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Nüshası her yerde 5 kuruştur 

rr:;;;;;.. ____ _:;ln::;g~i::;li:,:z~t:;:a~y~y,:a::,r:;el,'eri tarafından 1talyan tayyare meydan larının boınhaı·dnnanları 

"'\ Atinanın tekzibi Edeı1 faaliy~ tte 

Bugün· 
ı lngiltere Balkanlarda 

Halkevlerimizin • • • 
9 ld

.. J1 Yunanıstana as- Vazıyetın anah-
uncu yı o- k ·· d d. t k. d d. ? nümüdür er gon ~me ı arı ım e ır. 

Bugün Halkevlerimizin açılışla
l'lnın 9 ncu yıldönümünü idrak edi· 

Yoruz: I 
Fikir hayatı, içfmai hareketler, 

iençlik faaliyetleri ve san'at hamle-ı 
!eri bakımından memleketin dört . 
köşesinde, adeta göklere kaldırıl
ını, meşaleler halinde parlı
l'"an Halkevlerimiz, ı'.çin de: bulun· 

du.lcları tevazua ı-ağmen, bugün 
"'-rlık ve kıy'metle-rini, muvaffakı

Yet ve eserlerini hepimize lcabul 
ettirmişlerdir. 

Partimizin himayesinde, halk, 

tııiinevverler ve gençl"k arasında en 
Yakın, "n kuvvetli çalışma ve yak
la,rna imkanlarını hazırlıyan Hal
kevlerihde, ileri bir cemiyetin çok 

canlı, çok ümidli gayretleri başla • 
tnıttır. Ve bugün büyük bir kütle, 
hu Çatının altında, milletin fikir ve 
ruhunu yükseltm .. k ic;ı"n durmadan 
çıılı,maktadır. 

Açılış yıldönü;,,Ü, bütün memle · 
kette olduğu gibi lzmir ve Karşıya
kıı Halkevlerinde de kutlulıınacak · 
lır. 

Merasim saat ı 5 den bir kaç da-

ILiTrzniye de asker çıka
rılmış değildir 

Atina. 22 (A .\.) - lııgilı 1.ıtala
rınııı Linıni atla~ına ihrut ~clilılil,;.t 1ri. 
ad:t,\ ı dcıniz \"(' ha\'a (is;-;.ü olat·:ık tah
kinl <'ttiklC'l'İllt' dair \·:ıbancı ı·~ıılyo ta
rnfınclaıı \'erilt'n hal~eri \'{' g~nt ral 
\'n_r\'t.•l ordu~una llH:n:-->up 111giliz kıta· 
lnı·ının )·urıan:st:ıııa g~~ınırk iiz .. ı·e ~·ol
da olduklarına dair :\\·ni ka\·n:ıklar· 
dan \'Cl'İll'H halY..:rll'ri . Atituı - '.ljan:-01 

k:ıt'i stırl1 ttf' tl•kzH.x.• nı~·zundur. 
Loııdra. 22 (A.,\.) D:ılk:ııılar 

\'aziyctini l<1 tkik Pdrn ı,,l)ntlr:..ı :11:1hfiJ. 
lı·ri. Alnıaıı;·nııın flalkaıılarda ,:nıd'
dcıı Jıiı· ktı\'\'l't ntıın:n·nsı ,\·apnen.ğ'ına 
dair ;.litnı ·tJer lıuluııduğunu lıil.Jiril'<lr
l:ır. Ytııwııi.,tıtn topraklarıııda ı,;ı: tek 
1n$..riliz kıta~ı hile bulunınadıgı haldrı 
nıih\' r t:ır:ıfından, Selii.nikt • İ:ıt!Uiı 

. ... ~tafarının huhınılui(undan lıah:-:~t'il -
nıektedir 

.Japon haı·it·i.ı.c nazırının nı.•..:;,jı, ü
zerinde az tl'f<irntta lıııluıı.:lmakt,ı
dır. 

Pamuk fabrikatörleri 
lstanbulda bir toplantı 

yaptılar 

HITLER. BiR HAREKET TAK· 
DIRINDE TÜRKIYENlN HAR· 

BElGIRMtYECEGINEaKANI 
,. !fiEGILDIP, 

Bay Eden 
İsuınhtıl, 22 (Tulnfonla) - l',·ı - " k •) ''(A .. ) ' . nıı'ı'· .... -Devamı 3 ncü s.a.hife;dtl'- .... .. ·" \')'Ol' .• - - u"\.. -- .. "\.Sr>f" 1 I' 

~~~~~~~~~~~~~~~·ı muk fabrikaları mlinıe"illt>ri, lıugün tchaS'ı< lıinlııı~ı El;«ıt. Xe\·yoı·k llı!
hiı· lopl:4tı y:ıpmı:$1:tr \'P tt?YZiat.11 • rald Trjbun g:tz tes:nde ~öyle d:yor: 
einıtlilik L.;tanlıu!tl:ı .• "azilli<!~ yapıl- llı.lkıııılarclaki y:ızi;·••tin anahtarı 
n1a~ın:ı k:~rnr Yt1rmi•d rdir :\il ordu:-'unun elindedir ... "il rırdu8tı-

j lznıirlt• -·.\d:ın:ıtl:ı;i gcılr;1 nıul'ah - nuıı :ın~ızın Sı:liıniktl' g-özi.iktii 1~ii tnk .. 
İngiltere 

)3 •• k'' tt' ~ · l ı h<ı ;Jn · Lu :ı :un Yt'rl<'riııt• ılf ırıü:--;. dirıl • i!ııll,:ııı h:ik11n1 · k•J'İ•liıı \.,, rı,t1. 
ugun u zapte ıgı yer er krılıı· (DEVAMI 4 NCÜ SAHIFF.OF.) 

hakkında ne düşünüyor? Türk talebesinin h~va-

cılığımıza yardımları ·. 

lzmirli çocuklar yakında bir tay
yare daha alabileceklerdir 

L~ın r ın~ktcplcri taryar· d·'rnrkle- n ·ı!t• kn~lıcl 11 .1kt:ı \'~ g-öğü:'leriı1 drr· 
r C\"\"t•lcı 0rdun1uın ( L1.nıir n1ek•l·ple- 1 ı; 1 k k:Hı:ulu 1 : tnkınakl.actırlal'. 

_____ ., ·---
A~KfRI VAZIYfT 
Yunanistana gelen ln-

giliz hava birlikleri 
- İngilizler, orta.şarkta hava faali
yetinl artırtnışlardır. Bilhassa Yu -
nanİ!!anda Tepeddlen ve Beratta 
Yunan hareketleri, İng"liz hava kuv· 
vellerinin müessir yardımlarına 
mazhar olmaktadır. İtalyanların bu
raJara gönderilen takviye kıta.la:rına 
agır darbeler indirilınektedir.7 ltal
yan tayyare&i de düşürülmüştür. 

Diğt?r bir Atina haberine ~öre , 
İngi!.'zler, Yunanistandaki. ha~·a lcuv. 
vetlerini. yeni birliklerle takviye et
m~ktedir. Bunlar sekiz makin,,.li lÜ· 
fekle mücehhez Hariken av tayyare
lerdir ve Arnavudluk harbinde bü -
yük rol oynıyabilirler. Esk; den bu 
sahada yalnız Gladyatör av tayyare
lerini. kullanırlardı. Bunların sürati , 
Libyada ltalyan havacılığını hırpa -
layan ve hakimiyeti alan Hariken 
tayyarelerine niebetle dah'a azdır. 
Malümdur ki Almanlar, ltalya hava 
Ü&lerine inmişler, ltalyanlar da bu 
suretle Arnavudluk hava kuvvetle.,·
ni artırabilmişlerdir. İngiliz Hariken 
tayyarelerinin Yunanistıına getiril • 
mesi de bundan ileri gelmiş olsa ge. 
rekt ·r. VaziyPtP bakılırsa, Akdeniz 
mücadelesi gittikçe artmaktadır. 

1 Afrika harbi 1 __ , 
lngilizler bazı 
adaları da aldı 

' ıtalyan iddiaları, hadi
selerle yalanl a nıyor 

Şarki A/rikadaki bir 
11ızıvaf fak1.11etin neticesi 

J.:::ahit""'. 22 (.\ .• \.) ftl:v Pl () -

nıai~siıırle Kh~n~~ı.,·:ıdaki h~ı--u . .;i mllha • 
lııı· bildiriyor: 

fııg-'liz kıtal~u·ı, f{i..;n1a\':lnın ka sı
sındnKi J)ei-.:erpent Yl"' ·,:\lsa?ıg-ny:~ -
pop :ıclalanııı i~gal l'tnı ~J,,rcliı-. C'c
ııup Afrika'ı kıtaatı, İt:ılyaıı ınll'lıi
zonuna hücum etnıis \.C' hu g;p·n:zon 
.iumlıa;·a ~ekilmi~tir. 

Kisn1a.vanın dlı:-~n1e_.;j ia~r lt•..:ki!:itı
mızı kol:ı)·h.,tırnH'tır. ~Ionha<acl ili' 
~inıdi dl•ııiz nıll\'asal:ısı \·;u·d ~" ~o
rn:ı linin .\'l•rij halkı. 17 :.;rn dr:ı son
ra tl'krar iktidan dk iııe a!;l!ı iııgi
liz hükünıetinin l"ı:.'·n1i Ut~yann~ctn~(·~ini 
clin lenıi>;lerdir. 
Hamım. 2'.! (A.A.) - Erıtre ,.e 

Ilalıeôİ,taıı Li>lgeleriııdc lngil.z kı
taatının fa:ıli)·.ti dl•l'am etmel<t<>llir, 
\'eni ih•ı·i hartıkl·tl.;rine te\·pp,,,..;,iıl nlun 
nıak ü:ı:t•rp zapt('di!cn mt"\\"ki.r•r tak-

( DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE l 

Almanya' 
Balkanlarda neler ha

zırlıyor? 

Bulgaristanı işgal ve 
Yunanistanı sulha 

.... icbar et11zek ! 

st.ııılıul. 22 ('Td.,-rorıla) - flııgUıılenle gclm~<i 

l>t•llle ıı .ı-.rnı: l..n "'onırıLil 1:1"tii1'' i~iıı lıir •rvziJT,;. 

tp:.;j hr:.zırıannn~tır. I~!i~tikl<:• ve1 inrcı ılC'rhal t~·\·zi 

uı ·ııar,ıkttr, 

bgiliz donanması 

Ak denizde Yunanistanda 

· Yeni tehlikeli 
-mıntakaiar 

Günün iki mü
him mevzuu 

~ In gilteı e hükumeti 
dt: bir tebliğ neş

retti 

1-Edenin seyahati. 2-Son 
anlaşma karşısında Türk

Yunan tesanüdü 
Lonclı-a. 2'.! (A.A.) - llah:i) re- 'l' QO (A • ) '! · .. ,, ına, -~ ·""· - "' üslakı. Fm'l-

zar..ıi tebliğ crliyor: , 1z ajansı bildiri,·or: 
. lıal;-aıı hiikünı.et: .. Akdenizin bıiyük Yunan gm.eteleri, lngiltero bricı-

?ır kısnııııı tehlıkelı nııntak;ı r.!arr.k \'e nazil'! Edt•nin, yanında Britaıı\'a 
ıla.ıı <>ln_ıışt: lııgıltere h~kum~ti ele imp:tratorluğu genelkurnı:ıy bM.k;nı 
Aktkn~zın lıır kı~nı~nı tehlıkelı ~ıınta-1 g{'ııeral Dil olduğu halde K:ıh'reyc mu
ka halıne getırmıştır. Bu mıııtakn, a- \"ı<alatıııı bü,·ük lı"•lıklarl +pb• ı·ı"ız 

- ! k. kt 1 ' • "' • ·~ ·" .. .. ~ag-.H a :ı no a ar.:arnsındadır:. ettirnll'ktedirler, Diğer taraftan Yu-
Santanıar;·a I>olorkodan_ Ye •!al.rnıı nHıı gazeteleri, Türk _ Bulgar drkl:ı-
(DEVAMI 4 NCÜ SAHiFEDE) 1 (Df.VAMI 4 NCÜ SAHiFEDE) 

Gördes ten gazılıgor: 

Heyelan vaziyeti kor
kunç şekil gösteriyor 
Tedbir almağa ihtiyaç vardır. 
Şehire dektor da lazımdır 

Kazanın nıii\·nzenei umumı)Cyc doktor:-;uz \{' ~ıhhnt nıenıur:-;uz hulun
:dt "ıh hat k:ıdnısunda hfılt•n Lir dok-1 maktaclır. Bunun t ·\'lid •'ttiği vaziyet 
toı·, bir tli:o.ı>an;-;er \'tt lıir se;\'!lr s:~.1 is6 n1a!Un1dur • 
hat m .. •ınuı ı Lulunmasına .. '":tkmt:n Hu halin cle'Yanıı acaba 'll' z:ın1nna 
1000 haıw!i lıiiy(ik lıir kaza nıerkni karl:ıl' clernnı t•clc·cek '! nu \ad fular 
olan Görele': Tanı dört ayd n heı i -D~vamı 2 nd aahifed"-

, 

• 

Japon askerleri 
ı·; t·l~\yal' !'o) :ıc ı ile 1ı r t:ıyyn P lıt·d· ı f)rl'nrkl.~r:_ 'J'ü.rhktı:-->ııııu~ı. hil'~·: -.:ull<' 1 
,e t·lnı:st si haline l-!L'l~r !...ı: •P:i iç n ll~~!\ilc\ 1.: ni· 
. nu tl. f:• maarif n1üdtir!~·ı.:~İ11 11 .raı·- z;ın111arr('l.-.11H' ıt.\g"llll o!;ırak l\ı:rlll· 
rlnnh lf' tPskilitt biiYiitüln1ü~. tak\''\·t· nı.ıkiH. nzaya lıiı·0r \"P:.;ik:ı \ .. 'ri'ı~ıc.•k~ 

Uz'lk Şarkta Ingilterenin tedbirleri 

i·clilıTI ştir \·avrular;nı1z :-it•\'i' '"'t'\'t-' clf:l'_ı -Devamı 2 nci 5ahifedp- Harp patlıyacak Singapura Avus 

• Bay Çörc;ı'l 

Amerika 
Pasifik üsierine geni 
tayyare filoları gön

derecek 

Seri hücumbotları 
da inşa edile

cek 

, Londra, 22 (,\ A,) - Ta;nı.s gaze
('8İ, İngiliz h:ı!'İcıye nazırı Edenin 
~lı•ır :M ahalinin. <ımali \'e iarki Af-
1'ika nwSelclcrinde bir lnkını 'rla«i lıu
~~«at ortaya ~ıkardığını. Edenin, ha-
1'1ciı-' nazırı s frıti\'Jc k.-ndi r:ız'frle-
1'iıı0 ta:ılliık eden 'noktaları .ı-crinclı• 
tQ\kik ccl<'c~i(iııi yazmakta ı·o Aliyle 
<lc•ınckt.)rlir: • ·.,,.,.OJ'k, 2'.! (<\.,\.) -- IlH:ılcl Trl-

dluvakk:ıl idnrclcr, bu t"ııı·al;\arın bun g~zete"ine giirc. l'asifiklel<İ ü<ll'
ı·ıııivctini knt'inen ihlal <'tmivec~~- re, Hami w J.'ilipin arlalarnıa son <is
li_r. "tnııilt<'rcniı;,' ;·eni toprak!a

0

r için km lıonıbardınıan tayyarckri gii,ıde
lııı· emeli yoktur, iıtidc de olnııy:ıcak- rilnıesi hakkllıtla Aml'l'ika gc•wlkur
'ır. lııgilizlcr, zaptetnıi~ olma:< itibıı- ma,\· başkanı ~far1alın riya,eUnrlc a· 
rh·t., italrndan bazı yerler ainııs!ar- )·an ordu encilnıeninin nıllzakerel•rd" 
~ır 1luralarclnkı m.ll~tlcri tatm'n e- >ulıııırluğuııa dair if>j.lıat yapı!m:ısııı
~t!n hir riznn1 tatbik l'dilinc Yl' k:ıdar dan dolayı flyan ordu Pnci.inıcninr. j!.a .. 

ıurnlnrıııı clinıb Iıuluııılurnc.ıkl:ır- zetcc.leri w Amerika radyolarını tak-
dır. (DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE) 

A 

Ayanda mı, patlamı- turalya asker-

lnfiradcdarın rnücade
lesi iflas eilniş 

bulunuyor 

yacak mı ? leri 2eldi 

Amerika Japonya ve 
Rus yaya sevki yatını 

tahdid ediyor 

JaRonya, buna sebep, 
hatta imkan !!Örmiyor 

Tok. o, 2:! ( A.A.) .._ S'ngapt.nl" 
A \'usturalya askerlerinin toplaıınıtı;ı 
ınün~,~<1ht•liyle re;-;n1i japoıı :-oöz ii:::ıÜ g-a. 

, zeıeciLrc Le,rnnatıncla: 
- Japoııranııı s:ngapura ta~n·uzu

ııu tahnlln ~den kim:-;e var mı'.' J1rmi~ 
\ ~tsiııglcııı. 2~ (A .. .\.) ,h rn nıcc- '""uzak 'l'trkla bir harp çıkacağc hak-

lisi. lııgı'tcı- )'t' :.anili~ kan; ıu mü- Bay Hitler kıııdaki haberi tekzip etmiştir. 
zakt'J"'):-;ı,...., ı~un dL· d \·anı ;tıni t r. A l~onclr.ı. 22 (A.A.) - İnµ-iliz gnz~.. Tokyo,~ (,·\.',\.) - Ifariciye nazı. 
ıadan uctc iki<'ıc , ıclı , n,ıııu- tt•lerL Balkan vaziyeti \e Alnı:ıı: ha rı • l:ılsuoka gazetccik•r toplantı. :nda 
ııu b:ızı tıht.•1nn11 t ız t.ul ıat i t·ı."'\·ip rf\kel!{"'rİ hakkında ll"'~riyat yapm.1k· ynptığı hf'yanatt:ı. japonyanın uzak 
etnıch olclukla ·ı anin ıl ~" llti.vlccel laclırlar. :\fatlıııat. bu husus!:.!;'. bü- sarkta lııı:'Jtercyi \'cya Amerikan eıı-
iııfimdtcları nıurnd" s, t O'lli;·lc/ tiiı~ ~ayialaı-ııı .~'.ır.dı ihtiyatla trliı~- dişcye d!i,ı~reoek .h''': haııgi bir tedbir 
ifli" <'tnı:s lııılunııp,r kısı lazım gelclıgıııı ~·aznıaktarltrlnr. :tlnıı~ dc!ugıınu ınkar etmis. ingilte-

\·n~i~gton, 2:! (,\ \,) · ... merihn Tn:ı.mi8 J!HZ<•te>siııin clipJomatik n1u.· l't""'?IİP. lüır.·ımısuz ı-.flbirlerc 1evi'ssü, f't-
tnyy:ırc fııbrikal:ırınııı wıı. ·\~: nıesi harriı-i, Almanların Bulgari~tann gir mc~ini essufle kar~ılamıs, gerek in-

-Devamı 3 neti oahif.,de- 1 (DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE) (DEVAM! 4 NCO SAHlFEDF) 

• 

lngilizler, Japonların 
Şüphelenmesini -yersiz -

buluyorlar 
Xe\')'ork, 22 (A.A.) - Sıııg~purn 

A\·u~turalya Hskerlerinin g<!lmesi 
Tokyoda Jyi kar~ılanmamıştır .• ·e,/ 
york 1~ayml~ gnz2tesinin yaz<lıgına gö. 
I"L\ S!nJ:apura asker gelmesini, japon
lar bır l~ca\'üz hareketi sa,·ıvorlar. Bu 
han·ht. nıihvt•rin yeni ı;i~amı için 
bir formu! ol~:ı gerektir. !lle<elii ken
di nıill 0tleri jçin her ~c;·i nıübah gö
renler, ba~ka nıillcıleri istila edebilir
ler w Lıcııu ; aparkeıı >ulh için bu 
şekilde hareket ettiklerini söylerlH .• 
Singnpnrcla İngilizlerin kendi a~ker

ierinin toplanma~ını bir tecavüz hare-
(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

• 



• 

- Sahife 2 - (ANADOLU) 23 ŞUBAT 1941 PAZAR 

lzmirde tek ekmek 
Hır11zlıklar: 

Şehidler caddesinde iplikevinde h 1 "" d d 
Hn•an oğlu ~Iehmecl, bir kndınıı iki azır ıgı evam a u·· ç Kemal tane urgan ,rntarken ~üıJhe üzerine 

ZABITADA 

R.ADYO GA 1 ETESi . . ' 

··'msı 'F 

.• tutulmuş, bunlıın Ahmed c~ıiıı \'C • 1 

Türk llt1l!<'ul' Türk-Bulgar anlaşması Dıger. .taraf- Mu~t:ıfadan eaidıiiı aııJaoı!mı~tıt. Hehçet Kenıalc bir ha,üalık art' 
t L d ' ~ ' ., oldu. (;eçQnlerde, Namık Kemalin 

mii·terek b•yan- an ım~~ n ~- * Torbalı kazasında Hamdi Urn- s b ı v k..... t h•ıd• •ı k .. 
ııııme<i h•kk•n- - x <ına İngıl•ılerın la aid bakkal dükkanına, dıvarı dele- a uncu ar, e a e e ı ırı me cloğumuııun yıldöııümü idi .. Dü>un· 

- k t k dk mü~. ta~ınmış: da :;en• l,i · ta- • • uvve çı ar ı - rek giren meçhul bir hır.<ız tarafın - •• •• } } • • Keneli i~mi. Behçet Kemal .. öleıı 
kını trf,irlrr. te- Balkanlara lngılız lnrı. ve 'bu.ra". dan 200 paket sıgara ile iki lira pa- uzere muta ea arını tesbıt ettıler ··,·ıt:ınpe1·\•eı·ı·ı1 adı .·.·ımık Kuma! .. ,aıJüf ec'' 1 nırk•e- n! bır .. ha~a \e ele- rn çalınmıştır. Hırsız ar:ınmakt'a- • · ' 
d . ııız u.<.·u olnr"k dır. H k · t' k • ı ' ·· ı. Fakat lıir lıaşka Kemal dnha bulup, ır ı k k t '"' .. 1 ü ume ın son ·ararnanH:·~;\· e uu- uuıı toz.ı im:tliıthaııesi ~ahiplf'ri, nıın-. as er sev ıya 1 k u 11 ana. cakları Kız ka~ırma·. t" ı k tt ı k t' k · ı ~öyle biı· güı ültü yapmak l:\z;m .. Alınan gaz• h kk d k h y un n~em e ·e _e c · ıp ı• ·me~ <;ı <:ı- 1 laka iktısad miiıhirlüğüııde B. Ke- Derken, onu da bulmuş; 
tel<>ri ,.,. 0 .,Jırı» a · ·ın ıı ·ı a- Bucaclu uzunclar sokağıncla Halil rılacagını. bugda.rdan tasan·uı mak- · i T'Jk',. .

1 
... 

1 
... d• . 

1 
.• 

h b 1 • bcr ele tekzip o- Rıızltk ııdıııda bı'ı·ı·. 17 va· .. ·111d,o Emi- ,aclı'ı·Jc ekmeg•e asgari ı·üzcl.> lii n'she· m,ı ı ıcıog unun ıeıs ıgın ~ ıç ım.. Yahya Kemal! .. ağız lıirliğ'ı ~··ı· 1 a er erı J t ' " · ., - 1 1 · Anlıı·orsunuz va; lıirisi büvük ::\a· 
P•n " ı unmuş ur. ne •ıclıııda biı kızla birlikte k'l"nıts lind~ çavdar kan.-.·tınl~cafrını. ı·:ızm1','·ı eı <>rek iktı.•aıl Yekiilct nce hıızırlnnan . . . l 

" .,azı mı· n· · · ' ' ·' ._. e mık K,•mal. biri de bütün patırtı :ı· Jetler "azcleleri. x ır •.kı ıriin- tır. Kızın ablasınııı ~ik.iyeti ti zeri - tık. Bcleı.li)·e._ lzmirde daha e\"l'e! yüz- 1 sabun ve sabıııı tozu normları proj<>- . ki . b' 
.. ! be · ra ragıncn ~iirınin ete · erıııde ır· 

bu ,,eıanııanw- AMERIKANIN INGILTEREYE ıen rı .ıapon- ne her ikisi ele tutulmuşluı·. ele 20 nısbclıı~<L• Ça\'flar karıştırmak 1 si üzerinclı• tetkik Ye miizahı.,.Jerclı· ~oğumuzu en yüksek, en yıldızlı 
ııııı Da.'.nn ·ır ya hariciye nıızı- Tehdid: surelı)·le ~'.'hl~t nnclaıı ;:km~k ın,nl et. bulunmus ,.,. müt:ıle:dnrını te.,bit e)·· alemlere götüren şair Yahya Kemal.. 
\(. ı·.·,"ıı, ,,aı·ktıı YARDI MI VE GAZETELER rı Mat.<cıokıınııı Değirnıencla''' caddesinde l!üse. tirmckte ıılı. K:ı,.:ırname henüz )!clnw.1 1 . 

1 1
. 

1 " • b · . t emıK ere ır Bir de, henüz manzum karal:ım:ı rıt İnYil 1.lrr inen.· mesajı, türlü tef. yin oğlu Abdullah Eılll'e, is mesele- mi~ olmakla lıc•r .. dı.r lelıliğ' eıl'!mce 1 " · • • •• • K "' j EYHTARLIGI · 1 · d ı A ! f l k t le ı l 'k yazan flehçet emal.. rilmi> b r ıı:ırbe DEK JAPON AL sır ere yol aç- "ın en Durnun oğlu l\lehm~d Ali Çe- buğday ununa '"'rı~lırılan )·üzı.e 20
1 

yrıcıı < erı a ırı ·a ur rı ,·e ·" ı.ı 
1 - ı ı k Fak.ıl, bu işte bir zekü oyunu yap· • olclui.ıııı. ,az. mı~tı. ).i'azıı·, n- ligi süpürge ile ba•ındaıı yııralaını* cııvı!ııı· ııbbeli. kaı:ırna!l'ccleki ııis J<'-

1 
!ar da ııyııi yerele lop :ııHıra · c!Pri .stan. mak ın·rek: 

ır.·ıktaıl•ı·lar. n-iJizlere bir sulh ve tabanca ile de t~hclicl etmistir. te irca ?clılerek ekm<•k ım:ılınP 1 ıa~l;ı-ı dard normları r\roıesı hakkınclak. mu. 1 Al " · Hemen kendisini, Nıımık KenHI B"\'a•ı•.••ınıe- Du"n ispanyaya man teklif ve tavas- Yangın: nacaktır. lahılarnıı teslıit e!mislerdir. Rı• mü-
.._. - ' :;afınd:ı. Namık Kemal vari Uir v:ı-. k sulundu bulun- Karantinada 211 nci sokakta 15 :. t:ılealar iktıs:ıcl ı·ekaletiııe giiııcleril- J' nın , on1şıımuz. k [ • • d• tunper,:er ,.c ideuli~t göstcrn11r-ı.. .,u 

Iranın slyasi as er erı gır l duğunu yalanla- nunıarnda Murad oğlu Abdullah Ko. 'c•hrinı"zılnki sabun fı'lıilLr; ı·~ sa- m ~lir tertibi hazırladıktan sonra, kalem<' 
m. hfiller,ndc btiyük nıemnu•ı•:·et ve mıs, sadece umumi sulh hakkında bir kıı~k, Fuad kızı Bn. Aliyeniıı evinde- sarılmı-. ne tekkeler bırakmış. ne ga· 
itminanla karşılandığı gelen halwr· nıt<ktup gönderdiğini söylemi~tir. d~kckeşme borusunu tıımir ederken H ı A • • k zelleı. ııı· rubailer, ne eski uslÜP 
c'~n anla~.Imıstır. Tekzip edilen dördüncü haoor, Al- ı .d utsizlik neticesinde dıvar :ıra. e)re an vazıyetı Of• ten kiti ri .. 

1 f 1 •. l 1 be m.·ın;·a ,.J'!naı'lteı"• ,·ıı·,·ı.•ıııda ı·tal)·nnın .•nn akj hatılın vanmnsınu ve ,·an - F'J k' b d 1 t 1 :-;o,')·et er ,ir igınc e c.. yan:1an1c· ~ .... h .... .. • • ı \'H ı. u asır a put arı aşa ~ 
. bı'ı• t·•ı·a".'•.·uttıı bıılıın,·ıc.·ıg'ıdır. İt·.ıl)·an gın çıkmnsına sclıebiyet veı mi~ ve 1 rin imzasınııı sempati ıle karsı 1andı- ~ .,.. k l .'~P söhret yapmaklığın bir mnda o· 

ğı ~oskornılaki ecnehi ıcazete muha- radyosu bu haberin, lngiliz pro- :;angın derhal söndürülmü~tiir. k • •• t • cluı[uıııı biliyoruz. Fakat ta•laııuıı. 
hirleri tarafıııılaıı bilclirilmi~t;ı-. paganıiası t:ırafından çıkarıldığını ve BBayındırda bir hadise: unç şe 1 gos erıyor 1 bir pu;, değil de )·aşıyan, ayakta el~·. 

b h tekzı. 1,,, bı'Je dug·m·.·)·eceaı· 111· bı'Jrlı'ı·mi~- ayıııdınn Kurt mahallesindP Ha- ı · k 
1 

b b 1 ',ı·nu "aZ"le;··ı· ı'<e ıı t><tı•t·ı . ' ~ · ., raıı ıır ı.vmet o unca, u o.ı·Tı, ı .-. " ·• ·~ · ' .. ·' ' tı'ı·. san oğlu Demir Gökçe, ayni yerde 
TürJ, ıraıet.elerinde )'azılan .v:ızıları y Ü ( BAŞTARAFl 1 NCI SAH _iFEI?E ) 1 bü)ük. ;·.arnıtılar. çöküntüler hu,;u-

1 
haı·J' ;-ülünç olmaktan . kurtulan."· 

gen 3 mikyasta iktiha,; etmekte ı·ı Diğer taraftan \'i~ideki durum e;ki, 1 a~nr oğlu Necip nver ile Cehil oğ. memurlar aylarca süreıı iz1'll<rınıll'ıı le gcıırmış ve bır kı,am mrnlakn ye yor .. ı,aJclı ki, putu tn~ıamak bık 
şlıylc dcnı~ktedirler: esrarlı •eklini muhafaza etmoktedır. u Ahmed Şentürk taraflarından acalıa ne zaman dönecekler:' l'ıltı ı·e ,1·er üstü sularının tehnci:noün· nıarifd değildir. Put. nihayet puttıı. 

Lı Beı·ıı·nıl·.·ı·ı alın,0 n bı·ı· tein-raf, F'r,·ın•ız kahvcıle ba.~ına sandalya ile vurmak h Jl J · d "! h ı· · 1 t il J h · cl!iç r Balkan memleketi, hariç- " " Kasabada ecza ane yolıtur. a;ta- c en a cta go a ını a mış "" e ~ ,;; - ı~tc ... 
t('kı·ıeı·ı·ıı J',,·ıl'·ıııılılaı·ı haı·I~ l)tıl.-.·.·tıı·- bııhr .. ·111ıııın e.0 kı'."ı· gı'bı· cle\· .. ·ım eltı·g'!ni sure!iy'e yar:ılanmı~tır. Su<:lulaı tu- h' · 1 '- · t t . · k 1 t l k"I J n h t K J .. l b" 1 l' 0 • ~ . .,, ·' ·' lığın te~ ısın< en sonra ·ıarıc t.ıı emııı rın mer ·ez ı·e )'1 ı<ını e~ ı C< 0 n r.w· e ;;e enıa . ~oy e oy e ıır ır .. • 
m."k ı'".ı·n "'.o··."·ıeı·e··· 0 ••,,· gıı)-r"•llcı·-.. 'a·ıet b1·ıc1ı·ı~ıektedı·r. tı:lmu•. adliyeye verilmiştir. ı ı k J · ı ı · !) t h ıı·t J · 11 le · 1 • k n t ·ı ı J ı uııı ·~ .. " ~ ... ......_-,.., .._ •• - 11 - c·c i ece· nlun <'Cenın c c >ır r. rrc.·e e- :ı a 01 e,· erJ, cac c e rı r:<ı.;: n:or ·u t· ZP e :.ti unıı,111 c o curan o manz 
olmıyac:ıktır. Bu anlaşma. Tiir~< mil· Pa<fik nıesde~inden japon gazete- KKeç' dotlatmakd yüzünhdenl : I sine ihtiyacı n:rıhr. Edviye için ıFs- ,.e lehlikı>Ji bir manzara :ırz<·!ırn·kte- "ataşnı:ıııııı gök kubbe içinde hir bir 

· h" ·,·ı·ı' t 0 ıafıııdan Ameı·ı·k .. ·ı al" .. ı·hı'nıl• u•a a•ının ağ ma n Je,inde z. b. 1 · l' k' l · ld- .... k etinın taahhiicllerincl,•n ır biıiıi >ar; ' " 'c ' t ııanserlenlc ır ecza clolalıı mcwııc ,, .. ı ır. n ·ıs .ı :ıpmac ıgını ve nıac ı )""'e · 
nlıs. ~.:•1'Jdı'ı·... 'ı'dclutJı' )'azıJ.·ıı· ~·ıızılmı~tı. Soıı h"lıer- zet oğlu brahinı Saralı, keçi rob:ın- · ·ıı· ı· J · · f[ ı· hl'k ' ·· !" ··· ı !'ki f J tt - t 1 k a· h ı ""·~ , ' o " ele söl'iecliğını gı ı a akadar an:ı ızon- u a'lı. te ı "" goruıl! uguııc. .. ıı n ı · erı• ıra ıgı a~ arın ·en ı a~ • 

lngiliz ka) naklan. Balkan l'.ızi~·e· 'er, Amerikan ga.zetderinin de i f lığı vnpnn Ali oii'lu N'ecilıi keci ot· li ı.uiuıınıalan yüzünclen Jıunı!arı ıla cliisüniildüğilncleıı çok bii)·;iktar. na raıi lığını görünce lıiisbülün siniı'· 
tiııılen bahsedcı·ken, Almaıılann a)·kı- poıı.rn.rn şiddetli hücumlar )·aptıvını lııtmak meselesinden ka\'gal cdcr<k i>tifııcle imkanı yoktur. Hastalar ':ııı· Helecli)'e. en·eiki!er« iliıı·2teıı biı Iı:nmiı .. Filhakika oııcağızın, hir tn· 
rı hareketleri k ·ll(!i menfaatlerine U\" lıildirn:c•kteclir. Me.<ela Nev)·oı·k Tay- hafifcr yarnl:ımıslır. Suclıı, brahinı kım,ızlık ,.r hı•kim;izlik ı·üzünclt•n r ,J, çok o\·lerin tahli.n!siııi i;tem'-' ;,,r ık lisizliid ı·arclır. Razı kuslaı', öınıek 
gun görılühleriui w mcsl'lit lngilizİe- mis gazete,;i, Singapura yapılac:'.k bir Saıı tutulınus, adli.rc;·e nrilnıiştir. fena n.zivelle kalnıaktaılırlaı'. ::u h~- hunların sakiıılerinr barınacak ; ,.,. tc. i~iıı ıuHI muayyen bir zamaı,., tıir 
ı-in Selftni~c n~kPr getir•'ceklPrinclen jnpon hücumundan dolası Anı('rikrl· Kumarcılık: lin cle\'an~ına lı:ran c•v\· ·1 son Y"l'~ıf'li n1in ı.:>tnH.:nıi:-;tir. meYsinıi hekler1rr.-e. o da n1anzunı. • 
ba'ıs!'ttiklerini bihLriyorlar. fnv,iJiz. nın. japonyayı mesul tutacıığını yaz- Gaziler cacldesiııdr 297 sayılı kah. dir. \'aziyet )!'iin geçtikçe bir tfrt .,..],. liıkıı<lıl:ırını nesrclmek için ~ır zıı-

nlnkta \·e ."c·ı·ı·le demektedı'r.· vehanJde Yusuf Hakkı Güler.diz . 1 1 k T hl"k 1 1 .. 1 ki !er bu •ayialara <ebep olarak A:man- 0 lb h Hrudıi,ı: ini ama ·tadır. , ı ·e rnrc ıı· ,.,. >U· maıı ı ·er: 
Am ·ı·ı·ka.ııı·n eıı·ıı•- J'"poıı.'·a,·ı s·aı-.··. ı a inı ofdu il asan Ergenci. Aziz '! ı · b' b 1. b' 'h ,anın. Homanrnclnki faaliyetini art- - "" u ·' 

0 
- 1 Gönkste heı·2lan: bütün ıl••rseli )·iiktlir. ., e-.• a ·ır ayranı, mese a ır ı · 

k · k · m·.ık ı···,'ıı mııhar~beclen clah.·ı mı·ı·hı'm og u · 'azif F?rh:ıd, ~ahan ofrlu Sa·· ı · h 'ı ,.· • · h · J J · k'I b' · J t•f J I' b. Jd" .. .. t 1"11 a. gayc . ..;ıni İll'l"İ :-ı:firn1e ·t~dırler. ,.. - f y il.ııt. lıiiylik Jll" IZ n aı·tlırnıı:'jtll·. ı Hg'· • ' J' '1 l'\011 a c lJ{I ;:ıe ·ı il' t 0 n !H :1- l H , nıe:-:e .t il" yı onumu ..• 
1 ' v,'ı'ıf.·ılar ··,·ırdır. şı·mclı',,e k.·ıcl.·ıı· Ame· m eılivcren ve kah\'e "ahibi Sabri "' ı ı 1 1 J 1 '' · b' t b. l 1 • ·ı · J , .. , ,oııc re nıahfi!l ri. Roman) ada \ 'C Tıı· , • , v 1. k murlann clcrnnıındnn ,.,, fasıla"IZ Y•tı.- mıııı ı·ı.< ıı:tm·ıı < wc ar wr «l"l'. ,.,, uarı;ı ır a ıa c egı mı; •a~~· 

· 1 • ı·ı'ka. 1·ı,tı 0• aclı' z.ecı·ı· teılbı.rlerı·n "'·~ar·.·- 'en ıç umar oynatırken ara~tımıa J ı ı l h t · ı· '[ ti k t il· ı· · l l k e'· nr: .z 1 rııu e .ı\~n1.1:1n!arın a:-'keri hazır- .... .., h ma:-;ıııclan clo ayı e:-as•!n nıe\'l.:ll'. ~:--.,·- t l' s ,,.ngızt 11· ·' u a ·a t>C ur azıtn· zan1anı.ll'l a meye ana c;ı amıyor v · 
lk ını~ııı tanı olılıı.J.rıı fikrind~d;rJer. sini tııtbik etmistiı·. Bunun azmıi•ini menı1 urrllal'ı t:ıı-afından su~ üstii !utul- ııaklaı·: dir<'i ~iimuliinü ~ehı·in her t:ı- dır. scliım .. insan. Behçet Kemalin uıı 

tatbı.k 'lmek gu"~ deg·•ildir. nıus ar ır. ' · l" h ı· · k k k' k 1 rı Amerika asken muharrirl~rinclen · ' K d 1 d rnfınn salclırm.- n·J rcle. ,oı<akl:ıı .. J:ı .4.. /,[ Sı '' a '"" ua ar ·en, es ·ı cıs ·ııt c-ı "· 
Külon1biyn radyosuna göre, Arn.eri- a ın ar arasın a: • haı.ırlı~ or .. Xc yapsın.; onun da ~iıt' Linba~ı !•.iyot :-.e\'yurk Herald Tribun k.·ı, P.·ıs.· ı·fı'kte ı·azı·.ı·etini !ahi.ve et- Tepecikte Sürmeli sokakta .\ieh. ______ _,,,._____ t··ı 

1 
.b. b 

1 
k 

gazetesınrle yaıdıgı makalede Ra'kan- ı n1ed o.ıilu Sami \'(' n~ .. hlüJ kızı l\tuci- 1 _ı_ \'(' I \İl'( e na~ı l u o :-:a gerp ... 
mekted:r. Hami adasına bin er~e bom- Uzatnı'.'"''·ım: hıl·ın anahtarını ~iJ ordu:;uııun elin- b Gt·ı'Jmez b. b; ı·n .hk• k h k •e ' 
bardıman tayy:ır~si gönderilmi~tir. e ' •• ır r e 1 ·a 1 :ı ' 1 K H b } l Bek'cmi~. heklenıis; nihayet fır· ıia buiundtır.Juiunu, bu OrcitınU'l \'eya hıtkaı ~t 'UCU icJclia ettiklerinden Zll· ısa a er er Fil ipin adalarına da bir çok tayyare .;at.nı bulmuş: 

:>ir kl'mınııı Sel>inikte göründüğü lak. .. d .1 kt' bıt.nca tahkiknta b:ısl:ınnııstır. 
1
. · 

1 
k ı· ı · 

ıtirde Btlkiı.n milletlerinin hattı hare- goıı en ece· ır. -, 1 ur' ·u~unuıı onyeı 1 .rn;aıı:ı .,.,. 
' ;\lühim bir me:;ele de lsp:ıııy:ıda s·ırlı'kler toplantısı BUGONKO PROGRAM tıg·ı il'. üıı. hal'acıiık mecmuasına lıif kNlcrlnııc mühim değişlikler olabile-

Santanll4..~r fırtına fehlketinc\en ı-ıonra 9,00 prngranl, n.o:":. ~.tan;; hal>E>rle- 1'Jll fakülte~.; !l10 S('llPiİ n1ezunla- kaı·alarna daha sunn1u~ .. Rchc:et f{e .. C(•ğini kayd€tnıektedir. ı t f rı · " 
.rnrclım için A manya ara ın :ın ~-a- Garbi Anadolu cıınJı h:ı.ı·rnn ihrn- ri, !1,18 mii7.ik: :\f:ır~Jar ı·c hafif pıır- rıııclan lzm!rdc buJuırnıı Vr. Feriha mal, leı·azuu seviyor<a, benim l>~ 

Rir Amerikan gazet~ci i ele, ı;inir pılaıı y:ırdım teklifinin İspanya hari- calçılar bidiği senelik hey'eti unıumi- çalar (pi., 9...J5 10.00 ev kadını . )·b. D .. k· 
1 60 1

.. .. ,tl, K .. d •karnlam:ı• tabirimden siiphesiz ~' 
haı·biııin ya1ııız Aln1nnların nullı ol- c~\·e ıı:tzırı &rano Suner tarılfınclan re- toplanlı!->J, dün öğleden evvel 'ıirJik- mek Ji.-.te:-;i, 12,30 prog-ram, .12,:l:~ nlü- _ uılt .l na ucrc t:. 0 ~1)•L ~- -ııkılmc.z. 
nıııı'ığını, <,:örçiliıı de bu husudta mü- knl.ıul (clilnıcsidir. Dün İspanyaya 5 !er binasında loplanmıs, <encJ;ı, i< ..,._ zik: Gündüz faslı, l.~50 ajans haber· gum \'t' çocuk bakınıevı ası•ı:uılıgı- Böyle bir mecmuada, böyJ, ıı:r yıl· 
itim bir raıdp olduğunu ve elinde bir askeri Alman müfrezesi girmi~tir. Ha. l)Ql'll ile biliınço ve büclceyi !:ı<eli'< et- !eri, 1:1.05 müzik: Gündüz fu,;lı pro)1'- na tayin eclilmiştiı. dönümünde ııe yazılır: 
çok kozlar tuttuğunu yazıyor. İngiliz- kikatte bunların miktarı malum de- · t• rnnıının cl~ı·anıı. ı:l.2!) ı ı.:ıo müzik: * ~lıntalrn iktı"acl müdürü Bay Hi~ "iiphesiz, · Türkku~unun aG • 
1 .Af 'k d h k 'ki t . 1 mıs ır. 
er, rı a ıı are ·ete geçtı ·eri vıı- ğil,;c ıl.• ;panyaya gıren A ınan as- Bu suretle ·ııracatcı birliklr,,.:•ıin Radyo "ılon orkestrası (\'ioloıı''t :\'e- Kemal Tilkicioğlu, bugün Aydına tığı ı·c a~tığı ufuklar, çocuk!.uınw 

JkairtjaAnldn:1ahnal"bruı·~.,-,.·k':ı!d,.'1~~.nı·c1' 11~atı:.~n,·iı'ı'ı?a'ı1~ kederinin l<'kni1s1iykeı1ı ve m1otö1rlii k1 oı - ı·ı!lık umumi toıılmılıl:ın snıı:ı ,,1.mi,;- cip Askın idaı·~sincle), 18,00 program, giderekk kis
1
: kanunu tkatbik0atı dhakkD·ın- 1

z •. ııı)ı·;-~.ıkı:.ı,;ıerı·cglı'.bni gbö1.k1:elc1rc11 ·"·JJfaııt·J)a··•nıal,':1.ı~; ' 
0 

' ' lar:l ~ıen,;~ıp oc ıı ·ar! .an :ışı mı~ ır_.. tir. lı!hal:ikı birlikleri he~'eti nmumi- 18,0;l müzik: Raclrn caz ork .. ,trası da teL ·i er yapacu tır. ra an e- , ,., 
le tatbik etnıi~lerdiı" . .\ladrıddekı ıtalya sefırı de.' Mussolı- ı·c toplantıları da rnrnı rapıL!C:!kllr. (lbrah<m Özgür idaresinde). 18,50 ııizli, lwart:ı ı·e .Muğlaya geçerek fırlıt)·ıp yere inmeleri ve on al~ı yıl· 

Sınir harbi, zaman zaman b:ızı sc· ni namına 10 bin dolarlık bır çek ver- c· l . . miizik: Ak~am fıhlı, 1!1.:JO ajans ha her tetkikatı genişletecek ve seyahati !ık mu\'nffııkıyetleri, Kınlan rekor· 
)'tıhatlerı icap ectirmektcdir. Şimdi bu mi~tir. eza an dırı\ '\O oyuncular lcri, 19,~5 müzik: Eski piya"ı w me- 15 gün kadar de\'am edecektir. !ar. muasır faaliyet içincle Tiirkku~ıı 
0eyahatıerın eıı mühimmi •Eden. \'e lngiltere - Amerika arasınd:ıki sıkı • ·ı k sin· şarkılaı·ı \'e 01·<111 havalıırı 20 ı:; * Kuşadası kazasının Davudlar ve buna benzer ~eyler değil mi~ 
cGcııcral DJ• 111 :l!ısıra vaki •t>::ahat- i~birlijİ'iııin lngi!tereye yalnız ge,,-.i \'e Ve yenı seç ece müzik: cl!ot• :llıı.~ic (pi.), 2ıı,:io ,;,ü. nahiyesine bağlı Çamlı köyünde Mu- Fakat. Behçet Kemal~ o satırl:ııı 
!eridir. )lı'!rdaki temas ve t<.!'k:klcr- levazım ver:Imesine inhisar ctm;yeı;~- fudbolcu'ar zik: Fin musikisi (pi.), 20,45 müzik: rncl adında biri; hay\'anlarına yem yazdıran, Türkku~un,.ıı göklcrclek' 
ılcıı sonra b:.ı seyahati Filistin ·;eya et- ı(i bildil'ilmektedir. Diğer iki nıilhını Solu 1·2 cliio şarkılar, 21,15 konuşma, vermek ilzere ahıra gitmiş, 'l sıra. nefi,; ııı·u.;u değil, kendi içincl', keıı· 
raftaki diğer yerlere uzatmaları im- mesele ti zerinde müzakerede bulunul- Cezaları geıwl clir•ktörlük m~rkez 21,30 müzik: Se,; n• tel birliği korosu, da elinde bulunan "garaclan !rnru ot- eli kendisinin uçmak gayre.ticl!r. 
kansız görülmemektedir. Bu sevahat. maktadır. istiRare hey'etinc~ ta.<dik edil~ıı fııcl· (Ş..f: Ahmed Adnan). 22,15 müzik: !ar ara,ına diişen sıgaradan k:ıru ot. (;c.s'ıı balrnlım, gene Yahya Ke· 
Jerclen birisi de Avustııralya tı.ı~vekili lnıdllt•ı·e, Almaııyaııın Amerikadan bolcular: . Sviııg (pi.), 22.:ıo ajans ha1*r1Ni \'e !ar tutu~muş ve yangın çıkmıştır. mal! .. 
. \lenzisiıı Arnslurulyaclan )!ısıra, o- Sovyetkr yoliyle harp maddeleri tedn- Bir nılisabaka esnasında hu kem.' ajans sı1or servisi, 22,50 müzik: Dan, Ahır tamamen yan mı~. fakat hay. IJeh~d Kemal. (hop) deyip bir 
radan ıla lngiltereye yaptığı se.rnhat- rikine mani olmak icin te»eb"ıi;slerde teca\'Ü7. ettii(inrlen dolayı bö!ge ceza müziği (pi.), :!3.25 2:ı,:ıo yarınki vanlaı kurtarılmıştır. sıçrn)·ışta A'iiğe çıkamaclığını görüli' 
tir. Gel.ıı haberlere göre, :\fenzi~, A- buhınnıuştu.r. Japon);aya ham madde hey'etince 16 madde ile le<'ı're<; ta- program "' kııpanış. * Belecliyc reisi Dr. Behçet lJz, ce, Yalıya Kemal gibi bir k~rtalı~ 
vustur:ıl;·aya dönerken Amerlka~·a da ı·erd~~emesı nıenuu da. bu ~A::nncb· lep edilen Ate' kulübünden 'f·ıhmurl clün mühendiHlerle birlikte şehrin kanaıllarının iistilııc binip, maks:ıcl'1 

uğrıyarak uwk şark meseleleı·i hak-dır. Dıger taraftan Amerıka'.·!~PO!l)':~- :'>Iernıercioğlun;ı merkez hey';oti~ce ve- muhtelif yerlerindeki inşaatı, bilhas. cri·mek istiyor .. 
kında Amerika hükumet erk•inlde fi.ıya pamuk ı·e petrol veımedıgı •,l:dır· rilen müebbet hak mahnımi;-eti rcza- BORNOVA SUYU sa beton yol inşaatın: tetkik etmiştir. - Arlık la)·yarc \'a Tüı kkıwııı • 
kir tcati~ınde bulunacaktır. · ıl.e jaımn)·a, mii!;kül. v_azi~·ete. dü~0cek- " genel direktörlük istişare hey'etin- llornuı·a)·a getir:len i~me suy t"s . * Polis divanı, dün emniyet mü - dnn lıa<ka lıir Şl')" mevzuubah< ol:•; 

lla~wkil ~lenzis memleketinde 28 tır. Japon ma~!delen~ı Ame~:ıkaya sol< ce tasdik edilmişliı. s~tıı1ııı he,·elıinclan 150 metro! k ana clürlüğü adli kısım reisi Sırrı Erkanın mazın·<, korsanlar, akıncılar gıl> 
lıin pilotun hazırlanmakta olduğunu, ınamak gıbı ?ır tedlıır d~ muh•m ııctı- Bu O)'tıncıı bundan sonra l;~rl~n l?r· bonıl:m p·atlaclığını yazmıştık. Yapı- reisliğinde toplanmıştır. terennümlere paydos demeli inıis .. 
iinümüzıleki sene de 51 bin pilotun da- ccler l'erehılır. biyesi te~kil:itıııın hic hir ~:ıl.resine l!'i· lan tı•tkikatta ana su yolunun, atidL- * :\fanisa mebusu Bay Hüsnü Ya- Hele hele, şu Jıifa bakın: 
ha hazırlanacağını söylemiştir. -Devamı 3 ncü sahifede- renıiyecektir. ki he.velfınlar seb?biylc lelıclili hlzım man Ankaraclan ~ehrimize gelmiş , -Devamı 3 ncü ıahifede-

Avusturalya başvekili, Afrika hak- Keza Karşıpka kuliibünı!e'ı Ah- gerdiıii netice,;ine rnrılınıstır. Bun'ln .Aydın mebusu Bay Agıih Sırrı Le - # - • 
kıııda ne düşündüğü sualine cevap ver. f' "'\ med Akarlar hakkında da hü!A'~ c"z" icin el~ mühim biı· para >arfı iü1.ını gc- ı·eııd lstanbula, beden lerbiye,;i ge. v f 1 
memi'itir. Diğer taraftan \"ande! YiJ-·I Kısa hizmetliler 1 hey'etincc \'erilen bir senl'lik mii":ı- lecekt!r. Bu hususta dahi!h·e l'"kaleti ne! direktörlüğü izcilik şubesi mii - Cazetemiezin ne~riy~ jjmum 

lıak'ahırclan n1en·ı· ceıa.!-;ınııı 1·1,,·:. • •• t'ııcı·e ı ı l ı · cıı·ı· rı·ı· l'·ıı· \'ı'lcla11 A~ı·ı· f'odrııma n-ı't kinin Anı. tııı·:ılyaya gelmesi beklen- t · nezc .nce tesebbiı,ı,> rn unulmııs•ur. •· · ' ' · ~ -
mektc~ir. Bir Avu.-ıturalya sözcüsü.! ç~karılclığı zmir lıöl)1'csine lıilcl;rnmi•· lzmir belediye,;i ele Yamanlar kar· mi~lir. 
hu seyahatin çok i)·i nlacağını, ana vıı- 336 VE ONLARLA MUAME tır. .. . . naklannda bir noktada heyeliinılaıı za. * Giimriik komisyoncusu Ba,· Ba- müdürü Hamdi Nüzhet Ça.nçarl• 
tuıır gören \'ilkinin, Avusturalynyı dnl - .llf/krlleı .. n'aloı· cırn.,ı.ırfcı,ı ·• 1·~ılrrck rar gören Karşıyaka içme <1'.Vll ksi- kinin 1'itklar köy mektebinin st; te>İ· avukat Cemal Çançarın ağabeyi· 
ıı-orecegini ve sonra Amerikalılara an- 1 LEYE TABI OLANLAR fı•dlırılcıı/aı: _ 1,atı üzerinde liizunıln fenni tedhirlt•r sauna ·'arfedilmek üzere mektep i- Jeri Bay Kemal Çançarın l.ıan . 
1 • 1 · · G ı Kuliıplerın nıukellef awlttr a»a,ın· ıılnıı,lır. claresinc yirmi lira teberrü ettig"i ha-atacagını söy <>mı~tır. ;ene hususi- i' YO ki lbo ., huldn kalp sektesı'nden vef,t etti 
yet arzeclen ba,;kn lıir cihet d•o bir ta- ÇAulRILI R dan •ecece eri fuc lcular h'1kkında · bı•r al nmı~tır. Takdir ederiz. · . - le 

1 

bölge i;ti"are hey'etin~ bir talimat-: ğıni büyük b'r teeuürle duydu · 
kını tekziplerdir. lzmir askerlik •ubeai ba,kanlı - ıınme hazırlannrnsı Ju"zumıı ı.,,a•.'tl ol· ZAVALLI KADINCAG. iZ A k d 1 1 1 .. ı',o-.·ton raı!~·o.'tl, \'a)·ı·el ordu-ı•.nd,•ııı ' " k' · 1 I r a a, arımızın e em erine 1>t' 

" " 

0 b ·b·ı · l ·ıı · '· J ya 1111111 e ça ılar arnsıııda ölii bl>IU'l" · k · 200 bı·n kı·.-.·ı·lı'k bı·ı· kuı·ı·etı'n Yunaııı ğından: muş \'e u gı ı erın e;cı er: u<İ gec2 Ö ! 1 tıra h taziyetlerimizi sunar, mit· 
" · t ı J'l · t' ılemişin Be;·d:ığı ııahiyt•siıı · '"'>:. mu~lur. Yapıian tahkikatta kııclınınl f" .1 topnıklaı·ıııa ~ık,•rılmak u"zerrt olrlıı- 336 b 1 1 1 t b' ıp il cc ı mıs ır. y . d • tev< raya tanrıdan rahmet dı e-' " ~ ve un ara muame eye a ı Tnlimntnam·~ tel:ıliğ ediliııe•ı·c ka _ enışehir kövii halkından, 5:~ ı·,.şm a ;ara hastalığına müptela olılui[ıı ve ri 

glı·,unhu 1bilı!irmhişt~i. Hkür F1 ~a1n,;ız 1 ~ikjak~"'', doğumlu k11a hizmetli erler 1.3. ılar mükellef fuduolcuların mii;:ıh:<k:t· Fat,ma adınd~ki kaclın. Tosunlar kii.ı·ü bu )·üzılen ölılliğü anlaşılmıştır. z. -. 
li a Jerın, 1 ıyat ayc ıy e te' ·ı e-. 941 gününde yedek subay okuluna lııra istirak e.Üiı ilnıcmeleri htı•u~u 

clilme•i lazım gelec..•ğini tekrar <?!mis- 1 
ti. İngilizler, şimdi bu haberi tekzip oevket'ı'leceklerinden 26.2.941 ııü·ı dün uk~am kulüplere t~bliğ ~ıli!miş- • TAYYARE sı·nemd d 
etmekte ve hu . avianııı Romar.rnda- nü ,ubeye gelmeleri, gelmiyenler tir. il 1 T"ı ı E. aSID a 
ki askeri hazırlıkları daha ileri götiir- hakkında kanunj muamele yapıl•- • TELEFON: 36-46 
mek maksadiyle Almanlar tarafından 1 caiı ehemmiyetle ilan olunur. 1'ürk talebesinin hava- ., j 
çıkarıldıgını bildirmektedirler. 1 [ ~ d M L 20. 2 - 1941 PERŞEMBE gününden itibaren 

cı ıgımıza gar 1mları 
, ELHAMRA Sinemasında :e~~ŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE )' fElllW ~ugüne kadar gö:~ı;:y~:::ı::Ueriı>n en güzel 

Hava kurumu lzmir şube,;inde ~ÇI· ı e ı· R T U" R K E G o" N o" L r E R o,. M 1 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıu u 1ı111u 11111nuıı11111 

BUGÜN MATİNELERDEN iTiBAREN 
Diınyanın en kuvvetli, en kudretli, en ,öhretli iki dan.özü 

FRED ASTER - ELEANOR POVVELL 
Bugüne kadar benzerleri arasında en çok para aarfeclrlerek 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 haloerleri, V. S. 
SEAXSLAR: Her gün 1.45 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da 
Cumarteıi ve Pazar günleri: 11 .30 ve 1.30 da başlar. 
DiKKAT : Haftanın her gününde ilk aeanalar UCUZ HALK MATI. 

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

lan dernekler hesabına on lıe~ yirmi 
giln gibi kısa bir zaman iGiııd!': 

Güztepe kız Amerikan kol!ejlıı!len 
98 lira, Hakimiyeti milliye ilk okulun
dıııı 61 lira 20 kurus, Gazi orta oku· 
Junclan 34 lira , Göztepe kız ens;itüsün
ılcıı 18 lira 50 kuruş, Dumlupınnı· ilk 
okuluııı!an 15 lira, AIMancak ilk oku
lundan 15 lira yııtırılmışlır. 

Ya\'rulanmızın bu alaka"na göre 
yakın lıir zamanda (İzmir ilk okulla· 
rı) veya (lzmir orta ve li"!'leri) 3diylc 
ikinci bir tan•arenin ordumuza hecli· 
ye edilebi le~&ini umuyoruz. Çocukla
rımızı ve onlııra yol gö<teren muallim· 
!erini hararetle takdir ederiz. 

VE 
Huauai surette getirttiğı'miz: En son YAKIN ŞARK HARP HABERLERi.. Sidi Barrani • Sellunt 

Kapuzze - Bardia'nın karadan, denizden, havadan bombardımanı ve zaptı - 36000 esirin kamplara 

sevki .. İngiliz tayyarelerinin MUSA VVA'yı bom hard:manı hunların hedeflere isabetleri vesa're··· 
MATiNELER: 1.30 - 3.30 5.30 - 7.30 - 9.30 Cumartesi Pazar günleri 11.30 da ba,lar .• 
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- 23 ŞUBAT 1941 PAZAR ( ANADOLU) 

T" urk -Bulgar anlaşması 'I 1 1 · O ft d 1 "" d ı·aSv~:ı~~:r~~~li~inJ~~ı~:ı! 1~~~anJl\\'U , __ ,..11_1_~_0 __ 1r_~ __ a___ :'>atış zmır e er ar ıgın an: :\luh:ımmen B. 

rikact~n Se\'kıy:ıt, kıomcn *imali Am<'· UZUM ı •·o. ;cı Lira Kr. 
tian ~n, kt$lll<'n de cenubi Amorika- K. S. K. S. 
ti SJbapılmakbdır. Amerika hüküm•'- Çuvııl 
ihr ı ırya yeliyle Alm:ınyaya vapı'ı·n ---

ac:ıtı t·· ı · · · 239 F S 1 · llecen e uc etmektedir. Alm:ınyıı, . o aı·ı 
rrıernı ~arptcn sonra ~nubi Amor;ka 234 üıüm tarım 
rrıeını:. tler! üzerinde işlemiş, bu 
r.. k<>tleı1 kendi tarafına çevirmi~- 473 

2:.l3704 1 2 

old~kr~d~ vilcu~e .getirilen teşkili\~ ~lı 
Sihir ça ku;vetlıdır. İşte hu teşkılat, 2:14177 1 2 
,.
8 

J a Yolıyle Alm:ınvaya sevkh'at ~o. 
' Pınağ · -lı!re hük. muvaffak olmaktarlır. İngil-
•~ık k ":Oeti, ablukanın bu cihetteı• 7 
ka alctıgını Amerikaya bildirmis w 8 

Patıhnasın · te · t' ş· ı· A. 9 rika 
1 

· • ı ıs mış ır. ıma ı m<'- . 
rrıa ,., 1 ~· lıılerek veya bilmiyerek ~!- 10 

22 50 
19 

ıı. '·-"'J;. h ·ı "d t . t . ,. 11 •nili • ',m mau e Elmıu e mı.;;ı !l'. ,.. . _ 
t. . ~<>r koı, So'l)--etier Ame•ika•lan Zeytıııyogı 

26 
34 

16 50 
20 50 
25 
32 
Yok 

·J33 

437 

110 

hi~\n ~ttikleri ham maddelere mıı1.:ı~- 5000 kilo ze,d nvağı 44 50 44 50 
ı·a' •eııdı ham maddelerini A!man)·u · ZAHIREı 4 ı ı 
Ye ~ .. tıyorl:-.r. Bu iddiaların ne derece· K. S. K. S. 
YaıK:klar doğru olduğu belli d·:ğilrlir . 125 ton lıaklH 7 
rı .n~z Sovyetler uzak şark ih'iyaçtıc-' 25 ton fa,ulya 21 50 'll2 
"tıe:ıı Amerikadan mühim m;kt~rd.ı 160 ton :\L darı ~ 50 
""' ro, .:ı 1 ı · · -5 B k ~, ı 7· -o tal· •mış ardır. Halbukı evvelcP bu- o. . pamu o o 11:1 
ıeriı~ın Pel;ol ihtiyacını kendi petrol (' "'\ 
cab;··~ t;mın etme}\te idiler. ş;mcli '" •• • • • 411 
r k· ı ıhtıy:ıçları art• • mıdıı kı Ame- Bugun Halkevlerzmızın 

ncan petrol alıvorl~r. 9 ıd ·· .. .. 1~6 
l'llik•una mukıılıil,. Batumclan miihm. I uncu yz onumu 
,
0 

A\ar'.Ja ııetrollin Bulgaristan tariki.ı - Ba, tarafı 1 nci sahifede -
,,. ::nyaya l!"Önderilcliği öğı·e'1ilmiş. kika evvel, Ankaradan radyo ile ve- l·I~ 

bi; h 11 ~ok Rus petrolli de muhtem ·! rilecek istik lal martının d inlenmeıi-
ll1aktaı·ı•ket için •ruııa huyunda ;·ığıl .1 b 1 kt ll9 nclır. ı e aş ıyaca ır. 

Cok lngilteı·ede son zamanda zl'l'iya' Saat 15 de C. H . P . genel batkan 
ll\a 

1 
artmı~tır. Clinkü lngilt~re, gıd:ı vekili Dr. Refi"k Saydamın nutku ı;;o 

ri' 1 .del•;ri nakli için kullandığı gemile. dinlenecektir. 
ku~ııntlı harp malztme'i ta~ım~k için Bunu tak iben lzmir H alk~v inde 
kilt anınaktarlır. Bundan dolan in 
İUn ere<le lıllla madılel ri tahdid u<u- t u program vardır : 4!\ 1 

{ t:ı~ıiılir. Kız mua ll im mektebi ( Koro ) , kız 
na ngılızlerin hıı teıllıirlerl alm:.ları· lisesi Şan ve Müzik, Kız enstitüsü 152 
'-tılt&elıı;p,. Almanlar tarafqıdaıı ckn'- ( 9 metale tem sili ) .. 
kın~ harbınm <icldetlcnd;rilecevi hak· Karfıyaka Halkevinde ise, nutkun .J5:l 
h·k a ,·erilen haberdir. lnırilterP, her ·• Unda k el' k d;nJenmeı in i müteakip mandolin 
tırttı n ·en ı ·endine reter:iğiııi 

rmak i~iıı teıllıirler almnktndır. kolu tarafından konser ve Halkevi ı;;.ı 
A X!---

Ayanda 
~,.8A.ŞTARAFI i NCİ SAHiFEDE ) 

nı Orduya mıınzaın 1:>0110 ı.,,·rnre rnp-a . . 
'> · 1 için Rtt'l.Yt.•ltin parlan1+ı-ntnrlnn 
(;, lllil,raı· 51l0 nıil\"l•n dolar t·ıh•[-·:ıt i· 

nl~:-ii bfkl~ni\·oı'.. 
\· Vaşinııtoıı, 22 (A.A.) - N"Y\"•n·k· 
\~. ç.ıktın Hemi•! Trihun gazetP•hıiıı 
r •Şıngtonrlıın aldıi{t bir telgrafa gıi· 
~"· Amerika. h~rp malzem~,;'nin j;.
~~nYaya ihracını nwnerl<:'cek yeni bir 
lı" ra,. alacaktır. Ruzveltin. rnkı~rla \' ' · 

1~01 2 maddenin li<an> u;ul e !rh i tı:t ıı -
11 :~ıu i direcektir. lfabere göre, 
edile • k Sovyet Ru,;ya içiı; rı .. tntbık 
Ya S:~ . Ve Sihirya yo!iyk A1 maııy• -
ıleJ . kırata mani olacaktır. Hıı nıaıl
Şııl~·ıln araxınıla Hinci kendiri. bıın•k'. 

'' Ve gliserin lıulıınmaktndır. 
*----

marş ı . . 

GECE: 
lzmir Ha lkevinde saat 20,30 da 

Büyük b ir konser verilecektir. Muh
telif klasik parçalarla merhum la -
mail Zühtü, Fer id Atrek ve Adna· 
nın muhte lif parçaları çalınacaktır. 
Halkevi koroıu da Ferid Atrekin 
idare u'nde hazırlanmııtır . 

Diğer kısımlarda piyan o da ha· 
zen Ferid bazen Selaheddin Gökte
pe, kemanda Faik Onural, viyo· 
lonselde Nef'i Puyan, tegannide Bn. 
M tilda vardır. 
Karşıyaka Halkevinde d e g e ce 

Kız muallim m ektebi korosu ile mü

zik komitesir.in kon seri dinleı1ecek

tiı· . 
Ankara, 22 (Hususi muhabiri

mizden ) - Ha lkevlerinin kurul u-

Jn6 

157 

161) 

161 

162 

16-1 

( Kur~ıyuku Bost:ınlı 1700 ve 1808 ~o. yalı cııtl
(tlesi sokak 1358 adıı, ~ par,el 2a2 :\1. M. 502 
(tajlı ıırs:ı .. 
(Kar:ıı)-,ıka Bostanlı 1700 ve 1788 No. yalı cııd. 

(so. 132-l ada 1 parsel 3·10 M. :\1. 2 No. lu arsa 
(Knr:ııraka Bostanlı 1700 No. yalı cad. sok:ık 
( 1:J57 ada 5 par,;eJ 219 :\1. '.\1. 91 tajlı arsa 

192 

255 

87 

(Kar:ııy:ıka Bostanlı 1700 ve 1807 No. yalı- ve 
(köprü wkak 1:157 adıı l par<el 10:365 :\t. 1\1. bila 

{numara arsa 

155 l 

(Kar~ıyak:ı Bostanlı 1700 No. yalı sokak 1357 
(ada 9 parsel 170 ~L ~!. s:~ tajh arsa 
( K;n·şıyaka Bostıaılı 1700 ve 1809 No. şeref v: 
(yalı sokak 1355 ada 1 parsel :1151 111. M. 526 ve 

( 17 ~o. hı arsa 
(Sü\'ari ;1-1. :\fakara sokak 422 ada 58 parsel 70 
( ;\l. M. 20 t:ıj ev 
(Sürnri M. ;\!akara sokak -103 acla 11 parsel 
( 128,50 :\!. lll. 2:ı taj ev 
(lsmetpa~:ı ::11. Kiremithane sokak 181 ada 7 
(paı·sel :ı5 ll!. 111. 7, 8 k:ıpu 8 / Hl tajlı arsa 
(Gii>.elya!ı '.\.!. -13 No. Şeref çıkmazı sokak 920 
(ada .J par>cl 691 M. ~I. 8 kapu 53 tnj No. lu hane 
(8Uleynıaııi~·e l\L Refah sokak 596 ada l par. 
(250 :\!. :\!. 2 tajlı arsa 
('Cçkuyular l\l. 2 • ·o. sokak 1860 ııdıı l parsel 

( 112!> kapu 8 tajlı ev 
((;Uzelyalı :\f. 26 l\o. :\1etrest<'pe sokıık 92,J ad:ı 
(6 parsel a70 :\!. :\1. 28 kııpu 6 2 tııjlı arsa 
(Giiz~l.rıılı M. 26 No. :\ietr<'stepe ze)·tiıılik sokak 
(!>25 aıl:ı 4 parsel 1268 111. ~!. 8 1 tajlı eşcar ı 

(ha.,·i ar~n 
(Ückuyııl:ır 9 \'C 12 N'cı. sokak l 871 acla 2 parsel 
(50 kapu 10 taj ev 
(t\ku.rnl:ır 11 N'o. <ııkıık 1870 ıııla 8 parsel 
(16K ::il. ::il. :ıl kapu 4 taj arsa 
(lkkuyular 11 No. sokak. 1870 ada 7 parsel 1.17 ::11. 
(:\!. zeminli 82 kııpıı 2 ta;lı hane 
(Kiiprü \c Mısırlı carl . :ısı-:ıs:ı-385 kapu No. 
( 17:37 ada 65 par!'Cl sayılı 512 :\I. ::il. arsa 
(t'çkuyu!H M. 10 l\o. sokak 1869 acla 6 parsel 
(68 kapu 6 tajlı 198,75 M. :\L ama 
(Üçüncli Karata~ '.\L Hilıil sokak 657 aclıı 9 par. 
c:ıo kapu 22 1 \ajlı :ı4 :\!. ::'.!. ar"a 
(Salhaıw :.ı. Yeniturnu - İman sokak 689 atla 
J ıı:ır,«I 8 Ye 32 kapu N'o. 212,50 l\I. l\I. ar•a 
('Cçilııcii Karala* :\!. Eıırnriye "'kak 6·19 ada 
(2 parsel -16 N'o. 119,50 )J. l\f. ıırsa 
(Salhnn' ;\!. ~rtaret Ye sel:inıet <okak 695 arla 
(2 ııarsel ·1\13 :il. :\!. :ıs kapu Xo. hı ar'lı 
cc;iiwly:ılı '.\l. Bozkır sokak n20 ada :ı parst•I 
(162~ :il.:\!. 2 tajlı e:ıcan hıwi arsa 
( Giizdyalı :il. Ferah sokak 921 ada l:l parsı•! 
(!>rt, 7 .l . r . :\f. 2 1 1 tnj .. -o. h ı ar ta 

((~ilztl):dı ~1. 26 ~o. )l l"trc~t·p<' sokak Hl ·l <1.da 
( J parsel 111.2.> ~!. ~!. 1 6 kaptı 1 ,ajlı ar"'ı 
( (:çüııtlı kar ~~taş ) J. c ;irali Rurhaniye :-;o. 66fl ada 
(2 ııar""I 171 ~!. ~!. bila. 'o. aı·sa 

85 

937 

150 

125 

40 

1500 

37 

118 

92 

!115 

60 

16 

6~ 

76 

20 

10 

20 

12 

19 

U7 

19 

17 

21 

00 

00 

11 

00 

00 

75 

0-0 

00 

00 

00 

50 

00 

50 

00 

00 

80 

00 

80 

00 

00 

00 

00 

20 

60 

00 

10 

20 

- Baştarafı 2 nci sahifede -
ın·l\or,anları anmıvacnkmısız. Süri
y ızde onlara l·er v~rmiyecek im isiz. 
a~~·a Kemalin; 

ın atlı akınlarda çocuklar 

şunun 9 n cu y ıldönümü münasebe
tiyle ynın yurdun he r tarafında 

(Salhane :VI. EnY~l'İye solrnk 6!l0 ada 5 p:ırge! 

(99 kaµu \J7 1 tajlı ııı»a 
Yukarırla yazılı .mnı!in mülkiyetleri ııe~in para veya ikinci tertip 

.asJ'i)·c ,. •s,kasiyle Jı,d l!~ri ödenmek Ü7.ere 2:ı-2-9-1 l tarihinden itibaren 
ili i!Üll ıııliddetlc ııı\izay '<leye konulmıışlur. ihaleleri 10-3. 9H tarih ine 
ıııüs.ıcl 1 p:ızıırt esi günü saat H ll·clir. Taliplerin muhammen bedelleri 

•ız. rind n )·üzde 7,i> cl·~poıdo :okçcsi ,·atırarak )'CYmi mezkünla milli em-

8
. gibi ıendik 
ın a tlı o gün dev gib i 

Halkevlerinde törenler yapı l acak
tır . Partimizin genel başkan ve le.ili 

aıfab"yle Bat vekilimiz Dr. Refik 
Sa ydam tarafından saat 14,30 da 
Anka ra radyosundan iradedilecek 

bir nutukla Halkevlerindek i mer a -

iık nilidüı lüğ'Unde n1üte~.2kki1 

Jlıınur. 

satı~ 

2:~ 

komisyonuna 

8 

mürucnatları ilan 

bir orduyu yendik .. 
. 1lıeyti ile haslının cAkıncılaı'> şi-
11· ~. . • • • 1 k 9 Ü •tıne pııydos . ._ Gülmeyin: _bunları, sım açı aca ve ncu 
y~ ~emalden lıır Kemal soyluyor. kutlulanacaktır. 

yıldönümü 
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: .......... ........................ ... ...... . ...... . . ....... .. ..................................... . ........ llt • 

ilzmir Levazım Amirliği İlanları~ . . .............................................. : D. D. yolla ıı 8 ı?ıci işlet tne k~;;ı·;;y~:~~;~a~·;t.~· ....................................... . 
~iuhammeıı bedeli (26250) lira olan İzmir - Manisa hattında Emir

ıılem ile :\[~r.'ıdiye ıırasınclan ihzar edilecek (15000) :lf3. kırma ve topla
ma b:ıl:ıst ışı 12-:l-941 çar~amlıa günü saut: 16 da kapalı zarf usuliyle 
lzmir Alsancaktu i~letme binasında komisyonumuzca ihalesi yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (196ll) liralık :vI teminatı ile kanunun ta
yin ettiği ve~ik,ıları ve teklif mektuplarını ay i gün ve saat 15 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri Jiizımdıı·. 

Şartnamesi ( 1-;{2) lirn mukaLııiııde Ankara, Haydarpaşa \'e lzmirde 
idare veznelerinde satılır. 15 18 23 1 57.ı 

lzmir levazım amirliği satın aİma komiıyonunda.n: 
Miktarı Adet Cin'i 

c Küçük hakıı· kazan 
c BiiJ·ük bakır kazan 
c Bakır karayana 

100 
20 

450 
1 

2 

Yukarıda cins \'e miktarı .\·azılı iiç kalem kazan ve karavana 
pazarlıkla satın alınacaktır. Kazanlnrııı ı·anlarıııa ait bakır
hırla karavananın bakırları ciheti askeri;:eden verilecektir. 
_Paz.arlık 28-Şubat_-9~_1. cuma günli sııııt on lıeş buçukta kı,lac\a 
ıznıır levazım amırlııı;ı 'atın ıılma komi;;)·onuncla yapılacaktır. 

~ - lleılsinin tahmin edilen tutarı fi~G:; liruclır. 
.J Takarrur edecek fi at iizrrinrlcn yiizde oı lıe~ teminatı kat·;,.,, 

a!ıııacaklır. r · 

5 - Sartnamesi komis~·ondn gö rillclıilir. 
6 - ls(Je~liler kanuni vesikaları ve t 'minatlari; j,. birlikte ihalP 

saııtınclen eYVt>I komisı·ona nıürııca:ıtları. 2:ı 26 
İzmir levazım am irliği satın alma komisyonundan• 
Miktarı Adet c:nsi . 

2600 Bakır hakraç 
1050 Bakır karıı\'ar.a 
100 Bakır kegir 
100 Bakır kep~<' 
l 00 P.Uyiik bakır süzgeç 
200 Bakır ,;aplı tas 
100 . Bakır yağ tavası 

1 - Yukarıdıı cıns ve miktarı yazılı l'ed kalem kıkır malzeıııe<i 
pazarlıkla satın alınacaktı 

2 - Pazar! k 28:Ş~~at-!l41 cuma gunii saat mı lıe~tP kı;;lada ;7.mir 
levazım amırlıgı sat.ın alnıa konıi•yonunda yapı ııcaktır. 

3 - Hepsinin tahmın Prlılen 'Jtarı :!9500 lir:ıdır. 
4 - Takarnır edecek fiat i zeı in<lcıı ;-.izde on bes !Pnıinat k.ıt' ı· 

alınacaktır . 
5 - Şıırınamesi komisyonda giirül.,fıı1ir 
6 - istekliler kanuni vesikalarını n kminatlari) le biri kte belli 

gün Ye sn atta kon1i:;:ı; ona mürarant'.arı 2~ 26 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Mst. .\fv. lıir!ökleri iht,yacı idıı tahminen ~ifti 800 

2500 ~ift fotin pazarlıkla alınacaktır. 
kuru~tan 

2 - İhale,;i 2-1-2-911 pazaıtesi günli saat 16,:ıo cLı Çanakkalfde 
"ılın alma komi,yonunda pazarlıkla alınacaktır 

3 - Hepsinin tutarı 20001 lira kal'i teınina • :ıoon ı ıudır. 
4 - lsteklilerin mezkur gU•ı n saatin konıi.<yon:ı miir:ıcaa !arı 

14 ı 8 22 

Muhasebei 
lüe-ünden: 

hususiye müdür-

ldarei hususiyei vilayetçe vaktiyl mektep olarak inşasına başlan
mış ve natamam kaim~ olan lzmirde Hatay c~clcle•inde Arap Hasan 
c:eşın esf nam nı ·\ kiındrki binadıı kırimt:""n serbe tç:ı nıe\~zu ve kısmen 
de rlıvar ir;eı is.in le bulunan n1 1Jhtelif elı'at ve ce~arnt.>ttc .1a92 lirh n1u
hammen bedelli 21960,86 kilo rh nıir pot re! köturti olarak sat:lmak 
tizere 17-2-941 tarih:nden il lıareıı 1;; l!"iin müddetle açık arttırılmarn 
çıkarılmıştır. Satış şartlarını gurmek ve ok,ımak is\iyenler;n her gUn 
muhasebei hususiYe müdüı iyeli nıriclal kalemine ve pey sürmek isti
yeıılerin de ihale tarihi olan 'ı-:ı-ıı.ıı ııarnrtesi güııli <ant 11 de 'Iluvak
kat teminat olan :ı29 lira 45 kurnşu havi lıanka makbuzları vem •cmı· 
nat mektuplan ile birlikte viliıyet daimi encümenine müracaatları. 

17 19 21 23 587 

Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğü lzmir şubesi 
müdürlüğünden: 

anı demek istiyor ki: -
ııı - Tarih yok, milli mefahiıin atıl
deas.ın.a tahammül ed.e~iyoruz. Şi~al 

1
. ııızınden !linci denızıııe kadar dun

• ayı ı-ııar:-.an Türk denizcilerinin Hula~ 

---------- - ·------
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Taj Depozito~u 
:-ıo. sıı NPvi Kıymeti T. Li 

ŞııLcm,ze 10 lira aylık ıicretı: k::pu nıtnıurlıığuııa 
cak! ır . 

memur ah na-

ı·ın r ·r c ılıincleıı çıkarıp hortlatm.<yınız .. 
~ üı·k akıncıları ela ne demek! .. Su-
Unuz, yalnız makine vHr, yalnız 

1ijYYare ve gökyüzü var .. 
h Behçet Kemalden höyle bir fikir 

1 
eklememek hala olur amma, onun. 

Jır mecmua sütununda cSaemalnr 
_atıyorum> clh·e avaz avaz bağmıca
kını hen umnı°ayordum doğru<u .. Ce-

1 
aı etin im derece•ine bilmem ne der
er ~ .. 

Biz, çok ~ilkür Tiirküz. \'atanper
~·er}ik tacı. ~unun, bunun değ:!, mil
_.,tın ba•mda duruvor .. Bu böyle ol
duğuna 'göre, açıkça söyliyebiliriz: 

Tarihimizi inkl\r etmiFceğiz. 
~:ıhramanlar ynt:ığı olan bu milleliıı 
~1 n<'!Ü.T!<le, c'ki denizcileri, e<ki ~e
r1e f~ kur~nnları, e.<ki akıncıları, feda-
1 eı-ı ya"1yacaktır. 

Şiire gl'lince, Liz manzum i:if is-
}eıniyor, şiir Miyoruz. ileri Türk ka
a ve idrakinde, şiirin ne biçimde bir 
ıı·Y olduğu ela artık ıınla~ılmı~tır. 
(:ınaennleyh, mumları söndilre!im. 

Unkü elektrik var .. 
Y ııhya K emal ~ilirdir, 
lııanmıyan kiifirdiı-. 

SAPAN 
- ---*- - - -

FUAR MODORLOCO 
.. l<ü!lü rpark. ftınr ve turizm nıüdü

ru B. Ertal Kı'm~j lıaşka bir vazifeye 
R~cmı·k üzere istifa elmiş. )'erine ,.e. 
kaıeı.,n J,eledirn reh< nııı · !iği P•n' 
\·azifesi uhde ·inde kalmal, ~.ı .. tiyl• B. 
~uacI Yurılkoru tayin olunmu-;tur. 

----<=11 

MAARiF MODOROMOZ 
• ,' ehrim z m:uır.f müdürü B. Hıılid 
l.i~·a Kalkancının maarif vekaleti ta
iım \"<' terbiye hey'eti azahj!ına tayin 
edildiği haber ıılınınıı;tır. :\laamafih 
Vflıiyete henüz t<"bligat yapılmamış. 
tır. 

ALSANCAK 
İ•tasyonu kn.rştaında yeni açıları 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

A Dı L BiR 

E 

Her ıubeye aid hasta lar kabul ve mil-

teha•a.ııları tarafından tedavi. edilir. 

C' :IRO 

c :28:) 

r· ::~o ı 

(' ::~17 

Yeri 

Mesudiye ;11ah. İkinci koı·
don 
[kinci Karataş 9 eylül •O -

kak. ada 6H parsel ll-87 
M2. 
Ahmed ağa :\fah. Keten 
~nrşIHıııda 248 ada, 2R par
sel - 57 M2. 

mah. 
parsel 

ikinci Sultaniye 
Va~ıf ef. S. ada 28 
1. 172 M2. 
ikinc i karalaş ~eh il Nu~ -

ret s. ada 6aO, parsel 7. 121. 
25 M2. 
Ka: ~ı,·aka - Osn1anzacl<' ye
ni a<iıİan ~iıncıı dife r c ı k 
mazında ada 11 1, parsel 

172 J 

1 ı .16 

7. 1 o 

7 

20:1 

E\' :1500.- 7lı0.-

600.- 120.-

E,· \'e dük. 
kan 1:100.- 260.-

500.- 100.-

F.v 1500.- :100.-

Ev 400. 80.-62. · 74.50 111 2 .. 
lzal alı ;·ukar da yazı lı gayri nıenkulh'riıı ıw~iıı lı<'clelle <a!ışlııu 

ı O.:l.9·11 tarih.ıı nıiisadif ııazart.,,si giinii .,:<at onda ihaı,.1eri yapıl -
n1ak iizerP arttırmaya konuln1ustur. 

1 : _: istekli olanların hizalarnırla yazılı dı•poz.tıı ak<:ı•)prini y.•zne· 

n1izf• yatıra rak a: ttırmaya girmtlt"'rl. 
2 : - Müzayede '1rasında verilen 

açık oları ınenıuri)'etler ,ç!n 25-2-9-ll 
tarihine rnUs:ıdıf •:ılı j!'ünü sııııt 1 t 
de mü"abııka imtihanı yııpı)acağııı -
dan orta mektep mezunu olmak ve 
askerlik fili hiznıetini bitirnıl~ olup 

hede! mJkadder kıymeti 

;15 ya•ını milt~caviz bulunmam nk 
~arttı r. Lişe mezun lariy lc daktilo· 
!{rafla se ri yazı y:ızma<ın ı bilenler 
tercih edilecektir. l <te kliler:in evrakı 
mlislıi~lerl,y le riya~et makamına 
mürııcaııtlan lttz umu ilan olunur. 709 

Tıılipleriıı ıluhul şeraitini öğrenmek üzeI'<' 1-mart-!l41 tarih'n~ ka-
claı· ~ulıcmize müracaat etmeleri ilii.n olunur. 23 27 667 

" .. 

"' magazası 

ALİ ARKAYIN 

2fl 701 

1 
Toptan ve perakende bakkaEy~. hırclıvat, kır•asiyc \'e baskı 1 

işleri de yapılır. 
Har içten gelecek her ba~ıı;i bir si~ariş müşterinin ~rıu~una gör~ teslinı 

edılmelı: şartıyle de kabul edııir . 
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Sulina kanah Adana da 
Meçhul bir ~ebepten 

layı kapandı 

Bil· adam karısını bıçak· 
do- layıp öldürdü 

Teknik okulu 
talebesi Avukatlar toplantısı ihracatımız çoğalıyor 

BuKrr., 22 ( A A ı - Tun.ı n!'hrı 
nı hrı.}!.ıran ~L.ina kanah:ıria m 'lla .. 
Kalat inkıtaa ugrnn1ıstır. }lt><:hı:l se
Le ılPrcleıı <lola;·ı lıir vupur 0 .ına vn 
t"r.ıK kanıılı k:ıpatmıstır . .\lünakaJfı. 
tııı biran vvc-! •cı:-:t i iri.,, tedbi· .. ler R· 
lı,ını'!tı~. 

---ıc---

Alfons öldii 
Londrn. 22 (A.A.) - Li_von r:ıdyo

unun Roınarlaıı aldığı hir halı!•re g"Ü· 

r<', sa'>.k 1 flll'Yll kr:ılı 12 i'lri ,\lfons 

Kömürden zehirlendiler 
1 t. ıılıul, :!2 (Telefonla) - ~tıa<lı

;·e plaıınıla brkc: Tamiıılc .\lw<lafa, 
~o\ uııma oclaL1rınd:ın lıiı-ind~ kttınür 
rle"n zehirle' lil r. Tnh>in iiimU" \' 
::'llustnf:ı ha•tahan -y • knlıJı ılıni'tır. 

Vilki Çine gitmiyecek 
Nev\-ırk, 22 (A.A.) A-,ıı;ı·ett't 

Pt""'-tin verdiği hir habere gür:'. \"ilki. 
("indeki hal"ekiıl "ahıwkriııi zi;ar't •·t 
mektı•n \, 1.I" çmhtir. 

MANiSA KIZILAY KONGRESi 
'l•nı t, 2:? (A._.\,) \';.,,,,·kızıla) 

l\.L r nun n-eljk k.>ngr{'..;j toplan
rrıış, u.~rc hf',\''etinln scnC'lik is raporı 
nn. yeni yıl hiidee:-:ini tu:;v:p ın1i~tir 

Afrika harbi 
( BAŞTARAFI 1 NCi SAH iFEDE ) 
\ i)·c edilmektedir 

Knhre. 22 (A,.\.) - Şıddetlı İn
giliz hiicumlnrının pü.;klirtüldliğli 
hakkında İtalyanlar tarafınrlıın yapı
lan hayali iddialar,, ccYaP "!arak 
sclithirett:ır mahfiller, TraL!J<garp 
çii:iinde Cerabub nıh:rnna hüc:ıııı et
ıııcğe lüzum olmadığını dün ak>anı 
beyan etmişl••rdir. Bu \'ahııdaki mu
hasara edilen İtalyan garnizr,ı'lunun 
hir kaç güne kaıial" le>lim olacağı 
aşikit.rdıı. \~ahanın ~air ycrlerltl it'lİ· 
batı ke<ilmiş ve ltnlyanlar huraya 
takviy~ kıtaatı gönderemem:~!erdir. 

Londrn, 22 (A.A.) - İngiliz i<lih-
hnrat nezareti bildiriyor: · 

Şarki Afrikada bulıınan Riiyterin 
bir muhahiri. ltalyan Sonıalisind,• 
lngiliz hareketi inki~nf rderkMT :'tle
gada bulunan İtalyan gm nizrırnınun 
teslim olmasını frvkalı'ıde elı 0 mmi
yetli bulmakt:ıılır. Du mıntııkada be
yazların muharelı0yc başlar b:ı~ln -
nıaz te !im olan İtalyan garn;znnu , 
lngilizlere üc hareket bah~Plmi>tir. 
Bu sayeıle inııilizler Mnyale Ye ja
\'Pllonuıı irtilı:ıtım kesmeğe ,. · :il o -
yaleyi tehıliıle nıu\'affak olımı.;lar

dır. 
Üçüncü mc,plr· ele juba V!' :lfo;':ıle 

mıntak.1 !ncla yağmur mev:-.inıinin 
başlaması t:ıkdil"iııde lııgiliz kll\' ·et
lt'rİ, ~ııılunclukları ,\'l'rclen mii:ı:ık.tlft
tııı inkıt:ıa ui(radııonı görerek müş
kül vaziyette kalacak ve lıe!ki dP 
geri çek'i:.ceh."ti . .>leganın işgı:li/le 
lngilizler, bil'inci 'ınıf lıir yol "ide et
n1i~ler<lir. 

---ıc---

A lmanya 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) 
m k h~ırlıkl:mııı açıkça 0 aptıl·l:trı 
nı, faaliyetlerinin ı,_tinme$ındrn, hat 
ta bü_rülülnıe~ine hiç ~hemn1İ.rl'!t ve!' 
m •diklerini biJdirnı••kt .. ·dir. ~lil)·lec( 
Halkan nıil!etleri üzerinde mü~«ir O· 

lup Yunanisl<ırıı korkcıtup •ulha iclıaı 
elmt1k i ·ti.~:en Alnuınlar, l~ugos!a\'~·( 
\"n i~ulg-aristan hHkkıncla ayial:ır <:t 
karn1aktndırl:ır. Iltı şa.\'ialara gör" 
Alnımı l<uvwtlPri. Yunanista~a gir
mek için flulgarisl:ına girmt•k üzere· 
dirlc·r. Bu ıluman p ·rd~si altınıl,ı Al· 
nıan •C'\'klilcey.;ini sezmek güç rld(il· 
dir. l~u ~e\ külce>·~. nulgari.-.tana faz~ 
la tay;·arl'ci \'e a•ker getirip Yıınanis
t:tnl 't.Phclid ,-e italyanlarla an 1 a~may;.'t 
mecbur etmektir. Almnnhır, ~imdi 
mümkün olduğu karlar harp "tmed<m 
ku\'Vetlerini ileı-i <ürmeğe çalı~mak
tndı l'lar. Şayı•rl t 0 hrlirll" r para e• mezs. 
kuvnt!erini ilcr' .;(iı·ereklcrdir. Yunaıı 
lılar. bütun bunlann kar'!snı<la sar
~ılnıamı_.,Jaı-dır. 

lngH'.zl<'r \''nyvel ordu=--unu, Stivf·y~ 
knn:ılını. Y nanistanı mih\'er~ karsı 
ı•iııin birpı· ti• h:ıliııe getirnıi•l"rrlil'. 

---x---
A merika 

Allana Şehl"İnıizıle dün foc Lil" 
cina; d ulmus, ııeçinısizlik ,\·üzünclen 
Lir l>t>rb<'r knrMııı dokuz veriııden Lı
ç:ıklıyaıak öldürmü~tül"'I (•inayet hak
kında crlindigimiz malumatı okuyııcu
Ja rıııııza bildiri l'Ol'llZ: 

fiir hafta en:cı tel"his etliletek A<la
naya dönen :~27 doğumlu seyyar ber
lıer Bekir, arn!arınrla ~idrlctli bir ge
r;imsizlik bulunan karısı Şifa ile ha
"1r pazıırınd:ı oturdukları evlerin<W 
Lir rlil kavgn,;ı y:ıpmı'i. müteakiben 
ikisi <le ,·vi asabiyet ve hiddetle tH
ketmi~tir. Evini terkeden Şifa, Alıi
dinpasa caddesinde oturan çok yukın
flan tanıdığı Bahtiyt\rın evine gitmi~, 
ak>;:ım:ı k:ulıır Bahtiyarın P\'İnclc kal
mı.;tır. -1\kşam Uzt•ı-i l>erlıı•r .Bf·k:ı·, 
ltahti~ arııı ,•vine gı•lcı·~·k kapıyı çal-
ffi1$ \t"": 

Su:ılinc kur~ılık oln· 

EBEDi ŞEFiN MUVAKKAT 
KABRiNE ÇELENK KOYDULAR 

Ank:rnı. 2:! (A.A.) - ) "'"' ic'ıııılc 
tetkikat ;apan teknik .,h,ılu 'nakine 
mühendi<h·ri 'on 'ııuf l:ılı•Lc·ler; dün 
~ehrin1izı:'.! g-lmi~. ~~bedi Şpf .-\taltir· 
kün Etnııı(rafya ıııi\ze,iııcll'i .. i muvak
kat halırini zirnı"d eılı•rd.; \t,ıtürktir. 
kabrine lıir çeiı:nk koyınu~lnrtlır. y~.ııı
lııl"ında mu:tilinıl r oldug•ı 'ıu"1<> d~\'
let < 1 ~·mit',\"Olları t,,,kilıi•ını, E!irııe<tıd 
rad~,:o i . .;l:ısyonuııu, elektrik f~dJ1·~kıı..;1-
nı j.."Pzn1i ~· h1 tkiklı:ır yaJıtııı. ar(lır 

KAYAKÇILIK KURSU 
l1ıılu. ~2 (:\_ .. \.) {~t'I' ·d··cl~· J·~-;eıı-

Teavün sandığı 11 sene-
de 7800 lira temin Dün de lstanbuldaıi bir mil-

btan1ıuı. ~~~~!~0~~111aı _ ..\,. 11 _

1 
. yon liralık mal ihraç edildi 

katların "l'nPlik toplantısı •rngiiıı lst~ııhul. 22 (TelefonbJ - lhra- giiıırlt•r'lnıistir. 
:ıkcledilnıistir. P,u toplantıda '"<'H\'Ün 1 e~_~tınıı,z git~ikç~ çnığ:ıl~1:•.•ktadıı.'. 11u:- ltalyar•t gönclı-..rilt:n bir nıikrar J..ıa-
e.·,•tııılı'" elrnfııırla nıt"'ııı.·tk.·ıs,·tlar ol - gun, :,50 IJ!Jı lır:tltk tıttık lıı~dt,•ı·o- 1 h' 1 l l 1 .. kt·ı 
·' h !ık da c a ıi o c uğu ı:ııct,. ıtl"Ull · 
nıııJ? \'~ on bir St'llPdt• 7~00 -lira paı-a Y.e \"t• ~ıühirn n.~ikt:u'.cla .tu.zlıı bHlı~ . .. .. . . . . 
tenıin cdildi~indcn, s:ınrlık nizanıııa-1 l unanıst..ana ı.:rondı1 rilnll"'tır . ..-\m rı- ll11,,c.1tın11z,. bıı nıilrıın lira~·ı hu • 
m.'~inin tadiıi istt•nilnıl~tiı'. Jlu tniina· ka~ H da külli~'('lli miktarda ı' 11l1ık • nıuslu!·. 
selwtl<· (Ptkikat y;qınıak ,.,. rnriılat 
kaynakları a. a1nıı:{ üzC'rl' ı 2 kiq lik 
bir konıi ... yoıı leskil t'tlih""'i·d"ı·. 

İngiliz taggareıeri 
Pamuk A vusturalya 

Makineleri bugünlerde 
~- Kinı o'! 

rak: 
•- ~ifa burada mı~. lli.ı·~ kansı

:11 soı·muştur. ~if:nıııı, t•vinc J,t'itmek 
"'l<-nı~rliğini ve koca.;ınclan ç~kiıııli
•ıini lı'~>ıt'rlcn Bahtiyar Rekin·: 

ttıprd:• :u·ılnıı"' olan ka.\·::kçılık ,ur~u 
:-\Orıa t•ı·n1i:-:, sinıdi ha\·ak~:ılar. ~f'i;[uuül bekleniyor 
kııı-.,uıııı lıasİam!ôlar:ıır. H"ıl'"' IH1 ıi- Jstı"laA lı"manların ı bonı- ı yeı.d v·)ııt'l ttfr ktii.rü J.!l'neral c· ,.11 ;ı 1':ı- :-;taııhul. 22 ('r,·lefonla) - . ..\nıeri· 

}aporıyanın ihtarlarına 
cevap vermesini bilir 

S'dney. 22 ( A.A.) - Arn :ltı!' :ıl
,·:uun lüzun1:-;uz !'i!iı.hlanınası hak' 
hında japoııyH tnrafınd;~n y:ıpılnn ih· 
tarla ı·a dair .ı\.vu.-;ttıl'aly:ı ha ·it'i-' l' 

11:~1.:; ı denıh,;tir ki: 

nl'l', rlıiıı (; •J'. ıll'rlı· hl' )!!'lldl'l'iıı f:..,ı;., bardıman et~iler kaya ısın:ırl.:tnmıs olan p:ımuk .. l'kme-
"<l'ın 1 ı' 'k t ı·ı· t : t' gt' nı:ıh~us .JOO nıakınQ tıugunl('rck• 
.~ · , r· Ll ı , \'t' ,. ıs <' nı ~ ı·. · · 

·- lla;·ıı-. Şifa lıur:t<la dı·gil !.> c~
vnbını \'crmh;tir. TI<:'kir karısının lıu 
..,\'de olduğ'un<la ısr:ır etmi~ İ!'\C de a~·· 
1i men fi rc,·nbı alnıı~tır. 

- - --0-- Lnnılı·:t, 2~ (S. :!l.10 ı:ııl\ıı-nıı~ _ iıl'kfı.n!.rnı·. llukıınwt; Lu ıııakın~lerı 
ılaıı) - Telıliğ: l ırı:di,.d fiati. Uzerint• rlı•l'}ı:ıl k{)ylii.n• 

Uzak Şarkta 
( BAŞTARAF! 1 NCI SAHİFEDE ) 

Du !-itrada mcktcpİen dönt'ıı küçük gilit\ı·enin, g-C'rt>k Anıcırikaııın. jupoıı 
'<ızı :.\liijgiınııı Dahliy:ırııı l'Vİn<• giı·di- efkitn umunıiye<ini tahrik <•ılPeek tNl
.{İni giil'lin«l' Şifanın <la bu l'\"'lt' lıtı· birlPrd~n İ\:tina?ı rılt'l'~1 klvı·i On1!dini 
ıuıııluglıııa daha kuvv<·tle k:ınaat ha~ıl izhar t•ylc·ıni~lit. 
~ılt!l''-.'k J.:apı,\·ı tazyiklt· ac;nıı~ ,·c <·vrl .\rat.;uoka, son japon t ·~elıbii~üıHh·n 
girıııi~liı·. ı rlP lıalı«'f l .•ı·C'k dem isi iı· ki: 

lıııriliz ta;",\:treleri, i<lilit linrnnla-' t<•\·zı ctlıcrktır. .. 
rıııa, \'ilhelnısh:ıfene \'P Ruhr ha\'-1 lsnıal'lannııs olıııı Sı'lı·ktorler ıl~ ge· 
zasıııa ,jdcktli hüeu:nıar rnpnıı~lar' linc", ~rd hli, Torlıalı, .>Ienemen \"t' 

\'P vük:-;(•k infilük vr \'ang-ııı bnnılıa. }lcr11an1a k!ızal.ıri~·Ie l>enizliy<' \'tıı l 
!ar; :ıtnıı~lardır. · h·(·:•ktir . 

T?uJ,?lin t•c•ııubı sarki ~ah llı·l'i, 
üuriııcl<' miihinı ha\'a f:talİl'L'\İ ol -
mu .... tuı. İngiliz a\'cı kll\'\'rtl~ri, ınü
tem.adİ\"._'n de\·riv~ f'aali•:Pli '-fÜ~:tt'l'l'-
rek lıı~ilt r" ui.e,.ine gelnıf'~i muh
tem,,I rlüsm;ın t.;ı;yarelf'riııi fıPklt·

mislerdir. 

Japonya 
Ve yeni harp malzemesi 

- P,u hn~usLa re.~nıi hi(· bir h:ıbt•r 
almadım. Eğer iht:ıı•i;tr gelir"" 
• .\vu~tnralya, icn.b0dcn tc\'abı \·nrnır, 
sini bilecektir. 

Ayni mesele hakkında bahri;"!• n:ı· 
zu·ı tla ~unlaı1 söylcmjitir : 

- Sulh için uztın miiıldet \'al1" · 
tık, fakat buglin A\'lısturalnı, ik• 
kuvvetli ml'mlekelll' harp h;ılind!'<lir: 
11ütiiıı dikkatimizi, kalıiliy •tlerimiZ1 

·ıznnıi de! eceyr Gıknrmaj{!l ha.-;rct · 
nwk mecburiyetiııde;· i z.> 

Karr:-oını yuk:ırıda bulan J:t.·!.;ir, Şi- . - 1nıdltpı·n hariciye nazırı T·:d\•.ııt• 
faya , e\'c dönmesini teklif ctnıi~ isC' vt.ınclercliğ'itn n1.:sajda vakıu bir n1iul· 
le aldığı rerl cevabı üzerine h:ımil bu-' drtten beri diiıı,rn sulhli hakkııırlaki 
unrluğu bıçakla Şifayı dokuz yerin- görli~leri izah .,ltim, fak:ıt bu nı~sa.i. 

.len ağıı· surdte yaralanııs \'e '<acnıı~- AHupa hnrlıine tarns.•ut teklifi ohı- Londra, 22 (A.A .) - !>ün ırece 
garlıi lnııiltercde Alman bomh:ırdı
man tnyyartılf'rinden biri~i daf! ha -
lar;·at:ııın ate~i ile clii8ürlilmıi<tuı·. 

ihtiyatı ·-------
\"asinırton, 22 ( A.A.) - ja;ıonya- ı R ,.. t bJ•.., J 1 lır. rak tef,;iı· edilenwz. 

Teılavi irin :\Ic•mleket hastahaııC'si-
ne kaldırılan Şifa ölmUslllr . .>!licldciu
mumilik tahkikata ılernnı ctnıcktetlir . 

- ---o---
Eden faaliyette 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) 

1 •1t • tedbirleri kan ahalisinin hattı haı·"ketınık •anı ngz erenın hit· d~ği,;klik olncaktır. Ornrlıt! .. ; nızi-
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) .l'el Tür);.i;e, Dullc(aristan, Yuıı-r»la\"
kPti sa.rnrlar. ya \'C Xil ordusu gibi bir cok nw~htıl 

J1ir Jngillz Hvcı taynrt.·~inin pilotu. 
Alm:ııı tayyare<iniıı :ıtcslc•r iı·irıll' 
<lil~tüğünü görmü~tiir . 

Matsuoka 
Yarın tafsilat verecek 

Bunlar, ıına dillerini kullanan Xor-ı ı'ımillt'r" bağlı bulunmaktadır. 
\"e<:iilere ceza tatbik edPrken !lerliıı Hitler, Yakın Sal"ka cloiıl'U !)ör Al
nıdyo,unda Arap, lııgiliz, lspanyol w m:ın hareketinin Türkiyeyi har'H ;ok
Xorvcç dilleriyle konusaıılar. harbin' mı;·acai(ına kani olmaktan uzal,:•ır n Tok)·o. 22 (A.A.) - Harici;"<' n:ı-

n;n .''Cllİ h ııı·p malzemesi ihtiyatı tP- esmı e 12 er 
sı~ ,•tmcsinP nıan i olmak üzercı .\nıtı· ' • 
rika ilr nıü-.;lerf'ken tedbir ai 1 nma~1 
için lngilizl~r t:ırnfındaıı yapılan 
leklif hakkında Amerika hüklımt'ti. 
ıııutl:ık lıir "iiklıt muhafaza etnıek
llllir. 

Diplomatik nıahfi l .«riıı fikri, ja
poııya;·a pamuk n petrol ihrarı lah
did edildiğ'i takdiıcle vıızi,,·etin r icldi 
'urette nthiııılrsPceği mcrkezi•ııl,.dit'. 

---ıc---

Jllalta, 22 (.\ .A.) - Resmj teh • 
liğ : 

Diin clii~mnıı tny_rnre leri, iki dcfn 
~I alta.va yaklaşmı ~J a rdır. Tıı~·.ı·are 

ılafi bat:ıryaları mıi ates :ı~~ıstır 

Bomba :ıtılm:ımı.-ıtır . 

N:ıerobi , 22 (A.A.) - l ııgi!iz hn
rn kunctleri kumandanlığının tel" 

muhterem kurucul:ırıdır. YuıwniHtan da nıiilemadiyen söclrUI·· zırı ~!ntsuokaııııı, son ııünbrde lnın-
\" . ? . d ıı . Al 1 liı!i: a~ıngton, -2 ( A.A.) Ham< a- vuruyor. Fıık,1t en zı;·a e C' ~nınıı-1 !iz hük(ımetine yaptığı beyanat ı•tı·a- man ar 

jansı bildiriyor: ;·eti olan cihet, flritan;·anın ela rı•·a- fında pek çok ~ayialar denran etme- Son giinl~r<le cenulıi Afrika tay_ı·:ı· 
Japonyanın cenubi Pa,ifiği zorla da bulunması ''" doğu Akdcniı <ul:ı- ile Laslamıı;tır. :.\fobusaıı m-.>rli<i, bu- ··eleri, <icldelli hareketlerini fa.;ıJ:ı • 

alacağı h.akkındaki habeı:Ier ~ok~·o rın:ı hakim olmasıdır. . . gün bu mc;ı•i.". ha.kkın<!a .hariôyc na- Sak~ lin adasının Sov et• -az sııı·etlı' İtalyan Somali'i n cenu
mnhfıller: tarafından tekzıp edılnııs- Bııl, 22 (A.A.) - flaz!Pr :\ah rıh- zmndaıı tafsılat ıst<>mrntır. lla)){>r a- Y Li l!ıılıe•btnn üzerinde teksif l'lmis· 
lir. Amerikanın lngilter;ye ;·ap!ıjİ'ı len gaz 0tesiııin Buriapeşte muhabiri lındıjİ'ına göre ~ıatsuok~ . iinümliztle-ı lere verilmesini tavsiye 1 "l" B" l 1 f'I . b· h ri 
yarcltmların .az::..1ması takdirind~ j ,i Uildiı·iyor: ki p:.ızart'~İ günü taf:-;.ilüt V<'rN.'Pktil'. • ll~ll. 11 JOmJacı 1 o , JU ~ı ne 
pon mahfili rinin memnun k:ılacakla- Eden ile general Dilin Kahire~, nt - edıyorl ar 1 bo.' unca toplanmı~ bulunan lwly:ııı 
rı ıhı öğrenil~iştir. . . vasalııll:ırı Balkanlarda heyerı~·ı t•,r:ın- ç•• •ı Çuııking, 22 (A.A.) _ Sun-eller' km'.ı·c ~k,riıü şict.<t 11e bonıb~ı·dımnıı 

Sınıdı cfkarıumumıyeyı nı::ı.~gul t'- clırmı_:;tır. Z~ra ı::denı.n, Kat-;ı:'Y.tl OrÇI birliğiyle japon\·a arnsında tes.·~blJüs.1 etm ı ~tır . Bır nı udafaa n1cvziı:1c nılt" 
den me.;ele şu~ur: .. raptıgı ~on .zıyarctı takıp ed2•1 ,ıadı- vara ve Jenı"z klıvvetle- te hulunan Al~any:ının Sakali·n acl:ı-' \'lıffakıyetli i.,abct!,•ı trmin olun • 
. Japonya .sılaha rı_ıuraca.at e!lrc"k n- s.•lrr h.crkt•'1n hatırındadıı·; . .. nı u; 'llllll cenup kısmının Sonetlerc iadı'-ı muştur. 
'U~s:t ,AmPrıka; lng.ılterc ılı.' bırle~erck _ K'.ıhıre, 22 (A.A._) .- l•.Y\'dkı_ ı:un rı"nz" te-'tr"ş ettı" sini tunİ\"C ctli-i haber İıl ı nmıstır. :.\. ! , , · . · . . ·tl'I 
mıdır! .Japon barıcı\'c n·ızıı·ının bl' \"t- lvthıre\" 0 gelen h·ıı· ıcl\·e ıı·mrı T•"c!.·n J' · !C . . • ega, Gcl ı t \C ıulıa mınt.ıkl. 

.. . . . '. . . . • '. . : . • • Almanya, huna nıukıılııl ıaponrn n iizc ı"n ı, mlll ld" ı k "f ı~rı 
natma gore, ı:uıo!ı etkarıumunıı;·<'si, elim t)ütün asken mcsclı•leı: lı::k 1cnıla Lonrlr:ı, 22 (A.A.) ('ör~il, ıl iıı Sovyetlcr ııra<ınıla bir ademi t~~avüz ı t C eac •l cşı U\UŞ · 
mık ~ark mesel.e.;ınrlPn beyecandı.ıdır. koıııı"111ııl'.trda lıultınmus. hür r'r:ı•1<ız' refakatinde kara ve deniz km·Htleı·i puktı imz:ısını t<>klif etınektNliı'. · apılmı~tır. 

·in,, pek çok askcl" gönderl'l'ek tahki- ııeııernl Catrout ile ele görii~mü,\iir .. dl'ki islihkitmları teftis ı-tmi<lir. Tı·ı'- 00 · kamyoncl:t bulun an 
rivarınrla ik 1 

ltalyan :ı'keriı•· 

\mf'rıka \'e ıngıltert'. uzak şark usle- kuv\'etlerının .vakın snrk kumnıvl"ııt ~efleı·i olduğu ,htıldc (. ııttp ~ulhilk,rirı·ı junıba nıınt:ık:ısı 

nal )":tpmııktarlırlar. :\Ievadrlı iptidai- Xazıı-ın, hareketindt'll ~\'\'Ci Tı .. ,Lılu~- tis 2.~ saat siirmilstiir: . /ktısad vekı.lı" Ankara-
ı . 1·i i~nrr•tlrrlc t:lyy:ı r·ecill1 re tt\slinı "'' ,e mesele~i için nı.riltere. AmPrika ı.rnrptn Lazı mınlnknl:ırı zirar"t r-tn·ı''· •• 

nezılindP istimzacl:ırıla lıulunmustur. i muhtenwlılir. ya dondü m:ık isted iklerin' lıildirmiş l ı·rclu-. 
lngiltı>rl' mahfilll'l'i jıqıoııya_v:ı karst BAYBURDUN KURTULUŞU 
lııgiltcrcnin emelleri olmadığı, fakat Akdenizde Bayburd. 22 (A.A.) -- naylıurıltın İ stanbul, 22 (Te lefon la) Ili r Ka h ire, 22 ( A .A. ) 

kuV\'ctlerinin tebliği: 
l ngiliz ha" '' 

üsl-rincle llRker lıuluııdurm:ıı!ı da lü- kurtuluşunun 22 inci vılılıinü'lıi<. dün 
zumlu addettiği ve bunun japoıılaı·ı ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) Ba;·bunlda parlak me·rn-!ml• w h:ıl· 
·1h1kndar etmiy C(lği müt:dea:·.:ınrlaclır- Bing:tzi~i ist:kanı<·tindt"n uzayan \"P kın tt"zal1ürntı icincle kut::ılıınnıı~tır. 
ar. ~imııli Afrika boyunca Tı·ııblus, Tu- Du tezahiirat, :'ı lilli Şefimi1in etrnfl'ı

miiddetten beı i burada bulunmakta 
olan l ktısad \' ekili H ii>nii Çakıı-. bu
gün ı·pfakatinde sanayi tetkik he::'l'ti 
reisi nldu)'.:u halel" Anknı·n,·a bnrf·k~t 

20-21 şubat gece.;i, tayyaı·ı·lerinıtı 
Sicil;·:ıda tayyare meydanlarına hl•· 
cu ııı ederek büyük hasar vukuun:ı se: 
hclıi.ı·ct ,·ernıi~lerdir. Yangınlar elli J<ı 
lomPt re n1~sn f t\cl~n görülcl>ilıni~t il" 
[{C':o;it' duın:ıııl:ırın, h:ıngarlal' ci \·:ırın· 
rl:ııı ı:ıktıiiı tP,bit eılilnıi~tir. r.eni' 
Lir .rnl lizerincl~ ve d<•miryolu eİ\'arıw 
da ınühinı hn:'url:ır yupıln1ıştır . 1111 

har!'kiıta Lil\'ük nım·affakı\'~tlerlr is· 
lirak eden t'ayynrelerimizlıİ ht• ı >:-;i ii:-"" 
:t·rinr dönmi1~l~rrlir. 

nu~ \'t• C'eznire, S:ırdun\'a adasının da ınilletin snrsılmaz lı't!~iılı~~ıııı lı'.ı 
garp ~ahiHndt·n :10 n1il :.~c:-ıktan _..:ark:ı kerr. daha gil~tı ·nıh~lir. 

(.'fnıistir. · 

Yunanistanda 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) 
"ll<yoııu hakkında Türk gazctd,riııiıı 
ı ıtriyntını iktibas <'lmckt-l:, I1cı'kaıı 
'11C'm1Pk ·tlt•rjnin. kendi tl'ı:ıehhü,.lt'r:r
e harlıi llalk:ınlara sirny~t elliı·mi;·e
·0kk•riııi \'l' 'fi.irk - "{unan t.<'::anürlü 
·ıün çok ~:ığl:un olduğ"unu yrı1.m:ıktn
lı rlar. 

doğru J>nolfuvnra orndan C\1 nıtba \'C' 
<arka cloğ'ru S;ıı;t:ımarrn Dülorkrı hıır
ııuna knrlar uzaynn snha .. 

Bu l!!hlik >y.! ria,\"'l ~tnıiycın \·:qnır
lar: bizznt nıC'sul ~a.vı!acaklaı·dır. N(•· 
zaret, ~O mil ir'ıırleki sah:ıd:ın ııiMıı 
ır.mik•rin tehlik!'ıle olılukbrı hakkın· 
tla rn.ıo senesinde yapılan tebliğ-in l!l'
n~ m 0 riyell; olduğuıııı lıilrlirm·'kteclil". 

GiRESUN V. MECLiSi 
Giresun, 22 (,\ .. -\.) IJu~·i.ın oıı 

toplaııtısını ynpan vili'L.\ ·t un1un1i n1._•t·-
1isi ,\'eni ;·ıt lıüılc2siııi lH\000 !ir:ı ü
zerindı•n haz1rl::ın1ı~tır. ::\lccl'~in HH•· 

.;aisi, \'ali ::'lluhtaı· Akınnııın kısa 1ı:,. 
nutkiy)(• sona C'rmistir. 

- ---*----
Edenin ilk ışı 

KalıirP, 22 (A.A .) - Bugliıı l n
giltHt' hariciye nazırı Edl'ııin ilk ·sı; 
.;nı·:ıp gidip, .<arılık hast:ılığ'ı l>:l'Ç ir
m is olan kral Farnkuıı ~ıhhalini ,;o r
nı:ık olmustur. Eılen, miitfükibeıı bas
vekil Sın; l'a~ayı ziyaret etnı i~ ,:r 
mli~:ıriinile~·hlC' beraber <,>ay içıniştir. Loııdra, :!2 ( A.A.) - l!a\'a ııez;ıt«'" 

•iııiıı tebliği: 

- Zat •n hen de birnz sonra çıkal'a
. ını Rene!. Haydı güle. güle!. 

.>Iurnffııkl\·et t~mcnn! t'clel"im. 

--••m••••••••••••!•• •maa•••••••• , C'asus; Uu ararla vrı~if~ ... ini .vupnıı~- Ih.in gece cenubi <~nlin bir s h riflt' 
1 VATAN 1 tı, lıonıiJ:ıyı :ı; anl:ıri;·i!' ma.;:ııfın altı- ıliişmaıı ta.vy·arel·:ri, üç buçuk ,;a;ıt sii· 

Zozo; süı·atle gi;·indi, bir Ç'Yl"ek 
~n.at ~onr:ı o da pnıı:-ıiyondan c,-ıkaı-:ık 

AŞK na .\'t:l'lcstirmi~ti. ren lı!r hücumdu bulunn1u~hır, atı1:t 11 ve Azami on dakikalık bir mühlet \'fit'- ,·iiksc•k iııfilitkli y:ıııı:ın bombalarım<'·'· 
ılı. lki ra<usun; bir \ 'l'silc bulup 0 ci- hıılerıl~ \'e lica ı·~th aııell'rıll' hiiyllh 
,·ardan uıaklıu;mları Jiı.zı nldı. \·angınl:tr hu~ul(1 J,lelirnıi:o', ha~at \·LI"' -.!oji'ruca evine gitti. 

Fakat neticeyi öğr~nmek ·için geçir
diği he;·,,can haclrli azamisini bu!mıı~ Karim Seni• gakalıgorum, casussuo Firar icin hes dakiknlık bir z:ınıan kua gelmb, lıir kac kisi ölmli' \", nır:ı· 

kalnıı~tı. R isar odacıyı ç · ığıl'ltı F \·- lanııııstıl'. · · · · 
- ı 81) 1 rakl:m \"(·rıti. Vt·: · ' · • I Diı(er ııı ı nt~ıkalata ,.e L_onıh·a iiz<'I'': tu .. 

Ayni gün; saat on raddelerinde or
lugah önünde harp muhacil'i kıyt'P- kulak \'erdi. :.\Lrnlay Ri.~arın; n sa-

•incle ihtiyar biı kadın dolaşıy·ordu. aıta _,·azıhanesindc bulunup btı un -
Ôııünd~ bir tabla ta.ıy·ordu. ~ıgnra, nıadıjhnı anlamak i."tiyordu. 
kibı it ve«:ıirc satı)·ordu. O >arada iki numaralı :ırkadası hü-

ı-:ııt~Iİ<'('ns servis bin:ısının ününt' ! onun knpusunu açtı \'C" hiri~ini ~·a -
,:elince içeriyi' girmek is!Prli. i(ırdı. 

NöL,·t~i nrfı'l' bağ'ırclı: - :\l ösyii Seci! .. 
- Alt! .. (Dur!) . - ~,.\'ar'?., 
Fakat ihti\'ar kaclııı öniıııck tası- 1 - Sizi kıımanclaıı cnğırıynr. 

clığı tablayı ·giisterdi \"e bnzıık lıiı· I - Kı>ndi;i nerede•'! 

- Acele b:ı~kuıııandanlığa göllir !. ııc :·:ıpılaıı huc.umlarda hıe bır l:n·'~ ~ 
tcliktir. Faka! a,\'ni zamanda Ie1ıta ı· · 1 • \"C ıı "tnc· "'" t k ı •t ı ı · ·.nırıııi vıt·r<li. ki numuralı cnsu..... ı :--. .ı 1• 0 .\·ıa vu ·ua ge mPmı.~ 
"arıt dakıka'i demektir ki 2 numaralı .' akeı)·ı kurtarm1'tı. 1 
ca~us bunun; bon1ba 15 dakika '4011~ ı· ' · f · akat esrarengiz krzi; yakayı kur-
1 ıı ın iliık etsin. y:ıııi clüğmeri bir tarnıak imkanını elde cd<'nıedi. Yazı-
ııumara;·a ko\' demek isti,·ordıı.> h:ıne rlı~ında ncilıetçi ~arnsla kar~ılas-1 -••••••••••••-•! 
.ı\skl'ri sıgaradan \·e,·nhliıl tÜtliıılPr- (' 
den rnı·s:ı acele ,-er!:. tı. .anı~; sigam, kibrit, almak baha- Sab~i ..., Bumuharrirl 

- 1\.-te 'iC,\' yok b<'rHlc!.. :1~';;~,ı~:nf.:'ı'ttlı~\'.1 ~it~ı;~~ı~:;;~l~~~'.t tuttul HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 
\' e sür:ıtlı• kapuy:ı doğTU .l"ÜtlicHı. O sııad:ı; ıniral!ll· Risar da birden 

ANADOLU 

1',ransızca ile \'nlvardı: 1 - Yazıhunesind~tlir. :-5İn1di :r<'hli ~ 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) - :.\lö;yö !:. Ben muhacirim . ., Ge- 2 numaralı rasu; rmri t<-hlij;; et -

lı;eri g(rhıerl ıı ü-'tıııü düzPltiyor - lıiı'<' knpı; ı nctı. Y:izıhaı;eden çıktın 
mu~ !ıibi biı· haı <'ket yaptı \'C o 'sıra. dıs kapucla lx•Jdi.ı·<'n lıiı· otomobil!' a t-J 
da aldığı direktif dahilinde lınmb:ı;-ı ıı,·aı-;ıl, nw"hul lıir srnıt,• ıloii,Tu aıTıl-
hazırladı. r1;.. · · 

U mumi Neşriyat MlldQrQ 
RAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 

•ıilı c'nıi•,tir. Rı,z,·ei·, bu malı'ınıatın çinmemi bu saltıı{ım sıgarad:ın tr - tikten soıır:t ihli;-:tr kadının )"anına 
ı':t\·ri ..ıarih olduğ'uno.ı. bu f~:ı:ı.tın; min f•diyorurn. Kı:-;n1t•time n1aı~i ol. ~ritti . 1'alıbtsını karı~tırmağn basladı. 
nıilli nıu .. ia.fany:ı zarnr Vf:rcre',: lnahi- n1a ! .. :\-liisaiıdc et!.. ~) nıf'~·:ında .. aatinP haklı. 11anıhnrı 
y ttt• e>!clıığı..ıı Cı~·l·"nıiştir. . ?azik F~ransız nrferi itiraz ctıtıC'· \ azıh:Lnl'~·e yC'rlc~tirciiVi cl~lk:knc1an 

\"a~iııg un, L2 (A.A.J - Jhılu·;,., r!i. lhti.iaı kadına acımıstı.. itibaı·eıı 12 dakika g,·cıııi~ti. \"_, hnm 
czaı<'t;, cıık •eri htıcumbotlaı i.dr se-1 :.\liisa:ırle ,·tti \'C ihtiraı· kadın İci'· ha tam lR clakik:ı snnra iııfilitk cılı• -

ı·i hiıcum fiı,ıiarı l'O hafif g "lıilerdeı -i girdi. c"kti. 
mıiı'<'kk ıı d ı iz iıısa.ıl pro.i~•ini knııg. ihtiyat· kadın •Alman ca·U''U nrn· - Tablayı ııcılı•n ka;ıstıı·ı;"'ıı·.;uıı? 
ı·e,10 nrmi.<tir. J:u proı"nfıı latbiki i- hucl terzi• ireri girdikten sonra kor- Sıgara :ılır""' al i,te: bunlardan 
.,., 17 "''hmı <!olar <nl'f! İl•:ılıPtmek· kuılan: yür ·gi ulmağa lıaslamı~tı. \,a~ka yok! .. 
t •diı-. Basını aldığı emirle aslanın ;i)'.:zına - Biz otlarıyız nıliclı• ! ,\lrlı)'.:ını 

\ ~ingtoıı, 22 (,\ A.) - Tıı' ajan- .;oknıtrntu. para ıwdir ki böyle lıah:ılı sigarn 
•ı 1 :dil".yor: Şüphe uyandıracak her hangi bir :ıl:ılıileyim; 

Amerik:ın aJan Ol'''" cnctimrn:nin hareketi; fo.rnsını ml',l"dan:t rıkara- - Şu h:ıldc•? .. 
20 su batta \<ıptıgı toplantıda Amcri- lıiliı·di. \' .. hir bir is görmedı•ıııı cesa- - On be~ lı•pt:ılık: «lepta Yıı-
k.ı g ' lku ma.\ lıa. kanı .\lal".<.ıl, Pa· rl'tini ha.vatiylc ödc;·ebilirdi. panca hir kelim .. dir. Burada rııı:ı ,.c 

ifik'e ·, hına \"P kara kııvwtkı·'rı·n ::'l!uhtclif rütboli zab itler k<>riclnr- riimlrnln ifıH1"sin gtirc maaa \'el"· 
<lcrhnl nrttırı:ma ıııı istemiştir ıla dnla ırorlnrdı. Konuşlııklnrına mek l:iz•mdır. Hrr beş lt•pta bir nıe-

ı·azıhaııCy~ srirrli. :\1 iralay lli~ar fki bonılıanın infilükin(· ii<: dak'.ka 
bir silrii errakı l'l inc alrnı~. bunları I k<ılnıı~tı. ı·:~ruı·cngiz :-ıntıt ı kadın; mi
ınuhtclif biirol:ıı·a h:ıy:/Je "''nt•kle lr:ıl:ıy R'~aı·ın .'azıhaııedt•ıı a;·nldığıııı 
nll\sg-~ldü. g-öı·n1l•tnişti. ('iinkii nıiralay, yaverin 

lhtıy:u· kadına soı·du; ,1 azıhnm,-iııin aı ka k:ıpusuııılan çık-
- X istiyo!'!'illtı '! nıı~ \ cıntc.•lic~n:ı. spr\·i:.;İıH.' ait bir uto-' 

Elime Türkiy2 nrnmuliıtı s,ım- '"llnlılle lıiıımi,li . 

Ab 6 Aylıfı 800 one: v.ıı.ı. 1400 1ır. 
Yabancı memleketlere 27 lira 

ldareh•neı ikinci !!leyler eolı:ak 

Gündelik Takvim 
1360 Muharrenı 25 

."illll kokulu sig-nrulat'dan Ü(' pal, •t J1 \a~u~: itniİlll..' J!PC't'll \"(' onunla :ılıs 
cird~n1. \ rt• on!nrı zatı:Lliniz.-. "':ılıu~,fr.ı \ ·r·~ etmf'k dt•_L!il, ~·akit g'C'('iı·nı(•k i;-;~ 
g.•lılım. Aııcak lı ıı fakirim!. ,.;;ıttıı\'ını t ;·on çanıı;u; ,1·artıp-ı itirazlara raf(-ı 
hu sıg-:ıl'nlarla sl?'kiz nüfu.:-;hı 1 ıiı· :ıil.· nıf'n :ıtlalnıağu mu,tHffak olanıı\·or~u . EVKAT 
lı~kı;·onını. Dan:ı ayrıca lıir lı:ıh:;i~ \e; . - lleıı fakirim'. -diyordu_ "ro uk' !I D. !!. r 
rir:-.iniz dt•ğil mi'! ' t·ot·uğıını. t' \'dt· actır. ll:1n:ı Yakit ka\·-
. '.\lirala;· Ri:;ar; ,.,•rnp \'Nnl"rlı lh- b:•ttirnw ! .. Sigara. kilıl"it, alıı·-:ııı ~!. Sabah 6 44 Ak~am; 1 7 52 
tıyar kadına sadaka olarak biı· kar .rnks:ı hcııi rahat bırak .. Kunı •knı l'- Ôğle :12. 28 Yat1ı : 19 12 

::;;"~,~:ıin,;~~·:;:t\~ \'~;r:i~•;;·::ıarı lı:ı>kas ı - 1 p-:ıııı ı·ıkaı mağ':ı_ tıc~;;'.~~ !; drcrJ: _ ,,l .. lda __ ıli_·_:_ı_s_1_o __ l_m_•.•.k_= __ s~ 


