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BEHÇET uz· 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

n· ~n senedir lzmirin belediye işleri
p,1 hu rnüessesenin reisi ınfatiyle Dr. 

r ıyor 

iaşe, sevk, fiat, ihtikar 
ve ontrol işleri 

---------
l\1illi şeref ve toprak bütünlüğümüz icap ettirme
d;kçe harbe girn1iyeceğiz, fakat tedbirler alacağız 

------· ·---' 
~KfRI VAZIYfT 

Alman hava taarruzları 
neden hafifledi ? 

Radyo gazetesi ııpikeri dün akşam. 
ki konuşmasında, Almanların son za
manlarda İngiltere Üzerine hava hü
cumlarını azaltmalarının muhtelif 
sebeplerini tetkik ederek bunda ha
va vaziyetinin müsaadesi:ı:liğin ·. zik -
rcttikten sonra, İtalya ve Romanyaya 
bir takım hava bir1ikl~ri göndermiş 
olmanın dıı bunda amil olabileceğini, 
aksi takd'rde, lngilterc üzerine daha 
fazla )tuvvet sevketmek lazımgelcce
ğini söyliyerek demiştir ki: 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

S. Rusya 
İn~iliz 'tayyareleri 

lmanya lngiltere e Çet Uz çeviriyor. Behçet Uz ço
~t~t hast,.alıklnrı mütehassısıdır. Bu 

0 

1 nrla belediye "şlerinin çocuk 
r:uncağı olmadığını ve önünde yan· 
ı/ş Yıkılmış bir şehir, işe kifayetsiz 
hır büdce olduğunu bilerek bu işi 

iı<tihdnf edilen mnksad ,.<' c:dı<ıma D • 
Ml'\ zu l.ll'J lıurind~ C'ZCitnıle •;ti be· enız 
yaııatt:ı bulunmuştur : 

teslihatı- N -Hava uvvetle-
llfnrmayı Üzerine almış bi~ zattır. 

alt Şe başladığı zaman bu ağır yükün 
ed ın~nn nasıl kalkacağını _ itiraf 
iil~7k kı" - hepimiz düşünmemiş de-

Hilivor-;uııuz ki. biittııı 'l1 illet
lcr ha. p : l'Ut"'biyh• kudret IPrini \'e 
milli kaynaklarını ı-on \'e azamı had
dine çık:ıı·mı~l::ırdıl'. Bugilnkli harp -
krdP cl'phC' ile crplıcı gerisinin nyııi 
der celi<' miihim vazifelc>ri vardır. 
lktı:saı.li f:ı:ılivctlcr ~ilsilesinin nC'\':l
mı. dC'\ lC'tiıı tanzim edilmiş bir mii -
dnh:ılcsh it' mümkün olmaktadır. 
!\I illt'timiz harp hn !inde dl'{rldir. 
l\Iillı ~;.1ref \'<' topı ak biitiinliiğ'ii mef
humları lıizi ich:ır rtmC'dikçe lıun -
d:ııı nıuınkıin ıılcluğ-u kadıır ir 1 iıınp 
t.>dt>cPğiz. Ancak diınyanııı karnr..:ız 

nı artırıyor reye r· i artırıyor 
ORDUDA 1858 SUBAY VE ERE i lk 

NiŞAN VERİLDi. TERFi
LER DE YAPILDI 

saf tayyareleri 5 - 6 Yunan tayyareciliği de 
b··H.~tt8. gene itiraf ederiz ki böyle 

uyuk bir itin -sabık- genç ve atıl -
Rean doktoru, bu ağır yükün altında 

:Zec - · · n cgını zannederek hedrolacağı -
~ ~hmin ettiğim"z bu enerjiye acı -
d'a lan rnen'inefs edememiştik. Şim
k~ ~şekkür ve takdirle ifnde ederiz 
a 

1 
ehçet Uz düşüncelerimizde ve 

,:•nrn~Iarırnızda aldanmış olduğu -
k'kzu ısbat etmek auretı"yle bizi ha-
0

1 
aten (mat) etti. Aziz doldoru ve 

~nun mesai arkadaşlarını memleke
e Ve şehir halkına karşı her gün bir 
• &er Veren aürp11:2lerle karşılaştırdı
~ndarı dolayı tebrik etmek borcu • 

\l:zdut". Biz de bu satırları bu sük-
r-an borcunu yerine getirmek .için 
Ya:ırnağ 1 bir vazife bildik. 
k Va:zifelerini hakkiyle ve muvaffa
v 'Yelle yapan vatandaşlar takdire 
• 'ht~tvika layikdirler: Hatta bu gib · 
i;ti~Y. tl'b.ri takdir ve teşv.ik milli ve 
rna 11 ... aıd ır vazifedir. Eğer böyle ol-

.. y 1 d" h k" . d . Yasi . . unyanın er oşesın e aı-

Ticaret Vekili Bny Mümtaz Ökmen 
Anknra. 2 J ( Hıı u ... i mııhalıirimiz

<ll'n) - Tiral'et \"{'kılimiz Bay ~liim
taz Üknwıı. hugüıı ı\ıı.ıdolu :ıjansı 
ilf' matbu:11 mlimf'~s:lleriııi kahul 
edcı·ı k i:!se mb~te~arlı~·ı \'L' m ıht .. ·lif 
yeni ll;.ı kllııt hnhkında ı>oru l:rn -ıunl
len' mn!Gınat \ crmis ve bu teı-kilfıU:'ı 

::\lo kova. 21 (A.A.) - Kızı!ordu
nuıı tE'..,isinin 22 inci yıldönümü miımı
S<'i-l('tiyl<' Sovyet ordu~uııcla 1838 ı:ıu

.fDEV AMI 4 NCU SAHtFEDE ) 

hali "e \'nziy(!ti hükıinwtiıni~iıı dC' Hı•tlerı·n 
bu snhada tt'dbirl i lnılunı'ırn"ını icn - nutku 
bet timi<' ktNlil'. ı 1il kGnH•ti gt>niş sclfı-
h i~·ct l cl'le icçlıiz ecll'n milli .k?ı·ııı.ın!a Tahtelbahir 
kaıııınu. l.>ıı icabın hiı' netıccsıdll'. 
flili\'Ol'slllhlZ ~i. cihan ticareti, bir ve Nisanda 
çok. ınill tlcr içiıı olduğu g-ibi bizim 
içiıı de ) arı y:ırıya inmiştir. Bu se - derecesi oi 
lıeple mt'mlckette ıniistehlikler art -

harbi, l\1art 
en yüksek 
bul acakmış 

mm bulunu~ or. SN·be~i nıiilıadcle, 
::crbcsl piya~a şimdi tiearcttc 1ıii~ iık 
rol oynamaktachr. Hiıdisf'lcr "'ebe -
bi.' iP bu ticaret şnrtlarıııın daha ağıı·
lııımınl. rı nıul1tem<>ldir. t te buı•u. 

Bu yll 
-Devamı 2 nci Sahifede-

§at" ' ı~tırnai, insani büyük 'şler ba
rne a~. ınsanların heykcllPrİ görüle - Londrn. 21 (A. 
na~ 1' Büyük adamlann hatı:-aları- A.) - • Iiı..;takil 
kat arşı Yapılan ihtifallerden eser Fran ız ajaıı"'ı bil

Tazyik bile olsa lnrını durdurmng-a 
kfıfi gelecek mik
\nl'dn lelfıkki <>t
memeklc bı>rnber 

Kat 'f neticenin alına
cağı yıldır 

---x---
bu ~n:ıdı, Bu satırlarla Behçet Uzu dirh or: Atina •iyR~n için heykeli dikilecek bit' şah- Alman \'1.' !tal
buİ olarak takdı'm etmek niyetinde r:ın rad\'lıl:ırı. lıi
et unrnıyacağız . .Fakat şuna işaret ;.er tekzİlı \'C'l'mis-
le;eden de geçemiyeceğiz ki hu be- lerdir: nıı tek- A la boyun 
lo 'Ye reisinin eserlerini, başarılarını zil>l<'l', AhYlnn~·a- S 
ııar~nlarınuz bizden ziyade bir has- nııı İtaiy:ın - Yıı- • k • 

Y unnn i-ıtanı mu
harebe harici kıl
mak iizerc kunıet
lerini ltııly:rn lmv-
vellerinc lrntmnk 
i<;in kflfi bir h<tha-

NYetle takdir edecckl~rdir. . nan muhn-- ınn•ı. eglJ mıyece tır 
e • 1 ası! etmesinler ki: içinde gezıp na ııiha\'C'l \'PrınC'k 
k~ e.ndıkleri koskoca ( Kültürpnrk) ı 
•. llrıırı vücuda getirdiğini soracaklar içııı Atin:ı l1iıkl•- ALMANLAR, EDENiN, VEY-
ye şu met: lileı·ind0 h ç cevabı alacaklar : 

ne ol:.ırak tel<1kki 
<'dccektir. Uitnr:ıf
ların kanaatlerine 
göre. Alm:ı:ı \'C 

bin tanedir Italyanlardan üstün 
Londrn. 24 (A.A) - O!.><ırn t'r Loııdra, 2 ı (A.A.) - Arnnvudluk-

gnzetesinin lınvacılık muhabiri, kat'ı daki ııon hava muharebüleri, Yunan 
haberlC'r vt'ren l>ir menlıadan t' ldığı ııan arl'ciliğinin kat'i üstilnlüğünii 
malumata dn,·aıı:ıı·ak Alman ilk "laf \'e C'. R. 42 tipindeki m·cı tayyareleı·j 
t.ıy) ·ırc:ll.'riniı; fı-G bin tane oldu - de dahil olduğu halde llalymı tnyyn. 
ğuııu bildirnıcktNJir. l\1uhabı." gö- tt'leriııirı ı>l'k iş<' ynramadıklnrını i!'l
r<', bu tayyareler ağlcbi intimal b:ıt l'tmiştir. Filhakika son 11 gün 
3000 d"n birnz fazladır. Her nevid ıı znrfında 1tııly:rnlar 40 avcı ve bom -
Almnnlnrın mevcud tnyyarelüri bardıman tayyaresi kaybt'tmişlerdir. 
::!5000 k:ıdnrdır. Fakat bunların mu- Loııdr:ı, 24 (A.A.) - Hnvn ima
harebelerdp filen kullnııılncak mik- lfıtı ll{IZırı Lorcl Bivcrburuk diin Ka
tarla nlflknsı yoktur. Binaennleyh nndnda beyanatta bulunarnk d{~nıis-
ilk !'laf tnyynrelcrini 5000 olarnk na- lir ki: · 
zarı dikkn1e nlırsak bunları şu Rtı- - İhtiyat kuvvetlerimiz artık esas 
retle tnsııif etmek mümkiindür : olmaktan çıkmıştır. Şimdi yeni ta:r-

l'zuıı mesafeli tnyyarelC'r 1500 - 'are rnodl'llerine ehemmi~·et veriyor, 
ı 600. nvcı taynreleri 1500, pike bom- dulıa uzun mesafeli ve mühim clar-
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ecip v ins?ni hare-
ke böyle olur 

P. M. T. Anonim Şirketi, Sosyal yardım işlerinde 
harcanmak üzere vilayet parti idare hey' eti 

adına 26 bin lira verdi 
Parti Vilayet idare ht'y'eti reisi B. le 'Y'rnbu, :son tC'ma netice~ ind", l'ar

~lustafa .Münir Birsel P:ımuk mrnsu- timiz adına nakden 26 bin lira \'ermek 
c:at Tiirk Anonim şirkt>tinin öt.denbe- cr'b' \'tık ek bı'ı· .,l"k h k tt ,J · ı k . · • ,,ı ı ı; " a ·n \'{' are '<' e ue l'I mcm C ·ette hayır \'C JÇtımaı ~·nrdım r 

me~elelerindc gösterdiği yük::.C'k insn- bulunmuştur. 
-:. Doktor Behcet Uz! biı: taz\ i~ '::ıp•na- VELlN PLA-NINI BiLMiYORLAR ı:a!yanlaı:: M,e~ak. 
l<uJtür k · 1 d b h • dııcını b.ld•ı nwk'- :;,1-;ın olmts1~ IC' ,. l par ın gazıno arın a, a - v · t _, lı' 1 1 ı ·ı 

, nh·et duygu \'{' şuunrnn giiVC'terek Pnrn. Partı -emrindeki hima,·e he-

... e erinde J d f iti ı t 'CJ't· nurnda U~\:111 NlihJigİnı:> J,;Oll'. ı lllllllll~, \'Pli il" H\'1'1 ma O~ )1 Ce-
rı d , pavyon arın a, aıı a a - . · . l .1 • • • • . 1 . .. f,·ık·.ıt 

n a, r:ıüzel ve temı'z hnvalarında ve hoyl lur tl'.,zı Jın m:ın:ı~ı, A!mw1ya- gını < usunmu-., . 
l'tıarııaralarında dolaşan çocukları mıı boyl<' lıır _ l,..." ııbu.-ıuıı ahn.nwte ~anlı:; çıkmıstır. Alm:ıııhırııı Dlıl7:ırıs-
ll\ı.z Yarın mutlaka soracaklar: mahkum olclııguıııı t shnı etmc~ı ıl"'- t:ınd:ı ~ 0rlcsmeı•~ r:ılıf;ma.ıın. Yuna-

- Bu eseri kim meydana getirdi? mektir. . • " . 1 nbtaıı - İtnly:ı :ırnsıııdaki hfll'lır knrı-
Alncakları karşılık şu olacaktır: Lcıııdr.ıcl:.kı \ ~ınnıı .m:ıhl 111 ı·ı: ,\~- ı-aca~ınn bir ckl'ldir. Fnknt grrf'k İn-
- Doktor Beh et Uz! nuın\':tlllll tnz~:ıı,ı \'ııl\ı ol:-::ı ıLı.h: .~lı- , ., .. · .· . . . ,' . • ,,...k 
- K d' ç 1 .. ı · nl •tinııı lıO\ un Pımws 11ı, ını- j.,ılll ı 11.ıı ıc ı,\ <' ıı.ıt:ıı ı I .denın. ~f'ı .. 

a ıfekaleye asfalt yol yapan, ıu llln.U l' • . • · • , • ı · ı . \1 . '' . 0 raya .. 1 b" • k K 1., 11 o'm·tdıırını bıld:rnlC'ktt> ıclıl r !\1- <.« ıwrnl \ \ \ lııı p .. ııı aı ını , m.ııı .ıı guzc ır gazına uran, ar- l'•I • ' ,.. · • • 
••Yakada Yıldız gazinoııunu vücuda maıı\'ıl, lngiliz hıtnlnrıııı Almwı Mrltı· lıilmi~orlar. 
Rer _.....:..· -----------------e •ren, güzel kordonumuzda, a5rın 
.,n RÜzel otobüıılcrini işleten , ( e ili) 

ral·n h .. · · i'l.) avngazı muesseseıunı satın 

ih~rak şehrin büyük ve modet'n bir 
•tı 'Yacını en ucuz ve muntaza~ bir 
~~ett. · karsılıyan ve hiç bir lzmir 
~d ~dıy.-. re isinin g\ .. meğe cesaret 

ernediği yangın harabelerine gi-

(DJ.:VAMI 4 NCU SAHİFEDE) -------- -

Sofyada Barda 
geçen ha ise 

I 

Yunan ..ıskeri mık:,·yc k:ılu 

Arnavzıdluk cephesinde AFRiKA UAREKATI 
• 

bu miıe<::sesc ill' tekrar bir temas ynp- yeti hbabına girmiyerek doğrudnn 
nuş \'C bu tPmas cidden biitüıı Partili- doğruya P:ırtı turafınd:ın, fakir mek
lel'in V<' hlitiin fzmirlikrin ~nkclirlc teplil('l·e ,. çocııklnr:ı. hagta i~çilert' 
mıacnkl:ırı gii7..{') \'C kıymetli bir nc>tic • 'C' onların y:ırclınrn muhtaç ail!' Nine 
\'ermiştir. tahsis olunncaktır. 

Pamıık .Mrn"iucat Türk Anonim sir- P<ımuk l\fonsu~ıt Türk Anonim Sir-
keti, so<:yal ) nrclım mevıııu ilzer'ncle ket ini, idnrc c d<?ııleri Partiye Ye clo
h r ı; 'n<' P.ırti k:ınahııcl:.n cloğ'rııd:m la~ ısiylc onun el ıız:ıttığı yaı:dım sahıı
dovı U\ cı h:,,,·ır ;:-i1efne sarf(' l'lm!'k laı ınn knrı.;ı ı•öst:<'rdiklari nl:\k:ıdan 
ilzc>rl' 4 bin :irnlık p.ırça kuma-; v ı"r-ı dola~ ı hnrnrntlt• \'e snmimb eti,. t:ık-, 
di. Hu srne, ayni hnmiyeti göst rm!'k- dir el rı1.. 

J:~ırl i 11, ~ 1 ( !~X. ~itle~! it l~r. 2 ı şu- 1111 nııııııı 111111111111111111111111111ıınıı111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 
hnl 1 !'120 el{' ıın:s,\·o,ı:ıl s..ıs) alist p:ı. • ti..:i 
, rogranıının 'lk rl"f1 ila ıı ~ ı c.ci·1~;mıı 
""'ııın:ı..; lıetı) ! rnı;iın ınl li de .M·ı
n •1 ,' ı,, .. nııtuk ır: d '.\ kmi~t r .• 

11 'th I'. ) zııın:.nki Aın fiil~ <'il" si:· .. -
"I \:,zh tiıı hatıl'!: t"l,tan \ · \'cı· .... ı, 
mu:ıh,dl-;ini siclılcl!c 1 ıı .id ~ 1 d'k 
ı;onı-. ..• rıı"',\'Ollal ı;u".' al:ı;t part is ıl, 
F: !>li ·t prırti-ıı aı·:ı:-iıııclaki ınti-ı.tb(h t 

n:ı ''lll'İstiı. 
II t I', ,;..; :. )fıl : Ml:-iy:ıl' -;t .\ ltp,ı ' ·ı 
•Of,\ AMI 4 Ncf) .'-.AHlı-flH 

Gök •• z o e 

4merika elçisi, kendi
sine kadeh fırlatan bir 

Alman askerini 
yaraladı Yun nlıları 

fi • •• ye• gı Z er - Ciin\in bir çok santlcrindr ba ıını-
zı kaldıran•k göklt.•re b3k y,,ı·u'; 

lıı Sof~·a, 24 (A.A.) - 'ofy.id:t cıı- 01• taarruzla 1 Sa• vaziyette teyynref .. rimizi ruhumuzu doldum·' 1 
I· •ll'tc i g<>ca::ıi bir kal.ıarcd, \'ıtı..ıı bu_ı ı bir gururla s"'yrcdiyoruz. • 
:-'~ 11 \•• Amcrikı. Orta t!lçisi ;1 • •>:ı· N'a-

1 
Yurd un emniyeti, go~,,. uçu .. clunıı. 

~
1

• J{rubunu da mcdhaldaı· eden hfıdi-ıe Bazı ltalyan tayyareleri İ tcı lyanların ilt:s ak r.O~<- muz tnyyarelcrin k emiye t v 0 kt>vfi-•ıkkında Ortn içi ,;u be\ ~ııı: t la bu- yetinin knbnrmaıı ı il,. muva:ı:idiı· .. 
•t rınıu ·tıır : . 1 de dÜŞÜrÜ}dÜ taları azaldı Havacılığın bugünkü harp içinde ~Y-
ı'-1Iı1dbe, mii ssiftir, f.ıkat ba ,k:ı tiıı- nndı fr ı rolün ehf"mrrı'yetini, h er Türk 
lıı ~·nııamndını. Orkc:-ıtr:ıdaıı !\C\ rliğim 1 • vatandaşı anlamıştır. Onun i ı;indir 
,la~ç:ılarclan biri olan Tıppcrr: l'JJ 1 ltalganıar Florı·nagı lngı·ıı·z taggareıerı·nı·n ki. yalnız tayyarelerini seyredip haz ~ htcdiğim znm,ın hir ma~adn to11Jan- 1 ve gurur duymakla kalmıyor. Ayni 
\· ış olnıı Almuıılar buna itiraz etmi-. t f 1. ı· d d d 7amanda ona el uzatıyor, ondan lıiç-
f (! bunlardan biri \'Üzüme bir kadeh bombardıman e tiler aa ıge 1 e am a ır bil' şeyini esirgemiyor, çoluğu, çocu-
ltlatnııştıl'. Buna mukabele eci!'rrk ğu 'le, her kanaldan ona yardıma 

hıUteca\·izi ~ Uzundcn yaraladım. 1 Londın, 24 (A.A.) - Arn:ınıdluk l.JOndr:ı. 2t (A.A.) - • ·acrobiden kosuyor. 
Sefi~·ıı dipıomatik tcdbirJ.c1·0 nıi.ı- hududunclnkj Hö,> t<'r muhab!ri bilrli-

1 

Londradaki .ılabin'tli mak:ımlarn gt'- Verelim, dnimn 
~cruıt ni\'etinde olmndığı IJildirilmck-1

1 
riyor: len halı 'rler<' gor~, İtalyanlar, İngiliz bir m"llet ola hm. 

Cdir. • (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) (DEVAMI 4 NCO SAHIF~DE) 

verelim ve uçan 

** 1 

' Paznr günü Halkcvi snlon!arında, gerek Halkevi, gerekse kız lisesi 
korosu ile müzik kolu ~rkestrası tarafından verilen konııer, muhitte çok 
büyük laledir ve alaka ıle karşılanmıştır. Hnlkevf korosu, muallim kom
pozitör F erid Atrek'n idare&inde cidden çok iyi hazırlanmıştır ve bu 
teşekltülün gittikçe büyümesi, memlekette esaslı bir ihtiyacı karşıhya
caktır. Bütün dinleyı'cilcr, koro hey'ctini ve onu yetiııtireni takdir et-
mişlerdir. • 

Kezn, zengin bir progrnma ve bir kısmı klasik parçalara istinad eden 
kon5er de ayni muvaffakıyetle verilmiştir .. Bu meyanda Türk san'nt
knrlnrının eserleri, lezzet ve zevkle dinlenrrl tir. Yukarıdaki klişe it-
mir H lkcvindeki ihtifale aid üç intibaı te11bit etmektectir, ' 

• 
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·RADYO GAZ ETESL, 
' . . .,, 

fHALI< DİYORI<İ 1 . .... -. ~· 
1 vu !r nı mez u· ta 

:ı.ar. r!an 
Ttirk - Bulgar s• t• • rik. 11c de meydaı Biı l\,triımız l/lı.liri~ ...ır: 

mü~rek })cynn- 1 yase JMIZ Ve okuma bekleme- !:'irı.ıkleı koytindc Lazı nhı-.1.ır, 
namesinin imzası- mck, dürüst hare- ta\ uı.larını bnsıbo~ bırakm: kın \ c 
nın üzerinden bir son anla~ma ketlerindcn mıhı bun.ar. m ~zrmıl!ı. girt>rck. z.ır .. rl: r 
haftaya yakın za- y siiphe etm 'mek lii- 4'~': ını>ıdt>dırler. ~ırai. a>ınyış __ k.ı rnnu, 
man geçti. bu lx>- zımdır. lıuııu menedl'ı·. l'\ e~fı~ et. ko~· nıuh -
;)annamenin Bal- 1\ll"}l" Ş f 18 l ·· k" Lonclra r:ıd\•o- tarhv.ına ve bekcilerl' bild ' r"lcl"gi 
kan Ye cih a n sul- ınl ı e ın yı once ı unun bild:rdİği- lı ld bi. netic alı~m:,ll~ll~tır. ı\lıl -
h u değeri hakkııı- veciz e) e rİ ne göre. Ha ,.;C'in.' l • d ı+mn n: zarı dıkkatını ce bede-
da çcşid çeşid şey- \Tekilimizin ht>\'~1- riz. 
ler söylendi ve ya- ıuıtı. Loııdrada 

0

ga 

!~![~~~ b~~:n~~ışm~t~ Bulgaristanda Almanla- ~~~ ~~j iyf~~·::~:;~;. Akhisarda 
yı farkında olmı- lrn~uıe getirnıiştiı'. 1 

Paralar zarfa 
maksatla konnl 

Nüfus dairesinde bir 

ne 
ştur 

hadise 
N iifu u müdürliiğü knleın şd Bay A~ah vekalet e mrine alınmıstır. 

Sebe bi hakkında yapılr.n b,'r tahkikattır. Ya k a şöyle olmuştur: ~ 
Değirmenderc nnhiyeııinin Snncaklı köyii muhtarı, Mustafa adında 

b ir köylüyü nüfusdnki isiı i sürat v~ kolaylıkla intaç e tme si için b ir me k
tup yazara k nüfus başkitipli[ "ne göndermiştir. M ustafa, ayrıca Lir zarf 
içine beş 1ira para koymuş vı..• ötürüp ni~fus başkatibi diye n üfus me
murla~ı!1dan Bay Ahmed e vermiştir. Bay Ahme d, her ik i mektubu a l -
mış, bırındc para bulundu •unu görünce d~rhal nüfus müdürünü h abe r
da r etmiş v. n ihayet hadis,., ''lnyete aksetmiş tir- . Köv muhtariyle M us
tafa adındaki iş sahib i ist icvap e dil mişlerdir. H a hkikata devam e dili· 
yor . 

QADYO 
BUGÜNKÜ PRO GRAM 

~.00 Pı·ogrvm, 8,03 Ajans h· IJ 1
; 

lu·i. 8.15 . fu ı 'k hufif progrn n (pi 
8, J> 9,00 ("\' 1 .ulıııı - '11.: me>k ı,ste~ · 
] 2,30 lll'O 'rram, 12.32 ~füzik : furk: 

yarak yanlış V(' rın naptıkları harp Bu radyo tereci- KÖY ' YOL VE HALK EV 
kotü tefısir edenle- !I tltide diısenleı it' bu 1 1 
ri de gördük. Hat- hazırlıg""'ı bt-yanatla h1kika- FAAL YETLER T. .... v ı o • • • b f 
tı1 bu vesileden ti :ınlınıcakl:ıı·rnı .\kh· :.r (Ihı u.:<ı) Ka~ m·ı wrnı- IC8 '"eCL e [) ,:=_m JZl!D eyana 1 
faydnJanarak pro- bildirmiştir. 17. n. \ Hiknwt bozuk ol. il 1\0\' 

ÇL pin d.ır, 12.~0 Ajan" hab •ı rı 
ı 3.05 \1ıızik: Tiı kçe pl{ıklnr proı,!k 
ramııı devamı, ı 3,20-14,00 Muzı 
karışık program ,(pl),18,00 progrı.ııı1 

18,03 .:\liizik cnzband (pl) . ıs:~o ~ 
nuşma: ( çiftriniıı saati), 18,45 ~fÜZ k 
ziftçih"n san i _ karndeniz ovun h : 
valnrı. 19.00 Müzik: Amar J(unrıct 1 • 
I 9,:rn Ajaııı-ı haberleri, 19,45 ]\fuZ~ 
Rnd) of: ... ,1 heyeti. 20, 15 gazel i. ~ ~ 
15 Mulik Radyo küme hejC'ti- J:la..;ıl 
program, 21.30 konuşma (Hu ktı k 'J 
mini yayma kurumu adına !{ocnc 1 

mcbu;-.t Selalwitin Yargı : De\•let ı·: 
bıta"'ın. kar .. ı boı darımız>). ~ ı .4·1 
.Müzik: Rocl) o salon orke tra ı ( \'~1 
onist . • cip Aşkın idare. inde), 22.· 
.\.jans 'ıaberleri, 22,45 Müzik: Rııtl· 
\o saln ı orke..,trası programın dc>

0
,·;1) 

pagandalnra girr- Harp ba~ladık- pot. rnıınm.;:l atınııı ~oluna k )•ll'l, ,
1 

( BAŞTARAFI l NCI SAHİFEDE) lerdir. Kurul:ııı ticaret ofisi; :dhHlfı.t 
Ş<>nler de oldu. Mussolininin nutku ne tan .sonra •ızt:n za- ,.;, hıhıı:-.i bir talimatname ha~ı:lat- .çindir k", hukt n ·t, -ı .e iı:.iıH' <>ah H' ihrac,tt n meşgul olacak, halkın 

M uhtclif tefsir k ? mmıdanberi J,1>r•- mı., t tbik icin nuhiyel<'re. nl.ık .. 1ı ·UrPıt.: miıd .. hal Pd r.d: halk ın za- j]ıt;.\ aeı olan maddeleri, dc\·I r nam 
\"() tcYillcr karşı- a is yaplz · di tabiri\"le ""ul<lit d'ı.wr tlairc .<.'re gonderilmiştir. ı urı ih.i~ ~ ç.nrnn kendi eli~ le tanzi- \ c he; abına bu ofı ... idh::ıl edt'ccktir. 
"ında bunun mm- etmegi ınu,·afık Haf anın muan Pn gtinlt>rincl · kc)\ rtı karar \ ermi,tir. JHıkiımt' tı ·a _ Bunda da üiccarlarımıza genıı; bir 

l11, 2;~.no l\füzik danı:: müziği Jl 
23.20-_ ~.:JO Yanııki program \'C' kil' 
pa nıs. 

na mı bir kere cin- M ,. • t t k" goren Mussolini lcı den gel cc•k j1'0 talar ayni gund, fınd ııı hazı. lanan \ c ; ük,..ek t,.~clike "aha da çalışmak imkanı vardır. Bıı 
ha belirtmek için USSO 101 a eı e ı kes d.. b. k . k 1 1 k tücca! ı::ı.rınııza azamı kolaylıkıar ' ' 'I - un. ı.r nutu sor- m . f'ldeki po-.;t. ile deği;:.tiı·· ere· ı ıktir: n .N ~ ı. ·arnrnamele.r lC' ır \"t• ro:-.teril?cektir. ZABIT "' DA 
l'lus gazetesinin 1-cmışt.r. Mus5o~ı- re mi \ ' hu,,u-;i mektup, gaz· " \'ı - ıl:>n ed:lmı:.tır. Hıı km:ır11tınıe \ e .rı 
bir muhabiri Hn- taneıerı· Hı"tlere çıkart- ııi, Jrıgilizleri•1 Bin air 'Jltll !'Ünü ~Liniiııc k<h Hiniin Iİn(' :;tntüleı maksadı, nızuhla gö.,ter - \'ek!, lwranHtının ııiha; etinde · ·-·- --- · -·-·-·· 
rıcıye Yekilim iz gazi zaferin: İn· tıla'lm.ı 1 tewiıı olunacaktır. mt>ktNlir. Muhterem B:ıı:wekilimiıin rıH'ınld tin muhtaç olduğu m'lrldele. Bıçak ta§ıyanlar: 1 Şlikrü Saracoğlt' kar ederek İta'yan Biı· ı. r ~eneclen beri tamir rlilmi- Bit; ü!~ l\Iillec. .. Ieclisi kiirı;ü.iündeıı rı stok ·apark n ihlikfırla mürndel<'- Kilit rparkta lHi-,e~ in oglu Abd 

1 

nu ziyaretle müta- mak istigor k~nini hZJeıyıişt!" H lı l\I, rmara volunurı bü.-•)üt<iıı ha- beyan buyu ·dukları gibi clcvlı:t, hal- nı dt.> ("'1 (' lıuluııaragını soylC'mi .. \adiriıı üzt>riııdp \'(' Kcmt>r<le u:ııııfl 
ll'll!mıı sorm:.ıştur. kı, bu ela 1t~1h·m1- rnn olnak iızer' olduğunu )!o ren kın zaruri ihtiyaçları üzeıind tecl- f'lzla iht;\ 1 • olarak bir nınlın piya- han' .., ık ağında !\f chmt>d oğltı :Rııh· 
H a r iciJe \'~kil!!.'li~iıı lıu _hu~uo.;taki ~e- 'ar iç:n luzumlu ~ir şeydir. . . 1 a\ m ,amımı7: g~rek bu.~·oluı! ''e v_c·: l..ıir a~nı.1ğı Juz.umlu gormustılr Run ' da .r·.hdanı. ),ar .ısın~.a -~~~-k :-;atı~a ide o· er bıçak bulunmu . z•ıbıt 
vanatı, bugunku l.;lu ·ta ıntışar etmış-1 Arnnvudluktakr ltnlyan harbrnın ı k"" L. , m , "mınde g.:ıııp, gıtnw ış. lar 't) ct>k, l ıyecek \ e barınarak • rzcdıl nrc• fıallerın du"tugu de g-o-ı c·;ı mü ... :ıderC> edilmistir. 
tir. [Beyanat dünkü gazetemizde ne~- muhteş m \e tar ih e geçecek parlak npk mı -,kulfıt, uğrırnn Yay ak;,· na- ihti) aç nrncld !erine aiddir. lliıku _ 1 iılduf!irnü anlatmış. buguı,kii ,lrt - Te h d id: 
redilmi.ştir.] eyler olduğunu soylemi~, iyi gtııılerin l \ ": olunun rnıdy<'li bir ~aporla met j,,+ih:-.nl ve :stok işlerinin l<'min ı~~r dahilinde idhal '•dil~.11 m, d~e!e- Kah m:.nlar mahallesinde Rcc, 

Tü r kiy.enin harici iya.etinden \"eh- gelec~ğini vadetmiştir. Mussol!n!, Yu- \ ilfl\d• bildirılmi· ir. \'e te\ziin ı mak.:ad:t kfıfi görmii4lir. rP' mı· ·al•r ııdP de ııcr •t ' 1 nın 1 >ğlı R cep, Ali oğlu Burhan'"~ 
medenlcı', sözünd0 n sapacağını ::s.:ınan- nanistaıı \'~ İngilterenin kat'i zat<.>l'İ lll·J ki yı>lun biran ev\·el \'n ))}illa. \'ek"I. bu arada tuvalet eş~ a >nın o artmı-; olduğunu, nakil \•e sigo. la iir- c 'I• kı .r. ı Fatma ev nwsele~irıd 1 

lar, T li r kiyenin emniyet ısah alamıa k:ızanamıy:ıcağını ifnde ederek Alman- ıııı i< •ima h.ılindP bulıın~n :\faPi"n kad:ır t henımiye>li bulunm.ıdığını l'Hlt rinin rll' yük:-.e!miş bulunduğunu :\1u:;taf.ı oglu İbrahim ve Hnlil }\ı 
)nbancıların pklasma~ının, onun ka- )a usk ri kudr-0tini övmüş \ '\! rıııcian umumi m cli-.iııckn 1Jiz de rica eclt> ,ö~ lemi~. misal olarnk <la IJır) üz bildi.nıi:tir. Ceni\· \"i tehclid etmişlerdir. 
rarını gevşctec"ğini hnyal "d"nler , çok seder beklediğini söykmişt"r. l'iz. •uvaleti iein ha ka yerleı de 2() mad- Kadın yüzünden: 
\ 'ekilim izin bu be.}anntı knrşı ındn Amerikanın fngilter<:'ye yaptığı ~ardı- H:ı 1 vimiziıı goı-.teri kolunun tem ele kullnnı ırk il bizde buna m: ddt> - oıc· E c i . Ke~cc il(•rde menzil ı>okağı!ll ~u. malı frırl,ıncla olnuyarak yanılmış- ma rağmen lngHter nin galip ~»elemi- i, ett""•' Belkı..:t ,tcllı piye-;i c ,,J ·ıl 'en ·mkiin ılm .. dwını söylemı" \ e R EM YETLERE ORNEK Muttnl'D oğlu Htisi'y:n 'f' md. • 
!arsa fikirler!ni ta. h ih etmelir\irler.

1 
~t>ceğini bildirmiş ve bu nutuk. llerhal 11nlım koluıı.ı <:ph ~e> varidat • •niıı drmi ·tir ki: İzmir Balıkçılar cemiyeti. B,ıhk .ı Emint rnclııı m sele inden 1br. htll 

Hele bizim için her şeJ cleıı mukadde:s bir takım akisler hu..:ule g~tirıni tir. •tmiq; bumınln askerlerimize \.: ı•· ık - Fak,tt bu sö1.h•ı·imclcıı b ı gibi tışlnı ınclaıı J uzd bir ni~betind liav.ı oğlu ·rmiyi bıçakla bacnı.rınd· 
ulan toprak bütünlüğumüzün müdafaa. t:ıu., gazetesinde Mümtaz Faik Fe ~Nli\ 1 r almmıc;tır ;-.n+ışlnrdn ihtikara meYdnıı \ Pl'c>C' ·- kurumuna, Rnlıkh:meye getirilen bn- \'nrnl rn:Jarclır. Suolular tut'l 111~ .. 

sı hu"u unda her taarruzu iliıhla kar- :ıiks nutuk mlina.:.ebetirt~ y.ızclığı bir Sı"nl v.ırdım kolunun kaclın az.a. yimiz an'aşı~ma ın. Hüktımct, 1•tt ı<- 'ıklard:ın da hkm ba.~ına bir lrnı·uc; tur. 
sıln ncagımız hakkıııd,ıki Rözlcri. çel'k makalede diyor ki, cl\russolini. bu nn- 'l da ' ı.:Iık hediy' toplamak . ·iıı r 1- b; mudclt.>l<.'rdr de mü hik ıllmı - Kızılay }:urumuna tcbe?rriic kar"t \'N: Karı-koca kavgası: 
bir cümledir . IHz ) okl;:nuı. ıııı müııf rid sullı :m •vzu clrn ge' n ~.ıyreti \ apmakLad r. füı an IHtrı ciirüın addeder. H r taraf- mi<: \'e bu k.ır;1l'J . cndt'rdeıılıt:>ri mıırı- İkic1. melikle 8!37 inci o.;ok.ıld 

Bulgarbtaıı \e Turkiye. barm ko- olduğu :-.ırada ve belki de bııg-u'1le,.dr nıe ai et'ct>sin<h• on bin p:11·racl.ın ta bu gibi maddeler hakkıııcb 1rnl - .ızamaı t, tlıik C'lmiştir. C'emhe•·n bu J<Rm' ğ'hı l\fehmed ve kaı•ı..,ı SC'lı 
rumnk için kcndil r ine> gtivcııiyorhır. baı.lıyac::ık Alman hnrck ti hal's ıııcln zi ad· ,..,~: toplanacaf•ı ümicl c l 1- kımızm hükünıl't teşkilatını halı(>r- uretl~ iki 1-tırum.ı nede Japtıfrı tt'- ır('5:m zlik yiizi.ind ~n Lirbir nı ıl' 
S.ıminı ı iki komu, fırsat buluncn bir- lt:..l~all mill"tiııe kinin \·ermek nııık- mtkt cl.ı·. lar \e ik •• z eımc-i]: zımdır. iht?kıı - btrrü nı"Kt:ırı 150 liıa\·a balig 0lmı.h- mu<:\ t.ıRln yaralamı~lnrdır. 
lı rinin "lİni ıkt ı hıl'. Sözüniin eri ve ·adi) l<> \ apmıştır. Kinin el<' aC'ı 'ıir ~ '). T ı · sonuııdn tPbdil C'dilen n • b rn ka -ı iddetli c:ezalar kon mu tur. tadır. . ı Sar h ş luk bu !.. 
sozti ne> sad ı k T u'rk eri, stiphesiz \C ri- clir. efi in( Ka '[ldr.niz Ereğli .. incJc n .:\Jiicade e, v!'ııi tesk:lftt tarafı'idan niğ ceınhetlt:>riınizin hu harekf'- Kfı~ıı 1 Dirik caddes!nde. Fad•l oıı 
.uı ızolan her eli .ıkmaktnnger! dur- Loııdrada l\fu.-.:-.oliııiııi.1 ııutkıı, u:r Raki Akgiiıı ta\'in cclilmi~. lıtrnyn vaıılac.d,tır. ti örnek itı't)nz ctmelerlri tememıİ)<.' ~uhl.f'>: "nrh~slu.k_~aıknsı,. I· .K'.~ı 
mı~ acağını VPkilinin ağzından dünya- aczin ifndcsi olarak tav:-;if dilnıekte- elmio.; ''t> ic; • bae;lam ı .,tı r. M,•rkezcl' bir f'at tr.:-Liti \ e ihti - nnın bulu\'onız. glu 11: ıı ı do\ dLivundt>ıı ~ a ,:ıl· 
~a bir defa clnhn tekrarlamıştır. d'r. Çunkii ltal)a Baı-\iekW . .sön tlanı- A'~hirnr - ~elC'ndi, Kapaklı 1

·0 - karla ı1i.icadt>le> büro:-.u tek 1 edil- . · ı · 11~tıı· .. 
Bir defa daha di)or uz, çiinkti 18) ıl l:ı kanına kadar uzun uir n-ı•ıhar he\ i J .. ı·i ıht•\ ar hf \ 0

f de>ri rekilm;.,J .. r lir. nıistir. Ankara, İstanbul \ e İzmir • ı • . Parasız seyırcı! -~ 
l'V\el Milli Şefimiz. H ariciye> \'ekıli i!(ıi ı.iirmüstiır. Ye i lı ·\·'c intihabına ba"lanmı"tır. ~i'iı lJLı eşkıliıttn li·e mezunu, nıu- f e r fı eden hakımlenmız Ye>n' "inE'rntıda Abdullah oğ'u 1'• 
lıu~un~uk~~u:ı "ırada Büyi.ı~ Mill~t.Mec- De\1° Telgr af gazete-;i. :'1111-.>1 ılini: ------ hitleı .. ı de i)i tanmm1s g«ııç_lcrı. k: d: Adi) \'ekul ti. 17.mir Adlin' ,,nl ~; \l' ft•h.med oğlu .~akkı'. 'r~ • 
lı 1 kur,.. usund~!l Turk . ~ 1~ nsetının bu ( DEVAMl 4 NCO SAHİFEDE ) F e c i k a z a rolarımtza. al dık . Buı!l~r ~ımdı taJ J'O. unda terf"c la ) "k hakim! .rimizin :.c 7.~r \ "lll l" mat a !'11 

!'1E'K t ı 
ana vasfını, an nn v1 şıarını çok v - gormcktedırl :!'. Te kı lııt 1 anımı la - !i;;te ·m i hazırlamı~tır ll. ır, c ın •m.ı mudurünı• \ ' 
ciz surette büttin C'İhana beyan etmi,.fi. /' ' Bcı·gama ~<c.za ·ının Kınık nnhiyc- nır.ca iyi ıı~ticclere vaı mak miımhün ..:_ .:.h · ·' ~r"d 1 ·. · .,... 1 clıye Z< hıca mc>m ı ·u rn d. kaı ı ' 

[R 1 t 
. b 

1 
1 t l ö 1 t ...,e r mız "' u c ernmumıııgınc 'e gl'- n· lercl"r 

• • ı< yo _g~ze. e~ı'. urnc n sı;n" n · B k•ı• • "in bııglı I"ıklnr köyu lıal'mıd:ın o ıı~al<. ır. . • . . . ltıı bu list c! • adlan vaz ıh hakimleri- · ~ · . 
ııunu~ tarıhı sOZL~nu aynen o.k u_mu ve aşve 1 ımız- ~uleym.ın o{lu 10 yasıncln Kfızım \ dol .. hLikumetııı u~ı ı.51 ~:at mdas- miziıı t •ıfi emirleri 'yakında tebJ'g Esr~rc_ılı~ . Q • l i-
li muta!ea\ı da ılave eylcmıştır : ] (',f , arnlM il, tarladan köH dont'ı'- !arla ekle bmmrmı k ıstt>dıgi·ıı <j\' - 1 kt 1 · ted · · 1 . b 1 Kec;1.:cıleıclC' 1..,6!) ncu sok.tK 
Balkanl~rda mlıt<'c.tvizane h iç bir d K J ı - b d ı · k ı lt>mis v" · · 1° utnacf~ · 1ır . . k.~ .... e1 ı..;Aımll~rı .1u t~m~ıı mil o "r1 1 • alııkah İh anıı uzPr'ıı ~ i . en iZi ay- .-.en ı .. n e\ ri mı ve te "C>rlek a - ,- . \C er ıe a; ı. goru en ( ıvecı "r mı.. o b ı t 

<:melim:z olmad ıgından uradakı sulh t ncf,ı ,,ı!a:.ık feci bir şekilde> ö!nıi.ıs- - C'ürlinı ıtl:ı ile takip olun: bilir. . l· · 1 • • ı, l"ran e rar u unmu · L I'. 
·k· .. 'dl b' 'I k'" r · ·· ~uııa1<ır. Ev t \t> ~Li un ıçın cı cen ır nmı m"v ·ıın- ) 

1 
tür. _urmu _mc>~·daıın rıkarm.a~. tt- .. kil;~t Ağırceza mahkemesi azn. mdan B. t _.<'' ..la"!"uz : .. . 1-

rlcyız. 1 ara x lur Yazıfe ı..:. , at::mclaş ıçın de hır Abct . h B". B S'"l . Ö . l I k <' "m ıık t' 57 4 ncu ~ok,dc ,ı, 
Buguıık iı l:ltH glızet~sinde Fnlih --- rnrçtur. Dl'mişti r. , ~ırr.~ .. ~nncl ·~ : • ~t? ~a~ gu\ mail oğ u Aziz: sarho:-ıluk ~nilw-.ıı\ 

Hıfkı Atııy, T ürk - Bulgar beyanname- Hi laliahmH kongr('sine çekilen OTOMOBiL, KAMYON 1 Vekil, hükumetimizin halka huzur \e . ~1.' .... uJ) eyKe • ~I g~ı~·.k:. ~ele c,ııtmı ~m~ .Mehmrd karı ı Hnti<'<'llİn t'\ in t. 1· . t . ı tnl•.,ı"'fına R·tş\nk' t . mu,l\llll ), eın.ı J~l ,ırlll, dncı ·11 .... J ··l l . ı · .. d" 10· ·ı1<t 
smd nbah~ed r{'kbuhuı:;uı:;tae as ml'- azım \ e sayg ~n" • " ..! ı- LASTiKLERi' em.n •elen faali~ct:ni ka~clcltikten Sulhce-· h"k' · B P,.,h ·t T . z d ıc, <c>nuı-.;ıııı o\< gu 
selc~·i tedkik tmi\·cnlerin Harich·c limiz .. ·ıı Ct!\·nbı \ermiştir : ~onnı: ~' . z •• ._. 

1

1
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\ ckıhmızın be) an.ıtını dıkkatle oku- · u sa, Eg~ bölgesi ihtİ\ acı için ayr•lmıs - Bu nizama tam bir ilim .ıd bek- Kwa l'rh Hukuk ıı:kimi B Şerif uru _çu u · 1 

mal ıdırlar. Kızıl,ıy Kongre Reisi olan otomobil \c knmyoıı lastikleri İs- le>mek ha'ckımızdır. Demiştir. Bay r'ih.' ı« . . cı .• ' • • Ft:\zıp:ıc.ıa buh.ırıııda Q,.,m.ın 
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k 
.. ız, kı· ı . omld,,ukck:: B~ lkır 1 Cl<' clal a lZMİR Öz, Seferihisar hfıkim" B. Hu:eyiı1 ~vnl 'A. hdurrahm·ın ~rrlu ""'ıO \' .. ıı'ıt 

, çı ça anı o u ı a an ar . u ıu- L.ıstikler:. )iıntak.t ticaret mutlurli.i· ı• şı·i~ ~tını ~ukraııla yadeclerc'< hak- F hnıi İnal · · ' ' v ,.. · · ~ r 
lllın bozulma.:.ınd,ı menfaatimiz yok'ı· - - ğu, te\·zi ed •c ktir. Uıst;ğe ihti)·acı sız , haram bır kazancı tercih eden- e D ;. ·r' A 11 . , .1 .. . . o_ mnn. l\lehmed og]u Durı;uıı, • 1' 
tu r . Kongrenin hal<k ımdaki temiz oicnlara Ticar~t mudi.irlüğti vcı;ika ve- leriıı bundan bövle insafa gelmeleri ~geı 1 

• c ı~ccı cı ımızı ı:ıirnclid 1 oghı Geııçkocıımaııı evine alnr ıJ, 
AhidlE'l'İınizc sndık mıyız? duygularına tcşekklir ederim. rcccktir. t.ı bii o lduğunu bi l diı'm i ş ve iaşe teş- tebl'lk ederız. Hirliın \;1r.i)·ctleriııi iyi edecc>{'iııd~ 

- r:\ct ~ Başvekil 1 
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kilatının, Ticaret Vekfılctiııc merbut 1 __ _J_ '.~a-~>le ~-li~: miktarvpaı_alarını dd\ 
- Üçiinrü bir d~vletc tecavi.ız et- Dr. R . Saydam lf:.5) ~ I?:::' ~ !:S\ bir müsteşarlık tarafından idare ıedi- 1 K H b } 1 ufuruk<·uluk ynptıgı icm vak.ılaı rı 

memek hu:;u undaki kararımızı mu- v 1"' ı · - b .. ~ u ~ leceği, yen i 'tesisin. üç daireden mti- ısa a er er tır. 
hnfaza eliyor mu) uz? l ayet mec lSl ugun rekkE·p olacağını, iaşe işlc:rinin heı - · · .. ,_,,,,, _ _,-"-__ Neden acaba? 

- EvC't. toplanacaktır UZUMı .afhasıııııı mütl'macli fa:!liyeti icnbet- 1 1 Annfntal r C'ndd sinclt' n k 
Bundan otc~e herkl':-. kendi taahhüd- K. S. K. S. tircliğinden Yeni t sisin ehemmi\'eli- Afyon \' i hi~<"ti ınerkPz hu.n1met '.ıra. 'h. n<'si lıııiirıde ~Iu~taf. o 
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Jerinl' sadakatte. Milli m üdafaa ted- \'ilı'.'ıyet umumi m eclisi , bugi.ııı 118 F . Solar i 20 26 ni tebarüz ~ttirm iş. de>\ Jet hizm
0

ctle- tabibi 1>r. Azmi Ton, lzmir mr>rkcz Zihııi l' 1·per, soför Ahmedl!' '. ·' 
1.ı i rlerini a lmakta ı-ıerbe.sttir. .snat 14 el<! vilfıyet salonund a v.di B. l ~rn ~zt ıl rk Ltu. 22 50 ~' 4 r;nin lıu suretle çok i"tifadeli bir ha- hi.ıkfımet tabipliğ-ine naklen tayin ederek \hrnedi çakı ile . ol b ·ıldll-. 

Hariciye Yekilimizin beyanatı il• Fuad Tuksalın rci liğinde topl:rna - 111 e'züm tarım 29 50 H:~ 50 le getirilecegiııi . iyi neticelere var -ı t>dilmistir. 
k ht ı .f ı b ·7 lb 25 j k ~ dan ynrnlnmışiır. Milli politikanın değişmez esa:>hı.rını c.ı . mu e ı mevzu :ır ve u m - <> A , yrak :n 125 :n l m.ı icin \ 'ekiilc>tler ara. ıııch 'aki. * Ct>şme mnhkeme,i başkatibi B. 

bir kere dnha <.iğrenmiş olduk. y.ında hu ·u~i encümen ta rafından iş'ar \ i tiş:ırlarm gc>cikLirilmemesi ııa,,,an Ok, bir suçtnn dolayı muha - Karıs nı dövmüş : 
A rıla::imamn ·abit esasları sunlaq rnpılmakta olan tetkikata aid rapor 788 caüeylecliğinı, L> ı l':> •beple iaş,• birli-' keme altını. alındığı için vazifl'~iıw Alı;ancakta Yıldırım 

dır: etişirse inciraltı pliij gazinosu inşa- 2'14177 1-2 ğ he>v 'etinin ku ulacağını. i.:: t)irli - n·ha\ L verilmiştir. gı"lda İb 11him l\rerir. hncti~ııı 
ı _ 1 U'faklnrımızda :aclık ve Rabi- ntı mesele i Li zerinclc müzakerede - - -- g"mle buna eh<'ınmi,J et Yerildiğin~. *.İzmir sulh hukuk mahkeme~in- iz"n "z "CZmC'ğe giden k:.rı ·ı ~;; ~. 

t iz. Lunınacaktır. 2'.~296.:ı 1-2 m .. te>ferri hizmetlt>rin müst('saı· mua- d<' . h.u ıda"ı mahkemesinde onar li- ında F vziye~i fenn h:ılde> dorıf. 
2 - He rk•sle, bilhassa kom~uları- ŞAMPiYON ALTAYLILAR No. 7 113 30 \~~l~ğint> bağlı bir daire tarafından ı·a maa .. lı iki zabıt katipligi boştur. ür. _,, 

mızln iyi munaı;ehet idame etmek is- ~o. 8 20 50 goru.ecl'gini, y ııi ofislerin hedef w Bu mı•murluklar için yarın İzmir ad- ---- ..-
tiyor uz. Altay fudbol takımının şampi; onlu- N<ı . 9 25 faali.' et sı~lrnlarının ~ühim olduğu- liy~ encume.nincle talipleı im .. ihan 
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3 - E mniyet ahamıza vuku bula- g-u kazandığını ~azmıştık. Dün akşam No. 10 :~2 ııu "oylemıs n dem stır ki: edılec klerdır. a Um n a e l eC , 
cak ) abarıcı i:-.tila~ı, bizi Jaka,·<i tuta- A nkar a pala salonlaı ında toplanan No. l 1 yok 1 . -: 'l~e~is ettiğimiz ofisll'nl asla * l\iaııisa bolge,..inde tefti~lcrd" lıu_, Ş hriıniz C'ezaevin<le bulunan r" 1• m. z. Altaylılar, bu mes'ud h adi"e) i kendi L.AlllRLı bn: ıııhı ar koku u yoknıı. Petrol lunan mıntaka jandarma kuman l :ı.nı lah hall{'ri görülen 9 mahkOm•ın. 11 

4 Toprak hlitunlüğümüze \'e i.~- nralarıncla kutlulnm1ş}fırdır. K. S. K. S. ofı~; meml •ketin muhtaç oldugu pet- • rba Cemil Şimşek İzm"re .n·d t 1 ı·alı hnpi~haııesin-. nakli Adliy • \' ~ 
t:klalimize bir t cavüzü silahla karRı- Al tayın kuruluşunun yıldöniimu 48 Ç. H. Şesbcs 11 2:l l;, rolu ıı temin ve tn zi i~in i ü:ıe· ·rıı• al- c t mi!>tİr. 1 !etine'~ mu\ nfık görülmfüıtür. Hu Jll .1 
lıyacağız. mü nasebetiyle 8 martta Fuar gazino- 13ü520 dü nku Yl'küıı n;ıştır ~lc\ctıd. şirkl'tler ~e htil. fım - . * Aclii) c n_ıüfetti"i bay :1\Iu~tafa A \ kiıınlar, yakmda 1mrnlı hapishane~' 

Bu ; pasi f \e menfi dl'ğil, mii.-bct : uncln verileçek balo iç in de hazı rlık- tı. ı muraknbe ı altıncln ış gurecck - lıı.;n:da teft te bulunmal-t~ıclır. l .:evkedileceklcrdir. • 
bir p~itikadı~ lara devam clilmek~di~ ]30~68 u. y~kOn ~~ ~~~~~~!•••~••••••••~~~~-~~~~~~~~--~-

. filli menfaatimiz namına sulh k- PARTi TEFTIŞIERI lNCIR ı 1 
h ine gayret sarfetmemeği doğru bulm ı K. S. K S. 
yor uz. harbin Balkanla ra si r ayetini P a r t i müfettişim iz İ:stanbu l mebu- 100 Ç . .'.\[. D.ıı ı 8 50 
m"lli menfa: tJ nrimize aykırı bul un •- u Bn~ Galip Bah tiyar, Parti tcfti~le- 110 ton Bakin 7 
ruz. Teca vüz al •vhtarıv ı~ ve üvle ka- ı·i iç: n bugün S lçuk ve Kusaclnsına 106 Ç. fnsuiy<' 21 50 
l acağıı. Türkiyecİen ne h iyanet. 
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BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN kooırnratifine 200 liraya ipotekli Ak-
hbarın on dürt kuyusu rne' k:i,,dl' 1 

Diınyanın en kuvveıli, en kudretli, en ,öhretli iki danaözü 

F'RED AST'E'D _ E''EANQıD POV''ELL dönüm iki evlek bnğ 24-3-fl41 p.ızaı·-
ı, .n. ı.,, n v, t<: i günü Akhisar icra dnirC'!-öİndc 

.satı!ucaktır. O gü n b u gayri nwnkulc 
l.on:ın kı~·rnl•tin ~·iizde 75 ni buldu -Bugüne kadar benzerleri araaında e n çok para aarfedı'lerek yüz 

de fa daha ku'Vvetle 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. 
SEA N::>LA R : H er giiıı 1.45 - 3 .30 - 5.30 - 7.30 9.30 da 
C umarte -i ve P a zar g ünler i : 11.30 \'C 1.30 da başlar. 
DIKKA T: Haftanın her rününde ilk seanslar UCUZ HALK MA Ti

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

• 

, takdiı de ih nı<' edilec(?ktir. Bu hc>-

1 
c.lt>l clr' edilmez e ikinci aı tırmn 
3-4-941 pc r.:.!'mbe günü ayni ~, , t ve 
y ·rde birinci d erecede ipotek bede
li olan 200 liradnn ziyadeye isc('kli 
eıkmadığı takdir d C> s:ıtış geri bırakı
lacaktır. Della live teslim harcı ala -
ırn ait satış peşii1d ir. i stekl ilerin mu
avyeıı gü nlerde icrnya müracaatları 
i lim olunur. 720 

ıı'ı T"llE TA yy ARE Sinemasında 
• TELEFON: 36-46 , , M ~ L 20 • 2 - 1941 PERŞEMBE gününden itiba ren 

f 
Bu güne kadar görülen Şark filmle ri11J0 n en ~ü:ıcl f Ell ~ ıre heyecanlısı . ._._,,,_ - _ .. _ ... __...., 
1 BİR TÜRKE GÖNÜL VERDİM ____. ........... ____ _.. ________________ .;....._ ______ ~ 

TÜRKÇE sözlü - Musikili - Şarkı ve Dansla 
45 Kişi lik saz 27 kişilik koro hey 'cti - Milli par· 

çalar- - Zengin sahnele r AYRICA 

SİLAHŞORLAR REVÜSÜ 
VE 

Hususi surette getirttiğı'miz: En son YAKIN ŞARK HARP HABERLERi.. Sid i Bar~ani - Selhılfl 
Kapuz zc _ Bardia'nın kara dan, de niz de n, hava dan bombardımnnı ve zaptı - 36000 e sirin kamplar• 
sevki .. lng iliz tayyare le rinin MUSA VV A'yı bom bardımanı bunların h e deflere isabe tleri vcsaı're·· · 
MATiNELER: 1.30 - 3.30 - · 5.30 - 7 .30 9.30 Cumartesi Pazar günleri 11.30 da başlar·· 
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25 ŞUBAT 1941 SAL 1 

B~khia r icra memurluğ-undan: Al\H/S 1I'. /( I'. l DAIT:ES/;.\"-
r b <·.do \J.\ ı·.ımıkzfJf,'\': 9H.<J8J 

tı?0P ı ıf n 1 GG .• \ ipot 1' . Ak A hi . r II ziıı •· ımı iye:;in\! iki k1t'a 
1•aı·ııı R 't?a be) n .. ı ._. le ·i · , , J.gol 'am.ı i-;tmadeıı e ·gayri tediye (2935) 

rev~iinde toı lu okakta iki );er odalı lira (73) kuruş ve ayrıca masarifi 
/rp.ıç n 27-3-941 Perşembe günü mnhk me ve ru.:;umu tahsilive ve icra 

0 
k~.~ nr :rra dairesinde satılacaktır. masrnfhı.rına borçlu Yaya ·köyiinden 
gun bu gayri menkule konan kH'- Adl:m Fehmi kmısı ölil Hatice vnrisle

rn~tin < 75 ııi bulduğu taktirde ihtıle ri evladları Nevzad, Nihat ve Fevzi 
?~.ılccc>ktir. Bu bedel elde edilmez~e Sı ygınerleriıı işbu borçlarından dola-
1 ınci artırma 7-4-941 Pazarte:ıi günü ) ı uhdei tasarruflarında bulunan zil'
:') ni sant ve ) erde birinci derecede d" mümey) iz ve sıfatları münderiç 17 f 0 tek bede1i olaıı 166 liradıt11 zh a- n:.ırcadnn rnür kkcp gayri menkulleri
ı l'\ (' i ·tekli çıkmadığı takdirdr ·sa- nin acık artırma suretiyle para) a çev-

1, ~Pri bırakılacaktır. I>e11aliye \ rihnı;.,ine karar ,·eritmiştir. 
1 lım h. ı'('ı alana ait ı;ntı ı>~şindir. ı - Tapunun tesriııH>' vel '321 tn
!'lt~klilerin mua) yen günlerde icra- rih ve 118 numarn~ında k·ıntlı Ynnl 
' mliı. rr ntl:ırı :ıan olunur. 718 köy Çaltılı dere me,·kiind" ·kilin şar-
----- kan ~imalen el re garben tarik C('Illl-

A~hisar icra memurluğundan: b n Hacı llu:ıtafa ile mahdud (20) dö-
l{ H r borçtan <lolayı Akh. ar merkez num tarla \e içincl (3) z~ytin ağııcı, 
h?0 P" atifııH• iOO lira) a ipoLeklı Ak. (2) :vem'ılı ağacı \'t' 1 dönüm kHdar bn-

1 arın J,ara~ er namı digeri Riııekl' ~ı iki oclıdı <lamı (170) lira kıym<>
~PVki.ind 6302 l\12 bağın dörtte uç tind<.'. 
hi . c• ı. 27-3-9.JI perRemlıP gumı Ak- 2 ~ Tapıınuıı teşr:niC'vvel :~2 1 fa-

. •\r ıcra d .. resinde . atılacaktır O "h '" <>1 ı • umı rasında k< vıtlı ayni 
~uıı gayri muıkuıe konan knmetın rı1\ki1e k.Adn Şarknn Ana.;;laı;, C'enıı-

75 ni bulduğı.; tnktırde ihnlC' edi- hm Hn7illf', Gnrhen '"" Simnlcn v0ı il€· 
~l'Cek bu bedel elde edilmezse ikincı m.ıh~:.ıd (7) scık zedinli 77 dönüm 
·ıt'lırm,ı 7-4-941 pazartesi gilni.ı ·yni (l:iO) l'ııı lmmetinde tarl:ı. 
a: t ve ) erd birinci derect!de ipo- ~ Tapunun AiY.usto :'21 tar·h ve> 

i (~k b~d<'li o an 700 liradan z:yadeyr 1~6 n mnı ı:ıındı ka) ıtlı Çamlı sıı 
b ek)ı CıKmadıgı tnkdiı ele ı:;ntı., gerı . ""l di,ı!eri Kazan t<'P" m vkiin<le ka-
ırakılacuk ır. Dellali~ c te-.liın har · C" k C"· ı "1 ı Ab d cı 

1 
"' 1n .-ıaı , n. ~ımr "n ·' {'. z mP • 

nı a ana nit .ıtı JH ındır. !steklıluin G, rl 11 \OL C nub'n Arnavud Serif 

1 
Ua)yc guııl •rde icr. \ a muracn.ıt ·ı w.ıhdud (5) dönüm halE>n (40) sa], 

~ilim olunur. • 722 ı t"ııi mııhte\ (100) lirn rlc>ğerind 
t . 1 ·1 

Ak h" . -- \ 1 I\, 
B" ısar ıcra m emurlugundan: t Tapunun St•lınt :1''1 tarih ve 

hz ır borçtaı~ .dol.ı) ı A.khi~aı: mer - 11; n ımı r: mıhı knyıtlı R.ırkan Kn
li A ~o?perat ıfıne 250 lır~) a ıpotek- nı'ı ibr.ıhim Cıq·b{'n Hai 1 Siııuıl0n 
lll • k.?ısarın .Mednr koyu orentepe \ol cC>nubrn Bncak kızı verp~rc:;j il.• 

2 
.. t~kııııdE: 5110 1\12 tarla halen baf• ın, lıclud (10) z \1ini mııht 'Vi (:10) li-

1~-~-~41 pcrşC"mbe gtinli Akhi-;rr ic- ra rmıhamn,.., ı kı\·metli f2) rlöııiim 
g· ·ı ~ır •sinde . atılacaktır. O gi.ın bu f l) evlek , ·ı-. 
d~~ 7·~ m_enkulc konan .kı~ m.etin yi.ı~ I 'l Tapunun Şubat 3~1 tc.rih ve 
lceek .ı~ı Luldugu takclırde ı~alc cdı- 1 220 11um:ımsıı11la ka~ ıtlı s. rkan Beh
ik· .tıı · hu bedt.>l elde dılemez c •t Gnrben yol !-lİmalen llmıhim Ce-
1, •ncı artırma 7-4-941 pazarte~i gü- ıu~n Mu tafn il mahdt. l \'.e (150) · 
d~~ ~) nı saat \ e ) erde bırinci derece- ir.ı d j'r ıind€' 9lfl :l\L mıır.ıbba~ :ırga. 
\. dıpot k b~delı olan 250 liradan zı- G - T .. punun Şubnt 321 ~ar!h '"" 
• ' 1 eve i İ"kl' ç k d t kd' d a. ö ' tış • "' ... ı ı ma ıgı a ır e 221 rnmar. sında kantlı rıerl"r mev-

1.f~r~ ~ıı akılacaktır. . !dinde :] H\ lu tinıa~ıııcla k:dn Snrkaııı 
at e l.tlı~ e ~·e sntı .hm:cı alana m• l': l'İk G:ırben Şimt1len Cen ben H<ımit 

~nı ış P ıı.ıdır. İsteklılerın mua\') en ·1 · nrnhdud (18) ı-ıak zeyt'.nı muhtnvi 
Oh~~ı:dt• ırıay.ı nniraca,:tıarı ılar ClOO) J'ra d ,g rinde (3) rlöniim tarla. 

ı. 116 · 7 - T.ıpunun Şubat 821 tarih n> 
-ı-- l07 Nuınarıı!'lında mukayyt't Ş.ıı kan 
k .;mir nsryc m a hke mesi ikinci hu- g.Lrbeıı ~iınal<n B(.'kir \'(! <: 'nuix'n yol 

u hakimliğinden : ıl(.' nıı.hdııd (150) lira kıynıctiııde !119 
k· 1;-nıiı dC' p.ızaryerındc Hanb"Y so- netre murnbbaı al':sn. 

( ANADOLU ) 

M. M. V. deniz levazım Satınal
ma komisyonundan : . 

l - 'I'ı hmiı1 t'd len b:::del; 21.000 lira uhuı 15.000 metre Ernt yazlık d-

•) 

" <> 

bis •lik humaşm 27 ~ubat 941 P•ı:;;embe gtiniı ::;aut 14 d~ paznl'
lıklı. ı:k..:iltme.:i ~ npılı.ıcaktır. 

İiıt t€minntı 1575 lira olup ~uı·tııaınuıi her ı.diıı komısrnııdan ~liı-
nubilir. . 

hteldiLriıı kuııuııun i~tediği \"eRıtikle birlikt(' Ka::ıımpa~ııda bulu-
ıuuı kom is~ onn bf'lli gün v.e natte müracantları. (714) 

Çamaltı tuzlası Müdürlüğünden 
Ke if bedeli 4168.67 lira ve murnkkat teminatı 312 lira 65 kuruş olan 

Tıızlamız dııhili ~·ı tesisatı eksiltmc>si talibi zuhur etmediğinden 15 gün 
müddetle temdıd ~dılmiştir. Keşif, şartname ve projesi her gün Miltliirlü
g-ilmıızd ve lzmir Bn. ~Juclurlügiiııde göriilebilir. 1 ·teklilerin ihale giinii 
olan 5 3 \J 11 Çarşamba gunü saıı• l 1 l<• Müdiirlüğümüzde müte~ekkil ko-
m~\·oııda hazır bulunmaları. 25 1 4 (726) 

Florya plaj ve gazinosu müşte-
milatile kiraya veriliyor · 

Is tan bul belediyesinden 
T~~lim tarihinden itibaren !H4 senesi Martının 15 inci giiniine kadar 

a \ am edcCl'k miidd"t için kira bedel nıuhammini 69.000 lira olan Flory:ı 
l.qları Gazino 'c müştemilfıtı k;ra~ a verilmek iiZRrc kapuh zarf usuliliyle 
ırtırnrn)'a k•m ılmuştur. İlk teminat miktarı t.1.200 liradır. Şartııaml' 17~ 

kuru8 ım t.abilincte Belediye Emlak Miiclürliiğünden verilecektir. İhale 12 
\fart !J41 Çnısamba günü ı:aat lü de Daimi enciiınende ynpılacakbr. Ta
·plerin ilk t._ımiııat makl.ıtız , . ._ya mektupları ve imzalı şnrtııameleriyle 

~4!10 nuıııanılı kamma gÔl'l' hnıırlı~ acakları teklif mektuplnrmı ihale günii 
-;wıt l ı ıl • kı daı Daimi encümene ''eı·nıelnri lftzımdır. 

2!5 28 5 n (713) 

lzmir P. T. T. Müdürlüğünden: 
;i3:i !im !> lrnnış bedeli kegifli olup 2 ı 2 !) 11 turihinde iha!P"i mukarrer 

bu.unaıı )fordoğırn P. T., T. biııa"nıııı tamirat \'e inş:uıtı için taJip zuhur 
tmed"ğ!nden mim.ık:um 2:J 2 !'!il tnl'ihiııden 7 :) !'141 tarihinC' kadar on 

!'Llll uz.\Lılmı. tır. 
İhalr:-;i 7 :i !ıU tnrihiııe mibndif \'uma glinU :mat 14.30 cin yapılncnğın

cl.m tnlitllHin teminat ıtkçt'l"riyle b "rlikt€ her giln lzınir P. T . T. 1\HiıHirHi-
fru ne rııiiracı at. tm •leri. (7:i4) 

1 LAN 
Ticaret Vekaleti iç ticaret umum 
Müdürlüeünden : 

•lgıncıa Emiı· Sultan tekke .ndek" 8 - Tapunun ::;>ubat 321 ial'ih vı: 
(Jdnlnrda mukım Ali kızı Kami 1c ta :.!ll num.ır:ısmdn Jrnyıtlı Yıj.ı köy ci- ::ıo lk:ncit şıi1 ı:ı30 tarihli cr:cııehi Anonim \'E' scrnınyc.si eshamı muıı-
[afınclan lzmirdt: pazı ı) erind\! ;\ enı nrıııda kfı.in sarknn Şerif garben Ay- 1 a~ 'm Şiı he ti er k. ıııınıı> hi.ılüiınleriııe t ... , fikaıı TLi rkb erle çalısmasınn izin 

11 ~da mukim Ahmet oğlu Mehmet e "imaleıı ahihı' ı:; ... ıı t (' 11u 1 ·-rı •\ı·- · · ı I"' b" ,. k ı ·le h 
1 

"' ~ ı.x.- .1. \ "'J ı m s o an •,c:ne ı Şıl' ·d Cl'den Spi~rPr Freı·<>. Ye ,.iirckfün şirketi bu 
J inC' ikame tınan bO'-'<!nma. da- nurnd ~rif ile mahdud (4ı>) sak zcy-~<t ının ıcra kı~ınaıı nıuhakemcsı s~ ini muht ,.i (300) l'ra dei'•erinı!e (SJ f n ur,ıc. ıtla, Tiiı ldy ... için ( 18!)(>) döl'! bin sekiz yüz doksan altı Tiirk 

1nda: !\lcdenı kanunun ı 32 nl.!. Jonüm zeytinlik. ir.ı ı . eı ıırny tahs:-. ettiğini bildirmiş \"C lazımgelen \c>saiki vermiştir. 
hı . ıı · . . FA • • K f . A ıJE' l\I 1 u mun<' tev ı ·, n uma n y 7.1l t puı un 'ub:ll .321 turih c~ ·.\ t t •dk.k di er •k kanunı hükLlmler<.' uygun göriilmüş olmakla 

nı• ı" C'htnedin ) hdığerinden rıo an c 217 numuru ındn kaı ıth "altılı ·ı .ın llunuı. 
' arı J v u·n h .. n::ı ve kabnhnt ı olan M 'lıme- mevkıınde ka ıı şu rkan tarik garben -----~------------------------

8 n U~um tarihinden itibar n bir Umer :$ını:ılen Koh.olu ha il Hazin D. D. y. 9 nci işletme komisyo
ınu <' tr.uddelle m lcnmemE' ine \ e ik < nüb ıı Arıı~ı,·utl Bchç t ili> mahclud 
nın Şterek çocuğun velayet h'.1k:arı - (3 ) dönum (100) lir.l kı) ınctındc>dir. nundan·. 
"in nnaları chn arı uhtesinc \' r.lme. j l O T.ıpunun .'ubat 321 tarih H~ 
llP e 'e iki çcıcuk ;çin babaları ıızeri- :.!ll:I numara-;ııırla kayıtlı ('altılı ~neY
lir a~·da J edişeı buçuk liradan 15 "'iiııde imin şarbn .Ali garbcıı ~·0: ~i-
1\f ~t naf nkn fa kdirinc ve nyda·~ aya ııaleıı .. • urı ( enuLcıı Jl u~e) in il mah
rilc ırn. tten alınuraıc KamileYL' n - dud (50) lir<ı d.!g .. rıncle (20) diıntim 
tu llleı:.ıne \ l' çocuklrırın her lıafta tarhı. 
Rö ~:1~·~e J ~ünü nltı ·aa babalnnnn ıı _ 'f .ıpuııun ş ıhat ~21 ı:ırih ve 
ıne 01 .ılmesıne ve ma .ırıfı .munnke • 219 num.ırn-.ında knyıtlı Çaltılı mev
d 11 ~ 114 kuru un da hı 1\1 hnw Ki1nclt kliin şarkan g, ı be ı c:mub n 
iız 1~nbmı~nc tem\ı ı. kabil ,Jl""a · r.1rik Şim.ılen ArnaYud Bc;çc>t ile 
, . e l 1-<>-1939 tarıhınd..' da\ .ıcını nınhdud (:!00) lirn kı) mt iııd ... (80) 
dı·cahında w müddei •• e~ hin gıvabu - omiın tarla. 
1 al kar.ır verild"gi \'C usulen tırnzin 12 1'a t! b t 321 'h 
l\J ınan hük h · ·hı - pL.mun ..,u .ı t:.rı ve 
rne İ~i mu . m 1 f!';\ ay 1 :> r~·a _3.~ 234 ıııımnr:ılnrıııda k:n ıtlı ömeı -
11111 m~ı mü.dcle.ıa1n) hın ;kam t_l'J'' hı r meYkiiııd(' kain s.ırkaıı !\lehm d 
1, . çhulı) etme mebnı mahl eme- vglu !ıJ.chmed lı· l"'ıı ar·ı,.ıncl d . 
'oı-ıdon t l"k rld... hl' • " • • · .ı ere gaı -
kt1ınına ına. a 1 ec 1 .. ıgı t . }'~ ma hen tarik şimal"n :'ı1u::stafu cr>nuhen 
nur ' karnı olmak u~~ı~e ılan olu- ,.\lehm el fü• çcvrilı tapuda (3) clönUnı 

· ılarak .ırnyıtlı oldugu halde nvni hu-

A. dud icinclc tl:J) dönuııı d,ı:t,nunıla 
~hisar icr a memurluğundan: 

( .
. Bır borçtan Akhi a ın "' ·' r1 ko, (171) .;al, zc) t:nı muhtevl (1900) li-
1\ el muil' llllll n kı;\ l1l t İ Zl') Lınlik. 

.. nrıncla ah ap d.ım ı 7 clöniını bn-

.,ın v di hi ecfo bir hi~se i 24-'{-!'141 13 - Tn~unu 1 321 Ağlı. tos ~nrihli 
zur1e i glınu A khi , r :cra dairt _ ' 1 rn 117 num.u·m,ıntm km ıth Yaya 

l "d • :ıtıf• raktır. 0 g'Un bu KO\'de Y llİ ,abriı.;lan m0vki'nıie kain 
nt:'ııkulc konan k- mefn , uzd 75 1 i .$aı kan Kıı ı ba'ı lsmnil Ga b ''l C{'nu
~Ulduğu tnl~d d<' 'h, le ·edilec tir. hrn tnr:k im, len Ar>ıa\ ud Hasan ze\·-
l u brdel e)d(} frl.lem z E' iki .,i ile çevrili (70) ·ak z ) tini muhk-

1 ına '1-1-!'141 ıwr ,mbe gunu \J <130) llrıı kı.rmc>ti ele (:1) donum 
Uat ve ~ eııd ) üzde 75 ne bakı!mn' •\·t:nli.ı\'.. 
tızın her k:1<:'a çıknr ilıa. e !• c k l ı T· nun Şulıat 321 tar'h , 

r. Dellfılive .e lim harcı alana nit 231 2:32 numar:ıhıı ındn kayıtlı Pc m·
J.r l.ıs p<>~inclir. t .. td.lilerın mun~~< 

1 

lu ı:marındn Oz~·.ım mevldincl~ kfıin 

1
1nlE:>rd icra)n muracaatları lu ı Şrırkaıı Şiııwlen Halil ırnrb0n Mu~tafo 
~r. 721 ('o ubcn \y •li, Ali il., malı~Iud (20) 

D kt 
0 

•• flak zediııi muhteYi ( 10) lıra kıvmc-
0 or rua tor tind" (4) cloniım tarla. 

15 - Tapunun Şulınt 321 +ar·ıı v, 
.>20 231 numarasında muka\')"<'t 'Cç D"hi Öke • 

)1ı,hamme11 '>~deli 22!100 lil'n olan re hlctmeııiıı bi ı · St'nelik ihtiyHcımı 
1< .. LUI d~n 120 'l'on mikhtrınılıı clökum işi kapnlı ıarf ttsuli~·le \.'ksiltme

\ 'çıkıınlnıı~tır. 
t\Wn, kt. .ı 12 v J41 Çar~anıba günü s: at· ı ı ele Sirkecide 9 uncu İşlet

... bina ı11da .\. Iı.. Komisyvmı tarafıncl:ın yaıHlnraktır. 
1 t J,!ıl~ı·, :ı~··i giiıı ~aat Ona kadar l,:muni \·"saik ve 1717,5 lira temi-

ıı ı ih l ı, obn ırnııah zarfl.ırıııı komi8yonıı \ermeleri lazımdır. 
~ı.r r,11, ! r ı" r.H ız Jlar:ık \·onıİs)«ınclaıı vcrilnwktC'cllr. 

2;) 27 1 :~ (724 1:125) 

lzmir Defterdarhğından : 
~ l•m ::;amaıun Yeni l\lnliye Şllbesine olan 105132 lira !JG kuruş harp 

ı..a,.ancı \'ll gisi borcundan clohı) ı haciz •'dilen Karşıynkn Alay bey Aya!ir
~ ~ldn 17-1 S-rn sayılı v.e 120 lira kıym tindeki bah çe gediği Yilfıyet idare 
hry'eti knrnri~ ıc 21 gii n mliclcletle muza)eıleye çıkarılmıştır. 1'alip!t•riıı 
5:J-!'11 çarşamh.ı gııııi.i saat 15 de vilfiyet id:ıre hey'et;ııe miirncaathırı 
1aıl \Jlunu r . 11 18 25 2 48fl 

Akhisar İcra memurluğundan: ı Akhisar İcra memurluğundan: 
Rir borçlan dolayı Akhisar mel'kez ko- Bir borçtan doları Akhisar merkez 
operatifin(' 8951iraya ipotekli Akhisa kooperatifine 1600 irayn ipotekli 
ı ın Çınarlı kah,·e "okağmda bir <lük- Ak hisarın H ıı · hoca mahalle ·i şaı k 
l .. an 27-:l-!'141 Perşembe giinü Akhi- c.ıcldesinde 240 !\12 aı-;agıda il{i oda 
ar icra daire. inde satılacaktır. O ve sofa ,.e bir mutbah ve tulumba 

sriın bu g.ıyri m nkule konan kıym.e- suyu \'e helit ve bir miktar bahçe 
in , 75 ııi bulduğu taktirde ihale e . yukarıda iki oda \'O bir sofası bulu
dılec-.kdr. nu bedf'l elde edilmezse nan bir ev 27-3-941 p.'ı·şcmbt• gilnü 
ıkinci artırmada 7-4-941 PazartPsi Akhisar icra daire. inde ~atılacaktır. 
güııli ıı ıı.i aat ve yerde biı inci dere- O gi.ın bu gayri mt•nkule konarı kıy
cede ipotek bedeli olan 895 liradan metin ytizde 75 ni bulduğu takdirde 
:~iyadeyl..' :stekli çıkmadığı taktirde ihale edlJeccktir. Bu b,del elcl.:! eclil-
atış gt>ri l..ıırakılncııktır. De:lfılire \'t' mczı:;e ikinci a ı·tırma 7- 1-~)4 ı paznı .. 

teslim haıcı alana aicl satış ı>t>iindir. te i ~ünü ayni ııant ve yHde L>il'inci 
isteklıle ı in nıuı yyen giinJ.crıle icra- derecede ipotek bedeli olan 1600 )j. 
) a miirac:ıatlaı ı ilfm olunur. 719 l'flllan ziyad-,y i. tek li c;ıkmndığı 

takdirde satı:;ı gni bırakılacaktır. 

lZMIR A~KERt HASTAHANESİ 
l<ULA K, BURUN ve BOCAZ 

liAST ALlKLARI MÜTEHASSISI 

vlu t•marı mezar mı>vk"inde kfiin Sar-
kan ) tim l\t(>hmed Garb.?n D~re si- !ip zuhur •tmecliği takdirde nyrıca 10 
m k11 Hii ~in cenuben Çırnhk ile rün t mdi<l edilerek ikinci :ırtırma 
mı.ıh (16) . ak zevtini muhtevi (50) 31 3 911 l'azrırtc:-.i ayn: aat \e ayni 
lir: d ı~rind (5) döni.im taıh.. ,. rclc )apılacaktır. 

Dell.ıliy,•·i \'l' teslim harcı alıcıya ait 
\ l' ·atı..; pe~indir. İc:;1eklilerin muay
,·eıı g-uıılenle icraya müracaat etme-
leri alan olunu:. 723 

İkinci Be;ler aokugı No. (80) 

:tiaatalarına her gün öcleden aonrli 
ka bul ve tedavi eder. ......._ ______ ~ __________ _,,, ____ . 

Akhisar icra memurluğundan: 
d ~ir borçl.ıı doln\ ı Ahkisann beş 
/girmen me\ kiinde l O dönüm ba -

1 
ın !) da 4 hi><st:si ve Sevdiköv civa -
·ındn l dömlm 701 i\12 için 31 nfrnÇ 

2~ tinli tarlanm !) da ıt hhı.f i 
t -'1-fJ tl pnzarte i gUni.ı ı i nı i~. 
~ n daire iııd ntılncaktır. (J gtin lıu 
<ıyrj mPnkullC'r kon«n kı:vmetin 

dlİ~d(' 75 ııi buldu ru t· kcl.rd ihnlC' 
ıl e;ek ·ı· Hu c del e 1clt edıl<>mn-
ikinci aı· ınr.a d 3-4-941 ı "rşem 
runü a r.i a. t \ C' 'erclf kıvmeti11 

Zde 7:> ·11ı.; bakı mr k ızm h , ka 
c·ıkar,,, ih. dilC'r ı~tir. ue11:.r-

Q t e lim lı r 1 • 1.ına ait ntl':ı re in-
l ır 1 'teklılerin ua.n E'n gun de 
crnyn müracnntl rı ilan olunur. '117 

lG Tapunun • ubat 3Hl üırih ve O gun bu g:wri menkull~re ' 75 ne 
J 14 numara~mcla mukayyet Ya,·a kö) \"İne talip zuhur etm0diği takdirde 
l>egirm n d 0 re civarı m , kiin.lr kiıin hur~ tarihine nazaran (2480) numarn
S:.rkı n T. ı 'k Garlıen Mu::st.ıfa ·ima- lı kanun hul,müne te\ fikruı tecile tnbi 
1 11 :\1 r .ı ('nnub0 n $ •rif Ali ile muh- tutulacaktır. 
<lud (''6) halen tarla (!'10) .,nk zeytini . ~u r..ıvri nwn: 1111 r fi2_rinde lıi r ha~ 
h.n:i t~) clöııüm miktarı bıı~ halin ldı~titncla ~L.luııuııl:.rın resmi ,.e,mikı 
"fı"ıS( 0clilmiı:ı (600) lirn cleğerincle. hnmıleıı tarıhi ilfındnn 15 giiıı içinde 

17 Şubnt "21 tııri lı ve 2;;~~ 25ı:I İcra~ a mlirac:antlaı ı , Aksi halde h ak-
'llmnrnda l~a~"ltlı Yu) n köy civarı I:ırı tapu siciliıı~ :sabit olmadıkça pa~·
n \ kl"n<le kam c:~1rk. n şimal en g, rl>en luştırmaılıın hari~ bırakılncak!m·dır. 
T ·ik 'e Hnmit C('nuben Kul~ ~eri ce- Dellitliy~ v,· tc:•lim mw::;rafı nlaııa ait 
t lı n Hamit j)tı mahducl (120) c:nk salış peş;ndir. Tul"p olanların gayri 
C\ t" i ımıhte\•i (600) lira cl~ğerindc m0ııkulleriıı muhammen kıymetlerinin 

( ) t1ö•ıtim (2) {'\lt'k mufrez z \ tinJik. r 7, 1 2 nisbetind })C'\ akçası VC\ a 
20 3 911 P ..?r emb~ günü :. .. at 11 muteber B,ınk.. eminnt me:ktubı ilı-

d "rra l'aiıesind :satılncaktll'. rıız. etnrleri ınukt zidir. 
O rün bu ga) ri menkuller in ht>r bi- A~tınn~: 5 3. 941 ~lrihind n itiba-

ı·erl ,·ine vaz edil n m •hammen kn·- ı· n ı"teklılcrt• ku~adedır. 
m t rinin' < 75 "ni bulduğu ~ akdir<h• Fazla malumat almak isti~ 0 nl0 rin 
·h ı lil ... cektir. t:ı) in oluııı n gunl 'rde 1cı a) n mur:ıca-

Deger kıymetini veya 'r 75 ne ta- atları lüzumu j)~n olunur. (7l6) 

lz mir birinci icra memurluğun • 
da n: 

Bir bordan dolayı hazredilnn bir 
adet clişci kolcuğu (fntey) 350 lira 
kı •• mc>tinde bir adet ( Körlin) tnble 
clekll'ik ( A. n. M. ) l Oo lira kıyme -
tirıdf' 'E' bir adet nikel clıvaı tablası 
50 ı:ra kıymc>tinde dişçi aleti açık 
urttm 'fi ıım·cfylc izmir ikinci beyler 
~cıknk 7 !1 numara da 27-2-941 per -
ı; mue vünii s:ıut 15 te nçık artur ma 

l·l·etiyle ı:;atılacaktır. 
Bu artırmada muhammen kıyme

t in yi.ızdı• 75 ini bulmadığı takdirde 
arttırma geri bırakılnrak ve ikinci 
.ırtırmn 4-.1a rt-94 l sah günü a~·ni 
< ·• tı• ve ayni yer ele en çok nr'ttıı a

na ihale edilmek suretiyle atıc:ı ya
mlacaktır. T a lip lerden fazln mah1 -
mat nlmnk istiyen ler 19983 numa
ı a lı do::syam,zln memuriy etimize mü. 
rncant) {\1'1 ilan olunı\r. ~30 

- SAHİFE: 3 -
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

!lzmir levazım A;f;/iii'"j/d~j;;~j 
·····ı·····: ············ · ···························· ······· ········ : zmır Levazım A · ı· -· S t Al K•••··~····•• ••••••·•••••••••••••• •••••••••••= ,. . mır ıga a ın ma omısyonundan • 

( 111 1 Mikum l\hıhammeıı bt>dt li • Kat'i teminat 
ton J;. Kr. Li. Kr. 

Pirinç w 4200 Oo -- -
~ercemek 10 2GOO 00 ~~~ 00 
• ohut • 10 1500 00 ..,., OO 
Sadeyagı 5 8000 00 2-.. 5 00 
K .. l 00 00 

uru uzum 10 :3000 oo -
• inkarna . 15 5250 00 i~~ 00 
Arpa sehnyP ı O :1ı;oo 00 5"r: 0500 
Bulgur · - ·> 
S b 15 !14GO 00 517 50 

a un , . . 10 41'i00 00 G75 00 
l - Y ukaruh nııktar cın · ,.l' muhamnı"ıl bed"l' ·ı k t'. t · 'kt 1 . ., 1 ı.- -.- ı ı e a ı eınınat 

mı ar cıı ı 'uzı ı dokuz ka)('m vivecek askeri e ft l k b ı d d - · · 'Ra a o ma ve 
tııı ar an s::ı. eyagı makarna ,.e ahun kimyahnnece tahlil yapıl-
~~~ ~·e 14 gun zarfınd~ d.?fn ten tumrn an barına teslim edilmek 
şaı lı) le 3-3:941 cuma rrtinu sa at 15 de ihaleleri ayrı avrı l\ınn·-

adn askerı satın alma komi ronu bn~kanlığına miiracaatları 
1 

. 15 20 25 1 

lzmır Levazım Amirliği Satın Alma Kom;syonundan· 
1-Akerıev·:ıf~lo b' ki "k'""n • 

J
: • • ... • n ııı ı n ırmı <>-.. .,Jl pnzaıtc~i giinii -.ant ı 1 

< c J>.tz.ıı lıkla nlrnacaktır. 
2 · • ! u~~ınm~n bedeli 2500 liradır. 
3 hat ı tmırnıatı :l75 lirndıı· 
4 t~tt:lileriıı ım~arlığn i~tiı ~k etnwk iız re Manı ada a k rı :-;a

tın .ı ma komı:-;yonu b.ı knnlıgııııı nuiracaatları. 
~ l, 21 25 3 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu d . 
1 - l 20. ton <l!-ıkc>ri e\ afda bulgur h ı tak..ıidi ~tt~;·bin olup dört 

ta k..;ıttr ıı l 11 ma k su n'ı i\• fo ö-•)-941 cnr"am ı. ·ı gu·· ·· t 16 d "h· ı , · . . .. .. .., · • u, nu sna n 
1 el C 1 ) •1IJI mnk LIZ<.'l'e knpnlı z.ırf U'illhiyle l'ksiltme'-'' kon 
muştur. "'c -

2 - ı.MuhammC'n bedeli 27600 lirndır 
:~ - l\lmaı,kai h1minatı 2070 liradır." 
4 - İlitl'klıl( rin ı-;arlnnnH) i go mek uzt:H h 1 gun ,.e k ·ıt · ·t· 

1 'l et ,k · · k e sı ıne ı~ ı-
~ l\ n.ıı: ç.ıı nı.rnneıı m .. : )) c>n vesaik ile birlıkte <'ll :ız ek-

"Il~~l'.\ ı nc:n~a snatındeıı bir sant '\ e ine kadar teklıf m('ktup
laı ıy IC' M an a a"'knı s.ıtın alma komi"') onu ba~kanlı"'ınn mü-
racırntb rı. J 8 21 25 4 ° ' 

İzmir l..cvnz..anı Amirliği Sn tın Alma Komisyonundan : 
l - A. keı·.ı .e' s~ fuı olmak ".e kim) ahanece t;:ıhlil yapılmak ,.e 14 

gu11 zaı fmda defaten tumen an barına tt>ı;;lim edilmek sarti\'lc> 
10000 kılo abun 3-3-941 cu mn günü saat lü de pazarl~kln nJı. 
ııacaktıı 

2 -- Muh:ımıiırn bedeli 4500 !iradı!'. 
:1 - I<nt·i teıninatı 673 liradır. 
•1 ls.teklilerin temiı~atJnriylC' birlikte Mani-ada atın alma ko _ 

mısyoııu basknnlıgına ınün caall:ı"rı. 15 20 25 1 

İzmir Levn~ım Amirliğ~ Satın Alma Komisyonundan : 
1 T~hmıı~e? ~C'her bı!l n ı~~di 12 00 kuru tan yerli nrnhsuHi mar. 

·ılya tıpı oOJOO kll'err:ıl 'l' :woo adet nınh,·e pazıu lılka "atııı 
alınacaktır · 

2 l\luhamm<'ı~ bedel. G:~60 lira knt'i tc>miııntı 9.H Jir·t 
:~ - İhal ·~i 27-2-941 per, nıbe r.uniı aat J 1 de Ç:ınakkale atın 

nlm.ı komı n>nund.ı \ apılac.tk ır. 
1 İstl klılı.>ı 'ıı mu~kur •un \ e sıınttn ınuracnntları. 710 
lzmir Levazım Amirliği Satın A lma Kom"ayo d . 
l A '·e 't 1 nun an. 

- ~{\ n e\ı-;'\( il a tm 5; ton .ıqıa 26-2-!141 Ç:\l'><amlıa gününn ),•ı 
dttt' ııaznrııkla alınacaktır. ' -
Mu ha mmE-n bedelı 4 :;oo liradır 

:1 Knt'i teminatı 650 ıiı'ndır. · 
2 

4 - .~stcklileriı~ ~artı~ame~ i giımıek \'e pazarlığa i.şt:rak •tmek 
uzere teı~.rnrntları) 12 birlikte M:ıniı-;ada satın alma komi ... yonu 
bnşka:ılıgıııa müracaatları . 739 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
P~zarlıkla 5000 k.~ıo. toz şekeri "atın .. ılmacaktır. Ta iplerin 26- Şu

bat-;H1 çarşamba gunu saat on bcst.c kı :ada izmir IC'vazını anıirliğ 
_ _;;mı la":: .. komi,:;) onuıın miirncaatlaı ı. 7:16 

1 

İzmir l c;_vazım amirliği sa tan n.I;;: .;)misyonundan : 
1 - l ı-2-!H l paınrtesi gunu saat 10.30 da ihale edilmek üzer<> 

kap~ll.ı ııırf usul:yJc ek,iJtmc>} e konulnıu~ o an 120 ton nrnkar
mı~·~ ı. teklı. çıkmadığından 2490 numaralı kanunun 40 cı mad
cle><ır~e tev ıka11 17-3-!l-11 tarihine kadar bır ay müddetle pn _ 
zıırlı~a konıılmuştur. 

2 - 1\1 uhammrn bedeli 3600U lil'adır. 
3 - Knt'i teıhıı ... tı 5400 liradır. 
4 1 tekli!erin Ş<~rtnan:ıe~i görmek ve pnzaı1ığa iştirak ctmi'k üze

ıe temmatla_rıyle lıırlıkte Manisada askeri satın alma komisyo. 
nu başkanhgına :nli.ıracaatları . 

Jzmir Levazım Amirliii Satan A lma Kom=syonundan· 
1 Beher kilosuna kırk iki ı<uru~ tahmin edilen 1000 bi;ı ton ~ahun 

t?ptnı~ Yop1hut y~iz tondan ~ ag olmamnk Lizeı·e ayrı ayrı ta_ 
lıplerıne ıhale edılmek suretıylC' yı pılaıı ek iltmesinde lıin ton
dan beşyuz.elli tonu satın alınmı af" dint yuz elli tonu anıi 
şartlar dahılinde l-Mart-9 ıı cumarte i günü saat onda iz~ir
de kışl,ıda iznıir levazım amirliği "atın alma komi:wonunJn pa. 
zarlıkln atın nlınacaktır. · 

2 - Hep.inin tahmin eclfü ıı tutarı 1 9000 ~uz . ek Ren dokuz bin Ii· 
nıdır. 

~~ · 'I'ekarrur edecek fiat LizPr·ııduı t<'minat kat'iye. i alınnc. dır. 
4 - $aı tııame~i komis) onda goru 1ebilir. 
5 - fstekı:ter belli gtln 'l' a,ıtta tenıinatlııriyle birlikte iha!~ ~.ın· 

tındnn C\'V(•1 komisyona ınurı\caatlan. 7 H 

Belediye Hava gazı idaresi mü
dürlüğünden: 

İd. ·cmizde müııhııl b unan 7:> .:rn ucr •U' fabrika • tıı;- memurluğu ile 
.za 75 liı·a ucr tli l.bonen, n u n-ı ı Jug 1 \~ GO Jir.ı ucrdli kani. rcılığ,ı 

ınemuı: alınacııUır. A ağıclaki ;; r !arı }ı, iz cılanlnrın :J-mnı t-911 gUni:J 
s .. at 13,30 da y: pıhıcak mü ahulu imfhanın. iRt·r:ık iç'n "darem z mu· 
racnn llnrı. 

l - Tiırk l:ılıiiydinclen olnıak. 

2 Askul:k fih hizmetin; bitirm:;; c. m· k. 
'3 - Lise ve}a orta me1'tfp mezuntı ofmak. 
4 Hu nlihal \'€ :ıhhat rap mı ibr.ı .. ctmeh ()O 

.. <.) 704 

Mıntaka ticaret Müdü lü2-ünden: 
İzmit" ihtiyaçıua tabi$ olun O m 1 \'C Kamyon Jiı tiki.!rinin biı· 

kısmı gelıniştır. Ve bunlnrın satı fı tleı · cf-. t< bit -ıdiJmist"r. I...:ı. ... 1-ige ihti~ 

nıcı olanım rn MııdüıfogLlmuı muı· c.ı.ıtları i.ıln olunur (7:1:>) 

Düzelt1ne 
( .. ızetcmlzin 24 Şub~.t 911 tar"hli 'I. e 451 ... a, ıh nü. ha"ınm ~ neti n

hife inde ne..,redilen el eniz le\'a,.ım '>Iıtın alma komi"\ onu ıl.ınındaki alı
nacak, kuzu etinin miktarı (23500) olncagı ~erde "ehY olarak 23000 
çıkmıştır. Düzeltirız~ 



• 

- ~ ıhıfr 4 

12adada vaziyet 
Açlık tahamınülfersa 

bir derecededir 

Kokmuş keçi eti 
Nadiren bulunabiliyor! 
K ahve ve şekerin mev

cudu kalmadı! 
Alinn. 24 (A.A.) - 12 adı ahar 

(ANADOLU) 25 ŞUBAT 1941 SA 1. 1 

so~ l-IA.~E~LE R 
• 

Milli Şefimiz Çörçil 
Tebrik telgraf /arına Bügük elçimizi kabul 

cevap verdiler etti İngiltere yalnız r ' 
Ankarn, 2 ı (A.A.) Ri~ n~»ticum- Londra, 2 ı (A.A.) na:;;\'Ckil d ·ıd· Bulnaristanda 

hur umumi katipliğinden: Çurçil. bugiin Türkiy.e , e j:ıponyu eg") Jr ~ J ·ı· k t' l İ 
llalk 'l<'ri H' odaları kuruhıc:umın büyiik elçilerini knlrnl eylemi~ ve f b ı•k • ngı ız ı a arının gen 

!l uncu ~ ıldönümü ve mcvcud E\· ve muteakiL<'n Yun:ıniı-tanın Londr:ı <>l- se er er J mı m 1.~ç k f{ • 
Qd,ılara j' nilcrinin kntılmnları müırn- Çİ:;İni kabul cıc1<1rC'k Lir mü<ld('L ko - Avustra lya başvek"ılı"n"ın -- --- uva ,a ıye erı 
selı tiylP yurdun h<'r tarafından aldık- ııusmuo.;tur. Radgo aazetası·nden Londrn. 24 <S. 2 1,10 Ra dyo ııe!ll'İ 
l.ırı a il duygul:lrı hnvi folgraflanlan K d f• ) • beyanatı : rntrndan) - Bu aksam Kahirede 
('Ok mütehassis olan Reisicumhur l\lil- un ura ıat erı iııgiliz kun·ctleri urr{umi karargabl 
lı Şef f:-;nwt lnönii, knrşılıklı tebrik ve • l.ondrn, 24 (A.A.) - lııgiltere<lc Bu akşam saat 18, 1 o tımıfından neşredilen tebliğde !I. 

d:ıimn :ul:m başıır.ı t('mcnnileriııin ih- Komısyon, tekarrür eden bulunan A\'U-turalya lı:ıŞ\'Ckili :\l en. m:ılclcn Eritrere doğru ileı i hareket-
i A 1 1 A t t zis, İngiliz millc·tinc hit:ıb<'n IH·ya - da Beyrut radyosunun Jerinc devam eden tııgı·ıız· kıtaıarı· 
agıııa ıı:ıc o ıı .'1.Jan ını t:wns.-.;U f\ - f · ti . ")... d k lı ı l 

misl('rdir. ıa erı J an e ece nııtw ll unmus \'C demiştir ki: T "" k . d nın Gub-gub köyü civarındaki ita • 
t - Jlıırplcrin en muk;ıdd<.»~i 0!1111 U T çe neşrıyatın a, yan mevzilerini zaptederck buradalU 

Afrikada 

sincı n s kiıi knclın oımak iiıC'rc otuz Katru Sudana gidiyor 
kisi Yunanisbınn gelmi~tir. Bunl:•ı, 

~t.anl.ıul. 24 (Telefonla) - l"iat lıtı h,·ıı·ıJtc "'.·ı·z1·11le beı·,·ıl>cı·ı··z. ll"r tı"- B i ··e ·~ · " l · t b ·· talyaıı kuvvetlerini dağıttıkları • 
mürakabe koıni8yonu, bugün idiınn ye malik i"ek sizin için ve :>İzin yıı- U garJS anın ugun S 1 bir çok esir a l d ıklan bildirHmiştir· 
e~miı:ı n~ a.rakkabı iı:ıini tedkik eylemis- nıbasındn çalısınağa hasrNlilmi8tir. f~rberlik kararı verdeiği Keren mevkiinin 'takriben 60 kilO-ln lık avına çıkacaklarını ôy iyer<'k Kahin. 24 (A.A.) - lliıı Fraıı -

it n h ,ın ;r,a lııta;;ından izin alnı ak ada- sızlaı ııı Afrikadaki baskumancla-
1.u·ınd rn çıkmıslar H iki ı:ubaı 'a Sı- nı genemi CatroukH, hiir Fransız 
,,ama gE.>lm ğe murnffak olmu-.;lardır. ! un etleı ini teftis ıçın Kahiı·<'rlcn 

tır. Kunduracılar, Uç tip ayakkabı ha- Menzis: 1 metre şi malinde bulunan Guh-gub 
;,!ı·laJ ıp komi~yona gö ... terec klerdir. - Kendinizi kat'in-cn ~ :ılııı;r, blldi rilmiştir. ihtiyat askeri mühim bi ı· mevkidir. 
.nomis~·on, bu tipler üzerine nıcı:ırn kılr hı···setn1cı.d11ı·z.~ · · · 11 'k · ~ - " k d"l ·ı b h Keren üzerine gar pten jlerJıYe 
~ı-1 l.'ırını ilfl\ e eti 'ktl'n 80nrn fintleri l)pmiş ve A vusturalva scfori he- ay 1 e verı en u a- İngiliz ktı\''v'etleri , düşmanla tt:>ın-' GC' nk 'n anlattıgınn göre, 12 ad - Sudana hareket dmistir 1 ı.ın ... d"CC'ktir. \'etı·111·11 şimdide11 4 fıı·J{. 0 d 0, 11 n1l··ıı·nk- d f 

Ç " " " b · h k "k t Jd "' halindedirler. Habcşi~tanda Gl)n. ~ <I. lah.ımmulf r a bir açlık hiıkiim 
Uımekted·r. 

ltnlv. nh r, halka gundl' niifu!-l h.ı 
ına yuz f> li gram ıın. haftada ruz 

gram p tro Hrm ktedirler. ~eker n 
kahve, 12 nclada çoktanberi k·ılma 
rnı;;tır. 

lt:d)an :>ubaylaıı \e zeng'n!l.'ri, n, -
ı1·r hulunaoil n kokmu · bir parça ke
çi etine 10 liı"t \ererPk :ılı~ orlar. 

ltal\. n a!'.krrlerinin eks"ı·i,..i nl >·h 
t. rclır. 

Aelıktaıı nıi.ıt(>v llid ha:-;t:tlıklar. 12 
miada çoğalmıs ve olum hadi,, ll'ri nrt
mıstır. 

S . inlilerin harp hazırlığı kep bir kolorduya malik olduğunu erın a J a o ugu k:ı~nbn!-lına doğru ilerJiven tngılı• 
zgasefimiz Ve SOn :iivıiyeı ek ı;;özlerini şöyle lıitirmistir: hakkında bir gu"' na te- Pİ:?clarları, Amayık köy.il ne girrn~ 

Londra, 24 ( A.A.) - H indiçini- - nu A\-u<·ttır,·•.J,·,·ılıl .·11·111 ı..ı· ııl"ı· - t l d k . ..... v ._. - lerclir. talyaıı somalisinde Mnnıreria • an aşma e 1 japon makamları, ÇSnlilerin Cl':sı·. haklı darbc•lnı·ı:nı· Rom.·ı iı·z.flı•ı'n - yı"d yoktur. h h ı ki - ._ - ı it.'l kasabası zaptedilmiş ve ask 
- Baıtarafı 2 inci aahiied~ - arp azır 1 arını endife ile karşı - ele 8İnıdiden hissettirmişlerdir VI' ye-'"-----~---------·• milhim bir mevki olan Cerib alın!llıl" 

lamaktadırlar. Umumi vali, Tonkin- ) 1 B ı· 
nin bu nutkunu, ftaJ,\'adaki hH,\'<ll iııki- d gıinc Hl'Zll arı, ayni darbe ~ri >l'rlin ihracatımız tır .. İtıba garbında ileri hareket J1lU • e lüzumlu bü tün tedbirlerı' almı•tar. · 1 d h. · kt' , .. ~arını azaltmak için söylediğmi yaz- y üzerınc e e 1• ettırme ır.» vafakyetle devam etmektedir. JJ.ı.ı 
makta \'e onda bir yanlıştan öbur yan- l. x v b çok e~ir ve harp malzemesi <'lcie et· 
lışa ge~ildiğini kaydetn:ıektedir. . . ngiltere hava kllvvet- FRANSANIN iSPANYAYA na armakta devam tik. 

Ueylı Hernld guzetesı ele Mussolıııı-1 / • • d• 
n:n bö~ ıe bir kxç nutuk d.ıha söyliye- erını artırıyor TEBERRUU e ıyor 
cek olur ·a ltalyada hiç ma-ıe' iy:ıt knl- ( BAŞTARAFI J NC I SA HiFEDE ) Visi, 24 (A.A.) _ .l\foresal Pt•tcn İ:-tanbul. 24 (Telefonla) - Bu -
mı) acagıııı yazmıştır. Lıelcr nıracnk tayyarelt•r ima!i. jçin' lspaı{yacia Santancler fırtına f P!aket~ günkü ihracatımız, bir milyon iiçyiiz 

Ameı·ı·k,"ıı gazetel·~ı·ı·, •ıu.ku dinli- '"tlı"ı\·oı·uz Na·'ıı· K d ı 1 · ı 1 1 IJ ı·ıı ıı·ı·a'"ı bu l mtı"ttıı· " - " "' .:ı •• • " , ana nt an .ıı~n -· zcdt>lerinc yardım olmak iizere sp:ın- • ·• "' · 
.\·enl"rı·n onun hakı·katt.· .. ı ne kad:ıı· teı·e, .... \•nı>ılaıı c k. t ·· b ı Am .... ı·ı·k·ı ı' le Fran'"'\'a t"ınclık I ·a ..... "' . · ._. ·: • s " ıra mun~-;e e - \'a Hariciye nhzırı Scrnno Sun<'re 15 '" ' "'" • 1 -

Nncrobide neşre~ii.len hav a tebliği: 

uzak olduğunu gönhiklerini ynzmış'ar- tı~. ıe t~1gıliz adalarmın batı . ~imal bin peç.etn göndermiştir. ka rakı \'e Almanyaya 'rntuıı göııdcril-Behçel Uz chr. Bir Amerikan gazetesi <!c• )hh:>'>- bolgesınde kara sularının emnıyJt al- 11 miştir. 
Jiııinin nutku hnkkındıı ş<:;~ le bir lt>ş- tında bnlnP.durulnrnsı Jiizıımmıtı ileri E k • Ç k l k K • h" d• 

( BAŞTARAFI 1 NC1 SAHiFEDE) bih yapmıı;;tır : Riirmiiş, S l e OS OVa ya ürtaJ a ısesi 

Cum:utesi günü cenubı Afrika ha\'• 
kuvvetleı·i Habeşistanda Neg.?11: seh
ri ıı cl.? askPri hedeflere h ücumlar ~ •P 
mışlardır. l tnlyan somalisind~ taY • 
\·ar elerimiz, lıir çok i ~tikşaf uçuşlatl 
rnpmı:;;lar. diğer filolar. ltaly• 
kuvvetlerini siddetle bom bardıınaJI 
t•tmi~leı dir. Bir mevkide 6 h:ıJylll' 

rerek orada (Kültürpark) g'bi me- Ateskki kestaneleri çık:dmak için . .:::- İşte Kanndanın ehemmiyot nr_ şeç{eri mahku11o m 
deni ve bedii bir eser ve o hıwalide llitl rin elini yakmasını be.:1iyor. dıgı ııokw bu<luı. I 1 Tahkikatı devam ediyo1 

kamyonu ta hrip oluumustur 
İtalyan somalisindc bir ha,·a ın 

hım•beııiııde l hal\'an tan·art'~i h• bahçeli ve asri evlerin ve apartman- İngiliz g:ızet<>l<>ri, Roman) rı<l:ıkı as- Demiştir. Beri in, 24 (A.A.) Slornkj·a f 
? stnnlıul, 24 (Telefonla) - 'Kilr-

laran vücuda gelmesine saik olan keri hazırlıklardan ve Almnr.ların Bul. mıthkemcsi, üç "Ün gizli mulrnkem<'- ~ara uğrntılmıştı r. • · · 
~ taj hadisesi tahkikatı devam edİ\•or. 

kimdir? Diye nesliati elbette bir su- gariı<tana hulıil ve duhul <>tm k ist~- ffit/erin nutku <len sonra vatana ihanet suçundan sa- kasclen cocui•uııu diişüren AnJ.<'!ııi öl *. . 
al soracaktır : clikleriııclen g.Pııc bahsl'lmektedirll'r. bık P:ı ris elçisi l>r. O:suski miiebbedcn ... K nlıirede neşredilen hnv:ı t "bliıi'1 • 

1 1 1 ( BAŞT 1 dtiğli Ortaköy ı:ıifa ,\·urdu Rahibi A-:ını ı ı ""· Bu sualin cevabı gene: Bu g:ı7RİR ere gör A maıı nr. Bulga- ARAFI 1 NC SAHiFEDE ) haJ>İs ct.>z:ısına, sııl..ıık lfas.vekil Jfodza- ( ' >ün cenubı Afrika tan·are e•"' 
·ı ı >ııuı·uıı ifad<>si buırlin alındı. L• • • • d - Belediye rei,.: Doktor Behçet ristanda şehirler nrnsında ~wsalarııı ı e Faşist ta lyıının çok :samimi ve ny. yı ve iki gazeteciyi 18 Z<'r sen• ha)JS(' ... ... ı ·ıtı ·ede Mak:ılle şehri civarın 

Uz! açık bulunması için tedıbnt :ılınmış- rılmaz bir tarzda birlJİl'lcriııe bağlı ve hcpsiı,in <'mlUkinin miis:ıd<>r<'siıı<' * verılc bulunan l talvan tavvnreleriJ1 
Olacaktır. tır. Dağlnr<la t.Plcfon hatlan çekilmek- bulundugunu söylt.•mi.,. ltalyımııı Al- mahkfım >tnıistir. Mançurgadaki /ngiliz mitı-alyöz a'teşi açmış vi ·8 ltah-' 
Eşrefpafa mahallesi. Eşrefpaşa tellir. Hallıuki Sofya mahfilleri, mem- ma~nynya büyük yard ı mlar yapmış ol- ıı=-- b tan·cu·C':sİııi imha etmiıderdir. Bit 

hastahanesi! Diyoruz. leketin Almaıı kuvvetleri tarafından duguııu l..ıildirmis \'e iki.mihwr <fnvlet lngilterenin Bükreş te aası ~ok tayyare ele ağır ha.sara • ı ğ'ratıl 
Neden? yalkında istilfLsı tchlikt>ı:ıinin mevcud arasınd:ıki sarsılmaz tesıınli<Hi bir ke- Harbin, 24 (A.A.) _ İngiliz hü _ mıştıı-. 

Çünkü vaktiyle E•rcfpa•a olmadığım ısrarla beyan Ptm<>kt<>dir- re daha te.\ id e,\'lemistir. e)çı·s·l l>ilnkü hnva muh arebelerinde b .,. ... . kfımeti, l\lançuryada oturan bütiin 1 
adında bir belediye reısı iz- !er. Sof~ ndaki :Milli bankanın d:.mına Bilılharc hm1lteıı 1 ·nlıs"d'•ıı 1 talyan tayyaresi imha edilmi tir. 

u ._. " f t ı. ı 24 (T ı f 1 ııgiliz tebaasına . .l\lançuryavı ter - ı 
mirde ite batlamı• .. Bir mahal- ılnfi topları yeıl<>ştirilmişlir. Bitler; Alman,\·anın, kısı uvuv.ır:ık ge- :; aııuu • ' e c onlıı) - ngil- Cumnrfosi giinü Eritıede bir ita ... . . • t . n··k 1 . . t k keımelerini bir kere da ha tebliğ et- J 
le yapmış, ~ir ca~~ y~pt:r?'ış , . Yu!!::ıyted Pre!'ls. ajansının mnhalJi· ı:-irmcdiğ~ni, denizaltı, harbinin b:tşla- ~re~ın . u rcş. e .ç~sı, ıugüıı An ıırn- migtir. ..-an b~lmbar~ım:ın tayy:ıre:;i, bir a1 

o mahalleye bır yol dofemış, bır de rı, Bukr.este a;;kerı kurmay formaln- mış oldugunu ve bunun. martta \'.C ni- ~ •1 h.ırekct ctmıştıı · 1 ·ı·· 1 d k 1 1 1 . 1 .. 1 cı ta.\ )•:ıremız 'tarafından dii;;ürill 
(T "k) b ·· · ı , . ı · d··~·· Al b' ı · S f ı .. k k d . 

1 
ngıızer en aanar om.sn rn- üt·· epecı te ugun mınnet e ve rıy e gor ugu man za ıt 0rıne o - s:uıc a en yu ·se <>recesıne çıkacıığı-

1 
tiin mesulivctin kendi le.· . ·d 1 m ş ur. 

memnun.iyetle kulla.nd_ığ ımız ~~ .. haa. yarla si~·il elUi;;e ile rastlaclığını hildir- rlı l~ilclirmiştir. Hitler, iki saat C\'Vel ResmAı tebıı· nler cıığı lıilcliı Ümistir 
1 

IO(l .ıı o a-, • 
tahane ıbda eylemıfhr. lzmır n bu- m ktedır. aldıgı haberlerden bahsederek. Alınan K. · * Atiıuıdnki lngillz. h:ı\'a kuwl'tl 
gün belli batlı sokaklarında büyük Deyli Meyl gazete8inin muh.ıbiri, tahtelbnhirlerinin iki gün içind::- 215 • • • tebliği: 
hacimde tatlarla dö~nnit kaldırım Alman~ anın Bulgnristanla na~ıı uyuR- bin tonilatoluk vapur batırdıklarını · Ati na. 24 (A.A.) - Yunan:standa- Adlıge Vekılı Rritanyn hnva kuwetlr.ri, Yun• 
görüyorsak bunlar -nur içinde yat- tuğunu bildiren bir tclgrHfı gıl'7.efe:-:iıı~ ı.;ü.demiş \·e Akcleııiıe k:ıdar f:ıali.rct- ki İngiliz ham kuvn~tlcri k:ırnrgiıhı- İ ·t· b 1 '> l (T 

1 
f 

1
. . ilcıi kollarnı t:ıkvh·e edecek faaliY 

san - Eşrefpafanın eserleridir. Bu göndermistir. Buna nazaran Almnnya, te bulut'laıı Almaı1 hava kuvvetlerinin nın tebliği: .. ~ i'ntt u ' L .· e e. on.'') - Bır göstermişlerdir. Tepedelenin bntı 
eserleri takdir etmemek v,. o Etref Rulgarist:mın siva-:i \'e idnri i~lerine hurckatından bahsettikten sonra, tn- Dün İngiliz ham kuv,·elleri, Yunan 

111 ~1 ~~ e ~n lVr ~eh~ım~ ı.ze bu.lun - malinde Dekaş kasabasına mm·aff 
paşaya rahmet okumamak elimiz - knrışmıyacak, yalnız yol \'"' ckmlryol- gilizlerin, yaknlnnacnkları yerde \'tırtı- harekatını kolaylaştırmak için Tepede- ~·1• ~ ~ a\ ~. ı). e. ~~ı lı Ft~~ı Ok- ki~·etlc tanrı uz edilmiştir. 
den gelmiyor. Jnrındaıı mıkerler:ni geçirecektir. nu lacağıııı ve bunun, knt'i netic<>ye kn- lenin şimnli garbisindcki Dekııjı ve ) .u . ) aı 111 

• il •11 el) a on ece ır. Bombalaı· kMaba cinırındakı d 
Yarın; fU lzmirin asfalt yollarını \'Ollar, sarahatJ-. belli Q)acaktır. dar böyle yapılacağını sö)lemi~tir. düşman mevzilerini bombnı'dıman ct-1 Sarıklı hoca isteniyor ınan mevzill'rine, idare binalarına 

kim yaptı, bu otobüsleri kim getir - Alman a:skerleri, bir takım 1<öy v~ Xeticenin, kendisinin harntta \'C miştir. Bir çok isı.betl<>r kaydedilmis- . tayyar(> d:ıfi bataryalarına isabete 
di, bu şehı'rde bir belediye n:zamı, kasabalarda kalacaklardır. Buııların zinde iken alınacıbğı ümidini izhar tir. . lıstanbul, 24. (Tele~onia) - Anı~- miştir.. . 
bir belediye otoritesi kim kurdu d i- inı;" \'Csnir maddeler:ni Almanlar ha- ecf~n Hitler, harbin bundan sonı·:-1 att\~- Malta, 24 (A.A.) - Re. mi tebliğ: rıkanın Dctruıt ş~hrınd~n .gelc•1 bır Afrıka Arnavudluk hnrekfltına jl'. 
ye çocuklarımız ve torunlarımız b ir· l'içten getirecektir. Bulgaristanın leııeceğini söylemiş ve: Dü~man tayyareleri dlin ımbuh er- ~?.ktup~a. oradakı mushlmanların ı tirnk eden tayyarelerimizden b 
biriyle konuıurlarken muhakl<ak işi l)orçlarına mahsub~n verecekleri ayn - Bunu, benim kadar milyonlnrc:ı ken Malta iizt>rinde 2 defa uç:ı1uı:lar- ol~lerıııı kaldırmak ic.in mcmlcke~i - bombardıman ve bir avcı tayyareıni 
tecekleri söz ~u olacaktır: '>iacnktır. Almanyn, Bulgaristancta ela- Alman da biliyor Yeni bir mticad >le dır. Tayyarelerin istikşafta bulunduk- mızciPn sarıklı hoca ıstenmcktedır. döıınwmi. tir. 

- Doktor Behçet Uz adandaki b ir hili bir karıı;ıklık çıkm:ı:;ını i~temedi- ı>enesi bnşındayn:. Bu yıl, kat'i neti<'<'· lan anlaşıhtıaktııdır. Hiç bir 1Jomba x *--
lzmir belediye r(l'si! \{inden s:y:ı~i ve iclaı i i~leı·c knrısma- lerin alınacağı yıl olacaktır.~ atılmamıştır. Daha sonra, daha bliyiik /ta/gan/arın yapmadı- Ask A • t 

Doktor Behçet Uza torunlarımızın mak istemekti'dir. ı Demiştir. bir tayyare grubu :ıdayıı hücum teşeb- erJ vazıye 
torunları ağzından bu son c(."vabı A\J1i gazetenin diğl'r bir habrrine Hitler, bundan sonra mukadd •ı:ıta büsüncle bulunmuştur. Düsman tayya- ğını Almanlar mı 
itilmesini temenni ederiz. Çünkü b u ''Öre Sovy tler Birliği icra komit('si ve Alman milletinin sarsılm:ız azmine releri, avcılarımız rn ham <lafi batar- . yapıyor ? I ( BAŞT~~Afl ı NCI SAHIFEbt: 
sözü itilmek on un çok hakl ı , ... ye r ic;i ;\lolotof, Sulı giinü hir nutuk olan itimadını teyid eıforek :;özlerim.• r:ıları tar:ıfınclan tarcledilmişlcrclir. - lkmcı aebep de A lm a n h • 
rinde o lan çalıtmasının mükafatıdır. "öyliy~cekt'.r. Almanların Bulgaristnn- nihayet \~rmiştir. Hiç bir hasar yoktur. _Loıı.cıı:a, 24 (A.A.) Amirallık birlilderinin, ln1riltereye kartı ya 

H AYDAR RÜŞTÜ Ö KTEM 
da mukavemetle karr-ıılaşıp karsılnsmı- Loııdra, 24 (A.A.) lngiliz hnv:ı d:ııresının notu: . cakları ye ni taarruz için hazırlık 
v::ıcakları bu nutuktan C\'\'-.1 mi. sonra Radyo gazetesind

0

e~ı: \'C dahili emııint nez11retl(1 rinh l{'b- Almanların Akdeııızde ltalyanlaı·x ~·nıenme aafhaamda bulunmal 
mı Bulgarbıtana giıccckleri şimdilik Bitler, kendi puı1.isiniıı kurıılusu- liği: · yardıma başladığından beri düşman dır. filha kika Almanların yak lll 

A rnavudluk ce·nhesindıe tx>lli clPğifclir. nun 21 inci yıldönilrnii münaie~tivle $ark \'e cenubı 8arki !'!ahilleri :tçık- harckfıtı idare ııist(•mlııde hir ,f('ğiı:ıik- yapacakları , ,, S. Rusya bugün .Münihte oldukça uzun sii;·cn larmıla (Jiışm:ııı ha\·a faaliyeti olmuş- lik olmuştur: 1 ha v a da n sıkı bir harek e te giritlld 
( BAŞTARAFI ı NC1 SAHİFEDE ) • bir nutuk irnd etnıiştiı·. Bitler nutkun- tur. F:ıkat hiç bir bomba :ıtı!nı:ımı8- Dorest-chire hastahane gembi. :ıla- 1 r i çok m uhtemeldir. Çünkü 

Yunan kıtnları, Elbıısanııı c nlıhı ( BAŞTAR~fl 1 NCI SAH iF E D E ~ da pnrti:-ıiııin teşl'kkiilii, sureti faali- tır. m<'tleriııi pek bariz bir surette tn:ııdık- lüzum vardır. Binaena le yh Al 
11 rkisindc, f kunıbi V<'D veli \adilerin- l)a.y ;·e ere nışan \C maclaly:ılı.ır ':~r~l- ~·eti \'C siyasi muhitteki ııkiıılerini aıı- . !·on<lr:ı. 2.J (A.A.) -.-. llnrn .\'~ da- tnı: başka mı~hiyeti~i de bey.ı.ıt'~mi):~ı ta yya re le rin in t imdi böyle bir haS 
de diı:.mana k:ır;;ı mu,·:ıffukıy tli hu- mıştır. Bunlar muharel.ıe cnıırleı ı~m l:_ıttıktan sonı a harici \'C dahili ı.;iJ asC'- hılı emnıyet nezar<•tlt>rmm tebhğı: kaıdelere tevfık:ın ctuşmmıa bıırlırdıgı lık ve de vresine 1rirmiı olmalar• 
cumlarda bulunmuıılardır. Yuıınıı , sürat! tatbikinde ve tahkimat islerın- tı inceden illC"Y" tedkik etmiş \ e . on- Diism:mın h:n a f<ı:ıliyet! az olmuş- halde Alman tayyarel<'riııin 2 hücumuJ a kla gele bil·r •. Bu de vrenin uz 
bilha ,.:ı hah an Ül\ rarelcri. mu hare- de muvaffakıyet gö:;teren ordu men- ra sözi.i harbe getirmiştir. tur. Doğu ~imal sahilinde bir s hirl<• na uğrnmı!'ltır. Fakat gemiye isabet va-1 ğu yapılacak hareke t in t idde 
be saha ı uz' rind<' ·r:'lzla i'a:•Iİ)C'' gö-.- !illp.larıdı:. Sovy<>Uer Birliği haı·p kon,. Hit!er, l..ıu noktada dür-ımıınl:ırınııı doğu sahili ci,·nrııHla münfel'hl lıazı ki olmamıştır. Keza, l\laltadaki ha:;-' faka t mukave me tin de a yni n i. 
t rm·şl rdir. :, . ele bır çok subaylar hakkınch~ t<'I'- Almanya ale~ hinde bir t:ıkım idclinla- yerler· \'C Londr·ı bölgl'. i üzerine bom- tahıınclcr Almaıılcır tarnfıııclaıı hom- olacağana de la le t ,.der. Çünkü 

ÜJ{l.edeıı az on .ı 4 İtah .ın •:i\'~ ar fi kar.ıl'laı-ı VC'ımiştir. . rıııa c \':l)) \'ermi:1, Almam nnın Lo~ b:ılar <liismtistiiı-. .\z hasnr \'C iıı.,anea Lıalaıımı~tı_r. Yedi a~ elan heri ftnlyııı defa, Almanların R'"'Çen A i uatOI 
i Filor·n·l\ 1 bomb: rdıman ctm'~ir. .Mo. kova, .2~ (A.~.) - B:ıhrıye ko-1 oturm:ıdığını \'<': da :~z 7:a~,.at Yardır. ta.\ y:ıreh!l'I .. \fol ta üznriıı<' taarnızlar kinden fazla hazırhia ihtiya~ 

Atim. 21 (A.A.) Yunan tııhliği: mıı.ıcr '!'u.ıvını amıral 1s:\ku, Pı·n.'''~:, z.:ımn.ı. Alm:ııı~·a .ııı•~hiıı' r·ılı· ı,ahırP, 21 (A.A.) - ln~ili1. 11m11-·):ıptıklnrı h:ld" ha:-ıtahaıı1.1lerl' homb:ı vardır. Ma lum olduğu veçh ile, 111 
Kuçuk mufr zcl riıı v toprııııu, gazete;;ıııd · SoV,\<'t el niz ktı\\etl rıııın :;ıyor dı t-nleı~ vnr. F·ıkat zanı: ııııı Al- mı k:ıraı·gıihının t •bliği: alnı,.ınısl:ırdı. lizler a na vatan müdafaasına k 

m<'\Zİİ ı. a \ ti k-ıJde<lihni t'r. Ta\ ~s,ığıdaki tar~d:ı taks·nı edil ecğini mama ııleyhiııe mi. 1 hin' mi c:ılı ·tıyı-1 Eritr~de şim Jel •ıı iL·ı li.\ ıı kıtal:u· J:inga:t.i zaptnclildiğ'i z:ıman ltaly:ııı- Jendirmitle rdir . A lmanla r eak i f': 
\: rdcrimiz ik' <liı maıı t:ıyy:ırcsiıı· z:ıh lm<'ktcdır. ııı ~eıı., z:mı:ııı vösl0r l:Ckt:r. Kuı,r.ı l'ivıırınıl.ıki 1tııl.rnn kıt~larını lıır ,;ehı-i ,;İ\ ·1 h:ılkıı zamr g.:.>lrııt>ml'.si kild e taarruz e decek olurla~sa, a 
muhakkak oltırak H' dig"r iki kt.\ ,·are- Baltık filo:-ıu, Knr:ıdl•niz filo•n, '.\hıı- l>emiştiı·. ıtaı;.rıtınıslar \'l' biı· <:ok ,>,.,ij'ı a ınıslı rdıı·. kin tP,..fim ttild..ı·ini "ii) l(•mi~lerclir. aki'bete utramaları ih•"ma li u• 
, j el 11 h rn ı olar.ık düsiirmil<:tliJ'. ınan:;ktaki sima). ~ilos~ı. \'iıııdivo~-1 .. Nutku.nıı.~1 ~on_uıı.:ı d<ığnı Jl'tlC'r ı.;(ı Ilab s·stnnrl:ı (;on<lara g-iıl n yolcl:ı Halbuki Bing:n.i. bir miicldt'l 1'oııra Al ıayılamaz. 
Da fi batnı, alarımP. bir <lusnı·pı hy- tokta b.ul~man pnsıfoık ~ıl0su_. A ın~ıı· f ı-ı eumlc•l 'l t l'oylem~ tır: . . kıtıı larımız .\ ın:ıı~i~ı' , ıt ı mısları~ır. m:ı ı t.ı.~,~ :m lf>rı t. ra~ıııdmı bo~ılın.ları- ---ı>---
' ar iıı' ıluşurmiı tur. J:ir ta\'j ar"m·z. Jo,.,u. Pın--kc filo.<;tı ı:smı \'('1' l ·n fılo ,.l. - )f.ırt \'(' !11:-<.ıncl:.ıı ıt•hııı •''1 <liıs- ltnı~ tın .:-()m:tlı:-;ıncle !\I:ırg<>tlı:ıanın nııstır .. )ı hııııunu,;anıd' 1talya·1 '~ırı.._._ A rrika harek~tı 
ti u il' doıım •mist ·r. on ihcla · •dilen Tuna filoqu, 'm:ınlnı ımız b:ıınbııska lıil' :-;afh•ty:. lııı \'C' nıiihim .folit linıaııının zapt n t:ee riıı: biı- :ııla) ı ~·ıknrmııktıı olaıı lıir ln- J' u 

Atin .. 24 ( A.A.) _ Yunan Emıı ·- Filo, mod rn hale g~tirik>~ktir. Y<'J zırlans111l:ır. ..:inl10 cuı>:ı ırın:ıgırıın s:ıl'kıııd:ıki lı•i 1 iliz \ Hıhll'll dıı .\imarı ta,\·.\'ar, l01·in ·, ( BAŞT ARAFI ı NC I SAHIFWf: A 
~ t IH'Z reti liıı hU-i: ııi?<n. deniz~ltılnr, \' det.ı r. m.ı.'!n f!:.C'-ı ·· P:ı h:ır ~ ı.:.\or. '.\Iuhaı<'b ııi "cıtJ:. iin mıııtııkac!ıı ilı•ri harek 'timiz iııki "arn:wııa ı ğı·;ımıs ır. Bıı ta\\'fırd ·r kıtalarınııı .Juua ırnıııgım ıreı;mel41• 

Dusm:n t,,, ... 1 ,ı ri E~" .ıclal.ırın mıl"rı torpıdol.r, çakı~ tl',;lıh Nhl- gıııı ınudrıkım. Aıkaınıul: ta ... anııru ... ·f tın ktedır. nu h,ır k.ıt •-.n.ı--ııH Aının tnnaı •)(rİ idi \'e ..,·r l :ıhan .ıe nı.ii~:ı:t<~· ~f'ıncklt' sornalicl• cn9 
ıhn b'ri ci\ ırırı.ı bomba Htmısl.ır-'a d m'ı:ı J,ru,·nzöl'l.-.r \"zırhlılar in~tı Pırl-j ıniim 1nin olml\fın ıııulıat"'Ü•I ı· ,., r. b'r ı~oı. <'siı· \t• miihim ın.ktaı la ı wl ::.r .ır ..... ınd~ 1. \İl t:ı selx-'1i~l'l ' ı-di mc\zıler ııı elden çıkıırmıışlHrdıt. 
nf' ha ar. n" el<' ins. ne. zayint v .• rclır. 'llekt dil'. Kuı·Lnıılar ela.... ~c:m alınmıstır. 1 ı·. m.~ihim .nolda, şimalde Bulu 1.<;rill?~ 1 
K •za, du. nu ı l: .'~rır kı" :\lak<'don- •••••••••••••••••••••••••••••••••••Iİıiııimİlıliİıııl•••••••••••••••••••••••••• clu~ınesıııden soıua l'cbib mcvkııfl 
)ncln b:r k~) ~ele omb:ı atmı~. fakat Zozo; miik<'~n1el Ru~c:ı hilen ~~-----~-~~~---~.~~-~-----~---~~ 1 dC'n casuMlard~ıı birisi olacaktı\~ ne- de tehlikeye dilşnıesidir. 1 
hiQ hir ııetiCL' i:o1ti1ısııl clememistir. hizmetçisinden ~oıdu: 1 VATAN AŞK lic<>yi lıildiımeğ{' geliyordu. Cenupta Jnmbayı iilglll eden tnıstl' 

- Sokaktn knlabalık toplanmıcı : l>nyanamaclı. Koşnıak pem·<'ı·eye ku,wtlC>ri, neh ri geçmiş buluııms1'ft"' 

Al k J t bir S'ylcl' konmmyoı·J:ırctı. !>inledin ve gitti. F:ıkat kimseyi göremedi. ~lırlar .. Juba nehri bO\-Unca uz:ın~ 
manya ne auar ay - mi en?.. ~teri bıı sırada kapuyu a.c·mı~ ve ta olan tıu kuv\'etıer, :\İogadişyaya ~-

yareye mall.k? - -g,.<'t !.. - gelen nı·safiri içeriy<' almL-,tı. Faknt ru gitnıekt clirler. İtalyanlar, sofl!-_ı 
- Cepheden fona bir hnber mi ı ı k ı irnı u: açık kalmıştı. , de urtık .Mogndiıiyaclan başka jltı' 

( BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) g ldi yoksa? arım san ga a ıuoruı 1 casussoq .Meı i: kanuyıı açıncK ufak bir ca- nokta~ı hulnmıyacaklarclır. f 
hardıma a ·yarel<'ri 750, bonıhardı- - lla~ır! .. Fransız oı·<lukıihrnda lı••llıİİii~iiiiiiiiiiiiiiil 88 l ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii.•••• nwkfın içinde pa~ta ;;atan ihtiyar bir Kahire. 20 (A.A.) - Oı1,,:ı :ııırk 
m.m tn\ ~ar<' le i 450 t: ne.. bir bomba infilak etmiş, bir "Ok a,,_ • adamla knrsılaştı. • giliz hanı kuvvetlerinin tebliği: f 

Bun rırdan b:ıcıkn lngiliz sen is kerler en kuz altında ölmüş .. Ara in - fırladı; -- Ne oluı s:ı olsun, n!'tie yi ögı e 1- - l\Iadamınız c:n y:tğlı miiııtf.'rim- Bomb:ırclım:m tavvnr~lerimiz. 
t: \'\'arcı ıine bl'nzeyen Alman ta\·-ırında rUtbeli zabitler de varmıs. - Ne dedin; Bulgarlar mı? .. Al- m<'liyiın!.. dır. · pedelen civarında d.e.polara \'e diiŞ~ 
'..\ ır ll'ri :::OO- ıoo, ordu il<' tsbirliği - Yazık, yazık! .. Suikaııd mı aca- lah kahr."!t ·in bu milleti!.. Bundan Dedi ve giyinmcğt! lıaslndı. F: kat l><'cli. içeriye. girerek ilfıve Pt1i; nın motörlü nakfö·<' kolların:ı rııı.ı 
~ nııan t~n ~ arcler !300-400 ta·wdir. ba? ... Yoksa, kaza mı'!.. l'vvel Selaniği kül haline getiren bü- mantosunu sırtına alırken eYin ılı" k ı- - l\ladamınız barda her zaman zam ha~ar t·apmış.lardır. 11 H suretlP Almanra. çok k.ıvvetli - Ileı kafadan bir ses çıkıyor. yük yangını da, önlar ynpmı~tı. Ne pısı çalındı. benc\t:n tatlı alır. Bu sipaıişi. cliin Diğer bir grup, Bravanın cefl 
hir hücıım vacııta ına malik bulun - Bene• nPtice henüz beJJi değil, Çün- felaket. ne acıklı vaziyet!.. Kapunıın toknuığı siira1'.' liı; d<'f.ı \'ermisti. Liitfen kendi~inc ha')(lr ve- garbisindeki düsman tahaş,iildlet1 
ma adır. Fakat <'n say:rnı eh"mmi- kiı n<'tice :mlasılmış ol a idi, hakikat Meri; boşanmış kahve fincanını nl- birbiri üzerine vurulmustu. Dt>rakııp, riniz.. şiddetle bombalamıştır. Musavva 
vet oktlt, ~imanların ihti,·at ta~ya- t zahür ndebilirdi. Ve bu suretle ha- dı ve kendi oda~ına gitti. zile iki defa basıldı. Bu, bir parola idi. Tam o :sıraôa tozo~ mcırdh·en ba- ~·are meydanına da bir akın yılpıldl 
relerin ·n ~000 knda olduklaı-ıdır. disede kaı:ıd mevcud olup olmadığı Zozo: 'gen-e yalnız kalmıştı. Bu ~al- Ru itibarla maiyetinde çalışan cmnıs- şıncla göründii. İhtiyar adam onu gö- tır. Bir avcı tayyaremiz kayiptıt· 

Diı(<>r taraftan İngiliz tay\ nre i - anlaşılırdı. Maamafih konu8anlar - nızlık ve intizar c:unıs nrtisti perisan hırdan biri gelmisti. rünce. gözüyle bir işaret verd ı ve Lon<lrA, 24 (A.A.) _ İngiliz ta~ 
mnlfttı mut madiJen artmaktl, Amf'- dan bazıları t>u bomba~ı Bulgarla- e<li.\ordu. Titredi: doğrudan doğruya kettdisine hitap re~rinin bu gece Kale ve BulonYi 1 

r'ka tm var(' yardımı da .n nı trm - rın attığını söylüyorlar. Çok sUrmeyen derin bir dtişünceclen - Acaba kim gelmişti?. etti: la limanlarını bombardıman 
da devam etme edir. Zozo; ı::ahte bir telaşla J erinden sonra Frölııyn kal'arını verdi: Muhakkak ağır vazifeyi derubae - DevMD edecek - ötreuilmiıtir. 


