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Yunanistanda 

Anlaşma çok 
iyi intibalar 

bıraktı 
--o--
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' 1 

Elet teron Vimaqın ve di
ğer gazetelerin neşriga tı 
Bilhassa iki nokta çok 

mÜhim görülmek- , 
tedir 

Atina, 20 (A .A .) - Bütün gaze· 
leler, Türk • Bulgar deklarasyonu 
hakkında te f sirle rine devam e diyor
lar. Ele fteron Vima gaze tesi d iyor 
ki : 

H ar iciye Vekilimiz B. Şiikrii 
Saraçoğlu 

Deklarasyonun mühim noktası, bu 
ı'ki memleketin he r türlü taarruzda n 
iıtinkafı dıt politikalarının sar111-
rnaz bir esası olarak telakki etmekte 
olduklarıdır. Keza paktın birin::i kıs
trunda akid memleketlerin diğer dev. 
letlere karşı ahdi vecibelerin 'n mut
lak surette mahfuz olduğu haaseten 
leharÜz ettirilmektedir. Deklarasyo
nun imzasından bir kaç ay evve l ce· 
t-eyan eden müzake re leri takip c tli
iiıniz için şurasını aöy~·yebiliri.z ki, 
efkarı umumiye bu vesikayı, Türki
>'e Hariciye Vekili ve Büyük e lçi Nu
'1\an Meneinencioğlunun da iza h e t
tiklerı: gibi Balkan mille tleri arasın
da barışın muhafaza h ia,inden mül-
hem ola rak kabul etmektedir. Bulgaristanın A nkara sefiri B. G irof 

tarı;İya gazetesi d e şunu yumak·:Sofga elçimizin beyanatı 
Dün Ankarada büyük ehemmiye t i! ---

haiz bir hadise olmuştur. T ürkiye Dekla" rasyon 
liariciye Vekir ile Bulgaristanın An-

Vugosla vyada 

Tam bir süku
net hüküm 

•• •• soruyor 
--0 -

Vreme gazetesi 
gazıuor: 

A nkara deklarasyonu, 
Balkanlar sulhuna b ir 

yardımdır 

-----· ·---
A~ Kf RI VAZIYET 

Afrika harekatı ve 
balon barajlar 

Radyo gazetesinden: 
AFRIKADA : 
Ke>rı..'nin ileri mevzileri alınmış. 

n~ıl me\'Zilf'ı'e t:ıarruz başla:m~tır. 
Simnld<'ıı gel<.'n İngiliz kuvvetleri, 
~elıl'c 15 kilometre yaklnşmı:;;lardır. 

Habeşistanda Tana göliinüıı şinınl 
ve cenup mıntnkasındaki İngiliz hn
rek:ıtı LtlyUk inkiş,ıflnr göstermeklt>
dit'. 1talynnlnr, doğuda l\[ngdala is
tikametinde si.ırııtlc <;t>kilınektedir
Jer. Tnııa f.?'lililııüıı reııuburırlnıı hn
ı·eket NlC>n lnı.riliz ktı\'\t tlC'ri .rn Adis. 
Alııılw, yahud du Eritrcnin merkezi 
olun Aımıara İIP Adis-Al.ıabn nrn~m
daki vcıl. h;t ıkamctiııdc ilerliyen•k lıu 
yolu k(>.;mck i:.;tiyceeklcnlir. 

Bt> lgrad, 20 (A.A. ) - Yugosla v- Adıs-AbnLada !lOO bin 1trılynnlu 
yada tnm bir sükune t h üküm sürme k- bmılııra nıüzııhir bazı Habeş knbilc
tedir. Halk arasındaki intiba,, göre ı leri \'ardır \'e burasının zaptı, hal
Ba lkan lar sulhunun be kç isi yer"ne yaıılamı maneviyatını muhakkak ki 
k~ im olan Sov~ctler ~irliğinin hayir-ı ş!ddc~li .h~rp~ıhynca~lır .. Ii'akat İngi
k ar müdahalesı sayesınde artık Bal- lızlt>ı-ııı ıkıncı h('defı takıp eylE'mele
k a n lar sulhu temin edilmiştir. ri dnha muhiem<'ldir. Çünkü bu yol 

H ükumet orgnnı ola n Vremc g a . kesiliı -c. şimali Ye merkezi Habeşis. 
zetesinden maada gaze te le r, son ha- tan ile Eritre kuvv-etleri ayrıbcnk, 
d iseler hakkında mütalca yürütmi- iki İtalyan ordusunu ayrı ayrı \'e da
yar lar. Vreme gazeterı· başmakale- ha kolay<·a mağlup etmek mtimkün 
sinde ~ aziyet hakkında şu ne ticeyi olacaktır. 
çıkaı·rnaktadır: Condn mınt·ııka~ında, yardımsız ve 

Ankara de klarasyonu, Balkanlar it'Şekkiilleriııi kendileri hazırlıyan 
sulh una hir yaydımdır. Deklarasyo. H nlıı'ş \'atu ııpc·n·ı'r)(•ri , f tnh··rnlnrı 
nun ist ihda f ettiğ i gaye Avrupanın piıskürtı'l 1ek ilc ı·lemek1.edir. Jstika. 
bu kı.emında yeni bir cephe kurulma. metleı·i meçhuldür. Fııkat bir lrnç 

_ .... __ .......,_ __ _ 

İngiltere başvekili Bay Çörçil 

Batler _ _..ô"'C'"""' _ ___ ı - Japon ya 

Japon t eklifi 
hakkında iza

hat verdi 
Japonya 

Sulh tavassu
tunda muvaf
fak olabilir mi? 

Mihverciler 
8 1 imkanlarını ortadan kaldırmakta- 1r(iıı soııra . Tnna cenubundan gelrn Bunda dünyanın muhte- Kabul veya red kararı-
dır. İngiliz kuvvetleri ile işbirliği yapma- • • • 

r , lnrı muht{'meldir. hf meselelerını mevzuu nı lngiltereye bıra,kacak 
' 1ta1ynn somalisinde 1ngilizl<'!' nu- • 

Ln lıehri ilzeriııden geçme hazırhkla- bahsetmektedır larını söylüyorlarmış Yalan! 
Sofyadaki lngiliz elç:si 

pasaportunu istemiş 
değildir 

rı .\ apmnktndırlar lln harPKet r:loğu- Londra, 20 (A.A.) - Dün ak~ari! .Madrid, 20 {A.A.) - Japonymun 
ya inkhmf edecektir. Avam kamarasında sorulan bir sun- muharipler arasında mutavassıt ro-

Eğ<'1 ~nlıflcle Hr:wn "" Lpı·kn jc;k<'- ı 
lelt•rindeıı l ııgilizl(·r ihrac.- hıır keti le cevnp n•rcıı ııgilterc HnriciJ <' j lil qynama~ .c n ormal bir vaziyetin 
ynıwrhırs:ı, 1taly:ın gl'rilcriıw rlti!'lC· müsteşarı D. Bndler japon hariciye m•dcti için teklifler toplamağa ama
rck rliğ-er İngiliz kuv\•ctlerh lı> ko- ırnzırından, 1rıgiliz Hariciye u:ızırı- de b~lunduğ~ı hak~mdaki. haber. 

na gönderilen hususi bir mesa1· alın- Madrıd ı>ol tık \•e d ı>I t k h lavcn isbir!iı!i tC'miıı Nlelıilecekl r- O ' 1 ı omn ı · rnn • 
~ara elçisi, bir doatluk d ek larasyonu 1 

•rnzalamışla,rdır. Bununla ik i m e m- Müşterek s iyasetin sa- Bclgrad, 20 (.A.A.) - ~ofya-
leket dış siyasetlerinde her türlü le- d llaki 1ngiliz Plc. iligvriniıı ken<li;i \'e 

di;·, ( DEVAMI 4 NC SAHİFEDE) ( DEVAMI 4 NCO SAHİFEDE ) 

BALON BARAJ i p 1 H b . t d J . . ı h 1.n!!iliz~<'rin 18 Snhnt taı·i~ıl.i tC'lı!iğ. 0 onua ve a eşıs an a apoı_ı ıtıraz a.rın~ e em-
cavüzden istinkaf ed ecek lerini ka- ...:a.. mimi tezahürü Ür 
hut etm'şlerdir. Ancak diğer millet- ..: memuı·ları için ı)asnportlnnnı i"-
l 1 1 

hh ''dl . . d Sof ya, 20 ( A.A.) Bulgar ajansı tediği \'e Rulgıwistaııdan h:ıreket er e o an taa u erıne rıayet e e-
ceklerini de kabul eylemişlerdir. Ay. bildiriyor: C'del'eği hakkında .:\lih\·er kay-
] d b . k 1 k d 'fiırkiyC' - Hulırarb;tan ara:sındn im- naklnrınclan verilc>n haberler. hu. ar an erı i i mem e e t arasın a ce- n. 1 
reyan eden müzake reler m alumu- zalamın mi.ışteı <'k deklarasyon hnk- radnki ngiliz kaynaklarınca res. 

Ilı uzdu. Yunan efkarı umumiyesi, bu ( DEVAM İ 4 NC·O"''...:S~A~H~l~F~E:D~E~)'.._~:=n=ıe=n==te=k=·z=. i=b=C':d=il=m=i~şt:i:r·========~' 
deklarasyonu, mü&aid karşılamı~hr. -

Deklarasyon, Balkan m emlek e tle . 
ri İçin h0 r barış vade tmektedir. Tür
kiye Hari.ciye Vekilinin d e söylediği 
gibi bu deklarasyon, yarım adamız
dan ihtirasları uzaklaştıracaktır. 
Son zamanda bu 

0 lıtiraslara dair bir 
c;ok şayialar vardı. 

Katimerini gaze tesi d e d iyor ki: 
Deklarasyon a yni 7.a manda ik i 

tn.emleke t in ahdi vecibe lerine kat'i 
•urette riayet e deceklen"ni bildir mek . 
tedir. İki memleket arasında bu pak 
tın akdi için ce re ya n etmek te olan 
tnüzakereler ötedenberi mtfıiimu

tnuzdu. Bu pakt, Ba lkanlar da bir 
&ulh amili olacaktır. 

Akropolis gaze tesi d e ayni meal
de bir makale neıretmiştir. Bü tün 
Qazete ler, d eklarasydnun m etni ı'le 
liariciye Vekili B. Şükrü Saracoğlu
tıun ve V ekalet umumi katibi Büyük 
~içi B. Menemencioğlunun deldaras
Yonun imzasını müteakip y&ptıkları 

hcyanah ne§retmektedirle r. ı 
---~-------------~~~~ 

ALMANYANIN ITALYA VE 
YUNANISTANI BARIŞTIRMASI 

Bcrlin, 20 (A.A.) - Bir hu-.usi 
tnuhabir l>ildiriyoı•: 

Uesmi mahfillerde İt:ılyn ile Yu
l'ınnistan anısında bir mütareke akdi 
için Atinadaki A lmnn elçisinin leşeb-
1iu~ ve harekatını teyid eden hiç bir 
haber m evcud değildir. 

İta lyan mahfilleri de bunu mev
~imsiz addetmektedirler. 

Bir Japon 

Bir gazele yazıyor 

Söze değil 

işe kıymet 
vermelidir 

aüvar.isi .. 

· lngillereye yardinı 

Bir aza 

Harbe bile gire
biliriz, dedi 

Bulgaristan 1 Halbuki Japonlar geniş- Ayan nıeclisi projeyi 
lem ek istemektedirler sür' aile müzakerededir 

8ir mikdar askeri silah Sidıwy, 20 (A.A.) - l>eyli • ~iyuz \'n-;ıington. 20 (A.A.) - nun ayan 
lt "' d gnzttU!gi, Amerik:l haricbe mü.::;leş:ı- mC'cli,,inde d mokrat BerlPy lngilte-

a ına çagır 1 rı \ 'el::;in (ciiger memleketler namına reye yardım proJe ·inin tatbik cdil-
Sofya, 20 (A.A.) - Havas a)mısı soz söylemcğe ~·alfıhiycttar olanların me:;inin, Auupn işlerine bır mtidahn. 

bildiriyor: 1 beynnatınn c.Wğil, bizzat bu milletle- le olacağını söylemiş ve demiştir ki: 
Hulgnristan hukumeti. son ıam~n- 1 rin, hissiynt \e fnaliyctine ehemmiyet - Hu müdahalenin bizi harbe su-

tla terhis <:dilen bazı sınıfların yeri- n'rn1 k liizım geldiği) hakkındaki be- rUkliyeceğini lımid ederım. Fakat 
tıi do ldurnınk için bir miktar ihtiyatı' yanatını knyd<.'derek Anısturalya ve harbe de hazırım. Kanun proJesı, 
lıiIAh altına d avet ctmiı.tir. 1 ( DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 

lrırın~le bıı Alman ta~·~ nı:~~~~ın. 'rnl~ıı • mıyet verılmı yecek 
bam ıına carpnrak. dustugu 

1Hl<lirı1- ısganlar çıktı 
mektedlr. Hu baraı balon. ham ta- A •k 
nrruzlal'lna knr:-ııd;r \'l' y.:ı·e 'rnbıo- merı a 
lnrln bağlıdır. Bilhas n mülwn h<'-
defler üzeıinde ve pike bomlınrdı- Polongada Bir Alman Denı·z tesıı·h t 
mnn tnyyaı·c>lerine karsı is göriır ve generali de öldüriildü a ını 
cHisman tnyyaı·eleriniıı a lçakt aıı ta- • 
aı'l'.ızlnrına mani olu:·· Geceleri, i~e artıracak 
daha fazla rarar. Ag~·tos "<' eylul Habeş prensesi gönüllü 
n.\ ıııda Alnuınıar. İn~ılteı ryr yap- ' Vaşington zırhlısı 15 
Llk)at'l hüctım)nrda bunlnrda11 COJ.: olarak yazıldı JIK c h • • k 
zarar JH>rmfüder. hnttf'L :l'>ll h clefleıi ' ' " ~ ~ • T JV,1.ayzsıQ ızmete gırece 

( DEVAMI 4 NCO SAHIFED.E) RAIHO GAZ1'.TJ..8İNDhN: Ya~ington, 20 (A.A.) _ l\lebusnn 
Polonyada. Alman kuvn~tleı i !le Po- bahriye encümeni r~isi \·ih:;on, endi· 

Avam kamarasında 
lngiliz - Sovyet 
müzakereleri 
konuşuldu 

Müsteşar, Baltık mesele
lerinden başka ihtilaflı 

büyük meseleler de 
vardır, dedi 

Londra, 20 (A.A.) - I>ün avam 
knmarnsınJa işçi mebuslardan Kroft 
söz :ıhırak, İ ngiliz • Sovyet müzak<.'· 
relerinden bahsetmiş ve bu müzakere
lerin 11e snfhada bulunduğunu sormuş 
tur. Hükumet namına cevap veren ha
riciye miisteşarı B. Hadler, ~1 kanu
nusanide diğer bir sual sahibine de ay

lonyalı Ç:!tecılcr a~·ns111d.a ~·~ııh carp!ş- men toplııııtıs111cla deniz harekfıtı şu
ı~:ılar vukubu1dugı~ . bıldırılm >klec\ıı'. l lıe:si rci8İ nmir:ıl Starnın bir nwktulıu
I:ıı:. Almnn ~i'ner~lı ı.le 44 A_lman ~s- 1 mı okum~ıstur. ~mira!, bu mektul>un
kcı ı, bu çnı pışm,ılnı dn m:ıktul rliı:t-. da Amerıkn rl<'ııız t(>slıhııtına japonva-

( DEVAMİ 4 NCO SAHiFEDE) ( DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ). 

.. 

Yunanlı askerler, b ir ltalya n yaralısı ile beraber 

ni mesele hakkındn bey:matta bulun- --------- - --- Selanik tahliye 
edilmiyor 

duğunu söylemiş ve demiştir ki: 
- Sovyct hilkfımeti, bu mcselelC'ri! 

dair hillfL cevap vermemiştir. 
Hunun üzerine Kroft. şu sur.li sor

muşlur : 

Alman hava 
taarruzları 

0 

- :.\lüzakerderin küçük Baltık 
memlcıketleriniıı ilhnkı ile alakadar ol- y .. k ] . . ... -- · 
duğu söyleniyor. Fili h iikumeti tnnı- u se ( ınfılakh bomba-
mnrun Jiizıımunu knbul ediyorum. Fa- lar kullandılar 

1-lalkın mücadelesi 
bilakis kuvvetlendi 

knt şimdi kiiçiik Baltık hükumetleri-
nin ııamevcud olduğunu h likumet bili- Ve Faşizmden intikam 
k~~,~u~r~~)~l<~ak!~s~ı~l;r şf~'c\~si~it!~: Çıkan yangınlar söndü- alın"ıası, hesap saati
si doğru mudur? . . rüldü, bir mik tar ölü var nin gelmesi bekleniyor 

Bndler şu cevabı verJllıştır: 
- l\1C'vcud olan yalnız k Uç.ük me~e- . !~ondr~: 20 (A.A.) -:- ~lava ':e .da- Atina, 20 (A.A.) - Atina ajansı 

leler değildir. Fnkat bllyilk meseleler hıh emnı;<ıt nc:-nretlerınm tebhğı: l l>ilcliriyor: 
de vardır. Hal<'n bu husust.n 5özlerime lskoçyanın şımali şarki snhilinde SelRnik ~hrinin \'C Selaniktc otu-
bir Ş{!Y ilave etmiyeccğim. (DEVAM) 4 NCO SAHiFEDE) (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 
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1 HALl. DİYORKİ 1 1 eyela r ahriba 
21 ŞUBAT 1941 CUMA 

, Tu··rk _ Bul2'ar tirnıi~tir .ıaııon-17 :j;.l.ıa.~ ~ • n- ya haricive nazı-
karııda imz.ı <'- ı·ı ~Ials• ;ıka, hu-
d •. cn 'l ü~·kiyc- ı · ·k-

ası :-;u~ı \"e nazı anc 
Bulgari>'la 1 mü~ an aşm htr m•~ajı fn.v'-
tcrek bey"'ılna-

. lıücü . dı:n- l'z har:cire na-
me.! 1

• · zırı İtlen.: '!'Ön-
rnda deri" ah-- Dünytlyı alakaland1rdı d'rmişlir. Bu 
1 r uyanrl. rm' -

1 " ı me<ajda ya.nız +ır. r>U an a:;:;rrıa. k k d!'-
harbirı kapıı,1 a t kl'f • t • aza ,ar ta 
'elcliği b r •!r!- Japonganın e 11 esır ~; 1 -,.,a he~h~~ıe::~: 
ct.ı aıılma:-:ı ve 

g rginliğin "(<!1 gapamıgacak görünügor ~;~ı i~~~!~ı~~d~~ 
raJdc) e geldig. bahsedi;mek:edir ... 
bi,• verd0 barı" 
·ı korum •. :.. cl";·c Bö\"le b'r fikir. 

KARŞIYAKA SEFERLERi \ 
ı,a .\~kucla oturup da iz'llirtıe is I 

v \ a1.ifosi b•ılunanlar, llenizyoll rı 
idare ,iniıı ~aat 18.~0 dan !·h>nL"'l tat 
bik , :me..:te olduğu K ıu·şı;•airn va
purları tnrife~inden sikiı~·cl e~l--ırnek- ! 

tcdid"r. SaaL 18.30 dan soııra l ~ı.ıı5 
ek lıir •:ıpur h:ıreket etmek1e ve hu-
1111 lak:ip edı'n sefer saat ~o.ın tla, 
yani tnııı 65 dnkika sonra .rn.JJ!n.ak
tı dır. Halbuk: me;·sim cleğişmekle
diı-. ı;uııJpr uzamı~tıı·. Uinaennl~ı h 
19.:~o 't· !?0.30 \·az .. eferlcriniıı i n~bi
k lazınıclır I<;ııçırnkalıların lıu cli
ll·k lt·rin:. D ·nİz\ olları tzn1ir '-'Ul·P~i 
nH:( fi -Iüği.nc·• rlaza: ı dikk.~tr aJ·n
ması lt·menn\,i~· le kay deci :y·mız. 

Bir araba 
t•f•;r etli'mckte- VIŞI CIVARINDA DÖGOL TA· daha önce el' fa-
•lİr. Bu " k.cl ır HAKEME ka' n·<mi r ,lmı· Hagvanların ürkmesile 
hayırlı ııır loiil' RAFTARLARI MU ~::: :;~ı~im~t~~;: 1 k ı·ı t 
fe~ini~ıünya m;~1:1:~ EDiLiYOR muöw. ~.inıcli 0 DmO 1 8 Çarp 11 
hıı\·re· go~termeluin~ ş.ı ·mamai.. Ilı r smi •.:r nı~knnıc\an geld'gi :çın e- la d 
zımdır . .Taponvadan İng'itereye ve A- t, mmi. ?~'~ kar~ı.lanmıştır. , n;- parça n 1 
m riku\'a kadar )Jütıiı: radro "·' gnze· .\leo;.Jın, l~gılızler tamfın .. ~nte . . . .. . 

· ı k. ı · ' t b 1 bo' 'na tetkik edildiği fakat ngı Dun ogle hzer • .\Iersm.ı ıste yoı." 
ter. hu annşmnnın n ı<enn e a" e · ~ . : .. ·•· : . ık. 'd ·h·ll' ı 1· ' k · · d. lk' k . !'·• ar.a i\a-~•inde bır degışıklıgrn go- c.rnııııı a ı geç ma a ı ,ce L«r nza rı,ı ettırmıc!c·r ;r. ı omsu a. ns.n-ı •• . · ' ı t · 

1 
B • . h . 

' d"I ı h kk . . n ı. r\ı mb r ·gi !ıJdirilirnr. o mustur. znııre en oı,ıorn; a n ıe-

1 

ornova suya gene kavuştu. 
Karşıyakada tedbirler alınıyor 

Karşıyaka Yamanlar suyunun, içt" ma havuzu ile su deposu arasında 
heyelin vukua gelmiş:, ana su hor~tu patJamıştır. Bunun üzerine Bele. 
diye Fen hey'etince, Karşıyaka halkının susuz kalmasıJ"'a mani olacak 
li.izumlu tcdbirll"r alınmı~tır. 

Bornova içme suyu ana boruların;n geçtigi Çamköy civarında d~ğda 
bir hey~li.n vuku bu1duğunu ve 70 metre uzunluğunda ana borunun pat
lıyarak Bornova halk.nın içme suyundan mahrum kaldığını yazını!!tık. 
Bornova belediyesince heyellln sahasıno. acele boru gönderilmiş ve askı 
üzer1nde Yel'\· tesisat vücuda gf>lİrilmi~tir .. Bu ı:urtle, Bornovalılar, tek· 
rar içme suyuna kavuşmullardır. 

Dahiliye Vek8.letinin eınri Üzerine şehrimizdi'." bulunan Belediyeler 
imar hey'eti r;ühendislerinden B. Sa İm h~yelin sahasında tedkikat 
yap ve tapoı wnu Vekitett"' göndermi ~tir. Haber aldığımıza göre mü
hendis, ana ı.\I '·orusunun heye!'"n aa hasından geçmesini muvafık ;:ör
memiş, hattın deği,tirilmesi liizımge ldiğini bildirmiştir. ---------
hra.ca · bi lik eri kon
grele ·i n baş -dı 

dı. teat. k1• 1~n,,:ı,n faş:;ıab n . ıd.c..ıb"\'.' \ 'r: . n esaJ··n Amerikadaki aki !eri::' ket eti ·n trenin yaklaşmakta old• ıı.nu 
g .. r h "' ı ı .-. o "o ran~a a ' ·•- ·~ · ' " ·· · ı b k · · · ı· 'k ı 1· F ı• l t• } • •• Jd• Jk• •·a ta hu ur.rr.c•, unun arşı ı ı ı ı- . . ' •. , . . . . t ı· ki .· 1 1 h· 1 k . t 1 b' k 1 ki ··ı· ' }"ınc re mi olmı"an Amerikan maı,- ıı:ıır n g'çıc e cı•ı. gcçıe ın ı ı arn ı· aa ıye ne ıce erı guze ır. 1 
· h • · it J il d buld filleri kendis' Çinle anlaeam~van ıı:- n, .-;aı ı ıre eıı~ • r er .ı apa -

mad "~ '.l•U"u a ını'·ha' '"t~uı·1 'I lı~- pon\ n'ııın b·ıska milletlerin anla"ma ı mı .. o ı, ada Bornornclan gelmekle o

BUGÜNKÜ PROGRAM 
8.00 program. 8.0:l aj:ın5 lıa!;ı!rle

ri. 8,18 müzik: Hafif progrnm (pl.l: 
... 15 9,00 e;· kadım - ı·emek ı:-tesı. 
12.:fü program. 12.~:3 müzik: Kıırısık 
sıırkı ve türküler. 12,50 ajans haber· 

! !eri, 13,05 müzik: Karışık . .ş:ı;·kı rı• 
türkUI ·ı· programının devamı, 13.20 

ı \ l.00 müzik: Kansık progrnm (pU· 
r J 8,00 porgraın, 18,03 müzik: Ratlr0 

i • Sving• kuarteti (İ. Özgüı· ve . .\t~' 
Böcekleri, 18.:ıo müzik: .\feydaıı fıı1: 
lı. l!J,:ıo ııians halıeı-leri. Hl.45 miiZ' 
:lluhlerf solist ovıınlar. 20.15 rnd~' 

1 gıızete,i. 20,45 Te'msil. 21,30 konu:;ııı:ı 
Iİktı<aıl ,aıtti). 21,45 müzik: Rath'0 

1 mlon orkestrası (\"ioloni't Necip AŞ· 
. kın iclare$inde). 22.30 ajans haberlr
ı·i; 22.1.; mlizik: Rad}·o salon orke<,!· 

' rn!'t pı·ogramının devamı, 2:~.00 111°0 
zik: Dans müziği (pi.), 2:1.2'\ ~:l.~ 1 raI"ınki pı-ogrnn1 Ye kap:ınl:1. 

ZABITADA 
Hırsızlıklar: l 
llatn\" caddesinde İzzet. CenıD 

. \"e Ali, .muhtelif tarihlerde B. Hunıid 

. VP Hn. Nazlının evlerinden ~7 lir~ 
: <ıymet'ııde eşya çaldıkları anln:;ıld 1• 
· iıınuan tutulmuşlardır. Çalclık: .. rı eii· 
1 .• a. me dana çıkarılmıştır. 

g '·" O).~mı,' • \'€ <a ~ııl)t'~ ıl ( 1 . el te" ·çin. bir Ul\'.a°;;.;~tta lıı.ılunmasını hay- lan Me· omenli Ahmed Çavuş oğlu Jl. bı·rliit, hey' etle ·ini de seçmiştir 
a,ı:. gmavı .u.gar mı e ının nıı·ı •. · 11 h·· tk' ~f>h ı ·,ı !u · •. · · · · · ı ta • n'yet retle ırn şılnmıslardır. Tavassut şa) ıa- qııııııı ... me arı • - meı og u -
•1'""1

1 ·ıtıg.nl.ıı .1a1·'.·". ra,l,.ilkn:eMıtıuı ta .. 1•1, d;. biri de ihlva _ Yunani>'lan rahiııin iclaresintleki lıo:; nrabava ku- İz'l!ir O<uru mey;·a. pamuk '~ l'\- •tı.lır l<'ıgal <aiıamızın \"Üsali i~'ııclc 
'll" u<run~ ıcırmı~. 1 ume •· ,- "' ·'' · • J • • • v · h · · ı . ··k ··. · k . · ·. ·,. 1 vagı hracat•ılan birHklHiıı;,, ıı!.lmii•·nıılnrra "Urdda~ııı menfaatini ko-
k.· · · t: . lh ·. • .; cıi-1 ral'ınd:ı bir mütareke akclı ıçın ı u- şuııı n;\an aı uı mu~ \e o n;ıg.ı , 

1 
, , 

ıı:: ... ttıg1ı, 11 \n~.• 1.n. :.ılı "t1~~ı·· 1 a 1 n·ı~ni t·ı ıa t<lZ\fiklcr \·apıldığı ŞPklin- '':t:'\lt.1m1~IHrclır. )fol k:-narıııda ~:ıkılı tık ıır11 mi hrıy'et topl:ın:ıı~1rı, dilı~ öğ-I ı· ı ını. k gibi \·rrtlaııi nıiikelh.:fiyet!Prl(• 

Kemerde Gaziler caddesind~ lsın•1 " 
il oghı Ramiz, Mehmed Ali oglıı Jl. 
:)e\ kiııııı dükkünından lıir miktar ŞJ"' 

Prle .· nıek soda<ı çalmı~ ve tutu, 
.nuştu.i.. 

Sudu kaçtı: 
(1''U'Unll >ll v..:.ır· a~lll "'l' '..ı.I U ·C ' :.;, •.' ' " .. f' el 1 ' ı· - l 1 j 1 "" ını··ı tı'c 1·0 t \ 1 ,,,.,.ı., ·1111\ 1 ıhıııtıltız ·~o • kk" · 1 · 1 .~. · ·· .1 • • lec\'tı· 1Colon1biva rad'··o . ...;u tara ın an c ı .1.r L. ıreg çarpan nra Hl. o .:ıır.:ıLa ecen ,,,, ' a" ot as ........ :.ı ... ılt . 
vııztlCı"' t•-.\':t ·ı ··\et ıgıııı ~c·~·t'mı~ \t:. ' • .. .J - • • • ı k t•r· l •t · ı::· I'kl nıı· k'ı"J,· R 1 1 1111 <ekı'ic·le le" n t , ld : . 'k 1 <t : · ,erilen haberde, tazyik yapıldıgı Ş<'k- ıst ·n· :ı ı,:ır ıı "·oın<• ı ın ı;arpma- yn;ıı lll'o ıı. ır ı d" uımı •" ' . < rapor ao. .. . ı ,:ı ı c -

·' etle -.tı ış nnrr1. ı.ı · · 1 ı z lı · .,·\'1 1,. rç·ıl·ııı"'P' +"• 1 : p ·ıt uerel< ·ır~~,a ..-\!ıf İnanın r('isliü-inde '-·apılnn toplan ~nc•ktc. he~ap i.iı..eriııde dr.ı. nıallhrı~:tt \'Cl'-'-' ı ı i } · h ı_ • .. I ·ıd-tki kısım tumanııy e ası ~ı c ı. :.; • · , .ı • ' 1 ·~· ' ·''~ · r- • • · ' ·" b J 

'sugb•o• aı·yd'" abn ge eknl '1
1~'. lf·

1;:.c• c !!on"· " \mira\· D·ırlanın Paristen otomobil- cıp. gerek hay,·a :nna hi ı· şc~ olma- tıd:ı •ı rlikl~r idare he;·'etlerinin yıl- mekt.. id'. Rapor, blanço \"e .n'ni )'I: 

ı '' ran\a a a "'"' -ı ' 10 w:ın 8 
-

4 

' • • • ık ·ı· r· ·la· ku mıı ·tttı· l'ıı ı ı··ııl 00ler· k• lı 1 e lı"lelı·k eıı ·'ıııı•"'t ı·0 ıı· . . • \" ·. r· d ..... bildirılıvor Fran- t!'ı~tır. ı ın s. ı .. poı ıı o ıı · . • ı " ı ·.ı u ı ' " -· . , : 
rn e_,:,ki ha,\ k,: "ld n nırhı.~ #'l\~.:-ıanrıt 1 ~ ı.şt .. e l on ugu i ~ " .. · ,..k ___ 1 ... 11 , ... ıe.rda tncirlerin ın nılek •t nınh- c'e\·re >··i 11 iclnre h~·y'etler! St•çinıi yn-

1 ı... ~ •• · 1·· !lk· 1 ı:za ~ada nıarcsal Peten< en ::-.onı,ı t'll ~ u - ı · • ' · ~ • ,. 

Kern.ılpaşa kazasırıııı Üren köyilll' 
·ll' llü, ';·in oğlu 88 yaşıııda Ali; ıl 
yaşındn llatice adında bir kııa t:ıilt'' 
ı·ıız ctn~iş Ye Buldana ka<;mı~!ır. ~Ul.' 
\•J aran:naktaclır. 

Ekmek •<>Z a mı'<. uq,ıı•nııır.enın mın. · ~ - , .' .h .. t h'b· L ı o ş s tk K lsu erin kh!llet!endirınel{e ha m ol- .,,Jmışıır. 
k : . . t . ·~ . ·, ... ...;el k Jll \' t\I \'e :".ula l.} e sa 1 1 U U- r 1 1 ur om . ;a onu.nı"·ın• •" emıs' '

1
' ı... •. · . ···te L "i im k volıında bir,ik halinde tl« km' t- Kcru me'·va ihrac:ıtçılar hirliji:i i'r · k ? "·ıkkında Bul"ar <t.ll·t '~ Sı)orıınvily nan A, 'ıra! Darlan, P,ıı1> .ı;a. 1 1 1 · 'ı· l" 1 '· l'r 11 k ,·,ı.·ı·t' lı v···ı·ne f',B. Snlıı'hetl~.1 n s.·aıı- IÇID esmer ÇI ·ıyor. '" · · ı ı.. · .. · "l" \'e Alnıaııl·ırJn e \ P eraga .a ca ı nıaga Kt:ı.( ı o< u - u ... u ~ 

~lal udar ede:ı rı"""•.:lc c-rın n.üzakere- •run~ı.ı. mumc:--:--l 
1
' 1 ki ' '' l..tııı lıul gümr,. :.:u·i i.ıcı:-: kin1\ager l·• ını 1· :,a· ~ · ,,, 1 ,_.r: s'"hı~ , .. z:ın1r v ""· .Jiı·hİı, l.)z,·ig-r:t, Kfiztm 'r.'.lncr, l~eh.!,L\e, cknıek fiatleriniıı İznıir 

L ,.- . ., nn ız ticaret toplu u arın·ı ınen· ~ •' ·-· .... '~ ·"' · . ı ı 1 
t klif etı:ı: t:r. 1, ra rn ''1"' .•r 

8 
....•. t:. ' IHğinde mut kaid hem ·rim'·' doktor m<ıılııatl rinin iihnd kalclkl• ı. lı~- .\hm'li Ragı•• Üziimcü, ~lustaf~ Hay- vükselJYe<iıP mani rılmnk maks<cıl) 

F'lcıtı nutkı• ı r sı t,·ı,ten sıırr: '"P k "'··!erle gorut~mu1 ~.ur; "d k.ım. ti" llııy SRlıap 8 oc ı Kı.ıt." nk kiınıetimiz ıı nırücİaı,• ıııiiı.· floh \c in., ·r,Jı. Al Hayrl"r .A'bannk . .\fr.z. i1ugday ununa .ı·üzıh· (20) ııi<b"t;ııd 
. . .. , . • Uu zıçarct.n ne ıce ~ı ını Ş ITlL t'll 1 • · k 1 1 · , . 1 

1 
1 k · 1 ı rııe (t

1

rn~ .. r ·!. . ·. . . h · , J r 1':1 1
).1 V ıo:-.t.clt'Jll, Z!_\" •. reı mıı '-' 1\ e \."UI(l-' n1.:t.r.ı,1' kıJnıtık ~'1ll'j.!lf··"' de- '1~11· ..... i'l"tı1«.ıh zmiroglu .. "ejad ~('~. (':l\(:tl" ,..:arıstırınıa· ~urclı\·e fi\ 

T rY ~eıi lıu ani·'"· ıavı inrı et- rnhrnın 'tmck ıçın enuz ""
1 nı ısa-ıı · k · · · hı· 0

7. e·~ i•fı· · ı Ilı 1 ı 1 b k' ı·· · ı \ Al ' ı·m.·ılı"ııı· ıııııv.:ıfık go··ı·mu···.·t("ıı·.·B,ı <el.el" · ' ... • . • -~ : <l i ··ıu· ı· ı . \"isive vakHı i.Jir 1:r ·ar .gu•1 ırı: ... e r n11.:J g ı ..... • ıcr1İ m ,.,,us.ne ~ n1il eın . tı'ı 'ırı ~. ır.· rd !'l 1gı11.3 ( e ('n\'l :>·t anva,ı .~ . _ 
m4·ğ" \kec'cn·:n1ıl,daımaolcltt~llfı. 11 <egı.ı~-.. nn.ı~ ·hk ~ •r"' 1 .. 1 1\.ı,\tTitl ;l>ktor Ye h2ın·..;rınız",bi!<1irı.i\·orvf' ıı s·kld nıilıalea \Ü ı.:ı•ilnıh"ı.,,rdir. ~efırınlarclaimale<lileııt>knıclder,e· 
'Ji •1 ı 1 

m tecn\til ar~,,llclur \rtıJ.:.\e.~de k~ırul~ln.lıı~ n~ .. ~ e~e: ...,~ntı:~_ (Ilosg idin) eleriz. 'rttu:,,s !'Llu: Pnır .. k ihracatçılar hirJigi ~d,lr kisine ııisbetle esnıcr renkt·:ı cıl::yor 
1 ' ' of l't'"al ··ııa k·ıl11·01· fJogol t.ıraftaılnıı hansız znb.tleıı K k d k k . 1 ··~ı . ' . ı· I' 1 ı· k h 1 il! 

' 
1 1 

.-.. > c ~' .. .. • 
1 

• h k' 1 .. . . "'l . 1 •• l """"? şıya a ızam1 \ahı! t e. ~€'"iill1Uu c !"ıc.\rt.,eı 'tl ll.n- İ'\C'\''et. hı. DIJ. 1-''ehnıi Sim."iarrıij:lı,, e~· 1C ec ıy .'.'ayrıca şe ·c-r astu ıgı11a l.Jl n, "' ı·'"'"11 n•• , .. l \'" 'tıac ··k a"' cllll m a ,me eı ıııe o.ı~ am.ı~ tızel'C- ·~ 1 f' k ' . ı· b k 'f h' ı· 1 1 . . 1 'k• f 1 ·el• 1
• ~ .... · • 

1 
·'· - ~ " .ı. ... • ~, . ~ t hn\·atıntla c a n1u\'& ta - ıy( • ~ırrı- n.d \e rdıa ı an -a~ı. _, 11 ıp 'p a n ~nar ıçın c e ı ·ı ır11H a c::ı' 

L·k drt:c •'ı.: h·,. Lir kı .. ıne+: 1< .. lmı,·:ı dır. . • . # 1. . f'oıı znn1anda Kars1yakcıda çocuk 11 . t ~k·! ett.Lri bir z·ını· tuT·ı n z n1l·ı <')z,\ :uit, ~.:!,ihecldin S:ıt~\·(lı·, Sıııı cknıeği inıal et.ti!'nıektediı'. ___ , 
c ıı. · . . ··. k 1 k .ıı t ,ı ızamı ~.ı •1 .ııı ar mı, 11 · Tll w;eıı clıreKtıtlue hug•ı h:ır k t' ·r lıi Erkin. C'evılı't ..\laıı)·alı. Ali 

kt . An1f'rık;ı\·a gelınce ayan nıee ı:;ı, 1 .. 1. I'. k .. k'· 1.. . t ,. . · · · . 1
'" .• , ' '., • · ·-· '· J 

.·r,f~adnk: T;:rk t'lc'.~ı ,ı d°K .• rm<- jarılım .P11ro.ı oını1 . ~udza pere··r·cıcteerC;ııl Hamel• ı ll" ,~fiya• ;·oK '<1". , ~~ı.ılı ·lcr kar•ı•ıll<I& tek :ını. Lıiri ıl·- lia)rl<.r A\lıayr:ık ve Kıizını T:ıııer. I ~)) 
. . .. k . , 1 •• 1 • ınume ı er m~cı,ı e "'' ı- •O- .• • · -. • fSıı(~~<C'! !!:S\ 
\onn ı.}ı .. r:; u na •. nıe \q .. ma aıı. ( ... l hk' · tedb" ·lcr;vk nıe•' ·-··-· • rın lıozaıı harekdlerle k"I hal•nclc• ~·urak • .,Jiğiı .. , Hakkı Dalcıoğlu. z~y- ::$/ :ı....ıı U ;;,;;;p ~ 
nıukadl r olan\' esa tne•," ·1tleri ~1111 1 ~~ıınun 8 ınıı 11 

·. ' s h b ı • ı· · ı ı d ı·ı ti1,~1·Yı V· n"hati .Yag·ıar ihraı".ı•c1Ja·, . 
,'. e , • ·'. . "" . l •uldür il mih·on İngiliz lira.-ımn hu' Or ~ er eri :·: "·:ı ıa.<_omıınıı~ ca yu.ı:. ~e~·ı·:".:·a h - ........ -.-----------

har ıın Ba ktnlara ) .~ umam~,ın; ı' · 1
. lık" . . k 1 1 .. hnkk 1 bnhri- p ..-r. [ zif i halıııe gelmı:ıtır. < ıınku Lırlıgı- hirl'''i irl.ıl"e he~·'ctiııe Hll. Talil' ~~r- UZUMı 

t hıi f e<lPn ik' hJk\ımet:n m'\ t·'rckl t.ı ım. t ıcın a. ':
1 

u lı hını~ azın •. .. l'r.in ' · ·· rJ ırı •·e hnreke 1 ri ,·al ız bo • F ·hmi "im>aroğhı. Kem· 1 llıı- K. ıs. JC, 5' 
rlo tlugıı "ll bir kzahürU) di. if e . ncu~en~ ·jreı":'· ıve.d. aBrıy~·ı h ·ı·· ot Pazar gunu y~pı acnk '1~. 'l i . luce· r ı"" ııırc<:"ıı i ... ğ;I , r CÇ• • .\ptıı l'ah Fr.<ei, Sezai ihı~l" ('um! 

• • J • • ırJeı ı !'\O\ eını:-- er ır. u ,, :-- "" . .. 
el" • . ı:. . k. ı ı . JUmenı'.ştı" } aynı ıtmunda yun murla a 1><cla. lllnciı:, Fazıi !Jnı(an. , ·er; Akynzılı. , . • • • g"eÇPfl :-- ile fi.>lt ~{ • • maç ar · · • 

Ba!Lnlardak. a~ıs.ere gelmc-e, ). u- .ıa rman:n, \·a<ington elçiai • ·a- . . , . . , m '] .. t kıı.kııınıasınılr. en. grn .~. ı,,.,_met Suııh: Erkin. mıırakip\iğine Ali Har 
ı:os.ıl\}ada \ r nıc g;.zetesın_den lıaş.ka muı·i ıiazet~ciıere oll dikkate ~ayan İkırcı takı_r~ılar, Farıu h.ıııtnrngk .e hıuıc· t pa}ı ı 1ı.., .n~ıı .ah. ı ~lakn· ılar .Alba}Tnk intihap edilmi.lµı··lir. 

:lf.1 K. Taı1er 

56 Üztiirk l" 
gazet.eı<>r. bu h ,,uta mutnıea yurııt-1 C\llll:tt'a Lı.\ınmu<tu~: 1 nun h~j<~mlı~mcle -aba~. ·ıı~ı 1~ ele A.- lalH~'l"maI<:lıı·l.ıı-. n rlıg• .. ız;". pı.n'.•a·· P~lamııt y' znlıire ilıracatcılnr lıir· 
memeltteclırler. \ remenın mut::Jeıı ı ·- Amerika ve japnn)a ılainıu bir :ın ırdu - (,ozt•p;: bırıncı takımlar. lat-' t ,, ,rı, fıııt hıır ·kotkı·;ıı.ıı r'a."a- ikkri umumi h 0 y\·t toplaııtılıın ılıı 
J~ ~111Jaşnıanı.'! hemn1iy~t~ne ~laır_dir.11 :"'-ırpten ·iı;:tinnp =ıclelıilirler. ı l\ru:'.'i!afa.. IJali.ızlin. hakcmli~iıırl~ ~:131' :.ıı·ı t.:. kLi ·iik kh_V'Jor kndnr ya.; ıh·n;ı1-- h11gün yapılncaktır. 2:ı2~0:-ı ı ~ 
\ e Ank.ara beyanname•ının: !lalkaıı- Auıeı ik .• nın İngiltere ile iktı•aıli iş- 11 ıl. At ~. J>emı_r~'_Por: Alaed'.lııı Kn-
lıır •ulhune b:r yardım. oldugu, A\'l'u- ·.-riıü grirmPk "" idare <;:mek liz<>re! zanıl\':ınııı l'.akenılıg:ııde •ant lh da Al-, _I ·- __ I_ Türkiye_ Fransa '.:!:l2!ll8 ı 2 

il;, 

pıuıııı bu kısınınela yenı bıı~ ceph~ k_u- .llıster Harman tayin obnmuştur. 'j 'ınrmlu _ (,oztl'pc iakınılan ara"ncl:ı __ _ ,·0 . 

~~;~~·~~\·:.'. ortadan kalclınlıgıııı !ıılılır- . .. · _____ ,

1 

rıaçıa .. ) lpılAcrLETIZM J~ısa~_tiaberler 1 Ticaret, Kontenjan ve 
Yıın~n.gaze:.eıcri, bu anJ:ışnıa nıüza-ı Ceza alan idmaııcılar .. . . 1 1 

KCrelerının aylardan beı·ı \tınan huku- . . , . .. .20 ~ldt1ta ~ehrın111.de YilJHl111a. 1 ta- tedı•ge anıa~maıarı 
metince malum olduğunu yazmnktn-ı 16-~-!· il tarıhaıde ıcra eılıl~n mu- J,.ırr(ir ccleıı kır ko;;ula~ı Tii•ki} b·- * Bel<'tlivc re;,; !Jr. llehı;e• Uz, y 1 
dır. •:ıbakaıarda hasımlarıııa ha:;tı te~me r"ııc li« mıisaiıııkalarııın iştirnı< tel 'cek rlü,ı · i~rin MuhteHf yederiııd?!d lıe: 1 Türkiye - Fram;a ticuret ve :;pyri 

l>ig ·r tarat(a.n Alman gazctcltrL ıı:tı~la~ıııdan c~za . t?l!ınatn~nı~~1111 ! 1 oi-..n ııiil~ ~n1iz Htl tleri saLah ~afli ll'diY.1 ın~a.at.,nı. agaç dıknıc ,şlcr!nl sefnin ınukavelenanıes:ne n1üzevyel ti-

7 

!) 

10 
il 

lNClrt ı 
R.clkanlarda tnhrikatııı <imine geciı- 2ı ınu ıııaclclcsı nıucıbınce ~e~c:ılerı- .3rı el n 12 ye katt;ır Al ·ancak aha- t• dk!k ctmı-;tır. caret konl•ujnn ;e terliye '\nln<nı·ıh-ı 
meoıı:i ve b'.< Lölg de sulhlın mııhafa- ı,e Lirer tc;·Lih ecza~~ v_crılmı ·t.~~· .. ı:1da K ş.ılarına tlevam ecl!'c ! iı'rılir. * Yerlc•e tük.ıren 7 ki.,i, RP\ccliye r; 30'.6-l~H tal'ihine kaclaı.' uz;ı.İıl~ı~- ÇL\·cl 
zasıııı tcnıın t:dec,ğini. zaten Alman- Altay geııçlık kulubünden .ı_.ı bul-.. Zııcııta?ıııca cezalnn_dırılmı: tır. .. tır. Aııla~ma hükümlerinin yalmz -- -
yanın ela bu •U isteıliğinı yazmakta- ge ·."0

• lu Ömer Tanış. 347 bulgo "'°0
• S.\Tl';> ILA"'°I * \ ılayet •. ıımumı meclı~ı. bııı:un Fı·an:<a ile ('emir~ değil, Fa<. Tunu'I GJ !. Alkara\ 

oır!ar. • 1 'ı ahya Durakay. . / -•ıtllı /ı,./cıık m11Jıkrmı ·,,_ nııt 11 uc .\ ıla_ .ret ".1.lonundal topla- ;·e l'ı·.·ııı,;ız. maııdıısı altındaki sark ; 1 il. ~lizrahi 
'te l'k k 1 ·c.·· d "" 1 hoJge '11

' 
1 k h ı ı 1° ., -'Iacar g.:.r.z.eteJcr: ı.lek.lftras,ronun Cf'.. .."' ~ gent: · u uuun en -- 1 d 11: :141 l'i.'J 1. 1 ~ıca ·. nıu t~.ı encumcn ... r~. en ge- n1eınlekntleri hariç olmak i..iıere bilü- 1 

" ' 1 ·ı I' ·} 2·0 1 ··ı 'o lıı lı t \ 1 k muz ke ' ı nup tiogu.-;u mıntaka:->ında barı ı kuru- · 0 · ıU -~nıaı )O) u, 0 >O ge - · • ~uri.;,. ,\\_ ... !: İh:-ıan \e .. .\.hmecl I.ii: ~ ıc1n nla~ a a ara. c\'ra ·ı a re nıum J;"ran:-:ız müsttımleke ve protek-' ..: · · ı c·· · .,.,o 1 ··ıg ~o hı izzet ecekt 
.\ acagıııı yazmaktadırlar. "'."' c :,u~;-' • -- ' 0 e • . : . ,. . : 

1 
r; Fcı·ht. ııde ve A; hanın şayi an ıııüta-. '' •r. . . . toralarının hey"di umumiye ine ele 1 ;:o:ıgs 

ıı.; , .. kıiıı 
lliinkü 

Jnpon gazeteleri, bunu İngiliz siya- l·.rkul, _ ı., Lulge ~o. lu Rıfkı 1 Llzıı' 'atTıf o:ıluldarı lzmirde llir;nci ka-
1 
*

1 
Beleclıy~. İzdmırd~···aıı.a~:ıd~ kul- te~mili temin olunmıı~tur. Hundan il 

~etine inrUriınıiş bir darbe gibi tı_ıl;\kki -- ----------- ·----- rantinadu tran1•·a\' cad<le ... inde 3:11 No. anı an 0,10 ma en ·omu~runun lH- lıa~ka Türki\'e cumhuriy~t n1erkez ------
etnı~k l•.t7.ın1 geldiğini her nerlense nıu- l.:111ir .~alh holı~ıı.k ;nohkcıııc1tiı.'f· h:;ınc nıahkeır: "C(ı Yerilen izaL"İ ~uyu ·'·a ada n~~\'~~t~d~ kalnladı~ını \'(l fil- lıa;ıka'sırıın Fran:-:ız takas o1•isi nez-

1 
1:30301 ı.r. yf'klln 

;afık görmüşlerdir. ıluı: !!41 1119 kararına istiıu,den 17-3 !1.11 tar'hi,,c ~ınrı .ı;-;kılilı~ıı:ı .n:ı~~n d~~kat~' :'..1- dindeki husw;i takas he,;abıııa }"alınl- ZAHIREı 
Hr~zd;·a gazeteleri, snıı :14 saatte . ·uı1;«'. Ar•~ lh.an ve Ahmed Lül- nıfü;adif ııa1~1r(e,;i gJııii ruıt oıı Jı~ş- : '!ş, ;,.ayet 'a"ıı.ısı;.l~ lktı acl \ <k.ı. ı:rıış V<' yntırılacak paralarııı laka~ Ji-1 

ıı.flliik, l•eklcııen Balkan barut fıçrnı- fi, Ferhunde ve Ayhanın sarian mü- tc !nnir ouJh hlikuk t.<ahk~me,;ntl • '"' llPZcl '1cle teşeb:mste bulunmuş- nıikıl sirketiyle Frnııko _Türk şirke- 2;;0 ('. f.t<ııl.nı 
ııın bu deklıira.;oııla infilıilun•n önıı· tasarrıf olılukları lznıirde Birinci ka- ,at: ı y.ıı•ı'ı caktır. Bu arttırmade t h 'ur tiııh ınutabakatiyle, 'rürkiyecle Fran- 2~ C. mercimek 

17 :;ıı 

ıı :,rı 

:! 1 
I~ 

.,_ .. 
::1 
Yol; 
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G 

1(. 'I. 
21 r;o 

l;; 
6 

ıı g çild:gini .rnzmaktaclırlar. llaııi- rantin>.da tramrny cac!M<incle.5:ıl .·o. nıi" ·>L ·~·ı bede! he~ iıin &.run•n ;-üz- * Çamaitı ;ıızlasıııa ;çn'e •ııy.ı ku - Türk ~irketi hesaLına y;ıtırılmı~ 100 C. \[.darı 
m:ırkııJu PoJit,ken gazete;i ;·e Ko-1 hane mahkemece ;·erilen izalei şuyu ,Jc ı;; i ' rildiği !akdini<· t .. libin iha- iım!ı•,j irin proje hazırlanmışt'.r, Te- veya ;ıltırılacak Fransız matlülıatiyle 140 n. pamuk 
ı-enhug rr.ııtl;uııtı. Ualkan!arda sulh' n kurarınıı i<tinad n 17-3-U41 tarihine lc··i yap;!.ccaktır. Akoi takdirde satı• •isat 4170 jirar:ı çıkacakt:r. mah;ulıunuıı :cra edilebilmesi cll' ka- -----
ta:<\:,. tdilı.liğ·ni knydetnıekted:rlH. 1 mıisadif pazartesi günü 'aat on beşle ıo gu~ rbha u;ı;ıtılarak :kinci arttır- Senclerdenberi i~me suyunu l'rla- rarla,tırıinııştır. 
$oV}Ct gazete ve raıl.vc•ları h~nıiz an-' lzm'r suih hukuk mahkemesinde .atı- ım··ı ~7-~-D41 tarihine miisad:f per- elan temin eden Tuzla sakinl~ri, n'- ---------------
.a•ma hakkını.la bir sey soy] ·~emiş- sı ;apt!acaktır. Bu arttırmada tahmin <ı ml e gu·ıu saat un !ıo..ştc g :ıe d; :re- ha.\ et hir müclclct .-onra ıcmiz icnrn 1 * San'at okullarııııla der3 yılt içiıı
ierdir. ' unan beelel lıeş lıin liraııııı yüzde 75 miıt'" )«j.lıleraktır. IJ,,ha faz:.ı nııılJ- ,,u,una kavu,acaklar demektir. . ele ylpıl ıı sipariş i•lcrinin talebey~ 

Jıün ııvnm kamara. ıncla Yug•>sla;·- i ;·erildigi takdirde talibine ihalesi ya. •rat ııl:rak '~tiy~nler daircmi<'n Dil- * B"rııovaııııı Işıklar köyiı~cle Ha- •evzi edilirken müfreda't progrnmlıı
\"n ve Bıı'gari tıın h·ıkkıııcla <orulan pı;acıık :ıksi takılirde satı~ on gün da- l!:!J • ·,,. ılııs~a~ına mtiracaat!arı ilin- li: oı(lu iurahim !:çiye ait 24 mırı~- rııl'n yôz önüı~ı]p bulunclmulmaclığ~. 
· '. ' ' ' 1 . . . . ha uzatılarak ikinci arttırması 27-:J- nııı il:ı tlıııur. ıalı kürlik ve hanıp ev, çık1ıı lJır rahuk ve çok ış yapnı:.k cıhi'tınc l{ı-

Zayi 
İıf:ıi;-·' liçüııtü t;ıLur biriııci. ~iJIJi 

ğüıııl~n il te~riııievvel :ı:rn tarılı~, 
alnıı> olrlıığum terhi tezkeremi .~ 
hPttioı. l~ir ~uretini alarağınıd:ın e~ 

lııı: suale CC\U~ veren. ~gıl.z hancıyc !ili tarihine mii•adif perşemlX' gü~ü . -·-- . - -~-- ıangııı ·ııc!icesiııele tamamen yan- dildiği anla~ılmıştıı. '.\laaı·if \·ekıile-
mu ·tc~a•·ı llut er, lııgılızlerın bu hıı- saat on beş radılcleridne yapılncuktır. lzmir Belediyesinden: ı:rıı,tır Yangın, evde bulııııaıı kurıı: ti der.,ıe.riı~ k~t:iyyeıı ihmal ed'inw-

sinin hükmü yoktur. ~, 
Çayırlılıahçede 1266 ;tı 

·l ~arılı evde 
Mııstrıfa ]Jofcı il ıı,taki fikirlerinin öt<ırleıı beri maiünı ~rezkiır gayri menkul hi"~eılarları ı - Kadifekaledeki Çamlıkla otların ate< uln•asıııdan çıkmıştır. ' me<ıııı Lıldırmc;.ır. 

•ıld ğıınu. başvekilin radyoda söyleıli- Ahmed Llitfi Ferhunde ve Ayhanın C":ımhur'yet koruluğundaki park 
gi mıtkıına h:ç bir ;;ey ii:he .ılemiyc- ikametgiıhlarınııı meçhuliyeti hı,..;e; yollarıncla mevcud henclı:<lcleriıı dö-

. . biylc haklarındaki muhakemenin gıya settirilnıe,i işi, yazı i•leri mtidürlÜ· ~eğini ı;öyıernıştir. " 
lıen cereyan etmiş bulıınma"ı h3<elıiy- ğiincleki ke~if n şartname'i v 'Chile 

Mihverin büyük ortağı jııponya, A- le i•lm satı~ ilanının tla mum;ı'\cyhi- bir ny müclcletle pazarlığıı bırakıl
mcrikıı ve fııgiit2re;: tehdid "eler yol- maya tebliğ makamına kaim olmak ii- nı. t' ·. ı:~şif bedeli 4!\3 lira mt•vlk
lu aiclığı tanı. s:mıli büsbütün clegiş- zere ilan olunur. kat tcminııtı :H liradır. Taliplerin 

, .. İll••••••••••••••••••••••••••••111ıııı .emir .. tı 1 Bankaiıwı yatırarak muk. 

ELHAMRA Sl•nema.c-znda l laızl, ri} i<' 2G.2.\l.Jl tarih:ııdcıı ıo.:ı. 
,,, 9H uırıl<nc kadar haftanın pazarle-

0i. <'nrşan1La ve Cuma gUnlt'ri . ant 1111111111111nı1111111111111nıııııııuuıııuı O ~ 

BUGÜN MATiNELERDEN İTİBAREN lG <Lı c~ciinı ;ıe nıünıcaatla·rı. 
2 - ~l t'Zbaha re;foranının, keşfi 

Dunyanın en kuvvetli, en kudretli, en şöhretli iki dansözü nıucilıi.ıC• yapılacak 611 liı-a ~6 ktı-
FRED ASTER - ELEANOR POVVELL ru~lıık iıı.<:ıat ve tad'iat lıed~li mtİS-

Bugüne kadar benzerleri arasında l'n çok para aarfeclı'lerek yüz 
defa daha kuvvetle harikulade bir güzellikte -olarak doyulmaz 

bir nefasetle yaratılan 

BRODVVAY MELODi 1940 
SAHESERLER ŞAHESERiNDE 

FOKS JURNAL'da - en son ve en mühim harp haberleri, V. S. 
SEA. ·sı.AR: Her glin 1.45 -- :ı.:ıo - 5.:ıo - 7.30 9.30 clıı 
Cumartt»İ ;·e Pazar gün:eTi: 1 ı.:ıo ve 1.30 da başlar. 
DiKKAT: Haftanın her gününde ilk seanolar UCUZ HALK MAT!. 

NELERi dir. Fiatleri - Birinci 20 - Balkan 25 _ Koltuk _30 

tecirint r.it olmak lizerP ü~: ene müd~ 
eldi ki aya verilmesi iş'. Yaz· '•\eri 
m ılurlüğıindeki şartnamesi vcçhile 
uir at· mlicldetle p:ızarlııra b•rakılr 
mışt.r. !lluhammen lıedeli 150 lira i 
mu\':ıkkat 'emiııatı 11 lira 25 kuruş
tur. Talipldin teminatı iş Bankası
n::ı ;-alırarak maklıuzlariylc 26.2.!lH 
tarihiı.clen 1o.:ı.941 tarihine kadar 
haft:ıııın pıızartesi, çarşıımba ve Cu
ma günl·'ri •aat 16 da encümene mü-
racaatları. 12 17 21 26 

r 

. 
' ~~J 

TÜRKÇE sözlü _ Musikili - Şarkı ve Danalı 
'!S Ki.~ilik oaz 27 kişilik koro hey'eti - Milli paf· 

calar - Zengin •ahneler AYRICA 

SiLAHŞORLAR REVÜSÜ 
VE 

Hu•u•İ surette getirttiıfmiz: En •on YAKIN ŞARK HARP HABERLERİ .. Sidi Barrani - Scllu"' 
b 36000 · · k plar• Kapuzze _ Bardia'nın karadan, denizden, havadan bom ard:manı ve zaptı - eaırın am. 

sevki.. lngiliz tayyarelerinin MUSA VV A'yı bom bard=anı b,,nların hedeflere isabetleri vesacre-·· 
MATİNELER: 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 Cu,,,,.:-tesi Pazar günleri 11.30 da hatlar·· 



21 ŞUBAT 1941 CUMA 

1 
lzmir tı.ı:tlt11c iki1ıci hukuk hôkimli

<iiıuleıı: 
1 mir Tınaztepe mahallesi 648 so

Gayri ne ıkul maUarm açık aı-tfo ma kak !38 sa\ ılı evde Fatma Aykurt ta-

iLAN 
ilanı f d k. İ · B t · iz · B · · . I M l - d rn ın an ocası zmır ornova zmır 

mır rnac cnı emw uyun a.ı: . t . 
D. No. 40ıırl99 mahallesı ~O sayılı evde brahım Ay. 

Açık arttırma ile paraya cevrilec!'k kurt ~leyh~ne açılan boşanma dav~sı-
rayr· . _ . ·• na mutcdaır dava arzuhah suretıyle 

1 menkulun ne oldugu · Ev . da\·etiye varakası müddeialeyhin ika-
Gayri menkulün bulunduğu m.ı>vkı, metgfthmın meçhuliyetine mebni bila 

~•hal.lıesi, sokağı numaraısı: 'Kar~ıya- tebliğ iade edilmesi üzerine Anadolu 
I\& Donanmacı M. e ki banka sokak 57 gazetesinin 15-şubat-941 tarih ve 
ada 19 par el 18 paftada 49 No. fajlı 8412 say1Iı nfü;hasiyle 20-2-941 cuma 

Takdir olunan kı) met: 1500 Pra. günü saat 10 da muhakemede hazır bu 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün lunması ilanen tebliğ edil!11iş olduğu 

aat: İzmir 1 "nci icra dairesi 19-3- halde müddeialeyh İbrahım rnahke-
941 Çarşamba .1at 14. mede hazır bulunmadığından hakkın-

ı - İşbu ga\: ri menkulün arttırma daki muameleyi gıyabi icrasına ve 
9artnamesi · tarihinden itiba-ı muhakemenin 4-3-941 salı günü saat 
~. n 17199 No. ile l ci icra daire- 10 a talikine karar verilerek usulen 
1~in muanen numarasında herkesin t.anz.im kılınan g~~ap kara~ı tebli.ğna

torebiJmesi iç'n -açıktır. İlanda yazı- rnesı mahkeme dıvanhanesıne talık e
h olanlardan fazla malumat almak is· dilmiş olduğundan müddeialeyh fb
t Yenler işbu sartnam ye ve 171991! rahimin tayin olunan gün ve saat~ 
dosya numarasiyle memuriyetimize mahkemd-ee hazır bulunması veya hır 
llıfiracaat etmelidir. \·ekil göndermesi aksi takdirde bir 

2 - Arttırmaya iştirak için yuka- daha mahkemeye kabu.l ettirilemiyece 
l'lda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbe- ği tebliğ makamına kaım olmak üzere 
tinde pey veya milli bir bankanın te- ilan olunur. 
tninat mektubu tevdi edilecektir. (124) _n_i _s_a_a-tte_y_a_p_ı-la_c_a_k_a-rt_ı_rm_a_d_a,-be·;İi 

3 - İpotek sahibi alacakhla~la di-
L atış istiyenin alacağına rlichanı olan 
•be· r alakadarların ve irtifak hakkı sa-
ı.~~l~rinin gayri menkul üzerindeki rl'ğer alacaklıların o gayri menkul ile 
·~arını hususiyle faiz ve masrafa temirr edilmiş alacakları mecmuundan 
~ır .o!an iddialarını i~bu. il_fm tarih '!ı ve paraya çevirme ve paylaştırma 

n ıtıbaren on beş gun ıçınde evraKı ma~raflarından fazlava çıkmak şar-
?nüsb ''"-1 · 1 b" l"kt · t• · • . ı~ erıy e. _ır ı e memurı~·e ım - tiyle, en çok artırana ihale edilir. 
1.e bıldırmelerı ıcap ed r. Aksı hald . . . . 1 hakları tapu sicili) le sabit olmadıkça Bo~ le bır bedel elde e~ıl~ezse ıha.e 
atış bedelinin paylaşmasından haric:- vapılam:ız ve satış talebı duşer. 
kalırlar. 6 - Gayri menkul kendisine ihale 
t' 4 - Gösterilen günde arttırmaya i~ .llunan kimse derhal veya verilen müh
kak edenler arttırma şartnamesini let içinde parayı vermezse ihale ka-h uınus ve lilzumlu malOm~t almış .'".t: rarı fesholunarak kendisindeı:ı evvel 

b Unları tamamen kabul etmış ad v~ ıb- .?n :vüksek teklifte bulunan kımse ar-
ar olunurlar. z tm:ş olduğu bedelle almağa razı o-

5 - Ta~ in edilen zamanda ga:.: ri lın·sa onR, razı olmaz veya bulunmaz
lnenkul üç defa bağırıldıktan sonra en ~a hemen yedi gün. müdd~tle artır
Çok arttırana ihale edilir. Ancak arttır ma~ a çıkarılıp en çok arttırana ihale 
llıa bedeli muhammen kıymetin yiiz- dilir. İki ihale arasındaki fark ve ge
~ Yetmiş beşini bulmaz veya satış is- yen gı.inler için yüzde 5 ten hesap oluna 
1

1
Yenin alacağına ruchanı olan diğer ·ak faiz ve diğer zararlar ayrıca hük

a lleaklıl r bulunup ta bedel buııları.1 me hacet kalmaksızın memuriyetimiz
o gayri menkul ile temin edilmiş ala- e alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 
~kların mecmuundan ve paraya ce- Yukarıda gfüıterilen 19-3-941 tari
;1rıne \e paylaşbrma masraflarından hinde İzmir birinci icra memurluğu 
-~~aya çıkmaz a en çok artıranın ta- dasında işbu ilan ve gösterilen şart
;:~ftdü baki }almak ü,zere artırma on :ıame f dairesinde satılacağı ilin olu
•11n daha temd d ve onuncu günü ay- nur. 

Hava kurumu İzmir şubesin
den: 

Cumhuriy t nı ~ d unınc a H ulusi ) ca ddesiyle ikinci Kordon ura-
tllda.ki.,5 num, rnlı , dada kurumuırll, za a it 701 metre muralıbnındaki 
aif'a"""'Seher metresi 25 lıra hesabjyl ve bedeli Oç senede d6rıt ma. avi 
taksitle ödenm k üzere 18 2 941 den itibaren on beş gün müddt'tle 
ve kapalı zarf usul',·l müzayedeye < ıkaı ılmıştır. 

l?alesi 5 3 941 Çarşamba günü ": .ıt 17 rl~ Mimar Ke~alcddın c.ad
~e •ndeki şube merkezinde) apıl~cah 1r. V c muvakka~ ~em.!natı d.1. l :~~4 
lıradır. Taliplerin şube nıerkezıne n ürac:uıtla ~eraıtı gormeL rı ılan 
olunur. 21 26 ( 659) _.., ____ ;;;;;;;;;-;.. ... ________________________________________ __ 

Vilayet daimi encümeninden: 
lzmir • Kemalpaşa yolunun 3 0~6-3-t 736 kilometreleri aıasın

daki (700) metrelik . o anın esaslı amiratı, Rathının katranla kapl!ın
!11.ası \le şehir içerisine rastlı.\ an k• :,, l ının iki taraflı kaldırıml:mma~ı 
111ı (3453) lira (2) kuru hık keşif bedeli üzerinden 18 2 1941 ı,ırihin
den itibaren temdid n (10) gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıstıı. 

lsteklılerin 2490 sa) ıh kanunı.ın lıukumlerine göre hazırlıyavıkları 
~ ~inAatla birlikte 27 2 1941 PerşemlJe gi.ınu saat (11) de Vilayet 
aıını Encümenine muracaatları. ( 665) 

lzmir imarat ve inşaatı umu
miye Türk an9nim şirketinden: 

İzmir İmarat \e inşaatı umumiye Tüı k Anonim $irketinin hey' eti 
Urnumiyeııi 28 l\lart 1941 Cuma güni.i saat 15 de toplanacağından 50 
hisseye sahip olan hi. sedarların muayyen günde Şirketin Kızılk::\ya 
hanındaki dair mde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - İdare Mecli i \e Mürakip rapor'arının okunma~ı.. . . 
2 - 1940 en i bilanço unun ta diki ve idnre meclısn~ın ıbı:nsı. 
3 - Muddetleri bi en ı:neclisi ida. e azalarının yemden m'tihap 

icra ı. 
4 Mürakip infhabı ve tahısis, t nın tayini. 

.-.--------------~---Deniz levazım satın alma ko-
misyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli «16, 165• lira olan 16 kalemde ce~a~ 
200 000 kilo muh~lif cins sebzenin 21-Şubat-941 cuma günü 
saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tık t minatı «1212• lira 38 kuruş olup şartnamesi her gün ko -
misyondan alın bilir. . . . 

3 - isteklilerin 2490 sa) ı ı kanunda ) azılı \ esakaları muhtevı tan~ım 
edec kleri kapalı zaı flarını belli gün ve sattan bir saat evvel~ne 

kadar komi von başkanlığına makbuz mukabilinde yermelerı. 
6 11 16 21 728/369 

. Muhasebei 
kıiünden: 

hususiye müdür-
• 

ldarei hususiy ei \Ha) etçe vaktiyle mektep olarak inşasına başlan
!tıış ve natamam kaim ş olan lzmirde Hatay cadde-sinde Arap Hasan 
Çeşme~i nam m vkiindek' ~ nada kt.."lmen serbestça mevzu ve kısmen 
de dıvar içerisinde bul . ·rnhtelıf eb'at ve cesamette 4392 lira mu
hammen bedelli 21960,86 kilo demir po rel kötürü olarak sat&lmak 
U~re 17 2-941 tarihinden itibaren 15 gı.in müddetle açık arttırılmaya 
Çıkanlmıştır. Sa ış şartlarını görmek ve okumak istiyenlerin her gün 
llıuhasebei hu u iy müdıiıiyeti uridat kalemine ve pey sürmek isti

enlerin de "ha tarihi olan 3-3-941 pazartesi günü saat 11 de muvak
~t telllill&t o n 29 lira 45 kuruşu havi banka makbuzları 'eya temi

at mektuplan 'le birlıkte vilayet daimi encümenine müracaatları. 
17 19 21 23 687 

(ANADOLU) 

................................................................................................................. 
llzmir Levazım Amir/ili llttnlar~ . . . . 
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zmir Levazım Amirliti Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Beherine 950 kuruş tahmin edilen 5000 Battaniye alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 25 2 941 Sah günü saat 15 de Topha
nede İstanbul Levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İlk teminatı 3562 lira 50 kuruştur. 

2 - Nümunesi komi::ıyonda görülebilir. 
3 İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
lzmir Levazım Am=riiti Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Askeri evsafta kırk ton kuru Fasulya 8 3 941 Çarşamba gü-

nü saat 15 de ihale edilmek üzeı e pazarlıkla alınncaktır. 
2 - Muhammen bedeli 10000 liradır. 
3 - Kat'j teminatı (1500) liradır. 
4 - isteklilerin evsaf ve şeraiti görmek ve pazarlığa iştirak etmek 

üzere t.:.>minatlariyle birlikt~ Manisada Askeri satın alma ko-
mhıyo11uua müracaatları. 21 25 1 7 

lzmir Leva.un Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
Miktarı 

700 Adet Tavla halatı 
7000 « Semer urganı 

11000 « Zencir yular başlığı. 
700 « Harar. 

Yuka1 ıda cins ve miktarı yaz11ı dört kalem malzeme ayrı ayrı pa
z~rlıkla sıatın alınacaktır. Vermeğe talip olanlar 24 Şubat 941 Pa
zartesi günü "aat Onda nümuneleriyle birlikte Kışlada İzmir Lv. Amir
liği satın alma komisyonuna müracaatları. 

tzmir Levazım Amirliği Sahn Alma Komiayonundan: 
Pazaı !ıkla (3000) Ton kilo Sadeyağı satın alınacaktır. Taliplerin 22 

Şubat 941 Cumartesi günü saat Onda Kışlada İzmir Levazım Amirliği 
Satın alma komisvonuna müraçaatları. 

lamir Levaz~ Amirliii Satın Alma Komiayonunclaıu 
1 Beher kılosuna bir kuruş seksen beş santim fiat tahmin edilen 

-190. Ton Buğday pazarlıkla öğüttürülecektir. 
2 - Pazarlık 22 Şubat 941 Cumarteı;i günü saat 10 da Kışlada İz-

mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı -3515- liradır. 
4 - Tekarrur edecek fiat üzerinden teminatı kativesi alınacaktır. 
5 - İsteklileı· belli gün ve saatte teminatlariyle birlikte komisyona 

müracaatlar.ı. 

lzmir LevaaUb Amirliii Satın Alma Komiayonunclan: 
l Ton 1~ tel şehriye 13 Arpa şehriye, 35 buçuk Makarna 81 kes

me Makarna beher kilosuna 30 kuı uş tahmin edilen yukarıda 
miktarı yazıh Şehriye ve makarna alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 25 2 941 Salı günii saat 14.30 da Topha
nede İstanbul Leyazım amirliği ı:oıatın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - tik teminatı 3172 lira 50 kuruştur. 
4 - Nümune ve şartname.si komi:wonda görülür İstekl;lerin belli 

saatte komisyona gelmeleri. · 

Bornova TGmen aatın alma komiayonundan: 
l - Muhtelif birlikleı ihtiyacı için (60) Ton Yulaf (9550) kilo kır

mızı Mercimek (1500) kilo Şehriye ayrı, ayrı pazarlık suretiy
le satın alınacaktır. 

2 Pazarlığı 26 2 941 Çarşamba günü saat 11 de Bornovacf.ı ko-
misyonun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin mezkür gün ve saatte komisyona gelmeleri. (669) 
Bornova aakeri .&tın alma komiayonundan: •• 
1 - Ordu birlikleri hayvanatı ihtiyacı için (33000) Adet Mıh 2490 

!layılı kanunun 46 ıncı maddesinin (M) fıkı ası mucibince pa
zarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - 3 üncü pazarlığı :~ !\tart 941 Pazartesi günii saat 15 de ya
pılacaktır. 

3 - UıfJMµJl ~Q wı~ '4G2~ Jiaa .olLıP kat.'i te,ı.in&U (~3) 
Uradır. 

4 Şartname komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin mezkur gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

21 27 (670) 
Bornova Tümen aahn alma komisyonundan: 
l - Ordu l.ıiı likleri Jla~·\'anatı ihtiyacı için (42499) geyim Nal 

24!)0 sa~ ılı kanuı~un 46 rnrı maddesinin (M) Fıkrası mııcibin
re pazarlık sur~tirlc satın alınacaktır. 

2 - a iıncü pazulığı :3 Mart 941 Pazartesi günü ·aat 15.30 da 
Bornovada Komisyonun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

:1 - Umum lahmin tutarı (39999} lira 60 kuruş olup kat'i teminatı 
( 6000) liradır. 

4 Şartname komiı1~ onda görülebilir. 
5 - fsteklilerin mezkur gün ve -ıaatte komisyona gelmeleri. 

21 27 (671) 

lzmir Levazım Amirliği S;,llın Alma Komiayonandan: · 
l - Erzak ve eşya na!,liyesi 28-2-941 cuma günü snat 11 de kapalı 

zarfla ihalesi yapılacaktır. 
2 İlk teminatı 1900 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün Selimiyedeki tümen satın alma komi!ıyo

nunda görülebilir. 
4 - istekliler belli saatinden bir saat evveline kadar kanunt şe. 

kilde t~klif mektuplarını Selimi.vedeki tUmen satın alma ko -
misyonuna veı miş olmaları. 11 16 21 26 

lzmir Levazım Amirliii Satm Alma Komiayonundan: 
1 - Askeri ev3:ıfüı on bin kilo irmik 6-3-941 pazartesi günü .. aat 14 

de pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 2500 liradır. 
3 - Kat'i teminatı 375 liradır. 
4 - İsteklilerin pazarlığa iştirak etmek üzere Manisada a~kerl :ıa

tın alma komisyonu başkanllğına müracaatları. 
18 21 26 3 

l:ıunir Leva~ım Amlrliti Sabn Alma Komiayonundan: 
1 - (3~657) lira 78 kuruş otuz iki bin beş yüz elli yedi lira yetmiş 

.s.ekız kuruş bedel keşifli bina inşası kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

2 Eksiltme 28 Şubat 941 Cuma günü saat on beş buçukta f zmir
de Kışlada İzmir levazım amirliği :ıatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkata akçası (2441) lira 83 kuruş iki bin dört 
yüz kırk bir lira seksen üç kuruştur. 

4 - Şaıtname, keşifname ve resmi yüz altmış üç kuruş mukabilin
de alınabilir. 

5 - İstekliler kanuni vesikalariyl.e teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat evvel komisyona vermiş bulun-
maları. 12 16 21 26 

tamir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan ı 
l - 120 ton askeri ev~afda bulgur h-f'r tabidi otuz bin olup dört 

taksitte ahnmak suretiyle 5-3-941 çarşamba günü saat 16 da 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulüyle eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 27600 liradır 
3 - Muvakkat teminatı 20'10 liradır.' 
4 - İı-:teklileı in şartnameyi görmek Ozeı e her gün ve eksiltme işti

rak etmek için kanunen muayyen vesaik ile birlikte en az ek
siltmeyi açma saatinden bir saat •vveline kadar teklif mektup
lariyle Mani·a askeri satın alma komisyonu başkanlığına mü-
racaatları. 18 21 25 4 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - ~eher kilosuna yüz elli kuruş tahmin edilen (20,000) yirmi 

bın kilo sadeyağı kapalı zatt usuliyle ekslitmeye konmuştur. 
2 - ~ksiltme 28-Şubat-941 cuma günü saat on beş buçukta kışlada 

ızmir le azım amirl"ti ~atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Hepsinin tahm"n edilen tutan (30,000) otuz bin liradır. 
4 Teminat muvakkata akçası (22~0) iki bin iki yilz elli liradır. 
6 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler teminat ve teklif mektuplannın ihale saatinden .en 

az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
11 16 21 26 -

- SAHİFE: 3 

lzmir Levaaam Amirliii Satın Alma Komiayonanclanı 
l Beher kilosuna yirmi üç kuruş tahmin edilen (18.000) kilo ku

ı u Fasulya ihtiyacı açık eksiltme suretiyle yapılan münakasa
sında talip çıkmadığ.ından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 25 1Şubat 941 Salı günü saat on beş buçukta Kışlada 
İzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı -4140. liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası -310- liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 Pazarlığa iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminatı mu

vakkatalnriyle birlikte belli gün ve saatten evvel komiıı,rona 
müracaatları. 

f zmir levazım amirliti aatın alma komiayonundan: 
1 - Beher kilosuna on dört kuruş tahmin edilen 18.000 kilo Nohut 

ihtiyacı açık eksiltme suretiyle yapılan münakasada talip çık-
madığından pazarlıkla satın alınacaktır. . 

2 - Pazarlık 25 Şubat 941 Salı günU saat on beşte Kışlada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı -2520. liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası -189_ liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler kanuni vesikalar1 ve teminatı mu

vakkatalariyle birlikte belli gün ve saatte komisyona müra
caatları. 

lzmir sicili ticaret memurluğun
dan: 

İzmirde Kilime.ilerde 18 numaralı mağazada her nevi ticaretle 
eden mliseccel (Hüseyin Kızılağaç ve şeriki) şirketi tarafından 
20-1-941 tarihli beyanname ticaret kanunu hükümlerine göre 
2944 1ıumarasına kayıd ve tescil edildiği ilan olunur. 

1: Beyanname 

iştigal 

verilen 
sicilin 

İzmir sicili ticaret memur
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 
İstanbul Birine· noterinden 14-7-1939 tarih ve 9843 290 sayılı tasdik

li mukavelename mucibince merkezi İzmirde Kilimcilerde 18 numaralı 
mağaza olmak ve hmiavat ve demir hırdavat ve her nevi muamelatı tica
riye ile iştigal etmek üzere Hüseyin Kızılağaç ile Elyazar Tolede araların
da münakit ve İzmir sicili ticaret bürosunun 2554 numarasında kayıdlı 
«HÜSEYN KlZILAGAÇ ve ŞERlKh unvanı altındaki kollektrif şirketi 
azasından F.lyazar Toledonun Yefatı hasebiyle mezkur şirket mukavele
namesinde yazılı ayni müddet ve şartlar dairesinde ve hiç bir değişiklik 
yapılmaksızın biz aşağıda imzalarımız mevzu mezkur şirket azasından 
Hfüıeyin Kızılağaç ve ölü Elyazar Toledo yerine varislerinden kardeşi 
ı~tanbul tüccarından namı diğer Yako Toledo aramızda mezkur şirket 
muam~latına devam edeceğimizden mukavelename mucibince şirket un
rnnı altında miinferiden imzaya mezun olan her iki şerikin imzaları ayrı
<'n taı.dik edildiği cihetle ticaret kanununun 150 ci maddesi hükmünce 
keyfiyetin tescil ve ilinı zımnında işbu beyırnnamc ziri her ikimiz tara
fından imza edildi. 

İstanbul Hoca Alaeddin mahallesi 
Tahtakale caddesi 14 numarada jak 
nhmı diğer Yako Toledo 
Beyoğlu Tozkoparanda Dilber apart
manında misafir İzmir Karantina 
Mansur zade sokak 5 No. da mukim 

HÜSEYİN KIZILAGAÇ 
pul üzerinde Hüseyin 
Kızılağaç imzası ve 

diğer imza okunamadı 
İzmir birinci noteri resmi mührü 

Ye Süreyya Olcay imzası 
Bin dokuz yiiz kırk bir senesi ikincikanun a~ ının yirmi günü tarihli bu 

beyan nam~ altındaki imzalar fotografları yapışık jak: namı diğer (YA
KO TOLBDO) ve (HÜSEYİN KIZILAGAÇ) ın olduğu tasdik kılındı .. 
Bin dokuz ~·üz kırk lıir senesi ikincikanun ayının yirminci günü. 

20 İkincikanun 941 
İstanbul Birinci Noteri 

Eşref Akman resmi mührü 
ve E. Akman imzası. 

Vmumi No. 2320 Hususi No. 1 85 
İşbu o"yanname suretinin görülen aslına ve dosyamızda alıkonulan 

mübrizi tarafmdan imzalı bulunan nfü;hasına uy~un olduğu tasdik kılın
dı. Bin dokuz yüz kırk bir seı'W!si şubat ayının on dokuzuncu çarşamba 
günı.i. 19 2 l 941 

s. B. .. ll 
Harç pulları aslına yapıştırılmıştır,. 
45 kuruşluk damga pulu 

İzmir üçüncü noteri resmi mührü 
ve Süreyya Olcay imzası 

Balmumu, deriler ve zımpara ihl'acatçılarına: 

Mıntaka ticaret müdürlüğünden: 
14-2-941 ve 16-2-941 tarihli Yeni Aısır \e Anadolu gazetelerinde neş

redilen iki ilana ektir: 

Almanyaya gönderilecek balmumu, deriler ve zımpara pay tevziatı ni· 
hai şekilde tesbit edileceğinden alakadarların 26-2-941 tarihine rasthyan 
Çarşamba günü saat 15 de İzmir mıntnka ticaret müdürlüğünde hazır bu· 
lun~aları, mezkur tarihte isbatı vücud etmiyenlerin bir güna talep ve iti· 
raza hakları olmıyacağı son defa olarak ilan olunur. 672 

lzmir vilayetinden: 
l - 76, 89, 91 sayılı milli korunma kararlarının arpa ve yulafa da 

tt:şmili suretiyle tatbik mevki ine vaz'ı hakkındaki l 03 sayılı karar 18-2· 
941 tarih ve 4737 numaralı resmi gazetede neşredilmiş ve meriyete gir· 
miştir. 

2 - İzmir merkez kazasiyle İzmir vilayeti dahilindeki bilumum is· 
ta.syonlar, kasabalar Ye köylerde bulunan ve zahire ticaretiyle uğraşmı
yan müstaaillerden gayri bliılmum hakiki ve hükmi şahıslara ait olan ar· 
pa ve yulaf miktarlarının, (buğday \:C çavdar da olduğu gibi) azami 4 
dört gün zarfında vilayete bir beyanname ile bildirilmesi mecburireti, 
alakadarlara ehemmiyetle tebliğ ve ilin olunur. 

NOT: Bu hususta fazla malümat almak istiyenlerin İzmir mıntaka 
ticar.et müdürlüğüne ve toprak mah.'lulleri ofisi İzmir şubesi müdürlilğü· 
ııe müracaatları. 658 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlü
ğünden: 

Fabrikalarımızı~ birinde çalışmak üzere 300-400 kuruş yevmıye ile 
postabaşılık yapacak kabiliyette birinci sınıf tesviyeci ve ayarcı astası 
alınacaktır. 

Taliplerin birer istida ile umum müdürlüğe veya en yakın askeri 
fabrikalanndan birine müracaatları, 17 19 21 64& 



Sulh ve harp 
JAPONYA VE AMERIKAN IN 

VAZiYETiNE BAGLI 
BULUNUYOR 

'fcıbrıın, 2fJ ( A.A.) - TI:ıhriy<• 
nazırı vo b~~ müdıleium~:ni !!at, A
vu,turalvanın ('ine, Sinırnpura ve !lol
landa;·a ·sefirler gondeı-ilrııe'i 'llE~cle
";''in tetkik edilmekte olduğunn AÖ\'IP.
nıi.ştir. 

.:lli•ter !fal. •üylccliği bir nutukta. 
uz:ık şnrkta ,·nziydte hiç b'r »Milik 
olmıı<lıiiını beyan etmiş, lıuhrnnın bu 
mıntaknda harpten C\'Velki c1°vr0 rle 'k 
bulunduğunu, sulh ve harp nıeselck
rinin japonv:ı \'\' AmHikanın \·nzi.ı·et· 
Jeriıı bağlı olduğıınu L ldirm·;t;l'. 

--=88~--

Kahraman ordumuza 
kışlık hediyeler 

A.ık:ırn, 20 L\.A.J - ningol \'ılil
yeti ile Çapakçur kazıı" halkı, askel'· 
1 rimize kışlık hediye olarak 1:!06 par
çıı yilnlü ""pamuklu e~ya ile 175 lira, 
Kiği kaza.~ı halkı 811 parça e;;yıı, ı:.o 
lira, <:enç kaza"ı halkı 347 parca <·Ş· 
ya \'(' 26 l lira, Suluhan kazn"1 halkı 
:ı.ıs parça eşya, Karlıova kazn,;ı ,.r 
köyl<'ri halkı 208 ıı<ırça €'i)'a ill' 44 lira 
para teberru <'tm!,;1Nclır. 

Kahve geliyor 
Fakat kilosu 745 kuru

şa mal oluyor 
İ<tanhııl, 20 (Telefonla) ·- Porl

sait bulunan on bin çuval k, hı·e yıı
J;ı ~.ırnrılnıı'itır 

Ticarl·t \rckftleti. Sl"ll1 partinin nıa 
li;· ·t fhıtl<>rini alilknclarlam biM'rnıi,;. 
t'·r. \'Prilen maltimata göre; yeni gel~u 
kahvel~r. toptan ı.ı:; kuruşa mal ol~ 
r~ktır. 

Aslteri vaziyet 
( BAŞTARAFI 1 NCİ SAHiFEDE ) 
hırnkarak evvelıi bunlara hu~am et
mek meclnıriyetinele kalmBlnrelıt. 
nnlonl.1.1·, gayıi muntnzam fa .. alalar. 
la yük<e'tilmi,Jerelir. Araya girmek 
tehlikelidir. Yerinden kurtulan dii\'e 
rine carpnr. 

llalıııı barajlar tny)·nre dnf: top
ları ta;afıııclan müdafaa edilir. Tah
ripl ri kolaydır. fakat yerler.•• )'(' 
nileriııi çıkarmak ela kola::d:r 

lngilizl~r bunu. 2:;00 _ !l01\1l mel· 
re )'ükseklikteki balonlarla deıı•z ka 
fileleri için de kııllanmaktadıl'laı·. 

---x---
Sofqa elçimizin 

beyanatı 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) 
kında Türki.renııı Sofya elçisi H. Ber" 
ker, Ilıılgar a.ian;ının bir muh~lı;rine 
şu beyanatta bııluıımuştur: 

- Türkiye - Dıılgaristan hiiktımet 
lcı·i arasında in1zalan:1n <iPklar:ı.~yon. 
iki milletin i)·i komşu halinılc raşn. 
mıt.'!ln• temin hn,usıın<laki C"R.i kıy
metlrri ihtiYa l!tmf'ktedır \'~ '1'1rbin. 
RaJkanlarn yayılmaf:ınclan tc•inap 
iç!n mü'.)terek . .,iyasctin yrni v 1 ~ami~ 
mi bir tpzahUrilrlür. 

Kızılay K ıngı"'" nıtinasebetıyle ce
kilcn tazim te'.graflarına Büyilkl<>ri
mizcleıı ~u C!'\'aplar gelnıiştiı: 

H. F, TııkMI. Kızılay Knngrr Rci,;, 
ız~ı lı! 

('. Kvııgunin temiz durgoıhrına 
Reiı-lcum hurumuzıın tr•e k kiirlerin: 
arzcrlerim 

Umumi Katip 
n. F. Tuksal \·ali ,.c Kızılın· kroııg 

re rf'İs · 
IZ~I iR 

Kızıla> nzaJ[.ı·ıııın yıllık kongresi 
münasebetiyl,• izhar huyurulnn hiıı
siyatıı t •ekkiir rder, saygılannıı ~tt-
narını. 

Kızıla.ı· Kongre 

T. n. M. Re:,;; 
A. Rend& 

Rrisı 
İZ'.\llR 

Kızılay mensupLnnın ;ıllık top
lantı ı müna•.,betlyle Orclu \'e hak
k-mda gösterilen seq:-ilPrc le<•kkiir 
cder;m. 

C enelkurnı:ıy Ila~kanı 
:\lnreşal 

Fevzi Çakmak 
• 

Sann F. Tuk•ıi'J.\'ali 
~rrı es' rel~i 

l'e Kızı 1 ar 

iZ:\IiR 

T\cıngı·Pf~ ~·1nlin!j <luyguJur1na tP~ 
Fe <kU» erler. m.ıvaffak11· tler rlilc. 

C' il P. Gene! Sekreteri 
El'ZU um :\Ielıusu 

Dr. F. Tüzer 
Ray F Tuksal \'ali ,.e Kızılny 

kongr' rci>i 
İZ:\IİR 

Yıllık kongı·e nıüna. cbefo·Je izhar 
iıuyurul• hi iyata leş kkür erln. 
~·t n' }ı(\y\·t€ muv:1ffakı.rt.'tl~r tlılerint. 

lı'.•zı' w l ınumı ~!t·rkezi HeL•i 
Dr, H. Kural 

( ANADOLU ) 21 ŞUBAT 1941 CUMA 

Zağrepte 
lngiliz okuma salonuna 

bomba koyanla r 
76 kişi tevkif edildi, 
maksadiarı hükumeti 

devirmekt i 

Darlan 
Vişiye döndü 

Almanlar diyorlar ki: 
« MAGLOP FRANS A. GALiP 

ALMANYANIN ITIMADINI 
KAZANMALIDIR » 

Tek ekmek usulii 
I\.elgratl, 20 (A.A.) Zagrep Po-

Ji,i tarafında,, ııe:;redil~n bir tebliğde, 
Zagreptcki lııgiliz okuma s;:ı]nnuna 
konulan lxımba ile ilgili 16 kh;i!lin te,·
kif edilmis olduğu bildirilrnl'ktedir. 
Yapılan tahkikatta ayni şahı>larııı 
9·10 sen sinde Zagrept<• yapılan li~ sui
kns<lle aliıkadar olduklıırı anla~:lmıs
tır. Ilunların maksadları. Hın·atistan 
makamları ale,·hiııe cerevan uyandır
mak ve ı-.•jim;' devirmek ·idi. inf!liıki<' 
)'aralanan bir kadının. iki a,rnğı kesil
mistir. 

Parl-, 20 ( A.A.) - Ilarns bildiri
yoı': 

Bugünden itibaren tatbik edilecek 
Amiı·aJ Darlan, otomohillc Pari.,. 

len Vi~iye hareket eLmişlir. Amiml 
Pariste bulunduğu esııadıı S 0 n e~·a
leti ııı:efesi ile Paris polis ıırefe,;ini 
kabul etmis, bir sendikalist lın\''et: 

Bilhassa Ank<.ra, Istanbul ve lzmiri alakadar edeo bu işin muhtelif safha· 
larında nasıl hareket edilecek ? 

ile de gilriiŞmu,·wı·. · 
Berlin, 20 (A.A.) - Bir hu,;ıısl 

muhabirin bildiı'dijhnc göre Hnı ici
ye nczaı·fti ~özcü~ü, Fransız - Alman 
miina . .;cbatının kur~ıhklı nıiina:-;C'hH
ta bnğlı olduğunu söylemiş n dPnıi><. 
lir ki: 

Kira bedelleri kararnamesi 

Murakabe komisgonu 
Kundura f iatlerini 

tetkik etti 
lstaııbul, 20 (Telefonla) - Fiat 

murakabe komisyonu, bugün toplan -
mı~ ve kunduralarııı fiatlerini tetkik 
eylemiştir. Yııpılıın tetkikat m•ticesin
de, maliyet fiati s~kiz lira olnıı ayak

' kabılar için vüzd€ 25 on iki lira olan-
lnr için yilzde 35 v~ fazlası için ele 
~·iilclc eli. kür bırakılması kararlaştı
rılmıştır. 

[sıııal'lama ayakk,.bılar için ayrıca 
yüzde yirmi zam yapılııcııklır. 

Balmumu f iatleri 

illai(liıp Frnn•a, galip Alma~yanın 
ltinıacl nı Jrnzanmıılıdır. 

---x---
Romanyada 

Fabrikalar askeri lıale 

RADYO GAZETE:>l~Dr::\: l lt,caktır. Ankara, İstanbul ve lzmiı 
HükÜm••tin. milli ihtiyat'lan k.11·'1· ~~hir hucluclları clahilifüle calı~an el~-
• . . .. . . , , :. . .1 girmenler bu tip un çıkaracak 1 arclır. 

lanı.ık mab.ıdı.ı lt! .d.ıc.ıgıııı habeı 1 Francola, biskü\'i ve makarna, tek tip 
\'erdiği mühim lıir tt:'dlıir ele yamıdaıı undan yapılamıyacağından, bu gib 
itibarPn tathike lıa,Jaııacaktır. Jlu, unl:ll'l, toprak ıııah..sıılleri ofisi t<>sbit 
tt'k <'kmek hııkkıııdaki tedbirdir. 1 edecektir. Francolnlar, belediyece ta

la~~ teşkilatı \'C petrol ofisleri ku- yin cdil<•c<'k fırınlarda yapılac:ık '" 
rıılma.sı hakkındaki kaı arlardan <onJ b~ledi)·ei<'ı·iıı tesbit eyliyı•ceği ,veı-lcı" 

k ra cknıt'k mcscl~.si d 0 t,•k<·mm;il ~t-' ele '1ıtılacaktır. Ekmek f!atleı·i, muh 
onuyor ıııi,tir: Aııharn, l><tantı~ıl \'e lzmir "e-\ telif ~ıasrnfla.r .nazarı iti?a~·e alıı_ııu·a>. 

Ilerlin, 20 (A.A.) - Iljr hu"u,;i · hitlennde oturmıları alakadar ··den bu· l,elcılıl'e m<'clı"ı nrn daımı eııcummıı 
muhabir bildirivor: karar, ayni rnmanda hütiiıı \'ataııdne_I tarafından teslıit ~lunac:ıktır. 

Folki~er Beobahtcı gazetesinin lıırı ela aliıkad:ır etmeldt•dir. T~k ~ıv.ı Kararnamenin tatbikini ticaret \' 0
-

Bükreşteki nıuhalıirine görl', Humcn nıek: ecnelıi nıa<lrlı>.si çıkmış 1no kilo kfıh•ti, muhtelif YekfıldlC'r ıııilf~lt'~· 
fabrikaları, general Antoncskonıııı lıuğda;·tlan 8·l-8G kilo alınacak tip una l<•ri, toprnk ofis '"' hPlt•di.\'eler konlro! 
emriyla ııskeri hııle konulncaklır. yüzdı> 15 i g.;çnıenı_.k üzere ça\'dar ka- edecek, toprıık ofis ıh·ğirnıenb·le. ı" 

Bükreş, 20 (A.A.) - - Siliıh '"' de" tılarak inıııl edilecektir. Bu suı·f'tbl Jc,di)·,•leı· ılP fırınlarla me*gııl olacaktır. 
miryolu imalfıtiyle meşhur mühim buğdaydan fa?.la randımnıı :ılınnıı~ o- Bu karın·, ıııenılf'kelirııizdı• h:ıyırıl lıiı· 

tecrübe olacııklır. Bu sayed? bıııi'dı1Y' 
dan mühim las:ınııflar temin oluna· 
caktır. 

Çünkü dahilde çok bol i•tih;n! cdi· 
len mııdd('!{:rde de t<aarruf, harı> ehı•· 
nonıisinin ba~ıııda gelen di!,;tıırtlıır 
Bu ekn1cğin lt•zzeti, ~imdikind<'n :l~Jl~ 
ğı olmıyacıık Ye bir çoklarımızı meın· 
nun ·~1 dfcektir. 

Cayri menkul kirıılan hakkında~: 
hüküm{'t kararı, bugün inth~ar ptOl1

'i 

\'C tatbike ba~lırnmıştır. 
llazı c\' sahiplerinin kiranın lıir J.;ı;· 

mını ıw~iıı al<lıkları ı·c bunu muk:n"" 
ley<' y:ızllırııııyara.k kirıı.yı :ırtı.ıı·tlıh· 
hırı göriilmliştiir. Ru gibiler fl•.'k az ol· 
m:ıkla lıern'>c'l' kiracılar. ııar:ılarııı 1 

ııolc•rde Vl'l'<likleri takdil'dc fazla kira 
\'cı·nwk tt•ıı ktı rt ulmu:; olacııklard ı r. 

Marettn fabrikaları. dün ncşıedileıı 

bir knrnmame i1P tarnamen Ruınt•n M•ıı~ •kt d 
devletinin (•!ine g,'çnıiştir . .:lffüs"''"f'- 1 1 1 ısa 1 Devlet memurları 

tmrnbul, 20 (Telefonla) Dal-
mıımu fiatleri. bugün 1:ıo kul'u~tnn 
151) kıını~a çıkmı,tır. 

nin mütebaki \'üzde 50 his-l'<ini le- k 
diyerc ve ka~uni merasime .uzum oruma Vazifede bulundukları müddetçe tahsil 
kalmadan del'lete devri karaı·lastml. 
m;şhr. müesseselerine devam edemezler 

P . d l\ltit-ss~~enin di<rer hi~~cll'ri, ('sn- Kan un du" n bl·r yaşına d ı· olonya ve Habeşı stan a ~ ' İstaııl.ıııl, 20 (Telefonla) -- ~ıe. ÇC\ •inin haricinde kıılacaklar : . 
sen hükftmct tamfındaıı 26 ııi•:ında b t murlarııı, \'Rzife gördükleri nıüddt·t- Bu hıısııst.aki kanıııı y:ıkıııela ıneclı· 

isyanlar çıktı satııı alınmıştı. norç l'e hisse!ı,ı !n te- asmış ır ç, Jwrhanp;i tahRil :nüessescsincle ta- se ı·erilecektir. Kanunun nesri sır:ı· 
diy<'sinin temini, ancak tanı b'l' ta- 1 · el' •.··ın({a ;•!ı'ks·nk mnkteplerele · 1,o!nlJC 

1 IF !ebe olarnk dernm etme erı mene ı- ,, , , .. ' 
( BAŞTARAFI 1 NC SA H ED E ) ahhüdclen sonı-:ı mümkün ol:ıcuklıı·. RADYO GAZETESİNDEN: ;ecektir. . olanlar, tahsil müddetinin yarı,;ııt 
müştür. Loııdradaki Polonya mahfil- Kamrnamede Rumen hükurncliııin .1 k l 1 el 1 ikmal etmis bulunurlaı«n devam c<k 
!eri ,.e bir gazete bu haberi tey!el el- siliih imnlatına yardım için haı-lıive Bııgiln mı li korunma anıııııı, a - Oıia mPktcplerde yar ımcı mua · . 

bike ba~lanalı tanı bir ~me oluyor. !imlik rapanlıır, bu memnııiyJt cer- bileceklerdir. 
miii:,~eşistandım gelen haberler~ gö- ~~~~~~~11 "·;,,g;e~~;;k~:ın1~!r id~~~~:~;e~= F<>vkıılfıde halele milletin bii?ıyesini -- · • ,

1 

~ 
re, İsyan hareketi, Habe~istanın her ıııın, fabrikaların devlet menfa3!İlle takdye için kabul edilmiş olan bu kıı- Maliye vekilı R At hı· y 1 r 
tarafında bilyilmü~tur. Habe~ iısile- bir znrnı· verip verm .. cliğiııi tNlkik ıııın, icra \'ekilleri hey'eti tarafından esmı e 12' e 
ri, bir çok Yi'r!erde ltalyanlnrı çok edeceği bildirilmektedir. ge~en ~·ıl 20 şubatla kullaııılnıağa ba~- Milli piyango hasılatı- i 
müşkül rnziyetl~rde bırııkmı~tır He- laıım.1 ~. ve lıu tıusuo~a ?U~ ük ıııille_t • • Atina, 20 (A.A.) - Yunan re>ııt 
nüz isyana i~tirak etmemiş olıın H:ı- • • mecı:."' ht~l.ıerclar .~ddm.ış.tı. B.u~il.nkıı nın ınkışa/ etmekte tebliği: • . • 
beş kabilelerine Habeş dilinde yazıl- Japon Ibraz}arına ehem• dun).t h,a'~.1 • .te~ı-~ıııı h,ube, .. g!ır~ı~~~ ld ~ •• l d• :\lcvzii tenıizlr,nıe harekatı _cet~. 
mış beyannameler dağıtılmı~tır. Ha- • 'l . ! me:nlekc!Lı uzu ıncle de go,,eıme o ugunıı soy e l van ctmi•til' 15 - 20 kadar e~P a 
be• imparatorunun kızı pr~nse< de gö. mıyet ven mlyece < tedır. Hnrp sahasıııa uzak, yakın her A k . 20 (H ··) ~!· ]'. ~!ık · · 

., \'E>r h·trp C'konoıni~İn<' girmts bulun- n n.ın, UHusı - · a l)C · . d~ 
nüllü henı~ire olımık ilah!'~ vatıınıwr- ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE) · kt· ·1 S 1 .. : .. rfı ıtlı hükü \ "ekili Fıı:ıd Aiirnlı, milli piyango hnk- Kahıre. 20 (S. 2 1.10 Lonelrn rn 
verkrinc. iltihnk etmiştir. Prense•, bir nın itirazları kat'i\'yen nazarı dikkate mat .ıc .1

1
r
1
: ,kon ııı sekne z.ı 'd 'k. nı· - kındıı bernnatta buluıımus ve bilet ıı- ,·osundan) - Üğle üzeri ne~redil~'' 

11 } L d 1 h t ı k 1 k ! · . . . ı me , mı ı ·ornnma anunun a ı ~ a- · · · bı·· 
mücceltcıı .ıeri on raca as aıa ı- a ınmıyara cevam edılnıetil ]uzumu- hiı·etıere clwmrnr·ık 110 kaı .. ıı· çıknl'-'lım her valanda~ın. bu tarzda :ıyni za- le ıg: .

11 cılık eler.si görmekte idi. nıı tebarüz ettirmiş ve 242 milyon clo-ı · ·l F'.'t·ı ,.' 't ·b't' ' '.ht'k:.1. manda milli müdafaamızn hizmet et-. 1taJ;·an sonuılisiııde Jıırba nehr•1• 
1 1 k t h . t k b IU .. t . t m" ır. ıa eı ııı es ı ıne, ı ı ın .ı . . • .. . ,.. . ff k lan lngiliz kıt'· n=-- arı a sısa ın a u nu a\'sıye e - .1· . 1 1 . z 11, K 1 h· .. . tiğıne müdrik olcluguııu soyl~dıkl<>n' geçme,.e mm a a o 

1 

S l A "k t hl• d 'l · mistir. Okun:ııı nıektuıltıa derı;Jivorımtcl.ıte. 2)et,J' ~ngu~k.ı llnfı~ceıı·ı •11 ~1•
1

1 -1 sonra 1!)40 ela milli pivangonun 2 mill'\•etleri, İtalyan mukabil taıırrıızuıı' e anı a ıye e ı mı yor k' · · I sınrn ııcr~ ı ış mu·~ e ıye ı, mı · • · . . • .• . . 'i k".. ·ı ·ı . 1 .. ı:ı h· . d k' ho· 
ı: . h. 11 •• r· ti · · k . . · . , ı·on 620,312 !ıra kıır ~ttıgını ı·e bıı ha- pt .s uı ,mı s eıt ıı. u ,ı,za .ı. ı. > 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE) G d "d f ·t ma >U eıın ıa erını oıunı.ı, ıaşc · ı· h lk ı k · d · rek'ıt '"'·anı memnunint b' <ekılur . . '"· . oam a asıııın nııı n aasıııa aı ge-\ le•k'l't . .t. 1 1 ... 1 ı" k r iması sı atın, ıı ın a iı ası sııye<ın e gıl- . .' , .... • . .: •r, ·l' 
ran halkın tahlıye eclılclıgı ve tahlıF- çen sene yapılan teklif, japoıı~·anııı . '· .' ·~ 1 ;ek J>e ~01 .~ '.~ e ~-, 1~ 1~. k.' til<çe inki.saf Nkceğiııi "ö.l'!eıııistir. u1kı:;af etmektedır. Dıger ceyhe!er · 
sine b:ı:;landığı hakkında Roma rııd- ku~kulanacağı nazarı dikkate alına-!'.~ .j.nııı1 ~ı ac~r ~ .~ m.gi, :ııı a.- · • hiç lıfr dcği:;iklik olmamıştır. 
yo,u tarnfıııdaıı >·apılaıı nesrh·at tıı- rak geri bırakılnıı•tı. Fakat teca,·üzi 1 

.
1 .ır,. <\l mı. 1 

• 
01.ıııım?. ,ınıınnn.ı Askere gıden N'aerobi -Tebliğ: 

mameıı asıi.sızdır. Son bombarclım:ın- mahiyette olmıynn ° lııı gibi tedl.ıirler-' m.ıısleıııden ,·crdmıştır'. ~[ıllı _ko'.·'.ı~ı~;a Cenubi Habeşi>itnııda \'e Jııba 1.11·1}· 
!ardan: hilha sa A~·asof;·a ki.li<esini~ı den jnpon;-nnın kıışkıılıııııııaması ı;..1 ~.ın.~ırnnııı: nıu~l~et ndıcele'. ~~ıdıı~'. 1 ri ı~ıntaka.sıııda .ham kı~vvctl~rırıı•~ 
ı.ahrıbın<len sonra halkın azmı ,. ıııtı- zımclır. Ku~kulandığı takdirde de bu·\~ 1~:ıhs~lıı.tı~,'ııl~h".' 111 c;.~ .\~ı.''.lıh,'.'_ memur ar fnalı;·et go .. ;lcrnıış, Jacloıadııkı lıı•ı. 
kanı hissi, bir kat daha artmıştır. nun nazarı itibnre dlııınıaması icap 1 1.n .:mz.ımın. c mu ım .ı; "' .. "~.' g~ • r:ın kampına pike hücumlar )'il]l 1 

Seliınikteki Yunanlılar, fa~izm:n etmektedir. Goanı adası Amerikanın rulmuştuı'. IlıJha"a. sd·oı~ <lef;1 tııtı~\l"· Hakkında yenı kanun mı<, bir ~ok ağır bombal:ır, h~cioficr' 
:am hezimetinden ve intikamlarının a- malıdır. Harekütımızı ' Amerikanın Y'.1"asına yapı an nııı ı~ a.eı ~' 11 ço il)' h l iMbet ctmistir. . 
lınmasından başka bir sey clii~ünme- nef'ine en iı·i sekilde t~sbit ctmeli\'iz. d,dı neltıcder e!d,'. ~dılınıştkı.'1".tBıı kal- a zır anıyor Nacrobi, 20 (A.A.) - Resmi t,,IJ· 

k 1. ı it ı ı h . . . n · · . . · • nıına c arnnan ı·cııı ın"C tes ı a ıııın ı a ı·-. 
mc l"' ır ''" ayan o an eı ~e) ~ •U mcnfaatlı.•r, her hangı bır ,·abaııcı ı·r-, ti· . 1. · •. ·1 · J,;lıınbııl "0 (Telefonla) - A<kcr · ııı · l 
k . h· lkt· ·ı· b'. k' •O ·] 1 1 . . . . . 'munı HKll'P e ıs l\'('CCJ<lll( l"n ı·nıııı O· . . • - . . ' J lı· h" h tt d t· "k" " 'll'' nışı, ,, .ı"1ınnıez ıı lll\oıcır.tcvettarafınclantnlıledılmemelıclıı'.>ıı·b·ı·.-. ·,1.11• '.: '·t k rl"I 1. gıdcnmcmıırlnl'hakkında)·enıkaıııııı u anP ıı n ın a .ız)ı ı'lltZ• 
H • ld... lt· lrnıı n· 1 h l 1 el b l d '1 1 ııız. "" 1 u s.ın ' 1 ı u s.ı' • ,,,_ nktnd · D" uk· 1 '! t· ·ırı 11 
. E><a.ı? lz_.ım_a.nı Jgete ıgı zamı·~n .• ı. - 'ınaena ey ııı a< a a om ı:ır ı - runma• is<> lıuı.rünkü sarllar altıııda cıı hazıı-lanmaktadır. Bu kanuna gör·-. nı ü k": _. .. 'ı'sıı:ıaııın m!k' '.' )1 b'''. ol· 
ıar, "c anıgııı ıs l'e geç ıgını gör~- nıaıı ara karsı sığınaklar rnpılması l.ı 1 1· k 1. ıı"· k. ll . .. f'li rnzifclcriııi ifnrn giden orh mek- zu P s ·uı ,u muştur. ·ısı su :ı) 
c 0 kl~rclir. · ve kar,;ı konulması i'·in tertibat alın· ak5

1
'." ge ımf·f·tekc "" . • 

1
11 unıe. nıız: 

1
su- ıe' 1, me.ztınları n;ıkdi bedel \'~r><elcr mak üzere ltalyanlarrlan ·10 h-! iW 

. · . ' . ~ rll ı muva n ır('tınc <' ~·t•nı 'l'J~ı )a- . (. ' • ~ . .. . ··. ' kt·. . . ı . . cır" 
---:-< ması hustrnuııda l<>klıf c•dılen 4, ı00.000 s•ırıl . l'ln .:. · dahı ıııenıunvetle :ılakaları ho'1ler-<'k- muslu1. Na l) e \ ıısıta 111 ımız. ·ı · 

Bat/er rlrılarlık tah•isatın kabulü lehinde cc- "' aı '' · 1 
''· tir · eluıııın su, mlihinımal \'C yiyecek ı 1 

reyan vnrclır. Tohoila \'e Samoacln bu· İlıtirnt zabiti hakkını haiz olup ta, tiyaclanııı muntazaman tem'rı <'1' 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAH iF EDE ) nn muknl.ıil bahri te.sisat için 8,100,000 Alman hava taarruzları tecili ~ıralarıncla memuriyete alın:ııı" m=e..:..k..:..te:_.:t..:..li..:..rl..:..e..:..r·;__ _______ __ 
ılığını <öylemiş \'P demi$tir ki: dolanı~ ela kııbulil muhl.cmelrlir. I Hl Jur rl.• ıı>kere gidince• memııı·lukla ali<-

- Mesajda Avam kamarasının ela \'aşıngton, '.!O (A.A.) _ Anıerik:ı .< BAŞTARAFI 1 NC SA FEDE ) haları kalınll·acaktır. 
malfımatı olan bnzı m~selcler, Tay- bnhriyl'.' nezaretinin tebliğine gör' ,·e- ıki nokt~t iiz~rinc bonı_bal:~ı· a•.ıJnıış- · 
land Ye llindicini arasıııdaki mesele ni inşa edilt'n 35 l)in tonluk •\'n;<iııg- tır. Şarkı İngıllcre s:~lnlı cıvarına dıı Yunan ordusu 
il:! l!zak şaı ktaki bnzı gergi!1Jikler ton• zıl'htlsı la\'in edil mis olan mürl· bır kaç bomba duşmııştıır. Pek az ha
\"l' Avrupanın normal hali m0\'Ztıu cletteıı :ıltı :ıy ('Vvel, 15 mayı.sta hizme- sar olmuştur. 
bah,eclilmektedir. te girecektir. Zırhlının en mühim si- Londra. 20 (A.A.) - Bu gece elüş-

Resmi japnn sözcü•ii, clliıı .~azete- Jiıhı, 40 ,,antinıetrelik dokuz toptur .. man, İngiltere üzerinde hiç bir hanı 
cilere bazı lıernııatta bulunmu~tur. \'aşingi-011 zırhlısı, 936-1937 progrn- fualı)·etinde bulunmamıştır ... 
Bu ela Avam knmaraiı azasıııın ıtiılııı mınduki gemilel'd"n biridir. 1938 ha- Loııdra, 20 (A .A.) - lngılız hava 
na gelecektir .. Japon hariciye ıınzı- zil'.~nında inşa e<lilmeğe başlanmıstır. v.~ dahili emııiyct nezaretleriııin teb
rınrlan alınan hu><usl mesaj, hu!en la. C'ri'rek bu zırhlı, g~rek :\I:ıaf Karolina hgıııe göre, cliiıı gccenin ilk santk
yık ohlıığıı eh.:mmiyetle tedkik oltın_ ismindeki eliğcr zırhlı 1938 te,;rin(·\·- rıııd,, dlı*man ta_;ynreleri, rc·mılıi 
muktaelır. \'elinde tezgüha konnıııslıırclı. · Galde bir· ~ehre hücum etmişlerdir. 

----*--- x " Yüksek infilfıkli bomlıalar, nııihim 

Atina, 20 (A.A.) - Yuııaıılılar, 
cephenin merkez bölge,inde bir çok 
nı<:niler ıaptetnıiş \'e eliişmann iki 
noktada agır zayiat Yerdirıııişlir. Sa
hil mıntaka,;ıncla itııh·aııların 'llııkabiı 
hiicunıları durdurnln{uş ve dilşnınn kı
taları, hatlarınuza yaklu~nıağn dahi 
muvuffak olaınnmı'itıı·. Bu çarp ışma· 
!ar esnasında :ıoo den fazla e,;ir alın
ını~ Ytı ~ilfıh iğtinam olunn1uştı.11·. 

B • } miktarda binalnl'a ve ticaret C\'!M'i-
ır }lazete yazıyor aponya ne düşmüş, hasar ika etmiştir. Ayn- Zeytinyağ 

( BAŞTARAF I 1 NCI SAHiFEDE ) ( BAŞTARAF I 1 NCI SAHiFEDE ) c:ı atılan yungın bombalarıııdan yan- 1 o 1 
japoııyanın salılhiyettarlarının sözlt•ri- fillerinde bil.dik bir ht'Yecanln kar- gınlar çıkmış><a ela büyümeden °ön· f AT 2 KURUŞ Y KSELD 
n · değil, yaptıklanna kıymet \'erildi- ı;ılnnmı~tır. clürülmüştür. .. İngiliz ticaret birli"'ine ,;atılmış olan 
ğinl Tokrndan gelen haberlerde iiçlü Japonyanın nıziyeti, barı~ııı temi- Sabaha karşı, blitün yangın!aı· «111· ~ 

· ı·· ··ı · 'k 5000 ton 7.C\.·tin•·ağının tcşliınine F•-pakttan zi.rnde japon gcnis.leme arzu- ui i~iıı en mühim rolü oynnnıni:p mü- < .. u .. ru nıüş bıılııntıyorclu. Bır ını ·ıar ' 
LI ı kında başlanacaktır. Piyasaınızdn wy-'uıııın eh~mmiyeti iı~ikıirdır. sai<I olmakta. bera1J1r muharipler <) u l' aı·dır. 

Bir japoıı <•knlli~·eti tarafııı:lan ile- anısında sulhu temin etmesi miim- Loııdrn ııııntaknsına kısa lıücunı- tinyağı fiati; or gün ,.,·wlkin~ nisbct-
l'İ sürülen bu fikir milhimdir. Fakat kün değildir. General Frankonuıı, ha_ !ar )'apılmL~tır. Rnzı hasarlar y:n·dır. !ı• kilo barnıa 2 kuruş yük,•lm'slir. 
bıı ekalliyet, ku\'\'etliclir. vanın durulmasına ;ı.·ardım ederek insanca zayiat azdır. Kahve geliyor 

---x mahiyette •arfettiği ıızimkiır ve kuv- !ngilterenin cenubu na l'e şarki is- 1 
/ngi/tereye yardım vetli siya,;et ''e teş0 bbii<ler şimdi tak- koua~·a atılan bombıılarelan b~zı ha. BU PART 55 BiN ÇUVALDIR 

dir edilmektedir. Fran.<ız - Alman sııı: nıkua gdnıiştir. llhalalcı fiınıalarımızııı sipariş et-
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) rnütarekes~niıı fspnnyıının teşebbüsü ln~ancıı zayiııt. ınlihim cleğilrlir, fa .. mi~ oldukl:ırı 55 bin çurnl çekirdek 
dünyaııııı totaliter tahakkümtinclen ile yapıldıgı nıalümdur. Yar qautc- kat ın>anra za)·ıatııı. mııhım, kı<nıı, kahvmin Sl~ve.ı·s kanalı )'Oli.d~ Porl
kuıtulmasını temin edecektir.. siniı; Berlin 1;1tthabiri, bir t~'lll'rııf'ın- L~ndr:ı c~varıı~da l'.ı~· ~-o~ıtluıtl:.ırl'.ı:-[sait" "geldiği öğ';·enilnıiştiı,·. tç parti 

Ayan aza.sıııdan demokrat Konar- da .ınpon .,alahıyettar sozcusu lam- Duşm.ıı~ .ı~ınl.ıcı geu· ~ aı ı,ıııcJa.ı .ız halinde bulunan bu kahwııer, rnkıııdıı 
ley de, '.\lihver devletlerinin Avrupa- fın.dan ;apılıın. b~ya~atı~, Alman h.a- .>oııı·a ıııhayct lııılmııstur. 1 mcnıi<•kcliıııize gctirilec,•k ,.e !ırr l'il:i-
da galip geldikleri takdirde Ameı-i- rırıy~ nezııretınch•kı tem· Ye tefa11·- -- Hl" tc\'zİ cclil:·rek ,atısa rıh•mla-
kanın tı,hlikPye cHlşeceğini sliylemİ'l- !erini aksettirmektedir. Bu hu.susta lı• nıuk.ıyp;;,' etıııektl• ve siiylr cl"tr.rk- cııı · 

tir. aksülameli mucip bir şey göl'iinmr- trdir: KAMYON LASTiKLERi GELDi 
Ayanda projenin tasdiki için reis mektedir. Japon 1t•klifi ilr sulh ola,.:ık ., ı 

tarafındnn yııpılıın teklif üzerine .Esasen böyle lıir ~ey m~vcud dPı{il- dır? 1 !"taııbulıı gdirilmi,; olaıı :ı1no kaın
Conson, \'iler ve cliıi'er bazı aza, ıiyu- dır. Hıtler, müzakereye ba~lanıııa,;ı- Gaz('tekl'itı Dcrliıı m,, lHılıir' ·r!, )·on w otomobil lıi•tiğinden 700 t:mcsi 
nııı ıırn.ieyi tamamen teclkik için he- nı mı, yoksa Avnıpnnın tahrilıiııe de- böyle bir tavassutu kalıul ,·e..-·ı rNl l8taııbııl ihtiracına alıkoıınıu,; l'e mü
nüz \'akit bulamadığını sö.•lemişlcr- \'Um mı edilmesini İngilizlere b!ra- hususunda kınar vermek mesel<•,iııin telıakisiniıı ğarbi Anadolu viİa;-etleri
rlir Demokrat grubunun reisi Bnrk- kacaktır. :\Iııharıir, cnelcc Belçika İngilizlere bırakılacağını bildiriyor- n<' sevki muvafık giirlilmiis ve b!r kıs
ley, müzakere için bir gün daha mil- kralı Leopolel ile Hollıınela kraliçesi !ar \'e japon teklifinin çok niklıinlik- mı da 11.mire gelmislir. A;Tıcn J.;tnıı
saade istemi,; \'e mü,aade nrilnıiı;.. Vilhelnıina tııraflarınclan yapıl[ın iP kar,;ılanıııanıakla lıeralıer zama- bula gPk><:ek otomobil Jiıstikler!nclcıı 
lil', .\lı>di><, b;ıg!ln öğle vakti toplan- tı>kliflerle .iaııonya hnrici.ı·<· nazırı j ıııııda ;·aııılnıı~ olduğunu 'iiyl!iycır- y(izdı> 30 unun F:v ııııntakası ihtiya-
mairn knı·ar vermiştir, l\latsuoka tarafından )·aııı an teklif- !ar. cına lahsi~i karıırla~tırıhnıştır. 

Yağlar 

Tahlil ottlrlllgor 
1.stanbııl koopHııtifinin şch:·iırıiı~· 

gönderdiği yağl:ıl'clan 57 tcnckC'1' 
tahlil dtiı ilmek üzen• Bcledi)·cr .. 
alııımıstıı·. E\'\'elce tahlil cttirilrıı': 
olan bir kısım yağlıır, hileli \'C gııl 1~ 
cihetten znraı·lı oleluğu anlıı.sılıır:• 
mü><ııdere edilmişti. Satıcı, n~ıecli~·ı: 
reisliği turaf~ndan mahk{'m(\y'.! yeı·ı 
miştir. 

Eğitmen ku ·slanna ye· 
rıiden namzed ler alınaca~ 

k ııl• Nisan 19·11 ba~ıııdu açılncn · • 
tıncı d''"' e Eğitmen kor>lal'•na alı~~. 
cak Eğitmen namzedlerinin ~cç 1r. 
hakkında :\laarif Vekidetinelf'n F.e~ 
rimizdeki alükadıırlara bir tam 1, 
gelmistir. Seçimi ilk tedrisat milf~, 
!işleri \'e gezici bnşöğl'etmenler ~·' 
pacaklarclır. 

U. KORTAKIN CENAZESi 
Ölünıiinü dünkü sayımızda yazdı~: 

mız hmir ticnr<>t \'e sanayi oelası ~i. 
yasa scfi B. Ulvi Korlakın ccnaıe·iı, 
dün öğle iizcri memleket hastahane' ... 
den halclınlnı ı i<, c<'ııaze namazı J{en~,. 
rnllı camiinrle kılındıktan ,;onr:ı ·

1
,. 

ıi kabristana p;öl.ürülerek cl 0 fıtP' ;~ 
miştir. C'<·ııaze ihtifalinde nı ı·hııı1;'~· 
b[itiin ıırkada<lal'l \'(' aile do<\ :~rı 1 

ltı ıı mu~lardı '" 

B. C. Bayar . ,. 
l~ski ba$Wkil \'e nıebıı~ıınıuZ ~;::. 

Cwıl Bnyar, eski ~'erleri görm<>k U 
re cliin n ·rgamayn ~itmistir. 

.. VALi BERGAMADA . I~~ 
\ Hlı Il. F uad TııkHal, · ... lilr.,·o 

sonraki yol ı·~ şehi r isl~riııi (loft;s " 
dün Berganıaya gitmiştir. 
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