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lstanbulda yardımsevenler 
cemiyeti kuruluyo1' 

lalanbul, 22 (Tel<!fonl ) V li Bay Lütfü Kır· 
tlar ve Pa rli nıüft'tli,imiz Bay He4ad Mimarojtlu· 
nu n refikalarının t fehLüaü ile yardım at"Venler ce~ 
miyetinin l•tanbulda da bir şubP•i lnırııl. caktır. 

30 ncu YJL 
__ N,,, 8508 

Neşredilmiyen yazılar ceri •erilm<':ı: ı-------------------::--------------------------1 icabeden teıebbüs yapılmıştır. 
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Bayramın.ız Kutlu Olsun! Almanlar 
Limni ve Semendreki 

zabtetmişler 

1 
ı 

Millete ~'Efendi ,, Olıiıak Hak Ve 1 

Bahtiyarlığını Verenlere Selam ! .. 1 

fl,lf)l O UAZBTES/.\'JJE,\': 

ll<'nüz treyyüıl <>tmiyeıı b!r ha
bere göre, Almanlar Türk kara•u
J:ırıııııı yakınında Çanakkale bo
ı(:ızıııa 160 kilometredt' Limni \'!' 

i'>t•nıendrek :ıd:ısnıı i*gal etmişlcr
cliı•. Böyle bir işgalin vaki olup ol
m::ıılıi(ı \'e olıluysa nasıl vaki oldu
ğu hakkında heniiz tamamlayıcı 

ın:ılllmat yoktur. 

Çocuklar !. Gülünüz, Sevininiz, 
Bu Yurd Sizindir, İstikbalimiz 

Oynayınız. 
Sizsiniz! 

'·--------------~ Bup·Lin ·iki buyranu l;irdcn kutlıy:ıc3ğ'ız: 
1 ~[ Ilı lliıkinıi) · et lıayr:ınıı. 

2 - ('ocllk lın)Tamı. 

J!l2<l tarihi, Türk mill<'liııın, :dıınııla cl<ıml:ı 
damla i<•ı · , ı:iiğ«linrl c kan, ıludakl:mnıla fer;':ııl, 
i~·iıHJc• i :-o: _\ · aıı. bil c klt•ı-irHh• p:ırl·:dannııs biı· zin
cir rıldu:[ll haldp Oı·t, Anacloludan ba~ knlclmı
ı·:ık: düıı,·amn iılıiir Utllııa k:ıcl:ır bağ;rrlığı yıl
larıi:rn bıl'idiı-. B'zimki kadar korkun~ emri
Y;ık i leı vrrir«n hiç biı· millet )·oktur ki, tarihin 
n1l•z : ırına \" 1 ..:ahif')l (l l'int1 göıniilmlij olmnsın. 

F:ıJ..at Atııliirk, . ııa,la sıınl!:ın :ıclamlll v:u·
lıjı'ııııbk i el'vhni hiil•ı'<'k unu k,•ncli ıL·h:ı.•ının 
kurlı'<'I i jlr rnv,\·d:ına çıkal'ınca. Sa\'l' .. nduıı 

t:ı~ıytın o n1e~h111· \'t' n1e~'nnı ~n1ri\'aki t bir 
nı 1 ılı1 niy<'l sofı·:ısnıcla t ~ kn1e \' •'n1İ!': ~arap ka-
d .. hll'ri ı:ilıi p:ıı·rıılaııılı. . . . 

1H~O: ı.!'Üf{ü . .; g-öğüse boğ'u~tuğun1uz yıllnrrlan 
lıiı idiı-. Fakat anını hu nınhiwtte ikinci hir . . 
ziııc'r kopması \'e bir inkılıip h:ılknsı vardır ki, 
n d:•. Tiirk millNiııin, hakkı olan bir hiıkimi)·e
U cJ;nr. alm:ı:-;ı n1onnr.':iinin yC'ı·infl k<:'ndi vnrlı-
1rını g-rı:irm ~ -.irlir. 

P:ıdi~nhın n• p:ıdi.~:ıhlığın, kölii bir sistem, 
lıır it: clü.smaıı. lıiı· ı.rn•ırı, hatt:l düşmanın ı>lell' 
n•ı·iıı rlc nırzm·Jıg:ı ~en-ilmi~ biı· vııtnıı üzerin
de ciinıhii~ yapan lıiı· knncıklık olcluğuııu diisü-
nlinliz n fa . ..;ıllnr n\·rıdır -

P.u. lı ." m'Jletin kul \'e kiileliUeıı kurtulıı-
ı-- dur. 

nu, hiı· nıillPtin ı· şid olmnP,-n YÜZ tulU!?lldlll'. 
ltu, hir n1iJlctin .kf'nrli i~ini h<'ndisinin fÖl'

n1('.-.inin cın kı:-;a, ~n en1in yoludur. 

Bir lnııiliz h a r p gem'ıi 

İngiliz harp ! İngiliz mehafili-
-----· ·---
A~KERI VAZIYET 

ı • gemileri ne göre 
Larısa ve Lam-T hl b d " 'dd · ra usgar ı un ş ı e l-
ya Almanlara le bombaladılar Balkanlar v~ İngilizle rin 

? ~ vaziyetleri 
mı g-eçtİ . Hasarai mühimdir. Yol-

da dört taljyare de 
düşürülmüştür 

O takdirde nerede cep· 
he kurulabilir ? 

Türkiye yakın bir iaar
ruz karşısında mıdır ? 

Loııdr:ı, 22 (A.A.) - Bahriye neza- Londra 22 (A.A.) - İngiltere me-

l• ·ı· y k t retinin tebliği: 1 ha filinin kanaatine göre, Rnlk!lnlnr
ngı iZ ve onan uvve - Dün güneş doğarken bahri kuvvet- daki vaziyetin \'::ıhameti gizlene. 

• terimiz, TrabJu,garp Jimnnını şiddetle 1 
mez. imparatorluk km·vetleri TesaJ. 

lerl. zag·ıatsı·z çekı"lebı·ıır bombardıman etmişlerdir. Bombnrdı- 1 
ya \'C havalisinden dah-:ı dar bir mın-

ALMANLAR LIBYADA ITAL· 
YANLARA ATEŞ AÇMIŞLAR 

RAD1'0 GAZETESl.VDEı\': 
Bugünkü Alman tebliği, Lari•anın 

C('lllıp doğusunda G<ılos ile Lari8anın 
80 k:Jometre ceııubuııdaki Lamya !)('h
rinin Alm:ınlar tarafından işgal edil
diğini bildirmektedir. Fakat bunu te
yicl edici bir haber alınamamıştır. Ru
o:ı mukabil lngiliıler, cekilmenin mun. 
t.azanı ~ekilde nıkuunu hntx-r \'ermek-

(Dl".VAMI 4 NCIJ SAHiFEDE l 1 -Devamı 2 nci aabifrd.. -

V/ aır©D~ lYI n Dar 

Bine yakın yavru, nasıl 
sevindirildi ? 

tedirlcr. p t• • • k •• J b• • 
Eğer L3mya hnkiknten l nırilizl~r ar JmJZJD ÇO guze Jr eserı 

tn rnfındnn tahliye edilmi~'e, şimdi da- B 
ha nı[i,nid, rlnha dar bir cepheyi ter- ayranı bugün merasimle kutlulanacaktır 
cih <' demeleri muhtemeldir. Bu cihet Cumhuriyet Halk Paı·tisi İzmir vi-

.\/;/fi .)ı f, "ll"İ ;.r•ınnııda, tnrıık mıı/ıolılırliuı ko/lıiııılı 
Bıı, en bahtiyar millcllNiıı en müstesna bir 

h:ıH:ı rnn~ıdır. 

- DEl'A.111 

malCı~ı d~ğildir. Fakat 2 ~ekil vardır: l:iyet idare hey' etinin hayırsever in-
Atim; istika.1:",'tİıı~lc ~-nn;ya ccn:ıbuıı-. sanların yardımiyle hazırladığı elbi•e. ........ rn .fo;/ıı 11cr rrı..-ıı lıir /1a/ıııdır. -

Balkanlarda Yunanistanda 1 

air Yağma F aa .. Cephe delinmeden çekildi 
liyeti Var 

Macarlar, Rumenler 
ihtilaf halinde 

Milzverciler Yunan mil
letini aldatamadılar 

Alman zayiatı ağırdır 

l .\'CiJ SAHiFEDE - dakı r · ·r~otıl geçıdı ıle Koren! holgesı ayakkabı gömlek, çııma-.r, çoraptan 
•• nm•ınrlakı dar kıs~ı tut?ıak lazım ge. nıiiı't'kkep binlerce parça eşya, dün 

ÇORÇI• L lı;se, .bura,;ı uzun bu'. mudafaaya eh·~- lzmir ve Karşıyaka Halkzvlerinde so<-
rı~lııl?r. Fakat o takdırde.Arnnvudhık- ı·a! yardım kolu ve öğretmenler eliyle 
lakı lrnvvetlerle bura?ak~l"r n~rı ayrı ilk mektep talebelerine tevzi edilmisKamarada benanatta h~rp \'~rmek mecbu.rıretındeclırler ve li r. lzmir Halke\·inin bahçe \'c snlon-

y boylc hır har~kN, bızc~ nı<ıh.wı-lı~dı~ı-. Jnrı daha sabahtan çocuklarla dolmu.:-

b 1 d Bınaennleyh Atalante korfezı ıle tu. Dnha evvel Partiden vaki istek u un u :ı-arb<> ılıığru uınna~ kısmı mu~afaza iizt'rine her mektep yardıma muhtfl('. 

S k A kk edere!'. cep.~eırnı sal{ tarafın~ak.' kuv- ı·oksul çocukların ihtiyaçlnnnı bildir-
Ü unet ve soğu an- \'eli('l'lll ılııwr kuvvetleri; . ırllbatını miş \'e hu listelere göre her mektebin 

/ılık tavsiye etli muhafn~:ı •'lrııek daha dogruılnr . talebesine ,·erilecek eşya :ıyrı ayrı hıı-
f: IR1 . ı n.ı:, . . . l.lrlanmı~tı. Dün sıra il!' gelen mektep-INGILIZ GAZETELERiNiN Sollum ''" 1ohnıkıakı tngılız ku\'- li coeuklarn verilen ve cidden il'i h:ı-

NEŞRIYATI ·. ı·etıeri zam:ın z:ım~n t:ıkvi~·e kıtn_ları zırl:ııımı~ olan c~ya, cııeukların ~e\'İnç 
IJ nlm:ıkt:ıclır. H:ı.tta Tolınıgu re:vıre_n \'~ ııc~'eleri arasında dağılmış ve biıı-
ız/gaf/ar da daha bii- Bı'r nehrı·n suları kızıl Fransa ve ı"spanga d.. Alman kuvvellerınc kar~ı m~ıkabıl hu- !erce mektep tnle~~i >«•vindirilmiş-.. k . . Ut. cumlnr bile ynpıl~ınkta ve bır çok Al- tir. Par ti vi l i>,~t ı a are iıey'etinin çok 
!JU pay ıstıyor/ar Y mnıı - l tnly::ın .Psır :ılınmaktadır. - Denmı 2 'ınc 'ı ··hı'.f-d- - çalı•kan re ı'aı' Ba M M" · n· 1 renge boganmlştlr manlmlzdlr dl'gorıar l tnJVUll e•irJerinin SÖ\']CdikJer ine gÖ- - ~ - T y ' unır ıra~ 

l't ., I re. TÔbrukta Almanlar: panik halind.e A • 1 D J K alga Karadagl da ele Lundr:ı. ~:! (AA) _ B· lbn h· . ,_ L I .. 2., ( ·' A) A. k lrnlun::ın 1000 k:ıclar l t:ılyan a•kerlerı- mıra ar an. anada 
. • • : : • •

1 
'. •

11
' ıım 1 

•
1
: - " ' · • - 'anı anın- nin üzeri nü ateş etmi~l<>rclir. Fak:ıt 

• • katı. h.ı~kı~ıc~.ı, s.ılalııyl'ltarlaıca J,ııy- 1 ı"ısıncla lıır suale ccrnp veren ('orrıl 8- 0 k',· ". 1.. ·· t .. ' 
Yine Paris~ gidiyor geçl•rmek f ıkrınde <frclıdJıgı gı lıı. harekiitm inkisaf vasfı, ezdimJe c]emistiı· ki: ~ lSI CSll 1 llŞ~lll~ Ur. 

I
...._ Almanların \' ~.nlıkleri h:n;bin )'ıldmııı Eski bepı;atlarınıa eklıyecek yeni llADYO G IZETESl \'DE\'· 

VI -ı harlıi nıahıyelıncle olmasından zı.rnde, ! lıiı· ~!'.\' yoktur. lliı· cok hnrekiitn de- ' ". ' ' • _: ' · . ENTERESSAN ŞEYLER VANADA MÜZAKERELER mtilkfik cephe) iyar:ınwmı') olmnlan- mm etnwktt> ,.e kcndimizıl~n lrn•knla- U ~qah.1,1 YU 1;:;;~r~İ;\Jeks~n~[ 1~:ı~_rı11 •1 ~ 
O 

rlu-. . Alm:ınp, Sl)'asl l'Pphevi boz.ıbil- tını rliisiınnıck ıııevkiinıJeyiz Avımı .: · ~! . ·ı\ hman la be .. n. ır e~ı KONUŞULACAK 
OLUY R ı· · · · · ·!' . k " · . • k . . ·. ·· suvarı erın en ıııe• ur o nn ırrnııı esır ...._ nıe, ıçın t•\\t .ı ·" eıı ccphe:;ı lıoz- ·aııııırıısıııuı. harbııı ırlnr<'s.ne memur ıl''•t· · - .... d'" · '. b • lı\ • ı ·ı 

R . - ı' nıak g'll) rt-lini g'ÜStPı·nıi:-:;tir. Ilu SUl'C'1l c ' olanl:ırın xlıklın \C ~oğnkknnhlık hns- ı~ı ... ~gtt~nu, ıg.erının ogu ugunu )I. n·tı 116 l p, t 
BAŞVEKiLiN BEYANAT! 

Faaliyet içinde 

~thdyo gazeteıınden : . . . IJir ııır•ııfi l<>siı· ll\!llHlırm:ık istemi~- lcllt•rini )!İoSi"l'CC«kl<>rini umiıl NIİIO· ( ırAmlı~ ır. t ·1 .. B "t· . d l er, ınareşa e ene Ruzvelt yakında Kana-
IYic 1 Vl'l'l'll<'r l~alkan \'3.Zl,\l'tl~~rı ıle til'. rurn. ~ ... 1!1nnyn, . ngı_~r~)ı ıı .ın~:ı ::ı • •• d . 
~ıu:, l~n.e~g'.ıldiil'ler .. Fakat H;llcı~ -ı .r:<ısvek·I 1\oriı.isin uluıııü lı:ıkkınılaı Kanı:ıra.1a Hret,,,frinıiz yeg:lııe lın- m~~elup ed.emt:;cc~~ı.ıı ::\~ıılayı.ncS ... ~~: mesaj gon ermem1ş dayı ziyaret edecek 
ilö~·J 0 ını arn.sında \Ukıı Lıuld:ıg.u ,\!ıhvercı!Pı Uır:dınclaıı V"l'ılt•ıı hıılıer- lıl'l' AJ,rl;•niz filomuzun ılün snfakia hr- ~. •

1
onun ~.ap ~fl 1 {1 .ı1•ı.; . ısı_r \1kJı\e_~ 

t ~~en mtllaknt tcenud etnı~mı~tu· ı D EVAMI 4 N<:O SAHIFF. (I F \ <DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE 1 sı e.e ıı:cı:.' ı 1!1e : .nı:ı l enın enız-
~a ~ıgcr ıaraflnn Alman ve ltalyaıı • - Mkı hakımıyetını ~·~ketmek :e kıta 
\' rıcıye nazırlarının Yugoslnv:m ve y J Al } ubluknsını kırmak ıçın çalış~aga baş-
rJ Uııanistnn isgal vaziyetleri dr:ıfın- ugos avyanın man ar lamı~tır. Ru suretle Mısır mudafaası-
1 ~ \'il·:ınadn .nıüz~kereıl!' blllaııduk- -Devamı 2 nci Sahifede-
':.t h•,;lıit edilmiştir. kralı 

10 \'ugo•lavyanın son vaziydiııı\"u genç Cenuba doğru 
indikçe 

t~~r:ı komşu muhtelif cle\'lel!Pr lıir -------
t:ı ı0ıı iıldinlara giri..mislerılir. itnı - Milletine hitaben beyan

1 $AR E.T_ı.tR 
ııı k almacya ~ahillerind!' ısrar rt . 
ııı: .tü~ir. Ilırvallar, Alma_n.rnıwı hi
\··~J~'llle 'ığınını~tır. Hatta hazı llır_ 
d~ a ... Cermenlerle kan knrcl:şliğin
lt ıı biir bnh,-etmektedirler. II::ılhnki 
t,~l~··.~nlar il ırrntlnrm kntolik ve La-
001.kuıtüı:line ııı:nsufl oldukl.ırmılan 
ı.,,d· 1 r_ın hıınnye~ıni t'le almak ,.~. Ka
Jı. nı.:ı ı\a zaptrtmek ist,,mc•kte,l:l'!er. 
•ly:ınJnrm srııelenlen beri Ilıry·:ıt 

""~, ııı~ttiıiıiıiı , iı ı ""; , niı ~ ~~ ıırıiı 111111111 

"onuşmaddar 
t' nerJııı, 22 (A.A .) Almnıı Ilari
cj?.f< llt'zarPti H'.tlcrl<S :\Iu~.--ol'.ni nra!'qn. 
ı:;' 

1
hir görüşm~ .rnınldığ-ı haht'r'ııi ya-

lı nınıştır 

ııııııuıııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııı 

name neşretti 

''Memlekete muzaff era .. 
ne dönüncege kadar mü

cadele edeceğim.,, 
J.oııdra, 22 (A.A.) - Rö)'IL ·m o:. 

ın ~ark muhabiri bildil'İyoı·: 
Yugo"lavya kralı ikinci Piyoı'. Yu. 

iaşe v e cephane nakli
yatı zorlaşıyor 

n~rıw. 2~ (A.A.) - To,al.rn O\'a· 
:<nıdn lıarlı,.de?ı Alın<ın kıtalnrı,trnnbn 
clogrn ilerhlik~.' i:ı"e w Cl'phane n:ık
li,rntı ciola:;1~iylp ~ok n1li~kiilfıtn ugı·a· 
ılıklııl'lnı Ofi :ıj<ııısı hilrLriıor. 

n~ı·lind~n öı:{ı-ı..·nilcliğ:ııc irörc, hunun 
-.:ehebi, t•t')nııhi "'fııgosJn,·,·acla ,·ol oln1:t
ması , ·e ''uııani~tan ı n ci~1 arı~alı hulun 
,nasıclır. 

Yavrularımız 
Bugün Hakimiyeti milliye ba yra

mı ile bera be r , çocuk hafta11 da baş
lıyor. 
Baharımızın bu nadide, bu Pmıal 

aiz çiçekle11"ni seviniz. Onları , al& -
kanın e n büyüğü ile karşılay ını;ı: . 

Çocuk ş iirdir. Çocuk g üze lliktir. 
Cocuk servet , ı::ocuk istikbal, "ocuk 
bir mille t iq'n ebediyettir. Fakat bü
tün bu ırüze l şeyler ve hak ik a tler 
karşısında cemiyetin d e yapacağ ı 
şey çocuğu düşünmek, çocuğu kıy -

go,Javyaı\an ayrılırken milletine hi- Ordunun in~P'i 'imdi mahalli t:ıy- met yapmak, haklandırmak, yetiıtir
taben lıir. beyanname ne~relmi': '.:~ .vnrc ıneydnnlanna k:ıılnr hava ,·oliyle mektir. Şu bayram günlerinde ise on
meıııleketıne muzaffer:ıne cloııecegı ,.rnpılmı:ktn Ye rephaneler bu me.1•dan- ! arı ok şamaklığımız sevgi ile bağrı 
gu:ı.e .lrn.du~· m.üc.acle;eye d~vam erlP- lnrdnn ka!nyon ve moto~itl~U~r~~ ileri: mıza basmaklıiımı;, her çocuğun, 
cegını lııldırmıştır. Kral beynııııame- 1 hntlnrdnkı zırhlı kıtalnra gotunılmek-I kendi çocuğumuz olduğunu dütün· 

\DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE) tedir, m~kliilmz lazımdır. 

Ottıırn, 22 (A.A.) - Ruzveltle ko 
ııuşmağa giden Kanada Ba~vekili ~Ia
kenzi King Ottavnya dönmüştür. Ra~
\'ckil, Ruzvültin 10 . ı:; mnyıRta Otta
rnyı ziyaretinin muhtemel buluncluf!'u
nu. kenılisine bu zi.raret:n parlamento 
içlim:ı clen,•,iııde yapı!mnsını tekl:f 
ettiğini, fok:ıt Ruzwlt:ıı tarih tesbi: 
€deıııerliğini, ziyaret rnku bulduğu 
tnkılirdc Amerika Cumhurreisinin ln-

ı
ıtiliı llmumi rnli,inin konağında nıi,a. 
fir kalacnğını ve ziyaretin hir kaç ıtiin 
. ..:iil'rccğini ~ö.,·J~mi~tir 

ı Olt:na.2 2 CA.A.) - Kanada Bas-
1 \Ckil: )!:ıken:<i Ring, Röyt~r muh:ıbi
r'ıı<• '>eyanatta bulunarak K:ınnıh ile 
Anı 'rika ar:ı,ıncla .1·eni akdedilen :ın

ı laşnrnd:ın ~nk m0nınun oldup;unu, aıı-
1 ıasmaı.ıı~. dnl;ır bnkııııından hüyük t:ı-

ı sa.:rlıllaı· ten1in rrlec!'ğini \'t:' bunun. 
; mu<t,•rek ofis kadnr mühim ıılıluğuıııı 

,. ı·ö.1lcıııi~ \'e d~miştir ki; 
- l~tih,nliıtta ı'\!kor r, 70 i "l'Çe-

•· _. '>'> Mareşal Peten . _ . . celdir. lngilter.ıye tayyareci nni'N''1-
\ ı şı, ~- ( A.A) .- Yarı resmı bıı manı bakımıııdaıı yapılan yardımdan 

menb~dan bıldırılı\oı': . . . ! başka 8 ~b!i•. 19 obü' parçalan imal 
Amıral Darlan ) akında > eıııden eclen fabrıkalarıa 3 obii" doldurma fnh. 
-Devamı 2 nci Sahifede- _ 1 

J _ Sonu 4 UncU sahifede _ 



( SAHiFE 2 ) 

Almanlan,ı Yu - B Jk • :\1ıhverciler ~ar-
nanistandaki ::ız)'İk- a an vazı. ki \"C cenubı ;•arbi 
!eri artmaktadır . " J J • b• ,~ı·ruırn< a ca ışır -
Gerçi Londra raıl - yetJ V3 Jm ken, diğer taraftan 
.\ o:-<u, nıüttefik ktıv- İrıgilter<'. dominyon 
vet :erin muv:ıffakı- Jarı V(' An1crik·.1 nra_ 
~·elle geriye ·~J..ilıli- d k • kt 

Askeri Vaziyet 
-BAŞ TARAF! 1 NCI SAHiFE DE-
nııı eh mmiyeti meydana çıkmıştır. Şu 
knrfar rnr k'.. bıı saha<la İngilizler clü~
mana deniz \"C h:ırnda hakimdirler. 
Bilhn ·,:a Halıcşi lan lıa!'lıinin ta~fire

si iiz, rine nıziYetin İngilizler lehin•· 
çok dcgi,ccciii düşünillmek gerektir. 

ita! ·anın Yunaniqtanda harekiıla 
geçmesiyll' lngiEzlcr üsler ve h:ıva ha
kirniye•' noktn lndan avantajlar ka-1 'it · sın a aF ·erı. :.· !~a-

gini Lilcliri.ı·"""' da ngı erenın rli ve mali -.ıhada 
ı)u '·en · hat• o J z:ınnıı~lar<lı. Simdi \'azi.ı·et mihverci-

, ı ,·n ıı.- i:azandıkları yeni Y<'ni '''•aniiıl . , 
resi olduğu ikı erl'l harekeUcri \'tıktı bul lrr 1 hône dönmüş gibi gözükmektc-
miyor . Vazi)'Pt ı,r, maktadır. rlir. Hareki.tın t.:ımamiyle ay:ıi şekilde 
halde ilmirl•·,:< c'e - ' ·k Şl'md" d b • F .;.mcrı ·a, Kana- ı; tic<lendiğiııi kauul etsek JıilP. Yunan 
ncmezse de, u.ha - l e ır ransa ela ara~ırıda ktısadi ve lngillen• ku\"\'etlcrinin aifır zıı>·ial 
mel, lngilizlcr tar:ı- l 1 • ve spanya meselesi ,.,. 'in ". ma :ı]mıış- \' rm. den lıaşkıı )"<'!'!ere nakli pek mtıh-
fındaıı da gizlenme- r. R11znit, Kana- t'melclir ve ıııümkünıliir. Buna r:ığ'-
mekle<lir · l.onıhı dönüyor dayı zi~ arrt edecek- men Almanya en uzak ihtimalle lıütiin 
rad.rnsu. 6 nisanda~ tir. Amerika üzeri- llalbnl:l!'I i~gal et>e dahi harbin kai'i 
heri denım ede Ik ıı • rnüC'ssi~ olan bir :-"afhoısı üzerine miieı:;:-'ir olacak hir nr-
nak-·t:ın asfker;I h

1 
a - Almanya ispanyayı me•ele el<> japor. tice almı~ sayılamaz. Çünkü bu >'Ur~t-

re " ının ı.1« :ı "1'l- ~o\'yct anlaşma ırlır. le lngi!lerrnin deniz hfıkinıiyctini sön-
.. " diıı··,mez. ngiliz onanmn~ı. son ::;özü nı şu suretle anlat- tazyı.ktedı'r, .·\ m,,ı·ı·ı'r,• Ru.•;·.·.ı·.·ı l d 

n1ı:;;tır: · giicenmis gi';i g1i - •Övl<mck me\'kiinıle kaldıkça. Alman-
ı - lngiltrro .ta· ı·iinmckterlir. Zaten \·anın AHupada clılc ettiği zaferler de 

:ıh~udleı:ini ,·~··ın ' RUSYA AM 1 ·· ik dedPt mııaa•c - "" v:.kkat mah',·et tasınrnkt:ııı iite.,·e 
get.rmıstır . nu su- • ER KA MUNA. ırıt ı seııeı"n1en ı)(·- ~eçmi.ı· ,cckt:r. 
rdle Amerık·ının SEBAT! DA GITTIKÇ ri soj!uJ..t ı. Fakat oo tıwhhudlerinin ta - E ~ o n zarnuıılarcia B J l d 
h:ıkk.uk.un:ı ;nıkiın BOZULMAKTADIR" Amrr:kcl R yaya a ; .. an ar a 
\'ermı "ır. elini ıızatmı<tı 8im_ - BAS TARAF ! 1 NCI SA HIFEDE-

2 .-. A.lmanI:ıra, asker ve lcchi-ı· dı, .so" anlasm:ı ile mün-ısebat daha Jide··Jerin' hirray e·ıme indeki ın:ık
zat ~tıbarıyle, 1 ugoslavya ve bilh:ı'- <oğuk Jıir safhaya girmistir. \ 'e Ame_ s:ıd artık anlaşılmıştlr. !tal~·anlar 
s~ı ~ u~·~~nist:ıııda nğır znyin.t verdi - rika Rusya tic~ıret mü~akeı-eleriniıı lıir ta1·aftan Hırv-atları himaye etmiş . 
·' 1 l~ı~tır. . . , inkıtaa uğraması heklcnnıekt,,d;r. diğer taraftan Yuııoslavyaya teminat 
, " :-- l ngı~tere va~ıt k.a~an~1.~ştır: Diğer taraftan, Amerika _ Kıına- Yermos. durmuslardır. Şimdi ise za-

J,ll c ıh ut ç.ok ehemmıyetlıdır. Çunku d·:ı anl:csması bilhassa harp gayrelle- feri Alm~nyaya bordu olrluıi" irin 
Habesistc.n harbini nihayetlcndir. ı inin lıil'lestirilmesi. birinde olmırnn AclJ"iyatik m !<eleslndc ;,tecli~i gibi 
me~te, asker v~ tayprelerini si:nali ipt:dai maddelerin diğerinden te~lİ _ harek • erlememektedir. Diğ.•,. ta -
Afrıkaya n:ıklc imkfın bulmaktadır. ni ıribi mühim c'a~Jan ihtinı etmek- raftan Bulgari'<tan kendi towak\<ı -
A.ynı .. zan:ıanda Ame!·ikınııı Kız?! rJe. teclir. Kanada. harp gayretinrlP. gc- rıııııı lıir üs olarak kııllanılma'ına 
ııız _.u zerınden n~klıy"t ı·ap:nasın:ı ı:en harptekinden daha müh'm lıir i mukalıil_ l\fakedonyanın lıir .k.ıcnı~nı 
ımkan b ırakmı. tıı. .•ol aımaktaclır. Harp ,'lnayiiili art!ır, ve ga••hı Trak:-·aı·ı ısıra! etmgı'ır.} a-

Balkan harekatının tasfi,,·e,inrlen makta. havacılık icin tekniS1·cıı n ·kat lıunııııla iktifa etmemektedir. 
•onra, Almanlann ne "eden hareke- pilot \'el islirmekterlir. :\!alüm rıldıı- Bu n·ııksıırlla Bulgar kralı Bori,, 
le gec~~ek.l!!n me5huldür. Fak:.t h'I- ğu ve\·!ıile Kanada. Ru~ya ve (.'in_ $arki iw rupacla bulunan H'11el'ie 
ııer \'erıldıgme gon'. Almanlar j, - rlen snnra ü~üncü lıiiyükllikte gelir. goriismiiştiir. Fakat mrse]n haJ:eıli\P
pa.nynyı tazyıke l!aslamıştır. ~imaJ Fakat nüfu,u 12-ı:ı milyond•J;. Bir. menfr' olacak ki, kMlın gene Alman
Afrı ~a)·a g!'.ç~ck ıc~n ;:ıecıd islemek- tarafın ela Pasifik. clii(Pr tar~ıfıncla j :;ava "id ceki >ii\·lenmektcrlir. ll'i(er. 
tedııler. H •• tta İngıJ,ereye !<arsı Athnt;k vardır. lngilterenin rır:tan- !ar:ı an gerek • [acarla, gerekse 
!,:~).nn~·anı.~ı c~·.ph_• alnıasıncl~ . ı~rar \·~ .huric·indeki ~rrnla_\·csinin ,-üzdf' 1 Rtımf'nlc,.. ~in1c~i .Almanya ~şgnl;ndf' 
'ıı-te.ı rnektcrlı.• . ı,ı..ınya hnrıcı~ e n:ı l 0 1 bur:•dadır. ,ecen .,ene it•:· Dr!tan- · bııluı:ın Banatı ıstemektodırl«ı·, Hu
~ın. n~~rlen b ri Alnıanlal'i:ı "'kı lıir l'an 111 istil:isı nıe\"7.uıılı:.hs ol•ı:·keıı m•nler bu mlinasebetle Tran ilv:ın
ı~hıı:I.ıgtı1e ta~·aftar gfiriilmı..·ktcdir. İngilizler, icabında bııraya r-ekile _ .·a 'm<'~eıe~inl ileri sürmüşler. 'fı"'~lll-

llıger tar:dtan buııl:ıl'ia lıirJôkte ·ek ha•lıe del'am cdeceklerİ'li ~ii\'le- <ilvany:ının :\laı · arlarıı \·erik., J:ı.-mı-
g-plen bazı. h::lıerler manalı gör;ilnıek mekle haklıdırlar. ('clnkii Knn~da nm iaıle,in' isi ·meğe lıaşl:ımnlnrılır. 
~d,ı ı·: :.\ mıra !Jarlan Paı·i,tf' Alman mü<aicl v·ıziyettrdir ,.e ka;naıd:'\l'ı Halbuki '.\[acarlar, bu araziden Ro

r:.t·ı.:-.ı. :it· tenl- l:-.tadır. :\lüz.:..lkr~:c m;-~Y· zengindfr. Aml'rik:-t ile yap.tıi(ı ~on n;anyn\·~ k'"ll~n. ~ı~mın bile. krnclile
z,.ıl.111 (Anadolu - Bugunku n u s· anlaşnıa. hnrbit~ fizerinde mıiP~~ir • ıne Y~rJlmesın ı ıstemekt-eclırlcr. 1ki 
hamızda okuyacaksın ı~ ) Fra•l"ann' placak bir hürlisc hnli·ıde lıilc t litk- rle..-Jet miina<ebatı gerginle. nıi<tir. 
lı·h!ne olan mcsele!Prdıı· AlmP1'YH• ki edilelıillr. Rumenler hududda tahşid:ıt lıile ,·ap 
ı1111, bu ~adar müsa ıclekiır rlanan- mrnlardıı·. Fakat Almanraııın i;ugnıı-
n1a~ına n1ukabi1 hir se~· i· tedifri mu. ,·alışnı. ile, mernleket hami~«·tini <ıl'~a- kü nüfuzu knr~1:,.;1nrln . her ha.n~i hir 
hak kaktır. Fakat b111111n rw 'ıidni!ıı ııİl" ,tmek husıısunchıki fn·k:ılıi<le nııı- mlı<ell'ıl1 ihtiliıfa imkiin . ok1 r. 
mcchuldür. Fakat h~r h:ıld, o:·tnda \'affakıl'dlerini Lüyük Jıir ukran \'<' Bud:ıpeş'te. 22 (A.A.) - Yugos
,.,.n; bir fııaliyet varrlı:" <evine! isaret etmekten lıüyiik lıir zc\"k lav top,..ıklarının tahimi ici;ı Almaıı 

1u~·uynl'UZ. Ye İlalya11 har:ciye nazırları aras111cl~ 

Varolsunlar 
-BAŞ TARAF! 1 NCI SAHIFEDE-

Pnrti tarafından bu heclıveleri alan 

Onlar rla, bu uğllrrla rnrlıklarıııdan konusmalara dPv:ım e<lilmcktedi:'. 
·ıir S'.\' e~:rgenıi.\· ·!l \·atnndaslaı- cl:ı C;eJen haber)Pl'. bu müzakereJcri~l jg_ 
.arniscıılar' Jrnl \'I' mııvakkat ir!arelerc aid tefor

( AN ADOLU) 

Bo '"novadaki Heye an 
gene tazelenmiş gibidir 
Su tesisatı için çare aranıyor. Be
lediye meclisi büdceyi kabul etti 
Borno,·a lıelediye meclisi. v«ni se- 'uyu te:;is:tiı kısmen hasara uğrumış 

np \'arıd:ıl VP ma=--raf büdccsin: nıti - \'e belediyece derhal yeni tesisat 
zakere w kabul etmiştir. yaptııılmıs. ana su boruiarı askn·a 

Büdce varcht ve masa,f miilern- alınmış idi. Hevel:lndan su tesi~atı-
zin nlarak 45000 H.radır. :\Iec'is. sa- nııı bir kısmı daha hasara uğr:ımış 
kında nıesaı·ıııı bıtırecektır. ve Bornova!ıiar gene bir gün Mı -
~üdce~c kanalizasyon ve b:thas- suz kalmışlardır. Belediyece tekrar 

a ımar "lerınr· mühim tahsisa• ay - lüzumu kadar amele gönderilerek 
rılnııdır. bu 1esi.<at da tamir ettirilmiş ve iç -

Partimizin ~Pscblıü~ü ile belccl!ye, rne ~urunun Bornovay-a gelme~i te -
Borııovndakı. iie ilk okııh lemiz ie - min edilmiş\ir. Havalaı:ın rağmur
me suyu tesı.atı \'e şekizer resmeli suz dHam etmesine rağmen hcyel:in 
modern çeşmeler \·aptınlmıstır. clurma,lığından ve ileride he..-eliin -

Ho1~diye. ayrıra Gr:rn .. en ve ~ı\.:ıağı dan yeni zararlar \·uku huıma:-.ıı ihti
C'a,r sokakl:ırıııa <lı' 300 metre 1ik su mali me·ccııd olduğundan Bonıoya 
tesisatı yaptırmı tır. belediye reisllği, nafıa vek!detiııe 

Fırsat bulduk~a belediye. heııiiz müracaat elmiş ve hevelfm sahasın. 
.ı.;u fL isatı. ;\rapıinıamış ol-:ı.r. .. ·oknkla- <t~ tetkikat yapılması~ı. lüzum :.:-örü
ra da te~ı~at ynpt;rmak:a, haJK:t su liir~e su tc~d-t:ıtın1n başka mıntak:ı~·n 
Ycrnıckleclır. aiınn1ü~1n1 i~temiş'li. 

• ':Nafıa VokiUeti, •u tesisatının gee-
BornoYn nahi:,·~::-inin Camir:i kö'lii tiği ~alıa.\·ı tetkik ettirmek. \"r.ni hir 

ciYannr!a 700 metrelik lıir sal'n rla- plfın yaptırm-:ık ;;z~rı- bir fe;1 lıc;:'e
hilinıle heyeli,n vuku lıulm .. ık adır. tinin Born0vaya gönderileceğin bil

Ilu ::-:thacla huJunnn Borno\·c1 irnır dirnıiştir. 

r----------------, 
Şefin Armaganları 

Her taraf ta merasimle 
talik ediliuor 

•• 
Odemişte bir 

idam 
KATİL. SON 2 GÜNÜ FENA 

GEÇİRMiŞ 
Seyyar si'lenı:lCI 13a,l-• J:\ :Jdıı11ar. 

• 

2:1 NiSAN l!J41 ÇARŞAMBA 

RADY.O .. . ·.- -·~ 

nucONKO PRO GRAM 
8.00 program, 8.03 a}ans habP.l'le 

R.18 müzik: hafif program (Pi.) 
8.45-!l.OO e\" brlını - \·emek li ! 0 

: 

12.:ıo program, 12.33. müzik: karı
o;ık şarkılnı-. 12.50 ajans haberleri. 
1 !l.05 müzik: kör türküleri, 12.20 • 
14.00 müzik: radyo salon o:-kestr:ı<" 
(doloııist ; ·ecip Aşkın idar~-<indcl 
18.00 program, 18.03 müzik : _. ,.;ııır 
progrnmı (Pi.). 18.)0 koııuşm .1 (rlı· 
politika hilrfüeleri), 18.45 cocuk ~· 
ati - radyo çocuk klübü . 19.:JO n.i:t '' 
halıerleri. l~.45 konuşma: ziraat tak 
\·inıi. l U.50 müzik: solist oku,·ncultı"· 
20.15 rad~·o ırnzeteei, 20.45. müzik: 
fasıl hey'eti, 21.10 konusma (cocı> 
esirgeme kurumu adına '.\iaa"'f ,·r· 
kili Tfa·a~ Ali yücel), 21.2!\ müz.il<: 
Tii:-kce film •arkıları (P i.), 21.4" 
müzik: riya.eticumhur bando ll 
(Şef: thsan Kiincer). 20.:ıo n,inıı 
hahPrleri. 22.45 müzik: cazlıalld 
(Pi l. '.!:3.2i;-2!l.!l0 rarınki progr:ııf 
ve• ka'"l:'tn1s. 

• 
lzmir 

Bir milvon l i ralık mani
fatu ra ~stiyor 

lzm r idhnlfılçıl.ır lıirlik:cri. d 
memlc~;etlerdcıı mühim miktard~ 
manifatura getirtmek için teşeblıil .. 
!erde lıulunmuşlardır. İzmir i~ i n V 
trnilcn manifatıı"a eşyası, Jıir :nilro 
liraya va kın kıymettedir. A ,·r!(' 
istanlnıl manifaturacılar bir, iti ~ 
harictPn manifntur:ı getirtm~k iı7. 
n· Tie:lrct Yckfdetinden bi r mi ,·o 
liral k akredirlif isl€mistir. 

Çok Yerinde 
BiR PARKA, MERHUM ECZ~ 
CI FAIK'IN ADI VERiLIYO~ 

Ankara, 22 (H usu si ) - Milli Şe 
firr~ · z isme t İnönünün imzaları ile 

Parti teşekküllerine ve Halkevleri
ne hediye ettikler i fotograflar her 
tarafta merasimle mah allerine ta
lik e dilm i ş tir. Merasimde ba:tta sİ· 

.,·ı ve askeri erk a n olduğu h alde 
Partililer ve halk bulunma k ta ve 
bu vesile ile Şefimize sevgi ve say
gı hisleri bir kere dah a teyid e dil
m ekted ir. 

Xaciyi i.aamnı'üden olcliir('J1 ve ıd:ım 
cez·a:-:ına mahklın1 edilen l1ay~ndırlı 
Hiiseyiıı oğlu AUııırliş ~T ııstafa Kü
cii kaydın. düıı saat 4 de Üd•.nişte 
iılam erlilmistir. Bel" iye r·'cLsı, T:J'clikt 'i ~ 

!elanı mahkumu, evvelce lzrir h a 'i tunİ)"<' p;1rkınııı pr.ı1i id ;wc heı' 
pisbancsiııdr idnm mahkfım ı:rına ve belc,liye daimi encümeni e ki~ 
airl hücrerlr• hıılıınu\·orrlu . zası eczacı merhum ll. F aik fı: 

ls tanbul, 2 2 ( Telefonla) - Mil
li Şef ve Reisicumhurum u z İnönü
nün Eminön ü Halkevine hed iye et
t ik leli ı:mzalı fotografları, bug ün 
me-rasimle ve hara r etli te zahürler -

le hazırlanan yerine asılmıştır. Be
yoğlu Halkevinde de yarın aynime 
rasim yapılacakt ır . 

İlkbahar atış müsabakası 

lrlanı hükmü BüyÜk )Iillet :\f Pcli-j 0 diylc ,,nılın:ısıııı helerliy<' rc i• '" ir 
'ince ta,dik rdiliıoco jnndar:n:ı mu- te<J:fi tzeı•inı alkı_larla ka'. ,, J rt(!l 
hafaza ınrJa Üdemiş hapish-:ııırsi~~ j tir. Bu SUJ'et]e UZ\111 mü d det par1i 
nakledilmi~ ve ll'ahküm . o sırada: ··chir i•leı"nde ~ok hayır!• j,,cr 

~-~ I-leni idan1 ·c;n gütü~Ü.\ er~u - mü:.:, l:tmi 1·e hizmet ctmi ola 
nuz . ııili\·orunı. Ific o1nıar.~a hiik~ıf: zatın h-ıtırası taziz cı<l ln1i , \ n · 
c;-ahuk ~·~1'ine g~tir~r.er ele ıJz':ntü. m:ı..,rln k.ıdir~·n!'l!':]k gilst"ril~ : 
ilen kı:rtulsam. 000----

l)em !~til'. 
l )iln ~ah:ıh h li kii m i nfaı. ol unnıuş

lıır. }fa'.kiım. iki gün!! n lıcri ııiç T1ir 
~ey yinıenıiş, n1aneYi miithi-, hir ıztı
··np ieinde )""'lsamıştır. idam ,.,ı;ı;r -
ken hic hir siiz •öylcmemi•. en 1< 1ieılk 
bir hareket ele güstermen(<lir. 

---OO•O-- - -

Çeşmede 

TRAKTÖRLER iŞE BAŞLAV 

Sil;,. 
L •j 

Aru 
ı~rle 
'Lıta 
l<a 
A>.i 

~ıru. 
Aı• 

~lik 

~ıç 
l!aı 

il', b 

u 

·ucuklarn birer kart rlıı ciaİl-ıtılnııslır. Bugii'ı Hiıkimİlct'. ~filliı·e lıal'l'amı 
ı; ok i~areti n i taşı.rnn im kartl:ı;·da, ı·e Cocı·k haflası;ıın baslanıncı ;,ııııak 
bu yardımın iyi ,.t, hayır~e\en in~an· miin:t-.ebPtirl~· f;,aat R.30 da her okulr?a 
!a r ın )"a rd ım i;·le Cıımhuri,·et Halk tören rnpılacal<, lliıkimiı·eti :\lillİI"' 
Partisi tarafından hazı ·J,;nclığı w 'ıayr:ınıı hak~ınrl;. tııleJıorc konferaıis
"'.emleketin çocuklarılan eklediği ~e- 'ar -.·•rilecci<tir. 

ru-ıt üzerinde ve ihzari m:ıhiı·t!tle ol
duğunu giistcrmektedir. Fak·.> hu
rludlt.rııı gi\ril•iilmesi burnd:ı 0lmıva-
r:ıktı:·. · 

..\inan _ Bulgar . Alman _ :\Iac:ır 
:nüzakPreleri ~in1<li~·p knclnr rli:~l 1ı -
ır.atik mahiyell~ kalmıstır. llunlar 
rla Berlin ve Rom·ı mlizakerelel"ııin 
Ç"Prri\·e~i lcinded!r. 

Ileden terlıire:-;i İz~:r lıölge~inin 
hazırladığı ilkbahar atış mü~abaka
ları önlimüzdeki pazar günü Karşı
ralrnnııı R ostaıılı sahilindeki "tı~ 
alanınclıı yapılacaktır. Sabahtan öğ
:eye kadar kulüpler a rıLsında ~eçme 
atışları obc:ık ve öıdeden sonra saat 
2 den itibaren mii"rıhakalar baslını
caktır. Altı mütenevvi atıştan i·b~ret 
olıııı m:is:ılıakalara bir eok (anınını' 
utıcılar ht irak edeceğinden bu mil
sahakalarııı cok heyecanlı <ılac:ıi(ı 
şüphesizdir. lzmirlilerin simrli\·o ka
dar •eyretmeclikleri ati' •ı;orunu 
zel'k "" a.iıka ile t.okiıı edecf'k ve 
enk memnun kalacaklardır. 

Menemende z ral v zisr' i ' z: 
nt \'ekfılctiıı :ı gündcrcl' ıri beş ı r. 
,örün ralı nca tarzını tetk'k etne ' 
<'İn vili!yet ziraat mii d ürii l{av F1 

f:'t lliker ile vektılrt müfetti Jcr" 
rlen H. Selim )foı1emene gilmiş'rrd 
·rı·aktürlcr. =--ryIAı>lan zarar zijı J11 
olan çif•çileriıı tarlalarını ~lirnıı' 
aliye~ ;He lınşlnnıı~lır . 

Hayı rsever bir v tanda- ---- , 
ş ımızın yeni bir e ser i ln gi liz mehafi line göre ' 

nn cok çalışıp i>·i ahliıklı ve fazi!etl' • a:ıl nncı:ı da C'umhuriret mcl'lla-
lıirer g_ nç olarak y 0 ti.smeleri, millete •ıııııla n• 0 rasim \·apılr.rnktır. · 
,.e y urrla hizmet elınel ri v• büı·üdük- ilk okulların bii.ı·iik •ınıf ıa!ı'Jı Jeı·i 
](•ri zn nı a n y~rdıma n1u ht .a(' oİanlarn 'ürene :stiı·:ık . dect·klerdir. 
kendiler inin de iyilik ve yardım etme- Tiirtndo nutuklar 'öylenrcck, siir-
:ı•ri \'azife '.cal.>1 olduğu )"azılıdır. ':.:r okunt:caktıı·. Atatürk hevkcliı.e 
Öğrendiğimize giim lzmir HalkP- miit.caılclicl c IPnkler konacaktİr. 

ı·inde teni edilen es\·a l6!il parça. Hugiin her aile. çocuklarına y.·ııi el
Karşıyaka Halkcvind' teni ediknlı•r >i.scleı"'ni girdirl'cckt'r. Bayram. rliin 
le 185·1 pa rça olmak üzere cem'an 6;;.ı.; <aat 1~ ıle lıa~J:ıclığı icin hükfım«t cla'
parç:ırlır. "eleri ügJ,,rlen soıır:ı tatildi. Hiitün na-

Bu es.rnların hazırlanmasında su kil vasıtaları, binalar banaklnd:ı süs
.rn rrlı mlar bilha.sa zikre sarnnclır· · :encc.·ktir. Çocuk Esirg~mc kurum:.ı 

Pamuk nıenstıcatı . Türk Ano
0

n:nı ın nf:ıatine ~ehirdc rozet tevzi c<l'I ·• 
~irke~inrlen yapıldığı evvelce yazılan c >ktir. 
nakdı yardım, Şark Sanayi şirketi ta- Kar. ıyakn, Ba\Taklı, M~rsinli. Bor
rafrndan bin!Al'!e lira kn·met inde ellıl- norn \'C Bucarla arrı pl'Ogrnmlara giire 
<elik gömlek \"e önlük ·kumasları ile tÖı<'nler yapılaccktır. 
100 lira n~k id , Rahmi F ilibeli ·,·e kar- Bucachı dün 60 çocuk giydirilmiı;tir. 
des~rı muessesesı)·le Ali Tabak mii- Bugün ıle şel,er dağıtılacaktır ' 
ı::sse~e~i ~arafından verilen kösele. di- 1 Talebeye $ehrimiz sinem~l:ırınrla 
ger dıbaghaneler ve deri tacirleri ta- parasız filinıle r gö~1erilec:Ek ve ,·aı·
rnfınd:ın verilen malzen;(' ve kavaflar rular. öğr~tmenleri\·le Kültüpr;ırk
lara.fından yapılan nakdı yardım, göm. tan parasız istifade edeceklerdir. 
le.k~:Jer t..ıı·afıııclan meccanen yapılan 1 ~aat 15 <le Halke,·inde Misaki :\l il
ılık:s. · li. Yıldırım Kem:ıl , Şehid F<>thi, Vali 

F.:~~·a~ ın .h'.ızırlannıa'1nda Terziler Kiızım paşa. Kars, Ülkü Ye Sakarya 
cemıyelı .reıs! B~;: Rasim, Ayakkahı- okullan talebesi tarafıııdan bir çocıık 
cılar cemıretı r2ısı Baı· Kemal ve ka- 1 eğ!ence<i tertip crlile~ktir. 
vaf Ah med Ziyanın fili ~alısm:ıları dal Karşıyaka okullan talebesi Kar-ı
k ı ymetli olmuştur. [ raka H a lkevi tarafından te rtip er!il.·-

Çamaş ı rla r tamamen ya rd ım«•ven- cek eğl encelere iştirak ccleccklerclir. 
!er cemryetine mensup l zmir ve Kar~ı-1 Saat 1!l ela Hiıkimiycli :\l ill iyc me,·
,·~k.a ~a.~anları tarafından meccanen, zulu bir kon ferans verilecek Ye hopar-
dıkı lmıştı r . lörlerlc neşredikcekti r . 
B inl~rce lirn kırnıetinde olan bu eş- •• 

rnnın tevzii, faki r m?ktepli çocuklar T ilrk Yarılımsevenler cemi~·cti lz-
Ye ailelerini çok <e,·indirmiştir. m ir şubes i tnra f ııırl:ın bugün H alke,·in-

Pa.r ti vilaret re i sliği, bu is için t<:o- 1 rı c Yok. uf crıcuk lara elbise teni e<l:Ie
lıerrurle bulunan :-·ukanda yazılı mii- c:ekti r . 
""eseler v~ yıırdd:ı~lar ile bu esyala-ı lıtanbulda bayram: 
rııı hazırlanmasında malzeme, nakid ı ,t11nhul. 22 (Telefon la ) - Haki-
v~ .ça lışma suretiyle \"a rdımı geçen miyet i milliye ve çocuk bayr a"ll ~·u
lıulu n yu rddaslara tc,:ekkür etmekte- rın saat 1 O rla Barczi d m~nl anınd:ı 
rlir. kııtltı lanac :ık, ,·ali. Bav Liitfii Kır-

F akat biz de bu vadide vilfıyet idare dar d a bir nutuk verecektir. 
hey 'eti reisi Bay :\fu~tnfa 1Iünirle ar· Nişn ıaa ş ı . lTa rbiye vr TepP:bnşın-
kadaşla rının tam zamanında, güzel bir d·:ı bi re:• ~ocu k ba hçesi açılacaktır. 

TAYYARE Sinemasında Tez. 36-46 

Zanzibar ve Yarının Kadınları 
FiLMLERiNiN SON VE UCUZ HALK GÜNÜDÜR 

Matineler : ı,45-3-5,40--8,30 

• Hututi mevki 45, Salon, balkonlar 20 kuruı 

Pestei' Loicl gazete,i, bu giiril,mP-
· crin n1li~lukbcl ni2:ln1 iiz"lrlnıl~ mü~ 
Pssir oltnır:~c:d!ını t~1srih c1 mektf'
clir. 

Lonrlra, 22 ( A .A.) - Rii,., or lıil

tliriyor: 
Rom:ı radyo~unun konu~ı~a~ına 

ı.dire, ltaJ;·a. Karaclnğ' toprak'nrın1 
rla giizliııii dikmiştir. Roma rarJ\''l'tl. 
iın~ı Kararlağlılnıın. fa~i•t impnra -
loı·lui{u irinde me "'H Ye tarihi "l1C'V -
kilerini :ıln1"1k iciıı 1Tu."'::;olini.\'C nırı~aj 
g-önc11 1r.-likJer:ri hilclirmiı:;. "r. 

Amiral Darlan 
- Baştarafı 1 nci Sa hifede 

T>arisp gidecektir .• o\mirc:~ın Lu zi\·:ı
retinde Almanlarl-n, lıilha.•s:ı entc -
r.a!'sa~1 gürüşmeler yapma~: nıuhte -
melrl r. ~on zamanlarda müzahrelc
"ın kesilmesi üurine Alm:uı biiviik 
elçi, ; , f'-hl'tz Berline gitmi~ Yr h;ılen 
mual.:ıkta olan müzakeı<elel'i miim -
kü.:ı kılacak lıazı direktifler :ılmısıır. 

iggal altındaki m:ıtbuat, Lavaı d~
j!:işnıeleri ile alc1kalı gürlinen hu ıni.ı· 
zakerelerde. isga! altınchki anz; 
'il' i~ıra: altınd·a lıııluıınııvan nrazi 
ar:ı,:ındaki miinasebetleri~ k'>ladas
tırı!ması, Almanlal'a veril~n har 11 
masraflarınin azaLılması, c<iı !erden 
bir '11iktnr çiftçinin ~erbc•t Jıır11kıl
'11a'"1 da \·ardıı·, on haftalarrltı bu 
me~elele r, bir tara~·a lıı r3.kıJnıı~tı. 
Çünkü Almanya, bülün dikkatini 
lıa§ka ııııkt:ı l ara çevirmisti. D1llkan
Jar daki ~on a•k eri haı:ek!\t v,• ı·azi 
vetin e~ıternasyoııal reni bir :;afha -
~ırıııı nıhayetlenmckte olması, Fraıı-

O gün !l dan 18 e karl:ıı· ""hilclen 
3,;o metre mesafe<lPk i denize atıla -
cnk kı:.n11zı. fil iunayı ta~ıynn 'amnn
rlıraların dah'linden ıreçilmh·ceek -
tir. ra•uktır. . 

--------·------. 
1 1 

1 Kısa-Haberler1 
~, 1 

Falırikatör Çeşmeli Day Ha •an Ilaştaraf ı 1 nci Sahifede -" 
Yiğit taı•afından Çeşmede '"ıpt: ılan tak11rla harbcimı:k için er anr 
modern umumi çeşmenin açılm11 mE·- Olimpo' dağından çekilmistir. rı ı · 
rasimi evvelki gün Çe,me kasaba,ııı- mana esir verilmcm;ştir. B·alkaııl:• 
da \"apılmıstır. ;\Iern>imde kayma - eli.ki had şekil üzeı•iııde l ngiliz ıı~ 
k:ım. lıclerli\·e ve parti re,ileri. tesek_ mi efk:lrı ile Londra mahfiller• 
küller mensupları ve kalabalık hnık giirf'. harpte bazı muvaffakıY1 

bulunmuştur. Çeşıne\·i örten korc1P- <izlikler olabilir, Enerjileı•in rre~ir 
l;l beledi)·e re;,i n . Sadık Tü1ünii CPkleri huhrnıılı harp ayları olabil 
tarafınrlan kesilmis ve sonra Fa.katbunlann hepsi de, nr!ic~0 halkevi rei~i B. Kemal tarafınrlnn lıiı· mue~sır olamaz. 8u kanaat ı·:ıı 
nutuk süylenmis ve Cesmeli Ha_.- Ha- ki: . . • . ~ 
sana bu hayırlı i~inden r1olayı C'e• - İngılızler. yalnız kalsalar lıılc • 
m~1iler narntııa teşekkür e "ııiı;:tir. n~:ınlara karşı harbe k-ara:ı \·<'rf"I 'ı 
:\fernsimden sonra a. keri mahieıclc buluna:: Yunanlılara varrl'm '

1 

60 kişilik hir ziyafe~ vcrilmi,ti". lngilizlerin yaptıkları yardım ]1~k~ 
• da istikbal adiifıne bir karar ,.er' 

Çcsme kazası parti idare lıe\·"el ccktir. Böyle deniz aşı rı Jıir r~re Jı 
azasından Kızılay kurumu reir· E. \'Pli >eferi)·e giindeı•mek miişkiild, 
Kdam: Ertan şah•en 150 lira 'nrfc- lngiltere i'e, meşalcsini kalclırmı 
rkrek fakir. kimsesiz ~8 kız ··e er - !'imıli Yunan askerlerinin k:ınlar'" 
kek çocuğa ayakkabı. elbise •:r ro- ;·anında İngiliz a~kerlerinin kr.~ı ~ , 
nıp te,·zi etm:s]errlir. Yanular. 2'.l maktadır. üven ve ;\Iı •ır h arrl< 

Şeh:•imizıle bulunan Kar< mehusu ni•an lıayramı müna.•rbeti.\·le rr,·iıı- siiphesiz cok ehcmmiyelliılir. F11j; 
H. Ümer Küntar tshnbııla gitmiş . ri'mişlerdir. rFi<man lıuracl:ı durdurulm:ı•t 
Aydın mebusu Dr. Şakir $<'ne~ A\· - OTOMOBiL LA" STIG" 1 Zaman . m"v:ıffakıyetler iize•;ıı 0 

clııırlan gelmistir. rn! o\·nam-:ıkta fımildir. 
* Şehrimi;, ticaret odası reis: Bıır 8on hafla içinde İstanbula 1500 Tr:ıkn tam zamanında ku\"\'rt 

Hakkı Halcıoğlu ,.c umumi kati 1 ıi B. iç ve dış otomolıil ve kamyon Jiı•tiği karılmıştır . nurada vaziyetin clş. 
Turııud Türkoğlu, l,;tanlıııld<ı•ı •eh- gelmiştir. Bunların bir kısını:ı" iz- g-iize. lıir şekle girme<i beklen~r 
nmıze diiıımüslerdir. mir mıni:ıka tic:~·~t miiclürliiı!üıH' tr•ılir. Bilhassa imparatorlukla. ;;r. 

!Te\·'et, Anİrnrada hüküm timi- giinderileceği ve ihtiyacı olanlar ti - rln l·urruza maruz kalması mu~ 
zin muhtelif maknmları nrzdindr ııa- cıırct nkfılrtince takdir eclile,·ck fi. ml•I bu'unaıı T ürkirc iein ı·azi;·e 
m.~ık fiatinin arHırılm:\sı için teseb- atlar üzerinılen nrileceği haı1e;· a - :ıyclınlanrnası wühim görülme~! 
hıı•lcrcle bulunnıu~tur. · Jııımıştır. dir. 
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:= E L H A M R A sl NEMASINDA 

-= BUGü~ 
Etsiz ze n gin program, 2 büyük f ilm birden 

-1 -

~a - Alman~:a miiz·nkC;relcrinin veni -
den b~udama~nıa in1kiin Yet:f'ceği 
zannını u~·andırmaktadır. PPtenin = 
Pirene dağları ci\'aruıtl:ı.ki $Oll .:H~Vd· = 
hatinde kendisine ref:ıknt eden D'ar- l 

TÜRKÇE 

KI VI R CI K P AŞA 
SÖZLÜ TÜRKÇE MUSiKiLi 

- 2-
Güzell iğ ine doyulmaz n efi s, meraklı eşs iz bir f ilm l1'n, memleket halkı tar-ııfınd::n = 

t:ı kdir edi:mck fırsa'lıııı bulmıı ·tur. lliğer la raftan ayni mevzu 'izrrin- = ~ OD~ .@. rl .S\ ~ n.-~ '-D ~a iRi. o ~a n n 
de Alman hariciye nezaretinin süz- (g} U ~ 'b!J (9l U U U ~ ~ yt lYJ ~ ~ ~ 
cüsü beyanatla lıuhın arak, Hitlerin = Yaratanlar: MYRNA LOY W!LLİAM POWELL 
mareşal Pcicnc lıir mesaj gönclerdii(i = J l "R 'Al ı · · · ' hakkında dol:ı~ııı haberi kat'l <uret- ' A :ı - En son dakıka, BARDIYA'nın lngılız donanması tarafından bombardımanı \"P mo d, .. 
l~ t<·kzip etmiş ve m ual lak m esel ele- _ SEANSLAR: Bir Adam Kaylıoıclu :J-7 de Kıvırcık paşa 5-9 da.cumartesi ve pazar günleri 11 ve ı de baş l , r 
rııı_ ~mırnl Darlan .. ile Alman. büy~~ - D 1 K KAT : Haftanın bütün gü n !er inde ilk seanslarda ucuz f iatlarl a iki filmi de görmek kabild ir . 
e~ç ı.> ı arasında muzak eı•e _ edıle~egı- := ../ . J , ;,ı F i : 20 25 30 .,, 

~;~e~~~t~~ce ma 
1 
üm 

01 
d uıru n u '
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2~ NiSA. • 19·11 ÇARŞA:\fBA '(ANADOLU) ( SAHiFE 3 ) 

~iTADA 
Sit•h 

İzmir Defterdarlığından: 
'k~ taşıyanlar : 
~ 1Çt·şnı,c l ik cadde inde Jlıı aıı oı{

,. ıu !~fa w :\!el:med oıi;lu T:ıhiriıı 
"ı·J · 'h erınde bir-0r bıc:ık bulunmu<. 
~laca- müsadere cclilmis ir 
•dın yüzünden: 

~~iziye mahalle. inde • ·uri oğlu 
u, kadın mei<elesiııden ihsan nj!:

Al'ife bı"nk cektiö,indeıı bı"aj!:;yle 
~ı·ı . ' . ~ ' . 
a •te tutulmuştur. 
rı'Çak çekmiş: 

ata;· caddesinde \"elıbi oği:ı ;\la
~ b• ' ır münakasa \"fizunden ::lh>tü-
:;iııu Se:fıheddinc lııcak cek:ııis ve 
il aJanara k adliyeye \"erilmi~tir. 
l "•ızhk: 
, hrahim oğlu :\fu,;tafa '" TI:ı::rcd
~· ?iilu Ali Rıza, muhtelif tarihler
" i\ ahramanlar m, lınllesinde Hedi
, Arif, Hacer, İzzilbe. Şükrü. , a
~te Haticeniıı e\·Jeriıı<len caldıkla

, 
1 
ın·a ile tutulmus, aclli;·e;» <r vke
~1'lerd i r. 
f ~e taarruz : 
kıçesmelikte Scyicl Ali sok.ıfrında 

,1a oğlu Yusuf ve ll:c•an oğlu :ll · ıs
\~a sa~h osjuk .$'likasiyle ibra _;nı n 

1 1lıedın vl ın taarruz f.' rr -. tu
. llıtı•l2rrlır. 

• llll,ellefin ndı 

• ·uri Ttırkmen 
Reşad Sezer 
Şükrü Ynrtılmaz 

lsmnil 
İsmail 
Ali Ekrem ülkür 
tJri,~I ·aom 

• • 

, ·.,v' i i tigali 

Terzi 

• 
Ardiyeci 

: Mnnav 

• 
Kunduracı 

Bilet lıa,·ii 

Hlbeyin oğ. :\!ehnwt : 
• • 

lk i ceşmclik cad 
Teı·zi c • • 

Ahdüsseliıın Tila\' 
< 

< 
< 

M. Ali Ka r la! 
< < • 

Hıılüsi Ertuz 
Kamil lçli 

• 
• 
• 

!sak ı 'nhoın 
Hfü;eyin Ilüıular 

Hamit Pekycni 
Sabri Solak 
Nuri Ye :\foslafa 

Bakkal 
< 

• 
• 

Berber 

• 
: Diş Doktoru 
: Her Hi r lli 
: muliıt 

: Kundurncı 
: Kolacı 
: Hallaç 
: Talılacı 

: Terlikçi 

nıa-

, Botr~ a 
' 

~1tırat 

~Iehmct Aslarcıoğlu : Kunduracı 
Ömer Yalııızoğlu Okli:ı ile ırnzete 

U:z:oM, : ::;alıcı::n 

Tirnret adresi 

Anafartalar caddesi 
« 

Yemi~ ç:ır~ısı 

Kemcrııltı Cad. 
Kemcrnllı Cad. 
Barut Han So. 

< 

A nafartalar C'ad. 
Aıınfartalar C'arl. 
T er zi 
lkiçe~mdik C'ad. 

• 
< 

< 

• 
« 

< 

• 
< 

« 
< 

• • 
A nnfartalar C:ul. 
Y<'mi~ Ça r . 

Aııafaı·talar 

Iliriııci ~fıhçılar 

• • 
< • 

1kiçeşmclik Car!. 

Jfastahnnc CM!. 
Numan zade 

K:ıpu •, 

·13 52 
47 :l 

43 
2!1 
~!l 

1 
d!l 

49 
5:1-1 
5:1.ı 

72:l 

626 
!554 
554 
562 
562 
34 - !l 10 

2-1 

.ın 

8 
7 
3 1 

~ilG 

5.1 
40 

·. 

\'Ngi ;\fatrnhı 
Lirn Kr. 

10 19 
G5 53 

117 M 
10 !ll 

4 07 
l :~ !14 
i'i-1 7D 

176 42 
2 69 
:ı 83 

27 :ıı 

7 81 
2 37 

l :ı 00 
10 03 
n 86 

!l4 ;;:ı 

·1i R!l 

;)4 7D 

12fl '17 
:~:> iiO 
·I !l 81 
2n RS 

7fl G9 
12 lG 

Senesı 

• 
< 

< 

« 
« 

• 
• 
< 

< 

< 

< 
< 

< 

< 

• 
• 
< 

< 
< 

• 
• 
< 

• 
!l:l!l 

Nislwti : Kazaııç : F evkal :1de Z. : Buhran : Cezn : Yekun : Cilt \'n. : Diişiincclcr 

<ı; 30 
,'.', :ıo 

~ç 20 
~c 25 
7o 25 

" 30 
" 25 
~( 25 
; .., 30 

'~ 30 
ı;(' 25 
'1 25 
'r 25 

" 25 
~~:ıs 

'j !l5 

50 
'~ 45 

r-: 25 
~ 25 
~ 30 
'ô 30 

Li. Kr. : T.i . Kr. L i. K r. I,i K.: L. K. ı ·o. 

32 5!) 
19 66 
23 59 

2 73 
1 02 
4 09 

13 70 
44 10 

o 81 
1 15 
6 8:ı : 
2 18 
o 59 
3 40 
:ı 51 
3 45 

50 34 
21 52 

8 
4 

5 
o 
o 
1 
:ı 

11 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 

25 
5 

14 
!ll 
!lO 
68 
25 
02 
42 
02 
20 
29 
71 
54 
15 
85 
88 
86 
17 
:ıs 

16 44 4 11 
32 37 8 09 
8 87 2 22 

1-1 94 3 7:1 
8 96 2 24 

23 91 5 98 
3 14 . . o 00 

6 51 
:ı 93 
4 72 
o 55 
o 20 
o 82 
2 7 4 
8 82 
o 16 
o 23 
l 37 
o 44 
o 12 
o 68 
o 70 
o 69 

10 07 
4 30 

3 29 
6 47 
1 77 
2 99 
1 79 

4 78 
o 63 

o 00 : 47 20 
4 28 : 32 88 
5 13 : :39 34 
000: :l96 
o 22 : 1 69 
o 00 : 5 93 
2 98 : 22 84 
9 59 : 73 53 
o 18 : 1 35 
o 24 : 1 94 
o 00 : 9 91 
o 00 : 3 16 
o 00 : o 86 
o 00 : 4 93 
o 76 : 5 85 
o 75 : 5 79 

:l 2 84 : 98 42 
4 68 : 35 38 

2.3 5 
2 !l 

25 22 
5 2 

26 25 
23 39 
25/11 
25/10 

9/27 
26 / 13 
13/3 
10/15 
9/34 

25/46 
9/3.7 

26 / 19 
25/37 
25135 

47 T:ırh 
63 « 
461 < 

148 • 
148 « 
392 • 
64 < 

6·1 < 

19 • 
19 • 
64 « 

58 < 

26 « 

26 < 
29 « 
29 « 

19, 18, 20 < 
: 1173 • 

5 58 : 27 42 : 25/31 : 1177 < 

7 04 : 53 97 25130 : 1022 < 
1 93 : 14 79 25 29 : 1011 • 
3 25 : 24 93 25/28 : l OO!l c 

1 95 : 14 94 2613 14 • 

5 20 : 39 87 : 25/43 15 < 
o 57 : 4 34 : 25150 97 • 

K. S. K. S ------- · ------- ---- ------------------------ --- ----------------------- --
106 Rıza :hrncat 
76 'Czüm (arım 
~ Osknr of:ltı 

\. 232 
"'·ıO•ı .... 

· 1~2 

1 !) 
!7 
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Il;ışlurak )l:liiye şulı<',i mükellef! rinden olup yukarıda ısım w ikametıriıh, tica retıriıh nrlrcsler: ynzılı mükell<•fler nnmına nıuhtd f yıllar için tarhedikıı \'ergiler ;,imleri hizası ıı rln gös
terilın'~tir. Bıı mükcllefl~riıı gerek ikamdgah "" gerekse licarelıriıh arln•sleriııcl<' her ııe k:ular nraıımış ise rle lıu]ıııı~mndıklan tesbil eclilrliji:inc1en iliın t:ırih'ni takip cılen günden itibaren 30 
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gliıı içinde nft>zkür , . .,.~ k, ı ·~ itiraz hakları olduğu ~6!l2 sarılı k:ııımıun.5 Ye 10 uncu m:ıclde l eri hükümlerine tevfikan tebliğnıakamınn kaim olmak üzere il:iıı olunıır. (1519) 
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Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
ı,y 1•elrdi.ı·e nwm,.ır \'C müstahclem le-
~/: fııknrnyn ycıi l ccok reçetc'er lfa•tala r ını 1 ı. :ıo rl aıı bire ka dar 

?'ı t'ı. ~1e il iiç :-;atın alınması, ya7.t i~le- Rfl~·ipr ı:;okaR'ınd a AhoP. n k nı aihna.~1 
,, llıtır!ürlüi\:ündcki f•ırnıül ve sar! - ,,_'."'.n.ı.n-nn •• k.ı.ıı.ııı.ı.r_rl .. •_r_. ------• 
. ~P, Yeçhil e :ırık cksıltmeyr ko -
. 1 llıuştur . ;\f uhammrn bedeli 1800 
r,~: tnıırnkknt temi_nntı l ~5 liradır. 
':t1Plerin temınatı ıs bankası~a ya-

--- --~- ·--~ 

Kiralık ev 
• 

Asri konforu haiz fevkalfıcle güzel ı 
manzaralı, Güzdyulı Nuri Iley ROkağı 
5·1 ıiıwü snk:ıkta 6 numaralı ev ki r a 
l ı ktır . 

nı~ r~k makbıızlariylc ı·e ş:ııiname
~n7 nci nı-.dde•iıı<le g;i;terilen \'C

<s.1.~l r birl ikte il;aı~ t.:"•i h i olan 
•nı·" · 11 paznrte'ı ıruııu saat l li d:ı 

"rtırı n c mü racaatları , IIc r gü n öğle cl c>n evve l ny nj evin al l 
............ 12 15 19 2a 1 ~R~ k:ıtınn mii r:ırnnt D fi 

Bergama ticaret ve 
• 

sanayı 

Odasından: 
~l~fl!-ir i l ediln1i~ olan (.f~1.;rg:ınıa tlilliıı miislahR~.ll'ri. ~001J1•rat fi) _11i~1 

e , '"] n41 tarihin dl' adı .-Ur<'ltC top in :ın ıımcımı Jıı•y e(; zalııtnnııı '<I tı
:'!ı· 

l 
f•t knnunu hlikhnılt·riıu• ~orL it ilin 21 ~ı ııuınarasın:ı ka~·ıt \°\1 l':..:.rıl 

'·ı 1 diğ" iliın uluııur. 

1 - Zabıtname 

I ~ı : •ganıa tirarc.·l \'l' ~ : ı.nari 

ocla. ı l"<'Sıni nıii!ır·i 

inıza okun·.:ınıa ,ıı~tıı· 

~ 1 -::- ı !14 1 tarihinde Re ı·ı;c.nıa halkcYi . nlııııunda toplaıı:rn tiıl :iıH·iıh·r 
Orııı('rntifi adi }ıpv'el i umumİyl' z~1\Jıtnan1e:"-İdir. 
910 .'Ilı için toplanan adi he;·'rti nıumi;·c nıukawlt•ıı-.ınıe<iııiıı ~ G ncı 

.~ l!ıaclde,jnc göre G2 rey asnll'len lıir r•·Y Hknldeıı 2or. ı hissenin ıuta rı 
111 'ıl 
il aıı 10~05 liralık his,;crlarl:ırla toı landı. 
~ , \"liksek ticn~et vekfılolı namına Kımk Tarım sat ı ş kooperatifi nuidürü 

rv~t Ate dağlı .ant 1:, de hazır olduğu halıle yoklama )'llpılclı. .\'i-nh ı 
~8 ~ı· iypt lıul u nmııkln idnre he;"cti reisi Hamdi Arıkan bir kuugıeı• rı·
.ve iki kiLt ip ve ik: ara camınin s~çilme=--ini söyl(·di. Reyi i*arı il 11 re

' lıl{c lla,-an c;elelıiog!ıı, kiıtipl ıklen• .\'uri 1rny:ı ve Alıduliah aka)' vt• :ıra 
1 allıil i kleriııe Kmıktaıı llamaz~n G.n;en ve Ferizle"'len Yusuf Siııccr it-
fakıa seçilm i ş ve tutulacak zapta kongre rej~ i ile kfıtiple r i n inı?a ct

lıeıeriııe ~eli\hi\'et n>ril!"llı'tir. 
et l - Rnznn~<niıı bir~n~i n1nddl1 .:ıi11(' ıı:üre illare hcy'et i ve nıürakalJp 
nrı ı· 1Por}ar1 okunn1u 'e PK .:riyetlP kaLul edilıni~ti:•. 

2 - İkinci madd" lıl!:iııçonun t ısd iki ve idare hc)'"e"tiııiıı ibra.ı ol -
' U~Undan lıi iınço okunmcış ta<dıK ve idam he.' 'eti ilıra edilnıi~tı r. 
~ - Üçünrü madde - nı~rakab(· f-cy'etinin ücreti tayini olup ii(' mü

•knıc eWşer liradan yiız elli lira verdnıc< ekseriyclle k:ılıul ediln'i.~tiı. 
1 - DördüncU madde - büdcenin tasdik idir. ) Iiidür maaşının RO mu_ 

"-'•·berinin 60 nıurakip n ocl.ıcının 10 lira olmak üzere birinci fasıl 

1
•künu 2160 iira ikinc fasılda pzılı9hakkı huzur ikişer liradan 'ılaıak 

il. ):~!iç mürakibc (.iO) şrrıleıı 150 aYııkııt ücreti :l60 lira ki ikinc; fas ı l 
~. •Ün u !l90 lira. Üçüncü fa,-ıl bedeli icar 60 t ll\'ir t.'shin ticarrl nckısı 
"Ydiyesi ;;o kırtasiye evrakı matlıua 150 nııitefcnika 100 hey'c\i ııınu
~iy• toplama masrarı 50 amoııtisnıan .10 gayri nı'.·lhu~a 50. kii: lıill'l' 
arcırahı l ;;O J i ıv.ı k 6SO Jıra olaraK kalıul ve teslııt edı l m ı ştır. 
li - idare heY'Eline alı~an Hart gobinin azalıı/ı tasdik ,.,, kıılem -ı

~a iyJe çıkan üç .azanın .n•rlerinc• Hıınıdi .\rıkan, Şükrü Ye·ıicc, .\!Ph-
l!ıed Sı r rı tekrnr seç'lılile:ı. -

6 - Mürakıplıklarn J[a,;·:ın Çelelıiıığlu. <hman Bap•lı. ~ükd Köy-
l!ıan seçildiler. • 

i - Ortaklık \':tsıflarrnı kaybeıl ıı .J5 l rtağı iclar~ hc;"elinin t 0 kl:fine 
!'jre ihraçlarına karar vr •' ıniş nıüz:ıkı·n• edilen~ lınşka madde obn,ıd ı _ 
~ 1 nı1aıı celseye sım verii . ır. 
~ 1'icaret vekfıleti mürakiı• kom seri Kmık Tarını satış kooperatifi m ü -
~11'Ü Cevat Ateşclağlı Rei': Ha an f'elebioğlu ki'ılip : , ·uri Kap ki.t ip : 

~.. bd;Jlah Akay re) toplamı n~enıuru: Ramazan Gir~ı·n "'"" toplnma 
ı ~r lııeınuru: Y usuf S inccr 

21-4-941 
ırı kuru ş l u k d a mga p ul u 

Be~gama t icaret ve sa n ayi 
odası resmi mUhr U 

İzmir DefterdarlıP"ından: 
:\Tu,;ey: :·etim mekt binin basm:ılıano >;uhesiııc n:ı.ı-n.ıo yılları ka

zanc; yprgi~inrlen olan 22;):} lira :~4 kuru~ lıor<:tıncl:ın dolayı Ahn1t)laj(a 
mah:ıllosiniıı halinıağa •okığ-ıncla krıin 2 taj •n.' ılı ,.e ·1000 lir:• kıy -
melindeki cliikkiının l'l:iyd iıbre hey'cti karnriyle 21 gün müddetle 
mii zarecleye çık arı 1 ııııst ır. Tali Jl ı .. ri ıı l 5-1\f ayu-!l 11 ıer~c·n lıı• ~·(i ıı !i 
~!tat ı !'i clC,\ \'ili'l~·rt i<lnrf' hcy 't\tin<' nıüracaatla r ı ili'uı olunu!' . · 

23 29 5 10 15Jrı 

lzmir defterdarlığından: 
Slilf'yn1a11 Sı~rının l\ar· ıy:tka .~ubr~int~ GOJ!J lirn milli enılük ~atış 

lll'doli lıorcundaıı do n'·ı hatiz eclilı·n Ra;Taklı ~1 ana\' ku> ;ısu P.ıc•Yki

, ııdı· kiıın L:ılı ç t•si le içl'risinclc lııılıınaıı damlan 2500 lira kıymet 

iizt1 ri elen yjJftyet iclar .. ht>Y 0 Pli karariylP 21 gün müdcletlP mii;r:ı:·r·

d c:rr c: ı k a rıJnn•HJ I '. rfaJipJt ı·in l !) fll:l.:0'1~ !J.11 )ll'l',:;- l · ll hP g-Ün lİ ""ant 1 ;) dC' 
vil ı.lyet iclarp he:.\··t·tinr nıü rtıc;ıatları ilan oltın u?' . 2:~ ~! I :> l O 1 :> I ~ 

lzmir defterdarlığından: 
,\l,.nıılar zaıiı· SPyi\ ·\li uglu ~1 .: \lüılüıı )<'ili maliye şulıesın e ııl:ııı 

:ıı;•ı7 lira mi li ı' mlük •atı' IJ!'deli borruurtaıı dolayı hac'z !'dilen Ah -
~ . 
ııwt:ıga ~I Aııaf.ı•t.ılar «ndclesinth k ıin 21D yeni •aıılı n 1 2~0 liı·:ı 
kı.rın<-tind ki dilkkan \.layı t idıll'l' hey'eti karari~·Je 21 g-ün nıiid -
dPtle müza~·rtt ·p cıkal'ılııııstır. 1'al ı plPrin 15-!}-!•lJ per:-;.t•nbe •'lİJlÜ 

ı-:aa li> df' \·ilii.)ııl 11la .... • lır.~ · ... •inr n~üral'aalları ilcln olunur. 
•) •"I _., l il 1 !)] 7 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
E naf !'i<·,· h ı mahal'" 'nin llart:ıni .-ok:ıv'lıda k[ıin hücı Sadullah vak

fınclan 11 11un1aralı <'Y ihalt• t ırihind.t\n :11~5-f>.t2 tarihinf' kadar :-:enl"\liği 
210 Jir:ı Ü%<· 1· i1Hl<'n :1<:ık artıırmaya çık:ırılmı~tır. ihalesi 28-4-!l4 1 pa
ı.arte:-;i giinü saat oıılladır. 'l':Llip olanlnrııı v:ıkıflar idart'sine nıüı ar·aat-
lan. 1·160 (889) 

lzmir gümrük nıuhafaza satın 
alma komisyonundan: 
1 - ~rf'~k~l atırnıza ait ~g ı,,ıayılı ~i:~aıı nıotörünün makine '°<" gli\'l'rte 

ak...;aını keı:ifnan1l1 ·:ine göre pazaı·lıkla tanıir t1 ttirilPeektir. I'az:ıı·Iığ'ı 
24-Nisaıı-!'41 perşeıılıe ıriiııü .<aat 14 ele yapılacaktır. Şa~tnanıc \'ıl h
~ i fn~tmC'si komisyonda görülclıilir. 

2 - Tahının edilen 'tamir bedeli 800 lira oluıı muvakkat lc•minatı 
GO liradır. istcklılcrin 2.ıno sayılı kaııunuıı ikinci ve üc:iincü madrlelo
ı·iııclc yazılı Yesika lari yle muYakkat tc>ıniıı:ıt nıakhuz ve,-a lıaııka 

mektupkıriyle biı·lıkte p:ıznrlık saatııııle lznıri memleket hastah .rnesi 
ynnıncla günırük n1uhafaza ~atın aln1a konıi=--yonuna nıli:ıacantl.u·ı. 

I 

Otel - Gaz:no - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS 

• •••••• '''' '' ••••••••••••••••••••••• • • • • 1111 ••••••••••••••••••• 11111 ••••••••••••••••••••••• 111111111 .......... .. 

""' ,. : 

lzmir levazım Amirliği ilanları~ 
,--.~~:·;·ı.~~~·;·.;··A;;.;i~İ·i·i·i··s~ı·;~ .. Ai;~·-K~;;;·i~;~~~~d;~·:·· ................... .. 

l - Eskişehir h:ıı..,., okulunu beş İngilizce tercümnn a l ın:ıcaktır . 
Azami ücret 210 liradır. Talip olanlar a yapı l acak imlihaııdn 
göste recekleri bilgi liyakat derecesine gör e imtih nn h eyetince 
takdir Ye tensip edi lecek ücret ver ilece ktir. 
Aşağıdaki ,-~sıfla rı haiz bulunan i'tekHleriıı okulda teşk i l e 
dilecek bir hey<·t tarafından imtihnııla rı 1-5-!l41 tarihinde -'"'
pılacak, taliplerin 25-4-9 .U tarihine kadnr Eskişeh i r h n\' a 
oku lu komulanl ı ji:mn miiracaal etmele ri ve imtihnn günü olaıı 
1-5-94 1 tari hinde Eskişehir hava okulu komutanlığıııda bu
lunmaları i lfın ol unur. 
A) Türk olmak \'e ecnebi kadınlarla evli olmnmak . 
ll) Askerliğini bitirmi~ olmak 
{') Medeni lıaklnrından nmhrumiy<'t cczasiy le mahkü m w

ya devlet için muzır teşkil:lllara mensup olmamak. 
JJ) İy i ahl;i k ec<: hal>ıncia n olmak ve haysiyet ve namu su m u

h il fi if{·rle ve al e lıt la k ağı r hap i.'\ veytı o d er l'ce c ezny ı 
m üstelzim bir fi ili ile mn hküm olmnma k. 

E) Sıhhi ahnıli va~ife görmeğe m üsait olmak ( raporl a) . 
F) Lise nya mundili tahsili görmüş olmak veya d e\· let 

memuri,-etl rinde hizmeti me.-buk olmnk \'e bunlnr:ı a it 
ve.,ikal:ırı ibraz etmek. 

il) En az üç sene hizmet edeceğine dair ııoleı-likı;e musad-
rlak taahhüt seııedi Yermek. 1!l 21 23 24 

İzmir levazım amirliğ i satın alma komisyonundan: 
t: ıiRteri lecek yerrlı· 17;).J lira beri el keşifli in~aat yaptırıhıcaktır. T a

liplerin 26 1 liralık tl'nı i nal k;1t'iyC'leı-iyle birl ikte 2·1-Nisan-94 1 perşe ıı bc 
g-tinii xaat on di>rtte kı~lada iznıiıı Jeyazını an1irliği (,!atın alma konı i s

yonuna müraca ılları. 

lzm'r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
t:i>-terill'rek yerde 21;;1 lirn bedel ke~ifli in~aat yaplmlacnklıı· . 

TaEpleriıı :ır.~ liralık temin kat' ıyeltriyle bırliktc• 2'1-. ·i,an-941 per
Şl'Jlhc günü Raat on diil'llC kı~lad:-t jznıir lrvazın1 an1irliği satın -aı n1a 

konıi~yonuna miiracaatlaı.ı. 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan r 
l - 150 adet er ,.c 10 adet subay eger takım ı m üh iirlii nümııııesin e 

ıröre 2-5-941 gün ü saat 14 d e pazarlık l-ıı salın a lı nacaktı r 

2 - ~1ühürlü ııümun e v e evsaf Ye şeraiti h er g ün Ko. d a görül ~bi

lir. (Beyk,oz askeri satın alma konıisyinuncla ,·apılacaktır.) 

:ı - Takar r ur edecek fiat üzcı•inden yüzde 15 temiıınt alın~ıc nk -
tır. 23 28 

l2n1ir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan ı 
l - ~~O araba örtii»üyle 1000 mekkiıri örtüsü 2-5-94 1 cuma gün ü 

saal J.1 de pazarlıkla satın :ılınacaktır. 
2. - ~I ühüı lü numune v e eYsaf ,.e şa rtnamesi her gün ko . da göriil ebi

li ı '. (Beykoz askeri satın alma komis,-iııundn rnpılacaktı r.) 
Takarrur edecek fiat üzc;•iııden yüzde 15 teminat alın~·cak • 

., .. 
u ı'. 23 28 

iz m ir Levazım Amirliği Satın Alma Korniıyonundan: 
1 - Pazarlıklü 265000 kHo ~ · eşil ~ayır otu salın ahnncak tır . 

Tal:plerin 2~-Ni,;an-94 1 cuma günü saat on beş buçukta k ı ~ J ;ı ı i: ı İz· 
nı:r lcvazını ami rliği ... atın alma kom'.syonuna mürarantla~ı. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom'ayonundan: 
P:ızarhkla 4000 geyim öküz nalı «Ulın alınacaktır . 
T alip lerin 25-Nisaıı-941 cuma guııu saa• on IH'~te k ı şlıııia İZ· 

mir lenızım amirliğ i .-atııı alma konıis,-oııuna mürncaallaı•t. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonund11.n: 
Pazarlıkla ( 11 ·I ) adet <andık yaplırıJ;1caktır. 
Taliplerin 2 1-. 'b:ın-!141 p~r~ ııbe giiı.ii . :ınt oıılıe.<tc kıjl. ıln iı· 

m~r Icvaznn anıiı-liği · atın a ln1a komi:(yonuna n1üracnatla:· ı. 

D. D. }'QLLATll 8 NCI /ŞLFJTME: M('DUTILÜGÜXDEı\": 
l dan•miziıı Haydarııa~a Limanında bi r sene zıırfıııda deniz vesa it in· 

dı•ıı supalana ve supalanılan vinçle ,·eyıı a r ka ile vagonlara Yer ilmek su
r..tiyle gelecek nlaıı tahminen 1az7 ,;ı; Ton ) laden kömüriyle 558 Ton Kok 
kömürünün tahmil ,.e tahliye işi 2 5 941 tarihine mü,;adi f Cu ma gün ü 
saat 11 ele Haydarpa~a ga r binası dahilindeki 1 nci İşletme komisyonu 
tarafından kapalı zıırf usuli)·ie münakasaya konulacaktı r. Bir senelik ) fa. 
den ve Kok kömürü tahmil ,·e tnhliyesi için 172~ 1 lira 46 kuru ş muham· 
men bedel konulmuştur . 

1292 L ira 58 kuruş mU\·akkat !Rminnt ile hu iş iç in kanunen ibrazı la
zım gelen Yesa ik w• teklifler i ayni günde san! 10 na kadar komisyon reis· 
liğine vermek lazımdır . Şartnameler İ zmir 8 inci İ şl etme Mildürlüğünden 
Ankara 2 inci İşletme Müdürl ü ğünden ve Haydarpaşa L iman Rıhtım Baş· 
müfettişliğinden parasız olarak verilir. 14 18 28 29 (2768/ 1868) 

• 
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Yunanistanda 
Yeni kabine kuvvetlidir 
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