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BASILMIŞTIR 

30 ncu yıl Neşredilmiyen yazılar g~ri verilmezı----------------------::---- ------------------- -----I 
N,,, 8454 Günü ,-e-çm- it nüıhalar 25 ku~ıtur. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

İstanbul, 26 (Te lefonla) - Pil ihtikarından suç

lu Yako ile kardeşi Pareh, ikişer sene müddetle 

Eskişeh "re sürgün ve beşer yüz Jira para cezaıına 

mahkum olmu şlardır, Bunlardan pil alıp satan Sa

lamon da 25 lira para ceznsına ve dükkinının bir 

hafta müddetle kapanmaaına mahkum olmuştur, 

--....;..;.:....;;,.:;~~;__~...::...:._.;_~~.;_~~.;__:...~~~~~~~__:~~~~~.;_,.....!.~~~:.-~~-=-~-="--~~~~~~~~~...:...~~~~~~~~~~~~~~~~--.: 

M. Eden Dün Anliara-ya Muvasalat Etti 
Mis:ıfirler dün Cumhurriyaseti köşküne giderek defteri ınahsusu 

imzaladılar, karşılıklı ziyaretler teati edildi 

Misafirler, Atatürkün kabri
ne bir çelenk bıraktılar 

Gece şereflerine bir ziyafet verildi, 
bunu bir suare takip etti 

Anknra, 26 (A,A,) - lngiltere Hariciye nazll'l 
\·k~<·liins Antoııı Eden ve impnrııtorluı{ genelkurmay 
Ln~knııı general Sır Con Dil, IX'ral><'rlerindc Tui!g<'
nera! :\l nllnlıı· Hanı \' is nınresalı Elınhörst, binha~ı. , . . 

Fürgüyon, !·:denin hususi ktılibi Stelensmı ile R:ı.ı' 

\'iksan l'l' \'rnyt olduıhı hnlıle hükumet merkezimizi 
n»nlPıı ziyaret etmek üzı•rP hu sabah snal l0.:30 da 

-Devamı 2 nci Sahifede-

...... -........... -·-·-·--·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-····-·-·-·---·-·-----·-·-·---·-·-·--... . .. _ _.. ..-.. ~ ··-- ,....._.... . - - . ·------· ·---
A~ Kf RI VAZIYET Türkiye, Fransa Balkanlar-lktı-

vaziyeti sadi abluka 
İngiliz zaferleri - Binga- . .. 
zideki Alman kuvvetleri Londra gazetelerıne gore 
ve mübalağalı haberler Hitler. Tür.dye ve Fran 

Radyo rıazftr.,iııdrn: sanın kozlarına malik 

- NAZiRiN BEYANAT! 
Mevcud ablukanın bü-
tün Balkanlara teşmil 

İngiliz kuvvetleri İtalyan somalisiıı- l k • -
ıle Cuba nehrini geçtikten sonra :ı _ 4 O mağı ÇO ıstermış edileceğini gösteriyor 

~~~:~.:'~ım~\
1

i~,Tı~tr~!';;;~.eş~~~~ 1 ,~~~; Fransızlar uzak Şarkta Nazır Bulgaristan hak-
:\fogadısyoyu dun :ıkşam ı'lgal etmı~- !· 1 
Jerdir. Bu h:ııX!kl't, ~ürat itibnriyle J h ld 1 kında sonra cevap 
Libya harekatını, <la ııe.ride l..ı!·~l'mış- apongaga cep e a l ar 
tır, Bıı kuvı·et!Nın aynı <'nl'rJı ;le lı a- k 
rekfıta devam ları takdirinıl<', 220(1 ki- Lııııdra, :W (A,A, )- c:,ızl'tel<'r, verece 
Jomt1lrc1ik :-ıahili olun .::;on1nlinin 1 uy~ f1~r:ınsa \'e 'l'ul'ki.venin \·aziyl'ti 1lt• i'i
da lı:.o~lanba~a işgali l>eklı:-nebilir. ti:.!:ll plınt>kİl'<lirler. Fran~ız k:thinL'-

İn~ılizler, bu şehr i zaptctnıekle, Cu- sinin k:ıt'i suı'eLte lıiı· Fransız - Al
bn ıwhrinden ı;onra Vebi Şebeli neh ri- .man i~hi r ligi si.rnseti takip etmek lrn. 
ııin d' doğusuna geçmiş olmaktadı rlar, ıarnıda olduğu hakkında Visi<lc ıwı;
Bıında>ı sonra lı arekiit sürntle \'C ıla- redilen lıt'yaıınameyi bahis mevzun 
ha J,ola)·ca inkiı;af ed\'b;Jir, eden matbuat. Frnn"ınııı ll indi~iııi-

LİflYADA: de aldığı melin tavru harehte isa-
11uıtti·~kıi Jtatvan u~ıJ!ii~:. ....\Jmun re-t ctn1ektedir." 

km·,·ttl >r.•ı'n Biııgaziııin ~50 kilomct- De)·Ji ;\[eyi, lJzakşarktaki Fı :ın<\Z 
re c2ııtılıı.:ı.da Agade~"·'<le Jngilizlerl~ filosuıııııı Saygundan me~hul bir ta
ilk trııı,ısı yaptıklarını bildirmektedir- ra fa hareket ett i ğini \'e !Iindirini or
ler. !!dk. bü.de bi r temııs vardır, F.ı- d"·undıı bütün izinlerin kaldırı!dığı
kat •dnl~~·e değmez,, ('iinkii büyLik nı h i lılirmektedir. 
kun.:tıer, r:oo kilonıetreli'.< lıır çölü De,rli Telg\·af, dün cerrya:ı eden 
geçer<'!< Luıa,ra geleme«,, J le\·cud yol, mühim lıfıdise leıden birinin de Fr:ın
lıir "'k .•ahi! yoludur, H:ıllıuki >nhil. "ız h a r p gemiler inin ha reketi \'" Hin. 
İngili1. ,:\ ".ınma ve tayynrel1·rinin te- d i~ i ni ile Siyam arasındaki mütare~ 
siı·Je,-' altı!ıdnclır, Binaeıı:ıh>ylı bu kll\-· ken i ıı yedi marta kadar tenı'.lirli ol -
\'eL :oncııı: Lir motör lü mlifreu· oiabi- duğuııu yazmaktad ır, 
lir,, Dunun ela rol ü olaıııa1.. }fatt;ı , nıüs- (DEVAM! 4 NCO SAHİFEDE) 
!akil Fransız aj:ıns ı hile lıu h:ılıere 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

I' 

Loııdrn. 26 (A.A.) - Sah günü, 
A Yam kamarn~ınıla Roınuııy.ı ve di
i:er B:ılk:ın el \·Jelleri için iktı<adi nb
luka hakkında bir tedbir nhnııı nhıı
m:ıdığı sualine iktısndi h ıırp nazırı 
D:ılton ~ıı cenıbı ve rmişti r: 

ltalya harbe girdiği znm:ın, Ro
maııy:ıya verilmiş deniz nakliye ruh
sııliyeleri iptal Nlilmişti, Ve o zaman
dnnberi buraya gidecek malların ltnl
.rnıı eline düşmesi teh likesine mani ol
mak için yeni bir ruhentiye de \'eril
m<'n1i~ti. E~n~en yeni bir deniz an
lasn111~1 için bize teminat da verilme
mi>;li r . Bu esnadn Romanya Almnn 
ekonomik kontrolüne girdiğinden, h n
zirmıdnn itibaren Romanvava mü•aa-
cle verilmemiştir, · · 

Mebuelardnn M:ındel, başkrı Balkan 
(DEVAM( 4 NCO SAHiFEDE) 

Meyis adası 
lngilizler tarafından 

işgal edildi 
Londra, 26 (A,A,) - lngiltere 

bah r iye VP harbiye nezare tleri 
aşağ ıdaki müşterek te bli ğ i ne~ret 
ıni$ lerd ir : 

Bir genç, 6 avlık hami
le karısını öldürdü 

Londra, 26 (A.A.) - Norl'eç, Hol
laııda, Belçikadn olıluğu gibi Alman
l~ r ııı Balkanlara kasırga gibi inıııele
ı·ı artık hııh i• mel'Zuu değildir, lııgilte-

Almanya 
Şarki Akdenizde İtaly anla rın 

Bu ıipl'etin askeri malzeme, ordu \'e den iz tayyare üssüne mal' k olan 
cliğ<'r nvsckl~rlr alfıkadar buluııelıığu küçük Meyia adası, 25 şubatta kı-

Hadise, kıskançhktan doğmuştur 
Katil yakalandı, 22 sene 
hapse mahkum oldu ı·e, bur:ıda tmıhhiitllerini yerine getir- Artık Balkanlara akın 

nıek için lıiitiin kı11ıirleı·i almı~ bıılıııı- d · kt• 
ınaktadır, e emıyece ır 

, l ngiltere, müttefikleri Türkiye ve 
\ uııanistanla mükemmel tedlıirler kn- [d . TÜ 
ı·arı:~ştırmıştı!·- Kahireden ı:d~n ve enın rkigege geli'İ 
buguıı nes redıleıı haberler de bu)·uk le- Y 

~irJ~aı~r~~~~~res eliyor ki: ve gazetelerin neşrigatı 
• Edenin Ankara görüşnıel~ri, yakın 

hadi~eler için cok verimli olacaktır. 
Harekatııi, ccnulıı sarkide süratli ol- Türkiye, Yunanistan 
ınası muhtemeldir. Bunun için Hitıe- ' / • ' 
rin, Ru!garislaııclaki lıeklennıe oyu- /npı tere tedbır aldılar 
ııuna niharet ve-rnıesi kafidir. Simdi 
artık te•ebbüse giri>;me hakkının. yal
nız mihvere ait olduii:u sanılm:ım:ılı
dır, 

TEŞEBBUS HAKKI. YALNIZ 
MiHVERE BIRAKILMIŞ DE· 
GILDIR. MAAMAFIH BAL· 

KANLARIN ALEVLENMESiNi 
MUHTEMEL GÖRENLER OE 

nıuhtemeldir, Türk ordusunun şimrli)'e taatımı:ı: tarafından i, gal edil _ 
k:ııh11· olcluğu gibi hadiselerin inki~a- · · mıştır. 
fını l:><'kleınekl~ dah:ı iyi f:ı)·d,ıl:ır l'e-1 '•-...ı. ..... ._ ___________ , I 
l'l'Ceği zannolnnabillr. -·a-a--

Kııhiredeki görüşmeler de (·ok fay- D • k ı } 
ela \·ernıi.<tir. :>lil ordusu dinJenmislir, anımar a l ar 
Rıı sınıclH Arnstııral,ı·a kıtalan :collnrı, 
rıhtıınlıırı tamir etıııislerdir . Keza 
tu\·,·arPl·iler ele h.;tirahat ctmiı:.IPrtlir. 

. fk)·ii Ekspresin Kahire mııhahiri 
\"HZI \·or ! 
· ci l arlıin ~oıı :ılcdı,in Raika ıl:ır iize
riııde j!iiriilın,,iııi h.r gün lıekli)'O-

Arnavudluk cephesinde 

Italyanlar dur
madan takviye 

al•yorlar 

Lindberge çeki
len telgraf 

Hattı hareketinizden nef 
ret edigoruz, kanınızı 
kirlettiniz, dlgorıar 

Batavyıı, 26 (A,A,) - R öyt'l': 
Hatavyncla oturan Daninıark:tlılar, 

Kolonel Liııdberge şu te lgrafı gönder-

En•elki gece saat 23 raddelerinde, tü arasında :\Iustafa Çabukun ~!inde 
Dibekbaşı mahalJeginde fec i lıir cina- bir bıçakla evden çıktığı ve kll>a rıık 
yet olmu~ ve Mustafa Çabuk is'llinde <okagı döndüğü görülmii>; mütenki
hirisi karı sı 6 aylık hamile İsmeti hı- ben ev~ giren kom•ular :\l ustafanın 
çak la öldürmüştür, karısı 1smeti yerel~ kanlar irinde 
Yapılan t ahkikata göre :\Justara hulmuşl ardıı-. · 

Çabuk, ka lfa olarak çalıştığı ecza - Zabıta derhal rnkadan hn•)erdar 
haneden çıktıktan 'onra, Dibekbaşı ı•clilmi~, imdadı sıhhi otomobili ile 
mahallesinin Kuşbaşı sokağındaki .rnralı kadın hastahaneye kaldırıl -
120 "ayılı evine gitm iş, bir müddet mıştır. 
oturduktan sonra karı<ı Ahmed ~e- Allı aylık hnmile olan f:;mc!, yedi 
cip kızı :rn yaşında i smet ile mün:ı - ,ı·ednden ;.· i diği bıçak dn r be le,.ine ta
kıısaya başlıımışlır , hanımlil edem~miş, fazlaca kan d a 

Kan-koca arasıııdaki dil kavgası ka)·brttij(i i~iıı ha•tahanede iilmiis
bir müddet sonra sertleşmiş, bıı sıra- tür 
1a rd:ı kn ıı ukomşu, eYden feı;·:ıcllar :\[ustafıı, bilahare znb ı tn tar:ıfın-
yübeldiğini duymuşlardır, Bu gürül- - Devamı 2 inci aahifede -
~~-=-~_:_____:_~-=--=-~~~~~-

Japonya 
Taynıie g:ızcksiııiıı diplomnt!k mu

harriri; Edt·ıı ve General Con Dilin 
Ankara zirnrdl\•riniıı :ıni bir hiıdis<' 
rılnıadıi:ııı ı : Türk - Bulgar dekl:ır:ıs)·o
ııtıııuıı imzasından bir kaç gür. en· ,J 
htı ziyaretin hazır hulundıığuıııı y:ız
nıakta n eıınlnrı ilave etmektedir: 

- Eden ve General Dil Loıı'irnıl:ın 
:ınıld ı klıırı zaman Türk - Bulgnı dek
larasyonunun metnini biliyorlardı, 1n. 
te, oıı lnr ıln iştirak ediyorlardı, Duııuıı 
Ralkaıı ln rda h iç hir şeyi dcğigt irınr-

diğ; e1" maıum~ı~·~DIR 1Taggare faaligeti arttı. 
;~;:~~::~~~ ;:'.:'g~:;r:ıı Dilin Tu,,ki_ıl')i Havalar çok boz~~t~r. 

mişlerdir, C b k .., 
•H;~_tlı ~areketiniz . biz Daııiıııarl:a- enu a sar tJgJ 

lılar uzerınde nefret uyandırmıştı r . 

Skandina\'yalılarm kanlar ı çok temiz- t kd• d 
ılir, Fakat elnmnrlarıııızd:ı bulunan bu a Jr e 
lC'miz Sk:tndinav kanını , ~iz Nazi bar-

zirarrtleri ııııılı:ıkkak <:ıık nıiih;nıdir. ı 

. ~eni bir z afer -; ltalganıar zagiat verdi lngiliz donanması 

Korsan gemilerini takipte Mogadisyo işe-al 
Her meçhul gemi durdu· edildi 

-- ---
ruluyor ve derhal terti-~ Harekat, çok büyük sür-

bat alınıyor atle inkişaf etmiştir. 
Lonılra, 26 ( A,A,) - Röyteı· ajan

sın ın lng iliz aııavatnn filol:ırınclaki 
hir k rnvazörde bulunan muhabiri lıil· 
diı·iyor : 

Alman korsnıı gemisi Ye denizaltı 
ırem iR i :ıramak için geniş bir t:ırama
;vıı, çıkan J ngiliı :ıııavataıı filo~unıın 
hir kıı.ı\'az"iiriindeyim, Bu ~uıetl<> bin
lercn mil katettik. Taranın aıneli_n:,;i
ııe g<'nıilerdcki tayyarelerden lıa~kıı 
<liğe ı- t:ıyy:ırPler de iştirak <'HL Bu 
ta~·yıır('ler, tııramn nmeliye,;iııin daha 
g<'ııiş hiı· saha üzerinde yapılmasına 
iınkiin vermiştir, Czakl:ırWın mahiye
t i ıııe.:hu l lıi r gemi ~rlililnce mürette-

(DEVAMI 4 NCU SAHiFEDE) 

• ·:ıerobi, 26 (A.A,) - llalyan 'o
rnalisiııdeki :\[ogadisro ı;E.~hri, nlü~
temleke<l~ harekat ,·apan ~nrld \'C 

garbi Afrika kıuılnl'ı t:ırafıııcl:ııı i~ -
gal <·dilmiştir. Gn sehre 150 kilnıııet. 
1'.! ml·safedeki llrava l imanının an .. 
cak pa;1.::ırtcsi giiııU h~gal <'llildifi ha
tıı !ardadır. 

Loııdra, 2G ( ,\,A.) - İtalyan sıı
mali~iniıı merkez i olan J.\loıı;ndi ·yo -
nun i~galiııde gem·rnl K:ıniııgumııı 
gu:-.tl·rdiVi sür'at, lıiltiin 1'1..'l\oı·l»rı 
kırmış ve halta, genem] Y<•r\-el cır 
clulnrıııı hile ha,T.tte bırakmıştır 

( DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

1 )l;,11• ıır. :.!ıi (:\ .• \.) ltil: '"'l' 
A ı:ııı,ıı:ııı Artı"''tıcllııh 1 ıul'11ılıl'Hl:ıki 
ntııhalıil'i IHldiriyol': 

~inı:t \·p tllP' k ·z CC'llhl·l l"lO" \°H

~~an ~itltlL~t1i yağn1uı-lara Ye 1<3rlara 
ı-:li{n1t·ıı hava f:ıull.rt•ti fHzla rılmu:;.
lur, 11 ı· giin lHkdı·ı· :.ılnı:ıkta olılu -
iı:u :ınlasıl:ııı ltaly:ın tan·an'l 0 ri Gü
ril't..'dl•n l•~ilorina\'a kadlı· ol:Ln \'olu 
lıonıi>alaını~laı-<ll .. I'. lııvili1. YP. )'ı!n·ııı 
lH/ynr~·lPri l;Hna, .\lu~kopo l is, FJha
ı-:.~~ıı. 1: l'nt \'tıll:.rıııı YP ()st~ ,ıvir•:ı le
r>cleriııde :;İddctli hücumlar ,-~ lıı•m
hardımnnlar l :t ee\'aJ> vPr ıni~tir. 1ııgi
liz ·"ıı·v;;re l l'ri bir 1tall':ln lıonıhanlı. 
nı:ın {i~\'rart1:-.ini düsürinii::;lpı ıl!!'. 

l-\ar;~(ia h:ır11 ki't"'. azdır. r) .,.,.ı; \'(' 
O,trnvi<'ad:ı lt:ı~ynııların iki hlieıı -
mu Jıüotkiirliiln1iistür. 

l'unanlıl:.ıı ·r.·:h~df•I ııcle ta:ırruz;~ 
ge(·n1şiler \'P d-\~nını."l z:t\'i,1t \'t.1'clir
mislerd.-

.\tin.ı, :!il t ..\.A,) 
\~ll!Hlll l'l''>IHI : ıolıJiğ'i: 

!'.!'.! ıı nınrnh 

Kü~lih milfreze faaliyeti !le top~u 
(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

ba rlarına karş ı her nedeıısc bnsled i ği
niz hiirmel ile ki r lett iniz. 

Fakat ne olur~:t olsun, y~ni \'<' nıe
sııt hiı · diin,ra kunı l :ıcaklır. flıı l ııgil 
tert• say<•ı;ind(' olacaktı r. Yoksa y:ı l an
lnrl:ı l'<'P :-l:ızi harlıarlığı ile' dı•iföl , 

...... ,,, "'1> - .,.,... 

i $AR E.T ı.tR 

Sade, temiz, sağlam 
ve ucuz 

Ekmek, tek tipe doğru ııitti , Bitta
bi, çok yerinde,. Bu kararın isabe
tinden şüphemiz yoktur. Fiat kontro. 
lünü zorlaştıran, fiati yükselten ve 
ona e lestik;'yeti veren, bu çeşid bollu
ğu ve tenevvüüdür. Hiç olmazsa, bazı 
eşyada, mümkün olduğu kadar çeşi
di azaltmak, muayyen tipler e lde 
e tmek lazımdır, Bu suretle fiatlerde 
zikzaklar olmıyacak, ucuzluk bat
g öste recek, kontrol makinesi iyi işl" 
yebilecektir. 

İcaplar, bizi çetide değil, temize, 
ıadeliie, sağlamlık ve ucuzluğa 
doğru götürüyor, 

** 

Tehlikeler doğacaktır. 
lngiltere. Japonyaya 
teklifler yapmamıştır 
Loııdm, 26 (_.\ ,A .) - Röyter :ıjan. 

sının :-1elühiyetli L.oııdra mahfil erin
den (iğrcmligine güre, lngili7. hü -
ki1meti japonyanın cenuba ~arknıası 
hakkında hiç bir zaman tekliilerde 
b ul ıı ıı nı anı ı.•tır. Tokyo<)aki İngiliz el
çisi j:qıon hiikümetiyle l':ıki temas
ları n d.n . japonyanın cenuba snı k nıası 
t akdi r inde belirec,,k tehlikel~ri izah 
etmil'!lh·. Bu görü:şn1elcr esn:ı-.:ın cl a 
jnpoııyaya hiç bir teklif ~·aııılma<lı j\'ı 
da i~aret edi l nıişti r. 

Londra, 26 (A,A,) - fngillrrr hn. 
riciye miı,teşa rı Ratler. avnnı k:ımıı
ras ında Matsuokan ın Edene güncler
mis o l duğu nota hakkında şu heya
natl:ı bu l unmu ştur, 

_ .M ats ıı ok a h:ıı ici.ı·e nazm Ede
ne gönderm i ~ olduğu son mektt•buıı _ 
da, ilıııunıiye t itibariyle Avrupa har
bine tl' lmih ettikten sonra su ciheti 
ka)'de;.·Iemiştir ki, japonya · y:ılnız 
":ırki Asy~da değil, fakat dünyada 
her nerede olur sa olsun, su lhii n v e 

Japon başvekili Prena Konoye 
nornıal serait~11 yeniden 1i~iii~i i<.:in 
h<' r h a!lgi bir hareketle b ulunmai;a 
veyahud mııtavaH'H rolü oy namai;a 
tamamiyle hazırdır, Matsuok:ı, bi lıl
h aı e Almanya ile görüştükten sonra 
yaptığı aleni beyanatınd a bıı "özle
rinin Avrupa har bind e bir t avas•ut 
teklifi gibi telakki edilmeme~i l ıl -
zım geldiğini bildirmiştir , H er h alde 
japoıı haric iye nazırı , İngilte rr baş
vekili rnrnfıııd:ın .,öylenen ~u 8iizler
cteıı h:ıl)erdar edil m işti'r : Uğrunda 
çaıp ışmaktn olduğumuz dava nev in
den hic bir arazi kazancı ve)·ah ud 
maddi ve ticari kazanc hedefi güt -
m>.ı en, fakat bütün insaniyetin is
tikbalini ali\ka d ar eden bir davada 

(DEVAM\ 4 NCO SAHiFEDE ). 
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Misafirler, Atatürkün 
kabrine bir çelenk 

bıraktılar 

ANADOLU) 27 ŞUBAT 1941 PERŞEMBE 

RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

l!za,<~ark.ı \'a· A •k u k 
z•ye'l ır:!ti'<ce merı a - za 
ınüpheınll'~ll' >k • 
t(•dir. (;eçe'" haf
ta japo!l'.·anın 

rnptığı giir. ltiilıi 
niima;·iş Almaıı • 
ı a çin faıleli o -
mı.\ :ın ne .. iceler 
doğurmu,;tıı . Hu 
hiıdi>e ln"ı.terc 

Şark Vaziyeti 

Japonlar Amerikaga 
ateş püskürügor, İn
giltere ile vazigetıe-

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 

Aııkaı·ııya gelmişlerdir. 

Amerika ile Ja· :\fuhtcı~m misafirleri getiı""' hu· 
ponya münase - 1 betlcı i hakkında su<i tı'en ngiliz imparııtorluğu \'e 
be\·anattıı bulun. Türk milli ıcnklcriylc baştan 1,ıa~a do· 

~ nannıış \'e süslenmiş olan garu g-irdiği 
muştur. Pre!'ls Ko ıamaıı. başta Harici)·e Vekili Şükrü 

Ödemiş ve Bayındırda 
ihtikar hadiseleri 

Birisi sürgüne mahküm oldu. Diğer birkaç kişi 
hakkında da takibata başlandı 

8.00 Program, 8.03 Ajans haberleri. 
8.18 :\lüzik: Hafif program (pi.). 
~.45 9.00 Ev kadını . Konusma (Fır· 
(:alarımızdan istifade edelim), 12.30 
Program, 12.3:1 :\Hizik: Küçük fasıl. 
12.50 Ajuns haberleri, 13.05 Müzik: 

noye bu mtinase -
betler hakkıııchı S:ırarni(lu nldugu halde Genelkurmay 
asl:ı b~dbin değil ikinci reisi Orgeneral Asım Gündüz. 

Hariciye umumi kıitibi "uman )Ie-
dır. Bas\'Ckil, Ja. · ·ı A k ı· · v ı 

ncıncncıoı.: u, ıı """' \"a ısı ·'"""' ponyaııın l'z:ık - Tandoğan. Hariciye umumi kat'plik 
sark politika·ını mLl<l\·:ııi C •mel Açıkalın. Protokol 
nnlatmak i~iı1 her 

uınuııı nıüdürü Salahcddin Aı·.ı·el, ~fer. 
~areye lııls~ura - kez kumutanı Albay Ali Demir, Emni· 
l'ağını sôy'.en1i~ 

.\ıncıriku nra
:'ındttki 'tC<'l.~n üd li 
daha ziy ad~ ğ 
ia mla<tırm tır . 

Amerika Pa<i . 
fikclPki n1iidafc1a 
si•temini el~ tak . 

ri ise başka 
ı·e Amerikalıların yet nıudürü 'inasi Turga; Polonya \'C' 

Yunanistan Hüyük elçileri ile H ollaıı· 
.Japonyayı anlı - 1 da, fü•lçika elçileri, ngiliz Bü)·ük <'l· 
)"amadığı h::ık • ·ı · 
kıncl:lki eski ağ- ~ı iıi;ı Ve diğer bütün bu elçilikler ka

ra, d(·ııiz \'e hava ateşemilitel'lcri ve 
'i~·e etn1i::fr. Hir 
ucu l'ana111acta . 
hir uru Ala~kndrı 
Vt• ueüncii ucu 
J!a,·a.ıle bcdu~3n 
~::!dafua · !1att1nı 
1.1un•~n <bşınn çı

ÇörçH Japon sefirine 
neler bildirdi ? 

zı kullanm1'tır. basta Riyaşeticumhur bandosu olmak 
Halbuki Amr· üzPre ihtiram \'Hzifesini ifanı memur 

rikalılar Japon - k · • as rrı ':>lı· kıta Peronda hazır bulun· 
yayı i.ri anlan11ş- nlakta i<liıer. 

Fransa -
l~:~~~sut ücreti: (;arın diğer aksamını da kesif bir 

Japonya, Hin- halk kütlesi doldurmuş bulunu:•ordu. 
Trenin gara girişi ile beraber bıı 

elico ı - Sıyam ihtilafındaki mutava,;- halk kiitleleri arasından \'ilkı;~l.eıı al-

Uzak Şark 
knrmıı;. ve (-;oran ilP. Saınuo ad:ı.1·1rı111 
Ja tahk~me l\nrar Yernıistir. f1ııı~•ın i
ç r 60 "" h·on ,;terling ;-;arfeclrcrktir. 

.Jııııun ımzeteleri bıı kararı h;ıldet
ı,. kar,ılanıı~ ı r; bunu bir tahrik le· 
l.ı1<ki .. tmi lordi" Japoıı hrırici)'!' na
zıı1 ararlnki ilt. ginliği az.d!n1aı{:ı 
nıa•u1' adımlH. ntmıstır. 

Sulh tavassutu: 

,;ıtlık rolü iciıı ücret istemektediı · kışlar \'e · 
Sirnın huna b~lki razı olacaktır. Fa- ' · . 

1 
- \ arol, yaşa. 

kat llindicini \"i~iden aldığı emır er- 8aılaları. ılakika.larca sürmü~ ve' 
! ·' Japoıı~~unın i:->tediği hava ve df'niz muhtert1n1 Antoni Eden, bu saminıi te
iis'erini vermekten kaçınmaktadır. whiirata halkı selfımlamak su•·('(h·lp 

,~h~~. bir taraftan Avrupa ve . .\fri- mukabele ~tn1iştir. .. 
ka nıtı~l·lpleri icin Almany:t tarafın- Tren durunca, vagonla.rından inen İn I 
elan lazl'ik <'clilirken. diğer tar:ıftnn ııiliz Hnrici)·e nazırı ile Sir Con Dil, 
da l'z:ık<aı kt:ı Japonya tarafından Harici.\' • Yekilimiz Saracoğlu ve Or· 

Japon ~ulh taY.l:'.~llttı ('srar i'(•rdt>- taz,,·ik gilrrncktedir . .f"akat \~i::;i her genet'Hl Asını c;ündüz ile rnuı-;afuhadn 
ine büriinmü, o arak kalmrıkt·•clıı'. iki tazı ikc ele mukaı·emet etmistir. lıulunmuslar w her iki taraf refakat· 

.-\van1 Xan1ara ... ındaki I~atll'rin beya- .-\m<'rikaııııı bu mukavcme-tlC> ınlihim Lf>riıu1f'l<i ;JR\'atı birbirleri il~ tanıı:;tır-
natı'la bakarar\ hundan ~u n1an·1rı <;ı- l')l o~· adığ'ı anla~ılmı~tır. mı~lnrdır. nunu müteakip bando· tn-
ı ara biliriz: Markoviç Peştede: ıriliz )1illi marsı olan «Tanrı Kralı 

ilPlki .Jııpon.n1. Alman,. •ının rica. korusun > \'C İsÜklal marşlarını c:ılm1'. 

Arpa ve kahve ı:atışlarında jJıtiki.r yapmak suçuyla üç taci.r yaka
lanarak adllyeyt..,. v~rilmişlt:rdir. Bunlardan biri Bayındırda, d."ğer ikisi 
Ödemiştedir. 

Bayındırdaki •uçlular, bakkal Langazalı Memiş, kardeşi Mustafa 
ve amcası İsmail Eln1astır. 

Bunlar Bayındırın Uzunça~ş,;ı mevkiinde olan dükki.nlarında ve ev
lerinde 109 kilo 300 v,ram ç~kirdck kahve saklamışlar ve yüksek f'at
le satmak h.tcmi~lerdil". 

Diğer kal~ ı~ t~ciri de Ödemitıtedir. Bu yeni bir satış usulüne ınüra~ 
caat etmiş v ikinci b"r ~llE- kahve satmağa başlamı~tı. Hi.diae şöyle 
olmu~tuı·. 

Ödemişte Nurettin adında bir çocuğun, ( 50) şer gramlık çekirdek 
kahve dolu küçük kiığod külahlarla mahalle mahalle dolaştığı ve bun· 
]arı: 

- Sivri. - İvri ! 
Diye bağırarak, beher külahı 20 kuruştan sattığı görülmüştür. Za

bıta çocuğu yakalayınca: NurPttin kahveyi kendisine kahvec;: Fehmi
nin verdiğini v"" böyle mahalleleri dolaşarak satmasını söylediğini iti
raf etmİ$tİr_ Fehmir,·n evind~ araştırma yapılmış ve 111 kilo çekirdek 
kahve bulunmu~tur. 

Üçüncü hidi;e de Ödemişte geçmiştir. Zahire Üzerine iş yapan bu 
tacir arpa satışında ihtikir yoluna sapnuş ve cürmümeşhud halinde 
yakalanarak ağır surette cezaya da çarptırılmıştır. Zahireci Raşid 
Özdem ı"smindeki bu muhtekir, fiyat murakabe komisyonu kararına ay
kırı olarak 8 çuval arpayı iki. ki.:ı.iye dokuz kuru§tan satmıttır. Ödemiş 
aaliyeceza mahkemesinde muhakeme edilen Raşid Özdem, auçu sa.bit 
olduğundan 500 lira ağır para cezasına, jki sene başka bir memlekete 
•Ürgüne mahkum olmuştur. Elinde bulunan 128 çuval arpa da mahke
me karariyle mÜGadere edilm."ştir. ---------------- --~----------

Bayan sinema- IY eni ekmek tipi 
ya gidecekmiş üzerinde 

SJ Uz rine hu tava:->sut teklifin; ile: i ı· u'-.!·o .... Ja\·Y;:ı harici ve nazırı :\tar- muhter ·m misafirimiz rasime! ihtir;_ı .. 
•'irmü,tlır .. fa <uııka bunJu üzerine l · ovı~· füıcla.peşteye ğitmiştir. Hu zi - mı ifa etmekte olan kıta komutanının T l 
' •zkür mı·ktuhu Edene )·a~~ı1'tır. )'al'ct. Kont Çakinin Belgradı ziyare- •liı.ıi 81ktıktan sonra, kıtayı: 1 Para verıniyen anası:ıı et <ikat yapıldı. Ekmek, 
f .ıkııt bu teklif:ıı l ıriltcı-l'rle i.Vi ka- tini i:ıcl ve matuftur. Fakat uzıın za. - )ferhaba asker J ~ b 1 k 
·ıı 1 gürmediğini anlayınca kararını man g,.r·i kalnıı~ bir ziyaret ~a:"11::ıbi- Sözleriyle selamlamış, erlerimiz gürl sopa ile dövmüş Yilrın çı <.maga aş ıyac;ı 

1di1-. llizun1 u-Jrn1ii~ ve F;ahsi fikir- ı.~. Truj!o!'\lavya - :\Iacaristan :nüna- lıir se:-..,112~ l)olaplıkuyuda garip bir vak'a cerP- 1·11 fabrikntöıleri ve dcığirmen ~a-
l tiııi hildirdif;-ıi .«i lı·mistir. , lıetlı•ri iiteden beri dostane \'.? nor. - Sagol. . ran cimi~. kendisine 25 kuru~ ,;inenıa hopleri diin lıelediyede Dr. BPhçet 
Amerika • Japonya: mal olmuştur. Ru nıün::ısebal ;o•ı za. :\fukabelesıı~de bulunmuşlardır. ııara.sı ,·ermedi eli;·e 2~ yaşıııda bir Uzun riya.seli altında toplanarak tek 

r~aıılnı·cla en ~an1imi bir mahiyet al- Jngılız llarıcıre nazırı gardan rol ... lıtı\·an annesini sr>pa ile <lövmü~tür. ·kmek dpinin formülünü konu~muş. 
.Japunra Uaşvcs.ili Prens f(qno.rt·. nl <;; Uulunmnktadır. resim salonuna geçerken ayni suretle' ·J-fas:ın I~a~ri kızı Hidaret l·:ıdihil 1 ;1rdır. Hunu takiben fiat murakabe 

------------------ -- - halkın e n içten t~.zahürle~·.iyle ka_r~ıla~- ~ h•nı:ni taşıyan bu kız, an~esinc sine- knnıi~yonu \·alinin riyasetinde Yilıi -
Feci bir cinayet \ 1 HALK DİYORKI. 1 mı_ş \'e b'.ı te':ahuı-ata ı_nutebe"ım wlıııap ı/ıleceğiııi söyli.l'~rek her h:ılıl~ ı·ette .toplanarak yeni un fiatlerini 

( BA.ŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE) ı mutehııs.<ıs bır çehre ıle mukabelede, 25 kıını~ verme<ini söylemiş, .ıııne.si- koııu~nıustuı'. Reledire encümeni de 
Uulunn1u~tur. I_Ialk_·.ın.. bu tezahuratı,' 111•11 1 .. ,,1 "e\abı üz.erine talebinde ısrar bugün. b11 tiµ ekmeğin fiatini trsıbit 

d ı . ~timi~ kanlı lııcııg·,, olclu<,a halele ı ı ı.. b k l ı ~ ' ı kt' ç·· k" · k k · l' ~ Avcılıkta bu gı"bı· ı·şıerı· !(Ul'lll { ·~ınc a 1 uyu meye anca en ed~mi,tiı-. Anne<i lıu \'HZİ\"et karsısııı- ('( l'Ce . il'. uıı ll yenı e ·mc 'm:ı I· 
\HKalannıı tır ~on .. hHch_lini buln1u~tu;-. .. d~ı kız;n•l parası olnı:ulığ;nı ~ö.rl~'nli~. n rarındtın itibaren bn~J:-ınncnk'tır. 

1\a•ılin nıuıi:tkcnıt..•s:ne, !ll"shttd . ~ks lans A.nton_ı Eclen 1 bu samınıı fakat lJtı cevaba daha fazla hiddl't çden ---x:---
c.ıriımler k•nU".lllil giıre dün ıığır. kolaulattırmaııuız ıstıkbal leıahurl~rı karşı~ıııda atış po· Baı·:ın llielayet eline )(<'Çirdi{l;i bir so- \raktan transı"t 
C: Z;ıJa lın.ş~anm "'l, k:ırar da ,-~nlmı.ş- 9 lıgoııuna kutlar halk safları nrfulıııda pa. il annesinin üz.erine ~al<lırrnı tır .. 
t'r. C". H. P:ırtisi Şch:tler ocağı avcılar rilrü)"~~l < rl.ne .cı.ernm et?ıi? Ye bıırııda Hidayet anne,;ini başıııdan yaml:tmıs. 

kolıınclan lıir kaç zat dün matbaamıza Har:~ı)"' \ ekılınıı_zle l:lırlıkte otomd: zaYallı kııdını kuı tarmajfa gelen diğer sevkıyat 
.\lJz.nur: :\lı.ıstnfll, kaıı:-:inl ~e,·dıği- g .. Jerek. J)ctnınz a\'ında bazı müşkül- lııl!erınc IJıııerek lkametlerıne husu:;ı 11 ir ~alı:'a tla hüctını etmi~tir. I!ttnun 

ıı. .ıskaııdığın,, çok defa t.ite.I"> heri- !erle k:ır~ılaştıklannı bildirdiler. ılaırder a)Tılmış olan Ankarapalas iizer'ne traft·rn ı-etisen!er asrıhi Jla-
) e gitt.ği zaman kendi'1nı haberdar Söylı•diklerine göre; a\'cılar ~elçuk o;elinc .Fitmi~lerdir. Bu otomobili im- :anı' ayırmı~lı;rdı~. ' 
t tme=--inl so. ·lediği halde karı.-.ının hu_ n11ntak:ı.-;111da avladıkları don1uzları, l~~u atoı uk G~n.elk_urn~a~ ?a~ka~ıın~n, 1 rruı ~t:ove zabıta el koynıu:-:tur. 
nu yapmadığını >ilrlemi~ ı·e demiş - Kusadusı lıa)·tarı tarafından muayene- (.en.;lkurmay ıkıncı reısımızlc b:ndık- · 
tir ki: si yapılnıaclan ve rapor almadan tzmi- !eri otomolıil takip etmekte idi. 

-- llıidisedcıı e\\'cl lıulunılıı{l;um n· getirememekte, bu yiizden d~ do- .\lisafirlerimiz Ankarapalus önünde Yıldırım 
Bir çobanı öldürdü 

cl'zahaııNlen .. ı·e ı.:i .. tim. Karı'.lıı e\'· muzlar ista,;yoııda bıı-ııkılmaktadır. <le ayni lewh.Lirlerle kan;ıta~~ııışlardır. 
ele bulamadım. Sinema \'e clalı.ı bazı Avcılar, köylülere yardım maksadınu' Ankara, 26 .\A.A.) · lııgıltere Ha· 
yerlerde aradın1. Soıı;·a :ikhnıa kom- ıhı nlatuf bulun:uı <lomuz mlicaclel.e~in-· r.cıyc tıazırı l:.K:seıaııs Antonı r.:deıı ılc 
:;umuz .-\~iye gı.:ldi, oraya gittinl. Ku- dt>H bu :-' .. beUle vazgeçmekte, hattf~ bn-' ın-ıpar;ıLorıuk lı-enelkurınay bH:jkanı l>üııl;:ü :-ıiclcl .; tli yağn1ııılar ~:-'na:-.ında 
rını i~met ile .-\.~iye İ('.eriye gırmPk- zı a\·cı!ar y:ınlarından geçen domuzla-' lıe:uer~u ~ır Lon uıı, Ahkarapa!a~ Ott!- l>ikiliniıı Uumbay n1evkiine lıir yıldı
liğime mani oldular. I:'rar cd:p gir - ı.·a lıil"', kur!-IUH para:-'ı ziyan 'Jlmn~ı:ı 1 ıınoc uıı: rnuuueı ıstırahatten ve ogı.c 1 rını düş::nü:-;tür. \rıldırın1. kırl~a nürü
dinı. İçeride tanınıxdı{l;ım birisi otu- ıl.y , ate• etmemektedirler. , : )_emeıııı_u nusus.ı surette yeaıkteH s_o~-1 or: .. ut.at•ıı_ı h!id)'cti meçhul lı•r ~ob.,'ı· 
ruyordu_ lleı hal dı~arıya çıkarak ka- Donıuzların mua,·ene."'inin tznıırcl{! ıa, ıeıcıl,,,atınll ... ııu,tlllleıenın ... ..\.nK.ıra 11 1 oldurıııu Ye çobanın yanında bul l· 
rıma. uuııun kim olduğunu "'r . ~·apılma.<ına imkan· olduğu takılirdl', 1 •oıır, ;,_r ııugeıı;cn uıuuııu ııaıcte saal1 nmı ıir t•küz de telı·f olmu~tur. 
dum, A•iye haııımın ııkra a!iikadarlarca bııııa mü.<aaıle edilme,;i 11 '";;o '~" rctaırnııerın~ekı zevatla lı:.r·' 'NDI · 1 HALA. T 
lıawiıı· eledi. Eve döndük. O aralık rıca olunmaktadır. lıKte (,.aııı<.ı)a ko~kuı1e gıdeıek tlcftcıı\ Hl STANOAN O 
Bn. Asıye de bizimle beraber geldi. maıı,u.;u ımzalamışıarctır. . .. . \ J!ıııılistanılaıı Türkiyeye ı<evkcdile-
E"'le karımla biraz münaka~a yap - .Humcı·tm mısnıırlerımız muleakı- 1 cek mallar için Hinılistıın hiıküınetinin 
tık. ~·ena Ce\'aplar verdi. Kalbime Almanya ile ticari mu- lıen Jıarıcıye_ \cırnı_etınde Harıcırc \ c •. Hinrlli ihıacatçılardan tal€P ettiği ye. 
şüphe girmişti. Hemen masanııı üze- 1 kııı :;,uı;ı·u ;,aracogıunu, !fa~ıcl<ı~lct.t,,I ni deklanısrnn formülü ~lıııtaka Tica. 
rinde duran ekmek bıçağını alarak badele işleri ııa~vcKıı ur .. heııK ::;aytlamı, .llılyukl ret müdürlUğü tarafıııdan alıikı1Clarla-
muhtelif yerlerine sapl:ıdım, sonra .ırnıct .\ltcıı;ınae .ııecııs ıeıdı Abuuı-l ra bild:rilmiştir. 
karakola gidip teslim oldum. 1 ııalık li.eııuayı zıyarct elmı~Jeı·dır. 1---------

Reisin; karının başkasiyle münıı - IZMIR HiSSESi 70,000 Harıcırc \ckııı ~ükrü ::iurncoğlu, ·-------------, 

Tacirler okusunlar 
ıraktuıı ıf·nn~it suretile ge~~E·cP1\ fllal
!ar hakkıııda Irak hükümetinc~ yenı 
bir karar alınmı~ \"e bu karaı· ~ehri
nıizdeki alakadar makamata ;fa bil· 
dirilmiştir. 

Buna 'Öre badema !ı aktan tran· 
"il olarnk geçecek lıiliımıım emtra -
n;ıı harn~ın1elerindP trantiu kaydı ve 
ınczklı.r emteanın hangi n1enı~l·ke'te 
se\'keıliltceği sarih suı-ette ,bilelirile
cektir. nu malların bi!fıhaı-c bu mem 
le ketten ihracına mü~aade edilnıi -
) ctrği ele tenıiıı olunacaktır .. 

Mahlut yağlar 

400 TENEKE DAHA 
BULUNDU 

Küçük fa'11 programının devanll· 
JB.20 1 LOO Müzik: Karışık progranı 
(µ1.). 18.00 Program, 1s.oa )1üzik; 
Radyo C'UZ orkestrası (İbrahim Özgür 
'darc<iııde). 18.40 )fiizik: Karı~ık 
'arkılar. 19.10 Konu~ma (Karad<'niz 
·iiportajları), 19.!lO Ajans hab<'rlrri. 
19.45 )Tüzik: Radyo ince saz hey'cti. 
20.l~ Hadro gazetesi, 20.45 )1üzik: 
San snI .. ıarı . Bedri\·e Tüzün (Sopra· 
•ıo). 21.IJO )Iüzik: Dinledci istekleri. 
21.:ıo Konuşma: Sıhhat ·saati, 21.4;; 
:Wlizik: Radyo orkestrası (Şef: Dr. f., 
Prnetorius). 22.30 Ajans haberleri. 
22.15 :Müzik: Dans müziği (pi.). 
2:ı.2ı; 2:~.30 Y:ırınki prognım, ,·e ka· 
nan ıs. 

ZABITADA ---.. -~ ---·-·-.. -·~ 
Rezalet: 
Torbalıda. ~Iustafa kızı Remziye 

le Nrızillili İ,;mail oii::u Ali mcyhaııe
tle <ar hoş olmuşlar, sokak oı tas!nd:t 
g-üpegüııdüz çirkin hareketlerde lıu· 
iundıı ki arından ). aka lanmıslardır. 

Denize düşmüş: 
İsnıaii oğlu i\fehnıed i;mind" lıir 

'"h" , eltin gece fazla sarho' olarak 
loiı-iııci kordonda gezerken, 1.sıanbU· 
oteli k .rşı,ıııda denize düşmüş, et· 
raftan Yeti~enleı· tarafından k11!'fa -
rılmı8tır. 

Vapurda hırsızlık: 
El'velki gün limanımıza gelen 8a• 

. det \·apurunda bir hırsızlık v:ıkası 
olmuştur. Vapur yolculannclaıı Fer· 
hat kızı Fatma Yurdsev, çanta,ıııda· 
l:i para•~ı·dan bütün bir yüz liralığııı 
!.;nyholc'uğuııu görmüs. zabıta~·:L şi-

ayette lıulunmu,tur A\'ni kamanı 
nılculaı :nclaıı Zeki kızı· Fatmad:ııı 
<üphe • dilerl'k tahkikata haşlaıı· 
,nıslır. 

Hırsızlıklar: 
ll!ehnıed oğlu Adil Ertac ile .\lı•h· 

ıııecl oji:lu Nazmi. küçük ıl.rnıir ha · 
.:ında ~!ustafa Akının kfığıcl el(•po· 
-uııdaıı 14 kil<> ki'ıi(ıd çalmı,;lar. ;-;ı· 
'.:aJaıınıı ~ıardır. 

.\bclu-rahman oi\'lu i\Iehıııed, )kh 
l'l<'d oğlıı Ruhi ve ~ustafa oğiu Jl;ı 

·'"" !Jıt~ıın rla, fozla saı hoş bııluııar 
•ııför 1<nıail oğlu :\fehnıediıı kolııııa 
~irmişlt· · VP kend.i:-ıini İsm"tpa~a 
lı•ı!ı·arınd:ııı gecerkeıı cebinden ,.üz 
1 ı·a~ıııı :~sırmL,lardır. • 

Esrarcılık: 
Selcnj,,, oteli lan,g-aı·ıntla e:-;rar <:'t•Jl 

. lehmcıl oğlu Kadri Yıldız drnıü· 
mı•slıurl yapılarak yakalanmış. üze'· 
rinde lıi· de bıçak bulunarak ın ,,.. 
dere• eıli:miştir. 

Sahtekarlık: 
Biı· hıı·"zlık sucundan arandığı 

İ<'İn. kendi,iııi g-izlemek mab~cii\'lı• 
nüfll< cüzdanının tevelllidiinii i:tlİrif 
'/P fphrlil Pd._)n Ti.alil İhrahinı ,,g-llı 
~·ltthnı~d yHknlannııstır 
Sarhoşluk: . 
Abdullah oj!lıı Fettah, fazl:ı <:ıl'· 

Jıosluk ·' iiz.ü11den ,..;l·bep=--iz .) ern nr .. 
kada<ı .\I .. hmeıl oglu Ramazanı lıı • 
akla h:ıfifc·ı• ynralamıştır. 

~~~-_©_1r_~_a_I 
UZUM, 

167 Y. !. Tal:ll 
·l!J Üzüm Tarım 

7 D. Artiti 

K. s. 
27 50 
30 
34 

K. s. 
02 
34 
34 

sebette bulunup bulunmadığını bili- Jla~\ehıı ur. l<cıık bardaın \'" lJüyiık T s· ması TEL 
yor muydun sualine maznun; LiRA OLARAK TESBIT .ııııı~t .ll,Cll'J reı.ı Abdüıhal:k ıteııda 1 aggare ıne 3616 

Delediyc, İstanbuldan getiı·ilmiş 
ol"ıı mahlüt ,·a<>laı üzerindeki t~t -

' 
0 ~·ıcoo- ı 2 kiklerine del'amdadır. 400 teıı~keniıı -·• 0 1 

- llayır, böj·le bir halini gôrnıe· EDiLDi da Ankarap:du:-iu giderek jadcj qiyarct~
1 

Vaki olan nıüracaat ve umumun 
dinı. Fakat du)·uyordunl, ti! l.Ju~uıımu~ıarUır. . r l ısrarı ü:zerine 

llcmo~tir. llükıinı.timizle Alman~"' hükıimelij .11utea1<:lıen lmparatorluk hurma~', Yalnız bugün 
;llüteakiben eahid A•i; u dinle·ı • ıırnsııula ticari mübadelelere mütedair ba~kaıu (,~neral ~ır Coıı Dil, !ııgiltere 1 3" 30-7 30 d · ı k 

1 
, v--3,30-5, , a 

mı~tır. Bn. A•iye de, ctemi~tir l;i: hı,,usi :ıııla.~manııı üç numaralı lahika. Biıyıi · cl~ısi Hugem;en \'e refakatinde- HALK GÜNÜ FIATLERIYLE 
- Hadiseden en-el !,met hanını biı. sııula sekiz mil~·on 200 bin liralık Pla-

1 
ki zerntla birlikte G<?nelkurmaya gide-\ Bz"r Tıı·ı·rke Go""nu··ı· r 7erdı'm 

de i:lı. Bir ceyr~k sonrıı amcamın naııunun üçüncü grubunu te~kil eılen 1 rek Genelkurmay başkanı .\lııre~al, Vı 

d:ıha lalılili yapılmı~ ve lıun 1 ar •a·l--
tı~taıı men;,ılilmi~tir. Çünkü mağ~uş l 2:ı:;2:ıo 1 ~ 
o!cluklan görülmüştür. ~taumafih 
bir rivayO'\c göre, bu ~·ağlardan ka • 
zıılarn ıla sc\·kiyat :;-:ıpılnıı~tıı', 

----O>=---

BiR TAVZiH 

. , o. 
7 16 ;,ti 
~ 20 ;,(! 

9 2;) 

10 ''') u-

11 Yok. 
z. )',t(i/ 

oğlu, daha 8onra iki komşu kadın hmla\'atçı:ık, d~mircilik \'esair ıl~mir' Fe\'zi Çakmağı ve Genelkurmay okinci 1 Türkçe' sözlü ve şarkılı, müsikil" 
ge:diler. Bir mGdrlet oturduk .• 'iha- \'e mad~nı eşya icin İzmir piya,asına 1 reisi Orgeneral' Asım Gündüzü :.:iyaret film •on olarak gösterilecektir. 
~·et lıu )!ustafa geldi, fakat iki kom· ayrılım kontenjıın.lar 1dhalfıtçilar ara- 1 etmi~ "" bu zi)'aretler iade olunrnu~tur. Aktam 9,30 da yeni program 8."ı-2-\J! t tarihli mutebeı· gazeten ıziıı 10000 Kilo 
şu kadın gitmışlerdi. :\ltıstaf:ı karı- sııııla taksim edilmi•tir İzmiı·e anı-1 Ankıırıı, 26 (A.A.) - Dost ve Müt· •• ••• • ' = _. ikııın •ııhit'e"inde [Pnnılar zarfa ne 1 ZAHiRE: 

rn 73 ı:ı 7!) 

~wı e\·ine götürdü. Ren de beıaber- lan hisse 70 bin liradir. · ' jtefik Büyük Brilanya İmparatorluğu makatla konmuştur] s(·rle\halı ;azı- 1 

!erinde idim. Ç!inkü 1smet bana; ko- ------------· --·--· Harici)·e nazın Ek.eliiııs Antoni Eden nıtorluk Geııelkurma) bu*kanı Gene· nızıla bir sehiv eseri olarak Değirmen. 1 ~il Ton l\l. darı 
l< .. a~ulya 

K.S. 
8 2ü 

camla pazar g!inü ka\'ga ettikti, ne rilmis ı-atl\·ordu. 1 ile lnıpaı·atorluk Genelkurma)· lıaşka- ral Sir Cem Dil, gerek )'olianlıı gerek clı•ı-c ıırıhiyesi Sancaldı köı·ü muhtıırı 1;7 Ton 
olur korkuyorum •en de gel, demiş. 'onu '12 seneden beri tan:rım.1 ııı General Sir Con Dil, bugün Çanka· Ankaracla halkın samimi tezıılıli"leriy-

1 
ıli;·e ~·azılan yazının köyü~ılt• ve şah- 1 

16 Ç. 
~l 

ti. Eve girerken ll!ustafa, bana; sen İyi aile kızıdır. Hiç bir hadi<esini biL 1 yada defleri mahsusu imzuladıktan 1 .~ karsılıııımışlardır. Rım1a hiç bir alı"ıkası o!nıa;·ıp ;,tihba· 101 Ton Su>am 29 r;n :ıo 
aile i !erine kan,ma dedi. Dı~nrırla miyorum. Koc_a"iyle geçen hus•.1'i ha-'sonr'.ı ~;b:'~i Şef At'.ıtürkün muvakkaL .. Dost ,.e _mü~tefik cl~vı;t ,'"laml:'.rı nıtımıza nazaran n_:ıhiyemizin Tıraş~a 1 HALKEVI TURNOVASI 
kaldım. Onlar odaya girdiler. k:ıpu. ratlarıııı da bılmiyorıım. 1 kabrıııı zı)aret etmışler ve muhteşem gormu~Jerılır kı, hıı samımı k,ılnıl. de\- ko.r!ı muhtarını n.akadar etmektedır. 
~ ıı kilidl<di.er. !leş dakika ı.:eı:medi, He,l'"eti hakime, uzunca süren bir bir çelenk koprak Ebedi Şefin mmıe- !et aılamlaı ıııın )-,ıpılaıı mutad nıeru- , Ke,.J'i;·et:n ınühterem gazetenizle Şehrimiz IIalkHi, İzmir kulüplerı 
~ru tafa hızla dışarı çıkıp gitti. lle- nıüzııkc•reden "onıa maznunun 22 ,p_ ı vi huı.uı-uııda hürmetle eğilmişlerdir. sim çcrçjw,i:.i a~arak Tiir1' · lngıl ı, L<hih l•uvunılnıasını ı·ica c•rlerim. arasında hır fudbq) turnavıısı tert!I' 
men ıçeriye girdim, hir de ne giire- ne müddetle aibr hap<ine kara:· ,. 0 , •• :\luhterem misafirlerimizin bu ziyare- elostlıığu namına canılaı. ırcl ~ t za IJ"ği;.m,.ndere nahiyesinP bağlı etmişUr. Duna ait fikistür t:onzim edıl· 
y'm, ismet kanlar içerisinde yere se- nıi~tir. tind<· kcnııilerine Orta şark İngiliz hürler ha'ini almı~tır. . . Sa cuKlı köyü muh'a ı mektedir. Halkevi ~ampiyon takıın'' 
_. kun·ctleri Başkumandanı General Vey. Antoni Ecl ~- nritanynnı:ı :". h~ıyıık Aıi/ r;;,,1.; biı· kupa verecektir. 
ır \'eliıı Kurmay başkanı Artur Sm:t ile nüfuz sahibi aclaınlanııdan 1ı l'"lıı· \'e ıt••••••ı::::ınsiııılmım••••••lllİ••••••••••••-1 

1 
Tuğgeneral :\iallaby, Hava Vis ;\iare- Çörl'İlin lam itinı;ııl ııı haizeliı· llı·"tan. 
ş:ılı E!nhörst, mihmandarları refakat ya 1 mparatorluıj'uıw" nıııkatldertılıo ELHAMRA Sinema~ında Tayyare Sineması Te!. 3646 
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BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN 
Dünyanın en kuvvetli, en kudretli, en şöhretli iki danaö2ü 

FRED ASTER - ELEANOR POVVELL 
Buıüne kadar benzerleri arasında en çok para aarfedı'lerek yüz 

defa daha kuvvetle harikulade bir güzellikte olarak doyulmaz 
bir nefasetle yaratılan 

BRODVVAY MELODi 1940 
ŞAHESERLER ŞAHESERiNDE 

FOKS JURNAL'da - en aon ve en mühim harp haberleri, V. S. 
SEANSLAR: Her gün 1.45 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da 
Cumarte.ıi ve Pazar günlen: 11.30 ve 1.30 da başlar. 
DiKKAT: Haftanın her gününde ilk aeanslar UCUZ HALK MATI. 

NELERi dir. Fiatleri - Birinci 20 • Balkan 25 • Koltuk 30 

etnti!jlerdir. ela en ehemnıiy ~l!i rı1lü o) ıı:nnnğa 
)[isafirlerinıizi Etnoğrafya müzesi n:ım7.eddir. 

önünde Ankara Yal isi ve emniyet mü- Yakın "" k milletlerinin ın,ok:Jelı!c
dürii karşılamış, bir müfreze polb ratı bahi; nıovzuu olduğu lıir HII'iHlıı 
resm selitmı ifa eylemiştir. Ankaraya kadar gelerek Cıınıhııriyet 

Ankara, 26 (Hususi) - Hariciye hüküme~in:n mukadderntını idare 
\\•kdimiz Şükrli Saracoğlu, muhterem edenkrle temas ~tmesi pek talı;i iıli. 
misafirlerimiz Ekselans Antoni Eden, !Ate muhterem Edeni \'<' Gencrııl 
Gtııeral Sir Coıı Dil ve refakatlerinde- Con Dili Ankarıırn getiren düşünce 
ki zevat şerefine bir ziyafet Yermi~tir. budur. · 
Ziyafrti bir suare takip etmiştir. Türk milleti her iki misafiri ve on-

, !arın ~ahsında Britanya milletlerini 
Rad\'o Gazetesinden: selamlar ve Ankaracla ııeçirecekleri 
llü~denberi misafirimiz bulunmak- günlerin mes'ucl olmasını, tem:•slarııı 

ta olan dost \'e müttefik Brit.ınyanın iki millet icin hayırlı neticeler doğur
Ilıtı iC'iyc nazırı Antoni Eden Ye İmpa- masını candan diler, 

Bu akşam saat 9,30 da (Süvarede) yeni vP büyük program ba,lıyor 
iki mühim film birden 

1 - Rigole:to - AYDA LA Traviatta 
G'bi büyük e•erler ibda eden 

Verdi ve Aşkları 
Methur cihan beıtekirının hayatını ve ölmez eser VP operalarıoı 
gösteren büyük Fransız filmi, Oynıyanlar Bonzamino Gigli ve 

Gaby Morlay 

2 - Kim ölecek Kim dönecek 
Büyük macera - heyecan ve sergüzeşt filmi oynıyanlar 

Chclor :\foris • Lucil Hali 
Djkkat: Bu haftadan itibaren sinemamız büyük ve tanınmış fiFml~ri 

ııra ile göstereceğini bilhassa ilin eder. 



~ ŞUBAT 1941 PERŞEMBE 

Devlet denizyolları işletme 
llınum müdürlüğü Izmir şubesi 
llı~dürlüğünden: 

Şul~ıniz<' IO irn a,l'lık ücn•lli b 1rn memurluğuna memur a!ına
'•ktır. 

" Taliplerin d.ıhul ~erait.ni öğrenmek üzere 1-mart-941 tarih'ne ka-
"•t 8 b _ .u em.1.<> müracaat etmeleri ilan olunur. 2S 27 667 

lzmir 
Satıı; 
~o. w 

-
Defterdarlığından : 

~luhanımuıı T~. 
Lir:ı Kuru!? 

~;---
<Kaı·Rıyahn T1o~tanl lOO~ı ~"o St·rı~f sokak t:L>H ada 
04 ]ıar•el 161 ~I. M. ı:ı tıı.ı X< .. lu ar"ı 

:;!Jtı 
(Karşıyaka Bostanlı rnı:ı Xo. toprak sok.ık 1 :l68 ada 

00 

(3 ırnrs<'I 20 ~ı. :\! ~:ı karıu 12 taj numaralı clükkitıı 
4rııı 

(Kaışıyaka Bo .... tan'ı 17!H). ?o. KemHl :-ıokak 1:147 ada 

1 011 00 

(3 parsel 86 )! •. \!. :ıı-2 kapu. l G ta.ilı arsa :ı~ 00 
lijı 

(Kar~ıyaku B<'·tanlı 17!>0-179'> Kenıa, n mektep sokak 
(l:ı 17 ada 1 pan<el $, M. :'.I. :ıı-:ı kapu, 1 tajlı arsa :ııı 00 

402 
O«ır~ıraka Bostanlı 17!M Xo. nı ktep sokak ı:ıı7 ada 

10
, ~<4 parsel 2!I2 :\1 .. \!. ]()2-1 k!!_.! ı 11 t;ıjJı arsa 
., CKarşıvaka B" .t,ırıl; 17!!4. ·o. mektcı sokak 1347 ada 

(5 ııar•el l 111 . !. ~l 10~ kap· , 13 tajlı tlükkiiı1 

:ıo ()() 

\511 Otı 
·104 

(Kar~ıyaka ıılaybe~ 166!1 ~o. :' ·Jzan sıık:ık 16 ada 
(7 paı~el ."17~ :\1. f. 2~-5 y ni '' D ta_i .\'"o. lu ar:->a 

·lr15 
(Karşııakn ala) ıey 1676 .·o. ;.ıekt e ıı .<okak· 12 atla 

1611 (lll 

(l:? ıııır,e. :ı 1 :il. .\!. 16 kapu . ı 1 ta.ilı han" 200 00 
Yukarıda yazılı cm\'al n mülkı~·eı erin lıidnyeten talip zulı•.ıı t•t -

;•·difıindeıı 21-2-!I 11 tar:lıi: den il ibar en 10 g-üıı nıüclrlı•lle (,•nH' 'tde lıı
akılmıştır. 
~·İhaleleri 7-~l-UH tarihin!' miis:ıdif cunııı J.(ünü 'aal 1 ·I dedir. Taliple;n Yevnıi mezkünla milli t>mliık mii<I irlüı}ünrle müte~ekkil •atı; km11's-
~ına müracaatları ilan c.l:ınur. 765 

D. O. Y. 9 nci iş letme komisyo
nundan: 

t,. .l!uhrımnıerı bedeli 22~110 ı;rn .. ıan ,., l~!Hmenin lıiı· senelik ihtiyacına 
kabül • tlen 121\ Ton m ktarıoıda diikii ,n isı k:qrnlı zarf usulide cksi!tme-

ı-~ çıkan'.nııstır. • . 

ııı .\lfin:ıkas:~ 12 :.ı !J il Çar~.ıınba gü,, i "'al 11 de Sirkecide 9 urıcn işlet
e binasında A. E. Krımisyonu taraf!!' \an yapılacaktır. 
ht~klilerirı a;·ni glin saat Ona kaclnr bnuni ı·esaik ı·e 1717,5 lira temi

natı ihtiva t•ılecPk obn kapalı zarflar.nı komisyona vermeleri lilzınıdır. 
Şartnan1cler para~ız olar:ık kon1isyı.""<lan veriin1rkteclir. 

25 2i 1 :ı (72·1 , ı:ı25) 

Şark sanayi kumpanyası T .A. 
Şirketi meclisi idare murahhash-
" 
i'ından: 

irketimizin scneLk adı utnumi h<'.rf•I toplantı:'l.ı a~ağıôa gtisteTiJ n ruz
~aıne hakkında müzakere etmek ve kar.ır \·<'rın~k üzre .şlıu martın 10 cu 
~4Zttrteı-;i günü saat on beşte şehitlerıleki faLr!kan1ız ynzıhanc:<ı!c!t• ya
J;ıJacağınıJ,ın huzır olm:ı.k j 3 tiyen his :;. ~ , ! arların toplaııtı gününden Ptı ~l~a
~ı ı,,.ş gün «Heline kadar hisse sent' \ r ini lımin\c ~eh!tlerdeki falırıka
lııız Yazıhanesine Ye Brük,...,lt\e Royal ,ııkağında 4!) :-lo. ya yalırar~tk lrnr

lt!ııi;ıntta duhuli;·" rnrakaları :ılnuıları lüzumu filıin olunur. 

Müzakere ruznamesi: 
ı_ 

., .. 

..... 

1U40 senes:ne ait l>iiiinço ye k;\r ıarHr he~aplarinın VP 

idare ve müruk~pler ra.porurı:.ı kır<ıal Yıe oııaylann1ası 

ııamt• vcrıimesL 

ml•clisi 
v1..· ihı-a-

~lüddntlerin:n hitnıe:-:indt'll üt~rü çıkan İı\are n·ıt•clisi HZ:'.:-'1 il.e 
bir mürakih!ıı yerlerine yeni 0 .·inin <;cc::ilmesi \'e licrt.•t'erin·n 

tavini. 
~l~chsi ifiarc azalal'ının ~irkctle tü<'tari n1uanu'lt~ler yap:ı1Jılnl<'
leri iç;n n1ukabiliuı..; dP ~anıil cılmnk üzere n~i.isaadt> oluıınıasının 
ılk içi :ma 'dccek olan heı_"eti qmumiy••re teklifi l!I :!7 -·-

Menemen belediye riyasetin
den: 

l -- Belediyece gootcrilcceh malıa:dc ·17S ınctre ınural.ılıaı ·:ıhnda 
1642 lira 44 kuruş ke~iLi parke l.ı~ı il' k:ılıltrım •·'"ı•ı 2.;.?,.[l ıı 
tarihinden •\ibaren ı:; gün müddetle a<:ık ek•ıltnıe~·c 1wrıul-
mu~u~ _ . 

2 - Eksiltme 12-3-041 tarihine mli-nuif <::uş:ııılın runu "·at loi le 
belediye dairc~inde icrn kılıııac·aktır. 

:: - Bu işe ait mm·nkkat temin;ıt mıkt:m J 2:1 lıra IS ku :11,tııı-. 
Talip olanların tayin ı:dilcn g(ia ve saalıc lıt>iı'dı.ı· .·.-·e ~ıilnı. 
caat etmeleı; ilan olunur. 7C 1 

( ANADOL U) 

lzmir Defterdarhğından: 
Satış ~!uhumme•ı r.. 

ro. ,.:.ıı Lira Kr. 

..ı 17 ( Kuı·~ıı aka Bo<tanh 17\J·I ve 1800 )<o. !u Mektep UU 00 
(so. 1:ı.ı:ı ııcla 1. par. 57 :'ol. :'.L 125 kapu ı taj hnıw 

418 (Kur~ıJaku Osmanzade 1748 No. Rcşnrliye cad- 17:> 00 
. (dc.<i so. 11:1ada15 par. 112 :\!. )!, 80 kapu 66 

( taj lı hune ... 
4Hl (Karşıyaka Bostunlı 1807 ve 1700 ~o. lu yulı 83 Ol) 

(cat!dt•si •okıık 13;36 :ıda l p!n·sel 166 )1. M. 501 
( taj lı arsa 

l~O ( K:ır~ıyak:ı Bostanlı 1809 No. Şeref ~ok ak 1:356 12 00 
(ada 17 par"'I 168 )!. )1. 7 tajlı arsa 

·121 (Karşıyaka lloslanlı 1809 !\. Şeref sokıık 135·1 32 75 
(ada 6 parsel l:ll :il. )!. 12 taj No. liı arsa 

422 (Kar~ıyaka Bostanlı 180!1 :\o. Ş,;ref sokak l:lii4 37 00 
(acl:ı 2 ıı:tı'sl'I 148 :'-1. :'ol. -1 raj /';o. lu arsa 

42:l (Ka.-~ıyaka Boslıuılı 1700 ı·e 1780 !\o. Yalı ve 132 75 
(Tah.,in sokak ı:ı2r; ada 2 par>«'! 177 j\1. :'-1. 478 
( l:ıjlı arsa ... 

424 (K:ır~ıyaka Bostanlı 1811 No. hı Karakol sokr.k 86 00 
(ı:ı::ıs ada il parsel ı:ıo,75 )1. :il. 17-19 tajlı arsa 

425 (K:ır~ıy:ıka Bostanlı 1809 No. şeref sokak 135-1 37 (10 
(ada 5 parsel 148 )1. M. 10 t:ıj )<o. lu arsn .. 

126 (Kaqıyaka Bostanlı 1811 !\o. Karakol ı;okak ı:l54 40 00 
(uda 14 parsel ~00 )1. :il. :1 taj :No. lu arsa .. 

127 (Karşıyaka Bostanlı 1700 Xo. Yalı caclclesi so. 17'18 00 
(l:l5!l ada 1 par. 874 )!. ;il. 71 1 taj No. !u arsa .. 

128 ( Kar~ıyaka Boslunlı 1811 No. Karakol so. l:l36 300 Ol\ 
(ada 14 par. 1200 :\!. :'\!. 22 taj. eşcari havi arsa 

'12!1 (Karşıyaka Bostanlı 17tl9 No. Tahsin sokak ı:ı2!l 111 00 
(ada 2 par:H'I 1148 )[. .M. 2;1 tajlı tarla 

130 (Karsınıka Bostanlı 1700 No. yalı sokak J3a5 17:l2 00 
(ada 2 parsel 3-164 M. :II. 79 taj No. lu :ı.ı·su 

J:ll ..(Kıır~ıy:ıkıı Bostanlı 1700 No. Yalı sokıık 1357 85 00 
(ada 6 parsel 214 :'ol. :\1. 89 l.aj )<o. lu arsa 

ı:ı2 (Karşıyaka Bostanlı 1700 No. Yalı sokak 1357 85 00 
(alla 7 pars .. ! 214 M. l\!. 87 taj No. lu arsa 

ı:ı:ı (Karşıyaka Bostanlı 1700 ve 1788 No. lu Yalı so. 78 00 
(1:!25 ada J l par. !04 :'of. ~!. 474 taj No. lu arsa 

, ı:ı 1 (Karşıyaka Bostanlı 1784 No. İc'\ıdiye sokak 1965 00 
(l:l21 acla l:l parsel :\930 :il. :\f. 6 No. tajlı arsa 

Yukarnl:ı yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para '4ya ikinci tertip ta'
fiyc nsik:ısiyle beclelleri ödenmek üzer~ 16-2-941 tarihinden itibaren 16 
edin müddeti~ nıüzııyedeye konulmuştur. ihaleleri 3-3-941 tarihine mü,a
tif pazarte;i günü saat U te<lir. Taliplerin muhammen bedelleri üzerin
l<'ıı rilzı\t• 7.~ depozito akçesi ''alırarak yevmi mezkiırda nıi\\i emlak mü
liirliiğ'ünclt\ n1iiiC':)Pkhil ~atış konıi."iyonuna müraraatJarı iliin olunur. 

16 27 571 

lzmir Tramvay ve elektrik Türk 
anonim şirketinden: 

icaıl cdt.•n an1 e liyut :\laıl 1!111 ayı zarfmda seiıekede yapılnwsı 
do1a.' ı:-uylt•: 

l. - 2. 16 '"::o ~ l :ıtl 1 !1 ıı pazar giiııleri snat !>dun 15 ı• J.;.11d:.ır: 
.XI (;:.ızi bul\'arı \" Çarşı 

\ ' I llahrilıalıa 
\' 11 Karantina 

\'!il (;üzl'l ,- ıtlı 

Xli :\Iezıırlık ba~ı 
xırı .-\>ansör 
XlV C:a7.i lıuh·arı 
X VI Gümrük X Konak 

2. - !J n2:l ~la; t 1!ı11 pazar g·ünlt•ri saat n dan 15 c k:1<lar: .. 
l Daragac 
ll Tepecik 

lll Alsancak 
!\' Basmnhant• 
ıx Esrefııasa 
X\' Kültürpark 

Sı·ktörlılorinde CLrcyanın 

:ıün o1nnur. 

C Bayrnklı 
D Turan 

E-F Karşıyaka 
Bornova 
Buca 

ı Kızılçullu 
ke:-\il~teği ~cı~·ın halkımızca lJilinn1ek üzere 

Bornova Trenlerinde tadilat 
Devle t Demiryolları 8 inci iş l etme müdürlüğünden: 
lleı gün Ba,mah:ıncden saat 7-55 te hareket ederek 8,16 da B·)nıo

Yaya Yaı·an Ye Bornorndan saat 8,25 te harekı•t ederek, 8,46 da Bas
mahaneye gelen trenler l-3-941 t:ırihinrl«n it ibaren i~lemiycceklerdir. 

Bunların yerine 1-:!-941 tarihinden itilıaren her gün 55-56 ve 57-58 
numaralı lıunliyö tı·enleri :-;eyı ü~efeı· edeceklerdir. 55 numaralı tren 

'llasmahuneclen saat 7,40 la hurek'el edecek Ilornovaya 8,01 de v ,ıı a· 
caklır. 56 numaralı ' tren BornoYadan 8,:20 de hareket edecek Basına
haneye 8,12 de gelecektir. 57 numaralı tren Basmahaneden 8,35 tc 
hareket t?dccek Borno\'aya 8,56 da varacaktır. 58 numaı alı lren Bor. 
novadan ~.15 le hareket ııdtcck Basmahane;<' !l.:!6 da gelecektir. 

Bundun ba~ka yalnız cumarte•i günleri işlemek üzere 77-78 nıımn
rnJı tt·enleı· . ...;cft>re konıılmnştıır 77 nunınrult trPn P,a.;;;n1ahantıden sailt 
2:!,20 de hareht .-rlecek Bornoya~·a 23,41 de vı11 acal<lıı-. 78 numaralı 
\ren Bor110,·nc\an 2:l.~O de hareket rdctek B:ısm:ıh:ıneı·~ 24,1 l ,fo g•· 
ltıcektiı·ı 
Sarın halka ilfin olunur. 

"----=- ----· - --··-- --------------... ·~- -- .... ----·---=------·-
4LSANCAK 
lıtaıyonu kar111mda yeni açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

. Salı ibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADı L BiR 

lzmir detterdarlı2ından: 
Şubesi Adt \'e 

suy:ıdı 

----·---

• 

• 
c 

A hnwt 

Ali Tekel 

:'\khm<'l llal'
rakt:ıı oJi!ı; 

S:ın'al ve Ticaret \ r ergini ıı 
matrahı 
L. K. 

mesleki adresi 

Kahveci H. hoca 1\1". 72 
hailesi Ku-
yumculaı· 
Çar. 41 

Kunc!ııratı ı inci Yük- 38 
S<!k 26 

. Furuncu Tilkilik cad. 78~ 

n ·r\ıer 
5:;5 No. da 
lstikliil :'.!:ı- ıoo 
hailesi Di-
k;li taş 2-·l 

• Iltkir <~ü.. IO::ahvl'Cİ Kahrunıaıı 76 

l.{azu ııç 
\ rergisi 
L. K. 

2 89 

1 14 

40 

61 

26 60 

Huhı•aıı 
\

0

(.' l '~İı->İ 
L. K 

2U 

.17 

6 

5 32 

'.\1 illi 
~r. \'. 

L. K. 

72 

:~G 

Tı!l 10 

o 65 

Misli zaı\l 
ye ··eza 
L. K. 

00 ()(j 

- SAHİFE: 3 -

ıı~;;,·i; .. ı;·~~·~·~;;· .. ı.~;;ı;ı·; ... Jiit~/~;~ı 
••••,·••••• ; •• · •••••• • •lttı•••••• •••r• • •t•t•••••ttH ••• ıı ı•••••••~•• ı •••••••• • ••• •t•••••~ıı ııııııınıııını ııııı: 

zmır levazım amirliıti talın alma komiıyonundan: 
Cinsi ~! iktarı kilo 

::>lohut 6000 
Kuru at 7000 
Kuru ot l ~000 
Sanı an •.!OOO 
Saman ~500 
Saman 8000 
Sam:111 43000 
Saman ı :ıooo 
Kuru ot ı o;,orı 
Kuru ot 2:moo 
Yukarıdn cins \'e nııktarı \'azılı ıı ~ kalr•n1 erznk ve ye"l'"l nrrı ayrı va -

z~rlıkla .satın alınacaktır. Talip lPrin 2H- 'ubat.rı ı 1 cuınn giinii saat on 
dortt<1 kıslada iznı r levazıın anıirliği ,atın alnın koını:-tyonıına rnüıroacaat-
ları. 770 

Borno va Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Şart11am<'de hazı tadil:ll nıpılmı< olclııgundan !l45 ton Bugda;

k'.rclınlması hakkında>: ~4-~ · !l \' v 1 !J-2-!14 ı t:l!'ihiııı\ıo ,-apıları 
ılaıılıu·ın hiikümsiiz olduğı.ı \'e 2-l-2-!J41 n 28-2-!141 tarihlerincll' 
)·apılac!lk ilfuıların durdurulma ır.ı sayJ.rı ilt> rica t•dflrinı. 77.ı 

lzmı'r Levazım Amirliği. Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - llchPrinc \'Üz seksen lı~s lfra tahmin edilt•n yiiz :ıclı•t ~ift atlı 

ııuk!ıye arabası pazarlıkla •at:l' ılınacaktıı-. 
2 - Pazarlık l-:\lart-!141 cumaıie~i gunü saat 011da kıslada izmi~ 

levaz~fl'! nn1irliği ~atın a l nın komı:;;ycınunda ·''apılacllktır• 
:ı - Tlepsının tahmin edil en tutarı 1 500 on •ekiz lıiıı hes yüz li•a<1ır 
4 ~ekarnır <d<'cek fiat üzeriııden tcmina• knfiı-c•i alınal'aktır. 
5 - Şnrtn~lOll':-:i koınisronda görült>~ıil i r 
6 - 1steklı!ı-r kanuni v e >ik:ılaıı Ye temirıaı l aı-iyle birlktP lıel'! giiıı 

\'l· ~aatta komisyona miiı:at'antları . 7 11~ 

fzm'r Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - He her kilosuııa 2:1 kıını• t ahmin ~<'ilen ı ~noo kilo K. fu"ıh·r 

ihtiyacı :ıçık eksiltme sureti.ı· le yapıları ııılinak:ı ada talip C':k -
nıaclığından pazarlıkla satın alınaeaktır. . 

2 - l'azarhk :~.:~·!l-11 pazc.ırtesi günü ~aat ırı. ~ıo da kı:-:lada izn1ir lP-
yazın1 anıirliğ'i $atın alnıa kon1i .... yoııuncla vaııılal'aktır. 

3 - Hepsinin tahmin rdilen tutarı 1140 linıdıı· 
4 rrenıinat Jllll\'akkata akca::.ı :~1 o liradır . 
. ) - Şaıtname>i komisyonda ·göriilebiliı-. 
6 - Pazarlığa L~tirak <'<lecekler kur.un; ,·~sikaıarı ,·e tem nal muı·ak. 

katalariyle l,ir1ikte i> ~ JH gvn v~ 'l.atta kornigyona rnür;ıcaat -
!arı. 771 

lzm( r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 Askeri eı·safta a:tmış t rm arpa 2~-S · lıat-fl-1 ı pazart· i giiniine ka-

dar pazarlıkla alınacaktır 
2 - • fııhammPn bedeli 4500 liradır. 
:l - Kat'i t, minatı 6511 liradır 
4 - hrekliler'ıı şartrıamı·;·i görmek UZ•'r~ v e paz ... rlıga ts\irak etmek 

iizere temirıatlaıiylc birlikte ;\fani,a sa•ııı alnın k·ınıisı·oıı~na 
nıüracaatları. 768 · 

lzm,'r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - n .. her kilıhtına 14 kunıs 1ahmin edilen hwoo kilo nohut ihtiı·a. 

cı :ı~ık eksiltme suretı;•lc; )·apı!an müna1rn,:ada lal•p çıkmarlı~m-
dan pazarlıkla satm alınacaktır. - • 

2 - Pazarlık :ı.:J-!J.11 pazarte•i güııii s:ıat ( ı;,) de kı< ada izmir lr-
,·azım amil'!iği satın alma kumbyonunüa ı :qıtlaraatır. 

:ı - Hepsinin tahmin edilen tutıırı ~~20 liradır. 
4 - Teminat muYakkata rıkça,ı 1 R!I :irndır. 
5 - ~artnarne~i komi~yonda görülebilir. 
6 - Pazarhğıt i~tirak erlecek~"r kanu ı \"(·~i1c.1ar· \'"' lcınir..1t ::ıuvnk

k:-ıtalnri.rle lıir iktc bei.i 'Ü'l vı-• ~P.ııtt:ı konıi~\'O!.~ miirae:ıat -
Jarı 76fl 

Bornova a sk eri satın alma komisyonundan: 
1 Onlu lıır_liklnı hayranatı :hti;·acı i · ıı (:l!\UOO) .\dr+ ~lıiı 2-t!lll 

sayılı kanunun 16 ıncı madcle>iııin ('.il) fıkı ,ı<ı mueılıinc" pa
zarlık l"Ul't)tiylp satın alınacaktır. 

~ - :ı üııtii pazarlığı :ı ~!art !J41 l'a z.ııi<> günü >aat lii el<' ya-
pılacaktır. 

:; - l"mıım tahmın tutan (4f,2U) lira olup kal'i temiııa•ı !f.:1:\) 
liradır. 

,1 Saı1nanlt' kon:is.)·u :'lda gürülebi ir. 
5 - I~teklill•ıin nı zkllr gi.ın ve :-:.~ıatt kon1h.yrına ge.ınelcri. 

21 27 (670) 

Bornova Tüm en !alın alma komisyonundan: 
1 - - Ordu Lıılıkleri ll;ı:·ı·a.,atı ih•iyacı için ı J2~!lU) ge: m ~al 

24!l0 sayılı kıunıı:uıı -16 ıncı maddc>iniıı (Al) Fıkrası macibirı
cc pazarlık suret1yle satın ulınaı•aktır. 

2 - :) ündı paz::dığı ;J :\!art !I-11 Pazartc i giinıi -aat 15.:ıo da 
Borıınva<l;l Konıisyonun lıulııııdug-11 mahalde 0\"apılacaktır. 

:ı l'ınıım t:ıhmiıı ·ut;ırı (:Hı~D~l lira 61! kuruş olup kat'i teminatı 
(600lı) liradır. 

·1 Şartnaınc konıi .... ronda ,g<>rü!uldlir. 
Ş - hteklilHirı me~hüı- gün ve saatte komisyona gl'lmeleri. 

21 27 (671) 

l..11ur lr ca:uu ti.nLirliği sal11ı aluıtt knnıU;yoilltııdan: 
l - Beher adedine 30 lira tahmin edilen ııümurıesi H·çhiıe demir sa

raciyc kısmı harjç olmuk üzt.c 12 n1~tro uzuııluğunda ve 3.5 
"antim ka!ınlığınıla -400. adet ta,iı1 hal:ıl• ;;.,).!J.Jl çuar~amba 
giinii -"':ıut on hPştc ı>•ııaı·hk!a satın ahıı.:.1caktır 

.. 
" 

y,,"llll 

L. K. 

·I l !I 

2 O!l 

~142 78 

-17 28 

38 57 

Kal'i tenıin:ıtı 1~00- liı·adT. T~h2kkuk v şartnnm<• i h r glİtı 
kı.ın1i~ronda g-ü•·üf(•ltı~ir 

1,!Pklil,riıı nıezkiır güıı tnrihıl tell!.nat,ı.ı·iyle Liılikte ça
ııakkale ask ·J'i :--atın :1'nıa konıi:-;yonunn nıUrHca.atl:ırı. 22 27 2 

\"ı·ı·girıin 
~('JH.•si 

!110 

c 

c 

• 

\·crgınin 
Xevi 
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Tıı ı-lı 
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1 'ı7 

1110 

12 

1 hlı.ll'lı:ı ıne 
!\o. 

C'il• \":ır:ık 

r, 1 :; t 

Ilirincf 
i hbarnarne 
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li.'rtPkiıı mı:lez 

Yukartcla isim ve unv:ınlnride ticııı"<'tgah ıtdrcHle r i raıılı mükellefler namına !J.lO yılı için tarh olunan vergiler isiınlt·ri hiı:ısıııda gi>sk'rilnıi~tir. Hu ınıık€il ·fi,.,. 
• len nerede lıuluncluklan t~sbit c",\ilem ediğinden ilan tarihini takip eden günden ili haren :ıo gün içinde mezkur vergiler<' itiraz hc.kları olduğu :~692 say: ıı k~nuııu" 

tnk t ,•ant , ,li,ı ha 
i> ve l ıı tııwu ınoıld<•-

"'~ tubeye aid haat~lar kabul ve mü

~ıaları tarafından tedavi edilir. 

~iiessesede her zaman 
~ktor bulunur. Tel 2918 

leri hükümlerin~ tt>Yfikarı ·te!Jlij.T makamına kaim olmak üzere ilfm olunur. (766) 

- lzmir defterdarh2'ından: 
.-\ılı ve 
soyıırlı 

San 'at ,·e 
ınesl~ki 

Ticaret 
adresi 

\rerginin 
matrahı 

L. K. 

- ~---4----------

Kazanç 
Vergisi 

l. K. 

Duhı-an 

L. K. 

:\filli 
M . \'. 
L. K. 

Misil ve 
zam ceza 

L. K. 
------------- -- --- ----- --------- -------

Yekun 

L. K. 

\'ergi ıı i ıı 
8eıu.·~i 

-------

\'erginin 
:-;evi 

Taı·h İhıarnaıne 
• ·o. < ilt Yuı-ak 

inci ih 1):-ırnanıl" 

Ba,mmıe :\lustafa Otel Dellitl ba- 1000 38 ;13 7 67 46 92 00 !l:J6 Kazanç 11 2 28 2 inci ihbm·name 
Şevket şı 5-7 

Yukarıda isim ve unvanı ile tica retgiıh adrtsi yazılı mükellef namına 936 yılı ıçın tarh olunıın vergiy~ ait tanzim ediicn ihbarnameıı:n tPbligi ;.•iı: lıer "il kmlnr 9.rannu~ is·' <\> 1 :ı
lunamadıgı te,bit eı\ilmis ı·c ı .rh olu nan vergi i'mi hizasında gösteri li.niş tir. Mükellefin bu vergiye Jl:i.n tarihini takip edeıı gl\nden itibaren 1!\ gün kinde i1iraz hakkı ohluğıı ;)69~ ,;ayılı 

«---------------'kanunun 5 ve 10 uncu ınıtddel .. rı hlik müne IRYfiknn telıliğ mu kamın~ kaim olmak üzere ilan olunur. (767) • 



• 

Aydında 

Vilaget geliri a rtıgor 
A~dın, (llu•u,•ı - \ ilaı '11,z ge-

lir rinde t);.,8 mıl)~ ~t·nf'• İı deni.ıerı hl'I" 
ne drl.a .. h.r trznyıt gt•rU m(ktetlir. 

~ı:J~ Yilfıyct büclc:;e"'i ~!"{'!ır tahakkuku 
·1:ıı:ı:ı~. tahsilıit t]:ıoı:; j lıak n·c !ah

' s'Jatı HJ.102 J:radır. 
'39 mail senesi ıı ıı· tahıı,kkukn 

(:'.Juht{'t'f hi"selı'r'e lıirlik:<·ı ;<':19.>7. 
tahgiJüt 72~:~tf:, bakı~-Vl' tah .. ~hit 
ı .ın 10 1 liradır. 

!110 mali senc'i L·h,·kkukıı !11676:: 
1 rı•,Jır !J.ıo ın:ıli se • <ı < ·k;z urlıl; 
tahsi'<ı· "71'1101 lııık.ıynı!nn talısiliit ta 

Markoviç 
Budapeşteye vardı 

nnd.ıpcst•. 26 (A.A.) - Yll!l'OS
lnvı·.ı hnl'ici;·e nazırı ('iıH'ar ~larko
\'İ\. n ı sabah r~irlcı Lirlikt~~ hura~·a 
gpl111istil". 

Üğrenilcliğine giire. hu zi)·a el e•
na 'lncla <on defa akdc•dilen Yugos
.al'ya - :\lacıırist:ın dostluk muahr -
ıl .,inin mu,arlclak ııii,hııları teati 
eıliiı'e<'klır 

----• ... u-~--

T aranto kahramanı terfi 
etti rildi 

GI. Antonesko 
Rumen milletinin reyıne 

müracaat ediyor 
Bükr('s, 26 (A.A.) - l:cıwrat Aıı

tonesko, Rumen milletin, hitaben ne,. 
!'ettiği bir he,ranııamede di;·or ki: 

c!\1emleket idare:-::ini yci!-i V<? nevn1icE 
i~inrle bulunrluğu saatlerde elime al
ılım. Bu ı·ccli aı· zarfında ~ok e<'tin 
\'akayi il; k:ırsı'lastınt. İ<'rantım ~izre 
tanuımi.rle ıııalUmdur. Rııgün lıükmii
ııiizü em11i\·t1 tlp Yl'rini1. \'P J'(\\'li.•rinizi 
hildiı·iniz. · . 

• • . -'r '3.J r-- ~ r • • • ' • ' ~ -

S O ;~ .: .· H . A B E R L E R 

Sofgada tevkifat mı? 
Bu haberi A lman ajan-

• 
s ı verıyor 

Bulgar ma
kamları 

mah-Suiistimalciler 
kiim oldular 

Adliye mutemedleri, ceman 28,§,
1 

bin lira ihtilas etmişlerdi 
i,ıaıılıııl, :w (Tt>Jı·foııla) Suiistimal rinden mahrumiyete mahkııın olıll' 

6;~;:;!-< 1 lı'raıııı· •,):1° ıı,,0 11· .0 "n<',,: .0 nkı'z ,"\'. -[--1 'ıı · ,_ " " ~~ • "' .. .un< ra, :!6 (A.A.) 1 ustrıus 
lık tnhsilfltı ise haryedt-rı 1:.l6!l:i0, lı~ı- tayyare gemi~i kumandanı Rayvil 

BiR TARAFTAN HARBE DE· 
VAM. DIGER TARAFTAN iMAR Bir suikasd keşfetmişle r, 

lngi[z sefaret i hizme· 
tinde bulunanlardan 50 

ki şi tevkif etmişler 

ı·ı· ihtilastan su~Tu Aılliye ımılem~d- !ardır. l\lahkumlarılan F.min, yir~. 
k
k•ri IEkn~inl, Fı•lınb1i, ~"ınııı ~···. X~c~ı~ hak- bin, Fehmi 2150, Asım dört )Jı!l. 
ınc u ·L c ava, ugun >ıt'u1cı . ...,.gırce· . . . .. . .... r ı:r,, ı 

za mahkenwsinde neticPlenmis w ka- Necmı ıkı rnz allmıs hın ku,u km·aı!an 5'.!:IHO lira idi. Koııleı amirallığn terfi Pttirilm i ~tir. Londrn, 26 (A.A.) - KaYuntri Be-
\1iı,ı)etimizin DJl n1 ~1 Ii ,.;C'nt•sj Jıüd- llu g<.:minin ta.\',\·arelt•ri bir kac: a.v ev- lrcHye nit.'clisi, 1 -1 kiinunusaniclP harnp 

r in n bir n1ilyon lirrryı g•·(:C'c<·fi t.ı-th- \'el ~r .. ır.ıntoda ltaJ,·aıı don.ııılT'asJTıın olan sehrin in1arı 'rin l>L}lt}di\·ı.· miiheıı-
ını ıı .. ınmaktaLlır. mühim lıir kı,;mııı.ı tahrip l'd<'ı'l•k <lisi İarafınılan ha.zırlanan · plfını 1"1· 

ll \L/,·1.:ı•f ('_·ti,/. '.l/.l.')/: harp hariti hırah.mıstn·. AYni ~rpnli, lıul Ptnıistir. 'ı"rni p};uı, yollnrın ~ürat .. 

l':lr SU('IUJal'H İ(>fhim,ed'lıni~tİı ... Jlu k:ı- tiJas e\mişlerdİl'. . . , {:ıı' 
rara gi)ı'tl ~u~lular, l>ı·~:r '-l~·ne ~>ııar uy r:un.1.nr, bu pnr~ıyı ~ırer mı~ılrclir 
haps<' w mül'lıheıl<•n amme hızmt>tle- sı Ye yuzd-o ues faızle udeyeceklc 

Ayrlt11 Jlaik('\'İ \·.._·ııi (':tlu::rna \"ll!tı'ı :ıiı· nlüddl•t ('\'\'t\I Aİnlan t«_ı\·\·arPIP- I<' :ıçılınası !l.'İll yıldız. seklindediı·. 1,:ı-
1 · L. ·ı J ·ı t . Jl 1 • • 1 • . - ı·ihi lıinalal' w uilhassa nws.·hlll' kilisı•-

vesaire ! 
Alman Hariciye ln2iltere Ha va zPı Rııı il' pl'nı;ram a la~ anıış ıı·. :ı · , ıııın a ıı şant .•iiren hücıımun·ı tıl( - Bükı'I·~. 2fj ( A.A ) 

kc\ rıın Jırı· rnı L\{'"l .)!i.İncle bir d-.fa tPI'· ·anıı~. hasara 11ğTan1a..;ırıcı ···ı\(ml'n nin lı:ırahc~~ lnıhc;C'l<·~· icin_rl<' mu~aftt·· sı yazıyol': 
lJ. X. 11. :-ıjan. 

tir' ('ttıgı J·:deb ):l' g'l'Ct>l<:ri f'Ok rnğ. kıınıaııd:ınt t:-ırafıııdan ~falt~1ya g.._\- ı 7.~ı t•thlt~c.:ktır .. Beh·d!Y<t.' Lın.ası. tıy:ıt· l{rontoJ ga?.ptı_•.-:i: Sof:. ada "tinı:ul N r Nezareti h )!Ul'HH~:;\'er:ır I·:ılelıi~·at J.rl'C(.'~ ·rin- tirilnıi:-;tlı-. Kun1a11dan l~a~·vil. !)1~ rol:~r ınaha.ıı ·s.ı \:l· lnr h:tl ın..:a..;ı pbt- t dih·n hiı- llll'llhadan alınan biı· h:ılx•rt.• azı 1 
dp Jıiı· ~ok' n'U'JM'\'l'ı· \' ırıu•ıl!imlCI' ılı· dcıı:zaJtılarn karsı hizm,,llı·riıı - na "lh:ıl l'llılıııı~tır. g-iire, T:ulg:ır mak:ımlarıııııı lıil' ·'uibs<i ' B ı lra-'ettı•gvt• bir nutuklP. 
l'ül'k '>ı.rleı·inin hnyat ı·c ceel'leri üze. den dııla;·ı harp maıİal;"ı;iyle taltif 1 1 kl»•fellikl<'ı·ini ı·aznrnkta<iır. Alman kıt alarının U • uı 

I' ndc konu<nıalar yapm:ıkt:ı ,.,. <lİ\'1111. uılilıııis. nıahir hir kunıaııılandıı'. . Resm""ı teblı· nler ı·:nıPliteııs ~\'\'İsle l ng-iliz dc:iliğ': garistana girdiklerini diyor ki: 
t.P.nz,'. ~ıt. f·~d lJi~·nt ee<liclt• ~iıirle:riniı: ._ hizn1ctiııd~\ huhınan t.•llicl<•n fazl:.ı. s[ıhıı..; 

t "){~'.~·'f:f,~~?;;~.:~tadırlar. ROMAN YANIN YENi ANKARA tevkif t'<lilınistir. Askeri makamtad:ı yalanlıyor Almanlar 
::\'a,•rnlıi, :.!ı; (A.A.J Rı· ,nıi l<'lı· polis. kt>sfolıınaıı mühim w hayrı·t Y<'-

Gc~n hafta Ayılını z;.rnl' ·t ı•ılcıı SEFiRi !iğ': . . l'İCİ malzemı·.ı·i tedkikle mesgulılürlrı·. ç kan şayı"alar Önu··mu-· za"ekı· aylarda ki' 
mc L·u,umttz Al!üh Sırrı Lewnt .Jo ifa!. r·· k.,. ·>(' (A , T ,1.. . k 1 Kıtalarııııız flraı·ayı ısg-~I eyl<'mı~- flu lıan•ket dt'. uulaııık suda b:ılık ""· 1 
ı<e\•i ·<10 "<:?iir okumak •an'at) mevzu· 

1
, ,u 10'· -', k.rt.) f t" .:n

1
•
1 

.• lı>nlir .• Juba ırmağ'ı mınlakasıııda yo- Jamak itiyadında olan İngiliz ııı·opa- B / Al ·· Iınç darbelerı·mı·z1• dahli 
IJ 1 ·r }"l'l..•haJ \'ll!Jllll' muh»t.ı'I' rJn .<1ma111·anıl\ '°'11 ·ara st• ilrl' ne :l\'ltl J J • İ J j .·, • . U gar• man munase• ~ u ~· • ~. '"' ._, . 

1
.
1 

. •
1
. · unu sa'5ır:ın ıır ta yüıı Jrl"ll )ll <':-.ıı 1 ganllası taratınd:.tn h:ızırlanrnı~ Y<"llı 

\'.l'il'IC <t"t ·>jr C(ık siirler ok ı-:-·ı~ \" '( 1 nııs ıl' 1 1·1 . . 1. h 1 ( J 1 • 1·1 k. . . b fl • • b l • • h• d ki rdit 
1, •) ... k I· h .. •I 1. ']' .. ·I·'. 1 '( l mı~tır. . Hl' al'<' ;e fi ı Uj.(11 zanrn•ı 1 mP ·1edır. e erının OZll ması ıyı ısse ece e 

muh ' f ş:i:r ve Ediplerin ha,rr.t \'< < eııı.ı '." _ a P\\ ~ 1 ~ . 111 ·' 1·' ~c: Şimalde ı [abes rntanpeı'vel'l,•ı·i ~lo-
e'*'r iizerinı" konusmtışlUI'. Romun.>a hukumetıııı t~m"1l etmı.tı. gali,ri zapletmi*lel'clir. Bu 'llN'lle ita!- Sovyet-Japon için uyduruluyormuş Londra . 26 (A.A.) - Ha\'~ p~:ı 

.rnnlar. İngiliz topraklarından t:ıma- ı·ı Sir Arsbnl Singler, biıgün ır~ ~i· 

Parl•ste ENSÜLiN KAŞİFi ÖLDÜ miyle tarıkdilmio;tir. Ademi tecavüz misakımı? Ilerlin, 26 (A.A .J - Yarı r•<mi tiği bir nutukta ezcümle deıııi~tır~r~ 
Alina, 26 (A.A.) - Yunan rl'<mı bir menbadan bildiriliyor: - lngiliz hava ordusunun ı> ,; 

Londra. 26 (A.A.) - :\Ie,hur en- ı ( ı · l Al ·ı k "'' 

Sokak ortasında bir 
haydutluk 

!Rhliği: Lonı ra, 26 (A.A.) - ~lii,tııkil Fran Bu ;t:ırı' an, manya ı e 'I ·ı w :a;n, Almanları Almnnyada vur"' 
•üFn kıisifi Frederik ile iki arknda,.ı_ ı b ti · ı d ' · Küçük müfreze faaliyetleriyle mah- sız ajan'ı hildiriyol': ı ostane münase e er ıc ame e en tır. 
nın bir ıa.v.rnre kazası netice"iııde dud topçu harekfıtııırlmı ba~ka cephe- Japonya ile :::ıovyetler ara.,ında ·biı· bil' devlettir. Ve Almanya, bu tlosllu- Her gün Alman isgali altınd·ı b,1~.ı 
TernoYrlf' iildüi(ü hildirilm•·kt 0 c!ir. ı·ı d b ı k h' ı · h k tt l r !erde kayde ~ayan bir ';ey olmamı~tır .. ademi tecavüz paktı imzalanacağı siiy- ğu ih ıt e e i ece · ıç >ıl' aı·e e e nan y·erlere attığımız bomııa ''. 01 • 

--=88=-- ._1:Jmun:ı_i emniy~t nezaretinİJ1 b~.ld~r-j Jeniyor. Japonya .hariciye nazırı ~!at- bulunmıyacaktır.) uaşka Almanlar için sakladıl!'dr 
Pari·, 26 [A.A.) _ Dün Pari< General Veygand ılıgıne gore, lıugun mlmlekette <ukun

1
suokanın, paktı ımzıılamak uzere ya- Bugiin Alman hal'iciy·e nez·ıı·Ni. ınill'onlaıca bombalarımız ,.,,r( 

merkezinde cür'e~kiııane bir hay_ sürmiiştiir. kında :\foskonı}a gidPceği Ye oradan Almanların Bnlg:ıri<tan dahiline Pil~tlarımızcla bugün artık ta:ır 
rlııdluk rnkası gecm'stir. Kr:•,li Li _ \'hô, 26 (A.A.) - Gcı~eral \'ey- Londrıı, 26 (A.A.) ilanı 1·0 lhı·ı Berline geçt'rek, japon - Almaı1 i~lıir- •ıznıakta olduğuna dair diisma•ı pro- ruhu hakimdir.• "$ 
yııne lıanka•ı mem.urları, bir el ara. ganrl, .. Frnnsız grubu Afı'ıkasında on hili emniyet nezaretlerinin teblii[;: !iği hakkında Alnıaıı ricaliyle konu~a- pagandasınııı neş rettiği y·alan hava- Nazır, işgal altında bulunan f~ 
ba,iyle üç mih·on vedi yiiz bi!I frank."<'·~ gun devan~ rrlen bı.r teftı~ten aı·- Salıyı car~amlıaya b:ığlıyan gece caj!ı tahmin olunuyor. :\l :ı:ımafih. «c- disler hakkında y·ukanılaki tef<irdP 'adıı hfıdiseleri kendi gözüyle tı'.,,, 
naklederlerken, \'anlarında ı,;,· rıtr:. ı .ıet '<icrek hugun ('ezııyırc ı·asıl nlınus. ılli~manın lnıdltere üzerind,.ki f:ıali- nebi mü~ahidler. bu giui haber)erin ih- lıulunmuşlll!'. bir müşahidin mektubunu • ok''ı" 
mobil durmuş ve içinden dürt lı:ısci<ııl ıır. yeti az olmu~tur. Yalnız ~arki İngilte- ti;·at kııycliylc tdiıkki ed'lnre,;i lfızım Alınanların Bulg:ırist:ına gizli giz- Ye bn müşahidin; i~gal alrnıda~',,rt 
inmİ~tir. IlnnJar derhal ates ıt~n('g'f ---X--- J:C ÜZel'İllClC faaliyet g"Öriilmü~. lllllhfr- j.!e}l'Cej[j kanaatinrlPClİJ'](•I". Jj girdiklerine dair <.~tkarılan .~a~·ja]fll" .\'Hl'(1 n1eydanlar1na İngiJiz taf.\~ 
başlamışlaı. atıJaıı ku~unlarıh•ı Lıirj Şima li lrlanda lif noktalara bombalar atılmıstıı·. T~- o--- ancak ıımıımi dikkati Sof'y:ıda!;i iıı - !erinin ;·aplıkları akınların ~ıık 11, 
mı•mur derh:ıl iilmü,, diğeri ··a:·a. k•f'at w ha,;ar azdır. flir Alınaıı lıom- ltBIUBD İObll'g"'ı• giliz ııizli ajanlarının l<·Ykii' lıiırli<c- cssir oldııi(unu, uir meydana :•.:, 
anmı~. iiciıncıisü i,-e biı· bahce•·r •ı-1 lngı"lterenı·n ganındadır b:ınlıman tayyar<'si g'ce kc<if uçu.,u ,inden nzak tutmak irin ne>rrclil - bombalardım 14 Alman tayy·are·.111 
gın,ırak 'kıırtıılmıı~tııı·. Krımşıı ;,o 11 J.:n. .ı·~pan. tıı;·y:ıı·elHimiz t:ırafınılaıı t:ılı- 1 nıekte'olıln)>;ıı, ayni Alımın m:ılıfill<'- biranda nasıl mahYo l tluğunu :ırı 1 • 
lnrılan lıirinin pl'nCCl'<'lerindcn hay- Dahlin, 26 (A.A.) - ~imali Jr•a 11 _ . ı·ıp ~clılmı~tır. Af •k d rinde tehıır ıılunmııktaclıl'. kını naklelmL, ve siizlNinP d•' ''~ 
ıluıllar iızcrine hokkalar ı·e lıiinı lü· da parlamt'nlosuııun a~;lısınd:ı bas-1 Kahiı·p, 2f\ (A.A.) - lngiliz kar:ır· rı a a Bu o;ayialar, Alman - Bulgar nıiina- sunları södemişlir: 
vazınıı yağdırılmı~tır. 1Iarı! ·ır1laı \'ekil tarafından kralın nu'tku f)kllı;. 1 yühının l'(.'Sllli t-<'hliKi: Alman askerleri varmış S('lJetlcrini bulandırmak mak...::ıdiyl( . -İla l):Ull h nva kU\'\'etleri. n~~ 
hüviyt•lleri teslıit ~clileınt"llen kacn1a- ınuştur. Nniukta alınan tPdhirlr- ... clt'n 1 l•:rilrt•cle ilt"rliyPn ~iınaJ ko1un1uz, icad edilrn~kteclir. an bir rol aynı.vnm:-ımı~tır. !'ı J 
ğa ı ırnffak ol'11ıışlardw. ,;ilayisfo lı:ıh,;edilmektcdir. lnv,iltrre ı·enı mc\'Zileı; dd~ etnıi~tir. llıılıeş rn- İtal.rnd:ı hir mahal, 26 (A.A.J - Diğ'er taraftan Alman Hariciye n°- Libvad:ı da havada !talvanl:ırl~ 

---x;--- ordusuna frlancla kadın ,.c cr'<~kleı·i tanp:-n·rrlcı•ı, Gocam mıııtııka'!nd:ı ltal.rnn ımluları umumi karaı·giıhının zardi. Alman kıtaatının P.ulgar Doh- ğil: Almanlarla ~:ırıJ1ş1;:onız. ) I· 

T .. k. f · t" yazılrlığı gibi sivil hizmo'ti(•! d, c.,lıs- ltıılyıın karakollarını lıasmıôl:ır \'t• 2(i 1 ııuıııııralı tebli!\'i: rice<iıw girdiklerine dııiı· diğpr hir hu- mafih, burada da Alman ta;Y?~~ 
Ur ıye, ransa· vazı ye I maı!ı taahhiicl rtmi,Jrnlir. . ltaı,·anlan l'ic'aü• mecbur 0 tm',;lı•rıliı'. Yunan ceplıcsiııı\c isarrte rltdi:eı· bir lıeı·i 'ele tckzib etıni~tir. rine za;·iat ı·eıdirm~k hizim içııı;~ 

( BAŞTARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) Haue~ vatıınperveriN·inin isg-al. ••t- hadise olmamı~tır. Alman hava 1<m·- Hnı·iciye nezaretinde ~u cihet trba- lıir ~ey değild i r. Netekim son ııı'..; 
Bu gazeteye göre. amiral Lihi KIZILAY FELA. KETZEDELER tikleri Mııgalloda 62 ~ulıay, 600 !tal- velleri lıir ılii,;maıı la;-.rnrcsi dihiir- l'İİZ ettirilm<•ktedir ki; Almanhırın fiul- zarfıncln Alınanların ():ı tayy:ıı" 

f ransanın lJzaksarktaki jhti;ca(:ları- • yan ve ~81 miistemlek,, askPl'i e·dr et• ıııü"lt'!'dİI'. gar arazi<iıw girmesi, mrı·ztıııbah' hi- dü8ürdiik. .-0 

nı \·aşirıgtoıın lıildirmi..<tir. f'nkat Ankara, 26 (A.A.) 21 SuLat 9·11 mi•l~rdir. f)imali Afrikada, 2· ~ubatla ilk dda le olamaz. . !~11.ran haı·ıJ ~ahne;'jnde, ~ıu·~, 
lıarı:,eıe,. çolrnk ilerl~mcktt><!İi'. ja - de Prtrck kaza<ııida 1.ı·lzclc ve ~·.>ylfıp- olarak Alman askel'i tc~c·kkiillel'i !·:ıra- S f • • nının hal'ue surukledıg-i bu tıcrli.~ 
ponynnın Singnpurn, Hollanda Hin - t<ın zarar ı:örı nlcre ~·al'dım olmak üze- lstanbul tramvayları dalıy:ının c"nubı ~al'kisinde dü~maıı te anı ajansı rn<ımlekct topra.kl:ırı üzerinde ~'; 
(lİ•taııına ı·e Pa:ifikteki adalara kar. re Kızılay merkezi t:ırnfından P?tr!'ke kuı·\·etıeri.de tema<a gdmişlenlir. lliis diye kadar bin ıt:ılyan ta;-.val'c:•,1, sı kullanılmak üzer? HinıF0 inicle :;oo lil'H giinderilmi<tir. İstanbul, 26 (Telefonla) - }tartın manın miitcadılid tanın ve motödü rn. Neler uyduruyor ? ha etmi~ bulunuyoruz. Ru nıı~pı 
ii lpr "1dı• etmek için ynptıl(ı t»klif- ıı onuncu gününden itibaren tran\\'aylaı·- sıtaları tahl'ip <'dilmis. lıir miktar e.,ir haı be girmeden cYvel !talranııı ~ 
lcri Fran ızlar reclc!etmişlel'Clir. ilin. 3alkanlar-iktısadi abluka da semt farkı kalkıyor. Birine: ınel'ki alınmı~tır. Almanların zayiatı yoktur. Bulgaristan lik olduğu tay·yarelerin nısi'ına ~, 
ıiiçini hıikumeti buhranın :ıo "'ata lıiletleri 7 ı·e ikinci me,·ki' beş kurıı"- Alman hava kuvvetleri Sirenayk'd" bir rak.ımdır.> ·~ 
kadal' patlak ı·erebileceğini bilıllrcn ( BAŞTARAFI l NC i SAHi FEDE ) tur. Aktarmalı biletlel'rle lıil'inri ın:?ı'- bir diisman ü.<.,iine hiicum etmi~lN·. I Naw', İngiliz hnrn ktı\•vetıer;0 lıir ihta!'name n~şretmi<tir. lel'l!'llel'i de arni vazh·et girerse \'e ki ı 1 l'e ikinc' mevki 7 bucıık •ılu;·nr. hc•r biri tahminrn s 0 kiz hin to•ıluk iki Mihver devletlerine son deı·ececle takviı·e edilmiş b11 

1 · 
!leyli )!eyi. lıa~m:ıkaJe,indc Tüı- 111'""'" ·Bulgaristan ic{n bu g-ibi teri- Meşgul Fransada ı.ıemi;·i hasara uğratmışl:ırdır. Liman- güveniyormuş! duğunu anl:tt.tı~ta~. sonra n•ıt~' 

kiye ile Fransaııın vaziyetini r.ıuka- birlerin alınıp alınmı;·ııcağ'ını ,;ormus, ela mütearlılid yangınlar ı·p infiliıkler ılevnmla demıtjtır k ı : ., 
yı•><e Nierek bu iki memleketin elinde IJalton verdiği cevapta, arni tedbir. Paris, 26 (A .A.) - hg-al a 1 tında miisahede eılilmistir. • Diikıe~. 26 (A.A.) -Stefanı :ıjan.I - Almanya, önümüzdeki :ı~·h~d 
mühim kozlar bulunduğunu lıilclil'- !er alınmasının fay·clalı olacağ'ı kanan- bulunan F'rnnsacla tcl~foıı l'e telgrnf Caralnıb ve Kufnıdn diismaıı tazyL sı, !~denin seyahati hakkında verdiğ'i kılı~ darbelerimizi clahn iyi lıi'''~ 
mekte: lli~ler lıu kozlara keıulis: ma- tinde bulunduğunu siiylt•motj, Bıılg:,- mııhaberatı mart ayı iptidasından iti- ~ine kahraman kıtalannıız mukaY<J bir habere giire, Uulgar siyasi mnhfil- 1 cektir. D:ırhelerimiz, btınd:ın • 11

. 

lik oimayı çok i.~terdi. deme!cted:r. ristan hnkkındaki suale cernp ver.oiı;J- lıar, n baslıyacaktır. ın°ttc devam otmekteılirler. !erinde Yunanistana ,.·ardım h~defiy. J cok dah:ı seri ve kuvvetli olaca•; 
Gazete. bu iki memleketin re bi· mesi irin kenıli,;iııe mühlet ı·erilmesini ---x--- Şarki Afrikacla Kerı·n cirnnnda kar- le Balkmıl.'trda ka~·ga~alı~lar ~·'.ıı·a~-, Pilotlarıınız, hic .biı· şeyden k;1 ~1 

rinin. ne de ötekinin l!itlerin •ehdid- "•temi~tir. Yeni bir zafer ~ılıklı topçu ve clcıTiye kolları fııaliyrti mak hahsınde İngılterenın yenı hıı 1 mıracaklar . ve diısmanı kallı.t!•11 

!erine boyun ·eğmediklerini ı·e bu x--- olmtu•tur. C'eıııqıla ('ulıa nehri ,,,,rkın- tesebbiisii olaı·ak telftkki edilmekte-! elan vuracaklardır. 
metin hareketin cesaret ı·nici bir sey Japonya ( BASTARAFI 1 NCI SAH iFEDE ) rla kıtal:ınmızın nuık:ıv~m<>ti ıi<•rnm rlir. Bu t~şebbü~. Bulgaristanda tak- 1 

1 
r 'ı 

olduğunu bildiriyor. General Kaningam. 5:ı ı·a~ırda etmektedir. bih edilmekte Ye Lonclranm harpcü AMER KANIN HTI YA 
---x ( BAŞTARAFI ı NCI SAHİFEDE ) olup, Akdeniz donanması nmiralı siyaseti gittikçe daha fazla tec"<üfle TEDBiRLERi 

lngiliz donanması kompromi ı·eyahud müzaker~ h:ıhıs Katingamın kardeşidir. İngiliz as· • karsılanmaktadır. 1., 
meyzuu olamaz kederine: Jngİlfere _. Sofyıı mahfillerinde beyan ~dildi - Bonkok, 26 (A.A.) _ mn:.:•;1· 

( BAŞTARAFI I NCI SAHiFEDE) Batlerin bu h·evanatı avam kama- - Vurnn ve gene Yurun ! ııını; ı;-o~·e. lıır Balkan. ~ephesı 1<ur- Amerikalı kadın ve çocuklnrl3 ;ı ı' 
bat derhal tertibat alıyordu. ' "' yolu- rası azası tarafııidan siıJdetle alkı~- Emrini Yeren kumandan bqdur. Ct vap verdi ıııagı ıstıhduf eden İııg ı lız mtlllC\"l'ası. da bulunmama,ının kendilerine ' 
m;ı~ hu g,minin .ü~erin.e çevri!i)·orılıı. 1 lıın~11ştır. Naeroui, 26 (A .A.) - Mogadis- Bulgaristanın azimkıiı· muhalefrtiy- rarı olmıyan erkek lerin AmeriK,· 
Hılahurc hu ııemının bır dost rle\·lete Bır mebu<un, notanın mı•rninin yonun dün ak~am İngiliz ordu•u ta- Toky·o, 26 (A.A.) - lngiliz hükü- le kar~ıla~acaktır. dönmeleri tım<iı·e edilmistir 
ait olduğunu anlayınca onu bırakıyor· ne,redilip ec1ilmi~"tJCeğ; hakk:ndaki rafından i~gal edildiği. resmen bildi. m2tinin, japon harici;·e nazırı ;\J:ıtsuo. O P.ulgaı•istan ki, mih\·er d<'ı·kt - • * · 
rluk. Bu taı-:ıma ıımeliyesi tiyle ,rapı!: sualine de Ratler, bu hususta l:ıir ka. rilmekt~dit'. Bu Ş.'hrin mü.<taklıel kanın muhtıra<ına ı·erdi)>;i cevap hıı· !erinin dostluğuna güı·enerek her ,,. t 
yorılu ki. hiç bir kor,an gemlsinin avı-l:ar Yerilmeıliğini uildirmekle iktifa harekat için çok bü;·iik bir ehpınmi· !l'iin gelmi"til'. H_ı'_r iki .'"''İ.ltanrn 11 ' za-' tül'lli ihtiıvaııer,• k:ır~ı koyma(•n ha- Askerı Vaziye 
mıza ılüşmemc«i hemen imkiıı1'ız gi- ylemiştir. yeti Yardıı. man ne~reılıl<.'cegı lwllı dt'gılclır. • zırclıı·. ~ l 

birl.r. Eğer ım geniş harekfıttan L;r •-::~~=~:::~::~:i-:::::::::::::::::::::::::::::ı::-~::~:::~~:::~:: ( BAŞTARAFI l NCI SAHfft:P koı an gemi~i rakalamarlan .rn bh· k:ı\' Asabı o kadar bozulmus, maneYi;·a- /l•••••••••ım•ı•••••• ' lıittabi :ırııkclaşlarını alakadar Ptınez- inannrnmaktadır. 
Alman tayyaresi dü~ürmeden ıliiner- tı o kadar kırılmı•tı ki muhtac olrlu- ı VATAN AŞK 1 ıli \'e do)(nıcl:ın doğruya ~ah<ma ait lıil' DENIZDERDE: • 1 ı~ 
se;<. kaııtanlar ve miirettelıat <'lık mü- · · ı· hat" k·ı k · · f •t'"i ve işti. K<• ıırli . kendine sii.vlrnıli; lngillı•re Bah ric·e nezareti J6 ~ '·tıf gu ıs ıra ." "vu.~ma :. ıç.ın sa: e . .'g , 1 ıı / 
tces3ir oiacaktır. gayret<' raırnwn bır turlu gozlerıne - ı.:ı·el onunla eYlenın<>li,vim. Çiiıı- t'.ırihl! tch!iğinde, lnı.ıilter« \'C ~~16' 

Benim bulıımluğunı gı'mi. ıbr rnha- kii hem h\'lıi "eYiyoı'. hem de gen\' '"' fıklerııı bır haftalık zayiatı!\! • .Jr 
1 k u.Ykıı ~irmi.rnrıhı. k ki l · · !' k kl'f · k t 1 k or' ~ Iar ~çin~ n1uhte jf mn ·ineler yf?r!esti- ~ - Ya ·ı~ı · ı JJI" Z:ihıt. ifl ·at tf' - ı ·ımi ·a- on o ara· IJjJclirmisti. Bun~ı. ~.\ ·°' ı11 

rilmis fe\'kaliide lıir krurnzörılür. \'icılaııi azabın ıw ,ı .. nwk oldui\'uıııı Karım senı· gakalıgorum as . lıııl !'llee<'k mi acaba'!. ları civnrında 1'l ~ı;bıı•ta tecadiı~( 
Bu krtırnzijrüıı lıoy ıı ıliı(t•ı·I. riıırlen kı· bilmiyen lııı ~<'tin yürekli kaılın; mu· 1 c ussu o Fakat kabul etm"nwkliğiniıı ,ehı·lıi rı~·aıı 19 gt•milik kafileden bat'ı ll ! Pı:ı1" 
ıı:ı olmasına ı·::Y;mcn harp kabiliyeti vaff,ıkıyelsizliğ'iıı .rnrattıi(ı miirlhi~. - - . 9 .ı l '"iiifiiiiiiiiiiiiiiiiiı•••·• ne olalıiliı"! Dir kel'<', lıeni <eYcliğ'i mu- nıınin 2,1 bin tonajı dn tlahi!d .. A IJ"ır 
ı·e tcchizntı ılig"rl<'rinılcıı mii~l'mmel- ıztırnhın ağıı· ;·ükli altınıla, ılurmad:ın • hakkaktıl'. flıı itiuada teklifimi reci- tar ise 82 bin tonluk ı ı gemiden gl 
cfir. inliyordu . nıası zan1anının g~ldıg-:ni de ishat C'de- 1 olaıılurın kı~nıı ki.ıl'isini r<·re serınt•k d~~tmi~~rıceğiııi zannedf!rim. Esn~':'n ev- :-;ettiler. Diğer turnftan Ji itler ~-ô)ll' 

Fakilt Fr?layn :. h:ıkika~te ro~ kın:· ceğim. El'd imha Azrail; i>{'n'm {'(•tin lfızımclır. !i rl? değil. Ayni zamanda namu<umıın ele 215 lıin ton gemi batır ı ld ığını d<' il' 
A dl k h • d ı ı;~ıııç ve t ·hlıldı hır rı:ahluktıı. Keııdı- ı·uhunııın sıkleti 0 kadar ai\'ıı·ılır ki o- Zozo son haml~~inı lıüliiıı dPlısPtıı·- şimıli.ıc l,:ul:ır lekNlar nlmadıjnnı JJCk ıliği halde Alman resmi tebliif'~t•Jıf1 rnavu u cep esın e 111 kolaı· kola\' l\l('\USl\'~(p kapt•r:ıc:ık . ı ... h:ızıı·l:ımaıl;a basladı. . . iıla bilil'OI'. miktar 250 bin tonaı'ı as.ııı~.·,·.,. 11 

1 1 1 · 1 •1 •. 1 ·1. · ırn semahırn kalılıratai< kuı·ı·otı s<'ııılı• · 1 ! 
( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) "" ın "'"an ı ı•ıı-ı < '· . Eliıııle bir cıık w:mik ı·c l<1vnı·.-tli Su halde'!. Endisevi mucip olarak Yalnız 2 günliik tonajı e'e :ı\~:ı •toı•''ı 
faaliyeti ıılm ştur. i':l'et, nı<·;·ıı,; olmustu. Fakat 'ı:kulıı :~iir,•mı.ı·ıınım !.. eı l'Hk w pliııılar nwn·ıııldü. flilh:ıs,-:ı ııolİta .rnl-, demektii·.' hın tonluk 21, ynh ud d:ı ;; bill ~ ~ 

At'nn. 26 (A ,\ ) I·~rnni.\ 't e _ h3yale tanıanıL·n kendini kaptırnıı~ cle~ı Artık -~:ıfak . ..:Okn1üş, s;ılHth cılnıu:-'- SL·lUnik ti\·ar111cla 1\.irE'ç kt\ylinün ~İ· l.rınıın1i n1erkrzı..' de; hu k~~ı·:u·ımı ·t2 gl'mi knlıul .et~ 2k, bu karlnr C:l11JO'' 
zarctini...- tehi gi ~ j(ld_!· O: .. ~··<;irdiği crtin ~·e 'iorktı!l<' lu. IJıı t!t.ıcc Zozo_nun; ~üz!erİlH~ J,ir lüh- ınalin<h1 k: tep 11.-11 t•t. yiııclr lJıılııııan th•rhtıl l,ilrlirmt~liyinl. Çünkü kı.ıı·:ırın nıinin 2 gün i~inll~ na~ıl PIUP tıı ' 

.\lcmlPk~~tte Ri.ikün hıikıirn ~tir:r.tık- btitun n1ucactelelcrde <liıın1a ~ayanı Zil ol:-\tın uyku ı:rıt·n1<.•n1ı~tı. hüyiik nıiihinımr.t tlt>pıJlarını ht•rha\'h tatbiki: umun1i nterk(\zin \·er··ctğ'i ta! açık denizlerde buluııchıkhırıı 1 :; 11 . ı 
!Nlir. ha.l'l'<'t bir taha!11"1üU göst rmist'. Bi-1 Abiis lıir çı•hrc il2 a~·ağa knlktı"·\·.u. l'lmek 1'111"~.<iııi ılüsliııiirnrılıı. limat:ı nliit<'\akkıftır. Almanla rın buıılaı·ı lıövle hil' ~· 1,) ----*---- naenjıl,•;lı lııı ılar1 ıe.ı·ı ıl~ sanı<tııı·aiıı- cudunıın her t:;ra!ı agl'ıyordu. Butuıı Fakıı·ı ·~ihııi bl'mak;ll'l<ıktı. lfo mn- Zozo: s:ıniı·!' lıil" kacırmadı. DC'r- n:ı.•ııl ,rakalıyabilt•cckleriııe .,'ır ı'• 

iş bankası ikramigesi 
iş Eanka•ının h ·r iic ay·da hır küı·iik 

cari he:-ıapları dl'a~ıncla yaptığı ikl'a
mıyc keşidesinin Şuhat cckilisi yapıl. 
mış ve ~zhrinıizde ı:ı5fl2 num:ıralı he
sap sah bi Ba~· Ümu Ka;a,rn 21>0 li
ra ;nıı numaralı hr.sap "ahil.ıi :\.leh
mct Aliye 100 1 r:ı ic;alıet etliği öğl'C· 
nilmiştir • 

lil'. ona da lnhamnıül tıılehil:rıli. j g"ceyi kaııapc üzerinde gec;irn1i~ii. azzam isin p!{ınını tllk hasına hazırı."~ .ı ~ıJ n1a:-::ı ha~ı'n:ı gecti \"t: hu dü~iinrEl- eder hPm rlc bu gç.n1 iloı·, i:;tc }ln:ıııı J 
ı • 'itekim lıiııız sonm lalihc k;;r.<1 bilt' A~ karnına lıir tek kıııı.l'ak ym·adıı· ıııası. kııla.ı· lıir i:< değilıli. ili ıa ·l!al. ıh ni rnzih bir mektupla ıımil'l~r!M lıil- kalıınmıs. h3tınlmıs, t:ıhtflO• ,j;• 

i. .. yrın etn1ekl<.•n geri kaln1uclı. dı \ '<! casusun µ-t•tjrn1i~ olduğ'u pasta- 1 ·rkitnıh~Lrp z:ılıiti olaıı nlİral:ı\ l-~l ·:11·1n tlirdi Ye :H.:Ple talin1at i .... t~~di. hem en suyun ~·iizüne ~ıknroık t~ofl• 
- O lıizP ınuhalefı.l ediyor. Azrail dan lıir loknrnyı ağzına fıl'lattı. keıııli oılacısına (2nunmralı ,.~"" 1 h: :y;ıL: :\Jıoktup ;ıçık olarak n• :ıııa 'rnha,ı- bunu Berlin<ı bildirmi' or,ııl 1 ·ıı'' 
• k . t k . . k ı · h 1 1 h t 1 1 1 ı · . . • t' < ıı~tı ' biı~nıle t "'sri ·i lllP:o:aı e m:ı · ı:-;t·.-.n1·vor. ·ene ınc: a .... ı o nıust u. na itap eder ~ırzc a yaıı n1ı~tı. bina- lnrı 1c~up ec ı!n1ı~ ve hu ka ı ıar cı .. 

Fakat lıit:;raflıi(ını muhafaza dm~z'e Hıoydi bakalım!. -dı•ıli- Friil:1yn C'a.,ıı,J:m içlim:ı;L ılcwt kar,.ı·ını cnalt)·lı •iiplıe uyandıracak cihetleri vanlmı~tır. Rze kalırsa, rak•;ı:',er 
onn ıl:ı isyan eılecej[iııı n oııunb a. göıey im "!!ili!. Y:ıptı)>;ın nılicııdele ı:n ı·enli. ;·ııktu. mlibakg-a'lıdıı·. :-\itekim İ nııılıtlÔ t' 
maıısız lıir ıııüca<lel<·.ı·p gırı;nreg-ım .. celin s:ıfhasına ı;irmi~ Lulıııııı;-or.. 'fanı lııı sıı·:ıda Zowııuıı aklıııılnn Talih: lıeni barlam "iiriikledi. -di- bunu tekıib elmi~lerrlir. Her hll ere~ 
Eı\''r o b"ninı ~dik ruhumu; icinck Ölüm; arlık kar~ııı:ı dikilınistir. Bir simsek sllratiyle bir dü.1llncegt'"li; .rordu. şimdiye kadar namusumu lıin lecek haftıı nihayt'tinıle ln:rıl~ndO~ 
hulunıluğu zırhtan koparmak te:;eh • cıın bu; nasıl olsa çıkıp gidecektir. F:ı- Yüzlıa~ı R<'ne ile cdenmek !. lıir ferlakfırlıl<la korudum. neşrPcleceğ'i tchliği beklemek dı11• 
lıU,ilnde bulunursa o zırhın parçalan- kat o canı; almaj!a t ~ebhiıs ed 'L'Ck Bu mevzu üzerinde dıırclu. Bıı cihet - Sonu var - rıırlıır. 

• 


