
f: 

{ ' 
Nüshası her yerde 5 kuruştur 

Cumarteıi TELGRAF: ANADOLU - iz MlR 
TELEFON : 2778 

MiLLET MECLiSi PAZARTESi AÇILIYOR 

8 ADRES: ikinci Beyler sokatında 

Mart 
1941 

30 DC• yıl 

N,,. 8463 

ANADOLU ıazeteıi idarehaneat 
(ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 
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Günü aeçmiJ nüahalar 25 kunıttur. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Ankara, 7 ( Telefonla ) - Büyük 
Millet Meclisinin, önümüzdeki Pa
zartesi günü açılarak müzakerele
rine devam edeceği bildirilmiştir. 

Bulgarlar budu-
domuza doğru 
mu yürüyor? 

Karadeniz limanlarının 
işgali 

Bize taarruz ve Rusya
yı da tehdid için mi 

vuku buluyor? 
Londra, 7 ( A.A.) - Röyterin as· 

keri muha biri yazıyor : 
A skeri bak ımdan günün alakası, 

Alma.n kıtalarınm Bulgaristanıı g'r· 
mesi neticesinde yakın Balkan seferi 

Yugoslavya ba~vekili Svelkovic 

Mihverciler 

-----· ·---
A~ Kf RI VAZIYET 
Her iki cephede vazi

yet ne halde ? 
Radyo ga2t'\teıinin dün akş:ımki • 

ne§dyatından hülaa.a: 1 
Almanyanın Bulgari.atana lm -

ra ve deni:.ı yolundan asker aevkiya
lı devAmdadır. Bu kuvvetler Bulga 
ristanın bat. cenubı, yani YunAn ve 
Yugoılav hududlarında Nevrokop ve 
Petrovic istikamet'nde yer almakta· 
dırlar. Yakında bir ıulh taarr uzunu 
müteakip asıl ha rekahn başlanıaıı 
muhtemeldir. 

Bulga r batvekili F ilof 

üzerinde toplanmaktadır. Karadeniz Yugoslavyayı 
limanlarının Almanlar tara fından it· 

Şüphesiz ki, İngiltere ve Yunanİı· 
tan yeni vaziyete göre tedbirler al
mıtlardır. Maamafih Yunanlılar, çok 
yerinde olarak, ltalyanları da ihmal 
etmemekte, mahalli ha.rekatla ve 
havadan İtalyan denı:z nakliyatına 
ıaldırarak düımanlarını taciz etmek
tedirler. 

LIBYADA: 
H'tler nu tuk söyl rk~n 

Bulgaristan 

Türkiye hakkın
da ne düşünüy,or 

BiR BULGAR GAZETESi 
YAZIYOR: 

gali, deniza ltılarm Türklere karş ı 

taarruzi bir tar:.ıda is tima lin •• ali - tehditte •' Bingaziyi zeptederek Kitre körf e-
2 İ.ne kadar gelen lnıiliz ordusunun, 
timdilik taarruza nihayet vermit ol
ması , bu kuvvetin daha mühim b:r 
salıada kullanılmak üzere bir hazır
lık devresine girdiğini gödcrmekte · 
dir. 

Taymise göre ,------··--
Diyanet işleri 

Türkiye ile aramızda 

me t olabil<•ceğ i g:bi, Rus seyrisefa -
inine kaı·şı da lehdid olabilir . Bul -1•·---· 
gar ordusu ~eferber edll~cktc ve YUGOSLAVYA DiKKAT 
pek muhtemel olara k Türk hududu- 1 
na doğru yürümektedir. Edirm~tlen ÇINDE 
Kar:ıdenize k adar ( 150) kilometre· 
lik hududun ta ma men tehdid cd ' lip Muhtemel taarruzumu
edllmediği henüz sarih değ ildir. Fa-
kl\t son )ıaberlere göre, Alma n ile ri ZUO J.ngiliz malzemeSİ· 
kuvvotleri şimdiden bu hattın sa-
i mda, :-(ani Tvilmigr a t önündedir. ne dayanacağı 
Fa kat Bulgar ordusu iyi tcchi:z edil- bildiriliyor 
miş değildir. Ve tayyares.: p ek- az-

11
.____ ,. ____ 

11 
dır. 

Bu saha, lıiç şüphe•İz Trabluıtan 
daha mühimdir. 

SARKI AFRIKADA: 
Eritrede sükWıet devamdadır. An_ 

latılan, Keren önündeki lngil:z kuv
( DEVAMl 4 NCO SAHiFEDE ) 

= n 

Hltlır' TürkiUBUB te
minat ıarmıı 

Prens Pol, Hitler tara
fından çağırıldı 

• 

ebedi dostluk devre si r 
başlıyor 

Sofyn, 7 (A.A.) IHikumctin na-
S. Rusya 

1,ondr:ı, 7 (A.A.) - Taymis gaz~ 
'\ te:-ıiııin Balkanlar muhabi r i ynzıyor : Almanya 

Almanya, Rus protesto
sunu beklemiyordu 

"A nupanrn cenubi şnrkisinrlc iki 
memleket ınnsun kalmıştır. Tl\rkiye, v·ş· "hu·· ku" metı·ne FAKAT RUSYA, ALMANYA 
lngiltcrc ile bir dostluk muahed"ı;i 1 1 
yııptığı hal<le, Yugoslavya muhteşcrn iLE HARP iSTEMiYOR 

ı;i ı-i cfkfm ohm V eçcr gnzctcsi, T ürk 
l lulgar miinascbctleri hnkkındn ta
nınnm; Bulgar muharrirlerinden Spi
kar<'skinin bir makalesini n:eşıctmiş_ 
tir. M uhnrrir, iki memleket arasmda-
ki münnscbetlerdcn bahsederek di -
~·or .ki: . 
.~ürJ-iycyc karşı hntu hareketi -

ntnız değişmemiş olnrnk knlmnKtndır. 
u hnttı hnr~ket şudur: Son dekln

rasyonun teyid ettiği daimi doı;t!uk 
l'rlllnhedcsi çeuçive ·i dnhilinde, dni
rni sulh \'c dostane komsuluk miinn
Sebellcri içinde :.·aşamak. 

Bulgari:>tanın 'l'Ur~iyedcn hir bir 
1.nlebi yoktur. Tm ih göstermiştir ki, 
Ralknn harhindcn sonra bizi n~·ıran 
davalnr or tadan kalkmıştır. Bugün 
'I'tirki,yıe ile Bulgaristnn ar:ı~ında 
ebedi bir dostluk de\'nc:i başlıyor. 
llu dostluğu akJısclim, iki memleke
tin siyasi, coğrafi vaziyeti ve nihn -
Y~t ıniiştcrek ticari, ekonomik men
faatıeri dikte etmektedir. Snrnsı 
lllemnuniyetlq knydolunmnlıdır 'ki, 
lllüstnkb~I münascbctlel'imizi her iki 
ınemlckct dr. ~\\·ni tnrzcin nıılamnkta-
dır. · 

_..,....,,_~ .. -. 
Şan-Kay-Şek:~ 

Zafere güvenmektedir 

Ruqa ıa ımırikanın har -
~ı ıırıcağlni sanmıuor 
. Çung - King, 7 (A.A.) - Çiıı milli 
lıd •r i Şan-Kny-Şcl<, bir nutuk iı'ad c
~ı·ek <i<'ıhifit.ir ki: 

Arhk fikrini açıkça 
bildiriyor 

Bulgaristan, sulha işt 
böUIB hizmet etti 

İnfirnd siy:ısctin de bugtine kad:ır IS· kızıvor 
raı· etmiştir. H:.ılk:m sulhünü tchdi<l e- Londra, 7 (A.A.) - Gazetelerin ~l-
c)en yeni Almnn teş<.'bblisiinc!<.'ıı .sonr:ı, -· llikası Balkan lar üzerinde toplaıımı~ 
l ııgilteı~. Yunaı1lstnn ,.e Ti.irki:;enin Hiç durmadan Lavalı bulunmaktadı r. Tnymisin diplomatik 
vnziycti gözden g~irmeleı-i tabiidir.. muharriri ynııyor: 
füıgiiıı a=-keri imkanlarda bir değisik. istiyor! cDuJgaristnn tnmamiyle düşman sa-
lik olmamıştır. HfüliS<!ler süratlc i~k!- fınn geçmiştir. İngiltere ile müttcfik-
şnf cltij{i tnkdirdC', Türklerin mtıhte- ler ine karşı bir harekatta ib olarak 
mel t.ıııırruz hnrl'kctlcr i mühim bir n is. Veygand, Amiral Dar- kullanılacaktır. Bu şartlar altında dip-
bettc m\!\'ClHI İ ngiliz m al1A.'mesine ve l 1 • k lomatik münasebatın zahiren olsun i-
bilhnss:ı İngiliz tııyyarelerinc bağlıdır. anıa görüşece dnmesine çulışmnk tehlikeli Ye hnysi-

Mo .. kova, 7 ( A.A.) Kasna ya Bu itibarla Atinn mliznkcrelcrindc de \'işi, 7 (A.A. ) _ Geııcrnl \ 't'\gnnd, yet kırıcı bir_iştir. İngiliz elçisi Ran-
Svezda ga :zetesi, ilk defa olar ak diğer mcS<!leler al'asında el altındaki mnr\~"!tl P~tenle: öğleden S-Onrr; uzun del, son defa olar nk Bulgar kralını zi
Bulgaristanın Alman işgali altına malzeme> Ve men balar me:selcsinin Liı· g(irü*m~ :- npmııı, mal'.c~:ıl bu \'c5ile yatet elm1ştir. Kral, hadiselerin trr
girmesi dolayıfi;yle doğrudan doğ- bilhas:--rr tetkik edildiğini z:mnetmei< ile kencfüiııe olan itimndıİıı t~yid et- kaddüm ettiğini söylemekle jktifa ct-

yanlış Lir tnhmin olmaz. mi.:tir. c.:encr:ıl \'<'ygand, Afrika için ~iştir .. Kı:aı!n bitnraf bir müşnhid gi-
ruya mütaleaıunı neşretmiştir. T.ondra, 7 (A.A. ) _ Deyli Telgr:ıf dü:;:iinl'('lcriııi de hildil'mi~tir. Amiral b~. vazıyet~nı muhnfaıaya çalıştığı gö-

Kızılordunun naşiri efki."ı olan gnzetesi ba:-ımaknlcsindc diyor ki: Dnrl:ının da bugiin Pat i:-.ten \'i ·iye rulmektcdır. 
bu gazete diyor ki : ;\ iman \'C lüılyan gnzet<ı l eri, iirlü dönme i b~klcıım~ktedir. Gener:-tl \ 'ey_ (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 

«Bulgariıtanın üçlü pakta iltiha- pakta girmediği takdirde Yugo~lavy:ı. ganct, amiral Darlan gelir gclml'ı ken-
kını müteakip hemen derhal Alman nm ba~ına neler ~cleceğ_i ni ileri siire- disiylc .göı~işccektir. • • 
k t l B 1 · t · · rck bu memlcketı tehılıd husu~ıındn I~rlın, ı (A.A.) - 'ı arı rcı:mı ol:ı- Yunanlılar 

1 a arının u ~arıs ana gırmesı, birbir)eriyle rekabet etınekteclirler. rak bildiriliyor : 
Sofyada Bulgarıstanın sulh davası- Yugosl:wy:ı<la bir beşinci kol \'arat- Gerek r('smi, gerek y:m resmi mnh
na en büyük yardımı diye tavı:fl nı:-ık için mutad \1Sullerc rn iiracaat e- fillerde, Vi~\Peki vaziyet k:ırııı ·ında 
edilen bir Mart hadisesinin hakiki d!lmek~.edi r. Yugosla\'ynyn tnhakklim, i h ti~·az knyı<l'ınn j]eri .-;ür~lme~terli ı·. : 
manasını p ek güzel göstermektedir ) uıı:rnıstnna kar~ı 'npılacnk bi r Al· Amırn l Dnrlanın son Pnrıs zıynretı 

Zaferden emin bulun
maktadırlar 

• ' <DEVAMI 4 NCO SAHIFF.OE \ münnscbcottylc Lavall:l görü .. tüğii şayi-
:ıları ise Bcrlindc aı alfıka uyanrlırmış Çünkü onlar şiddete 

karşı hakkın mücade
lesini canlandırmaktadır 

l.ibyada bir lngili:z muha bere teşekkülü 

tır. Alman hnriciyc nezaretinde şu 
cihet kaydedilmckt~ciir ki, böyle şayia
lar yazıldığı gibi o kadar çoktur ki, a
l:'lkacla r olmağa iliz um görülcm.:z. 
Fran~a ile Almnnyn arn~ındn iki r.1cr- Atinn, 7 ( A.A.) - Atiıın njansı 
hnlc \'ardır. Bunlnrd:ın hirinciHi, tn- Lil<liriyor: 
r ihtc em:>nli k:ıydedilmiyen ve Fr:m- . At inncl:ı, .--elfmikte, Patrnst.ı, Lft
say:t knr~ı kaz:ını l an yüzde yüz zafer- rı~:ıdn \'(! diğer yerlerde çıkan lni _ 
dir. İ kinc.l merhale de mareşal · ·Pc- tün Yunan gnzı:telcrinin miitnl<.'ııları 
tenle Hitl~r arasındaki görii~me ilcı şu .... uı·ct lc t.elhis edil ebilir. 
ba15lamaktadır. Yunnnlıların, şimdiye kadnr yap-

llerlin siyasi mahfilleri nde şu cihet makta bulundtıklaı1 miicadclcn;n ne 
ı le ihlveten göylenmcktcdir ki, ikinci t icesi hakkında şüpheleri \"Oktur. 
mcrhnleıle mnli'lm hfüliselerlc, Fransa- Nih:ıi zafer, m:uldi km \'et };:ıuıııdıı. 
Almanya işbirliğin in temin edileme- haklı olnn l nı-ınılır. Yunanistnn km·
ınesiy!t! i ııkıta:ı uğramıştı r. Duna iRc ~·etiııd..:n emindir. İngiliz imJlarııtor
\'i.şi sebebiyet vcrmistir . Lavalın ka- luğunuıı tiikeıınıez .kudı·. ti !.>izimle 
hincden nyrılmasiyl~ ·bu rlevrc de ka- l.ıeraber<lir. [iittcfiklerimiz ' 'C hize 
p:ınnnştır. ynrdım edenler muhnkkak :ırtrıcnk 

..- %•• n uz_...auu bd 

ve Yunaııistnn bunl:wn b'ljııad ede -
bilecektir. Yuıı:ınistmın. t:ırihi•ı hıç 
bir devrinde y:ıptığı mUcR<lt'lclf.'ı<lc 
bu kadnr ~ı•fknt hisleri \'t• <l"> "' tltık
larln ihat:ı edilmenıi5;tir. 

- Sovvetlerin, Amerikanın ve ln
Jfilt<>rcnin. Çhıc knrı·n hattı hareketleri 
llc olursa olsun, bunlar miiı.lafaa kud
l'etirnizc zarar Yermiyccck, Çine yar
dırn edeccklcrclir. BugUnkU hnrbe 
Sov~·ct Rusyanın ve Amerikınıın işti
rak ooceckler ini snnmıvorunı. 1~iz. mli
dnf:urnıız ı yapmak içitı c:ok ku n·etl i
l'iz. Elde edereğimiz 1..afer, Sovyetlcr. 
.ı\ın<'rikn \'C İngil~rcnin 1 hlerinc oln- Afrika cephesı·nde -~- ---: - Yu ıı an <>fk<iı·ı umtİmiy(• . .;i, g.ızctl'

leriıı bu ncşrb·:ıtı ile tam bir "llrett(l 

• • re ısı 
l)ün büyük ihtif aile 

defnedildi 
Ankara, 6 (A .A.) D iyane t 

f şlcri r e isi Rifa t Börekçinin ce
naze merasimi bugün yapılmış

tır. Cenaze mer asiminde Büyük 
Mille t Mecliıi Reisi A'bdülhalik 
Renda, Başvekil Dr. Ref ik Say
dam, Vekiller, C. H. Partisi ge
nel sekreteri Fikr,~ Tüzer, Mec
lis müsta kil grup reisi Rana Tar
han, Mebuslar , temyiz ma hkeme
si, Şurayı devlet azası, Afgan 
büyük elçisi, Ankara val isi ve on 
bini aşan h alk bulunmuıtur. Ri-
yaseticumhur umumi katib i Ke -
mal ile başyaver Celal de cenaze 
merasimine iştirak eylemİ§lerdir. 

Cenaze namazı Hacıbayramda 

kılınmış ve t abut eller üzerinde 
Adliye sarayına kadar getirilmi§, 
burada cen aze arabasına alına

rak şehidrğe götürülmüş ve 
defneclilmit t ir . Bir müfreze polis 
ve bir" kıta jandarma cenaze me
rasiminde hazır bulunmuıtur. 

Yunanistan 
Bütün enerjisini muha

faza etmektedir 

Bulgar hududundan ge
lecek tehlikeye de 
karşı duracaktır 

Atiıuı, 7 (A.A.) - Atina njnnsı 
bildiriyor: 

Bütiin gnzctder; (Dalkanlnı·m kny
nanm ı) te mi~<:' edilen ·on vnıiyet 
kar.,;ı ·ında Yunnn milletinin :liJ,(ııı \'e 
azmini tebarüz cttil'mektedir. 

Me..;ajer Datcn dh·or ki: 
Eğer Yunmıi~t~ı·n hı.ıricind,• bir 

kimse, tchclidler s:ıvl'ularak m:lletiıı 
~inirleı·inin zayıtlutılacağını ~!lıımıs 
ı e, uu h:ıt:~~ını tn~lıih etml'Hdir. 1tnl
y:ı ile mııhnrebc bnşlııdığı zammı H' 
oııılan evvel türlii hileler vecuıi r('ll'l·iıı 
rapnmadığı \'fıziyet bugiin niçin hasıl 
olsıııı. Mii:stakil devlet ~ıfatınırı şer fi-

<DF.VAM 1 4 NCO SAHfFED E l 

ifade edilmh;tiı' . 
Kafim riııi ı;nzete"i o.ıö\ le d nıC'k-

t<.'ılir: · 
Yuıııı11i "tm1111 muknc1u(ll ntı a. ır

lat<dan bcı·i bir tek hlirriyct kl'lillıf.'
~incle miiııdcımiçtir.• ıa~iıı·: Mağlübiyetimiz ise bu devlet.. . Arnavudluk cephasındı Bir ihtiyaç 

erı bır harbe yaklaşhrn.cn.ktır. • U 
Japonya biitün Çini ablukaya ahı- A 10 b• • Şehirde bazı kadınlar, çocuklar, ı;f 

--------------- - -
~ıyacaktır~ 1918 de Alman.r:ının ah- yrıca ın esır s IA • ~ ı· • • ve yardım arıyorlar. Günde bir kaç F 
k
uka n~ticesindc düştüğii ~·iyecek sı- e anıne ngıltz müracaat olduiu vakidir. Bazıları- İKİRLER 
ıııtısı bizde görülmiyecekt ir. daha alınmıC!tır ~ nın kucaklarmda çocukları da var.. -----------
Şan-K:ı.y ..... ~ek. söılcl'ini zafere olan ~ k • k Anlıyor.unuz ki, bunlar hakika-

t~ın itimarlıııı bcynn cdcr~k bilirmiş- - as erı çı mı~ ten yardıma ve alakaya muhtaçtır. Tanzimat ve 93 ana kanunu 
tır y • "l ) d H Y Bilhaua çalıtmak iıtediklerinr. gö -

. x enı '?evzı er a ın ı, a- değildir :d'il!!:.:;re:.:.~~:.~a, olarak kabul Mahmud Esad Bozkurt 
Almanlar beşıstanda zaferler Fakat, böyle, kapı kapı müracaat · 

d d d d 'I · d "' d iild" B l Bu iki büyük ~ser içinde ; evam a ır Yunan askerı" 'her ı·hti·· e 1 mesı ogru e ır. un an ça- EsV "k' b"' •. k d d b 

1 

hthrmak, bu zavallıların ih~yaçları. nı 1 ı uyu evlet adamımız fln ah&etmek İatiyoruın. 
ı, l . Londl'a, 7 (A.A. ) - RCij ier mu - l k nı dütllnmek için, tedbire ihtiyaç Bunlar, Koca Reşid ve Mithat Patalardır. 
Vapur arımızı ver mı ye-

1 

ha biri ll abeşiıstanua bir yerden bildi- ına e arşı koyma ğa vardır. fu tedbirin batında iae, dev- . B~ iki büyük adamın kim .oldukların ı anlıyabilmek için, başardıkları 

Ceklerı.nı" bı.ldı.rdı·ler riyor: h d !etle, biıtün iı ve yardım müeueae- ıılen kıaaca kaydetmek yer1ı·z olmaz. 
1ngiliz \'(' Avusturnlynlı subaylar azır lT leri ile irtiba ta bulunan bir' müesaeee lkiai de öz Türk oi lu Tüktürler. 

lstanbul, 7 (Telefonlu) - Almnnya- \ 'C crbaşln 1' arasındnki Habeş \'at:ın- Atincl, i (A .A.) - Ila::ın nezareti hatıra gelebilir. Yoksa, fıte böyle Koca Reşd, Batı Türkler i tarih inde Tanzimat ynl1ud Gülhane hatt ı 
d~ inşn edilip hnrp dolnyısiyle gondc-J pcrlcvler ordusu, ilk muvaffakiyeti tarafından radyoda ,.~ıilen izahata validen gazeteye, ıazeteden polis hüma>"!nu) adını ta~ı>:an ihtila li yapmıttır. 
l'ı! mi.ren 3500 tonluk üç \'upurla beR Burycyi ele geçirmC'kle kazanmıştır. n:ızar:ın. Yunanlılar Arnnvudluk müdürüne, oradan belediyeye, ora- . Tan.zımat harek~tı ıle, Osmanlı devlet i h"r anda altı asırlık devlet 
)·~ı tonluk bir vapurnn, nrtık bize vc- ı Hunrl:m cn·elki muvnffakıyct ler,, ccphesincl{' murnffnkıyetli l<c~if ha- dan iJçile r birlii ine, buradan KıZ1- ıdareıı uaslarını bır yana bırakıyor, onları atıyor. Ve yerlerine Avru· 
f!l~rniyi:\Ceği, bugiln Almnn miim~5;c:;iJ-, ltalynnlnrın geri <:ekilmeleriylc elt\(1 rekct lerinde il,·ı·lcyislcr<lc bulunmu~- laya, Kızılaydan Partiye, Partiden panın en son devlet si.alemlerini almış oluyordu. 
~~ tnrafındnn <leniz~·ollnrı mürlürHI- edilmiştir. Buryc ise lta!yn.n topçusu !ardır. Yunan topçusunun ateşi tesir- fabr-illaya ta,ınanlar- ekıik olmaz. Vakıa eakiliie, aııl büyük darbe Mahmud il :ıamanında vur ul. 
•unc bildirilmistir. (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) ** muıtu. (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ). 
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v~~!,;~~J-~'-~~!.. . Sıtmaya karşı esaslı ~=:~~! 
Nörastenı tedbı·rıer alındı hmctpuşa bulvarını.la Derviş kıZl '' 20 yaşında '.Hnyriye ve Aptulluh oi·~1 ''R hA f b• • .\lustafa, yangın yerlerinde esrat .1• 

w U 1 er tye,, ç~rken tutulmuşlardır. Hnyriyeniı:ı u· 
RADYO GAlETESi 

Balkan hfldi· 
selerinin ehem. 
miy{\t ke.sl>ettivi 
.,.u günlerde, :si
nir haı·biniıı de 
hızlnmhğırtı gö. 

Propagandaya dikkat, 
sinir harbine 
mukavemet!. 

rüyoruz. Sinir y • t t 
harbi; birbirine unams an es-
zıd. aykırı, lıa
zan akla yakın 
gelecek h:ı~rl<'r 
yayarak efkfırt-
umumiyeyi Şll· 

. ırtmak ve bu 
şaşkınlığı aylar. 
hafüılnr \'C gün· 

lim olmaz!. 
Almanya Yugoslavyaya 

neler teklif etti? 

meşgul o1maga S ·ııe eı·d"n beri m mleketin fikir zerinde 5 grnm esrar da bulunmu~tul'· 
b l d • .. .. . " ' A ded d ke e S } 1 dl. "J • } d" uş a ıgın.ı gosw h<ıyatıııtlu t<!rf \t! t rciimelı>ri ile im·- v k 1 tt • . uç u ar, a ıyeye verJ mış er ıt'. 
t~r':l..;~tedır. ~ş- mel ve şöhretini lıihakkin yaym:ıJ oh:n e a e en şım 1 en ~ ının ve l/mı:::lıldar: 1 
bır1ıgı •.. Alman) n- ü. tud Hakkı Baha Pars. her l'\ e rng. •• J dd ) • • • Kemerde LiLlc sokağında 10 sayı: 
yn . g~J".) Lı~'·alın ID('ll m "'bin> dernmla b"1.e veni eser- luzum u ma e er ıstenmı~tır umumi evde sermaye 25 yaşında F_~t· 
kubıne) e a .nmn- ler veı·mistir. C~·tad, (Put 1 ~1yr6) den '.!:' hiye, e\·de gecelik kalan Dursun og ~ 
sıdır. Almanya cRtthı Terbi~ . Jİ ve doktor F. uveJ'. !~~ı' sene hav~ıların n:ütemacli \'e çok izalesine çalı~ılması bildirilmişt:r. 1brahimin pantalonu cebinden 57.6 ıı· 
şimdiye kndar den de (Nora teni) yi dilimize çevir- yııgı lı geçm"':sı h,ı ·cbı~ le ırma!darın, Vilayet. sıhhat ve içtimai muavenet rn ç:ılmış ve tutulmuştur. 
bu işe karışmn- m · s ve kuttiphanemize hccli) e <:tın iş· dcı·~le~m t~gy,ını . ~·e. b~nl~rın hus~l.e vekfıletinden şimdiden kafi miktarda Bu ne. vahşet? .. .. • ·cı 
nıış, bunu Pn· tİı'. H kim, muall"rn , e her miine\'V<'· getırdıkkrı su bıı•.kıntılerı .. mnhıtı. kinin ,·c diğer lüzumlu maddeler de ~den~uşte Havuzlar koyunde ~ }\.n~. 
ri. teki Fran:;ızlar rin okuyup ııuıth1 k.ı fayda1nnabi!ec('k· miz 1 g(çen :sene ol~luğu gıbı ~ı.tma- ::;kmistir. Vilayet büdcesi11e, ve vilfi· S,ılıh ~glu. lfos~aı~ Lala Vt! ka~de~ı ~I~lıJ 
vasıtasiyle temi· leı i bu kliçiık. fakat ana ]uıtl.m zen· nın ra.zlıılıgına s ~bebı~ et :·~recegı ~rn- yet dnhilincleki biitün belediyeler ve mecl. l:ysal, ~) 111 köyden _Munım og'~J' 
ne çalışmıştır. giıı es~rlcrin birinci..;i ( 10). diğ"rİ z~_ırı dı~kate alınmıs ~· vılayetçc .~mı· icap eden köy biidcelerine .sıtmaya kar Halı~ Be~gının sol kulagını. kas~~c· 
Şimdi ise Pıırisin ı 12) kuru ·tur. dıden _ ıcap edeıı tedbırlere W\"C ul e· ... ı nhnması Hızını g\?len tedbirler için k~stı.klerrn.den. tutu.lm~ş , n~lırcyı: 
bu işi basaramı· G • • l • el lme~e başlaıımı1:2tır. talı ·i:;at konulması temin olunmuş, her rılmış ve tcvkıf edılm1şlerdu. 
vacnğını ~ınlı.raıı enç Ş .ll en ve Sıhhat ve iç rı .ıi muavenet miicliir· mahallin mülkiye amirleri. bu:ıuıı ta- 1 c1ulid: . l· 

rce sürükliy.o. 
r ek maneviyatı 
bozmak elemek· 
ti r. 

·Almanvn te~eb- G ençlik şiirleri ltiğ:ii i~adesiyle 'ilarett<:n. hazırlaııa!ı kibiyle mükellef tutulmuştur. l n~ral'l!anla~ ma~allesmuc. A~il\. 

il 1 Mole'l•ıarı ,., b"" ·· k 'l" r \'e butun ım.lhah.ıta ve alakada!' daı- ,. • .. l:ıh oglu !:Tamdı, Alı klzı Advı:,. c~ · :ı 
ıan ar ~!SU ene~ .. , e ı~e Üstatl Hakkı Buha, a~ rıra bu ııam r< 1 l' gond ı :ıeıı bir tamimde . !tma- \ ıla\et, ayrıcı~ bugunllerdbe .. t8.~tmtyda le\'l hir meseleden tehdid etmiş \'e ttı 

a ~ış goru me • altında ela lıir e:er neşretmiştir. Bir nı l-. rs btitiin n cnııat hiıküm'-.·rlnin k~rşı a ıııma:s~ mmu gc en u ~n e tu!nıuştur. 

'erm81~8, Vı"tı·uı· taz. ~dı!·· . Alm;n:ı.;a, kı..;mı bugünkü Cumhuriyet ne li. icin, :n !nız nazaıi Lir surette değil. filiyat b~rl:.ır .:e tarıfl~r ~::k~ınt'l h '7: 111hallı ('ocuklm <ırasında: ~ 
Almnnya, bu- Y nbıne,>e _,a~n- bir kı~mı da Ser\ >ti Funun eclebıyatı. v ~ tnl "k .ı ı·ımanırda ~eçilmek ı:>u· bır ~) <rnnam~. azıı l) aca · eı .ara- Kadirivc mnhallesiııcle Şabal' o~tlu 

gün bu çeşid •k ba 1 d 1 im alııı_nıa 111 a ııııı tesil'lcl'iyle kaleme .alınan bu par- r<>tiyle ve n baı;;ta gelen bir \'aıife fn- fa gonderecektır. ~4 , aımuİa lbrahim aı·kaduşlnri.rlc 5~ 
propaganda har· gı 1 1. a 1 ar 1 ·.rar ~dıyoı·. L.n- çahırı. doğrudan doğruya ~iir ?lı.ırak nliyeti) 1 lıu .ehrmmi) t1i i:ıin başarıl· Hundan gaye, köylerdeki su bir:- l:n~ta "oyıı.ırken taş 'almış v~ Sfl lcy~ıır. 
bini yapabilecek 'I val. Fransa lle değil. fakat muht Yaları olun fıkırler m: ,.,ı \'C büti.in mahzurların şimdiden kintilerinin si.iralle kurutulmasıdır. kııı 14 y .ışında Münevn:ri :ı3~ goıJ 
vaziyettedir. Çiin Aln~any:ı . n:~~ı~· ' ( he) 'Cnnlarla nnitalea etmPk ~aha · nltıııdan yaralamıştır. 
k~ .. Avrupanm YUGOSlAVYAOlKI TELAŞ ·Si· <lakı .ış?,ırlıgının doğrudur .• "iteldm iistml •. hu eserınde • A ==«ı== B d •• Sm·lmıtılık: . 

ebluı" ıt1Ldl ~clı"r.ra.·dPyoolloanr~ YAM-HINDIÇINI IHTIL'FI. sembolüdu.r: Al· n•,,re el<> bo1 bol yer vcrmı~ ve.bu paı:· Vılayet Umumi ug"' ay tevzıı lkiçeşmelikte Namazgah c.ıdde·ıılT 
... _ " mnnya bır !.araf. çal.ırd: da bir miitefekk"r, hır t rbı- clr Beytullah oğlu Rüstem, . 

ya Belçıka Ro. 'MERIKANIN YARDIMI VE tnn bl~ı~u _soyler-1pd ve idealist i~snıı. ?larnk konuş. Mec)ıoSl• ı•şferı• '- Hayan! Sizinle tan :ınbil!r rııı· m<~nya, Bulgari.:-. A lft ken, dıger taraf-1 mu-.tur. lhı eserın fıatı 30 kuruştu_:. y!z? 

tnn. Pnris, Hol· BULGARiSTAN MALI" VE tan da . _Fı:ans~·ı rst:ıdı tebrik, yeni~ erJeı!ı~i rlc bu. YENi TALiMATNAMEYE GO" RE lliyerek Ali kızı 15 nı:ıınd.ı 1'iirklll~ 
la~da,1 ;;orvcç EKONOMiK VAZiYETi nııı ı~~ı~~~~ıc1~rı ün karileriıni,...e tawuye cderız. D iin de kısa bir celse T E ILECEK? ~Hildiirc ı;arknıtılıktn bulum·n?ş ,.e tll· 

• r:r yo nı~~rar~~cf~~ ~!tind~ oımadığı:·ı "B A G,, ak detti NASIL HAREKE D . ıtı:ınuştur. 
iclaı-c edilmektedir. Ayni zamanda bü.1 nı bildiı·mektedir • .Esasen La~.al kabi-1 lıınirde, bu nam al l!l(h aylık ~ ~i Yilin ,•t umumi meclisi, dlin öğleden Vil~yeti~i~ dahilinde nahiye .~er· - - -

1
x • 

tiin bu yerlerde çıkan \"e üçlü pakta! neye girerse bunn sebep ve !uzum da b:r :ın"ul "<'.fikir m(e::muası c:ıl,~nga sonra ~·jJfın!l salonunda vnli H. l• uad kezlerı.y~e ıhtı~ aç bulunan b~lzı ~~ylcr BAY NUR GOKTEPE 
dahil olan devletlerin matbuatı dn ar· kalmaz. ba Iamı"tıı·. 11k. nü"lıasırıı R.ıhmı Ba· Tuk..;ıılın reisli!("ncJe toplannrnıtır. iş· halkı ıçııı toprnk mahsullerı of.ı ·ı t~· Avdın mebusu R Nuri Gökt~pe Sli' 
ni \"~ziyettedir. . ı . ~mira~. D.?~·~_anı!' .P~~·isten , buglın lnb. 11 , Bııhri Sa~·cı .. C'ihııd . (~ ıkr k, 1 ri dolayı..;ıyle mezuniyet isti:,.:,., 11 bnzı rafındnn ~uğ.cta.r Ye çııv.ct~r ~erılm~;.;ı- kecle.ıı şehrimi;~ g~lmi. tir. 

Rır radyo Yugo:;la\•ya ııaıbi pren1' Vışıye dondugu bıld1rılıyor. \ eygand Faik Akçın, Abıd FJder. Nlh•.'1 J{o. azaya izinler \'Crirclikten ı:;oııra mecli ne mart ıptıdasınclan ıtıba:en b.lş: __,,. 
Polün Hitler t;mıfından Helgracla ça· da P aristedir. Bunlar, Frnn~a_ı_ım ye- bek. Fuad Hak. i. Serif Kulhan, İlhan reis,iğiııe g<>len evrak okunmuştur. lnnmıstır. Bundan sonra verı~~ce~ bug l{cnuılpaş;fcra 11-ıc-mt-tr:-lı-ıg-.1-ın-dall: ğırıldığını verir. Diğeri bunu tekzip e- ni vazi~eti ile alfıkadardır. Butun bun. İleri, J la!'im N<>z'hi. lHıcli Ak\' ıl. H. I'ö,· v lı ledh"e i!ô;Jerinin tedvil'i :cin dar ve ç<wdarın on beşer gunluk ol- ·ııı 
der. Bir aralık Sovyetlerin Romanya. !anlan şu aıılaşılmuktndır ki, Fransa Süruri GöklJnş. N· hid Ö;d ı·. $. B·ır· 1\.041 bu ele<.' , ~ kadro unlı memur ·ın. mak üzere peşin para ile. verilmesi ve lzmiı de Sakıp C'nndir ve HaY' 
yn illti~rnto~. ver~~le;! ynyılır, son· Alman~:~ -~le birlikte veya A.lr~a.nynya nı ~{o~I ~· %. •ki C:iiktiirk, Niraz'. nar:· \es' ıu.kkındıı muhnSl'bei huo;uı.;iye rnii ihtiyacın karşılanması k:ırarhıştırıl· Kabuyc 96 lira bor~lu Ke~alpa.şad~~ 
r<ı t"kzıp edılır. Selanıge :l ker çıkn· ı ka'l·.şı :. urumek şıklrırından hırını tutı_ı. in g ln hır kaçı tanınm_ış: bm:ılm ı .dn '.c dtirlüf,l"lıniln tezk rt><;İ Lticlce encüme· mışt!ı:: w Cemil Yoldaşın bu borç ıçııı ıpott 
rıldı, ~~eyga~dıı~ _.geldiği, gelmedi~!· caktır. Acaba_ ~ı~reşal Pcte~ nasıl b~.r ni .imz<.lari\°l" .bo!. cesıllı \.e zen~~·~ hırı nine. ziraat nu.icaclele memurl~rına . ~7ılayet .. b~ıgday ~ve ~~vd<~r}arın İ~· gö~termiş olduğu nıf altında }<~yııı 
gelm{'gı lhl~ llndugli ortnya atılır. Bu· karar \•erccektıı. )Iare.şal I eten, mu· nHınclPrecatn ı·tııı:ıd ett ı ıı c l .. w ı ziraat muallimı» uıw<rnının verılm . rnııcle topınk mah:;ulleıı ofısı depol,l- !)3J t •'hl" 5., .. 1 t: • 01rı·· 
t~in bunlıı.r .hep nr.ni .~aynakt<'llı veri.I tar~ke. h~kümler!ne ny~ırı gitmeği bir t hri.k .teı.iz. Samimi.' lr. w r. Jvnffı;- i. liizum , e zıınıreline dair vih{yct zi- rındaı~ na:sıl ~lınarnk. köylere k:ul:ır na ·' . .aı.~ 1 

'" ~un1<1ı~ 1 apu~ a Jiı"' 
lır. işte ~ınır hurbı boy le d nım eder, ::erefsızlık saydıgma göre, Al manyaya kıy •Hni t-;tı) oruz:. lzmır. bagT1nrl: h r r· at müdiirlüğünün tezkere>;i ik vilfı· . ıl dngıtılacagına daır e.vvelcc bır ta· tcnıt l 78 metı e mm abbaı loO ~ 
giıl er. karşı duracağı sa111lnbilir. ,..an'at h.ırekell ~ arncak kadar olgun \"~t telffonları kin ı !Hl . "nesi biidce· limat hazırlamış ve bunu biitiin mül· mu han men kıyrnetli bahçesi ~ntılntll 

Bu \'nziy t, hnrh<! karı~mnmış ülke· UZAK ŞARKTA JS~:: .. hir nu hitt"r. cBı ğ• ın muvaff: k ol· ~ine J,oııulaıı 1000 Jirnlık tahsisat yet· lıakatla ah"\J,adm·lara gö.ndcı:mişLi. lizerc miizaycdeyc \'erilmiştİl". 
le!~ de ı.zar. Onun hedefi sağlamı çü· Fakat Avrupacla vazıye.t' boyle olur· m:ım l"' • '"'ben \"Okt ır. mh ecc~incl 11 bunun :~000 lir:wa iblfl. Tarım :.atı kooı>e!·ntıflcrı bulunnn 1_4 .!ı ll Salı günii saat 11-12 dt 
rug: 5.evırmek, metaneti zaafa düşüı·· J~en, }~ı an:sa u~ak s~!·~uı. Jı~p~ı~ya/ar· VALIMl' Z BAYINDIRDA ğı hakkındaki j:ın~lar~a ular -~om•~· :,.:~rleı~tl~ b~ k?o.perat'.:ı~r. ~~ıl~nmıyı~ıı Keınalpnşa icrasıııcla yapılacak hiriııc. 
meşktıı. d k d d ı· k' . d ı:ısıncl •. ı. hm! Ltı~al,. ~tat glnıl~tedı.~ı ... tıı. r. raıı- "d" ı 1. J' l" 1 tanlığınııı ü•zkeresı lıuclre encıı menı· ) ,.rl~tı dt kkı"el~ltı ;o<>peı .ıtı~leılı \ e bunJ.ı. fü'ttırmncla teklif edilecek beclcl 111~ 

urasını a ·ny e e ım ·ı, yüz c • n. mu e ı )1 en m ıçını - ıyam B:,yındıra gı ıp ge en va ı •. • uac J' ~ h·n al" edilm ·~ur. ra aı e ı a ua mevcuu o nuyaıı mn· . . . J>e" 
yüz sağlam Ye güvenilir knynaktan ihtilafında japon i.iltimatomunu kabul Tuk:al burada hükumet dairelcrınde, 1 Btn·ı , ergi inin taksit hasları h:lzi· hallerde. gene 'ilayetin emriyle te .. · ham men kıymctın yüzde yetmış 
gel~iycn ~aber.ler hakkında hepimizin ctmiş~ir. Artık bu. ~htil~fa hnlle~i.lmi.ş lıelecli) ., parti \'.! hnlkc\ inde ~etkik.ll ran: a~• 1 tos. ·t.sı·ini ·ııni \'e kaıı•nrnsa- k!l _olunan idare .ve ı_nurak_nl>e he~··e~Je. ni bulduğu takdil'de ihale ohın:ıcıı., 
h~kıka~ ısu?:gecı buhı!!~alıdır. E;;nscn n.a~aı:ırı~ .bakılab~lır. } r:~nsa, ıfmd!- Jerdc bulunmuş: bu. m<') ancın b•lhn-4.:.a ni, aı·ıızi Yersri. inin de nğusto~ ve kfı- r!nın l'eçeccl,lerı mtl1?1<'ssıllcr ma!:ıfo. tır. . • 
ıyn ·etı saglanı ,.e durust olan Tilrk- çınının ıkı eya lctınden Sıyam:.ı genıı:; -ııtına me\ zuu uzerınde durmuştur. nunu , \'el wları olarak karmfa tırıl- tı\·le alınacak ve tesbıt olunan şckıller Noksan Lir bedel teklifi h:dıl1 

leriıı bcrnindc bö\·le haberlerin yer c· ·arazi t<>rketmiştir. Diğer hud:.ıdu çiz. -·--- nıı ·tıı· '· ' , dair ·inc1e buğday ve çavdarlar yerli .: l .' . t hh" 1.1 1 k .. k 1 k c:ııf 
d · • -· · k. 1 ,_ ı·· · · b" k · t k'l d"I · · · · .. d ·ı kt• v r ·ı muş era1ın aa uc L }n ı ·n mn ., emıyecegrnı te rar amarı: uzumsu;r;. mek ı('.ın 11· omısyon eş ı e • mış· l!1.1l ·T t bU 1 ·cı;;"nin k-ıdro ced· \•enııe gon erı eoe ır. a ı mevzıı ı e . 

1 1 ı 
dur. tir. . · Hay c c 1 • . 1 y:.kmdan ahlkadar olmnktadıı·. tıyle arttırma 10 gUn uzntılııra' 

YU.~A.'İST.ANIN' KARARI: YARDIM LAYlllASI: \<'l: ,. mnsraf k.ı~ınınd:ı ba~ı f.ı .!w ~n- Ş h" · l · 4-941 Cuma glinü ayni :-;:k'ltte yapıl· 
. . , ~ . • vanlaıının tebdıJı \'C ılkokul OV'ICt· e lr J Ş en . . . . . ·l 

Alnımı nskcrlerı, Bulgarıstanın CC· ) ar<lım knnunu la.rıhasının ayan 
1 

. 1 3606 3 ,·ılı kanıı , c~ık ıkıııcı aı·ttırmacln teklıf edılocc1' 
b v h d 1 d • k 1 .. d - k · d . t ek m n erı maa!'; arının >< ' :;, ' - H<'lediye reisi llı- Dchçet l ;· diiıı 'lll 

ııu una, .1. uııan u ucuna ogru a ·ın m c ısın e muza tcsı C\ am e m . 8 UGONKO PROGRAM , . t'b· k tt' ··ımoqi!lE' ·ıit c<>ch·elin . h 1: ·ı • k" "ı' • ..on \ 'C en fnzln bedel mukabilindP ı 
etmekt.cclir. Fnknt bu vaziyet Yuna· tedir Llisihn reye konsa, ekseı·iyet hu 1 0 • ıı.ı •.'1 _ı t ~ 111

• ... • ' •• • ": .. v.. ~ehrııı mu te ıf yer erınde ı l>e eclıye . . 
· t 1 .. k. ti k 1 t 1• 1 • ·t t • ı. d ld - d 1. 1 ıl e ! 8.00 program, 8.Q,, aJnıts haberle· h ~hıhı hakkındakı maarıf mu<lurhıgu. insaatrnı teftis etmiclir le edılecektır. 

nıs anca .su ·unc e ·ar;U anmış ır. u. rnme ar:ııın :ı o ugun an \a:.>t · . 8 .1 'k. h f" f . (J>J .. • k ··f . -.•' " 'l • • • • ,,1, · •. t" ı· 1 ak •• 1. d d'l kt" F k t h l"fl nıli-ı rı, 8. 1 mL zı · a 1 progıam .) · nun tezkrrel<'rı o ·u rımu~. rnnnı ı ;e * Yerlere tiiklircn 7 kisi bcl<'ıliw~cc Almak .ıstıycnlerııı muhammen " 
nanıs ... ınm es ım om. nı:,.e ın e ı ece ır. n n mu n ı er 8 4 - !) 00 kadın \emek Jı·tes· 1 . 1 .. ı .· havale edilmı~· "' · · dt' 
bulunmadığını gazet~ler tebarüz ettir. zakcrcyi uzatnrak buna mani olmak· :.. ~-0· · ;v ' 

13 
1

33
· - . "k 'l' ·k 

1
' >_uı <'" encum 11 ı ıııe < ' · cez• laıı<lırılmıştır. metin yüzde ye{li buçuk nisbetiııde ., 

kl d. F"lh k.k Al 1 ·v ..ı d 1 s· eli Ü k 1 . l" l..:.ı.... program, . muzı uı çe t·r T kk.. k . ·11· ı-be bl me e ır. ı a ı a man nr .1. unn· ·ra ır rıı·. ım m za ·ere erın gece ı 
1 

hkla 1 , -o ·ıjans h·lberleri 14 05 · d ...... 1 k L 1. 1 po a 'ÇC'Sı Ycya mı ı ve mulA: r JJ 

ni tanı tazyik etmemi ·)erdir. Fnknt giindiizlii devamı teklif edilmiştir. nu n}ıl'..ızı"k·· :'· TL:~.ı··"k"e' ı>.lakla'r J>rog/ın11~ın Ruzn,\mw" elgoruşlt~ ~c~ nş ,.n m.m: ese ur bnnka mektubu ile ihnle vakitı~riıı1r 
AI k ı h d d • ı -· • 1 h l'fl · . 1 kl . ·· · "' • • rln olmaclıgıncan \'Hı ce ""YC .nıı \CI· 4J.I ."'\. man füı ar!nın ~ ~ a Jcr e~mc ı. u.ı ete. mu a ı. erm Joru aca a11 U· devnmı. 14.20 müzik: ttiya:;t!ticum- mi rr Jaııdarmıı kumandnnı yarba\• Sa- daiı"emizde hazır bulunnrnlnrı ,.efil" 
lıaşlı başınn bır tazyıktır. mıd e<lılmekt.cdır. 1 . b 1 1 - 00 ·· "k. f'"lm mu · · l,ılıın vefatı münnscbetivle müstnh- . . . . .. "t'b"rt 

YUGQSLA \'YA NF y APAC' AK? J'lJI CAK1STANI~ lK'l'I~ \ D İ VF nıı aııc 0 · u, "· muzı · 1 • - _...,. '. • '· ~ • ' ızahnt ıstıyenkrm bugunden ı 1 '' !t 
' •. .. . ~ , ., • • • • ""' • sikisi tPI.). 15.:IO müzik: konser - 1 YA-1 SAT ŞI iÇiN DE kem mn,·kı, lıahrıye \" Jandal'ma kıı· .. l 1 •· ... · tetJ\V 
)ug~slavy~ya ?clınce, bu~nda e~fı- :'llALl VAZilf;:T~.: . . .,.. Ankara devlet kon crvatuarı11dan ZEYT N G 1 mmıcla11hklarmııı bİl'cr a..;k<.'ri miifrc. a~ık m.unan şar~nn~e)ı.goıU~ ~ıı 

rın t{!}aşa duşlilgü, .başvekıl taratın· Bulgarların uçlu pakta gırmelerı "'- naklen, 1 .OO progı·am ve memleket HEY'ET Gl.OECEK ze gönd.:!rmek suretiyle ibraz ettikleri etme! ı·ı ve bu mulk u1.erıııclc hır gıı 
d<ııı y~pılan beyanntum. :<nlnşılmnkh~· tOF'.VAMI 4 NCO ~AHIFEOE ) srıat ayarı, 18.03 müzik: radyo c:~z ı Hitufknrlığa ve cenaze mera. irnmc İŞ· hak ve aalcak iddiasında bulunııc: 
dır. ) ~go lavya uaşvk!lı Ye b~şvekıl orkcstrn. ı (İLıahin "' Ôzgur idaresin· Almıınynya ı-.:~t~lma"~. mevzutıl.ıahs tirnk etmek llezaketiııi göstel'en .mcı·· kiml'\elerin on gün içinde vesilcalıır1.f 
mum mı l\laçek. gazetecılerc be) ,mn~.ta B " kü ı, f ele) 18.40 müzik: mızııaplı • ~zlar \·aglı tı humlar ıçın muzak<'recle hu- huımın clo:-it ve arkadaı:lnrına mınn:ıt ı ıı· ·l'H.e d ·. ·. ·· ti ı 111' 
bulm~a~·ak; tcla~a ve _heye~:ına .<luş· ugun ıOR erans tak:mı, rn.oo konuşma (giıniin me - lunmak uzne İzmiı zahire ,.t; ynğlı V{! siıkranlarımızın arzına miba:ıcl:>nİ· e ı~ .1 " aıı:mıze m_u~~:a arbit 
rı;ek ıçııı sebep olmadıgını soylemışler. .. . t _ ,., :o.elelerı), HJ. ı 5 müzik:-- Köy 'fLirkii_ - tohumlar ihracntçıl<.r. biı:li~i •1amrn:t ~.i dileriz. . •. tak:lıı de .hnklaı ~.tapu ıncılı~ le ~a 111ır dır.. . .. . D~gun lıa.lk~vı salonunda sn~. l ı, ... O lcri, IU.30 ajans hal>erleri, H>.45 mi.ı. ı> r he,·' t İ:staııbu a gıtmıştır. Ayrım <>mer Sncıd C':tYıd Kemal mı)nnlaıın pa)l.lşmadan hnrıç ){ 

N:~ıp J~rens Pol, .koşklınd:n. Belgrı~· dn sıya;aı .b.ılgıler okulu me?e~ı huk~k zik: Bu) Lik fasıl hey'eti. 20.15 rad- Z<'yt:n~agı satı"ı için miizaker<:d~ ım. Rukiye cakları ilan olunur. Ds. 93~ 
~a .rloıımuş, b~ı:v . .-!kıl ve ha.rıcıye ve~ı· prof. \ ekılı ~ay Bille!1t N.urı ... tn.1:1·1 yo gazetesi, ~0.45 miizik: .1aknm· lunmak iizcrP Z."\·tin~ ağı ihrac· trılnr 
lını kabul .c~nııstır. Bulgarı ·tanda ~.u· fınd:ın. (IJ~ı·bın medenı ~ukuk uz.eı ın· dan makama, 21.l 5 konuşma (Kitap hir'iği namına bir hey'et el=> ~ akıncla 
go.~ln~· elçı.sı Sof~ a.~an Belgrada don- de .tesırle!·ı) mevzulu hır konferans ·nati). 21.80 muzik: radyo alon or- t .. anbula har<•ket edecektir. 
~~~stur .. B~~· kaç ~.uı! evvel ~ima.~ el· \'erılecektır. kestra-ı ( violonist Ncciıı Aşkııı !dn: B IR 1 HT IYAR\ N O-LU-MU .. 
çı;.;ı .b~Ş\{'kıl mua\ ını 1\!aç~k !l.e go.~{~~- TURiSTiK YOLLAR resinde), 22.30 :ıjnn haber erı, 
mek üzere Zagrebe gıtmıştıı. Butun . 22 50 konusm·L (1ngilizce _ Yalnız lTrlad.ı i kel<> mahall s· ıll Sad1k 
bu g~ljş ~~ gidiş__ler . Yugoslavyndaki . \'ilfıyet, Gfü1-<;lyıılı • lnciraltı turı - kı~a- dalga "po< ta iyle), 22.:>0 ~uzik ı~du 85 rnşıncl.ı Bilfıl, Kuliibe benzeri 
fe,·kaladelıge cl~lalcttır. tık yolt.ıııun İncıraltrndaıı ~.l"la yolıı.nı~ e;azband (l'l.), (:.:ıat 2::U o a kadar evind~ Öliı bulunmuş \'e öltimün se· 

Mihver, ehven ... nrtlarla Yugoshı\ • kadarkı kı mının as!~l.t doşeK~mesını ynlnız uzun dalga ile), 23.25. 23.30 bebi hakkında tnhkikata başlanmış-
vaya liçler paktına girmcı:ıini teklif et· lmrarlaştırmıştır .. llılah.are arşı~:a· varınki program . tır. 

Bu hafta~'en-'güzel ·film 
Tayyare Sinemasında 

Gösterilmekte oları 
Deanna Durbin'in 

· . . :~:ı Yolu asfalta ~clılı>cektır. Paralıkop- · p z illıı. 
mıştır. Bu şartlar uıılarchr: ı·ü ·• Ea,·rakh turistik yolunun ma- # -. en son Ve en 

. l - .. rugosla\•ya gıda maddeleri İS· i..acle~ .. )·(!~.ine parke döşnme~i mU\::!· Baganıara Tavsı·gemı·z ~ güzel filmi 
tıhsalını arttıracaktır. fık gonılmuş, hazı rlnnan keşıf pro;e· ! J 

2 _ Yugoslav mntbuntı mih,·cr le- · ! tasdik için nnfıa vckfiletine gönde· J L K A Ş K 
hine neşriynt yapacaktır. rilıniştir. Siınanızın güzelliğini 

3 - Yugosla\·yatla düşman propa· Halkevi toplantıları artıran Bukleli altı Şaheseridir 
ganclasma nihayet \'Crileceklir. Bugün saat 15 de halkevi mÜ2'A' ve k d Sinemamızın bu zen'" 

Fakat bir çok Yugoslavlar. bu tek· tarih, y:mn saat 15 de temsil ko:lları ay/z on ii[enizi I •t 
lifin kendilerini m·lamak için bir yem- hey'eti umumiye toplantıları yapıli· ENVER YALAVSON 'a • gin programını zınl 
den ibaret olduğunu söylemektedirler. cnktır. Paznrti!si günü saat 18,30 da halkına tavsiye 
Her halele şu muhakkaktır ki, biltiin dil, edebiyat, Sah günü ayni snatte 
\':tziyet \'C hadiseler, Yugosla\')·anın köycfüer. Çarşamba günli ayni santt.e yaptırınız. Gayet uzun ederiz 
tnmamiyctini müdafoayn azimknr ol· hnlk dershaneler i, Perşembe günü uy- h B • O 1 30 
duğunu gö. termektedir. ni saatte spor, Cuma günü kitapsarny Ve er arzuya uygun.. uglİn yun saat arı: 12,30-2-3,30-5, • ' 

J."R A. 'SAYI TAZYİK : ve yayın, Cumartesi günü osynl ynr- ı 1 TELEFON· 28 00 " ' 7 30 '9 15 l~rlincle yapılım yarı resmi bir be- dım. Pazar günü gliıel sanştlnr m0ıı· KEÇEC LER • ._ t • t 71""' 
yanal, Fransa mescle.c;iyle Berlinin supları umumi toplantıları olacaktır. 4 nı• MfOi rı•11a MH 

!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"lllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllll!lf lllllll l l l l ll l l l l lll l lll lll l l ll llll llllll llllllllllllllllllllll~~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'I 

j ELHAMRA idaresinde milli kütüphane sinemasında BUGUN 1 
~ ÇILGINCA S INA SE V E N LERİN FİL M' i ~ 

~-- B~~~:~~Plft~~· eu KADIN BENı·Moı·R ~ 
ve sinemanın en k udretli erkeği ~ 

.:: SPENCER TRACY ~ 

~ TÜRKÇE SÖZLÜ .1 
:=AYHlC'A: no~t İngiltere hnriciyc nnzırı E KSELANS ANTONY EDEN ile imparntorluk genelkurmay başkam GENERAL SİR JOHN D1LL in Adana ve Ankaraya gelişlel'i ve yapılan munzzam karsılnma törenıı~ 
:= U!kmil tcle ı·ruatiyle TÜRKÇE izahlı olarak ~ 
~ FOKS JURNAL ela: gn son \'{' en mühim HARP haberleri ve diğer haberler. .. · ~ 

l::ı:ı:ı~;;;,:,;;;~:ııu;;,:ıııı;;::;,:~;,,:;,~:;::;,~;,ffi~iu~;,~fı~~~;~,, ~f ,:fırı~fırf iıl~fı~;,~,~;~iılıi:ııı, ~~,~~'' Pı7ı~:ı,,~!ı7ı ~~~:ı~!:ı~~,,~:u·,,uı,i;;u;;; ;,,~mtı ıııı~~iııuııııuuıuıııııııHıııııııııııuııuıuuuuııııuıııuııııııınuııH11mJ 
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zmir Levazım Amirliği ilanları~ 
······· : t ··:····································································································· t>'Z.tnır Levazım Amirliği Satın A lm a Komisyonundan : 

QEYKOZ SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
l - 200 galvanizli bidon 50 galvaniz. iz bidonun mübayn:ı,.ı ı O-~-
'> 941 tarihinde saat 14 ele pazarlıkla -atın alınacnktır. 
- - 'l'ekarriir edecek fiat üzerind<'n ', 16 teminat alınacaktır. 
8 - Evsaf ve şerait h<'r gün mezkfır komisyonda görülebilir. 

ö R 
lırnir Levazım Amirliği Satın Alma Kom isyonundan: 
l - Beher kilo una yirmi sekiz km·uş tahmin edill"ıı 21600 ki!o ke-

silmiş ·ığır eti pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 10-Mart-941 pazarte~i gilııü saat on beşte kı~l~da iz-
._, mir J~v!tzım an~irliği. atın alma komisyonundn ynJHlacak'tır. 
0 

- llepsınm tahmın edılen tutarı 6048 liradır. 
4 - Teminat kat'ivesi 908 liı adır. · 
5 - İstekliler knnÜni vesikaların teminatlnriyle 11irlikte lı e lli gün 

-..... \•e saatta komi ·\·onn mliracnnthm. 4 8 
Bornova tümen satın alma komisyonundan : 
l - Tümen hirJikleri ıhtiyacı içiıı asağıda cin. ve miktarı yazılı 

4 kalem iaşe maddesi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Umum tahmin tutan 9500 Jirn olup kari teminatı 1425 liradır. 
3 - l hale ... i 10-Mart-941 paznrte..:i günü saat 14 d e Rorno,·ada ko_ 

mi yonun bu unduğu mahalde yapılacaktır. 
4 - $nrtname. i komi. yonda göriilel>ilir. 
5 - fsteklilerin k:rnuni vesikalariylc ve teminatlariylı' !Jil'likt~ mez

klır gUn \ e saatta Bornovada askeri satın nlma komisytınunclıı 
hazır bulunmaları. 

C'in i l\1 iktaı ı 

--1\Iakarırn 
Şehriye 
Zeytim ağı 
Salça · 

Kilo 

10,000 
10,000 

5,000 
2.000 

lzrnir Levazım Amirliğ i Satın Alma Komiayonundan: 
l - Beher kilo-una 23 kuruş tahmin edilen 18000 kilo K. fa..,uı_..e 

ihtiyacı açık eksiltme suuctiy l~ yapılan mlinaka~adn talip çık
madığından pazarlıkln ~atın alınacaktır. 

2 - Pazarlık l 0-1\l art-941 paznı1.e "i gün ti saat l.j de klşlacla iz mir 
Jeyazım amirliği satın alma komisyomında yn]Hlacaktır. 

3 H epsinin tahmin edil e n l:ı t:ı.n 1140 lirachr. 
4 - Teminat muYakkata akçası 31 O liradır. 
5 - Şnrtııamesi komisyonda göriilc lıliir. 
6- Pazarlığn iştirak edeeeklel.! k: nuni ve~ikaları \'e ' <'miııat mm·ak_ 

lrntalariyle birlikte komi ·yoııa miiracaaUarı. ........ 
İzrnir Levazım Am irlis i Satın Alma Komiıyonundan: 
l Beher kilo una 20 ku:<tı~ fiat tahmin edilen ve muayyen günde 

talibi çıkmıyan 100 ton un. tekraı· 24-a-!l41 pazarte:si giinii ~aat 
15 te pazarlıkla satın alınacrıktır. 

2 - Kat'ı t.emin:ıtı 3000 liradır. E\Tsaf \'e "' artnameo;i her gün ko
misyonda görulclıilir. 

3 - 1:-.teklilerin mczkür vakitt<> Ç.ına:<kalede ask e ri satın alma ko- · 
~11i"y-0nunn gelmeleri. ..... 

ltrnir Levazım Amirliği Satın Alma Kom:ayonuneiao : 
1 - Hı> her kiloı:uııa kırk iki ku •a~ tahmin edilen t 000 biıı 'mı sa. 

buıı toptrın veyahut yüz tondan aşağı o lmamak üzen • ayıı ayrı ta 
!iplerine ihale edilmek sureti~ le yapılıın eksi ltme~iııJP uiıı 
tonclaıı ~ekiz yiiz tunu satın alınmıs miitPlıaki iki yliz toıın :wni 
şartlar dahilinde t 2-1\I art-94 1 çar~aı1 ba giin ii saat onda iun i{·clc 
'kışlada izmir levazım amirliği satın nlma komisyonunll:t yapı
lacaktır. 

~ - H ep inin tahmin edilen tutaı ı 84000 -ekse n dört bin lir;.dn. 
4 -Teka.rrür edecek fiat üzeriııtlen teminat 1rnt'iyc:.i alınm·nk ır. 

- Şartnamesi komiı;J onda gorlılcbilir. 
(i - fstekliler knnunj ve ikalnrı ,.e teminntl:ıri~· Je •birlikte ih.ılı· ">a~l

...._.,___ tinden evvel komisyona miiracaatlnrı. 

lırrıır Levazım Am:rliği Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - (32557) lira yetmiş sekiz kunrn bedel ke ifli bina iıı"na.:ına 

talip çıkrnndığıııdan pazarlık n yaptırılacaktır. 
2 - Pazarlık 13-ınnrt-!>41 per~enıbe ,gilnü saat J5 ılcı kı~l:ıdu iznıir 
~ levazım amil'liği atııı alma komisyoııtnıclıı rnpıhıcaktır . 
., - Teminut muvakkata akça-1 2L14 ı lira 8:1 kuı·u15tur. 
'4 - Şartnamesi, keşifııamesi \·c l'<'Sll1İ rliz :ıltnıış iiç k~ını-. mtıl\alıi

liııde komisyondu11 nlmabiıi r. 
fj - İstekliler kanuni ye~jlrnları ve teminat mııvnkl<atalııı• I ,\ '" hiı•-

......_, likte ihnle srıcıt inden evvel ~om! ·ro1rn m!irııc:rntlnrı. 

lzlll'r Leva:ıım Amirliği Satın Alma Komlsyonµndan ı -
1 - Beher kilo· una J l ı~uruş tahmin dilen 1 000 kilo nohu~ ihtl. 

. nıcı ııçı}i ek:)iltrne suretiylt> ~ .qulnn miinııkasııdıı tnlip <'ıl\mn
dığındnn pazqrlıkla .. atın ıdn.acpl\tır, 
Pıızarlık l O~ınar'l-!14 l pazın t~-.j gii11U :ıat l 5,30 d:l kısl:ıdıı !ı-

., mir lc\'a1ım amirliği satm n ma komis>·onu n~ln yapı li1t· ıı 1\l ır, 
2 

., - Hopshıin tahmin edilen tutaı ı 2520 Hri!dır. 
4 - Tcmiııat mu,·akkata akças ı 189 Jirarhr, 
G - Şnrtnamesi komisyondn göriilebilir, 
13 - Pnznrlığn i tirnk c tlecekler kanuni \ sikrılı rı \' C tpmlrıııl om-

._ \'akkatalal'irlc birlikte korni:ıroııa_Eıürıtcıtatlım. 

Manisa 
dan: 

bağcılar bankasın-

}lankamızın 1940 hesap yılınn nlt nlelftde genel toplnııtısı Sl -mart .. !l4l 
flazart~si günü sant c 10> ela 1\lanifm Halit paşa cadde !nele kAin rlah-el 
~1ah:ıusasında ) tıpılmal'>ı taknrnır ~tmiş ,.e mlız~ıkeı-e 1 icup ed<!n meımll 

<! ::ı~ağıdn gö:.terilmi . oldugundan o g!in nlzanıname nll\Ciblnce en flŞl\ ğl 
on hisseye malik bulunnn his~edarlarımızın iştlrıık eylerııelcri il ı ıı olunuv. 

Ruznamei müzakerat: 
l - lclnı-e he) 'eti ve murakip raporhınnın oku nnııı ı, 
2 - rn.ıo rıh lıli\nçoııunun tııı;di!d \'e hlnre hcr'etinlıı lbrııı<ı, 
3 - TcmettU l<ı\'Zll, 
4 - Kur'a ik ı•ıknn ıkI aznnın y~l'IJH' >'eııiden iki ıııı:ının jııti lıııhı, 

G - Hlr murnklp lııtihab1, 
6 - YcJıl scııe nznlnrıııa vcrilecc}i huzMr hnkkının tn>•ini H-~U 0~7 5) 

inhisarlar umum Müdürlüğünden 
1 - Şnrtname ''e numunesi muclbincıı l 0,000 Pfit:ıt pira snn dığı lrn

pah zarfln ıhalc olunnmadı~ı ndıın ımzm·lık uınıllyl~ e'k iltmeye 
konmuı;tur. 

2 - Pnznrlık 24-3-941 pııznrte:-1 gllnU ıınnt 14 de Kubata tu le\'11-
zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yap!la -
caktır. 

3 - Şaı1nam ... lernzım şub~indeıı izmir \'e An kam lınşmüdllrlükle
rinden para ız alınabilir. 

\ 4 - İsteklilerin pnzarhk için tayin olunnn giin ve saatta teklif 
t edecekleri fiat üzeninden yi.i• de 7.5 güveıım.: parnlariyle b ir

likte mezkOr kom· yonrı müracaatları. 
......... 8 - 12-16-20 168!l-874 

lzmir veteriner müdürlüğünden: 
İzmir İlkbnhnr At yarışları 16 .Mart, 941 tarih inde başlıyacaktır. Ko

~ulnrn iştlrnk ettirilecek )rnyynnların kaydına Veteriner Müdürlüğü dai
~inde 8 / fort Odl Cumartesi günij başlan!ıca}< 131Mar tl941 Perşembe 
{{(inü nnt 16 d11 kapan cııktır. 

lfandik:ıp yarışınn girecek hay•;anların kaydı ise 10/lrfart/941 :Jlll-
~rtesi g ilnü ant 16 da kapanacağı ilan oluuur. 6 1 8 (~ti&) 

(ANADOLU) 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış Muhammen B. 
N o. su 

435 

43!1 

440 

4.U 

446 

ı rn 

150 

451 

453 

·157 

458 

Lira 

( Karşıyaka Bostanlı 1700 ve 1808 No. y:ıh cad- 192 
(desi sukak 13ü8 ada, 4 parsel 232 M. l\l. 502 
(tajlı arsa .. 
(K:ırşıyaka Ilostnnlı 1700 ve 1788 No. yalı cad. 255 
(so. 1324 ada 1 parsel 340 :ı.ı. l\I. 2 No. lu arsa 
( K :ı rşıy:ıka Bostanlı 1700 Ko. yalı cad . sokak 87 
( 1357 adn 5 p:.ırsel 219 M. ::\L 91 t.ajlı arsa 
( Ku rşıy:ıka Bostanlı 1700 ve 1807 No. ynh ve 1554 
(köprü soknk 1!157 ada l parsel 10365 l\f. .M. bila 
(numara arsa 
( Kaı\ırukn Bosimı lı 1700 No. ynlı sok:ık 1357 85 
(ada 9 parsel 170 )f. ~l. 83 tujlı a rsa 
( Karşıyaka B°'tmıh 1700 \'C 1809 No. şeref ve !137 
(yalı sokak 1355 ncla 1 paı·:;eJ 3151 1\1. l\f. 526 \'e 
( li No. lu a rsa 
(Slivnri M .. Makara sokak 422 ada 58 parsel 70 150 
oı. )I. 20 taj ev 
(Süvnr i l\l. Maka ra sok~ık 403 adn 11 par:'el 125 
(128,50 :\T. ~r. 23 taj ev 
( lımıetpaş:ı ~I. Kirem it hane .sokak 481 ada 7 40 
(parsel 35 )1. ).1. 7/ 8 kapu 8/ 19 taj!ı a rsa 
( Güzelyalı !\l. 43 No. Şeref çıkmazı soka k 920 1500 
(ada 4 parsel 6!l l M. M. ~ kapu 53 taj No. lu hane 
( Sülcymaııiye :\f. Refah l'okak ö96 ada 4 par. 37 
(250 )1. ~I. 2 tajlı ar:-;a ~ 
( Oçkuyulnr ~I. 2 ~o. sokak l 860 ada 1 parS(ll 148 
( 11 29 kaptı 8 taj lı e\' 

(Glizclyalı :\t. 26 Xo. :Metre.stepe gokak H24 arla 92 
(6 parsel 370 l\I. .:\I. 28 kapu 6 2 tajlı arsa 
(Glizelyalı 1\1. 26 N'o. l\Ietrestepe 1.eytinlik sokak :na 
(!12;> ada 4 par:-el 1268 :\I. :1\1. 8 1 tnjlı f'ŞCar ı 

(havi arsa 
( Üçkuyular ~ ve 12 X o. sokak 1871 11<hı 2 pnrı-t·I 60 
(50 lrnpu 10 taj ev 
(Üçkuyula r 11 No. ~okak 1870 ~ufa 8 prll':.;el 16 
( 168 ~I. l\l . 3 1 kapu 4 taj arsa 
(Üçkuyula r 11 No. sokak 1870 ada 7 pn r:>el 147 M. 65 
(1\I. zeminli 82 ka pu 2 tajh hane 
( Köpril ve l\Iı=-ırlı cad. 381-383-385 kapu X o. 76 
(1737 :ıchı 65 par:o;el ı::arı lı 612 :l\f. :\1. a rsa 
( Üçkuyular .M. 10 Xo. sokak 1869 nda 6 par:-;el 20 
(68 kapu 6 tajh HIS,7o ) 1. ·M. arsa 
(Üçüncü Karataş l\l. Hilal sokak 657 nda 9 par . Hl 
(30 kapu 2-Ul tajlı 34 :\I. l\I. arsa 
(Salhaııe l\1. Yenitu n rn - lman sokak 689 ad:\ ~5 
l parsel 8 ve !12 kapu No. 212,50 .\l. ::\l. ul'SR 

( Oçüıwii Km·at aş M. Eıw~riye sokak 6~!> ada 12 
(2 par::;el 46 ~o. 1 rn,50 :\!. l\I. :ır:;a 
(Salhane :'11. Setın'\!t ve ~lanwt sokak 6!lf> ana l9 
(2 pars~! 4!1a :\I. 'JI. :16 kaptı No. lu a r.sa 

Kr. 

00 

00 

11 

00 

00 

75 

00 

00 

00 

00 

50 

00 

50 

00 

on 
• 

~o 

80 

00 

00 

00 

00 

ao 

160 (Güzdyalı :\I. Bozkır sokak !l2Q ada ~~ pa rsel 247 20 
( 1 G2~ M . .M. 2 tajlı eşcarı ha\'i arsa 

1u1 (<;üzelyalı ~L Ft::'ıah sokak !>21 ada 13 parsel 19 60 
(!)8,76 M. )L 24 ' l t ::ıj Xo. lu ars a 

4(i2 (Gilzelyalı l\I . 26 ~o . .:\letrPstepe .-.okak 914 ada 35 00 
(1 pargel 141,25 :;,\I. l\T. 1 6 knpu 4 t:ıjh ~ rsa 

.ırı:: ( Üçiiııl'ii karat.aş :'ıl. Ciridi Burhaniye so. 66!"1 ~da 17 10 
( 2 pars.el 171 .M . .M. bilfı No. ar:sa 

lli ı (~nlhııııe ~[. J•: ın·el'iye ~ohnk fülO <ula 5 par:-d 21 20 

( ~l!I lrnpu !17 l uı.ilı arsa 
Yukanclrı ~·azıiı enn alin mi.l l ki~·~tleri peşin ıı.ıı-a vey~ ikinci ter tip 

ı:u;fiw~ \'C~ik:ısiYlc b ~ilel!cri ödenmek ii ze ı·e 23-2-!'141 brih inden i tib:u~n 
w 1!.li ıı müddel

0

lc mi.iza~·~deye komılnıu~tur. lhak!1eri l~l- 941 taıihine 
ıııiisncl:r ı}lıınrtesi gUnli sıwt ı .ı t<'dit'. Talipler in muhammen bedeller i 
li~ ~ rincll?n yllzdc ;,:; <l"ı>oz!to :tkçesi yatırarak ye\'mi nwzkürda milli em
ıllk nıildUrltlg-iindc n1Ute~ckki l satış kom isyon una müra('natları_, ilan 
olunur. 23 8 708 

Em,ak ve . Eytam Bankasından: 
Taj Dcpoz:to~u 

J·::;n No, \'eri No. su • 1 e,·i Kıymeti T. Li ----- -

- SAHİFE: 3 -

GA YRt l\n~NKUL MALLARıx Denı·zıı· lktısad 
AÇI K ARTTIRMA İLANI 

Bcıyırulır icra menmrluğımdan: 
tzmirdc Kamil Ayvacıya borçlu bankasından : 

Bayındırda l\lust.afa Akagünün bol{ 
cundan dolayı Bayındır tapu sicil me- Bankamızın tahtı tasarrufunda bulu-

murluğunun teşrinievvel 929 tarih ve nan P:uıdozoplu namile maruf metruk 
11 sayısında kayıdlı şarkan: Yol şi- un fabrikası su hakkı \'e demir olduk
m:ılen: H üseyin vcreseleri garben: Jarı ve milştemilfıtiyle birlikte kapalı 
(H acı) kö3e oğlu (Hacı) Meh med ve- zarf usulivle satılacaktır. 
re..:;eleri cenuben: Kırkık damadı Hü- B d 1. • h 14 OOO ı · d 

1 ·ı ·ı· ç lak e e ı mu ammen , ıra ır. sey n ı e çcvrı ı ıp köyünün . . 
Zincirli kuyu movkiinde (400) dört Tnlıp olanların bedelı muhammen 
yüz lira muhammen kıymetli altı dö- üzerinden yüzde 7,5 nisbetiııde ihti
nünı tarla Bayındır icra memurluğu yat nkçelcrini veya milli bir banka tc
odasında birinci arttırması 5-4-941 minat mektubunu ihaled~n bir ·saat 

tarih Cumar tesi günü saat ll-ll,5 de evvel bankamıza makbuz mukabilinde 
ve haddi layıkmı bulmadığı takdirde ... 
ikinci arttırması 15_~941 t.arih salı yatırmış olmaları Iazımdır. İhale 21 

günU ayni saatte yapılncaktır. Mart 941 Cuma günü saat 16 da De-
l - Bu gayrimenkullerin arttırmn nizli iktısad bankasında meclisi idare 

şa rtnamesi 13-3-941 tarih inden itiba- huzurunda yaJ11lacaktır. 886 
ren Bnyındıı- icra dairesinde herkesin ------- - - --- - ---
görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı SAT1Ş 1LAXI 
olanlardan fazla malumat almak isti- 1 · 

znıır Sulh llukıık Mahkcmc-
yenlel\ taşra 9·10/ 16 dosya numaramız · d •
1 

• sm en: 
ı e memurl\·ctimize miirac:ıat etmeli-
dir. · Ahmed kızı Zehra; Hüseyin oğiu 

2 _ Arttırmaya iştirak için yuka- İbrahim ve hemşiresi Ayşenin şayian 
rıdn yazılı kıymetin yüzde 7,:> nisbc- ~utas~rrıf oldukla~ı İz~irde 3 _üncü 
tinde pey veya milli bir bankanın te- :Sultanıy.c mahallesı terzı :lokagmda 
min:ıt mektubu tevdi edilecektir. ~ain ~ sayılı hane mah~e~ece veril~ıı 

3 _ İpotek sahibi alacaklılar!a di- ızafoyı şuyu kararma ıstinaden 28-3-
ğer alakadarlnrm ve irtifak hakkı sa- 941 cuma günü saat 15 de İzmir sulh 
hiplerinin gayrimenkul üzerindeki hak hukuk mahkemesinde sntı~ı yapılacak
lnrmı hususiyle faiz ve ma~rafa dair tır. Bu arttırmada tahmin olunan bc
olan iddialarım işbu ilan tarihinden del 300 liranın yüzde yetmiş beşi ve
itib:ıren yirmi giin içinde evrakı nıiis- ril<.liği takdirde talibine ihalesi yapı
bif cle r iyle birlikte memuriyetimize biL lncak aksi takdirde satış 10 gün daha 
clirmt-ler i icnp eder. Aksi halele hakla- uzatılaruk ikinci arttırması 7-4-941 

rı tapu siciliyle sabit olmadıkça satış pazartesi günü saat 15 de gene dairc
bt-delinin pnylnşma.sınclan hariç kalır- mizde yapılacaktır. Gyrimenkul üze-

hır. . . .. rlıi'de hak talebinde bulunan daireye 
4 - Gösterılen gunde arttırmaya müracaat etmeleri lftzımdır. Daha fnz

iştirak edenler arttırma şartname ·ini la malumat almak istiyenler dairerni
okumuş ve lüzumlu nrnllim:ıt almış ve zin 941 198 No. Ju dosyasına müra
bunları tamamen kabul etmiş ad ve caatları lüzumu il:in olunur. 
itibar olunurlar. 

SA'fJŞ İLANI 5 - Tayin edilen zama11da gayri
menkul iiç defa bağmldıktan s~nra en 
c:ok ıırttırana ihale edilir. Ancak art- lzmir Sulh llukuk Mahk<'mesiıı

dm: 
tırnrn b€deli muhammen kıymetin h ·· ı 75 · · lı 1 t . t• A med kızı Zehr:t \'<? Hu··se,· ı·n 0 g-Ju yuzc e şmı u maz veya .sa ış ıs ı- . . · 
yenin alacağına rUçhanı olan cliğ~r a- Ibrahım ve kız kardeşı Ayşenin ~ayi-
lacaklılcıı' bulunup ta 'bedel lıunlnrın a~~ muta ::ı-rıf oldukları hmirde 3 ün
o gayrimenkul ile temin edilmi~ ala- cu s~~ltanıye mahallesi terzi sokağın
cakları mecmuundan fazlaya çtkmaz- da k:ıın 1 ~ayılı hane mahke~cc? v.cri
sa en çok arttıranın taahhiiclii baki kal- len ızaleyı şuyu kararına ı tınaden 
mak lizer c arttırma on g{in daha tem- 28-3-941 Cuma günü ·aut 15 de İzmir 
did ve yukarıda gösterilen tarihte ya- sulh hukuk mahkem<.'sindc satışı ya-
pılacak arttırmada bedeli satış istiye- pılac\ıktır. . 
n in alacağına rüçhanı olan diğer ala- Bu arttırmada tahmııı olunan bedel 
caklıların o gavri menkul ile temin e- 3oo liranın yüzde yetmiş beşi verildiği 
dilmiş alacakl:;rı mecmuundan fazla- takdirde talibine ihalesi yapılacak ak
ya çıkmak şHrtiyle en çok arttırıma i- si ta~~ ir~c satış lO gün daha uznbla
hale edilir. Böyle bir bedel elde edil- r:ık .~k'..ncı arttırması 7- ı-:41 ı~azartc
mezse iha~ ynpılmaz ,.e satış tnlebi sı gunu sat 15 de gene daı rem ızde ya
dlişer. ıı~lncr~ktır. Mii~ldeialeyhlerden .Hiis: -

6 - Gayrimenkul kendisine ihale yın oglu lbrnhım hakkında teblıgnt ı
olunan kim.:e derhal veya verilen lfmen yapılmakta olduğundan ;gbu sa
nılihlct içinde parayı vermez~e iha- tış ihbarııamc<ıiııde İbrahime tebliğ 
le ~:mm fesholunarak kendisin- makamına kaim olmak üzere ilfm olu
den evvel en yüksek teklifte hu!unan nur . 
kimse arzctmiş olduğu bedelle nlmağa 
rnzı olursa ontt razı olmaz veya bu- l zmir belediyesinden: 
lunnrnzsa hemen yedi gün milddctle 1334, 1335, 1361, 1362, 1363. 1866, 
arttırma~· :ı çık:ırılıp eıı çok arttırana 1368, 1369, 1310, 1371 ve 1379 sayılı 
ihnle edilir. Jki ihale ara ınd:ıki fark .sokaklnrln Necatibey caddesinin bir 

f':l>IO Mesu ıl i,ve ~t n h. İkinci kor- k d a ı l ı \'C geı· ~n giinler iç in .vlizde 5 ten Jıe- . ısının a mevcu mo oz arın kaldırı -d on 1 i:! l Ev :1500.- 700.- .,, 
C ı283 ikinci l\ ıırn tnş 9 eylill •O • suıı olunacak faiz ve diğer zararlar ma.sı ve yerin tesviyesi ve bu yolların 

kıı k . ncln 6 n pnr~c ı l 1·87 aynca hükme hacet kalmaksızın me- iki tarafına yeniden 3222 mctı·e kesme 
l\1 2. 8:1 8:1 Ev. 600.- 120.- muriyctimizcc alıcıdan tahsil olunur. kordon c;ekilmesi işi. fen işleri müdür-

e :ll04 A hmcd aA'a Mnh. !{eten tşbu t.a rl:ı yukarıda gfü:rerilen 25-3- liiğündeki keşif ve şartnamesi muci-
<' l\ rşı ·ında 248 ~dn, 2~ p:lr- 14, IG. Ev'"~ cliik. !l4l tnr ihin<le Bayındır icra memurlu- biııcc kapalı zarflı eksiltmeye konul-
ı:ıe l - 57 M2. kan I ;.1nı>.--"- 260.- t 

C :a 17 İ kinci Sulta niye nrnh. ğu odasında gösrerileıı arttırma şart- muş ur. 
Vnsıf cf. S. a cla 2 8 parsel name i dairesinde satılacağı ilan olu- Keşif bedeli 11142 lira 47 kuruş, 
l, 172 :M2. 7 .1-0 E' '. nOO.- l 00.- nur. 887 muvakkat teminatı 836 liradır. 1şin 

C :318 İklııci karat aş şehit i\uı: - U. bedeli, nrttırmnya çıkarJ1acak arsa 
ret-'· nctn 630, p ar el 7, 12ı. sta aranıyor . ınukabilinde tediye edilecektir. lhale-
26 M2. 7 Ev. 1500.- :JOO.- Ömer Muharrem Sabun Fabrikası · 17 n 9 

C :3 ı !l Km şıynka. Osınanzadf' ye- 051 - 0
- 41 pazartesi günii saat 16,30 

için Sabun keaici bir ustaya ıhtiyaç Jadır. 24no sa)•ılı kanunun tarı'fatı 
ni ııçılan simend ifer çık - " . 

vardır, d h'l' ~-mazında ada 111, par:-;el a ı ın<K! hazırlanmı~ teklif rnektup-
62. c74.50 M2. :. 20:l E\· 400. 80.- Müracaat· Ömer Muharrem :arı ihale günü saat 15,30 a k adar en-

lza~atı y~kaı·ı dn yn zılı gn~ ı·i meııkulleı-iıı peşin lıcdelle sallşlıırt -·----··-T·ic•a•r•e•th·an-e.aı.·d·i·r·-.ı dlmcn riyasetine Yerilir. 
1 o.:J.941 tıırlhine mtlsttd if µnz a r tesi giiı:ıii sa al oud~t ihaleleri ynpıl -

t k SATIŞ ıLA• N·I 28 3 8 15 785 mak üzere nr 1ır.rnn~ a. onulmuı;t u r. 
l : - lst.elçll ohwlıınn hiza larındn ynzılı d epozito akçelerini vcz nı•- 1:: 111İI' :sıılh lıııkuk malıkc•)1t\"ıiJ1dcm : Helcdiycmiz in Varidnt servisinde 

mizı' rntırarnk aıttırmnyu J?lrmeled. lzmir esnaf ye a hali bankası \'e lz- nçık olan m emuriycl:ler için 8 ~ 941 
a: - M iizflyed c .sıwısmdn Yerilt•n IJNkl muka-Odcr k ırme ti ge<;tiği mir Jş banknsı ve İbrahim kızı Ömer tarihine müsadif Cumartesi günii sa-

tııkdirde rtepazito lnrını ntsbet dairesinde ter.yid eylemell'ri ve miihüı· karısı Cemile İsmetin şayian mut~· at dokuzda müsabaka imtiha m ya-
ku llananlaruı mühtir lerlnl notE'.l'den tasdik et'tirmeleri. g:.l S 676 snr nf oldukları 1zn4irde Kemeraltt pılncağındnn Orta mekteıl mezunu 

tlzmir defterdarhgt,J ından: caddesinde kfı.in ll l sayılı Kemahlı hn- olmak ve nskeı lik fili hizmetinı bitir 
nı nıımiyle maruf hanın mahk~m. ce miş olup 35 ynşını miıtecaviz tnılun-

Halil Zc-kinin Baıturak §ubeaine olan 44 Ura 26 kuruş kazanç verıiai verilen izaleyi şuyu karar:ma i::tina- mamak şarttır. Lbe mezuul,ıriyle 
borcundan dolayı haciz ed'kn Bayraklı Merainliai demiryolumla ilin -
190 lira 20 kurut kıymetindeki kulea.İyle tarl&aı Vilayet idare hey'eti den 28-3-941 Cuma .g-f.iuU sant 15 de claktiloğrafl:ı serı yaz ı :raznımnnı bi-
karariyle 21 ~n müddetle müzayedeye çıkarılmqtır. lzmir sulh huku~ J;Qahk~rnesinde sntı- lcnlcr tercih edilecektir. 

Taliplt:rin 25/ 3/941 Sah eünü saat 15 de VUiyet İdare hey'etine şı yapılacnktl\\ llu a r thrmnda tah- İsteklilerin evrakı miisbit.el riyle 
müracaatları ilan olunur. 3 8 15 (817) min olunan bedel 26000 virmi altı bin riyaset makamına müracaatları Jii-

ZAYİ 

Vlubu rlu merkez ilk erkek okulun
da n 929 :.cnesinde alm ış olduğum ~:\

hadetnamem i kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmi! olmadığını 

ilan ederim. 

Eşrefpasn Hntn~ caddesi 348 so

kak 26 numnraıl e\·de ve Uhıhur~ 

lu ilk erl<ek okulu mezunlarındnll 

~74 ~~mım\h. Ahmed ~.olrn 

•-------·ııı.iııııt------· liranın yüzde yetmiş b~şi veıildiği zumu ilan olunur. 7 8 (880) 
D o k t o r t akdirde t:ılibine ihalesi yapılacak ak- Kadastro 1165 lıeledb c ,63 iincü H-

B h t U s i takdirde satış 10 gün daha uzatıla- danın 412 m etre murabbaındaki 32 
e çe z rak ikinci arttırması 7-4-941 puzarte- sayılı arsa ıııın ~ntı;a. yazı işleri mü-

k si güni\ aat 15 de gene dniremizde ya. dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
Çocuk hastalı ları pılacaktır. Gayri menkul üzerinde hak arttırmaya konulmuştur. Muhammen 

mütehassısı talebinde buluııanlnr ellerindeki vesaik bedeli 2472 Jirn t.cminatı nnıvakkate-
ile birlikte daireye mürncaa.t etmeleri si 185 lirn 40 kuruştur. Tnlipl{'rin te

Hastalarını 11,30 dan bire kada Hizımdır. Dnhn fazla mali'imnt almak minntı iş bankasına ) atırarnk mak-
Beyler sokaiında Ahen~ matbaası i. tiyenler dairemizin 040/ 2230 sayılı buzlariyle ihale tarihi olan 2.4-3-941 
yanında kabul eder. dosyasına müracaatları lüzumu ilan o- Pazartesi günü saat 16 da enciımene 

....... ~ ... ----.... ~·--"·1,,ıunuı:., 000. mUracaatlarl. 8 12 17. 22. 902! 



- ~nhifP 4 - (ANA DOLU) 8 MAAT 1941 CUMARTESi 

1 FİKİRLER 1 r 
Vatandaş~ 

"\ İtalyanlar 

İki harp gemisine, üç S O N 1-1 ·A. B E ~ L E R ----Tanzimat ve 93 ana 
kanunu 

Dikkatle oku!. vapura isabetten delQ Toprak ofis H · · V k·ı· · YURDDAŞ! 1 Değ·irmencilerle 1nuka· arıcıye e 1 ım1z 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) Türkiye, bu harp içinde, en az vuru· uor ar 

y eniçeriliü!n ilga ve imhası ve ye· vele yaptı • • •• • • " 
... harp sık ıntısı çeken memlekettir. s ı p t b d h 

rine (nizamı cedid) in ikamesi, ala- Bunun kıymetini bil. 1.talyada bir mahal, J (A.A.)_ - 1- fstnnbul, 7 (Te!cfonla) - Toprnk a 1 ~unu ar 1 gru un a arıcı va 
nı hazırlamıt ve bütün yenilik hare- tal n 1 I - k - h G. 

l S k d .. k . · ) • ıı oı ı l1 an umu mı ararga mm ofisle rlc'•irmencı'Jr.ı· ·ırı-:ıncln btı"'lİ!l 
ketlerine mani engeli ortadan ka - ı ıntıya uşmeme ıst.yoraan, ''7~ 1 • t ll'Y· . n " ' • ,.,, • t• • h d k 

" ·.numara l re~mı .c l ıgı: _ .. hir muka\'('lle akteclilmislir. J:u muka- zıye 1 ıza e ece dırrnııtı bir harp dünyası içinde yatadığamı- y u rnıı ce lh • d ' d - · · b . . 1 .' • ı. e~ın e ışarcı.e eger mu- ,.~le~ c giirc değirmenler, ofis nn'l1m~ı 
Fakat ne olursa olsun, unu takıp zı, daima düşün. hı~. bu·. h.ıdısc. o. lmamıştır. . . bui'tıfn \' öıriitf>ceklcrdir. 

eden tanzimat, Osmanlı tarih.'nde ~ ı Af k 1 t 1 h J 
0 

• . Tasarruflu yaşa, Nerelerden, na- d" .,,.ıına 1 • rı ·ac :ı .. '.Ly~·are erımız Ekıncğiıı fiatind • 20 p:ırn ılnlın Ü'n-
vukua getirilen yeniliklerın en radı- ııl ve ne kadar taaar:ruf e debilece• u.,.mrının hır hava usstlııu hombul:ı- ıililt \ ııpılac:ı••ı lıildiı ilh·or. 
kallerinden birisidir. Son Atatürk mıştır. Alnuın ta,n·:ırcleri de yiirliytiş . n • 1 · 
ihtilali bir yana konmak şart.:yle ğini daima hesapla. halinde huluıınn düşman koll:uıtın. as. 16 HOLLANDALI DAMA 
tanzimat, en büyük hareketlerden Mesela: keı· t('cemmiik~rine hiicum etmişlerdir. MAHKU" M 
biridir. - Önüne yiyebileceginden fazla Düşmnııııı 20 ınoturlıi ıınl.il \.'fısıtnııı 
Tanzimatçılar hareketlerinde çok ekmek alma. Kur uyan ve atılan bir tahrip t:dilıııf~lir. nir ~ııklaı•ı clıı hrı- Aın,;lt•rı'-ıın. 7 ( A . .ı\.) - 1 >. X. 1:: 

samimi idiler. Eserlerini göstc:ri~ ol- sara uğr:-ıtılını~tır. Hnr:ık:ılrır, knmı)· lG Hollandalı, :ı~kcı·i m:ılık,•nw t.ı-
d . · ı · .. d'J O 1 O• 'okma ekmegin bile, bugün her za· aun ıye ,1 erı surme 1 er. · n a r 0

• lar dn bf>ınlınlaıımış \'C ynıı/.{tnl.ır <;ı- rnfmd:ırt Dilim{\ ınahklını eılilıııi.:ıtir .. 

ı\ııbrn, 7 (l'ulefoııl:ı) - Cumhuri ,\.t"'t Halk Pr.trtisi :Millet :\1eelisi r.rıı· 
lıu, iiuiirniizcleki Salı gtinii topl:rnaen kfır. O gün, Hariciy(' V<'kilimiz $iikr0 
.3ıırncoğluıııııı, l111ı·ici Ynıi. et h!ıkkını\n be) :rnatt:ı h,ılmıac·nr•ı ve ·011 hfııli· · 
leı •tr:ıfınd:1 izrıhııt ,·er,r ği :süy eni~ or. 

MiLLİ 
• 

PiYANGO 
manh imparatorluğunun kurtuluşunu mandan daha büyük bir ha ri\ın ol- karılmı:5lll'. nuıılnr cnsıı ·hık \' _\lm:ın :ı keı·!c•ri-

~:~:;~es::~!~!n~i~~r.:~y~~r;t~d~:~ du_ğ_u~~o~na:~~)arda önüne y"ye bile· L:ı!::~1i~~f~,:\~h;ı1i;·~~ıntı:ı~i~~1i~:~~:liı~ 1 altndn ;~~.JI~·i.knf'd hıızn·l.ım.ıkln ithnnı Nlilıni: Dün Ankarada sergiaıindİ bOgük 
nimaemekte görüyorlardı. ceğinden fa-zla ekmek korlarsa- ki Şarki Al,dmıizcl(l iH\'\'at'" h ... ,ll'kkiillc. J b l 
du 

.. ~u.~y.orcd:r.lığ ı bundan, fazla telaşa :laima kor!ar - hemen garsonu ça - .ı·inıiz lıirn:ıy<li bir cıüŞrnnn knriıe.:::iııe stan uıa çivi g·e1t i bir kalabalık O .. QÜDdB ÇBkı·lmı·ıtlr 
y hikıırıı ~·tmiştil'. J:ir kı'm·nzöı·p \"<' bir İ :.t:rnhııl. 7 (' l 'cJeforıl•lJ - Bıwiin 9 
O•manlı imparatorlug· u nun ileri ~ır, daha küçük bir porsiyon iste. ı t t " ı • il' · l 1 · l ı!:~l 

.. 5 c l'" royl're. :ıyrıe[ı < n " \"apur:ı isnoet· ~·tiz <' ı ton çn·j g-~ mistir. :u C.1' i <'I', Ank:ıı·n. 7 ( Husu,;i) - l\lilli piyan- 76~% 8:!43:; 85 126 !>3'i9G !H~, 
büy\ı1'1k .h~mh leldQrh atmdası, k Çahr~ığıtn - Çayınn üç şeker yerine iki şe· lrr' knyıleclilrnişt ir. ihtiyaç ııi ·betinde tl~vıi ohııı:ıc:ı ktıı-. go, bugliıı ergİ'"'Yİnıle hü;riik bir knln· H509 I !k 992 fl9237 101684 ı ozsı~ 
eme erını ur e aş e ece ma ıye - ~ k~ \ f "k ı 1 1 · • · ı ı ,. ker at. ~:ıı· ·ı ' ı' ·nı a \'tı rnrı ~ud:1nd:ı '. \ '?.::• uıı H'lt 0si rı:ızıı· :ınn·oı·. b:ılık iiniinde çckilnıi!)I iı ·. Knzrınaıı ıııı- l09G8!l 1 IB278 124t>22 127262 12~~~ 
le ::~;ta iıtikbalin' hile tehdid ed e - Fazla yağlı yemeklerden sa. Gub-Gu'ı civarında düşm:rnm lılicumu l\1ebus tetkikleri ın:ll'al:1r sıınlardır: 128B!)7 ı::I!174 ıası:~4 1367!~8 13~ 

·• tnrdeclilrnistir. Diinkii t~bli*ık Keı·m 15 b • ı· / k 14~2G7 14füt2:i 1G.Jl72 166522 174~ 
bilirdi. kın. Cİ\"'l'lll!I~ '<'1'"\"~n -"tf"w' l 'J J" ') J,"',n''""l"İ, 7 (ı\ ,,~.) - r.·,·1~~·""1'1• nıC· şer ln ıra l !"')j<)"' 17" ""1'1$ 

d .. d. • •1 •1 c "· :, • ıgı H < ıı·ı en çaı·- .... " ·\ n ·~" ı ~ . ~ ;ıG 15 187107 192824 1,.~ ~~ 
Çarlık, Avrupa a mutema 1 pro- Mide, karaciğer, bağırsak, şış- pı.:ınnrta dfüımann mühim Z:l\'İnt \"f'r- bu;;ları, halkın dileklerini dinlcııwl\ ii- "k • f · IH5!la2 1!1:1910 208422 21499{; 2235'' 

pagandalar yapıyordu. manlık hastalıkları hep, bu fazla ılirilmiı.;t:r. . zer<! şehrimize gelmişlerrliı'. l ramıye er 22,..8!)9 2:1061, 21506!) 247G81 25191' 
Tanzimatın Avrupanın gözünü bo- yağlı yemeklerimizden 'leri geliyor. - - *---- ~----- J2077 :>6720 l!~02!~5 175618 1D5614 258026 262478 26:l042 261854 2765St 

yamaktan başka bir şey olmadığ ını inanmazsan doktora da bir sor. Af •k h • d T • •• 2061.iW ııumaralı biletler on bes bin li- 292Gi>G 29508 29 791 291706. 
ortalığa yayıyordu. rı a cep esın P. aym1se gore rn kazanmıştır. L' ' 

Doğru değildi . O vakitler, Fransa - Boş yere ve lüzumundan fazla ~.;on di.irt raknnıı !~226, 462fı 
hükumetinin emriyle, Türkiyc<le tet. e lektrik yakma. ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ( BAŞTARAFI 1 NCf SAHiFEDE ) 5 şer bin /İra/ık 180:> ile ııih:m:•Ucııen 90 nuın:-ırav!l ~ 

tarafından tel örglil~riyle> ~ı-vrilmi~, İ ngiliz noktni nazarına göre, Bul- ..:er .\·L'iz .ı 1·rn,· son c1o"rt ı·,"knmı ·0591 
kik reyahati yapmış olan me mur, p b el l' · ı t k •k • l ..., .ı " 
hiiku:net.:ne verdig .. i raporda tanzi _ - a ucun e ınırse, pençe e i i ·i lh·:ı ile miidafan ı(' dilh·onlıı. gar ıle\'lcl ndnınları ve gen raller Al- 1 ramıge er 082~1, l!lfll \"C' 9~95 ile nih:l\'etlcllt 

•ıkılma. :'imdi A<li. -Ababn \'nlt.ı u""z"ı•ı'n<le nı· n kıt·tl·ırıııı "''Ci" "J· b ıl le~ ·ı ı •>o · ı·~ matın büyüklüğünü ve samimi tatbi- .. ,- ' 1 • 'h 1.~" "c"' ,n l ( gı • 0 ı- :!4;;;]:{ 100u>5 lG-1747 17298 ı 1... nunuırnyn jki yüzer lirn, .:;on 
katını bütün tebaa arasındaki mü _ - Elbisen lekelenirse, teıni2let; 1 eıı mlihim nokta DC>Lrn )l nrko~tur. lnrn~ bu arer.cUerine i.,.t_ir~k .e~miş: l9 liJ7!1 ~:1838·l numaralı biletler<: be· rnkamı ()~~ ile nihayetlenen iiç yüı 11 
savatı anlata anlata bitirem ez. utanma. j • Burndaki mtidnfil~r nuryerl~n da- l~r~lıı-. Almnnlaı::..her şeyı ısk~lıklı;ırı .-.:er lıin lira <liişmUştlir. mnrnyn yüzl'r lirn, HiS ile nihn~·et! 

Tanzimata iç bakımdan softalar, YURDDAŞ! lın azdır. ltalyrınların :.on nılld:ıfıın gıbı cercynn ettıgmclcn cok se,·ımnıs tt 2 b. 1. k l nen 300 ııumarnya ellişer Jirn, 76 ı 
dış balumdart Çarlık düşman kesil- hatlnrını ise, Dehrn ::\l:ırko~»:rn :;o lerıtir. Yalııız Hulgarlnr Sü\'Y\'tlerin şer ln ıra azanan ar biten iiç yiiı mırn..-ırnya onnr Jirll 
mitti. Bunlar ve bunlar gibi tasarruf im kilomclrc ileride Kaı·yrıni bot•nzlnrı iiltimatomuııu hclclemcmislcrılil'. Rus- ~1726 2 !143 7~~ıı7 107394 l3Jl0:17 ı \'C 4 ile nihayctlcneu 60 l.iin nuDlıır' 

Softalar Koca Reşide (Gavur Re- kanlarını her gi.in, düşünerek ve l<'şkil ct mektediı· )ar, son Jıfüli.:elerin sulhiiıı Mnnıesini 1 J!), 85 ~6:~214 269 11 ırnmnı·alı bilet-• ya da üçer lira :ınıoı-ti t.Hişmütür. 
( d ! ) Çarlar dn (Göz bağcısı!) di- tatbik ederek yaşar$an, neticede Kahbıe , 7 ( A . .ı\.) - Orta :ırk hı- t0min değil, hnı bin genişl<'mesiııi in- lcı· ikişer hin liı'a kazanmı~tıı-. Hi lıiıı lira Jrnzan~m mımnr:ıltır~ 
Yorıardı. milyonluk kıymetler ziyan olmak_ giliz knrarg:1hının telıliği: uıç. cııeccği fikl'iı11te mw-nrc11rıaı-. B. 1. k l r: b. r k 1 , ..... ıızr 

.Aırelnııın garhında biı· zırhlı 0lo- Diin, So\'y.ct beyanntııım h:ıkiki ve lner lra azanan ar ·>. 111 ıra ·nzn~an numara nra lfl', ~ 
Softalarla, Çarlar Koca Reşide tan kurtulur. Hiç' sıkıntıya düşme· mobil nıiifrcz.<•"'ı· t". ı·cl ec]ı'l ıııı'st•.·ı·. lt."l· 'h 1 • h ft yıp te yalnız bır rnk:ınıı beıızcnıı~ 

kartı sanki ittifak etm"şlerdi. Ü " • " ı;arı m;ııı:t!-ll ne 0 acagı er tm·:ı n 680 1022:; 16·tG7 2!H07 47487 biitün numaralar dn 400-800 lira ıı · 
Diier bir yönden, bu iki kuvvet, y,·z. yan ·o mali inde Herber i~gal l'Uil - · oı-ulmu~tur. JJu be~·anat hiı· kaç hnf- 47:,:rn 5198!l 70000 750:>2 7672!1 sın<la nıükflrat kaz:mınıslnrrlır. 

iç ve dış bakımdan vatan düşmanları Bir dilim ekmekten ne çıkar, bir miştir. Şimdiye kadnr nlınnn esirlerin 1a ev,·eJ olsnyclı, \.'azi~·et değişirdi. He-
şekerin, bir kaşık yağın ıö.ıü mü Sa/hl oıı hiııi aşmıştır. lr bıı beyanat Bulga rla r a değil <le, Al-

idi!. 1 l~gnl edil<'n hu mevki, ltalyan so- mantara karst .vnpılsayclı, o znmnıı v11- Mihverciler j GRANDi CEPHEYE GIOIYQA! 
K R 'd b h "k" d "' olur, diye hovardalık etme: 1. · rl , · ., oca eıı , u er ı ı uşmana mn ısın e ı. ulal>"ı1 inin rno kilomet~ ziyct biisbiiHiıı bnşkn olurdu. Bu \'flZi- 8 ı• 1 1 

merdane meydan okudu. 1 «Damlaya, damlaya göl olur.>> , ı·e ,ı.;imali gnrlıiı:;indecii~. JJ :ılıC'fı \'n - .Yet gostcriyo r ki. So\'yet Rusya Al- ( AŞTARAF 1 NC SAH FE!>E ~- Homa. 7 (A.A.) - ltnl.ran :ıdl~ 
Ve eseri olan tan1imat, talebesi Unutma! iannervcrleri Habt> il'1nndn ric!lt ha. mnnyn ile Jınrp etmek niyetinde değil- man tnarnızuııı!n maruz k~lnbıl~ccgı nazırı Grandi, ımludrıki vnzifcF:iıtl' µ 

Ali Pata elinde, Kırım savaf°yle Rus- ULUSAL EKONOMi VE l i ııcle bulun:ın lt:ılynnlnrn znyint ,·er r s 0 p I\I · t ı b~zı zorhıklm·ı ıznlc cde~~ktıı:. ı::ılrnl V('t ~dilmi~tir. Grandi orrluda k:ıld 
1 1 b ld < ır .• a ece ~omnnyn ve . ac:ırı::ı nıH tı 'ı. ug-osln\"lur Alnı~n mılıtnrıznıınden ınu··dd"'t"."" ncllı'.'·c ,·e'·.~l"tı· \'nz"ıt·,,. 
ara ga e e ça ı. · ARTTIRMA KURUMU dirınckt.edir. olduğu gibi bunda rl:ı isg:ılclcıı ha- Al k 1 - 1 ki 1 " ...... J\il-= •· 

Koca Retidin tanzimah hazırladı- Kahire, 7 (A.A.) - ltnlyaıı soınn- berd:ıt· olmnchğını hildirmiştir. ve man ır cı. ıgınc an im· 1 0 ara), )foı:..;oJini denıht<! edecektir. 
aı sırada, ne kadar samimiyetle ça. A k ,.. · t l i~ind~ isgnli bildirilen ll el'bC'ri, Ki - R ı k t ı · · 1 n ı nefret etmekt~dırlcı·. l k Hı • • • • 
• S er l V'-' zıye · us ar, ·ı a arııı g-ırmc:->ıy e ' 11 g:ı- J,'clırı·n· 1 • 7 (ı\ .• * .) - ı."'.·ıı"ı> pı·••ıı..: ra ar1c1yec1Sl lıthgwını ve iti tam bir heyecanla ba- P • lı li .volu (!?.erinde \'e 11eı·tiliıı lfiO h h J ~ J h t.1 ~ ' " ' 

l ri,;tmıın arp sa :ıı;ı o acag-ı \Cy:ı 0 nıı. Pol, lınş\ckil \ 'C hariciye v<'kiliııi hir- - t v ı • J 
tardığını, tarihçi Lütfü, aşağı yuka- ( BASTARAFI 1 NCl SAH FEDE ) kilom!.'tre uzağınıl:Hlı\·. yncağı noktai nazarında Alm:rnlarln liktc kabul etmiş ve kcndilcrh.·J~ uz.nn naıııreae 
rı bize ıu ıuretle nakletmektcrlir. vetleri, taarruz hazırhklarındadırlar. ·· t , . cln~·ı 1· lnı 'f kn'k '" kımd·ııı 

' 

mııs ere.11. "Kl t tr "·. e 1 u.ı ' IJir göriism~ .vnyımıstır. K ... h ı'ı·c, -, (A.A.) - lr"k el"ı'lı";<.i «Gülhane hatt hümayunu okun - Somalideki h_ırekiit, Habe,istana y • b •• • J' j · •· h h ) 'h · - · " " '" ~-" 
mazdan bir gün önce, R~şid Paşa dog- ru inki .. afdadır. 935 senesinde U03DJSlan UfUD ener- >tı g:ırı~ıc.'lntn clnrp,s<ıknsı o mi a ... ı 1' - Yugoslavy:ı hariciye \"t•kili ~l:ırko· bildirdiğine ıııızar:ın Irak hariciye" 

y timnli kuv\-eUh ir. ·n ·ıa A mmı ar viç. Sofyadnn gel~ıı Yuıroshıv~·anm zırı Tevfik Suudi bcv dt'·ın ·•· 1·cı," nı V: 
~ece yarısından sonra, elinde şam- Graçyani orduıuna karşı Vehip Pa- 1·1•51•01• muhafaza etmekte n lk t J 1 ı·v •ı· '" h~ l·ıı·ı111 tl•ı h"rll 0 

" ., • U\11" .a : il :ırı ı ( ıgc "'1 .L' l " • Sof.\·:ı elr•jni )lilaıııwi"le ıröl'li .. mu"s.tt"'ır .. ··n ı·;> ı'lı.• fl.ngyrtl,nd ~."ll Kn, h·ıı'"\"e ,..,..}fil danla harem dairesine geçiyormuş .. şanın karargahı olan Tiran da zapte- · 11 ı ki · · .. 'd l kt ı· ' " ... "' ' " " u.. " " "'" 
ı · <ıız c < e e< ece· erıııı uını e m{' · ec ıl'- Hırnıt lideri v<> has\'ekiJ nıtı:ıviııı· ler<lı"ı·. · Yaveri Salih Bey konağa aid hususi dilmiştir. Sudanda talim ve terbiye ( BAŞTARAFI l NC SAHiFEDE ) 1 \ ' ' ·"t- lh · ı ı· 1 d " ·· · · 

e l'. e uu un su ıc c ı:ı al'ı a utı umı- )lar•ek ile el \"]el nazırı Rololl"k llc 11". ı'ı> bir iı için bu vaziyeti fıraat bilerek görmü" olan Habeş kuvvetleri en ıı i kurtarnn Yuıı:ınlılnrm, o uıman -' · · .ı l ı t ı· " " ·• 
" ııc ı ı-ıtınnu " me { N ır. prens Pol tarnfındnn kalJtıl Cllilmb-til'. yanına aokulmut; çünkü haftalar· mühim İtalyan müstahkem mevkii lıiit.ün kabiliyet ve imkanlııı·ı bilinmi- Şimdi Yugo .... al\'ya iizerine yeni lıil' ı· 1 A • lstanhul manı·~aturacl' 

dır Paşaya tek kelime söylem'"k im- olan Bury' eyi zaptelmtilerdir. ital - yorıiu. F akat buıı:ı rnğmcn mun?.ıam p ı·· .. e gr:ıu, 7 < A .. \ .) - Stcfaıı i : f • 
tnıyik başlnmı~tır. ~aip pr-cns 0 un Am·ala aJ·an::ııııın bilctirdi<rı·nc ,o-,o"r"', l 

kanını bulamamıt. yanlar Ma'-'.1• nil bogw azında ela tutu- Lir clc\•lP.te karşı silfıha sal'ılmıştır. Hu ll"l' t f t t k n 1· 1 ,, " arının satış lJ•rı· ı .<>r ara ını aıı l' T:tl' ,er ıne < :ı· J,,.-..:\'ekı"I S\·:>tkı)\'J·". \'" b.·ıs\'t"kı'J mtı.·1\'I·- "" Pata efendimiz der demez , Paşa namazlarsa artık Adis·ababanın da g(in İS(' bu ·milletin nelere k:ıl>iliyeti · t d'I ı ·v· ·· 1 · ı kt ı · J)'W '' - '· ...., -. · ,.c c 1 c ıgı oy enı me · ec ır. ıyı'r ııı· ."·,ıç"1' nıntbtıat 111t"ı'ı11e.'s1'J lcrı·nı· kn- l "t,·1111·11), "'ı (Tel"fonln) - "-1· i•in ne oldug-unu anlamış ve Sal'h sukutunu beklemek lazımdır. olduğunu herkes biliyor.• t r ·v • t ı t h !"-' 3·1 1 
'-',f\ ., u " " 

"' a!'n tan ı ımnnıs an c n e < 111 ecıı - bu) "'<1!'J·"'k hnrici vazi.vC'l hakkıııcln. ı·ı- faturacıl.'tl' $ı'ı·ketı"ııı·n s."tıs '·cı·ı· lı Beye: HAVALARDA: Katimerini ynzıyor: ı t ı k t•·~ ı · b h " 1
- .., .... " • J b 

ınC>' e \·t• meme e ~ Jı ı· ozguıı m·:ı- lrnn hc.vecnnlı haberler hakkındn b('- ırün H"ılclı. A vnıırn m,rılı es)'•"ı~. r, «Efendim nerde1 ben nerde? Ya· lngilizler, vaktiyle Almanların ~Dört aylık mllcndele, knnlı frda- t 1 v ı ı kl"' 1 ° " . " 
sı yara 1 mnga ça ışıma "' ır. .rnııcıtta bulunmus.lıırdır. flnş\'ckil. Yu.ı r:ıda _ı)cr!lkendc ,;ureti.\'le s.atıl:ır~ rın tu fermanı okuduktan aonrn aağ tatbik ecfp de muvaffak olamayın- karlıklar. millete öğretmiştir ki, milli Ili tlerin. Tiirkiye r.eisieunıhunı f,;. r 

çıkıp çıkmayacağımı bilmiyorum. Va- ca geceye bıraktıkları gündüz hava oiı·lik karşı ınclıı hic hiı· mnııi:ınııı mı;t lnönüne gön<letdiği mc:::ajııı muh- go ·lav:, :ı hiikümetinin hildi:cl~d dil:-1 tıı'. 
siyetimi yazdım, çekmededir. Öldü- taarruzlarını, bugün, hava hakimiye- hli~nt! yoktur.> · · b" ·r t b katle takip ettiğini, mill<:tin W m<>m-

a b d tony:ıtı hakkında hıç ır 1 şna ta u- !~ketin menafii ile Yuuo ·Jm•,·amıı i. 
rürlerse çocuklarıma okursun •ı de- tini te dricen elde ederek tatbıKe aş- J)iğer biitnn Yuıınn swzetclı:ri e ı ı t v k t JI'tle · 1 m t., ,, J 

t d d wıu m:.ımış ır .. r a a .1 ı·ıı • •V• u .. - tiklı11 \'(! lıiitünliiiriiııii rrözctece<•iııi . Ö\ mi• ve yürümüt gitmi•! lamıslardır. nlJi:lizler, Alman a e cepheden Wı gerile re kaılar tek dUsiin- ı hı hı d t k t d d ,. r. o ., . 
..... ~ • t ı \'eç ı e tc < .ı e me ·.l~ eı!1~ ıg_ı c !emiştir. 
Koca Retid eserini can pahasına faikiyc tine, kendi kuvvetlerinın ta. CfDin hakim olduğunu ·ayd"tmekt<.'- Jete karşı temınat v.erdıgı gıbı. hır te- • 

hazırlamııtı. Türktü ve Türkler va· lim ve terbiye kuvveti ile mukabele dirler. ıniııat \"~rmiş olma"-! muhtcmelci ir. Arnavudluk cephesınde 
tanını bu kadar seviyordu. C:tnın - etmektedirler. Simdi de bu gündüz 1 Cepheden gelen 1 •lgraflnr, ordunun -·--·- (. BA C:TARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
dan üstün tutuyordu. taarruzlarının daha mütekamil, da- hi:-;;;iyatını tehariiz ettirmektedir. Ne .., 

• ha verimli ~·r tekil almasını araıtıra· olur~a obun, YnnaniRtnn kendisinden Radyo gazetesi li olmuştur. )lcrke;r, mıntnırn~ıncln 
93-1878 ana kanununu da Mit- \Cakları şüphesizdir. Maltaya vuku- fü;tiin düşmana yaptığı gibi yen; diis- . . rnC\"Zii bir çarpışm:ı, düşmanın müs-

hat Pata bundan aıağı olmıyan h;r bulan son taarruzda Almanların 16 mnnlnnn:ı da ce:aretlc mukahcfo ede-
1 

- llnştnrnfı 2 ncı s:.thıfedc - tahkcm m evzilerinin işgaline miincer 
feraıatle hazırladı. tayyaresi clüşürliimi'/ş, bir m:ktarı ceklir. Ordu ile millet, !C'k viicuıl \'C Alman kıtalarının Hulgarbtnn~i gir- olmu,tu:•. Yunanlılar teşeblıiis hııre-

Bakınız nasıl? da haaara uğratılmııtır. Buna muka- tek kalp halinıbdir \'C muhtemel her me:-i, ne gibi iktı ndi ve mnli neticeler kelini ellerinde tutmaktadırlar. As -
93 ana kanununa töyJe bir mad· bil , lngilizler ancak bir tayya:-e kay- taarruza karşı koyacaktır. Yunanlı - cloğtırnc:ıktır. Bu sual miihimdir. Şim- kcriıı maneviyatı çok kuvvetlidir. 

de konmuıtu: betmislerdir. lar, All:ıhın \"crdiği cıı kıymetli !'SeY diye kadnr hnrp \'eya t:ızyik ile Al- Yııııan ac:kcri her ihtimale knı 1 koy ... 

1 
m:ığa hazıı-tlıı·. 

c Paditah isterse her hangi bir va· KAPATILMASI STEN EN olnn hürriyet yolundn ölmesini bilclik- mnıı kıtalnrmın girdiği menıleketlt.>ı i 't" ,. (A A ) A . . 
tandatı hudud haricine çıkartabi- )('!'İni bir keı-.c daha i lıat edecekler- ınuknye~e eder;-;ek, buııların kfırlı d"- ·'\ ınn. ' · · - tıııa nJnnsı, 
ll·r.» BAZI ITALYAN KONSO· dlr. ğil. zm·arlı "ıktıkbrını görürüz. )fe<:e. Scliıııiğ-e lıir Kanacla fıı kasmm ih. 

" rac edildiğine dair bir ftnlynıı g:•ze-
şair Ziya Paıa ile Namık Kemal, 

1 
Hüı·riyet. lıic bir y~rde Yunanis- la Romanya bi r IY.!nzin memleketi iken, 

LOSHANELER t l ;ı w ·ı 1 ı 1 t ~- inde ııe~rolunnıı haberi tekzip et-
Mithat Paıaya böyle bir maddenin ancln anlaşı uıgı gı ,j :ın aşı nmamı:,- memlekt•ltc luııin i~tihlaki tnhdic <'- nıckteclir. 
kanunu esasiye konması ve Abdül- \·a..,iııgtoıı, 7 (A.A.) - Amerikn tır. dilnıiştir. Vnktiylt .. lıuğ-dııy ihı·aç ec\i- Atiırn, 7 ( A.A.) _ Yunan ! "~mı 
hamid il nı:n eline verilmesi, çok hükumeti. l t:ılyudan Nevyork \'" Dit- lirken şimdi Homnnyn<la JUi{d:tyn mı- tebliği: 
tehlikeli olacağını ve önce kendi roit kon~olo!!]uklarmı k:ıpatmns1111 is-'I 1 ::Hl' karıştmlma~<l~Hlıı· .. Rlılgnı:_i:tan2!1 CcphPlerıll' llllt\"aff:ıkıyctlP •H•tkn. 
hakkında tatbik edileceğini yana ya. femi~tir. Bu. lt:ılynnm Palcrmo \"C H §o ft=I ~ a da lıunclmı ne gıl.ıı ııetıcder gol'C'CCY,1- !enen topçu fn:diyeti olımıshır. 
kıla anlatmıtlardı. Nnpolideki Amerikan konsolosluklnrı- 1 ~ U ~ ni zammı göı;UH'('Ct•ktir. Atiıın, 7 (A.A.) _ l•/mniyet lli'Zn-

Paıa, zararı yok, varsın henim nı knpnlmasınn lJir ınuknbeledil'. ı Bilinen şimdilik Bulgnristaııııı hıı- l'cliııirı ti:bliği: 
~';!'11~~: k!~~~~ es:~~l~: ·Y~:t:;a;~ Tütün s~·tışları OZOMı K. S. K. S ~~! ~~~~~~;~~.~~ 1~~~-i~~ .;ö~~i~~e ":;~{:~; l\l ernlekettc> sükun \'nrdır. 
alııaın . Yavat yavaı bu madde d e Aııkrıra, 7 (Hususi) - Verilen hn- 41 s. Süleymano\'İÇ 20 :~2 kesmekle kalınamıa. l.ıurflSllll cHişman Londra aazetelerı· 
kalkar

1 
cevabını vermi,ti . b~rlcr"' gore Ttışovada tütün piya:a. ı 25 Rıza ihracat 26 a:~ r;o toprağı saydığını ilfın ·tmistir. Knrnı· 

İstanbul konferanıı Tersanede top. nçılmıştır. 60-70 kttruş arnsın<ladır. 9 p p · ··~ ' .. ':' neticesinde Bulgaristnnın iclhııliit ve ı ı 7 \ A ) .., ı 
1 1 r·t · . acı ..::... ) .oıHr:ı, (ı .. - <. azctf'er. 

landığı b"r aırada toplar atılır ve ka· znıittc de piymm nçı mıştır. 'ıa • :! A. Me~<!rı•C'tçi 27 27 ihrncııtı ablukaya t:ıhi olncnklır. Bul· Alııınnlnrm r:ulgari~tnndaki hare_ 
nunu esasi ilan olunurken hariciye ler 35-65 kurustur. gnr !l'cnşeli ı~rnİlar cln miisaclcrt• <'dile- ked~rini gözd 11 geçirmekt(.l, lngiliz-
na21rı Saffet Paşa keyfiyeti riyaae.• da Brendizi limanma çıkarıldı. 78 ccklıl'. Amerıka Bulgar alar:ıklarını Yuıınn :t~mini ve Tiirkiveııiıı m·n111k-
tinde toplanan elçilere bildirmişti. Kanunu esasi mucib:nce hudud ha- 230707 1-2 hlo~P l'lmiştir. Jhılgnris~nnı hu v,!1.zi: lıtrıııı tebarıiz ettirerek ·Yunnn{stamn 

Çarın elçisi bu harekete sadece rici yapılmıt oluyordu!. · ~·~tın . ne .Oe2·cce miiJe<'ı.ı~n· <'~IC'cegmı dnğlık hududunun hilcunıdmı ziyaciC' 
(Maymunluk) diye mukabele etmİ§- Sonra affedildi vatana döndü. Fa- 23678:> 1~2 şımdıclen :.od<'mekte .bır n.~tı~t> yok- miidnfnn)a clvcı·işli cılduğuııu, 1ııgi-
t:. kat Abdülhamid Mithat aağ iken ra· No. 7 l G 50 hır. Ifor hnlrt"' flulgarnılmı uçlu pnktn lizleı in miimkün olnn her rnrdımı 

Bir müddet ıonra Abdülhamid il hat edemedi. iftiralar uydurdu. Onu No. R 20 !)0 girm~klc kfu· e(mf'miı;lir. \ apac·aklarını yazmnkta ve "Yunan. 
ile, Mithat Pata arasında ihtilaf. çık- Abdülazizin katili diye Yıldızda No. !l 25 YA H lJl >1 lıE}l IS .BAŞIN))!\: . lılnrn lıiicum plilııının mal'ı'Şal Li!ltiıı 
tı. mahkum ettirc:l=. N o. 1 O 32 Almanl~r. )' nhurlıll'l'(' ycnıd .ıı ıs Bu Jgari.;tımda ) aptığı ziyarQUcrclen 

Mithat Pa4a Abdülhamide bir idam cezası kendisine tebliğ edil· Xo. 11 yok VC>rmrkteılırler. nıı hnhn1· h:ıkıkntc•n sonrn billın~.:a h ri Nlilıliğin" isnre>t 
mektuo yazdı ki, millet severliğin, diği vakit, Mithat Paşa şu cPvabı iNCiR~ ılikkntc dcr."<'ı' biı· hfıcliRcd'r. Almanya- e>tınC>kteılirler. ... 
celadetin medeni cesaretin h er mil- verdi. K. ~. K S. ıla al, Yhl:lrlık ile?IC'rliği q,~m·uılarcl:ı ~ h b /l 
lelin tar'hincle bir örneğidir dene- « Ne çıkar!? Türk milleti sl\ğol- ·16 e. M. il. Nrrzh t J nO 1 I fıO Ynhuılil0 ı· mahallPlerindc >ıkılırn: kal- a ve O aşıyor 
bilir. sun!.» 33 C. L S Ergir 7 50 l l fiO 1 mıslar. isi rinrlen ıl 0 çıktırılnııl-'larctır. l:stnnbu', 7 (Telefonla) - fhıgiin 

Bugün bile, değil bir eli satırlı Bu satırları ıuracığa karalnma'k- 5 <;. B. Mizrahi l O l ') C:ölinı:r Zaytunı:r gazete.sine g(ir0
• i o gilmrlıkteki knhvelerdcn 719 çuval 

tnüstebide, fakat alelade bir amire tan maksad, Namık Kemallerin yü- __.. ri ... l"riııc mlir:ıc~ıat ('rfon \'C i~ hul,ııı '· ıkarılmışlır. Hu kah\'Plerin !100 Gtı -
bile yazılır teylerden değildir. züncü yılını bayramladığımız -zu gi,in. 8 1 ~ ·krın hud:J r nl'Lmnktnclıı·. Hu ~ım1 fl<' ~ rnli trı:rnya, 100 cuvnli Ank:ırayn 

Mithat Paşa Abclülhamide kısaca !erde, bu iki Türk büyüğünün hey- l 31 ü19 .eski yekQıı maıwıı f:ı.zla i ·~i bulacaktı . '' ı,t"iı ı · · röndc ilcccktir. 
§unları söylüyor: · kellcr~n i Türk gençrğinin unutma- vor ki .Alnrnm·n, idaı·e;:;inıfoki hr>ı· fı·ı· . 

«S n memlekete iham;t ediycrsun. masıdır. J 31603 u. yekun ten azrımi i:tifacfo\ i temine , .. ,Jı,,,mnk-
B:r gün bu millet mukadderatının Vakıa bunların heykelleri kalb•- Zeytinyağı ladır . .Alm:ınya, ~imdiy<! kadnr yalnız 
heaaDlarını senden soracaktır. Seri mizdedir. üOOO kilo 44 7:> 14 7tı fngiliz ı:nııayiinc k:ır~ı clumrorclu. 
senin mizacına uygun bir dalkavuk GönülJer ister ki, bunları kartımız- ,..1\ "'Jo ~ Simdidcn onr.a i.:ı" Amf:'rikrı, A \'tl~lıı-
bul ve onunla memleketi idare etl>ı da da görelim. ;, l O C. l\I. darı 8 5() O rah'fı \'<' K:marlnnın nrtan :-;ıın:t;\'i kuıl-

Bu mektup üzerine Mithat Pata 7 3/941 1 O ton s usnm 21 2f) reiivll' de knr~ılasmak mcchu l'h·etiıı· 
izzettin vapuruna bindirildi, ltalya- MAHMUD ESAD BOZKURT 244 B. pamul< 63 72 dedir. 

Pazar maçları 
P:ızar glinii yapıl:ıcak ol:ııı W) ta· 

kıml:trı ilk m:ıçlnrı. 
Snat 11 ele : At<!ş - (;()ztcpf' (ll:ıkem 

O.sman Brengin). :;ant 16 ela: Altay
J<ıırşırakn (Hnkem Atıf Kutluoğlu). 

ldhalat birlikleri 
mümessilleri 

1staııhul, 7 (Tclefonln) - !dl fi 
biı·liklcl'i müme silleri, bugiin ;\11~' 
ı·nyn hnrekct etmişlerdir Yarın b J 
vekilimiz tarnfıııdan kabul olu11ııC· 
Jn,.dır. 

Popof izahat vermiş 
Sofra. 7 (A.A.) - D. N. n. :ıP 

hildiriyoı·: 
Sobranyaııın Luglinkü i~tin1ıı11', 

biitıin nnzırlt1r hazır bulunmuştur· 1 
'çtimndn hnridn~ ıı:.zırı Popôf Jıe 
n:ıLtn buluıımustuı-. 

Hindistan, Bu1garistsll1 

.. düşman ilan etti 
Y ni l>elhi, 7 (A.A.) - Hin'li"~ 

htikumcti ncşrettiğ-i bir knraın9~t 
ile Bulgnristnnın <liişnrnn ment!<' 
L''l~kki <'dilı>e<'i{ini bildirmistiı'. 

Eden Kahirede 
Kahire., 7 (A.A.) - F:deıı \•cj 

ııeral Sir Con Dili, Ankara ,.c ~ ııt 
zh·rırethwin<len Knlıire,•c dönmOS 
di.r. -

ıtaıuaı soııliıiı'9 
Londr:ı, 7 (A.A.) "'- Bnhriye 11t~:ı' 

ı· ·ti, ltnlyan somalisinde ynpıJ:ıfl!t~~ 
rekattn. doııaıınınnın O.Ynndığı rol 
kıııdıı !'ti tebliğ! neşretmiştir: ff1~· 

Sah ild('ki me\·zilcr, doıı:ı11 1ıVıı' m n. up clizii~ımlar tnr:ıfın<l:ıı1 1 ıı 
l>nı·dımnn edilmi tir. Brnva Jiırııt11i~ıı 
bilha,..sa muvaffakıyet elde cdilt ı~ 
:\lııgııdi~yoıla 6800 tonluk bir t~;1ı 
petı-ol gcmiı:i bntırılmıstır. Hnrc ı· ı 
hi<' birinde gemilerimıı has.'\l' ,·~ 
ata nğr:ımamışttr. .. 11rı1~ 

Bu su relle :ıçık den izde rliJ·!'lrı 
kor::;:ın gemilerinin ·ığındıklM'! • ?" 
şılan iki lim:ııı elimize gcçmi~.t ı ~~ 
gadi yodn miif tefik gemicilcrın g ,_ 
pbhmv--lerde bulunmnsı. kor~r.Jlti~lt 
1 riniıı bu limnnlnrd:m i~tiffl et 
ni gn~tcrmiştir. 


