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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
Cum t · TELGRAF: ANADOLU - tzMtR 

ar esr TELEFON: 2776 
8 ADRES: İkinci Beyler aokağmda 

Şubat ANADOLU gazetesi idarehanesi 

1941 
(ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

Adliye Vekili 
htanbul, 7 (Telefonla) - Adliye vekili Fethi Ok

yar, Ankaraya avdet etmek ilzere bugün şehrimiz

den hareket eylemiştir. 

30 ncu yıl 
NI). 8435 

Neıredilmiyen yazılar geri veril~!---------- İ 

G~~~n~~u25k~~~ He~~s~ahlan(zmirldeç~ı=k=a=r~s=fy~a~s~i~g~a~z~e~~~d~lı~·~------------------------

fnsnltere- Italya S ) H •• 
müzakerelerin- u ar enuz Çekilmedi 
den neler bek

lenebilir? 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

Dün akıamki radyolar ltalyanın 
reni bir teıebbüıünden bahıediyor
ardı. Bu teırebbüı kelimesiyle kas
t~rnız ltalyan donanmasının Bizerte 
lunanına cehren aıker çıkarmak ni.
Yetinde olduğuna dair olan ve her 
halde ltalyayı tazip etmekten hoıla-
11•n bir muzibin uydurduğu rivayete 
telnıih etmek değildir, l:ı'z bilakiı 
!talyanm bugünkü mütevazi vaziyeti 
ile telifi mümkün olan mütevazi bir 
te,ebbüsünden, yani Kont Volpinin 
•eyahatinden bahsetmek istiyoruz. 

• 

lne;ilizlerin Hud•on tayyareti uçuş halinde 

Bine-azi Tepedelen 
Dün akıam verilen haberler doğ

ru .'ıe Kont Volpi timdi Vişide bu- o·· 1 . • 1 • A t k it l lunnıaktadır, orada mühim bir Fran. Un ngılız erJll r 1 a yan• 
ltz şahıiyeti ile ayni sofrada bulun-

:;'"'• elbette bazı feyler görüımüştür, elı·ne geçtı• larda deg\J ildir 
k~ha evvel de ispanyada mı, Porte-
ızde mi yahud her ikisinde de mi 

re i!", bazı tngiliz aeıahiyetli adam-
8

. . G . . h 
ı8ry,Je temaslar yapmıf, müzakere - ıngazı, raçy:.n nın ltalyanların son ücu-
erde bulunmuıtur. Diğer taraftan •• •• •d• d •• k •• t .. Jd •• 
Deyli Telgraf gazetesine göre ayni SOO USSU ı l mu a pus Ur U U f 0 nt Volpi yakında lngiltereye ge-

t;:~~k!ı~~i;a~ü~tı:::!~i!:m";..'hlf!:: ' Burası nasıl bir 1ehirdir? Harekat 
aı nıeaeleıını gorufecektır. Y bügOmek üzere 
B'ltte ll

0

ze bir tetebbüa ki her halde 
•zerteye asker çıkarmak gibi bali

fıetvazane olmaktan çok uzaktır, ve 
• 1talyanın bugünkü dütkün vaziyeti 
1 e daha kolayca kabili izahtır. 

.• Haberin mahiyeti hakkındak< dü-
§uncelerimizi aöylemeden evvel ihti
vo. ettiği unıurları gözden geç'.rmek 
daha faydalı olur. 
. ICont Volpi kimdir? .. Bu zat Fa· 

f';'t rejinıinin yeni teeuüa ettiği de
"ırlerde Muaaolininin meaai arkada
fı idi, ltalyan kabı'neainde maliye 
llıızırı buulnuyordu. Volpi bugünkü 
fakir ltalyanm (Bu fakir tabiri biz
•at ltalyanlarındır) en zengin ada
;"~dır, ltalyanın tinıdiye kadar yap -
ıgıl ınalj iktıaadi bütün mühim mua-

Kahire, 7 (A.A.) - İngiliz umumi 
karargahının neşrettiği fevkalade bir 
tebliğ, Bingazinin zaptedildiğini bil

- Devamı 6 ıncı sahifede -

Atina, 7 (A.A.) - Arııavudlukda 
İtaylanlar halkın yiyeceğini \'C hay. 
vanlarını müsadere ettiklerinden 
Arnavud aileleri fazla miktarda Yu'. 

- Devamı 6 mcı sahifede -

Milli Piyango 
Dün İstanbulda Eminönü 

Halkevinde çekildi 
. htanbul, 7 .. (Telefonla) - Milli 1 ÇekiHşe istiklal marşi;:lp başlanmı~ 

1,'•> .. ango, bugun saat 17,30 da Em.- tır. Bınlerce halk çekıhşi takip eyle-
onu Halke\'i salonunda çekilmislir. - l)evamı 6 ıncı ıahifede 

ıne elerde bu zatın parmağı veya 
ınenfaati vardır. Çoktan beri maliye 
::•~ırlığından istifa etmiıtir, fakat 
ı.1~"'.'ıa ıiyasi hayattan çekilmemi,, A. Kamarasında 
f 1 •kıs rejim dahilindeki bütün nü· lngilterede 
k~zunu muhafaza etmiştir. Gayet ze-

1• çok becen'kli ve bilhaaaa mah -
r~nı müzakerelerde fevkalade kabi
~Yetli olduğu için Mussolini kendi -
•ınden daima iatifade etmiı, ltalya -
tıın mahrem müzakerelerini idare et
~ek için onu daima elinin altınd.t 
~~u?durmuıtur. Bugün de böyle 

Dluhım ve mahrem bir müzakere ta. 
;•Vvurunda ise Kont Volpiden isti
llde edeceği muhakkaktır. 

I Şu halde sahnede Kont Volpi bu -
ll~duğuna göre ltalyanm böyle bir 

y'1>:akere taaavvuru var demektir. 
ı"lnız bu müzakereler ne şekilde 

bUcaktır? Doğrudan doğruya mı, 
I ".aaıta mı? .. 

h kı Dluharip devletin, aralarında mu 
lı aıaınat devam ederken bile ~u veya 
kil meseleler hakkında bazı müza • 
e~eler yaptıkları hemen her zaman 

"••İdirj ancak müeuea teamüle gö -
re Dluharip devlet murahhasları he
r•n daima dotrudan doğruya karıı
•tnıo.ktan ihtiraz ederler, bütün mü. 
••kerelerini bitaraf bir memlekette 
~e o memleketin her hangi bir dev -
~t adamını tavıit ederek yaparlar. 

0 nt Volpinin Vitide bulunma11 ve 
~tada bor Fransız devlet ad ... mı ;le 
t •nıas elmcıi ltalyc.nın da bu yolu 

1 ~ 1ınuı olduiu zehabını tevliJ edebi. 
"lr'a~ de ayni m~vzu etrafında. 
ı:rıl:n diıter haberler bunu 
~ 1~ıp edecek mahiyettedir. Fil \' :ı ı . ayni haberlere göre Kont 
f> pı daha evvel lapanya ve 
k orte

1
kizde de bazı temaı ve mü:za -

ere er.ıe b 1 A 1 d 'kk t faya 
1 

u unmuıtur_ aı ı a e 
habe~·~i~." 3okta İ1t ~eyli !~lgraf~n 
ciye naz ı.:;-den berı lngılız harı -
aebetleri"h' rd Eden ile aıkı müna-

er ke~ 1· b 1 bu ııazete "' -.e ma um u unan 
n.onı y 1 . . k d Londraya ıel 0 Pmın yıı ın a 

ve! ltalyan ta"Cetinl ve bir kaç ay ev. 
YYareler' . Al 1 cemile yapmak Dl '- ~n man ara 

• ikl · a,.•adıyle havadan 
zıyaret ett erı bu tehird I ')' h .. 
kumeti il• Habeıiatanda~-· ngltızl U• 
t b hr . "'' ayan 
ke aaaıdnın t~. .1yeaı ~eaeleaini müza· 

ere e ecegmı teının etrn kt d' 
Eier bu haber tahakkuk eder: c ır. 
"..hına büyük bir dr'kkat hattı ç:k.::~~ 
lazımdır. 

Çünkü, dediğimiz gibi halyanın 
Dlakıadı sadece Habe,istanda aıkı,ıp 
kalınıt olan bir kaç düzüne halyan 
aileıinin tahliyesi meselesini tnüza . 
kere etmek obaydı bunun için Kont 
Yolpi ayarında mühim bı'r şahsiyeti 
kullanmağa ve bilhaaaa kendisini 
lngiliz payitahtına ıöndermeğe hiç 
de lüzum yoktu, bu baait İf için ltal
hnın bilfarz lıviçredeki sefirin'. tav-

- Devamı 6 ınçı ıah!fede -

Maliye nazırı mühim 

beyanat yaptı 

işçi mebus, aiakalı 
bir cevap verdi 

Kral ve kraliçenin yap

tıkları gezinti 

Kadınlar, Kraliçege 
sordular; 

Harbi Kazanacak. 
Tahsisat, reye konul- mlglz ?, 
maks1zın kabul edildi 

Londra, 7 (A.A.) _ Maliye n:ızııı Cevap: - Evet, bun
Sir Kiııgslivood Avam kamarasında dan erninim, hep eminiz 
yeni tahsisat verilmesi hakkındaki tn. 1 Londrn, 7 (A.A.) - Kral ve krali
lebi bvdi ederek beyanatta bulun- ~e, Ports Mu~t!a bombardımandan 
muştur. Nazır, bu beyanatında biit!l:ı mütee~sir olan mahalleleri gezmiştir. 

- Devamı 6 mcı sahifede - Devamı 6 ıncı sahifede -

• 

Vi,i kabineainin üç a:maıı: Flinden, genz1'al 1-lutz!nger ve aır.ira1 Darlan 

ALMANYA Ingiltere 
Fransayı tehdit 

ediyor Fikir hürriyetini 
Peten, Amerikaya çok kaybetmedi 

ehemmiyet veriyor 

veugand, Bizertenin iş. Alman propagandasına 
uaı edilmlgeceğini karşı muvaf f akıgutle 

söuledi hareket ediliu_~r 
Z 'h 7 (AA) F , , 1 Lonclra, 7 (A.A.) - A\am kama-
urı , . . - ran:sız - ."1. -

rnan müzakereleri hakkında mevsuk . rasının dünkü toplantısında istihbul 
hiç bir şey b linmemekte ise de lıuh· rat nezareti hakkıııda müzaker 0 ler ce
ranın henüz zail olmadığı anlaşıl- reynıı etmiş ve istihbarat nazırı Daf 

- Devamı 6 ınçı sahifede - - Devamı 6 ıncı sahifede -

-----· ·---
A~KfRI VAZIYET 
Bingazinin zaptı münim 

tesirler yapacaktır 
RADYO GAZETESİNDEN: 
Bıııgazinin İngilizler tarafından i:ı

gali, şimali Afrika harekatı üzerinde 
mühim şekilde müessir olacaktır. Lib-

Bazı köyler halkı 
daha nakledildi 

Tehlikedeki iki çocuk kurtarıldı. Tire ovasında 
bazı hayvan telefatı vardır. Bandırma treni dün 

büyük müşkülatla gidebilmiştir 
yada harekat yapmakta olan ingifü 24 saal~n beri yağmur devam eW- tir. 
kuvvetleri artık tamamiyle serbest h:ı. ğinden seyllip tehlikesi, henüz her ta- 1 Menemende: 
le girmiş ve İtalyanlardan her hangi rafla tamamen zail olmamıştır. Vali B. Fuad Tuksal, Gediz mınta
bir tehlike gelmesi ihtimali kalmamı;ı- Gediz nehri mecrasında sular tak- knsıııda seylılp vaziyetini tetkik ed~
tır. Bu sebeple İngiliz başkumandanı riben 2,25 metre yükselmiştir. İzmir- rek şehrimize dönm!lştür. Bütün ov.t 
general Veyvel, artık buralara hafif Bergama şosasıııın 39 uncu kilomct- su :ıltındadır. Geçenki seylaptıı bir 
kuvvetlerini sevk ile ordusunun mü- resinde sular şosanın üz~ rindeıı ıı~- kaç yerinden yarılan sedler, şimdi dıı· 
him bir kısmını başka taraflara nak- maktadır. Sularla mahsur k.ılım b•5 hıı çok açıldığı için sular, buradan .ı
letmekte serbesttir. şarki Libyadaki kişi kurta ; ılmıştır. Gediz ,ıılıırı eski vııya yayılmakta, Tuzla istikametiıf 
bu harekatla Graçyaninin buradaki mecradan körfeze dökülmektedir. Bu de denize dökülmektedir. 
14 fırkalık ordusu tamamen imha ve sebeple ovn köylerle irtibat kesilmiş- -Devamı 2 nci Sahifede--
esir edilmiş ve İtalyan mareşalının tir. 

pı _______ _ 
elinde 4 zayıf fırkadan (60-70) lıin ki- Kıışadasıııda: Yeni bir şefkat eseri 

KIZILAY 
şiden başka bir şey kalmamıştır. Bun-ı Kuşadası kazasında, ~ul:ırln mah
larııı da halen Tunus hududundan 1000 sur kalan koyun sürüleriyle çobnnla
kilometre mesafedeki Bingaziye hare- ' rı, sandallarla kurtarılmıştır. Kuyum 
ketle bir netice almak istemeleri im- cu ve Belevi köylerinin bütün evleri 
kansızdır. 9 Kanunuevvel 1940 da, su altında kalmıştır. mezruatta zarar 
yani 2 ay evvel Marsa-Matruhtan gar- pek fazladır. Selçuk • Kuşadası şosası 

95 çadır, 2000 lira 

gönderdi 
be doğru başlıyan harekat, şöyle geç- üzerinden sular 50 santim yükseklik- Ankara, 7 (A.A.) _ Kızılay 
miştir: te aşmaktadır. umumi merkezinden: 

Evvelil Sidi - Barrani, sonra Bııg- Kenuılpa.şada: lzmir ve havalisinde su haskı-
buır, daha sonra Sollum ve Kopusso ka- Kemalpaşa kazasında, şosa üzerin-
leleri 5 günde zaptedilmiştir. Daha I\Iı de bulunan v.e k!lçük Parsa köyü al- !ara yardım olmak üzere 95 çadır 
sır topraklarında iken İtalyanların 7 tındaki köprünün ayağı suların tesi- ve iki bin lira Kızılay İzmir mer-
piyade, bir zırhlı fırkası imha olun- riyle sakatlanmıştır. Nakil vasıtalaf kezi emrine gönderilmiştir. 
muştur. Müteakıben şarki Libyanın "ıı rrıı~n~ın~b~u~r~a~d~a~n~g~e~çm~e~si'.___~m=-e~n~ed~i~lm~iş~-!__!~~~~~~~~~~~~~~~ 
mühim kalesi olan Bardiya muhasara -

Hazineden taksitle mal 
almış olanlar 

edilmiştir . 
- Devamı 6 mcı sahifede -

Roman yada 

Yahudi zabitlerin 

işareti olacak 

Bombalı, Hitler ünifor
malı bazı gençler 

yakalandı 
Bükreş, 7 (A.A.) - Röyter: 
Son isyanda medhaldar 6 genç 

lejyoner, Hitler gençliği üniforma -
sını llibis oldukları halde bir hudud 
karakolunda tevkif edilmişlerdir. 
Bunların üzerlerinde tabanca ve 
bombalar da vardır. 

Askeri makamların emriyle ordu 
cUzütamları nizamı ve geceleri so
kağa çıkılmamasını temin için Bük
reşte devriye gezeceklerdir. 

Bundan böyle Yahudi dokt~r. ec
zacı ve dişçiler askere alındıkları 
zaman Rumen üniformasını giye
cekler, fakat hususi bir işaret tnşı
Yacaklardır. 

Dün Entellektucl lcjiyonerler bir 
toplantı yaparak Horya Simayı tak
bih eylemişler, ihtilalci lejyon~rle -
rin tem;zıenmesini i•temişler '"~ 
müttehiden general Antoneskoya 
müzııh~rete karar •·ermişlerdir. 

- ---- -----------
.,.....,. •!!iti " ..... 

1 SAR t.T 1.E.R 

Kahve derdi 
lzmirde kahve buhranı ve ihtikarı 

olduğunu kim inkar edebilir; 
Hıç bir kimıe .. Görünen köy, kı

lavuz iatemez. Kahve bulan, aralan 
ağzından lokma almıı gibi gurur du
yuyor. Acaba ıehirde kahve yok 
mu?. Biz buna kani değiliz.. Fakat 
mademki piyasanın ihtiyacı tatmin 
edilmiyor; ıu halde buna bir çare 
bulmak lazım. 

Geçenlerde, latanbulda mevcud 
bir parti, latanbul ve Ankara arasın
da takıim ;,dildi. lzmirden bir teıeb
büs yapılmamıt olacak ki, mevcud 
vaziyete rağmen ıehrimize bir hiıse 
ayrılmadı. 

Dün, latanbula 10 bin çuval daha 
gelmiı .• lzmir için de mutlaka ve he
men bir hiue istenmelidir. Bu defa 
da aldırmazsak, gelsin nohudlar, 
gitsin arpalar ... Fakat, gelecek olan 
kahveyi, gene tüccarlara kaptırmı
yalım .. Onların muslukları na11l ve 
kime açtıkları meydandadır. Kahve 
tevziatı, bqka bir ıekil almalıdır. 
Bu cihet de unutulmamalıdır. 

** 

iki ay içinde, kendilerine düşen 
vazifeyi yapmalıdırlar 

Gerek kıymet takdiri, gerekse müzayede sureti 

ile mal alanların taksitleri 340 tarihinden 

itibaren 20 sene uzatılmıştır 
Emvali metruke veya milliyeden gösterilmesi için daima temenııiler ya 

hazinece satılan mallan vaktiyle yük- pıldığını gören partinin teşebbüsleri 

sek fiatle satın almış olanlar, borçları- neticesinde, hükumet ve b!lyük millet 
nı, ödemekte müşkülat çekiyor- meclisi bu mesekıyi tetkik etmekte idi. 
!ardı. Bu hususta 3524 sayılı kanunla Nihayet bu bapta alınabilecek tedbir 
bazı kolaylıklar yapıldı. ve kolaylıklarııı en sonunu teşkil ede-

Fakat bu da ödeme imkanını temi- cek olan hükümleri havi 3957 sayılı 
ne kilfi gelmedi. Bu hususta halkın kanım büyük millet meclisince kabul 
maruz kaldığı müşkülat ve parti kong- edildi ve 15-1-941 tarihinde resmi gn
relerinde bu mevzuda g~niş kolaylık - Devamı 2 inci oahlfede -

Japon askerleri 

1 Uzak ~arkta 1 _..-;..,__ 

Japonlar 
---==00,=---

20 bin ölü ve yaralı 
verdiler 

Çung-Ki,ıg, 7 
(A.A.) - Çin a,
keri sözcüsünün 
beyanatına gö
re. Hunan eyale
tindeki Çin kuv
vetleri, japon ta. 
arruzunun istika
metini şimale 
doğru değiştirme
ğe muvaffak ol
muştur. Japonlar 
bu muharebede Fakat Japonlar zafer-
20 binden fazla d b h 
ölü ve yaralı ver- en a sedigorlar 

·----

mak hareketi ta
mamlanmaktadır. 
Japon kuvvetleri 
cenubi Hunan 
yaylasında 4. isti
kametten taarru
za geçmiştir. 

Çung-King kuv
vetleri cenuba 
doğru çekilmekte 
d ır. 

Tokyo, 
A.) 
ajansı 
yor: 

'l (A. 
Dom.ei 
bildiri-

m ştir. Japonlar Sinanya doğru pils
kürtülmüştür. 

Tokyo, 7 (A.A.) - D. N. B. 
Domei ajansının verdiği bir habe

re göre, japon kuvvetlerinin Sun
Pen-Şun Çin ordusunu çenbere al-

4 Şubatta japon kuvvetlerı tara
fından Şanning yolunun zaptı ıtze
rine, Çung-Kingp gitmekte olan kill
liyetli miktarda harp malzemesi 
J aponiarca mUeadere e<I imi~ 
tir. 



-Sahife 2 -

t MISIRLILAR 
Hayret içinde 

~AftADOl:O) 

Kııukta ikiş, B akış 
kursu açıldı Kahire, 7 A.A.) - Bingazinin İn

giliz ordusu tarafından zaptı, l\Iısırrn 
bütün mahfilltırinde hayret uyandn·-

Bingaz:n:n iş- s· " v . t MihYer ı:ıözleri t 
g?.li, İtalyan pre~ ıyas 1 azıye ne itimad edile - mıştır. ngiliz harekatının, bu derec·~ • 
tijine indiril - miyecegını çok süratle ilerliyeceğini kimse tahmin et- Köylüler, bu eseri büyük bir se-
miş ağır bir darbe x ıyı anladığın - menıi~ti . 
teşkil edecektir . Bingazinin işgali, Ital- dan Ruzvelt • Ja- :\fomlılurın Trablusgarp hakkında- • ••k J k 1 d J 
I<:ı!'a bir zaman- • •• ~·ihanın meclisten ki düşünceleri, herkesin ağzında clola- vınç ve şu ran a arşı a ı a r 
rla birbirini ta- yan presbJıne karşı indi- lıi1 an evvel ge- K 1 kiben inen ağlr çirilmesini iste- şan şu sözlerle hulasa olunabilir: · ema paşanın Ulucak köyünden fer ele, üılebe ile konuşmalar yaparak, 
darbeler, 58 ı>e- rilmiş ağır bir darbedir mektedir . i\Ii.i _ «General Vayvel, bir sihirbazdır.» sonra dün de Bergama kazasının Kı- maarif vekaletinin, köy kalkrnması 
nede kurulan İtalyan imparatorlu- messiller meclisi, tadil teklifi hak - ~1EKTEPLERDE ATIŞ mk. nahiy~~i.~dcki seyyar dikiş, nakış n:~v-~uun~a köylere ~ar~ı . gö~terdiği 
ğunu sarsmıştır. kında yapılan müzakerelerden !'Onra Ank· ,., (AA) B d t .ı: kuı :-.u meıasımle açılmıştır. buyuk alakayı tebnı·uz ettırmış, ke:ı-

b d ·ı t klif' · 145 k 206 .ıra, 1 • • - e en eıu.- A 1 t·· · l Gelen haberlere göre, Bingazi.vi u ta ı e · mı · reye ·ar~ı ,.e ,
1
• g·en 1 1. 1 t .. 1 .. ~ .. h b t çı ma orenınc e Bergama kayma- dilerinin okuldan edinecekleri istifr-l dd t · t· . ,., e c ıre < o ugu, er sene -:u a · ·r . . · 

İtalvan askerleriyle birlikte terket- rey e re e mış ır. a\·ıııd... "k k kt 1. 1 t kamı, maarı memuru, sehrımızden denin cok büyük olacağını ıınlatmıs 
" Kanunun hey' eti umumiyesiniıı ka . · " ru ·se · me ep, ıse er ve or a . k k • . • • 

miyen İtalyan muhacirleri İngilizlere bulu·· 1·ç1· 11 
re'·e müracaııt edı·ıı·nce .·ıra- okullarda (' 1 1. , kt·· .1 .. k l ~ .. _ gı<leıı a ·şam ·ız sanat okulu dırek- ve kursa muntazaman devam etmele-" « rene ( ııe Ol u 8 ış n u t" .. B l\I ,.,. E . 'lk t 1 . 

karsı hüsnü kabul göstermişler, İtal- daki ekseriyet farkının ...,.ü7.ü !!e"ece- "'ıb·ıkal t t· t · t· İlk ·· oru ıL uzu J.er 'rış, 1 .ec rısat ri temennisinde lıulunmu~tur • " - ... ..,, ' arı~ er ıp e mış ır. ma'ia- .. . . . ··- . · 
y:ıyı harbe sürükleyen Mussolininin ği tahmin edilmektedir. b•ık·ı 0··ı .. .. l k. .. .. b 1 mufettı~len, 1-.tı " ogretmenı, halk ve Köylüler, maarif vekaletinin nahi-

ı . , ıumuzc e ·ı pazar gunu nş ffa. . h ' 
hareketini tenkid etmişlerdir. Bu iş- ngilterenin mali vaziyeti: cak . , 9 .3 "41 . . ... ı.·t • '· gazetecıler azır bulunmuşlardır. yelerine layık gördüğü bu kurstan mü 

t 'it ı· K" 1 L \e '-· _,, pazaı guııu u!.eCe.-.- I k . A • • •• • 

galin İtalyan umumi efkarı üzerinde_ ngı eıe rna ıye nazırı ıng:s ey tir. fayına am, maarıf vekaletının gon tevellıd sevinçlerinin çok büyük oldu-
Vud, yeni tahsi::;at talebini meclise d v k ı · f 

ki akislerinin elim olacağı rahmin verirken çok miihim beyanatta da - ıler igi o ·u a aıt eşya ile sını ları süs- ğunu söylemisler ve teşekkür ctmişler-
edilebilir. bulunmuştur. Nazır :n marta kadar Sular henüz çekilmedi lenmiş olan okulun kurdelasını (hayır- dir. .. 

İtalya artık imparatorluğunu ken- olan ma:i yıl icin tahsi:rntın kifayet - -Baa tarafı 1 nci sllhifede - lı olsan) sözüyle kesmiş ve sıra ile ı:ı1- Kars şehrimiz akşam kız sanat o-
di emeğiyle kurtarmak ümidini kay- siz!ifrini bil<lirmi~ ve (600) mib'on .Men~men, Ber~ama ve Dikili kaza- mfla.r g.czilmi$tir. Müteakıben kuı·s kulu direktörlüğüne bağlıdır. Altı ay 
betmiştir. Habeş lmparatoriyle ya _ .terlin t.~mistir. i'-nsandan m~.rta ka farı arasında münakalat yoldur. Halk, öğretmeni mh;afirler huzurunda ilk içerisinde talebenin vaziyeti bu okul 
pılan anlaşma hakkında İngiltere dar ge :!n sene zarfında İngiltcrenin ln:zı yerlerde kayıkla dolaşmakta, l\1e- iersini yapmıştır. direktörlüğünce tetkik ve teftiş ~dile-
harı.cı·ye nazırı İdenı·n so··zıerı·ne "e - hıırp masrafı lıu ::;uretle n mil.ra1· :.100 , b. k" d l l 1 1 • ·ı 1. ı. 1 nemenue ıı· ova oyi.in e su ara mah- Akşam o w u direktörü Bn. Muzaf- cektir. 
rilen cevap de bunu o-östermektedir. m yon :-Ler ıne ua iğ olacaktır. 

8 ŞUBAT 1941 CUMARTESi 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
8.00 program, 8.03 ajans haberleri 

8.18 müzki: hafif parçalar (Pi. ) · 
8.45/ 9.00 ev kadını vemek listesi, 
13.30 program, 13.33- ~üzik: tüı kc;e 
plaklar, 13.50 :ıjans haberleri, 14.05 
müzik: türkçe plaklar programının 
devamı, 14.00 müzik: riyaseticumhur 
bandosu (şef: İhsan Künçer), 15.00 
Müzik: hafif melodiler (Pi.), 15.30 
Müzik : konser (Ankara devlet kon-
3erYatuarından naklen), 18.00 prog· 
ıanı, 18.03 müzik : radyo caz orkeS· 
trası (İbrnhim Özgür idaresinde ). 
18.40 Türk müziginden folklor ör· 
neklcri. 19.00 Konuşma (Günün rne 
~eleleri), 19.15 ::.\füzik: tanlıur ... ·e 
yaylı tanburla saz eserleri, 19.30 
ujan~ haberleri, 19.45 müzik: mey · 
dan faslı 20.15 radyo gazetesi, 20.45 
rnüzik: karışık şarkılar, 21.15 Ko · 
nw;nfüı (bibliogrnfya), 21.30 müzik 
rndyo '-'alon orke:-;Lrası (violonist Ne· 
·ip Aşkın idaresinde), 22.30 ajan=> 
lıaberlt>ri, 22.50 konuşma (İngilizce· 
valnız kısa dalga postasiyle), 22.50 
.,1iizik: cazlıand (Pl.), (Saat 23.10 ıl 
rndar ·' al111z uz.un dalga ile). 23.25 
~:3.30 ~ arınki program ve kapanı~. 

ZABITADA ......... ,-...... ~ ......... ~ .... ~ 1'.T b · t· fi t sur kalan ve ferl.·ada baslı,·an yedi 
Romanın cevabı şudur: ~~azıı· u vazıye ı ma:ıra arın ar - " .. .ı H • 1.li k J 

ltalya, Almanya ile birlikte İngiliz ma<ıiyl izah ctmi" ,.e geçen senenin yaşlarında iki çocuk, lıir sandalla kur- azınel''tew.ı t~ı _sı•t e Hırsızlık: 
imparatorluğuna karşı haklarını ve ilk z:ınıanlarında günde be::; milyon tarılmıştır. '\..Al 1J. " ~ ~ Dün adli.re binasının alt katmdıı 
kendi i~tikballerini müdafaada de- )lan qarfiyatın bugün 10,5 milyon Gene l\lenemen kazası dahilinde şo- 1dliyeye aid kok kömürlerinden bir 
Vam edecektl·ı·. ~tcrliııı>, :-.h·ill~r masrafı da buna ila- .. d 1 1 ı i ·uval c:alan Cevad adında biri tu -

d .sa uz.erın e iki taraftan ilerleyen su ar m 
Viti muamması: •,re e ilir:-:e 12,5 mifron sterlin~ ,·ara- Pt a mıs o an ar ulmuı:ı, derhal tevkif edilmiştri. 
B 

. l d .. ~pğını "öylcmi;:tir .. İngilterenin ma~- ara.>ınd:ı kalan bir otomobil, tehlikeli ~• • t...4 - Bıçak taıı.ıyormuş : 
,. u ışga in V~i üzerinde e maes- " . .!t "' 

sir olacağı şüphesizdir. Kuvvetini şi- ·afı. 70 milyon 'rlirk lira::,ıdıı. vaf~.~.rebt~ düşmüş, içindeki yolcular ,.e -Baftarafı 1 nci Sahifede- r~caat ederek borçlanma ve teforrug Arasta içinde Mustafa oğlu Zeke-
mali Afrikadan alan Vişi, bu Fran- Gel cek ı.:ene icin de bir milrar Ji- şo or ır sandalla kurtarılmıştır. Ot.J-

1 
·i~ranın üzerinde bir bıçak buluıı -

·:.ı tah .;._at bte\." .:n nazır, n~mdan 1 ·ı zetec e neşrolundu. meselelerini ikmal etmeleri şarttır. muştur. 
sız müstemlekesi için bugün bütün mo H , :-ular arasında bırakılmıştır. . . .. .. . 
teh likelerin ortadan kalkmasiyle da- ;onra m;.ı.:raflarııı ne kadar :ı.rtaca - .:\len em ende Suzbe\"Ji kö\·ü halen su Borçlular ıçın buyuk bır kolaylık Bu noktaya alakalıların nazan dik- Kumarcılık: 
ha kuvvetlenmi!: olacak ve Alman ıtını tahmin cdemiyeceğini de ~öyle- a!•ıııcl 1 B 1 .... • 1

_ · 
1 

'b .'.>lduğu süphesi% olan bu kanuna göre katJerini celbederiz. Anafartalar caddesinde Bahti\'ar 
-< lıi ·U·· , ~ ac ır. u rnyun o eve en ı aret . · . .. - ı y 69'> l k h · ·le 

müzakerelerinde daha serbest dav- 1 1~ 
1 

• hall·ı 'f 1 1 1 1
.
1 

. 1 . bedelı taksıtle odenmek üzere hazine- Bu kanundan istifade edecek olan- ')g u aşarın · ~ sayı 1 a vesınc 
I·anabı.lecektı·r. Artık 1\Tı.hveı·ı·n, şı·ma- ,u \"rtzi:·e( su üt: miihim noktayı ' ·.. uz aya na< ec ı mış Ye oraca ı- 0 " .h 1 t 1 \:umal' oynıyan Hüse,:in ogvlu Abb<t::: 

.1.u ce lö-.. -;ı31 tarı ine kac ar sa ı an, l·ıı· ı'çı'n 1·u kaı1unıın ne"ı·ı·ne kadar o·· " ı 
li Franıuz müstemlekelerini tehlike- Jrlaya koymuştur: aşeleri temin olunmuştur. Gene bu A _ Meskenlerin, ' u ~ - ·e Mehnıed oğlu Sıtkı ~uç ihıtü tutu -
ve düşürecek bir hareketi mevzuu- 1 Tiaı P ma::;rafları geçen haı P- köyde bazı kimseler uç kalmak tehi~- demekteki teehhür sel>ebiyle faiz de nu~lardır. 
" k f J d l ·ıt · R - Ziraate mahsus aıaziııin, ·ıranm' ıacakt K d" bahs olamaz. Veygand da Almanla- en ço az a ır. ngı ere üzer: ne ı:esiııe maruz bulunduklarından keı:- ' " ır. arrnını ovmüş : 
rın Bizerta ils"ünü ı·şgal edecekleri '>inen y'ik el' geç.en harpten nğırdır. C.: - Toprak mahsullcl'ini hazıı·lı- Büyük nı,Jlet meclisinin ve huku- İkiçesmalikte 837 nci .rnkakta Ah· 

'"' n ı.. ·· ··k - .1. h 11 · J;Jeriık un ve e>krrıek gönderilmi~tiı. t· } lk b k b' kı t h k hakkında şayiaları bugün tekzip et- ~unun •ıuyu · anı ı. arp u u eı inın ·nrn. imal ve t .. .-fiye eden yeya faali- me ııı ı<~ ·ın üyü ır sı n ısı a - ııe<l oğ'lu Mehmed, geçimsizlik yii -
miştir. Fransanın Afrika üsleri c - lei(i;;;m ... idil'. Baywdırcla: y·eti tuprak mahsullcriyl.e alfikalı hulu kında gô::.terdiği bu çok yüksek şefkati zünden karısı Seheıi c1övmüş ve tuttıl· 
hemml.)·etle bahı·s mevzuu oldııg-u şu 2 - Hiç bir memleket lııı ma;;;raf- Ba:. ındırın IIaiı köyü ile Çırpı köyü 1 c lcı <-~ kk .. d.. j l'ıuo:ıtur · nan imalüthaııe Ye nıliınasi i gayri -2S~rı 'H en şayanı ~ş.e _ar ur. · · 
sırada bu bel.•anat dikkate Iayiktir. arı no mal gelir'.eri ,.e v' gilerle 'trazisi tamamen, Kızılcaova, Ciflc.·i -" ' • B 't' b ı .. neıı ktı ilerin, Okuyt1culanmızdan alakalıların ou .. .. .. 

Bingazi zaferinin Fransız_ Alman rnr-.:!ı, !tmaz. 11 1 1 nı· a ver:.(lf'r köyü, l"ladı, Çamlı, Çıplak, Elifli, Ka- .. h. d d · t" · d t ı · ·\ BiR llQPRUNUN VAZiYETiN· 
görüşmeleri sırasında vukuu, Vi<>iyi :ırt ırılr akta, bir ta: aftan da h:ılk an Bakiye borçlaı·ı 1%0 mali yılından mu ım yar un an ıs ifa e c me ~rını n 

.. t'k 1 kt d 11 ·ıı ahanlı. Yusuflu, Yaya n~ Falakn kö b 1 d al'k ı 11 kl " bilhası.:a memnun edecektir. Filvaki s rcız :apı ma !ı ır .•• ıı et i:-:tih- itibaren yirmi senede müsavi taksit- \'e. u ış er e a ·a ı o c u arı taııı- DEN ŞUPHE EDiLiYOR 
'tıkı'ııi · .,altn1rkta t" ·aı·• f tt·-· leri.yle Ba.vındır merkezinin j\fencle. 1 k d b d h d 1 ı bu görüşmeler esrur perdesi aıtında- ' c. '· •1"' :u c ıgı pa- · erle ,,.e 3324 numaralı kanun hükmü- cıı ıaruıı a un an aber ar etme e- . .. . . . 

dır. Vişi görüşülenleri saklamakta, 'a.} ı d ·Jete bo ·ç ol:ı ıtk ,·crmc\te - e,,:; kıyısındak' araxi:-;i kı.-mw :-ular 1 •f'l, .. d a] t·. rini tav.:.i.rc ederiz Seydıkoy uelediy-esı, cıvardaki hı:: 
Almanyadan da bir haber sızmamak- lir. Fakat ne y:ıparsa yapsın, lıir clev ıltıncfa kalmışlır. Kış mahsul iyi,:> he- ıe C\ ı ~.ııı o enec.:: < n. . l ucaklanndan taş faşıy·'n kamvonJ:ı· 
tadır. !et bu c•ırctle haı p mn raflarını kar- Bu gibi mallard~n borcun ödenm.;- Şu ciheti <le ilave etmek isteriz ki. mı, b--lcdiye hududu dahilind~ e..;1\İ 

. ni.iz toplanamıyan pamuklar, biivi\k l\ 
Bilinen şudur; Almanya gaye de- · ılayar '· z. Tşte hu sehPpleclil' t! ma- .aran uğrnnıı§tır. >i .sebebiyle hazinece tefavvuz edilmi~ kanunun muhteviyatı, gerek taksitle, bir tas köpriidca geçmelerini '.\ as:1 · 

ğil, bir merhale olarak Lavalın kabi- ·.re n ırı. haı<çie kavnaklardan i:-:- )}up ta henüz satılmamış veya lıir c·- gerek kıymet takdiri suretiyle hükfı- rtm~i'Ur. Sebebi, köpı·ünüıı yıkılmnl< 
neye alınmasını, Fran::;ız üslerini ve ihde ' ııntlı~ğtın~ı da bilclir:ni~tiı·. Öd~l'ı.ı"~lc: . . .. .. .. . . hek tah~is kılınmamış hulunanla.rm metten mal almış olanların kaff.esine ~ehlike:ın~. maruz lrn~.u~.m~~ı~ıı~ 
donamal.·ı btemektedir. ~.r.a ._ fın agıı.·lıgı. gel in. a. zlı~.ı bir Bertlng ll:rhıvesınclc hu.ı uk kopı u. ık· h. 1,,1 • . h . . b 11 . ·ıa· ç·· k .. 1 b .b. t ,.\ı:e~ele. vılavet nafıa muchırlugunı: 

.ı f 1 1 1 1 .. . k··ı 
1 

•
1 

. "\'Ve ·ı sn ıp" ı. azınenın u ma ar şamı ır. un ·u ianun, u gı ı va an- . k .. tt• .1 . ·t· 
:.\lareQal Petenin nihavet Lavalı ı e, n ~ı •.. oıı.a muııcrr •J a J~- ır ... ızır nın . n ·u en {a a:-larının Adal?'ıcle " . . v . . .. . ,ı ,.,c ı ı mısır. 

-< ., u ht· ı d ld - .. -.. \ ıçın ~·aptıgı tefevvuz Ye tamır vesa?re daşları (nıuzay-ede Yeya kıymet takdır --~:>----
kabineye almağa muvafakat ettiği ı. 1 

!'l:... ın mev:u .. 0 ug:unu: an - merkez kaza ovasına kadar :'lunıklenc- fl · 1 ı-- 1 1n 40 t k ·ı· . t· .1 . ı 
söylenmektedir. Paı·is _ Vişi arasın_ ~cık bu ::ı ~arşı !Ju.tun teduırlcrııı a _ .• . .. .. .. .. masra arı.\ c u.Çra Jer " :ı sı ıır sure ·I ı e mal alanlar) şeklınde her haı1 HAPiSHANEDEN KAÇTI, 

ıı1ırlıgı11· "I t ek geldıgı gonılmuştur. :l f t ··ct d"kl . t l <l. 1 11 . b. . !. da mekik dokuvan amiral Darlan . rn,. emış ır. K' . . v • .. t e <ten o e ı erı a < l!'c e ma arını gı JI' tasnıfe t.abi t.utmamış V6 is· 
w ~ T ,,· nlebtı tın nıu·· k ıraz nahıvesıne bagh Şemsıler k1J· .• · 1 ı.- 1 . . FAKAT tekrar Pari::,e gitmiştir. ;\lareşal, · - . -:.' .. . za ·ere e:-na- .. .. • . . geı ı a alJı ·cek \'e borçlarını bu lrnnu- tıhdaf eclılen yardım gayesinden her 

kendi reislığinde, Lav al, IJarlan, ··ınd~k~ ~0:rn maıııdanlır. nıı mebus ~·~ınluıl1 .. su ultındad~alkma~ası ıçın şe- na göre ödeyelıilecektir. iki kısmı da faydalandırmak istemiş- ";;> · h hk•: olaı1 ınııh.-
H utzinger ve Bucluandan müte - r1emıştıl' kı .: . . nır e w.r arasına ıre agac ve taslar A k . . . •):.. gtiıı apse ma um .. 
<>ekkı·ı 01-1• d'ırektuaı· ı.'urul _ .. - Meclı:-; 7.afeı· ı tı~·or. Duııun 1 k . 1 ' 1 • 1 • nen bn kolaylıktan ıstıfade et- tır. Bu suretle Torbalı ve Tirede t~- t:ır Ramnaıı Karadana adında bııt· 
'Y , " l<onu ma · suretıy e ) apı an sed erden k · ·t· . 1 . . . • .. . . r• · · t ff ·· ı k ~-
ma:;ını istemiştir. Ancak Lavalın ka- ır•ın \':!~daları kabul edecektir. 7.rıfe- . . . . . ne ı:-. ı.)en ~rın, kanunun neşrı tarı- kaı:;uf eden takdıri kıymet sureti ıle yeşme cezaevının ene us rnııe ı~ 
lıineye gırdikten onra istediği seHi.- ri elde .. efm ~.~in va~ıt_alaı ınclan !J!ri d e .~tıfacle .. edılmıştır. . . . hi olan 15-1-941 den itibaren iki uy mal almış vatandaslarm da dilekleri 1 mınclan kaçmış h•e de takip. edil ere~ 
hl·uetler u··zerı·nde genı·ş ı·htı·ıaı·ıar "a· r- masraı ~rı odemektır.. . Bu koy, suların ıstılasındaıı kurta- zarfında mah 11 . 1 1 . 1 . .. . 1 . 1 ak'llt 1 1 Ceşmedc Sakarya mahalle.sınde k:ıı ., • ' a ı ma c aırc erıne mu- yerme ge mış o m a( 11· , · · · 1 b ı t 
dır. Laval poıis ve zabıta kuvvetıni Buııclan ı:on~·a meclı.:. 1.ahsı~a't ka. rılmıştır. Ova köylerinde elan su var- ------ · cıeşının evınc e u unmuş ur. 
e Hne almak istemektedir. }ı akat bu-ı ı·ı~nt~ııu rer' b!le l~r>rm~dan kabul et- dır. Fakat hic bir tarafta ııüfusca za- ıidc de ya{.rnıur, kuvı.:etli şekilde rle- 1 pi""···-=--· 

1 
x 

nun da bugıinlerde halli mümkün gö- m şt.ı·. .,· . .. .. . . yia.~ yoktur. • . vam et.m~ktedi~. j Halka göre KÖMÜR GELDi 
rülmektedır. B~ı: !n .., ılterenııı her turlu m:.ıh fe. Od . k . L ~l lkk lJenızlı fr:enı Hor l ı 1 t ~:ı:ı;:ı.._..... • - . ..... w l k. 1 ki emış mer ezme ag ı I ursun ' s ı ı u ıs asyonuna E -ı. kömür isletmesı· t,·ıı afıııclHlı 

Uzak .. ark ta J·aponyanın rolü: c ;~ arı. ara hazır olduğunu göster- . alt 1 . . d 1 . 1 K k ı-eg ı . . . . . . oıı 
"' ··kt d köyü .rnkininden ueçeıı .\ ktaş {•an tas- K ( < r ge mış ı$-e e yo un vazıyeti l:le· arşıya a h ft d l·· 14000 t Vişıde vazıyet b.u merkezde iken m__ e 1• · 6 ~ :.- • • • . .. .• •. 1 j ;on a n ıçın e zmıı e 

mihverin Uzakşark ortağı Japony; Alm~ın~ a İı!giltereye kaı şı hava mı~. mezru araziyi su altında bırak- bebı~·I~, gerı donmu~tuı-. Afyon hat ,: ... ., . lladen v_e ~o~ kömürü getirilmiş ,·e 
da burada Fransanın başına başka ':e dcnız harb_ı ~·apn~a.ktadır. Alman- mıştır. Beydaığı mıntaka.sında hasar tında lurgudlucla kalmış _olan ııo.:ıl I elefonsuz bırakılamaz 1 depo cdılmıştır. 
bır çorap örmeğe çalışmakLadır. ::)ı- ~ a htl\ a harlıını İngı.l:z halkm·ı deh- \'e zayiat yoktur. Ödemis-İzmir sosa- .numaralı tren, dün Tul'gudludaıı şen-' , . . . . -----
yam ile Hindıçıni arasında çarpış - Ş<.!t :~erm k Ye. s~rnayııni ~arbelc.mek, sı üzerindeki lıeşinci kilo~etrede .lciin rimize gelmıştir. EV\elki gün Ahmeu-1 Telefon ıdarcsı, Kar~ıyak;;ı ıskele..,;ı I KABAKULAK VAR 
mağa müncer olan ihtilaf Japonya~ denı~a.ltı h~rbını de, ?~ııız naklıyatı- beton kö r" .. r• • . • .• . •· ıi istasyonunda kalını olan Af ·oıı tre_I yanmda bulunan umumi telefon kö~-ı 
nın ıcadıdır. Nihayet japonya ihtilaf n1 ı .d,t cıl:ıluka etmek ıçııı yapmakta - , . . • P 1~~un. gaıp ıstık<tm-etıı~cleld ni de dun ö-ı el . ş . 1 Y. t' ı küııü her nedense kaldırmıştı r. Yirmi Son zamanda. ehrimizde çocukh11 

karşısında bir tav·tssut tekıif etmiş c ıı. .t) agıın su ,u, t.ışla doldurmuştuı. g e en sonra ge mış ır. b. "f 1 K k l b .. t.ek 1 nra:ıında kabıı.kulak hastalığı çık. 
sulh olmuştur. Ba,gün Tokyoda ja~ İngili !er <le Luna mukabele ola-1 Tirede: Tuı·gullhı ve Urganlı istasyonlan ın n~ usu arşıya ac: a ugun 1 ;uştır. Söylendiğine göre hastalı!\ 
panya hariciye nazırı l\latsuokanın rak ~i. tem::ıt.ik .:ıurett~ Alman ~·:ınayi j Seylaba maruz köylerden su cekil- arasını su basmıştır. Dün Bandırma 1 umu~ı -~lef?n bulunmama~t~dı~: ı artmıştır. M ~kteplerin muvakkat 
ı·iyasetinde Sıyam ve Hindiçini mu - :ırnrkez!erı~ı ve denızaltı ü~leriııi , ektedir. Yeni Ç'ftl'k k ... ·· d h • , • treni, mutaddan 3 5 saat gecikerek 1 Guncluzlerı baka.Har ve tüLunculenı müddetle kapatılıp kapatı'lmaması 

ııı~aat tcz~nhl· ·ı b b d t m 1 1 O)Un e ay,an ' • b l k l · · ·· b. rahhaslariyle ilk konferans bugün .. k' . - " . ~ı ~ıı . om ar ıman e - .. ·iatı varsa da b 1 • T • k.l 
1 

Basmahane istasyonundan hareket et-1 aş vuru ma ·ta, g<:!ce el'l ıse muc ır mevzuu ietk k edilmektedir. 
toplanmıştır. ~.e tedır. Bıııncıkanunda İngilizler za.y • un aıın oı.:ay.ı çe 1 - • • • , . A • • 1 seuepler tahtında bilp şehir telefo- x.---

japonyanın bu tavassut rolünü be- ı~ın tehlik~. denizaltı idi. Bunun ~ize- ~ış olmalarından dolayı mik.tarı tes-1 mıştıı. B~ :ren En~ıral~m-~~unıdı~e 1 nundan istifade imkanı kalmamak- SAHiBi NEREDE ACABA? 
delsız yapmıyacağı aşikardır. Nite- r.ıne . ha\ a taarruzlarını denızal- b ı t olunamamaktadır. l\Iahallı Kızılay arasındakı hattı, 30 santım yukseklık- tadır. 
kim bugün ge len haberlerde, japon- t~ tezgahı arma ve .u~ıe.rine tevcih et- kurumu tarafından seylapzedelere te aşan sular arasından gayet ya va~ 1 Telefon idaresinin, vaziyeti göz ô- Torbalı kazası kır bekçileri, kırdıt 
yanın bazı Siyam tayyare ü::;lerini is- ti} er. Bu;ılıırı~ netıce:ıınd_e İngiltere- mümkün olan yardım yapılmaktadır. ilerliyerek bir buçuk saatte bu sahayı 1 nü nde bulundu rarak, şehrin diğer başı boş bfr al kısrak bulmuşlardı1" 
ted.ı"'·nı de bıldı·rmektedı·r Dı·g· er ta- 11111 gemı zayıatı nzalmaga ve bom - · · · 1 · • · · S h.b. lı 1 · t · S 1 · ·1'1' 

• & 1 . .. • • b· ·el • , 1 . .· . . .. .. _ 1 T. z . . g.eçmış ve yoluna devam etmıştır. Ba- seıntlerıııde oldugu ırıbı Karsıyakada ,t ı ı u unamamış ıı. u ar aı a::' • 
raftan Japonyanın rolunü kabul ı le dl ım.ıı aı te~ıı lerı gorulmege baş- ~ rn _eı • . . 1 k •· . . . • , . . 1 • • ~ , : , da kalarak tehlikeye dQşmesi ve)'9 
bu iki devlet japonyamn Uzakşark ladı Bombardıman ecli1en verler Dl.in Izmırden Bayındıra uır otorav ı e:sıı - Bandıı ma aı asındakı aktaı- da lJıı umunıı telefon mahallı açm.a,,ı b _ 1 'hf r k a1'· 
ta hakim vaziyetini de tanımıştır. ja~ ara~ında. Vilhelmsh~fen, Kiel: Or - gitmiş, yolcu götürmüştür. Küçül( ma kaldırılmış, yol ıslah edilmiştir. lazımdır. t~Jı~:. ınmıı 1 ıma ıne arşı aranmc 
ponyanm 'Yeni nizamına engel olan 2 ra

1
nt, -!3ı-e:-;t, Dorclo isımleri de vardır. ::\-!enderes ve diğer çayların tasmasın- Tepekiiy: 

d ev·let lngı·lte v A erı·ka bu me- ngılteıeden gelen haberlere göre . . . ~ . . K· · · f • p k Jh t J , re e m , •. 1 l . . . · dan dolayı daha ılerıye gıdememıştır. ,ızamız kaymakamı B. Hayrı Bın- ZmJr amU raca Çl 8f) 
seleye karıştınlmamaktadır. 1 he m:slıa1 ende bu defada 21 de - .. 1 1 • . . . • 

. A d h~k· .. • nizaltı \·aı><>cak ,··ısıta ""ı·dıı· 11.•.,zı'k Avdın hattında Kozpınar ve Selçuk go >eraberıne lıeledı~ e reısı Bekır Sa- ~ 
Japonya sya a a ·ım nutuzunu " • ' ' - '"' · '"'' . · ·· ·· b• ı• • d kurmağa ç~lışırk~ Amerikaya da te- bmirata ihtiyacı olan bir cl~nizaltı ıstasyonları arasında Kaçuk ~Iend~- k~ryayı ı.·e Torbalı kızılay ı?UbeRi hey·~ı Jr ıgınv en: . 

minat ı.:ermektedir. japonyanm yeni byr~ . .a gelme~ m~cbt~ıiyetın~erl.~r. res köprüsünün sellerden vaziyeti tes· etmdeıı doktor ve sıhhiye M. Rasihi a-
Vasington elçisi amil'al N'amora vap- ) .~nı '?~raııı bır d~nızal~ı ana u~su - uit edilemediğinden bu hatla trenleı· ]arak, Tire kazasına bağl ı Subaşı kö-ı S:atümüzün 13 ıwü mad le::;i mucibince bidiğir.1:zin fevkalade lımuıtıı 

~ " d K 11 de \"e 1 ı 1 lıey'et toı)lantıs.ı 20-2-9,11 ı>er.sembe günü saat 18,!W da ı·zmi ı· tic:'1ı·et 
tığı beyanatta , japonya ile Amerika tul r. ıtc e .. b - . nı yalpı aknt cdem7.a - işlememektedir. Horsunlu - Kuyucak. yünün su ba:.-;kınından felakete uğrı- · · 

. d· lh r r) h 11 a·ı . . l arın ecru esı yapıma a !r ve . . 1 ve sanayi oda l salonunda yapılacaktır. 
a l agın .a "U yo I) e a e 1 emı~ e- . · . . d p , . 1 . t' ·t· ··ıt ı· Nazilli - Alça - Umurlu, Aydın - Ka- yan halka viyecek tevzi etmislerdır. Birlig-imize kavıtlı ,·•·zalarm teşı·iflcri ı·ica oltıı1 uı·. Cek ihtılaf mevcud olmadığıpı ~övle- el.} Ilı ;1am,m a Cl;,One ye iŞ ııı e" - • , ,, .. • 

· t• B .. 1 . A .k d h. tedir rapınar mıntakalarında da hatları, su Komsu kaza halkına kızılay ~ulıe- 1 R 
mış ır. u soz erın men ·a a av- . v • 1 v • • • • k uzname 
ret uyandırdığı bildirilmektedir. · Fransa maglup omadan Alman - lar hırpalachgmdan bunların da t!t· mızın bu insani hareketi burada ço · 
Yardım layihası : - Devamı 6 ıncı sahifede - mirine teşebbüs edilmiştir. Bu hanı- iyi intiba bırakın ıştır. ! 1 - Stattinıüzün 12 nci maddesinde yapılacak tadilat. 454 
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-!._!UBAT 1941 CUMARTESİ (ARADOLU) 

Nlilletler, kendilerini mutlaka toplamalıdırlar lzmir belediyesind~n: 
1 - İzmir şehir rehberi klişeleri

nin dört renk üzerine 2000 adet tabct
tirilmesi işi fen i~leri müdürlüğünde
ki keşif ve şartnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuştur. K~if bedeli 
528 lira muvakkat teminatı 39 lira GO 
kuruştur. Taliplerin teminatı cum
huriyet merkez bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 10-2-
941 pazartesi günü saat 16 da encii
mene müracaatları. 

Medeniyet kadınlaşıyor 
liitlerler, Mussoliniler gelir, geçer, 
fakat bu kadınlaşma cereyanı? .. 

işte, 

2 - Salhanede 268 sayılı sokaktan 
denize kadar scylap zamanlarında top· 
!anan suların akıtılması için 100 met
re boyda kanalizasyon •yaptınlması fen 
işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhilc nçık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 664 lira 5 kuruş 
muvnkkat teminatı 50 liradır. Talip 
!erin teminatı Cumhuriyet merkez 
bankasına yatırarak makbuzlariyle i
hale tarihi olan 10-2-941 pazartesi llil
nü saat 16 da encümene müracaatlnrı. 

medeniyeti mutlaka düşürecek] olan .. ~budur 
1 

ve 1 harbin asıl 
~sebebi ....._ de bugünkü görülen lüks iptilasıdır 

1'---;aY~A~z:"'!A~N~:-R_O_Y~H .. IL_T_O_N __ 

~ış Amerikalı muharrir 
ediy:rp bugünku medeniyeti tehdid 
tehlikr. Bt~na şüphe yok. Fakat asıl 
ları11 ~· ~ıt~er, Mussolini gibi adam
tuıı f ~ıdugu idareler değildir. Bü
riıı<1 n~ıler g'bi bunlar da günün bi
Yık1ı~colkecektir. Kurdukları ichrelC'r 

n tır 
'l'ehlik . · . 

ta \' e · Kısacası ınsanların raha-
lııas~ı~e\·ke Pek fazla derecede nlı~
dııııa a 'e kı acası tamamiyle ka
lliyetiın~sındadır. Kadınlaşan mede
i · erın h~psi çökmüs'ıltür. Bunun 

•
1sna \'· 1 Yoktur. 
ırın. b 

Uıııuıni 1 eş senedenberj kadmlnrın 

26 30 3 8 

Belediye mezbahasında mevcud kım 
kurutma makinesinin bir sene müddet
le kiraya verilmesi, yazı işleri müdür
lüğündeki şartnamesi v.eçhile açık art
tırmaya konulmuştur. :Muhammen be
deli icarı HiO lira muvakkat tem!natı 
11 lira 25 Kr.tur. Taliplerin teminatı 
Cumhurivet merkez bankasına yatıra
rak nıakbuzlariyle ihale tarihi olan 10-
2-941 pazartesi günü saat 16 da enci.i
mene müracaatları. 26 30 3 8 

hal'et ~a:attaki nüfuzu artmış. ni
Aieru·k ıst:bdat şekline gelmişUr. 
llıet ~ alameti saydığımız her kıy
~e\'~e ~r itiyat, her alamet gitgide 

DÜZELTME tında ll'ıış, incelik Ve nezaket adı al- pek bir adamdı. lJzaklnrdn kı::meti-ı .. Ya .. A.~erika? Bizim halimiz b~-
ortaı k k lli arar, zorlukla mi.icadeleyj zevk tun bulune berbattır .. Saka!ımız .. ~ e 

aug{i . l adınlaşmıştır. bilirdi. Bu .. kü rkek bü ·ük Feh;r- kesemiz kadınların elındedır. ~utun ve lıbıktı nün her erkeği berbat hır kı- . g~n e. ) ·ı , .. hayatımız, lüks aramak esası uzerı- Gazetemizin 26-30-ikincikanun 
liği z:· Sabahleyin işinin başına git- lerdc pınekl yen lıır zavallıdır. <,un- ne kurulmu~tur. Gazetelerin bütün 3 şubat ~).11 tarihli nüshalarında neş
ları n tnan başlıca düşüncesi, kadın- kü kadın, ailenin dağılmasına ve .. e- :Jfın sütunla;·ında kadına ve onun redileıı beledivc mezbahasında mevcud 
lrıe~ ~sıı memnun edeceği ve bit- hir hayatında bulunan rahatlıklar- lüks çılgınlığı~a. hitap edilir. kan kurutma ·makinesi icarına ait ila-
)';~ tUkenm~z ı'ht·y 1 1 P. dan uzaklaşma. ma taraftar değıl- Kadınlar, lyı, ho~ mahluklardır. . .kt 

11 
r 

"'ile • aç arını nası Y ~- • .. •• · · . kendilerine göre ce:ıaretleri de az nın muvakkat ~mınat mı arı ~ra 
ke getıreceğidir Yürürk gezer- dır. Dunku erkek hayat ıçmdf; yetı- deg-ildiı-. Sırtlarına ag-ır '-'ilkler de 25 kuruş olacagı y-erde sehven 1 lıra 
a 11 hep hun :. .. . e~, şirdi. BugOnkil erkek mektepte oku- J 

l'ııi Şey· .. ~ duşunür. Rüyasında yor ve şahsi kıymetiyle değil, dip- alırlar. Fakat yapılışları itibariyle 50 kuruş olarak neşredilmiştir. Tas-
aylli dü 

1
• &"oru.r. Erte~ sabah işine lomasiyle ve dayanacak bir ada_ı:n bUtiln emel ve idealleri, ailelerine hih olunur. 

tal"(jrn. şünce ıle başlar. Bütün kül- aramakla tufonmıya çalışıyor. Bu.- - Devamı 6 ncı aahifede -
•el'I ~z, kadınların ihtivaç tanıdığı tün demokrasiler bu kadınlaşma ce-

ll erın tesiri altı d d • re yanı yüzünden zaafa uğrnmış~ır .. 
t U hoşa . . n a .ır. .. . En çirkin bir şekilde yerp serıldı-
e değil gıtmıyen bır şey mı! Hıç ğini gördüğümüz Fransa. doğrudan 
lıırı Çok·t· Hoş, rahat ve zevkli taraf- doğruya kadınlaşmasının kurbanı-

lzmir defterdarlığından: 
Sutış Muhammen B. 

No. su lliyeti .. ur. Pakat bunun 'içhı mede- dır. . 
ki, n °dediği ağır bir yük vardır 1nı8 seMsi ile 1940 senesı ara:c;ın-
~u 0 

da vurduğunu koparan, zorlu da İngiltere dp k~d.ınlaşmıştır .. ,.\1e- 397 
. arı.Yan, . . . , . sele çıkarmamak gıbı kadınca h!r en-

ırıtıride aıa~zınılı tıpte: erkekıer.n dişe ile Almanların başı üstüne çık-
'U~Uların g~ası, yerme yumuşak 

1 

malarına meydan bırakmıştır. Yenı 
398 ~nku A tnesidir. harp bu kılıbık ruh yüzünden kop-

d 
lnh~~l:;rk~;:;;~~şı~üdürlüğün-

en: 
1 

- 1daı·e,..· · · · K k 1' · 11 ııın Adapazarı ha\·alısınde. mevcud 14.000 M3 ö nar 
oınruğunun biçilmesi işi pazarlık usuliyle eksiltmeye kon-

2 muştur 

- Behe!" .1\13 ııın «4> liraya biçileceği tahmin olunduğuna göre 
8 _ ~Uhammen bedeli 56.000 lira muvakkat teminatı 4200 liradır. 

teoo_o - 4?00 M3 için dahi ~eklifte bu!unulabilir. Bu takdirde 
4 _ p klıf edılecek miktar üz~rınden l.emınat yatırılmalıdır. 

b azarlık 20/2/941 Perşembe giinü saat 16 da İstanbulda Ka-
ataşta levazım ve mUbayeat ~ubesindeki alım komh'~yonunda 

5 _ Yapılacaktır. 

Şa:tnnme levazım şubesi veznesinden ve 11.mir - Ankara Raş 
ltıüdürliikleriyle Adapazarı müdürlüğünden 280 kuruşa alı-

3H9 

400 

401 

402 

403 

404 

(Karşıyaka Bostanlı 1700 No. Yalı caddesi 
(13ö6 ada 7 parsel 321,25 M. M. 220/ 1 kapu 
(516 Taj No. lu Ar:;a. 
(Karşıyaka Bostanlı 1809 No. Şeref sokak 
(1351l Ada 14 Parsel 161 M. l\f. 13 taj 
(~umnrnlı Arsn. 
(Karşıyaka Bostanlı 1813 No. Toprak sokak 
(1:368 Ada 3 parsel 20 M. M. sa Kapu 12 
(tajlı Dükkan. 
(Karşıyaka Bostanlı 1790 No. Kemal sokak 
(1347 Ada 3 parsel 86 M. M. 31 / 2 kapu 16 
(tajlı Arsa. 
(Karşıra'krı Bostanlı 1795-1790 No. Kemal ve 
(Mektep ~okak 1347 Ada 1 parsel 58 1\1. M. 
(31 /3 kapu 4 tajlı Arsa. 
(Karşıyaka Bostanlı 1794 No. Mektep sokak 
(1347 ada 4 parsel 292 M. ?iL 102/ 1 kapu 
(11 tajlı Arsa. 
(Kaı·şı;v~ka Bo:;tanlı l 794 No. Mektep sokak 
(1347 :ıda 5 parsel 140 1\1. M. 103 kapu 13 
(tajlı Dükkan. 

Lira 

65 

33 

100 

35 

30 

30 

150 

Kl'. 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
6 nabilir. 

~ .._ lstekJilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gü 
t '-.... \':me paralariyle birlikte mezkur komiı:;,rona müraca'tları. 

(Kar~ı.raka Alaybey 1669 No. Süzan sokak 
(16 Ada 7 parsel 37!'1 M. M. 29/5 kapu 39 
(tajlı Arsa. 

.. 

4 

~ 5 8 12 16 (740/372) 

, l~nıir telef on müdürlüğünden: 
.._'Bornova telefon santralı ittihaz edilecek ve (Bornovada hüku

~et konağı ittisalindeki idarey-e ait binanın tamiri 2490 No. iu 
anunun hükUmlerine göre 30-1-941 tarihinden itibaren l!5 

2 _ ~ün müddetle açık ekl'iltmeye konulmuştur. 
1
.Uhammen keşif bedeli 821 lira 26 kuruş olup muvakkat te

a -ı~ına~ı 61 lira 69 kuruştur. 
tn ~1:sı l 7-Şubat-1941 pazartesi giinU saat 15 de iz mir telPfon 
Uduı lüğü merkez binasında teşekkiil edecek komisyon huzu-

4 .._ ~~n~a Yapılacaktır. 
<1·~ 81 ltmeye girebilmek için muvakkat teminat akçe~iyle kanuni 
~ier vesaiki ve İzmir Nafıa müdürlüğünden bu işe girebileceği-

5 ......_ l'e ~air alınmış ehliyet vesikası ibraz etmek lazımdır. 
.alıpler; keşifnnme, kroki, fenni ve idari şartnameleri hedel

;ız olarak her gün 1zmir telefon müdüı lü~U l evazım kalemin-i e iörebilirler. 30 8 309 

~ ~~İr Kızılay cemiyetinden: 
!ıtıarte~~zn~nume mucibince mutat senelik kongre 15 şubat 1941 

'et 1 gun !!::aat 16 da Ualkevinde vnpılacaktır. Merkeze mu-1 sayın azanın içtimna teşrifleri ric; olunur. 421 

,~~İr ~afict müdürlüğünden: 
~ i il• !ıra keşıf bedelı uzerinden 15 gün müddetle kapalı eksilt
~li ~ı edilmiş olan cumhuriyeı kız enstitüsü sıhhi tesi~atına is -

1cıd;;1 matlığından 8-2-941 tarihinden itibaren yeniden 15 gi.in 
fltek .e k.apulı eksiltmeye konulmuştur. 

l'ı ıo~ıler~n 2490 s~yılı kanun. hükümlerine tevfikan hazırlıyacak
arı 5 lıı alık temınat ve ehlıyet ve sair vesikal:ıriyle teklif mek
trı8ı 24-Şubat-9~1 paza:t~:_i. gün~ saaı 11 de nafıa müdürlüği~n

ı· teşekkil komısyoıı reıslıgıne hır nat evvel makbuz mukabilın-
1ll'ı etmeleri ilan olunur. 8 14 •131 

Güzel hava kulübünden : 
bat 941 cumnrte i gliniı akdedileceği evvelce ilan edilmiş bu-
1~nelik hey'eti umumiye içtimaının. görülen lüzum üzerine 15 

41 cumartesi günü saat 17 ye talık edildiği ilan olunur. 448 

405 

406 

407 

408 

40!) 

410 

411 

412 

413 

414 

41 fi 

(Karşıyakı< Alaybey 1676 No. Milliyet sokak 
(42 Ada 12 parsel 34 ~f. l\f. 16 kapu 44 tajl 
(Hane. 
(Kar;,.ıyaka Alaybey 1678 No. Müşteri sokak 
(23 Ada 3 parsel 63,25 ~I. M. 2/1 kaptı 4 
(tajlı Hane. 
(G<iztepe 77 No. lu Eşrefpaşa sokak 935 ada 
(~ parsel 454,50 .M.1\I. G 3 kapu No. lu Arsa 
(Göztcpe 77 No. lu Eşrefpaşa sokak 931 Ada 
(3 parsel 722 M. 1\1. 6 5 kapu No. lu Arsa 
( Gôztepc 91 No. Şafak sokak \'e Eşref paşa 
(ı-:okak 944 Adu 5 par~el 387 M. M. 5/ 1 kapu 
(Ncı. lu Al'sa. 

( Güzteıl<' tramvay cacl. çıkmuzı sokak 946 Ada 
(11 parsel 921 M. :\f. Gli> kapu No. ltı Arsa 
( t:özt<'Jıe 77 No. lu Eşrefpaşa sokak 931 Ada 
(4 ıwrsel 969 M. M. 6 l kapu No. lu ArRn 
(GözteıJe Amerikan mektebi karşısında 90 
(Xo. Ju f:okak 935 Ada 9 parsel 381,75 :\1. M. 
(4 4 kapu No. lu Ar:::a. 
(Giiztepe Amerikan mektebi karşısında 90 
(. r ı. lu tokak 935 Ada 7 parsel 435,75 M. M. 
(4 2 kupu No. lu Arsa. 
(noztepe Amerikan mektebi karşısında 90 
(No. lu . okak !135 Adn 6 par.sel 647,25 M. :M. 
(4 1 kapu No. lu Arsa 
(J>arafnç Umurbey 1527 No\ Altın sokak 1414 
(acln 7 p:ırsel 35 ~1. M. 31 yeni 53 tajlı Hane. 
(Kahramanlar Kuruçny 1517 No. Sepetçi so
(kak 137G Adn 18 par.;el 85 l\I. M. 41 yeni 25 

160 00 

200 00 

120 00 

68 10 

108 30 

58 00 

185 00 

146 •)-
vi> 

57 15 

87 00 

129 40 

150 00 

(tnjlı }foııe. 400 00 
Yukarıda y:.ızılı emvalin peş:n para veya ikinci tertip ta:ıfiye vesika

siy le bede.leri ödenmek üzere 8 2 941 tarihinden itibaren 17 gün müd
detle mliz:ıycdcye konulmuştur. İhaleleri 24/2/941 tarihine müsadif 
µazartes · günü ı,nat 14 dedir. Taliplerin muhammen bedelleri üzerin· 
den % 7,5 clepozito akçesi yntırarak yevmi mezkOrda Milli Emlak Mü
dürlüi'liııc!e müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

8 20 (447) 
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İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tahminen beher kilosuna 35 kuruştan 300 ton sığır eti, pa -

zarlılka .satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 105000 lira muvakkat teminatı 6.500 li

radır. 
3 - İhalesi 12-2-941 çarşamba günü saat 14 de Çanakkalede ko

misyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktu. 
4 - İsteklilerin mezkur gün ve saata kadar komisyona mü raca- · 

atlan. 6 8 
lzmir Levazım Amirli,i-i Satın Alma Kom;ayonundan: 

Miktaı ı Cinsi Beher kilosunun tah Teminat mu-
min edilen tutarı vakka'ta akçası 

K il·J Kr. S. Li. Kr. 
--- -- -- -·-- -- -- ----

6000 Nohut 15 00 67 60 
4000 Sabun 40 00 120 00 
4000 Pirinç 36 00 108 00 
4000 J{uru fasulye 2S 00 96 00 
4000 Mnkarna 2H 00 87 00 
4000 Dulgur 22 00 66 00 
4000 Putates 9 00 27 00 
GOOO Sadeyağı 155 00 697 60 
I~ksillnıe nin şekli Eksiltmenin tarih gOn ve saati 

- ----------
Açık eksiltme 14/Şubat/941 cuma günü saat 10 
Açık eksiltme 14/Şubnt/941 cuma günü saat 10,30 
Açık eksiltme 14/Şubat/941 cuma gilnil saat 11 
Açık eksiltme 14/Şubat/9·11 cumR günü saat 11,30 
Açık eksiltme 14 /Şubnt/941 cuma günü saat 14 
Açık eksiltme 14/Şubat/941 cuma günü saat 14,30 
Açık eksiltme 14/Şubat/941 cuma günü saat 15 
Kapalı zarf 14/Şubat/941 cuma günü ~aat 15,30 
1 - Yukarıda cins ve miktarı ve beher kilosuna tahmin edilen fi -

atleri yn7ılı sekiz blem muhtelif erzaktan yedi kalemi açık 
eksiltme suretiyle ve bir kalemi de kapalı zarf usuliyle ayrı 

ayrı satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme yukarıda hizalarında yazılı tarih gün saatlerde kış
lada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - İstekliler açık ekgiltmeler için belli gün ve ssattan evvel gel
meleri ve kapalı zarf için de teminat teklif mektupları ihaleden 
laakal bir saat evvel komisyona vermeleri. 30 3 8 12 

İzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan : 
l - Askeı i evsaf dahilinde bin kilo koyun eti 18-Şubat-941 salı gü-

nü saat 16 da pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 600 liradır. 
3 - Kat'i teminatı 90 liradır. 
4 - İsteklilerin adı geçen gün ve saatta teminatlariyle Manisada 

askeri satın alma komisyonu başkanlığına ·müracaatları. 
4 8 13 18 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Otuz bin kilo koyun eti 24-Şubat-941 pazartesi gilnil saat 

16.30 da kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 18000 liradır . 
3 - Muvakkat teminatı 1350 liradır. 
4 - İstekliler şartnamesini görmek üzer.e her gün ve eksiltmeyi 

açma saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektup
JariyJe Manisa tilmen satın alma komisyonuna müracaatları 

8 13 18 22 
lzmir levazım amirlii i satın a lma komiayonundan'7 - -
l - (15000) kilo sığır etine iı1tekli çıkmaması dolayısiyle 24-Şu-

bat-941 pazartesi günü saat onda yeniden açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4050) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (304) liradır. 
4 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye 

iştirak etmek için de teminatlariyle adı geçen gün ve saatta 
da Manisada al'keri satın alma komisyonu başkanlığına 
müracaatları. 8 13 18 22 409 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan : 
1 - Tahminen beher kilosuna 160 kuruştan 20.000 kilo sadeyağı 

pazarlıkla ."!atın alınacaktır. 
2• - Şartnamesi komisyonumuzdan verilmektedir. 
3 - Muhammen bedeli 32000 lira olup kat'i teminatı 4800 lira -

dır. 
4 - İhalesi 19-2-941 perşembe günü saat 11 de Çanakkal~ Mst. 

.Mv. satın alma komi~yonunda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin mezkur gün v.e saatta komic:.yonumuza müracaat-

ları. 8 13 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Miktarı. 

5000 Kilo Pirinç 
2000 Kilo arpa l'ehriye 
1000 Kilo irmik 
8000 Kilo Ayaktan ı:\ığır eti 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı döıı kal<>m erzak ayrı ayrı pazar

lıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin 10-Şubat-941 pazartesi günü ::ant on beşte kışlada izmir 

levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
Miktarı. 

6000 Kilo Ekmek 
6000 Kilo Ekmek 
6000 Kilo Ekmek 
6000 Kilo Ekmek 
6000 Kilo Ekmek 
6000 Kilo Ekmek 

; .. y.,. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı altı kalem ekmek ayrı Ayrı pazar
lıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin 10-Şubat-941 pazartesi günü saat on birde kış.ladn iz
mir levazım amirliği satm alma komisyonuna müracaatları. 

Bornova Tümen Saim Alm<ı. Komisycnzıından: 
1 - Tahminen beher kilosu - 35 - kuruştan - 30200 _kilo sıiır eti ka

palı zarf suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Umum tahmin tutarı - 10570 - Hra olup ilk teminatı - 792 - lira 

75 kuruştur. 
3 - 1hnle:-1i 14/2/941 Cuma günü saat 16 da Bornovada komisyonun 

bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
4 - Şartname komisyonda görülebilir. İsteklilerin mezkur gün vıe 

saatte komisyona gelmeleri. 29 4 8 12 (298) 

lktısad Vekaletinden: 
1 - Vekaletimizce İzmir ve Ödemişte yaptırılmakta olan (2250) adet 

el dokuma tezgahının ambalaj işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - 2250 adet el dokuma tezgahının tahmin edilen ambalaj bedeli 

(4500) lirn olup muvakkat teminatı (337,5) liradır. 
3 - İhale 10-2-941 pazartesi günü saat 15 de Ankarada vekalet bina· 

sında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Taliplerin mezkfir gün 
ve saate kadar teminatlarını yatırmaları lazımdır. 

4 - Bu hususa müteallik şartname ve resim vekilet levazım müdür
lüğü ile İstanbul ve İzmir mıntaka iktısad müdürlüklerinden pa
rasız olarak alınabilir. 24 29 2 8 S99i282 



8 Şubat 1941 Cumarte•i 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
No. !arı 

Esas No: 

A. 583 
• 629 
• 691 
• 692 

• 693 

• 701 

Mevkii 

Karataş İslahane caddesi 
Karataş Dokuz Eylfi! ve Orhaniye so. 
İzmir Balçova Yeniköy mev. c38520 M2.~ 
İzmir Balçova Yanınklık mevkiind2 
cl3325 M2>. 
İzmir Balçova Yeniköy köprü başı mev
kiinde c84480> M2.> 
Salhane Dokuz Eylfıl sokak 661 ada, 6 
parsel cl25 M2.> 

• 701/l Salhane Dokuz Eyliil sokak 661 ada, 7 
parsel 220 M2. 

> 701 2 Salhane Dokuz Eylfıl •okak 661 ada, 9 
parsel 252,50 M2. 

• 709 , Kasap Hızır mahallesi Arayıcı sokak. 
300 ada 10 parsel 21 M2. 

• 11127 Ahmedağa mah. Kaymakam Nihat bey 
caddesi 207 ada, 13, 14 par. 48.50 M2. 

c 1440 İkinci Karantina mah. 788 ada 1 parsel 
456.50 M2. 

• 1441 İkinci karantina mah. 788 ada 2 parsel, 
465 M2. 

• 1442 İkinci karantina mah. Veysel yeni 236 
ıncı so. ada 1744, par. 4, 137,50 M2. 

• 1443 İkinci karantina mah. Veysel yeni 236 
ıncı so. ada 1744, par. 5, 155.50 M2. 

• 1444 !kinci karantina mah. Veysel yeni 236 
ıncı so. ada 1744, parsel 6, 151 M2. 

• 144'5 İkinci karantina mah. Veysel yeni 236 
ıncı so. 1744 ada, 7 parsel 146.75 MZ. 

• 1147 İkinci karantina mah. Rizabey sokak 
17 44 ada, 1 parsel, 684,25 M2. 

• 1448 İkinci karantina M. Nur, Veysel yeni 236 
ıncı sokak. 1744 ada, 3 parsel, 31 M2. 

• 1449 İkinci karantina M. Bülbül yeni 235 inci 
sokak 787 ada, 2 parsel, 144.25 M2. 

• 1450 İkinci karantina M. Bayramoğlu yeni 
247 inci so. 1768 ada, 8 par. 743.50 M2. 

• 1451 İkinci Karantina mah. Mısırlı cad. 
1768 ada, 7 parsel, 699 M2. 

• 1452 İkinci Karantina mah. Mısırlı csd. 
1768 ada, 6 parsel, 818 M2. 

• 1453 İkinci karantina mah. Mısırlı cad. 
1768 ada, 5 parsel 819 M2. 

• 1454 İkinci karantina mah. Mısırlı cad. 
1768 ada, 4 parsel, 919 M2. 

• 1455 İkinci karantina mah. Mısırlı cad. 
1'768 ada, 3 parsel 960 M2. 

• 1456 tıiinci karantina mah. Mısırlı caddesi 
1768 ada 2 parsel 971 M2. 

• 1459 İldnci karantina malı. Veysel yeni 
236 cı so. 1745 ada, 1par,145.75 M2. 

• 1460 Karşıyaka Turan Menemen cad. yeni 
11>93 üncü sokak 574,56 M2. 

• 1463 İkinci karantina mah. Bülbül sokak 
1743 ada, 12 parsel, 341.50 M2. 

• 1465 Güzelyalı mah. Teceddüd yeni 22 in
ci sok. 909 ada, 1 par, 212.75 M2. 

• 1466 İkinci karantina mah. Sahrayi CP.did 
so. 752 ada, 5 parsel, 1401 M2. 

> 1467 İkinci karantina mah. Üçüncü Kasım 
sokak ada 752, parsel 8, 311 M2. 

> 1468 İkinci karantina mah. Sahrayi cedid 
ve Bayram so. 754 ada, 1 parsel 
135,50 M2. 

• 1469 İkinci Karantina mah. üçüncü Ka
sım Şilküfe ve Bayram sokak. 754 
ada, 3 parsel, 539,50 M2. 

• 1470 Göztepe mah. Mısırlı cad. 838 ada, 
2 parsel, 1236 M2. 

• 1471 İkinci Karantina mah. Veysel ve 
Tuğla so. 1741ada,1par.111.25 M2. 

• 1472 İkinci karantina mah. es kTiuğla so. 
1741 ada, 23 parsel, 134.25 M2. 

• 1473 İkinci karantina mah. 1774 ada, 1 par~el 
196.50 M2. 

• 1474 İkinci karantina mah. 1774 ada, 3 par
sel 292 M2. 

• 1475 !kinci karantina mah. 1774 ada, 4 pııı·sel 
137 M2. 

• 1476 

• 1477 

• 1478 

• 1480 

• 1481 

• 1482 

• 1483 

• 1484 

• 1485 

> 1486 

• 1487 

• 1490 
• 1491 
• 1492 

• 1494 

> 1495 

İkinci karantina mah. 1774 ada, 11 par
sel, 141.76 M2. 
İkinci karantina mah. 1774 ada, 22 par
sel, 579.75 M2. 
İkinci karantina mah. Çizmeci Ali sokak 
1774 ada, 24 parsel 275 M2. 
Salhane mah. Halilrifat paşa caddesi 
679 ada, 18 parsel, 309 M2. 
Salhane mah. Halilrifat paşa csddesi 
679 ada, 16 parsel 343 M2. 
Salhane mah. Dokuz Eylül sokak 679 a
da, 21 pareel 393 M2. 
Salhane mah. Dokuz Eyliil sokak 679 a
da, 22 parsel 344 M2. 
Salhane mah. Halilrifat paşa caddesi 679 
ada, 15 parsel 828 M2. 
Salhane mah. Dokuz Eylfıl sokak 679 a· 
da, 23 parsel 320 M2. 
Salhane mah. Halilrifat paşa caddesi 67!J 
ada, 17 parsel, 342 M2. 
Üçüncü karataş mah. Sabahat ve Aras 
sokak 659 ada, 1 parsel 339.50 M2. 
Buca Karoça mev. 943.43 M2. 
Buca Karoça yolu İzmir cad. 1291.07 M2. 
Karş1yaka Alaybey Mitatpaşa caddesi 
yeni 1675 No. lu sokak. 45 ada, 37 par· 
sel, 197 :1.12. 
Karşıyaka Donanmacı mah. Fadılbey so . 
77 ada, 18 parsel, 519 M2. 
Salhane mahallesi Halilrifat paşa caddesi 
1727 ada, 19 par. 1719 M2. 

Eski-Y eni-Taj - Nevi 

17 111 - Ev 
- 131157 - Üç ev 

Tarla 
Tarla nısfı 

Tarla ve 
zeytinlik 

94 üç ev 
5 

5 A 
3,3 A İki ev 

10 üç ev 
12 
14 

3 ;;ı Dükkan 

84.86 - 2 dükkan 

Arsa 

> 

• 
• 

• 
• 

75 • 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

250 - 273 • 

36 • 
37 7 • 
25 2 - • 
12 • 

29 • 

12 • 
426 - 254 bahçeli ev 

2 

12 

2 

2 

9 

4 

376 3 -

37611 -

175;2 -

17511 -

376 

175 

376 2 -

40 30 

2 16 
14 14 

11 9 

29 

Arsa 

• 
• 

> 

• 
• 

Ev 

Arsa 

• 

> 

> 

• 
• 

• 
> 

• 
• 

• 

Kıymeti 

350.-
1500.-
1050.-
465.-

2300.-

1250.-

1000.-

2500.-

200.-

1500.-

23.-

23.-

14.-

16.-

15.-

15.-

68.-

3.-

14.-

74.-

105.00 

123.00 

123.00 

138.00 

144.00 

146.00 

15.00 

230.00 

17.00 

21.00 

70.00 

16.00 

7.00 

27.00 

1200.00 

6.00 

7.00 

10.00 

15.00 

7.00 

7.00 

29.00 

25.00 

31.00 

34.00 

39.00 

34.00 

33.00 

32.00 

34.00 

34.00 

283.00 
387.00 
394.00 

1038.00 

258.00 

(ANADOLU) -Sahife 4-

Depozito 

70.00 
300.0-0 
210.00 

93.00 

460.00 

250.00 

200.00 

500.00 

40.00 

300.00 

4.60 

4.60 

2.80 

3,20 

3.00 

3.00 

13.60 

-.GO 

2.80 

14.80 

21.00 

24.60 

24.60 

27.60 

28.80 

29.20 

3.00 

46.00 

3.40 

4.20 

14.00 

3.20 

1.10 

5.40 

240.00 

1.20 

l.40 

2.00 

3.00 

1.40 

1.40 

5.80 

5.00 

6.20 

6.80 

7.80 

6.80 

6.60 

6.40 

6.80 

6.80 

56.GO 
77.40 
78.80 

207.60 

51.60 

lzmir ahkamı ıahıiye •ulh hukuk 
mahkeme•İnden: 

İzmirin birinci sultan;ye mahallesi, 
nin Eşrefpaşa caddesinde 23 numa
ı ada mukim iken ölen Mehmed oğlu 
Hüsnü Aymeryemin alacak ve borç
luları ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde alacak ve borçlarını kayıt et
tirmeleri lüzumu ve hu müddet geç
tikten sonra vaki olacak müracaatın 
nazara alınmıyacağı ilan olunur. 

Ege Mıntakası kuru meyve ih
racatçıları birliğinden : 
Statümüzün l 3 neti maddesi mucibince birliğimizin fevkalade umumi 

hey'et toplantısı 20-2-941 perşembe günü saat 16,30 da İzmir ticaret ve 
sanayi odası salonunda yapılacaktır. 

Birliğimize kayıtlı azaların teşrifleri ı ica olunur. 

Ruzname 
Saçlarınızı 

Dökülmekten ve kepeklerden 
kurtarmak, cildinize tabii la· 
ravetini iade etmek iatiyorunı:ı 

1 - ~müzün 12 nci maddesinde yapılacak tadilat 455 

SEBORİN 
lzmir hububat, Bakliyat ve yağh 

tohumlar ihracatçlları birliğinden 
Kullanınız. Memnun olacakıınL'I 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 1 

Statümüzün 13 neti maddesi mucibince birliğimizin fevkalade umumi 
hey'et toplanü'ı 21-2-941 cuma günü saat 16,30 da izmir ticaret ve sa
yi odası salonunda yapılacaktır. 

Birliğimize ka)'ltlı azaların teşrifleri ı ica olunur. 

Kemeraltı - İzmir Ruzname 
• 1496 

• 1497 

• 1498 

> 1499 

• 1503 

• 1604 

• 1505 

• 1506 

• 1507 

• 1508 

• 1509 

• 1510 

• 1511 

• 1512 

• 1514 

• 1515 

• 1522 

• 1523 

• 1524 

• 1525 

• 1526 

• 1527 

• 1532 
• 1535 

• 1536 

• 1537 

• 1538 

• 1539 

• 1540 

• 1541 

• 1542 

• 1543 

> 1544 

• 1545 

• 1546 

• 1547 

• 1548 

• 1549 

• 1550 

• 1551 

• 1562 

> 1553 

) 1554 

- 1 Statümüzün 12 nci 
Salhane M. Halilrifat paşa caddesi 1727 ·135 
ada, 15 parsel 762 1112. 443 
Salhane 111. En veriye sokak 1727 ada, 23 157 
par•el, 145 M2. 
Salhane Mah. İslahane cad. 1727 ada, 2 
parsel, 3676 llf2. 
Salhane mah. İslahııne cad. 1727 ada, 3 
parsel, 11283.50 M2. 
İkinci Karantina mah. Fethiye ve Naz
mi ye 206 ıncı sokak 1762 ada, 3 parsel, 
174.50 M2. 
İkinci karantina mah. Fethiye ve Naz
miye 206 ıncı so. 1762 ada, 2 par. 156 M2. 
İldnci karantina mah. Fethiye ve Nazmi 
miye 206 ıncı so. 1762 ada, 4 parsel, 
198.25 M2. 
İkinci karantina mah. Fethiye ve Naı
miye 206 ıncı sokak. 1762 ada, 5 parsel 
225 M2. 
İkinci karantina Kay:;eri, Fethiye yeni 
206 no. lu so. 1762 ada, 7 par. 268.50 M2. 
İkinci karantina Kayseri, Nazmiye yeni 
206 no lu. so. 1762 ada, 6 par. 284.75 M2. 
İldnci karantina mah. Fethiye, Nazmiye 
yeni 206 no. lu so. 1762 ada, 1 parsel 
148 M2. 
Üçüncü karataş İslahane arkası 276 ıncı 
so. 669 ada, 6 parsel, 79 M2. 

104 

106 

6 

6 

6 

6 

3 

6 

5 

5 

madd~sinde yapılacak tadilat. 

• 152.00 

145 • 7.00 

Tarla 60.00 

120.00 

Arsa 17.00 

• 16.00 

• 20.00 

• 11.00 

• 13.00 

• 14.00 

• 15.00 

• 16.00 

• 16.00 Üçüncü karataş İslilhane arkası 276 ıncı 
sokak 669 ada, 7 parsel, 105 M2. 
Salhane mah. Halilrifat paşa cad. 683 
ada, 1 parsel, 817 M2. 

330 
346 

- 306 • 163.00 

Salhane mah. Orhaniye yeni 274 iincü 
sokak 689 ada, 5 parsel 92 M2. 
Salhane mah. Duygu sokak. 691 ada, 8 
parsel, 194 M2. 
Salhane mah. İslahane sokak. 1717 ada, 
1 parsel, 204 M2. 
Salhane mah. İslahane sokak. 1717 ada, 
2 parsel, 198 M2. 
Salhane mah. İslahane caddesi 1717 ada, 
3 parsel, 212 M2. 
Salhane mah. Selamet sokak 1717 ada, 4 
parsel, 176 M2. 
Salhane nıah. Selamet sokak. 1717 ada, 
5 parsel, 199 M2. 
Salhane mah. Selamet sokak 1717 ada, 6 
parsel, 224 M2. 
Bayraklı Taşocağı mev. 969.86 M2. 
Salhane mah. İslahane cad. 1718 ada, 2 
parsel, 131 M2. 
Salhane mah. İslahane sokak 1718 ada, 
3 parsel, 158 M2. 
Salhane mah. İslahane sokak. 1718 ada, 
3 parsel, 131 M2. 
Salhane mah. Selamet sokak. 1718 ada, 
7 parsel, 144 M2 . 
Salhane mah. Orhaniye ve Selamet so. 
1718 ada, 5 parsel, 151 M2 . 
Salhane mah. Selamet sokak. 1718 ada, 
8 parsel, 209 M2. 
Salhane mah. Selamet sokak 1718 ada, 
6 parsel, 136 M2. 
Salhane mah. !slahane sokak 1718 ada, 
parsel, 145 M2. 
Salhane mah. İsliihane sokak, 1722 ada, 
1 parsel, 247 M2 . 
Salhane mah. İslahane sokak 1722 ada, 
2 parsel, 213 M2 . 
Salhane mah. İslahane sokak 1722 ada, 
3 parsel 200 M2 . 
Salhane mah. İslahane sokak 1722 ada, 
4 parsel, 182 M2 . 
Salhane mah. tslahane sokak 1722 ada, 
5 parsel 269 M2. 
Salhane mah. İslahane sokak 1721 ada, 
1 parsel, 356 M2. 
Sahnlae mah. İsliihane sokak 1721 ada, 
2 parsel 233.50 M2. 
Salhane mah. İslahane sokak 1721 ada, 
3 parsel, 220.50 M2. 
Salhane mah. İslahane sokak 1721 ada, 
4 parsel, 199.50 M2. 
Salhane mah. İslahane sokak. 1721 ada, 
5 parsel, 182 1112 . 
Salhane mah. İslahane sokak 1721 ada, 
6 parsel 162,50 M2. 
Salhane ınah. !sliihane sokak 1721 ada, 
7 parsel, 143 M2. 
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İzahatı yukarıda yazılı gayri nuıkullerin peşin bedelle ~atışlan 24-2-1941 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat onda ihaleleri yapılmak üzere arttırmaya konulmuştur. 

1: - İstekli olanlaı·ın hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemize yatırarak arttırmaya girme
meleri. 

2: - Müzayede sıı·asında verilen bedel, mukadder kı;>mHi geçtiği takdfrde taliplerin depozitolarını 
nishet dairesinde tezyit eylemeleri ve mühür kullananların mühürlerini noterden ta~dik 
ettirmeleri, • 8 16 



~ubat 1941 Cumartesi 

lzmir sicili ticaret memurlu-
..... 

gundan: 
li T?Prak ürünlcrj Türk an ıım şirketi) ticaı et unvaniyle lzmirde 
alınıağa çarşısındn 13 numarada her türlü ihracat v-c ithalat üzeri

ne ticari Ye sınai ve bil'umum komi. yon işleriyle iştigal etmek üzere 
~eşekkül eden !§bu ·rketin ticaret unvanı ve ~irket mukavclcnamesi 
ıl.e teşekkülünü tasdik ed~n mahkeme ilamı ticaret kanunu hükümle
tıııe !:Öre sicilin 2982 numarasın~ı knyt \'e te ·cil edildiği ilan olunur. 

1: Mukavele 
2: ilam 

İzmir sicilil ticaret memurluğu 
resmi mühriı ve 

F. Tenik imzası 

1'oprak ürünleri 11.irk Anonim şirketi 
Esas mukavt!lenamesi 

BİRİNCİ FASIL 
Teşekkül mÜ;ssisler, unv;n, ı~7;;kez, ınüddet 
--....:: ' 

l'ı l ndde ; ı _ Aşağıda imzaları yazılı mlies isler ile b.o muk~-
' elenamedeki müddetlere gösteıildiği veçhıle tertıp 
ve ihraç edilecek hisst! sahipleri arasında ı~eı"i ~a -
nunlar ve j,;u mukavelename ahkamına tevfıkr.n ıda
re olunmak üzere bir Türk anonim şirketi te;jkil et

mişlerdir 
~ladd" 2 _ Şirket mü~s;,ıisleı i i -bu e:)as mukavelenameye vazül 

imza olan, 1-200 h isse İzmirde çivi han:am ~erberza
de sokak 1 numaralı '.tanede Ahmed Kadıoglu, 
2 - 25 hisse 1zmird <;ivici hamam berber zade soka
grnda 1 numaralı h< nede Bayan Adile Kadıoğiu, 
:ı - 25 hisse izmird' çivici hamam berber zatlı! soka
ğında ı numaralı haı~ede Bn) an Şü krüye Katlıo~lu, 
4 - 50 higse Armutluda mektep sokak 75 numarada 
Asım Kadıoğhı, 

5 - 25 hisse Armutluda hamam sokak 1 numara!: ha

nede Veli üzümcü, 
6 _ 25 hisse Armulluda hamam sokak l numaralı 

hanede Bayan Fatm.ı Üzümcü, 
7 _ 50 hi~e İzmirdc çivici hamam berber zade so -
kak 1 numaralı hant..tle Nazım Kadıoğlu, 
8 _ 50 hisse 1zmird çivici hamam berber zade sokak 
ı numaralı hanede :ıuzaffcr Kadıoğlu, 
D _ 25 hisse İzmirc.o mekke yokuşunda 35 numaralı 
hanede Muammer Kadıoğlu, 
10 _ 25 hisse 1zmıtde mekke yokuşunda :~5 numa
ralı hanede Bayan S t.nrn t!t Katlıoğlu, 

3 _ ~irkctin unvam toııı ı.K ürunleri Tliı k anonim ı;il'kdi 

. olacaktır. 

4 _ .,.ir.ket aşağıda yazılı muamelüt ile iştigal etmeı~ üze-

re teşekkül etmiştir. 
Her türlü ihracat ve ithalat üzerine ticari ve :mu.i ve 

bilumum komi:.yon i,.l ri yapmaktadır. 
Şırket, yukarıda ta~ı .h oıumın maksatla doğrudan doğ-
ruya münasebattar lıuıuııım bilumum mali, ticaı i. sı~rni, 
munmcl5.tı icra ve bu muamelat ile iştigal ıed~n <lıgcr 

şirlrntlerin hi;;se sen cı .. t \ e tah\';latını mübayaa ve bu 

nevi ıı:irketler tesis edd.ıilir. . 
Nevi ve mahiyeL itibaıiyle .lşbu m.ıddede zıkrcclılcıı mu
amelattan gayrı her h.mgi Lı.lr ınuamel c. ııiıı ifası .~irkd 

için nafi goı üıdüğli takdil'de hey' eti idarenin teklıfi üze 
rine heyicti umumıye lar. fıııdan ittihazı karaı· cdi!ınl!
sine (tadıl mahiyetinde oh.n işbu kararın hükumetçe 
tt sdik edilmes.lne müternkkıhır. ) Bu :mrclle tn::.tlık 
edilen karar işbu nıul.avcienameye zc~ len ihh c olu -

l u ·. 
Şirkt::t esas mak.:;ad \"1.: ted\ ırı muamelfltı zıınnınua l.a-
nunu mahsusuna te\tıhan em\ ali gayri menku! •. tasar
ruf eder. y c bu mallaı ı.izcrıne ipotek tc.::ı:; edeboeceg. 
gibi ba:.:kalarına ait o.an mallar üzerin~ de .~ırhd le -
hine ipotek kabul edebılir. 

6 - ...,ırl~etin merkezi ızmiı· olhcal.. gerek Tüı·k;yi:! \ <.! g~
rcl. ecıklJı memleketıcriııc.ı:e !uzum gfü du.;qı.:ı mc.:ıL:,ı 
idare L .. ı·afından mcdisı umumiycyc n.zetlı.rnt.!l. ş;..ı· -
tiyle şulıelcr a~abılcl.!CK \'e kcJ·fiy~t tıc. ret veknıetme 
ıh bar \ e gazetelerle ıınn tlılcckctir. 

6 - Şırketin mtiddetı ah!ı:arnı kaııuııiyeJ·e -:c işbu e.5as mu-
kavelenamede mündcr.ç halata ve) a hcJ '-eti umum iye
ce ittıhaz: olunacak bir karara mtisteni<leıı f e::ıih veya 
temdit edilmedikç~ teessü::;U kati gtiıı i.ındcıı itib:ıı·en 

( 2G ) yirmibcş seneden ibaret olacaktır. 

iKİNCİ FASIL 
~rınaye, seı ... ~1~yt.nın s~-. et ve ş~ı aıti tt:d:yesi 

... 1-~n:ıayenin tez.t ve!~~~''.~~~- ~~~~~~-• auı.ı ---=----- - · 
t: : 7 _ ~irketiıı seı ıtıHYGSi lıchl!ri l OU 'furk lir<ı::;ı kıyınetinclc 

500 hisseye münkasım ( 50,o.oo ) elli lıin 'l'ürk lira:mı -

dan ibarettir. Bu his~eleı· mecınuuıı un i~tirası i~Lu mu

kavelenameye merbut ve onun bir ctiz-:'ü mütemmimi 

olan taahhütnamede gösterilmiş oJduğ~ere mües;:,İS
lcr tarafından tamamen taahhüt ve imza edilmiş ve 
seımayenin dörtte biri muknvelenameniu imzasında te
diye edilecektir. Hisse senetleri bedellerinin müteba
kisı şirketin ıeşe.kkülii katisinden sonra huy' eti idarenin 
tulebi üzerine derhal ve tamamen tc.diye olunacaktır. 

ladde 8 Mu · 
- A essislcr işbu muka\'elename ve merbutatı ticaret ve-

kaletine tevdi ve mezuniyeti lazmrnyı istih al ettikten 
sonra evrak ve vesaiki Ifizimeyi salfıhiyettar ticaret 
mahkemesine ibra.z \'e tevdi edf'rek teşekkülü ~İl ket 
hakkında i "hsa ı edilecek karar üzerine tscil \'~ ilan 
muamelatı . iyfa ettirecektir. Şirketin işe lıa~lama 
tarihi sicilı ticaretııı tescil ve ilanından itibaren baş -

ı lar. 
!adde 9 -Teşekkülü katiden mukaddem sermayeye mahsuben 

müe isler tarafından verilen rubu sermaye makbuz -
laıı teşekkül \'e işe başlama tarihinden itibaren azami 
iıç ay içeri inde nama muharrer senedatı muvakkate 
ile mübadele olunacakt1r. Rılfıhare tah•:i l olunan baş
ka taksitler işbu muvakkat scnedat üzerine kayt olu-

j 

(ANADOLU) 

nacak ve bu suretle taahhüt edilen sermaye tak::-itleri 
tamam olunca hissedarlara muh::ırı-er hisse ~enetleı·i 

\'erilecektir. Hi.s~ e senetlerinin koçanlı bir defterden 
kesilmesi ve üzerle rinde sıra numarası ve şirketin mührü 

resmisi ve şirketiıı ııumıııa vaziülimzaya mevzu sala -
hiyet sahiplerinin imzası \'e şirketin unrnnı ile teş k
kül ve ilan tarihi ve sermayesinin miktarı ile hisse se
ııetlerinin nevi ve miktarını göstermek mecburıdiı-. 
(M celisi idaı e lüzum gördüğü taktirde Ledellcri ta
mamen ödenmşi hisse senetlerinin mecmuu nisbetinde 
hissedarlara te,·zi eclilmek ilzere hisse "eııedi ihdas 
edebilir. ) Hisse senetleri temettü hisselerinin tediye
si sırasında ke~ilecek koponJarını da ihtiva edecektir. 
Bilumum his,;e senetlerinin numuneleri ihraç edılmez
den mukacldem tasdik edilmek üzere ticaret vekaletine 
tfvdi edilir. 

Madde 1 O - Hisse senetleri şirket nazaıında gayri kabili tevzidir. 
Şirket he r hisse içlı1 bir sahip tanır. Hisse senetlerinin 
müteaddit sahipleri bulunduğu takdirde şirkete karşı 
haklarını ancak müşterek bir mümessil \'asıtasiyle i~ti
mal edebilirler. nu mümessil şirket nnzarıııda mezkur 
hisse senedinin saryibi addolunur. Hisse senedinin hak
kı intifaına sahip olanlarla miilkiyetine sahip olanlar 
da ayrı ayrı eşhas oicluğu takdirde hunlar da ~irkete 
karşı olan haklarını kezalik müşterek l>ir mümes~il va
sıt:ısiylc i:-:ıtimat edeceklerdir. Aı alarmda itilaf edeme
dikleri takdirde gerek yapılacak tebliğat ve gerek iç
timaı umumiyeler~le hazır bulunarak reye iştirak için 
şirket yalnız intifa sahipleri11i ve bunlar müteaddit ise 
tayin edecekleri milme ı:ıili tanır. 

:.\Iadde 11 - Hissedarlar m1cak malik olduklaı ı his•e senetlerinin 
bedel miktarınca me ulcliirl •r. Binaenaleyh hini taah 
hüt \'C imzarla kabul c'tmiş oldukları nakti taahhütler 

miktarından fazla bir ınesu1iyet tahmil edilmez. 
Madde 12 - Bir hi..;se ~enedine nıalikiyet işbu esa- mukavelename 

Madde :13 

münderecatına ve hey'eti unnınü.rc kararlanııa muva
fakatı tazammun eder. Hissei terncttli ile ihtiy:ü akçesi 
üzerindeki muhtemel hak ela dnhil olduğu halde bit his
se senedinin bilumum hukuk \'e vecailıi o hi-:ı..;e senedi 
nin sahihine aittir. Bir hissecl:.ı.rııı varis \'eya dayin !eri 
hiç bir vesile ile ~irket emv:ıl ve emlflkini tahtı hacze 
vazını talep edemez. Şirketin umuru idaresine müda
hale dahi edemez. 1-tifai hukuk için .,irketin muhasebe 
defteri ile hey'eti umumiye kararlarını kabule mecbur
dur. 

- Hey' eti umumiye kaı ariylc temettü atı safiyeden veya 
fevkalfıde ihtiyat akçesinden ayrılacak bir miktar para 
ile bir k1ı>ım hisse seneclatınııı tedricen itfası caizdir. Bu 
takdirde hisse senedntı iptnl edilen hiı; ·edarlara birer 
intifa «juisans~ :senedi \'erilir. Bu senedlcrin birmd hi:;_ 
se temettüden istifade hnkl:ırı yoktul'. Yalnız ikinci te-
mettlic iştiı ak ederler. 

~!adde 1·1 - İşbu e-as mukave!enanıenin 51 nci mn<lde::>i mucibince 
içtima edecek olun his ·edaraıı he.\ "eti umumiyesi şirket 
sermayesini yeniden hisse senetleri çıkıırmak suretiyle 
bir veya bir kaç defa tezit etmiyc selfıhiyettardır. An -
cıık bidayetteki teşekkül sermayesinin tamamı öden -
me<likçc tezidi :;erınnycyc knrar ' 'erilemez. Tezidi ser
mııyeye karar verildigi zamnn 1.ezit edilen kısmın ta. -
mameıı taahhtit ve imza altına almmasnıa ve rubu veya 
fazlasının t::ıh.;i! olunma ına müteallik munrnehltın ic
ra edildiğini natık V(?snikin meclisi idare ve mürakip
ler taraflıldan müşterek bir beyanname ile ticaret ve
kfıletıne tevdi ed ılmesi lazımdır. ·Ticaret \' ekaletince 
Lıu ınuamelüt tasdik edildigi takdirde u:sulcn te--:.:il \'C 

ililıı oluııur. 

IIl'y'eti umumiye yeniden ihraç olunacak hisse seneda-
tmın ihraç ~craitin i ve mecJi.;:i idareye lazım gel~n :m

ı:.ıh yeti \ er.r. ':.. u kadar ki bu ihraç edilen hisse .-:;cnet
!er ni a.mak hakkı ruchanı e ki his:se sahıplerinc lıı
rıncı derecede almak hakkı bahşed lmekle beraber 
h .. kkı rüçhanın ne gibi şerait altında ve ne kadar müd
det zarfında \ c ne şek.ide istimal olunacağı da tahtı 
k:uara almak hey'eti umumiyenin \'ezaifindendir. 

, .\la'- ~ · 15 - Hey' eti umumiyeııin karari) ıe :scrma) e tenkis dalıı 
t:.dilelJiıir. Bu tenkis şirket eshmıııııdaıı bır kısmıııın mli. 
lı :\\'aa edileı·0k itfası ile yapıhr. 

1 

1 

.. üadtı... 

.\1adtle 

:\I ııdde 

ı r, -::immayl.!nın terıkisı hakkındaki kaı·:ırm ıbra!lı iı;in 

'\ uku bulan ıhtara ragnıen iki sene zarfında iad~ etl!,
ını_ven hisse senedntı ,ptnl c hiı:t:::;c sahıbiniıı hukuKu ıs
kı.ıt edilir. Bu cihet dahi ilaııutta tasrıh edilmi~ bulumı
caktır. Sermuyenın tenkisi halinde olunacak muamele
nin hitamında keyfiyet sicilı t carctçc tc.:;cil \ 'C ilfın ett:
rııir. 

1 i - Sermayenin tenkis muamelesi her hisse hakkında si
ya.nen olacaktır. Tlnkısi sermaye hakkındaki he) 'etı 
umumiy~ kararı' esaikıyle birlıkte Ticaret Ye kal etme 
liildiril ecekt.r. Vekaletin tasdikinden sonra te~ciJ \ e 
!lan olunacaktır. Ve te:scil \C iıandan sonra şirketin c.,;
luqı matlubu alacaklarını kaydettirmek üzere gazete
lerle üç defa ilan edilmek suretiyle daYet olunur. \ e 
Lıundan başka ~irkel<;ı' malum olan dayiıılere nvrıcn 
taı.hhlitlü mcktuplıı daHtnamelcr gön ı] erilir. Son il:iıı 

t:ırihi nden evvel alacaklı olduklnrı miitehakkak buıu
nrııı dnynler:n alacakları talepleri halinde ifa' e diğer 
!.>ir surette temin olunur. Son ilfm tarihinden \"e müra
cant etmi~ olan eshabı mat'ubun alacakları tes\'1)' e 't 
t~min edildiği tarihten itilrnren bir ~ene murur ~tme
ıt:kçe sermaye11in tenk·.1 h ıkkındaki karar net!cc"! 
olarak lıi.:;scdarlara tecllyat icra olunamaz. Hi:sedar
i:ı.nn henüz ifa etnıenıiş ilduklrırı taahhüclatın adem! 
ıcra~ı suretiyle .sermayenin tenkisi halinde dahi işbu 
:.hkam cari olacaktır. 

1 8 -- Şirket hi!'Se senedatının ve ihraç edilen tahYiHUmın 
zivaı halinde me\'zuatı k{lnııııiy.e dairesinde hnn•ket 

olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
-. w uc .... ~-.aa"W"t•,.~~ 

Meclisi idarenin su .. eti teşekkü l ve vezaifi ve 

Madde 

şırketin i"'aresi 
l!) -- Şirketin 'umuru h"ssednrlar arasından hey'eti umumi

y •• ce intihap olunacak a~gari üç azami beş azadan mu
rekkep bir mecli i idare tarafından i<lare olunur. llk 

- Devam ede~k -

SAHiFE. 1 

Türkiye Pa amut .i racatçı
la ı bi liği en: 
Statümüzün 12 nci maddesi mucibince birliğimizin adi umumt 

hey'et toplan+Jsı 21-2-941 cuma günü sa::ıt 17.30 da izmir ticarE>t 
ve sannyi oda ·ı 0 alonunda yapılacaktır. 

Birliğimize kayıtlı azaların teşrifleri rica olunur. 

zn me 
1 - 1da.re hey'eti ve mürnkip raporlarınııı okunması 
2 - !.l40 bl!i.ııçosunun tasdiki ve idare hey'€tinin ibrası. 
3 - 94 ı bütçesinin tasdikL 
4 - İdare hey'eti ve mürakip seçimi. 

456 

Tü t ihracatçıları 
e • • 

Statümüzün 13 neti maddesi mucibince birliğimizin fe\'kalade umumi 
hey' et toplantısı 21-2-941 cuma günü aat l 7 de izmir ticaret ve sa
nayi odası salonunda yapılacaktır. 

Birliğimize kayıtlı azaların teşrifleri rica olunur. 

Ruzname 
1 - Statümüzün 12 nci maddesinde yapılacak tadilat . 451 -------___ ,,_ ____ -------,------~· 

Tür 'ige zcgtingağı c ebati gağlar ihracat
çılaı ı birliğin en : 
Statümiizü11 13 ncü maddesi mucibınce birliğimizin fevkalade umumi 

hey'ct toplnıı'tı5;ı 20-2-941 perşembe günü saat 17.30 da izmir !icaret 
ve sanayi o1n.::ı salonunda yapılacaktır. 

Birliğimize kayıtlı azaların teşrifleri rica olunur. 

Ruz nam 
1 - Statümüzün 12 nci maddesinde ya ılacak tadilat. 450 

Garü-iifa-uRUeri canlı hagvan ihracatçıları 
birliüiı ~en: 
St:ıtiimüzün 13 ııcü maddesi mucibince birliğimizin fevkalade umumi 

hey'eti toplantısı 22-2-941 cumartesi günü saat 10,30 da izmir ticaret 
ve sanayi odası salonunda yap1lacaktır. 

Birliğimize kayıtlı azaların teşrifleri ı ica olunur. 

Ruzname 
1 - Statümüzün 12 11ci maddesinde yapılacak tadilat. -- 452 

Garp Vİ ayetleri canh hayvan ih-
racatçıları birliğinden: 

Statiimüziin 12 nci maddesi mucibince birliğimizin adi unrnm} 
hey' et topltlntısı 2'2-2-~41 c•ıma~-tesi günu saat l O da iz mir ticaret 
ve sanayi odru:ı c::alonunda yapılacaktır. 

Birliğimize kayıtlı azaların teşrifleri rica olunur. 

Ruzname 
1 - İdare hej- 'eti ve mürakip raporlarının okunma:sı 
2 91Q blfmçocıunuıı tasdiki n• idnr hey'<.>tinin ibrası. 
3 - 9 :ı bilt.çesiniıı tasdiki. 
4 - İdare hey'eti ve müra!kip seçimi. 

459 

ıiliiıU~atba~at ve uıiOiiloliniıRr ih--
racatçharı birlr'inde : 
Statümüzün 12 nci mndded mucibince birliğimizin fldi 

hey't>t toplantısı 21-2-9'11 cuma gunu saat 16 da izmir 
ve sanayi odru:ı Qaloııuncla yapılacaktır. 

Birliğimize kayıtlı azaların teşrifleri ı ica olunur. 

Ruz ame 
1 - İdare he) 'eti ve miiraldp raporlarının okunması 
2 - 9 rn bli'nço unun tasdiki ve idare hey' etinin ibrası. 
:~ - 941 bütçe.:iııin tasdiki. 
4 - İdare hey .eti ve miirakip seçimi. 

1ın111mj 

ticaret 

Ege ta sı kuru meyve ih 
rac tçıları birliğinden= 
~tı.tüıniızi.ın 12 nci maddesi mucibince birliğimizin adi umumt 

hey'et toplantısı 20-2-941 perşembe gü11ü snnt 16 da izmir ticaret 
ve sanayi odası salonunda yapılacakt1r. 

Birliğimize kayıtlı azaların teşrifleri rica olunur. 

Ruzname 
1 - İdare hcy'eti ve mürai.ip raporlarının okunması 
2 - 940 bHinçosunun tasdiki ve idaı'C hey'.etinin ibrası. 
3 - 941 bütçe:;inin ta ·diki. 
4 - İdare hey'eti ve mürakip seçimi. 

460 

Türkiye zeytinyağı ve nebati yağ 
lar ihracatçdarı birf ğinden 
Statlimüziin 12 nci mnddeı;i mudhincc birliğimizin adi umum? 

hey'et toplantısı 20-2-941 pc:rş"mb~ günü saat 17 ele iz.mir ' ticaı et 
ve sanavi oda,ı salonunda yapılacaktır. 

Eirliğlmize kayıtlı azalaı ın teşrifleri ı icn ol un ur. 

Ruzname 
ı - 1<lare he) 'eti ve mürakjp raporlarının okunma~ı 
2 - 940 bHlnçosunun tasdiki ve idare hey'etinin ibrası. 
3 - 941 bütçesinin ta. diki. 
4 - İdare hey'eti ve mürakip seçimi. 

461 ____. . .,,.....,_...,..-=m:.r..,..,_..,_,__,..,.,_,_. __ _....., ______ .,. ____ ...,, ______ .,,. 

lzmi amuk Ihr catçıları 
b·rliğinden: 
Statümüzün 12 nci maddesi mucibiııee birliğimizin fıcli 

pey»ct topJantısı 20-2-941 perşembe günü saat 18 de izmir 
\'e sanayi oda ı salonunda yapılacaktır. 

Birliğimize kayıtlı azaların teşrifleri ı icn olunur. 

Ruzname 
1 - İdare hey'eti ve mürakip raporlarının okµnması 
2 - 940 bJançosunun tasdiki ve idare hey'.etinin ibrası. 
3 - 941 bütçesinin t~sdiki. 
21 - İdare hey'eti ve mürakip seçimi. 

umum: 
ticaret 

451 
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Bir lngiliz tayyare gemisi Ingiltere - Italya nıüzake-aş vekil 
Hollanda Hindistanına 
gideceğine Almanlara 

iltihak ediyor 
Londı·a, 7 (A.A.) Hollandn 

Hindistnnında hu:msi b.r vazife ahrn 
e ki Hollnnda Başvekili Yungler De 
Gibi<', Alman isgnlincle bulunan Hol
landa toprakların;ı gitmek iizere 
Lizbonclan hareket etmiştir. 

Bu hu~u<rtn Hollanda maknmln
rıncn Londrada neJrcdilen bir tebliğ
de, bu hareket nefretle takb h edH
mekte, mü terek düşmana karşı so
nuna kndnr mücadele hl'lkkındaki 
knt'i karar teyid edilmektodir. 

---x---
Naınora, San Frdnsis .. 

koya vasıl oldu 
San Frnnsisko. 7 (A.A.) - Japon

yanın yeni Amerika elçisi Am!rnl 
Namcrn, San Fran bkoyn gelm şbr. 

lskenderiyede relerinden neler bekie-
Londra, 7 (A.A.) - Röyter: ne bilir? 
İlb. triuı; tayyare gemisi İskende- B t f 1 • s h"f d · } · t• B · · b" .. d - aı arıı ı ncı 1 ,. e-

rı~ cye ge mış ır. u gemınm ır mu - ~ii t k i . h'"kA •. 
ıl •t Mnlt .. da kaldığı hntırlnrdadır. Bu11 ;ateettıeebı've ~.vıçkre ukumetının vek. . r muza ere apıaı nçma 
dnn v\·el muhtclıf çarpışmafo.rdn ha- pekala kifayet ederdi. 
:;, rn ugrıyan bu gemi mürettehatın- İtalya Kont Volpiyi lngiltereye 
dnn 50 kişi ölmüştür. Gemide 20 tny- göndermekle şimdiden yapmayı ta -
varl' tahrip edilmiştir. snvvur ettı"ği. bazı daha mühim mü

zakerelere hır kapı mı açmal< isti ----o---
Silahlı geınilerle düşü

rülen tayyareler 

yor? Habeşistandaki İtalyan nilele-

1 
rinin tahliyesi meselesi bu mühim 
müzakereleri herkesten saklnmRk 
için ileri sürülen aleliide bir mııske
ll'l10 dir? .. 

INGIL TEREYE 
YARDIM 

Albay L indberg aley h
darlık yapmakta devam 

ediyor 

Tadil teklifi 
145 ŞE KARŞ I 206 REYLE 

REDDEDiLDi 

JAPONYA 
Amerikaua karşı 
hazırıanıuor 

Hollanda Hindistanında
ki faaliyeti bunu 

gösteriyor 1..ondra, 7 (A.A.) - Bahriyt') na
zırı Aleksnndr Avnm kamara!'>ında 
beyanatta bulunarak harbin iptidn
"ındnn 4 subat tarihine kadar silah
lı gemiler tarafından 26 düşman 
~ayyares·n:n dilşürüldüğOnii ııöyle-

Kimbilir yalnız geceler değil za
mnnlnr dn gebedir, yarının ne doğu-
racağını •'°mdiden kimse tahmin ede- \'nşington, 7 (A.A.) - Aynn ha- Nevyork, 7 (A.A.) - Tas: 
mez. . riciye encümeni, İngiltereye harp Unayted Pres, japon harp gemi-

1i~tır. 15 tayyare ınuhteme1 olarak 
uhrıp eclilmis, 70 tayyare dl' hasn

rn uğratılmıştır. 
----·~----

HAMDt NÜZHET CANÇAR ! malzemesi kiralanması hususundaki ler;nin Siyam nehrinin ağzına de-
/ ngiftere ! Iayiha münnscbetiyle Albay Lind- mirlediğini bildirmektedir. Bankok 

bergi dinlemiştir. Lindberg, kanu- bu nehir üzerindedir. Bu vazı~·et, 
-B~tarafı J nci SRhifedt'- nun aleyhinde bulunmuş, Amı:rika- japonyanın Fransız _ Siyam ihtilüfı-

Kupcr beyanatla bulunarak, keneli ne- nın dnha şimdiden hava kuvvetle- na t:wa8sutu mukabilinde kendisine 
znrctinin, matbuatın idar<:>si hususıın- rindeıı büyük bir kısmını haric~ sev- Siyamda üsler verilmesiyle alfıka. G Vayvel dn hiiyük rol oynıyncağını söylemiş ve kettiğini söylemiştir. dsırdır. 

• Alman propagımdn~ından bahis ile de- Vnşinglon, 7 (A.A.) - Müme~sil- Nevyork, 7 (A.A.) - Tas ajansı 

Son Dakika 

LAVAL 
Mareşal Petene ültima; 

tom mu gönderdi ? 
~ 

Nevyork, 7 (A.A.) - (NcvYor. 
Taymis) gazetesinin Berlin muhııbirı· 
ne göre; Lavalın mareşal Petene ysır 
mış olduğu tekliflerin bir Ultimato~ 
mahiyetinde olduğu zannedilmr.kt~ıı· 
Bu teklifler kabul edilmiş olsaydı. ~· 
vnl başvekiilete gelecek ve biiyük ı:ıılP" 
hiyctlerc sahip olacaktı. 

Be dinde; Lavalın hakikaten Vişİ>l 
gitmek tasavvurunda mıdır? Yoks' 
Pnriste bir hükümet mi kurmuk isti· 
yor? Sualleri sorulmaküıdır. _______________________ __.., 

A. Kamarasında Mumaileyh beyanatında, Japon
ya - Amerika arasında mu-gl hane • li
rette halfodilemiyecek hiç bir me~e
le yoktur, demistir. 

Tayyare ile Kenyaya mi t" k". ler meclisi, ynrdım lfı.yihasının e~as lıildiriyor: _ 
ş ır ı · .. metnini de{(ştirmek hususundaki Assosyetid Prese göre japonyada- - Bat tarafı 1 inci aah ilede-""' 

gitti ·~· Alman propagandasının nufuz teklifi 145 reyr. karşı 206 reyle red ki merk~zi Hollanda murahhası ile hizmetler için milli masrafların hal& 

M 
·ız .. k d / . . l ettıgı memleketlere nazar ntnrsak, b!I- .etmiştir. japon makamları arasında yeniden ''l''nde tnkı·ı"ben 12,5 mı·ı,·on st"~Jifıt. 
z etler, en i erznz Mndıid, 7 (A.A.) - ugiliz Şark h k 

6

' .; ~ orduları Başkumandanı general assa Amerikadaki neticeye bakacak /stanbulda sahte Pasa- rnüza ·erelere başlanmıştır. baliğ olduğunu bildirmistir. l\lilh tJI 

11ıutlaka toplamaltdır Vayvelin, • on günlerde Kenyayı zi. olursak, Alman itibarının ne deL"~cc su 1'1arruf ilk yılı zarfında bir milynr 4oO 
- Ba~tarafı 3 üncü sahifede - ar<'t ettiği'°<> orada kısa bir rniiddet kut ettiğini kolayca görürüz. Göbel- porila iki Alman /s tan bulda un /iatleri milyon sterling~ baliğ olmuş ve haıeı: 

h 
kaldığı ifşa edilmektedir. !!İn, mühim bir vekfına baliğ olan pro- yakalandı haftada vasati olarak 26 mil,·on ster· 

ra at ett rmek, çocuklarına ıkıntı General. tnyyare ile seyalı.ıt et- p:ıg:ındn mc•Jluğıarını geniş mikyasta İstanbul. 7 (Tele~onln) - Unun J 

yüzü göstermemek yolundadır. Mn- miş Ve Na'\•robide umumi valinin ika . f t ·~. . l İstanbul, 7 (Telefonla) - Şmit ve beher çuvalına on lıra altmış kurus ling üzerinden cereyan etmektcdir: •. t 

Cern 
" sergu··ze«t 

0
rzusu a"1°m kuv .; ısra e tıgım an arız. · f' t k t · Ek y • b ·· , .. h'"k. t· r1· t hlı" ·" ' " ... ' ,, ' - metgfıhında verilen ziyafette hazır ·. · . Mıkail adlarında iki Alman, sahte pa- ı a onmuş ur. megın eh er kı- nazır, u ume ın en asyon e 

vet, milcadelt> gibi mertçe kıymet- Hızım basıi olan propaganda metocl. .. tl 1 l .. . . . Josunn da on para zam yapılacaktır. si başgösterdiği takdirde buna J<!lr~· 
lerir . kları verildıği müddetçC' ka- '>ulunmuştur. !arımız. Almanları muhaklrnk vene- :-ı.ıpor ara Jugun şehrımıze gelmış ve ----- 9· 
d B d 

· A ·k d · d h l k ı k t k.f d"I · koymak için her türlü tedbiri ahtı· 
m .emel ve ideallerin" hiç diyecek an O) merl a an ccktir. er a ya ·a anara ev ·ı e ı mışlir. te~ 

yoktur. Zaten medeniyet, bu iki ne\ i l)nf Kuı>nr 
1
., el\· u·· ·~ . . . Almnrılar. üçüncü cezn mahkt'mesinde Tepede len ln t~rcd<lü<l etmiye~ğini bildirdik 

l
.d ı d k · gelecek " · .t • o m es::;esesınm ış- .. . sonra su iki tahsisat talebinı· tevdi er 

en arasın a "i muvazene saye. m- birliği siyasetini takdirle rndetmıs, gorOlen muhakemelerınde, pasaport- - Ba• tarafı 1 inci u.hifed e - .. 
de yaşar. Erkeklerin temsil ettiği ta- İstanbul, 7 (Telefonla) - lstanbul d . • larını Belgradda U'-"<l d kla ·ı· rrosl•H•'\.'a'\·•ı ı"ltı"ca etmektedı"r·l"r. lem iştir: sı rafın ıstibdadı ne kadar fena :sc ka- rn yo miiessesesine iki müşavir tnyi- · " ur u rını 1 ı- ,., ... ... .; • " · rnmva.\ lnrı için dövizle Amerikndıııı · k d rnf etmicılerdir Londra, 7 (A.A.) - Diin ak.s,nm 1 - Mali senenin sonuna, yan:ıliı 1• 
dm istibdadı ) üzünden muvazene.- nıne ·nrar ver iğini ilave eylemiştir. !ı' • 

Bnnd
' · ı· ·1 esı· ıe knr"r "erı"lmı·" ------ ------- - rad\.·ocla komı-:nn Y.unan so'"zcu··s. u··, mnrta kadar harp masraflarını .k 

nin yıkılması da o kadar fenad1r. Er- •1J ge ırı m · 1 " <• y ,,. Nazır demiştir ki: B J " 

k ki rt 1 
- hA k" , 

1 
ingazi harp vaziyeti hnkkında demiştir ki: lnmak üzere 600 milyon sterling. .~ 

e · er o a ıga a ım o.ur arsa in- r. - Bu müşavirlerden biri nmlını·ı ç b · .. t l l ·~ 
1 k h t dd 

- arşan a gtinu, ta yan ar mer- 2 - Bir nisanda başlı.van "'elet~ 
san ı arp en "" şı etten baş kal- T.u··c~orları "'"'Ogan ka- "ivaset, bilhassa dahı"lAı sı·\.·as"'t ı·.ıe me." . -B.•ı tarafı l nci a&hifede - k böl . d t ki l k r. ı I{ d l h~k 1 l k l i ı.. .... .; .; " - " l kted ·ez gesın e an . ar ve zırh ı ·am- ma!Aı sene ı'çı·n bı"r mı·ı\·ar s•~ı·Jı"ncr. 
c ıramaz. a m nr a ·ım o ursa ü s l ı k d·- . - } : < ırme ır. 1 1 k "dd •1· k b"I b" h LÇ b "ht' t dd. b 

1 
B d l k l d gu o aca ·, ıgerı munhnsıran ıarı- .. . yon ar a ço şı N ı mu a ı ır U- • j=· 

J ıyacı Ve ere ı aş n'r. ütiin iş, lll ar ya a an l ci sivasetle nlnkadar olacaktır. Dun- Lo_ ndra, 7 (A . .A.) - Ro_yter llJllil- cum yapmışlarsa da bu hllcum püs - Nazır, :"ıözlerine şöyle devam ctııl' 
aradaki muvaz.eneyj iyi kurmaktır. - J ~> - l ti k 1 t · 

D İstanbul 7 (Telefonla) 
l\[u1

1 1 
· t"hb t t· d 

1 
sı, ımparator uk kuvve en tarafın- ·ürtii müştür. Düşmanın altı tankı , ır: _J 

ünyada pek çok şeyler değ:sebi- · • - 1
' - ar, ıs ı ara nezarc ın e ça ışan su- . . ·r .. 

1 

lir. Faknt medenı"•,.etı·n kadııı .. ,, er- telif yerlerden İstanbula gelen tu.·.c- 1 1 
d .1 k ı· dan zaptedılen Bingazı hakkında şu 4 kamyonu tahrip edilmiştir. Düşma- - Bu tahsisai verildiği tru<di 

J • ., Jny ar nn seçı ece·, neznre 111 mura- 1 ~ t . rıın ı"ı1ı:ı·ınca ,. mal · t · · '\'t" 

k k 
"d carhrı dolandıran 31 kndın bugun ma uma ı ver or · • .e zemece :rnyıa ı içınde bulundug-umuz mali '-

0

ıl içııı rJ 
·e ı ealleri arnsındnki tam muva- • .. k 1·~ • d k ı kl d JI · • .. ıv : k f 1 1 J mevdan ık 

1 
nbıt aucsın e ·a aca ar ır. arıcı muşa- B" . · . . ço · az a o muştur. Hücuma kuman. rilen tahsi!"at ,-ek·'\nu 3 mı'Jvar S 

zeneyc ve karşılıklı saygıya dayan- .; a ç a~ mış ve ~ . n~a ya- \,. ··ı"' · a· ı B ı· ıngazı, mareşal Graçyanının son da eden ltal•.·an subayı o"lmu··ştt'ı"ı·. _, J u J a«· 

d 
~ , kalnnnrnk \dlı~·eve vcrılmıstı- ııı ge, şım Hen uzun zaman _r ı:1 • . . .. . -• ·1 b '""'" ıgı esas hiç bir zaman değişm;yc- ~ .; • ' ' · · ""f th . d "f .. .. 

1 
ıstıhkamı ve bu mıntakanın en muhım Çarşanba günkü harekat. sn:vanı mı yona aliğ olacaktır. Günlük 

1

". 

cektir. j x 7'; nrc anemız e vazı e gormuş o :rn . .. . . . . . .. . • • fi b" ed k" pıı~ müstcş K" p t .k t . d"' . üssu ıch. Bıngazının nufusu 35 hın ka- memnuniyet bir şekild~ lehimize in- ra arımızın ır sen en beri i ı Almanyanın harb" hazırlandığını /ngilterede ar om a rı ayın e ı.mış- d d B d 11.ı lt y ı l ı kişaf eylemiQtir. tinden fazlasına balig- oldug-u gibi,.! . ., 
bilmi~·en var mıydı? 1934 sene.imdeıı tir. nr ır. ura n .u a ız, unan ı, ta - " • v· .; B f ı · b:~ d v h ı· d n· · •~ · Sözcü beyanatını şöyle bitirmi~tir: çen ilkteşrinde tahsı·~at ı·stcdıgı 
beri Almanya silahlanma mak-;adiy- - aı.tar~ ı ncı aa ~e e :- Nuzır sözlerine şu suretle devam .;an ve .ra ucı var ır. ıngazı ı.çmız y " ,,_ 

1 
· ı Kr·ıl ve kraJırPnın sevahatler vaktıv l · t' v · · ı b. h" a· t · d · · - eniden havalar iyileşmeğe zamandan beri de her gün bir }Jıı~~· 

e yırmi mi yar dolnr sarf etmiştir. ' r J ı - ey emış ır: c ıyı yapı mış ır şe ır ır. çın e ıçı- haşlayınca, biiyük mikyasta harekat 
Böyle bir para yalnız bir blöf yap- le hnber verilmemiştir. Buna rai:,rmen - Bu suretle hükumetle radyo mil- lecek suyu da vardır. Şehirde cami- vuku bulacaktır. milyon artmıştır. Artma temposıı!l 
f!lak için sokağa atılmaz. Böyle oldu-1 nz bir zaman sonrn halk krnl •:e krn- e scsesi arasındaki ahengi takviye ede- ler, bir kntolik kilisesi, bir havra ve . Mana!'ltır, 7 (A.A.) - Röyter a _ bir nisanda başlıyan önümüzdeki ııı: 
gu halde Avrupa "e Amer kayn l .·çelerini aralarında görünce kendi ceğimi ümid ediyorum. Radyonun hU- bir de manastır bulunmaktadır. Jaı1sının Arnavudluk hududundaki li yılın ilk ayları için 11e olacağını tJI 
zevklerine, eğlenceleri~e. ve rah~tla- !erini heyecanlı alkışlarla karşılamış- kumetin sözcüsü olmasını ist€miyo- Nayrobi, 7 (A.A) - Şarki Afrika muhabiri bildirivor: min edemem. rına fasıla vermemek ıçm bu g.dişu 

1
J .. k. d l I h il l i 13 t k"d" . B t ·ı· h k ti · k t::h Tepedelenin alevler i"indc oldu<ru Hnrp 1·çı·n ı"c"p edeıı •~dbı"ı·lerı· ' 

tu
A son dnkı"kava kadar goz ,,u..,dtı- tır. -ıu üm ar ar, ame e ma a c ~r ıı rum. en en ı ı severını. ence ten- ngı ız ava uvve erı ·arargu :nın .,. n .. IA: ,, . .. . ve Yunanlıların şehri çevirerek iler- ~--

lar. Ve nihayet harbin patl~m. ınn deki evlere girmiş ve halk ile görüşe- kidden daha doğru bir şey yoktur. tebliği: leyecekleri, iki günden beri ttalvan- makta tereddüd etmiyeceğiz. Ve . 
meydan verdiler. rek gösterdikleri cesaretten dolnyı Harbe zarar vermemek şartiyle, r:. 4 Şubatta cenubi Afrika hava kuv- ların mildaf aaya çekildikleri Jl'Örül- zifenin bize tahmil edebileceği her ııs, 

Bu hallerden alaca~ım1z der., şu- kendilerini tebrik eylemişlerdir. kirlerin serbestçe beyanı fay<lalııJır. vetleri İtalyan soma1isinde Beles, Gu- mektedir. Yunan kuvvetleri, 1ta1 _ muleyi iiZf!rimize almaktan korkf11
1
) 

dur: Harbin önüne geçmek ve ken- Bu sırada bir kadın krnliçeye su A k gani civarında düşman nakliye vası- yan kıtal arını şiddetle l'tkıştırmakta- cağız. 
dimizi tecavlizden korumak için do- r t "' 5 eri vaziyet t:ılarını bombardıman etmişlerdir. Di- dırlar. İsçi mebuslardan Patrik Lavre~!: 
nanma ve hava kuvveti sahibi olmak "un ı sor~uş r: . . Yağmur ve sis yüzünden şimalde • J'' 
kafi değildir. Bunlar ancak derimi- - MaJcste, harbı kazanacak mı vız.! -Baş tarafı 1 inci sahifede- ğer tayyare ~şekkülleri mutad kı:!şif m~ıharebeler fasılalarla cereyan et- istenen tahsisatlar hakkında mec ~- 1, 
zin vücudümüzde oynadığı rolü oy- Kraliç.c şu cevabı vermiştir: İngilizler on beş gün sonra burası- uçuşları yapmışlardır. mışse de, Şkumbi nehri mansabı kararı bahis mevzuu olunca iki tı•~,, 
narlar. Asıl ;ş, mert erkeklere mah- - gn~t. bundan eminim. Bundan 11111 da zaptına muvaffak olmuşlar, 4ö Londra, 7 (A.A.) - Bingazinin etrafında büyük mikyasta harekat fikir ve mütalea mevzuubahs o· 
sus sert ve haşin meziyetlere . ah ip hopimiz eminiz. ı binden fazla esir almışlardır. Bunu, 1 zaptı, Afrika ile Malta arasındaki me- "Örülmüştür. mıyaca~ını söylemiş, 
kalarak içimizi kuvvetli tutm.'.lktn- Kral, bu sözleri başiyle tasdik eder-, Tobruk iizerine harekat takip etmiş-l saf eyi _kısalt~ıştır. Bundan .. :-;onra; Atina, 

7 
(A.A.) - Dün akşamki - Mecföı zafer istiyor. Neticeyi j: 

dır İç muka\'Cm"tı· olmadık"a do.. Akd d - ı ı t ı resmi teblig- : tı·.· ··"nı·n \"asıtaları da is•ftm"si zarıı' 
• '- ı. ken, kralir-": tir. Buradakiler de (10) gün irinde tcs enıı e çoga mış o an ngı ız uzun "' . LÇ ... ' 

nanma da, hava kuvveti de bir para r- ~ ı c~lahdud topçu ve keşif foaliveti 
etmez. - Krnl ve ben hepin:zle iftihar <lu- lim olmuşlar, en az 30 bin esir ve pek mesafe bombardıman tayyareleri. Al- olmuştur.-. • dir. 

Amerikada kndınlaşmanın 
11 

l,,ti yuyoruz.:. çok harp malzemesi alınmıştır. İngi- man ve İtalyan hava meydanlarını Atina, 7 (A.A.) - Röyter nıuha. Demiştir. 
yuk bir aıameti de borca girm miz- Demiştir. · li~!er bundan. sonra bir kolla. Derne,ldaha kolay tnh~ip edebil:C:Cklerrlir. hirinin bildirdiğine göre, Yunanlıla- l\Ieclis, yekunu bir milyar 600 ıt

1 

dir. Erkek borç sevmez, yorgt1nına dıg.er kolin Bıngnzi üzerine yürümüş- Londra asken mehafılı; general •ın halen üzerine yürümekte olduk- yon srerling olan tahsisatı reye 1'"~ 
g

öre ayag-mı u· at ag- k fa d · j ı !arı Tepede len şehri kıgmen ;ı1evler z m ı, a sını ıııç Radyo gazetesi !erdir. Tobruğun sukutundan sekiz gün Vayvel kıtaatının, gösterdiği süratlc içinde "anmaktadır. maksızın kabul etmiştir. tutmağı "e mahdud bir gelirin &ıkın- l b ..,.,, .ı sıır tılarınn tahnmnıü.d' etmeg-
1
• tercı"h s· ,, . sonra Derne de 10 bin kişi ile teslim 1 < ünyayı hayret içinde ır"""tığı kaı- Atina, 7 (A.A.) _Dün akşam ncş- Parlamentonun dünkü toplantı ·~ ıy .. sı vazıyet t· 1a· B .. t ·ı · ı kf':. k ·tt•' eder. Halbuki kadın bugünü kurtar. olmuş ve böylece teslim alınanların! naa ınc e ır. u sura, esır erm sny1l· redilen emniyet nezaretinin tebliğin<' ı a mez ur ·anunun müzakeresi bı 1~ 

mak için yiikü yarına atmağı tercih - Baştarafı 2 inci sahüedt- miktarı 100 bini aşmıştır. Cenuptan ınnsma bile imkan bırakmamıştır. göre; bir düşman tayyaresi Epir 88 _ ten sonraA ~ebuslardan Loren, yar~~-
edcr. l9te bu meylin neticesi oln:ı.·ak yanın ileri hatlarcla deniz üsle1 i var- Bingrızi istikametinde ilerlCYl?Jl lrıgi- * hillerinde muvaffakıyet.cıizce- bir vel kanunu layıhası dolayısiyle Amer ·t 
bugün her Amerikalı aile borç için- dı. F:a~~n sahill:ri el.ine geçince bu lizler de durmadan bir kaç yiiz kilo- Milli piyan kenliyi bombardıman etmiştir. · • \"a derin minnettarlık hislerini bild

1

' 

dedir. Amer ka hiıkfimeti boğazın.ı uslerı Bıskaya korf ezıne kadar olan 1 • • go miş, bu hislere bütün meclisin iştır9 
kadar borca girm:ştir. Bu brırçlar kı ım' ara nakletmiştir. Fransanın AI-1 met~e knteltı~ten sonra - bılhnssa son -BMtıırafı J nci Sahife e--
yuzünden vakit vakit buhranlar koıl- manya <•linc geçmesi, denizaltı har-ı 2 gunde 90 kılometrc yol alarak - cc- · t• K"zan"n nu ,, . ı b"ıldı"rı·- Almanya Fransayı eylediğini söylemiştir. . . .. . . . . . . . . mış ır. .. ... m .. ı a arı tuğu gibi, herkes: cÇöküntü n z:ı- mı guçl"ştırmıştır. Ancak buraların nup )olundan nıhayet Bıngazıye gır- yorum. tehdid edı·yor Şark grubu konferaf1' 
man olacak?:& diye daimi bir iizun Ü tek mahzuru, fü,lerin tayyareleı e mislcrdir. 10 b. r k 
Vp emniyet izlik içindedir. karı açık olma:>Jdır. Buralarını b0m-I 2 ay gibi kısa bir zamanda S00-90il ar ın ıra azanan -Baş tarafı 1 inc i aah ifede- sında verilen kararlıı' 

Du k .. A k l t b' ı b· rdımnna 1 1 ·1· t .•. l · j kt d L L n ·u mer ·a 1• a ıat e müc:ı- •.. ge cıı ngı ız ~n :ıre erı, kilometrelik uzun bir vol katederek numaralar n~a a ır. ozan a Tribun gazete- Londra, 7 (A.A.) - Avam k11t'1
1
> 

deleden karkmıyan bir adamdı. Bu mudafna vasıtnlarını camı Alman • .. . • . sı, Alman.rl!nın, Fransayı açlık \ t' • 
günku Amerikalı bu mücade'eııın opr,ııdnrından geçmek mecburiye- mustahkem bazı mevkılerı zapteden \'ı! 116383 196439 20809 240278 tnnıamen i.;:gal ile tehdicl ettiğim rasındn, imparatorluğa mensup ' 
zahmrfni göze almamak için ~ehrc t ndr değildir. 100 bin kişi alıp italyan ordusunu in- 5 er bin lira kazananlar yazmakta ve La mim, son müzake- .Süveyş kanalının şarkıııda buıı.ıı: 
kaçan , e orada . ı;;iirünm('yi terc!h Bn. t ve Loryani Almanı.ar kul.l~n- hizanın uğratan İngiliz kuvvetlerini 20762 21499 23946 74799 relerde P.ete!ıin murahhasını kend: devletler arasında Delhide toplll

11
' 

eden bir hnrp kaçağıdır. ~~~ta, Bo! do) u da Akd;:nız harıcın- takdirle nnmak isteriz. Hundan ~oıırn 2 b. . nyağııın kadar getıirttiğini kavdet- konferansın neticeleri hukkııulr. t 
Çocuklarımıza manr ... 1z yPre yüı c e.1(1 kltal~·.nn tahtelbnhirleri istimal İtalyanlar tekrar şarka doğru har<>- şer ın ıra kazananlal mektedir. Lavalın, kabinede cı; mü- sual sorulmuştur. Bu hususta itil~' 

veriyoruz. Onlan ı endi kuvveti rt ı tm tcdıı ler. k • · t ı 4489 80S76 99824 224866 him rı.1cvkii almak istediği nnla~ılı- ıt' • dayanır, cti.·etıi, kudretli hır !ne;a Mevcud taht !bahirlerin ÜC'te bi - , ata geçmek ıs er erse, Trnblusp:nrp- 226·118 296262 yor. l· akat muhakkaktır ki Fransa- veren Hindistan nnzırı Emeri de . 
yet ştireceı. yerde pnnrnklara "nr,ı · i claimn tamirde, üçte biri istirahat- tan bnşlamnlnrı lfızım gelecektir. Çiln- s· 1· k <la geniş Lir ekseriyetin Lavala itimn- tir ki: ş 
rak naz ıc.-nde büyüüi.yoruz. But." , • d:;terleri de faaliyett2dirler. Ru kü nrnda 700 kilometrelik bir mrısnfe ıner ıra azananlar dı yoktur. - Şark grubu konferansın<l:ı 
emelimi-;: babamızdan gördüğiimhzil '?btekple YflPıla1n taarruzlar doğrudur. v·ırdır. l 1646 15928 25694 42709 C.en~_-:re, 7. (A.A.) _ Vişiderı öğ- tavsiyeler yapılmıştır. .ı 
çocuğumuza göstermektir. Çocuğa ' et im lım~n ardb~ i~tirahat 'den ve- Bingazi şeh1i: 55775 85350 101976 107157 reıı.ıldıgın.e gör~, Amerika büyük 1 - Alakadar menatıkta aS1'~ 
bı·r du""ziln" ze\•k \'e h"vecan t,,mı·n a amir goren ır çok denizaltılar 121788 125027 125759 131972 elçıs 1 L h" d .ıw ,- -..;.; · b b d ı i amıra ı, tin mareşal Pe- malzeme ihtiyacını tanzim irin P 

et~Pf'ri \az fe d"va kabul edh.•oruz u om ar ıman arla .tnhrip edil - 137629 145586 154551 173212 ten ta af d k b 1 d'l . Y " .., mis doklar tamı"r0t ·,.ı·n d t Burası Graçvaııinin son istihkfrnıı 177948 210082 r ın an a u e ı ıniştll". clistnnda bir le\"'zım deposu tesisi· .,, 
Erkek çocuğumuzun b"r ~çi diye ye- "' • " ı.. mevcu e- J 179427 · 186589 Cenevre, 7 (A.A.) - Verilen bir " ı F tişmcsine. kızımızın güzel el!crıni i~at ha. ara uğratılarak tami?at iş- \'e şarki Libynmn merkezidir. Trab- 220149 231448 231998 239723 hnbere göre amiral Darlan bu ak- 2 - Şark grubu levazım konsef 
mutbnk isleriyle bozma~ına razı el<'- ~~~i!Tz.~~~et~ri~~~~!r k:~~ :~~e~i~8- lustan sonra en mühim şehir ve li- ~~;~:~ 2
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288181 292389 şnm, ynhua yarın sabah Paristen Vi- mi ile yeni bir te.~kkiil vücude geti! ı 
C'riliz. gpor adı altında Romnnm <>n h mnndır. Türkiyeye geçmeden dört as1r şiye dönecektir. mesi. Bu teşekkül istihsal ve te"~ı' 
"l.üt r<'dcli günleı·ind<' yapmarhkl.ı ecavız ava taarruzu yapmışlardır. önCi' Derne tüccarlnrı tarafındnn İb· Sn dört rakamı 2982 ve 3326 Cezayir. 7 (A.A.) - General tanzim eyliyecektir. ...t 
-,nı yapn oruz .. Çocuklarımız n'iica zi ve "l ·1 · · . d ~. t· k ni Gazi namında bir şahsın ismine iz&- oland 60 numara beşer yiiz lira, V.cygand, dün Cezayir radyosi:\·le Bu tavsiveler_ alakadar devletle"' 
.ıe!e ihfya<'larını ı;;por meydanların- o.çu erımızı egış irme · ve son ört rakamı 4362, 6193 ve 017·1 bir tebl'ğ neşrederek, Almanla.rııı " 

zahmet ve zorluk seven ve btııılıır fetlc inşa edilmiş, bilfthnre isim ihti- oln "O ·k· ·· ı· , nazara alınmıstır. · da hcyecnıı.a bağmp çağırmak sure 11 " numara 1 ışer yuz ıra, lion Biyertc tissiine karşı muhtemel bir ~ 111 
t vl<' zahmetsizce tatmin edi~·orlar. iç n çarpışmakta zevk bulnn mert snr ediJ.erek «Bingaz.i> şeklini almış- üç rnkamı 319 olan üç yüz numara hücumu hakkında rıknn şaviaiarı İngiliz hükumeti son günlerılc ti ! 

.; bir ne<-ıl yefü•tirmektir. Bu }1,"kıkı1t 0t t it l · l" d J 11 f \.'u··. ı· .. k 862 ı ' J 11 k d · • k te f!' rtl' hiç b'rind iı::c- yarar bir mü,.ndalr ., " 1r. a yaıı ışga ın en evve nu mıu J zer ıra, son uç ra an11 o an tekzip etmiştir. ra ı aımı ~e re ri Arşibal ..... :ı , ıl· 
kavrayamazsak kavravanl.'ırın C'"'ı"rı' 9 ı · ı iı'ç ,.ı·· 11· ı· 'k" Jı

1 

kudreti knlmıvor. Jfavatta muvaffak .; ·' 1. nnc i. Bugün ise (35250) <lir. Hu- ·' ız numara e ışer ıra, son ı ı Vaşington, 7 (A.A.) - Visiden hükumet mümessilligwine, genernl .. 1,_ 
" J olacağız ve güniln birinde kendimi- rı k 21 ı 60 b' ı · · t' olmak "çin (Pi:3tl)n, arka ... ) di'-·e zil- nun (7900) ii ital.van (20000) i müs- 1 amı 0 an ın numarn i oşer gelen haberlere göre, :\Iaresal Pe. deni de kumaııdanlıgva get:ı'ı·uııŞ ~ 

J zi, çocuklarımızı zahmetl"rı·ı1 \"' ·s- ıı·ı a 1 ki d · 
l
ntn duc::u·),orlnr. " " · ı·· ( K " a nca ar ır. en 'T.'ransa\·a ··aı·dım k 't ·· c" .. ·- ' kencelerin en ağırına maruz bıraka- uman, 2500 ii Kuloğlu ( öle), 3000) 0 1 · ı· k b"l t" 1•• • .(' ·' J -' ·omı esi mu- Ruıılar vnzifelerine derhal bnşJıYfl · 

Böylp gider:-e biı· glin dom'lkr!! i 11 >ın ırayı azannn 1 c ın uır mes.ı;;ili Jluverdi kabul etmiştir. Hu- 1 
. ül k .. cnğız.. kadarı da yahudidir. Şehir son zaman- parçası Ankarada, bir ı>arc".~ı ~ 0• k"· 1 .. 1 .1 ardır. · mez a r:om ece • v uzerıne u va- z t F •• .J ... vere mu tecı er, kadınlar ve ··ocuk- ·ıı 

· • :.1a en rnnsadnn baslamak lizere hırda çol{ ı"nkişaf ctmı·stı·r. Oteller!, (le, bı"r pnı·,.,·ısı tzmı'rde "e clı"lrr .. 1· Jı'ır- .. :\luhtel'f k l d 1 tlef.l zı v zılacaktır -· • v • ,.,~ ' lar iç"n yapılacak ynrdımın ana hat- • 
1 şar gru >U eve • b~ 

· • . · . bir takım mılletler, i{adınla'-'mamn mı·ıı·ı ku··tu'"phnn""ı·, adlı"y,.. sarayı, v"ıı· ça~ı d" Karabu""ktedı·ı·. k kl d A · l"f el ·çı .. 
Pek 

· ı emeller ··ardı f' kat v ....., "' " " !arını ı"z"h etmı"ştı·r. ·ayna arın an azamı ıs ı n e ı •· 
~. . n 1 • w •' :· , " • 1 \ t' znhmetten kaçmanın bedelin~ pel· " zev kv • ~ ~afa.} a da~dıgı, pek Kadın- ağır bir surette ödcmiye ba lam?"- konağı, müzesi, tiyatrosu vardır. ltnl- tar genişliğindedir ve son zamanlardn Mareşal, Amerikalılara karşı duy- tün tedbirler alınmıştır. .../ 

laşt~11 l<:ın emrlleııni gerçek! .tın~- lardır. ş "' yanlar 19 ilktcşrin 1911 de ilk aynk mükemmel hale getirilmiştir. Bittn- duğu ?e.rin şükranı. ~~ldirmiş. Fran- ~il,, 
medı.:. .. . . . lş isten geçmeden her millet ken- bastıkları Punta di Lulya11a burnuna bi bundan sonra limandan ingilizler iıı. s~nın a.cıl. yardıma ıh'tıyacı ol~uğunu detmiş ve bu bağların hiç bir 7

11111
ir 

Kurtuluş yolu but un kıymet erımı- dini toplamıya bakmalı.dır! bir heykel dikilmiştir. Liman 44 bek- tifade edeceklerdir. qöylemıştır. Mareşal Amenka ile kopmıyacağı il midini izhar c:.·Jettl Fransa arasındaki .eski dostluğu ya- tir. 
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