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BASILMIŞTlR 

Hüku111et hariçten ilaç alıyor 
latanbul, 14 (Tclefonln) Hükumet, hariçten 

bir milyon liralık ililç getirmeğc knrar vermiştir. Bu. 
ııun için akredetif bulunmuştur. Bundan başka Al
mnnyndnn da sekiz yüz bin liralık ilaç nlmmnaı 
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Gitnü geçmit nüshalar 25 kuru,tur. Hergiin sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
tekarrür eyleıniştir. 

Yugoslavya Na
zırları Berlin 

yolunda 

p 

----• . ır 

~· ı AıKfRI VAZIYET i 

HAMDINOZHETÇANÇAR 

Son harbe tnkaddüm eden devirler
de milletlerarıısı münasebnttn siya -
si bir nezaket ve zahiri de olsn knr. 
şılıklı bir saygı hüküm sürüyordu. 
Memleketten memlekete devlet 
adamlarının yaptıkları resıni ziya
retler ııylnrca evvel hariciyele:rin 
rnüzakere ve temnsla:riyle hazırla • 
nır, 2:İyaretin şekilleri, protokol ka
id lerine uygun bir şekilde, en ufak 
tef rıuatına kadar teabit olunurdu. 
iBunun için h" küçük hültumetten 
büyüğe, ne büyükten küçüğe hiç bir 
fark gözetilmezdi, küçük de olsa 
büyük de olaa. bütün hükUınetler 
diplomasi münasebatta tam bir ınu • 
aavata mazhar olarak muamele gö
rürlerdi. 
. Almanya, harp başladı başlıyalı 
ışine gelmiycn küçük devletleri nasıl 
haritadan silup süpürdü ise, hu basit 
muaşeret kaidelerini de ortadan yok 
ediverdi. Şimdi artık kendiıine Al
tnnnyanın bir emri veya bir n.rzuau 
tebliğ edilmek istenilen her hangi 
komşu bir devlete - eğer bu kom~u 
devlet hala rnevcud olmak taliini 
muhafaza ediyorııa • hiç bir teşrifa. 
ta, hiç bir hazırhğn lüzum görülme
den sadece bir nrzu tebliğ ediliyor ve 
o d~vlPtin "D selahiyetli adamları, iki 
'aat evvel hayallerine bile getirme
dikleri halde, birden bire hususi bir 
trene atlıyarak tıpış tıpış Berlin yo
lunu tutuveriyorlar. Kapının öniln -
de hekleyen bir hademeyi çağırmak
tan farksız olan bu etiketin adı da 
«Alman hükumetinin daveti» marka
ıuu taşımaktadır. 

Almanya bu hoyratça metodu ilk 
defa olarak sabık Avusturyanın bet
baht tansölyeai «Şuşnfg» e karşı tec
rübe etmiş ve muvaffakiyet verdiği
ni gördükten sonra Çekoalovakyaya, 
Macariatana, Romanyaya ve nihayet 
Bulgaristana karşı da tatbik etmişti. 
Ccky hükamet rei i H h ... nın l>ir ge.. 
Ce }'arısı nal!ll Berlini boyladığı, ara
larında ihtilt.f çıktı diyf'! Romnnya 
Ye Macariatan devlet arla.mlarının 
bir gün apansız ne §ekilde Viyanaya 
Çağı:rıldıkları ve nihayıo,t bir gün hiç 
kiınaenin, hatta tebaasından bir tek 
tahaın bile haberi yokken Bulgaris • 
tan kralının nasıl olup dn Almanya
Ya kadar gidip geldiği henüz kim
senin hatırından çlkmamış olmak 
gerektir. 

Alman istihbarat bürosunun dün· 
kü gazetelerde çıkan bir telgrafı şim
di de Yugoslavya başvekili ile hari
ciye nazırının ayni şekilde «Alman 
hükumetinin davet]İ$İ» olarak Ber-
lin yolunda bulunduklarını haber 
vermektedir. Yugoalavya bilhassa 

Amerika donanması 

uzak şark vazigeti Harbin ueoi safhası 
Amerika Japonya 

Japon harekatı- , Singapur ve H. 
na karşı tam dik- 1 Hindistanına 

kat içinde! saldıracakmış 
Japonya, acaba sinir har- Avusturalya harp konse-

bı mı yapacnk ? yi bir toph .. ntı yaptı 

icabında çin kuvvetleri Haberler, Japonuanın ta. 
ıngilterege gardım arruza geçeceğini 

edecekler bildirmektedir 
Çııııg- - King, 14 (A.A.) - Pnsi· Vaşington, l•l (A.A.) - Bir kısım 

fikte ) eni inkişaflnr ihtimnlinrle Çi- diplomatik mahfiller, japonyanm 
-Devamı dördüncü sahifede - - Devamı 4 ündi sahifede -

Şehir Meclisinde 
_Dün havagazı~~işi konuşuldu. 

Reis izahat verdi 

Yeni Yunan muvaffakı
yetleri ve Rodos 
bombardım • nı 

A rnn\•tıdluktrı son ynğnn snğnnk 
şeklindeki ynğnıur dolayısiyJe kısn bir 
mtiddet tt?\'nkkufa uğrayan Yunan ile
ri hnrf'kfıtı, Yunan kuvv<:tlcrinin mdm
kfımne lıir ş-ekilde ve :ız znmnnda bo
zulmuş köprU ve yollnrı ttımir l"tme
Rinden sonra. tckrnr Lrışlnmıştır. 

A vlonyn ceplıeı inde en ileri kuv\'et
l<'r, A\·lonya limanına 6-7 kilometre 
yHklaşmışlıırclır \'<' hnr<'kat inkişnftn
dır. 

l eniz cf.'phesind<'. Kili~urımın ~i
mal bnhsıncla Yunnn kun·eUeri ted
rici .surette .sahil i~tik:ırnetindr ilerle
mektedirler. 

Şimal c.cphesinde hir siingü hiicu
rnuıı:ı knlknn Yunnnlılnr, ltnlynnlnr 
tnrnfından ttıh.kim e<lilrni~ olan 2020 
r:ıkı mlı dağ Rilsile~ini ıaıltetm iş
lrrdi r. 400 den fazla <:sir. bir çok hn
\'ırn toplal'ı, otomatik ~iliıh nlınmıştıı·. 
lhwiine kn.dıtr Arıııwudluküıki itnlynn 
z:ıyi:ıtı .,öylt>dir: 

18-20 }Jin Psir, 20 bin illii. 52 bin 
yaralı ve lıastıı, yani ceınnn !.lO bindir. 

Rocfo.c; lıvmm·dımanı: 
Rodoı:;taki iiç tayyare mt>ydnnı b01ıl

bardı m:ıııı <.k•vnmdn<lır. Rodos, Libya 
\'(' Süveyş il" Yuıumistnn anısındaki 
nakliyat l;in mlihim snyılan bir iisttir. 
Sirenailca cynletinin iııgilizlcr tımı
fın<lıın tmnrunen işgalinden sonra., Su
veyş üzerim: ha~katfa cın müsnid \"H

ziyctte knlnn Rodostur. Buradan Sü
veyşe ol:ın mesafe 200 kilometredir .. 
Rurnsının, Almnnl:1r t•mıfınd:ın SU
\'t'yşc kıır.şı bir ikmal iissi.i olarak kul-

1 ıanılnıa)'lı da rnuh~mel<lir. 1 ııgilizler. 
uuııa <la mani olmıık iôternektt>dirler. 

:\I:ıanuı;f ih devamlı l)ombur<lımnnlar 
la hurndn:ki . toklnı·, tnyyardcrin ihti
yacı olnn. petrol, IJomba Ye cephnne 
tahrip C•iildiği takdird<', bu endişe <le 
zail olacaktır. 

Salzburg moıaka tı 
Hitler, Yugoslav nazır

larile 3 saat konuşlu 
8alzLurg, 1 ı (A.A.) - '\\woı-;!a,·

ya başvekili Zvrtkl>\'İÇ ile hariciye na
zırı Çinçnr Marko\'İç bugün Salzbur
g:ı gelmişler ve istasyonda hariciye na
zırı .Fon Rib~ntrop tarııfıııclaıı karşı
lannıışla ı·dır. Yugo:;lıi\"ya nazırları öğ
le yemeğini Fon Ribcııtropla ueraber 

Va 
Za ev 

ey~n ve ece 

' • 
• 
ırer 

er 
İhtiyaçtan fazla olan hububat devletçe değeri 

ve peş· ~ para ile satın alınacaktır 
RADYO GAZETESİNDEN: 2 - Ynlnız köylü ve müstahsilin 
Bugün neşrolunan haTp ekonomi- elind bulunan ve ihtiyacından faz. 

sinin lüzumlu tedbirleri hakkındnki la olan ve yeni hasada kadar paza-
koordinnsyon hey' etinin 107 numn • ra çıknı ılncak hububata el konula-
ralı kararma göre hiikumet, bazı vi
liıyetlcrdc \'<' diğer bazı vil • yetlerirı 
el • kıl7.nlıırındn ınüst&hsiı elindeki 
n:rpa, bucdny, çnvdnr ve yulafı be. 
yanııameye tabi tutmaktadır. Bun -
dnn maksad, müstahsil elinde ne 
ınik lar hububat bulunduğu bilin -
mck ve yeni hasnd ınevslınine ka -
dar müstahsilin ihtiyacını anlamak
tır. 

ihtiyaçtan fo:zla hububnta hüku
met el koyacak , yani bunları değ r 
fiatine, peşin para ile satın nlacak
tır. Bu kararla hükumet iki gaye ta
kip etmektedir. Bunun birinciai, 
buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi 
mevcud gıda ve yem maddelerinden 
mevcud atoku anlamak, ikincisi de 
bunun ne kadarının mUstelılik ihti -
yaçları için alınması lazım olacağını 
tesbit etmektir. Bu kararname, köy. 
lü ve müstahsile hiç bir yük tahmil 
etmemektedir. Kararnamenin esaslı 
hükümleri şunlardır: 

1 Karar yalnız halkın ihtiyaç-
larından fa-zla hububat istihaal eden 
bölgelerde tatbik edilecektir. 

caktır. 

3 - Bu hububat, köylünün ihti· 
yncı tesb~t edilirken çocuklar da da
hil olmak iizere nüfus ba~ına ayda 
30 kilo buğday veya çavdar heaap 
edikr k kendisine bırnkı1ncaklır. ko 

şum hnyvnnlarına dn günde beş lci·ı 
lo arpa veya yulo.f hesap edilmiştir. 
Ayrıca bu mevsimde ekebileceği ka· 
dar tohumluk da ayrılacaktır. 

4 - Beyannameleri doldurmak 
ve hesapları yapmak hu~usunda me. 
murlar, Öğretmenler ve eğitmenler 

köylüye yardım edeceklerdir. 

Diğer bir karar 
Pamuk ipliğinin istihsal 

satış ve tevzi işleri 

HOKOMETIN ALDIGI TEDBiR 
RADYO GAZETESİNDEN: 
Hük\ımet, müli korunma kanunu. 

na müsteniden mühim bir karar al
- Devamı 4 üncü aahifede -

---------------------------------------------................... ... 
l_V_a_M_e_c_O_ö~_ü_n_cdl_e_I 
Dü 1 epıyce hararetli 
münakaşalar geçti 

y.cmişler \'C • ant 16 da Hitlrı· tnr:ıfın- Bazı azalar tenkı-datta bulundular. H. t h 1 
dnn kabul edilıni. lcrclir. as a ane er, 

:ıırnıakat çok s~ın~mi 0~!11uş ne: -;~nt pla1"lar bakaya vergiler isleri de bu arada konuşuldu 
kadar denım ctmıı.tır. :\luteakı'K'n :n- ' 'l: 

tişar eden resıni b(r tebli~de di!ni!:nek- Vilayet umumi meclisiı dün rnli ine \'.! daireler büdcclerinde mühim 
teclir ki: · B. Fuad 'l'uksalın reisliğinde toplan. tcnkihnt ya}>llmasınn rağmen bu se

«Fiihrcr bugiin h:ıriciye nazırı Fon 

aon harbin bidayetinden beri mihve. 
rin bir ka§ çatmasını davet etmemek 
endişeııiyle kendi içine çekilmis, en 
tabii en metru sempatilerini bile iz
har etmekten çekinen, kelimenin tam 
ınanaııiyle mihvcrcilerin anladıkları 
ınanada bitaraf hir. devlettir. halyan· 
hır Arnavudluğu iıgal ettiler, sesini 
çıkarmadı, .Alııınnlar Yugoslavya -
nın da dal.il bulunduğu küçük itil&. 
f.n bir uzvu olan müteveffa Çekos
lovl\kynnın isini becerdiler, ağzını 
hile açmadı, kapı komşusu olan 
Romanyayı baştan başa işgal ettiler, 

Şehiı mecl' i dün s:ı:ıt lG.30 da Dr sonl'a ıızadan Dr. Hüsnü Tonak, Fah- ~ilıen!ltı:~ıı'un hıızu_~·u ile B:!~~o.f'.Ja ~u 
Rı•hçet 1.Jı.un J•iynsctiııdc toplanmı'itır. ri !l E\·llıl, I>r. Midhat Or:ıl, Lüt.fi Ak- g.o:ılrn n.ızırlarını ~,,ı_bul .etmı.;:tıı. ~Iıı
Hilha~:-ıu h:ıHıg-nzı npyzuıı kon'IŞuı- çiıı, S~ıad Yıırclkorıı, ~lu:r.nffer <:ki.gen htkaH.a

1 
koıı~~şmn. ~~; n:ı~~t ar~sınd~ 

mustur. 1 \'e ıliğ't-r hn;t,ı ~mı. ı:;(jz söyJcdHer. ·Rir nıevcu: . m~?a~e .. · en t' ı . an :ın~vı 
Hn\'ııgnzı mlldiırü B. 1\ami Eı imin nr:ılık H. M u:aıff<'r Özgen, ısrnf c<:µ- f.ostluk zıhın) et 1 ıç ıııM C(\J"'1~ nn cıtmış · 

hnrng~tl.l s:ırfi~ n.tt lı:ikkındn \'erdiğ'i lıcsindeıı nıiltnlenyn tarnftm· o~maclı- ıı-. 

mış, vilayetin 1940 izahnamesi ile neki budcenin de 207000 lirnlık bir 
daimi encümenin mütnlca11amc~i ii- acığı ihth a ettiğini söylemiş, bUd
Z<'!rinde hnl'arctlı miiznkereler \'C im- cenin t}\'\'<'I emirde mecli.st\! umumi 
zı mümıkaşalar da olmuştur. Vali . şekilde milznkerı: ini istemiştir. Vali, 
cel-eyi açmış\ e e\'veıa meclisin Ç<'k- bii<kı' i-ıiııiıı bir ihtisas mcseleı;i ol -
tii'ri tazim tl'igrrıflarına gel<'n cf'vnp- duğııııu ~öylJyerck biıt.ün ihtisa en. 
lar okunmuş, ınazcıctleri sclJ..,biylc c..lımeı~leriniıı tetkikat yı parak btıd
mecli ·c gelcmiyecck b.ızı :ızn- ce .ıçıpının n:ı~ıl lrnpatılac.ığını birer 
vn mezuıııv t verilmesi kabul m:ı~ b.ıt.ı ile bıhlirmelerini tekl:f et-

-O•vnmı tfö ... ~iinrii •Ahif.,..,f,. 

izduıt; azndan Lı!· ço~unun sö:r. söyle- ğıııı, ın:ıktu tarifo (•s:ısı k:ıbu1 c<lildik
lll<!sin el> J) t, kıl <'tlı. Hrıvagaz1 mu- ten Sülll"ll nbon< lı·rin hnvng:ızı yn~
diırtl. :tt.>Oıı"manlnrın suii.::ıtimalin ~ i- rnak i~in tuh<lid etmek hakkına mnlik 
nnnmrık i· tL'nwdiğiııi, ) apılnn kontro'- olmndılclaıını ~i.idemistir. 
le> ısrn.f goritlmcdiğini söyl d:ktı>n · · ,h;f .. r1 .. -

-=====================..:..=-=-=··=-=-=-::,_~~-=--===-==-~-:.::==============:=:.__:::.::_;_:.;= 

.. 
kn..t~.r içi~~c çalıian 

S.lr derenin 

f'" Alnıap tauuareıurt 1 

.......ı 

bir Yunnn mi.ifreu i, solda Yunntı. piy de tür.wnlerinin t!CÇmesi ic;.in 
derinliğini ölçen fedai il<i "( wuın n11heri 

Selini 1 rna ıidİuk cepİleS°inde 1 
. .f b. k r 'f anrruı-l ~u:a r~ ğrnen 

lngıltereye ıaı ır a ın ltalyanlardan 400 
dalı·::. alındı 

. 
esir 

· ~aptıı.ar [ Normal bagat lçinde!lr 
AF~IKA HA~EKATI INKIŞAFTA sı:/~:J~1~~11 ~il~ftı:t:~r-;- M~ ·t:ıkıı ~ 1'.~r.-1DOŞMAN rtıEVZllNDE ATILDI 

Lon~ra, 14 (A.A.) - Dün Afüı.nt:kJ Yugo~ltı\'yndan &l~n.ık t.arıkıyl~ Atinn, 14 (A.A.) - Y'un.ın !"(',.,!lli 
t~ bir İngiliz gemi knfil ine bir hu- gel~n bır yolcu, harp ıçınd~ hulunnn! t bl"v .. 
çunı yapılmış olduğu fakat bu husu ~ Yuıı:ın milletinin hakiki ç~hı-e~ini Se-• .e ıgı · . . . . 
tn hen Uz h!ç bir rnnlQmnt mevcud bu-' luniktc görmek mUmkiln olduğunu söyl M~~·zlı taarruz hareketler ı ~0t.~ m-
hınmadığ'ı bildirilm tedi~'. ı ıemiş \"C istroiği takdirde. ~·olculnrn de dü~~nn mU:;~.a~h."<'~ ~~zı~rınden 

_. Dete.QU 4 ü,ncil aabif ede - - J;>e\'am.l 4 ü.o.cü. ııah fede - - evanu wıc a e e -

Idhalat birliklerin=n 
ihtiyaçları 

Anknrn, 14 (Telefonla) - Ti~-ı

rct Vekaleti, idhalfıt birliklerinin 
dört aylık ihtiyaçlarını ı-ıorınuştur. 
Birlikler, bunun için birer liste yn -
pup göndereceklerdir. Bu iş için te
min oluııan akreditif, İngiltereden 
\ ' C sterlin sahasına dahil memleket -
l(lrc'ien \'ııkubulacak iclha!ata verile-
cektir. 

-~..,.___ .. .. 
1 SAR tTl.tR 

Bobstil 
Dün bir mektup aldık. Knriimiz, §U 

mahud bobstil tipinin, sari bir hn&ta
lık halinde, hatta orta mektep tnle
b~ai arnsında bile yayıldığını nnlntJ· 
yor, acı acı şikayet ediyor. Mektup 
&ahibi belki sadece bir vatandaş, bel. 
ki de bir evlad babasıdır. Bobstiliz
min, ıokak aralarında alup yürüme
sine k rşı birşey yapamadığımızı, mü 
eyyidclerimiır. bulunduğunu, lı1tydi 
kabul edelim. Fakül mekteplerde ol
sun bu kıynfct ve ruh muvazeneaizli
ğinin önün · geçmek mecburiyetinde
yiz. Talebe topluluğu içinde, göre -
neğiu tcairleri malumdur. Çocukları 
ciddiyetten alnrnk züppeliğe ve za
vahirpereetliğe &cvkedebilecek olan 
bu cereyan, hiç olmazıa mektep ka -
pıaında lruyrUfundıın yakalanarak 
fırlatılmnlıdır. 

** 

~dildihten · sonra 1939 sf.' - mi~ v0 kabul edilmiştir. Neticede 
nesi h<'-'>abı kat'isinin \'e l !J ~ 1 \'Jlay.!ttr tf~ekküı ıedcn ilk tedrisat 
ı--t.n .:;i ihzrıri budcesinin büdce encü- merli ıne mccli~i umumid<'n :ıvukat 
mı ııine verilmel-•ri mm afık rrörül - Ahmed enver Özgen, Şükrü Sayar 
mlıştlır. VeUdctlerden, beden terbi· ~·e ~krrn1 Oran ·cçilıniş, uC'l diye is
Y("•İ gı n<.'l dir ktörluğıiııden '"' muh- ımlak h:ıkern hey'ellerine meclisi 
frlif dairelN·d n vefon evrak :ılükn- umumid n eçil<'n bazı azanın (ha -
lı eııcUmen ı<'I"<' hnvnlJ olunmuştur. fız \"e hacı) sıfatlarını taşıdıkları gö. 
Anık:.t B. Ziya Gundüz «Bayın.dı.r ı ı i.ıldt.ğiinden Jistrnin idare ı>nctimc 
) 1.:ni bü<lccnhı teksir edilerek bıl ün nıııcc tekrı<r hazırl:mmn::ıı l~nbul 
: z:.y.ı ,·erılnıe:;ini i:stewis, avukat olumnuştuı·. Bl'n<lan sonr:ı '·edek 
E.krrm Oran «Üdemiş» bu <ıcneki nzalıkbn g<'lmck suretiyle İzmir 
budcenin bnıı huc;u~iyctleri bulun - l'Znlığııın ırnzın1 Taner. Menemen 
duğmw S'<'C<'ll '><'IH' büdce.sind n 50 az; !ıfrınn Kemal Oskayın azalıklnn 
biıı lira fazla Yaridr.t temııı etiılme- -011ov.,mı clördündi uhifed,. ----

Ja o y 

incan içinde zar 
salhyor 

i(arş1sında lngiltere v~ 
Amerikayı bu~acak 

INGILIZ GAZETELERi, JA
PONYANIN MUSSOLINININ 
AKIBETINDEN DERS ALMA· 

Si LAZf M GELDIGINI 
YAZIYORLAR 

·--------

Londra. 14 (A.A.) - Sn.bnhki İn
giliz gnı<>t<!leri, uznk ş:u·kta hasıl olan 

- Devam1 4 Uncti aahifede _ Japonya hariciy~ nazırı Mabuoka 



- Sahife 2 - 'AftAUU&.UJ 15 ŞUBAT 1941 CUMARTESi 

Mah kemeıerde 
1 

1 ;t- ı BORNOVADA MÜSAMERE 
1 Kısa Haberler Önümüzdeki pazar Born.ova zirna.t 

okulunda Bornova genclık kulübu 

Ç F h • • k ı • d -, 1 meııföatinc gay.ct zengin bir müsame· t n n at 1 a re hazırlanmıştır. e e e mı 1 • \'nli Bay Fuad Tuksal, dün öğleden ::\Iüs~m_ıercyc İzmir musiki öğret· 
evvcı mıntaka 'ticaret müdürlüğüne ınenlemıın kemnn ve mandolin takım· 

ki · b'l ı d giderek fiat murakal>c işleri üzerin- 1 d · t' k 
RADYO n .. '\. Uzak 'ark vazigeti g?r.ü_şece erı ı:ı t• . de meşgul olmuştur. arı il iŞ ıra. edeceklerdir. 

ZETESİNDEN: Y ~~;;~for.ha:~~n~~~I vası ne ıce en ) * Bükre~tebulunanbirfirma.şeh· --·-----------
Bugünkü ha- o·· n safta henüz hi~ bir tef- ı imiz ticaret odasına müracaatla sa- Bnhi kişelerinin arttırılm:tsı için 

herler, t:uzak sirde bulunulma- bun, palamut ve palamut hülasa~ı , tedbil' nlınmıştır. Sonbahar at yarış-smk m~leq~- hk , ·· k t' a· badem tuz !arı yapılmıyacaktır. mıshr. 1ta~::an- Katı·ı genç, cinayeti işler işlemez ma emeye :uıı, pamu • zey ıny gı, ' · • -'-
nin beynelmilel ca Popolo rn Ro- lu sardalya balığı, diğer bir firma da * Muğla, 14 (A.A.) - Muğla ta· 
ön plfina geçtii{i· Sing apurda lngiliz kıta- ma gazetesi. bu verildi ve on iki yıla mahkum oldu yemeklik \'e sabunluk zeyhtin~d·ağ~ su- ı,·ım ve kredi kooperatifi, yı l lık top· 
ni gösteriyor. ) A ·k ziyaretin ttalyadı samyağı, fıstık valek8 ve in yagı i~- arıtısını dün yapmıştır. 

Uzak arkta atı t op anıyor, merı a memnuniyeti" kar Kem~rde Gaziler caddesinde Bay tediğini bilclirmi~, ihracatçıların ad- * Şarköy, 14 (A.A .) _ Zirnnt 
tt'hlikeye dnlfı'ct U k Ş kt k" t b ı1 dı- ,,·a~ Jlamclinin kahvesi önünde bir hu,..u- reslerini i temiştir. banka:.ı Şnrkö" subcsi, "iftçilCI'(? ·10 d b l "l""aı·" za ar a l e aasını s an gmı '-' f -ı Ce110\·acla11 bı'ı· fı·ı·nı",. lznıı·r(lekı' " ~ "' e en az " .,. "- · k ı t ı nıet neticesinde nrknd:ısı ı usu og u . .. tc 11 tol u ı k b - l t · t · t' ,. ma tm ır. ta - ~ ı l m u · ugc ay evzı e mı ır. 
lcr bJirmİ~dr. acele Amerikaya yanın, Almanya- Çete Fehmiyi öldiirmekten suçlu Tu- :seyahat accnlıılarınııı adre;-;lerini is- * Konya doğum evi baş hekimi 
Bunlar. ~öyle hıı- dan acil yardım ran Alinin muhakemesine ayni gün tcmiştir. Dr. Süleyman Kuntalp, şehrimiz<' 
Hlsa edilnb:Iir: çağırıyor i~tıediği mu hak- mcşhucl cürüml~r kanununa tevf ik:rn * Vilayetimizde sığır ne·dinin L'\- geJnıistir. 

Evvela jupon :,elırimiz Ağıroczn mahkeme:;inde !Ja~- !ahı için ha;ı:ıı !anan beş yıllık prog - * Trahzun mebusu B Sırrı Dav 
<lon:~mru mın Hindiçini sularında hakkaktır.. . lanmış \e akşam geç vakit karar ".:ef- ram. tasdik için ziraat \'ekaletine Aııkaradaıı. Tunçeli meb·u~m B. San;i 
toplandığı bildirilmektedir. Burası. Bulgıırı~tan ha~kında ·on haberleı him edilmiştir. gönderilmiştir. l•;rkmeıı :\faııisadan, Bergama ·draat 
Singnpul'dan çok uzak değildir. Dlğer ~~ ~tal) ~da ı;e~·ı?ç uyı.mdırmıştıı-. Mahkeme • alonu ile kol'İdorl!lr Te- * llkbahar at yarışları 16 martta lıanknı;ı mü el ürü n. Necati Erışık Rer 
bir haber de i gnl edilen llaynan ada- ::ıımdı faşı t paı:tı~ı ta~a~ınd~~n, mu~- pi'cik - Gaziler mahallesinden gelen- oaşlıyacak, altı hafla sürecektir. gamadan şehrimize gelmişlerdir. 
;;ıncla Japon t:ıyyarele1~inin toplandı-, telif şehirlerde )lu!'lsolını 1:hınd~ nu- Jerle tıklım tıkJım dolu idi. 
ğıclır. mnyi.şler _te~tip ed!lmek_!edır. Bt.I?as- Reis maznuna, 

İkinci me:;ele de Amerikanın uzak :a Bı!_ıgazının ışgalı. efkı~rıu~rn1mı:. ede.- - Anlat bakalım; bu iı:;i na 'ti yav-
Şarktrıki teban ım en kı:sa zamanda te\!ı:.. ~r u~·andı~·mıştı. Ş:mdı t~ly~n- tın? , 
m<'mlekete dönm<>ğe çağırmıs olma ı-ı !ar. şımalı Afrıka harekatının bır İn:• S · I' k . maznun saı1 - Sağda kaske tli katil Ali, solda 
1 . giliz galibiyeti değil. lta.lyan zaf~~·ı .. ~a ıne .ı:::-ı , . . .. _ m aktül çete F ehmi 
c u. . . . • Jd -unu sövlcmekte ve mahirane nn·ı dabc:-ııııde bulun.ın rur.m Alı ,a Miiteakıben iddia makamım işgal BUGONKO PROGRAM 

_B_o_ır_s_a_I 
OZOMı Üçuncu mu hım mesele, Sıngapuı- 0 

ug • t . . 1 · · ·' f · k:ıyı şövle nnlntmıstı r · g 00 8 O'' · h b ı 
la tn iliz a. kerlcrinin toplanması- munevr:ı ile ngılız kuvvet erın! -~ 1'1-ı ·, . • • ~ · . e<len müddeiumumi muavini B. Rü~- . · pro.~p·~m, · :~ aJans a ere-

< g t 1 hükü t' başta Sid- ka üzerine vaymağa muvaffak olduk· - Badıseden bır ay mukaddem. tü u ·kent söz alaı·ak uzun uzadıya rı, 8.18 muzık: hafıf parçalar, 8.45 ılır. Avus l!r~_yal k .. me ı,b'T. harp lnrını bildirmektedir~r. Diğer taraf., Fehmi, Çoban :\1ehmed Ali ve b1>n mütRJeasıııı serrletmi~ \'e demiştir ki. !l.00 ev kadını _ yemek liste..,i, l:l.30 
nej ~ru~n.zoru 0 mta·1u~ere 1 • u unl ,.'.1 a ~11 Bingazinin isgali Trablu~ Ararla- meyhaııenin l>idnde rakı içtikten son- A.I ı:-d. b' k·"b d . 

1 
-

1 
~1 d. · · program, 13.33 müzik: türkçe plak-gcmılerıııı A\US ura \a ımnn a •• ı. ."' . •. ., lli1Al k'' d ı.· k k 1 ·a - e el e ır a a a\ı ıg ı u-

1 3 0 
. h b 

1 
. 

4 0
_ .. 

. . · • rını çok :o;evindırmıstır. ı .ı a mcv ım e uır aç ar ac aş. ;, ·d • hr dis F h . .- öiiimlvJe ar, 1 .5 ajans a er erı, 1 . o mu-cekmı~tır. ~vh Sunw i Yu.n:ın baskurnan<la- rastgelelik. Orada ufak bir münaka~a- .,uı_ ugu :1 e .
11 

e. mmm . ·ak tes zik: Türkçe plaklar progı anımın de-
1 iıncü ,.e son mesele de Avustural· r· b'. es J ; .. ndermis 1 chn sonra arımızd·ı kavg·l cıktı B11 ııetıceJenmış, dclı erı taze olaı • • va mı. ı 4.20 müzik: Rivaseticumhur 

A • t f d h b' veni nı ııpago. a ır m a ,.,o ... · • ' • ' • ı· · · Lit eclilmis ve tefenuati"1e m·ıhkenıe- · 
ya hükumetı arn m an ar ın • Tnblu halkının 1tnlyac1an çektikleri kn\'gada Fehmi davnk vidi. şte huıı- " . . .J ' • • bandosu (şef: İhsan Künçer), J 5.00 

422 inhisar ida 
.)15 Esnaf ban. 
46 A. H.. üziimci.i 
4.> A. Mayda 

2!> N. ü;ı:ümcü 
28 K. Taner ve nazik bir saf!ıaya. gir.~ıi~ 01~.~~u zulüm \'C ıztırabı tebarii;. ettirmi~tir. da11 sonra F~hmi i.le ı;ramız ::çıldı. ııi'ı~c _di~ıleı~~~~şt;~·~·· i". k nokta l\lüzik: cazband (Pl.), 15.30 müzik 

hakkında neşreclılen te~lıg~lı.r. B~-~n · •h Sunusi mesn ·ına şövlc devam et- Çüııkii o kavgada ben J<'ehmiyi iltizam ıııac :ı. ızı. <. ··~~c.uıece . '.' konser (Ankara devlet kon.servatu -
bunlal', japoııyaııın vazıyctı ıle alaka- ~ej.k•-ct·.. ' J • ctmcmi.;tim. O günden beri bana kar- suçlunun ne gıbı bıı sebeple e .... kı aı- arından naklen), 18.00 program, 6?.c,ı 

d ne w ıı · .. " . . k·ıda:-;ını vurmm; olmasıdır -
dar ır. . c:Eiz Traolus ve Bingazi Arapları, ~ı ıhı. mnnlık bcslıyordu. Hatta lm· kaç ' , ·· .. .. Ü k~ t 1 d· h" 1 _ 18.03 müzik: radyo caz orkestrası 2:30924 1-2 

4 r. Alan,vıılı 

Üçlu paktı imza edelidenlıerı. ~1- 21 seı;cdenberi İtalya ile haı·p ettik. kel'e huında dinliyeceğiııiz ~ahicl Meh- .· ~'.~~ştul .s
1 
~n >unun '1 ~e epe (lbrahiın Özgür idaresinde), 18.40 __ _ 

manya, İngıltel'e adalarına. ı1et1c':5ız Hala dlisman tazyikine mukavemet m::!d Ali ile (Söyle onn, bir punc!umı 11111 ız.ı ı eceı.~c . . ..~ . .\li.izik: halk türkü ve oyunlaıı, 19.00 2:ll55:1 1-2 
hücumlar yapmaktadır. Japo.n~~a •. ~ım- gösteriy~ruz. Yunan milleti, bizi ör- lnılup lnııi dönlül'clii, elbet ben de o- - ~I~ktulun kendı:-:.ı.n~ du~m.rnlık konuşma (günün meseleleri). 19.15 Xo. 7 
diye kadar mihver sadaka tını oylc- ıek tuttu. Biz sayımızın me\'cud ol- ıııın y:ııııııa bırakmam.) Diye habel' l.e;;;lt'mesı \'e 0 gece de elını belınde .l~ıı· müzik: tanburi Cemilin saz sem aile- Xo. 

8 mekle iktita etmiştir. İtalyanlar tara· :namasına rai',~nen dayandık. lngilte- 1 ıile gönılcı-mişti. Bu :ıdam ne i'öyle- lundurnı~~ı. suçJu..:u hareket~ ?etı~e· ri, 1 a.30 ajans haberleri, 19.45 mü - No. !l 
fmdan ~o) lendiğine göre Av~stu.rnl· re Yuııanistana. ve bize yardım etti, eli~ se muhakkak yapmıştır. ~e yalan rek bu fılı ışleme~e ~evket.ml:j~ır. < ~- ~dk: radyo fasıl hey'eti, 20.15 rndyo Xo. 

1 
o 

'l ·• ,.,., domınvon a kerleri Afrıka ıta!- :. . J· d . d ., rdım edncı>ktir > .:ö\ lh·e\•İm · korkmag-rn baRl•dım. Ba- za kamın un 148 ıncı maddesı mucı· rrazete-.i, 20.45 müzik: karısı'< sar- '' 
1 1 ., .. "" "' zaıeıe ,a aı a )a ~ - · · . . . • -e b' k 1. 

1
.
1
. k ·ı ··ı "' . . no. 

:. a ının tnsfiyesind"' amil olmuşlardır. 1ngilterenin, Romanya ile siyasi nun üz.:riııe iki günden beri t:ıbarıc:ı ınce ceza ~a cır er ı ır ·e~ zur<'O! en kılar, 21.15 konuşma (Bibliograf -
ltal~ anın da tasvib.iylc Ja~nya, uzak mü na eb~tlcrini kesmesi üzerine Ro-ı t,lşımuğa haşladım. b~ sebe~ılerı~ de nazarı dıkkale alın- ya). 22.:10 ajans haberleri, 22.50 ZAHİRE : 
. arktn bu har ketı yapmaga kumr manynnın lngilterc<leki sefiri ve sefa. Geceleri .:-arhoş olduğu halde kapımııı ın.ısını .1 "~rım. konuşma (1ııgilizce - yalnız kı.;a-clal-
' rmi· i1-. Pakat bunu ynpacak mı· ıet memurları da hükumeti tnrafın- öniinden geçerken miitemadiyen kti- Dem ıştır. ga po-tasiyle), 22.50 müzik: caz - ao ton l\I. dnr 
<lır. yoksa uzak şarka kuvvet çekerek dan geri çağırılmıştı. Sefir, Ro:nan,a förler savuruyordu. Bu hareketi :ırtık Hey'eti hflkime, uzun ~üren l>ir ko- lıand (2~UO - akadar yalnız ıızun - 70 Ç, susam 
mutt('fiklerine .}ardıma .mı çalı ·ıyor. hükumetinin bugünkü şeklini kabuil c:ekilnıcz biı' lıııl almı. tı. ~uı·adıı. hu· ııuşmaı1nıı soıır;:ı ~ ·krı.ır toplaıınıı~ \'e dalgıı JIO:->tu. iyle), 2~.25-2:J.:rn ,\':l - 2:! ton fasulye 

IC. ! . 
12 
29 
6 

IC. 5. 
17 75 
35 50 
17 50 

6 50 6 50 
çürük 
~7 !)0 20 

28 
1 !) 

K.S. 

28 
19 

J() 50 
20 50 

31 
yok 

K. S. 
8 50 

1 ~ı 
Fakat muhnkknk ol~n bır şev vardır etmemiş ve iı;tifa etmiştir. Loııdraclal racla ı;ık ~ık •onu vuı·acağım-, .~!din· kara!' oktmınuştur. rınki program ,.<.> kapanış . 127 B. ııamuk 
k~, o dn bt~ sırnc~a J~ponyaı.1111.: Amc-, i,nlmnğı tercih eylemiştir. tle seyler söylcmc~i. beni bii:;lıiili.ııı Suçlunun 1~ se.ne hapsint!, fa1wt ba- --------------------------------
rıka ve lngıl~re ıle hır harbı gll7.C ala-, nu akşam öğrenildiğine göre Al- iit'kiitnıiıştii. Hftclisı- gece:->İ kahvf\yC zı 8()1H'plcl'i ta hı-ık kabul ecleı•t•k altı- Helıacı ko" UÜ cı·naueıı· raııı·nin ı·daıı ııtındı· 

57 72 

cağı şüph li olcluğudul'. . nıan.ra hariciye ııezareti namına süt. doğru giderken. Fehminiıı ansızııı kah da lıidniıı t.enziliyJe 12 sene 1 ay müd-
Boyle bi~· ~areke~ \'t! harp, gerç! -~:-, söylem~ğe salahiyettar bir zat, Yuna-ı vellen fiııiime çıkma~ıı11hm \'C elini be- rl.etlc ağır. h.apis ceznı:;iyle I?ahki\mİ\ e

manyanm ış~ne .gclır. fnknt Almam ,ı. nistan \'.:! Almanya arasındaki mfüw- lin.::ı atnıasrndan şUphelenclinı, <lnydu- tıı1e t~nıyızı knhul olma!~ 117.(>J'e kar.ıl' 
japon)f~j.a hıç_bı~ yardım c<l?m~z. Bu-, sebatta bir değişiklik olm:ıdığııulğunı korku netice.inden tabancamı ~e- \C'm1iştir. 
na .?1nn: olan amıllı;r, uz~ı~ 7:ama~ıd~ıı= ;;öylemiştir. ~u ~yanat, Balk~nla:.ın \ kerek üzerine ıı.ltı el ateş ettim.» 
beıı dernm eden Çn~ haıbı ıle A.m ~ • bugünku vazıyetı bakımından uzeıııı- Şnhid ı-ıfnt.iyle maznunun ana ı Mahkumiyetler yanın, $0\:yetlerle l>ır anla ma y~pm.ş de durmağa değer. ı rlinlcnmi maktulün geceleri kapunuıı 
imasına ra<nnen ou hususa daır va- J t' f' · · . 'pelc .. .. • - . 0 

• • ..,... b··~l . . .. ·b"t !>' .j apon ıcaret o ısı, Japoıı~anın 1 • onuııden geçeı·ken agza alınmaz ku· 
pıl~n Japon te . b l~:s crının ~1~5 d ıı ihracatına yeni mahreçler ara.makta., fürler sarfettiğiııi, çok defa o,ğ'!unıııı 
nctıce ' rmc~ış 0 ması, 1 '~lut pa an dır. Oeııubi Amerikaya ipek ihra::aıı tn·kuda oldug-uııu bunları kencli~irıc 

:;\lenenıeııi 11 Helvacı köyünde Ham- yetişenlere de (beni sarhoş ik€:n gaiil 
za oğlu Aı·if Yumurtacıyı tabanca a\·Jamı ·tı. Hen ele böyle yaptım. NasıJ 
kurşuııiyle öldürmekten mazmın ve olsa asılacağım.) gibi sözler söylemis
mevkuf ayni köyden Halil oğlu Mah· tir. Mil<ldeiumumi delilleri ele snydık
murl Uyanık hakkındaki davaya şeh- tan sonra. Arjfin, evvelce maznunu 
rimiz Ağırceza mahkemesinde devam \'aralamış olmasının tahfif edici bir 

CazibulvarındR lizeı:indt-~ e:o;ra:· bu· edilmiştir. ~el>cp olup olmadığı mahkemenin tak-
lundurmakla . uçlu SRıd oglu Recep Bu c-Olsedc ·öz alan müddeiumumi dirjne bırakarak suçlunun idamını 
n~liyc cezada 2 ay lO giine, Karşıya- H. H.üstli Üskent e.;;as mütaleasıııı ser· i ·temişt:r. 24 !5Ubatta, Mahmud, mü-fn klı olarak Japom·nnın ngı ere ve 'k b' ı 'k · · 

r . • k ' h b artmıştır. Fakat Amer1 a ır ~şı ~öylemediğini ve kabahatin öleııd~ o!-
Amerıka dona~ımn ına ars~ ass~s u devletleri hükumeti, japonya ile tıca- chığumı ~ö\·lembtir. 
lunmasıdır. Bınaenaleyh J:ıpon)anın t k . tedb' ı" ı •"tır .Japon · .. - . . 

ka<la zabıtai belediye memuru H. Ke- detmiŞ Ye hadiseyi anlatmıştı!': 1 dafaasını yapacaktır. 
nnn ile kayın biraderi B. Cahidi, ara- l\Tüt..1leanameye göre, katil ve mnk
ha ııumııl'a. ıııı aldığından muğber ola- tul geçen kuı·baıı bayramında kavga et 
rnk ynralamakla suçlu urnbacı )leh- mi!3ler, maktul, katili yaralamıştır. O 
med oğlu İbrahim, 5 ay 1 gün ıni.icl- da intikam almak icin evvela muhta~ 
detlc hnpse ıııahkum edilmi~l<>ı·dir. huluııcluğu tabancayi satın almak üze-

ı·-kl · d· ı · k idil re e arşı ır ı:r a m .'" · ı.\fiit nkıben maktulun agabcysı d111. 
uc emesı .t ı,t ma u r. . jpekleriııe karşı boykotaJ yapılması · · . 

1
, • • · • . 11 .· ,, .... 

.Fakat bır takım nümayışler yapa- . b hst A .· leıı ınıştıı. lll zat ı eısm ı-;ua eı ıııe ~·\· -
da Amerıka<la mevzuu a ır. meı ı- le cı•v·ıp ve1·mistir · 

rak şarka kmvet çekmek ve i>oyıece ]·an g'IZcteleri japon donanmasının, ·• . ~ . .' . 
mıh vere ... ardını etmek rnümkiındur ... A" .k• k d' 1 ııııı gı' ... •dı'kler ; ipeı- - Kaı cleşınıle oleden herı ayrı otu. 

" merı ·aıı a ın an .J • • ·" k , ı· · · l ı A 1 .t<'akat Japon) a bunu yaparken lngıl- 1 . d e\'dana geldi- ı·urdu ·. ı .cn ev ıyım, o ı:-;e >t> rnrf ı. 
, çorap arı paı asın an m • lk" · ln • ı l'k .. . .. tercnın Jehıııe hareket etmekte, 1ngı- - . . . kt d 1 . ıınız l , .ıme c ı ~ .ıp.ıı ız. Bir tevkif kararı 

Ödemiş cezaevindeki 
hadise 

r<• çalışmış ve ismini vermediği l>ir Üclcmiş cezaevinde mahkum bulun-

""" gını ~azma a ıraı. . . ş h'I ... · · k ·d · . 1 ı · •. 1ız Amenlcan te anudünu kuvvetıen- 1 k f' t d ·apony·ı şımd• a H. ı dSın « aı eşııı ıı.ısı m .ı-
dır~t>Kteaır l!:sasen Aıman - Japon ış. dpe d. 

5d~r 1
çyau 

1
k
11

•• a!1 J nlar 'ı.~kleı i. damdı h sualine de: · en ışe e ır. n ·u .ıapo • t'·~ -

bırJıgı, Ounun bır .~mı!ıdır. ı_ngılt~re, ninen çoğunu Amerikaya ihraç e.!m~~ - Kar<le,im Çt'tc Fehmi, hirn kn
Amcrıırn ııe ışbırlığ\ sapmakla mact· tcclirler. Bunu ihraç edemezse mu~kul Ladayı idi. Ötekine berikin~ l'ilha.~sn 
uı sahada fa.} daıaıımaktadır. Amerı- vazivette kalır. Japonya, ipek mukalıi. snrhoş ik 'n lüzumlu Hizum~uz cntar
kun gazetelerı, uzak şarkta başlıy.~rn lind~ Amerikadan aldıklarını başka dı. Onu bu hallel"inden bir türlü \'az
bu tentıke karşısı?da ıng~te!·e. :ı.e A- yerlerden tedarik edemez. Japonyn, g~çiremi~ orduk., Fakat :-;uçlu ~rı ny
merıka arasınaa iktısadı ışbırlıg1 ku· Amerikaya karşı cephe almakla ikt~- nı karnkterde bır :ıılamchr. Hub:::a re

' 

kasaptan bir ııagant tabanca temin <lttkları . ırada İzzet ve Aliyi yarala
l'tnıiştir. nıakla maznun ve mevkuf Altındiş 

Yassı pilleri 20 kuru~ yerine 2;. ku- 1 Bir giiıı de\·eleriyle lzmire gelmiş :.\lustafn. Fethi Öçal ve Ali Mestan 
ruşa satmakla . uçlu Kt:meraltı cadde- ve hamulelerini jnclirdikten ~onra de· Teneke ile vazifesini ihmal ettiği id· 
sinde ı.::~ sayılı dükkfmda tütün bayıı 1 \'elerini nrkaclaşlarn bırakıp cvvclil clinsiyle maznun Ödemiş cezaevi mü· 
Ruhi Şe1·ıni birinci .:;orgu hak!m!!ğ'İn· ~foııemeııe, onrn Helvacı köyün'! git- dUı·ü B. Rifnt Başoğlu haklarındaki 
ce görülen lüzum üzerine e,·ve•ki gün miş, Hi.is<!yinin kahvehanesine radyo davaya sehrimiz Ağırceza mabkeme
tevkif dilerek ceza "iııe se\·k~dilmi., dinlemeğe giden Arjfin yolunda pasıı sinde dernm edilmiş, iddia makamı. 
cliin kefall'te bağlanarak ;-;erbe~t bıl'a· kurmuştur. Nihayet Arif kahvehane- enakı tetkik ve mütalea için mahke-
kılmıştır. den çıkmış, o da peşi sıra giderek ar· ınedeıı istemiştir. rulması Juzumunda.n bahsetı:nekte?ır- nelen mü kiil vaziyete düşmilş bulun-• .:s bey ikisi da külhanheyi idi.-. 

ler. Nevyork 'J'aymıs gazetesı, vazıy~ maktadır. Cevabını vermiştir. Enakı agliyc ceza mahkeme<-iııe ve- kasından üç kurşun sıkmış Ye Arif Mahkeme karar i~in başka bir güne 
!'ilmiştir. yaralanarak yere düşünce etraftan bırakılmış~ır. tın l ngiıızlerle bırJikte rniizakere edıl· ------------

lzmir defterdarllğından: 
Satış 

mesi lazım geldiğini, bu va7Jy-etin dc
mokrnsılere yaramı projesi hakkında 
ayan meclisinin kararı üzerinde mn
essi r olacağını yazmaktadır. Ayım ha
rich·e encumeni 8 muhulif reye karşı 
15 ~ylc proJeyi kabul etmiştir. Ayan 
umumi hey'etınde pazarte. i günü mii
zakeresine başlanacak proje, uzak 

Menemende 
Kahve saklıuan bakkal

lar mahküm oldular 
. ~o. su 

:1iS 

şark vaziyeti • bebiyle derhal bugün !\1cnemonde Esadpaşa n~a~aJl.esinde ~7 !1 
ayan meclisinde müzakere edilrncğe bnkknl Bekir Savaş ve şerıkı 'l\lchmed 
başlanmı,.tır. Japon tehdidi, Amerika- Üigen ile bakkal l\furacl Uncunun dü_!<
nın yavaş yürüyen te"'rii makanizmn- k:inlal'lndn çekirdek kahve bulundugu 380 
sına hız vermiştir. halele saklayıp satmadıkları anla ıl· 

Diğer tnraftan Avrupada bir zi~:n- mıştır. . . U81 
reti, diğer bir ziyaret tnkip etmekte-! Bekil' v0 şeriki :?.~ehr:ıedın e-:ıc_rın~~e 
dir. Franko, evvela Mussolini, sonra 13 ~dlo, 1\1 uradın dükkanında o,o kı.o ~~ 

2 p ten ve Vişi erkaniylc görüşmüştür.1 çekırdck kahv.e bul~nı:ı~.ştur. .; . . 
Şimdi de Yugoslavya başvekil!ylel l\Iahkenıec_:e her uçünun de ~ .111!1 

hariciye nazırı Almanyanın daveti ü-1 beş.er lira agıı:. pa..ra cezasına_ mahkı~- :{8:: 
zerine Almımynya gitmişlerdir. Salz-' miyetiııe \'e dukkanlarının bırer hı'.t
burg şehrine gidecekleri ve .orada AI-j t~l n~U~ld tle k:ıpatılmn ına knrat· \C-

mnn hariciye nazırı Fon Rıbcntropla rılınıştır. __ 
381 

Jzmir .<mlh Jıukıtk m1.ıJıkcmc.si1' • lzırdr asliye ikinci hukuk hôkim-
liğinden: . 88.> 

den: . Da\?acı lzmir Tınnztepe mahallesı 
lzmircle İkinci Aziziy€ mahallesı 648 inci sokak 38 sayılı evde Fatma 

574 Htıcı Ali cfon~li sokak 429 sa):ılı Aykut tarafından kocası İzmir Bor- '> 
6 c\ ele Ahm d kızı Zehret. FAikmcn ~a- nova İzmir mahallesi 40 sayılı hane- ~ 

rafından :\1. aleyh a,> nı e"de oturan de mukim İbrahim Aykut aleyhine a· 
, e ikametgahı .meçhul ~mlu~ım Hüse- çılan boşanma davasına. mütedair da- '-l87 
~in oğlu lbr:ıhım aleyhme ıka_me olu- vetiye ile ~lrzuhal suretı bul~nam~~~-
ıımı izalei şuyu dava_sm~n carı :nuha· ğından bila tebliğ geri çevrılm~sı u- '388 
kemesinde 1\1. nlcyhın ılmmetgahının zerine zabıtaca yaptırılan tahkıkatta 
ıneçhuliyeti hasel · ·ıe ilanen vaki .!~b- müddeialeyhin bulunmadığı ~ve ika
lignt lizerine mnlLKemeye gelmedıgm- metgfıhının ela tesbitine imkan olm a- , 
den gıvabcn :sadır olan muhakeme ne- dığı bildirilmiş olmakla mah kemece ~8~ 
ticesm~le terzi sokngında bir eski No. bu baptaki tebligatın ilanen icrasına 
Ju hanenin kabili tnksim olmadığın- ve muhakemenin 20.2-941 perş~m~e 
dan Rnlılmak sureti) le şuyunun izale- günü :snat 10 a talikine karar venlmış ~!ıO 
ı;ine ve ma arifi muhakemenin ve ilam ve arzuhal sureti ile davet!ye var~ka~ı 
harcının hisseleri nisbetinde hisse- usulen dh'anhaneye talık edılmış 
darlara aidh tine kabili temyiz ol· olduğundan İbrahim Aykutun muay
m,ık uzere 27-1·941 tarihinde gıyaben )en muhakeme günü saat 10 da asa- !391 
ka!"ıl' \eri d ğind n işbu ihbarname- !eten mahkemede hazır bulu!1ması. ve
nin' tebliğinden 'tibaren 7 gün zarfın· ya bir vekil göndermesi ak~ı ta~~ırde 
cin tem\ iz edilmediği takdirde hükmtiıı aleyhinde gı.}•ap ~ararı verıleceg: ~Ah· 392 
kutiyet kcsbedeceği tebliğ makamına liğ makamrna kaım olmak üzere ılan 
kaim olmak üzere ilin olunur, olunur. 

(K. l'şıyakn Ho. tanlı 1.,.,10 ~o. iu' Şen'f ve Yalı 
( okak 1:155 ada ü par..,el 49 :.\1. ~[. 1 tajlı hane 
(Karşıyaka Donanmacı 1717 ci Kemalpaşa cad. 
( 62 nda 20 parsel 108,50 M. :.\1. 23 tajlı hnnc 
(Kaı·şıynkn Alayoey 1662 ci )leyclnn sokak !) 

(ada S pnrsel 145,25 1\1. l\I. 19 eski 23 tajh hane 
( Karsl\'aka Donanmacı 1735 ci nazlı sokak 7~ı 

~ . 
(ndn 26 parsel 121 ':\L M. ı ı eski 3 tajlı arsa 
(Karşıyaka Alaybey 169l:ı .ı:""o. !u Feryat sokak 
(:~8 acla 4 parsel 1042 l\I. )l. ~~·! eski 84 tajlı ar~a 
(Ka.rşıynk:ı Alaybey 166:> ci Gi.inayclın sokak 
( 16 :ıda Gl par~cl 276,50 .VJ. M. ;; 7 c;-;ki ! 1 
(tajlı cşcari havi :ırsa 
(Karşıyaka Alnyb~y 1661 ci Mim:ır Kasım soknk 
(7 uda 21 parsel 81,50 M. M. :> c5ki !I 1 lnjlı ursa 
(Karşıyaka Ala) bey 1662 ci !\ley<l:ın sokak ~~;; 
( acla 16 parsel \'e 788,50 )1. .\İ. n:> c ki 33 • 
(tajh ar.sn .. 
C\1iirabit çarşısı 971 ci .;okak Kızlnrağası hanı 
(üst katında 337 ada 25/18 ka pu 27118 tajh oda 
II>arağaç Umurbey ~hitler caddesi 1392 ada 
(ada 2 parsel 2200 .M. M. 123 yeni 155 tnjlı ar::ıa 
(Yolhedestanı 904 c{i sokak P.iduy~t hanı dahilin
(de 343 ada 46 pargel 83 1 kapu 41l yeni 49 
( tajlı oda ve depo .. 
(Milrnl.Jit çarşısında 971 ci sokak kızlal'ağı.ışı 
(har.ı üst katıncla :337 ada 20,50 )[. ~I. 25/35 
(eski 27 ;a5 tajlı oda .. 
(Kahramanlar Kuruçay M. 1553 Emin efendi 
(so/rnk 1378 ada 19 parsel 48 1\1:. M. 7 yeni 13 
(tajlı hane 
(Kahramanlar Kuruçay M. 1553 Emiııl>ey mey
(danhğı sokak 1387 ada 7 parsel 89 M. M. 
(27 yeni 37 tajh hane 
(Darağaç Umur bey 1512 Mızraklı sokak 1395 
(ada 9 parsel 100 M. M. 7 ye ni 7 tajlı depo 

.J[uhanını\'n n. 
Lira Kr . 

70 on 

2000 00 

400 1)0 

121 00 

011 

150 00 

,)0 01) 

:~50 Oil 

$0 00 

1:120 00 

GOO 00 

100 00 

2;)0 00 

400 00 

900 00 

Yalnız Cumartesi ırünleri işle
mekte olan 11-12 numarall ban
liyö trenlerinin her gün seyrüse
fer edeceği: 

/Jı 1·1ct dcmiryollan s inci işlctıııc nıfidiiı·litüiindcn: 
Ynlnız Cumartesi günleri işlemekte olan ve Hasmahaııe<len saat 13.16 

tla \'C .Menemenden 11,40 da hareket eden 11 ve 12 numaralı trenlerin 
13a~mahane - Menemen - Basmahane arnsında 17-2·941 tarjhinden itiha-
rcn her gün seyriiRefer edeceği muhteı·em halka ilan olunur. 564 

D. D. !folları 8 hıci i~lctmc komisyonundan: 
Muhammen bedeli (26250) lira olan İzmir - Manisa hattında Emir

alem ile :Muradiye arnsııı<lnn ihzar edilecek (15000) M3. kırma ve topla
ma balnst işi 12-3-941 çarşamba günü saat: 16 da kapalı zarf usuliyle 
lzmir Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca ihalesi yapılacaktır. 

llu işe girmek istiyenlcrin (1969) liralık l\1. teminatı ile kanunun ta
) in ettiği vesikaları ,.e teklif mektuplarını ayni gün ve saat 15 e kadar 
komisyon rei liğine vermeleri Jazımdır. 

Şartname.si (1-32) lira mukabilinde Ankara, Haydarpaşa ve tzmirdt> 
idare veznelerinde satılır. 15 18 23 1 574 

(Kahramanlar Kuru~ay 1517 • ·o. hı Sepet~i 
(sokak 1371 nda 23-43 parsel 256 .M. M. as yeni 
(34 tajh arsa 
(Karşıyaka Alaybcy 1687 ci Mehtap sokak :-U~ 

(ada 20 parsel 83 M. ~f. 3 eski 7 tajlı hane 
(İsmetpaşu M. 744 No. l~ Makam sokak 424 
(ada 14 parsel 35 M. M. 36 tajlı hane 

:!!16 (Göztepe M. Tesadüf sokak 944 a<la 16 parsel 
(519 lf. M. 4 yeni numaralı arsa 

JU'.? ;;o 

200 00 

:150 00 

155 00 

Yukarıda ''azılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci tertip W· 
fiye v~sikasi;·le bedelleri ödenmek Ü7..ere 2-2-941 t_arihinden iti~a~n 1.~ 
gün müddetle müzayede.re konul!11~1şt u~. İh~elerı 17-2-941 tarıhın~ !.11u· 
sndif pazartesi günü saat 14 tedır. Talıplerın muhammen bedellerı uze-
rinden yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezk urda _mim emllk 
mUdilrlüğünde müteşekkil satış komisyonuna milracaatla.n. ılin olunur. 
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~1ım;;r levazım Amirliği İlanları~ .............. : 
lı::rrı. • ••••••••••• , ............. ••·••••••••••••••• ••••••• ••••••••• ••••••••• ........................... . 
1 ır Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 

- Askeri ihtiyaç için 18 2 941 günü saat 14 de pazal'lıkl::ı 25 
2 Ton sade yağı sntın nlınacaktlr. 
., - Şartnnme~i her gün komisyond:ı gürtilebilir. 
" - :\Iuhammen lıecleli -40500- liı a olup kat'i teminatı -G07 5. li

radır. 4 
- isteklilerin bel:i giin \'e ~:rntte Fınclıldıda komutanlık .sııtın al-

ı---ma komisyonuna müracaatları. 13 14 15 16 
t ·rnir levazım amirJiği satın alma komisyonundan: 

- (120000) kilo makarnaya nrilen fiat gali görüldüğünden y-e-
niden kapalı zarf usuliyle 17-Şubat-941 pazartesi günii saat 

2 10,30 da eksiltmeye konulmuştur. 
? - Muhammen bedeli 36000 lirndır. 
~ - M tı\•nkkat teminntı 2700 lirndır. 

- İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve ek~iltmeyi 
açma snatinden en az bir snat eweline kadar teklif mektupla
riyle ,.c 2490 sayılı kanunun 2-3 neli maddelerinde yazılı ve
saik ile biıliktc Mani~ada askeri satın alma komisyonu başkan-

~ığınn müracaatları. 1 5 9 15 

!a:ı:rıa.. Levazım Amirliği Satın Alma Kom:ayonundan: 
- Beher kilosuna on dört buçuk kuruş tahmin edilen (216000) 

iki y{iz on altı bin kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyıe ek-
2 siltmeye konmuştur. 

- Eksiltme 22 Şubat 941 Cunınrtesi günü saat on birde !zmir-
de Kışlada lzmir levazım amirliği c: atın alma komisyonunda 

? ~·apılncaktır. 

" - Hepsinin tahmin edilen tutarı (31320) otuz bir bin tiç yüz 

4 Yirmi liradır. 
- Tc.minatı murnkkat.ı nkçası (2j4!J) iki bin üç yüz kırk dokuz 

• liradır 
Ü • 

C - Şartnamesi komisyonda görüll!bilir. 
- İstekliler teminat ve teklif mcktuplarrnı ihale sautından en az 

bir saat ev ... ·cl komisyona veı mi~ bulunacaklardır. 
"t--_. ;; 10 15 20 (408) 

~a':trıir Levazım Amirliği Satın A'.ın:ın Komisyonundan : 
- 3-l\Iaıt-941 pazartesi güni.i .:-aat 15 de yirmi bin kilo gnz pa -

2 zarlıkln mübarea edilecektir. 
a - Muhammen bedeli 4450 lirndır. 
4 - Rat'i teminatı 668 liradır. 

- İsteklilerin ndı geçen gün ve saatta temiııatlariyle Mnnisada 
a kcri satın alma komi~yonu lıaşkanlığına müracantları. 
~ 15 20 24 1 
l~ır Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 

- 60 ton askeri C\'safta arpa 17-~-941 pazartesi gi.inü • aat 15 de 
2 Pazarlıkla ahnacal..1:ır. 
'> - Muhammen bedeli 4600 liradır. 
~ - Kat'i teminatı 676 liradır. 

- isteklilerin adı geçen gün YC' saatta lcminaUıu·iyle )fani·a as-
~satııı alma komsiyoııuırn ıniir:ıcaatlnrı _ . 

1l lt\ir levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan : 
- Bes gilnde talibi çıkmıyan \'ı> beheı· kilosıına :l5 kuruş fiat tah

mi~ edilen 150 ton sığır t>ti ~1-2-9·11 cuma giiııü saat 16 da pa-
2 zurhkla ı;atın alınacaktır. 

- İlk teminatı 3937 lirn 50 kuruş olup eYsaf \'C ~ar'tnaıncsi h' r gün 
~ komi,,yonda görülebilir. 

lste.klilcrin teminatlaıiyle birlikte mezkur tarihte Çanakkale 
~askeri . atın alma 1 omisyonuna müracaatları. 
l~rnir Levazım Amirliği Satın Alma. Komüıyonundan : 

- Beher kilosuna 20 kuruş fiat tahmin edilen 25 ton un 18-2-941 
2 salı günü saat 1 O da pazarlıkla satın ahnacakt~r. .. . 

- Kat'i teminatı 3000 liradır. E\·,:;af ve şartırnmesı her gun 1rnmıs-
a Yondu görülebiliı. . 

- İsteklilerin mezkur tmihte Çanakkale as keri salın alma komıs
"-- ?'Onuna gelmeleri. 
la:~ 
ı ır Levuım Amirliği Salın Alma Komityonunda n : 

- Askeri evsafta olmak ve kimyahane«e tahlil yapılmak 'le 1.1 
Rüıı zarfında defaten tümen aııbanna tt·slim t>dilmek ;?Mtiylc 
ıoooo kilo nbun 3-3-!\41 cuma günü ~aat 15 de pazarlıkla alı· 

2 nacaktıı. 
a - 1\fuhammcn bedeli ,1500 liradır. 
4 - Kat'i teminatı 675 liradır. 

isteklilerin teminatıariyle birlikte l\1 nni ada :;utııı alm.t ko -N1 misyonu başkaııhğıııa mürncaatları. l 5 20 2;) ı 
ltrı• - --- • (\· ır Levazım Amirliği Satın Alma Konuıyonundan: 
1
nsi 1iktarı • iuhammen b\!dcli Kafi teminat 

ton Li. Kr. Li. Kr. 

~itine; 10 4200 Ou 6~{0 oo 
~ ercemck 10 2500 00 375 00 
~Oh ut l 0 1500 00 225 00 
~tıdeyağı 5 8000 00 1200 00 

~t~~~im {~ ~~~g g~ ~~~ gg 
t;"l>a şehrh·e 10 3300 ou 525 00 
lltıl • a4hlrUr 15 :1450 00 517 50 
l Un 10 4500 00 675 00 

....._ Yukarıda miktar cin:. ve muhammen bedeli ile kat'i terninat 
miktarları yazılı dokuz kalem yiyecek askeri evsafta ol?ıak ve 

hunlardan sadeyağı makarna ve ~abun kimyahanece tahlıl yapıl
mak ve 14 gün zarfında defa trn tümen anbarına teslim edilmek 
Şartiyle 3-3-941 cuma günü sa at 15 de ihaleleri ayrı ayrı ~lani

~ada askeri satın alma komisyonu başkanlığına müracaatları 

4 l~mir defterdarlığından: l'ııüseyjn oğlu :\Iehmet Alinin Başdurak şubesine olan 2387 l1ra 50 
'ıq 1 .ş Milli Emlfik satış bedeli borcundan dolayı ınumaileyhin hazineden 
lto~1 Gaziler mahallesinin kemer cnclclesindc kain 199,201 sayılı ve 
(ij~ lira kıymetindl.lki ile lliikkanı \ :ıfıyE:-t iuare hey'eti karari7b :! 1 
tijnu llıUctdetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 25-Şulıat-9H salı 

Saat 15 de vilfıyet idnre he\''etıne müracaatları i1an olunur. 
'-, • 30 1 1s 22 a22 -s ~nkar.a elektrik T. A. Ş. den: 
iOoo adet boş kum torbası sat~n alınacaktır 
~~1llttı torbası olarak kullanılmağn el\'erişli yeııi YCj a az kullanılmış, 
tııı attı, tazyike miltehammil, çıment o torbaı:;ı eb'adında 15,000 ç.uval 
~ita, alınacaktır. Fiat v-0 teslim müddetinin bir hafta zarfında şirketin 
}Jiltl'a merkezine bildirilmesi, birer numunenin teklif mektuplariyle 
~önderilmesi 13 1•1 15 ___ r>_3_2 ____ _ 

ıtlfı.ir beledilJe8imlcn: lz mir <rlılı'<imı şahsiye sulh lwh!lı: 
11lrifat paşa caddesinde 319, De- mrıhk'tmır.'fi11d<m : 941/398 

~d tıdağında 397 ve Yeni gün mahal İzmi rin Kemcraltı camisinde b~r. o-
S~ 1310 sayılı sokakln • ~ana: dasında mukim iken 2-~-94~. tarıhın

Qon yaptırılması işi, ~ a~ı ışlerı de memleket hastahanesınde olen (Ha
ı{lUğündcki keşif ve şartnamesi cı Hafız) Alinin Yarisleri var:-a ilan
e bir ay müddetle pazarlığa bı- dan itibaren üç ay içinde mahkemeye 
~ıştır. Keşif oocleli 2193 Hra 32 sıfatlarını bildirmeleri ve bu müdd€t 
ltıuvakkat teminatı 164 lira 50 içinde mUracaat eden olma1_•;a metru-

ttur. Taliplerin teminatı iı: ban- katının hazineye de\'ir edileceğinin ve 
~ J'atırarak mnkbuzlnriyl<> 22-2- bir ayda alacaklı ve borçlular alac:ık 

l'ihinden 3-3-941 tarihine kadar ve borçlarını kayıd ettirmeleri Vt'! bu 
~!~ pazartesi, ~arşamba ve cu- müddet zarfında müracaat eden olma
~'.'IUeri saat 16 da encümene mü- dığı takdirde vaki olacak müracaatın 

rı. 11 16 20 · 465 nazara alınmıyacağı :ilin olunur. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
No. ları 

Esas No. Mevkii Eski Yeni taj Nevi Kıymeti depozıtosu 

E. 2 Bayraklı Bülbül sokak 14 Arsa 25.-
A.15~1 Karşıyaka A laybey 75, 77 

:\1. Salihpaşa yalı 
144 E\' 8000.-

caddesi 515 M2. Ada 
47 parsel 9 

A.1555 Salhane M. Setaret 
sokak 661 ada 13 
parsel, 154 M2. 

A.1556 Salhane M. Şetaret 
sokak 661 ada, 14 
parsel, 115 1\12. 

15 17 

15 -

9 9 2 A.lü57 Salhane :\1. Şetaret 
sokuk GG 1 ada, 18 
parsel 269.60 M2. 

A.1559 Birinci Karantina M. 17 /1 
Fevziye So. 707 ada, 
4 pan;el 292 M2. 

A.1560 Birinci Karantin a 462/l 
Halil Rüat paşa cad-
desi 707 ada 16 par-
sel, 113 M2. 

A.1561 Birinci Karantina 462/1 
Halil Rif at paşa cad-
desi 707 a da, 16 par-
sel 125 M2. 

A.1562 Birinci Karataş 
M. Halil Rüat paşa 
caddesi 624 ada, 
3 parsel, 309 M2. 

A.1564 Birinci Karataş M. 
Sofyalı So. 608 ada, 
1 par.sel 248,50 M2. 

206 -
208 

31 -

17 Arsa 

Ar~a 

Ar:1a 

• ll' 

Arsa 

372 Arsa 

Arsa 

• • 

172 Ars:ı 

Arsa 

A.1566 Salhane M. Dokuz ey- - 104 82 Arsa 
lül sokak 661 ada, 3 86 
parsel, 330 M2. 

A.1567 Salhane M. Şehit K e. 26 -
mal So. 676 a da, 6 
parsel, 344 M2. 

A.1568 Salhane M. Dokuz ey- - 14 
lül So. 676 ada 4 par. 

7 Arsa 

6 Arsa 

sel, 157.50 M2. 
A.1569 Salhane M. Şehit Ke- 32 - 42 Ar:;a 

mal So. 676 ada 9 paı·- 34 
sel, 178 M2. 

A.1571 Salhane M. Enveriye 
:;okak 684 ada 3 par
sel 170 1\12. 

74 Aı. a 

A. ı;;72 Salhane M. Enveriye ve 78 - _ Arsa 
Orhaııiye sokak 
684 a da, 5 parsel, 
161 M2. 

A.1573 Salhane M. Halil Rifat- 383 - :14~ Ar:>:ı 
pa§a cad. 684 ada 7 
parsel 169,50 M2. 

A.1574 Karataş M. İcadiye So. 
A.1575 İkinci Aziziye Kadiı'L 

ye M. 694 üncü gokak 
1714 ada 3 parsel 52 l\12. 

.~.l ü7ü İkinci Aziziye Kadiri
ye ~I. 694 üncü sokak 
1714 ada, 1 parsel, 
61 M2. 

A.15~4 ikinci Aziziye K adiri. 
ve :M. 592 inci sokak. 
·1955 ada. 10 pars~), 
180 M2. 

A .15~7 lkiııci Azizh e Kadiri
\"e ~I. 702 ii1ci sokak 
İ66:~ ada, 29 parsel, 
161 )12. 

.-\.1 i'>l-i8 İkinci Aziziye Kadiriye 
~I. 682 inci sokak 
1706 ada. :1 parsel, 
HO ?.12. 

24 gv 
Arsa 

5 Ar•:ı 

. . ' 

Arsı:ı 

Al'sa 

Al'SU 

31.-

46.-

104.-

... 
117.-

23.-

, "' 

25.-

93.-

50.-

66.-

103.-

47.-

178.-

26.-

32.-

51.-

250.-
5.-

6.-

">!\ r ••• 

!l.-

16. 

n.-

A.lü89 İkinci Aziziye Kadiriye 
• \I. 309, 59:1, 5H6 ıncı 
:-.okak 1089 ada, l par
sel 5~85 M2. 

Ars .. ve 26!'.
tarla 

A.15!)0 İkinci Aziziye Kadiriye 
ll.690 n~ı ~okak, 1710 
ada, 17 parsel, j65 l\12. 

A.15flG Göztepc Tramvay cad
<le~i 835 ada. 7 par~el, 
252 M2. 

Aı·s:ı 
nı.,,fı 

A.1600 İkinci Aziziye Kadiriye ~ _._ ........ Ar~a 
1\1. 726 ıncı ~okak 1293 
ada, 8 parsel, 275 )12. 

A.1601 İmariye l\1 . 1626 ada, 
4 par.sel, 1014 1\12. 

A.1602 lmariye M. 1626 ada, 
7 pal';)eJ 839 }12. 

A.1603 lmariye 1\1. 1626 ada 
6 paı·sel, 649 M2. 

A.1606 İmariye .M. 994 üncü So. 
1635 ada, 2 parsel 
539.50 M2. 

A.1G08 1mariye ~r . 994 üncil :-.o. 
kak 1635 ada. 7 parsel 
44 M2. 

A.1614 lmariye M. 1638 ad a, 
1 parsel, 1490 M2. 

A.1615 İmariye ~I. 1638 ada, 
2parsel 2269 1\12. 

A.161 G lmariye M. 1639 ada - ...... 
2 parsel 4906 M2, 

A.1617 1ınariye M. 1639 ada, 
3 par~al 9956 M2. 

A.1618 1mariye l\I. 1639 ada, - -
5 parsel 3166 l\12 . 

• \.1619 lmariye M. 1639 ada, - -
!l pnrsel 926 1\12. 

A.1620 İm:ıriye 1\1. 1639 ada, 
8 Parsel 1041 :M2. 

A.1621 lmariye M. 1639 ada, - -
l O parsel 4246 M2. 

A.1622 İmariye :\f. 1639 ada, 
11 par:>el 8276 M2. 

A.1623 lmariye M. 1639 ada, 
13 paı sel 949 M2. 

A.1624 lmariye M. 1641 Ada, 
1 parsel :1690 M2. 

A.1625 tmariye M. 1641 Ada, 
3 parsel, 1791 M2. 

A.1626 lmariye M. 1641 A<la, 
4 parsel, 1865 1\12. 

A.1627 lmariye M. 1641 Ada, 
6 parsel, 1032 1\12. 

--

A.1628 lmariye 1\1. 1641 Ada, 
7 par~el, 2739 nl2. 

A.1629 İmariye M. 1641 Ada, - -
8 parsel 2854 M2. 

A.1630 lmarlye M. 1641 Ada, 
9 parsel 2465 M2. 

A.1631 lmariye M. 1641 Ada, 
10 panel 497.7 Ht 

Tarla 

Tadn 

1'arla 

11 Ar:'a 

!12 Ar.a 

Tal'la 

Tarl:t 

Tarla 

T:ırla 

Tarla 

Tarl2 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tnrla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

- Tarla 
.. 

756.-

28.-

10.-

8.-

6.-

16.-

n.-

15.-

2:l.-

49.-

100.-

:n.-

9.-

10.-

42.-

8:\.-

9.-

37.-

18.-

19.-

10.-

27.-

29.-

26.-

60.-

. ~· 

5.00 
1600.00 

6.20 

9.20 

20.80 

23.40 

4.60 

5.00 

18.60 

10.00 

13.20 

20.60 

fl.40 

:15.60 

5.20 

6.40 

10.2-0 

50.00 
1.00 

1.20 

1.80 

:1.20 

1.80 

53.80 

7.40 

151.20 

5.60 

2.00 

1.60 

1.20 

:l.20 

1.80 

3.00 

4.60 

n.80 

20.00 

6.20 

1.80 

2.00 

8.40 

16.60 

1.80 

7.40 

3.60 

3.80 

2.00 

5.40 

5.80 

5.00 

10.00 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

l - Tahmh1 edilen bedeli «26,224> lira olan «16,000> kilo sadeyağı
nm 20-~ulıat-941 perşembe günü saat 14 de pazarlıkla eksiltm~si 
rapılacaktır. 

2 - İlk teminatı cl966:. lira c80» kuruş olup şartnamesi her gün ve 
mesai saatlf'ri dahilinde c1!12:t kuruş bedel mukabilinde nlınu
bilir. 

:{ - 1stek1ilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte Kasım
paşada bulunan komisyona belli gün ve saatte müracaatları. 

15 17 557/1000 

lzmir P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - 565 lira 09 kuruş bedeli keşifli l\lordoğan P. T. T. bina.sının ar

ka kısmına ilav,e .suretiyle yapılarak bir oda ile bodrumu havi 
kısma ait inşaat ve tamiratı 9 -2-941 tarihinden itibaren 15 giin 
müdde'i:le münakarnya konulmuştur. 

2 - İhalesi 24-2-941 tarihine m üsadif pazartesi günü saat 14.30da 
İzmir P. T. T . müdürlük binasında teşekkül edecek komisyon 
huzurunda açık eksiltme ile yapılacağından şartname ve buna 
müt.efen·i evrakı görmek istiyeıı taliplerin müdüriyet levazım 
kalemine müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için 42 lira 38 kuruşluk muvakkat temi
nat vermeleri ve İzmir nafıa müdürlüğünden bu işe girebilt!cek
lerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz ıctmeleri lazımdır. 

9 12 15 18 439 

A.1"132 lmariyc M. 1641 Ada, 
11 par.sel 1533 M2. 

A.1633 1mariye ~1. 1643 Ada, 
l parsel 15499 1\12. 

A:l634 İmariye M. 1643 Ada, 
2 parsel 7147.25 ~12. 

A.1635 İkinci Aziziye Kadiriyc 74 -
M. 711, 719 uncu so. ! 
kak 41 M2. Ada 1945 
parsel 19. ( 

A.1637 'Jmnriyc M. 1652 Ada, - -
2 parsel, 3710 M2. 

A.1640 lmariye M. 1648 Ada, 
1 parsel 13606 M2. 

.A.1641 lmariye M. 1648 Ada, 
2 parsel 5602 M2. 

A.1642 lmariye M. 1090 ıncı 
sokak 1647 ada 2 par
sel 4560 M2. 

A.1643 İmariye M. 164ö Ada, 
5 parsel 7607 M2. 

A.1644 lmariye M. 1090 mcı 
sokak 1645 ada 4 
parsel619 M2. 

A.1646 lmariye M. 1643 Ada 
3 parsel 5673 M2. 

A.1649 !mnriye .M. 1626 Ada, 
8 parsel 1124 M2. 

.. 

ı 

Tarla 15.-

Tarla 155.-

Tarla 71.-

Arsa 10.-

Tarla 74.-

Tarln l:l6.-

Tarla 56.-

Tnrb 456.-

Taı-la 

Tnrla 

Tarla 

Tnrln 

228.-

31.-

.... 
·> l .-

11.-

A.1650 İmariye M. 992 inci so. 
kak 1629 ada 6 parsel 
133,50 M2. 

- 19 1 'farla 13.-· 

A.1651 lmariye M. 1626 Ada, 
2 parsel 4174 M2. 

A.16G2 1m ariye M. 16 41 Ada. 
2 parsel 5112 M2. 

A.1653 lmariye M. 1637 Ada. 
4 parsel 655 M2. 

A.1654 1mariyc M. 1637 Ada, 
6 parsel 670 M2. 

A.1655 İmariye :\of. 16:l8 Ada. 
7 parsel 840 M2. 

• .\ .1656 lmariye :JI.1637 Ada, 
5 parsel 14·17 i\-12. 

A.1657 İmaıiye l\I. 1637 Ada. 
3 parsel 2254,25 M2. 

A.1658 lmariye M. 1637 Ada, 
8 parsel ı:~06 M2 . 

A.1659 lmariyc :'ıl. 1637 Ada, 
2 parsel 2207 M2. 

A.1660 tnıariye .ı\I. 1637 Ada, 
1 parsel 1295 M2. 

A.1661 İmariye M. 1637 Ada, 
9 parsel 1324 M2. 

A.1662 lmariye :\I. 1638 Ada, 
8 parsel 1109 M2. 

A.1663 lmariye 111. 1638 Ada, 
3 par.sel 4428 :M2. 

A. 1665 Dallı kuyu M. 1050 ve 
ı 051 inci sokak 1240 
ada 3 parsel 38.76 M2. 

A.1667 Karşıyaka Alaybey M. 
Yalı caddesi 6 ada, 1 

fıarsel, 2221,60 M2. 
A.1668 }tinci Süleymaniye l\f. 

Kamilpaşa caddesi 
278 M2. 

A.1671 Karşıyaka Bostanlı Yalı 
caddesi 1809, 1810 
uncu sokak 1338 ada, 
l parsel 199.76 M2. 

A.1672 Karşıyaka Bostanlı Şe
ref yeni 1809 uncu so. 
kok ı 338 ada, 6 par:'lel 
261 M2. 

A.167:l Karşıyaka Bostanlı Şe
ref yeni 1809 uncu so
kak 1338 nda, 5 par
sel 247 M2. 

A .167 4 Karşıyaka Bostanlı Şe
ref yeni 1809 uncu so
kak 1338 ada 4 parsel 
237,50 M2. 

A.16iG Karşıyaka Bostanlı Ka
rakol 1811 inci sokak 
1354 ada 12 parsel 
307 M2. 

A.1677 Karşıyaka Bostanlı Şe
ref yeni 1809 uncu so
kak 1338 ada 2 parsel 
216,50 l\12. 

A.1678 Karşıyaka Alaylıey 
Müşteri yeni 1678 inci 
sokak 23 ada 2 parsel 
131.75 M2. 

A.1679 İzmir Köprü l\I. Yeni 
dar sokak 799 ada 7 
parsel 205 M2. 

Tnrla 42.-

Tarla 51.-

1!1.-

Tarb 13.-

Tarla 17.-

T:ıı l:t ı.ı.-

Tarla 2:ı.-

Tarla 13.-

Tarla 22.-

Tarla rn.-

'farla l~L-

Tarla 11.-

Tarla 44.-

Arsa 10.-

Bnh- 4832.
çeli mektep 

Arsn 28.-

Arı:a 60.-

-- ··; -- , 
28 Al"sa 78.-

i 

2() Ar~:ı 74.-

J 

24 71.-

:; Ar a 77.-

20 63.00 

1 • 

2 Arsn ::zn.oo 
r 

I O Bviıı 600.00 
1/ 8 hissesi 

T 

3.00 

31.00 

14.20 

2.00 

14.80 

27.20 

11.20 

91.20 

45.60 

6.20 

11.40 

2.20 

2.60 

8.40 

10.20 

2.60 

2.GO 

3.40 

2.80 

4.60 

2.60 

4.40 

2.60 

2.60 

2.20 

8.80 

2.00 

!)66.40 

5.60 

, 12.00 

15.60 

1 ·t.80 

14.20 

15.40 

1:!.-

rır..80 

120.00 

Yukarıda izahatı yazılı gayri menkullerin peşin bedelie satışları 17 
2/ 941 taı ihine mi!sadif pnzartec:i günii ;;aat ONDA ihalefori yapılmnk 
Uzcre artırmaya konulmuştur. 

1 - İstekli olanların hizalarında ynzılı depozito nkçcll'rini vezne. 
mize yatırarak artırmaya girmeleri. 

2 - Müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiğf 
takdirde taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit eylemeleri 
ve mühür kulJananların mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri,. 

2 ı~ (305-) 

' 



- Snhife 4 -
'( ANADOLU) 15 ŞUBAT 1941 C]JMAR~ 

__ ...;..;;~~;;._;;,_;._~--------------------------------------~---------
r ' V il tı q et meclisinde Vilayette . r ' Hollanda Son Dakika 

-Baı tar fı 1 nci sahifede - Digv er bir karar 1 
kabul olunmuştur. Vali, ) eni aznyı V d 
teLrik etmiş ve vilfiyctin izahnnmcsi Kogun çiçek hastalıg"" 1 - Baıt tarafı 1 ınci uhift-dfl - apurlarını geri çağır 1 Yunan ordus11 e imiz ü ü ıerden 

Ha et m clisine hakkındaki miizake eyi nçrnıştır. m~tır. Koordinasyon hey'etinin 95 'T'okyo, 14 (.\.J\.) - D. N. H. nj:m-
llk defa söz alan avukat Murad Cı A ·ı Ü d ı b ld 

Vilayet umumi meclisinin in'ika.
h münasebetiyle büyüklerimiz çe
kilen saygı telgr. flarına nşnğıdnki 
cevnplar gelmiştir: 

d 1 e m Ga e 8 numaralı knrarı, yarın ne•rcdilecek- sı i irivor: • 
nar, lınkaya vc>rgiler · ni mUrurzn- :ıı Manilnclan lıatJer \'cırihli~ine göıe /ta/yanlardan 7 bırı 

d L h ·ı lzmı·r htıstıs~ı rntıhn tir. Bu karar, pamuk iplikleri hak -man nn a s ı c>, • - Batavya<l:m \'üJ ilt'rı lılr emir üzerine 
srlı<>smin kanuna nykın hareket et~ \'ilfiyetirnizin hiç lıiı· yerinde ko- kındadır. Pamuk mahsulü, mcmle - Hollanda konsolosu. biri IIongkong, esir aldı 
tl·ı,ı·nı·, t,"ıJ)ll\.•,a bir defter '\'erilm. ekle. yuıılarda yeni çiçek vakalnrı yoktur. k t' . d 'b l b l • t'h l d'I ki j ı·v . Jl 1 l h k t d "k" J,'(l' ~ \r·ı . 1 . e ım12 e o. o ısı aa c ı me. e 'ıgerı un.o o. oya a.re e l'. en. ı.·ı At ı·ıın. 14 ( /'.A.) _ Atı'nn rııu:,,,. ve bfr çok gayri menkuUeıirı isımlerı ı ayet ıslah komisyonunun, gız i çı- h h I"' J d 1 t .. ,. b·. 

kl . c~•· hast ~•ı <rı nıı'hr.·ıkl"rını ....,,,._,.dıııın bera er fa rıkalaruruzın pamuk ıp- \'aptıra gerı c urınıe erı emre ı mı~ ır. !'lUnun bu akşam ver<liO.i hnbcrierc 1~n bn deftere vazılma a l'fliırurz.nma - t;.r.. <1'1 ,., ... un:.. il . Q.. l t . k 1 b ,., ;)" Fuad Tuksnl 
• kA ı l v nı çıkarmak meselesinde aldığı karar, ıi- liği iıtihıali.t kapa.sitesi ihtiyacımı- 1 oşı ...,,ım lOn gaze e~ı, on:so 0 ·un u re Yunan ordusu Arnavudluktn or· 

nın k('silme ine im an o mar ıgı . d . ' emrinin mrıhi\·etinin mnlQın olmaclı- k.l t ,r.l'k b' h ü · ıdc tıı .. 
lzmir sövlemiil, yapılım hacizlerin kamı - rnat vekHletince tasvip olunmuştur. zı temın e ememektedır. Devam et - ğını, fnkat bittiln yabancı limanlar_ ı omc r.., ı ır cep e zeru ç.r 

ne"n muteber olamıyacnğını ileri silr- Bu karara göre vilayetimiz, üç mm- mekte olan harp vaziyetini gözönün_ d k' lI 11 d 1 ruz:ı <le\·am etmiş ve bir nokt:ıdıırd-' 
Vali 

C: Viliıyet \lmumi meclisinin te- müstür. Tahakkuk defterlerinde, bnA takaya ayrılmıştır. Birer hey' et, bu a 1 0 an a vapur arıııın geı i çe - ğu subay olmak ü1..ere itnlynnlıı .11i· 
1 kk.. d b ~. ki • mın'"akalnrı kontrol edecek, ı·cabıı•.da de tutan hükumet, imal edilen ip - kilmelc>rinin t'mredilcliğiııi yazmsılda- 7000 "Slı· almı~lıırdır. Tn•arnız rrıll' miz duygu arına t f ur c r, - kn.nı vergi kayıdlarının }rnrtşı.· ıgını ~ " ~ "' 

d Ç b t·~.:3bı"rler "l,ncaklardır. tiklerin istihsal ve tevzii lauııuıtunda dır. fakı.\•etl de\'3m etmektedir. şarılar dil rim. söyledikten -onra fora ıpnr, u \.."U •• •• 1 
i Ö O d 1 ·ı · · · mana Bu mıntnkalar şöylC'dir: şu e&asları kabul etmiştir: x. • o--

ISM~T N N 

1 

~~~~nn l~~: .. ~~ı~~~ınt~r~;~:~ı(~~:mi;- l - Bergama - Dikili, 1 - Memlekette imal edilecek ı Mal t·plerı KAHRAMAN AVUSTURALYA 
• A • • • • • • • • tir. Hatip sözüne devamla, lncıraltı 2 - ~IC'nemen, Foça v Izmirin pamuk ipliklerinin l5tihsal hacmi - lstanlnıl, 14 (Telefonla) - Tica- KRUVAzo·· RO u· SSU" NE 001.100 

Vılayetınız unıumı meclııının topA plftjmın 70 bin lira sarfiyle insMın - Borno\'a, Knrşıyn.ka ve Buca me\•kilc- ni,miktar, çetid, cins ve nevilerini ret odası, mal tiplerini h•slJit C'tme- 11 
1 
~ 

lnntısı münasebetiyle izhar buyuru- dan sonra iki seneden beri müstecir - ri, lktısad Vekaleti tayin eder. ğc karnr ,·ermiştir. Piyasad<t nunıu- Sidney, 14 (A.A.) _ A vusturıı?,. 
lan hissiyata teşekkür eder, bnşnrı- den beş para kira alınmadığım ı;:öyle - 3 - Dnyındır, Torbalı knz.alariylo 

2 
Fab 'k 

1 
d d j ne olarak sürülecek olan bu tiplerin nm Sidncv kruvazörü, ecnebi sulııd~ 

· 1 h' d d b'l "lmndığmı lzmirin Cumaovası \'C D<>gvirml'ndere - rı a ar a mevcu ve • ~ lar dileyerek :saygılarımı sunarım. mı~. a ey ın e nva ı e a..,.ı . . . maliyeti ucuz olacaktır. Tip, \'e fiat biı· sene süren harekattnn sonrıı . 
T M M R BPrgamada Koznk yayla:<ında !nşası ıınhiycleri. bundan sonra ımal edılecek pamuk oiliııincc. ihtikfirla daha kolay mü- buraya dönmüstür. Knıvıızör. d~ ı 

· · · · ikmal edilmeyen otelin bırakıl - ipliklerini, muayyen yü2de lıir kar 

1 

cııdelP edileLil<!cektir. m:ınln miit('addicl defalar çnrp1Ş~: 
A. RENDA mnsınclan mühim znrnrlnr cloğ - Uzak şark vaziyeti ilavesiyle satın almağa ve icabeden x olma~rn:ı rrığmen mür<\ttebntınclntl. 

• • duğuııu bildirmi!;, hn tnhanelcr ''azi- R-- - • S bit d yerlere sevke lktısad Vekaleti se- . Suı· ı· stı"mal bir .ki::_i ölmemiştir. .· b"~ 
Vl·ı~yct umum-ı meclisinin toplnn. \'etin<> temasla, mcm•eket ve Eşr<>f - -~to.ra.&ı ' ncı a e - - d k o • .... • Iahiyettardır. . . 1 cgane hasar da, Lncnlnr n ı 111· 

tısı dolayısiyle hakkımda izhnr bu- paşa hn...tahanelerinin hnqtalarn yi - nin oynıyaeağı rol, Çung - Kingt.e haA ~ ikt d V k"I •• l'k .. 1 l~ianbul, 14 (Telefonla) - Cıbalı delikJeri<liı-. Avusturalva bahri~'" ·~ 
direcek ekmek. "-'emek ,.e verecek raretıe münakaşa edlilmektedir. Bu 3 - ısa e a etı, ıp ı mu· t••t·· f b "k . l Ah d . . ,., · ı.111' 1 d la a te,,ekkür ederim .J b' • . . .. u un a rı ası \ eznec nrı . me · zırı mlırett b:ıtı selamlı.\·arak. r- •• •, 

yuru an uygu r "' · 1·ıa~" pnı·a ı k", ln1ndıüı11ı .-o··)'l"mis, sü- \'azı·)·et hakkındakı· du··Qu··nc"'l"r, l"""t b k l S b k b b' ı ı ı ı d 
Y .. .. ,,, .• " , ,. ~" ...... ayea ve sev ış eruu umer an zimmetine eş m ira geçire ığinc. eıı zörün 80 bin mil me;-;afe kat<'t-1" 

Ba.şvekil rntle trdbir alınmasını istemiştir. Cindeki harbi dahi mtl\'akkaten ikinci ve olmıyan yerlerde ziraat banka- dolayı tevkif edilmiştir. ve yirmiden fazl:-ı harlıc tutuştuğtl~ 
Dr. R. SAYDAM Hususi muha clıe müdiirü B. Adil, plana bırakmıştır. uııırı-

cevap vermiştir. Ru izahatın hiilil a- Şu cihet takdfr olunmaktadır ki, 11 veya halk bankası teıkilatma ·i bin olıüs ııttığını \'e 60 haya ·şti' 
ı;ı sucluı: bütün dünyanın istikbali merkezi Pa- gördürecektir. Se/anik znna muka\'emet ettiğini söylerrıı,ı,t · o h" k Gemi süvari:;i Kolin yaptığı beY11 ..ıe' Vilayet umumi meclisinin toplan~ 

tısı münasebetiyle hakkımd gös
terilen duyguyn teşekkür eder, say-

cBakayn vergilerin mürurzamanı- sifikte her türlii japon ilerle)l'şinin 4 - a ıli ihtiyaçları ar~ıla - -Ba•tarafı ı nci Sahifede- 1 d ı w 
1 t "k k b" k t- .. ta, Akdeniz fi osu kuman :ınııı ... ı 

nı ke~mek için ) apılan muame e ngiliz \"e Amerı an om ıne ·uvve mak için hariçten idhal edilecek pa- düşman lıombnrdımanları neticPsinin tetmii ,.e amiralın parlak hir t:Lıırı· 
doğrudur. Bazı vntnndaşlnr mnh'ke- leri tarafından mağlup edilmesine bağ. muk iplikleri Sümerbank tarafından de gö.st.crildiğini bildirmi~tir. üi'tnclı olduğunu söylemiştir. 

gılarımı sunarım. 

Dahiliye Vekili 
FAİK ÖZTRAK 

mel ere v.e Şurayı devlete mürncaat lıdır. ı'dhal olunacaktır. B '· ·· ··k 'I k 1 h · l 
etmişler, idare haklı çıkmıştır. Me- Son üç hnft:ı içimle Almnn.} anın, ıı uu.nı ·' a ec onyn şe rım e ve 
murlar geceli gündüzlü çalışmakla - İngiltere \ 'C Ameriknya karşı hareke- S - Bu işleri görmek üzere İk - limanında fnnliyet. eski şekildedir. Bo-
dırlnr. Fakat kadro kifny ·t..:ıizliğin- te geçmek jçin jnponyayı mütemadiyen tısad Vekaleti emrine bir milyon li- yacılar gene rıhtımda sıralanmış bulun Kırkağaçta 
elen eakı· }ı"snplar tasfi .. ·e edileme _ taz.dk ctti.-,foi ve J'apon.vanın bu hnrc- 1 k .. d .1 • • maktadır. Limanda vaµurlardnn li-

~ " " k l k o k '· tl 1 a·~. . ra ı mule avil sermaye verı mıthr. mon ve portıı.kal sandıklan, sulh za-' • 
Umumi meclisin mesaisinde mu- mb'tir. l\Iccli ten lıir ıencümcn ·a< - ·eti yapm:ığı aut eye ıgıııı gaze- Bu kararlar amanda had manınclaki ITibi t:ır:ınmaktadır. Yalnı 1. sı·r tahsı"ldar zı·mmetıııe 

vnffak olmasını diler, ıaygıla.rımı ronı 'tetkik etmiş ve lüzumu kn<lnr t~ler yazmaktadırlar. Böyle l.ıir halX'-1 
• ' son ~ •v. • • ,., ·~ , 

: memur kullanmak için 9000 liralık ket takdirinde Çin hilkumeti knt'iyyen şekle gıren pamuk ıplıgı ıhtıpacını göze çnl'p:m şey, evJerin ve diğ.er bi- • d" k l dı 
sunnrırn. 

C. H. P. 

Genci Sekreteri ' 

tah~isat kabul etmiştir. Fnkrıt büd - lfıkay<l kalmıyacak, Amerika ve ingil- karşılayacağı şüpheai:zdir. Kararna- naların pencerelcriııin kağıdlanmış w para geçır ı, ya a all . 
celrr henüz ta dikten gelm<>diği için ter~ye ya. asker verecek, yahud dıı me, bunun tanzimini istihdaf etmek- Lir çok yerlere kum torbalarının yer- Kırkağaç (Hu:;usi) Kır~Llf 
bu memurlar kullanılamamaktadır. hangi şekilde olursa olsw1 :\falcz_ya ve ltedir. leştirilmiş ol<luğudur. Sokaklar nskel'- beledi.re tahsildarı Kerim Bilgi, ı{ır 

A. F. TUZER _ _,,,__~-
ALMANYAYA DERi. ZI ~PARA 

iHRAÇ EDECEK OLAf LAR 
Tiirk - Almun hu:m. i ticaret nııla · 

ma ı hlıkürnl<'rine göre tacirlerimi1.1-
d n deri, zımpnrn ve balmumu ihraç 
.etmc-k i~tiyenler. 20 şubat tar hind 
saat 15 de mıntaka ticaret mudürhl
ğünclc içtima edeceklerdir. 

Millhakutta bulunan alilkıdnrlnı 
da mektupla ayni müdiırl(iğe miirncnıı 
C'yliy<'Ceklerdir. 

---o---
ZAVALLI K Dl 

Halık ir - Salı gecesi stırı 1 23,4G 
sırnlarında Hisarici mahallesinde Ar 
ŞuOri mekt bi eski kütüph. ne-;indc 
ikamet ed n Hasan kızı 65 yu. 1 rınch 
.(' mile bminde ihtiyar bir kadın. miı, 
t~ın olduğu ha::;tnlıktnn uzun 1., mrıı 
nan beri yatmakta imiş. 

Hiç biı: kinıse~i bulunmıyan b • zn· 
,•allı ihth·ar. alı ak~amı içtiği ... i~~ura 
]le uyuy~ kalmıs \'t' igara ınclnn rlu 
ş .. n nteş, yorgmu .\atağı yakmı~ \'C bı· 
Jahnre krıdının muhtdif yerler'.ı1dcn 
vanmn ına da . ebep olmuştur. 

Hasta kaclın bircl"nbirc uynndıf'ı \' .. 
kit yatağının ve k('ndi inin vanmak
ta 'olduğunu glSrmtiş. kuweli yetti~; 
kndar ft>rynd ctm ge bn~lamıştır. Bu
mın üzerine oda komşuları yetism:s H' 

...-anrnııkta olan kndını kurüırnrr:k der 
hnl memleket hastahanesin" gônd.nı·
mi~lerdir. 

Kadın aldığı yaraların te;;ıirİ\ !C' ve· 
fnt .etmiştir. 

ZAV LLI Y VRU 
Odemt~in Birgi nahiyesine bnğlı 

1." ube\·l r köyü hnlkmdan Rüley -
man oğlu l:J yaşında :Mehmcd Tez
gl'I, tarln nın kenarında buhmnn 
cnlıları ke erken bulduğu "qki bir 
bomba 1 kurcalnmağn baıılnmış. 
bomba· pntlıyarak ~ağ elinin ı>nrmak. 
•~mnı kopaı mıştır. Yaralı, Ödemi, 
menıl 'ket hn .. tahanes!ne knldırılmış-
tıl'. 

ERGi T HSILATI 

lncirnltı plil.jı mli :tecirin<len bedeli Singapurun müdnfaası için lngılt<!rc- le doludur. Bunlrır da olmasa. Se!nnik- nmda bulunan 636 liranın, gi.ivn ~ 
icarı tahsil için idar.e ,·azifeı.;ini yap- ye rar~ım edccc.ktir. . Harbin geni saf Jıası tc harbin mevcudiyetine inanmak kağaca bir saat uzakta olan Bakır • 
mı ... 6-7 ) üz liı a tahsil etmiş, borcunu Vaşıııgton, 14 ( A.A.) - .Japon fı- mümkün <leğil<l ir. Halk, hnva harph•- yünden gelirken yolda önüne çıktı11~ 
ödemeyince kendisini icraya \'r>rmi~- !osunun Hindiçiııclc Hung-Kong açık- -Bat tarafı 1 nci aahifed., - rinde kıtt'iyycıı :ıqabiyet gö;;termr- !ahlı iki şahıs tarafından nıınd1ııı 
tir. larında t.ecemmii ettiğine dair gelen Singaµur \'e Hollandn Hindishmınn mektedil'. iddia ile Bakırköy muhtarlığın~ 

Avukat Ekrem Oran, inciraltı plajı haberlerle Avusturah·a nazırlruının kar~ı tnarruzn hnzırlanmnkta olmn- rac.aat etmiş ve yardım istemiş~ı:İııı 
\"C Kozak oteli hnkkında iznhnt ver. be\•anatı ve uzak sa~kta bulunan A- !"L ihtimali karşısında endişe izhnr Şehir nıeclisinde Vaka, mahalli zabıtasına blldı~,., 
miı:, plUJ' mii. teciriııin mukavelesinin meriknlılnra meml~ketlerine dönmele~ eylemektedir. Razı diplomatik mah- B af 1 • • ahif-..1- ··e merhul SO,\'guneuların hemeıı '# 

'' k f"ll l l ' bA p ' - af tar ı mcı a IC'v.e- • "( • feshi cihetine gidildiğini bildirmiş, ri için yapılan yeni ihtar, uzn şark ı ene < e, Jnponyanın cenu ı :ı~ı- bin~ çıkılmıs.tır. Fakat yapılnn ~~ ... 
· · A ··-, · · "d tel · 'lk f'kt ı · l k t · "ht" l' :\Iiitt'ııkıben Dr. Midhat Ornl ve a- ı• hastahanclerın yıyt>cck ve ilıı ç mas- me$cıeSını yenı n gnze erın ı sn- ı e m· rnre e e geçme:-ı ı ıma ı ramasın<la böyle bir emmnreye i' 

ruflarındrın dn bahsederek bnhnlılık hifelerine akı;ettirmiştir. hakkında endişe verici haberler alın vukat Bnhn Yürük, bu mesele hakkın- düf edileme~·ince tahsildarın ,·~1 :,..-
1 k J S. 11 11 d ~ b'ld" ·ı k't d. R h b 1 da uzun beyanatta bulundular. Müza- " dı ııı. cbelıide bildcen! mevzu wne i · apoııyanın ıngapura v~ya <> nn- ıg1 ı rrı me e ır. u a er er • w muamelfıtının gizlice tetkik c -" 

tahsis~~lın mart ;onunda biteceği için da Hiııdistanına kar:sı hnr<>ket~ geç- Avu:-ıturalyn başvekiline \'ekfı!et e - kerenin kfıfi olduğu teklif edildiği sı- si merkez tabur kumandanlığı tll~~~ 
daimi encltmenclf•n münakale istendi- mc."i ihtimalinden başka bir ihtimal den Padelen ile parti reisi Klirtingin ra<la belediye reisi Dr. Behçet Uz ı;u. dan tdefonla. nıuhalline bildiriJJlll~ ~ 
ğini, fakat büdce ta dikten gelml"di- de nazarı dikkate alınmakt.'l.dır. Bu ih. harp istişare mecli~i tarafıııdan ya - izahntı ve.rmiştir:. . . . ı. Bu esas dahilinde gizli. soruşturl.I 
ğinden bunun da yapılamndığlm, son timal japon) nnm mih\'er arkadaş!arıA ııılnn toplantıdan sonra harbin fcv- ;--- lla\tlguzı müesS<!sesını satm a . lnr yapıldıktan ve tahsıldarın ıııır'1 knrarm mecı· aid olduğunu söyl - na yardım için sinir harbine i tirak kallide vahim bir Rufhaya girdiği ~ı1?1~ız 7..aman ~una h~.va~azı mile:s-1 tı takip edildikten sonra, kendisi:, 
miştir Sıhhat müdürü lJr. Cenict etmesinden ibarettir. Amerikalılar, hakkında re. mi beyanatları ile tet:a- ~e:;~::ıı demek dogru degıl.dı, 625 abo- 1 t~ı;i sabah otomobille yıınında ıe'' 
Sarncoğlunun da bu şekildeki beya - bunu slikfınctle karşılamaktadırlar. buk elmekteclir. nesı vardı. Havagazı yerme ha.\'a ve- olduğu halde bir semti meçhule lı 
natmdan sonra Mchmed Oı·hun, iııci. 1 Bununla beraber hadj~lerin iııkişa- Siclney, M (A.A. ) - Anıstııralya ~·iyonlu. ~u müesseseyi, ~edeniy:t!n ket etmek i:-ıtemiş, fakat jandarıı1Y 
raltı plfljının, derhal rnüstecir<len :ı- fı. Amerikada ehemmiyet ve dikkatle harp i. tişrıre konc:cyinin içdmaınclnn ıcabı~n· dıye hal~a arzı hızme~ ıçınl tarafından yakalanmıştır. 
lmmasıııı \'c depozitosunun irad kn.\'- takip edilmektedir. .sonra bnş\'ekile vekalet eden Pade- ~eclıs snt~n ıt!~aga karar verdı. Fab-

1 

Karakolda ikisinin de 'üzerlcri :ıt~ 
dedilmesini istemiş, nnfın müdürü n. j Japonyanın yeni Vaşington büyük len ile mesni partisi reisi Körting şu rıka, bugün dunyanm en modern fab- mıs karısının vücudünd<> bez nrıı: 
M uhdidin grkut, Kozak oteli in aatı. ıelçisi Namurn, itimaclnamesini ver- müşterek Lcyannameyi nesretmi~ler- rikalarından bi~id!r .. Fabrikayı yaptı- 1 da."e\'\:elce ga bedildiği söylcn111iŞ 
na dair izahatı dinlenmiştir. Bu iza - diği zaman hariciye nazırı Ko:·del dir: ı:~r.ken .. feıı ~ey etımız de ~k ha~~n- cin::;lcri ayrı ayn bil~irilmiş bulll; 
hata göre bazı haklı "ebeplerle Koza-

1 
Hull ile görü~ünce kendisinden jnpon- «Konsey beynelmilel vaziyetin ye- ~ı~et gost.erdı. Aboneman mıktan) uk- bnnknotlardan HOO !ırası <;ıkn1'11 

ğa miilıcndis gönderilememiş ve keşif yanın uzak şark için ne diişündüğii ni inkişaflarma miiteallik telgı·:ıfları ~lirken nnıan dikk~•imizi celbeden tır. Tah:ıildar evraln ile hil'liktC 11 

de yapılamamı;?tır. )Tenemen aza ı hakkıııcla izahat isteneC<'ği muhakkak ~etkik etmiştir. Genel kurmay rei15i bir şey oldu: Saatler.. ,·eye \'erllmi~tir. ~ 
avukat Kemal Oska)'ın hususi idare telakki ectilmektooir. ıle uzakşark kuvvetleri başkuman -1 Saatler çok eski idi. 5-6 yüzü yeni- · Kırkağaçlılar, pek kııın bir ıtıtıl ( 
kadrosunun noksan olduğunu söyle- danı Rruk Papon vaziyeti müzakere lenmiş saatlerdi. Kötü saatler yüzün- da bu son model ihtilasın meydnt1ıı 
miı:;, anıkat Ziya Gündüz, merkez J etmek üzere bugünkü içtimaa davet 

1 
den müşteri ile belediye arasında çok karılmmıına sebep olan jnndnrn1ıı:f 

kadrosundaki 34 tebliğ memurunun a ponya edilmişlerdiı. Harp konseyin hı tet- çirkin Va1.iyetler hasıl oluyordu. pj. maııdnnının takdirname ile tıııt 
tahsildar olarak istihdamını teklif kik ve teemmiil netice!'!indc elde et-! yasada saat bulunmaması bizi maktu kumandanlıktan istemişlerdir. 
etmiştir. 1 - baştarnfı 1 inci sahifede - tiği kanaata göre harbin çok vahim j tarife yapmağa. muztar bıraktı, tari- x 

Müzakerenin kfıfi olduğu kabul 1 vaziyetten bahsetmektedirler. T:ıynıis bir !'!afhaya girdiğini millete bildir - feyi UCll7. yaptık. Biz, kazanç müessc- KAR~IYAKADA DANSll c~ 
edildikten sonra vali, uzun beyanat- garete.<ıi divor ki: ınesini \'nzife addediyoruz. Jstikha- s-esi değiliz. Onun için kü.r bcklemiyo- rıl 
ta bulunmuş, azanın tenkidl?ri.ne Japonya°; mızi Almanyası ve fıışiet lin neler hazıl'ladığını sarahatla bi - ruz. Otobüslerimi?., sularımız hep bör-

1 
Karşıyaka halke\'i sosyııl yııt 

umumi şek!ld.e cevap vermiş, netıcede İhblya mnh'.l~ paktı i:nzaladıktan so~- I~me~·i~._ Fakat A\'usturalyam~ em- ledir. 200 küsur bin lira. tesisat m~s- bayanl~r ~ol.~ı ~rafından 15 ş.ub~ıı.ç.: 
ızahnamc ıttıfakla ve alkışlarla ta~ ra japon polıtikası bır şaşkınlık poh- 11ıyetı ıçrn ve hazırlıklarımızı ıkmnl rafı yapılmıştır. Bunu başbnşa getır-: marte~ı gunu saat 15,30 da bıl' 191 
elik edilmiş, vali, gerek .şahsı, ırerek tikası arzetti. Bu siyaset, bitaraflfırı etmek gaye iyle çok büyilk bir gay- melde belediye Lahtiyardır. İyi kuru- çay \'erilecektir. Bu toplantı saa.t f." 
vilaj et teşkilatında çalışan mcm~r dn mütee. ı:ıir etti. Berlin önünde diz :et sarf et r_nek mecburiyctind~ oldu- l lan makineleri iyi kullnı.ı~n e~ler icla-

1 
a kadar de~·a!ll ~ktir: Deniz ;:ı 

arkacla laı ı namına azaya te~ekkur çökmek şimdiye kadar japonynnın tu- gumuzn şüphe ~oktur.> re etmelidirler. Eleman ıtıbarıyle ma- nosunun müzık ekıbı temın edllJll 
etmiş, nvukat Ziya Gündüz: kip ettiKi siyasetin bariz \'asfı \'C zih- x nlesef zayıfız. Tekni~y-enlere ihtiyacı- -<>ı---

. - Zat~.rıliniz bu teb.cilc liiyi.ks~ - niyeti il\\ taban tabana zıddır. Alman tayyareleri mız olduğu.nu knb~l .e~eliyiz . .V.atnn- Yugoslav Nazır/af' 
nız. Ilu ~oz zapla geçsın ! Dernıştır. Gazete, japonyanın, ne dereceye ka- . . dnşların hızmetlerını gormot>k ıçın eıı • d 

Celse beş dakika tatil edildikten dar nazi zihnivetinde olduğunu sor- Bıı. tnrafı 1 ncı :ahıfede - sıkıntılı bir zurnanda havagazını sntııı Berlın yolun a 
~oııra ikinci celse toplanmış, d:ı.imi 

1 
makta ve onun: japonyanın elinde bir Kııhire, 14 (A.A.) . .::- İngiliz umu- aldık. Bunu tesist~n maksadımız sa-

8 
f 

1 
• hifede .ı 

encümen mütaleanamcsi mUzakereA oyuncak olup olmadığını ancak hfıdi- mi knrargahmın telılıgı: bahlcyin erkenden kalkan hemşcrile- A -. •• tar~. 1 
.. 
0.~1 aal' 1r:. 

ye konmuş, bnzı aza söz ı:ıöylemis, 1 selerin göstcrec<>ğini yazmaktadır. Eritrede Keren etrafındaki vaziyet re bir sıcak silt ve ak~am evlerine yor- a~kerı fbır tecavuz ııasu ha ın.!rtiıı~ 
neticede mUtaleannme de tns\'İp e-, Deyli Telgraf \'C Morniııg Post ga- inkişaf ediyor. ~11upta Arezoya cloğ- 1 gun dönen vatandaşlara bir çorbn !çc- fıl~r, ~rkına v-ı;'d"':J' d g~i ~J 
dilmi tir. zeteleri de jnponyanın; Avusturslya ru ilerleme memıfuniyet \'erici şekil- bilmesinin temini idi. Bunun için 2000 ta Y'!; ar c~nup ~ u un ~ o>e~ 

Bayındır aznlarmın Brırmdır- ve lllalezva ile Hollanda llindistaııı- dedir. 1 nboneyi tatmin edelim, dedik. Saat kal ıua~ unanı~tanın d~n~ ~ır •" ~') 
:\tahmudlnr yolunun kaldırım in,n ı na karşı l)ir taarruzu mevzuubnhs oldu Habcşistanda kıtalarımız nilfuzla-, dınldıktnn sonra sarfiy~t yük~elmeY.·· !edı erd.n;.~ uyor.

1 
ıye ; nıded~ 

hakkındaki takriri ele okunarak nn- ğuırn, Anıstunılyanın. lngil~l'enin sı. rını genişletmekte deYam etmektedir-, bHşladı. Snati kabul etme eydik 500- ııte;.e. ı.f d • vercdder d'd·~n cı~' 
fıa ençtimenine havale edilmi~. 7-fyn na'i kudretine \'e teş~il ettiği deı><>Ya ler. 600 abonede kalacaktık, hnvagazını ver d!• ~ ~ ~1 ;na dll e 11e!• ,i d 
Gündüz, u:sul hakkında ~öz Memiş, k:ırşı Hitlf'rirı ondan fatifndeye japon- Londrn, 14 (A.A.) - lngiliz ham boşuna havaya uçuracaktık. i"e ~ ~- ~ ~ ; 1 erı meva b•''~ 

:Kemnlpa a kaza ında 940 yılı 11 iıı- ihtfh!iS encümenlerinden çıkan maz- ~ayı teşvike knlkıştığım ~·azmnktndır- \'(' emniyet uczarctlevinin tebliği: $<!beke vaziyeti: 'Biz ou işi, prog- erk ~n h 1 va ·~·ı aı fm'h aç ır d 
ci rw sonu it:ı: ·ıri~ 1e kazanç vergisi batalnmı ewel emirde umumi her - lar. ı Diin gece ba~tıktnn biraz sonra dllş- ramlarkep 650 bin lira sarfını düşün- ~· ki ad aaına .' e 0

/
11

• ay 
tnh ·füıtı ~ iızclc 79, hay\·anlar vcrı:d"i ette müzakeresinden ımnrn büdce Bu gaz.et ler dh·orlıı.r ki~ manın ln"iltere üzerindeki hava fan- müştiik. 250 bin lirasinı falırik?l tesi- Y

8
1 ~t .. ınb~n1ıedçll'!Jle . ı~ L y••l~ 

• ı..,, ·ı l.ğ d'I · ti ·· · k' · · · ·1 k ... . . · . · c . ~ .. . . d't . bek u un un ar an sonra "'u \t .ııı'J yüzde 100 nısıACl. ın"' ı J a e ı mu; r. encumenıne ı-ıev ım ıstemış, lıu clı e • Sıngapur üssü, böyle bır t<ırı:-ruz lıyeti olmuştur. Munferı<l bıı t <ımıuı sa.tına, gcı:ı kalanını da şe • eye sar- kil• t' · · d' .~?- b" 1 f'IP,...fı 
Bu . urctl" wrgi tahsilatında KC'- uzun miinnkaşları mucip olnrnş, anı- karşısında başlıcn engeldir. lmpnratoı·- tayy:ıresi, l.1>ndra üzerinde bir mınta- focl<:ceğiz. Bugiınkü ~tdlqrln ik!nci b' mdc ın ,1

1
llçl' ~e k~ı· ~ 0~ ejcİJe 1 

1 k ı;ı iJnri blr m vkie yük- k t Ek em Or·m b .. 1 t • 1 k b ü ü k 1 t' · tt k için b b 1 t · t (i'b J t•h l it·w· ır ave. e ~aıve 1 ınuı, ar ti' mn
1 

ı:aşt~ mm a
1 

ılı· ·ı 
1 

. .' . .' oy e 1Jıör şcy_ 1ya - uil·h. u fssl rkt • t1ı(kr1e ını ar uma ·. . y:ı om a nr ~tp11:; ~r. t n· \'f~zıye el g~'('m(I ı~·· i>.s ı hsq e . ıgdı- zırı,u.Q yüre . ini. a'i;ıın.- ıetiri~l 
mış ır. pı ırsa t c cc) ı uç veya t rt mı you m ım ec n arı· ar yapmış ve a) 1 ı- Bazı evler hn nrn ugramış ır, ıtır mız gnzc :ı pert var. L.tu 1-'a;,:m rıız <ı 8 kt h k'k t d" uııiı 4 ilzeı-indeıı hazırlamak lazımgPlı::ce - ca diğer lüzumlu tedb!rler d ahnı~t ır. miktar ölil ve varalı var<lır. hıkoc) H• 530 lrnctnr Qmıror, Şehirde havagaı1ı b' q no 

1 
• ~ ı a İn 'd~~rı eıı 

BU HAFTA ) AÇLAR ğin1, buna ise imkiin olmadığını ~öy- Şurma söyJcnebilir ki, tehlikeniu lrnd- uın şimali şarkisinde bir yer bom ha- lamb:ıJarmı ce te ce te knlchrıyoruz. ;.1 me~ ~-ve ~.ıua cı ıfJ 
!emiştir .• reticedc ihtisas encümen - reli tamamen hesaba katılnbilir. Bu- lanmıştır. Bir I<nç ölii v€ yaralı var- Boruları öküyoruz. lstifnde e<lelıile-, e .yece 

1 
ır ıua ilir. . riııi d"J'J 

lkinci takımlar: teri mazbatıd rının, ·büdce üze· rinde rada müdafaa tcrti]Jatının da işin e- dır. Başka tan·areleı· lngiltcrcnin ceğimiz boruları şebeke ıslahatında; ugok avy~.m . vfrı~ fe~ne ""il 
'Sabah saat 10 da Kar..,ıynk.a - Göz- mües;\Jt' olmaması :Jrnydiyle he~~·eti hemmiy.etiylc mUtcnetBip olduğu mtt'" Şarkma bombnİnr atı;uşlnrdır. Hnc;:ır kullanacağız. Ocaklarımı~ 2000 :ıboıı.:> etı;ıemek en kıte~ı~ e .. ugunıadı~ 

\epe (hakem Osman Erengın, yarı umumiy-Ede okunnrn~ı kararlaştırıl - hakknktır. Japonya, uznk şarkt~t lJ11: azdı!'. Ölii \'C yarsılı yoktur. içindir. Halen 1350 abonemiz var. on ar~ ~rı~.k e~ 1 ~~!n.ı.n tkalııt~f· ~ 
lrnkemll"ı Alfıeddin, Faruk). mıştır. l\Tecli. ~ıdt gilnli tr. r;ırwpia- hakimiyet arzuım ileri ı-ıiirmektedir. x (lr>OO) e geldiği rnkit )eni tr>dbir ?'aı;.~1 a \ 1 a.e? ~r\I.• hiç 1>if"'.ı 

Sabah saat 12 de Altay - a:e~ (~a- nacaktır. Japonya, Uitlerin düşmunları için n- Arn vudluk cephesirıtf P 1 nlaçağız. Jfo\'agıızını kullaıımasını bil- ıste 1 
e!"sk ep•!l'll v;_rm~·· lettİf• f<, 

kem Atıf. yan hakemler Alaeddın · /. Jpnılması icap cdeıı bir tehlike olmnk- a , . t" mi~· nl ·riıni~ çoktur- Fazla sıırfiy:ıtı Y\b- çı .~r;namı'r ır ~~ he' 
I'aruk). Vilfiyet meclisi bildce encümeni , ltt b v~ber kendişini iki müh;m ve ku\'- - Bu tuıııfı 1 , .... , uıh•~" 11" -

1 
onlcmc.k {çın IJJı: ;ışc.ını11 rlalıi nnlıvq c~b. ı;r;e 0~t ge ~or ·~a et 

1 Bırınci takımlar~ lnıgiin toplcınacak , encümene S?clen vctli hUkumet kıır ısınd:-ı bulac:ıkhr. atılm! tır. Dört ~ ti.ze ~:a .. kın csır aldtk. bi.lecC"ği liısanla broştlrl('r hazırla~ ıµI f ~d' llY"' dıaın 11" · n.ı d/ •1~* 
S, <ıt l 1 el rnr!;ıvaka - Göz't P<' e\•rak üzerinde müza-kered~ buluna- Bunlar birl{'.,İk J\m('rika w fogiltere- Ve bır çok otomatık siJ~ıh •. harn:ı top- dağıtacıığız. l\luhtıercm meclisinizden a 

1
1 dar ır, heıı: 'e{ b\J. 

{hnkem Fehmı Erı . yan h ı<cmler cnk. kararlar al:.cakt.ır. dir. Bu takdirde japonya için feliıkcte 1 ları, cephane ves:ıir<! ığtınıı~ cttık .. anladığım hnva. .~udur ki, trısa:Tuf ~~sa . avranm~ı :.:.'.' JiiBiJ fi 
O man. At•f). hoy.un eK?nck ve nihayet mağllibiycti Tayyareleı·iıniz dlişman m;k.erı he<l f • flene~incle bulunduğumuz bir ınmnn- ~T-e~ın'kl. ~otr'h· 1 . ~ "~jrıJ1 "" 

Saat 16 da A1tay - Al<'ş (hn'kem. MAN1SA TEFTiŞLERi kabul eLm •k lfLZ1mclır. 1 !erine knrşı muvaff~ıycllı bombarLI da, havııgamıı ıılabildiğine ısraf c•clan- m ı ~tı alda ıa ~.rın e. ı11c( 
E ad l\1 rter, yan hakemler A ıt. Niyiiz Kroııikl dl', japon ·mperya- clımaıılar ynpmışt ır. flir diismrm 'tı\ l(.lrin abonelerini kesmt'k snluh;\·etini, la ~.11 .•nç yo uAlğu ım1aenınld•11•9.ı \1 .. dd' ) . 1. · ti · 1 ı· · ı.A • ·n •. · 1 ... ·· ·"l i.lş bü1ıt'ln t'I\'\ ·ıı • . . . • degıldır, eger: man ar a .• ıv 
ı ıP •n Mnnisu (J{uı~usı) - M ıııtakn 3nn- ı:ıt swaSf' nı n, • usso mm ııkıV".·tın - ) • ı ~sı c uşuı u m · • · . • · .. cısh11z.-• lütfc!dıvorsumız. 1 b M d j C . d et "' .. ~ 

ATLETiZM MÜSABAKALARI: da;ma ku.mımdanı yarbay Cemil Şim- den d~r.s alma.ı lazım geldiğini \aza- !'İmiz lisl(!rine dtinmüşlerdiı-. 1 Cih~· hay ses"l-<!rİ) 1 yu al e n ·erm~~ıe ~v s~. 1 
Bölg birinciligi; Kır kol'luları. şek iki gündür l\Janir-a alm,nı {efti~ rak diyor ki~ • ı Atina. 14 (A.A.) - Emniy 'I •.eı~ı- Rci•s. mlite;kıbeıı : ugo~ avya hto:~a ar_ı·nı a~ teııı'~ 

m 1 katC'gOri 4000 metre, 11 ci \'e ı cı "tmekte<lir - İngiliz Kamom·clsi bekliyor. Çinde' retinin dün akşnmki te1lliği: " . . . . . . . teme .v~ya u .. ,•va ~serini jf~.tl 
ka gorı 7600 m trt . . ·. _ . , çok ovnamış olan japonva, .. imdi vıp- Dlişman hava kuvvetleri Argosto - - Şub:ıt ıçtım~ devresını .hı.tı~mı~ ~e~ .~1~1 bu huk\ımetın m bul"~'i 

'Hu ko,u lnr Bucncln ını-ı1i, ) o~ u-:lu .. Bug~n j n~ındnb ~a1d ğkum,n~d~~ıl r:mmİş haldedir. 'fnhakküm veya· fp- liyi bomlıardımnn etmişse de, ins-ınca b~!lu?,u~·oruz .. ~hır ıı:ım~!ın ıyı ış_~r Iı:u ı~lal ~der talepler~e h81"'o/ 
'\e diız n· azide yapılacaktır. )arba) HUmı Ar ~)" o u u ., n. ·el lak-et, jap(}llva için atacağı bu :mm1 zayiat olmamıştır. Evlerde nz hasar g?nlunllz, hepıntze t~kkurler ~"rmı, nıyetınde ıseler fena hn: J<ı:1'd 

Ati tler par.ar gUnli abnhı Al an- ~andırma .,,.ckspre.cıi),lc So~n~a gıvm!ı;;- nctice~in" bağlıdır J·ıpoıı,·a !;imdi olmuştur. Korfuııun bir mıntakasınıı ıııs.'Ultltı toplanmak {ı7,erc ct•lsey1 kapı·, kutuna uğrıyac~~ruıı bıı. 4 

k h k t. 1 9 1 r: t:rı>ni ·le br. Kırkngnç, Akh.ırnr, Jnmıarma 1Ş· · • • • - • " 1 1 (I t'l • h . ı, . l'llrn ne haber verebılırız . rAI' 
·:ı. tnn ar(' E C( ('il • • • 
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;} 1 .. t ft. 1*~ :b n a ()'clccek- znrları fincanın ~cmde sallamakta- bombn nr c Uı:m ş ı r. J. e asnı • ne 1
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Bucnva gidec<>kl rdir. Koc:ıuya :mat t~~nı C' ış 11 sonra ur. Y 9 • 1 Qll· ' znyiat vnrdır. Dedı ve c~lsc bu suretle kap:mj.lı. . ~ . 


