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l'iirk--Bulgar 
.. Oatluğu bir 

Yaşında 
~ ..___o--
So,1'•(•.a)- D. N. B: 

1~1 ~' b111n ı 17 ıubat 
ht ~' Y•pılaa T8rk Bul· 
~:'thılı aalıımasıaın 
... '1t. "'•& bü16k bııhk· 
ı_" •d, ıellmlamaktadır. 
, l\ı '''•leıl diyorki: 

~''"'~'IDleket araıııdıld 
b •Qa 'tler ileridede de· 

1 
' 111,, •lıttr. Geçen aeae 
~ha )• .. "•betleri bozmak 
••ticeeı~~~ batın gayretler 

l1tr0 ~l1nııtır. 
.. iki 1'~•teıi ıöyle yazıyor 

11aı._,,~'llaleket baııaı bu 
tl1a, bl tleria lkaYetleame-

~-•••~=; •tın ittir. Bulgar ._ ••aı lrlılye lıakluada· 
"-tle,~'tl ~'-illaa11a mesut 
lt, 1'1r~;••111i1tlr. Bulıariı · 
tt~u., ede .. &niyet ve Is· 
9'tt tfoet~' teaata edea iki 

- te ı11llatur." 

• 

(Senelik 7,5 6 aylık 4 lira) (Sqı., 100 para) 

k i k a 8. Rauf Londra elçi· 
miz oluyor 

Geceki Sovyet 
tebliği 
- --

Londr (12. 30 )-:Rıdyo 
Son ol1rak naır edilen Sov· 
yet resnıı t bligiude Sov1et 
kd larının taarruzu hareket· 
leıiae düşmandan bir çok 
yerler istirdat edlldiıini ve 
hava harplerinde 10 Rus 

tayyaresine mukabil 23 Al· 

---o--
Ankara - KHtamona mebaıa B. Raaf 

Oıbayıa teka&tlllf&al ldiyea Dr. TeYfik 
RO,tll Aru Jerl•6 Lo11dra blJllc elçllltl•• 
tayini y8k1elr taıdike iktiran etmlıtlr. 

B. Rıaf Orlsı1 yalrıada •• k11a Joldaa 
memuriyeti bıııaa rf decektir. 

ElçlHk kadroıuadı da ba11 cleflfllıleı 
yapalmatı mubtemıldlr. 

----··----
lstanbulda nasıl 

çalışılıyor 
Zirai ıtferberlik ... ıuuaıaada Ylll1•tt• 

yapdaa topltntad• veril•• kararluıa tat· 
bild faaliyete r•çllmlıtlr. Toplaabya itti· 
rık edea ılraıt tıllb lıt11yoalara mlclllrlerl 
birer rapor baı1rlımııl1rdır. 

Bu raporlara r~he lıtaabala,. toprak ••· 
ıiyetı röıöalhade tutularak araıi 40 yal&ıa 
böfümo ayrılmakta ha111I tolaamlarıa ba 
b610mlerdea baaılıl kallaaılıcajl teapit 
oluamaktıdır. 

Dijer taraftan belediye ç6plerl11ln ıae,I 
gilbıe olarak kallaaılma11 içia terrlbeler 
y•pmaktadır. Balarkl1l• Yetilkly ara11a 
daki Ayamama dereıimin denize dikili tı;e 
yere havuzlar yıpılm•ıı muvafık ıörlllmlt 
t6r. 

• mQD t yyaresialn dOıtırlil
düğü bildi.rilmektedir. 

Ç6pler çlaıleriae g&re burada J•pılıcak 
bavaılmra d61dllecek ıan,I glbre laaline ı• 
tlrllerek Y •tllk6y tobam ıılab lıtaı1oaa 
zeriyataada kullaallacakbr. da ıaretle çlp· 

---o---
Rusyaya bir 

milyarlık k edi 
açılıyor 

Va~ington (•. ) - Reıuıi 
bir kaynaktau v rilen m lu· 
mat sıöre verme ve irala· 
ma kaauau gereğince Sov· 
yctler birliğine bir dol r 
kredi açılmaıı etr fıuda ko· 
auşmalH yapılmaktadır. 

--.. -
Arabistanda 
ltalyan 
Menfaati 

Ankara (a.ı ) - Cümhu· 
riyet hilkümeti it ly bükii· 
meli t ... ı.f,ndan vaki ol D 

müracaat üzerine Suudi Ar • 
bııtaadıki ltalyaa menf tl· 
nia himayesini kabul etmiı
tir. 

-.---o----
Yuoanistana 
gönderilecek 

yiyecekler 
Londrı(a .a) - DllD AY•· 

ma k maraııada Y aaaniıta • 
na yı pılı cık y1rdım etra-
fında mebuılaıdaa 161 ala· 
rak demiştlrki Yuaaaiılan· 

dan gelaa bıberlere g&re 
günde 500 kiıl açlaktaa aı
mcktedirler. ablokıya uygun 
düımek ,utlle bBkümetlD 
Yunanistan• yiyecek· gC>a· 
derilmesi müvıfakat edildi· 
ğlni fak t eduıman devlet· 
)erinden bu bapteki cenin 
b cüz verilmediği blldirU· 
miıtir. 

---o--..... 
Zafe istikrazı 

Vışiagton "•.• ,. - R~ili· 
cümhur Ruzvelt uzıfer iı· 
tikr zı,. adıoı verd iği • • Ka· 
nadaya •çalan 600 milyon· 
luk kredi münasebetiyle iki 
memleket araııada mevcut 
işbirliği 11ğlım es11Jara da
yandığını belirtmlıtlr. 

lerdeo llflf•de edildlil taktirde belediye 
bltçeıiaden ç8plerlD lmhuı baıu11•da 
ıarfolaaaa parada tlsarruf edllıcıktlr. 

----
1000 Yunan çocuiu 

hazırlıklar • • IÇID 
Aakara - Yuaaalıtandaa getirilecek 

bin çocuk içla formallteleria lkmallae çalı• 
ıılmaktadır. Çocuklana tıkla edUıcelderl 
yerleri b&kflmıtçe he11rlablmaktaclır. btaa· 
bulda bııı blaalar bu iıe talaalı ıdllecık· 
tir. YaaıDlttaaa Kızılay (1araımıaı 16tlr•· 
cek vıpar, bvadaa ~ ıearaki ııferlade dl
nerkea çocukları ıetlrecektir. ---
Bir yangın f aciaıı 
lıtıabul, - Sabaha karıı Haıla:lyde bir 

J•DflD facla11 olmaıtur. Aıım ıokıtıacla 
Mfıoauı evladın her keı ayudui11 11rada 
maDf&ldaD llÇrayaD {kıvalcnDllf t )'llzladeD 
,.a•ı•a çıkmııtar. Miıoa keadiıinl, Jrarıııaı 
ve çocuklarını pıaceredea ıolraf a atmık 
ıuretUe cıalırıaı kartarmıldaa bııka çare 
ıöromemlı b61le yıpmıılır. r;Fakat ıakat 
neticeıiade Mlıoaaa iki a7hk çocaıa il· 
mllı, dlier iki çocatacla atar ıurette 1ara· 
lıamıılard1r. 

Y anıui Miıo••• evi tamam••, 1amllt:la· 
ki et kıımea 1aadıktaa ao•n al•dlrll-
m&ıt&r. 



lillimfd -·Şehir Haberleri-' 
Seylan adall 

ı Y azan:SlRRl SANLI ı 

Ne 1I r _ ID • b ld vı Fuar hazırlığı Vilivet umumi 
uaıı 1 gon mun agı ıg ve kültürpar k- Meclisinde 

lastilterenia Hiadiıtı• ,.
nizinde ıtratejlk bakımı• ... 
en önemli dayaaa;ı olt• 
Seylia adı11 Htaalit• 
Palk borazı ile ıyrılmıı ... 
fuuayor. Britaaya imp 
torluiuaa tabi Olan ba • 
aıa eski ismi Taptopıra;lil• meze rakı ~a~amızda ta f aaiiyet 

mavaut nauıldır •••• 
Dün toplanın vilayet umu· 

mi meclisi 940 yılı kst'i be-~ 
sap maıbet sını konu ~muı 
müteveffa doktor Muıtafa 
Bengisunuu Ödemiıte yapı· 
lan cenaze merasimine iıti
rik eden heyetin iuhını 
dinlemif, K~malpııı kaza
ıının Halil beyli, Derdeme, 
Sabra beyli ve Zeamet köy· 
lerinin Durgunlu kazasına 
bağlanmalarına dair olan 
talebi meclis idare eac6me· 
ni11e havale etmiıtir. · Çam 
köyilaüa Keller köyll ile 
birlcıtirilmeaine karar ver· 
miştir. Değirmeadere okulu· 
naD bu sene tamamlanması
na karar vermiıtir. 

Ned~n bu kadar ölmek istiyor1unuı? 
- lki yıl içinde benim k~dar yuv rlan

mıı NfJ Dihayct elini kana boyemıı biı ka
dının yaıaması bilip tnkenmiyen anp ve 
ııhrap çekmesi demektiı. EıHea bıınn· 
dın 'itçenleri öğreadlğıniz zaman ıiz de 
baaa hık •eree!ekıiniz. 

Biltüı ümitleri kesilmiş kadın, Nihaduı 
oau tiriiklediii garip ve esrarengiz apart
manda gördüklerini anlatmağa bııladı: 

- Ben gözlerimi evvelce ıöylediğim 
dolabın delij'lae yıpııtardıiım zaman geaç 
'fe flıel oliuiu lladar ıub, oynak ve ca
zibeli olan bir kadın koc•ma bir rakı ka· 
dobiai uııtıyorda. 
Kocamın bir hamlede rakıyı yuvarladı· 

tıaı aören dilliler kadıa taşkın. bir cilve ve 
•ı• ile ıorau: 

- Sise ne meze vereyim? 
- Her halde gönlümün istediği meıo 

ıoframı da yoktur .. 
811 'll,anah ve imala söz üıeriae hir kah· 

kaba bHaa çapkın kadın birden bire ko· 
camıa eturduiu ıarif ve küçiik kaaıpeye 
atılda ~ Ve iÖZleriaİ ODUD gözlerine dikerek 
torda: 

- Siıia iıtıdiiiaiı meze nerede bulu· 
nar?. 

- Iıte ıurada, ıu ıiir, filsua, musiki, 
en •• , iıve ve aeıe yuvaıında •• 

Diye cevap veren kocam 1ağ elinin iki 
P•~a11Nıaı aenç ve oynak kadıaıa uıtahk
Ja DOyanmıı dudaklarına uzattı. 

Bu hareketten 6rkmüı gibi KÖrünea ka· 
dıa takrar ıa ıuall ortaya attı : 

- Hani uılu oturacaiıaııı vadetmiıti· 
Diı, ita böyle mi olacaktı? 

- Ben ne Japtım, evveli bir ıaaliaize 
cewap •erdim, ıuara ıönlümla bayıldığı 
meıeaia aerede balaaduiaau gölterdim.Bu 
IAtif •• nefis meyveden tatmak iıtedim ya. 
Ali1clıni•ls tatmak lıtemedfm detll, tat
maia cuuet edemedim .• 

- Ah ıa erkekler, en uıla, ea aklı ba
flHI!, .. ajır baı1dar da bir akılda olu· 

~···· - F•kat ea •iaı baıla lp11alarıa akıl-
larını bir .. c1. casibeleri ile baılarından 
aJaa aBzeJ kadıalarıD bu itte acaba bir 
kaltabatJeri yok mudur? 

- Naıll kabahat? 
- laıınıa lude1iai eritea, terbiyeıini 

aaraaa bu mukavemet oluamaı cazibe ve 
ıUzellik .• 

Geaç kadıa yine ıea •• ıab bir kabka· 
ba b11arık dedi ki : • 

- Biz ıiıi yalnız tüccar olarak tanıyor· 
duk, fakat timdi biıli ve içli bir ıair de 

Kültürparkta bahar faali
yeti başlamııtar. Kültürpark 
ve fuar müdürü 8. Feruh 
Kü1türparkın • baharda balık 
eğlence •e geıinti ibtiyacnıa 
cevap vermesi içio icabedea 
tedbirleri aldırmaktadır. 

Belediye reiıi dün bu hu · 
susta Kfiltürparkta tetkik· 
lerde bulunmuştur. 

Kültbrpark dahilindeki Ada 
gazinosunda ziyaretçilere iyi 
servis yaptırılması için ali
kadnrlar emir verilmiıtir. 

Akasya gaziaosa da bir 
h•fta ıoora açtlıcık ve dai
m! surette açık kalacaktır. 

FUAR HAZIRLIKLARI 
Diğer taraftan 942 yıla 

fuar bazı rlıklarına da bilfiil 
baılanmıfbr. 942 fuarumı 
mükammel bir halde olmııı 
için planlı bir ıurette çalı
ftl ccıkbr. Bu huıustaki f aa• 
liyet programı martın ilk 
glloünden itibaren tatbik 
edilecektir. 

Türkiye ticaret odalariyle 
ıanay!cllerimizin bu aene fu
arlı daha geniı ö!çüdc iıti-

ı rikleri için belediye riyaseti 
likılı vekaletler nezdinde 

teıebbüsl re girişmiştir. 
Bu hususta Ticaret ve ikti

sat vekiletleıiuden birer ta-
mimle alakadarları bildirile-
cektir. 

Cill ve_Zührevi:H~ıtahkları 
Müteha11111 

DOKTOR 

Salih Sonad 

-----o-~--

Sök ede 
Faaliyet 

Sökedek Ticaret vekileti 
teıklitlandırmm umum mli· 
dtırn B. Avni ve lzmir tahf 

kooperatifi müdürünllo Sö
kcde yaptıkları koauımalar· 
da buluomuılardır. 

G8rüşmclerde bilhassa bu 
ıene Söke ov111 için 10 

tr ktör temini, ort•kl11ıa 
mtvcut traktörlerin y ğ ve 
mevaddı müşteileoin emni· 
yetlQ temini , çiftçileria iaşı 
işlerinde ağır işçi olarak ka
bul edilme1i ve yağ fabrika-
larında muamele versrisi tat
bik1at ve neticelerinin Maliye 
vekaleti stlihiyetli müteh11· 
sııları taraftndan eaaıla tet· 
kike tibi tutulması etrafın

İkincf Be,ler No.79 Tel.2727 da cereyan etmiştir. ....................... ----
: Dünya yüzünde mevcut bütna dillere tercüme edilen vo : 
f en çok okunan gayet nef iı bir roman.. : 

i AEBEKA (REBECCA) f 
l Nihayet 13 Şubat Cuma glinü m•tinelerden itibaren ı 

i Elhamra Sinemasında f 
ı Göıterilmeğe bış1anacaktır. ı 

ı T • d Tel. ı ı ayyare sınemasın a 36ıt6 ı 
--~---~-~·~--~~ 

f Süleyman Ncip Emine Rızıkl 
ı Tanfınd•n Me~bur Demirbu e Müdürü Romanından : 
ı adapte edilmiı f 
ı Türkçe ıöılü - Şark muıiki 1e oyunlu ı 

oldai11ana rörByoram •• i KADIN KA 1 i 
-Ark111 vu- ı Matineler: 1-3-5-7 ve 9.15 te.. ı 

: Cumartesi, pıur günleri 11 de ilive ıeanıı.. ı 

Ekme~ kartı ve bez iYENf sıNEMADA : 
dagıtılmıyacak ı ''"'"'''"'"'"~'---'"'"~'"-~---~"'"'""'"' ~--V'-""""''" ~,,,~ 

lıtanbal - Burada bulaaaa iktisat ve- ı M A Z R U K A i 
ldll Bay Sırrı Dıy bazı gazeteciler bana ı Tü ıkçe-Pola N 1>gri - 2ıi de ilk defe ı 

Seylin aduıaıa m 
kısmı bir yıiın daılit4" 
teıek:kül eder. Ktyı1ırı ad'' 
miyetlo alçak tolmıkla "! 
raber bazı lnıım1arcfa G~ 
burnu kayalık aralide Ylf"r 

Ü ıtüYıya yakın oldat•~ 
iklimi ııcık tia ımrı ..,._ 
rile bereket verea aelalf~ 
vardır. Yllı ölçiml 6S,6 
kilometre murabbaıdır. 

Seyli1a aclaıı ıeaıl~ 
Burada çıy, kahve, IEı ... 
pirinç, kına Hladiıta• # 
vizl bol yetfımektedir. ~ 
diıtaa cevizi 111aayjl bir..
kimaelere çahıma kı18~ 
imkiaları verir. j 925 19 
aeaesindı 10 milyon ıtırJI 
JirHı kıymetinde iki 111111" 
libre miktarında çay ila~ 
çata yapdmııtar, Kıa!~ 
ihraç edilir. SeyJio ad.-r
aın dıt memleketlerle oflA 
ticaretinin yıllık ort•ı1 
miktarı 45 milyoa lagUll " 
ranıaa varmaktadıı. J}_ 

Nufaıa 1921 no..ı:ı;,;ı: 
yapıla• 1ay1ma•aöıo 4.5 ~ 
yoadar. Bunlardan 3.016·?~ 
ü yani yüzde altmı11•r;; 
senegallıd1r. Burada -ka' el 
ıulaa dil aene~Uıdır ~ 
portekiıcedir. Porte'51 .Jı~ 
1505 seaeıiade ba lııtrJ 

iıgal etmiılerdi. 
Talim terbiye bakı 

bu ülke oldukça i1 
BuraJa yerli olıı:aalYar 
ıızdır. lfaııliı : oka08 
ücretlidir. 811 aclada Jl 
1ana1i okulları .... 
üze.ıe 4 biD okul •• 
1921 yıhıd il ..,., ... 

ve11itede vardır. JI. 
Bu ada11 [ili ltfll ~ 

Avrupalılar tSbS te rpP__
kiıliler Lolmuıtur. S~.J 
17 ci aaırda bollaadı 
Kcçn.ıiı 1796 da l•I 
burıuıoı Madraı ey 
ilhak etmiılerdi. N 
1802 iaziliı.ler ada1I 
hndaıa:ayırmıılar. Doi 
doiıuya imparatorlui• 
bir ı5mllrge hallade :l 
miılerdlr. Seylla ıcl ~ 
9 viliy~ti vardır. Ea "I 
bur çmblrlori 'ıaaiar~ j 
lombo, Yaffae ve G~ 

Evlatlık 

Istiyenlere ' 
Yedi ve döıt 1•t1• .. ~ 

erkek çocuk evlltfi~ il~ 
mek lstealyor.Mısarlr ıtf ~ 

ıtf•• ekmek ••sikası ~·yeril mallar p•- : ÇILGIN su·· R-u·c·u· ı 
ııra11daa "•ı daiihlacaııaı yumışlaraa da ı ı 
bea Wiyle l;ir beyınıtta baluamadım. De· ı VVallace Berry - Leo C. ı 

caddeaincle ibfı •~ ,-._, 
iında ( 52) aam•r• 
aaaelerl H•yriy•P dl :JI 

mittir. ı Seı•alar: 11.45 • 1 • 4,30 8 de. Cumartesi Pazar 9da ı •t olaamabdar. 
wnnvs-



t' u· , e ı hırsız 
bıtuldu 

lam ak 
"~ HaW Rlfat pa

...... lade otar•• Meh-
lilaaettl• adında· 

ıeltepılı olırak 
-ti• Glaeytl t•ıla 

••rmak ıuretile ya
• ,.kalaamııbr. 

lllt1Hi 188 lacı ıo· 
...... htafa ofl11 

~ Sejlam adıadald 
~ .... atbtı l tıı ora· 

ı.c..tıte olu BHlm 
it ...... , rlılae iıa. 

"'l •a••a ıebebi· 
ııııı... -.ıdliiadoa yakalan· 

~ -------
*lkırllk Şubı-

''!tasa ıioiamııa •••tı• 
._ 1oldamala11 lllt· 

•ı ... ,. Yoklamalan· 
'1.,; •1aalar acır• ıa. 
~ ~leri llilmtbr. 

!-il ......... •• baa· 
tep ~aeleJ• tabi mek· 
, ... ~elerlalade tecille· 
'• 11 Marmak t iare ~·aafua 
-..,, ~~p •ealkalui ile f U· 

--.... ~· mlraacatlan 
I 

Hırsızlık 
Keçeci et K u. hr ida ı esiu 

de Hayim Qğlu Avram adın · 
daki tıbıı poltıne dıpoıu · 
na rlrip çıktıfı 11rada yaka-

laamıı ve yapılan tahkikatta 
2 riia evvel poıtıae h~li· 
ııacla çılaaaa kurıaa borc 
lırıa bunun tarafındın ıoı · 
raldılı teablt edilmlı ve tah
kikata bıılıamııhr. 
§ Çorakkapı Gııildcr cıd· 

d11iade laalliı baanıda tea
yf yecilf k yıpaa Ali oj'lu 
MaıtJfa adındaki t•hıı ln
ılliı hıaı amb11 memuru 
Miıter Hoıta ait 20 lira de
ieriade 'bir adet otomobil 
liıtiii çaldıiıadaa yaka!an
mıı ve hhkikıta bıştaanııı· 
tar. 

§ lkiçeımelik Arapfırını 
caddesinde Bayram oğlu Os
man ve S&leymaa oflu Os· 
maa ve SaJe1maa otla Hak
in adındaki 1ıb11lar ıs ala 
evYel Mehmet Hilmi oila 

t•lltm DllJ 

Norveç sahili 
tahkim 
ediliyor 

Stokbolm,(a.a)-lı•eç ı•· 
ıetelerlne Nonıçtea ıelea 

bıberler't ıare Nor•eçia 
şimal çevrelerlDde yapalaa 
tıhkimıt için blaleree Nor· 

veç iıciıi çıiralmııhr. Stok· 
bolm Tidfnr•• ita · lıçfferla 
yeni preaılp1ere 16re top· 
Jıadıianı buıuıl ttıalerle 
tahkimat yapılan yerlere 
göaderildi;tai bUdiılyor. 
b11nlarıa ıayıu bıı laltı bia 
tahmin edilmektedir. Bata 
kıyılarınıa tıbldmabada da 
binlerce iıçl Yardır. 

Sabıbataa evlae ılrerek 80 
lira kıymetiacle elblıe •• 
saire çahp Narl adıacla bl· 
tine 1atbkle11 teıWt edil.Dit 
ve ıaçlalar Jakaluarak tala
kikate •••m1fbr. 

lzmir Def terdalıiından: 
Satıı No. llalaammea Bedeli 

Ura Kr. 
127 lkiaci karantina mubd11 yol 1774 acla 9 45 00 

parsel 306 metre murabbaı aamara111 
ar11. 

128 2 inci k•ıantinı f?Uhde1 yol 1774 ada 13 lS 00 
par1el 101.50 m2. numaraııı ana 

129 2 inci karantina mubde1 yol 1774 acla 12 IS 00 
par1el 72 75 m2. numara11ı arH 

130 2 inci karantina mubde1 yol 1774 ada 7 25 00 
pıuel 169 50 m2. namaraaız arsa 

131 2 iaci karantina mubde1 yol 1774 ada 5 20 00 
puset 137.SO m2. nucnaraııı ara~ 

132 Ikiuci karaatiaı mııırh cıddeai 786 ada l 82 00 
parsel 328 75 m2. numara111 araı 

133 2 h•ci karaatiaa köprü m. mekt•p·KaJı•· 40 80 
ri ıokak 1753 ada S karael 209 m2. aa• 
mara111 ar1a .. 

134 2 inçi karaatiaa köprü Nazmiye ıokak 40 80 
1753 ada 8 panel 20 ı metre murabbaı 
numaraıız arıı 

135 2 inci karaatiaa dere kenarı ıo. 1774 ada 54 00 
15 panel 364.50 m2. numara111 araa 

136 Bayraklı 1618 inci Nerriı ıokak 2008 ıda 42 00 
7 parsel 168 m2. 8 tajla ana 

138 Bayraklı 1619 u11cu ynaemia ıokak 2010 35 00 
ada 10 panel 140 m2. 111 tajb arH 

138 Umurbey m. 1505 ve 1507 iaci ıokak 37 S0 
1438 ada 13 pauel 50 metre murabbaı 
17 tajlı ana 

139 Umurbey m. 1518 v• 1519 anca aokak 1416 100 00 
ada 2 pauvl 65.25 m2. 1519 ıokaktaa 18 • 
ve 1518 ıokaktan 29 tıj alaa bana 

140 Umurbey m. 1532 ve 1519 .. nca ıokaklar 1660 00 
kiSıcsiade 1397 ada 14 panel 90 m2. 1532 
ıokaktan 4/6 ve 9 tajh iki bap hane. 

141 U.ı:Jur bey m. 1527 iıci ıltnı ıokak 1404 78 75 
ada 17 par1el 105 metre marabllaı 37 tajlı 
aua 

142 llıinci karantina mubde1 yol 1774 ada 8 49 00 
parael 328. 50 m2. numar1111 araı 

Yakarıda yazılı emvalin peıln p1ra ile mllldyetlerl 
11-2-942 tarihinden itibaren 15 gila mlddetle mluyıdeye 
koaalmuıtar. 

lbıkleri 26 -2-942 tarihine mü11dif Perıtmbe ıl•B ıaat 
14 tedir. Taliplerin mubımmen bedelleri ilıeriadea ylıde 
yedi buçu\ teminat ıkçeai yatırarak yeYml meı•6rda Mllh 

Emtik m&dOrlDiiado müteıekkil sahı komiı1oaaaı mira· 
caatları ilin ol•aur. 726 

i J~PO'IY ANIN ' 
:eOYUK EMEL' ERi~ 

( ••••ı HatH Zeki Oım•) 

- SS-

"Gİz)j Veaika" 
• 

88tl• ltu Almaa, Amerika• n Raa aal· 
ıak••lerl c•r•1•• etlerkea J•po•J• mn· 
ıeleyl ltlyllı bir lurı •• allka ile takip 
etmlı, ltltla ka1aaldan• elde etmek M•· 
duıaa Wi kat dalla •rttum11b. 
Jıpo•J• ba la1r11aı .. AIJ• .. klmlJeti 

....... .tabii .... Ç•·•·· ..... , •• 
dıı Morollıtaaa blldm olmak lauarhta•• 
rlrmlttlr· . 

Fakat Japoa1a Mı•• Amerika•• l•il· 
tereJ• karp açhla ia laıtw, Çla, SHilrye, 
Moıellataa, Tlrldıtaa •• orta l'uJ• lltlll· 
uadaa ••NJ& ıakh7ortla .• 

Mo.-oliıtan ftakkınCla 
Rubi neler yazıyor? •• 

• IJIElll 1 " 
llat•,.. a...._ 11..WU laalsla .. a· 

ki m•ldla••• laMet"81iaa enel ,,. .. 
, •• ,.,.._ ...... ,. ....... J•poa 
kaduu llakkaatla ••dlti WJıllerl laceHJ .. 
llm. 

Çlakl pr•ıule 1a1dtta ••t.Uektlel 
J•P•• kada•tarna ... ltlrl Moroltetı• ıh· 
clerilmlf, erada ltlJllr. 11,..ı, rehr .,... .... . 

R81 ini •klalaa• .. M kHı.... •• 
o•n roll•ladq ........ .,.,. 

&arada Japoa -..... ,,_, .... ••· 
._ tltaU,ellm: 

• Ja.- im••, AaJa memleketlerhacltttd 
dlt•r Aa,ah kadaalua llJIDaL J•p• ıe ,i 
lai•la a11rlarca en ıllal•• ılı atanalr, pek 
çok m•ılnlr .... lf·rıkrlJle li•ll..._ 
J•pe• wllalatle Wr ka~ c•ar, Wlr• •• 
taWlt Jlbek a•• .. klaaclaılaf •ti· 
rlrll. 

Bldm nU...• erkekleihillle -
omua laup etmif p•k ~k f ... klr J•.
bclaaliira Cla ftrclar. 
•H•Wa Dlltatldlt p)r, romua " aitllt 
lsaclialanauı •Jdmakta•1t. 

_..,_, •u-

Adıyaman4a birçok 
canlara kıyan pld 
Körotlu yakalancb 
Adı,.maa - 2 •••• lace Urfa wHı, .. ti•• balla Sinek kaıa .. cla iki llekcl ile 

bir ~-.... ....... .. •• 11 1ar1,.,. 
kap• •• fanat baldakp maarlama11 .... 
ıeçip HllYa• SiYiıelr, Adapmaa kıaalan 
çene9i•d• Jol kelenk aUm ..,.., ıeflt. 
~etlt lunealaldar ,., •• , fepa HM .. ,.. 

m•••• Vaıtaaa lslJl•d .. llelamel AHJI •• 
DlfMdak lslJl•cl• HIH1•I lhllnltp 
aalaplaa mauelr Klrotla adnıdaln .. isi 
Wr laafta enel ~ll• .. larlmllla Ealdu· 
raJ aaılaaU.ıladea Haca llmlacle Wr klJll
JI tlfekle aldlrmek laterkea lacece ... 
tertibat alm11 olaa em•iJ• komlHrl He-• 
Ola•Ji• mal1etladeki ııbat.aıa ,...... 
d ... rek ıilllalle beraber diri olarak bka
la•mııtır. 

YıDerda•berl takip .tile••• fabl._. 
.... t. ,.il.... ... ... ..,. ""' 
adaletla pe~••• ttillaa Mil ..... 



S&HlFE 4 ı (illilii illi) [ 18Şuhıt ı Mtl 

HalkeY19rinin 10 uncu uıldinOmü 
münasebetils evimizde uapılı

cak tiren proğramı RADYO-TELGRAF HABERLE - -
l - Saat 14.55 te askeri baada taraha

daa idildi! mııı. 
2 - Saat • ı S te Ankara Halkevladen 

radyo ile C.H.P. a-enel bışkaa vekili Dr. 
Refik Saydam tarafındın verilecek aatak 
dialecektfr. 

' 3 - Halkevi dil, edebiyat komitesi adı
na öiretmin B. Salt Odyak tarafıadaa bir 
lroautm•. 

4 - Kız 6fretmea okulu talebesi t., ... 
fıadaa koro ve orkestr•. 

S - Kıı liaeıi talebesi tarıf•odan Şan. 
6 - Cümburlyet kız ealıtittbü talebesi 

tardtadan Halkevi Ye Dokaı kolunun tem· 
ıill. 

7 - Saat 20.30 da Halkevi temıil komi· 
tffl tarafıadaa. (Y ağauar ıeceıi) ply•i tem· 
ıtJ ecllJıcektlr. 

Milli 
-___ ........... 

lerıııı ıııuıııa 
ıuaırı barıııt 

Çorakkapı Santral rrajında Emin oğlu 
16for Rif ıba ardiyesinde 2teaeke sı•ı1atı 
lla.uamut ve bu gazları Siletmaa otla 
Maıttfaclaa utta aldıj'ını iddia etmea llze· 
rf•• ıaçlalar yakalanarak bıklırıadı meı
hat ıuçJul»ıt •arakHı yapalmııtu. 

§ Çorılrlrapıda Sadıkbey oteli mOıteciri 
HiHyta Ofla Llıfl•Ga ltir teneke ıaıya
it•ı llıller alıamıı •• vepoıuacla yapılan 
ara•ma.ta raı buhıaaralr alDIDQ;llf ve hak· 
kında mqluıt ıuç zabıt ••rakaeı yapıl· 
auıhr. 

-----o--
Bir trenç kamyon al
tında kalarak öldü 
lıtıabul - Evvelki Eyüpte bir ıeacia 

ilim& ile •eUceaıa feci bir kımyoa kıı•ıı 
oım.,.tar. 

Şoför Emiaia idareıJadeki 4226 auma
ralı otomobil evvelki ıia Eyiipte Taıocak· 
lara civanadaa ı•çırkea, ateı tufla fabrl
k111 ö111iade 19 yaılanatl• R,cep adında 
bir ameleye çarpmıthr. 

Bu çupa •eticeaiade vücudunun muhte
Hf JeilerlaClea •iır eurette yaralaa Recep 
clerlaıl öl1116ftiir, ıoför yakalaamııtır. 

Gelin alayı cinayeti 
mahkemede 

Klaanuev•el 941 taribiade Karabaraaua 
Hlaarlık köytiadea Boı lr6yOae gelin retl · 
rilirkea dDfB11 alayıadı bir tabııhk bııla" 
mııtır. Sarboı bir bılde bulanan Hlıeyia 
ÇeUr, cilt11 •rHındald bir aynıyı t•ı ata· 
rık l11rdtiJ rtbl birkaç defa dBt011 alayını 
yolda durdarmuıtar. 

Bltla buaları ıotuk kaahhkla Jrarfda· 
J•a Cilıan bir arahk hıçığmı çekerek tıı· 
lnalıklar111a devem eden Hiileyia Çdirin 
arlra11nda11 &ç ddı nplamıı ve oau öl· 
dlrmlft&r. 

M1111an dODkD celaede bu yolda ifade 
Ytrmlttfr, C.J .. bazı fahftferfD celbi İçin 
tıllk edllmiıtlr. 

8. Çörçil ka- Japonua çabuk ta- Bul2arista 
çırılan · Alman zandıtlarını çabut Alman 

filosu işini ıırıuı varıcık kontrol& 
anlatıyor __ .. __ __ 

-Baıtarafı 1 inci ıabifede -

ıremileriaia hareketinin ~ıil· 
ne1in dof maııadaa hemen 

10nra keıfedilmedifi ve la· 

giliz hıva kuvetlerile Kara)· 

lık donaama11 aresnıda it· 
birlitiaia ıerektiii kadar 
11111 olup olmaclıiı hakkında 
amirıllık daireıiala •• laava 
n11ırhfıaıa teklifleri Gıerlae 
tahkikat yıpılacatıaıda bll · 
dlrmlıtlr. Siaıapardaa ball· 
11den Miıter Ç6rçll daha 
ı•niı maliimat •eremeyece· 
ğlal ı&ylemlı vi tıbrikler
dea ve tenkidlerden kaçı· 
aılm111 fikrinde baluamuıtur 
Batvelril yakında harp bak· 
kında uıua bir m6akere 
yapılıcaiını da iıbar eyle
miıHr. Mebaıl1r karlr daki· 
ka kadar barbın müıtıkbel 
idareai üzerinde bemea der· 
bal bir mBzakere ıçılmııı· 

aı~ iyi olup olmıyıcağıaı 

bılrkuadı m&aıkaııda bu· 
luamuılardır. F•kıt Baı,e
ldl burlln r.ibialer olayların 
tesiri altında iken i11arla 
bir miiz.kere açılm111nın 
bütiia dlayıdı çok feaa 

ıayri mü11it akiıler doğu· 

rabileceii malihaıuını ileri 
ıilrm&ıtBr. 

Mebuslar araıada ıeait 
ıurett• öaümilıdelri toplaa· 

lalarının · birlade müzakere 
etmek fikriade boJunmuıtar. 

------o----
Yeni bütçe 
Projeleri 
Hazırlanıyor 

--o--
Loadra (a.ı) - ffiadiıtaa 

nazın gazetecilere demlı· 
tlrki: 

" - SlaıapÜrun d&ımesl 
lıer ae kadar ciddi bir dar
be isede ba Jıpoayaaın Pa· 

ıifikte ıon yeailroye uiı• .. 
maaına mani olamıyacaktu. 

Japonya doDaDm1111un ha· 
reket kabiHyetiadea mab· 

rum edildlii zamanı ı•çik· 

tlrebilir, fakat oaun 6a6ae 

reçomeı.. Büylik adalaiı 

datıhlaa Jıpoa kıJaları o 
zaman mlaalrale yollarıa· 

daa mahrum kalacak ve 
Jıpoayı k11andıtı yerleri 
ayni çabuklukla eldea çika • 
ra" aktır .. ,, 

............ o---

3Petrol gemisi 
batırıldı 

Berlfa, (a.a)- Almaa teb· 
liil: 

Denizaltılarımız Karaib 
denizinde 17 bin 500 toalak 
llç IDriliz petrol ıemlılai 
batırmııtır. 

--01--

Başvekil 
Kabul etti 

Ankara (a.a) - B•ı•ekil 
Dı. Refik Saydam düa öfle· 
dea evvel Kııılbaç deleıeal 
Dı. Jauoduyu kabul etmiılir. 

----.. ----
Kareli ye 
Dönenler 
Helıiakl,(ı.a)-Kurtartl;a 

Fia topııklarıaa timdiye 
kadar 82 bin kiti dö.amBı • 
tllr. Kıııa ıiddotli mubace
retı mani olmuttar. Hava• --::::-

Ankara,-Maliye veklletl 
1942 bütçe projeıi bazarlık· 

. lar iyileıiace Kareliye döae· 
ceklerin artması bekleniyor. 

luıaı tamamlamak üzeredir. 

Pıojenia masraf k11mı tespit 
edilmlıtlr. Ziraat vekileti 
kıımıaı zam yapdmııtır. Va· 
ridıt blUçeai [buırlaaarlren 

bazı yeni teklif lerJn teıbltl ~ 
ıe lüzum h11al olmaıtur. 
Sıkiı aylak hbıillt mem· 

.•uıi1et uyand1racak netice 
•ermiıtlr. 

---.. -. ..... 
Rusya yeni 

kredi 
Nnyork (a.a) - Amerika 

harp malzemesi alabllm11i 
için Ruıyaya · yeni krediler 
açmak teklifinde bulunmuı· 
tar. 811 krediler içla fıiı 
almıyacıktır. 

_ __.._ 
Ne•yokr ( a.a ) -

holmdR ahaaa "9 
gere O.ndaerlNaak ıa 
ıar ticaret b•alı .. • 
bir aalaıma imsala 

Ba aalaıma ile 
Balıariıtaa ltlerlai 

y•tll •arette koatrol 
aıaı ka•amıılardır. 

Ba aalatma Ba ·---
ıllçlukler içlade oldoi9 
da lmıalanmıfbr. 

o 

iki kiıi 
kurıuna diz 

Parlı (a.a) - Almı• 
kamlanaua aıırettikllrf 
tebliie ıihe yaıak ıillk 
1•1•• bir Pariıll U. 
hıkla ittllaam eclllea il 
bir Parlıli dla karı
mlılenll •• --
Bir Almao 
Denizal 
Batırıldı 

--a-o ..__""-!-


