
,- ' 
Nüshası her yerde 5 kuruıtur 
PAZAR TELGRAF: ANADOLU - IZMİR 

TELEFON: 2776 
19 ADRES: ikinci Beyler sokaimda 

2 • ,_,,. ANADOLU a-azetesi idarehanesi 
.ncı nanun 

1
n
41 

(ANADOLU) MATBAASINDA 
' BASILMIŞ TIR 

' ' laşe:Umum Müdürlüğü 
İatanbul, 18 (Telefonla) - Ticaret Vekili 

Mümtaz Ökmen, iate umum müdürlüiü hakkın
da beyanatta bulunarak demittir ki: 

- Umum müdürlük Statüsü ile tetkilat eaaala· 
rı hazırdır. Bunlar Hey'eti Vekilece tenıip edilin-

30 ncu yal Netredilmiyen yazılar geri verilmezl 
- No. 8415 Günü ıreçmit nüshalar 25 kuru§tur. Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

ce meriyete ırirecektfr. 

---.._.;......;;;..:.;.;._ __ ,.:_ ____ =-;:__..:... ______ ;.._~.:........:. __ ...:.. __________________ _:;;..... ____________ ......;~--------:....------.:....----=:;....-------------------------------------------------------------------

Yunanlılar bin 
esir daha aldılar. 

Develiye doğru [Askeri Vaziyet 1 

ilerleyiş.. ltalganlar kuvvet ge-

iki ltalyatt Transatlantiği Arnavutluktaki isyan ha
Adriyatik denizinde I reketi gün geçtikçe 

batırıldı. büyümektedir. 

ltalgan askerleri 
kaçıyorlar. 

ı 

ltalganlara göre 12 ada 
bombardımanı. 

tirdikleri halde vazi
y etlerini düzeltemi

yorlar. 
RADYO GAZETESİNDEN: 
Yunan ordusu başkumandanhğıııın 

ı·esmi tebliğine göre, Yunan ileri kuv
vetleri ttals·anlann y.eıti müstahkem 
mevkilerini işgah muvaffak olmu~lar 
v~ bu nrada kurt alayından bir albay 
ile, bir mikttlr .subay ve bin kadar e;;ir 

1 almışlardır. Bu esirlerin Amavudluğ'a 
gönderilen son kıtalardan olduğu teb
liğd~ ayrıca işaret edilmektedir. 

Bir kaç gün evvel, merkez cephesin-
de ltalyan kuvvetlerinin bir çıkıntı 

teşkil ettiklerini, bunların geri ile ir
tibatlarının daraldığını yazmıştık. Ge
len haberler, bu muvasala hattının da-

Çok neşeli bir zat olan Amerika Cumh-arreisi Ruzvcltin iki poz:u. 

Ruzvelt Amerika 

ha daraldığını vıe Yunanlıların doğru- Enteresan şey- Vaziyeti tehıı·keli 
dan doğruya cepheden taarruza başla-
dıklarını göstermektedir. Son alman 1 so•• 1 d• •• •• 
CSirleriıı burada alınmış olmaları kU\"- er y e la goruyor • B. Çörç/l 

Çör çil 

Mühim bir nu
tuk iradetti. 

vetle muhtemeldir. 

Artık bu cephenin Yunanlılar lehi- Reis, liUihada tadilat Bahriue nazırı, mey. 
Yunan asker ve mühimmat aevkiyatı. ne düzeldiğine şimdi de hükmedilebi- f "k fi 

1 
. . . 

Atina, 18 (A.A.) - Yunan ordııla- Atina, 18 (A.A.) - Yu.na~i.stana lir. 1 ir tekli er nı ıgı cud tehlı"kagı• nasıl 
rı başkumandanlığınm 17 ikincikfl- harp ma17..cmesi getiııen i!k ıngılız va- Yunanlılar cenupta da ileri hareket. U 
nun akşam tıebliği: pur kafile~i. bir Yunan lımanınn \'~r- !erine muvaffakıyetle devam etmekte- uo .. rmu" uor atlattı" 

«Kuvvetlerimiz mevzii harekat ne- mıştır. Her türlü harp levazımı ıl.e dirler. Burada da y.eni bazı mevzilere- ı • 
ticesi olarak müstahkem bir kaç mev- dolu bir çok ingili7: vap~ı:ları bu~ kafı- le geçirmişlerdir. • • • •• 

Çok müşkül günler ge
çirileceğini söyledi. 

7.ii işgal ıetmişlerdir. Subaylar. ve ara- leye dahildir. ~af~le Sıcıly~. boga_z1~- İtalyanla~. Ar~avudluğa duı:nadan Papa vekılı ıle konuşma- lngıhz adaları ve danan-
larında .Meto Çcnto adında bır de al- da Alman ve ~tal) an tay.) ,lr~lerının hava ve denız yohyle kuvvet getirmek- d ... 
bay bulunan bin esir alınmıştır. l!u h~cumla.rı~a ugramış, f~k~~ hıç zarar te. olmalarına rağmen, cephelerdeki ıgını söyledi. ması düşerse .. 
albay, ~on zamanlarda Arnavudluga gorm~mıştır. Halk her t1;1rlu ~a~p ma!- vaziyetlerini düzeltmeğe muvaffak o-

Fakat . neticeden bOgOk 
bir ümldle bahsetti. 

getirilen Lodo Toskano alayının ku- ~rı:esı dolu kamyon kafıleler!nın geçı- lamamışlardır. Harbin bidayetinden l [ ... b. h d" 
mnndanıdır.:. . şını zevkle temaşa etmekt~ır. . beri İtalyanların Arnavudluğa 8-10 ta yanvarı ır ava ıs 

Londra, 18 (A.A.) - Atına radyo- Londra, 18 (A.A.) - Royter aJan. tümen kuvvet getirdikleri tahmin edil- • J b • • t "h 
su, 15354 tonluk Ligürya V-2 20 bin sının Arnavudluk hududundaki muha. mektedir. Ve gerznne lr lS l za. 
tonluk Lombardiyn italyan transat- biri bildiriyor: . İtalyanlardan alınan esirlerin bildir Vaşington, 18 (A.A.) - Reisicum_ 
lantilderinin Adriyati~te Arnavudlu~ A~navud v~tanperyerlerı, toprakla. diklerine göre, biri 20 bin, diğeri 151 hur Ruzvelt, gazeteciler toplantısın
ğa asker ta_şı~ken torp~llenerek batırıl- ~ı~ı ışgal etmış olan ıtalyanları atmnk bin küsur tonluk olmak üz.ere asker da beyanatta bulunarak İngiltereye 

"1'am emelim, Hitleriz- clıklarmı bıldırmektedır. ıçın toplanmaktadırlar. Berat mınta- dolu iki İtalyan nakliye gemisi de ba- yardım Hiyihalannda tadilat yapıl-
- Devamı 4 üncü aahifede - - Devamı 4 üncü sahifede - tırılmıştır. -Devamı 4 neli aahifede -

Amerika da fena vazi
yete düşecektir. 

Vaşington, 18 (A.A.) - Bahriye 
nazırı albay Knok~. dün mebusan ha
riciye encümeninde, İngiltereye ve 
mihver devletleriyle mücadele halin-

- Devamı 4 üncü aalıifede -
111.i Avrupadan söküp Londra, ıs (A. nanistanın yeni 
atmaktır dedi. A.) -. Hlir yr~~- Almanlar nizamn girmesi 

Lo " sız aJansı bıldırı- demek olacağını 
çil ~dra, 18 (A.A.) - Bn~vckil Çör- yor: Yunan mahfille-
daf•dun akşam Glask~vda ş~hrin nıı.i- Almanların, 1-

1 
ri pek iyi bilrnek-

Tütün Satışı Ne Halde? 
r aa İ<!rtibatını tetkık ettikten son~ talya - Yunanis- talya ve Yuna tedir. Alman yar-
t~ beklenrniyen bir nutuk irad etmiş- tan arasında bir - dımı. ayni za-

. .. sulh temini için • t b t manda Atinayı 
Çorçi) demiştir ki: sarfcdeoekleri bü- nıs anı arış ı- bir korkutma si-

y l Sizlere, üzerinde yürüdiığümüz tün siyasi \"e di- racaklar mı ? yasetini de takip 
d 0~ un kolay geçilebilecek bir yol olm~- ğer gayretler ~- etmektedir. Bu 
ı~ını söyliycbilirim. Karşımızda bır kamete mahkfım hareket Yunanis-

f~h .'tEhlikıeler g-~~ü~:orum; fn~a~ bu dur. Bu husu:;ta tana bir ihtar-

Bu küçük alıcı arın ıs ar acılıkla
rına bir nih ye verilmelidir. 

ğiJ l~keler geçirdıgımız kadar buyuk d~- gerek İngiliz, ge- Fakat buna ı·htı·maJ ve- dır. Çünkü--her 
k d.ır. Fakat her ne olursa olsun tehlı- rekse Yttn<rn hangi bir zaafın 
d~d-~~: v~ ıen k.üçük bir ihmal takdirin- mahfillerinde ay- rilemez. Yunanistan bu- neler doğurabi- Manı·sa mıntakasında mu··stahsı·ı ( Ya~asın Refı·k olumu nıucıp olur. ni kanaat var- Jeceğini son hi\- '1' 

.S:ınayj mıntakalarımızın. şehirleri- dır. Yunnnistrı - nun rnanasını bilir. diselcr vuzuhlu ) 
~~ın bombnrdırnanlara maruz kal~- nın münfer.id bir . göstermektedir . . Saydam hükumeti dı·ye bag"" rıctı Çecmede 
Yo~ını bir hak!kat ol.arak ~abul crlı- sulh .rapmıyncağına, taahhüdlerine nn-! Saniyen Yunanistanın Arnavudluktıı- 9.t' • Y 
a ~nı. ~ylc hır hakıkat kı, bunlara muskarane sadık kalacağına şüphe yok 1 ki vaziyeti o kadar sağlamdır ki, böyle ti k b• •• d h J •ht• d 
:r!~ı~~~ılde m~~ka.?ele e~en:e~ek ıztı- tur. Al~an t~şebbü;;ü ile yapılacak bir bir sulha hiç de lüzum yoktur. Bilhas- mu a a lr mu 8 8 eye 1 ıyaç var lre 
lierkns' l' ız. Ök~ldumduüzd: ü~ır adt!. :'.8~~-ır. sulh. ntıhverm nıuvaffakıyeti ve Yu-' sa İngiliz yardımı alındığı şu sırala!'da. Dün akşama kadar Ege bölgesi tü- tan almak istiyer.ek fiati vasati olarak re satılmaması i"İn en kü,.ük bir sebep 

"neşe ı e şun rse uşunvun, t·· k 1 · d ti 1 t··t - ~· ·" " 
ıı~ticenin ne olacağı hnkkıııda en kii- u!l re o tesı~ en sa. ı mış o an ;ı ~n 40-.4~ kuruşa ~adar. du.~ü~rnek_ istedik- mev:ud degıldır. 
~ük bir şüphe bile beslemiyorum. mıktarı 13 mıl!,on kıloyu geçrnıştır. lerını ve İzmırdekı huyu~ fırmalara Dun akşama kadar büyük tütün fir-

. İki diktatör de, milletlerini bir çı)k Geçen yıl, ~O gu~de_bu k_~da~ ~a~ıln:ıış- mall~rını. ~at?.'lak ~ab~dıylc buraya m~larını~. satı!! almış oldukları tütün 
hıkbin masallarla beslcmeğe çalışıvor- tı. Fakat fı.atlerın ılk gunku ı_~! fı~t- geldıklerını soylemışlerdır. mıktarı şoydedır: 
la:. Fakat biz burada knrar vermiŞ bir le: ~ere~sınd_e -0lmadığ.ı .d8: ogre~ıl- Bu t~tüncülerin anlattıklarına. göre .. Yeri~. ~.riln!er. şirkr:ti 2,700,000 kilo, 
~ilet halindeyiz. Hadiselere açık bir mıştı_r. Dun bır ~u~arrı~~m1z, ~zm~re bazı m~~-a~~ea memurl~rı, mesel~ 200 Turk. tutun !ımıtıed şırketi 950,000 ki-
RozJe bakıyoruz. Kentli davamızın d'lğ- ~el~ı~. ola.~ ~azı tütün_ mus~hsıll~r;y. k_~lıp ~il~unil bulunan ?ır rençb-crııı tii- lo, DJ ~~erıkan Tobako 1,050,000 ki-
tuluğunn kani ve beşeriyeti bu clönüm .e goruşm~ş.tilr. B~. milstahsıller, ror- tunlerını muay~ne ettıkten sonrn bun- ~o. Ge:ı Tobako 1,000,000, inhisarlar 
noktasında ne hahııva mal olursa oi!~un • b~lı havalı~ınde mubayeat yapan bazı dan 80 kalıbı, kılosu 75 kuruştan alma- ıdaresı 800,000 kilo, Felemenk Wtiın 
~~ ne büyük ıztır;plar doğurursa ·do- kliçük .. f!rmal~r mübayea memurları- ğa ta!ip olmakta, _?eri kalan 120 kalıba şir~eti 500,000, Herman Espirtır ve şü-
gınsu!I kendi haline terketmomeğe az- nın ~uhırn mıktarda ıskarta çıkarmak ~a. kılo başına 3<>-40 kuruş vermekte r~lrnsı. 1,060.,000 kilo, Borovalı Uitün 
nıetnıış bulunuyoruz. su~tıyle ve ıskartaları 25-30 kuruş- ımışler. şırketı 700,000 kilo 8atın almışlardır. 

ÇörçU bu noktay1<'l gelince, yanında il' ' M *il- Bunn razı olan tütün müstahsilleri- Bazı yerlerde iyi kalite tütünler ki-
otuı·~~ıkta olan Ruzveltin şahsi mü- ı · nin mahsulü de bittabi kilo başına el- los_u 70-90. kuruştnn satılmakta devam 
~ss!lı Hopkiıısi dinleyicilerine gös- ı ıŞARETL ER: li kuruştan aşnğıya düşmekte imiş. ıedıyor. Bılhassa Akhisar tütün mm-

~nıı~ ve sözlerine şu suretle devnm l\laarnafih htikfımetiın!izin aldığı ),.,. takasında çok iyi satışlar olmuştur. 
ey enııştir: S k rinde tedbirler neticesi olarak pek çok Çeşme mıntakasında, mübnyeat çok a. 
k - Hopkins buraya vaziyeti daha ya- arhoşlu mü~tuhsiller, tiitünlerini satmakta a- gırdır. Tütünün mühim bir kısmı dur-
~nda~ tetkik için gelmiştir. Yakında cele .etmemekte ve beklemeği tercih ey. maktadır. Binaenaleyh burada da mut 
le~e:ık~ya dönecek ve şefine gördük- Eve taarruz etmİf. Kim; b.;r aar- lem'2ktedirler. Dün de yazdığımız gibi laka. müdahaleye ihtiyaç vardır. 
kin:

1 hır raporla arzedecektir. Hop- Bir deniz h b" hoı! bu sene Ege mıntakası tütün rekoltes~- Kırkağaç, (Hususi) - Valimiz B. 
nıenıi~nfa_nııştır ki, 941 de dayanabil- ar ı.. Kadınlara sarkıntılıkta bulun. nin iyi fiatlerle ve hiç kalmamak üze- -Devamı 2 nci Sahifede--
re ihtiy~~n Amerikadan gelecek a3~e- Almanlar lngilizler mu,. Bu da bir batka ıarhof.. •• A ---

ııe, tayya~1fız yoktur. Yalnız gemıle- Bıçak çekmiı, bıçaklamıı, taban· MUNAKALAT Denı•zde bı•r fa• cımız varct~ er<! ve malzerneyıe ihti~a-

tiy~.~~mız t~:::•rılödünAç ola"rkak !S- ıtalyaya kuvvet Orta Şarkı kuv- ::n1:'1!~r~~;~r~ak'anın kahramanı, VEKİLİMİZ cia mı oldu? 
kanunlarını n.n. k 1 0 an merı ·anın, 1 Polise, bekçiye hakarette bulun· 

'" nd • . 1 t •• d • ) J d• • 1 dile .. u~·aşt~~ı.nı gö:;y~:~~mıyet e a- gon erıyor ar• vet en ırıyor ar ınutlar. Kimler; ekserisi aarhot 
Çorçıl, sozli lnr.iı~~ . ..d f ' olanlar. 

. t"k 1 tt• o ~renın mu a aa- j 
sı.na ın 1 a .e !rcrek, bugün İngiltere- • . :u • Bir cinayet iılenmif. Neden? Sar. 
111~ kuv\·~.tıı hı: Orduya sahip bulun· lngıhz donanması I-Iıt- Akdenı· zde de Alman- hoıluktan .. Yani, bir yıöın vak'a-
dugunu soylemış ve demi ti k" ' • 

B ada sah')) ş r l: ı ı·rı hesapla lara mul,,.abele nın amili, sarhoıluktur. lçkıi bir iti-
• - • ~ • • I eri boyunca mUhZ· er rlDl " 
7.am ıstıhkamlaıln mücehh<>zclir B l .. . Yad olabilir, fakat ıarhoıluk, itiyad 
şebeke askerlerle dolu oldun. . 'b~ı a t-ust ettr. edilecektir. olarak kabul edilemez. Sarhoıluk-

1 h h . b" ,,,u gı ı. 
nıem ekette er angı . ır noktada da Londra, ıg (A.A.) - Tnymi:-: dip- Londra, 18 (A.A.) _ Röyter njan- la ve sarhoşla, mücadele lazımdır. 
ka~ııya ayak basaca~ bır dCişnıan kuv- Jonıatik muharriri yazıyor: sının denizcilik muharriri yazıyor: 

1 
Diğer vatandatlara bahtedilen ha· 

Vetıne derhal mukabıl taarruz Yıapabi- Almanyanın ltalyaya yardımı herrın 1\lısır - Trablu~ harekatı, orta şar- reket aerbeatisini, ıarho,Iara da 
lecck seyyar ordular d~ mevc.udd11r.: daha bariz bir Ş(!kil almaktadır. Hav:ı ka bazı takviye kıtaları n1 Jernzım 1 

Fakat hiitün bunlara ragrnen hır istHa ela fi bataryaları, Sicilyaya gitmek iize- gönderilme:-ıini icap ettirmh~tir. Bun
~hlikesini göz önünden uzak tutrı:nk, re Romadan gcçmekteclir. Şimalden !ar Akdeniz ve ümidburnu "yollariyle 
~~kfimet ricali için olduğu kadar rnıllct trenlere bir çok rnalz~me yükletilmiş- sevkedilmiştir. Akdenizde :;evkiyat, 
ıçın de büyük bir hatadır. . . .. tir. Almanlar, şimdi nezaketle hare- donanma himayesinde yapılmıştır. ü-' 

Fena bir adam olan HiUeı· ıçın gu. ket etmekte. cüzütamlarını süratle gön midburnundaki sevkiyatı i e cenubi 
zergfıhından Rritanyayı süpürmek, bu-, denerek en kısa zamanda takviye !üzu- Afrika hava kuvvetleri ve küçük harp 1 

gUn olduğu kadar hiç bir zaman t.:!- munu nazarı dikkate almaktadırlar. gemileri himaye etmişlerdir. j 
-Devamı 4 ncü ıabif d - - Devamı 4 üncü :sahifede - - Devamı 4 üncü ıahifed• -

aynen veremeyiz .. Zabıtanın, mey
hanelerde sarhoı hale yaklaımıf 
olanları evlerine davet etmeıine, 
yani vak'a çıkmadan önce tedbir 
almasına salahiyet verilmelidir. 
Hürriyetin fazlaaı, zarar verir .. 

** 

Aydın hattında tetkikler 
yapıp döndü. 

Münakalat Vekilimiz B. Cevdet 
Kerim İncedayı, dün ~aat 5.40 da re
fakatinde Devlet Demiryolları Seki
zinci işletme müdürü B. Nüzhet Key
der bulunduğu halde otorayla Aydı
na gitmiştir. Vekil, Çamlık istn~yonu 
civarında ~ski ve yeni Çamlık tünel
lerini de tedkik etmi~tir. Son sene 
inşa edilen büyük tünelde, yağmur
ların tesirivle bazı çöküntüler oldu
ğu ve bu .};ilzden katarların eski tü
nelden seyri sefer yaptık lan malUm
dur. Vekil, yeni inşa edilen tünelin 
tamir ettiriler.ek işletmeye açılması 
neye mütevakkıf olduğunu bizzat ye_ 
rinde tedkik etmiştir. Aydında da 

3 yolcu yok, sandal
ları bulundu 

Dik!lidcn Bademli köyüne gitmek ü. 
zer~ oır sandalla yola çıkan Dikili hu
susı muhasebe tahsildarı Osman oğlu 
B. İsmail Pamukso..,, ile Dikili halkın· 
dan Hamdi oğlu MÜmin Balıkçı ve ka
yıkçı Mehmed oğlu Sabriden hiç bir 
haber alınamamış, Dikiliden hareket
lerinden iki gün sonra sandalları bo~ 
olarak Makaron çiftliği sahillerinde 
bulunmuştur. Sandalın fırtınadırn dev
rildiği ve içinde bulunanların boğul· 
dukları tahmin Edilmekte \"e cesedleri 
araştırılmaktadır. 

muhtelif tedkikler yapan B. Cevdet 
Kerim 1ncıedayı akşam şehrimize 
dönmüştür. 



SAHiFE ·c 2 )' •• (ANADOI.:U) 

Dünk ·· hadise
leri hülasası 

--~;.uı:ııuuuw ....................... -~ı 

Amerika Hariciye en- Amerika muhalif /erinin 
cümeni tetkiklerine çürük manfıkı 

d 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

evam ediyor. Amerika, Ruzveltı0n son kanun pro-
Ruzveltin, fngiltereye yardım için jesi ile, hadiselerin sıklet merkezini 

kongreye verdiği icar ve iar.e Jfıyiha- değiştirecek ve onlarıt. tam bir aürat
larının tedkikine, Hariciye encüme- le demokrasinin hedefine götürüp 
ninde devam olunmaktadır. bağlıyacak bir karar vermek arefe-

Bütün dünyanın dikkat nazarını sindedir. 
çeken bu mühim meseleye dair en- Neden bahsetmek istediğimiz §ÜP· 
cümende tetkikat yapılırken Ame- hesiz anlaşılmıştır: 
rika parlamento usulüne göre: liizum Amerikanın, lngillereye yardımı 
görülen alakadar şah iyetlerin fikri mesel si .. 
sorulmakta cL vam olunuyor. Usule Amerikada, demokrasinin verdiği 
tevfikan dinlenen şahsiyetler, hüku- fikir hürriyetinden isti~ade ederek 
met erkanından is~, bunlara tevcih hakikatte diktatörlere ve onların sis
olunan sualler, ehemmiyeti haiz ma- temler;ne temayül gösteren bir ekal
hiyette olur. liyetle beraber, öteden Amerikanın 

• ces bü • y 
Maarif büdcesi 125 bin lira 

hazırlanmıştır fazlasile 
Vilayetin yeni yıl büdçesine esas olmak üzere muhtelif dairelerin 

yeni yıl büdçeleri hazırlanmış, hususi muhasebe müdürlüğüne b'.ldiril
~İttir. Yeni b~dçelerin, geçen seneki büdçe vaziyeti ile hali hazır va· 
zıyet nazarı dıkkate alınarak tanzim edildiği haber alınmıştır. Yalnız 
bazı dareler, rhtiyaçlan artmış olduğundan büdçelerini biraz geniş 
tutmuşlardır. Mesela Maarif büdçcsinde yalnız Muallim maa~ları için 
geçen yıldan 125000 lira fazla siyle 943,000 lira tahsisat ızösteril
mi§tir. 

Maamafih büdçeler, vilavı>t daimi encümenince tedkik edtldikten 
sonra kat'i teklif mahiyetini alacek ve ondan sonra Meclisi umumide 
müzakere edilec .. ktir. 

1 -L 
iKısa Haberler 1 

ZABITADA 

Bıçak taşıyormu~: 

1 1 Amerika haı iciye .encümeninin, meşhur infirad 5İyasetine taraftar 
clün dinlediği şahsiyetler, :\1a1iye na- olan bir zümre vardır. Bu ikineı

0

leri, 
zırı Morgentav, Bahriye nazırı Al- bir prnsip meselesi üzerinde dur- * Denizli mebu u B. Yusuf Baş
bay Knoks, Harbiye nazırı St!mson duklarını söylemek hakkına sahiptir- kaya Denizliden. Aydın mebusu B. 
da vardır. ler. Çünkü bu, ötcdenberi onların si- Şakir Şener Ankarudan. İnhisarlar 

Basmahanede Süleyman oğlu Os
man Savaşın üzerinde bir bıçak bu
lunmq, zabıtaca alınmıştır. 

Hırsızlıklar: 
Şehidler caddaqinde Hü:-ıeyin oğ

lu Mehmed Aksoy: bir hartadanberi 
birlikte oturduğu Ahmed oğlu İsmail 
Erdemir ve Hasan oğlu ~Iusa Yıldı
zın iki çift ayakkabısını çaldığından 
tutulmu~tur. 

Harbi~ e nazırı, yasi rr:"sleklerinin bir ana vasfıdır. umum müclürlüğü tuz şubesi müdürü 
c:lngiltere mağlUp olmağa yüz tu- Fakat ikinc."ler, beşinci kol propa- B. lbrahim Göçer İstanbuldan şchri

tar.:a, Amerika harbe girecek mi? gandn ına kapılmış bir sokak dema- mize ·~elmişlerdir. 
tınline karşı: gojiai içinde yuvarlanmaktndırla.r. *Bir hakaret suçundan Ağır ceza 

- Zannederim ki evet. Bu demagoji, hiç bir husuaiyct, hiç da muhakemesi görtilen arabncı ls-
Diye cevap vermiştir. bir kudret, hiç bir hak liyakai.~ taşı- mn ·ı Özenler bir sene, altı ny ağır 
Deniz nazırı Alhny }{noks ise, çok madan, her zaman, her yerde patlak hapse ve o kadar müddetle Emniyeti 

müh'm miıtalealar serdetmiş ve veren mahud demagojilerden biri ol· umumive nezaretinde bulunmağa 
Amerikanın~ lng'ltere ib işbirliği duğun .. 1, kendi noktai nazarının nh- mnhkfün edilmiştir. 
) apmnk mecburiyetinde bulunduğu makc• ve patavatsızca iddiasında is- l tan bul Alman Arkeoloji ens-
kanaatini serd~derken, bu işbirliği- bat etmİ§tir. Bu zümre diyor ki: titüsii müdiirü Dr. Kurt Bitte!. ~ehri-

* - , Keçeciler caddesinde Rıza 
oğlu lbrahimin kahvesinde Şaşa! de
po undan kurşun boruları çalan Ha
san oğlu Aliıeddin kaçmışsa da ta
kip edilerek borularla birlikt~ vaka-
lanmıştır. • 

Kahve ihtikarı mı? 
ni icap ettiren sebebler ara~ında, ge- « - Ameıiknnın lngiltereye ya- miz

0 gelmiş, harabelerde teclkikler 
çcn eylı1Jd 2 Almanya. ltalya ve ja- pacağı yardım, ilkbahardan evvel yapma~{ üzere Bergamaya gitmiştir. 
ponyanın imzaladığı üçlü paktı ileri yetiıemez. Halbuki Almanya, o vak- Oradan döniişte Efe::; harabelerine 
sürmüştür. te kadar taarruz edecektir ve bina- de gidecektir. 

n l 
· enalevh.: hazırlıkların ve yardımın I.1ıntaka Ticaret mücHiri.i B. Al'ı Ödemişte Devrim mahallesinde 

a ırıye nazırının kanaatine göre " • ~ Amerikanın mevcud 
3

32 harp gemi: hiç bir kıymeti olmıyacaktır.» Etenin Berlin Ticaret ataşeliğimize, oturan v.e muhtelif pazarlarda sey-

=i- Halk Diyor ki 

Turgudluda 
Bir vergi hadisesi 

ı: 

Manisa hususi muhasebe 
müdürlüğünün dikkat 

nazarına. 

Turgudluda Küçük hamam müsteci
ri Ali Rıza imzasiyle bir mektup aldık. 
İsticar ettiği hamamın vergisi için bir 
güna ~bligat yapılmadan mahalli hu
susi muhascbef'>i, derhal haciz voluna 
gitmiş, evvela mektup sahibinin 've ail<! 
dradının şahsi eşyasına haciz konmuş, 
sonra gece vakti saat 9 da hamnmdaki 
havlı takımlarma da ayni muamelevi 
takip etmiştir. Bu yüzden ele hamam 
kapanmıştır. 

Bir ticarethanede kullanılan eşyanın 
müsaderc:-ıi ile o müessesenin kapatıl
ması, fikrimizce kanuna muhuliftiı· .. 
Saniy.en, tebligat yapılmadan haciz ci
hetine gitmek, gene kanuna avkırı bir 
harclcettir. Nihayet ortada bfr vatan
daşın hakları, hayat,ını km:aııclığı y.er 
ve kanunun emirleri gibi mutlaka tet
kike muhtaç bir mevzu vardır. 

Bu nasıl muameledir, niçin böyle 
yapılmıştır. Bu cihetin tetkikini Mani
sa muhascbei hususiye müdürlüğün
den rica ediyoruz. Ayni zamanda Lu 
vatandaşın vaziyeti iade edilmelidir, 
yazıktır. 

Edirnede 
Yağmurun tahribatı. 

·in" karşı Uçlii paktı teşkil eden dev- Evet, bu iddiada tam bir hamakat Bü lrı e · eski ticaret ataşe:3i B. Neja- yar mısırcılık yapan İdris oğlu Ham
lı:ıtler, 6"5 harp gemi ine mnliktiı. mevcurl olduğunu söylt:m~Kle, haki- ~~!1 İzmi~ mıntaka ticaret rnüclilrlü- di Güreşen Rn. Hüsniye Erb!'tslara 
Amerikanın bu sene yapacağı yeni katin aricine çıkmış olmayız. Ma- g~nc tayınleri hnkkmdaki haberler, kilosu 200 kuru ·tan kahve sattıgın
harp gemileri 342 ye baliğ olacak- lumdur ki, askerL:k meseleleri, mu- ~ıcaret Vekaletince tekzib edilmiş- dan tutulmuş, ihtikar suçundan Ad-
tır; fakat, 1ihverciler de, yeni inım- ayyen bir takım strateji kaidelerine, tır. liyeye verilmiştir. Edirne, (Iluı:ıusi) - Son günlerde 
ntle harp gemilerini 803 çe çıkarabi- bir taJ.Jm fen ve he,,ap esaalarınn da. i -~,). /A. o l l \yağan sürekli yağmurların neticesi 
lir. yanır. ~ilhas!a. bugünün askerı ha- 1 q, A ro v (j 't~ı ~ ~ ~ a 1 olarak Edirne - İstanbul denıiryolu-

lşte hunun içindir ki; Amerika reketlcrı, eskısınden çok hassas ma- 1 ~ ~3) ~ U -' - ııun Uzııköprü ile Pehlivnnköv arn· 
BahrL.} e nazırı, İngiltere ile işbirli- hiyet almış bir teknik, bir hesap iti- -=--·-'" .ı:.ıııdu \'c Uzunköprüyc 5. 6 kilom et: e 
i!ini zru uri görmekte, icar ve iare d;r. füınun haricinde ise, dip?omasi, BUGONK.0 PROGRAM UZUM: kaclar bir mesafede heyelan vukııa 
5.yihalarının knbulünii iltizam "Yle- ekonor:ıi gibi amiller ve ayrıca imkan 9 OO 9 03 . h be 1 . K. S. K S gelmiştir. 

19 ikinci kanun 1941 Pazar 

Tütün satışı ne halde? 
-Baı tarafı 1 nci ıahifede -

Faik Türel bugün tütün satışlarıııı 
tetkik için buraya geldi. Şiddetli bir 
yağmur vardı. Binden ziyade zürra el· 
!erinde koçanları olduğu halde istas· 
yonda valiyi karşıladılar. Halkeviııe 
gidildi. Evvelfı bu işle alfikı.ıdar ziirı-ıı· 
ın şikayetleri dinlendi. Askerde iki ço
cuğu bulunan bir rençber anasının bİ· 
rinci kalitede tütününü 50 kuruşa alı 
dıklarına dair şikayeti çok acı tesirler 
yaptı. Kendilerine t.elaş etmemeleri ,·e 
haklarının asin ziyaa uğratılmıyacağı 
temin edildi. 

Bundan sonra ticaret, ziraat odalıı· 
rı azasiyl-0 parti Ye köy hey'etleri din· 
lendi. 

Daha. sonra tütün alıcıları miime~· 
ı:ıilleri ile şikayete esas teşkil eden nıli· 
bayeadaki aksaklıklar görüşüldü. ULI 
esnada yerli 'ürünler mümessiline ge
len· telgraf okundu. Vilarntin vaptığı 
teşebbüs üzerfoe lıu telg~afta • şirk< 
memurlarına piyasada nazım vazif eı;ı· 
ni ehemmiyetle görmeleri ve 2, 3, 4, 6 
ci nevi tütünleri dahi 60, 65, 70 ,so 
kuru~ arasında mübayea etmeleri ,,e 
paniğe meydan vcrmemeleir bildiriı:· 
yordu. Bardaktan boşanan yağmur :ıl· 
tm"da s·ıloıılar<lan clışarıya taşan h::ıl~· 
çok mütehassis oldu. 

Yaşasın Refik Saydam hükumeti. 
yaşasın vali Faik Türel! Dive sevinçle 
bağırıştı. • 

Valimiz bundan sonra Somaya hıt· 
reket etti. Somada da ayaıi hal ile J(nr· 
şılaşıldı. Ilalkevi tıklım tıklım dolnııı;' 
tu .. 

Burada da valimiz müstahsili tenıir. 
ve tatmin ettiler. 

Akh:sar köylerinde 35 kuruşa kll' 
dar diişen fiatlerin, bu haberler ü:te' 
rinc b'rcleıı bire yük~elmi.ş olduğuııtl· 
oradan valimize gelen telefon habCi"' 
!erinden öğrenildi. Bir iki gün içi11de 
r-atışlarda görülen hareket :\fanif;a bo!· 
gesindrki mahsulün yüzde 70 şinin sıı' 
tılacağ nı göstermektedir. 

Bugüne kadar bu çevrede 4 miJyo11 

kilo tü iin satılmıştır. Valimiz hu gır 
ceyi Akhisarda geçirecektir. Hnlke,•ifl' 
de k~ndisini bekliy.en tütiin miist11lı· 
qfüyle ,örfü~meğe gitmistir. Soma ı<!lf 
makamı bay Necmeddin, ~arfetth! 
mesnid<'n dolayı valimizin takdirini J\!l' 
zanmıştır. "· k 

1 
d b. , program, , aJans a r e-rı ç · · 200 30 mektedir. ve mantı pay arı var ır. Kışın ıt- 9 18 mü 'k H f'f n ' uval . O metrelik bir arazi dahilinde 

İngiltere ile Amer'ka arasında mesin~ §Urada iki ay kaldı. Ondan 1' zı : - a ı program v.e larş- demiryoluna doğru vukua gelen bu 
gerçe. geçen encdenberi bir isbirli- sonra ilkbahar haşlıyor. 1 ~r (~l.). !:ı,4o/10,00 ev kadını Y<;,n~ek 913 H. Vitel \ 'C şü. 1850 35 heyelün demiryolu münakaliitını bir lılu{!lad<ı 1·aziyct.: 
ği mevcuddur. Hatta, bundan "evvel Almanyanın hemen ve doğrudan l~~~'esı, 1:•3? pro_gra~, 12•33 ~uzık.: :rn9 j. Kohen 20 24 hayli miişkiilata uğratmış ve bu yüz- 'Muğla, (Hususi) - Tütün piynsıı

51 
1 

·ı dog·ruya lng'lte d · ı·ı· F.t:-1ıl he.}etı, 12·0 0 aJans ha~rlerı, 2Ci7 ' B • d t J l h b kl d·-· ·1. 14.. . . nıı ngı le re hükumeti, aldığı elli dest- ı re a asını ıs ı aya 
1 

,, 05 ·· 'k K k 13 , " ' ~ ~•I. e~ıkçi 14 50 26 en r"n ert e e cmmiyetli geçikme- e -en ıgı gı :>ı ayın uncu giiııiı :;" rov~r muk!lbı'lı'nde Amerı'k, ... , ...... bazı kalktıcını kabul edelim. DiyeL:m ki: 0
'. rn~zı. · : arışı - şarkılar, •2·l/ 83 Ş. Remzi 20 2° Jer ka\dedilınistir. 10 da noruv!tlılar sirketi tarafındtıfl 

" · """ Ha\·~dan d ·ı d N F 1•1,30 mlızık: Radyo Ralon orke~tı·ası " · • ii ler kiralamıştır. Buna binnendir ki ... , en z en, orveç, ran- (V' 
1 

· t ....... . A k .
1 

· d 83 Albayrak 34 31 50 Hattın bazı noktalarında vukua aıtıldı. Bu smıe tütünler nefisti. Yifl" 

R 
. . h '"a '"aL'Jf • .. • d h lt" 1 1 d ıo onıs ... ,ecıp ş ·ın ıc atesın e). 7'"' Ş B 1 h 'h t k <ld 1 . . l 't:t·ı·cC eısıcum ur Ruzvelt; bu i~birliğinin, .. :" ı> erı uzerın en, a a r an a- l8,00 program, 18,03 müzik: Rudvo ı . encuya 21 21 ge en a ı ı a ın tamirine ve ~·olun ce \'e eşya ma e erının t e gı JJ\ 

daha geniş mikyasta yapılmasmı ve ~~~~gal ederek saldırmıştır. Ne ola- c~z orkestrası <.t.b_rahim Özgiil' ida;ç. 67 jiro ve şü. 22 50 36 takviyesine devam olunmaktadır. bahalı! ışması Wtün fiatinin de yi!~: 
bir kanun.a teyid edilme ini i-ıtiyor sınde), lS,l>O muzık: Müşterek ve tek ?>

7
6 H. S. Alaz. 26 26 Edirne (Hu::;uf;İ muhabirimizden) sek ol, cağı ümidini uyandırmıştı. ı·1;~ 

ve ınnliim Jayihalnrı kongrenin tas- Ne mi olacak; işte cevabı: şarkılar, 19,30 ajans baberlcri, 19,4;) _ Y. E. Bencu,·a. 17 17 Edirne Şehir - Karaağaç ara ınclaki kat mcı:.ele h'~ de böyle olmadı. dık'nc arzetmis bulunuyor. lngilterenin, kendisini ancak o za- müzik; Büyük fa ıl hey~t), 
20115 

mü- 23 $ınlak -0ğul. · 18 18 simendifeı· hatü son seyliip oC'snasın- el olar k 80 kuruştan alış veris bnşlll' 
Ruzvelt asabileşiyor: man g".aterecek olan müdafaası ile zik: Ogan hnvaları (pi.), 20.~0 mü- 16 N. üzümcü 31 25 :n 25 da :;ula!'llı tamamiyle tahribatına dı. Piy· sanın bu vasatta durac;ğı urı1C Ruzveltiıı, kiic;ük bir ekalliv.ettı..: karıılatacak.. Bn'.tanya adasının is- zik : Virtüzo'Jaı· (pi.), 

20
,
45 

müzik: 14 üzüm tarım 24 26 uğrıvarak bozulmuş bulunmaktadır. !urken bir iki aat geçmeden piyu.;ı.ıl 6 
kalan muarızları tarafından ko~gre- tilası, bu adanın sahillerine, ortas:- Şarkı, türkü \'e taksimler, 21 ,15 ]{omış. 5 P. Klark 13 16 50 Ru kısmın yeniden tamir edilmiyc- ve clü~tiri.ildli. 
ele i~har olunan mümaneata karşı na, şimaline, cenubuna, şaşırtmaca 

9 0 
ı·ek kaldınlacağı söyleniyor. nu hat Herkes hayret içinde kaldı. Al•ş ,·t: 

asa ıyet duymag~ a başladıgrı, du"n olarak bir kaç milyon asker serp- ma, - 1•3 müzik: mnrinet ve piyano 1980 her Sene mütı'acldit defalar sular ta- rişte bir teamül, riayıet edilmesi zılf
11 

k
l .. k d M :;ea;nsı - j. Brnhms; Sonat, ~1.50 mü- 9 " • b' ,,~ gazeteciler içtimaındn sarfettiği söz- me e mum ün ür. uayyen bir zik: Opera aryaları (nl.). 

22
,30 njan -120h rafından bozulmakta ve bir çok mas rı ır takım kaideler varclır. Fnı' 

lcrdcn anlaşılıvor. noktndan vaki olacak hücum, asla h be "' raflar i lıtiyarile tamir -ctti rilTJıekte- bunların hiç biri nazarı itibare ııJıfl' 
" f d F k a rleri v ajans spor servisi, 22,50 , ., d ı Reisı·cumhuı·, 1·caı· ve 1·are la'"·ı'lıala- ay a veremez.. a at ondan evvel, 21 vn92 ir mac ı. ,, müzik: Cazband (pi.), 23.25 /23.30 ya. "" r · ı rına karşı indj bir muhalefet göste- bu askerin, oraya kadar nasıl ve ne rınki pl'Ogram ve kapanış. · No. Edirne (Ilusu::;i) - Bir kaç gün- Vakıa köylü de kumpanya kapıJııf ı'enlere ve bu liiyihaların kabulü ha- ile gotürülebileceğini, i§(İ o aafhaya denl>eri mü ait gitmekte olan hava na yığılmakta idi. Alınan tütünler Jl 

lindc Riya.•eticumhur makamını iş- intikal edinceye kadar lnıiliz hava 7 16 dün akşamdanbcri cleği~ıniş ye orta- fnsetçe ve kalitece clun olsa bile gc!1 
gal. ed~n znta çok fazla salahiyetler ve deniz kuvvetlerinin neler yapabi- Milli kütüphanede 8 19 50 lığı miithiş bir soğuk kaplamışhr. ilk günü lıöylc hareket edilmezdi. :M11~, 
verılmış olacağını ileri sürenlere kar- lecel lcrin! düşünmek ıktiza eder. eser tetebbüleri !) 23 50 o mafih vaziyetin bu şekilde devanl ~ şı şu sozleri sbylcmekle, muarızlau- Ahlmnnya, fevkalade bir sürpriz ıo W M hk" . mesi kı.ıbil değildir. )1uğlnda parti 1' 
nı muahezeye lüzum görmü~tür. mi nzırlıyor?. Fakat Almanya böy- Milli Kütüphane idaresince tutu- 11 Yok a Urnıyet piy~tsa işi !le ç_ok fazla alakadardır. ·rı 

Ruzv-elt, ilerj sürülen itirazların le ınucı2evi bir kudret sahibi olsay- lan biı istatistiğe göre son 6 ay zar- lNCS.Rı K k tekım rnzıyetı mebusla:ra ve genel 1' 
l ersiz oldugunu anlatmış olmak için dı, Fonu, mukadderatını ortaya attı- iında idi Kutüphanecle 17 478 kişi K. s. t<.. s. vündC:~i~~~~ed ~~~ınt'.'~h!~~ızAca. kö- tipli~ ~ildirmiş, müdahalede buluilı; demiştir ki: ğı ransa harbinde kullanırdı. Böy- muhtelıf eserler okumuştur. Bunla- Çuval · · . .ı.:.. • ) se a- nıa:-;ını ıstemistir. Alınan ceYapta 1111.r 

- Amerika Cumhurreisi, ayakları- le efsaneler, ancak propaganda sa- rın 101:; ü kadın, 16•165 i erkelô:il'. clınôa .genç b_ır k~clın .. Y~_zürıclcn nııığ- talı.silin, vazi;·etinin ıslah edileceğiJl' 
nı havaya kaldırarnk başı üstünde hatunda kıymet kazanabilirler. Bu- D'PLOMASIZ EBE 443 Şerif Remzi H H LJ:r ol.ır~k ç.ıfle ıJ.e oldurcn !fü~hm~d emin olunması bildirilmiştir 
duramaz. 

1 

gü,ı Brıtanyada, kudretli anavatan 1 Hl 159 M. lzmiroğlu 6 7 oglu Halı! Kı~rşunun şehrimiz ağırce- Piyasa: şu mektubu yazd;ğım dıı~ 
Diye bir kanun çıkarsınlar bnri ! o~duıu vardır .. Onun arkasını da in- Dikilide Kızılay barakalarında otu- 25 Hayım Lcvi 11 50 za ma~ken~esı~de cercy.:m eden mu ha- kaya kadar ayni fecaatle devam ed 
Çörçilin nutku: gılız 111J'lleti tutmaktadır. Almanya, ran 55 ~aşında Bn. llahriyıe, diploma- 24 A. ç. Kaptan {~ ilO 12 ke,me.sı netıccsır:de.ten;-ilen 12 sen~ •. fı yordu. Halen l\1uğlada Geri, Herıntl 
lngiltere Başvekil1• Çör"il, bu(J'ün büyiık telefat ve fedakarlıklar baha- ız oldugu halde ebelik '"'aptıg~ııı<lan 24 ı·iko B. 14 50 16 al. h_c1pse mahkumıyctme karar vcrıl- Limite<l, yerli ürünler, Şerif RızııJııf 

Sk 
-:.- ., b d h h t t l " mıştır. B l l · · t• · ıe 

·oçyada sanayi merkezlerinı tefiis sına, u a anın er angi bir nokta- u u muş, adliyeye verilmiştir. 13 P. Pııci mah. ıı 50 11 50 oruva ı ar pıyasaya ış ırak etmı~ 
ettikten sonra, mühim bir nutuk irad sına çıkabilse dahi, gene denize dö- 12 İbrahim ş. 11 ıı dir. Milasta Geri, yerli ürünler, Ya~

1 

eylemiştir. külecektir .. Çünkü karıısında müd- SOVYETLERE KARŞI K rAK 10 s. Süleyma. 11 50 11 -o YENi NEŞRiYAT Şark, Şerif Rızalar, Hüseyin Sabf 
Çörçil; İngBiz milletinin, önümüz- hiş kuv~ete mukabil kendi arkasın- A'I <> ··-·-·-·-·-·-··-·... ler, Fethiy~de Herman, yerli ürün, J{#' 

deki aylarda bü.} iik tehlikelerle kar- da, denı zler dalgalanacaktır. Yalnız KONTROL SERViSi. 710 y<!kiin ISLA~ n..ıı.Tu·· RK ANSiKLOPEDiSi raovada inhisarlar jdaresi, yerli nrUt şılaşacağını, bu tehlikelerin geçen tek ~o~ta~a muvak~aten tutunabil- 116840 Dünkii m l~r tiitün almaktadırlaT. 
muhataralardan daha büyük olaca- melı;: ıçın b le, aylar lazımdır. O vak· \'aşington, 1 (A.A.) - Amerika --- Fiatler bildirdiğim gibi 50-80 :ıı1 ğını zannetmediğini, buna rağmen te kadar ise Amerikanın asıl büyük hariciye nazırı Kordel Hul gazetecil~r 117550 u. yek(ın .. sa~~~~~~~r~ayısı intişar etmiştir. Bu sında<lır .• 'lerkezde ayın on dördU!lc 
Ingilteı enin, müteyakkız bulunduğu- yardımı çoktan acmereaini vermeğe toplantı:-ıında beyanatta Jiulunarak, Z.""HIRE: • akşamına kadar 250 bin kilo, Fethi) ııu söyledikten sonra, neticeden zeı·- başlamış olacaktır. Binaenaleyh·, Sovyctl~r birliği tnrafındaıı yapılan K 1 - A_dem nasıl ve neden yaratıl- de de 60 bin kilo tütün alınmıştır· 

A 
'k d mübavnatı.·ı Alm 1 k ı •t- • 5· K. S. dı ?. 2 .- Ademe talim olu11!'n ı'sı·mı.cr. ,. 

re knclar ~üphesj olmadığını kaydet- merı a a bu iddiayı yürüten züm- · '" w aııyayıa rnça · ma gı 40 Ç. Bakla 8 3 A ı " miş ve Amerikanın yardımını bahis renin aya~ patırtısı, bir takım hesap. mesi hususunun İngiliz görüşmelerin- 130 Ç. susam 29 50 30 50 ·A. -1- c eme secdenin mahiyeti. ı - Müstahsil ve hatta halk vaziyeft 

d k ı · ı t dk ki k • "l' h de bahı'" n1evzuu edı'lclı·g-· ı· so" 1 ıı·.,,rı.ı·r 190 B cem ve IIavvaııın cennetı·. ,5 - ~.e- "Ok mt'ı'teessı'r<lı'ı·. A'•ııı on <lo'"ı•<lt'"ırı 
mevzuu c ere· ngıltereniu, Ameri- ara, e ı ere, as erı mu a azala- " · ıı ı · Y eıı ..,~ · . pamuk 65 74 · ~ .,. • kadan asker jstemediğini, ve fakat ra vesa;reye dayanan büyük yardım Ilul, gnrp nı~ıf kür.esinde bir 1ııltiliz -~------~.,:.___ 7cereı · memnun. 6 - Ademin zclesi. günü miistahsiller halkevin<le topltıl1 
gemi ve tayynrelere muhtaç olduğu- projesin/o akim kalması için hiç bir kaçak kontrol .servisinin kurulma ın- f(açakçılar yakalandı- - tdemin nübüvvet ve risaleti : Di- rak, vaziyetin ıslahı ve tütünlerin ıl mı ilave eylemiştir. tesir yapamaz. dan ademi mnlCımat beyan etmiştir. ~ane rei;;i muavini Ahmed Hamdi. ğeri fiatle sntılınaı:ıı için fırkaya b · 

Çörçil; Ingilterenin, bu sene dahn ORHAN RAHMi GÖKÇE Ç_eşme sahillerinde Pa;;pariko ada- - Adem kissasının özü: Hindistan vurmuşlar. Esasen faaliyette buluıt 
fazla silahlanacag·ını ve Hı'tlerı'zmı· Ecza buhranı yok. sı cıvarında kara sularımızda kabotaj ülemasından Mevlana Mehmecl Ali. fırka <la teşebhüsatın ı miistahs illt' 

kanununa aykırı olaı·ak b,"lık tutrın ı'kı· 9 Acle k s f 1 f · B" "k l J 
Avrupadan atıncava kada•· haı·be AMERiKA MEKSiKA 1 t 1·ul 18 (,...' 1 f ı ) hh' - " .. t -:- n.ı. ı sas_m_m e. se .esı : uyu bile irmiş ve halk bu tef.Ll 1'!)t"ıs. lerv ,, ~ s aııu • :ı.e e on a - • ı ıye yabancı .sandalı, "Ümrük muh"faza lam t f kk II dl l\ ...... "' 
devam kararrnda olcluirunu _

0
'"vlc- • nıil!;'e·u·ı bugü ·ı· t l 1 s 0 

.. 1 . mu e e - ~rı ın. 1 
fe_hm_ e_d m.e. ~nun olarak dağılmıştır. 1\Tüstıılr 

o _ ,, , • ~· _ 11 .\.· ı aye ege er.e c rne.,- motörü tarafından ".·akalanmı~. ı·ç·ınde kb ıl 10 lsl ki l h k-
mekle nutkunu bitirmiştir. Nevyork, 18 (A.A) - Amerika ile gul oiı;ıu~tur. Mustıeşar beyanatnıdı~: bulunan Sakızlı p;;1a~·ot, Ap~stol Ye tak'.· 1 . Ö am ansı ope< ısının n ·umettcıı vaziyete derhal miidalı· 

İtalya Almanyadan yardım diledi: Mek.si~~nın iki mem.leket mtinase- - Ecza buhranı yoktur. Mütemadı- .Mihal adında iı Yu~· 1 
0 

1
-;; b:ı: Aer Rıza. 11 

- Dürzü edilme~ini beklemektedir. ı-İtalyamn Akdenizde gittikçe te- betleı mı kuvvetlendırmek ve Ame- y(!lı geliyor. götürül k • dl' ; . t U.n1. ı Çıeedşı.nlnıe11~.~~ lı'~z .. e ınd~ _de~1 .kıssası:_ Profesör. Muğla, 18 (A.A.) - .Muğla, :Mi~ 
barüz eden zaafı, Almanvanın cenu- rika kıt' asının müdafaa planlarında Demiştir. tir. ere <l ı) e) e e~ ım - · ~<tıl Ha~kı lımırlı. 12 - Adem lbm Bodrum V<! Fethiye kazalarında etil 
bi İtalyada v.e Sicilyada ·bazı ~edbir- sıkı işbırliği kurmak üzere müzake- Aı••••••••••••••m•••••••Emm•mmliıı.. Ebı İyas: Ömer Nasuhi. 13 - Bıığdad kadar bir milyon 300 bin kilo tütün" 
ler almasına sebebiyet vermiştir. relere başlıyacağı bildirilmektedir. r ..,. ulemasından Abba ın mektubu. tılmıştır. 

ltalyanın; Arnavudlukta ve şimali paınk Mussolini aleyhinde bulunduk_ BU HAFTA TAYYARE SİıVEMAS/ • 
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Afrikada uğradığı mağlubiyetlerden !arı söyleniyor. YENJ• 3 BÜYÜK FİLM HAFTASI 
sonra, içinden yıkılmak tehlikesini Almanya Vişiyj sıkıttırıyor: TELEFON: 3646 Nf

0

N nıT 
onlemek üzere Almanyanın yardımı. Almanya; ltalyadan beklediğini l\l!UVaffakıyetle devam ediyor• 
nı istediği anlaşılıyor. Onun içindir göremeyince, Vişiyi tazyik etmekte DANIELLE DARRIEUKS - JEAN KIEPURA ve LUCIEN BARROUKS / L K D E F A 
ki, son günlerde trenler dolusu Al- biraz dnha ileri varmış bulunuyor. FRANSIZCA SÖZLÜ 
man askerini cenubi İtalyaya sev- .ı:areşal Peteıı, gerçe Almanya ile ı·Kı· Go·· Nu·· L sı·R OLUNCA JEAN o·· Lu·· M PUSEsı· IVIİCHELL 

f\'tORGAN kedilmektc olduğu şayiaları çıkmış- işbirliğine bidayette rıza göstermişti GABiN 
tır. fakat, Almanya.nın zamiri anlaşılın: 

Mussoliniye düşmanlık artıyor: ca, Mareşal her teklifi kabul etme- ~uhteıem ve mükemmel musikili, ıarkılı filimde sevimlikleri neşe-
1talyada Faşist pru-tisi erkfıniyle meğe başlamıştır. Almanya, bundan lerı ve cazibe~eriyle emsalıizdirler. MONTE KARLO'nun lüks 'hayatı 

ordu erkanı arasında baş gösteren ih. dolayı Vişi hükumetinin vazivetini arasında _çevr;len ve ~ONTE KARLO'n~n gece hayatını, operasını 
tila~ın izalesi için, bütün subayların şiipheli görmektedir, hatta son gelen kazınosunu tasvır eden canlı ve cazıbeli bir aık macerası 
Faşıst pnrtisine girmeleri ve sadakat haberlerde, Almanya _ Fransa işbir- V E 
'". mini vermeıerı· mecburı·vetı· ·.hdas ı·-· S O L G UN G u·· L ,, ,, ıgıne muarız ol an~lareşal Peten hü-
ed!lmi§ ise de, İtalyanların Faşist kumeti erkanına karşı şiddetli hü
reJı~ın~ karşı besledilderi gayz, bir cumlar başlamıştır. Bir rivaye'te gö
tfirlu sonmcmekte, bilakis alevlen- re, ~Iareşal Peten kabinesinde, Al
mektedir. O derece ki, son günlerde man tazyiki neticesi olarak bazı ta
ltal~·an kadınlarının, bir nümayiş ·ya- dilfıt yapılması muhtemeldir. 

. FRANSIZCA SÖZLÜ 
Gibi iki güzel filmi sayın müdavimlerine takdim eder 

• AMATINELER: 3 5,30 8,15 Cumartesi, pazar günlerıi 
ılave seansı. 

1,30 da 

3 Ahbap Türkçe 
Çavuşlar Sirkte 

Arşak Palabıyıkyan 
Hayganuş 

Spencer Tracg-Nancg Kel(q-Richard Greerıe 

KARA GÜNEŞ ......... , ................................................................................................... . •' 
Seanslar: 11,45-3-8 de Cumartesi, Pazar sabah i'ac.ı.t 10 da 




