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Niishası her yerde 5 kuruştur 
Çarsa b TELGRAF: ANADOLU - lZMIR 

· n Q TELEFON: 2776 
26 ADRES: ikinci Beyler sokağında 

Şubat ANADOLU gazetesi idarehaneai 

7941 
(ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

Bir motör ganarak battı 

30 ncu yıl Neşredilmiyen yazılar geri verilmez(--------------------,~-------------------------

Nt>. 8453 Günü geçmif nüshalar 25 kuruıtur. Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

lstanbul 25 ( Telefonla ) 
Bugün Boğaziçinde ( Yılmaz 
motörii ) nde bir yangın çıkmış 
ve motör batmıştır. 

~--~-.:..:.::;.:;__,;_ _ __::...;;__.;_~~.....:~....:._;,:...:..;__..:...~~~~~~~~~...::::.....:~,:,__;:_;.;.;.,;.;.;..;.__.:.._~-.:.~::....~~~.:...~....;:=--~~~~~~~~~~~--ı....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-: 

Eden Ve General Dil Bugün Anli.arada 
Bay Eden, Mehmetçiklere Türkçe 

' ı....:...:~.:::!: • .:. • .:.::::z..::::=;._ . ..:..-.:: :..~.~!·~~!!.. .'!:. . ..::-:-::.:-:.. ·-·-. ~~~ !.. ~-- .:::.:... . .:... - . - - - ........ _:_ •. _ .... 

''Merhaba Asker,, diye hitap etti 
HaOIK T<e~©ılh1lUıır©ıt V©ı!P)'lto 

Misafirlerimiz, Alkışlar arasında trene hindiler 
ve doğruca Ankaraya hareket ettiler 

-- i.izer._... İng'lt<"r<' Hariciye nazırı 
, Anteni Edt"n a~ Erki.nı harbiyei 

umumiye reisi Gen" ral Sir Con Dil, 
refakı.lll•rindt!kİ zevatla birlikte, 
bugün saat 1 7 ,35 d~ 'ki tayyare 
ilf> Mısırdan Adana\.'a muvasalat 
etmişfeı·dit·. 

Hususi tı· •nle Adanaya ~e!en 
İngilterenin Anki:tra Bilyiik elçisi ı 
~·r Hugen.11en, Seyhan valİ!!iİ, Ge- t 
neral ~1u:.ı:.tfff"r Alkut. l'uğgene
rell ):'~hr\, St!yhan Emniyet miidü
rü. Genelkurmav istihbarat ~efi 
Albay Hilmi, HaL ·ci)·e VeLUJ .. li 
husu:ıi kalem müdüı·i..İ Zı>Jci 'falar, 
Kurınay }'Üzba41 Salih tarafların· 

! ·ı H dan kar:;ılanmışlnrdıı': Hava mey. 
ngı tere arıciye Nazu·ı İngiltere Erkanı narbiyei umumiye 

Bay Eden danında bir kıta asker ihtjram va- reisi General S'r Con Dil 
.. Adana, 25 (A.A.) _ Tilrkiye zife.ini ifa Plın~tir. Miıafirler, as- laayona hareket etmitlerdir . 

..._!:_ukümetini reamen ziyaret etmek keri teftilt<>n sonra otomobile ;.. ( DF.V AMI 4 NCO SAHIFEDF: ) 
---~--------------------..;;.. ........ .;.. _________________________ . 

Bulgar partileri 

tralla bir müla
kat talebinde 
bulundular 

Faşistler, bu partilerin 
haricinded1r 

FIRTINA· YAGMUR 
F oçada kasırgadan bü

yük hasarat var 
Dolu yağdı, yıldırımlar düştü ve 

seyrüsefer de aksadı F oçada 

"" 1 

A~KfRI VAZIYET Çörçilin sefirlerle 
olan konuşması 

Almanya İngiliz başvekili, sefirimi · 
Britanyaya mı saldırabi

lir, Irlandaya mı? 
ze Bay Edenin seyaha
tinden ve Akdeniz ha
rekatından bahsetti Radyo gazetesi, dün akşamki neş

riyatıııd:ı, Almanyanın Britany:ı ilze
rinc yapacağı taarruzu tedkik etmi.'!-
tir. Ilu tPdkike göre, Almanya, lngil- Loııdra, 25 (A.A.) Röyter: 
te.rey;• ya denizden, ya havadan, ya. Gazrlder, başvekil Çörçilin dün ya· 
hııd da her iki.<i jJe taarruz edebilir. lı:ıncı diplom:ıllarla vaki görüşmr1eri
Y:ılıud d:ı denizaltı harbini ııiddet- ni l.l'barüz •'ttinnektedirler. 
l~ndirir v~ deniz nakliyatını t!aıbe- Taymisin diplomatik muh:ı.-riı" \':ı-
krkt>n cliğrr taraftan 811-f tahrip mak_ zıy11r: 
~adiy·le dcvıımlı hava taarruzları ya. ('lirçil düıı japony:ı ve Türki;·" l•ü
pnlıilir .. Bütün bunların en muvaffn- )iik ,•kilc•r; \'C Yunanistan elrHyl" 
kıycıl vadedt'n ~ekli, deniz ve hnva- yuptığ'ı gül'lü;n1~ lt,_•ı·dt'. ."ion z.a"lıanl~\ı'cf:ı 
elan miisten•krn indirmedir. Ancak, li<'l')!İnlik hiikiim süren bu nwıt:ıL·,,_ 
h:ı\a ihı;:trı icin Almanya hiı.kimiyeti !urda Brit:ınyanın haltı lıan•hı;,ı; sa 
alu\ıilir.<e de deniz hakimi;·etini al- r:h sur<•lt<' anlatmıştır. 
ma.<ı iirııidi ;·oktu: F:ıkat Almanlar. ('iiıçil, japon elçbine, Siıı~:ıpııı'tl:ı 
lıütün rnyiatı gi\z_. ıılnrnk denizden alınan tedlıirh•rin ihtiyati kı!lıirler Bay Çörçil 
rt~~ bu hal'C'kcti ynpabilirlC'r. olduğunu temin \'<' Britan)< .. uıın harbi hah~Ptıni~tir. 1l:ts\'eK:I. 1'lirkiy<' l'l(·İ-

llarnd:ııı iııılinn<' rıusıl olııbilir: kazanmak azmini ıeyid •'Yl•'mi~tir. siıw, Tiiı kiYerıin ta:ıhhiH 1ı•riıı" satlık 
1 - Par:ı~ütll'rl<', 2 - Tayyare- (.'öı-.;il Türkiye ve Yıın:ıııisla!l el<'i· halal'>ıj(ı hıısıı,;und:ıki itim:ıılıın lıildir-

lerll' pi; adP ırnklecl<'rek, :\ - Husu- leriııe lngillne hariciye ıı:ıztrı Etl~niıo mis: Ytıııaıı rl\'isiıır :!,•, Arıııt\'llıllul:
~i plaııürlerlr.. otla sark seyahutind~n ve Akdrnlzd'· ta )!üst •rilPn kalıramanlıklardaıı hi·

Fnkal bunların muvaffakıyelleri ki lnviliz stratrjisiniıı i••kis:tf"H'~" sdtiı!i lıii;·iık hnyı-anlıj!ı hil<Lnııi:lir. 

:~~;~;.:~:~:~·hE.~ VİLAYET MECLİSİNDE 
Yeni kabine na

sll kuruldu? 
AlmanJa,.)a işbirliği 

Büdçe açığını kapamak· 
'-1 imkansız halde .. -·-

yapılacağı rivayeti Dünkü celsede de muhtelif mese
dolaşıyor 

\'i~i. 2.; (A.A.ı - H:ırns: leler müzakere· edilmiştir 
Yeni Fran~ız kalıiıı~si ~ıı sııı·nll~ te- . • . . . .. • 

Ş<>kkül etmiştir: ,_"'.ılayet Umtlmı mec!ısı, ~un H de turistik yollar tnhsısatıııdan pplırıl. inaili(·elçisi Sotgagı ne 
zaman terkedebilir?I altı yaralı 

Başvekil muavini, ııahriyt>, harici- \ ılıtyet .sa_l?!lundn Vah B. F uarl Tuk. mu'ı hakkıııda Nafia müdürlilğilniln var re w dahillye nazın: Amiral Dadan. salın re1'1ıgınde toplaı_ımıştır._. tezkeresi okunmuş, Xafia e•ıcüme-
. . Harbiye nazırı: General Hut;:;n. Celse açıluıc:ı, ~tcclıs re~sl~gıııe ıre- nine hanıle edil mi,, Torbalı kazasııı-

J!a,·:ılar ~oh l!ÜI. ·l d ·rnnı ederken . H:ı'::ı clekh·ıkle_ mahmul rnzıyelte ı:ıer. len Ye Meclıste ımiz:ıkeresı lazım ge- da ;·apılacıık çeltik ekimi icin l!l-11 
"' \elki gı·<'C loclı"a Cl'\·irmis ,.e pğ- ıclı. Ögle uzcrı yagıııur _yıldırımla k:ı- Milli ekonomi, maliye nnzırı. Du- len e\Tak okunmuştur. yılı varid:ıt ve masraf bücİçelerine 
nıtıı· ba.<lamıstır .. lliın z:uıı.111 z:ı- rı~ık dcrnnı €d'r~~n Go.ztepede kara· (DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE J 19-JO Nafia büdçe•inc mevzu talı- lıes~ı· yüz lira tah•isat kon:ılması 
nıan 'hı·inıize w cırnr:ı sidde'li pj!- k"I karsısıııcla \'1.layet. ı:mdarm:ı lw: sisat, ~eylftptan vukubulan tahribatı hakkınd:ı Zir:ı:ıt müdürlüğüniin tez-
nıur dii,.n1ti~. iiğleılen tlZ :->Onl'a he:-: t.hı- ınutanı yarbay ~az.mı Sungurun {'\'l r ' gidermeğe kiifi gelmiyeceğinden iu- kere~i okunmuş, Ziraat ncümenine 
kiırn dcY:ını eden dolu dü_,mü:'.ltir. 1111· iinüıı'.leki elcktri_k.. t.aksi_r~ diregi_r.e bir BuJ • ristik vasfa maiik bir kısım yo!lann -Devamı 2 nci Sahifede-

!Jul,ıur ~·rrır• [loris 1 
~of,·:ı. :!~ (..\ .• .\ ) _ Kral HMi,, hu 

~:ıbaı1 r!':""lllll ın,t i. i\·asi pa ~ ·!: riıı 
~llrn "'sillt!ıindı•n n1iir ·kk •p hi · ht\·'e 
~ kııııul l·dı•cl'kt;ı-, Yalı111. fa~;<ı . Y~ 

lın:ın tarart:n·ı ol:Ln gruplarr 1 n1ü
llıe~:.ıi1Jt ri lnı he' \:!tıı cl:,hil dı·~i' Fr. llu 

!DF:VAMI 4 NCÜ SAHIFF.DF: l 

1.ı ." ı 1 "1" d<>lıınun lıunıldull•ı 1 rndık! > ıld.ıı ım rlüsmtbtuı. Dıı~k ':''' uzerın· garıstan 
k:ıdardı. llolıı, ~aat 1(; ıia da t ·hı-arla- <lokı t!'ilt'I' kısm~n h:ısam ugram!•, e-
n1~-" \·.· d:ıha kfıtli.k dii~nıü:-;tür. nu yiiz' ı~ktrik t ıı·,ri s J':ll'fl ~ıknrmarra ba~: H h • . 
dt>ll nı~~ \'; h -~ ":'{:~lll' .. 11pe,\ 7.:trar g6r- lrıtnı:-;.tır. . . arp arıcı 
11ll1-". cır. ·k Clr>kınu:--tuı·. l -D~vi\mı 2 ncı Salufede-

-

• 

Kalacakmış 
Sofya, 25 (A.A.) - Yeni Z'raat 

nazırı Ku,,..f şimali Bulgariıtanda 

bir nutuk ıöyliynek, Bulgar hükü
meti.nin vazifeıinin Bulgariatanı Av
rupa harbi haricinde tutmak oldu
ğunu ıöylemiş ve demiştir k ·: 

- Bu gerginlik devresinde hü
kiunet, devlt>tİn ve vatan hududları. 
nın müda.fauı için her türlü tedbir

leri almıttır. 

... ,,,,,,_ .......... 
1 $AR t.T l.E.R 

Suç Kimin? 
• C\KDENIZDE-1 . Bazı ana ve babalar veya vatan

da.ılar, çocuklarm derale~rine ç<!t.lıf· 
mamaları, haıarılıkları, liübalilikle· 
ri, mektepten kaçıp kahvehane ve
ıair yerlerde dolatmaları karıuında, 
kabahati topyekün ai•teme yUkliyor_ 
lar. Her şeyi, mektepten, Ma.ayif ida
resinden ve hocadan bekliyorlar .. 

Saida bir lngiliz tayyare filosu, sol da bir Alman tayyaresi düşerken .. 

İngiliz filosu 
faaliyette 

lfem münakalat yapıyor, 
hem kafileleri himaye 

ediyor 
• 

İtalyan donanması gene 

Bugün Yunan muvaffakıyetlerini 

Röyter bildiriyor: 
• 

İngilizler 
İtalyan mevzilerini 
üç saat durmadan 

bombaladılar 

Lonclra,~~~~~~ed!oywr a .• ~ll· Bir tepe Yunanlılara geçti 
· 1.ııın Akdeniz füo"u nczdindek mı.ha- )lana>lır, :!~ (A.A.J - Rörkr :ı-
lırınd~ıı: jaı1'ının Arnm udluk hudııclıı:ıdııki mu. 
l. Akd~nizıl hare.kat c·rbc-•1.ğ;'11izi hab ri bildiriyor: 
t~r. zaınn~d:ın fazla nuıhafa'ıı e'n:ek- . lııgi~iz t:ıyyareleı-i. !tai)·nnların 
cyız, lngıliz doııanmn~ının bnzı cuzll- SkomlJı nuiı<lyle Lın-Ellıa<an v~ 

.(DEVAM! 4 NCU SAHiFEDE ) - Devamı 2 inci aahifede -

harar!tl~ alkıtl ıyan Arnavudlar Arnavudluk cephesinde İngiliz taggareıeri Bresti 
RESMi BEYANAT 

Yunanlılar 
Nureddin hocanın hıraızlık hika· 

yeaini bilirıini2: 
Kapıyı iyi kapamadığı, köpeği ae-

ltalgan filosu kaçırıldı 
Bir tayyare, Yugoslavya

ya in dirildi 
E . .. . ce vakti avluda aerhest bırakmadığı, 
sırler, muhımmat, çadır kapının arkaama kol demiri koyma-

lı · l ld 1 dığı için, evindeki hırsızlıktan kend •' · ::\fan:ıstır, 25 (A._A.) ltöytNiıt 
ve attanıye er a ı ar ıini kaba.hatlı bulmuılar. O da; Yugoslııv hı1tluclunclaki mnh:ılıir! Jıil-

3 itaıuan taggaresi 
düşürüldü 

Aliıı:ı, :!~ (..\.,\.) - Atiııa radyo· 
su. matlnıat nazırının :t::>etğıdnki beyn
n:ıtıııı n:ıkl< 1nıiştir. 

- Jlavaııın şid,h•tli nıuhale!'di, Ar
nanıdluktıı h:m•katın iııkişafııia ma

- Devamı 2 inci sahifede -

- iyi amma yahu -demi§- hepaini diriyor: 
kabul ettim, fakat hırsızın hiç suçu Kuvvetli bir ltalyan hava filo<u 
yok mu? 

Fıkranın eaaaı ile mevzuumu:ıtda Pogrndeç mıntaknsında harekl•l ~·a· 
bir teıbih yapmak istemeyiz. Böyle parken bliyük bir lt~ılynıı bombardı
bor ıey düıünmedik. Makaadımız an- mnıı tnyyare~i lngiliz ve Yunan a\·cı 
cak ıunu aöylemektir; tayyarelerinin hücumuna uğramış w 

Bu fikirler ve ithamlar euıaen Yugoslav hududuna kadar takip edıl
dojru deiildir yal.. Fakat ondan dikten •Onra Yugoslavlar tar:ı.fıııdnn 
sarfınazar, ailelerin, çocuk ana ve 1 Striyada yere inmeğe mecl.ur edilmi~ 
babalarının hiç suçu yok mu?. tir. Altı kiıillk mUrettebatı tevkif O.. ** lunmuftur. 

gene bombaladılar 
Afrikada da ltalyan 

tayyareleri tahrip edildi 
Kııhire, 25 (A.A.) - lngıliz havn 

kııwPlll'l'i karnrgfıhınııı telıliii'i: 
fö·itn•<lr ta,·rnrPlt•rimiz ::\1:;k:ılcdr 

)'erc\e uuluna;ı ·dlism:ııı t:J\'YJlrCJCl'İJH' 
mitralyüzle hüctın; etn1i~ ·v~ bt'Ş dü~
man tay~ aresiııi t:ıhriıı, diğer lıazı. 
tarını cin ağır ha,aı a uji:ratmı~1ır. Bir 
dil~maıı ta~·)-.1resi de hava muhare
be<iııdp düşilrülmü~tür. Diğ'Pr bir 
düşman tayyaresinin de bir İngiliz 
avcıst tarafından :.ıusa\Ta ciYnrında 
düşürüldüğii iiğrenilmC,tir. 

ltalyan somafL,ine de taarruz ~diL 
(DEVAMI 4 NCU SAHiFEDE ) 

• 

' 

• 



Sahife 2 - ( ANADOLU ) 26 ŞUBAT 1941 ÇARŞAMBA 

TEK EKME 
Serlevha/ar Arasında 

Turgudluda 
Parti müfettişi bazı 

tetkikler gaptı H ı k b 1 d F• tt 1 k v AT A N - izin alan muaılimlcr. 
8Zlr 1 8Ş 8 le la 8 UrUŞ - Ceplerine koyacak para d:ı bu-

Mu,; olirıi ve u·tı Musso olduğ~na !JÖr~, Turgudlu, (Husu::;i) - Pnrti mli- hınca mesele tamamdır .. 
Hitl"r tarafın- 1 er ve • <.'kserıyet. ~!m~ı- fettişi doktor Va~ıf Somyürek uugün kadar tenzı•ıaAt olacak VA TAN - Soı-uyorlar?. 1 
dnn irnd ~dilen den tem!ıı edıl- vanınd:ı eski iklısad vekili Faik Kıırd- _ ltalyanlarrn Afrika iınparator-
n.utu~ların . tef- tininin verdikte- miş rlemektır. oğlu olduğu halde şehrimize gelmiş Tek t ip ekme k kararnamesi, şeh- Yalnız lzmir piyasasında. ve fur un- luğu kaç yılda kuruldu, kaç ayda yı-
ırlerı. dunya Artık aleyhdar- ve doğruca parti merkezine gitmiştir. rim izd eki alakadaı•lara tebliğ ed•I- larda eskı~ partilerden epiyce un var- kılıyor. di~ e mi soruyorlar?. 

matbuat ve rad- rı• nutuklar lnr, ancak r·a~u- Burada ka) mnknmımızla toprak ofi- ~iştir Şehrimiz furunlarında telt tip dır. Bunlarla hafta aonu na kadar Yeni Sabah - Fransız filozofu ne 
yolarım alaka- nun m!'C ıs.; sin _buğday tevzintı W! bu ~neki zirai ekmek imali için lazım gelen terti- çimdiki gibi ekmek imaline d evam oluvor'! 
!andıran hadi'*' !.~~~~i;ıi ge~ • vazıyet konuşulmu~tuı·. bat alınmıştır Belediye encümenin- edilecek ve ondan sonra kararname- -- Şimdilik yiyip içip Mareşal Pe-
olmakta devanı tıre 1 ır er .n- Toprak ofisin tcı\'Zintta halkın ihti- ce tek tip ek~eğe İzmir rayicine gö- ye göre buğdaya yüzde 15 nisbetin- tene dun ediyor. Fakat sonu haknlını 
ediyoı·. l\fos·oli- M r · · tezadları ve ıaşııan }11u~.aıır~ yacıııa uygun °ıması için yenic1e:ı aıı- re tak dir edilecek riııt için tedkikat de çavdar karıştırılarak imaı edilmiş ne olacak 1 
ninin nutku üze- USSO ınının l~rin. ırn ıretı nacak terlbirleı·i <le doğrudan rtoğruyn yap ı lmaktadır. tek tip ekmek piyasaya çıkarılacak- Son Posta - Hollandalılar, inekle-
rinde birleşilen UDUttug~ U şeyler şıı.ndı hunlu ftte- halkln temn!'ı sur t*'le teshit €ılilmiş- H aber aldığımu.a göre hu nc,•i ek- tır. ı•iııi siinbül ve Hile ::oğanları ile bcS-

tck nokbl 5uclur: mıne> ma ll ::ur. tir . ·ı 13 5 k D·- f h . . d k" d w• 1 
U k k 

· meğı, kı osu veya 13. O uruştan ıger tnra tan şe rımr.z e ı eg ır- liyor ar .. 
"'utkun tam ıı- za Ş lr ta: Hurman zaman n~ kndnr l><'k bol o- satmak mümkün olacaktır. Şu halde menler, yeni kararname hükümleri- - $imdi de o ineklerle Almnnlnr 
ciz i~a?e. ettiği.. HITLER BU DEFA AMERiKA · 1 T· k , t lan g1<l:ı maddelerfoın daha e_a lı su- ancak bir kuru• ..... eya yirmi parn ten- ne göre tek tip ekmek unu çıkarma- nefislerini beslemekle meşgulılilı-lel' . 
• fo::..<;Olınının €\'- ' 1 .n~ı ız ~v'te - rette te\'ziine dikkat <!dilerek normal zilat yapılacak demektir. ğa başlamışlardır. Cumhuriyet - Kaçak talebe he!" 
vclce kahredici YA ÇATMADI errnın uza. gar: halin .bozulmamnsı için notlnr cin alın- verde .ıranıvor .. 
füılymı kU\'\'Ctl"- ~a . yerleşmt>lerı mıştır. v·ı A t M ı· . d . - T.debe.biı• kere ipi kırmaya gör-
rinden bahsetti- uze~me IJuracla . ~liifettişe, \'füı\'et idare hey'et1 aza- aye ec ısın e Riin .. Bu ip kopunca, nafiledir, kO• 
~ · · hatırlı.\·m1- T t • t \'tızıvet gene .sa- ,, h Ik •. · · R A · de 
gını Japonya aVlZQ 1'tl k' ( ' t" ç·· .sınııan ve a ('Vı l'eı:-;ı •tY ımı ( BAŞTARAFI 1 NCİ SAHiFEDE ) r:okta:ıından münakasaya çıkarılmış in~· kolay lıağlıyamaz:-;ınız. • 
lor, o zamanla !n eŞ~llŞ 1!-. or r<>fakııt {'tmiştir. Ak .. am _ İhtikara karşı iktı~adı 
b '

·tra- • t • c;ıl ıle Jnponyn .,011 c\nrilmistir. Rcı 11ama Uı.!lcdiyc olduğunu, bunlnrm orada kalmasın- v 
u zaman ıs ıyor d d b " b d b 1 afo1·0;, 

farkı el isi arnsm a h .... ~t:1 h, ... ıı"sinde ı;aı··ı has.'l•ılıklnr İ"İn ela fa~·da de"il zarar rnevcu u un- 1
••• sındaki ZAB/7' ADA "D • " ~- ' " ,J b - Muhtekir denilen mendeb~r öf· 

muşnhnde edebilirler. Mussolini dahn bir görüşme yapıldığı ve bunun ve- .l .rt. icra-:ı !Uzım gelen bazı tadilat Ye in- duğtinu söylemiştir. .Neticede mec- ı,e l..ıı'ı· tiıltir ki, iktısad"ı deg~il. i"timtıi 
• d"k b' · ı· 11 ~ b"ld" ·ı ktedı"ı· Lonclr··ı · --· - ·-- - · - · - · - · • t · fıııı kar ı J· tıztıı· • Be ıı·~. l1u htı tı ... 1a bir muamele tn\:.·iniııe Y e\ ve! harbe hazırlanmadan gır ı., ı- rım ı o c ugu ı ırı me. . • sa:ı masr.ı ı ama' .. c - , ''e meclt•ni ve kanuni aforoza rağmen 

b ·· ··k d. 1 t•k hf"lle · de b ı mı··ııu·ka ç,.ı, t ı 1· b""d"e ·111c1 l·"f" t h"ı· .... t ıne\• ı1·ı·1 1ım olmadıg-ına karar vermiştir. zi boğazımızdan tutarak har e suru - ıp om.;ı ı ma ı rın , l • - U/\·ı a.şıyonnıış: ec ı' (' u ., "· ı ,u ı a ., ..... - .. bile g •ne utanmaz, sıkılmaz, bildi· 
lediler cledig·i halde·, alt kısımlarda tm ::;uitefehhUnılerin izalesine mUhim Kenı!!rde umumhane ~olrnğınclfl cucl olm:ıdığrndan Hu.su~) idare biıd- Bayındır azası Avukat 7.iya Cün- _ 1 • ...ı tt•-. k t• d n fk" . l l ı t 1 o'i"ıziın sıhhi vazi.reti sebebiyle <'n gün ğini ~ npmaga ça ışı.r.. . .. Jı-Libynya gönderilen malzeme ve mıke- • urctte ynhıım e ıgı anaa ı \'ar ır. eh7.ad oğlu :\lu:stafada bir bıt·nk, ı- çc~1111 <:n yapı an ynrc ımın ar .ırı ma. - . TAN c f ti k 11 ·uz 
rin rakamını vermekte ve ·ttnlyanın .Japonymrnı, hnrbe girmeden uzak şark çc .. meHk ca<l<lesindc ~lustafa oğlıı Rtt- sı hakkmdu :\hıhasebei husuı-;1\'C m•1- izin i<=liyen nwklubu okununca ı\vu- - • orap ıa erı ço c 
lrnrl>e hazırlan mı: olduğunu bildirmek ta bir takım merıftıntlcr i:':tediği mı- mazanın üzerinde bir sustalı cakı bu- dürlüğliııiin tc•zkerc ·i okun mu<:, ~ıh- kat l\I urad Çınar, lrıciraltı plfij \'C' 1 yucak.. .. .·· " , -,.1_ 

lnşılmaktadır. !unmuş, zabıtaca mü adere edilmi":tir. hat encümenine hanıle olunmu~tur. gazino,;u inşan tını tedkik edecek ko-1 - A.ma_ı~. u~uzlnsın, çun~u .ı) ng _ 
tedir. I l" l "ht" k" . d"l . mı· • .:.:-·011 aza. ı olmak itibari.vle B. Zi- mıza gıydıgım .. _ı.z. ç.o. ~a .. pl_n. r l>ızt.", .bn,.şı 

H k "k t d kı" l\1ııs ·olı"nı· haı· Balkanlarda vazı"yet· Scıı-Jıoşlıı':.· • a u . 1 ıyar ve ım~esız ı. encı- ld . h t 1 o 11 1 a şu ur ' • ::; - • 1
" d ı · F.~ ı d 'a Gündiizün mezuniyet ist->meme- mıza corap _oı ~. u~un';l a 11 ı:ı · 

bin niha.\·ete eı·ec<>ğinl sanarak harbe . . . . . . . aber Şeııbardn .Muharrem oğlu l\fustafıı leıin b.a~rn ırı ~a ı içın_ )e e _ıye \"e · TA N r.- k ık ılletı 
Balk ... nlaı hakkında 'eııı bır h h ı 1 1 H daı·e btı I ı l" ı '"t>ıla ··1"111· talnp etmı"" oııtııı l\'r, ... arı"f "ncii- - 48 ı 1 

•• . . t' " . YC kard"si H·uıan s·ır o;:; o ara. nıas·ı u ·usı ı , < çe erınc d •• - ... ' ... •1• ın ,- p· . k ··kl"k ·ıı t" ben-
gır,!1111ş ırl.. . harbin ltalvn alevhine ahnamamı.Jır. İngiliz kaynakları. iızeı·inct;"'dur:1·n t~b~kla~:ı k'ır;hld·a·ı:m'. I cak \:ardımlarln mıntakavi cln;·1ilac(.'- meniniıı rei:si sıfatiyle gösterdiği fny- - >il' ncvı e "'ı ı ı e ın' 

" u::;so ını, ' ·' ~ B 1 ·· ·t a Almaı nıüteha;:;·ıslnrının ' · ·· ı t ·ı · ı l k ı d l f l" tt l "'11~"tmı"şiı'ı· \Talı"· zer .. . k"şaf ettiğini f>Ö\°lemekle iftlh:.ır et- u gaı ı;.; an ' ı . ::; . dan tutulınusl·ırdır zeler \·ucuca ge ırı mesı ın c ınt a a ı aa !\"<' en J .. :-;" • • • Bu gi.in - Eritrede bir ltal~ :ın gc-
~e~te ve kendi inin her zama~ doğru gelme_kte olclukla~ı'.111 h_~ıcludda r.cm!ha Y<ıııkc.~iril~·ı~: · Dahili ·e yc~killeutaclen gtlnd rilm!.ş -- O h~lde on giin yerini' ht!c: giin ncrali ""ir edildi. 
sövlediğini bildirmektedir. Halbuki enmege hazır ~~t\\etleı.ın topl~ndıkl~- Aynılıklı nn. Fıtnat n<lımla bir kn- olan tamım ok.un~~ş, Sıhhat _eı~cu- ii'.in j,:.;t.._>mesini kcndi~inden ıiea "<le- - B~na c::;ir edildi, denmez. J3ir 
ha.rbin İtah·a ·ıle\·hinc inkisaf !.'ttiğini rım ve Bulgaıı~tnndakı yollnıdfrı ı·A - c.iının Jimnndn Saadet vapurund·ı 1001 menine sevkccl ılmıştır. l\fahallı ıdn- !im. ltal.rnn generali daha ltnlyııııhırııı 
kÖr olanın; bi,le .gormekted.ir. Mu:-so- n~.anıa;ın __ !ıe_znr~ti. ult_ındı! aa ıyet lira~ı calınmı. tır. Tahkikata gör" J~n. reler müfetti 1 ri u_n~:nnının (!\inha~- AYukat Ziyn GUndiız. arkadnı;ları. elind<'n kurtarıldı. denilir .. 
lini ba-.ka bir iclcliuda bulunsaydı. gli- go t~r~~dıgmı _bıl.d.ırme~tedır .. ·. . Fıtnat. vapurun güvertesinde d"niz: li iclaı·eler kontroloru\ ~l~rnk teL?ı- nın teh'Cciihlerine teı::.ekklir elmiş \"e VAKiT - Kanlı bebek .. 

1.. ., .. t dü .. ,rdi Biltıın bu \:tzı~ etleı Bul~aı ıstand,ı ·~e' rf!d •rkcn bnsı dönmliş \"e b:ıvgın- li \"e merkez l<nzı ı haucınde \'azıfe kendbinin beş giin mezun addedil- , . .. . •ıtnın-
unç \,ızı~e e " · er d" e U\"andırmı, olacak kı 11nzı "" · · - d"'kl · ı .ı · • me-in .. rag·rmen Doktora miitenddid! - h.ı dn bır kuıtRJ rom:ıııı Mus olininin Almanyıı hakkında .ı 1' . ·. . :: ' .. : .. - hk gecirmiştil'. Parasının o sır:ıcln Ga- gor u · erı le: .g ... n ıçın zarurı ın~s- 1 
,. .. 1 r· ı"se tnm·ımnn Almaıwa,,·a ümid kı pıutı lıderlerı krııl Borıl'i ıl~ gorüş- l•nclıg· ını . öylemistir. Zabıta hırsı'l.ı raflar mukabılı 150 kuru '\'e\•mı~· c defalar giderek gelecek cclsNle de sın··· . 
..,oz e 1 • ' • ~ ' • '.J' k ··t j~t· Yalnız bu he,· et arn · · · ' ı ki" ·· ti · t t b"' ı h:ı.;,ıı· buhınmng· a gayret edc>ceğiııi 1 Türk Söz ü - Anadmı doğma \'aZ•-
lı,·ıg"rl,adılrını göstermi"tir. ftnh.·a. artık me • ı:; e~ ": ır. · . ~. . ' ': aı·ıımaktn<lır. .re i e na ıyc ucre ~rı u arını!! . uc - tt ı ,... ]nnı ı 

b. '' s l ı f ı"'ıst \'e Alın••n t-ırnftnıı ı'lnrtı k ı ı kk ı I> h 1 "O .. j.l""ın',st.ı1·. "'',•ıh•ı lıaz.ı siizlı~rderı son- .\'<' t' ! 0 •• şan ::ıı' • . 
1 ken{l ·. 1,·1ırtulu.;1ınu kendinden cte<•ii Al- • ıı~c .~ ı ., • . " . ' ' OtrıırırılJil • kat111J<>ıı çarpışılll',·1: ı;.erç. ·o.ııı_ı nı:ıı;ı. ı._n rııH n a .ı. l\'P -.- ı.1 ' b b h l ~ ., Ç 1 of oktuı \ k l t t k ı d ra Cldemiil azrısı H. :ııuharrcın Bara- . - Adem ... a an.111 ~ıez e Hne n~eın-. d '·ekl"ı\•or Bu seb0 pledir ki rl•ısı an { ) · G· ziler caddcdn(le Hn~·dar og-"İ" A- c ·a e ının amımı 0 ·unmuş, 'll çe b ı 1 b ' Jl t d n .. 

mumu an u · • w K 1 B . h""k~ t dı-rndıı bfr ' ' '"' ' ' · d 'I · f k •un, in~aalınn gayet i).·i. a.n:ıyan bir ~,:,~P. ır.murıc .g.a 1 :ı. ... ~yı "g . 
:\Iu ~olini İtaly~n kudretinden <leğil, . ~a ... orı.s. u u.me. °"; 1 fr.t 1 •: C'ev:k \"C İngiliz tabaasındıın 1\am· eı~c~~me_nın~ goıı erı mesı nrn\"a ı. z.·ıt ol ... ·. ,·ıJ,· 1ııcı'ı·altı pl,·11 ııış,·ı,·ıtı m"- ,.,1111 ıı. -.ıl hatıı l,ımaz=-mız ... 
~m.ın kunetmclen h.ıh etmistiı·. ku\ H'~ ~zmıs ohıcak kı, mu .1~1 .~ c .. 1• nı•~ ı::nförü Martin, idarelerincb bulu- goııılmu.)ur. " " 
• • • • d:rı~rını kabul . r~zn gö .~e~n ıslıı. Çı.'~ iımı tnk:ıi otomobiliyle kamyonu b!ı-hi· \ 1940 büdye::~ne ('umhuriyet l\fcr- ı<elesini terlkik rdecek enciim~·nC' azr 
Hzt/erın nutkuna gelınce l,u Bıılg~r meclı '.nde h ukum"t p:ır.tı~ı rine çarptırarak miihimce hn-:ar ,. 11_ kez. ba~knsı hı"l. ~si olarak k?nu~n.n olarak iltihukı da kararla~tmlmıs-

Jrnrulclııktan . onı a 20 kadnr ınuh.tlıf kuuı .1 ,ebebh·c~ \'eı-diklerind"ıı :-nfıı- 1842!1 Jırnlık ah..,ı~atııı 3.000 !ıra ıl:ı. tır. 
Hitl •ı: ı~utkuna bermt~~ad .Y~r~ay- mebu· kalmıştır. Hlikum;!e _ııl<'yhdnr tre:ı ·tııtulmu~lanlır. ve-iyle 21 \29 liraya ibli'ıgı hakırnıcla Rundan. onra Avukat Ekrem Ora-" 

elan bahıs ıle başlamı~ muttef:kını te- olan a-:keı·Ier de fazla degılılır. } ııı•rı11ı: Hıı~u-;i muhn. ebe mUdürliiğün•in lf'Z- nın ~41 biidçesindPki 207 bin liralık 
~(.•Jli için ltcllymıın büyük diişmnn km·- Btı<'acln Yuknrı mah~ılJ.edc ot•ırtııı kere.-:i okunmuş. büdçe encıımeninP :ıçığı kapamak için mütnlefüu nlıııa-
,·ctlenni işgal etmekte olduğunu :5ÖY· Resnıi begallai Kültüı ıt~es.i tal~h inden Mehmt>rl ·~- havale .dilmiştir. cak Hususi komi::yonun heniiz mütn. 
i ·miştir . .Nazi şefi harbin mustnkbel hı ?:. ~fu,;lu ,·eni nlclığı benzin l)C~ıf.tını Jlazint') e aıt Ye ilk mektep ot arak lea:.<mı dermeyan etmecliğind"n bu 
inkişafını tahmin için bir söz söyle- ( BAŞTARAFI I NCI SAHİFEDE ) ~·ııktıı!ı ::-<!l'ltda (>caJl'm an ·ızın {!!ltlnm:l- kullanılmakta olan. bedeli 20 sene- me,·zuun , meclisin hususj uir içti
memiş, denizaltı harbine şiddetl"' ba .. - 1ıi olmuştur. Znptcdileıı mıntnkalar ~i\ 1( ,.1 \"e a~·ukları v:ınıtrak y<ı•·nt;ın- de ödeı1mek . nrtiyle İdnrei lrnı:;11ı:;İ- maında müzakere edılmesi ve açığın 
lanacuğını, hatta başlandığını bildiı·- t~mizl!!nmi:;ı • . r. 'E. irJer alınmııı. 50 mıı; , .... hnstcıhall''\ • klchnlmt">' ı?·. Ve\ e satı\mmmrn Hazinec muvafa- kapatılmasının temini hakkındaki 

hirlcrin 215 bin ton hacminde lngiliz hfmm:ıt, bir çok c;n<lır \'e battaniye iğ- - - J\ar,; mektep biıııılarıııııı tal\..;itleri rak miiznkeresi muvafık göriildiikten 

SAPAN 

8. CELAL BAYAR 
~Iebusıı muz, vski lıaşvc.kil B. Cehil 

P.ayar, diin Üclemişten şehrimize g(.'1-
miştir. Bazı knzalarımıza daha gide· 
rek muntehipleriyle t('mnslard:ı bulu· 
nacağı hnhcr alınmıştır. 

ESKi FOÇADA 
miş H ı:;on 4 ::;ant znrfında taht<'lbrı- otomot.ik sili'ıh, bi.iyük mikt.nrda mU-

1 
1 ka"t edilen Kahramımlar, U Eylül 'c takriri okunmuş, ruznrımey-c nlınn-

t:cnret gemisı batlrdıkhırım halK!r ver tinam cdilmi,.tir. ,\lesud neticeler ve- Kısa Hah.erler \ için yeni yıl biidçesine tnh::>i.: t ko- sonra vali, bu hususta. encümenin 
miştir. F:tknt İngilizler bu rakamı reıı lıir keşif h:ır keti yapıldığı bildi- nulma"ı hakkındaki teklif BiidçP en- miisbct veya menfi bir miitalea der- Halı •r nldığımıza goı'C eski li'oçaclil 
miıbaliiğalı bulmaktadırlnr. Esasen riliyor. :'ılahalli bir çarpışmaı.ln iki -, - I cümenine gönderilme~i kabul edil- meyan etmesi usul \'e ihtiyaç icapln- I hnlkev!'"'rinin nçılma günü~ün kutlu· 
son clakikadıı aldığımız bir ha~r~ gö- dü maıı tankı tahı·ip eclilmi~i:-. . _ . 1 diklen dOnı'a .Talebeçayırı civarıncla ıından olclugu hakkındaki beyanatı !anışında, parti tarafından bir h~ll< 
re. :whu.en r~1kumın böyle ·oyleıı- Ha\'a kuvvetlerimiz 3 düşman tny- * Plnmut \'e zeytınyagı ıhrncatçı natamam mektep bina:;ı demiı·Jerinin dinlenmiştlı:. Vali, büdçcyı tatbik j okuma ?dnsı da açılmıştır. ~feras.~TJl 
eliği L.ttmlaıı gemi miktarının 55 bin yare:;i düşiirmü.,lerdir. bn·Jıkleri idare he,}'°~tl<ıI"i, dün ogleden r :':Öküleı ek "atılma ı hnkkındaki ilfm ~clecek Lir memur olmak jtjl.>llriyle hararctlı olmuş \'e halk çok alakn go • 
ton olclu~u Berlimlen bildirilmiştir. Atina, 25 (A.A.) - Yunan t~bliği : .,onra ayrı ayrı birlikler binasında top- üzerine geçen toplantıda azadan avu- Hususı encümene mütnle<\ mı bildi- 'ıtermiştir. 

Denizaltı hal'bi, Mart ve Nisan ,ı- Mnhducl keşif faaliyeti \'e topç•ı rlii- !ıınmış. idare her'ctlerinin rei · seçim- kat l\l urnd <;ınaı tnrafıııdan Yerilen receğini de ilfwc etmiştir. :\lec1is, bu ---------------
~ ındn bnşlıyncııktır. Eğer Almanyanın ~llosu ulınuştur. Tayyan• dafi batar- lt!rini ynpnıı~tır. Ayni zamnnda iıhıri takrir hakkıııcla müza.ln~ı·nye geçil- noktai ıınzarı tasvip eder .~ekilcle re
Jııgiltereve karı açacağı mücad~lede ~·nlarımız iki dil1511ı:ııı t:ıyyare:si rliisiir- l>nz. işlcı: ele görlişülmü~tiir. miştir. \İni izhaı· etmek iizere iken takıır 
yegane ,:füuta d(.'nizalt1lar ise, bu ln- mlislerclir. 1 * ~ehrimiz cezaevi müdilriı B. lb-

1 
Vali, bu husuı:ıta Mıntakn ltıl islik ~ahibi söz almış, husu ·i' komiöyonun 

gıEzl21·i pek korkutmaz. Son koz oln- Ati mı. 2:> (A.A.) Yunan <?mni- rahım Heki.moğıu, maaşı ~5 lira::a çı- yollar müdüni E. Emiıı Dizginin iza- nıütaıe. sının fiJi bir netice verece-
rak !llu de ele A:lmanlar :ıyni şeyi yap- yet neznretinin tebliğinde, memleket karılmnk . uretıyle 1..ılr derece :"ı·fi et- hat \'ereceğıni bildirmi~tir. B. Emııı ğine kani bulunmadığını söyliyerek 
mışlar, fakat alınan tedbirler; .\m2ri- rlahilinde ı:Uklın hiikiim t;Ürchiğil bil- tiril mi ·tir. \ Dızgin, turi. tik yolların inşa eclıldi- zaten bütun azanın, on beş glinden-
.Kadan vaki gemi yıırrlımı ile IJu t.ehli- dirilmektcrlir. * Bııc~ıdn Bn. Ayşe nnmıncla genç ği bazı nııntakahırcla köpı u in~aatın- beri biıdçeyi tedkik etmiş oldukları 
kt> onlenmil>itir. x bir kactınrn rızası hiltıfııın gece ev!ııc da kullanılması icap eden demirlerin için ruznamede de göriişillecek baş-

Amerika gazeteleri, bu \'aziyetin Röyter bildiriyor ~o~·ın . g:ı-en Aı>tullnh _A rdonun ashye' piyasacla bulunmadığını, Karşıyaka ka şey olmadığından meclisin dernal 
ı,endilerine karşı da bir meytlan oku- ıkınc·ı cczı! nıahkemesınde muhakeme-' ttırbtik yolu miite:ılıhiclinin mliraca. hu::usi Lir içtima akdetmesini ve is-
ma t •lakki edildiğini yazmakta ve şim-1 ( BAŞT AR~FI 1 ~el. ~A~IFEDE ) i in.taç e<lilmış, .suçu sa.bit oltluğpn-: ııti üzerme An karada alakadar ma- tiyen meclis azasının bu içtimaa iş-
didJn geçen harpte olduğu gibi lı!gi!- l'ogrndeçtckı mevzılcl'l!l1 dun saualı 3 elan ıw ay, ::;ekiz g(\n hap. ıne kıırar ve- kamlar nezdinde yapılan teşebbuı:ı- tirak ederek büdçe açığının nasıl ka
tcre\ e ,·nrdım eclilmel'iini istem"kte- saat mütemadi) en bom;>a!anu~lnrdır. 1 rilnıiştır. l lere rağm(.'11 demir bulunamadığın- patılal.>ileccğini müzakere etmeleri 
{lirl~r. · Bu mrntakndaki ltnlyı.:ı k ıtaları geçen j * Dün öğl deıı ~\'\•el 1kiçe~melik dan natamam mektep Linaı:ıınd:ıki munıfık olacağı mütnlea ında bu-

Fakat H itlerin ::;ozlPrinden anlaşıl- hnfuı takviye cdi!mi~~i~·· Daha cenup- 1 caddesinde bir kamyon, knrşı tnr.nf- '. demirlerden ıstifade edilmesi düşü- lunduğunu söylemiştir. 
llığına göre, güvendiği vasıtalar yal- tıı topçunun fanlıyetı rnz~a ~lmuşt~ıı·. t~n gelen \'e Meza~hkbaşına ~ogru nuldliğli, mahallinde yapılan tedki- B. Said Pınar cKemalpaşa> bu 
ııız denizaltılar değildir. Bitler ba- İtalyan taarruzları tar le.hlmışhr. ) u-: gıtmekte olan beledıye otobfüılerınılen kaLta bu dcmİl'lerdeıı bir kısın mm mcvzuun çok çetin olduğunu, evveli 
harla birlikte kuvvet denen \·akli gc- ııaıı kıtalan mü h im bir teı~yi ele g,•- birine hafifç.c çarı)arak ve sıyırarak duvaı !ar iızerine )'~erl~tirilmiş, bir emirde hususi lwmisyonun mütalea-
leceğiııi v-e başka eyl~ri de bulundu- çirmişlerclir. yan tarafını keskin hir bıçak gibi kes-' kısmının da bir metre irtifaındaki sının alınması ve büdçe encümeni ile 
ğunu bildirmiştir. .1aamafih Hitlf'"", mjş, has~ıra s~bebiyet vermiştiı·. ı dm ara i,.lenmiş bulunduğunu, bu de- birlikte meseleyi tedkik etmesini tek. 
huklı olarak bu ~ylerin mahiyeti ,.c Esrar iptilası v mirlerin scnelerdenbeı i ahvali havai- lif etmiştir. Neticede Meclisin, der-
z.ıman hakkında malOmat vermekten .. . . .. Fırtına .. y agmur ~eye maruz knlnuısından tahammuz hal hllıiUSİ bir toplantı yaparak büd-
kaçııımıştJr. _ Kemerd~ otobus ıçı~de Suleyma~ 1 ettiğini, bir kısım potrellcrin ~·erle- çe açığmı kapatmak için müzakere-

Hitlerin hu clefaki ~özlerinde • m('· ogl~t Remzı. namında bı~ ~nhsın, vazı-1 ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) rinden çıknrılıp gotüriildüğiinii ve c·n. ye başlamasını kabul etmiştir. 
ı·ikaya imn olmf!mıtsı dikkate ~"tyan- retın.cl~n. şilpho eden sıvı! memu~:ıar Yangın vaziyeti derhal l r nnway \'e Jındığım dnha fazla has:ır \'e ziyaa HUSUSi iÇT iMA : 
dır. Bu sükut. Almanyıınm ihtarJar- k~n.clısını karakoln davet ederek uze- elcktl"ik şirketine haber verilmiş, bu sebebiyet veı ilmeme-i için L1İnln1111 \'ali B. Fuad Tuksalın rei~liğin<le 
dnn bir fayda çıkmadığım :rnlamış rını ara.ş~ıı·m ış, ~ g.ram e. rar bu~muş- kıı;nrn \·.erilen cereyan kesilmek sun~- satı lması faydalı olacağını, e'4nsen yapılan husthi içtimada büdçenin 
olmasını gö. termektedir. lardır.r \apıl:ın ıstıc.vaptn. Remzı, ~~- tiyl~ yangın söndürülmüştür. Yangın eski inşaat siı:;teminin değişmiş oldu- nuı:;;raf madde ve fasılları üzerinde 

Gerek t'hdiclle \"e gerek:;e janon\ .. l r~ırı Kesıkk!ılak ._ıusta!n. adında bı- çıktığı itfaiyt>ye de hnber verildiği için vıınu, tnelce potrellerle yapıl:111 in- ayrı ayrı durulmuş, azanın birçoğu
\'af;ıtasiyle Amerikanın )ar<lım!l11 ön- rınden ~~ldıgıı~ı öylemıştir. O d~ tu- itfaiye siiı•:ltle yetişm.,.i, fakat o . ıra- şa:ıt yeı·ıne şimdi betonarme ın~aat nun mütaleaları dinlenmiş, neticede 
!emek için alınan tedbirlerin faydaı>ız. tulmu:;, ıfa~~st alın~ı~.' esrarı 12µ ku- ela yangın söııdürillmüş olduğu için yapmak lazım geldiğini söyle•ni tir. masraflardan yapılabilecek tenziller 
lığı, aksine ol:u·ak bu hallel'in nış ınukabılı_nde Kuçuk Hasr~nın k:ı- geri dönmii.Jilr. Gönder ilen bi r tamir Bu fenni izahat. meclisi umumi hey'e- kararla tırılmıştır. Fakat hastahane-

~ -

QADYO 
BUGONKO PROGRAM 

1 8,00 program, 8,03 ajans haberle· 
rı, 8,18 müzik: Hafif parçalar (pi.~· 
8,45 !J,00 ev kadım - yemek li.st.e ı, 
12,30 progı·nm Ye memleket snat ayn· 
r:ı, 12,33 müzik: Köy türkiileri (ktı· 
dın okuyucuları tarafından), 12,50 
ajans haberleri, 13,05 müzik: H afif 
~nrkılar, 13,20 11,00 müzik: Hf\,dyo 
salon orke tra ı (\·iolonist Necip A":" 
kın idaıe. inde), 18,00 program, 18,03 
müzik: Kon~rto (pi.), 18,30 konuşn111 

(dış politika hadiseleri, 18,45 çocu1' 
saati, 19,15 çocuklar için miizik, 19,30 
ajans h:ıbcrleri, 19,45 müzik: RadY? 
fasıl heyeti, 20,15 radyo gazete:.1· 
20,45 mlizik: Solo beste, semaı \'e şsıf 
kılar. 21.10 konuşma, 21,25 mUzik; 
Rıı<h·o kLimc sazı - saz eserleri, 2 I ,4i1 
müzik: J{iyascticumhur bandosu (şef_: 
İh mı Küııçer) 22,30 ajans haberlcı"1• 
22.45 müzik: Cnzbancl (pi.), 2:7,26 
2~.nO yarıııki progrnm ve k:qım11ş. 

-~~~~~------
v n k Le kr dar slirmü;:, blidçe açığll11 

'k k k t - · d" Al ı·ı:s ı Bn. Şadıyed!!n satın aldıgını hı!- ekibi eJ.ektrik tevzi direğini derhal ta- tini tatmin etmi~tir. Vali de bu htı<.!U- !erin, harı> hali sebebi\.·le bu seneki 
Amerı ·avı ·ış ır tıgı şım ı • ı·. · ·. B Q d " · h kk d d t h ' · ·· ., · c ıı mıştıı. n. •18 l)e a ın a a .a • mi l" etmiştır. Bu y u;1,den tramrnylnr :-;H daiı• izahat \'ermiş . cleınirleriıı miL ı ma~rnflm·ının geçen ::;en eden fazla tır. 
mnnyıı tarafıııdan anlaşılmıştır. kikatıı başlanmıştır. bir mi.idrlet islc\'<~memisti r." Yıldırım- teahhide \' ı-Pmek miilfıhaznsiyl" de- olacağı meselesi, meclis azasını pek Meclis cumn giiııü ,,,ant 14 <le toı>· 

K~merde Kerim oğlu Salih aclınclıı dnn civardn bul~na11 e\;lerdeki hnlk, fil, in~nat fenni ve bunlnruı ziyaı c;ok i!'.:gal etmi"?tir. Müzakere geç !anacaktır. 

kapamnk için bazı çareler buhmmu~· 
ı:ıa da neticede açığın tamamen knPW 
tılma~ına gene imk:1n hasıl olmıunıı:· 

biri, esrar sata rken 2,5 g ra m· esrarln cpev korku geçil'mışlerdir. rQıı••-ıjlıJjiiıllllM~rıJa11w.ı•••l!ll•K!ll•l!llll!lll•••••ll!lll•m••••••••••••••••lll•• 
Amerıka ayanı, y:ırdım layihasının tutulmuştur. B u da e.'>rarı Kesik ku- Fırtına: 

lnk Mu. tafadun aldığını söylemiştir. Aksama doğru denizde miiclhi.;; med • TA yy ARE sı·nemasında 
Yardun layihası: 

miiıakere5ıitı~ d v:ını etmektedir. Ru 
pazart2:1i ikinci haftıı müzakere:leri ıı

çılmıı;;tır. Aran nza. ında 52 ~i kanuna 
tnrnftardır. Aynn rızası mevcudu !'16 

Ay!:ıcn İkiçeşmeli~te N a mazgah olmuş: ~icldetli lodo. fırtınası ~ı°kmış- 111 r•ı ı E 
mevkıınde Meh mecl oglu Mu.stafn da tır. Fırtına yüzünden körfez vcıpur- • TELEFON: 36-46 
esrar satışı ynparkı1n 4,f> g ram csrflr- ları bir müdd~t i~leyem€miş, :Konak ı" u. • L 
la yaknlanmıştır. ve AlsrtnC[ık iskele~~rine uğramnınnk • p. 

~~-•ı•••••••••••••••~••••••••·~~ ~rli~ePuAApoct. Ka~~~kai~elele- 'ElllM 
20 • 2 - 1941 PERŞEMBE gününden itibare n 

Bugün e kadar gör üle n Şark filmlerin"n e n güze l 

ELHAMRA Sl·nema .. ~ında ri ara:-:ındrı scfcder yapmı5tır. 
., L0<lo:-; fırtınası, biltiln kordonu, bil-

hnsn Konak vaımr i kele.si civari~ l0 1 B 1. R J 0.. ·· " • 1 
ve heyecanl ısı 

................................................ 
BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN 

Dünyanın en kuvvetli, en kudretli, en şöhretli iki dansözü 

FRED ASTER - ELEANOR POVVELL 
Bugüne ka dar benzerleri araaında en çok para sarfed:lerek yüz 

defa daha kuvvetle harikulade bir güzellikte olarak doyulmaz 
bir nefautle yaratılan 

BRODVV AY MELODi 1940 
ŞAHESERLER ŞAHESERiNDE 

FOKS JURNAL'da - en aon ve en mühim harp haberleri, V. S. 
SEANSLAR : H er gün 1.45 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da 
Cu martesi ve P azar gün ler i: 11.30 ve 1.3 0 da başlar. 
DlKKA T: Haf tanın her gününde ilk ffanalar UCUZ HALK MA Ti. 

NELERi dir. Fiatleri - Birinci 20 - Balk.an 25 • Koltuk 30 ' .-

gümriik önUnii bir göl haline getirmiş- R K [ G O N U L V [ R O 1 M 
tir. Bir aralık, K:onak \'apur i"k..!lesin-
d~ vapur .h::!kliyen halk, sularla mah
sur kalmış, bunları kurtarmak için ka. 
laslal'dan mu\·nkkııt köprlil r yapıl -
m ıstır. Belediye otobügleri, Kordon
daki seft-rlerini dalgalar içinden geçe
rek yapmışlardır. 

F oça. 25 (Husu i) - Bugiin bura
da mi.idhiş bir kasırga olmuştur. R uz
gar , bir çok evlerin kirenıi<llerini u
çurmuş, uğaı; dnlhırını, pencereleri kı r
mış, mühimce h nsarat. olmuştur. ne.
nizde iki yel~enli ile iki sandal bnt
mıştır .. Şimdiye kaclnr al tı yaralı tes
b it edilmiştir. 

__ ... 
TÜRKÇE sözlü • Muaikili - Şarkı ve J)analı 

45 Kişilik sa z 27 kişilik koro hey'eti - Mill i pnr
çnlar - Z e ngin sahneler AYRICA 

SiLAHŞORLAR REVÜSÜ 
VE 

Husuai "aure tte getirttiğı:miz: En son YAKIN ŞARK HARP HABERLERi .. Sidi Barrani - Sellunı 
Kapuz ze • Bardia'nın kara d a n , de nizden, havadan bombardımanı ve zaph - 36000 esirin kamplara 
sevki .. lngiliz tayyare le rinin MUSA VVA'yı bombardımanı bunların h ede flere İsabetleri vesaire ... 
MATiNELER: 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 Cumartesi Pazar günleri 11.30 da baılar •• 
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Ak:· .tıılediycsindcn: lzmir ikinci icrcı mrnwrlu- lzmı·r kadastro Mu·· du·· rıu·· g>J u·· nden·. :"''''''''"''''"'"''''"'''''''''''''''''''"'''"''''''''''''"'"'"'"''""'"''''"'"''''''''""'''''" 

MlJ-r.Jc • nız ~rnhallesindeki l 3:i4 sayılı ğmıdan: . : J · L A"' • ı · • l•l / ~ •%,~dl ~.unciı nd:ınııı 125 m ''re m ıı Bir borçtan dolnyı Türkiye iş M eı-.iıı li mahalle, i niıı Ka<lnstro•u ik ma 1 ecl il erek tn P u d n iresiu e dev- l Z m lT e V Q Z ım m l T l ğ l Ô n QT 1§ 
ı:ı 1~1 • a '. 11 nyılı nrsnnın ~atı~ı yt\. bankasına ipotekli bulunup açık nrt- redilmeğe nmndc bir duruma girmistir. ~."i"'": 11··~·11u111•11111111111 ......................................................................... ? 
tfll>h:ıerı mUdürlüğündeki şortnnme<:>: tırma suretiyle pnraya çevrilmesine Her gayıi menkuHiıı sokak ve kapu mımaralarivlt> cins Ye kı\·mcı ve " zmır vazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

·\ t "Ç k hnrç mı'ktaı·ı11ı h.b. · · · · te · d )) 2G. l" ı. 1 ·J{ d t 1 - 200 ton odun 28-2-941 cuın° "t'ııııı oul 0 lt11 ·oııı·.0 ".'t ıo- dt-
Aluh- " 1 arttırmm.·n koınılnrnc;:ur. knrnr verilmiş bulunan tapunun kü- · ve sa ı ı ısmmı go..ı rır Cl' ve er .. numara ı a ı•..; - ... " • ' " "" ·• "ın k 9ı-: • • d ı · 'b' t k pnznrlık.r alıııacnktıı·. 
\·.1.,:· ın~n bedeli 1500 lira olup mu- '

1 
tük 40 pafta 30 ada 180 tJarsel 3 ırn- ro ·anunuııun -v ıııcı ma <- e<;ı mtH'ı ınce anzim ve n n·a a ınmı .. tır. "'"'!'.at t~m· Yıkık minare, Snçmacı hamam soknğmdaki clnirei mnh~usamızın ka- 2 - l\luhamınP.n bedeli 2800 liradır. 

'l'a)i 
1 

• ınntı 112 lirn 50 kuruım r. mnrasında kayıdh Hacı :\tahmud ma- ırnsu y~ınında asıh bulunun lrn cedvell~rdeki hususnta VC\'a bu cedwlde :: Knt'i teminatı 420 liradır. 
tara~ C'"ın teminatı i~ lıanknsına ::ııtı· 1 hnllesinin Numnnzade sokağında (847 y~ızılı olmayıp fon ve tasarruf biiı:olarıınızda nlfıkndarlar~l açık ev;:aftan '1 - fstekljlerin ndı gecen gun \'(' . antta tcminatlnriyle l\f ani~ada 
rihi «l lnakbuzlariyle birlikte ihalf' fa.lsayılı ,sokak) kain 155 metı·e murııb- biıine veyn tanwınınıı itiraz edeceklerin doğrudan doğruya l\Hidiiri- askcrı satın alma komisyonu basknnlığınn muracnnt etmeleıi. 
ıc d~an 12-3-941 çarşamba günü s:~nrlbaındaki eski 13 yeni 25 nuınaı·ayı ta- yetimize mürncaatlan Hızunıu ilfııı olumu-. (744) 18 23 2G 

.ı encümene miirncantları. şıvnn ve halen Ahenk mntbaası bina- ı • D ft d ı · · d • İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan· 
26 2 .--.1 • zmır e er ar 1 ~ın an Miktarı Adet C'in i . 

1 
G 10 t·J<• sı. olarak kullamlma~ta. b~l~ı~an ga~- . c:. • 

<'urnh . ~adifekaledeki Çnmlıkln rı m~~~.ule ~apudan ıçerı gırıhnce ~ag- Haver \'C Cevdetin Munm('i<' Ye ı~tihli'ık vergileri şubesine olan 1056 100 c Kuçiık bakll kazan 
roıı urıHt koruluğundnkı park da kuçuk bır oda ve nlt katta 29 nu- lira 88tkunış 1 ·tihlak vergisi borcundan doln.vı haciz edilen Akdeniz 20 B" 'k ~etı~?nda. ~:vcud hendeklerin dö- mnrayı taşıyan Birinci beyler çıkmaz mahnlle~iııiıı Mimar Kemnleddin cadde.·inde kilin 82-84 snyılı ve !)60 450 «c ~~~:; ~~~~~n~~ızan 
~?nde~~~şıifı, .yazı tişleri 1!1üdührl_u

1
· - ~oknğınn açılmış bir kupu ve bu ka- lira kıymetindeki mağazanın borclularn ait olan 8 hissede 2 hisse. i Vi- 1 - Yukarıda 6n~ ve mih'iarı yazılı iıç kalem kazan ve karavana 

ır 
8

,. mü 'e şar namesı veç ı e punun vanındaki odanın sol tarafın- Hiyet idnre hey'ıeti karnı i)'l<' 21 giin müddetle müzayedeye çıkarıl- pazarlıkla satın alınacaktır. Kazanların nmlnrma ait bnkır _ 
ını~tı • v ddetle pnzıu lığa bırakıl- 1 · ht ı· .1 'k' . mıştır ı.-. 1 k b k l h • '·~ vt r. ı\.eşif bedel· 

453 1
. k da bu unan tn a merc ıven ı e ı ıncı · · .. r a ara\·ananı!1 a ·ıı· arı ci eti askeri) eden verilecektir. 

11.q t ı ıra muva - Taliplerin 5 ~Iar 941 Çaı!j~rnıba günü ı:;aat 15 de Yilfıyet idart• 9 Pazaıl k 28-Ş b t !').H c ·· 
te,.,.,· e.rninatı 34 lı"ı·adıı·. Talı'plerı·ıı katli çıkılınca sol tarafındn sokngy a ırn- , w - • ' ·: ı u a .-•. v. uma gunu saat on beş buçukta kışlada .• , n t hey' etine munıcantları ilfın olunur. 12 J 9 26 3 (526) ız 1 1 t 1 k . bu.,laa·tı ş Bankasına vatırarak mak zır kü ... ük bir kol'idoru müteakip yan- mır. c.vazım ~mır 1~1 

sa ın a ma ·omı~yonunda yapılacaktır. 
c. rı~·I J - "' ı • o ft d ı ....,, d 3 Hepsının tahmın edılen tutarı 55G:> liradır. 

941 tar\~ 26.2.941 tarihinden 10.3. yrnn üç oda ve ol tnrnftn bir hE-Ja .... ~ zmır e er ar ıgın an: '1 TakalTur edecek fiat ÜZl'rindcn yuzdc on beş teminatı kafiye 
i, Car~ ıne kadar haftanın pazarte- lrn od:ıların orlasınctnki od:ıd:ı kiicük alınacnktır. ı 

16 d ..-amba ve .Cuma günleri snat . K t' h • O::;man og~ lu .:'\Inksuclun Bnşclıırak şulıt>ıoıine olan 2fl!> lira 49 lrnnış r: ş t 

2 
a encümen .. tl 

1 
bıı· balkon \'ardıl". l\"me ı mu am'- •1 

- •ar name.si komisyonda gö riılf'bilir: 
_ :\f e muracaa arı. . el k 

1
. J' d. Knzaııç vergisi borcundan dolayı haciz edilen ikinci Karata~ 1 GO ı-;a- G - lstıekliler kanuni vesilrnla.rı \·e teminatlarİ\•lt> birlikle ihale 

ıııtıcib' • ezbaha restoranının, keşfi mene:.ı o uz Hn ıra ır. yılı Sakızlı sokağıııd:ı 5 kapu .1\o. lu \'e 960 lir:ı kıymetindeki Fııruıı saat.inden evvel komi yona müracantları. · 23 2G 
tuelukıı~ce Yapılacak G41 lira 66 ku- G-ene ayni bankaya ipotekli bulunan Vilayet idaıe hey'eti karariyle 21 gün miıddetle müzayedeye çıka. 
lflciı·iıı ın~aat ve tadilat bedeli mfü.:- halen 986 kapu numaralı ve tapunun rılmıştır. 'l'nlipleı·in 5 M nrt 941 Çarşamba günU saat 15 de Vilayet lz~ir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
detJe t aıt olmak üzere i.iç sene müd_ pafta 153 ada 836 parsel 17 eski 758 idare hey'etinl' müracantları ilRıı olunur. 12 19 26 :~ Mıkhn·ı Adet Cin i 
llıUctu 1.~~Ya verilmesi işi, Yazı işleri .., · dl o·· inhisarlar umum müdürlüğün

den: 

2600 Bakır bakraç b· rlugündek· rt . h'l - taJ numarasında kayı ı .oztepe 
ır a,. .. ı şa name ı veç ı e . , . k.. ~ ... 0 tr 

ıtıı t · muddetle pazarlığa bırakıl- ıatmva) cnddesıııde aııı oı me e 
rrıuv~kkl\f uhammen bedeli 150 lira murabbaında \'e caddedeki demir par
tur. Taı~t te~inatı 11 lira 25 kuı uş- 1 maklıklı kapudnıı bahçeye ve binanın 
ııa l atı . 1ı>lcrın teminatı İş Bankası- ·ol undaki zemini plakalı pasajdan ze-
taı·ih· tarak mnkbuzlariyle 26.2.941 ı . · · · .-. · · l·kaı h f ~nden l o 3 941 t 'h" k d mm kata gırıldıkte: Zemını p a ı 
a tan "'. arı ıne ·a ar, h d • .k. d 

tııa . ın ı>azattesi, çarşamba ve Cu- :ıaloıı, cep e e ve sng Uıraft:.ı ı ı o a, 
l':ıc:a~f li!ri saat 16 da encümene mü. 1 arka tarnfta mutfak, anılık, hela ve 

arı. 12 17 21 26 üst kalın merdiveni, üst kata çıkılır-
..____ kcn iki merdiven arnsııı<la bir hlzmct 1 

SATIŞ /J,.1 .'·ı SıılJı • ı'l t' çi odası, üst katta ortada lıir sofa, ::>o-
h ıtkuk J k · d 1 .t ma ı ·eııu•sın e11: fanın etrnfında dört oda \'e bir ban-

~\'Şe r' O~ın·a . atma \~e .:\tehmed, İzzet oğlu yo odası. ~phedçki sokağa: İki oda-
\'e ~~·'e ~iehmed lzzet oğlu ... 1ithat nın ü::;tü ile keza arkadaki diğer oda-' 
(j•dUk ır Zılıninin şayian mutaımrrıı um ilstü nçık balkonları \'Clrdır ve 
sind !arı İzntirde Arapfuı-un cadde- avni 1.amanda evin arka ını tamamen 1 

e Ye • ~ • \eri~ ~ 1 ol No. hı hane mahkemecE' ihata etmiş üstü açık zemini plakalı 
den ı" ızaJe.ri şuyu kararına i::timı- ve etrafı parmaklıkla Ç(!\Tilmi~ bir o-

d 9-3-9 l] "a ş b .. .. t l" ·' . e l . ır• r am a gunu ı,:aa ·• turmn mahalli meveucl olup evın ar -
<ıtış~ın.ır .sulh hukuk nıahkemesinc!E' kası dahi bnhçesiııi teşkil i!tmektcdir. 
l\n ~apıhıcaktır. Bahçenin sol köşeı;inde kiler işini gö· 

deı ( urltırmada tahmin olunan b.:- ren küçük bir kfırgir odu mevcud olup 
lakd·l 200) liranın yüzde 76 \'Crilıliğ: lıiııa dııhilinde su ve elektrik tc~isatı 
·i ta~d: lnlilıine ihale i yapılacnk ~~ı-. da vardır. Kıymeti muhnmmene:;i 
ı·:ık . tl!rcle satış on gün dahn uzatıla- 17000 lira ve lıina kargirdil'. 
le . ı~ınci arttırma 29-3-9J t cumm·- Yukarıda evsafı kaydi~ eled yazılı 
~:ı.~ıfUnu sant 10 da g~ne da:remiz<le işbu gayri menkuller lzmir ikinci k
Tn:ık a~~tır. Daha fnzla malumnt al- ra dairesinde 7-4-941 tarihine r.a:-:t
t\o 

1 
1 !\tı~·enler dairemi~ln ~40 26<.ıH lıyan pazartesi glinü saat 1 ! ıie nşn

il:ı;ı u dos\',ıSma müracantlnrı Wzumu ğıda yazılı şartlaı· dairesinde satışı ya. 
olunur . 752 

l\ldıfa01• 
rfrn: asliye lıııkıık nwlıl.:cmf'."'· -

Da V·tcı 1 ~ ıl • tanbulda Toph.'lnetl" c:-1,i 
• 1Pazı r llı~ 1 ı Jokuşu çıkmazmdı. 4 nıı-

pılncnktır. 

l - !şlm gayrı menkull~rin arttır

ma şnrtnamesi 19-a-941 t..-ırihındE>n 
itibaren icra daiıesinde hcrk~sin gör
mesi için açık bulundurulaeaktır. 

1 - Şnrtıuın\e \"<! ııiımuııesi mucibince 10,000,000 adet bira şişesi 
kapsülü kapa h zaı f u~uliyle eksiltmeye konmuştur. 
l\luhnmmen bedeli ~7,000 Jira mmnkkat teminatı 2775 liradır. 
Ek iltme 6-3-941 perşembe giimi saat J 5 de Kaba taşta levazım 

2 

ve miibı yeat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır . 
Şal'lnaıne \'.e niimune sözi.i geçen lı'\'nzım şube i \·ezne...;iııden \'C 

Ankara, lzmir başınüdürliiklcrinden 18n kuruşa .ılınabilir. 
Miinııkasaya girecekler miihi\rli.i teklif mektuplarını bnuni ve-
nikle ytizde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka k-minnt 
mektuplarını ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale giinü eksiltme 
saatinden lıir saat en•eline kaclaı· ınezkfır komisyon b::ı~kanhğı
ııa makbuz mukahilinde vermeleri lfımmdır. 

18 22 26 2 1140/595 

-İzmir pamuk mensucatı Türk 
anonim şirketinden: 

J lalkapın:ırda kfı.n fnbrik~ımızıla dainıi çalısmnk Üi'.(ll"<' usta halat ta-

ınin·isiııe ihliynt; vardır. 
İHkklill'l'iıı lzmiı· pamuk men..;ucntı 'l'ürk :ıııoniın şirketine miir:ı-

26 697 caatlaı ı. 22 24 

Hava kurumu İzmir şubesin
den: 
Cunıhuri.} t m~ydıırııııdn 11ulü!{i b ) cnil<l, ,..i. ·it.• ikiııci '-01:.dou "'rn· 

sm<luki 5 numaıalı arla<la kurunıumuza .:ıit 701 metre nıurnbh.ımrlnki 
arsa beher metresi ~5 lira hesaLiyle 'e IH·doli He: encde dört nüı<:n\İ 
takı<itle iirlenm k iizere 18 2 !) il den itil.ı,ıren oıı bes gun mi.ıddrth~ 
\'e kaırnlı zarf U<\Uli~ <' müzayedeye çıkm ılmıs ır. 

<.ralı 'd l· C\ t> oturur Hüseyin Akdrıgı 
·ltafınct· 
~J · .ın davalı İımirde Sinekli cad. 

llrnles1 G :3 fl 11 Carşambn guıılı s:u.t 17 d~ Mimar Ken~aledclin cad
de indeki subc mcrkrzincl..1 yapıl:1caktır. \' e mtı\·:ıkkal temın:ıtı <la l ~ 14 
liratlıı·. T.Lliplorin ~tılıe merkf'ziıw ıniiralaatla .cl'~ıiti, göımelcri ilıi.n 

nıt•dc yazılı ~):l!)-!'llG~ <101;y<1 nuımırası .. o:.,:lt:,:ıı.:,:n.:,:ıı.;.··----------~-1 __ ~_G ____ ~---(i-)fi->9_) _ __ _ 

ile nwmuriyctimi;.r,e ınünıeaal etmeli

dir. 

f Jtrnda y:ızıh olanlcmlaıı fazla ma
lumat almak isti~eıılcr i~l~.ı ~artnn-

1611 ~de 2 sayılı evde mukim il~en h:ı-
lı\ıımet r.h lfat· gu ı meçtul bulunan k. n.,ı 

"'· ICI.) nleyhine Akhl ar asliye hukuk 2 - Arttırmaya iştiruk için yu-
"• .. hk(>ın . k d 1 k .. . 7 -
11 

esıne uçhğı boşanma lnvm;ı- ·arı a yazı ı ·ıymetıerııı yuwe ,i.> 

ı.1 cu . . be - b k . k \. l c rı muhakenl" inde: Davalı H:~- ms tıncte an a lcmınat m' ·ttıuu 
'. enın ikanıetg~hının meçhul oldtı~u ibrazı veya depozito yatırmul.m şaı t-
naınııı· t ~ıl u çıkanlan cln" --tireden an!:ı ,. ır: . . . 
i ın~ ve tebligatın gazete ile il:"rnet' 3 - İpotek suhıbı alac:ıklılarla dı-
<~rasınu karar verilmiş ,.e muhakeme- ğer nlflkudarların \'C irtifak hakkı sa
l·e .24·3·941 pazartesi giinll saat ıo ıııı hiplerinin gayrı menkul üz.erindeki 
•IJı I· k } 1 h • . 1 ' . k• \ ·ı ınmış olduğuııclnn yı<!nni Jll€Z- hak :ırını ususı ı e faız \'e masrafa 
lltda davalı Hnticenin mahkenı('\'C dair olan iddiaların ı işbu ıhin tari-

tt<'lın" ı·~ . h' d . 'b 15 .. . . rl k ı-11 "c ıgl takdirde hakkında gıyap kn- ırı en ıtı areıı gun ıçııı t! evra · ı 
(jl rı V(->tileceği tebliğ makammn ka'ın müslıitderiylt• l>irlikte meınuriyetimi-
-:;:,k Ü7,erc ilan olunur. 74;; z.e bilcl!r~lel'i icap edeJ". Ak,.;i halde 

hakları tapu siciliyle sabit ulmadık
çn satış bedelinin payln9ma,;ından ha-('\Doktor Ata Ôzkal 
riç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 

iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesapları 

7941 ikramiye Planı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayı s, 1 Ağustos, 3 lkinci

teşrin tarihlerinde yapılır 

1 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

194 1 İkramiyeleri 
Ade t 

« 
« 
c 

« 
« 
« 

2000 
1000 

750 
500 
250 
100 

50 
20 

Liralık 

« 
« 
« 
« 
(( 

c 

-
-

-

2000.- L"ra 
3000.- (( 

1500. « 
2000.- < 
2000.- « 
3500.- « 
4000.- « 
6000.- « vocuk hastallk 

ları mütehassısı iı:tirak edenler \'e arttırma şartnume- Türkiye lt Bankasına pa ra yatırmakla yalnız para biriktirmiı ve 
sini okumuş \'e lü.zumlu malumatı nl- fa iz almış olmaz, ayni za ma nda taliin izi de denemiş olu rsunuz. 
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mış \•c bunları tamamen kabul etmiş ••••••••••••••••••••••••••••••'\ 
• el ,.e itibar olunur. ~ 

"'-, Telef on: 5057 

ALSANCAK 
lıtaaJonu karııaında 7eni açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 
&ahibiı DOKTOR OPERA TÖR 

ADıL BiR 

ü Tayin edilen zamanda gayri Yayaköyde 
Bin bir çeşid 
Bakkaliye 

"' magaz~sı 

ALİ ARKAYIN 

menkul uç defa bağır1ldıktm1 sonra en 
çok arltırmıa ihale edilir. AricHk nrt
tırnıa bedeli muhummen kıymetin en 
az yüzde 75 ini lıulmuz \"C :;atış isli
yenin alncnğınıı rUçhnııı olan cliğer rı
lııcaklıhır lıuluııup ta teklif olunan be
del bunların bu gayri menkul ile te
min edilmiş alacakları mecmuu ile pa
ra)·n çevirme ve p:ıylaştırmn ın:l T:lf
lnrını tecu\'ÜZ etmezse en çok arttır:ı
nm tnnhhildü baki kalmak şartiylc art 
tırma on gün daha tcmdid edilir ve 
onuncu günü ayni yer \'e saatte yapı
lacak arttırmada satış bedeli sat ı ş is
tiyenin alacağıııa rüçhanı olan diğer a 1 

Toptnn ve perakende bakkaEya, hırdıvnt, kırtasiye v~ baskı 1 
işleri de yapılır. -Hariçten gelecek her hangi bir sipariş müşterinin arzusuna göre teslim 

edilmek şartiyle de kabul edili r . 

Iacnklılnrın o gayri menkul ile temin ihale edilir. O da razı olmaz \'f•,·n bu-

eclilmiş nlacnkları mecmuund,ın f~lzla Junmnısa icra <lnire~ince hemPn yedi 
olmnk ve bundan başka paraya çevir- glin müddetle arttırmaya çıkarılır w 
me ve paylaştırma masraflarını tcca- iki ih:ıle nrcu;ındııki fark ve gcÇ€n gliıl 
\·Uz etmek şartiyle en çok arllırana .. . 
·h 

1 
d'l ' I>" 

1 
f 1 be 1 11 1 lerin yuzde 5 ten hesaı> olunacak faız 

ı n e e ı ır. :>O\' e uz a c e ~ a ıcı 

k t t
• leh" dt"ışeı· ve dlişen znrar ayrıcn hükme hacet 

, çı maz a sa ış a ı . 
lfe · -· • 6 - Gayri menkul kendisine ihale kalmaksızın memuriyetimizcc .ılıcı-

., l'lheJe aid haatalar kabul ve mil- . · .. ı h ·1 l r t.a.-....ı . . olunan kımse derhal veya verılen muh. can ta sı o unu · 
ı... arı tarafından tedavi e4!1ır. )et içinde parnyı verme?.se ihale kara- t.şbu ga):ri m~~kuller yukarıdn gös-

''l\leısesede her zaman ı-ı fe.heclilir ve kendiısinden evvel en terılen tarıhte ılı:m "f ~rttlrmn şart-
" L yüksek tklifte bulunan kimse arzetmi~ namesi dairesinde satılacağı ilfm olu-

Oıdor bulunur. Tel 2918 olduğu bedelle almağa razı olursa ona nur 756 

Saçlarınızı 
Dök ülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cilc!inize t~bii ta· 
ravetini iad e etmek iıtiyoraan~ 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun olacakıınıs 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi ı 
Kemeraltı - lzmir 

l 

2 

., 
•I 

1050 Bakır kara\ nnn 
l 00 Rakır kegir 
100 Bakır kC'pçc 
100 Hüyük bnkıı . lizgcç 
200 Rnkır aplı tas 
100 Bakır va<"• tavası 

Yukarıda cin~ \'e miktan yazılı )·edi knlem bal-ır malv•me ·i 
pazarlıkla satnı alınacaktır. 
Pazarlık 28- ubat-!141 cuma günü ·r,at on beşte kıslacln izmir 
levazım amirliği ı:ıatın a1ma komi--yonund:ı yııpı ac~ktı;. 
Hepsinin tahmin edilen tııtnrı 39500 liradır. 

4 - TakaıTuı· ed<'cek fiat i.ızeı ind<.'n yüzde on b<>ş teminat kat"iyc 
ahıınrnktır. · 

5 - Şaı'tııamesi komisyondn görüleb'l:r. 
6 fstekliler kanuni ve1"ikalarmı ve teminatlnrivl<' birlikle belli 

giin ve snatta komb~ ona miirncnat.aı ı. · 23. 26 

İzmir Levazım Amirliği S<ıtm Alma Komisyonundan: 
l - - Erzak ve <'S) n mı!, iyeı::i 2~-2 !111 cuma gunü "nat 11 de k~qıalı 

znrfln ihalesi yapılacaktır. 
İlk teminatı 1900 liradır. 2 

3 - Şartname. ı her gun Selimı. C>d<:ki tumcn ı::atın alma komi"~ o
nunda görulebilir. 

4 - f tekliler belli saatinden bir . nat c>\ wlıne kadar knmıni ı:e -
kilde te.klif mektuplar nı $<'liınh edE>ki tümen satın alma ko -

· mi roııuııa veı miş olmaları. 11 16 21 26 

lzmir Levazım Amirliği Satan Alma Komisyonundan: 
1 - (:12:i57) lira 78 kuruş otuz iki bin be~ ~·uz -elli ) edi lira yetmis 

,ekiz kuruş bedel kesifli bina iııs:ı.,ı kapalı zarf usuliyle ekı::ilt: 
m(•yt> konmuşt.ır. 

2 · Eksiltme 28 Şubat 9.11 C'uma ı.ı:ünu nal on h<'s buçukta lzmir
de Kışlada İzmir le\ azım amirligı salın alma komisyonunda 
yapılacnktır. 

3 - Teminatı mu\•akkota akça"ı (2141) lir~ı 8:~ kuru., iki bin dort 
yuz kırk bir lira seksen iı<: kurmı'tur. 
nıtname. ke ifıınme v l<''lllİ )ilZ altmı uç kurus muk:ıbilin-

de alııınhilir. "' 
6 - - J~t<'k 1 iler k:ınuııi ve,..ıkn~: ri~ 1 t mina Ye teklif mektuphırmı 

ıha le sr atından en az b r aat <'\ \ d ı,omi,..yoııa \ermiş bulun-
mnlnrı. 12 16 21 26 

İzmir Levazım .Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 -- Beher kilosuna ) iiz elli kuruş tahmın edill'n (20,000) yirmi 

bin kilo . ndeyajj;ı" kapalı zarf u"uliyl<> c·k~litmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 28-Şubat-!141 cuma giınu saat on b ş buçuktn kışlada 

•) ... 
4 

izmir le\'.ızım nınirliği ~:1tın alma komi~yonunda yapılncnktır. 
llepsiııin tahmin edilen tutan t30,000) otuz bin lirndır. 
Teminat mm ak kata akça:-;ı (2250) iki uın iki yiiz elli liradır. 

5 - Şartname .ı komis) onda gorillebılir. 
6 - İstekliler 'teminnt \'e tek 1if mektuplarınııı ihale ~natindPn .en 

az bir saat evvel komı yona 'ermi · buluııacaklnrdır. 
11 16 21 26 

lzmı"r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Gününde tnlibi çıknu~an 100 Ton l'n tdı:r.u· 5-:~-!141 Çars:ımba 

gunü aat 16,20 de pazarlıhla atın alııı.1c,lkt1r. 
2 - Son teminatı 3000 liradır. 
S - E\'saf ve şartnamesi her gt n komi.) oııdn gbriılebilir. 
4 - lsteklil rin mezkftı tnrihte Çmınkkalede askeri sntın almn ko-

nıısyonuna gelmeleri. (737) 

- ~Levazım Amirliği Satan Alma Komisyonundan: 
ı - Beher kilosuna 20 kuru, 1iat tahmin edilen ve mtt:'IYVl'n (Tünde 

talibi çıkmıyan 100 Ton Un tekrar 5-3-!>41 Çnrşamb;t· giintl saat 
16,20 de pazarlıkla .ntm nlınac,ıktır. 

2 - Son teminatı 3000 Jinıdır. 
0 - E\'saf ve şnrtnarnesı her gun komi:-~ ond.ı goruleb Ilı·. 
4 - isteklilerin mezkfıı tarih <' t;anakkııkdl' ııskc>ri o.;atın ahnn ko-

misyonuna gelme1eri (738) 
--lzmı"r Levazım Amirliği S.atm Alma Komisyonundan: 

1 -- Behlr kilo~uııa 20 km u" fiat tahmin edilen <'l1i ton l n ihnl' gii
nlı tnlip çıkmndıgından 5-:~-f!Jl ('.ır nmbH p:unu saat 17 eli" pa
zar.ıkla. atın ::ılıırncnktır. 

2 - En on temiııntı .ı;;oo- Jirndı . 
:~ - l~vsnf ve sartnamcsi ht>r gün komi ~onda oı ulebilir. 
ı - l:;tcklilerin o gıın (':ın.lKkale a kPrı ııtııı :ılır.a komisyon ıı .ı 

miirncaatları. 
- ,. ---. C! a=s WWWWF' ~ l!L$d 9i 

lzırlr Lcvnzım Amirliği Satın Almn Komi•yonundan: 
1'nzarlıkla (.1000) ldlo rrl~ird{ k iz 1-ıırıı •izum 'atın ,ılın.ıcakll" 
T:ıliplPriıı 27-Şubat-!141 Pt'l'sPmlı • ıriıırn :;aat on Lircl<' l\ıslndıı lımiı· 

Lev: zım amirliği -.::ıtın nim ı,omiı-.\( t ı a miır. {'. :ıtl,n·ı. 

tzrr,·r Levazı";; Amirliği Sntın Alma Komisyonundnn: 
Miktarı 

10.000 Kilo Bulgur 
8.000 c Kur ı fa.._ııh :ı 
I .500 Sade ıiağı · " 
6.000 Pirinç 
1 .:lOO ~.ıde yağı 

l 0.000 Nohut 
~.000 Km u fa-;uh .ı 
I.500 S.ıde yağı 
6.000 « Pirinç 

Yuknrıcla cins \e miktarları yazılı ılrı d\Z k:ıll'm t•rz.ı1~ a) ı·ı o} ı·ı pa-
zarlıkla ~aLın nlınacaktn·. 

T:ıliplc-rin 27-Şulıat-!>41 l'~ı·,.,._,nıbe ıınü .wt on beste Kı~lada lz•nir 
l,cı,·nzım nmirliğ'i satın alnın homi,..~a muracııalları. 
-İzrr.ı"r Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonund_a_n_: ____ _ 

Miktarı 

5000 Kilo Sab..ın 
5000 c Sabun 

Yukarıda cins ve miktarı ~az L iki knlMı ı\..ı ın .ı\ .ı) rı p:ı.z:ırlıkhı 
satın alınacaktır. 

Taliplerin 27-Subat-941 peışembc günü saat Onda Kıslada İzmir Je
yazım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 



• 
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· s o ~N · HA BE R LE R İtalyanlar Çörçil r ' 
Başvekilimizin İngi l iz zaferlerini itiraf 

ediyorlar tesekkürleri 
• • 
lngiliz mahfi))erı Afrikada Almanlar 

Ankara, 25 (A.A ) - Ba4vekil 

Dr. Refik Saydam, Halkevleri ve 1 

ltn!pcln bir mahal. 25 (A.A.J -
!tal; an orrlulan umumi karnrıııilıının 

Hiç bir zaman harbin 
1941 de biteceğini 
söylememiştir 

26:1 numaralı resmi tebliği: · Londra, 21; (A.A.) - lııgıliz m:ılı-
Halkodal arının dokuzuncu yıldönü- ! Yunan ceııhe>ınde normal harl'kftt filleri, Hılleriıı nutkunda Yeni ı,;r IJir 
mü ve yeni Evlerin bunlar arasına ,. fa.di\ eti olmu~tur. Havanın muhale- ~ey oln1adıJfı k:1naatind~dirl 0 r. l!u 
katılması dolavısiyle aldıkları tel- fcti ; iızliııdeıı 'tayyare faaliyet; nıah- nırıhfillt·ı·, su noktaı ı ldı:ırliz ı't!İri-

İngiliz, Fransız 
ilerleyişi 

Mussolininin nutku için Balkanlar vaziyetini iki 
ne diyorlar ? meçhullü bir muadele 

. . . . Hiç bir devlet adamı 
lıman zaptedıldı, ita!- H k"k t b d k 

graflara teşekkürlet"'nin iblit.ğına clud ulmu<tur. Dünkü telılii(de li«üııe yoı·lıır: . ' 
· ı diinnı.ılikl<·rı· bildirı'Jnn üc bomb:ırdı- Hit!er. Alman milletine 1911 >"lll'-

Anadolu Ajanaın1 m emur etnu~ er- · " " '" I" kı" nıaıı t:ıyyru·emiz a\'Clet etmi~tir. ·'inde harbi lıitireceğiııi Yaclrtnıi ti. 

ı f 
. a ı a ı u erece açı 

yan ar çok ena vazı- .. 1 · · · ı 1 tt k Id 
1 

soy ememış ımış .. 
dir. ~'mali Afrikada ;iirntli kollarımız Halbuki l'Pni nııtkund<ı hö\"lt• bir \P-

vc hava kul'l'ell<'rimizin mutacl faali- min:ıt ~·oİ<tur. · 
İstanbul hapishanesi 

i,tanbul. 2.i (Tel foıı!,1) - l'skü 
,far hapishane :ne ~eni bir pa\ von ihl
Vof' edilecek ve Rğır cez:ı lıla r orada ha
rmclırıiııc.1ktı r 

,·eti olmu>tur. Carabukta dıi>man taz- Hit!erin. ln!"'ilterenin, 1 fi J l ''"ne-
~· iki dernm etmektedir. · sinde k::ıt'i n»tice:•i alacağı tarzında 

Alman ta~·)·areleri Akdenizıle bir lngiliz millAıııe \:Iİdlcrde btılınıclu
İııgiliı genıi kafilesine hlicum etmi:-;- J(una dair ol:ın telmihine kurşı Cüı-
1 rdir. lltirl bin tonluk lıir gemi batı- ~ilin hir bir zaman bovle bir <öz 'Öl'
rılnııstır. A>kE'r .vüklü 15 bin tonluk lemccliğini, biliiki, ck~erirn l ~112 ;.~ 
bir vapur:ı da homUal::ır j;-;alJ.ı:t etnıi.-:- -4:! "'enelerinde \'tıkubulac;ık nıuh:ıre-

ye e a l ar llel'ii n . 2.5 ( A .A .) - :\Iu"<ılıııin in 

1-..t L bul te:vk;t'hnıl-;.'.':-:;, yalııız nH·\·

kufl:ıra tahsi< 'clilecrkt r. 

Askeri Vaziyet 

Bir çok esirler verildi 
Habeşistanda bir 

kasaba alındı !ir. lıelt•ı·tl"ıı lı:ıhsl'tliği halırlatıl'11:ıkta· 
lhism:ın tal'l':ıı·c!eri Trnhlu<go:ırba dır. 

hiicuııı l'lmisl;.;.diı'. lilü, yaralı \'l' ha· x Ilartum, 25 (A.A.) llüıı h:ılıer 
'ar nrdır. /nfz"radcıların ı"nadı verildiği gibi Eritı·edc Gub t;ulıun zap-

tı üzerine Keren siıııalclen ılc khclid 
$:ırki Afrikada A~ağı Culıacl<ı giiıı- ... Jı'lme"e lıa,Janm1°,'.tır. Hıır Fı·,·ııı".''IZ 

ki 1 
!ere" devanı pden ~iddetli nıu~:ıı·cb<'- .. ' :ı:-:;ıngton. 2;") (A.A.) - A~ an nıec- ._._ ,., '{ ~, ..... 

cı• CI" mcyt anlanıı hazırlanması is- lı 11 ı · 1.. l t' · ı· 1 · t km·ı·clleri, s.·imrli Ko.rtıJıe 100 kilnm"t-
gal Ye t.\mniyrt altına alııınıası lfl- !t"n :-'onra düsman ktt\'\'t.~tleri hazı yrr- :..,, 'r ın ırat cı par '"'' ıc erı. gaze e- "" 

( BAŞTARAFI 1 NCİ SAHİFEDE ) 

l ·ı·cJ~ıı ıı<·hrı· u'fl('"l"·k lı'ıı· kar> nııntaka- cı.l(·l'(' LP~'!lnatta bul·.ınarak ıh)nıistiı· re n1e::.aft;!dedirler. l;ub (;uU, mÜ:$lc.\rek 
zınıdır.. Pnrn-.;lilı.·tilerin incc~klPl"İ sa. • . .- ,...,. "' \._ .. . 1 h k' t t ' . ı t ı·ı . t' n )'·ı .,,·ı·ıııı·fr·\ nıııı·.·ıt·ı·.·ık tı!mıı·.··lııı·. '": arl~ a nC' H:esnlc e zap ~t 1 mı:; ıı·. ,u 
"aların d,ı ınüdafaıı.,ız olnuısındaıı h h' " ı k.. fl ti ı ı 1·u ... 1° ,., ııJı .. lt·ı·ıJ .. ııt',·ık Jı,·"ııli~t·l~r ol- - iııgiltcrP,\'l' yardım l:1yjh~ı..;ı ka- tnt:ı.v "il !-t:tran ı·itaııva kU\'Vt' eri l'C'-
haskıı. •,unların :l\'CI ta.ı·.l'arclı•rl<' hi- ,,.. ' h'I' · t ı· h'. " llu ~tııı· bul t·dildiKi takclirth' ınuaı ızlnr, . .\nıe- nup :-;:ı ı 1111 utmu* ar, ur •• ı-an:-:.ız-
mııvt\~i j(aı1tır. llaihuki para~utlt1 rlt• ı h ı t 1 ı · 

l 
ı·iha.\ ı h:ırp harici tulmu.k ırııı fa~di· :ır ı.:<'Jl (( c-n aarrtıza J.t.'('rlll:-i t'l'l tr. 

indir lert> i:ler fazla olacaklurı!la tr(). K ı · ,. A 1 1 
h B Ed M / t "k \'«llı-riııe ıl"\':ım <'tlı·cl'klı•rdiı· "lll'<'. ;_., ( .,\.) - ta )'an iıııpa· 

rt\ •am hu\a hakimiyetine. lıı~ ol- ay en, e ıme Ç l • . ıalorlu)(ııııtı '<ıran kı,,k.ı~. ~imıli Erit-
' ıaz~n ı··dirilrct•k nııııtnkada "1'e\'zıi • 'T'. k " M h b rt•dt• \'l' lt:ıl.\.an :-:.nnıali:-:.indt•n ;.t;)<,·:•rt>k 

nutku . heı·hangi bir de\'let adnnııııın 
milletine karsı bu kadar acık nlara k 
hakikati izah· ettiği görü l memiştİı' . 

fh•mokrasi kabinelerinin gi 7.!İ cel
scle ı·inclc m üzakere ett ikleri lıu gibi 
meselcleıi :ll ussoli n i aç ıktan a<;ığa 
bildi r mekle, de m okrnoi propaı::anda . 
füll mükem m ele n tekzib etmistir . 

İngilizler . bu nutuktaki cü~ılcler
de n hiri üzerinde biraz d ü"Un1nPk is
tiyorlarsa; ilkbaharııi · ;·akla~tığı 
cün1lesini hat1rlasınhu·. ller i~tika
metten kendisini gö-te r ecek nl:ın bu 
ilkbahar l •lnıih i . son cim bcniıı incli
ı·i!t•cpği muharebe hakkıııda henüz 
hi~ bir fikirlPri olmı~·an lııııilizlt'riıı 
blitiin dli:o\iİllC'f'lt'rini nrtadaıı k:ıhlıı·a
t"ak niahiyrl ıt•dir. 

Fransız milleti r h:ıkımı,1 et tt•sı.;ıııe .htiy:ı~ \':trdır. tere ~ ür çe ı er a a Bulgar partı·ıerı· k:ıpmını:ıhl:ıılır. İlah :ın sııın.ıJi,iııclı•' 
1".•Y ·arPh'rin ark"1.sına ba~dan:ıcah d h · il " · t J k k ı' · (' ı·ı '1 1 

1 
as er iye •tap e r . ımıı:.ıra 0 .r u · ·un~t <'rı c '.' "" ·' :ıı·- ''ayvelı"n mıızaf'çerı"yet,ı~ 

P :ınıır!er ele j,,. ancak~ - 10 '<ı' iJıı- tt ( BA$T ARAF! 1 NCI SAHiF EDE) 1 noRıt:ı lımanlanııı zupletnıı~l,•ı·clir. v 4 J' "' 
,un:ı ulir ( BAST A RA F I 1 NCI SAH i F E DE ) . . . . - 1 K:ıhiı«•ıi'ki lngiliz k·ıı·:ırg:[hı '""' rt"nı" sevt'nçfe karşı/adı 

1 •n llllll nuidah:ıle~in" ıı1tthal g-rı~pların l'l't:-;ı ( ankotdul'. )1ı•zkur, . · c . • • ..' ~ 
l·nJr .. ıı.lk ieın. Ui.ıtun h.ırcot\pl!l'J latasyonda Orgen eral A bdur- p:ırtilı._•ı', hır islida \t'l'l'rek l\r,ıl taıa.I h~·~'.'ttar .~n ... nıurl:ır~ndaıı ı.1.ırıı.ıın s?yll'- i 

.\'aıınlak, tın~k ııa IJaı"r!ıdır. l!~ı l":ii' rahma n Nafiz m i•a f irler i karşıl a - fıııtlan J,alıul •dılınl•lpı·i rit:a..;lnd:· bu-ı' dıgıll." )!O~-l'. lJll ıkı nı,:\'kıın ıs,ıtalı d~ı- I .. cıııdı·:ı. :!5 (A.A. ) 1 ~gal altıııd~. 
,.... mışt ır. Kal abalık h a lk tezahürat. lıllllllll'-'l·ıı· \ Bul r•ıri..;t·uıııı h;•ric~ la,Vl"l.\'le ltuJ.\·aıılar ~·akııııla nıt•zl,ıır lıtılunını.va.n r~,·ansachı~i ngili~ tab.:t-

.._Tilndüı:: c .ı .. n~,ız.. (~ ccle~ ı ı..; ~. !Jn.\- la bulunmuş, bando İ n gi l iz mil li k . "I·· " .... V..·. ,·,. •" ı· ·."' ,' 'ııt·hiı· ııııntaka,.;ııll t:ıhliyt>\ L~ Yt• ~ur- :ısından IHı' kı:-.nıı lngılterLı~t· j!'('Jmı.~-
lc 1 u"Ü - l<U\'ve··e ·in i::ıteııileı ~:~}ıa. ,u-..1 o .ıll \,lZl\tİlllı. l"IOIUsnı ' 1 t,- k 1 · k'I - \ ' 1 1 1 tı'ı· !'11111· l'lll · nJ· tt1kJ·ı1·111·l " .... \'r• 1 ~ marşıile Türk İ sliklilmarş ı nıçal - l'kl•" · lı'll' · .... ,., .. I' •ı·rt'l.,I a fOg'l'tl l't '

1
tlH'J!t' tH~·eH11' nactt~ı\- · ">. d . ıl .1 •• ~ ""tıı,•' ~l.1-

\'fl. nd'ri.mcsi gut: ,.e ımkaıı ı!dır ' 1 tıını. ıtır~ 1 !·.l~l(ıı . . •ll '.' ıt bı·dıı· ~ız rnıllt>tı. 1-""llt'ral \ H\'\·,:lın :ın11:tfl"-
h~ı l<" t.ı.ıJl!ruz ın '"C'!1e gündıız \':\- mıı~tır. m.:)nılt·kt\tın dahılı sı\~1:-:('t: \' · 1 ı:!ha:- .. :tJ 1 

.. • 
1 

•· , ı · · L •• ·"k ı: · .· 1 • ı 
ot"> Antoni Eden ve S ir Con Dil, ih . ... , 

1 
.. : •. , ~•, llul' l•ran . ..;ızl;ııdaıı ,raıdıııı :,.rorl'lı 11.\Pl~ıını uu~u J.r "P.\lllC:f' •\al'sıa-

1'1 nıa ıra ı eder .. l'iy:ıile •rnk dil<' . 
1 

d p.ııl«mıııtınıııı trkı.ıı kıııulııı .... ne· 1 ']" • . l' · ı·ı ı···t ı 11 00 1kt·ıclıı· l·'ı .. ııı·ızl·ıı· l·'ı .. 111·1·' ;nıp· ı" t"ram kıta sın ı teftiş etmı\ er ir. 
1 

· l . k 1 k' .... 1· · . •ı · 1 \ ııvı ız t1.lı\ \C' ı.,.r 1 l L snuını · .. 1 ı ı· 'l 1
1 

" • • • :-. • • • • "

1

• • .ı ·l· 
t.C'K t&I)',\'ar lf'r:rı ~iıı-ut eri d • z lıı · ı..;e r-..ı ı:ı.n · ııH a ı g-oru" ··r1111 "" ıza 1 • . ' t ·I - k· J 1 . t 1 ·ı· . , Anloni Eden ask e rle r i T ü rkc"" ola t k · t' l 'I 1. ·1 · J(" (ıtıb lıtı 1Jdan atn1ı~lal'dır f,u hıl\\' t- ı.ıı LIJ.tllUUl1 nıll .ı Lf·r.l ıııı I\j{t ~ z.ı· 
(,unKCı Uunlar bu~"k tayyar•lerclir · • l 1 UH.' l'l\O!'tıl' ·'t.'CI"'"'t>\'\""

1
L'" >0 1 • • ı · 1 ·ı ı· k " 1 ' I" rak! '···.:: 

1 
ı". lı:.~.k .· ~~ .

1
.q .. · ll·ı· :--ındı ~ahil ı,oruııca ~inıa'• dl)irl'tı .f'rınl .. Jc'.lj(l Jll" l'~·1ıyl't ııaı·a"'' ato. 

Keza. H\ fiio .• llllllll ~enış hı~r.a.\"l'i;. .tz.ı.ı Hlllll.lll U~ll sl.\.l.l p.ı t.tı 11 1·1·. h'll'Pketn ,,.. ·t kt,ılir (' l kı t'll1lt'ktt>dirh•r 
drı a1:tır. lialbuki e~ki t.1·-1rruz - M~rhabaasker ; p;ırfflnıentokanunununtadiliıı·l•l'tıou ~ .. t 1

1
1 

• t- l~\.ım~ınf'·t+ · ~UJ • • 

Luı uı da rnki'ı'l:-.ızlığ"ını giı~t rmi~ D iye aeli.mlamıştır . ı:ı : nenle 20 az;p.:ı kalmıştır . '.u aı~. z:ıp 1 
co -

111 :mnunır(l~ ~l·rı:'- fstanbul 
t r. Misa firl er, 17,45 d e, garda top - Loııılr:ı 2:; (A.A.) _ Rüylcr;, 1 cliıı-1'~"" (t~~.:~'.ı lı.urncla rl,u~n;an'.ıı da Hl·(·"·' 

Alıııa~Jarın, ııdirecekleri sah:ılar- !anan bin le rce h alkın a lkışlar ı ve loınalik nıuhaniri vazıyor: J,ı _kll\ ı l«lınıııı ,~ı!ı;oıclu .. nuı,"ı k d 1 
na haı·a hiıkınıiyl'lleıi de, düşmanın tezahüra t ı arasında huıusi tr .. nle lııgiltercnin Sof;-,, elçisi R:ıncl~liıı <lı~V'lık mıııt:ık:ı olduıııındmı hır çoh Un uracı arı 
hava nll\'Vl'tlerini Uıhrip \'e imha su- An karaya hare ke t e tmiş lerd ir. im hafta t'lçilik cı·kfrnı ile birlild • Rııl- nııt!·al.''."" .vt~\'Hiaı:ı vardı. .\fııfıarl'he 
n·t.yle vuku lıula\ıilir .. Hallıukı lnı da ıraı·islanı trı·kedec<'i(i haberi h>1J,lrnıcl1< ııelıcl'sınd.> lııı· ınıkt:ır e~iı· alınmıs Mnhieli/ ~ipte ayakka-
in1kiuısızdır. (,linku lngilizlPr, g·r~·f'ıı Radyo gazetesinde n : I.ondr~tda bunu t<'Yİd l 1dt'{'f'k nı:tlunıat tır. ' 

t 1 
. 

1
. k el h İ ngiltere H ariciye Nazırı A n ton i n,,.,.,. 1111 cı,.;;, 1·ı 1 ı ·, 1.. --- * bı yapacaklar 

-L,~ıruzt an şım< l,\"l' ·a ar ava Kuv_ - ,., Hllı•l'İni rok aı•,ırını~lanlır. l'akat, Ede n ile Erka nJ harbiye," um um iye lliplonıatik m:ıhfillerdP 'il ";!ıl'l in. Adi" v k'I' lstrnılıul , 25 (Telefonla) - Kunılu-
\1 l 'k' ıı· · lı reisi Gene r al Sir Con Dil, berabe r - b,·ıı·ı·ı·z t·ttı'ı·ı·ırnnktcdı'r kı' • . . 'lnı,·•ı•. 1 .·ıı·ııı ıye . e 1 1 1 . t' (H lk kk b , ınıın.nrın ı ıııci ır tecrıı • yap- ,. e _., racı ar ccmıye ı, ıı · ayn· ·a ısı) 

malan muhtı·m~ldir. nir:ııı icm in- lerin ~e bir hey 'e tle 17:35 d~ ta y- f:ulııııı·j,,\aııcl:ıki faaliyetlerine fıağlı ıı:ımı altınıla ii•· tip kundura h::ızırla-1 Ad 1 t l d S l st:ııılıul, 2.3 (Telefonla) - Adli)«' v 
<lirmcd~ m~\'affak olsalar bilt'., 

11 
tic- yare 'e anaya ge mı er ır. a- bulunan höd~ lıir kararın alıııma,;ı nııslnrdır. Çocuklar ic.in de iiç •eR.id, · f ' J · • • T " k ' ı · ' \\.•kili F~thi Ükl·at', lıng'iln ı\ nJ.::ır:ı~·a ... 

rn ko e;ii lıile bir k:tle hali~ı alnn yın mııa ır erı!°ız ı, ur ıye 0~· I t~unanıiylc ll andPlin fikrinP \'t ı,~r:-.rı- · kadın \'e l•rkeklere n1ahsu:-; da a\'rtca 
ki d 1 1 V k d httrl·kl't lmi:-:tiı· . 

fngiltf'recle hö\'.h.' hir haıekpı- 111 !nll r a arın a M! am arız . .... en • u:\ bır:ıkıhnı~tır --- x--- diırt <;e~id ayakkabı yapacukln rd ı r. 
\'<ıffakıyı,.i P<'k znyıf. Jı:ıtt;L r. kan- !er ine hot geldiniz, deriz. F'ia!ler, bunu göre nınktıı ol:ıcaktır. i ta/y ada askerlik sızdır. K a h ire , 25 (A.A.) - H a r iciye 1"ngı"l1'z tayyarelerı" Bresti Buııclıın lı:ı,<k:ı bir clt• liiks ay:ıkkalıı 

Tiiı· kısmınııı )"Pre ineı·keıı. ,ı,.ı- .,._ hı"zmetı" ;·aıııla(•:ıktır. 
· Nazırı Eden, gününü (evvelki g ün ) IN"ırıin de hie bir iş yapmadan ıııha- b b [ d l B" b • ld $l pekı\la mümkıinc!lir. Bütün .,ııııln- iıtişarelerde bulunma kla geç;rmiş- gene om a a 1 ar Huma, % (A.A. l _ Orduda faal lr me USUn evı soyu U 

• tir . Eden ge lirgelmez Orta tark ( B $TAR Fi 1 NCI SAHiF EDE ) ra rngmen Almanya. dcnizılt•ıı clı• ih. A A hizmet müddeti iki sene ol:ıı·:ık kaimi [.;taıılıul. 25 (Telefonla) - llu.nik 
H ür Fra n 11 z kuvvetle r i kumanda- ·ı -r:ı~ hnrı•ketı yapmnğa mecbunlur.. ıııistıı·. Halw~istandıı hiı Ol'lııınbı ı•.•clilnıistir. derede Di.rnrbııkır mebıı>u Zekinin 
nı gene ra l K a tru'y u kabul P-ie re k , k k 1 ı l'lınk(i inılirileıılt'lİıı takviYcl. ··i \'e I na !iye o u ill' antrepo ara tam :-a- - ıı ı•viılt' hırsız girmi'. ve bir eoJ,· "•y,·ı 

· M ısırın müdafaasında ve t alyan · ,. '1.- -iknı:ıllt•ı·; lazımdır .. o lakrtirdı• Al- . hctler k:ıvdettik. Frans d nı· k b" nılmı8tıl'. Hıısız. bu CR,,l':ı,ı·ı sat:ırknıı 
!ara karsı Habe•ıatan harekatında . 1 1 1 - a a ye a ıne · ' manya, olsa okı, lrlaııda)·a ihı·<ı~ ya- ' T:ıy,\'are erimiz Arnavut! ıı da 1 tı- rnl.a!anmı•tıı" 
Hür Fransı z kuvvetlerinı"n oyna- ] 1 k · ı ' k [d "' " p.ılı lir. Dö,rle lıir vaziyetin. l!ritan- d·kları rolden dol ayı kendiıin i leh - ııan Ol'( ıısunuı~ ıhare a ıııa ~l'İl'<~ll' nasıl uru ur Batırılan gemı·ıer 

ya z:ı\ iyt••inc!eıı tıolılikt·li ol:ılıılel'ci( bıı· "'ıretlt• muzu eret Plm1'1eı·dır. 
muhakkaktır Cuııkii bıırnrn hi•kinı rik <' Lm iştir . iki t:ıyyaremiz li"'ilne clilıımemi,tiı'. ( BAŞTARAFI l NC I SAHiFE DE ) 
olıınca, cl<'niz r.akliyatı teİıdid~ uğ- Eden, müşterek d üomana karşı Loıırtrn, 25 (A.A.) - İngiliz fl;na t iyi. Loııdnı, 2;) (Rnclyo) - Anı'ra'lık 

b 
· . yapı l an mu"cad elede Franıu z k a r a k 1 · el ! · R zı·ı· · K · · 1 · · · ·- · t bl'-rar \"C uracla" Jngııf~rcnin garp Ji. U\'\.·rt e~i taratın an (un p: ·ccı r('st ... ua"' nazırı: arıYJ\11. l aıı't'sın111 nr~rettıgı c• ı~e göre. 16 

ve den iz erleriyle t a yyareci lerin in 1 1 1 k - ld 1 • c• k t 1 · · 1 tt 'h h ' manlur1 nı tah.-ip etmek, ıcap e<lc·n c O\ arına ·ar'ı ~ıc t•L i hır 11iie1ın1 .-,f• ·re eı·t'r: ~\I Hl anı ayete eıen ::ı.tta zarfındı~ 
hnzırlığı. ynpt .. ktan ..;cnıra nı·iiaııva- ~öaterd iği yardımdan da sitay işl e yapı.mıstu·. 7.i!'aat nazırı: l\:H\"İ\'ll. ;17700 tonilato hacn1inde 1 1 Urit::n\!l 
ya kar•ı l:ıarruz:ı gecmck inıkfrnİarı bah•etmiştir. Ach·ıı. 2~ (A .. \.J - lııgiliz ıı:ıuı Aile ı·c sıhhiye: .İ:ık Şıh·nl)'t' ,.,. lıir miittefik gemi bat:rılınısnr. · 
\'anlıı" Bu itibarin Jrlamla .. \iman- - - -x--- kar:ııw(hıııııı ll'lıliği: Endıi>tr'.n·I bli.hs:ılüt: l'iı"r !'uk- Suhatııı on ik.sindc bir Alınan knr-
Lı"' içın en e.lz.p bir h~dcf ve u . .;1lir Akdenizde ·ra.V.\Hl'l'lcrinıizin AcJi,..- . .\lıaba ha- ı·i,a. -an gcmi~inin bir kafileyp hiictınııı 
l!irıaPnalE.•\·h, .\lnınnfnrın bura\ tı·ı· va llll'.\·danuıa yaptıklnrı ak11ırla. l:-;;: lttıt · \'olııi. sıra:-ıında batan bcs \apuı· hu ı•:tkamu 
dlı "tınc!~r. mııht~mcldir . 1 BA$TARAFI l NCJ SAHi FEDE) nıt'.ı'ıl:ıııdaki lıiıııılarn lnıyıik z:ır:ır lhı:ı: ./l'l<'ı·:ı Bu.k d:ılıilclir .ll:ıamaflh bu gcm~lel'(l<'rı 

]{rP:-it ve I.ory.:ııı doğ'u 0 1Jblgc..:in<lı\ <ını!nrı. Tralılu:-; sahil: ho~·u·H·:· ntli- \ t•rcliı·i\nıi~tir. na!;\ 'kalrt :-'Ckl"P{C'I l~·ri: Jlq! ~lol'İ· bir kı ... n1ının sağl!ın1 olarak lirnaıılal'ı. 
toplıy.ırakları kuvvptler Uir ta~··ıfl.u: nak:.lı'ıtı ı..eınitH_• d Yunı t•<lcrk•Ht. nsıll J)p"'·"i~·r . Amir:ıta aı·a:--ınıla lıır ~·nn Yt' 11ul\·a Ri:-.ar. nııza geln1e~i muht~nıC'lclir. 
Jı•landa~·n ihrac.: rdilirkcn, cliğ('f ta- '1:-ırp filo .... u mt•ıktızi ~.\kd:-n1zrl+·l\.: ılı)l't n.tkli~·p knlu UoruUa~dın1an ertılnıi:; :Sekı-,•t(ır[Pr 11 :,ir kı:-.1111 ha-\\'Plıt"dııtc nu z;ayiat. harhin \a:o::tti haftalık 
rafi:ı!l cl~t !\\' tayyareleri :ıe i?ıgiliz ~nıı ı:.ur<'n haı·f'kiı.tı P~na:-ıııula k~filı•- \.,, nıitralyöz atc~in.~ tutulnıustııı. Uağlıdır. J)'J!er kı~uıılar h~ırhi,\'(' n:ı- za,\ iatından hu defa ela :ııılı:. :\lpz
ha\·a kll\'\'etlrıini ınc~gul C'<l"rl•k, ~rin g"P("İsini himayp~·c nıu\aı'ı':ıl{ ol- l\:.ınıYonlar lı:.~~nra uğran11" ... ,.., ı~ak- zırı lfntzinı.; rr- lıaj!lıdır. kür hnft:ı i~inde . .\ln1anlar ht•..; nıi..;li 
giirıduzlcri. kiıtle ta:ıt·ruzları Japa ı"l'ıı.!~tur. ttal~·an üsl(·J"ind<'n har·k ... t c 1 li;\_• kolu ınürpt.:u•batı nra-..ırıd.l za~·i- l.oııdl'a. 2:> (.\ .. ~.) -- (~p\pn h:ılı,'1' 4 ularak lX.S hin ton genıinı:ıi l·attl' 
h~:irlı 1 1·... 

1 
1 n ~\ln1an t:.\·\·arel!'ri tardı·di!rri~tir. a 1 nıtisahl•de l'<li!rr\istir Ta\ vaı·plpri~ h•ı"\ g-Cir •. lHıg-ü11 \fi:-;id0. F'ı·:.n..ı.anın d klarını id<li~l etmi~lertlir. 

telakki ediyorlar 

Umumi kanaate 
e-öre 

Bulgaristan, er geç bit 
Alman istilasiyle 
karşılaşacaktır 

Lonclrn, 25 (A.A.) - BaJkanlal'1 _ 
vaziyeti, İngil iz mahfill~rinde ti~ dır 
ğils~, h iç olmazsa iki rn eı;hullü .b' 
muadele olarak telakki cclilmektcd•.\ 
Romaııyada bu lunan Alman kuV' ~. 

!erinin bütuıı hazırlıklan ikam! <'0~ 1 
diıfi halde harekete geçrnenıclcri , . 1. r ı 
me~hul kııı·sısıncla kaldıkl:ınndan ıl< 
>\'(·lnıekledir'. Bunlardan lıiri, TürkiY'. 
. ı·- . 1 v J ..zı ııın ve l IJ!t\1"1 l(I .ı ugos !t\')anııı ' " 

) t•tll'ridi I', 
1 l · ı"'" A m:ınla r , Tıirk - nulgar d,.J, :ı ' 

:. onunu k:..!ndi noktai naı:..ırlarına )!t
1 

lt'f,ir ctnıislen l i. F :ı k:ıl Tlirliiı" h~rı· 
l'.İY~· v,:hil: · !)ükrü ::>uı·~;çoğ'lun~ın .ıı~~ 
h(._,cınat ı. bu ıne~.elt>:O i y-.•nidt'ıt ı_1rt: 1 ~1'. 
J\O,\ ınaktaıhr. FJu b~yanat. ı .. oııılrli;;. 
<.'ok n1iı..;nirl bi r suıpt\lt• ka t':-\1laı1t1 1 

lıı· . 1'ürkiyt? hariti)e \L•kilinin. h"Y~ 111~ 
~ı. 'l' uı·ki~1·ni11 vt r n1is oldu~u k:ırarı 
·\:tt'ı lıiı · ifade~i<ı:r. 

l ~ıg-iltcıt·: :.-u,~n Türkiycııiıı ~.:ıl1·; 
katıııdt•rı hır:ın lııl~· slTJ>ht• t'lrn ·nıı:;;t. 

l hiııt·i nıu;ıdel<'. , .llg'tı la\'.\ :ınııı , .. 
zi)t•tiılil'. rt 

] ~ •lJ.!'r~ıdtln -.nıı j!Üıılt•rdt• Jnvilt.' 
kı:ıl v~· h.raliçflsinin l't:"'in1lt·ı·ıni j}ıt• \ · 
t'dl'n bir filim gösterilirken, h:ılk Jı:<' 
rarelli tcz:ıhlirntl:ı lııılıınmus \'<' P 
li~lt't', '-'iikltnC'ti muh::lfaza için. siıırttl~ 
.n tati l etmek m!'('lıUri,\·elini dııyrıı" 
tıır. re-

lngilterenin, Balkanlarda ne c!t' 'rı 
t'<•yc kndar nı lidahaledc bu l u ıı ıı<~f 
kcyfiyeti ele l ngiliz mahfill~riııdc 1

1 
iHtifh:ım halindedir. ll!aam:ıfi h , ıı ~' 
mi kaıınate göre, Alnıaıı lar ııı ıınrr 
l<' !<<'çmc>inc mani olan cihet, nıc1'b 
min mlis::ıid buluıımamasıclır. Zil'~ f 
nıen;lnıde. Balkanlarda knr!ar c r 
mekte \'e her t::ırnf geçilmez bir ç:ırıı 
tl~ryn:-:ı haline ıre lmektedir . Bu lll1 ~, 
beraber, Bulıraristanın, NJr<!c lıir • 
mnn istilftsiylfl kar~ııu~aeağ'ı s:ı11f1!' 
umıınıidir. 

11=----

Samatga güzeli 
Bir Ermeni doktorla se· 
vişerek gebe kalmış 

• 14' 
lstanlıul , 25 (Telefonla) - 1' ',~ 

den çoc.'uk düstirmek ııeticesiııclı• ol• 
~anıaty;ı gii;(cliniıı kız kıırciı«İ·~· 
na, hugün ~.\dli-.·c\·e n1üracant L' l • • l• 
rPk. kız kardesivlc

0 

hast:ıhaııı•dı' 1 
l'Ub<'r çnlısırke~.~ Ermt~ni bir tloJ,tl' 
in ,ıc\'i,ıfiğini ı·ı· bu doktordan f'"" 
kalınea. cenını Doktoı· ('ı~rı~' 
\·ana aldı.ı dıı!ınl :o'örlC"mi~tıı· .\d 1

·\ 

lahkikata lıasl.ımı~lıl'. 

---x:---

Belalı bir kadıfJ 
Sevgilisini bıçakla 

yaraladı ller ne kadar Irlandnnın ~·mal ndt iı~ıJ~an clonannı~t..;ı, iulcı.tı ypçh: 1 ı;, k11n· nıiz n1 ıka,·Pn1ııth· kHr~ıJ:t.,.·n;ı~ ... ·ı da. '- 11nanyıı il i:-.hiılij2iııi kalıtı! Pti"'ıı lıir luıt~·anlı1r bu hafta zarfında ıddia4 
lrıgil"z kll\'\'('tJcri \!l.r-a da .)Unlar l.s ni g-o..;t ... rmtnıckteclir. 1 ~alınten Ü:-H 1 il'İnt-.. rlünmü~IPrdir. f;t•lıli~ L'~ı·ndiln1h·tir. da i.ıulunınaını~lnrdır. 

r .nclirme harekclıııin tam zam<ı- •-~~::~:::-:::~~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::~:-i::~-:::~=~:~:~~:''::ı taıı?ııl., 2~ ("fe
1

••fonla) - .\ ~; nnı<la yetı.t•mf'zl r .. 11u ihtinıaı. ela- ~[ııdanı! b<ll0d:ı ":ııari.:. l'tliğ'iniz " • ._.. ' ını~lır, ınesele yok~. lJu dt'ftı ıla öliını r:ıyd:t • tteı.\e ı:ııgul kt!>\kaıul~gt ... 
ha ktıv\'C·llid,ı, Fakat •ınıııı da malı. l:ıtJı!,11·1 getr:nim '.. 1 VA l"'Ai'~ AŞK 1 ılö".'<'iı;iııe y:ıtmah üzeı·e Fröl:ırn h:ı- gilisi Ali ('akırku,<u bıcakla :ııtır 
ZL rları vardır. --- l'<'ktıliı '. 1.ırlaıısın !. . 1 rette ~·arıılamı~ııı" Ali , k«clııw eli~'' 

lrlnnda, Alnı:ııı ıblerİlle daha u- lh·cli ve :lleıı.H• . 1 v e :ll;ral;ıy Hı.~aı·ıı\ ~:111'1 hakihı.t"ıı :ı- zor kurtulup kanık la ilt'c~ rtr~ 
zaktır. Y:ılnız havadan iııclirnıe kfıfı Kızım -tledi- k:ıırn;·ıı k:ıp:ıt !.. ,~ı..ı. 't -,g'('}rnı.r cektir. Takviye \'t' ikmal j.,.. ihtiyar yukarı~·a gclı..;in ! .. n:ı-:-kn nli- --- - - - J·;n yuk:')ek i~l~r ba ... aran kaf:tl:ır J,j. R A hı·.., ı· t ıer.niıı. yalnız ha\'l\dan değil. (lerıiz- ,:ıfiı· kabul etme!.. Karım senı· gakalıgorum casussun ıc. 1ıu. rnz:,d karşıoında ~a~•rı"'"rdı. esmı te ı2 e 
tim de yapılnın<ı gene J:izımdır. !lal- E-rarl'ngiz ihti\ar: Fı·i>lıı;ııin ınii- 1 ::-lıtckım, Frölaynııı ela tm;ıdıi'ı:ı :-lih- ;/ 
lıuk• llrest limanı ile Jrlnııda arasın k,•Jlef >tılonıııın ~irince doiıı'Lllclıı Vl' •••miii-ijj ---1 89 1 ··-- - -···- --- ,ek zeki<mıı clerece,i simdi sıfıra in- 1 1 .,. (,A A ) 1 · ı·1. Jıı1 ' 

1 
· 1 · k 1 J 1 111 ·t'ı • .. on< ı·a., ..... ) · · - ngı 1 

• .ır 
drıkı nıc~:ıfe IG'ı kilnMetl'edir. lngi- 11tıa ıı ·:ııı ıuru 'a zail odu. k k-" h _ b' .. 1., il ıu· .. 11. 1 1 ., L' 1 1 1 ' '\ · . • . \'e dahili enıııiy~t n.:z:ı rt•Ue r inin 1

' 
Iiz rlönnıınıa~ının dPnizl('l'P h{ıkinl Zozn: canıf'ki'tnlı ki.iC'ük d'llahı ol- ·oı- •lh. :ı n1ngtn ırı ıc ı ·· u :nu • 1 :--, ; HC'a >a. ııP o n1uryJu .. r :ı ,;ıt nı ,ur· .· .• ~H.1ı~sız . tlt\~manı.; l·.ntelıc~n~ ~er~ liği: .. ~ 
olnıasına ~Ol(\, bu ıkrnal yapılanıaz. duJ!u vilJİ aldı \"(I n1erc1İ\'t'll hn:-tına J1Httı kimdtn aldın? . kıınc :-.uul·· m~nfi bir Ct·vap ulnuık ih·· \-1~ ıt•ısı ınırala\" Rı:-;arın \ll"ttdunit u··ın ~ I" h f 1\·ctı jr 

( 
• "J' k · J k 1 · J c k 'J · · • ] '' 11 ıın1,·11·,·•cl,·ı ı ı '·. ti mu !in,· ıl ıı 0 t"ı 11"1·.>k t<·ı·>clclııcl .·ı ıılıı rı ı ı· ·.. ·· ct k ·ı ı · - ı· ı· ı L ...,ece < uşn\an fi\ a a~ı 

1
• ı• , 1,rıı uyor i. 1~ter 1ritanyu, ı~ter al al' gu f'r · ~' t>l'ıyı C'HJlırc ı = - ·-: ._ -

4 

• t' ~uzun f'ıı ·:ı c ırnuıga n1uva a' o- olınu ·tu I)C l f 1 ·~tl ... Jrlırnrl:ı üzerine yapılııcak taıııTıızıııı -· Kızını -dt•cli- lıurncla tııp:ı tnpıı . • ~ıı h:ıl<i<· o :·akayı kurt.1rıl! ioyl~ l!rciı·iyor, ;ıırmak ce.s:ıı'Pliııi kcıırliıııl,. l:ım:ınııstı. .. ~ r ... _u;maıı am l!H :ııı • ı~t" 
rf k 

. k t O 1 1 . . 1 mı' 1ııılamı.l'orılu. :\iha.l'cl lıı""uk lıir se. I<' f> ' k k' k ı· . k k yuk•ek ınf ılak ve rnııgııı bonıbıl ııl' 
mu,·n a ıyet ihtiru:ıllerı. h nıen hı·- s "' ıııı ıı:ıs ayar. n ıırı, wu,•nı :ı • .. 1':1',•l!.. surdu: 

/ 
~ l" . . cııı: · ~>;an>; _.,,m .sıne ·:ı;ı ·arıı nın henı('n hepı;i •a;·ki lngiıtaede rf 

men h ç yoktur. · 
1 

u.i: t,ı~ağn koy. Camekan~ yukarı ge_ ıı .~('hre ıı~stNmc•ııe ha.,Jnnıı~tı . rı anı ,·erlere dti~m li,tür. Hiç bil' J !· 
C:elen balıerh•r Ak denizde Alıııaıı tırnıegt• !uzum ~ok .. lht11 nr çıkaı· - F'ri'ılayıı; çetin ytirekli lıır 1<:Hhnclt. Ya nıir:ılal' Risar?. J•,sr:ıreııg.z arkaclıı,;ı; Zozonıı!l rn- el ~üh' h ' .. t 1 'ırnışt •,, 

hnva taarruzlarının g:!gide tesiıfo, kPn onu •cnden alır. Bir r:ısu; iilnıü~; ne olalıilin!;·:. O yııl\ l·'ak:ıt 'lıalini bit:;·enı<ıli. ııında çıık durmadı. Cüııkü a•:ııi;dnı ,~I ımk.aH!·ar.'ı·te zay.ın b~ m.'nhrİ~ır 
k b t 

·•· 1 'H s ı ı ı n.ız hıı.v:ıtta kalaıılıırıa alfık:ıcl:ır"ol:ılıi- llıısıııaıı tt·,,kilütıııııı · · · nı ı~kl' h' l · k ·t.kk 
1 ,ı nız sar ı ııgı crenın ır "°' ay e tıgını, ngı z donanma..;rnııı I . :ı.on.a süratle c i)rH ü ve k~puytı n .. "'ı:-.ını :- ·. ı~·pn ızm~ çı. ·ı.zın ~ını:ı.rı c i a- b!r mikİ:.ar ölü \·e var~dı vardır. ·tr: 

eılıc.t hareket etliğini, doııanm:ı- lıl ~katlo k:ıpaılı. Snımı ca,;ıı.;u kolun- lırılı. snrııyıırsıınııı'!. tıııı celbelnw.sı ıhtımalı nıe,·cuddu. ~[alta 25 (AA .) - R . i tebİ'>,, 
ııııı kafileleri dnha kat'ı ol:ır:ık hi-' ılan yakalıy:ıı·ak nıiiılhi~ ı.;,. tı•l:'t>;la - Biri lariht• k:ın~tı. O varsın. - EYC'.t onıı "'nırııı·uııı. X• ,,Jılu a- !laıhuki Alman ca"ıs te>;kiliL'.ı, hun- , ~ı'. ıı'. ·1. '.k. h. :. t hl'ke'!11:ırcti '', 
mll\,"C ec!Plıi!,l•,-,,ı·n,· "o"s\oı·nıc•ktı•clı'ı·. .c.ı·c!ıı·. nwzar'ıl!ı lııı\'İrhlll. Liz isiııı'z.• lı:ıkıı- rnlıa!.. ıj ııı ·nnıcı chh·ı ılikk-ılli \'C cl"h·ı titiz' - ,ı ıu,ı ı ı a \ .ı e ı e ı•, t~r~ ~ ~ " . ı' ' 'k ' ' L · ' . 

1 
.'1'. ' I rilnıiS'e ele ana iızer·ııe dilsnıan 

.Son h~Lır\·1f'rJlt\n Ali uc ııokt:t ııı'ın- Xı· oldu''. :~ nıırnara n.·dıu1 gel· lllll !. ~ı• ohı('ak: kurtııldıı !. ı a\·ı-ann1a · mec urıYt1 lınc c ıt ı. f l · k 1 l · ~·" cıknı:ıktaılır: ııwcli''· ~ nıını,·ır:ı ıl:ı nı<·.vılıııııl.·ı .rnk.'. - lloV,nı fakat zarnllı :ırk,ııl:ı .. ırııı- - Kııı(uldıı mu·:. ı Friila\'n rnlnız k;ılnııslı \'llcuc!ü j 'ııKc'ııhn' a ·ıı,> ,l'apı nıamış ır. nr~ ~ - • ı Z · · · . · . · · · . a ı rC' :..5 (A.A ) - Ortn ~' 
1 - Alman tanı·ı·uzu h:1JiflLtiln1i, "{oh"n iki."i de ('Plı~·nn nı.olııp g-itlilt·r za <'Ol\ acH ım ılvğrn:-;u.. .nzu. ae k•ılnııi lıil' l':uıa\aı· gıbı hııd ıı lıır!• ng-ırln~nııs, t·t•hı·<-h~ıııdt• . k ' . h • t bl''"' " c 

ıı eticcdcıı 1 'r ~l')' :ıl ııı a ına nı ışl "" "' i?. - Sc•ıı ele oııu ıı ıri lıi ı, ,. ah ııı:ık i. g:ı nı ilı li.rn ı·i hoııı ıı rıla ıııl ı : J!:ı ıTİt a lıi i '"' m .. ,.,j ın'iz · ı.i r İ·ıırının luk 1 ın ·~~1\ . a;-a ı(.''ı ı~.ıııl 1 e ı1Kı: : i I' ,.,. ~·., 
~ _ lt:d .... ·aıı <loııan'nt:ı .... ı VC'HP ~i). ('astı~ ic·iııi ''Pkli \"L' hazin 1,ir na- ıni~ ..... in!. Ilayaita ol:ın bir ,•s{·k. iilıniı~ ~a,..;ıJ kurtulııı· lnı ndanı'.'. ı:·İiı-n1i~ti. J{os biı· cu\·:d gihi ~{'ZlıHl · lop· ';ı\ 1

1;~~:1't ; ~.1.l K'L:~.~~~~l~r im~\; l·ı:·rıııı>' 
rtilmPntiJtir. zarla Zıı1.011uıı .rlizliııt• lıakııı·:ık l't.•vap ar..ı.landan ('ok daha kıyn1etlidir. l>ı.\ "' lıaJ!u·ıiı . ı.:-·ı \'ıkıldı 1 . • 

t 1 
' 'ani bir ca:-;us İl'İn ülrn<·k: ]ı'rü\:t.\'- ı ' 1 ·1 1. · k . .. k . ıloğl'U İlt'rl(ln1ektedir. .1;:

1 

:ı - nııi ız ılıııı:ııınıası J:l,iki\lr n'ı"I'; - ~liral:ı)· t:is:ıı·: iııfiliıkll'll iki LİÇ t aı ısııtkı uıııı1tın:kı · .":ıııı h·t•n1 ~ıı· .. n ız- l t.all':uı ~oma lis i nde (\ı ha ıı.• h 1 ,ı" 
l .ıfilt'ier: hi'lıııı·e etmistir · ~ı.ıa• '<t'f!. ııııı ııazarıııcla hliı·ük bir hata t ''kil l'- ıl• k h 1 .. ti h · 1 ıı"ıpt· ıı urlu nı·ı ıt·ııı · u · ı .. , ser · ·ıı '' . ıli,\·oıılıı. 1.-.·t .. l>ıı. z,·ıı·,·ıllıııııı cl,·ı .\'u,.ft- .ı ı a e\\'(' ~uı«ı P razı :tnl'"I"'· ·ıı • •• . . , .' • :- · ..• f!t•rtı.n kıtaatımızın ilt\ri hnrt'hrt 

İtalyan dtınaıımas1 otcdcrıhcri .A.k. - ~ ..: ·:•. ·~.... ,., <;ıktı. l>ı~arıcla bt:kli.\'t:ll bil' ofı·••'ıil1· 1 • "tııl~'~mı~ ka!a-..1111 İ<'~kııı rtnıt•' ... ı<'ın \·am fltnıt•kteclfr. 1,i• 

1 n
. ] · "} kt ı· l! l '11 - ı · k ı· ı 11<' hattt~ı. nıak:-:.ad lttrruııdcı k ıııliıı; fe- ı ı· · ı l\ l )· t J • iZ( ı• gonı nwme · ec ır. :ıı :ı "• ıgım nıa unıal r" en:ı ... tla l•nekli. h ~ııır ı "" ıı;ı,lti. Ilıı sur:ll" >Ol'ı.b:ıl~ı· 'ıı- . ·un :ı' ıs•'•. · . . . _ Diğer ccphc·lerdc kayd~ ılı'i!•'I' 

l"unn't"' <•"')nantı"'tHH A\'lonya,vı lıom- - 1·,1ni?. lılak l'tlıJ.rı ıanıaıı Jlı..,.uı·ın \11 1 1111 :o: ol- - Lryku ılt· bt.•lkı zıhııı y11rg•ıl:ı~'ll ~n,· voktor. b' 
bari ınan eclerk · ı hile İtıı!;·a•ı ti' -:: Xunıar:ı iııfilcıktl'ıı 0 \'\"el kara- Aı·tık o cıısu~: arkaıla,Jıkb•ı cık ılıığıı otonıob:J: lıiıı:ıılaıı elli a' ~ nwt 1zail olur, ·'·x·ayrobi, 2;; (A.A.) Jtı-.<ınİ tf 
nanrna~ı orta :n C'knıamı~tır n1adı !. nu:of. üli.ilt•I'(' karısmıs \'(' hu . urt•tlf' r ,k:·dar u7.:ıklu:o:mı~tı. .. r>i.re düstindii \·~ u~·un1 :ık İ<';l1 ~ağ'a liV.: ıeı 

fngiliz Jon.ınm.ı " Akcteıı,zc"' lııı- - Kaçam::ıclı mı7 Su h:ıldt''fı ela ~'I.'- Fröl:ı,\'nın ııazıırııııl:ın rlüsnıti~ w rl~r- Zozıı: hıı h:ılıı:n dunıııca '.(ııı.l .. rı 1 1.. . b 1 1 I' l ıııılıi Afrik-ı birii<'ı' ku,ı·cl r 

' 
k bir ha 

·ı . ( ' ' ı h 1 J' ı • j k • ) J t J t • J ] ] J J1 · . . · ı. so H < Ollnl.eA"~ HS a< l. >ti \'H7.1\·et e ._ "" . J J1 • ~ s:ı l ~eyı·ıse el' ıcın l' - Jelt ., L'•l l 1 C·m - .. ıa unu ll mLI~ U. \ «Ş a C o< il. jU nıetııı nın•kJı •nc!ın. . . • . ' J{İ>Olll\'Odnn 161 kiJometn• jiı'l'I( e, dil 
,keli mı taka i in elırisleıcJ.r. ı:u E\'c. '. OlıılH ar:ısıııt!a;" ıl:ı \'~r- }':öa•cıı Zozo;u rılakaılar den ıınk- ıimrllııde ilk def'i ohr·ık •ıiill\·oır<lu <:ıallf'rc,, eırpıııdı. F:ık~t ımkanı \'ıık. 1 ı· ·1 t t ._, ~· "i r ·1~ 

1 1 

.. • • • • • • • • • • •• • • ·n ım: nını zap ıe mıs..ı<'ru ı ı" " 1. f" 
,rPl e ırnMdi rııı~ acık o!n•ı <IPniz ılır' tıı. b:ınılıaska itli. Kc ııtlı kı•ndııır. ac! acı soylenılı: ıı,. u;am:ıc!ı. mnn miifrnes' gi7.IPndiki çalılıll •
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ltaı)anl, r:ı tıınıanıen kapatılmıştır. - Eşckccsiııe gitti elemek!. Zaten Jo:nteliccns sel'\'i~ rei•i miralay Ri- - ::lfaclemkı Rı~nr; ynknyı kurtar- - Devnm edrcek - k ıışntılrnıştı r. 


