir. Bu telY 

l'I"\ ntuu ı ı~Hı.ııı naklen, l 8,00 P · 1gı a•l1 ..,1 dogı 1 clmıyacagını be~ an etmiş, ne- de imal edilmiıtir. Renk beyazdır, liğlercle ekseriya hakikate uygun rıı• 
Hs,0

3 ~rnzıl,: Hadyo c~z ork •,tıı sı tıcı de vali de mutale,ısını uild:nniş ve lezzet tamamdır, ekmek de iyi yu- kamlar \'erilmediğini clilşünerek bunıt 
( fbı:ı hı~ Özgur u.laı• sıııcte), l8, lO l> c dv !ine dı hı! kndroların <leğişti- gurulmuş, iyi pİ.§irilmiştir. pt>k inanılamaz. lngilizler bu harpiC 
ımızık: Ş.ırkılıır, 19,00_ kon_u~mn (gtı- rilem ,; c •gi, ancak tip kadro üzerin- 13 fan·:u·e km·betmislerdir. Fnkat SÔ 
ı~~ın me: eleler ), _19,fo muzık: Hali, el bir şe,; y.ıpılabileceği anlatılmıştır. Ül\"\·a·r~lik bir. kafile· için, bu netice 
turkulerı, 19,30 aJans haberlerı. 19, j5 Bü le nin 'anzimi c ·nasında bütün bu Valinin beyanatı bii: muvnffakıyet sarılamaz. Haı11-ıniızik: Had) o fasıl heyeti, 20,l !i r:ıd- noküıların bUdc:e enc:umenince nazarı ( BAŞTA RAFI 1 NCf SAHiFEDE ) gar ve barakaların tahribi c c 
) o gazete i. 20, ~5 muzik: Karı~ık şur- dikkntt• • lınması muvafık göriılmüs, hiyelerımize toprak mahsulü ofisince muhim değildir. Çünkü tanı'' 
kılar, 21 ,15 konu.,ma (kitap ıma.ti), husu~ı cnciımeıı mazbatasi) le takrir\ her •mn muanen miktarlarda buğday ruzlar c,;nasında böyle )'erlerde 
21.30 muzik: Radyo ·alon or!, ...,t:-aH t hlif.erin bu <>nciım ne gonderilmes; \t'ı ilmekw idi. Bunuıı d"ğcr bazı na- hın·are bırukılmnz, in an bulunm~t.· 

K.ı:i. (\ iolonist Necip Aşkın idar·..,ind•'), kulml clilmi.Jir. h":ıelerı koylerimize ele te,.nuli mzım Mevcud tayyareler, meyclıııılard1a l:~ 
K. ~. 22,30 ajans hab<'rleri, 22,50 kon.ışına Talebe"n.-.: ıı 1 me\kiinde metruk. , muv.Lfıl~ görülcliig~ ünden m'.lr+ın ip- dıvar ve kum torbaları arasına a ını ' -'> ,.., 

';":: öO t 1 "' k t <leıı r. ( ngili.1.c<' - yn nız kısa. da ga ı..ost'ısi)- mehtep b;n,ı ·ııl<l ait mermerl~rin ça- ticl:ısınchın itibaren buralarn ,ıa tan- lıu suretle tay~ Hl"('ler, anca c~ 
1
: 

le), 22,50 milzik: Cazuand (pl.). (.saat Jıııınakta oaluğıından bunların derhal ırn satışıııdnn buğday \ ı-ilteektir. tam i~ab<>t nıkııhulmactan tahrıp 0 ıı 
:?~ ~~ 23,HI a kndaı y.ılnız uzun dnl~,ı il'). ı-atısc. \~karılma ı hakkında 11 ... Iurad 'l'uıistliJ, ~ol1nrdan ihale e- ınnktıın masun tutuhp·lar. Meydand.

1 i :,2:; 23.:ıo y.ırınJ..i progrnm \'e ku- ııı.ırııı teklif" oktınmus, bazı muna- dil<'ıı kısımlarııı in aı-,ıııa devam tııhribal olur.sn. hu ' Ulıiİ amele kıtnln~. 4 paıııs. k.ı nlar olmuş. ııeLic de lıuıılıırın ~atışı edilmekted'r. A falt kuplama "çin taş clerhnl faaliyete geçel'ler ve o \'.ak~ 
11•••m:=••lill::mmı•mlİİllilll••••••••ill••••••••-... , biıı ının \' malzeme iııin muh.ıfaztısı, ıurmn makı · , bunun teferruntı- .kaclar hıırnclaki üıy~·areleı-, baş~r. "''\. 

Jr"..I ınemu 'iln Q ll garıs an tine gid Jme::;i ht:ı usunun \İla,Pt ma- n, talip olıın bil' fırına ile de mıılrnve- bardıman, oir muvaffakıyet snyılıı· EL HA n ARA s . d 1 B 1 • t mr ull riıı ar:ınma. 1 \(' t cziye i c:he- yeııidt•rı ılın. ga te. bbu.s el tik. Bu- <lnnn inerler .. Ynnı, ~foltadakı b<>fl 

"""'""""'"""'""'"""
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"'"' ( BAŞT ARAFI 1 NCi SAHiFEDE ) hı.amına bırakılma:-;ı muvafık gortil- 1 akdetm<>k uz<'r<'yiz. maz. 
BUGÜN MATİNELERDEN iTiBAREN mü . h.ıftn\a salı glimi toplanılm,1k ii-

(; z il v"ııt X fa tine. HarikularleliğinP. nsla do) ,ılnı.ız dıgını \t' bJ memleketin harbe iiriik- · t:ırııflıgını ıHlal etmek nİ)etİ!'ıd olma_ z ı· L' Jc; \l' -ıoıı V{'rilmiştir. Tayyare sı·neması Tel. 3646_ 
iKi ŞAHESER FiLiM BiRDEN lcnmem ·~ini temenni eyledigin" :sbJ le- x 

-ı- nıbtir. Yunanlılar 
• Rcnclell, yuzlerce ve belki de binler-

EL VEDA GENÇLiK ce Almanın sivil olarak Bulgaristana 

Bu hafta iki mühim film birden 
Fransızca sözlü 

F ANSIZCA SÖZLÜ girdiğinden suphe edilemiyecfğin: ve 
bt.nhırın miıt<'hnssıs \e Bulgar ordu
t;unun meşru muallim ıh ti~ acıııdan 
fuzla olduguıı u ilave etmiştir. Elçi, 
Buıg . istanı ancak bu memleket Al
nı n kontrolü .altına geçtiği ve
yrıhud muttefikl •re karşı yapılacak 
har'kat iç"n bir us olarak kullanıldığı 
zaman t rkedec ığini öylemis ve: 

Yu atanlar Robert Donat 
-2-

B l LL UR KÖŞK 
TABtı RE~K LI 

Grecr Caıson 

Yarat nlar _ Judy CARLANO - Frank MORGAN - Jack HALEY 
I k Jl, ldn en on ve eıı müh!m harp hnl.ıerlcri 

Seanııar. HlLLUR KÖŞK - :J.30-7.30- da bnşlar 
y • ELVEDA GENÇLiK - 1.30- 5.30- 9.30 da 

Cumartesi 
I>f KJ \ f 

paz.ar günleri l 1.30 da ilave aeanıı 
g 111 ılk ean~hırda ucuz fıatla iki filim. 

- B n hareket ed rsem, Bulgari -
t.ın h.ırp ahne i olmak tehl!kc,;ine 
maruz kalacnktır. Bulgnrları böyle bir 
hal<leıı korumnk için <'limdt>n ge]('n 
her ·e\'i yapacaırım. 

Demiştir . 

( BAŞTARAFI 1 NCİ SAHiFEDE ) 
IHı~maıı hıl\ a kll\ vetlcri, Ege de

nizind ebir ada mmtakasını b•mıbar
dımaıı etmiştir. I!as.ır yoktur. 

Atiııa, 28 (A. \.) - Yuna•ıistan
dı.ki İngiliz han km·yetlcrinin tnb. 
)iği: 

Lucat' koyu civarında toplu bir 
halde bulunan motorlu nakliye vası
tnl.ırı \ Sieride nskeı•1 ka,mplnr tize 
rine tam l aue-tleı· ka \"dedilmi tir. 
A vloııya Cİ\ aı ında bir düşman gam-

1 - VERDi ve AŞKLARI 
Cihan san'atki.rlarının hayatını aşklarını - eserlerini gösteren :ırtiıtilı 

ve muzikol film 
Oynıyanlar: GABY MORLAY-BENJAMINO GIGLI 

1\IAR1A CEBOTARl 

2 - KİM ÖLECEK KİM DÖNECEK 
Fransızca sözlü, heyecanlı - meraklı sergüzeıt filmi 

Oynıyanlar: Chester Morris - Lucil Boll 

bott< ile bir diısman ticaret vapuru Kim ölecek 2-5-8,15 
kafil<> ın<> de muvaffakıyetle taar - 1 Oyun aaatleri 

ruz edi miştir Ta~ynrC'lerimizin hep ı •~~~~~~~~V~e~r;d~i~~3~,~~.~~'~3~~~~9~,4~5~~~~~~~~~~~~ 
si üslerine donmiışlerdir. ı 



.~ Mart 1941 Cuınart<:si ( A N AD O L U ) _ SAHİFE: 3 -· 
:·······;-;; .. : .. :-::---------------,-----------------~----------------------------------------------------------... , .................................................................................................. •• • I 

1 · v·ı " t· o · " E ·· İzmir ahkamı şahsiye sulh hukuk , ı bc.t di ,( . ·ııdcıı: 

.ı %mir_ Le .. ,a ..,.,m A .. mİrlı·;ı,; llAn/arı:_~ zmır 1 aye 1 aımı ncume- başkatipli"ine: 1 - Karatil!? üzerinde :)0.1. j0;) 
...,: • 5 ' U Huli tnsfiyedı· bulunm· o u ! n • il U) ılı :-.c..k ki rda adı dö~em yaptı-

"•• '"········· · = nı·nden l r l d ı - a k l:t . ............................ ................. ...................... .................... . . ....... : Hnkkının n1uta.;~.rrıı olduğu p., l"i ı mu ı, { n cı ı mu tir ügün e ·i ke-
,. nur Levazım Amirliği Satın Alın& Komisyonundan : menkulden tapu kavdına 7uı·• t7',•ir. if \(' snıt am" i V<>Çhile bir ~y miicl-
Cuısj l\Hkt:ırı .\1uhnmmen bedeli J{nt'i teminat l j !:141 tarihınden itilıarf'ıı yirmi gün müddetle kapalı zrıl'f ıı:-;uliyle ele Keten çar~ı ıııd~ 1;:1ra :~4 'llltrn•ı "· det!> pı z rlıc:.ı. bırnkılmıstır. Kl'şif 

ton Li. Kr. Li. Kr. eksiltmeye cıkımlan i:;: Efc:;:-Selçuk-Arnpçı yolunun 12 ı 500_26 ..ı 46v le 536 cilt :">.\•arak 90 te~rini,,. r.i !>2C lıed 1 ~54 lir, muvakkat fomınatı 6 ı 
.....__~ 

~itine 10 1200 0o 630 oo 
~ ercernek ıo ~500 00 375 00 

Ohut l 0 ) 500 00 225 00 
Sadeva· k ... gı 5 8000 00 1200 00 
~/ı·u Uzüm 10 ::ooo oo 450 00 
A akarna 16 ."i250 00 787 ~o 
ı{Pa şehrh"e 10 ~:500 00 G25 0-0 
S Ulgur . 16 ~450 00 i)}'j 50 

1 abun 10 ·1500 oo 675 00 
- Yukarıda miktar cin· ve muh.1mmen bedeli ile k:ıt'i t~ıinat 

b rniktaı·Iarı yazılı dokuz kalem yiyecek nskeri .ev~n.fta olmak ve 
Unlardan sadeyağı makarna ve sabun kimyahaneC€ tahlil yapıl
n1ak ve 14 gUn zar:fltıdn defa Ln tümen anbnnna teıtlim Nülnıek 
Şartiyle 3-3-941 cuma gUni.I sa :ıt 15 de ihaleleri ayrı ayn l\Iaııi-
sada askeri satın almu komi.s.ronu başkanlığına mUrnc:uıt! arı 

15. 20 25 l ........... 
l:t • 
ı rtıu- Levazun Arnirliii Sa tan 1ı;ım~ KomiavonundJln : 

- 3-l\1nıt-941 pazartefil günü s: nt 15 do yirmi hin kilo gıı'l. pn -
2 zarlıkla mlibayea edilecektir. 
a Muhammen bedeli 4450 lirnclıı·. 
4 - Kat'i teminatı 668 liradır. 

- İsteklilerin adı geçen giin w ~natt:ı teminntlnriyle Mani~da 
a~keıi ~atın alma komisyonu bn~kanlığına müra<'antlnn. 
~ 15 ,20 24 1 

l lllır kvazım Anirliği Satın Alına Komi.ayonunclan: 
- ~~keri ev~ııflcı kırk ton kun• F!!. uly:ı 8 !1/!141 · Çarş..'\mı,.~ gü-

2 1\ııu sant 15 de ihale edilmek ilz.c: e p:ız:ırhk1~ ulınncakt ı·. 
~ - • luhammen bedeli ıwoo lir:.dır. 
4 - Kaq teminnlı (1500) liradıı·. 

- .lliteklilerin m·ssf \'C S<.>raiti gi•rmc.k \'e pazarlığa i~tir:ık etmek 
tlzcrc teminntlnı·ivle birlikte :\Ianicacla Aı:ıkeri ı>atm :dma ko-

... ,~nis\·onun:ı müracnatl:ırı. 21 25 ı 'i 
:trn· ı 11' kvazırn Amirliği Satın Alın~ Komisyonundan; 

- ~skeri evsafta olmak ,.e kim, ::ıhnnece \,ahlil yapılmak 'le- ı.t. 
J{Ün zarfında defaten Himen nnbarına t.e~lim edilmek :ı·ırti:de 
ı oooo kilo ahun 3-:1-flıl] cu rrn gilnii <:aat 15 cif' p:ı.znrhkl:ı ·~ıı. 

2 ııac3ktu·. 
., - Muhanım n Le-deli 4500 lirndı:-. 
4 - J\at'i teminnt.ı 675 lir:ıdır. 

İsteklilerin t('minatJadyle birlıkte • 1 anA·.a<ltı s.1tın :dm.ı ko -
........... misyonu bnşknıılığına milr~c:ı·ıUan. 16 20 2.il ı 

l:tlQ' 1 j 

l ır t .. vazım Amirtiii Satan A l•11a Komisyonundan: 
- Be herin(. 950 kt•ruıo: tuhmin l <lilen 5000 ııttdet baitanlyt,- teklif 

edilen flat )Hılrn lı gbrüldOğüıı l' en pnzarlıklıı ek iltme~i .:~~-!'41 
.nlı giinü -aHt 16,45 <te top): nede istaııbul Je,·:ızım ~mirliği 

2 satın alnrn komisyonuııdn ynpı':ıcaktır. 
a - ilk teminntı 3562 lira ('ili kuı uo;;tuı·. 
4 - 'N'umune--j komisyonda görUJ('lı"lir. 
~l<>teklilC'r belli ;;u:ttrn komisy": n gelmeleri. 

\ını~ l~vaz1m Amirliti Sahn Alına Kon;ıi•vonundan : 
2 - Beher kilo~uıuı 48 kuruş l<'ll}nıin cdiL•n 44 ton sabun alıırnr.nktıl'. 

- Pazarlıkla ek1::iltmc'\i 4-3-!l41 "alı gilnti . ant ı.·,,ao rlu to}1h~ı-
nede istanbul le\'azım :ımi: li!'i "atın nlmn k(lmbymrnnd •. y:.1pı-

·ı lacaktır. 
4 - ilk teminatı 1 :>84 liradır. 
G - ~rtname"i kom;"yonda ı.,rörül 1)ilir. 

ı-: E<\~kliJ,.,riıı belli \'akitte kom" • ona mftrac.:rntl:.rı. 
1:ınir Ley . ..1_ 

Pa •z.ırn Amirliği Satın Alma Kom u yonunu.-.n: 
94 1 zarhkla 2500 ki1o kuru ,..0ğan satın :dınacııktır. Taliplerin 3-:\11•rtr 
l'tlıı t1z~rte i glinU -a.at onda kışlacl: .. znıir l~\·azım amiı·l!ği sutı.n ~1-
-- onuıo:yonunn miirncnatlıu ı. 
h .-:-----.:.:.=~.....:..~-----------
! ll\ır l..evau.rn Amirliei Sa tın A lma Komisyonundan: 

- 45 bin kilo pençdik hoS<"le w 22,500 kilo kundur:ıhk .---: .. ı ,·;ı-
2 keta alın:ıca.ktır. 

- Pazarlıkla ek~i tmc:;i 4-3-9·11 .alı gliııli :-.:ı:ıt ı;ı, l ö de t·~plı:~
necie lııwıubul ln·azım amidlği . ~ıtın alm:ı korni,yon111Hl:ı . :1p1. 

~ lnc~lktır. 
- l'ahmin bNlcli 22!J,875 lirn iıl. leminatı ı 2,<i-13 ~ir:oı yet m:~ ı ('; 

4 kuruştur. 
~ İskklilerin belli s: ntt.a komi.•y.ına n:ninı..caa.tl:ı.r·L 

~.~~ir defterdarl.ıe'tndan: 
X • l'ıiulıammeo R. 
'tı· ısu K Lira r. 

tc· -
"' (Bil'inci Kar:..laş . l, Huhilıal>a ı;oknk t>l\l ada 33 

4&G l4 p: ıı:ıel mı )1. :M. 2 k~ıpu numar:tlı arsa 
<Birinci Karataş M. Ruhibaba soknk 6i9 ~da.. 30 
(3 pıu·ı><!l J4ij l\1, l\l. 4, ı kapu nuınuralı arsa 
Wiıinci Karataş M. füıhibaba ,.;okal~ 61!) ada ~ü 
(5 ı>arsel 166 M .• 1. •1 8 kapu mımımılı :ırs~ 
(D:ırağaç ıı;ıi No. 'KöprUcu sokak 1417 mı~. i>:l 

~~ (l p:ır~J 11 l M. M. 24 k4Jm, Sfl taj • •o. lu :lr:>:ı 
(Kahramanlar 1396 No. Gii\"eıı cııclch.>8i ~okak 2.i-0 

l'fo tınıo ada 20 parsel 80.l'lO )1. ~I. 11 t.aj No. 111 hane 
( Uınurbcy _ Şch!tla ca<lcl~si ı;ı:.?O :\o. hı top. 2~75 
( ruk . o kak 141 O :lda 1 par:-el 227:i 111. 1\1. l 27 

171 (reni 125 rnj No. hı :ır:-.'ı 
1 Darağaç Ş(.'hitlc·r c·rı<ldcı-·i "obk 1407 :ı .. la:: Ji:ll':'C'l (')5;) 

172 (8GG l\1. M. 137 y ·ni. 1~1;) tni No. lu nrs:ı 
U.:ınuı l)(•y M. l rn l .. ~o. Piyr~rlc ~k:tk 1441 :ala ı o;; 

•ı. ( l parsel, 21 O :ı.ı. M. 2G ~·t-nl, 2P 1 tuj • ·o. Ju ::ır~:l 
(Tep ~cik ıırn hall<>si 1139 N<J. : u piı·ina cıknrnzı ~:().(ıG 
( okak ~026,6 l m tre murabbaı pir:ııa falırika-

ı~:ıı- (sınd:uı mtıııt..uı·p ch,fblll~l 8 l haz.ine bis~C'si. 
~I) 

iti 

174 ...... 
4i'j üe"eli köriın<lt' 9H10 1\f. M. IJ"lil No. hı b-:ı~ 
ııG De.veli köyiiııd .. 25 clt.iıı(inı bilM ~um:mdı bağ 
177 l)eveli köyünde ı ı !>47 M. murnhb:ıı biLI\ No. lu bnğ 
1i'ıı heveli kö.' ünde 13 dönüm billi No. lu bnğ. 

( Osmani.) e .sokuk l\ıırn<>! man oğlu hanı ibt kn

281 
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\'ıık. (tında 26 2!> numaralı od:ı 
Q~{'likcı~ıcla yıııılı 9 pnrca enı\'ulin mülkiy.etlerl \'e 5 ptm;a Pmv~ıüıı bir 
; l'ııQ ıcnrı J)('Şin parn ile 1 3/941 t:ırihiııden itibm'<!n 17 gün mlillc.let
~ 1 {t~a~·cdeye konulmuştur. İhaleleri 17-3-941 tarihine milsadif paznr-
1 ~ <l uıın sant 14 tedir. Tnliplerin muhammen bedelleri üzerinden !'ilzc.lc 
~ Poz~to akçesi ya.t1rar11k · vmi mezkurda milli ~mlfil< mUdlirlii~Unde 

kkıl sntış komısyonuıı:. ınUr:ıcmıtJ:m ilan olunur. ı lG 808 

~~maltı tuzlası Müdürlüğünden . 
ı. ıf bedeli 4168,67 lira \•e muvnHat l<>minatı 312 lira 65 kuruş olan 
~~ıız dahili :su tesis:ıtı t>ksiltmesi talibi zuhur etmediğinden 15 giin 
~it' ~mdid cdilmiştiı·. KEsif, şartname v.e projegj her gün l\Ifülilrlü
;de ve lzmir Ba.._ lüdUrhiğilnde görülebilir. İstekHJe.rin ihale gilnü 
. 3 941 Çıu·15amha gilnü saat 1 l te :\Ji!cllirlilğiimtizde müteşekldl ko-
lı1t· d .. on :ı hazır bulunmnlaı1. 2ü 1 ( (726) 

k ·ı 1 · tnrih hncı veli ağa nıkfındnn ·cı re lirn ü kuru!i uı. Taliplerin teminntı 
·ı omctr< erı nra:-;ındaki ikinci kısmın toprnk t€svi.\·.e. i, şo:-;a ,.e sınai ima- teyinli 41-39 eski \"e 3 ypn: kRpu nu- iş bank m yatırnrak makbuzlnrh-
hlt iııı5rıntıdır. maralı dört duvn1 ve sac ken •nkl. le pazarlık tarihi olan 3-3-940 pnzar-

2 - Tahmiııi keşif lx><lcli -10:-\087- lirn 9 kuru~tur. kı ·mt•ıı arsa hnlinclc ve 800 lırn TU- te i günti t lG da <'nctimt:>ne mürn-
3 - Kc.)f C\'l"akı turistik yollar mıntnka müdiirlüğünde mc\·cud olup luımmen kıymetli fe\kaııi H 'uhtani cnatları. 

isth·cnler parasız olarak suretlerini nlnbilİı'!eı·. mağaza ile salhan' maha 'lp i em l'- 2 - Otobu5 : letme idaresine Bi.Jo.;-
4 _ Eksiltme 20-mart-94 1 tarıhindc pcr*mbc giinü :-;:.ınt 11 de İzmir riye sokağıncla acla 1727 par ı 22 iug '1 g dj J 111otorl ri için 100 ad,..t 

taj 135-143 numaralı ''<' 200 l · ·,ı nrn graıık \ atagı atın dmmn-;ı, yazı İR· 
vilayeti daimi encümeni odn:sında kapalı zarf usuliylc yapılacnktır. hammcn kıymetli haran C\in ı:ıcık ı 1· mud•iliıfrundeki surtnamesi yeçhi-

5 - l\luvakkal teminat mikbrı -G70S- liradır. artırma sur<>tiylc satılığa çık.ır•lmı - le bir fi) mi.ıddetlc paz· rlığn bınıkıl -
6 - istekliler i•u i~e giı-chilmek içiıı ihale tnl'ihinck!n en az sekiz gün tır. Satıs 24-1\Iart-94 l pazart .. ; g-i.J. mı ~ır. Mııhammrn bedeli 2600 lira 

('\"\"el turistik yollar mıntnk11 mtidilrlüğtine mUnıcnntkı ekı:<iltme sıırtna- nü :-aat l O da baskfıtiplik tnrnfı>ı . ,, muvakkat t minatı H15 liradır. T.ılip-
mcsincle yazılı ehliyet ,-e-;iknr-:ını nlncııklarclır. · dniresinclr icı a olunacaktır. Bıı , tı- 1 rin +eminatı iş banlmsına yatıı·nrak 

t şa her iki gayri menkulfin mu ham - maklıuzlc r'yle pazarlık tarihi olan :l-
7 - stekliler 2490 s:ı) ılı kanunun hiiküınleriıw uygun uir ~ek ilde tan- men kıymetlerinin yüzde :'- etmiq be- 3-911 pazartesi günü s,ıat 16 da ene u-

~ım ecleceklt'rİ ıı:arflannı ihale güııiin(le saat ona kadar vilih·et makamı- sini bulnuıdığı takdirdi' cm ço, ·ırttı- menr ımıracaatları. 5 . 12 20 l 
na tevdi ed rek mukabilinde makbuz almaları lazımdır. ı · 3 805 raııın tnnhhüdii baki kalmak üzf'rt> B •und i•i ıaı en Phrınıızd<' tek 

kat'i ihale-i on gi.ın ..;onra vani t:p olara~ imal \e : ·ı~n arz edil<> -
4 nis:ın !l41 cuma günii >;aat 10 da c k ol.ın t kmeğin h h ı· kilo~unun a
icrıı oluııncaktır. İhale bedeli rc1:in-Deniz Leva~ım Satınalma ko

misyonundan: 
Beheı· kilosunun tahmin bedeli C'in:;i 

71 kuru~ 38 santim 48,000 kilo koyun eti 
68 kuruş 70 santim :!:1.500 kilo kıı~u eti 
48 kuru~ 77 santim 850 kilo sığır eti 
1 - Yukarıda miktar, cin::; \"e u('her kilosuna tahmin ıedile11 bhlelleri 

y:.lzıh üç kalem etin 12-:'tlart-~41 Çnr::ı::ımlıa günü san1 14 ılr ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktı!'. 

•> lşl>u üç kalem etin iik te.m:nntı :1791 lirn 7 kuruş olup şaı·tıııııncsi 
hergiiıı iş saatleri dahilinde koıııis\'Onclnıı 2fi6 kunıs hede! mu-. .. 
ka uilinde alınabilir. 

~1 - Ist.eklilerin 24!>0 s:ıyılı knnun t:trifatı dahilinde tauzin1 t'i<lec:ek
Jeri kapalı teklif ınektuplnrıııı h:n-i kapalı ınrflarını en gec; belli 
gün ve santten bir s:ı:..t e,·yeliııı',kadar Ka:;ımpa .. ada bulunan ko_ 
mi,.yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

24-1-6-11 702-1~\44 

lzmir Vilayeti daimi encüme
ninden: 
J ":.1 H Jl tarihincierı itil>rıren yjrnıi gtin ıııiiddctk kapalı hnl"f u.,uliyle 

k..-:ıiltnı~~.e t;ıkarılan i~: Efc:-;i-Selc:uk-Arapçı ,\'Ulmıun 2 t400-l~ ..L 500 
kilon"H!tre~i Hra:-;ıııclaki parça He haral>e:•c giıleıı 400 metı·elik ... ubcclen 
'll(irı:kkep birinci kı..-mın, toprak tes\•iy.•:-;i, Ol'rt \'C ııuıi emlak in~aatıdır. 

2 - Tahmini kt•şif bedeli -ıa46, ü- lira 66 kuruştur. . 

. :1 - K.sif C\'rakı turistik .rollar 1111ntakn miidürUiğUııdt• nıevcud olup 
ut.yenler panı~uz ol;ır:ık :-url'tlı•rini ::ılnlıilirler. 

1 - .Eksıltrn" '.!ıJ-mart-!l41 tnrihinch.' Pt'r~nı~ güııli s:ıat ı 1 dr İzmir 
\'iliı~"t'ti ılaimi ll<'lim•'ııİ oda ıııda knıwlı z:u'f u:.uli~•Je yapılacnktır. 

ti - .\im akkat tt'ıniıı:ıt ınikturı -i!ı84- lira 2~ kunıştan ibarettir. 
6 f . ..;.te~ı:Jeı· 1.ıu iş· _girC'hilnıl'k içiıı ıhı-llc tal'ihinden en az seki:t. giin 

"\'\~) turıı:;tı.k ~·olJ:ır mınt:ıka mlldıir!Llğunr mhrnc:ıatla ek·iltm • sa•1nıı 
tı1~:-!JIH)" _r:,zılı ·hliy.?t \'esik:ı~ını al:ıc:•klarclıı· 

. . 7 - İ,.;teh.l .lcr 24!)0 :-<<l.\:ılı kanunun htikiiml~riıw •ı\ gun uir ~ekildt' 1:-ın-
" nı l'•Lci!l~l.:rı 7.:u flaı ıııı ılı:ı.c g-iintiııd · .ı·ı·ıt o·ı· k"'d·ıı· ,.1·1·,. t 1 .. . • . . ·• " • a e mı {'tmııı·t 
:l\'cli dt" ·k muk:ıb:Jiıııl-' ııı:ıJ,buz alnı:ıl:ırı laıınıclıt. ı ~ ' S06 ' 

--------
lzmir inhisarlar başmüdürlü-
ğünden: 

11ı:,1·,mizc,• >ır :ene z .. rlın<lu lzmink-ıı ı-ııtııı alınacak kuru (iz:imJcrin 
ll:tı ~ ~.mo.ıı·.:ıı·ıııllan ı,htım:ı ';! 13 nıcııdifcrlc gel "nLl.'cJ.- huı·cla incirle
.. ıı ıs.:::ı) uıılııııı Hını l' amtmı ı~ıı·ın:ı 'c ıu :ınıb:ıl'l:ıniıın 'l'aş isketeyi:' veya 
n~ıtıma lrntfal" yapıı:ı.euk ııahıi~ .! i~ıcı·ı ı:ı-,:-!M ı IH~rş1>mbe giınu ;;.aa't 
1 i.> tte ıhaıe cdıımck llZl:'l c kapalı zııı1 usu!ıyle cksıltmc.rc konuımu~tur 

.o»uhammcn ıuıJ(Jlyt! lll'l"t!tı -·>.oOO- mu\ nkkat teınıııatı 420 'lırnaır. 
:;ııırm:ı~~i .le\·n.ıın ~ubtmızdc gönilebılir. lslcklilel"iıı 24DO sayılı k~ 

ıuıı hüKtimlt>l'lll~ goı-c lıızıı ııy<ıcaktHrı tddif mektuplnrıııı, mll\ akkat te
nııımL ınal~lıuz \'<!ya b<llıku .l{ll11JH1t 111cktııphıriyJp ı;:ı.;~-!141 günü sant 14. 
..ıc kad:.ıı· lıa~müdul'liiğlınıiizdcl,j konıi~yon rei:siııe ,·ermeleri ıl:rn olunur. 
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Bodrum gümrük Muhafaza ta
buru Satınalma komisyonundan 

Hvclnını gümriik muhnfaın talıuru için (600) altı ~üz adt•t karıı canı 
dcfon diı 'ği :-ıatın nlııı:.cHktıl', Hcıdı·um çiftJik kaı·aıılık yener ı1 '\'let · or-
111:mlıtruı<lm1 lit·silm<!si iç~n nıe:ı:ııni.\·et alınmı~tJT. Tııhmin dilen bedel 
C l!l20) lir:ıclır. Eksillın~:-.i 17-~-~l I] pnırnrt~..;j günil l'iaat ıo da Bodrnm 
(,boru S!ltlll :ılmn konıiı;yontıııcln :ıc·ık PksiJtmc slll'elİ\ !e r:ıpıJnc:tkiır. 
)llı\':ıklrnt t~nıinatı ( l44> liradır. Ho<lnını giinırilk ımıhıı&ebe~İP..! vatırı
:ı,·. !):ı rt 11:111''"':.i bcdebii: Boılnıııı ,.~ iz mir giiım tik t:ib.ı ı l:mnd.ı cro;·ülebi
ı :r. EkS:ıhn .re ı.rir~uilnH'k icin i"t<'klilerin tic:.ı· t od:ısıııda knyıdlı \e 
2·Hl0 sııyılı k:ıııumııı ik"ııei \"l' tiçUııcü m: cldekr!nd~ y,ızılı ,,, 1 rtlıırı haiz 
ıı'duld~ırı:::ı <1.ıiı· belgclcı·!l' Lmiı::ıt nııtkl.ııızl;ırıııın komiq· nn iLnı7.l mce-
·.nıriıliı. ı .i ıo 15 -- _ __, . --- ----. 

D. D. 't. 9 nci işletme l\omisyo
nundan: 
:\hıh:ınınwıı b~tW.li 2~UOO ı;ra ol:ııı \"!.' l~letnPnin bir st .. 1 lik ihli) acına 

te)qıbiil . \fon 120 Tun ııı"kt:mncln cıiiklim i:( k:ıp: lı zarf u ·uliyl<.· ~ksi!tme
ft' \'lkarılmışlır. 

.'.\l(ııı.:k~ı~a 12 ~ 9 n Ç:ırş.ımL:ı giiııii s:wt J J <le Siı'kec:d(' !l uııc•ı İşlet
me hina .. ında A. K Koı11i,;yonu tarnfınd:ın y:ıpıluı.:aktır. 

İ:>teklilt.·ı·iıı n~ ni :ııin s:rnt Ona kadnı· kanuni vesnik ve 17 17,5 Jir:ı temi
lla t ı ihtivu edt.~k ol:ın kapalı zarflarını komisyona \'<' rmeleri l:lzımdıl'. 

Şaı1ırnmelcr paruFız olarak kombyoııdırn \'~ı ilmektedır. 
2,; 27 l 3 ( 724, 1325) 

V. D. 11ollnıı S i-ııd işletıne komisyonundan: 
.:\fuh~ımnıen lıcc.Je~i (26250) lfrn olan lzmir - )Jıuıisa hattında Emir

üleın ile :\1urndiye arnsındıın ihzar edilecek (15000) .M3. kırma ve topla
ouı baln~t işi 12-3-941 çurşnmb:ı günli :saat: 16 da kapalı z:ırf usuliyle 
lzmir Als.rncnktıı işletme biııa ındrı komi yoııumuzca ,ihal~si yapılacaktır. 

Bu işe g'rnwk istİ)<'lllcrhı (1969) liralık M. teminatı ile kanunun ta
~·in ettiği \'csiknl:m ve teklif mektuplarını ayni gün ve s:ıut 15 e kadar 
komisyon reisliğine Yermel~.ri lazımdır. 

Şartnamesi (1-82) lira nıukabilind Ankara, Hnydarpnşa ve lzmirdc 
irlnre veznelerinde satılır. 15 18 23 l 574 

dir. Evkafın t:ıviz bedeli:\'lc> Yiizde zam! ı:ı 1-tHll ı ~atıhıC'.ıg? i:aı1 olu -
iki buçuk hclrdiye resmi ;hrı;·a ait- nt · 

tir. Sntıs hakkında izahat almak is
teyenler ilfln tarihinden ıtibar• rı hN· 
gün mahkeme başkatibine miıı arat _ 
edebilirler. irtifak hakkı ve !po1Pk 1 
,.;ahipleri ile diğer alfıkadarlarm v
rakı mfü.;bitel<>ri~·le beraber c.n beı; 
ıriin içind<> mahkemeye gelme'nri ak. 
si halde hakları tapu sicili~ h• f.labit 
olmadıkça satış bedelinin paylnsma-
sından hnriç kalaenkları ve miizay<' 
deye hıtirak edecek olanlar yüıde 
~·edi buçuk pey akçt"•i ve bu r1iı tı r 
banka teminat mektubu ,.,, "!1elt>ri 
tazım geleceği ilftn o'unur. 
-----------· --- . 

Doktor Ata Özkal 

Çocuk hastahk- ı 
t 

ları mütehassısı 

1 
Karşıyaka, Bahuriye mahallesi, 

Şimendifel" caddesi No. 108. 
____________ _.T•e•Je•f•o~n•:•5•0•n•7--...., 

JJr. Beh" 'İ l'z 

H('lC'cliye rcic;i 

AL SANCAK 
l•tasyonu kar9ısında yeni açılan 

hususi Hastahanesi 
Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

A Dı L BiR 

Halis zcytinyağrndnn mamul 

Omer Muharrem 
Çaınaşır Sabunu 

T OPTAN KiLOSU 

Her şubeye aid hastalar kabuf ve mü

tehassısları tarafından tedavi edilir. 

ur şt Müessesede her zaman 
!dok or bulunur. Tel 2918 

Y ay öy e 

Bin bir çeşid 
Bak a·y 

u magaz s 
ALİ ARK 

Toptnn ve perakende bakkal:yl'. hn dn, t, h.rt. iye \'<: 

işlerı de ) apılır. 
Hariçten gelecek her hangi bir sipariş rnüşterinın arzusuna 

edilmek şartiy'P de kabul eıiilir. 

lı:ı.skı 1 
göre . tesl!m 

o 

raa a 
KURULUŞ TRIHl 1888 

6ermayesi 100,00,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka. Muameleleri 

Para blriktirenıel"e ı~.~crn lirn ikrcınıye verecek 

sı 

Ziraat bankasında kumbara ve ıhbnrsız tnsarruf hesuplnrınd~ Pn 
&2. 60 lirası bulunanlara senede dört de.fa çekilecek kur'a ıle aşagıdrJti 
plinagöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Lirslık ,000 lira 
4 c 500 < 2,000 c 
4 c 250 ~ 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 60 c 5,000 < 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 3,200 c 
DlKKAT: Hesnplarındnki paralar bir sene içinde elli rrl'"dan aşaıtı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde yimıı fazlaeiyle "terilecek
tir. Kur'alar &enede dört defa, l eylfil, 1 bırinci .kilnun, l mıırt, \e lha
llra:D t&rihlerlnde çekilecektir. 



- S.ıh.f 4 

Arjantin 
LIMANLARINDAKI TİCARET 

VAPURLARINI ALMAGA 
ÇALIŞIYOR 

ı:o 110-. .\\ı1:s, 28 (A.A) Am<>-
rikan rad.' osunun hir hab riıı göre 
Arjnntin hükumeti. Arjantin ı:manl:ı
rınd ı buluna ı bitaraf ' ' muharip dev
lt>tlf'l' rnpul'lanım .• Arjantin ticaı<>t 

lilo un. il~\ · ıcın u~r.ı"nıakt. dır. 
Çunkıı tiearet i~ Nincle \c rnpur te
mininılt> bir buhran hu ule g(•l111iRtir. 
Amedkıı H· in ıl /. d ·il ri) 1 g<iı u en 
\rj.ıııtiıı harici) l' n.mrı. gol'iı ııwle

ı ind~n nikbiııligiııi izhar tınUir. El· 
('İl{;'r, A rjan~in hiıkfımdi tar.ıfınclnn 
ticaret için kull:ınılacak \"apu,.lnrııı 
hrırp gPmilcri t.w a fındaıı iz'a(' <>•iilmi
H Ceg'ni temiır tmi lerdir. 
( ' 

7 .Jlaı·f 1:J41 Cıııııaı'iu> . (ANADOLU) 

Bulgaristanda 
Yiyecek maddeleri için 

vesika usulü 

Bir, Sovuet gazetesi 
lngiltere, Tür~iyenin yar 
dınuna güvenebilir, diyor 

.'ofuı, 28 (A.A.) (Ütı·o> gn1.c•tC'· .\lo~ko\'a, ~8 (A.A.) _ Kı?.ılordu-
si, ,\ uıılıı nrnddcler, .Yİ.\C<'<'k \'C : yak- nuıı ııclsiri eflolrı olan (Frnstaprrsn) 
kahı miibay a. ı için \'!!sika u.;ulıınün gazl'te ... ·: hall'n diinya dikkat \"l' alfı. 
G? ~c!1ir ve kasa?aya daha tesınil celil- knsınııı. Ed.,nin Ankal'a -.eyah~.ti C't
dıgını ~aber verıyor. .. rafıııda topl.ındığını yazmakla ,.e ln

Ayn_ı g:1zcteye ıı:ız:ıran Du~~al' hu· gillcr<>nin, TiirkiyC>nin yardımıırn gü- ~ 
kumet ı. bır çok memurların sılah :ıltı- V<'ll<'lıil<>c<'i':'iıı' kn\·de\'lemektc·d;r 1 
n:ı ıılıııması üzel'ine devi t daiı·elcrin- ---·-o----

Maliye vekilimizi1t,-büdce 
hakkındaki beyanatı 

---·-....-.-------------.,.,.--
de mesni ~ııatinin uzııtılması için bu f 'l' · d l y • 
c1.air'lere ı5ıa}iı~iyl'I \f'rrıı lıir karnı· il- 1 1p1n a a arına tayyare enı 
ılıaz <~ l<'mı lıı" gönderildi yı bü.d~esi 304,972,662 liradıt 

Bıilit ne diyor? -· .NC'\"~'.ork, 3,x. ~A.A.) - Üğıcn!ldi-1 
gıı~e gorc, I• ılıııın rıdal:ırına ~ enıclcm ı 

83 Nt.·V~prk. 2.., (A.A.) - Am~l'ikanm ellı<IC'n fazla t:ıy.rare gönderilmiştir .. ' 
~abık Pnris ·efiri Rulit, siliih imala· Dnha iki : \'Cı filo::ıu göııderilecektir. 1 tının lı·zyicli için cezri tc>dhirl r :tim- Bundnn başka, ~ ni tipteın tayyaı't'ler 

milyon liraya bali~ olan fevkalade tahsisat, kıs
men mevcud menabi ve kısmen de dahili 

Radyo gazetesinden 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
kat bulundugunu görmüşlerdir. in . 

m:ıı-ı lazım geldiğini . ıiylC'ıni~ w: için nıeyd:ınlM hazırlnnacaktır. ı 
l<:{,er Almnnyıı nrnğllıp ol:naz~n. Filipindcııı izinin ayrılmış olan za-

hutun ehin) a)·:ı tnh:ıkkbm {'dc-C'"ktir.» hitıC'ı·iıı. \'azir ·lt'ri ha,;ma ctöntı1f''eri istikraz tativilleri çıkarllarak karşdanacaktır 
IJcı•nistir. emrl'd'lmistir. 

'

-··- - ---------- - Aııknra, 28 (A.A.) l\1,diye '\·~i- 1 tah~i,; cciclıilmek iizcre demiryolları ·ılınrnasınn Jiizum giirillen tedbiri• 

giliz Hariciye Nazırı ile Genel kur· 
mny başkanı ve devlet adamJarımı1 
arasında vukubulan görüşmelerir. 

verimli olclugunu söylemcğc lüzum 
yoktur. 

1 R . A b)• v J ı K1sa h arici haberle 1 li Fuad Ağr.ılı. ~eni yıl bıidce$! mü- iıı~~wh. nnfın ve imal' işleri g·ihi bazı levlt•t m:ısrnflarını C'henımin~tli ~ııl" 
esmı te 12" er K•ıııd···J'•ı. 2 . r na eh tirle Anadolu :ıj ınsınn f.lU lx'- hizmetlerin tC'krar fıdi lıüdl'Cye :ılın- ;c yiik .. eltmi tir. • 

• "". (.c\.A.) _ A\U ·turnl :ımmtta ln!luıımu~tur:. . nın-sınıjan lıa:-ıl olmustur. :;\laamafih, ı:u iki tnnıflı miişklilfıt k:ırşısıll 
Atina. 28 (S '>O 4r: ra<l~·osun - j a lıııkunwti, lııgiltercce diiı::man ~- 941 .~mi~1~:1ı ~~ıd.em;ının uınumı. ye- fül.~ bii(l~eyc .}apılan bu ilfı~•e}crin, önli- uli büdce için l,jr kısım vergi ,·c 

tlnıı) - Ririhrn;·:~ ı;n~n kun•etlcri rnziı;;i iliuı edilC'ıı Romam•a il" ticıı - k~ım~, ·:0 .ı..ıı ... ,fiG_ l!rıı 1 lnl':ık l:cslııt e· muzclekı · eııelert• olaıı te:;ırı el• heiiaJ iim!Pı·c mm yapılmı~ ve f<'\'krtliıde' 
umumi kanı!'gıiHının lnıgiiıı llC'"r<'di- retini k<'~mistir. Bu tedbir. ine.iliz ·~ılmı~~~r. !l~J~ "'C'n:ı.:ıııt> .naz.ıımı bu ~~e- :dilnıis \'(' !· .. ~·ka.~iicle alıv:ıı .zail oldu· ·iılnt mennbii de, \Cllİ k:u·sıJıkl:ıl' 

Büyük Britnnya Hnriciye Nazırı 
Eden ve arkadaşları nkşıun üzeri 
Ankara Halkcvinc gelerek Auadolu 

len lf'lıliği: :•Llııka-ı karnrın:ı uygundur. kun, .)G.4~"·" I 1 1ıra bır fa7,lalık go~- gu zaman: aclı lıuılce yekununun. nor. ıınmnk sm·eti~ le te:viy<> olıınnnı t 

lngiliz lı:ıva kuv,·clll•riııdcıı mii - * !'(" ·ı ">R ( ~ \ f · •• • ı · tcrın kletlır. mal 'arıdatımızla knrşılanald~ceı Aldığımız tNlhirlerin \'(' bunını·ı 
l·tAııı•ı'ı· 

1
\,
1'k'.'"' d • 1·· .},- "''dıc_.e ·~_L.ı- Her :;e,\CIC>ıı ('H'I ım dheti tebarliz nıikl:ır dahiliııde k:ılnw,.;ı nıiirnkiiıı o· rC'kkep bİı' teş(\kk[il, A\'lony,ı hın·:ı , ı ı , a ın a .rınc rn n z "1P uır u· . k' 1 . 1 I" .. 1 h' t 1 1 .1 ~· . . ııakl:ı i.stihılaf t>ttiğ'iıniz ga)!'l<'\ 

mC'.\'Clanın!ı tnnıruz ~tıniı;,·lerdir. Bir ·ıtaHen1'ıit<' ,, .. l kt' c ıı·eyım ·ı ıu yu Cst' ıs. "l\'ı • ızme - a ıı d.'t'!!J ııetıc~ . ..:ın!! ''nrılmıştır. "llemleket iktı,.;adi bliıı.\'"~İn" \'f' hııl 
nun muhtelif tar flarında oynanar. ~ ' • 1 ı· ,.:-oııc c•rere · ır. !erin ~ ni,,.km1csilldeıı mi' t<'\ e]Jicl dfr t •zun znmnndnn heri de\'aın ecleı " " 

çok bombal~ır hedt>flC'ı·e i"ııLC't cemi~- * ı 0 d •>g ( A \ ) ı ı l 1 1ıııın nrzu:-tm:ı :ız:ımi dC're<:Nle ll~ 
milli oyunlarda bulunmuşlarclır. Mi tir Hiı· h:t\'a muha..-.bc,.;iııde 7 1t.ıl - . • ıı ra, -; . -: .ı.;. - .o ıc.ı·:ıc ı~ ğildir .. \rıııl.ıki fark, ha~lıe:ı m!lli mii- A\l'ıl]Jll hal'uiııiıı biidce b.ıkımınd:u ılılu;!ıı. tnhkikatıınızln .'rtbit olIJ1 

t· .. ,. 
1 
....... 

1 
.. ,, I'\ ııılıs:ır ccl..ıı l.f'rıt_ı~ · ıdel'laıııl 1 "' 1 mlı ılaf:ıa ihti~ac·ları ieiıı ~apılnw, \C lı•ı rıwıııl •ketimizıb ik, tesiri olıııtıstur: 

snfirlerim,'z, Halkevine gİrt!r ve çı yaıı ,1\~ aıe"'ı. d< ulsuıu lmıış. k- ıc ılş. Hollanda µ:nzC'te .. ıııe g-orc. Ilı> l:lııda ihthııı•lunı kııl'!-;llık tutulnıııs muht-.]ifl l:ir l~l"lfJ..ııı lı·ı~t·ı ırı··ııı11·1"'ık \"11··1 llı'. l'nııııni \:ızi~ C'tİll seyri. önliıtll 
kar! n halk t rafından samimi su· maıı ta\ \'ııı·esı e l!l\ ne :ı \ u ·u.,u aıı ı · k . ı ·. ı . ı . . . . · " . " ' T • '·. ' ,.., ' leki "ene içiıı<le df' :ıyni malı bette' 

1 
miı ... ad~~Cd" t·ıhriı> edilmistir 'J n~·. /••:-l ıını\.1l1H ııııl1. , .... gıı ""' llnsıııı 1 gar- -tıl.r:ız muı· tl("hatıııııı düyunu umu- ıkıtı nlnıak iiz •ı't' idhaltıtla :ıl:'ıkatlm ıi bazı tecllıfrleı· ıılııın1:ı"1111 " .. ·ıı"ırı ~ 

tctl u kışlanrnışlardıı-. Misafirleri c ' · •" uıııc a • mıııı :ıı· uıratın< uıı c>n C'l"llP n ·\ . l üdca · <' k 1 ı . ı ~ d· b· .• "l· t , .. ı 1 " ı "h' ı · " '· \'fll'C'l•rimizin kaffesi ü>1l rinC' rlön-,cıl'I . ı·· \I 1 1 11,ı ı sın oıunrns om.ı:-ın .rn .ızı \,tııc. ,,ıemeıın<e mu ım )il naktadır. 
miz, yarın Ankaradan hareket ede. ~O .1;,.cl·r · 1. mı.~ 11

: •• 1 '.~:;ı~ :~~- t:\ \ e Cl' V•'ı~e - H• bütüıı fe,•kalud" nwııabiimizi teııcıl,ns husule gelml'. i \"...! diğc.:r trı· 
ceklerdir. lngili:z dostlarımız, bize R:rı·ı1

1 :,R (A A ) _ Alnınıı 
1

,. •111•1 
ı alın <~lclıbırıılılııg-ıkııı~ı h:ıheı: \ l:'11}.; • mliııh.ıı.:ırnn nıillı ınıidnfnıı i l(•riıw r.ıft«ıı m •nılelwümiziıı ı•ınııİ\ ı>li ic-ir f:"r kısmı :"ıdi hiidccdeki fazl:ı 

~~-' • -L • • • ... ,;onra ua unu te ·zıp etm~ıll'l'd'. \•C· • · \'e bir kı m1 da milli miidnfna ihtif 
dost Britanya imparatorluğunun sev teblıgı: neralin iki muavini de beraberlncle- Hı·tıer Amerikada ordu ve do- larma hn-.redilen fcvkalfHI!' tnh" .. 
eilerini getirmı"şlerdir. Bizdt>n dt Bir d nizaltı, cem!ln 22000 toniliL- <lir. kar,.ılanınğn mntııf olan hu tedbirl 

d ·ıı 1 • · tolıık diıı:ımarı tit-arct \'apunı lı:ıtıı· · [ h • i · ''\ 
O&t mı et ere sevgi ve: samımıyel mışlır. t:~un me~:mfe muharebe tay- . * St~ıklıol~~· 28. C:\.A.).-:- .:e. l'("- nan1rıa a sısa l ııl l:lyihalaı-. biidre ile bernlıer }JU. 

götüreceklerdir. l~aı·cleı·ı·mı'·z, 9_ 6 suLat t:ıı·ı'hı'tıdc lı· _ dılcıı lıır tcblıg.rd.e. ıkı motöı'lü _'Jı.ı· Al .. JAPON El ÇISINI KA I \' ~ ınillet meclisine ~\·kcdilmck iiz<'fl' l .,. ~ . . t K ·~ 1 t su• ETT a-.mgton. 28 ( .A.) - .lcbu~an \"C'kalete \'Crilmi tir. 
Misafirlerimiz, Ankarada ;ok iyi landrının şimalhıde <.!yreclen biı· \'fl· m:ııı nyyaresınm • HıK eyn C' ıııın · 1~ 1: meclic;i. ordu \'e donanma ihti\•acı 

intibalar hırakmıslardır. An kare pur knfilcı:;ine. tc~:ıdüf ederek hom .1 :11 nl. k_ısmıncl_a 1~.c:tu.?°u .. '·e .. ~~\'ıl ., c~a.fı Bı•rlin. 2" ( A.A.) ' HW r. hugiiı "çin lıir mil~·ar :i::l!1 milytm doladık Şimdilik Sa milyon Jirnyn hnliğ 
haJkı, bu samimi ve dostane hatıra- balarla bunlardan 58000 tonluk t'C·ı • 1 te•;ı ılı'. .g\'l'ı puskurtuldugu l)ı.(lırıl- öğle iizcri yeni japıın htiyük <•11'is! O>!i- t:ıh ·i~:ıtı kalıul e>tmistiı. Uı\'iha sim- lnn lc\"kalucle t:ıhsisnt. kısmen ınl'''f 

man n vapur bntıı mı.stır. A \'ı·ıca iki m<>ktedıı · mtı• ı k:ıhnl l'tmistir. Bih·iik elci Hit- di n.\'aıı mecli~inin tawibin~ urzcdi- menahi ile ve kısmen de, :on c;cl1e< 
ları daima muhafaza edeceklerdir 1 h ~ • 1 * \•' · <>o ( , " ) F 1 1 " · • · ' 1 k de bü~·ük bir rng'Tbcfo mazhar oıc'lıı \•npur c n ağıı· a ara ugratı mı hr., ı., ı , - .:ı .-,. .. ..,., - ransız ıa ı- l::!re itimaclname"ini \'Crmistir. Al- ece ti!'. " 1ı 

A 
~ "k J 1 Bunlarn kaybolmu:-; nazariyle b:tkıl- l'i,\'C nezaı ~tiııiıı. 'le·~ıliği: manya hal'iciyc ıınzırı Fon Ribentrop 0 mı memnuniyetle gördiiğümiiz dil 

J rı aua ııarp ınaktadıı-. lngiliz srıhillPl'i boyunca ~l uz hamule:-ı ıle K:ız:ıplnnk:ıy:ı nıülfıkatta hazır lıuluıımıısitıl'. 'İngiliz kadınları istikraz tahvilleri ihracı \'C bunıı Jl1 

( BAŞTARAFI ı NCİ SAHiFEDE ) faali\ ette bulunan siliıhlanmıc; \'ası- gitmekte olan Fort-Hisepnn:c Fran- x---- Sid- snbih muhtelif masraflara p!i'i~111' 
1 • ' 'f b' \f 'k h'J' kJ f d •mlmag~a matuf kOla.YhkJ:tl" «ÖstPJ'Jl re kadaı .. şimnlincle khin Nnska~ 1 isgnl ta arımız, Irlandanın garbında !UZ ~ı e 1 J ı·ı ·:ı sa 1 ' açı :ırınc a A .k LJ b. neye var l n 

l'tmiştil'. ıo.ooo tonluk bİI' vnnuru lıaı:ırmıs tngilir. <lt>niz kun·rtleri tarafından 1nerı a 1:ıar ıye nazt- ~ si . uretiylc knr ılanacnktır. 
Londrn, 2 (A.A.) _ \'(!rilen mallı. vc 12 vapuru h:uıara uğıatmı~tır. le\•kif edilmi~tiı'. b f !==.iclney, 2~ (A.A.), - Siyanıdnıı -Snlhiiıı korunmnsında, emniyet 

mata gör~ Libyadıiki lngiliz 'notörlii Muharebe tayynrelerimiı, dliı1 gun- * l.oııdrn. 28 <A.A.) -~e1nlıiyet- rınln eyana l ıtnhliye edilen İngiliz kadınları tnyy:ı- i:ıtikli'tlimi7.in muhafaza ve mUdıt! 
kuv\'etlerıne men up ileri kollar tara- düz 1ngiltercnin şnrkındn 6 tnyy<tr' li knrnakların \'erdiği haberlere gö- Va ingtoıı, 28 (A.A.) - Amuika l"<' ile Sidneyc gctirilmiştir. 100 kadııı "'mdaki kıymet \'C ehemmiyet: t:ı~ 
fınclan Almaıı olduğu zannedilen bir meydanına hücum \'C bir çok tayyaı·c re. Filistindt! Arap \'<' Yahudilerin harbiye nazırı Stimsoıı. g:ızı>t 'cil<>rc ,.c çocuktan miirekkep diğer krtfilC' de <"den lıalkımızııı, bu yoldn nldığı 
<lü~nıan motörHi ke~if kıta~ınrn piis- tahrip ctmi~lel'dir. füiyük çapta bonı- ord':l~·n kaytlı memnunjyoti mucirı biı· beyanatta lıulunaı ak. l:iı·ieşik .Ame.: ~akında Siıhwyc gelecektir. \'C her zamanki S!ihi iktıı-ncli biinYC 
kürhildıiğü ~ . Ageilnnın g:ırbıııdn- balarla hangtu· ve binnlnr hwmra uğ- Rekıldc clevnm etm<'kl('dil'. Y:ıkrn- ı·ika hiil,fıınt>liııin AlnRkıl\'a «on za- 7.iıı icaplarına uygun olmasını nı" 
dır. Age·ıa. Bing.ıziden 225 kilrımı>tr rntılmıstır. Hir tayyare fabrika ında şarkta hal~n lngiliz ordusunchı 6000 maııd:ı :: tayyarc filo u göndcrdiği. R derl'.cede göz öniinde bulundurcl 
mesnfnleclil'. blh·ük İ>ir infilfık vukubulnrn:-.tuı·. Y!'ıhudi \'C' :1000 nrap hizmet f'tmC'k- ni \'e iki ay zarfmda daha iil' filo uzveltin hitabe~i muz yeni tedbirlerin mu,·affnkır 

Kahire, 28 (A.A.) Röyler :ıjan- 'nan glindii:r. ve gecP cliişm
0

m1 tay- teıliı·. goııderileı cğ'iııi . üylemistir. P·ır:ı~iit- \'a:-:iııgtoıı, 28 l.A . .:\",) ltei-.icum- t':ıtl!iki i~in kcndisi~1e tcwc:_i!lı ~ 
sı bildiriyor: y:ıreleri, Alman işgalindeki yerlere :x çii kıtal:ırıııııı C'hernıni5 eti sebebi~·h' !ıtır Ruzvelt. buglin r:Hlyoılıı bfr hita-j wcıhclı•ı·ı sere se\'e ıfn ederegı'll' 

Bingazi ı:; ferincl n beri i:;t rnh:ıt hiç hir :ıkın yapmnmısl:ırrlır . Amerikanın yeni Londra nazır. bunların döıi mh:lin<> çıkarıla 'le<l:? bulıınımıs \'e lngil~r<'~ ~ yardım hem yoktur.» 
dmis olan İngiliz kuv\·etleri. y<>niclt>ıı Lonılra, 2 (A.A.) - Hav:' ,.e da- c:ngını <la hildirmiştir projesinin. ityan meclisince tasvip e-1 ----<>--- -
t~arruza girnıeg{' hazırdır\'. bu husuc: hili emniyet ııezarelll'.'ı-iııiıı h•uliğ'i: sefiri x ıli!Cl0eğ'i k:ımıatinde hıılunduğunn ;.:iiy-
ta bü\lik bir uızu gost.ermt>ktı.:d:ı. ln- Kaydl· deireı· hiç lıir scy oıııı:ımıs- NC'\',\ ork. •) ( .A.A.) - Arıwı·ik.ı- Macari s tan-Yug oslavya lPmistiı'. Son Dakika 
giliz deııiz ve hn\:ı 1.tınC'tlcri d \riye tır. nııı yeni I.oı.ıdrn bıiyllk elı:isi C'o ı \·:ın o---
... ~zerkcn di'•cr ileri kuv\etlerrl' Al- K,ılıiı·e, 2 (A.A.) - O!'tn ş:ırk lıı- lludapı.•~te. 28 (A.A.) -·- Yngosla\'-
b l5 yer, lıugüıı Flip~r tayynre:-:iylc lngil. ı · · C U k ki mantara kar~ı ko.\ maüa hnzırdırl.ır r;iliz lı,ı\ .ı km ,·etlerinin t<·hli~i: . ıı ıarıcı) c nazırı ııı ·nr )fork<ı\'İç, za ~ar a • ,., 1 tcrere harllht otiıniştir. Biiyııl• Pl~i. t ·ı ı 1 " Y Şimdi• k.ıclar Traulust..'ı fanl'.\etW. Do1'U t41l.\•aı1 Afrikasmda orrlunuıı gıızC' e<'ı (il'<· ) ynn:ıtııH :ı ,,!nC'nr ve ( BAC.:.l'A RAF I 1 Nc ı· ·sAHI"F E D E ) " ;; lıarekctinclen C'\'\'el bP\'aııntt.ı Lulıı- \ .ı o:( 
bulum n bit- çok pike Almarı ' .. t\ .\ nre- hıırekatıııa muzllharett> ıl<•vam edil mi~ · 'ugo lav clo""rluk ıııurıht•desinin iki 1 

. narak demi~1 ir ki: kottl .11 1.,.1. 11 1.,.1• rnı"ııı.". ebet! 1, t mı'ııı·ıı" ponyuııııı mut.ıwassıtlık rolii kuı :-.ısm-
leri dıi..,ıirülmustur. Alımın ta:.\ nrı.;· dr. . "' " " ... '" ı \" · h k A · · 1 t · 

1• \ l l\I 1 - lnoiltert".\'t• '.·:ırdım lııı--ııwtı ılıı lı,:-ıclı"ıı1 ı>l,·ıc•ıirıııı, ı'kı' "ı1ı'Jl .. tı'ı1 ı...ı· . ..,ı':ı,•,n. ı a ışı ıı ·uııwtııım llt> { aı n:ızıll'ını cileri ve ku\\C'tleri L;by:ıdn n)ni z:ı- \ l'Pll,. ssıı> ve. u.11\'\'fıc.ı nıev- ,... ,,.. " ' '1 ""-" ı ·11· · , ı ·ı 1 1 1 1 1 t l!uzH·llk· l.ını:tınPıı ınııtalHkım. tı \Piki hiiklıııwtiıı ı11f'11f.·1.•ıllt"t'1· ıl" l>ıı- ıı < ınnt).I, !· ı·aıı~:wn kızı taviz er lıu· 
manda Arap kabilelerine kal'i-11 ko~ nuı. zı cı· \'{' ınc·y< an ar >Olıl ıa :lllllll8 ır.. - --~ luıııııası rııüıııkii'ıı. oluıı olmı.\'!lCHl'lllı. 
g'fl da m ·cbul'dlll'lnr. Adi :ıL.ıh.ı ci\arrnda biı' köprü tahrip Çörçiliıı \"k \'(' i<laı·e iııclc hıl\ ı :rn- mı icııp ettirıliğiııi. ?llac:ırların, iki n 

l ·ı · · ])" "1 il ) k 1 lığı CC'!bcdeıı bir ccıs:ıret \'(• muka - nıı'llct aı·.·ı"ııııl.·ıkı' ı'j·ı· ıloulltıirtı 11 ..ı,, • .;ormu~tur. Son znm.ındn bir ta\ yaredcn p:ıra- ec ı mıstır. mıman ·' u aya ı 'iH ar " ~ ., .,.,. 
!:iııtle atlı).111 ild Alprnn pilotu, lngiliz- :wcınm hiıııayc~iıırl" IO Loıııb.lrrlımnn v<>m<>t gihtC'rmi tılaıı lnı..dliz milleti- rece samimiycıtlc tnthik ettiklerini gii- .Japon teklifleri~·lr Hindiçini tckl:f. 

· · 1 · ne .\'al'ılıııı it.· in· cliııdcıı gc>leıı · ·' U!l - k h ı ı - ı lcri arasıncl:ı rı kadar bü_,·ük f:ırklar IC'r y tisincC'l e kadar A raplnr tıtr:lfın- Ul\'yfü· i.rle hih·nrn <'lmıştır. A~ i:Crt rer, şn Qeıı memnun o< ugumı sijy <'· • • • 
dnn oldiirulmu tür. bir bina hn,.;nrıı uğramıştır. Bu hiicum nı:ık. Aıncrik:ıııın b<ıı·cııduı".> mi . :\Iar:ıristcınd:ı kl'ncliı:iııe gfö;f(lrk- vardır. kı. lıumı J.:ı~,on~·.a kabul ~ıll'nıı-

Knhir , 2 (A.A.) - Onlu n:ınmıı sna.;ınd.ı 7 düşman tayyarec::i <Hisli- x len lıüsniikabulden son der<><" miitcı- .\'~C klir. P.unun ıçın Sıyam \"<.' ı:ıpon-
;;;ıı.Jiıhi~ ·Uar .·ozcü. Almnn kıtalnrınııı riilıniı · Yt' cliğ'er bir çoğu ela hnsal':ı ııi{- AMERIKADA ASKER hnssi-s bıılmıcluğunu lıilılirmiRtir. yada netic<"den enclişc> edilmektedir. 
Liby:ula muharcl)l'lcı·e istiraki hakkrn- ·:ıtılnıı~tır. Cç awınııı kuyıptır. o--- .Japcın hariciye nezareti, Hanoi koıı. 
da hP11iiz kat'ı malum:ıt olm.Hlıgını. Lonclr.ı, 28 (A.A.) - lngiliz lı:ffa TOPLANIYOR ,Misafirlerimiz dün akşam :olo luğıın:ı \'el'diği enıit"cle llindi<;iıı-ı 
Agei!.ının garbında Alm:ın olılugL V" el: hili cmııi~C't n"zarctlerinil' teb- \' . t 2 (A \) 'l '" ılı.:ki japoıı l<ıbaasınııı derhal lıu mc-m-1 

1 ~· :ışıng oıı, " ·1 • - ' aruı.\'<' A ı d Jd 1 l<>keti terkdn\cııini enıreylcmist'r. 1 1.anncdfü•n oir motörliı mlİfrt>7.\.'\ hti· igı: na1.ın . tim on, hP,YJlllattıı lıııhınarak DK3Y~ an 3j'rl 1 ar 
rum eden 1 ngiliz kU\'\ t.>tlerin1ıı hl' Giiııdüz, lıilhassa iiKlcden ;;;cııı ı·a ı •ı 1 ~ ı · ı · · · · 1 ı Tokyo, 28 ( ,\ .A.) - ll0 mei n ian . ..;ı-

f 
. f' . 1 b' 'kt I" t :, J. ,,o ıın rnmıııı mart iptır :ısı•H a ( BAŞTARAFI 1 NCi SAHiFEDE ) ııın ~inunıııırdaıı aldıirı rı>snıi bir ha· 

ınii ıez ·~ i dağıttıklcırını öylcmistir. "lltıll t'l'll uçan ır mı :ır ı uşınan ay siliıh ııltına alın:ıeağrnı \·~ b11 ..;uı· ti<• ,.. "' 
Bu •ımifr ıe. olsn ol.;a fıit· kt'"·r kolt ·m·0,;İ, )fan. v imıılılc> llinn:ı~eı· ır· ordu me,·cıı<hıııun bir milyon eri g ce· ler, bende ock l>iiyük intibalar hı. lı ı·e giire Siııg:ıpur liınaııı11ın snrk 

BulgaristandB 
vaziyet 

lngiliz sefirinin şid" 
defli protestosu 

Telefon muhaberesi 

idi. J.ib~adak: ordum: 11 kurni l.u!li.\ . nagına kadıır ark snhil:ni geçrnisl r- ('eğ'hıi hildirmi;:tir. rP.kmıştır. Bir milletiı• , bu.-yiinkü im:ıhr cindeki mayin tıırla-.ı gt>n! letil-
si, hrr halde Trablııc;ıın g:ırhıncln IJu lir. Tltiı'umlar nz olınussn d:ı d<.lıa zi- .,__ şartlar içinde ve bu kadar büyiik bir 1 mi.şt:l'. Bu lll"'fle linıaıın :ıııcak kii<:iik Sof ya 28 ( AA ) R"' t •r :ıl 
lıınmaktadır. ·ad' nfüral~öz ııtc~iyle ynpılmıı:tır .. ÇIN ISTIKLA- t"NI K Y AK fedakarJıkla ;stikh alini kurma.f,a ça- 1,.<•nıilcıl' !!,İt bilecektir. ~ 8 1 b ild ir iyo r: · · - oy c 

Dün sab ahtanberi y11-
bancı memleketle rle 

i ş lememektedi r 

Knhire, 28 tA.A.) - Ken~ad. in· Tec>fnl mikt.ırı fe\'kalfıde azdır. L ORU AC hştıfnnı görmek, lıakilci bir ilhnm e- 1 'l'ok\·o. 28 (.\.A.) - Hindi ini or-' İngilter ı .. b .. s~,.;e~ 
'! k ı·· · L' k 1 d ı·~ · t ·~· ı ı 1 · 1 1 "' t e ~ çuu, ugun "'~ 111 

g-ı iz m ,·etler· hnr"'kiita ba.)aw:ıclnı >ll't m o n m 0 ı· e, c ıgerı r::ı l'J> a C'uıı kiııg, 28 ( A . .\.) - A m<'ı·ika- ser ı '. r: . . c t~ :ır.ı . '~ıınmı< am gen •rnl .ıloı:dıının. 1 F ilofu z iyaret etmiş ve ba~ı sıı ~I 
<'VVCI rnl ,.,. istilıkiım kıtalarının gö:< l>aıı ynngııılar çıkmıs \•<.' ha-sarı mıı- Ciıı :ıı·,ıı;ıııtla iklı:-ıadi me,..elt>lt•r" mii-1 R:mcumhurla, Başvı:kılle ve dı~er llıııdıç:ııı~l.P. ~~ \'gnı.ı:ı !a~_.\are ı 1P ha- gazetecile riyle bir likte b,"r frıl1~ 
tcrdikl ri mm.ıff.tkıyel h:ıkkı11tl:ı or ·ip olmJ~llll'. Diğ<>r yerlerde'. bilh:ıc;- zal,C'r ele \'C' ('iııin va;,.iyctiııi 'etkik Vekıllerle olan konuşmnlarıınızdan ı·.·keı ttıgı o:ın•nılııııst.r. gazete m uhabirinin tevkif ini ı; idd'lf 
ta şark 1 ngili,. h"U\'vetJ ri kummıchın m ,.ırkta bir ,,. kilm"siıl' homlmhır C'tın.:k üze~·<' Huzvelt tarııfınchPt Çi~ ve halkla yap~ıuımız tem~s~.!\nlan 'fo~yo'. 28 ( A .. ~.) .. -: .. Bııııl.~okd:ın p rotesto etmiıt tir. Bunun üur io t_ J 
genf'r.ıl VeJH•I, n "-l'cttigı lıi1• "nıri lii~mli~tuı-. Bu <>Vln·cleıı b:ızılnıı yıkıl- il(' gtiııclPl"Jlcııı \'{' tetkikatını bi .. ireıı gayet hararetlı hntıralnr gotu,.cce - !Jom~ı a.ıan ... 11111 lııldır lılıgın0 ıwı Jli- g il iz gazete m uha b ir:" derha l 1erlf' 
yevınidc .}Ol y.ıpan conulıi Afrika J,ı. nıştır. Kiıri, Çuııkiııg<l<'ıı tn~yare ile Hong- &im. poıı hlikuııwti. cemıl i Siyamda \"eni- bırakılmıştır. ' 
talariyle istihkam raı>aıı kıtal:ll'l hil- N aerobi, 28 ( , \ .A.) - C nııp .\ fri- K 11ııga gide; kı•ıı gazcteeilerC' bey:ı . , Türkiycyt> ilk defa 1921 senM · nde den iki kırn..:,1!0• lul. ihılrı..: <'! ıncı!"P ka I t · ı t ı · · f ' I ft 8 ı dl'~ 
h k 1 

• . . ngı e re e çısı, ı o an u ,. ,,,.. 
a sa t.1 < ir tınektt• ve: ·:ısı ha\·a kU\ Hllcriniıı tE.>bliği: nııtta bulunmuş \'e Çinin, mukuve - gelmiştim. Arad a n geçen h u müddet I'<ll' vermıslır. ferberliğini vü:/atı m eselesi h""P 

cOnl ır oımn aydı belki hu lh.h.., <le Bomlınrclıman tayy:ır ·lcrimiz Luch- met ve istiklalini muhafaza <>dece - 1 zarfında başarılan muazzam terak- Pinçern \'E' l!onşpoli !':ehirh·ı·iııdC' a- da d a görüş:ıüttür . 1 
olmıy:ıcaktı. Eritrc, "'udan ve K ıını· f<>rr:ındideki muhtelif hedefleri hoın- ğiııclcıı emin oldıığnnu, l.ıu kııııP.nti kiler, beni hayrette bırakmıştır. 1 c:ıl:ıcrığı bildirilen bu kon. olo~luklnr Sefire naza ran bu sef rberli1' } 
da nakli.}<' Vıt"ıtıılnrını oıılar temin <.'t- orırchmun tmişlcnlir. ~ağlamla~mıı:ı olarak Çiııc~cıı ayrıl.ıl!- Sözle r imi ~-!irmeden evvı:l sizlere 1 lıakJ.iın<la mnllımat \~rilirk~ıı filh:ıki- şimdiki vaziyet ~e şerai; muv•c' 
mi'llerdil'. C nul)i Afrikn komutanlığı Diğer bombalanan hNlefler ıır:ısın- g-1111 teı kık raponrnun. bızzat Rcı~ı- ve ga zete] rınıze memleketımc olan ı~a bu mıııtnknl:wdn JHpon taban ·ınm ıinde h iç bir sebep yoktu r t 
tarafmd,ın gondNileıı bu iıı a ıt kolin- ·rla • l:ındl'l'tldnki hn\':ı meyd:ım i!C' cumhur lhız\'l~lie 'C't'İllne i l:lzım ol- yardım V" muhabbetinizden dolayı güne! •ıı gtin<> :ırtm:ıl:ta oldıığu bileli- 5 b b t b • b · ıultlı1 
rının kıymeti çoktur. 'nşlalaı· v:mlır. duğuııu . öylcmiştir. b ilhusa teşekkür etm k i terim.) rilnwktedır. 1 la Ba lan . erı ya ancdı ~~ ıeltl 

DE.'mektc \'l' onların m sabiı•cleıı e r e u garıatan arasın 11. ıu 
1 ahtı·,. ı ol! u ı ·ı· . 1 kl 1· s· . 1 k 1 d ..,_ f k b' 1 ~ -- ıı..- ' B ki 1· . 1 d' 1 1 muhaberatı işlememektedir. • > ,.a · c ug ııt ı m:P '.\ me N ır. • ızı e ec ar€ f!Ct:I\. en u :ı ıl' ın- .,.. -a- 1 ". e eme ıyım -c fi ı-' ıııısı o sal L d 2 ( .. ter '~ 
Kumandan, emrinin sonunda: rekelte bulıınnuıdım. Fakat nrtık hu 1 VATA!'J AŞK bombaların ika ettiklcl'i zıırardaıı . on r a,. 

8 
A ._A .) - R?~.,e , 

«Ncred!! bulıınurlnrsn bulunsunlnr ha~ attan bıktım. u andım. Jlın·at ımı: Jıa ıl ol ııı ll<'tİce\ · lıildirmck iiz•"'e ge-' J ansının dıplomatık muhabırı /ıfl 
.\ uklenclliklelri işi ıniıkr-mm("I 'illl't•tlr hu ıııiılC\'\'C~ Nımurlal' il'inıle ı;.liriil- ve ' lPcclUiı·: o z:ım:{ıı

1 

koırnşuı·u;::' . 1 ~~n·~!~~':::.nin bSofya ;eff.r~t~:t, (ı 
~apınıs nrc ıı·. mek ihl ·ıniyorunı. Onuıı için ai!C' hn- Dillwr :ırlist: IJiHiin V-C'Ccyi kan~pı· • _an . eran a , va. i e"1 

D mC'kt dir. ,,ıtıııı:ı :ılılııı:lğu knt'i ol:ırnk k.ırm·ıını - ll7.l'l' ndt· uy ,n"iıız \"<' ıztır:ıpla •"cirdi-1 p ı lmış ~ıddı hır ılıta:r te lakk 9ı.1~ 
• ırrob". 28 (A.A.) Nl~r·dil "1 \'l'l'dim. ~Imafnkntinizi t:ılt'P 'llİ)O· Karım senı· gakalıuorum, casussuq •i h: lele ~enc> ı•cthut duı·amndı. fc>iııi, mek~-:.~kı~. Bu. bey.~Jb~llanbson,~~ jl~ 

bil' hgıliz t "bligin ' j!ÖI' ~To~ncli \'O nun. Ht>ıı i kırııı ı~ ııc[ı~ııı ı:r.ı \'t• lı~ııi ,\':I· \'i \ n. -ıı lll'l'ngiz hiı· mikrop v:ı rdı. • ga r nu umetı, muc ır ıe ep tt'r 
cısnn ... md:ı du::ımıuıın mııkn ~.ıılıµ:ıııı miılt>\\'l'S hay:ıtt:ın ktu l.:ıl'.I· - -: 1 Q] 1 ._ ı Bir knnrıra -<:ekilip lı'l' iki ı-::1[ıt olsun 1 sürem ez ve sü.r se de, olınashı riıtİ~ 

k 1 1 .,. '>G • ' ' WM97 i'ii5 wı 1 z T e -'ır"'ı ;ısı maınıl?tır. :...J-- > cagıııızı iıınid d 'l'im. E\•lc·nnıeğC' kıl· ı,\ nın: k bil :ıkhnrı vclmiyorcltı. mu o a.m a z . ıra, una n el' 
ıbat c .... j do{'Jıtfrika kll\ \ ,.c)p : li- ı·ar \'erdig",im ndnm, genç ve l'lkı~ıklı hem <l • kendini enL •lir ne; "'Cl'\ • in .. '~1 1 Hizmetr:i~i: pı ... ıah. ıı ıl n :.\'Cl f't.

1 
Öğle znm.rnı gelmi..,ti. ~<'red(" muhteJıf noktaları_n. a konmuş .. ıt" 

m JI • t'r. ınl"t' el · ı · ·ı · ı """ nıahı·em perleriııc kadaı· sevk d c ktı. mi tı". d b l JI t a. IJ11 .. • ı ıs n: " ın • " rı Jll" 1 C'l'J la .. - bir Fn11ı;;ız zııhilidir. KC'n<liı;i:.·ı" lı·ıı·· " • 'o\ !!ili gelece>kti. u a ar, yo arı goı e re n ,. ·ti 
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