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Genç Osman bir rüya ~örmüştü 
~~~~~~~~~~~~-x4x 

ıstanbııl halkı gözlerini uffıa dikmiş, fırtına ne 
zaman hopaca'lt diye llelıliyordu... 

A an Celebi~ ye ooı-~yorlardı. 
1.o:tc p:ı.cli< ç:ıdırlnrını Üsküclara ge
çLrd . r <:en bı ınacld hakkında hiç 
nokta dukfün nil~ .. Bu l in <onu ııerey 
.., nıcak c1 in'.? 

l\!ı-1'· et c 1 bı hafıfçc 1"' ~• •allıyor 
ve yık altınd ı,'illilmslyerck a~.ır bl~ 
t1\ h dru na'? ı c vahı veriyordu~ 

- Yol ulıık ~o .. llünkfırın ı;ı!iini 
cd ı biir~' m~ im d • eler 

. r. \kr ıl M znn nrnsınıb ya
cuda gt lmesi 5tl<lc pek mühim 

nıkua g \er ·ne ka\"1 bi: 
H •· efrndi b~y. Ynkmda 

r (, ı ı ·ak n l o olan h,.p<dııi 

B, , ı.wk l. ,...,bul lıHuUlllQ dilind~ 
r> el •ıkt ı dlı ol l\'nn ı·N•i 1>ır 
~ ıa do'bşm. g.1 bıt 1. tı · 

f'-·., i O .... tHr tti)'., •"ir ·. ~s-
ı; lll ı. nı ı ll'"İn hir çok ı.,i !ıoca-
'· \ b l llPj.~, el C l:\' )"ii !!iı•k 

""'' ..stadı .. ı .. ık f, """" •yh 
N"., M • ıut c neli i d ~~,r .... ), ra?oır-

rı ~l Bunların 1 l}JSİ de p.ı<li ... a.hn Ili-
• :<. k hakkındaki t: a\"V ro '1ıın 
J • '• l 'esini ta ~i~c c l · -lcr 
~ ,; 11 O"uı n ff:n~'I t rc-klrı vaı 

ı: l1 in1i~!. 
ll~~ır Ne olursa ol.sun. hiinkitr r.i

\(;.İndc.n dön::!liycct.k i:ııi~- ll .. 1Jl:l l)in bir 
'll'lii •ayial'U·. d.cükodulor. -

Ru <lcdikocl ıl. · e;.rart·~iz ı,; .. ·ı.Pn• 
' ;:lan <"ık:uıık (,trınbuhın l•~r tar,ru>a, 
('11 uı.a'~ yı·rl .. c \ 0 nr1n ·;,va kn.Jar Lfitiin 
• ti,.·• ,.a, lı l:;.f- '\· 1m c lh 1ır lıı .• 

lkıncı O · ıdıun UzL, LU çi <le lıu\un-
'tmu ) U.tüncle Ji< \'fL'1 olan ıl .. rin 1.c. rı-
h~l· qii!'le- n klı. iı.H (' n na li :h 

ok dul.ııın buhm11>'1Tdu .• 
Oı la 1 >u:!.ın. nlar başların ı-1 g~L ... terl

c dcı ru f!. 'sl ·.:- 1,;t J'lrın önün<1 ı•u 
. bi 1.: ız ,., .. h r..,,t t- ·" ~yn'tlc rlur-· 
akta idil .. 
nu· ; r lı "' li , .. 

- Aman .. ne kadar geç kaldın hocam .. 
diye haykırdı .. Göz!hnüz yollarda kal
dı .. Bilıne:zsin ne k.:ıdar üzüntli içinde
yiz .. F.\'Vell mı sedire geç otur da sonra 
bizi üzen sebebi s:ın:ı l!lllat =· .. 

HO<'lt padL•:tlıın g•· t•rdiğl sedirin ucu
na vücudunu biraz ili~irmi U •.. 

Genç Osmnn söz!lnde devam ederek: 
- - Bu J:ece hlr riiya giirdUk .• di\·e an4 

latma • b:ışlatlı .. 
Sülrvman ağa , •• ö. er efendi. he· 

iki i birden yüksrk se«(, hağırrl:lor· 
- Hayırdır i=llalı .. 
(;p ~ Osmnn teknır etti: 
- F.vet.. Bu .ı: r:~ garip lıir r , tir 

ük. lfof'.aın, h,k;:ı.1·,,""" n 1 .~ rti.r~vı ni· 
ı.·~ ta1•ir cdec k(:in'. Ri.iy:ırnızda ·~iir ~ i 1 

ki •IM<ll ol ';11 , "bi hıı odada ,.e f,-lıtı 
h"i 1-ıat'unumuz ü~er;l"'!dc ot 1nn?\tn .imi
.. :z .. l~irılenhi 't• oda:,.·n p ~:~.a1nh r: ~i?:n 

iı Hgini f~rk i hn t·ı" t· ri '"en f -l:ıJ.·:p 
•ı•"ibaırk ~y:ır,ma ka== • d'lediın.. 

F· kat Yazık 1
:' , a\ 1n hii.\·rt, lıir s r- f 

\'e sa deli ih.rnz.a_ ınU\'ll fak ol ına<lı 
'faııı .ıy. Ttına kı >anaca•·;: .• <-ırs.ı<la P ,\'
~an1lı~rin1i7. hirdcnbiN> ftrlaclan k:ıylıol~ 
1 lar. 

..Jj n de- kc:ıclinıi f lhlı. ula.a ) , re <. ı '. ._.._ 

·:<i ve r.C-!llin'-" k~N'!n n~ lıir ,-..,iv ltc 
l uldum.. (1) l:ndi. hocıun söyle 1,, '«ı· 
Lr--. .. JJu rilytl hayr-- 11.i, "Ok ... a bir u-11• 

l:kc~'e nıi clotr,Jet ed~r~ . h\c dııp\ufı
ınuz U.züntll bu ril:19Rnın ihti ,·n cf · .... 
tnnn:lJ•ı U~rcn·nc'!r hıı.~u~undaki nıt"!·ak 
' :ılalaımızdan nc<et ediyor.. Kuzum 
hoc.aın.. ~ hil jc bb- ucl.ı1ns1n .• \"\... l 
hi7..C. hıı <lils.irı ir-i.nıl.• çı\l! olnn ıuırıı~r 
}'! ... 

H ı d.-.k.ik~ıla hbea Ö er efendi ak ~· 
k:..1•nn l'l rıt•p onu 1'J\'<.t'l1.ı. nl·t·1n vr bu 
\"117.i\·cltc clt'T"in cl~ı·in dti~i:n '' ·l • 11 kPn· 
r~i· i~i <.Ja•n ~t· 

l!o "l :ırcul biı• k ... c c l ik.oi ı.:(.·rr, 

ol a-ana :>J.: .. , kafao;ıuı E>i.ıran dil; ··n
ı l 1cri ? rll'~ir tı .,ı 1;.trak oul.ırı diiı~~:;1 
1-ir ~kırdı halin I• '< ld n rl ı·l\'" 
srr.d rn~ta n'uv .. fhk ol ak i ' :ı•nı 

Küçük san'at erb bının 

ınuaf iget karneletti 
Küçük ~an~l erbabına maliye:tc mu

afİyt't ki't.rneleri vr.rHmekt<"dir. 22 Şuhal 
t rihlr.,. kaflar küçü~ AMnat erbAhın<lan 
munfiyet karne,i r\lanlar n1uamel(' ver
i!İ~i Yt>nniyeceklerdir. 

24 • 1 - 94 l ıarıhindr ilan cdildiiıl 
ü.r.tre bunun icin bir 8\•hk. bir m\iddet 
'cr11nı~tir. f!u .müdcfrt ~nümüı:deki haf
ta f'tmtorte-,.i aks ını lıitf'<".ektir. Karne 
rıhnı\·an mÜt'~~t>~cll!"r, l:i i k111lanmn1a 
cl:1.hi \'t'rgi)'t" ıjbi ol.traktır. 

i\ltıafirettt 11 istifacl(' edccC"t'k olan
lar: Kala) rı, rlt•ıııirci. küttıürcii, hakır
<·ı, mııslukcu, c;inko~rıtf, ha.J...ktık, 9aatc:-i. 
kııy:.ımcu. tt:ııf'kcri. çilı•ngir. torn<:lcı.,te-s
'\İycci. kutu 11, Ra.nd1k<'1, kiirt'kçi. terzi. 
ktındur;:.rı 'r C\leln1"'1un1 t.tmirc !e-r ht>
rıı~n rnüra<:'c.ı:.t f'dttrklrnlir. 

Bagındır redikoope
ra tif inde 

82 nunıatalı Bayındır 'J <lrun Krı·di 
Kocıpc•r.;tif;ııirı ~·ıl11k toplantısı ntİİ!Jdı<«:
beti.~dr (eki'l"n la1:iınat. tl'lgraflarına R1.·
t!lliı·ii11ılıurun1uT \'"' ticarrt \o't>ki1inı.iı: t":C

\ ap \ r: rn1İ.;;ıılı·rdi r. l ic.ıret vekili ınizin 
c..-v:.d>ı uduı: 

Senelik toplan!ınu miin sebctile gön
d<!rnıi' oldu:;uııu~ teh:rafa te:;:el..:.kür edt"r 
kongre a7.<ılann1l muhabbet ,.~ ı;elit1nla
rın11n ibli.~tnı rica eylerinı. 

Ticar.t Vekili'. M. öl<m•n 
--- -----

1'01.İ~TE 

Kumar oynamışlar •. 
'fir('nİn 1'Cttrlu1uş M~ı1'aUc~iıldc Ab

ılulJ.,]ı oğlu Ü<•TUlll Ak.l'llı«·lt ıııonfont 
LııukahHindc kalı\•t:han<:-;3pd(.' k1 1 mrır ov· 
nrıh rl:t ·n tutulınusttıı· 

E$eği kesmiş •. 
1ll"llcH.~ııiıı l!is,:Lk kö} Ütı<Jo i'ılllSlD· 

{a cı;~lı~ f:o-;ıı'ail .ı\rıcı Ho Sali.n 1\:t.tn c:ire· 
iU. ~ l..i Liı· hu. 1.t_,cl \"i'iziiııd"n rısnl J..Ci\.'
c.Tt u !\Itı-lafu o~lu .:\! ııı~t P~·l;.1kııt PŞC
~ıni ho:~ nuncl:ııı ) ... PsıTI•·'~ sw·c tlvlc. t<•l(•f 
ct•ı~ 1..·ıincl 11 tut ';ıu-.ln.ıclır. 

Bir dolan<'l..ırtcı 

"'"' .. ı Sı 
. 

•' l_J ... 1 • '• T.ir tüı·Hi bı,l,ıın1\.01ch.ı '\''.·Uua~g:uııa ısJbıka. lcır<laıı T·:nvcı 

r ' . Tf.1lrı.ı 1 .. l iıini i O .. - 11 lı• l ı h 1 ! 1 - · ı-~. · 1 :1 lt:1rıT;.l,rdP h: ı...~ı .. ı\lıınc·Ji clrı-
1• rvl1rL\ h;.JtJ!lJtı 1 ti•"~ : J-ı n, •t. flll llllS \'(' 7)0 kUftJ; Jllll'a ~ok_n,tıı;-.\z z i\I, ı 4. t 'lH 

bt-r ı·fınf"'Cli mi'l htt(' '1'!'1, ü.,il., e - tı r. Satıh k3r1s1 ('ı milt :ı u d~-- hir elft 

• Tbvır p~dis.ıl. .. Ü•kiid..._ ı ::• n• 
, •i 1i ,ırla u fıenüz :ıvdL?t pf f"C,.ı_ 

ic i H kl"S ra. 1>3. i ka11Jiniui ..ıln. t'~ U bir clrıhd görlhı-
, ,. ö ı r nıl' :t't ı: <·ın~tir Snçltı, ıulııtara tuh,.ıln1ustur. 

BİR HIRSIZLIK ... ,1 , ı. r T J lı 1 u • ,1. "' J. J\ h . .. 
y !ıo~·- z Ürı1er t f • C!l c- d,. c 

~ . di) b r ..,linıtcrfl,li 1'Jli'> 

Zıc. ö l\!Urnb I <;a 1 rnc:!:ı Hllı,.J 011Ju i!IL"llll0 

kciflel'I c..:,:•lin:H rltikkltnnırl;.n 32 Jiı a.(Oın1 
~:·1 ~ nıan a, ı""' Ui.Q i,. bu c ·• tal ' tutul nıı"lur 

~onr 

Ü h·ı l' ... • .. u1 \' ıme!, hazırl ndı
t<İ"" i,~r " " ru yllzlii 1,.• b:"-ct:ı 

,,. • H , 1 "'<!' tn "Ti l rt ·ı f 

ıı. 

IfL ~ı .\t tınuz 

anz ·'"r,.1ı 
S ! b c· , In B a Jt... .. c; dctkika 

01\l' t5 ı (" nJi ı!t•uç Oıı:: :rrnnın huzu. 
runa dr. ı olınu \C' el ku\'l c:-t ı up 

•ı:t 1 bir \ ı .. et ~.tmı~ bulunuyor~ J. 
tI\.in . O. ı .ın 1 Ol. ın 1 {irur rı;irınr. 

(l) ı:;., "'l~ 
lH!11 ıruırpttftıır 

" h 

. " 

,; n . 

ELHAM A Sinemasıitda 

zeklyeyi k .cırdı •• 
hrıııtı k 'u ıct i\ltt5laf. 

·ı Ön<r ııınl ki;sılor l\lusta,fa 
kı ı ı 1 \ ı ıd .. lckıyc Kı7.IlovaJ,\ı wr· 
Lı kı, ırı ıslır ~llç1u tııblıırı.k acllıı·eye 
\ rilmi ti . 

SA.RHOŞLUK 
Öcl nı.<;m Akıncı!. r mJlıall~'1nde AJ.

ı t'l Üı.bs:ı. •:ızla s.-u·hc olarak ı·oMan 
,~nJf•rt> r•. llıl c-t!i · ·<lP~ \al 1 "l'ı 

J L1>.l1r. 

Annesini tehdit etmi$ 
(°>\. • ın T<' k. ıhnllc ·'""tde \h 

Cun<l:İ7. < ı 1 os okırok annt.:"İ c·Hi \·a .. 
d <:a C\' hıG ki~ ı.•l ı1 [ etı ,.,. 

'l 1 tı ur 

Bugün matinelerden it:baret1 
h r Laıı topr;,ı~ ınnı~ .ıa 'l·ın, L!r ...ı.v' 1 ıhranı r \' t.ın 

ıııda n< h rikııbr \<ı • Wca•.ınt 1 i'I he b< I °?"'· C f\·le (,.,- jl MCD 
nln m •eh•tli ~ K. HFYFC"\'l ,.c J \!JP \M.\"'\l 11 L.\Ta \ ı ,,Jı.ı 

rı'· :.1 .. r hf .. i. . ,., ~ ı Wr ,ı t ... nı 
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-------~ ... , _________ _ 

y A.ZAH : ve YILDJZ 

-b -
, n l n.ı aı • :;.ı. al ı t>tt t yapnıa ı k.,bt.ı} t=i..hyuı,lu. lknım\ ınüfaehirdi. 
mızdan n? n1n tkttıl m ;n "t • \· r.- hr-r kü i.ik Mclı.) r-rnl ,e-fkat ,,.e ın!n-

rr L;,r.1· C' t'C Bp- Vt'l'ffi~~ "07'C"~ n,-l~ı.,.fıkb k bul t"di,)(~du 

f'lDl ban, ı.,:-.•v,m ·d"'n hnnem odanın ka l On-. veru bir ko!tuk &."ltın o-thp eve 
p~ ru l:ıp:odı Öru1c-rd"Vhn ı.,..\in tı~ ı:ö,\crı yaeaıa-

Ba' •. ın t.ıb • ı. ın ~wdan h.,b.-r r0ıtk kU1:·akJL1dr, Annrm l,;ıı tnı ~t:YirdL 
tl ,. r.dilmc<! l f·kf•·cL·rın tamamrn l~ nnc-nıf' d , rohlıık hir k:'ıç nlrlYe si
nim kaleorr.mdcn (1kt "'•:11 :?nrvordu. ,.c ı> b S l.tcn hed!ye t'lTIV"k. istMTm. Fnk t 
h.t---11 :',.. hı1•1ı ıal"f\.f"fmf"""'( h n'•r· but>u da 'ni tarif rdıln't"~ lı.Jk.lı!")a·~~>İr 
d m rrutta koyclu "c or.;ı hll"dl.)'t..' r.lllgrm 

1 n u tı h ,..ldtrl~ın11 ı ' rtnJt'-1 ~yJr,.ın hir hırini asb Ütf"rln,.. e-cir--
mtf BJrııa,.,, hli~ İOilnarıuyorw11. r-· n>r-ıılı. 
k•t kınnm bö} it" biT ~ref • liE bWl, Onu gi._;r'l1t.'klt!n ~akınıyor, Jcıs vcsı· 
u;ln mü:hi hir darbe olacakb. cil•n' re ı 1 le biitür ı;ün eı d n uMk duruyor· 
hikil)llcr.m' tanıanıcn tosvip ('trncın,·k- clum. Şimdi param olduğu ciht"tle i~ 
it' 1 ~r;ilır- .. ~Timli taraflan ol<iu·-;urnı l(fl.,_vL'l mı. tı. Olt"unluk İttıtihanını ınu-

arı .-or 
f\ı tr n rıca vr d.tktı)o l··ltn btı 

1111.;.hc\ ı> ıııı~or Clinde lııı kaı 
: ~ ı:!iıal lt" r:ılı ıbrltr Horı-.t ı\'ioı \C re 
: ferur·• ,., ıir. \ J. ... ıl u· Hi~ıı: yok~ 
1 H • .ı\rzu ed'° erin n n~1d.tki at?rt""C 
! i\ y.ll"t.'-lR llitf,.n rnflr:u·· atl:t'.'"t. 
I; FC'ridun 'ı"lint-r: J..:uıttıllı~ 
1 tınkak :\u :!G Kııreı}·"ıkn 

1 -1 (3<ll) 1 
~-f#:Mli\S<_'IJ',,,,._, \:Mt 

~rfukı~ede- g ·ırdınl ve biri" ttrarna~u. 
kı•) ı..·l<luın. i'iri\ her ay. m.:ı4ut g"-7.Ct~<le 
ncş1<·tı;ğfm hikAyd r art;}: bana kafi 
gelıniyordı.ı. ~'ıUh~ıyt•t. d.ıiına hulyaları
nıa "Piren ıır.\·idt"n h:r .~n. zulıur f"tti. 
1 .<"..m."'nıo ann"" inin u7ak btr tanı.lı~ı Lir 
k:tt ;ı ıı}ordıı. Cenr; \e. kılığı kıy;lfetl 
}'t"r rrd~ bir lcız olmalıyrlı. \'aı:ifcsj. ıııı<
yt\hatleıi.ndıe ona reftıak.at ~tmek ,.e ın~ 
ce' ht"ratn ıı:it hazı "!Ydn111 s:ıtı~ına \"ar
dun cttn:!';;:tcn ibaret ol.rı.k.tı. 

fıununla h rn1wr. T.e:ı:na..."ltn anııı .... ne 
J..::cl;v hatift.r rcp ulur: n ol::un hı·niın 
lıır '· rı::fözcs(ı:i '<ad•mn elleri ~ra•ıra 
tlü l'l" dtn korku\P!"<l•.ı. f);lha v1"1'Ili 
l•·'ınclo bilo d, ·'1.İi.n. E !'ltra lrir. f l;l
kr·l ı,u-~]j h.ıın.:n ıl"l('Su]i, f'tini t~~nr-n"k 
i t- nıtsordu. Clncr annı,·ı~I giirilc:.rne~ 
' n .• r

1·:-.d ı i.<;;~ ht:.n:ı 1)ir l: rsİ\'t• 'n<k· 
t:..•l>u \'l'rm kt n inıtin.c cui··ord1; 

Halhukl ı .... ıanın ann~I h.·rdı u·ın 
c....-ıılıa 1 ' '. mıJ n h~i bt:"" n~' i id, f'!li 
~(· ı il «i;\ ıır-du. ne ııi. kır &"ı· nrtnın 
to "'c:'I. k~P~lı )'n1 ·,ıe;iyl~ O'lH ~H ... tmıu·gi 
r·•ln ko'ıul ~dc'1lezdi ' B.ıb u.< ki. hu 
mHha\•("?(•nin 8f,l una d ":"ru 1~ni kiı.tip
lii: alacak b: •. van el~ ııel oı''kli. Btı k: .. J:u· 
fakir V<' ıı odaıLın bu dereno lıobersiz 
hir .. nn m ol·lttlunu r!firlir, .... hel!·i d~ 

Yeni S tışlar Yapıldı 

lngilizlere yeniden 3000 
ton incir satıldı 

Zahire ve gağlı tohumlar üzerine de anlaş. 
maga varılmı' bul ugor 

Bu sene l_.gc ınuıtakasında tüccar ve j lA se\'k. e-d:lecektir. 
ı»Üc<.ssc.•d<r tarafından ıatın •lınnuı 1 'GIUZLERE S.\TIŞ 
olan tütünlerin pok büyük bir kıınu Af. lngillzlerl• yapılmal.ıa olan sal~ il-
. 'l<ln}'.t)"a ,,.,.rilmek üzeredir. ı\lmanlar .zakerel~ri dlin nihayet lHılınu,lur. Jkl 
i} i fh1t örf,.) erek tütünlcrin1tzi alrnaL.ta· ~i.in evvnl y.tpıldı;ınt hah~r "\ crdi~imi? 
dırlar. Ru ıuırtl, ge\ccclı: seneye •lo 5000 tonluk ıeytiny~iı ııatL•Uldan sonra 
kalmanıa ·ı temin o)unactıktır. t}TICn yağlı tohumlar. kumdan ve :n-

()iğ('r nır:nılekt>t]~r<lt'n ""' bilhasu f9. hlıe üzerine de bazı anlaşmalara va .. 
kandinav}a memleketlerinden tütünle- rılmı tır. En ıon olarak 3000 ton inclı 
tim ize talepler \'ardır. Bunlar ela tetldk satııı ÜZl'rinde anla ma .} apılab lmift r. 
•·dilmektedir. lngili7lere )Upılan sall 1 T. birlik fi. 

Ilize v~rılcn nıahiıuata aöre, lhe atleri CU!'llna göre-dir. ll le:n piı~ da 
4 \n\C"rican "l'ohncco kumpanya~•. Lu beş bin tona. )-akın incir vnrıa da lngi
rle\Tr-cle satın aldıı:ı tütünlPri i lcmeJ..t~ lizlerln istediai nc,·idcn satılan miktar .. 
clir. Ru tütün]., en kısa bir zamanda da mal mevcuttur. Bu itibarla incir mah· 
i~lenınit olarnk Ila!ra } o1u a... crika- ıulilne de tiikcnmi~ nazari]e bakı1 bilir 

-·-- -- --- --- ----
Defterdar aitti 

Defıercclar B. :\himtilZ Tarhan Mali
ye \-·ck:d.lctinin \'Bki daveti ü-ıerlne dilıı 
sabah nkaraya hareket eylemiftir. B. 
Mümtaz Tarhan Mali)c vekaletin~ m~
ıellf vergil.ıin tahıilah İf]eri iizerinde 
i7ahat vf'rf'C-t>l.:. ve- rlirektif alıp avdf"t 
<·c:l.r•ktlr. 

KALOIRIMCI RÜSTEM 
{\<hrin muhtelif altı yerinde hımzlık 

\.·f\p~rak bir müddetl~rıb~ri aranmakta 
olan ıneohur kaldırınıcı Rii tccn eli.in ~a

bıtfte& vakA1anmıştır. Kaldırım t Rü~te
nıin altı evcft>n çnlclı~· t"l!Ş)'alar dıi ele 
-...f"rı~ıİ!tlr. 

------ • 
LUNAPARK 

I3 ·lt·dıyc rl·İ. i Dı. Ilt"h t L'z cl\in F!l· 

1 •lı Kültiirparkn ı:iderek Lıııı:ıkarka 
ihi· t• edik·t·ı•k: ·~ı::ıı. <tt•Iu.LtıL tc-cı·iibe~ 
sinde hulunınuştuı·. Bu dolap. 1941 fua· 
r1111ı) hıı<>l't;f\0f'tl<"rinden biri ol~tnktır •• 
f; 1 • .ı.ı.::r· ınlitcaı:Idit ,·;.ı.s;:onlat"ı ,;ırdıı·. ı·n1 
k ısi bircl~ıı bu clolal.:ı bint·cekıir. 

' ÖLÜM 
hınl 1 ... ' f:\ tanı ınka"U lııııu- tt

hf • ıni•ru ,ı ft :...rl Hb Pck('I ile el:<:;<.., 
ı·iızl:ı' • EJ ın l't·kclin , .. dcrlen 
eı ıeklı dok!ı.r nllx·~ Hiknıct Pekel 
t~~lir. tc-1.i oJdu~u rah ·' _,zlıktan kur
•ul '11 1 \'nl.Uk cli\n hnvafa u("ıJ, .. r-int 
'• :,·nltt·tur. 

l 1zı..ıı ınütl1.let. nıl~nı1t .. hClcı .\.t!JtıY,.ı 
hı vuk hi.zı11etlerlp hc.ıvah d<ılu olan 
hu kıy111etll ilim Ddaİnuıın c»nazes\ 
bugiin Knrş.yaka Fahrcttın paşa 
cıı<l<ll' l ~()(; sayılı han~lrrinclen ıı:ı~t ' . l ' de k .ldllllarak Sol(ukkuyuda as· 
ı-1 k~h :•-ı..na cfofııcclLleccktlr. 
H· Xi ASlH : llü\ Uk kayıplunn· 

_.._. __ ----·------ --
Çok feci 

BiR ÖLÜM VAKASI 
'fire k.,.1asu11n Çini Jeıi k"-i)ı.ınde Ço~ 

ban Ha an oğlu 25 ya"pı Mehmet 
Çjftçi. l\.lnorlıkaltı me\· ·• koyunla-
rını otlattıl{ı sııadn elinde hulunan na .. 
gont taklidi ıabanc.. naaıha •\•t almı.· 
tır. Tabancadan çıkan merrni t·lm kal
bine i bC"t e-trnit '"'e derhnl ölümüne U:• 

hrhiyct \:ı:ııni~tlr. 
Tir• Cüınhuriy<-t ınüdcleiun1ıımili~-i 

hadis.-nin tahkikatına el koYmu~tıır 

- - ---
İsviçre ve Macaristanla 
ticaret müzakereleri 
Hüküınctimizlc j,,·icrc !.tikli ti a:.ı

sında hir müdrlPtlc-n lx-ri ,·aµılruakta 
olon tiı·nrct ııul7akcre1cri )yi bir hıwa 
ıı-inde cle,·,un ctnıc!..ı...,dit. ;\ll'ıwkcrclcrin 
Yakmcb sona erce • ·i hahcr ı-cdLncktc· 
Cir. Diı.;c r t.rraftar. Eudap." leden qelen 
ma:: urrı.r ta ı:ör ~t.caı istn n la yapı 1rın fr· 
crıret anlr<ın.1. ı ~iirüşıncleri de her iki 
ıı'ıE·rıılt .. kt•lin rnüh ... 1cl~1esini Pr1ttr~ıruk \"e 
inki.:.af ettirecek bit· ~t ·ilde clcvaın el· 
mek'ledir Bu ı:örU ıneleı'iıı de v11kında 
hitC'C'P~İ iiınit olttnmHkf:ldır. --

Tüccar birlikleri 
Tüccar hırliklf'ı inırı rıı·lik uu • ni 

h"'!'et topfn; .tıl..11-ı i,nUm'ı..i70 ki JX.•rs::.nı 4 

İ)e :,.{iİlli.İ ba lıt•tH;~l rır Y tflO dt: ll/. ycıli• 
le l ,ıanbu ldan aYdcl <·cfoc, k olan tür· 
c~ır l>irhklt·ri uınıunt Jdlıibi E. Atıf inan 
'llı topl;ı f1".ırcln lınT.Ir lnıltınaC'.:.kt•?'. 

---
üniversite ecesi 

i'ııiVl'J'<..1Jclil•'l"in dlin ıı:ece İıınirpaJ., 
nlonlarındn feı1ip ettiklvrl danslı e'\
IPnlİ J(<'C \•nkite kndaı· de,·nm ctm'<llr 

Gelen meb slar 

-·--
[ /;a ıor11)r /. c Snh leıle 1 

•1İhni! tir. IJlınlnrı tı tır<"tlc- tıııl:ıo:..'\ 
ıne.k kahllıliL 

1 - İtaJ_, acla tah:-,ıl t:JjJt.:ıı ,\lnı:uı 1 
kaJ-.ı·uun ('<·ılo\ a 'e . ·at)oli ur.ısı 
İtalyan s:ıhill •rini takiıı t-derck 
batar:ralaa·t \t• n>~)n hu·J;..ıl~rı hinuo 
:-,İnde .ı:\frika\ a 'e\ ki.. 

2 - ~Htil\.:.t ilı• 'J'rablus :..ra-;ınd~ 2 
mil a:enislij:indt•ki bo~aıdan Trahlu 
lıa,·a tariki' le halil tankL,r H' a•k 
nakli .. 

3 - Sicil.\D ile TU'1tı arn uıdaJd 
tın clnr ıterilkn Mifod,• ed<"ı·ek Tııı• 
kura suln.-nu takip C'tnıch 'tu·t·ti~ le ..,r 
ki~·ntın ~·apılnıa~ı •• 

1 - Sirih .. ı ,-e l1aıılcllt·riudnı1 Biıl 
lf'Y taarruz t·dill'~k hura~ı ele ~C'Çir 
di"ktt-n: ">onroı ı.,,t•\ kİ\':.1t1n 'İııt· TtuıtL"i uı 
ı i11<lı.·11 ·' aµılnıa,ı .. 

ı-:iitiin bıınlar it°'l.\n\.il ,a1111m.ı'ı ıh 
uniil(•tı Ynrd1rnın hir ftl•h idir .. 

Hıı ttıilıe •·:r·.ı"Ulılııki rorlııld.oı ıl· 
hic· fliri \"t•nihn< .. ni~tir . 

(:cnov'a - • 'aı>ı.1i ~ırnı;ınd;.ıJ .. i lt;ıh• 
sahiHerini t.t~i11 4:fh.·rck ı·rahlu. .. ~ n.,k 
ı,,(•\·j .. i İ«·in 'apıl uı h.'lzıri,kl ır ('t>nın'ıtl11 

d(•niıden ll~ın1h:ırdırnani,·h· nkiın Oı 
kt1ınıı.,;lır .. 1\ınl kaı·a Ul.ırıotl;ın ·C'1ı. 
\"at ic·in J'raı1 .111ın lll1t\-:ıf kntini 11iı 11 1 
·lfız1mılır. ı:u 111aks::ıt1a nı::lrı•-..,1 l't.·ır 
ı;t•zdindc hit lt'"'4.·bht1 tt'! buhuun C°;1 f11 

tnur l'dihfi~i rh ·'·\·t·t t"t1i1cn t<'ncı!I 
Fr:ın'kl•llttn ' ııi(t·..,İntle "'''' affuk "ı,1t1 

ı.ant·<lilcnt<"'l. ·" nwre~l t>ctt·n hf.i\ 1 

hiı· tnlt.·11<• ınııı a(;ıkat <'Ck-hilir. nt· 
ı,:t•nt·rnl \''t·~ ~.uulın 'lunl• u 4\hn~ınlı1 

tt•sliın t•lınc~e nİ.\ eti '~lrtlıL 
iı..].,a.)a ikin('i 'nrılnn rcıılu .... i \rdôl 

'uilukluılır. 
.\lınınl ordu~unun hu Jııal.ı.. atla 1~ı~J 

_!:";ıri,faıı,a iner<.-k '"un~n· t~nı t·v,ı 
~clt·L'e,.!l ~(i)-lc>ıuni ... ıir. ııu ihtinıaJi t<·tl~ 1 

tdt~n son lıir '.'a7nnııd:ı \lnuHı)<lf11 
Bul~u'"İ~(~ın Yl.' \'u~~l:a\)i.i~ı 1'.C'ndi ııii 
ftı7.ll a1tın:.ı alınaılan nalk~nliıfda bit 1ıJ 
re"Lt:ll'" 2iri~ıni~-t~eiini klt) rh·frni,tik 

\lıııau si~ al..İ \ e a kl"ri niifu·ıon1111 

ı:uı~.ıriı.,;t~nHla .\CTf1.· ... 01ek iizt·rt> olduı! 
ı1u hi.Jdirt'u h~ht·rlt"riu miiho.ıt"aenlı ıtltl 
i:u ı.nl;ı ... 1lın1:-.01·. 

i-.,tf' t:nn hu ... ır~ula '\"n::o. la\· n.ııırltı• 
lfitk•r \t~ J:ihhentr<ıp1H gfirii ... ııu: .. ıl·rcfıı' 

ll.ı\· 1Jiıll'r \"ıı.~:osla\ IJ>J..,\t:ldliııi 1•a11 

t<:"lit:J,:r l .. ar""ı"'nHla hın~ı..1111 ... nııdır. bil· 
nıi,ortıı. ,\lnıan u .. 11l,u1iin rkserİ)n hı' 
kahil doshı11t' d;.a\· •llcr :u·ı~ .. ıııdo.ı I•~ 
tcluJjUt•t ... -,l .. Lıdı±ı ctli ... ilıılili.ir!it.-. ~,,11• 
tıstıliin Yıı~o ... l.ı\- dt•\ 1'-·l adanıl3rına kıst-
ı kıılhuııluıı ... ohua ... ı nıtin1alint' rlt• h•"" 

r1·l (•trnı·ntt•k Llıınul1r. 
ı\h11~11 cliploıncı"i"i t;;ılkanhırın oıı!~ 

L.oulılt•rı:ıtı hııkun11vl~ ı hu der<•ıt• t' lı· 
keli hir o\ una lıakilc~ten t bhil' rt· 
ıni.., 1ni11ir'.> 

·~~11a~ti111İzı.:t• ''f U~t.'ıla\ .\el ~ihi k:.!l"' 
ı·ounanlık annnell'ri. le tanınını'S hir 1ı1tl~ 
leli hJıdith. .. <""•u·et ıu·nrunuıno 'iiritJ..lr• 
nu•;.:4: irnkün Yokiur. 

' \1 .... 01\Ja\·yanın nt• lit·ndi j,tjkl~Hiue ne 
de ı al.ın .ı,;.ıııın olaıı diıc t Batkım d " 
lctl.crinin i iil...1.:11 ıla,alanu.ı il.culei et~ 
uu.·~i oı'-ld 11•c\·zuul•:ı!1;-; t•la1111 \ ;a•a•.:-ınd:.1 11 · 
~alr1nır~ ,;, ·ırt·tinin nıahi,rti ne ıı1u~ 
ol..,un. hu 2i,·arı.·l nnun kt•ııtli nuıkadıt•· 
1·a(111;1 hirifik h:ıkiuı ohn:ık .... urt·lı' ı .. 
hii&· , ... tııli t.ıkil \H nıunk nznıini Cl'\~t .. 
ıni \"t'('t• ~ ıi r .. 

~EVK ~T !JlLGJH 

AMERİ DA 
Vn o~foıı. l:i (.\Al ll. Rııı 

sıhhi schc1>lcr c"ol yı h le ı tlfa cd"' 
ha.hri:ı·r mU t(· .. runn yerine B. Bu111 t 
v ı c l.Jui: tir B. Butt Cümhuri etcidır \e dan do~ı keder<lide ait ·ne ve Aydın 111"lıU u • "ıırl rn,kl<'r>C. ,\ntal-

o!!ullnrı ıı. Melih Pekrl ile )}-Oy :Emin ya mebu<ıı Tül'k:in Örs Anknradan, fz. __ _ 
i!Pc· iP ı,11 a ıı· 1 <l'I riz. mir mehu<ıı Dr. ,fı,.t:ı•• Renı(lru İil:ın· ••••••••ııı 

nazır 11\bav Knnl sun ni rlostudu 

;..;wiiııilllİIİİliiiiiliiiııliil•iİiiı-zm•,;ı1ıuıdan ı:eldiler.. ...~------
~._ ____ .._,__ __ ,.._ __________ ~ 
T ayyareSinemasında T/:3646 

BU HU'TA ... 
2 \IL'.\ZZAJ\1 riLl:\I BİROJ'!li 

c ({()(, LO)U:,\llf) vr. K v r&.\l'iCİS"i.. GAR\' Gıa; 'T ile 
levk:ıt:ld,, bir t:mJa yar;ıttıkları n:.'\. 'SIZCA SÖZLÜ 

lll'.1'( 
ıoı \f.l 

1 - KP~LB SIZILARI 
r St~lljJt halknu r;;d~ndirt:<"f"k \.-l" e(il,Jiiı-erck olau KAJtKA•I.\. 
11.\(.'H"in Tı\!'11,\ n;ooı• •;F; ll.\7.İ. ·o D~ l'ı\ı:iS rctü.ti ile 

De11iz 

' azinosunda 
Perşembe aJı~amı 

1 .Jeı, di. ~raf " 
ı-.~ı •ıırclcrl 

a:;alar yemeltlid. r .. 
b~r~ber )nrııtııklnrı l'C.'\~~ızc \ SÜZLÜ 

• • Ud giin evPeı angaje 
iÇi .. ! edilmesi rica olunur. 2 - CANlftfıl~: 

"-31 •. '\ıı:'ı .. ı .. ~,.ı .·,.:r~,ı~'ı .. ı":"""2-1115-.... 8.,· ... ı ... ; ........ ı,.·:u,.·.",',~!l . .-ii'!ln11ii111J111~ ... :11:o•d11~11 .. ______ (11::11;~.·ı.,.4,. ! ·-----••••11139111111-•••"" 
..... ....,..,, .... 

herıı hi 1ine .nl.ıınlri.a.n tr, z g .~ ı.: ! .. ti. ıı~ o ıl ıı'. ~\lr:ka\'l •l'f edilıncz nı-:ıtıon 
Ü~lll ;'\.]tJ ll~nt 8une'lYIİ ·~·11 t.Jhat..htL!~ Öc~~kli!. <~o(.'.:__;__kfı...t:,Uinrlan Jx!-

'"!"\tıha~ (•ttim. Y:~1V2'"\ or ı-: ıınnenıin ık olu• <::P\1 i"t ı 1 ı n Şjnı· 
t•diror .. n;hyor~ ebt"dıyt!., .. :.ı <ti bu 1. ın .,;. kavı.1~""!1.:·aktun. 
:ı.\•P ~ıffi•ii"'"li hiJ<lh · c'"'t•k • T{ •n'1i t·Hf'l~lc o•:Ll porlrnl~ldım ve ho-
l,ı~1unl4.\<•rd· .ıı. İ<ızp· ~r~ . ..-c1111, .·ihuy t sah .. :-lriıııizi :>{;T\fll ~ip 
ı.uuhalıL L (hWl'4 l'> h ll l.ti.s· aJlllC n ir t~ U~Da.$1 uı.attJ ... 
kı ak hir to.-d.1 il~ M,;yli,) nr u ). nnlll'- t.:ı vakıt, o , ıi,t Ik:}< r rt•!ıhli sa~l 111 d -
lôk •aziftsl bir fodrı'·fırl k ;ar ıa: ı ve d:ıl.,:o •cd f rc't1di ~onaklaıa uı: -
hı l:riô;·lik ül.1kı.t ic;n ın· '!!." ·., ı,;,. kı- ~·l:· bı n' " kıı lı'· lıa~a.ı gördü nu 
yafı •,. giı...-,, hlni cr~-d:yorı:lu. la.\ «ii k;ıı .. ısıncla, hirdt"n l}ire.. hu.-kınk .. 

N" ayet. 'n"'\dcl l " ' kar '< a ı .rl.ı .ı'bmn<:.ı ıa,lı 
I'<' . .,. raı: nl.lu. l1en içi~n.Jen ynr:.ılıı- ·• :ı;:tı ! flizi Jru-

Ji'ckat kılık kı,,f ti~I ı ">t· urıı ,.,fi.rü:ı' uül 0 1ek•t·iııi .··~t· '"-'Ptl'tlcn 
l·:n ıühim n1escie ~·tuv:1İ U iii. l"'!f p l itin 1.; l:ız.I r•naı kıl.r \'t- l!t"'c-..-..,;;-
knlan. h!"r Ş<'.} ]., 141.iıl: ı k il ni ·ih~ İ.Ci .l'!"'ı ıe il ·rinj. önl~ndı• hüylc pii.l"inç 
r·· l;:l :') • n f' .ı.., btn:.•' ır•rt· ' •ı vki. c1;·q_iı C>k! 
l"C tirüklı.;ndi. D+·yt..tğl :nun <>d, 1 O. '•i "" ·ııl •:,ihi a lı~o .. \t- lxnin1 
beri LUs.rcnJ,. brr Şt? i f"'V\"et!l , '···-:ır k· h:P·ı.1urdu. Zo 1:? bcr',C'r ~-
f:.,•ır:ıı.ıştıru. Eni ı,:. bal ·,.ı ı. ri' 'ı n d arı r•ntı sUrUklil'ehildim. 
c~airdinOc harl.·k<·t· onu i~. n tt;, ·d'.IJ"1i '"tptı ..... ınl•·< r~< h:-~ı. -

• nn,•nıi.1 Hnün"' vnn ktı\ ütt<lıl411\ Za- S •ninl • hii.,·lc u1Mı:rul o?du· 
trn kıı,> nu ta of la ... ı. o ln.•n.a halımt· b;?n~ ı.~rı.ncttar o1m:ı.hv0ın! 
}'a.c"<:tktı. C:Ciılet·ini k~pa·ı'I • tn•n:lmi~·lt.• llabnını•ı ~ı-1ıi n.o.• !.;.;.ula·· gc-rı !.,:mi; htt-
eyutulnıu.ı; ve uyu n'ltı.,, hir ,.r 1!i- l'1 • ~ını ~,;,~ a.nlan113 ır · usur~ fl;ı y;ışa 
tc.ndil\i l(IÖİ hıır~!<l't ro\yorJu. o M.,J> l;lir. ri\l" t clı:l•ri lruıı >}"Or>nın' :,. 
nı ;ı gidiyor.;..: llyor. runpuyan ,,.. tJS.- ·ıi· l•ir il ti, r kac1u h3.rnd• ıi."1:nC""1 "'cn 
\On '11"har1.: 1ı l'll~r a c.ıf nci::ı•1 q ul ,lj. -.: n'.ı l•:ı· h ~ı '.T•r n 1 11. 1H\·or.;:1.1n'l Gü .. 
İi; cırıl· r, .... n se\"İllt'ı nd n y rl + l"tl tü lr. ç ·ıku; v kır in ını .... c C'ilc·fr h-

e~ l! Jcnz.iyorclu., Bab~t ı Jır "C\~ !'bt' 
leınıl·ordu, çünkü mlisf!kt" •• lal-ırt .. 

\ııne?n, hir<lcnbi.re,. o ~~ \n ·a k::clat' 
sımsikı tuttuğu notu bıraktı ve cadi!rvt 
dı'!h-ıı ll<rl,"<li. Siinıt!., ·örüMrU:ıc, ~ 
c1rığru yUrti~·ordu. , yen~nP gayt51 
b< nd· n nynlm•l<, bel'! daha rlyııd~ dı•)'.°' 
ıı1~·nuktı. ı< r .tı ir."nde-' Dikkat' ~:. 
ye- bağrrclını, 

F;,ıknt c:t. 1~ g ç kal:'lH~ ı ı . 'fuııı nıu:ıJ. .. 
zan hir k<Hn) n11un kli~ ·i c::ı t1:;1 Rt d.;a 
'r.dcler< indi. 

F,(!n d ~li ~(hı · ırnc! .ı\JL"'.C!!'> diy~ b~"' 
ı,,ırırordııııı. O lı51A ileTliyordıt. Gf.ı 
)a..!Lırı ctrr.fı ~ürm~ 1nr11i olu,>or .tJ 

Cı. ti !.>enzi ucıııt-.tu. Adeta r.e v ı.i!•0' 
b~l.ı.cz .. H~ı·t.·nıın ı)ir hnlc- g1:lı11i:;~ti. R'n11~ 
ycıaOJl !ıİı~rü fn:·:l y~i~Jtı. Fakat ldcet 1 . 
"ruıcıoc l'a.ı-plı ,.e ona siı-oı1< tlc kalclır 
ıı>ıı fıdath. . ti 

ı,ıır ı. ılo•lı t. lıkaı• t•e ef -:ıt ıu.sJ 
içimJ,. ıl ·lirıniş gihi ona ko~luın. O ~ 
kli:uda. ur•nıı;ak \'e biltün bunlnruı ııı 
kahıı lan ;ı,.... oldu •unu Cl.'rcrunek f;,.ı 
bct··.C"'yi ... ll\1.1\',; f[ak1 ·cl,lPri., S<'l•al1at ~ 
ıı ·· a h~tfori - c'·~t. her<ıeyi fedA etı11 
~" ı zı idim. 

lki gün 5onra onu göoıdül<r. 
rn nrcli • 
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ı vazı et ne ir? 
Yazım: A . .DOQAN 

11 ıdi 1 ri, oldusu gibi goınwkt~n 
v östcrnıcktcn çeklnmcmeliytz. Bır 
~tc her hangi bir mll,şkUliit varsa, 
onu tanı olarak bilmekliğimlz tebll· 
~-e.} i coğc1ltmaz; belki de o r~ı 
onl ınck imk:mlaı·mı hazırlu. Ha1d· 
kntl re ulnınd.ın bnkmak, tedbirlerin 
La ında gelir. Bu sebeple hususl ida
rclcıln hakiki v:ıziyetlcrlnl açıkça 
göstcı ın('~ istiyorum: 

Çankırı mebusu 
r~~ııwn beden terbiy<' i mUkcllefiye
ti, p~ü korunmn ve scfoı:~lik işleri 
gibi yC'ni bir çok lıizm t ve külfetler, 
hi!l biı· k:ıı~ılık gö terilmcdcn, husu- . 
Sl idal'C'l!'rc tevdi eclilmic; hulunmnk
tndır. 

Zir:ı t \'e .vctcı iner isleri, vüfıyet 
biitçclcrinclc en nz Uç milyon liralık 
bir mnsı afı ihfö ~ ettiği halde knn;ı
lıgı yoktur. 

s lık \c;lerin özde • r ılıl;: nös
t rilcn ispiri-Olu içkile>r '\ üzdc 10 la
rın•n tut.arı ise ha 1 ndc.rle di::p:m
sc rl re tah is edilen m. • flarm onrln 
blı ini bHe k. r<-ıl m:ıkl 'l u1.a ktır. 

Husu i idareler. mll}ktU bfr \•azi
J. e1lcdir. Bu sıkıntı birl dalnl1, öbUrü 
geçici olma\.; iizC'ı e ikt sebepten ill!?'l 

lıyor. 
Daimi sebepler: 

A - Neşrolunan bir çok yeni 
kanunlar, hususi idnrel re kar ı
lıksız yeni bi7.mctler tahmil et
tnclde ve bu suretle gelir sabit 
kalmadığı halde masraflar dur
madan ~ rtmnktadır. 

&ıyı ı o 1 l . bini bul.ı 1 ılk m.•k«>p 
mu 11inıl ı inin liçt biı ıni'l '1 r yıl 
oto natik tcrfil ri, \ külctkrin ü•«'tl
l:ıL k:ınunlariylc- \'ila~ et b'ilçc indl"n 
non nhm ııe•nm lnrm k::ıdrofoı·mda 

,:. .ıptıklnrı nımlıır çok mühim bir )'C· 

kün ut ı ıld. dır. An· en. l1arbın hu-

B - Öğretmenlerin otomatik 
c:ul •ptiı er i fi~ at t 1 ffi.iii ha.c;tane 

l 
\ c "iı "' ı l ıin ida...nl" \ <' i.-.let n 

• ~ , . ı ıı hir h ,:. li k İ).-ırt•11ıc; h 
luı ' 

1 terfileriyle ba:mıuallimlere veri
t len m aın tnhsisRh vilayet büt
t çclerine her vıl aşağı yukarı ya
l nm milyon liralık «knrşılıksıZ» 
t Lir mıu"af eklemektedir. 

l ı •. h lkı ' m ı -
it • el ı ı l ' la ı '· ii :. ni t<'-

t. 1 ı> t ı ini el il: \'C C'Ck rsck 

• C - Hususi idr.re!erin en mii
' him vo.ridalı olan arazi '\'ergıs1 
9 tahsil ve tahakkuk bıtkınımdan • 

u .ı 7 ı ·1 rin i ind bulunduyu 
,·, k" l't • ok t. lxltbiliriL 

1 nıü~I üllerle doludur. 
' Geçici seb~p1eri de belli ba lı 
i şu noktad tophynbiliriz: 
j 1 ~ Dünya vaziyetinjn do-

ğurduğu pahalılık yüzünden has
tane, dispanser \'C mektep gibi 
müuse elcrin iıl tme ve idare 
ma.sraflarmclnki yükselme. 

2 - Silah altmda bulunan 
mükelleflerin baı:tn yol ver~isi i 
oln1 k üzere bütii•1 verı:ik-rinde

e ki eksilme. 

1 

92!l l ıbndn k b ıl ,ı . ('I' Mdı 
kiısurat) l·anunu 'l. i' de 1,e ri 
ı UhZ."lm far~ 1 rhı .ıl:ıh · iıü u lll '1 'i 
mecfülerdt n knldırıldıld n sonrn hu 
sus1 H·' d<-rin gl lir ka, 1 l ~ l i• 

bi !<U ı ı ! " 

:·································· • • • • • Jl 1!11' ........••.•. , .............. ... 

~ Devlet Lemi1 :'ol/arından 
. . . . . 

l/J2 
cf er 

• re reıs e 
Şiı ketlmiıin lussed. ı • Jıcsct ..... ıuı HH ın 11 nelik fıdı tcıplıuıtısı on ~ cdi 

mail 941 pazartesi günü saat 10 da. lr.nıırde Ali pw l ı c~ danında Türki,} c 
S>Ulrunutçulım Anonim . irl;.cti ıue,kc7inclc ~··P lac: klır. 1'op1antıda konuşu
lac.:ık Wc.r ~·a ym.ılnllJltır. Toı;l<uıtıdn hazır bulwuıınk ısth l' ı hic;sedar-
larm toplantı AilııUııdcu biı baft& ı·vvelıı k dar hi .. ·11 tkı ıni sirkcL 
nıcıkezine ve;'ll b'r Baı I·. \a tM< ı rcl ! ... d ıhuliw 1·11 Jıı, l n hi umu 
ll.t.ıı olunur. 

Top antı a c 
1 - ld:.ro he\'ctı \l.' miı.rnkip npo t· rımn o .un. n ı 
2 - BlAnço, kfır \'e zm-nr hcs:ıbı ile ml'.'vct t'at <left~nnın okuı ın.ı ı , e ida

re hcye>tf tun :-ruun zin metlı>.rinin ibrn ı 
3 - H.isıl olan J,ürın sureti tc\7.ii 
4 - 1dnro h \eti rıznsındnn ınilddcti biten bır !\zruıın '.\ennc l 

'ern bir ba 1aı ~mın intihnhı, kezn .. ene icinc1e i:.tifa cd 11 bir t 
t vin edil ıı :r. ıhn fi1..alı ·rm1 t1scliki \•eyn yerine bir haşk(l..sının iı 

fi - Gel cck s ne icin 1nl1rrıkip intihrıbı .. 
G - 1dnrc h<'l'cli tlznl:uı hnkkı huzurları ile mtirnkip ilcrctiııin lnyini .. 
7 - MUdürleı l •\"fn\ ile Hcret ve nvlıltlannm belli edilme l \'~ '"C.rilmcsi 

\ t.C'ndı f :ı ındmı hnr hlı i ile hcı· tUrlU uk cat v ınunmel Un bulunması 
tçln ı-o~1ı ı idnreH' >tıt.11ıivet verilmesi.. 58{; (395) 

E • 
1 

Ni~ 3 GÜI\TU'N m.ı:i. AI.O~U ... RI • 

l)OJ,DL'RA~ nu - ll.!AZZ i\i\I PUOG 
1: \MI h: ~elmh eııl<'r lm('.ıı mannıı .. ... 

TURKÇE 
AHKAHA. 'l'UF N EKO.RV 

Zorla Tayyareci 
İtli OIWA ... r.iCHAUO GREt;N. AÜCI~ l'ı\l"J; • F. 11:!.\IURUz\ V 

MEDE İYET KÖP~ ÜSÜ 
.................................................................................... 

l.AR : l! - 1.20 - 5.15- 9 d:oı .• Cıınmrtcsi, J'n1.nr 1 O dıı h. t.for .. 

15 - lG (:;Si) 

• o 

YENi ASJ8 
• 

Yugo•lav nazırları 
B lgrada döndü 

-<>-

Yunanto su 
[ Ba tarafı 1. ei Sahifede ] 

EJLW>• 
SAH FEJ 

\. 

Balkanlarda vtuiyet IHür Franıız ordular• 
[ Bqtamfı 1. et Scıhijedcı ] T h d d /d • 

1940 modelidir. Fakat tayyare mey- l unus U U Una g l 
danlarının mUstahdimlerl arasında bü· > • 

[ Ba tarafı 1. c-i Sa1ıiJcdc ] 
tlriyorlar. Maam fih Yunan gnzcte· 
lcri bu hwu ta hiç bir mi.italtı,, ~ı-r
detıncmektedirler. 

J: bir devlet M\ barbı içhı [ Baştaraf ı 1. ci Sc ıf<'de ] 
Atına 1!5 (.\.A) - Yunan umuml t'!Tl• kAfi dcrecc>cle t~rUbe görmU!I pek az Haftalık gnzctclcrde General Vey-

niyct IıcuıreUnin dün ı\k,.nnı.1tt tc-bliğl: pilot vnrdır. ndın sml en çok gozc ç rp:m bir ycı 

Buna muk bil M re al Pctı-n - ge
neral Frnnko mülfikntı 11öyle başlık
larla kaydediliyor: < P<"l<'n - l~ran
L:o dün görü~tliln Mu olini F r..ın-

L:o v Sltl'ISilc Pctend n isthhnında 
bulundu. Gencrnl Grazyani ordmm
nun Tunusa geçme1inc müsaade edi· 
lcrck kurtarılmnsını lemine çalıştı!) 

n·i lan Giridin h 1l bir hUJne neti- Orta şarkt ki lnglllz hava kuvvetle- lıgal etmektedir. incmalımla ~{'ç,.n ak· 
l<."SİZ kalan bombslar ntm~tır. Ve (Nnr- ıino gelince, bunlnr dUşmanın Afrlk tilalitclcr ruınd dA gent>rnl Kuatru 
ela) mıntaknsmda~ sUritlC'rln otlad ı ve ve Arnavutluk cephekrlnden bn~ka kumımdımnde.ki Hur FTımsız nskerlerl 
7iraat nm leı;intn çalt_tıfı lm•lrtn om. y rltrde f liye cçm l ihtimalin• ıiddetlc alkıvlnnm ktıulır. Fran,.anın ia
hard mm dmL tir. Ne has.ır. ne tclofııt kar~ koyacak kuvvettedir. Bitaraf mil- tlkbalUc alllkndar ai.> ast hadiseler, Fmn
~ oktur. sah.ft.leriıı fikrince Almnn hnvn kuvvet- 11.nın müc.adelcyc yeniden b.ıRI m ı 

cElenikn Melon> Pete.nin bu tale· 
bi reddettiğini yazmaktadır. Diğer 
bir Yun n g.ızetc•i de ~unlnn ya:tı
yor: 

Aline 15 (A.A) - Orta şaı·k tnglliz leli. garptekl vaıiyetl rinl tclılik{'U bir ve mukavemet doğnı btr adım telakki 
ha\·ı:ı kuvvctlcri·ıunumt k ıarg&hı tarıı· .ekilde zaiflctmcd Fkta InglUz: hava cdllmektedlr. Her hiidiscde Frnn nın 
(ından cliln nk~ nc5ro1unan teblfıt: kuvvet! rilc müsavi bir hale gelm yeniden aillıha ı rılacaih hailındn yeni 
Ha\• ku\•vctl rlmiz tar.ıfından yeni~ i.imiUeıinin çol: ~Uph 11 oldu~unu btMır. bir delll görülmek isteniyor. Murcpl 
sJdd tlo hücum edilml§ va tayyaı·e ıney- ncktedir. Pet ain cenubi Franımyn fi:İlmt·. i ynlna: 
danlnrında bUylik ~:angmlar çıkarıtmı~- Habe i tarı harbı dinlenmek için olmny1p icnb1ndn ceno-
tır. ral V ıı.nd iltihak hazır bulunmalı: 

Fransa sahte .Seezarın sÖ) ledikle
rin" clin1Nli '~ bu rük '11 ıdlere r ğ
ınf'n kklifleri rt>ddettl. 

Atnll\'Utlu: la Dokinın imali garbi- · için olduğu iddia r:dllmutedir. 
ı:indc dilş n nın • l:eı1 1cc<'rnmU kamp- Frıı.nko - Peten müluk tı d Alman 
l:lrı bombard man <'!dilm~ tir. 'Oç binaya kıtnlıınnın 1 pnnyol aromindn 1,:mek 
tRm i b<'tl r \ rıki olduğu göı ül ı il:ı-tilr. t~cbbü üne rmınl olablJccek ikı zatın· rn~er s:nuteler Hür Fransız kuv· 

"rtlerinin friknd. ki harekatına flit 
u2·m lt>lgrnflnr neı1rine devam edi
yorl. r. f {iir Fransız lrnvvetlcrile tak
vi) e edilen lngiliz orduııunun Trab
lus-:nrptnki mm.•nffııkıyetlerinin Pe-" 
trnin mt>ddine ku\'\ et H~rdi~i ıniit
tefiknn 'nzılnMktndır. 

J{ z lik lt, l) nnların nıolörli1 nakliye mül k h ıPbi cöııterilmektedir. 
ı.oll. 1 ı üıt·ı in<ıl' d<' tıı n [c;ab~tlcr nÜ<ö:\- Orta ~ark hür Fransız kuvvetl<"ri b:ıo 
:ıooc cdıl ni t•r. kııınnnclnm gnf'r 1 Kunıru ~u be.> ınntta 
Dokinın c mıbundn du nan ıı.skNi hulunmu9tur. Bütiin Frnn ız mü tmlel:c 

tnhc;idntın. hii~ tik hnsnrbr lka edilmiş- lmparutorlu&unun nyl\k1 n r. k ln~ilt"'" 
tir. G. 50 tipinde> bjr elti man avcı t. y- r,.nfn ynnınd .> t'nldrn mücndelt>~ t' atıl-
' arc i ı ~ ~ r lN i 11izin yolunu kt-sme· m. fol ınınnııı c-dıniştir. 
"C 1 ebbli.<ı tti;;.i sımcb alevler içinde . Bu eö2l.er, fena hnzırlandı~ı ili.İn yc-Mnchit 15 (A.A) - Co;ı\t'ral 

Fı.ınko ili" hariciye nazırı Sunt'r hu 
nk :11n Madrid<' clönımislndir. 

c'ii:;-ürlil niistüı·. Elb. :md, ki :- \<'r1 hr- nılt n Fron nnın kalkınma!· için ııon 7 
c· •flt>rr de- mwaff.ıkı~ tll' hücu-rn edil- ''dan · f.ıde ederek ku\\· tlerini top-

-
/tal yan Somalısinde 

[ P.cıstl' afı 1. ri Sn1ııf c1l' 1 
1 r K i t .ronu tn 1 i ab tle 
bo ub ıı Cl ı an tdi 1 ni ti". Ml \"a cln
• ı .\• \mıııd:ı taha üt ld n clii l. n 
~ıtalnrı Uwı jnt' ı ühim mlkt.ırc1a 
ho lılml.ır nlılını~lıı-. 

AH•ı 1:-ıy~nrckıinıiz diin l\frltn 
i.iı:~rinde ~ü~nddit <liişnın tf'.l l'IH'C
lcrıt·lc bır ): t nkcl·.o: ~S l.ty~ aı· ine 
r thını..c;l ı<lır. Yuı1k .rs RS e ta\ Hl

l'C' dnıl toplarının uClmilcri i.rnbet 
ctnıhıtir. Bu t:ı~"), l: ~ n defa o1a
r:ıl: •öı i.ildü •ti \'n kıt nfo. kt.-ı \"C bir 
ı:uotfü Undcn dnı11an çılonakt. idi. 
Ussilnl' clönınii: ol bilmesi ihlic ıali 
:pek dır. •ran ar"lcrimi7.dcn. · · i 
h riç. h psi üslcıinc.- <lön nü h. rdir 

<'J1 li 1<E' dine- gell'CC'":ini ''e \':tlll't o 
r.ciinc ~ l ·:-ıdnr ih•irnçlann dm ıca
·: nı z nnetm '. boo:: bir tc elli olur 
K, ·lofça nnınh,...d indt. 1 hC'l i nır~ 

dun n 1r1:ı moıın.ıl l>ir ilt' rin ,... 1di
ki. "ir t tfü' 

•• • u n yıve 

-> 
"ÜZÜM 

82 .. ı. İzmir O. 
·:H S. Sülc\'llıano\'JÇ 
103 Yt.:ldin 

2:U:l!'°"1.'! 1 i~dı \cküıı 
2~:tfi.){i l l'nıumi \'d ... ,.'\n 

ı·o. 

1 'o. 
l\"o. 

H5 ton l~u~uh a 

7 ., 
9 

10 
Z \lliJUC 

lO:i ton Pamuk çekirdcı.:I 
85 cuv:ıl Susam 

ı:ı'J Baha Pmı uk 

bombardımtlll 

rn :;o 
30 

JG 50 
20 50 
2:; 
~~ı 

21 
h 

29 
7:! 

u 
9.00 Pıo).!ı':lın 9.03 A\un<ı lmherlcri 918 
... 1\i1il· : : tnr hır '<' hafif parçalar (pl.) 
~.45 - to.00 Ev kadını - Y mek lbt~sl ... 
1 '>-~~O Pı·oııı·aın ve memleket cıaat aran, 
12 33 MUzik : Knclııı scsle1 i · Bcrnbcr 
o;nrk1 \"e t\irki.Uer 12.50 Aj.uı lınbt!l'lc.rL 
J~.05 Mli7.il- : Snz e t' lcri \'l> oyun. hn
\ d:-rı 13 'lj - 1 • ... O Müzik • Rad\ o solon 
ork slı · sı 18.00 Pro~r:ım .lS.03 l\lilzik : 
H d\ o <·~ '/. orke tr.ısı 18.50 Mfü:ik : Cif· 
tl' f.,'iıl 1!ı 30 Ajans hn1 deri l!U:i Mi.i· 
~ik : Ciflt' foc;ıl prr mı unın de,·amı . 
_0.15 Mi.iıik : 11:.wnl\ lll ıı~r n1aı· (µl ) 
"ı.30 Kon\l m:\ (Tüık hav, kurumunun 
o 1 \' ·dine 'ılclöni.ııı•ii miınnschcti~ leM} 
:.0.1:i Mi.iL.ik : Solo snrkılar 'e tak~iınler 
21.15 Konu .ınn 21.~0 Mi.izik : Pi~ mıo ı;o
lolnı·ı - Niızıın K:ı uil Un.\ uı .. 22 00 Mi.i-

l 
zik : Ari\ nlar pl. 22.~0 Mc-ınlr-ket S.:'\ t 
r.\ nn. ~jan"i I• ıllCı l ri ve :;ıj. n. sp())" scı -
\isi.. .. 2.~rt) 1ıizik · Crızlı.ırıt 111 2~ '>) 

::?3 .. ~0 - K, ı•nnı 

1, dt~mı mucaddcyc ~ <'tÜden bnsll\ .ı<:.'•~h 
hakkındnk' hnbt·rl ı ın bır le.) idi ınahi
) ctınd dir 

1 an 
ldarf'İ hu uı1iyri \ ila)·ctçe \. ktilc 

111cktep o1arnk in a ınn bn~lanmış " 
untamnm knlınıQ olan l:zmirde 1 lntAy 
c ddeı>inde Arnp Hn•·ın Çe ınesi n11m 
me"·kiclı-ld binncl lcısml"n Sf'rhestçe 
llle\ z.u ,.e kı ml'n de dıvar ıçcrisindc hu 
lunan mchte11f cbnt ı;e c amettı- 4392 
lira ınuhammı-n hccldli 2 l 060.flfı kilo 
demir polrcl kütürii o] re k sııtılm k 
üzere ı 1. 2. 941 tnrihinden iııb ren ~ S 
l!"iin miicldetı,.. ft{'ılc mttınlma, • çılcım•
llU!Ştır. ..., .ıtı!I AArtl rım ~örm~k '(". oku
ınuk i tiycnlcrin ht'T gün hıha. he.ı h 

usi) e müdiiri~·cti ' ridnt knlcmine 'c 
pc-y iirınek i tiyt•ıılerln de lh!\lr ıariht 
olan ;, ;, Q4 I pazıırtrsi ~iini ı-aat 1 1 
ele mm. kknt tl"n inat ol n 12Q lira .cı; 
k\ın.ı il nn\ i Lnnkn Tnl\klmtlarilı· '\ f'ye 
kmiııot m ktup1 n flf' hirlikt,.. 'il:'iyet 
daimi enciimf'nİnr! mtir C'nntl rı 

16 , 18 W. !2 S87 (397 

M ntcıha r· care üdürlüğfnden: 
14 2 Hl~ l tnı ilıli Aı •ıclc lıı 'C' Ye ııi. ır •zek1 ı · lde nco;red 11 il. rı \ 

ekrr· 
Uitlıuuıııu, l> ull·r , e 1.unp:u. , 11. u\lCıwıının 93i. !l;18 'c !139 n leı-iı'd<'-

i mec . ·si idar e 
ki ihrucnt mkd. ılı rını mrr !"..t.;J o~(\ rı. 'l'l ~&:l ıilın1ok sur tiJC') ' 12 2 ~~u 
t ı'hindcki l k mikcl.n :, '11Jl 20 :! rna taı ıhmı- l • d I" ., 1 ile iı 1 ir mmt l 
kJ T c. ret ı u~clii liıl:Lin 1 ıldiı mel ri il ın oluı ur. 5çı2 (~ili) 

: ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııınıımı uıııııınmıııııııııııııııııııııııımııııımmımmmıo 
1 ı A N Dokto Operatör 

S ~ ı ı t.nh uı ün O,. ı rıı ıdd lcrludc t dtl ıt v ıµılı 1:ı ı ıçin nkdolun.ı 
cıl .hı cdı ı:r fö\koU.u• lt:>~li umumi c toplnııt• ı 17 mart 1941 prızart<"iJ 
ı:ıımı . • t .10 .. IO cln .ınm de Alı Ptl"' m ydnnındn Tıirkhc pulnnmtçuları ano
ııim. ~ık tL :he rkeııııdı> 'apıl, (\ıh.'1ır. Tndil olıııı. cwk mcıdcl Jcr eski ,.,._ leni 

>< kl: ılc n :aı \l'U l l".7.ı1ıı tıı. Toµl ı.rıl1c'!n hnı.ır buhumuıl· i ti~ en hi darl trm 
toıı'. ıtı üniimlcu biı· lı 1ta c\ \'eliııc 1 aclnr hi C'nctlerini iı·kct mcıkczi
nc ' rn bir Uon1, Hı tdxli tr •ırk c1ııhufü·c 1 ııı1ı ı11mnl:-ırt ]l\ım nu iliın 
olunur 

1 İdnr • tcclisi rnıx ı um•n ul.t mı o .ı • 
:? - Siı kc·t lıi • n tlM ınin tebdili \ e cı n.} cnm ~zvıdi ıle tatunün 

buı,luro ait be. incl mnd 1 inin 1 itircl f ıl::ros.ıuıı n ıclaki lldlclc taclıll. 
UC'sincl mnddt•ııin biri11ci fıl...rıı"ının hu_ı:thıt,ü sekli : Siı kC'L scıııuıl c.sl ku k 

dort b ıı altın lirn ıncl.-ın .b.-ı ·t.t olup l lwri biı· Tıiıl alhn lira ı kn mdtndc 
lnık dört hin hi s ve ınü'Ut~C.:ınclir .. • 

ne ind nı:ıddcnin Liriıwi fıkrıı.,ıııın teklif crlılc·n mu. l1cM !'ekli : Şukct 
serını:u }i be.- Vlin elli t n Tıirk Jirıı5ından ib::ırct olup bE>herl on il-iser Tfük 
lıra ı lavın tmd kırk d rt bin iu "YC münknsiınclir .. ıı 

:? . Statgniiıı \ cclinri mucld '-İnin son~a n nltıdnkl fıl rnnın Uavt' .ı .. 
Id ı l' ın~li · lüzu n his ttı i tnkdirde- h dc.-llcrl tmoamC'n lid<.-ıııni-. <•lnn 

ddit l l"rİ havı his <fil ılcıi ihd~ edebilir .. » 
Si, ii.m(ııı \'İJ"ll1İ l)p ;n, 1 ı•uınl'!:İnin O [il' lOrtlti st-lôldl' tndiJi , 

H md ndck:ııııı h ünku hlı Yirmi hl' ınei mndclt"nin tudil c-di
lrn ınundd,.1 şddl.. 
ırD~l\'cln. ıııel<'ı içtima 'ünün ı .. n 

<'n ns.~ı on beş 1~iin ~v\•el oltınct 
mnddedc- lx-vnn edıldiğl H ~ifo 

u l"t 1 ı ]c- ll5n edil oek ve davet· 
nnmcl ı-c ruın n ri mllzakeı·At 
dcr<'edileccktir .. 

590 (396) 

_ a ~ ~r um nt müdil ·· en: 
.h palı 7a11 • ulile fü' cut • · oın Mlonunun tiyatro tatbikat hn~ 1 ola-

.rn1· neli) n in~·~ 'e ü:sisnlının eksil ilnTlldır: 
1 - Eksiltıu .• c koru,0 iş: 

6 nknı:ı~n Ak köpı-U c.ncldcsindc ikinci akıf &p:ırtmnn uh\ı.t.'1 &hilinde 
b~lun.ı~ sıııc•mn s.'ilomınun trclilcıı tıyı:ı1ro tnlWl«ıt snhn i in ont Ye t('ı;i. 
sn ı uu ıkınal \'c limonu. 

11 - Bu inı.ıınt ve tesisolın :k~if bcdell (172G49) lir:ı (35) kuru~ut'. 
llI - Bu todıl"ıı i~at ve tcsi.<:nla nlt 'f nn, evrcik sunlardır: 
\.) lı::<,a t ,. • tc · at muka,ele projeleri; 

D) lu t ve lcsh.al<ı ait foııni snrtnan el r; 
C') ln · ·ıt \'C tcsisatn ait ckı,ıltmc ~eJc.fr 
D) l~u t ve tC' isnta nit ,-ahit fıat e twlteti· ' 
L ı 1 n • t \'<' t i..r:ı1a ait projeleri; ' 
F,) l•1 • nt \'t l sisnta nit wnm1u \'C husu 1 ;nı tıın ~l~r, 
(,) in:· at \"c tc.shaUı ı:ıit ke{!if c\rr~kı. 
lV -: ~:ç~nc~i ınıı.dcl de göstN-Ü(.'11 .<'v.rak vekıfJ r umıtın lidürl{ii"Ü . .in-

ı;a ~ · ''..:Jurıyetinden bedeli kt-cfin yii'lhinde bC'!ıi olan (863) kuruı be-d~l 
nı•ıKı:hı1ınde \"etilir 

V - l.'.cs~.ll~e .L:4 !>41 taıihın: l'asllı!•nn salı güntl &'\at onbqte vakıfl, r 
uıı~~m ıvı ıdurluğü ıuşaat mildürıyetlndC\ t p1nnaca.k ihnle ikom.lqonu mari
fehc yapılnc:ıktır. Teklif mc:ktuphırı kaı·arfaşlınlan saatten bir saat evveli· 
ne kn~aı· nuıl·bJ.Jx mukabilinde komisyon rcisllğinc ''erilmt~ olacaktır. Pos
ta gecılunclcri ~ayanı kabul değildir. 
• VI ·- )':lcsiltme>~c gire>ceklcrin (9882) lly" (45) kuruş muvakkat t.en1inat 
~ rıınclen ve n~gıcl yazılı vc..o;iknlat! hal7. olımılnrı şııı11.ır. Bu ve~iknfon 
ıbı·:ız c-d .. miycıılcr üçüncU maddede zikl'Cc1i1C'n e>vrnlt vC>rllı?m~7.. 

n) nu yıtınn nit ticaret oilrıı>ıncfan :ılınnus vcsik:ı. 
b) N.J'lıı 'ckfıletinden alınacak nıüteniılıitlik vcsikıı.cıı 

. ~) E ı ! -:n .ı iki ~ ii bin liralık iıış:ı:ıt \'~ bu kabil tcsi..;l i§l ynpını~ ,.e mu
\ 41. ık o l lt lmlunclufunn cfair ,·csıka. 

\
7
H F! .... oiltmeye girC'C<'kleıin kapnlı znrlının ihznnnda n teklü "'l~c-k-

tııpl. ~u, l yr 11]1 nda W' bu Y.Aı1lann tevcliindc \'O postn ne lf)nclrı ilmt'o:L-ı
d ?~. {} t yılı t.,ınunıın !?"- :t..~ ~4 üncü m .. cldclcrlne lı::rrfiven rı. \•et c>dilmrs\ 
16-.ıındır. • • 

Vnt - İ 1) 1 Hl • l VC 'tCSİSUbn deli vahit fiat l' Si \it rind<' l ötl nc-
ce\t.i~. ( ı)flB ı ın 16, ı..;. • 23 'ita (~32) 

\khı ır tulun<"ulrr IJ,mka ına 391 O DAHi ÖKE 
lıuı 47 kuru '\t- mıı :uifi ıcrnive:;1c JZMIR ASKF.RI HASTAHANESt 
bor~lu Akhı •Tın Derr l.ö7undf'ıı M ta KUL K, BURUN vt. BOC.

1
AZ 

fo Kar., vr \hm t o!!lu O mnn 'ı- Ah· HAST AUKLARi MOTEHASSISJ 
ml't 1 fam<li 'c hmaıl <ı~lu 1 lnlil \ ~ra- ık" ci B yltt l!Ol. :ı No. ( 80) 
lın tı1htı t ı .ırruflarınd . bulunun zırdo Hnııtalnrmı her r.ün öğleden sonra 
c-v fı ımındc·rı'>- l!\ rı mcı kııllerıııın kabul ve tcd1tvi ed r. 
nçık tırtırma l!Uretıle p •T >n <"• 'nlme-
sinc korur \ rrilmistir. 

1 - Topunun Hıızirnn 341 ınıih 44 
nııınar. ııındi\ k ·~ ıtlı Dere- l.oyündeKnln 
n ım dF'•• r ~ lvıl me\ kiinde arknn ~ ;:ı
ıı li $: ı ben Koca M t ( ı;ımnlcn yol 
c: mıbt-n Dcmird o:'lu ibr lıım ili." malı
dut 2 10 1 ra df'~t'findf' 'l donüm '.! n -
!ek tıırln 

l - ·ı upunun K" mıııu \ \ d 9 2 7 la· 
rih 1 34 num ınd.ı knvıtlı lmbrutnn 
cİ\• u nıevklindc k · ı rknn illC· Meh
met •nrben tuıuncu lbrnhım malen 
öl lbr. him cenuben muhnctr /\hmet 

ıle mnhdut 42 k zt>ytirıi ınuhku lOO 
lirn dt'."Cğerindc .; dönüm tarlanın nı ıf 
hi esi 

' fnpuııuıı HO 1ıut tımb 1021 
~O 3 nunııır. sınd kayıtlı Dere kö> ün 
bahçe civan n m rnevk'iııde kain ljllı
L: ıı muhacir H an rhcn Ciıiıli oğlu 
Halil im len Kara Mustafa c:enuben 
h el M 1 fn t rlnlnrilc m hdut 2 1.: 
ze~tlnt muhtevi 240 lirn kıymetinde 6 
döıılim tnrlanm zıınn b nl.asm:ı mer· 
hun rehin f ar.l.ısı 

4 - Mnrl 330 t rıh 183 nuınnrnd 
kayıtlı mezkur köyün bahçe cknrı mev
ldindc knin nrkan Dere g rben Giritli 
oğlu H lil şimnlcn topal Jsm ilin Halil 
ccnu'bcn Y t>ni hfrll oğlu Ali ile :mah· 
dut 250 lira kıymclincle 6 dönüm 1 cv
lt:k tarla z.imnt b nkn&ınn merhun rf'hin 
fazl~ın 

5 - .... ub t HO tarih 5 1 nuınnr.ıd.ı 
kayıtlı ı rk " d r cnrben Ciritll 1 lalıl 
~imnlrn iınnall oğlu Halil cenubf'.n yeni 
ehirli o~]u Ali ile ınnhclut 250 lira 

k1ymetlnde 6 <Wnüm 1 e\ lek tar] nın 
:ırlrn t bankl\.<ım merhun r~.ltin fazlası
na 

(1 - ' punun • b. t 326 ıarlb 166 
nuı, ara mdn kayıtlı Kepirlrr ruc\•kün
dc k in rk n d nna oylu Sülc-.} ıno n 

rhcn Alfil> cü l 'ü•c)1n ~nubc.n Mua
tafa ıl m hdut l8U lira L:1ymetind" S6 
döniim 3 e'li lek kısmt'n tarla kısmen mc
r 2.İnı t hani.ut ııı ıncrhım rehin fl\:t· 
losm • 

7 - Tnpuııun Mart 331 tarih 137 / 
158 numamdn kr.) ıtlı dere köy timann· 
da ynyn köy cadd indeks.in ,arkan •• 
hibi t"nf"t tnrlnsı gnY'b('n sarı 1 Iüseyin 
inınlcn dr:xc ccnubcn yol ilr. mahdut 

ziront banl. ma birinci dcYecede nıe"' 
hun 600 lir.ı kıymetinde 5 1 ıı."\k Zf'\•tini 
muhtt''\'t 7 döniim 2 evlek taım 

8 - Topunun Mnrt ) 31 tntih 159 
ı umnmsmcl kıwıtlı ll.} ni Jn('vk.ide l::.1in 
ııı rknn nn Hiiseyin ~~rben sahibi :ırn<"t 
h::ıhC'~i •mnlen ccnuht>n \ol ilt- mahdut 
zirn t bn kn nn hirinci dercced~ ıner
hun .. O lim kt.>-mt'tinilc ic:inde 10 -U.} ~ 
tini ve su tulumb :;1111 mul-teTİ 4 döniill' 

U OK 1' O it 
v § B r Hehim o(I u 

l\tııııi-.." AS. Hu l:ıııc i l\.ulul ll~nz, 
Bıırıın miıtet n.'>stsı 

İhti D!i t.-ıl iliııl Fr.uısrır11' !hnutl etıni tir 
Her ::-ün bru;t knhut Mll"r. 

lUA 'L ffiltl\NF.Sl : 1ımi""dıı 
111ulı- cnddt~İ No. 115 • 

1 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
OtoLii ıoıl tıne idar "ne 15 kalem 

mulltclif )·edek paTÇ< tın alromaın. 
~nzı i~leri müdürhiğündeki ~art.name.,\ 
"eçhilr cık dcsiltmcye konulmustur. 
Muh mmen bedeli 3067 lim mm·akknt 
tenıinaU 2'30 lir 5 kuru~ur. Tfttiplcrin 
teminatı İli bank ın., yatmırnk ın khu.z
lmile ihale t tlhi olan 3. 3. 1941 pa7M• 

ıe"i [:Ünii 11 nt l 6 dn cnciimt:ne mürn• 
c. atları. 16, 21. 2S, • S88(399)" 

2 e\ 1ek t r1 
9 - Mnrt 33 ! tarih 160 numarada 

mu'lrnn et ı:ıyni me-v\dde 'kain şarka-q 
arı 1 tüseyin gorben Ahmet tnrlııu a!· 

mnlt>n dere cenuhen yol ile mahdat 
içinde :iki odalı kerpiç dl\mı mUhtevt 
600 lim kıymetinde :drnııt bankasına 
birinci derecede mcrhun tarln ihalesi 
27 '~ 941 per~cm'be cünU saat t t de 
icra dııirt>sinde ynpıln ktır. o cün 'bu 
;: yri menkullere 1'onulan kıymetin ~ 
de 7~ ine \ e rChln bedelinden fazla11na 
iııtckli çıkmndı~ı tnkdirde arttırma on 
~iin uuıtılarak ikinci rtmn 7. 4. 941 
tarihinde .> ni 11. t ve yerde yapılacak:".. 
tır. Yine bu bedel elde edilmezse 2280 
ııum. nılı kanun hükmiinc tevfikan te• 
cilc thbi tutu1aca'ktır. Bu gayri menkul· 
ler üzerinde bir l\ak icldiaaında bulu• 
ll<\nların ''esnild reunl.Yelerinl hamil 
1 5 ~iin iç.lnd kr ~a müracıuı.tlnn abl 
halele hakları tnpu s!cilinc.e sabit olma• 
dıkç pay!n mad n hariç tutulacaklar .. 
dır. Dellıiliye ve ttslim rnasr fı alana 
:ıiı ıı. tı pr 'ndir. Talip olıınlann yilzde 
7 buçuk P'"Y akçesi veyn temiruıt m .. 
hulıı ibraz etmeleri rttır. Artırma 1 Z. 
'J. <>41 ttuihlntlcn iıih ıren alıcılara n~k· 
tır. f .. tl'ldil("'Tin umayyf'n r.ünlerde icn.
yn rntir r~"'' rı il·ın olunur. 

lj (ı ( 00) 



.kffJFE 4 rENI ASIR 
L s =- _,O 1 4---.ıs:;_ _ • 2 il s ; + sa s;: 

SiYASi VAZIYET -· Yına11 cephesi UZAK ŞARKTA VAZIYET -·-
Uzak Şark teh- Tepedelen niha-

likesi biraz yet düşüyor 

TÜRK 
BULGAR 

--~>>---

Japonya taarru
za ~ec;mek 

istemez 
Feci bir infiJik oldu 

hafifledi 
~-· 

-·-
Yananlılar iki mühim 

Japonya Moskovaya yolu tuttular 

Hükümetleri 
arasında mü

zakereler 
-<>-;-

Bir romorkör parçalandı, ölü -·---
Almanya muvaffak 

İtalyan yalanları Atiııa· Times ccBu müza~ereler 
da tekzibe ağrıyor son d~d~ 1!•r şey 

simdi el uz.atıyor . ---·---
ve yaralılar var 

O/ursa O Ja pay için lst.anlrul 15 ('l'elefonla) - Bugün sa- run dükkluıı öntiııde oturnınkta ~ 
ııt l 5,30 da Aznpkapıdn Kruafut yeri Moh mut cdın<la bir ot'niz run<:'lesbÜll ~ 

İ& anya harbe iştirak Atın:ı ıs (A.A) _ Popolo rn Roma- lıop~ıbr umıdzyle ya· 
etmiyor. Roma İspan· nın Yugoslnv • Yuruın hududundaki pıhyorn diyor-

harb~der öntind<:'.ki snhilde feci hir in!ilfık hlıdise- ~·mdnn yaralruımasın:ı s bep olın~'.'. 
-· si olmu.ştw·. Hıidiscde bir kişi ölmiiş, 

1 
Vakanın cereyan ettiği yere ynkttl 1' 

y~d an nMihver ortağın muhabiri ga~ctesine bir takıın uydurma Londro 15 (A.A) - Timcs gazete-
haberle.ı· göndermiştir. Bu muhabir İn- sinin diplom. tik ıııuhcırriri nesrettiği 

. bir . kişi nğu\ henüz hiiviyctıcri 1esbit l' erd<' durnn mrıonalnrın birinde ' 
Si)'~ın lligilte~e ile olunaı~ıyan ~ kişi de vlicutlarınm cesedi bulunmıyıuı gemici HamdiY' 

diye bahsediyor.. gilizlerin Sclfuıiğe kuvvet ihrnç cttikle- bir makalede ııon gerginliği izale iı;in 
• R ~ı·· • ı:azetesiıı ~öre, Uzak $arkln rini bildirmi:.,ı;se de bu babeıin tamtım<>n Türk - Bulgur lıiikiımctl..,rj arasında de

İİU<e ım beliren tehlıke son 24 saatte hay- yalan oldu ~•unu dtnlyanlar mlistesrun v m eden sessiz foa]ıyettcn dolayı Tür-

dOStlUtlfllU teyit ediyor muhtelif ycrJerınden hafif surette yam- knfo tnsı kemj'kJ ri '-'C b{'yill p8 
. . lanmışlnrdır. buhırunuşt w. 

Cunkiııg, 15 (A.A) -=--Bazı Çın malı- H5dise sudur: .. · · /) 

Jid~ n hnvliye hafülC'mi"tir. Hattii simdi her kes bilmekWir. k.iycyi tebrik v~ tebcil eylemektedir. 
<lünkii gergin havanın hu~ule gelme in- Yin .. bu muhabir Yum.nistnnda rfıya Almanlar bu ees.'liz.liğin bu diplomasi-

filleri Japonyanm cmup denizlcdnde R I' h' .ı_ t M 1 t Ka Romorkol'de buıunan ıruıkinist 
k<.>ndisiııi İngi1!t•rc ile bir illtiJfün sürük- il u~ne: ı.c.ıfdınu.~ od uk~ ~7

8 ımu al. dullahın da infilruu müteakip etrafa -
ıi}occk ulan ~cm~ bir taanuz:ı geçmek ~· t ~p .:11 ~~~?n 0: 1

1 
•• 1 .?~&

1 [plan enkazla birlı1tte ka1.a verint ~ 
hususunda tereddüt etme! tc olduğu ka- 1

1
. 

1
• onAu kromo:l 0

1: ... _tdnclog :-~~er 
1 

- metre kadar u1..ıkhJtıta duran ·mao11~ d ne·! rin funll oldu~u ar:mmaktadır. i:ışc kıt1ığı mevcut oldu&rund:m bahse- nin .gtiya ı:ekingen1ığinden ileri gcldij(i-
. lw11h7Jcr bu hcyccnnlı haberlerin yaft dcrr.k bir kilo ekmeğin 200 drnhmiyt> ni ve balen yapılmakta olan Türk - Bul
yılın: ından Alınanları mcsu) tutuyor- atıl lıl{ını_ bildinı:l'kkilir. . gar görü~mf'lerine, Almnnyanm ıa],.J,i 
lıır Filbakikn Alınan rndvolmı Japonya Hn1bukı Yuık"lrust:ınd:ı Yl.VCl.:Ck bol ol- üzerine Rul •nr)ar tarafından yapılan tl'

vc n ·lp ik Amerilm ar:ı~ında bir har.hl clu~'U ribi C'1onrğin 'lr'lo~u d:ı 11 drahmi- şcbbüele cı~ğil. fakat son dakikada bir 
~mı 'u · ı göstererek lrıp; n elcisinin Vn- dir. . şey lc.urt:ml:ıhileceği ümidiyle Tiirkler 
~nı t muvasnlfüı miinac,,bctiylc: 1talynn muh. hır A tır .. ,d. .!:ıokakfann tarnfmd n ba landığını kayclctmekk· 

· : . ıcuı znp npı t n '-""ı u :soulllC gc c- . . . . . 1' r._, 
r .... ntmdooırlcr. . rok m."loııalnnn m-nsında demirlemiştir. <lnn bınnın 15ınrlc. ağır yaralı olarn~ 
. Japonya, A\"1:t~1>n<lakı Alm.ruı tm.ı.~ı·~: Bir mÜ<M t som-a kaptan sahile çıkmış, mal<t.a ~~dug-u 0oı:_UJmtiş, ıı~~ ~ 
~unun ınuv~H:-ı. ı~etle nctı~lcncl.:C~ı rooıoo-ıkör<lc nınkiıust Abdullah ile gc- otoınobılıyl~~ &>, og1u h~anestn? -,_ 
hnklundn knt i bır lumaate sahıp olın:ı- .. M 1 t , __ 1 ~lM·-l·- Bunla .ı_ ıılmıştır. Dı••c-r tarafınn roınorkörle ·.~ 
11 1 " "l "k ·t } nk!\ttnıl iClJ nllCl <.: lD1C .11.."l ffiL)uu wı·. ruıın } kt ] ,_ - ., < ı t~~. myıı,{ mı :ı. .ısa ıar.., • • AJ 1 11 _1_,_ d . . . k ,,_ . ı c parea anan ve ucttan maona ,.. 

A •ık ge(' kalınımsfır İş işten gec;- bomboş olduğunu idJi, ed cek k:ufor dir. ' 
nıi-;t rtıyorlnrdı .. Amerika • Japonya garabet ı:östem1°ırlir. Halbuki Atina her 
mul · ~besi bir emri vakidir .. • zaın.'Ul oldtı~u •ibi büyül. bir hareket 

lll!J) cOCCCktir )( U ıll" nlwune all"CSJne mcre , ıMIDI· ~ -'- W. 

D ·r. b" 'u ı- .. ı j rntl.n nwsgul olmuş bu csnnda romol'- 1'<.'ttclıatındnn lnebolulu Enırulfan ":. 1,.:er ır m Uı uaya gorc c e, npon .. • "' ' R 15 •-, , __ _;, __ ·1 ..... .:ı ~ 
ı -'- · tl' tt d .. ·· d" kördc müthis bir infilMt olmuş gemi ve ecep te nıe ... ~ .ıuıUHC 1 enue il 
arkı t\!.lıCSomını:-,t•cl ı h~8ul.r:. ~ u. wı u~~n unnın<la bağlı bulunan Aliye ~it maomı bulunan mwnnlardan birinin içine -----~-~-~~~·--------

Tflkyo kaynnk1an isi' rnün:ıscbctlerin içindedir. ${'~ rüsefr?" 1"'E'mUrlan vin" 
J:cr.ıin olduğunu kabul etmekle berabcı· h<"r z.nman olduğu ribi biJh:ı".s<ı ~.'kş:ı•n
lınrbi.ı asla miltasavver olmadıi:'Ull v~ lnrı bir sel hnlind<' oJ::-.n m in kaMtı i·i -
hnttr münasebetlerin ıslfilıına çalı ıldı- r<' etmetcdirlcr 

lngj)jz 
no n, . vv<' er ır ıgmm ne vapac .. s.;ı· ., • •• 

d ? bir mknz yığını luılindt• denize gömiil- nıU f:iır. . _-41 
rr. d ~p~ llABEltl .• Ut MÜJJALAGALI l\11? ~üştfir. Tnm'l~:ının şi~.cl~~oden o civnr- Kaz.n ~~kında n<Sbetçi mü<l e )-rl 
l.ondrn J5 (A.A) - Royter ajans.mm ca bulunan bır çok dukk.ınlnnn camln- mi muavını VC' uıbıta imiri tal> 

diplomatik muhabiri bildiriyor : ı • kınlmış. bir imalath:menin <lnv:ı.rlnn ynmm1f.ır. Hadise, makinist Abdull,, 
lını beyan etmektedir. Aynı muhabir lUıll. ya k.-u-sı koyil.n 

J;ı, n,anın So\')ctlerlc nnlaşıruık için F.uvv tJerln Yunan kun•t'tlt:ri oln aym 
büyük ~..ıyrctlcr s::ırfettif,ri nnlaşılmıştır. 

Paraşijtci· ert 
··~································· 

İn~iliz • Japon nıi.inn.scbctleı indeki ~r.tlaın1:r,<;fJ1'. Bu sırarltı gemi ve tnlı'tn teubirsMigi VC' di'kkatsiiliği yüı.U ;I 
mütnnyil gerginlik hnkkında salfılıiyct- parçn?:-n Perşembe p:u,arına kaclar da- romorköriin k<tz.'lnının patlaması ~· 
li mahfillN uuık Sark vaziyetinin bii- yPnmı ve bu nrndn lmrdnv:ıtçı Vnha- sinde v kua R<'ldiği nnl~JT./ 
yUk bir dikkııtl<' takip cdildigini söv le- ------- - ----- - - - ----·-· ••••·

Anti Kumintern paktının bö:·lc- bir an- İngiliz kuvvetleri ol<luğumı ı;azm. k su
lasmm. n fuıl olım olmndıfo hakkındakı rctiylc bir N•vi 1.-"r' "1•1< r•ii ... t<.> ll!';'I' 
ın.ıal". h:ınclye nn7..ln Mntsuok..-ı : C'tılışnustır. 

_ Bu pakt Sovyctler birh~inc karşı liıılbukı Yunanı : •• ha ,:..nnın mi.ıt-
dci!ild Komiin•stliğc 'karşıdırıı <lemis- tı:fiki olan m ınlr1 tlrrin münıessillt>ri 
tir. ,·:ırdır. Bunlar bu Hrli:ı~ n nn ki.lrlor u -

Jnponvmnn yeni Vaşington elçisi Jn- dunrın olclu~runu b 1 i 1 .. B:ı~ckiJ Ko 
JIOilY& ile Sovyctler birliği nrasında sn- zi.~in fnalivetine g lince: 
inim! münasebetJer Jrurul:ıcağını blldir- Onu1,1 bUv~k lı~ ktle~,n ... \:~uf otnn
mistlr. Geçen seneye kadar bir anlasma br :mlıı. C'u\ ız k~. '\ u.n .. nı .anın "' 
kin tekli!te bulunan Sovyctler birlP" müttefikimiz 1ngil renm menfaatlf'rin' 
idi. Jnp0nya bu işe yan ~yordu. müdnfandan bir dtlıl{r l n~ f:ıl"i~ olmı-

Simdi roller rıc~smistir yncn {1111 bilirl0~ 

FRANKONUN SEYAHATİ 
Bnri radyosu Arapça ncşrivatmda b 

p:ın:\ nvı mihverin mUttefiki olarak har
bC girın<>k Uzerc ~östermektcdir .. Av'li 
rndyo Frnnko - Mussolini rniUllkatındn 
Anm e fslôm mem1ekctlc.ri mukndde
:ratının da mevzuubahis ()1duğunu bU
dinni<.1ir. Bütün bu neşriyat İtalvanm 
JJTopaı:mıd:ı icin mevzu nmdığını ;g&ı-
1erivor. 

Fam-.t p:ırtisi ,.. rsıJan Pt"C.<:tıjini inde 
idn hic bir fırs:ıtı knçıı mak istemiyor .. 
Ko1ombiva rndyoc:•1 ic:c '!u1Solini-Fran· 
ko miilakatındnn ı.cti<'c 1 l.lcnemiyece
itiııi bildirivor. 

A mi radyo Vı ıden nMı ı hnberle .. P 

tıtf en 1 ;panyanm harbe istır:ık Pdip et
mi~·ccciil hcl-Jundaki suale, ~encral 
:Fraı kôııun kıs:ıc:ı •Hnyır• demekfo ik
tifa Pttifüni bildırmiştir. 

YUGOSLAV NAZIRLARININ 
SEYAHATİ 
Yustoslav naz.ırlnrının Almnuyada Bnv 

Bitlerle üc snatlik mülfık.ıtmdan sonra 
n<'sredilen tebli~ bir ~örüc: birliıa.r.dcn 
ı <ıhsetınivor. Bu knbil tebli~krcle söy
lr·ncn sö?Jcr gıö; c;ij.rlcnmi';l 11 !->ciz.lerd.?n 
den mnnr. cıkarmak rnümkiindür. 

Kolom'>il'a :r:ı.d\ (jt;ı•n=: }:Üre Almanya, 
İtal •n ile Yun:u:ı.tan nrnsmda sulh 

111hdi f,.in YuJtm! ,., ruım tınnssutımu is· 
tcmiştir. l'u;rosla\ J'a ,.e Bu~nris~n ,.-olh 
akddmcsi kin T •ı ııni1'tanı tnzyik ,ed ... 
eeklcrdir. 

Ayni rndyoya ~ore Berte~adende hiç 
bir muknvde i1n2a edilmemiştir. 

Yugoslav nazırlarına üçUi)U pakta 
~irmeleri teklif o1µnmus jsc de nazırlar 
Prens Polla görüş>neden evvel cevap 
ve:remiveceklerini hildirmi lerdir. 

Görlllüvor ld Yugoslavya nazırlarının 
Almanya seynhatl. cok ı;ıykın tefsirlere 
vo1 ncmıştır. 

YABANCf MEMLEKETLER· 
DEKi JAPONLARA VESA· 

YADA BULUPlULDU 

ASKERf VAZ1YET 
Rn<lyo gnz<."lesine ı:;iir '>On Yunnn hrı

rektit• T<:'p <lnknin ~ımnl lıııtısıncfa "U
ratle inkic:nf C't.nıPktrdir. Yunanlıln• Te
pede]ene hfık im olnn Trcdc.rjna ela•• F:l. 
~jlc.c;lndruı h.ırf'l(M.l<.' TE'DCrlelcn - ~ •e>ri 
Tepedelen - Avlonvn ~' llarına jn•ni, 
bulunuyorlar. 
Arlık bUfün T-p drl n bf)lge!:indr.n 

tt.:ılyan kuvv !l"rin:n fnm~m<>n çckil~"
lcri hemen he en °"1ılrfnc:17dır. 

J1 .tt.l't dün -ılı!'uı 7ilf\:) esirin b•t hol
dt nlınını" ol n ı ııhtcmC'ldir. Ş ~ t 

Tl::p ıfo1,'n ı •!: dl rı 

yn b'r iki "114 l 
l-.nfalı ohm~ :ıc. • tır 

Bi..i ünkü m'Jlı::ıre leru Y\•n:mlıfor 
iki ÜC' kiloN r rl 1 jl rl<>ıni 1 rs 'fr -

nc:ı:l<>l,.ncl<' !• l ""lln dm fac-akli>n " ir
ll'rin mikta ı '~di bindC'n cok fo7Jrı ola
,.r,ğı mütnl nr1 :ıyrz. 7ir ı 1tnlvan1. 'r 
bumda çok r i in kıt,' r ], ılu· for
makt."ldırlnr "'1 l o lJ~tüktcn son
ra cenun cc.pl • inde miıhim clcğis!klik
l"ı· olncaktır. 

Girit 8' hHle irı e bazı 
bombalar ~~stü 

Atiruı 15 (A.A) - Yunan emniyet ne
uıreti, dUşnıan tayyare} Tinin Girldin 
ba2.1 sahil kns:'lbnlnrıtı.n homh.-ılar nttı~ı
nı ve üç düşmon tayyaresinin Atina 
mmt."lkn.~ında bir amele tecemnıUUne 
bombalar savu.rnrak hasara sebep olma
dıf!ını bildiriyor. 

Yunnnistandnki İngilız bava lumır
gShı dn, İngiliz bombardıman tayyare
lerinin Tcpedclen şimalindeki dilşman 
tahşidatını pike hücumlarla dağıttığını, 
bura<la askert binnla.rn ve çadırlarn ta
arruz edildi~. ileri hotlardnki tt..ilyan 
hazırlığına bomba atıldığını, top mevzi
lerinin bombardıman ooildiğini bildir
miştir. _________ ._,,,. ___________ _ 

Japon va ıle Amerika rçmis gazete$ine göre 

araıurıda harp Oç LATiN DEVLET SEFININ 
olmı yacak MÜZAKERELERi 

Tokyo 15 (A.A) - Sovyetlel'le Ja.
pon~·a arnsmd.n bir ticaret muahedesi 
t1kti için veuitlen milzakerata geçilmesi 
lÇin tnra<unmlım blr tcşcbbUste bulu
nuldu. 8rwyet m:ıl.nmları başl<>ngıc~ 
Jaoon:rc.ının lıfuı!'i niyetinden şüphe edi
.votcıu Şimdi vn7j: ,. bir hayU değişmiş

Londra 15 (A.A) - Franko - Mua· 
aolini -Ye Frıtnko - Peten mülikatlarını 
hüliisaten tahlil eden Te.ymis gazeteei 
diyor k\: 

Ce11ubi Jtol vda bazı 
hedef teri tahrip ettiler 

ıneklc bernbcr vaı.lvctte son 1.runanl:ır~ 

Pamuk iplik .eri işi da çıkarılan ınübaltigalı hnbeı·Jcri teyit 
eder bir mahiyet görülınrdiğini ilave 

I..ondr.:ı, 15 ıA.A) _ isUhbarat nczıA- etmcktcüirler. İngiliz hükUmeti Uzak 
reti nş..-ığ.ıdaki tebliği neşretmiştir : Son $ark vazi:ı, eti hakkında Hollanda lılikli
zam:ınlnrdn ccnuLi İtal~ ııya, tanınmıs ~etiyle tcmnslarını muhafaza etmekte-
askcri W1ifomıaları lıl!?ıyan askerler in· dır. . . • d 

----------------------x~~·~------------~~ 
Ankara, !:> {Telefonla) - Milli ko- diıın yon kararl hugUn merlyct Jl1e' 

runmn kanunu hüki.iml<'rine mlistcıtl- ıc konınu<>tuı. K:ırar esa"larına 
den Süın<>rb:ınk ".c hususi fabrikalar ta- 1 S1iınt rb.ınl· fabriJ,aJarh le husu~ fi dirilmistir. Hunlarıı limanlara nit bazı Tokvo, 15 (A..A) -: Dıyct mccllSiı~ ~ 

hcdcflt.rı tahrıp wlimatı \•crilmişti. B•ı "orul~n bir u:ılc hnrbı3'.c nnzı~ ınuavını, 
hnrekiıun nt'tıcelcrı h:ıkknıda şimdilik Jnponyanın ~emlc~etin müdafaas;ı.ın 
hic bir d klnrn~il·on ~apılam.-ız. İndirilen her 7.nmaıı_ tenunc lnfoyct ~ecel: m:k
~skt.rler;n hn:t.ılnn üslerine dönmemiştir. dnrda c;elif.!c ve }}('~role malık bulundu-

Lominı, J5 (A.A) _ Dilşman tnyyn- fuınu bc)nn <'tmiştır. 

rafmdnn imal edilen ve hariçten ithni . ~ . 
edilecek ol:ın pamuk ipliklerinin tevzi l •1lnr tarafından ımal edill'!<X'lt her · ~ 
ve f:atıs i.,Jerine ve bu islerin teınini için PMlUk iphk1erinin ı .tih'i..'ll bacflP".' 
iklısat vekftletine bir milyon lira kadar mfkd:ırı•n, çeşit ve nevilerinı ta rint 
mUtednvil seımnye tahsisine dn1r kom·- h'><'lt \'(·kfılcti s· 1tı.hiyM.tardır. .~ 

ıelCJ"i dun ,ı.:ece İngiltP.rcnin doğusu ile siYAl\f • İNGİL'n:Rl~ DOSl'LUliU 
Londrn ve cıvnnnd:-ıki l ontlukJard:ı .ba: Bnnırkok. 15 (A.A) _ Siyam hükii
zı. vcrl re bombalar ntmışfardır:. Cıcldı meti şu tebliği nesretmiştir : 
hır hrı-:ır nlm mal.!n bprahcr olen ve Mnhfolif meııhalardnn yayılnn haber· 
\ ar;ıJamınlaı"lıı ne!"<•• azd.ır. . . l1ere ~iirc ln~iliz nslu~ri makamları Si-

Londrn 15 (A .. /ı~.- lng.ılız ~mhm·- vam lıududun:ı lu,ra. deniz ve ha'\'n ku\'· 
dı~an !"'l ·:v:wdl rı F ı"":~~sız ı;ahiU. boyu~- \etleri Yl'rl~tirdiı:ıpc dnir olan ş:ıyin
cn tLf~Jıı lımnı,~.~~ııa .~~ucu:;ı .~~nı.şlcrdır. 1.m )~lanlıJ"trnk fngiltcrc ile Siyuııı 
Knl!! ı ,tıkaıııl'tıııuc (:ok. ~uzu ı;ıfıl~lar- urn."ınth.l.i dosinne miinasebeflerdc hic; 
?·;: ;,ı~dn.fanı~.u-: \·~ !?~·~:. ~hı~lcrmclen ljir dcj!isildil~ olm:ıdıaım ,.e iki nıcınle 
ın.ı1 tk.~ırın u• tiltu~ıı 1 !l ııınıştır. ket ~nısmcla akdcdilmi pakte riayete 

Maitu. 15 CA A) - Düsman tayyare- le ·ıı".n ettikleri bUdirH.ncktcctir. 
ı .... ri t, r:ıf ın ~ r 1 anıl dhrl bilcum c~- Tclılii'! şu ci.imlclerlc hifil m-: 
-:. ı .d ev.ı'. d·.}. fıf .ha.,.~· vukua gel .. tn~iHcre jJc Sİ:!.:ım ıırasaı<l:ılri dostn-
nıı "" k . ı olınil·. • ki!'l wı•·alrmııuş- ııc nıünnschctlcr &ırsılmn:utır. l\feınlc· 
tıı-. etlerimiz m·nsmda kar.:ılıkh sc,; ı:i ve 

B~r \hı a~ t:n. ~ ru tsı r.a~aı :ı uğr<ıtıl· nnln ıım lıiitiin 'H.1D1inıi mahiyetini mu· 
•ı .. tır 'ıafozı ctmf'ktcdir .. 11 

Bu~m o~lcdt>n sıınra bazı diişın:uı tNCILt7LFRE CöRE 
t.'lv~.T lM'i v<>ıı'dcn l\:1nl!a\a yaklaşmış- Londrn lS (A.A) - Öğrf" i1diğine 
l,u ·3 da lıllcunı yapmam1slarclır göre Siyam hi.ıkümeti tarafından lngiliz 

--~ - Siyam mimnsC""betleri hakkınd~ nt'sre-
MA Hl RE TEBLIGI dilen tebliğ, salahiyetli l\ngiliz mahfil-

lerinde memnuniyetli" karşılanmıştır 

K a 1 Bu mahfiller iki memleket arasındalSm p ' nası ki münnsehetlerin son zamanıardn imzn 
edilen ademi tecnv'Üz paktile sağlam za tedildi? Cfl<''lS)orn i,tfoot f'y}ccliğini teyit etmekte

Kahire 15 (A.A) - Umumi karar
gahın tebliği: 

Liby.ıdn Bingnzinin cenubmıdnki mu
hnrcbcde 103 sahra topu, iki hava nğır 
dafı, 20 hafif luıva dnfi topu mlisadcrc 
cclilrruştir. 

l::Sirlerm ve i~ruım olunan harp mal
ıc ~ <tlnıı' sayJlmnsına devanı olunmnk-
1.~hr. • 

dir)er. 

---------llN>N•--------
Yeni Japon elçisi P11z

ıe1te söglOgor 
''Pasifikte sulhu 

Erit.ı l de Keren muıt.nkasına doğru şi-

malden ile:rliycn kollnrımız tarafından kort. mak la" zım,, 
şayanı mcmn\U1iyet terakkiler knydcdil-
ıı.iştlr. Biz.zat Keren nuntakasında düs-
maıı, tal viye cdilml.~ olmakla beraber İki mem!eket mtinase-
lnzylkim1z nrtıyor. beti .. :«'-

Habe~i'>Uıncla Yeşil Nil bölgesinde, erinde en~ 
Kcifon, Sudnn mUd'afan kuvvC"Jerinc Verecek inkişaOar var 
mensup cUziltnml:ır tarafından i.~gal Vaşington 15 (AA) - Ruzvelt dün 
cdilm~1.ir. japonyanın yeni büyük elçisi Amiral 

Dl~c.r tcırnftan Asoranın cenubu car- Namuraya kabul etmiftir. Amirnlm iti
bisindt> btr ltaJynn mtürezesi baskına matna.mcalni takdim ectiği müllikatta 
ul'.,IJ"atılamk geri pliskürtülmüş ve bil- hariciye na2111 Kordel Hull de hazır bu
yü'k zaylnta uğratılmıştır. İtalyan eo- lunmuDtur. 
~alisinde Sah gUn~ Asn1~bunun uıp~ı Japon büyük elçW irat ettiği nutuk
Uıcrlnc ~nub! Afrıkadnki kıtaları ~-, ta paıifik denizinin her iki tarafında da 
mnp"!. ıtalyan limanını işga~ ~l~lcro~r. büyük cndi§eleer doğunnuı olan Japon 
Bu bolgedc toJ>lar, tanklar ığtinam edil- - Amerikan münasebetlerinden bahsee-
nl.İş ve. bir miktar esir nlınmıştır. dcrek §Öyle demigtir: 

.... ...-..-e-.-c~._ .... ....,.._.._ .... ~._...-ıı-...-..... .-._.._..,...._.~~ 

Sanayi n Üesseselerim ~ 
----------:>ı.fl.X 1 

l#üks mamulittan z • yade halk tiJ" 
~iyecek eşya~ı yapacak 

İstanbul 15 (Telefonla) - Hn:ırnb ler ticaret oda ı 1 b'r rapor v~ree~~ 
ucuzliıtınak i in alınacak }eni tedbirle- dir. VcrilC'cck rapor, fahril:atörlerl ",;_ 
rin tırn ındn !. nayj müessc:ıe1crimizin j .. t nk rdc·crkleıi bır k<:>n.is) onda l~ 
lüks ve miit~ncvvi mamuliittan ziy de < d lrrck h lk t pi ı.:i ect-k CŞ}"a!l t 
her ımııf hrukın kullenahilece ~ i çOTep, edilecclctır. 1 
f ... rul&, Jmm ş ve gömlP-k ı;hi c§Yll imal D1ccr ı:ır .. ftı:n :> crlı mensucsrı.P jil 
e) lC"mclcri Jüzumu ileri süri.ilmektedir. ucuz.fo.tılmdsı icin lm cak tPdbirlct 

··-~:.:~:.~~. ~~=:~:.~ _!:~ı:.:t.:-...:ı::_::_ı,_ır:~~::::. _____ __..,.1 

ak·neye 
)erilirken 

ll!fd•n._ 

Yuposıa vua - Almanga 
arasında neler görüşüldü 

-· Dört ltalyan noklit~ 
gemisin~ hücum eti' 
Knhirc• 15 (A.A) - İngiliz hava ~ 

rntlcri tuı umi kaı aı •!Uı nın tebliği: A 
Oon iki adad.ı l 3 Su bat geceSi !~ 

h:n;a kuvV"ctlerinc mensup botrı~ 
Bclgnıt 15 (A.A) - Royter; Bclgr.ıt- man tnyyareleri Jenidcn muvaH~ 

Uıki cliplomntik mahfillere göre Berştcs- le tayyare rneyd:uıların."l hücum eıı:; 
ga<lendc Yugoslavya bn.5Yckili ve bari- lı-rdir. Mcrkczl Akdenizde deniz W"' 
ciye nnzırı ile münakoşa edilen nokta- clcrlıniz iki destroyer :refakatindı> "1 
Jar şmıln.rdır: re-den dört vapura hücum etmiş ,.e .J 

1 - Merkezi Avı-upn ile Ege denizi 'ırlnra tam isabnler kaydolurur·•ır.;, 
amsmdaki ~~·olu tı?şkil eden Vt" Sc- Eritredc, Habeşistan& ve şarkt t~ 
lAnlğe gid<?D Mornvn nehri yolu ile A1- Airikrunnd:ı taarruz hareketiml!.e ~ 
mnn Mkeı·lcrinin Yu~oslavyad:ın geç- dan nıiihim mUznherederde bulllntlji 
mderi hnkkmdtı Almruıyn tarafmdaıı tur. Zula ve Asınarada avcı tayyaıf_J 
bir 90k defa gizlJce yapılan eski talep- l im.iz tan':".l'c me;}•danlanna ve ta~ 
lerin tekrarı, j'&Il 1nicı s:ıhnlarına mitralyöz hU~ 

2 - Alman ikıtalnnıwı Bulgnrlstan y.ı:ıpmışlardır. Asmanı civarında~ 
t&-ild ile geçmesi takdirinde YugosJa, avcrlaıiyle karı;:ıln_,~ ve ~cmwı ~ 
hattı ~ketinin aydınlatılması, bu hu- 1.:ırınd.m ikisi nl<:>vkr içinde dUşUJ:t 
sustukf kanır Almanların tutmağa ni- miiştür. Bu tayynrelcrin pilotları P'_J 
yetlendiklcrl i'itika1ll<!te bnğlı bıılun- ştitlc yeı-e inmiştir. 13-14 Şubat ~ 
nın'.ktodır. Kafi ınıret.tc §U kanaat mev- D:mgiln ilzerin" bir taarruz yq~~ 
cuttur ki AlmanJarm Sclaniği işgali Yu- lıı-. Daluı cenupta cenubi Afrika b -~ 
goslavynnın artık milstaltil bir nmkn- 'ıavn kuvvetleri Be.rbera üzerine. .~ 
vemct arz.edemlyeceği demektir. Bu dü- v.ıffnkıyetli bir hilcum yapmışıaı-
şüncc mub:ıkkak ki Yugqslav hüküme- D~ vlet el: !relerine ve su 1.er.WsinC ~ 
Unln ve askcrl makrunlarmın battı baro- çok t:ırn isabetler kaydolunm~. ~ 
ketini tanzim eden esaslı nold.ayı tec;kil nel1ri rlcltasın<la yerli Jtaıyan )J~ 
eylemcktcdir. Yugoslnvyanın üçlü p:ık- tt-haşştitlc i üzerine de bombalar ~ 
ta girmesi hall:ında Alman talebi diplo- n1111Jr. Bütün bu hlll'eküta l§tirak _ ~ 
mntik mahlillcNleki düşilncelerc göre tayy::ırclc:rimizin hepsi bir bom~ 
böyle bir iltlhak nıihv~rin son ınmao- br.r~, iW"rİne dönmüştür. 1~14 ~ 
hırdn bUyUk bir rcltlnmla H~n ettjf:i tlüşm:ın y<'ni bir hilcum yapmJfbl'· '.:;t 
ebedi dostluk siy~tine rıığmen bi.itün nız bir ha.<;taneı'Je hafif Jınsar vuku'~ 

tir. 
Japon htıküıncti neşrettiği bir beyan

nn r1r' • n"h: . mcınleketlcrde'?ti Japon 
trb1Mınn wsayada bulunarak Japonya 
iJ(' l rnr-rikn rrasında bir harp çıkaca
l: na ~ır y. •lan haberlere inanarak 
cı d 'iP'\" d'işmcmc>lcrlni ve iş ve gilçle
rh)-. t • eul olmalarım bildirmiştir. 

c Muharip. sabılc muharip ve gayri 
muharip olan üç latln milletinden, ~n 
aylar zarhnda takip ettiği ihtiyatkar si
yasetten dolayı en ziyade memnun ola
cak bir vaziyette bulunanı ,nphesiz ld 
ispanyadır. Mihverin istikbali niaheten 
penbe gi)ründüğü zamanlarda bile her 
türlü harp tahrikatına mukavemet ~tıniş 
olan general Frankonun, Muaaolininin 
he7jmet albnda <-:>ı:ilcliği şu sırada büs
bütün ihtiyatlı davranacağı muhakko 
idi.> 

Bu ~uruındn tayfnsı t.nr.'.lfından. hatırı}- -« Şimdi iki memleket !aziyt:tinin 
mı§ blJ' vapur bulunm~tur. Dı~er tiç )targılıkh olarak Jalıa iyi anlaoılması her 
vapur h:ısarn uğratılmıştır. ~akat bu nmanda.n ziyade )ô.zımdrr. Bunu, mil
vapurlar hMtı bnt:ı:nam~ vazıyettedir. letlerimi:dn müttefiklerilc refahına hi7.
t~ deoolan ise ateş almış bulunmak- ınet edeebilmek ve Paaifikte ıülhu k~ 
Uıdır. MuvaffaJı:ıyetlt" ~cvvüç eden b~ ruYaralc 'aramızdaki annnevi do1tluğun 
harek6t, cenubi Mrlka hava lruvvetlerı ldameai i i " .Jded rim 

İncili deniz 1ru t1 • 1 +.......;ki ç n zarurı ao e .> 
ve • z vve eny e :"':i'' • Amiral bu gay~ye erişmek jçin Ruz-

Yugoslav halla nezdind~ hiç te scvilmi ~r. 'Oç l18Sf.a ölmtl§, altı huU ,.,, 
yen bir keyfiyet <llncalct.ır. J. rum fır. 1ngfliz hava ~,,. 
Belgnıt 15 (A.A) - Hav:ı.;;: &1~. 1- bu kuvvetlerine 1esisatında hiç bir' 

B , •Mncıde, aradaki ihtilfıflardan 
bir hrıı be nıUnc"r olacai:,'l neticesi ç.ıka
rılmaı · ı ~., r-•fi>;i i15vc edilmf'ktedir 

BA i~ı:;~A TJ' 

B(~MDAR!>IMANI 
Nairolıı. 1.'i (A.A) - Neşredılen bir 

resmi tPhli· dt' deniliyor ki.: Havn kuv
vcUe?'I i7.1.: mensup bombardıman tav
yar"leri İtalyan somalisinde Baderavı 
siddetle bonırordıman et.mistir.. Resmi 
binalara bir çok isabetler olmuş ve bir 
ıru m rkt'Zi hasara ui!rablmıstır. 
Habesistwıdn Humo ırmai!ı deltnsında 

•skcri tcccınmUler bombardıman edil
miş ''e hn :trata sebeo olunmuştur. 

nnUiz elçisi 
IZMIR VAPURILE D,-'[1 KOS· 

TENCEOEN n YRILDI 
Bü.krcll 15 (A.A) - Bu!{Un saat 16 dn 

flürk - 1zmln vapuru •!(' Biihnc;tt•ki 
tn~iliz hiiyük dçisi. elÇilık rrkfuu, Nor
veç, Hollanda n E 'c"ku konsolosluk 
'"nemurları ve kolonisi Köstcnceden hn
reket et.ınis!erdir. 

mc~tıı hnliooe yamlmıstır. vr.ltln m··--L 
1
• •• d ..... • ·1" , uzwınre ıne guven ıgını ı lwe 

Adanada doğurduğu 
çocutu öldür~n bir 
ana 4 seneve mah

k u1n oldu 

ctm5§"tir. 
B. Ruzvelt büyük elçiye şu ceevabı 

vennıştir: 

-« Söylediğiniz. gibi Japon Ameri
k:ın münasebetlerinde endişe verici bir 
inkişaf 3örü1müştür. iki memleket arLt· 
!undaki nnıınevi dostluğu idame etmek 
ve Amerikan - Japon milletlerinin refa-

Adann 15 ( Husu11i ) - Ağırce7.R hını temin ecylcın"k maksadilc daha iyi 
mahkemesi; bir müddettenheri büyük bir anloşmay.ı vasıl olabilmek için eli
e.lfika ile takip edilen bir dava h::ıkkın- nizden gelen bütiin gayreti s:ırfcdece
da knrarmı vermiştir. ğinize dair verdiğini:r tıı-minaltan <lola-

Bıı davanın ruçlusu Kam Yusuflu kö- yı kendimi bahtiyar addederim.:» 
yünden olup Döscme mahallesinde otu- ~---~ 
rnn ŞerJf e ipekli adında bir kızdır. Bu Bir muva!l&Jr,.ıvet 
kız gnyriın~§ru olarak doğ~rduğu y~v- LONDRA, 15. (A.A) _ Bahri.ve na-
r~:ı.?u h?,J J:~ n~nıalc eur~tı~e teneffüs- zın Aleksandr In~tere donruımn:-;mın 
suzluktn oldurrnlde suçlu ıdı. nex embe gUnU bir ~k gemHer zaptct-

Ağırccza heyeti, ya~ının küçüklüğün- tij!ini söylemiştir, 
den jstifade eden suçluyu dört yıl ve iki Nmır •Bu hususta tafsilAt veremem •• • 
ay hapa mahkum tmittir. demiştir. 

tn bu s;o.balı g:u.etclerle nt'şredilıniş ol. n ~ ,r \'lıkua .,clrn"nili .. lir. ......../. 
resmi tebl~lc bı:ışvckil ve hariciye nr - - ~ 
7.trının Almanyayı ziytıl'etlcri 6ğrenJl- malik muhabiri yaz.~yor: Nepedil~~ 
miştir. Benı}ıof rnfiLAJrntı TeS?ni tebliğe resmi t..•bliı1°" bakılrrsn Bitler dlln ~ 
ıi)re iki "lliUM nrasmda ml!Vt'ut nnnnevi tesgadc ld"n Yugoslav devlet ad•~ 
.:tostluk zihniycll içinde iki memlekcli ile yaptığı görüşmelerde büyük_ ~~ 
nlttk:ıdnr c-d~n ba1.ı m~seleler Üz"rind" ltiler knyrtr>tm"-nıi e bC'llU"Dlek?. 
c• reyan <:'d"tı bir görr<mıc olarak "Öv Filhı"<'r ",;(' Von R;bl>t.'"'D'trcıp sabırlı~ 
'"ril;nistir. ş;mdilik !'ldC' eclilen ptk ~ w ~!':-ccidir1l•r. Ve d.~ha kUçük ve .,.."' 
ın:ılumata göre bu· :ınl.-ı .. ~mun Hk teşl'b- az 1.~ıv\ li dev} tltr Uzeriiıde yll~ 
hfü;li Bcrlindf'rı <ler!rı fuknt B lgı t?tt:m tlcvıımlı ,liplomoti1 tazyikin te51rl ~ 
~clmektldir. Yu~o l;v lrnrlci .:ivns"Hnin tecrüb<> Ü•• pel iyı bilmektedirler· 'ili 
ffil"Wl z.imnmclnrlnn lırırbın b: lkanlanı sen görüşme yeri olarak ~~ 
sirayeti takdirinde Alm~:ra!un Yugos- <;eçilnıişse de <ır.ıya giden yaban~~ 
lav,vn h~ °!{l ınd llri niyetl ..... n~ · rınlnn~.rı k l 0 t adnmhı-ını nikbinliğe sevkt=<Jr.;t 
lcrtMıH rdir B -.Jgrattald intibaa ~o • l}lr mahh t gfürtermeme'ktedir. ,., 
Yur"c:l'lV devl t ndamlnn Almanyadan lıarpçı v; cesur Yugoslav ~tılJ' 
Yuno l:ı ıy.mın kendi etrafında patla- b3tktır 2ihniyeti tam bir inJdyadlı yr"~ 
mak tehlikesini gösteren hfüliseleı•e se- <.nn her hangi blr şeyi ~~ 
~ irci o1arak ):almasını mürnlrlln kılacak • ade ctmemelrledir. F.sasen :eerl ~ 
teminnt almış bir vaziyette dönmekte- rıclen Juıbf.rlerdc mtisbet netıeeJer ~ 
dir. lmmr.mcc;i düV{inC"('lfl'bıl ieylt eitıl 

Londra li (A.A) - Royterin diplo- dir. 


