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(ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Ne,redilmiyen yazılar geri verilmez ------------------------------------------

YAZAN: Mahmud Esad Bozkurt 
Profesörün Istanbul üniversite

sinde verdiği Türk inkılabı tarihi 
dersleridir. Martta çıkıyor. Her 
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Türliiye 
Bu anlaş 
cu aah 

- Bulgaristan A.rasında 
her 

• • ern 
r------------------------------------.-ıı----=~-----, 
AlnlD şm ~~©.\~H©ııronııa Göır~ 

Taarruzdan · çtinap, ·ki taraf harici 
değişmez icabıdır • • • 

sıyase ının 

iki devlet, iyi komsuluk münasebetlerinde mü
tekabil itimadı muhafaza ve daha ziyade 

inkişaf ettirmek azmindedirler 
olrırnnuık uzcr~, atidcld müş.ıhccle
lPr ilzcrindc mutrıbı.k kalmışlardır: 

-----· ·---
A~KERI VAllYfT 
Uzak Şarkta Japonya 
vaziyeti ve 12 adalar 

Türkiye ve 
kan işleri 

.:il 

Bulgaristan 
bombardımanı . 

ıtnd)o gnzetesi spikf'ri. dun nkşam- Yalnnda, Almanlarca ış-
ki ıı~şriyntın~~~~. japonym1ın uuı~ ~ark. gal mi edilecek? 
ta, ı~gal ettıgı .ı;::ıhalanla ns:ıyı~ı ko-
ruınnKn w <·yaletler halkınııı Çu11ıf
kiııg hilklııncti ile: işbirliği ) upmasıııa 
mani olmnk icin <'Ok çıılıştığıııı. kuv
vctl~ ı· a.rırclıı{mı, fakat milli Çiıı kuv
\'C•tleı iniıı Gerilin siRtemlcriniıı buna 
C'ngi'I oldugunu, halkın, büyük merkez. 
lcr harici11d<:>. hıtiklfıl davnsı için çnr
pı nn Şun - Kuy - ~ kuvvetlerine 
ıılnkn gö tcrdiğirıi, işgal Lölgelerindc
ki kalkınmalar ve Gerilin hnrLi vu
zUnden japonhırın büyük şehirlerden 
çı..kmnı.) :ıcak vaziyete dilştuklerini, 

Goua Yugosıa vua buna 
muvafakat etmiş 

FAKAT SON VAZIYET KAR· 
ŞISINDA HITLER BIRŞEY 

YAPAMIYACAK 

asnıa 

' 
ec 

v
tir 

A.ıknr:l, 17 (A.A.) - Bugün Jln. 
ı·iciye \'ektılctinde snat 13 d'" nş:l
ğıdnki l.ıeynnnnme Hariciye Y ekili 
B. ŞükrU Snrncoğlu ile Bulgnristn
nın Ankara elç!si B. Kiı of nrnsındn 
inızn edilmiştir: 

Tlirk ,.e Bulgar hükumetleri, 
nıUteknbil menfnntlcri ve iki mem
leket nrnsmdnki itimııd ve dostlu -
ii'un tnm olnrnk muhnfaznsı bakım
lnnndr.n harici iya.·etlerinin veç
hesini tnyin ve ifade için mütenddid 
defal:ır ynprr.ıı:ı olduhlal'l fikiı- ten-• 
tilerinden elde edilen me ud netice
l(!ri :nll ahedc ttn1i5 olduklnı ı ~i
hetıc; Tlirkiyc Cumhu· iyetiyle Bul
Ernristnn krnllığt arnsındrı ı,ozulmaz 
Sltlh \'<ı samimi \'P ebedi do-.t!uk ca
ı·i <>l:ıc~ğını tesbit eden dostluk mi
saklnı·ınıı andık olnrnk, yekdiğcrle
rinin emni\•ct ve masuniyetine mll
leknbilcn ı:in\'Ct neticesinde C'll müş
kuı znmanla;·da sulh ve silkunu tC'

nıino :rnram1ş olan bu itimndkar si
Ynsete birbirine kar .ı devam r.rzu
~e hiidiselerin c.ııiğincle yeni biı 1 

1 - Tüı-kiyt! ve Bulgaristan; her 
türlü taarruzdnn içtinabı, harici ai
yaaetlcrinin değişmez bir esası ola
rak telaklci ederler. 

2 - İki hükümet birbirine karşı 
en dostane niyetlerle mülehas&İs 

olup yeni büyük komşuluk müna -
aebctlerinde mütekabil itimadı mu
hafaza etmek ve d.:ıha ziyade inki-

Çin~il.erin ~u .. mücad.elelerinin jnpon Londrn, 17 (A.A.) _ İngiliz mnt-
gerı.sı?dc .?u):_uk ta~rıbat y~p.arn~~~ü~- buatı Balkanlar hadi.sesiyle meıı.gul Ro11umya başrekili general Antoncsko 
t.evlıy~. muşkul vazıy~te duşürdilgun:ı, olmakta ve Bulgaristanın on beş glin 
bu mucacteıeye. ~me~·ıkaıııaı:ın so mı!- içiıı<ıe istilu eaiıme!".inin kmvetıe 1 R··O--YTER A-JAe .. N .. S. INA co· RE 1 
~:on .dolar, İngılızkrın 10 mılyo~1 lı.ıg~- ihtimal dahilinde bulunduğunu yaz-
lız lıra~ı. R~ı.s!arın 200 R~ı~lc ılc lllı- maktadırlar. Razı gazeteler ise, Lu •• • 
h:ık cttıklerını ve Lu~ılara Jla~·etcn. ~·e- istilfıyı dnhn evvel görmektedirler. Turkıye-Roman 
rıl~n harp mıılzeme.sı ve tcchızat.ın JR- • • • • ı t·k ) ır .. ct·ı i"wü .. l.ı'ld' k Tıl\'mıs gnzetesının dıp omn ı 
ı ~ny~.r.ı c ışun l n ug r:u"' ı ırere ·, muharriri ynzıvor: •• b t 
şımdı Jnponla~·uı cenu~ı Çın yolunu « Alman gnzctclcri Bulgaristnnın ya munase 8 1 
seı·bc-st tutmngn çnlıştıgını, Hm·lan .rn · t'l' · · ). rrosln\·,:n ı mu •nfa 

9f ettir·mek a:ı.mindedirler. 
3 lki hUltumet, memleketleri 

arasındnk' ticari mübadelelere, ik
tısadi bünyelerine uygun olan a:r:a· 
mi inkitafı temin edecek vasıtaları 
'l!l\han-İyc amade olduklarını bd. 
yan ederler. 

. 1 5 f k .1 300 · ıs ı usı ıçın uö w • n n \ - d 
ı ım fü mıınn , ır ·n ı e • t.·wvare 0 2 · · hif d b ) 
göndeı·dikl<:>rini, bunlnnn Singap~;. ve- - evamı ıncı sa e e - OZU U 

Dünkü 
Beyanname 

llcırfriyc Fıkilimi:: Ray .)iil.Tit 
Sara(·oğlu 

fikir leati .. incle bulunmağa karar 
vcrmi.J<:>r \'c bnşkn memleketlerle 
müteaddid tnahhiidlcri hnleldnr 

Ruzveltin mümessili 

4 - Hükumet, tarafeyn matbu
atının yazılarında yeniden müşahe
desi, işbu beyannamenin mevzuunu 
teşkil eden dostluk ve mütekabil 
itimaddan mülhem olacağını ümid 
etmek iıterler. 

An karada 17 Şub:ıt 1941 tarihin

-OP.v11mı 4 "CÜ a11hiff1'd .. -

Yunan gazeteleri 

~·n Felemenk Hhıdistanma tnarruz e
oeC(>kleı·h1i gösteren cmmnrcl<'l' çok 
olnıııkl:ı bcrnbcı·, jnpony:ııım A ıncrikıı. 
İngiliz nolukasına knrşı ınukaYcmet 
eckmiyeccğini iliive eylemiştir. 

Soıı koısaıılıl: Juiılisrsi: 
Asor \'C Mader <ıctalaı ı amsmdn bir 

Almnn kor:;an gemi~i t.ırafından tnar
ı uza uğrnyan I ngiliz tic:.ret gcmi~i ka
filc:-ıiııden, İngilizlerin detliği gibi 6 
veya Alınnnlarm hltliaları vechHc 13 
gemi mi battığı henüz meçhuldilr. İn
giltere belki bunu gizli tutmu,.tur, yn-

-DevAmt 4 ndi aa hiff'ld ... -

Amerikadaki ltalyanlar 

Harbi lngiltere- lngiltereden ne Hatif aksa açık. 

ı
r .. . . . ' nin kazanacag~ ı- istiyorlar? mektup neşrettı 

Onu Turkıyenın bır 1 . 
sulh eseri olarak Dl bıJdiriyor Habeş;standaki ltalyan- lt8IU8 İÇİD IStirhamlar. 

" HA:::::~::r:~ÇAR J Fakat lngiltere gardı- ır~~~A:~::~Nü::,~e~öTOR N•vy!~. ,~~l~~~ula~.," 0,k 
!lir haftadan heri oldukça l<retik 

:t.fhalar geçiren Balkanlar vaziyeti, 
'"' Ankarada Türkiye ile Bulgari. 

tan arasında imzalanan b'r beyan -
~&.ille ile sona ermİ.f ve iddia edilebi
ır ki. Balkanlarda yepyeni bir va:ıi

l'et haaıJ olmuıtur. 
Bugüne kadar Balkanların :zaif h'r 

~?iıltaıı vardı: Bundan Balkan hil
.. "!netleri, aıaiı yukarı ayni eaaalar 
~~erinde mutabık bulundukları hal-

e, Bulgar komıularınuz, daima bu 
!lıutal>akattan hariçte knlmıılardı. 

ma muhtaçtır' dl·gor DÜKLERi YUNANLILAR DA Post gazetesi. ltalyan olan 'ı.oici 
Krişuvanın, Lord Halüak:-,a bir açık 

Ne\·,·ork, 1i (A.A.) - Ruzvdtin DÜŞÜNÜLMELİDİR mektubunu neŞretmiştfr. l\f .?ktupta 
J şöyle denilmektedir: 

hususi rnuml's~ili llopkins, Vnşingto- Atinn. 17 (A.A.) - Gazeteler. 1tal- cBiz Amerikalı 1talynnlar. bu 
na hnrcketJnd n evvel Amerikanın .Y<'- ) nn tayyareleri tarnfından sh·il hal- harpten İtalyanın şerefini kurtarmış 

-n .. vı.mı rlörd;;nrii anhif P.r:İP - olnrnk çıknın mı temenni ediyoruz. ----
Yunanlılar 

Sonuna kadar 
harp edecekler 

lngilteı c ve Amerik:ının; 1tnh'anın 

A dl l. İ Almanya tarafından istilı1sını ~önle -rna VU Utl\t\'. a ~ ecck tcminnt vermesini isti,·oruz. 

Yeni ltalyan 
mağlubiyetleri 

l\f utfcHklcr tarafından ynpilncak 
böyle bir tcşcbbiıı:ı, ltalyanm işgali
ni önleyeceği gibi. girmesi doğru ol
mıynn çelik paktan şerefle a . .-rılmn ı 
rıı temin cdE'cektir.:ı> 

lialbuki, Balkanların tam gediğin • 
de bulunan bu hUkumetin iştirak et-
~~diir bir anlaımağa hiç bir zaman • 

11 

~~l~hde~e=~·::;~~ ~~~;~~~~ Mihver propagandasının 250 esır aıu1dı, duşınan 
ISAR E,Tı.tR 

e:~:~i~~f~t:'be~~e~t~~~r~~:a~~a: galanları YB Seli Dik kuvvetleri bom. Kahve geliyor' 
1
"6 t•tifade etmeiı aıyaaetlerınm tedbı·r laAzım 

Hür f raosanın f lkrl 
Türkiye ve G. 

Vey2and 
işte Almanyanın karşı

Almanların Balkan saha
sındaki kuvvetleri . 

KÖSTENCEiCIVARINA MAYIN 
DÖKÜLDÜ, VAPURLAR HA· 

ZIR DURUYOR 

sında bulunanı~~ . r:.Bazı Türk gazetecileri 
Londı·a, 17 (A.A.) - Mu takıl i k .1 d"/d" 

.Frnnsız ajansı bildiriyor: ev l e l ı 
Umumi knnaa'ta göre, Balkan me

selesi bnhsinde vaziyetin temel ta -
şını Türkiye teşkil etmektedir. Obser
v.er gazetesinin diplomatik muharriri 
diyor ki: 

dinrbin derhal yakmşarkn yayıla
-Devamı 2 nci Sahifede-

1 il' 

lngiliz hava f 
~--

1 alyanlar 

Blıkreş, 17 (A.A.) - Rbyter: Ka
radenizde Kôstence limanının 25 kilo
metre şimali ile 25 kilometre cenubu
na kadar olnn saha tehlikeli mıntaka 
ilan edilmiştir. Bu mıntakaya girecek 
g milcriıı zarur2tten kendileri mesul 

- D~vnmı 4 Hn"ü s.ııh 'f.-,f.,. -

el ri 

Bir Japon gazetesi 
Vaziyeti vahim 

•• •• :::ı1e!~ 1~~:~:!m~.~~:~a baz:nl~~:Uu~ vaziueti balandı 
RÖrl.inüyorlar ve bu vaziyeti idame At' 17 ( \ A) At' . . . Atinn 17 (AA) - 11" llUnl'll"liı Memlekete idhal edilen kahveden Ağır zayiat verdi.fer 
edebilmek rçin ellerinden gelen gay~ p ına, d 1 

· · 
8

-
1 
•. k ınba tıtandı' Yunan ~esm'i tcbli~i. ,, ' ' 3 hin çuvalı lzmire ver.:lecek .• Epiy- K:ıhire, 17 (A.A.) - lngiliz hava 

goruyor 
~te kuaur etmiyorlardı. "o~a ı:n yhosu, 1 ~danı ·. om .'kır 1

1
• Kıfalnrılnı..z 111,., z·1••1 t·ıaı·ı·lı·• h· ı·c ce müddet hmir ihtiyacına kafi ge- k tle i kn • h t bl · ~ · de JA "l d 

8 h ınanı UZ.Cl'lI1-0 ll ŞC 111' e uır panı. o - ' " '• ,, .ı r 1 b'l k b' 'k F k UY~'? r rar!'~ ının e ıgın , iller? <an 0nanmaSlnJO unun herkesten ve er§eyden ev- 1 ~ .. 1 . St.cf . . 1. kctlcrl\·le dlişmnnı bir çok noktnhrcln e ı ece ır mı tar.. a at kahve f ngıhz tnyyarelerrnııı mutad , .... mun- • 
"el bizzat Balkanların ~elameti için cb~gluıı~~. soly cbmış, an.ı . nJnn~ı c '

1 mc~ zil~rindcn ,.ıknrıp ·ttmıs. "~O· esi'r meselesi, halkın ağzını bir hayli yak· tmrnm fanliy~tlcriM lcv~ml:l dllşmn- 1 çe kı lm esı· nı" 1• stı·yor tle k d ld - d d O\ e uır rn er nesretmışlır 1 " • "• ..... · rn t G · d'~ · · t "h k f' J 1 'd a ar muzır o ugu mey an a 'ş· d' b C<? • lı b d. ') a rnış \ mühim miktar<ln hurp m·ılzc- ıt ır. eçır ıgımız ecru e, pe ı- nn nğır hasnr verdirildi1•i, bütün ı~- T . . 
t i, kim ne derae desin, ortada bir b m~ . 1 bu no\~ ?m 

1
ar kınlrn~ı 1 e mesi iğtinam ctmistir ' ' raklı olmuştur. Tüccarlar, iatedi'kle- r~knttun heııiiz iki lng'liz ta\ ynrcsı- ok~ O, 17 ( A.A.) - Tokumın gn-

~0irafya bakımından da, iktısad ha- bu 8 suı·· ~ıştınnhglkmı k o mn. n Cl'~- llombnrdımnn l'L\ ,:"l''''-rı'n1ı'·ı h·ıı·p ri gibi hareket etmiş ve kahveyi, bi- nin fü;~föl<' clönmedıği bil irilmckte- zet i, Ruz\ ltiıı yeni japon elçisine 
" er· e anı c e a ın ll\'\'<'ı mnnevı- • • • · " .. n: "' • f" "b • k ' -1 1 · 1ınından da siyaset bakımından dl\ : . el . - ı 1 1 d ~ -Dcvarnı 4 ncü sahifede ze en ıye gı ı oa atmıı ardır. Bı - clir.. . • söyledigi ,lo t..ıne- sözlere rağmen, A-
l>'ır b" .. .. ' • r~sının aımn spg nm ~u un ugunu __ - naenaleyh vapılacak i•, tecrübeden N lı lr. (A A ) C<'nubı Af ~ 

utünluk teşkil ederler. Balkan _ Deva'"' .ıt üncü &Ahıfed" _ de 1 k k h . "" t 
1 

nyro 1• / • • • -k ~h - merik:ın - fopon münasebetlerinin dtl-
de ı .11 1 d L . , _ B C l"' / B h . rs a ara , a veyı optancı ara rik:ı hına ku\·vctkı ı nl':ırgu mm ) . i b 1 t P "f'k . 

v et ve mı et eri araaın a tam D r r - " . e a ayar )s e rı- değil, Ziraat bankasına vermek ve t bJ';'. ze me il ıı as ıca şar ı nsı t e geçı-
" Ld } (' lgl • 'J • • • • 

lln ~t, tam bir görüı birliğ' 0 maz- B lk' • • • ld" o kanaldan bakkallara dağıtmaktır. ltaly:m somnlisinde Gobu n ile jun- l'ı mıs ol: n Am~ıkan Atlanlık fılo u-
'a. bundan evvela ve herkesten fo~. a an vazıyetı 77zrze ge l Bu hususta vilayetin, beled'yenin, bo ıırasındnki köpri.ı. dubarlnr ve tel mm geri nlıııın:lSI olduğunu ~nzmnk· 
La zarar görec~k olanlnr biz~at ~al. RADYO GAZETF..SININ BU HtJ. Sabık Bnşvekil B. C'<'lal Ilnynl'. bir il~tikarlaA mücadele ko~iı~onunun ".e orgu }>(>kesi tahrip .edilmiştir. D{- ta ve Ruzvdtin j:ıpon •)çisinin muhte-
l ~nl.!laı-~ır, D~n!~ın bu ~0. csmde 

1 

SUST AKl MUT ALEASI fKlNCl kaç. gün. k~ılmnk (ız<'r<' dün nkşam kı- dığer alakadarl.arın ıımdıden tedbır ğer bir filo dn Merka - Burd ra \·olu mel wkliflerini r<>dd<:>tmesinin beynel-
u hu, aulrinetı, ıstıkrarı ~akım kıl- SAHIFEMIZlN BAŞINDADIR. zı ıl~ ~ırlıkt-e Ankarndan şt:·hrimfzc almalarını beklıyoruz. Ozc>rinde motörliı mıkli~·:ıtı bombnrd1- milel pek vahim bir \'azi.ret ihdrı ede-

- Devamı 4 üncU aahıfede - gelmıştır. ** man etmi~tir. ceğini ilaYe etmektedir. 
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•• :MEMLEKETTE 

Salihlide 

ARADA SIRADA 1 • 
cır, 

• • uz 
Mahud Milyonl~~ 

Elde mal kalmamış gibidir 
Balk.rnlardaki y oslavya su) İkinci vaziyet Yeni mektep ve seglibın 

vaıh !'t, dirnya ug - ~c~~t~~.yaclı~lma~~~ tesı·rıerı· 
dkurını aliılrn- . 
dur eden en .c.- ha bag"' lıdır lnr . bunıya kü~-

İ hracatçı ve idhalatçı birlikleri umumi ka t ibi B. Atıf inan dün lstan
buldan şehrimize dönmüt tür . H a ber ald ığımıza göre lstanbulda yapı
lım müzakerele rde son 3000 ton incir ıatışı , İngilizlere değr= J, A lmanla
r a yapılmıştır. Son satışlarla lzmirde bir üzüm ve incir meselesi artık 
kabnamıı sayılmaktadır. ihracatç ı birlikleri id a re komiteleri, dün öğ
leden sonra bir likler bo.~nasında B. Atıf inanın reisliğinde müşterek b ir 
toplantı yapar ak 1940 bilançosu ve 941 büdceai üze rinde müzakerede 
bulunmuş ve bilanço ile büdceyi k a bul etmiılerdir. 

Radyoların verdiği bir habere ~Ö·;· 
Baltık denizinden Karadenize ve $1111 

1 
sahillerinden Akdeniz~ kadar uz:ı!:ıı: 
Alman kuvvetleri 225 tümenden ı_ 1 retmiş. Bu kadnr geniş sahnya dngı"· 
mış olan bu kuvvetlerin. Alman pr o
paganclasına hfılfı bir tehclid silahı r· 
la bileceğine ihtimal vermiyoruz: ge • 
çi, lfügünc kadaı· sırf kor ku ile nı~ıtlı; 
leketlerini müstevlilere te.;;;Jim ve ,ee
kurşun atmadan i~tiklil.lleriııi fed:ı fı 
den milletler az olmadığı gibi, ..Aln1~et 
milyonl:ırının, namağli'ip bir kuV\ ıı· 
olmadığına inanarak gürültüye Pil· 
buç bırakmak niyetinde olmıynn 11\ 
!eller ele eksik değildir. Bu milletıcıt 
gösterı;ceklcri karşılıkla Alman n1° (, 
rize kı tahırının, muhtemel bir ''ıt~. 
yette hangi canibe daha evvel koş.ı 
le~ğini ve ne yapabileceğini zı111ı·1 

hemmivetli hfı- liyetlı a 5ker yıı- Salihli, (Hu~us'i) - Çayların laş-
<lise ~lnrnkta d ·- mı:?tır. Bunların ması neticesi olarak .\I itatpu:;a nınhal-
vam ediyor. Bal- :•00-329 bjn, ha~" lesinin yukaı·ı k ısmında yı1olmı ve 
kan mesele i bir Romanyada ne kadar ta lngılter_eı~ın znrar gören meydanda kalan fakirler 
k: ç kı~nın ~yrı- Bükreş sefırıne Kızılav üırnfıııdan tamamen isklin e-
l A lman askeri var? göre 3so bin tah- dilmiş. \'e evıerinin de tamirine uaştun-

B. Atıf İnan, son satış lar hnkkında idare hey'etler i azasına izahat 
vermiştir. ır. 

Evvela Yugo - miıı edilmekfo- mı tır. Bütün yardımlar Kızılay bra-
Im· nazırlarının dir. Buraya hü- fmdnn temin olunmuştur. ah kemeıerde Berg .. tgndendeki A lman tahşidatının se· cum ve bombar- Kızılay şubesi reigi Nuri Ulaşın 
e\ alı:.ıti te kil(e b . / d" ? dıman tayynr~li!- fnaliyeti takdirle karşılanmaktııdır. 
1 -~· .' Yugo ·lav epferz ne er ZT • ri de gelmiştır. Salihlide halkm teberı·üleriyle iuşa 

< eg 1 
• J t kt b' ahsa 
l · b h · t · · t başh ı Köstenc" civnrında bazı \·erler mayin- o uııan or n me ep ına~ının ' .,.. P 

g. z.ete eı·ı u u:su:; a neşrı)a n • - · .. ~ , ' '. · ~ .· .·, • t • aksamı da bitmiş, sı\'a:-ı kalmıştır. Ö-
mışlar ·a da g<.'rek bu yazılar ve ge-Jleıımı~tır. ı.u tah<Jıclden ıkı ıı\a)e çı il 

1 
k' b 

1 
t d . t 1 -zo çr z · " · ı t n muzc e ı seue u ı·ac a e rısa a oaş-

rek..;e Yugo. im devlet aclamlarımnı kanmış ıı·. lanacn "rı umulmaktadır. Sa.lihliden gösterecektir. o-
:sözl.eri ~übhemdir. Ve Alman devl~t . 1 - Al~an ka~:naklarınd:m . gel~~~ 'ru;gu~lu orta mektebine cle\·am eden 
mlamları~·le Yugoslav na.zırla~ının !:~y- ı7:a~Jard~r. ı.~ııııa gore. Almanlaı ıı~ gı 180 kada r talebe tle gelip gitmekten 
riişmelerı hukkın~a sarıh bır mall!.- rıştıklerı rnucadelt de Rumen petı olle- kurtulacaktır. ın h • em es Bundan dört ay evvel İtalyan 1-'~1,. pag-:ındasmın, (seyyal) İtalyan orıw 

)arı hal,kıııdaki yaıılan ve bu ordıll\~' 
rın, ı)ek uzaklardaki hedefleri için 

1
• 

laklarımız bir sürü laflarla doln1;ı1ı1e
mı idi? IJalbuki, iş filiyuta inkıl~_P dJ 
dine<!, Yaıiyet büsbütün tersine doll .• 
ve isti}. lflllerini müdafaaya azmctlfl~ 
ohm milletler için milyonların kı) rıı 
ti olmr llığını bütiin bir dünyn bir ı-eı 
daha giırdü ve anladı. 

m,ıt wrmemektedır. Dcvle.t na!l'lı~~ rine ihtiyacı vardı!'. Rumen ~trolle· Bu sebeple mekt~Lin biran ev\·el hi
"öz ı;Ö.} liJ en Kloadet, Radıkal hırlıgı rini İngiltere teh did et~ekt.ed 1 r. Gc- tirilme:si istenmektedir. \'uziyet vnli
topln~tı ında ?u. seyahnte temas erle- neral \'ayvel ordu ~ .Afrı.kada serlıe~t miz n. Fnik 'rüı-elin ue nazarı dikka
r •k ımyle dem ıştır: kalcltktan sonra lngılızlerın burada bır tini celbeimiş ve binanın ikmali ;çin 

- Yug?:.lav dev!et n.d~mlarınm ~u cephe açarak Rumen petrollerini ~:~h- zaman, zammı maddi ve manevi raı-

Diğer biri de mahkum oldu. Bir kadlnın 
rızası hilafına evine giren başka bir 

suçlu da muhakeme ediliyor e) nhatlerı ehemmıyetlıdır: Bu ~e'.!ı- rip etmeleri geniş bir ihtimal dahılın- clımlarda bulunmuştur. 
hat Yugo. lav) aya. sulh temın ctmıştı~" dedir. Son in ant için daha e\'vclki t.c-

\'rC'm~ gaze,te,,ı ele lıu husu:;ta .. bır 2 _ İkinci izah; Almanyanın ital- bcrnılerin~ ilavcwn aşcı Kamalı • fos- Torbalının Arslanlar köyünde lü \inde uyuduğu 1>1rada Aptul 1alıır. evin 
nt.ikal7~nncle "\ u?'o. rnnın sulhcu c- ,·ava yardımda bulunma;:;ı için bu bir ta fa namındaki vatandaş, 200 lira kıy \'aşında HaV\'ayı evlenmek mnksadile 1 k;.pısını kırarak zorla içerı ı~irdi{rini 
m llerındeıı btlhh ı .! şunlaı ı yazmak- ha~ırlık devre.sidir. Bu tezde ı ·raı· e- metind!! arabaı:;iyle hayvanını Lu işe ~orla kaçırmak ve yaralamakla ı.uçlu' sö:;leınis, A ptullnh vaka) ı şöy:e anlat- l\ a mi O R Alı 
tadır,: denl"ı"S~ İngilizlerdir. yeniden tebcrı-ü etmiştir. Ktındiı:ıini Yaşın· ve ona yardım etmekle suçlu mı?tır: 

c 1 ugoı-l.ı\'y: d ,, Jet adamlnriyle . t 1 'k 1 ·'z S,•ferin muhakemelerine dün şehrimi;.: - Arkadaşlarla birlikte ve Ayşe de - v ~, 
llitlc>r millfıkatı etrafında uydurma 9qunc~ı vaziyet Ell;1garısta~. m~~- e ~~~be~~·~;;r~ devam ohııımaktadır. Ağırceza m:ıhkeme,;;indc dc\•:111-ı edil- dahil olduğu halde meyhanede içki iç- l H_ALK DİYOR K_İ 
h.ıberleı· çıkm ılclı. Bu yalan haberle- le.sıdır. J,uJgarlara gelıııce, bug{ın ~ .ıl- 11 . 11. •• k" , T'k . , ·por kolları miştir. ı ik. '011ra Ayşe beni e\•ine davet et- _ ~ 
riıı hedefi ulhiı ve Yugo.:Javyanın ;ş. nız Bulgar hükumeti ile Cumh~rıyet '

1
• ,c•ıl lno~ıcsuı·".11.ı,.. ,\.~ ~ Mık· ı:;ü 1:1,1 Ymmr, kızııı kendi rızasiyle kar.:tı- ti, gittim. Fak:ıt Ayşe, beş liramı al-

. . l l lA l . . hük. t' d kt,..dilen bıı· :ı.n mevsım t o•' ,, " c =" =-< • " • lı . ı. l t• T, k } b• k•• tırakıy)e mru ma:-;ı azım o an yem nı- umc ı aras~n a a " . . ' - 't\'hrı tcrti). etmektedir Gec;en haft:ı ğını. zorla ka<;ırmaclığını. lnz1 yarala- <lıktım sonra enı ı\:tpu ( llial'I et ı .• ,. s a çe e ı o-
ıamı yıkmak içindir. . J,~ş!11.aııın metnıni vermekle,_ıktıfa .~~e- Ha~ı ll ıdır kıi,·üne bil' siİrek avı '.'Upıl- Jığı hakkındaki iddianın da uyclurnı:ı \'t: zurl:ı giı'ıııcdim. 

Bundan çıknı ıl:ı.e< k bır şey varsa bılırız. Hu anlnşmada sulh un tak .. 1) e- , 1 . ·ela dokuz clomuzh bir '·:ı.- •ıl<iuğunıı söylemiş ve cltımişt!!· ki: :\Inhkcmecc ş:ı.hidlcrin dinlenmesi • 
o da Yug0:slm\anın sulhü pek fazla si. iki milletin samimi arzusunu teş- mış '~.1 ~

1.~ ·~; ' .. şt"'. \~u 'l\'a' 60. a'~,'cı _ Hadise günü jandarmalnr. kıl'.: nıurnfık görülmfü~. muhakeme, başk.ı ii v'aziyetJ 
. evdiğidir 'dl etnıt•ktedir. ~·a~n 1° ttı n! nt~ll uı. ' ' c\·imdt•ıı alarak babasına tesJ:ııı etti- bır güne bırakılmı~tır. · 1ştırn, c mı-) ır. 

Türkiye ve Balkan isleri Hilr Fransanın fikri Trakyada ~~~;uKş~~;.~1 yaralanması, ondan :onra 

1 
8eferihi:;arcla Tepecik köyiinde )fon - MANiSA V'LAYET'N'ff 

-Bo. t·r~f1 l nci ~hifede - -Dnıtar fı 1 nci Sahiled._ Diğer suçlu Sef•'r de kızın knçırıl- JJ c1· k Al' IKKATINE ""' K '. ··ı ·· k t · d h' 0· ı·k · ı d - med kızı -ınm ıyeyi açır:rn 1\< NAZARI O -k.ttına nçıkça gu' enmeğe başlamış- cağını zannetmek için sebep olmadı- O y cu U , ve erın er, ı!rnsm a ıç ır :ı a ası utı unma ıgi- ~·ardını eden Hiiseyin Ömerin Ağırcc- . t, 
lııı dır. Belgraclda ise vaziyet dikkat- ıh 1ngiltered_ nınlfımdur. Yegane teh- l k · l · 1 l, kız la rafının kendi..-in~ öldeden beri zada temyizin nakzı ü:r..erin-2 cereyan Mauisanın 1 hakçelebi köyii ıh 
ı tl ı ı...;ı edilmekkdir. Yugo .. Jnvlar, <.lid .,udur. Almnnynnın Irak petrolle- arıcı 1 lŞ erı husumet beslemeleri yiiıiin en iftinı eden muhakemesi netice:-;inde yedi ıty, yar he.) 'etinden aldığımız bir meJ<ttlı 
'tııdı'Jc>r'ıı" kar"ı giri:ıilecek bir ta - rini ele gec.irmek ve .Mısıra hücum Edı'ı·ne. (Htıgu:-;i) - Haftalı11·cl,ın "tfil,Jerini .öylcmiştir. · k ı · · t h ı t den·li,·or ki· " '" k . . . d - , l Müddeiumuminin iddia'füli sei·dct- 1 :> f~Uıı h:ıpsıne araı· Yeri mıştıı·. a u :ı -a en ı ,, . ·ı 
arruzn k.ır1'ı ko~ mnğa ·arar veı mı - etmek İ"İn Türkiye üzerın en geç - heri Çanakkale ve Tekiı <lağıncıa tef. Biz 1shkçelebi köyü zürralnrı~, 
)erdir. llitler bövlc bir taal'nız:ı te - meğe teşebuli~ etme i, buna Lıinnen tişte bulunnıı genpı·al Kazını Dirik nıe!li \'C karnı· i.cfhfoıi içi:ı munakeme I\. ahkfımiyet Uzun . nelerden beri ezici bir ortıl' 

k · l'"t" k t ı k · , .. 1.· · · d d :!4 ı:;tıbnta bırakılmıs.tır. . d'kt 9.,5 :-ebbu tmi\'Cce ·tır. ,u un tt\'\'.? - Tur ·i,·rnın ro u uırmcı erccc c Eclimcrc dönmüştür. • _ . . . . , çılık dc,·re;.ıi geçır ı en sonrn " 
l · • l · 1 1 'it · l 1 h • · l' h · <l' F' k t b h a U · "f tt' 'l' k' d - \'al' • ı.~ll.ı.t~rdı·g·'' (l\'ıı.1• ı.nşaatı ıçm bele_dı·y~ 11e. 'ıııı\n ht'l'kt~ımetı'mı'z l)ecleil"rı' .. 111i c ·ı ve t: V\ a· ,, en\ • ngı er~nıı t' emmı\'e ı aıı ır. a a u av. - mıımı m u e ıs e ·ıı· ag ısı • • , . _ _ _ _ " . ., 
k.ushınd,; ~luı maktadır. 1 lide ını<rıfcleı· o kndar muazzamclır Salim G üncloğanıı; n~i~liği altında T!ucnrln. oturan Ayse Ka:·:.ı1t~ni$ aılın- ten~ızhk nı ,ılıa}aı •)le ~un~ t~şı~_ak. su J,assntnn verilmek üzere hcl' bıı•ırı1 

Muh, rrir. Britanymnn Halhrnlar ki, Tliıkiyc Lliylik Britanyanın ve toııl:ıırnıı V.? dört gün devam eden ı. genç bıı·. k:ıdı~ıın nzası ,u afııı:ı ge- ~etıyle nıemurwct v~ızı~esrnı su.'.''4.tııı~:ıl aı çok toprak dağıttı. Biz dt~ l~iilıı 
~ıy:.~..!tinden bııhs ilC' diyor ki: 1 kendiRinin lla\'asına ihanet etmedik- (Kiiycülük kongresi) ile (Trakya \'e- ~" 1zo~:a1 evıı~e ~;rnı~kl~ ;;~•;zıı~ıı~, 1 sabı- 1 tıı~ek l e. mnzn~n .. ll€leclı.)c temıılık. ı~- kuV\'ctimizle toprağa sarı1dık. f t11'11~ cBu İ\ a t on hıidh;elerdP.ıı .;;on- çc bö~ le biı' Alman teşebbüsüne ih - teriner:l"r kongnc . ..,i) enctııneıılerini n 1 · c ımc.c og .~1 • P 1 ~1 • 1~1 : ': ,)lltın ler~ e~l~ı. mı.ldılru R .Hasan Fehnı.ının !):Hl sonlıaharındaki yağmurlar, p:1ıı1 • 
r.ı daha açık olarak göriilc>bilir. Yu- • ıimal \'t>ri lenıez. Tiirkiycnin azmini, ziyaret etmiştir. ıııuhrıkeme~ıne duıı a:' ıy~ ı ~ın~~ "",~n nslı,,·c ı~ııı7,ı cezadakı. muhakemesı .so- mahsullerimizi çüriittiiğii gibi ~)10 
11,ın tebliğlrri İngiliz vardmılar·nı Berlinde, Londracla ve )loskovada Kövciilü k davasınm Tıakyndaki \ mHhkcmeks~~de1 dbev

1
am ec! \lını~tıı · I a- na ermış, uç ~ıy hap.sıne karar verıle-ı afeti ele gerek kuru mah:;ullcrimiı •. g 

bildiı rnektedir. Bu ynrd;m şimdi ha- pek iyi bilinm<!ktedir. Hitleıin 1\Iezo-ı ~e\-ri 'tnm lıir i~~· ·:. P ve l'll pratik 'a<'ı m"'' ·ıınc e u uııan 1 ) ::ıe, gece c- r k cezn..;ı tccıl olunmustur. 1 r<'k gö\ ri ve her ceşid mah. uııcr~ 
\ aiard,1 olmaktadır Fnk.ıt yard1ın \ ııotnmyada bir .~ergilzeşte ntılncnğı y~ldan yüı·Um .. teuır. Dahiliye, Zi - ıi mah\·etti. Köy halkının ytizde ·~r 
mahh·ct:ııi th,\ in Yunanlılara aid - hiç bir tnrnfta zannedilmiyor. Al - raat Vekfıletlerinin verdiği dire1\lif DCl•r iti gazı• O lnt• m aım k ı·,ç ı· n 1 çok fena vnziy<!lte kaldı. Bunun tıı~ 
dır. Ye Britnnyn Yuııani tanın •?!<.:p mam.·an n Bizerteye doğru bir dar- ile Manrif \'e 1ktısacl Vekaletlerinin ne hükumet. valimizin alakası ile lı 

. 1 
edeceği her y: 1 ılımı ~ apmağa haıır- beye t.e e~UÜı> etme~i. Şimdi dnhn zi- kuı·s)arı \·c köyciiJük cn.:;titii)eı·i hak- 1 A e ı e bı"rı•sı•nı• vuıuıuıar ynrdım Ohırnk tohumluk \'e ekıJl 
dır. . . .. . . ya<l~ ımka.nsızdır. Zıra AJ:n~nlar kında programlar hep bt~ ~011r,:ıe ~ ve p 8j mese eSI U buğday verdi. b 

Royler muharrırı, Turkıyenın \':>..- Afrıkadakı Fran ız kuvvetlerını ten- ]erde konuşulmakta ve bütun l"'leı Ekmiş olduğumuz mahsulleri . 
ııyetinc t<'nuıs ed rek yazısını 'Jll ,.ıı_ ı-:ik etmekte olan r.. Yeygandclmı çoK: plfin içine alınmaktadır. ÖğreniJJiği- B~rgamacla Zeytindağ nahiye:ıine \'Ük bir >ereketle idrak edeceğimiz•."' 
retle bitirmektedir. c:~kiıımckteclirl er. ne göre konu~maları ba;;;tırılac·aktır. TÜRKMENOGLUNUN BlR bağlı Y~niköycle ::\l ehnmecl Alııtosun . ?m·orduk. Yazık ki sağııak haJfn<t~ 

cTüı·k milll'ti, ..;elfıhiyetli akf..nm Edirne, (Ihı usi) - Trakyatln .ıoo Kadir Üıçobanı eı>ki bir katil yüziin- vı{ğınurlar v-0 kum çayı biiti.in mnhı;' 
razetesi tartıfınclnıı da bildirildilri gi- KALDIRIM JNŞAATI fenn i ve 600 kara kovan ..;ahilıi olnn TAVZiHi ıleıı intikam almak mak:;adi~·Ie tııban- İerimizi silip götlirdükten sonl'l \ 

lıi, Cumartesi bc·y~urntının arkao;•nt;n iki arıcılık kooperatifi K:ı.ralııg·,1 \'L ca kurşuııiyle yaralamıştll'. Kadir Üz- münbit.. tarlalarımızı ela kum deı ,. 
· \'ilfıyet umumi ınecli.siniıı geç:.ııı b ı h "ft' s ı t birle~miş bulun~.ak~ncl!r: Ti.!:.-kiy~ Belediye daimi encümeni, dUn öğle- ~hırntlıda .kunılın.tış ~·e 1.ı~ri~iniı! 11~- gilııkii eelse hatiplel'inin gazetenizcl...! ço anın yaı·a :ırı atı ır. •uç tı u- ..;ıııu <;evinli. ( 

Halkanlardn ulhuıı ıhlalıııe lak;..~ d den soııı·n Ur. Behcet Uzun reisliğin- zamııame . .:ıı unıumı mufcitışlık<;<• l:t::ı- intişar eden kısmını olhı<lum . .Bu :mı- lulıııııştıır. Bir kı.f.lım toprağı kazıdı. iç."ı·i:.l, 
ı,:ııamnz. Haıır. bu~~nn~alıy_1z. Tür -1 de toplnnmış, yukarı mah allelerde dik. oluıı.mu.g ''.e ?iğeri ııiıı de muanli'- da İnciraltı plfıj ve gaıino:>unu fuzu- 0 100 kişinin girebileceği çukurlar :!1~, 
kı · ha7:ırdn.·~ \ e 1 ~rkıyenın . n:r~·:l -ı bazı solrnklnrda kanalizas~·o? ve kaldı- lı·sı,ııe gıl'isı:mıştır. . . " .. · . _ len işgnl ettiğim ve şimdiye kadar on ZA BJ1ADA dana gelirdi. (v) seneden beri inkr·, 
:nda ~;ıtaıı.} .mı~ .do.gı~ Akdenı.7; ~ ~"- rım inşasına kar.ar vermı;?br. Bu me- . l.t! ~enekı ~~ıc~_lı.~. h,u•kctı:. ııı :'.e _ p:ıra \'ermediğim zikreclilmekteclir. ..· ---;;·-·-·-·---·.. ta ol:rn lJağlarımm;lan da e r kn 11 

J ı mu.ızzaın km \etı \ ard.ır. •~·•·~ .ı - ,·anda bazı beleclıvc :.ı. rsalarının da sa- rımlı oluı:;u koylu) u ı)(k se\ ınd.ı Şahsının . 1., t' d Jn .1 inle ·ış•ıt•ıdal i dı. . 11 
b . d hl ''ht' , .. ·t •• ' · .; · lı .. · · k ·t:f • aıcneı oa.):s .• ••o ' B 1 " t · ,. d'bh kit H 'ftc;'" nın ır mu a a e. ı ı ıma.ı ıı::C> oı a- tışı yapılmıştır. mıs.\'e u~t~n u.ıeıın° ısı oopeı·.ı: - tavzihin muhterem razetenizle derci- u nası muş erı: ;;>ım ı a ar ya· aşı. er çı · 

cl:ın kaldırılmı~tır.> leştmnek ıçın zıı·cıat hnnkrısıııın kıe- ni ric·ı ed .· g Hasan oğlu Ali ve l\I uammer oğlu bi bi:t. dl' tarlalarımız bn,,ına k~Şll~ 
I>e~ li l\Ieyl gazete .. inin Sofy:t mu- di ine dayanan bu cenıiy"t kurul. - 1 _' t· eı_ımh. • h·ı""\...~ mu"du"- elim. İkiçeşmelik cad de. inde Şe - isterdik. fakat hu araziden şinıdı l<b 

. . . b" b"t' k . .. k . ·ı ı t zmır usu ı mu • ~-U\.: • h . 'd k . k' . h halıirı ı~e vazıretı us. u u~. a ı gor m~ştur .. !~.U hım:. t•t g<'lı-, ~t: ~;e;: ~: · riyctivle :ıkcletmis olduğum mukavele- ıııuelin mey aneRıne gı eı c ıç ·ı ıç- çayı :ıknıaktadır. Ve bütün sa n,, 
1 mcktedır. 'Ru nrnhabıre gore. Bıı. - Ögı endıgıme g•l.ı' umıımı mnf,.tt·:;ı- ele m. . 1 " . ·b , ,..s,•·ılarln 1.e- miş ve içki parasını \'ermemiş, Şemo. göl ve kum deryası halindedir. h 1
• 

· d b' 1 h .. ··1 kt d ı·-· · t ı~ ' 1-c1<10 k n·1 ' ccu ı uıı, c emıı aı- "'"· • ' • u ı· b' d b J ,.., . O k •t\ ştı cl•ı b · ı t k ktığ btı garı 'tan a ır ·~ a goru n;e c ır. ıgın zıraa p ~ınınc,·ı 1. • •).v:ı • raber noter hu:ıurund; bana ·tesEmi e rn ce ın e u unan ı :> ·uı • çayıııııı oy e ya a sız a ı . 
Almanya Hulgnnstnna gırıneclcn cıkmak hedeftır. fürnu l ı::ın de ıkhlll ı f;'ırttır l\I . t· "m oldu~undan almı·tıı·. Şikayet üzerine suçlu tutul- marnla (7000) dekarlık araziden ı~ 

1 'r" k' v 1 ·ı O O ti l ·ı 't l 1 k'·ı 1 "' · • ecuı na .ım.. g • t f,0 c)""C ı'ınk.··ın )'oktur. Çok feıı:ı \'l1 el ,.,.e - ur ıT3ve 1' e .' rgos av~a tı e. :~!1- ı BUG NK PROGRAM ~aı~ .a!·ı :c 1~c adı t mu(' kıt~~r ı i}~ 1 hfila W:sliın muanıele~i vapılam:ımışt:r. muş ur. " .... ,, 
aı:;acagıııı , u .garı· ana va e tııı: ır. S,OO program, s.o~ ajans haberleri, rı ırınc ı p an .ı . utu m:ı : fil. ıı·. . 2 _ lcar bedeli gen~ muka\'ele mu- Bıçak tatıyanlar: \'ette kaklık. 

1 
t' 

Bulgar kra.ı ıle e'traf!nd_~ t?planan 8 .18 müzik: Hafif parçalar (pl.), g~ııe t>V\'~ I .:-ı t acal'l.~::ı.ıı.ı gıt_ın ı ı, o\,,~ı cilıiııc~ teslim tarihinde baslırnc:ıktıl'. Lale . in em asında Hamdi oğlu Ah- • Elimiıckki çift ,.e yaz hayvıııı 1
1 

nulgnr vataııpcrverlerı Turkıyc ve 8,45 fl,00 C\' kadını - vemck listesi. 13 muallımın her t)!l'l kcndı h:ı,,J:ıı:- .. 2:-00 r .. . t min· t"' · ıİ· "t 'ı , .. - nıc•diıı \'(> Eşn>fpaşa cacldesindc Sa - nıııı s:ıtııınkta de\'am ediyoruz. Hl'.tı·, 
Yugosl~vyan~n .vaziye'U~rııiin "'arilı 12,ao program, 12,33 ~üzik: Türkce n~ bİı'e~. kı~:metl~ ö.r:.ı.<'~< \'c pi':. tik bı~- tır~·lmış v~ 600

1 ı1j~~: i~ar b~dd1i'i1;~hsı~~1 kir oğlu Ga libin iizerlerinde birer cıl:lnnıır.ı yiik~ek makanılıırn clıı~ _ 
olmaclıgını bıldırmekle~ır~er. d h plaklar, 12,50 ajans haberleri, ı:;,05 gı \'e "1~;1' sahı~ıı o~: 0 t!lwn oı1mu.ş- edilmek üzere idare tarafrn<lan nlııı- lııçnk buluııınuş, zabıtaca müsadere nrnnızı ic':ıp eclen teclbirlel'İn ulııınııı 

Sofyada !.t~~an~·~ hu u un.a a- .Müzik: Tiirkçc plaklar programının )ardır 1 b:ıh:ıd.ı ectıı·n,.:l~ lvp.hı~.ı- mıştır. Bu r tle :1 100 lir:ı tcdi\'eerlil eclilmi'tir. nı rica ediyoruz. ,... 
zırlıklar goruldügu. 'Rulgarıstanm devamı, 13,20 14,00 müzik: Karışık cak ohm tırıcılık ko'lqrcsın~ huııJ:ıı ın i t' su c · Sarkıntılık: r-------------- 1 

bu hafta bir istilava hazırlandığı hepsi v.• Aıık .. rackn arıcılarla zira:n m ~ ır. 
1
,
1
•. . ··t hh'<l Lale sinemasında Ahmed oğlu Ah-

. d' .• program (pi.), 18,00 program, 18,03 "h a· 1 . d d 1 ı. 111• 'j - aJ ve gnzınonun mu ea ı i 0 k 9 ., d II . I/ 
kaydedılmekte ır. müzik: Cazband (pi.), 18,30 konuşma mu en ıs eı·ı \:' :We'[, o :ın:'\l'n.ı' . tarafından 939 senesi mayıs nihaye- mcc ; snıan ızı ~- yaşın a urı - Hamı·yetıı· Tu·· r" 

(çif1 "İlıin saati, 18,45 müzik: Çiftçi- ------ tinde iknrnl edilme:-:i meşrut O.en hft!a yeye saı kıntılık etmiş \'C tutulmuştur. 

1 ""' Hırsızlıklar: V. . CE (YETi KO 'GRES nin aati - köy sazı , 19,00 müzik: Pi- K Kaçıranlar bu inşaat ikmal edilmemiştir. Keyfi- KPmerde Sfüeyman oğlu arabacı • • 
yano r.e itali - Ferid Ştatzer, 19,30 JZ yet tesbiti delfıil raporlariyle da müs- SUle.rnıaıı. bir umumi e\'de Fatma nınesı , 

Ve ... ,nı mu~ıdcle cemiyetinin sene- nj.mı:ı haberleri, 19,45 müzik: Radyo bettir. I~sasen muvakkat lrnlnılü ve b ' G " I .. t<Jt 
lik hC>.} 'eti umumiye toplantısı bugün fasıl he) eti , 20,15 radyo gazetesi. Yeniden 4 vak'a dah a kat'i kabulü ele .\'nJHlmamıştır. adında genç bir kadınla göriiştük - Cumaovaıına ta 1 o c\I 1. 

· t• b. · · B ten sonra masa ü~ti.inde duran hir ta- ft." saat 16.30 da cemıye ın mncı ':!Y- 20,45 müzik: Radyo küme heyeti - KliL 5 - Mukavele ahkftmına güre mc- karyesinde n me rhum Z enciye , 
!er okağıııclııki binn~ında yapılncak- • ik program, 21,30 konuşma (hukuk k aydedildi cuı·urı teslimi ~ıkabinde kinı işi iyece- rnk ve 4 paket sıgara ça l dığıııd:ı.n, dullah kız ı Cevriye iıminde ihtı:i.' •

1 tır. Toplnntı.rn cemivet azası istirak c- ·ı . . k d J) t g·ı·ııcl"n bıı ,.,,,.ı·ı,,,,·ı· ı'f,•ıcl,"ıı n~la Ç\.'- Kemt:'rcle 1140 ı1cı :-;okakta Ahmed b' . " !" k b" t •• ,...,etı" .ı ı mını yayma urumu a ına oyen Kenrnlpa.,.anın Uluc.ak köyiindc scj'- " '-'- ~. ' oğlu Ali, muhtelif tarihlerde llırn- ır nıne; o u r e n u un ıe• • 
clcccklerdir. Xihad Erim: cUmumi intihaplar kar- yar sntıcı Hiisanıedclin Bülbül, Hüse- kiıı~1iy~ceğ!ın. . . . him .:\l enıis Yu~uf. l\lehnıecl ve Ali- tesk il e den bir bec.ib irye rdeyi J<ııı· 

1 AYET MECLiSi .,ısındtı ,·atandaşın vazifeler i>, 21,4:5 ,.ı·ıı ],·ızı I' t k i k k 1 ııs h.c\'fl\·dııı hvzıh·ııı dercını saygı- · " ,..,, 1 ,ıı- T ... (' \f L ':ı nrn.rı anc ıranı· ac;ır' " · · . · : ' nin paııtaloıı \'e \'organlarını "" 1 . · · b' b 'bir )'e 
\1 müzik: Ha<lyo salon orkestrası (Vio- ~·c tutulmuştur. Hii~ameddin 42 rat- lannıla l'H'a e<lerır.1. _ d k 

1 
· 

1 
el 1 aya va n yet etmış ve ır eş ı (f 

\'i){ıyet umumi meclisi. bugffn saat 
l 4 de ticaret ve sanayi odası konfe
rans salonunda toplanacak, yeni yıl 
büdcesi üzerinde müzakerelerde bulu
nacaktır. 

lonist .Ni'cİp Aşkın idaresi nde, 22,:W ma l6 ·' ns,·ıııcladır. ' Murat Türkmenoğlu gın an. Y~. a anmış ar ır. de tutoı-ı 99 T ürk liraıı kızıla)' 
· " 2 'k 1~ d ----~. * lJıkılı kazasında zelzeleden ha- 1 

• • • 1,tı'' 
ajans haberlerı, .. ,45 müzı : ""a yo rap olan , e kapalı bulunan hususi lm ır şubesı vcznesıne yatırılın " ~i 

TA 

~alon orkestrası programının devamı, Kemalpaşanın Armud lu köyünde GELENLER muhasebe daire i kapu ve pencere- Ölürke n bile bir şefkat müesşe~~,~ 
23,00 müzik: Cazband (pl., 23•25 ' llnsaıı oğlu Mehmed; 15 yaşında fi'ııl- )erinden 6 tane cam çalan Ali . Koç ne yardımı düşünen ihtiya r 'ftı 
23,30 yarınki program ve kapanış. ma Gülseni evlenmek nıaksadiyle kc- Heden terbiyesi genel direktorlüğli E" k t 1 d 

' 

Çı l·mıştıı·. ınüteha:ssıslarmdan B. Naili Balıkesir- oğlu Ha an "r oç tu u muş, a Jıyı'YC nineıini te briki bir borç bilir~~ 
verilmi"tir. _ ..........::11 

<len gelmiı:; Manisaya gitmiştir. Be-y ARE Sinemasında Tel. 36-46 nnyıııclırın Buru~~uk köyünde Muı;. elen t\!rbiy~~i genel clirektörlüğii beden ~ 
t'"fa og·Jıı İbrahim Öner, ayni köv hnl- terbit-esi ve izcilik şubesi müdürü B. ...... ............... . .. ... ..................................................................................... " .. J J h 

BU HAFTA kmdıın ) l ustafn kızı 14 yaşında Fetr Vildan Aşir lstanbuldan şe. l'imize ELHAMRA Sinema~z1lda 
2 Muazzam film birden hiyc Oıümoğluııu kaçırmıştır. gelmiştir. . 

CAROL LOMBARD VE KAY FRANCfSIN GRAY GRANT Amele Sadık Fid:'\;ı adında biri de, 
ile beraber fevkaliicle bir tarzd a yarattıkl arı lzrnirin Halilrifat pa~a caddesinde 4!'1 

FRANSlZCA SÖZLÜ mımaracla oturan l\Iehmeu Arif k ı zı 
14 \'aRıııcla Mela hat gdeııi kacırnııcı-
tır. · S t;c:lular yakaluıımıştır. · 

FIAT MURAKABESi 
Vilayet fint murakabe kbmtsyonu 

l.ıugiin s:ı:ıt ~.~o ıla mınt:ıka ti<'arct 
milel ü r 1 iiğli)Hle toplanacaktır. 1 - KALB SIZILARI 

Bütiin şehir halkını .eğlendirecek ve güldürecek olan G ~ 1 
KAH KAHA K RALI BACH'in TANI A FEDOR ve CALIND de PARIS B T V . d 

nevilsü ile beraber yarattıkları ir ürke önül er im 
F RANSIZCA SÖZLO BÜYUK ŞARK FiLMi 

2 - CANIMIN İÇİ..l TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE MUSİKiLi 
~amMDıııA~T•1N•'•E~lJ~E~R~: •2~ .. 5-8 ... , ı.5;-.. P•a•z•alllır g•ü•nl•e•ri•l•3•.3•0 .. i•a•b•a•ş11la•r ....... ı ı ......................................... l!I' ......... . 

•••• , 11 .... " 111 •• t .......... 111111111111 ...... 1 

Bugün matine ler d e n itiba ren 11 
Yurdunun her karı• toprağını mUdafaa için bir avuç kahramanın v.,t~il 
utrunda n e h a rikalar yaratacağ'ını bütUn h eybe t ve azame tiyle te(ı 

e den sene uin en h a rare tli aık- h e yecan ve kahramanl.ıklarla do 1 

h a rik a la r şaheaeri - Şaheserler destanı BOTUN RENKJ.I 

VAHŞİ KOŞU 
Başrollerde _ Clode tte COLBERT - H e nri FONDA . bıJfJı 
FOKS JURNALDA • H arp mıntalcalarından ve dünyanın bellı 

siya set m erkezlerinden ge le n e n son ve e n mühı~m haberler. 1 
S EANSLAR-H er gün-1.45--3.30-5. 30-7.30 ve 9.30 da baılnr. 

Cumartesi ve pazar günleri 11,30- ve 1.30 da başlar. ı..1' 
DlKKA T: Haftanın bütün g ünlerinde ilk seanslar UCUZ HA tııf 

MA TINELERlDIR. Fiatler i - Birinci 20- Balkon 25- Hususi 30 kuru 
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18 ŞUBAT 1941 SAL 1 

1 1 
lz11 iı ik"ııci n1111foku topu "icili 

~ nı=ı mıı/wfı.lığıudaıı: 
~ U lzmirin Arapdere i me,·kiinde kilin '-u"'z-u·M-,----------- doğusu yol batısı hakkı çavuş tarlası 

Çuval -215 A. H uıüıncü J.l 50 
il C. Alanyalı 20 
29 r~. bank1ı51 33 25 
21 Davit P. 29 

9 Öztürk 21 -315 
2~1656 -2:11!)7 l 

Yekiın 
eski y~klııı 

l'. J eKiın 
... "o. 

7 
8 
!) 

10 
11 

INCIRı 

K S guııe; i topçu Ahmed turla;ı kuze}·i 
· · Kadayıfçı tıırlusı ile çe\•rili tarlo ve 

içinde bir kul~ ile doğusu dere batısı 

16 6.,-1 yol kuzeyi Husıın Nuri turlusı güne-
3.1 -·> yi Top~u Ahmed turlası ile çevrili tar-
3 1 la ve içinde iki kule idris oğlu Meh-
32 mcı.lin elli seneden beri ecdadından in-
21 tikul etmek suretiyle senetsiz malı cl

duıl;u ve kendisinin 340 senesinde öl
meside ,·eru,eti karısı Hasibe ve ev
ı;ıtıa~ı Halil İbrahim, ~'.Iehmed Salih, 
İsmail, Ş<>rife Ayı;e, Cemile ve Zeh
ra;·a inhisar eylediği köyünden tas
<likli ilmühaberle tevsik edilmiş oldu
ğundan "'netsiz tasarrufa! ahkamına 

16 50 
20 '>O 
23 
32 
Yok 

!evfikan ilan tarihinden itibaren onun
cu ııünü bu yer hakkında mahallinde 
tahkikat yapılacağından bu gayri men 

K.S. 

1 kul hakkında Jıeı· hangir bir hak iddia 
etl~n bulunduğu takdirde o gün tahki
kata gelecek memura veyahud o giine 
kadar ikinci mıııtaka tapu •İci! muha

K. 5· fızlıi(ıııa müracaatları ilan olunur. Çuval -251 
Hl5 

!J7 

528 
l2!J:J68 -

11ahl'i ~ "aılı 
Şerif Remzi 
H. Ş ~l)('s 

Yekiın 
e\ \ ~lk, ·'·ckıı ı 

1298% l'. y >kÜn 
ZAHIREı 

G 50 
7 

l l 

' 

1( 

:!!J ;)O 

66 

l:l 

l ·> .. 

K. 5 
·ıo 

72 ;)jl 

28G ton su:-;anı 
118 n. ııanlLl k 

lznıiı· lıirinl'İ ic- ((1 uıc11nırl11~ 
Oı1 ru1.au: 

Bir ÜOl'cuıı lemi~ i. Lifa...;ı içııı hae
%etlilip :<atılmasına karar verilen 1 a
det :~o Jh-ıı kıymetinde ~ynalı elb!sc· 
<lolabı \'e l ade, :ıo lira kıym?tind., 
Uşak taban halıs-ı 21-2-!141 tarihinrle 
llıüsadjf cuma günü ~aat J.l de y~ni 
nıüza,·ede bedestenind~ satılacaktır .. 
i'üzd~ Jetnıi~ U.,~ini bulmadığı takdir 
«le ikiıll'i arttırma ı 25-2-941 tarihin
de :-:nıı glinii a.rni snatte ,·e ayni y~r· 
ıl~ yapı clcnğı \"e en çok nr•tırana ihr •. 
~(lo edil~ceklir. Pata pc indir. 

ALSANCAK 
lıta.ayonu kartıımda yeni açılan 

EGE 
hususi Hastah<.nesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BİR 

E 

Her ıubeye aid hastalar kabul ve mü-
1.:nıb· ıi<;ıincii icrH 11ırnzarlu01111 tehasıııları tarafından tedavi edilir. 

elan: 
Müessesede her zaman 
foktor bulunur. Tel 2918 

(ANADOLU) ............................ , ...................................................... , ............................ . 
(lzmir levazım Amirliği İlanları; 
":. • ., •••.ı••••••••••• ••• Uıııın nı••n uıııu••••• ••••••••• 111••••••••••••••• ••••••• uıu ._ ıtıu ••• nı••••• • •••~ 

lzmir levazım amirli.fi satın alma komiayonundan: 
1 - (15000) kilo sığır etine ist,kli çıkmpması dolayısiyle 24-Şu-

bat-941 pazartc.<i günü saat onda venideıı acık eksiHme1·e 
konulmustur. · · · 

2 - Muhammen bedeli (4050) liradu. 
3 - Muvakkat teminatı (304) liradır. 
4 - isteklilerin şaı·tnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye 

iştirak etmek için de teminatlariyle adı geçen gün \'e santta 
da ManiHada askeri satın alma komi.qyonu başkanlığına 
müracaatları. 8 13 18 22 409 

lzmir levazım amirliği aatm alma komiıyonundan: 
1 - Askeri evsaf dahilinde bin kilo koyun eti 18-Şubat-941 salı gü-

nü saat 16 da pazarlıkla alınacaktır. 
2 - :lluhamııı n bedeli 600 liradır. 
3 - Kat'i teminatı 90 liradıı-. 

4 - isteklilerin adı ge~en gün Ye saatta teminatlariyle !lfanisada 
askel'i satın alma komisronıı başkanlığına milracaatları. 

4 8 13 18 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - Otuz bin kilo koyun eti 24-Şubnl-941 pazarte.<i günü 

16.30 da kapalı zaı f usulüyle ek$iltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 18000 liradıl'. 
3 - Muvakkat teminatı 1350 liradır. 

~aat 

4 istekliler sartnamesini görmek iizere her gün ve eksiltmeyi 
açma saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektup
lariyle l\Ianisa tümen satın alma komisyonuna müracaatları 

8 13 18 22 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. birlikleıi ihtiyacı için tahminen çifti 800 kuruştan 

2500 çift fotin pazarlıkla alınacaktır. 
2 - lhale•i 24-2-941 pazartesi ırünü saat 16,30 da Çanakkalede 

satın alma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
:1 - Hepsinin tutarı 2000 lira kat'i teminatı 3000 liradır. 
4 - İsteklilerin mczkllr gün ve saat.ta komisyona milracaatları. 

14 18 22 
lzmir Levazım Amirliii Satın Alına Komiayonundan: 

Miktal'ı kilo Cinsi 

215000 
55000 

2:~5000 

Odun 
Yulaf 
Linit könıül'ü 

Yukarıda cins rn miktarları yazılı üç kalem odun kömlir ve yulaf arrı 
nyı'< pazal'lıkla satın alınacaktır. Taliplerin 19-şubat-~1 çarşamba gilnli 
-aat on beştr kı~lada lzmir lc,·a7.1m amirliği ı<atııı alma komisyonuna 
m üracaa tlııl'ı. 

lzmir Levazım Amirlili Satın Alma Kom!ıyonundan ı 
l\Iiktarı kilo Cinsi 

Aclel Bir hol'Clln knıini istifası içi:ı 101! 
liı·a kı\'mclinılc bıl' ı<det 1 gör.lü ıliı
küm o~aj;ıiyle 70 lirn k.ıymetincle bil' 
Hclct A. S. E. A. nıal'kall lıiı· adet <li
numo a('ık arttırnu:ı ~-aırttiyle n1uhaııı· 
llıen kıymetinin ;·ilzdc 75 ini ).ıulduğıı 
takdirde 5-:l-9 il rar amlm güııii ~aat 
l J de İzmir PiJ•aloglu hanıııd:ı ~. tıla
tt<klır. Ak.• takclirrfe 10-:{-9.ll p z:ıl'
tesi günii a) n ~aatte ve ayni yenle ~a 
tılac: kıııdaıı daha f:ızlıı nınlümat :ıl
nıak istivenlcrin ~H) .. }177 nun1~1arJ 
""')'a il~ memuriyetimiz" ınürac:.a• 

,. 
Halia zeytinyafından ınamul 

200 Yatak kılıfı 
i 200 Yastık kılıfı 1 Yukıınıla ciııs ,.~ miktıırı yazılı iki kalem )'atak ve ) astık kılıfı pazar

lıkla Katın alınacaktır. Omer Jl.tfuharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KlLOSU 

37 uruştur 

l~ı<qrı~lilfi~z~ıı~ıı~11iı}il~a~ıı~ol~ıı~n~'~ıı·~·=-~~:::::=-~~~~~~~~~~~~~~.., 
D. D. ıfjrıllnıt 8 ıucı iflP.tR1P. l.·rı11ıi.-.;11r,, ıııdon: 
• tuhmııın•·n )xlcleı (262~0) lira oıı,n lzmiı· - ::llaııi~a haltında Emir

Hlcm ile llfurııdiye arıı:<ından ihzal' cııil tPk (1.5000) ~ı;ı. kırımı Ye topla
nı" lıa ;ıst işi l::!-:l-'J~ ı '" r'"mlıa ı:ün.i s:wl: 16 ela kapalı zarf nsuliyle 
hnıir Al8:ııwakt.ı i,lı:tm.e Liııasıııcla k ır,,isyoııumuzca ihalesi ppılncaktır. 

Bu , girmt-k i ti~enlcrin (l!J60) inılık ::\!. tmıinııtı ile kanunun ta
Yiıı ettiği \esikal:ırı ,. tek! f mekturl«rım ayni ııün w saat 15 e karlar 
komisyvn rei3 iğlne vcrıı; •l ı·i lazınıılır. 

Şnı·lnnmc•I ( 1 :ı2ı lı mukalJirıH'ç ,\nkarn, llayd:ırpa~:t ve hnıirtle 
idare wzııderiııde ~atılır. 15 18 23 1 574 

~ 11111111111111111111 tll 1111111il1111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

1 lzmir Halkına Müjde 
§§ Halkımız gayni oıhhi mahlut yağı kullanmaktan kurtuldu 

~ İstanbul belediyesi memurlar kooperatifi 
:=:: Yağ İ§letmesinde mütehassıs dolitor ve kimyageri nezaretinde := ::::::: = ;:::: imal ve rafine edilip İzmir belediye kimyahane&İnde yapılan = ;::: = =::: tahlil neticeainde formülüne uygun olduğu tebeyyün eden =.: 

1 Yemeklik ve böreklik sade gağlarını 
;::::: = ;:::: Her yerden arayınız = ;::: = 
~ Sıhhi ve nefis olmasına rağmen her 
;:::: = 
~ keseye e!verişlidir = ;::: = 
~ 18 Kiloluk tenekelerde böreklik, pa•lalık sadeyağı Kilosu 85 ~ = 
~18 kiloluk tenelceltrde 'emeklik tndeyağı Kilosu 100 kuruş 
~ Toptan alıcılar için ınürı:.caat yc:.r.· = 
~ KESTANE PAZARINDA No. 24 Şemsi Güneşliler 
~ TELEFON: :ı1ç5 müessesidir -
~ TELI<;GRAF: GÜNEŞLİLER = 
lll1ii!!l!!111111111111111111111nııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111 - ' ş rk Sanayi Kumpanyası 

T. A. Ş. den 

Taliplerin ln-~ubat-941 çal'~amba günü saat on beş buçukta kışları~ 
lzmir lH:ızım amirliği ;atın alma komi,yonuna müracaatları. 

lzır.ir Levazım Am'rliği Satın Alma Komuyonundan : 
] nt'hf•ı· kilosun:ı 3·10 kuru.j tuhmin <'<lilt·n ];) ton k:tdar kondtn·~l

lıl\ :-;rırı vaketa alınacaktır. 
•) Pazarlıkla eksiltmesi 21-2-9 il cuma günü saat 15 de Tophanede 

ist:ınbul lenızım iimil'liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
:1 - Kal'i teminalı (7600) liradır. 
.J - lsteklil.:r'n belli ~a:ılte komisyona g·elmeleri. 

-lzmir Levazım Amirliği Salın Alma Komisyonundan: 
J - B, her kilosuna :ın kuruş GO santim tahmin edilen 

kunuurnlık kösele alınııcaktır. 
15 ton kadı< r 

,, 
" .J 

Pazarlıkla eksiltmesi 21-şubat-941 cuma günü •ant 14,30 da 
Tophanede lstanlıul elvazım amirliği satın alma komisyoııuncfa 
ya pılacHk t ır, 
Kal'i lenıinalı (7:168) lira 7'> kuruştur. 
lskkJn,•riıı belli gün \'e saatte komisyona gelmeleri. 

İzmir Levazım Amirliği Salın Alma Komisyonundan: 
1 - Behel'iııc tahmin edilen yüz seksen oeş lira tahmin edile'! 200 

3 
4 
5 

adet t:iit at:ı nakiiyt· ar~ıb'!s.ı pazarlıkla sa.r.Pı alınatatt~r. . 
Pıızarlık 22-Şubut-941 cunıarte~i günü saııt onda lzmird ~ ızmır 
Jc,·aztm amirliği saun alma komisyonunda yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin edi len lutıın 37000 otuz yedi bin liradır. 
'l'enıiıınt kat'iye akça<ı 5550 beş bin beş y!iz elli lirndu·. 
İstekliler knııuııi vesikaları ve teminat kat'iyeleriyle birlikle 
ihal~ saatinden evvel kon1ü-ıyona mür:~caalları. 

İzmir LevazJm Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
ı 120 ton askeri ev.'afda bulgur her taksidi otuz bin olııp dört 

taksitte alınmak suretiyle 5-3-941 çursamba günü sııat 16 da 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliiyle eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - 'Muhammen bedeli 27600 liradır, 
:ı - Muvakkat teminatı 2070 liradır. 
4 - hteklilerin şartnameyi göı·mek üzeı ~ her gün ve eksiltme i~ti

rak etmek için kanunen muay·yen Hsaik ile birlikte en az ek
siltmHi arma saatinden bir saat ,,.,.e:ine kadar teklif meklup
lariyl~ l\I3ni~a askeri :-;atın ıtln1a kon1i'.'lyonu ba$kanlığıııa n1ü-
racaalları. 18 21 25 4 

lzmir Le,·azım Amirli(i Satın Alma Komiıyonundan: 

~il i k ta l'I ('insi 

Beher kilosunun 
tahmin ed il en 

tutarı 

Teminat 
muvakkl<tıı 

nk,~ast 

Kilo 

Nohut 
Sabun 
Ph·inç 

Li. Sn. Kı-. u. Kr. 

50 
00 
00 
00 
00 
00 
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lzmir Leva21m Amirliii Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - 200 ton odun 28-2-941 cuma gilnıl i.iğletl n sonra saat ı;; ılı• 

pazarlıkla alınucaktıı-. 
2 - Muhammen bedeli 2800 linıdıı-. 
:1 
4 

Kat'j teminatı 420 liradır. 
1.tcklilerin adı geçen gLin \'e snatt:ı teminatluri~·le :\Iunkıdıı 
askeri satın alma komisyonu ba~kanlıi\'ınıı müracaat etmeleıı. 

18 ırn 26 
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lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom'ıyonundan: 
1 - Askeri cv;af\;1 on bin kilo iı·mik 5-:l-911 pn1,urtc;i günii -nnt l t 

de pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 2500 liradır. 
3 - Kat'i teminatı 375 liradır. 
4 - isteklilerin pazarlığa i~tirıık etmek üzere ~!anisada askeri sa

tın alma komisyonu başkanlığına müracaatları. 
18 21 25 3 

lzmir Levazım Amirli,ii Satın Alma Komiayonundan: 
1 - 40 ton kuru ot 24-2-941 günü sant 14 de Beykozda a•keri sa-

tın alma komisyonunda miinaka•aya konulmustur. 
2 - Tekarrür eden fiat üzerinden Yüzde 15 teminat alınacaktır. 
3 - E\•saf ve serait her gün mezklir komisyonda görülebilir. 18 20 
lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Kom;ayonundan: 
l - 65 ton kunı ot 24-2-941 günü saat 14 de Beykozda a>keri satın 

alma komisyonunda münakasa.va konmuştur. 
2 - Tekaırür eden fiat üzerinden yüzde 15 teminat alınacaktır. 
:ı - Evsaf ve serait her gün mezkür komis>onda ı:örülebilir. 18 20 
lzmir levazım amirliği atın alma komisyonundan: 
1 - Beherine tahmin edilen yüz seksen beş lira tahmin edilen 

200 adet çift ati: nakliye arabası pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlık 22-Şubat-911 cıımarte" günü saat on buçukda lzmir 
de İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -

2 

caktır. 

4 - Teminat kat'iye ak\'esi 5550 beş bin be~ )'Üz elli liradır. 
5 - !~tekJileı kanuni ve:-;ikaları \"e teminat kat'iyeleriyle birliktt> 

ıhale ~aatindeıı evvel komiS\ ona müracaatları. 

Nazilli kaymakamlığından: 
Altıııı~nr lira iicl'eli şehriyeli knza \'e nalıi.ı·,..Jer kör birlikleri için üç 

ebelik mliııhaldir. Talip olanların i<tidalarına aşağıda yazılı vesikalarının 
asıl yeya musaddak suretlel'ini lı;ığlı;':ınık Nazilli kaymakamlığına mıi
racaııtl:ırı ilıin olunu!'. 

1 - Nüfus cüzdanı 
2 - Diploma 
3 - Fotograf -2-
4 - Son hir.met ellikleri daire ve;·a mües,;e,-.·den aldıkları bon>en·is. 

18 19 20 59R 

lzmir Defterdarhğından : 
Selim Samanın Yeni )!aliye ~ubesine olan 1051:12 lira 96 kuruş hal'p 

kazancı vergisi borcundan dolayı haciz edilen Kar~ıyaka Alaybey Ayatir
yada 17-18-l!l saj·ılı ve 120 lira kıymetindeki b:ıhçe gediği vilayet idare 
hey'eti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 
5-3-941 çarşamba günü saat 15 de vilayet idare her'etiııe müracaatları 
ilan olunuı-. 11 18 2!i 2 ,189 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 

1 -

2-
;ı 

Ş:ırtnanıe \"e nümunc~ı n1ucibince 10,000,000 ~ulct bira )İ~··~! 

kap.<ülü kapnlı zal'f u:<uliyle eksiltmeye konmu~lur. 
Muhammen bedeli 37,000 lir.1 ınurnkkııt femimıtı 2775 lir:ıılır. 

J•:ksiltmc 6-:3-911 lJt'r~embe günü snat 15 de Kabataş ta le\· az rn 
ve n1libuyrat ~ube.·dndeki alını kon1isyonunrla .rnpılacnktır. 
Şurtnaıne \"~ nüıntın<' :-;.özü grçen lt•\"azın1 :jnlwsi veznesinden \'C 
Ankarn. lzmir ba~miidürlüklerincleıı 185 kuru~a >ılınahilil' . 

5 - .\Hinakasa;a girecekler mühül'lü teklif mektuplarını kanuni ve
snikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu wya lıanka tcmin:tt 
mektupl:ırını ihtiva edecek kapalı zarflarını ihak> günü eksiltme 
saatind<'n lıir saat H\'elinc kadar me%kur komisyon lıa~kaıı!ıi{ı

n:ı makbuz muk:ılıiliııde wrnwleri ltızımılır. 

ıs 22 26 2 1140 595 

lzmir P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - f>65 lira on kuruş bedeli keşifli )Jordoğan P. T. T. bina'1nın ar

ka kısmına ilave suretiyle yapılacak bir oda ile bodrumu havi 
kısma ait inşaat ve tamiratı 9 -2-!l41 tarih'ııden itibaren 15 gün 
müddeti~ münaka,aya koııulmu~tur. 

2 - !Jıale•i 24-2-941 tarihine m ii<adif p:ızarte~i günü saat 14.30da 
lzmir P. T. T. nıiidiirliik binasında teşekkül edecek komisyon 
huzuruııcln açık eksiitme ile yapılacaiıından şartname ve buna 
nıiilefcrri evrakı görmek istiyen taliplerin müdüriyet levazım 
kalemine müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için 42 lira 38 kuruşluk nım·akkat temi
nat vermeleri ve İzmir nafıa müdürlüğünden bu işe girebilecek
lerine dair alınmış ehliyet vesika>! ibraz etmeleri lazımdır. 

9 12 15 18 439 

,-----------------------------, Yayaköyde 
Bin bir çeşid 
Bakkaliye 

.., 
magazası 

ALİ ARKAYIN 
Toptan ve perakende bakkaEy?, hırdn:ıt, kırtasiye \'e 

işleri de yapılır. 
Hariçten gelecPk her hangi hir sipari~ mfi~t~riııin arzusnna 

edilmek şartiyle de J;ahııl edilir. 

ba~kı 

1 göri> tesl:nı 

lktısad Vekalet, •... :·i umum müdürl~ğü 28 E~lül H140 tarih ve 12486 
.~o. lıı tezk~resiyle \'::ı,. !an tebliğe nazaran nıam<Iliitımız pamuk iplik ve 

knput bez: fiatlt•ri n~ağıJ ... :;Osterilmiştir. 

6000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
6000 

Kuru ta~nlyc 
Makarna 
Bulgur 
Patates 

00 16 
00 40 
uo 36 
00 23 
00 2!l 
00 22 
00 9 

67 
120 
108 

96 
87 
60 
27 oo r .• ·.ıa 

lzmir p-ımuk mensucatı Türk Anonim şirketinin İplik \'~'.er Kallı .ii.ikülü (kıvrak) 
:No. K~rJ~ Kuruş Kuruş -12 
14 
16 
20 
24 

Kaput bezleri: 

550 
585 

6M 
705 

Tıp D. 

90 cm 852 

Tıp E. 

85 cm 879 

690 

Tip G. 

75 cm 750 710 
Gerek iplik ve gerek kaput fiatlerimiz beher top için fabr''.:~da teslim 

Peşin fiatl oluµ ambalıij ve nakliye masrafları müşteriye aitLr. 

1 

Eksilmenin ~ekli Ek.qiltmenln tarih gün ve saati 

Açık eksiltme 25 Subat. 941 Salı gilnü saat 10 
Açık eksiltm ~ 211 Subtıt 1 941 Salı gtinü saat 10 30 
Açık eksiltme 211 ~ubat. 9'11 Salı gilnil saat 11 
Açık eksiltme 25 8ubat 941 Salı gUnU saat 13 SO 
Açık eksi!'tmc 25 Şubat 9-11 Salı günü saat 15 
\tık eksiltme '!HlF1t'~ 25 Şubat 941 Salı günil saat 15 30 
·\<·ık eksiltme :ı; 25/Şubatı9H Salı günü saat 16 
ı - Yukarıda cins ve miktarları ve beher kilosunun tahmin edilen 

fiatları yazılı yedi kalem erzak ihtiyacı ayn ayrı açık eksiltme 
suretiyle yapılan eksiltmesin de talip çıkmadığından eksiltme on 

gün uzatılarak ihaleleri hizalıırında yazılı tarih gün ve saatlar
da kışlada izmir lernzım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır 

2 - Teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 - İstekliler kanuni vesikaları ve teminat muvakkatalariyle bir -

!ikte ihale saatinden evvel komisyona mUracaatlan 

Kaput bezi satış fiatleri 

Tipi Eni Sm. 

36 Metrelik beher 
topun bedeli 

Kuru' 
-----

D 85 818.-
E 90 916. 
E 85 879.-
F 85 874.-
F 75 800.-
C 85 778.-
C 75 710.-
H 85 749.-

ltbu fiatler fabrikada tealim beher topun satıt fiatidir. Beher 
balyada 225 kuruı ambalaj ücret; milıteriye aittir. 



Ruzvelte yazı
lan mektup 

lngiltereyi besleınek 
lazımdır, diyorlar 

Nevrnrk. 17 (A.A.) - Tanınmış 
yüzden fazla Am<'rikalı. RPisicumhm 
Ruzwlw göntl:rclk!Hi bir nwktupla 
1ngiJtrrenin beslenmesini i:-ıtcmisler~ 
cir. Hu mektu11 her tarafta halka lnı
z:ılatılaeaktır. \'e tıu vesik:ı milli bir 
rn.ür:ıctlat mahi,·et ini nlacaktıl'. 

• lcktupta şöyle deııilmekt.,dir: 
cllitlnr, gcnıiJ .. riıı batırılma-ınchı 

ımcLki raa'i~etiıı 1 ir mukrıclclinı<' oldu 
!(unu rnkındn n !er olacağı hakkında 
hir i:kir \'er bilcn•k bununla iftihar 
edi.ror. Dir insan r.e kadar cc~ur olur
~.:ı. olsun, 111ii<lafaa etliği aile oc:lğının 
aı; J<r<mı)ııcağını bilme;i li'ızınıdır. ,.\-ı 
nlerikanın, İngiltere ic:in yalnız bir si
liih fııbrik:ısı df'yil, bir kilf'l' »lnı:ı'1 i
ç:n ıl' tedhirler alınma,;ı 1'ııımılır. 

işçilerimizin sağlığı 
Bu husustaki nizamna

me resmi gazetede 
intişar etti 

RADYO GAZETESİNDE:-;": 
Bugiinku re<nıi gazetede memleke

tin iş haptını alfıkadar ed\'n bir ni
znm;::.mP nnşrec.lilmif?lir. Bu nizamna~ 
me i <'İl~riıı sağ'lt~ırıı korumağ-a nit
t'r. ı tısad vr Sıhhat \'ekiıletlerincc 
hazırlaııınıştır. nuncla i:-; \'erml'lı yerlt'
rinin sıhti durumlan hakkında alına· 
cnk tedlıirler bildirilmektedir. Yen ' 
kurulacak i• ,-~rme yerleriyle, kanunr 
intibak eclecekler ha\kınd~ izııhlnı 
varllıl'. 

Yakıııcla gene iş~i ~igorlnl:ırın:ı ai 
nizamnamelerin mc riyeto girmesin• 
müteakip yurclıın iş hayatında rlaha e-
5aslı bir durum hnsıl olııc:ıktır. 

---x---

SAMSUN 
Tütün piyasası açıldı 
Ram,un, 17 (A.A.) - Tütlin piya

sa." bugün ııçılmı~tır. Bir kısım mah
sul, 130-1·10 kuruş üzerinden satılmış
tır. Ilir müba,Y:-tiı. hey'eti nafraya ha
n·kel t•tmiştir. 

lktısad Vekili 
İstanbu:, 17 (T.,lefonla) - lk ısau 

,.<'kili lliı nü Çakır, bugün bizzat pa
muk te\'z'ntlle me~gul olmuş müte
akiben :ıklolunnıı Lir içtimaa riy:ısPt 
.. tmi~tir. 

Rögter ajansına göre 

Ruzvelt 
Yardım layihasının tat
bikatı için bir komite 

teşkil etti 
Kc\·yurk 17 (A.A)-Ncvyork '\'ny
ınix g;.ızctc:-0inc Vaşingtondan veri

len bir habere göre, Kira ve ikraz la
yihasının kabullinü müteakip Ruzvelt 
t:ıraf'ındmı y~ni bir teşkilıit viicude ge
tirilecektir. Hu te~kilitt lngiltereye ve 
kanun mucibince diğer cleYletlere ve
rilı·r..-k nııılzemenin telir ve tanzimiyle 
ıne~ı,..,ıl olııc:ıktır. Bu te:;.. kkillün reis
li!(i için \'ilki, Kent'di ve Logu:ıdiyn
ııın isimleri Zt'kt'edilmektedir. 

Vilki Çinde bir segahat 
gapacak 

N'f•vyork, 17 (A.A) - Assos.:cli<-t 
Prcs'in mevsuk bir menbadan öı(ren_ 
diğ;ne güre. \~iki, japon işgaİi nl~ 

tında bulunmıy~n Çin mıntııkal:ırır.

ıl:ı bir tetkik sey:ıhııtı yapmnk t:ı -
savYurundndır. Vilk'nin Pa<ifik de
nizini bir tayyare ile gpçeceği söy
lenmektccl'r. 

Dünkü beyanname 
- Baı tarafı ı ınci aahif,.de -

mak için her şeyden evvel Balkanlı
lar araaında bir görüş birliğ: tesisi
ne ihtiyaç vardır. 

1 Resmi tebliiler 1 
Uzak Şarkta Lonclra, 17 (A.A.) - Dah'li emni

yet nezaretinin tebliği: 
Münfericl diişman tayyareleri İn-

gilt<'re (!zerinde faaliyette bulunmuş- J k 
lıırdır. Lonclra civnrı il~ şarki lngilte- aponyaya ar
rede bazı yerlere bombalar düşmüştür. 
tt:nsar ~z~hı:. Il~~ dilşman tayyaresi ele- şı abloka baş
nıze duşurulmuştur. 

Malta, 17 (A.A.) - Resmi tebliğ; J d ? 
15 ' 16 şubat gece8i bir düoman tay- a 1 mı. 

yaresi Malta iizerinden uçarak bom-
balar atmıştır. Bir ev yıkılmış, bir ki
şi yaralanmıştır. Dün sabah bir düş
man filosu ada üzerinde taarruzi ke
~if uçuşu yapmı,,tıı'. 

Holland<. Hindistanın

daki Japonlar çekiliyor 
Londr:ı, 17 (A.A.) - I!avıı n• ela- h s· 

hili emniyet nezaretlerinin tebliid: Tokyo, 17 ( A.A.) - A'1ı i 'ım-
Grup z:~manı bir düşman tayyaresi bun gazetesi, Singapur civımn~ nıa

ş:mnli sarki sehirlerindeıı biri ile şar- ,\'in dökülmesinden balı' ile yazdığı 
ki lnırÜtere Üzerine bombalar ııtmıs- lıir makalede, lıunla!'llı japOn,\·u \'C 

]ıll'(lıl'. Ilir kaç ev ha><aı·a uğramış, iıı- m!(cr ırenıilcr için ciddi b:r tehli
sancıı znyi:ıt pek azdır. :.\Tndcli hasrır ke teşkil ettiğini bilclirnıekteclir. Bu 
yoktuı'. yüzdPn jııponyanın Hindislaııı \'C ''· f. 

Kahire, 17 (A.A.) - İngiliz umu- rika ile ticareti sekle\'C uğnyacnktır. 
mi brargiıhıııın resmi t2lıliği: Eğer lngillcre diğer' mıııtakulal'da 

Libya \'e f;ritrcde kayde d<"ğer bir mııvin dökmekte devam ecleroe, bu-
Ş('y yoktur. nuı; japonyaya kar~ı b!r alılııku hııttı 

Habe~istmıda kıta.larımız Gon<lar tı>liikki edilebilecektir. 
istikam •tinde yürüyüs!eriıw lt>krar 'fol")·o, 17 (A.A.) _ Asahi Şim
ba•lamı•lardır. Raşka bir kol. Roclolf lıun gıızetesinin Batııvyadaıı haber 
göliiniln şark bölgesinde ileri hare-

1 
l • .. . - · t' · k' 

keti riııe dernm etmektedir. a ,_ ıgına_ g_oı·'.'· sıyası vnzıye ın :n. ı-
ltalymı somnlisinde düşmıın Culıo ş:~tıııı g~zunune alan_ Ilolla~d~ 1Iııı

l(Ölüne kadar silriUnıüstür. Kismoyıı- dıst:ını ıapoııları \'e aılclerını gondeı·
dn alınan malzcnwnin s;ıyımına lıaslıın ınek üzere tedbirler almaktadır. C'e
mıstıı·. nup denizine işleyen japon vapur-

Londrn, 17 (A.A.) - Atinad:ı neş- ]arıııın blitün mevkileri niôana kadar 
re<lilen lıiı· teblijl~ göre, Britıın.":ı hn- simdiden tutulmuştur.Bunlnr jr.pon
v:ı kuV\'etleri cuı:ıarte~i giiııü nı·indi- ;.aile JlcıllandaHindistunı arıısındakı 
~IY" ta:ıı ruz elmışlcrdıl'. lfonga.~·laı:a. iktısndi müzakereleri alakıı ile takip 
ıdU."" brn.alarına bombalul' cluşnıu:ıtiır. etm!'klcclirlcr. Çünkil i,,tikbulleri bu 
MutN'.'.ldıd ymı~ınlaı: ~ık:mlı.~ış_tır. görüşmelerin neticesine bağlıdır. 
L<ı) aı ,(~ ~d,ısı_ k:ır.ıôtndakı ,,ıhılde Bonkok, 17 (A.A.) _ japonyn ha_ 
büylık bıl' ınfılak vukubıılmu~tur. riciye nazırı :\!atouska, Siyam- Ilinclı-

• . l • çini arasındaki müt:ırPke miiddetiııiıı 
Kahve sıparış erı 2ı; şubat saat on dokuzda biteceğini 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Brezil- s:yam hükOnıetine bildirmi~tir. 
yad:ın yeniden elli beş bin çuval kahve Tokyo, 17 (A.A.) - Domei ajan
ı.snıarlanmıştır. Bu kahveler, kı.;a lıir sı. japonya _ Felemenk Utnclistanı 
zamanda memleketimi1,e gelmiş olacak ikt1'adi, müzakerelerinin yeniden 
tır. başladığını bildirmektedir. 

---~*--- r 
Arnavudlukta lrlandada 

hte dün Ankarada Hariciye Veki
limizle Bulgar sefiri arasında iınza
lanan beyannamenin kıymet", bilhao. 
>a bu bakımdan çok mühimdir. Tür
kiye ile Yunaniıtao arasında sıkı ve 
sarsılmaz bir dostluk cari olduğu 
kimseye meçhul değildir. Ayn' doıt
luk Yugoslavya ile Türkiye ve Yuna
'liıtanla Yugo.Javya araıında da 
mevcuddur. Diğer taraftan 1937 de 
Bulgaristanla Yugoslavya arasında 
bir ebedi doıtluk misakı akdedildiği 
ve bu misakın Balkan vaz'yetinin 
salah bulmasında esaslı amillerden 
biri olduğu da herkese malumdur. 
Ancak, hiç şühe&iz ki bu kadarı ki.fi 
değildi. Bilhaesa Avrupa harbi baş-
ı d R - baştıırafı 1 inci sahifede -
a ıktan ve omanya bilclı' ğimiz fu sahıısındaki hedeflere muvaffııkı;·etli Şehirler boşaltılıyor 
zavallı vaziyete düttükten sonra, 
Balkanlarda eğer huzur aranıyor.a taarruzlarda bulunmuşlardır. Av_ tay-I 

Dahlin varelerimiz iki bomba lanaresınden Dahlin, 17 (A.A.) 
her feyden evvel Romanyalılar hariç, 'bı'rı'nı· du"•iiı·mt·ı·s .. ·leı·dı'r. · · ı · · h Ik · k 1 B lk ı ı d ' ıehri ile Kılıstuna limanı a ınırı gerı a an a. anı ar arasın a kar- Atina, 17 (A.A.) _ Emniyet ne,.a. 
tılıklı tam bir itimad tesis etmek Ji~ ... . 1 yarısı, emir verilince buradan ç.e~ 

ı-elinin teblil(ı: + 
zımdı. Biz, naaıl Bulear vf!' Yugo.... l)U~man tnyy::llıeleri dün Pr•·VCZC'yi kilrnıeğıe hazırdır. Cumarteei gilnü 
lav komtularıını.zın kendi emn;yetle- bombardıman etmiştir. Eir ki~i yanı- tahliye "çin yazılanların yekunu 
ri kadar bi21'm d" eınniyetlerimizin lanmı~. zeytin ağaçlarıııcla hafif hıı- 250 bin idi. 
bekçisi olduklarına itimad etmek va_ sarlar \•ukua gelmiştir. ı.;,,~-------------,•ı 
ziyetinde isek, bu hükumetlerin de Atinn, 17 (A.A.) _ Yuııanistnn
bizim hakkımızda ayni itimada malik dnki İngili z hava kuvvetlteri umumi 
olmaları bir zaruretti. kıırargühının tebliği: 

itte dün Ankara.da imzalanan be- Buji bölgesindeki düşmnn mevzile-

Amerikada 
yanname bu kartılıklı zarurete ce - ri ilzerine şiddetli akınlar ynpılmı~tır. 
vap vermektedir. Balkanlılar itilafı- Askeri tccemmiller, inse d~polnrı, top 

Antifaşist ltalyanların 
mitingi -Baı tarafı 1 nci aahıfede - nın tam olması için icabeden son ha]. mevzileri ve başlıca ;-ollar · miit•p;;sir 

olacaktır. Fenerler geceleri söııiik ka- ka da bu suretle ikmal ed'lmiş, ar- surette bombardıman edilmiştir. Uü-
lacaktır. Tehlikeli mıntaka tuzla ilı• tık Balkan milletleri birbirleriyle tün tayyarelerimiz salimen üslerine HITLER KAZANIRSA, ITAL· 
.\fidya lıurııu arasındadır. şaımaz aldanmaz dostluklarla bağ - dönmil~l.:rdir. 

Sof ya, 17 (A.A.) - Röyter: lanmıştır. Atina, 17 (A.A.) - Ati na ajan,;ı YA DA MÜSTEMLEKE 
Bir tarafta Bulgaristan Alman ha- Balkanların birbirlerine düsmele- bildiriyor: 

zırlıkları ikfl'al edilirken, diğer taraf- rinden istifade ederek orada kendi Jurnale di'İtalya, Faşizmin Aclri)·a- OLACAK 
tan da mevcudu 600 bini bulan :10 Al- nüfuz ve hakı'miyetlerini tesis etmek tikte bile hiıkim olamadığını örtmek , 

1
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man fırkası Romanyayı kontrolleri al. ümidinde olanlar, Ankarada dün için, ltal)'anın Adriyatikte aldığı te<I- Nc\·york, 17 (A.A.) . . bin 
tında bulundurmaktadır. Roman)·acla- imzalanan beyanname ile bu ümidle- birierden bahsetmektedir. Fakat bu İtalyan ve Nevyorktakı Am_erık~n 
ki Alman a\'CI layyureleri, son günler- rine müebbeden veda etmek lazım gazete, İngiliz ve Yunan donanmaları- 1 tı;bal! ltaly.anlan.~ r?zde .80 nının ı~
d~ ağır bombardıman ve kıtaat nakli- geldiğini anlıyacaklardır. nın Adriyatikte :;erlıestçe ılola~tıA-ını tııakıyle bır antıfaşı't mıtiııg ~·apıl
ye tayyareleriyle de takviye edilmiş- Dahilde sulh, hariçte sulh düstu- unutmaktadır Bu filolar Avlom·a '°' mı~tıı·. Burada saz alan ltalyanlar • 
tir. Halen Romanyadaki Alman tar· runa daima sadık kalan Türk haricı'- Arnavudluk ~ahillerini 'munta~aman: dnn _pı·ofo,ör Snlarmin ezcümle de -
ya relerinin miktarı -!50 olarak tahmin yesi, Balkanların yukarısından doğru bombardıman etmektedirler ve alınan mı~tır kı: 
edilmektedir. Bu kuwetler h"r tarafa •Üzülüp gelen harp tehlikesini tam bu tedbirler filolarımızı müteessir et· - Eğer haı·bi Hitler kazanır,~. 
dağılmı~tır. Bunların ~ark ve cenup zamanında görmüş v~ onu cidden memektedir. lialya Alman müstemlekesi olacak. 
hududlarına son zamanlarda hareket- kendi u.mimi siyasetine layik yeni Roma imparatorluğunun bizim de· tır. İtalyan milleti mağlüp olmamış
leri görülmüştür. l.'r •ulh ve emniyet eseriyle kar9ıla- nizi. uzun zamandır eğlenceli bir ma- tır. lt:ılyanın bu vaziyetinden kral, 

Yugoslav hududunda halen 3 Al- m•,tır, "al haline ~dmiştir. Bunu gerçek ha- '.\!:u"olini ve son iki papa ve kareli -

iaşe teşkilatı kararnamesi 
Memleketimizin iaşe isleri, harp ekonomisi·) 

nin icabı dairesinde tanzim olunacaktır ~ 
RADYO GAZETESİNDEN: Ticaret ofisi satın almak, s:ıtJTI~~ 
Aldığımız habere göre, memleketin\ idhalüt \'e ihracat yapmak, meınlc ·il· 

ia;;e işlerini harp ekonomisinin ic:ıLı tin muhtelif mahallerinde stoklar 1 

daiı·e•inde tanzim için kunılnıa'l mu- 1 cude getirmekle milkelLeftir. 'hti· 
karrer iaşe tc~kilıi.tı hakkı?1ct.ıki kn- Petrol ol isi, halk ve milclafıııı 1 

1• r:ırııame yakıııcla meı·iyete gircc<'ktir. yııcı için petrol ve miiştaklurını .3 
... 

Bıı te~kilıitın kadl'OSU ~iiyle olarak- mak, sutmıık, stoklar yapmak, tıısfı~~ 
tır: haneler tesis etmek ve ihtiyncn P: *' 

Ticard \'ı•kili emri :ıltındıı biı· mii.;.. bunlar tı•rkiplerini değistirmeklt• nıe 
tesar ,.e lıir mlistesnr muavini. .{ul olacaktır. 

1 - l:ı:ıc te~kilfİtı işbirliği hey'cti Bunların beşer milyon liral'!< "'; 
2 - iaşe teskiliilı umum müclllrlil- mııyeleri bulunacaktır. Bu mıkta &0 

ğil milli korunma kanuniyle nyrıJnn , . 
:ı - Fiat murakabe müdiirltiğü milyon liradan lüzum görUldllf(U )(ll 

4 - Matlıtuıt, 7.at işleri ve şifre ser- dar ili'ıw <'dilccektiı'. 1ıir 
visleri llfilhim olan nokta, Lu ofis!Rrıle,.; 

5 - Vilıiyctler le~kilfıtı. inhisnr mnhiyc1ıi olmam:ı.•ıdır. Ot 1;~. 
Umum müdürlük, memleketin iaşe ler sad<>ce piyasada nazır rol oyna\« 

ihtiyaçlıırıııı icabıııa göre tanzim C'<ie- ı!tık, halkın ihtiyacını kolay, ııcuı 
cek, idhalfıt ve ihracat ile alilkadar bol olarak temine çalışııcaktır. bil' 
olacaktı r. Bu bakımdan yeni teşkiliit l.lumın neticesinde de piyn,ndıı r. 
nıiihinı ihtiyııc.~ cevap ,·erecektir. nu yük sahih görillecei{i.ndc şilp!JR yokl~ı 
sur>lle memleket dahilinde fi:ıl murıı- Son verilen bir k:ırıır:ı göre, b • 
kıılıesi daha geniş olacak, fiatlerde kar yerlı·ı·de zahire ticııreliyle u{ırnşnı~. 
nisbctleri daha esaslı olarak tt>.~kiliıt yıınların ellerindı> bulunan arpıı, C';(? 
tar!ıfından tesbit edilecektir. dar, yulaf ve buğdaylar da lıükU'!'~ dı 

\'ek:ücte lı:ığlı olarak iki ofis dı> satın alınacaktır. Arpıı \'e yulaf;\ 
kunılmaktadır ki, bunlara ait karar- hükumetce el konulmuştur. n 
nameler de son şeklini nlm:ıkladır. Bıı suretle hükümel, memleketiıı f

1
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fluııl:ır ticaret \'e petrol ofi~i ol:ıcak- mühim gıda \ 'C yem maddelerini eW 
tır. de tutarııklır. 

Bir kaza 
Karnı tekmelenen , 

Mehmed öldü \ 
lstaııbul, 17 (Telefonla) - Nişan

taşındıı oturan 16 yaşmda Mustafa; 
!udbol oynarken snvurduğu tekme, 1~ 
ya~ında 111ehmed adında bir çocuğun 
karnına isabet etmiş ve çocuk hastıı
hnneye kaldırılmı~sa da biraz sonra 
ölmüştür. 

---o--
Yedek subaylar 

.And içtiler 

,------------------' 
Anlaşma esaslarına 

göre 
-Battarafı 1 nci Sabifed

de iki nü,ha olarnk tanzim edilI11i;· 
lir. 

Türk_ Bulgar mÜ~terek beyıınn~· 
me•iniıı imza~ını mil

0

tenkip Hııricİl" 
Vekili B. Şilkrü Saracoğlu, Anııdol~ 
Ajıın,ınn ~u beyanııtta bulunmu~ı,r· 
dır: U 
Bazı zamanlar, küçük sebepler ~ 

yUk itler ve İyilikler yaratmııtır. ıı~· 
gUn imzaladığımız mütevazi eoercl~: 
Balkanlarda yeni karıtıklıklara b< 
ki de mani olacaktır. 

Bulgar sefiri n. Kirof da •unJnf' 
'iÖylemiştir: 

lstanbul, 17 (Telefonla) - A8keri 
dc.ıktor ve eczacı okulundan yedek ~u
baylık yapmak üzere kılalarıı sevke
dilccek talebe için bugilıı okulda me
rasim yapılmıştır. Okul müdilril ge
n€'ral Ilüseyin bir nutuk irnd ctmi~ \'(.' 
talebe de nnd içmiştir. - Hükumetim namına Bulgari" 

tan ve Türkiye arasındaki mütelı~' 
Yunan gazeteleri bil itimad ve doıtıuğun bir deıa• 
-Bat tarafı 1 nci aahifede - olan bu beyannameyi imza ettiiiıt'' 

km bombardıman edilmesinden nefret den dolayı şahsen pek bahtiY' ' 
le bnhseylemektedirler. rım » 

Estin; Pire ve Larisnda lıombardı- · . . . -ı . -ııti~: 
manlıır neticesinde 37 kadın ve cocu- HarıcQ e V~ka etı umumi k ~ı 
ğun katledildiğini yazarak diyor ki: B. Meııemencıoğlu da beyannıınıe. 

cltalynıı tayyarelerinin 12 şubat la- ı (Yakıcı bir yangın havası arasııı0' 
rihiııcleki foa!iyetlerinin blançosu. i~t~ eıen hafif ve serin bir rüzgar) 1'" 
O,udu.'" Bu cınaye!ler _R,oma kat.ıllerı limeleriyle tavaif etmittir. .4' 
uzeı·ıne Allahın lanetını cellıeltıkten -
ba.-;ka ltalyari milletini dehset icinde 1 
bırnkıyor.• · · Harici kısa haber/er 

Gazeteler; papanın tavassutu ilt> -------------""':. 
Afrikadaki 200 bin İtalyanın vatana Londra, 17 (A.A.) l\Iü~t~~-
avdetleri1 için \'aki teşebbü_~l~rle alü- ~'raıı"ız ajansı bildiriyor: dl 
kııdııı: o.ma'ktadır. Bu ~uııasebetle. Pariste kurulan parti, Ojen . 
.rnzd.ıgı bır makalede Estıya gazetesı Lo k ta af d 'd d'I ktedıl· 
!tal 1 . t . f d öt .... 1 h' n r 111 an ı are e ı me ·ı· 

.'an aı aı a ın an g uru en r<> ı- )i ·ı ·h !)37 el f · ·t t kkUlii '' 
nelerin serbe<t bırakılma$! için lngil- ·. um:ıı e} · e asıs e~e 
terenin teklifler yapmasını ve cereyan sı olmuştu. • . ıelr 
eden müzakerelerde bu mevzu un gö- .• Ro~.a, 17 (~_.A.) - Reso:ıı ~ırtıırıl' 
rüşülınesini istemektedir. lıge gore lngılız harp gemılerı rıi'' 

fından Ceno\'aJ'a yapılan bombD q1; 
man esıuısın<la 144 kişi ölmiiş ve • 

Askeri vaziyet kişi yaralanmıştır. d t· 

man fırkası meYcuddur. Ayni zaman- Filhe.kika dün Ankarada imzala· line koymajla Gaydanın gazetesi ela· naller mesuldür. İtalyan milleti, hu-
da Almanlar Sov.vet • Rumen hudtı- nan beyanname, ancak bö'yle bı'r h b k · k -Baıtarafı 1 nci Sahifede--- i muktedir olacak değildir. nu ildiği için karışma ıstcmeme • 
dundaki kışlalara d:ı geçen hafta el manaya maliktir. Bulgar kom,u ve x tcdir. hucl heııiiz tanı malfimat almamıştır. 

Kahire, 17 (A.A.) - Bir 111ild ~~ 
Len lıel'i sarılıktan muzlarip bultıO 
kral Faruk iyileşmiştir. , 

koymuşl:ırdır. Kö.tenced<'.' Alman kuv iostlarımız, İmzaladıkları bu beyan- Ruzveltı·n mu··messı·ıı· ltahan komitesi reisi Askali ele Bu tceavüzlerin, bir harp gem!si \'e 
ve !eri tah"id edilmiştir. Umand:ı namenin karıılıklı masuniyet ve em- sunlaı'.1 söylemiştir; bir cep kruvazörii tarafıııdan yapıl-
nakliye vapurları hazır bulunnrnkta- niyet icaplarına filiyatla aadık kal- -Baı tarafı ı inci sahifede- _ ltalyan nıiiletiııden hürriyet mış olması daha fazla mubtcnıelctir. 
dır. llulgar hududuna Tıına yoliyle c!ıkları müddetçe b':zden ancak son- l sev". i.•ı· alınmıştır. ltalvan!ıırın kur. Fakat bu geminin hangi üsse dayandı-

k b. ni ng !tere büuük elçisi Vayland ile ~ ' - mille k' h k"t .. te kt' harp maiznmesi nakledilmiştir. BO ·re- •uz ır dostluk ve müzaharete inli· ' tuluşu için Anglo.Sahiyonlara ynr- ır,ını a ıp nre. a p;os rece ır. 
şe l'um:ı günll AYustury:ıya yeni dağ '!ar edebilirler. i görüşmüştilr. V:ısl:ınd, bir haftaya dım etmek .-aati çalmıştır Bu yar. Belki el" müteakip harekat, İn!filiz ge
kıt.~lıırı gelm:ştir. Tayyareden, ceııu- Dünkü beyanname, Hariciye Veka- kadar lngi!tereye gid<'!Cektir. rlım, ltah·anlara hakikati öğret~cek- mileri ile bu Alm:ın g!'misi nra"'nd:ı 
lıa doğru ikrliyen uzun kollar gördüm. Jeti u_mumi katibi muhterem Mene·! Nevyork, 17 (A.A.) _ Ruzvellin tir. · geç1e~ekt1 i 11" d 
Almanlar, yakında hastahane olarak mencıoğlunun çok doğru olarak ifa- İ ·ıte d k" , .. . . H ~ ar 0 ar a: 
kullanmak iizere mektepleri de isl(al de ettiğı' gibi bütün A k ngı re e 1 şahsı mumessılı op- -0 lııp;ilizlcr, son hafta içinde 12 nda .. 

,_ ' , vrupayı asup kins, bugün Klifer tavvaresi<•lc Nev- l l " b" v • 6 d f b b d · ı ı· edcceklerclir. Rtımnn.\'adaki hngtahene ... avuran (yakıcı hır yangın havaıı JJ J ta yan resmı te •ıgı yı e a om ar ıman etmış.cn ır .. . , , .. vorka avdet etmı'•tı·r. Va•ington°. ha- · ll 
1 · Al · ı· it el ı \' · d e·-n h f f b ' ' ' " k hüctımlar, Rodos ta<~·ı•re m-~d·ın-cr ı.,e mıııı ışga ı a ın acır. ar- ~raaın a ~ a. ı ve serın ır ruz- k t' d 1 te ·ı · h ·p l (AA) ,, '' ' 
naya m~bzul mikt:mla Rus petrolü ~a )d j re e 111 en evve • gaze cı erın aı talyada bir mnhal, 17 · · - !arına ynpı!mıştı. Taarruz şimdi li-
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1 
b Or ır.T .. k' . b" lh . 1 hakkında ne di\şündükleri sualine şu İtalyan orduları umumi karargahı- manlur,·ı da te•mı'I edı'lmı·.".lı'r. Çilnkil, 

geme "''il'. •' p.ı ro er uuraı :ın o- nu, ur ıyenın ır su eaerı o a- b . r . r·. ' ' 
rıclarla Ronıanyada bir köye sevkedil- •ak selamlıyoruz. ceva 1 ve_rmı~ ıı'.; . . . • • n:n 255 numara!! resmı teb •.ır. 1 : İtalyanlar on iki :ıdııların ikmalini ha-
mektedir. HAMDI NÜZHET ÇANÇAR . --« •. H!tlerın ıng!lızlerı mag':':p ede- Yunan cephesınde 11 ıncı onlu vaclan yapamazlar. Ya clenizaltılnrı 

Romanya ile Türkiye arasında mü- bıleoegını zannetmıyorum. Dunyııda mıııtakasında çarpışmalar olmu~tur. , ·eya hıırp gemileriyle lıunu y:ıpa-
n::seoctler l:ıozu'nıaktadır. Almanlıı~ Yıunanlılar lııgiliz milleti kadar mukavemetli bi'" I Tayyare teşekküllerimiz düşman caklardır. lngilizler, bunu dtlşilnerek 
nn teşvJ<i iizeriııe Ilükreşteki Türk halk yoktur, lngilterenin harbi Ame·ı ü"lerini, münakalat yollarını, dli.şm:ın ıleniz nakliyatına mani olmnk ve ci· 
gazc ccikri geç.en h:ıfta tevkif 1>dil- -Baı tarafı 1 nci aabifede _ rikan yardımiyle kazıwacıığına enli- mevzilerini bombardıman etmışlcr • vaı·ınılaki malzemeyi d<' t.1hrip dmek 
ml•lerdir. Kö.;knce ile İstanbul nrn- bilc!irir "" 'on bomlıardımıının bunu nim. Bu harp hiç bir tarafın mağllı· dir. Avcı tayyarelerimiz alçaktan için lıu defa limanlnnn da tahribi ci-

nclaki seferler tatil edilmistir. göstcnlii;ini kayd<'deri~. Selıinik hnl- biyeli ile eleği!, İngiliz galibiyeti ile bi- uçı.rıık düşman kollarını \'e hetinc gitnwğc başlamı~lardır. 
Hoıranyada isyancılıır artmaktadır. kı, rn1:1 \'e l!ll8 ele harlıi rnkınrlnn t 1 - tecektir. lngiltere yardıma muhta~- kamyon kollarını bombııı·dı - --- ··----------

1 yancılnnn şefleri. Alman hinıaye.<in- nımı~tır. Simdi hissedecc~i >'<'."de \'a- ıı:. \'e hu yardımı gör2cekleri"le cnıi- man etnı'~le!'. l'!lİll:ılyüz ıılc·~iııc tııt- clnı•mi~'ir. 
"ele sakiı kalmaktadırlar. tanpen·crlikteıı haska bir ~ey <kğ-n- n.m.• . • . mu•laı·dır. Bir <lü~l"ı:t•1 l:ıyyaı· .. si dü- l':ge denizinde Girici ııclasında lıir 

Rumoı ordusunda ve Rıımen efki'll'\ dir. j . H~pkıns Nevyorktan \ aşıngtoııa siirülmü.;tlir. diişnıan iis.ii bQmbıılanmı~tır. 
munııyesi. • Dritan\·a \eh'ııde lıiı· At'ııa, 17 (A.A.) - At'na aj:ııı.•ı gıtnı1"tır. &~-n~ samyda Ruzvelte ra- l!\-16 Şulıath lıomb:ırdıman l:ı\'·1 Şaı·ki Afrik:tda Kerenclo karşılıklı 

ccğ siklik nıkubulmu< olmakla b0 ra- bildiriyor: por~ııı~ vermı~tır. . ·:ıl'elPrimiz Mr.!la ada'iında Mikal.ıe topçu ııt '"i olmuı;tur. :'ıfovzilerimize 
Iıer, p<•tml m1'ıtakasınııı )'tıkınclıı N \·york Taymis gazetesinin m·~,-- .vaşııı_g_ton, 17_ (A.A.) - Ruzveltııı hava üssüne :u;ikiir Pelicelcri görü-ıpkla~mıık istiyen bindirilmiş bir clü~-
bombarrlıman erlilmesinclen korkul - sıık bir menbaclan i'tihbar edildiği ka,- mum_essılı ~~pkın~, Beyaz. s:ı_rayda len bonıbaı·dımanlarclıı ~ul~ınmu~_l:ıı- nı:ın kolu, silratli muknbil. taarruzlıı 
,. :ıktadır. eliyle Almanyaııın Yunanist.1nla sııih R_uz_,eıtı: bıılı~t~ :en~_ek ıemıslıı_. !l?~ll dır. Alma~ avcı tayyare•eı:ı aclı.' ıız • lrnrşılanmıştır. ~lücunı akım bırnkıl-

lrglliz düşmanlannın, i,;ynn c.<nn- müzahrclerinde bulunduğu haberi:ıi kıııs Be; az Sflr,ı;cl~ ık,ımet _elmekt.dıı. rıııde H:ırık~yen tip111de uç li,ı.-m. ı nıı<tır. Dil~man ınsanca ve malzcmere 
sında ln;:iltere a]e,·hine durmadan neş_ I rc~men ve kal'i olarak tekzip ed!ycı- Rıızv~ltrn; g~ce!'!!' bil}:uk kısmını ı tayy aı·esi düşürmüşlerdir. 1 a;/ır za.\'iat vererek geri ~.ekılmh;tir. 
riyat ynpmı~ olmalarına rağnı~n. Ru- ruz. Yunanistan hiç lıir devletler sulh Hopkın~le gcçırdıgı t:ıhmın olunmak- Simııli Afrikada düşm:ııı, 1 ~-1 1 "" !lava kun·etlerimiz kara ha.ı·ekü-
me alkı imdi daha f, zla 1nr:iliz raci- müzakeresin• girişm 0mi~tir. Yunnni;;.. tadır. . .. . : .· , .- , l uatta lıol motörlii vasıtalarla .. ;aptıgı lınrl:ı orduya nıüzahal'et etmPktedir-
~ ola ıııı dinlemektedir. Rumen millet: tan, İtalya tarafından kendbine zor- Ruz\ elt, } aı dım la} ıh,ısıııın •1> an- ve mukavemetımızle kırılan hucnmla- IH. 
Hritanyanı~ muzaffer olacağıııı Ye bu- la kabul ettiril~n bu harbe sonuna ve ela müzakere:-;i b:ışlamac~an evv~I .. de- ı·ıııı t.ekrarlnmıştır. Alman bombarclı- 15-16 şubatta cliişmanın Flrindizi U
nun, pel rnl bolgesinin bombardımn· düşmanın maglübiyetine kadtır devam mokrat rıartıle~ lıdeder.ıyle ııoru;;ı'- mıın tayyareleri düşman ü"leriııi \'" zerine yaptığı akında, 254 numaralı 
n ye daha cabukla<makta ve muta- ;,dccektir. Bu gibi sulh mtizıık !eri cektır. Ruzveltın bu goruşmede !lop- moWrlti va"1falarını murnff:ıkıyctle tebliğde bildirilen iki diişman tayya
zarrır olacağ•nı nnlaıhğı halele bunu hakkında çıkarılan şayialar yalan te- kln•in getirdiği malümaltan i•tit'nde bombardıman etmişlerdir. Bir Alman ı·e.,iııdcn başka bir tayyaı1'niıı daha 
istemektNlir. liıkki edilmelidir. edeceği şllphesizdir. bombardıman tayyaresi üssüne avdet düşUrUldiiğil anlaşılmıştır. 

Buclap~şte, 17 (A.A) - '.\l3"~jr 
maarif ıı:ızırı, Macar _ Ilulgar kiil\_, 
anlnsm:ısıııı imzalamak ilzcre Sofl'9~ 
hareket etmiştir.Teeviciler arn~uıd· 1, 

"· Jv' Bulgar Ye Yugoruav elçileri de bU 
muştur. 

·~S· 
Vişi, 17 (A.A.) - Nzırlar, mnı .ti· 

Pet<>niıı riyasetinde toplanmıştır. l\ı 
mai meseleler, işsizliğe karşı alı118~j 
tecltıirlere iptidıı1 maddeler ı:emi 11 :.,. 
dair mevzular görilştilmilştiir. Aııll · ~
<adaki değişiklik münasebetiyle ufll tJ 
mi katipliklere ait kanunda da btıı1 

diliit icrasına karar wrilmiştir. ~ü· 
Londra, 17 (A.A.) -- Ilritıı~Yll ~r 

kunıeti, hududu aşağıda göstcrı.ıerı1d~' tanın se;Tii:>efnin için t •hlikelı 0 

ğunu bildirınekteclir: ,ıi 
$imalinde: 002 derece 44 şiO' :ıO 

arz claire'i. Şarkında: 104 dere<:" dl' 
~arki tul claire;;i. Cenubuııdn: QOl 11dı rer<' :15 şimali arz dairesi. Gnrbı 
llfalezrn sahili. J'I 

A~iralın dair"i, \'lıkarıcl;ı t..1 ~ ~
edilen bölgeye ba~ka bir ilıin ynP 11 ~ 1iC 
dan mayin döküleceğini ve rrı~ı ,,r· 
bölgeden geçm.:!k istiyecek vap".lr ~ a·· 
tanlarının Singapurdaki Britan) 11 . .r • ıC.,. 
niz mnk:ımlarınclan vol ist€mdeı1 
ed•c.eğini. tebliğ etrneJ<tedil'. aıa• 

Bu talımala riayet etmiyen ~iırf 
\'apurların iikıbet!Hinrlen kcn 
mc~ul olacaklnrdır. hı' 

Kudus, 17 (A.A.) - Suudi At~~· 
tan hükümeti ile Suriye • Liilı.ııı ~ır 
rasında mfictıd ticaret nnln"mnSl 
Kene tahdid edilmi~tir. 


