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Nüshası her yerde 5 lcrıruştur 

TELGRAF• ANADOLU - lZMfi Kızılayın tebrikleri 
Şimdiye kadar, inaani ve :Omi vaz=femizi kolay· 

lattırmak aahaıında ideal örnekler •eren büyük 
ve alicenap Türk milletinin, yeni yılanı da meıud 
ve bahtiyar geçirmeıini temenni ederiz. 

30 DC11 yı) 

N,,. 8400 

1940 
HAMDI NOZHETÇANÇAR Yeni yıhnız 
': • karan• kutlu ol u .ece, IH-şel' hayatınm en.. .. sun. ı 

ll~ yıllarından birini tarihe ıo!11uyo· 
:U'•ız. 1940 0 yıJlardan biridir ki onun Buailn, dünya millıetlerinden çoğu-

,Jı! .i ~atından telehhUf duyacak ıı,c;k ~z nun felaketler geçirdikleri bir dev- j 
ulunacaktır. Geçen ıene ugun rede, biz çok kuvvetli, harpten en az 
ayı kıpkızıl kanlara boyan : müteessir, ahenk ve vahdeti yerinde, 

b •lmuıtu bu aabah gene aynı h l . 
' B"t" b' yıl ar et ve sıvasi mevkii çok ıM>refli bir ""' sJa uyanıyoruz. u un ır .. .; yw 

b • · de bu gu- memlıeket olarak yeni yıla girmiQ bu-içinde oğuıma açın , . -Y 

ve yar~ın enditeıi içinde geçtı lunuyoruz. 

•e ıöçtil ! lnsa.nlık ve medeniyet hakkındaki 
' tud insanların tarihi olma~ der- n samimi, en temiz alAkamızı muha-

h '-·'k t ·· ı d"ır Bütün bır yılı o anı a en oy e • • f f d .Aı. t 

Kızılay lzm~r Merkezi 

• e::,'z harpsiz darpaız ferıh, a- aza e ert:A, bu y1lbaşında mille çc 
geçi~it olaaydık buaün bu ?''lan kucaklaşıp yekdiğerimizi tebrik etı-

'"" - selefine benzemeıini temennıde~ ' meliyiz. 
Hitler ve Muaaolini 

ccı aıka dütüncemiz olmazdı. Halhukı Garp çölünde bir lnıiliz tankı A d ı 
·, . d' .. 1 .. ., 1940 yılının kor- na o u, işte böyle bir fikir ve ha-

.,ım ' oy emıyı :z. .. • A L.b d . t ıet· h' ·ı b >lkunç muhaaebeıini yaparken .yeg~- iman havacıları 1 ya a vazıye ı ru ıye ·ı e ütün okurlarının, bil-
, ne dlitilnce.miz, biricik .endı~mız tün vatandaşların yıl bayramlarını 

acaba bu ıeneyi de öyle mı geçırece- tebrik eder. 

iis .u.u oluyor?- d Acaba lngı·ıı·z- Bardı·yadakiler -, ...... ---
Geçen sene bu gün gene A~pa .a r 

Jıarp yardı, fakat bu kanlı haılenın " k ee kk·ı A ls"ır•ı ıazııat kurbanları bugünkünden çok azdı. leri korkutma muteve 1 ane 1 
1940 takviminin ilk yapraiını kopar-

Ruzveltin 
son nutku ve 
mihverciler 

Bir İtalyan gazetesi 
dıiımız zaman kurban °ıarak bir ı•stı•yor)ar? bek)ı·yor)ar.. 941 Yılına girerken 
Polonya yıkılınıt bulunuyordu. Bu. mı (1) J b 
na mukabil bUtlin b=r dünya ayakta vaziyet nedir? , Müsamahanın . ua ir 
idi. Bir 1un olup da Norveçin harita- •ıaksaf bu ise /ngiliz tayyarelerinin 941 yılına girerken: muhtelif ceQ~ haddi vardır, diyor 
dan ailineceii Alınan ohlanlarmın lV.l ~ fi /" • h 1 d k · k .c- d ' ·d l a yetı e er e ı as er~ urum şu merkez-Kopenhlı aokaklarında seçı. reınıi aldanıyor ar. a l dedir. 
yapacaiı kimıenin aklında~ ~-~~ a~-
miyordu. Hele Hollandanın ıkı uç cun D . k d İtalyan - Yunan harbinin 64 Un- 8 ı· su·· kuA t 
~:e .~r;e:~!~r:.:~~~~~: !i'~a;:; BELKiDE iSTiLA HAZIRLIGI b~SSlkye arşlld a ~:,,t::::::~;:·:::n·~:;~,::::;~.~: er ın 
du~:~~:C:nFb::':~:ıu4k ~~·::i:.::: BUNUNLA BAŞLAMIŞTIR. lr a in yapı 1. ıarı arkasına atmış, onu tecavuz ya- ediyor. 
metten sonra dize dUıeceği kimin ha- Londra., .Sl (A.A.) - Gazeteler, Kahire, 31 (A.A) - İngiliz orta- tağından da atmak için takibe de- Londr.a, 31 (A.A) - Ruzv.eltin 
yalinden geçmitti? .. Fakat ifte bU - düşmanın, şehrin ticaret ve mali mer- şark umumi karargahının bugünkü vam eyleyip düşman arazisinde mü- nutkunun miliver devletlerinde ak-
t\in bunlar, bu beklenmedik haileler kezindcki tarihi eserlerle dolu sahayı tebliği: him yerleri işgale muvaf!ak olmuş sülameli çok kuvvetli olmuştur. 
bir ıinema filmi ailratiyle birb=rini ta- ıozumsuz yere bombardımanını takbih Tı ablusgarpta, Bardiya mıntaka- bulunmaktadır. Mihvercile.ı"., lngilterenin cenubi 
kip ederek tahakkuk etti. . ve böyle hareketlerin ancak ingilizlerın sında topçu ateşimiz altında iz'aç e- 940 yılınİn 80 

ll il d k h Afrikadaki arazi, Kanada ve Ternöv 
Maamafih netice n• oldu?. Mıh • azmini kuvvetlendireceğini yazmakta- dilen dilşman garnizonu miltevekki- n g n e 8 raman ne al8kasını kesmesini, Avusturalya 

•erc=Jer rilyad• sHrUlae inaanı endi- dırlar. iane hadiselerin inkişafı~ı beklemek- Yunan ordusunun muvaffakıyeti ile ile Yeni Zelandanın Amerika hima-
teainin ~tlata.cak bütün .bu. zaferi.ere Tnymis diyor ki: ~ tedir. . geçmiş, her yerde .ileri harekata de- yegine girmesını istemektedirler. 
raimen b.arbı kazanabıldıler mı?· cBunun kadar, askerı hedeflerden Sudan ve Kenya cephelerınde rnUf- vam eden Yunan kıtaları bin rnev- Böyle bir hal suretinin bütün ihtilAf-

r ~ 

ı · MOnhal ıa•uılıklar 
PARTi NAllZEDLERI 

iLAN EDiLDi 
Ankara, 31 (A.A) - Cumhuri -

yet Halk partiıj genel batkanhiı 

vekaletinden: 
Boı olan Af yon mebuılujuna 

umumi murakabe hey'eti &zum
dan Siyaıal bilgiler okulu ikbaad 
profeaörü Şevket Raıid Hatibojlu, 
Antalya mebuılufuna Sümerbank 
aabık umum müdilrü Nurullah Eaad 
Sümer, Bolu mebuıluiuna Samaun 
valiıi Avni Doian, Diyarbakır me· 
buıluğuna Cerrah pafa haatahaneej 
emrazı akliye ve aaabiye milteha .. 
aııı Dr. Ahmed ŞükrU Emel ve Kan 
mebuıluiuna da, (Son Telsraf) s•
zeteai ıahibi Etem lzzet Benice, 
senel batkanlık divanmca parti 
namzedi olarak aeç.=Imitlerdir. 

Saym ikinci mUntehiplere bildi-Hayır: J!e~ o kadar hayır ki, ge- uzak bir mah~lle akın yapılmamıştı.r .. rezele~imizin faaliyeti olmu~tur. cudlu bir düşman tabur~nu esir, 4 ları kaldıracağını iddia eden mihver-
çen MDe nıhaı ~aferden ne kadar Filvaki nskerı bakımdan hasar hıç- Knhıre, 31 (A.A )- Ortaşark İn- t e mUh'm 'Jet d h 1 ciler, Amerikayı bu suretle tatmin rir ve ilin ederim. 
uzakta .=diyaeler bugün ondan on tir, fnkat düşman tarihi eserleri tah- giliz hava kuvvetleri tebliği: op ~w • ı ~ı . ar a arp eva- etmeğe çalışmaktadırlar. C. H. P. Genel baıkan 
Uli daha uzaktadırlar. _ Devamı 6 ıncı sahifede - -Devamı 2 nci Sahifede- Zlmı ığtınam etnııştir. Gayda, bugünkü bir makalesinde, vekili Bat.ekil 

Get;en eene ttidayetinı=n bUtGa tera- Beratın cenubmıda hıkişaf eyliyen Ruzvelti, lnırilt.erenin yamba~ında Dr. REFiK SAYDAM 
- neal :J11clll'lm hat-iti WL itte timdi y lb • harekat, ÜzUmsuyu §imalinde Yu- - Devamı 6 ın:cı:_:sa:h_::if:c:d~e:_::::-: __ :=~~~~~~~~~~~~~~· 
°?~da gö~Uf, yqamıf, neticeleri- ı. aşı pıyangosu nanlıların muvaffak hamleleriyle ne- -------
nı ıdrak etmıt bulunuyoruz. Yıldırım · · · s J A k ı d 
ha,.'bi Noneç sibi, Hollanda s=bi, tıcelenm ştır. e ap mınta a arın a 
Belçika gibi hazırlık~ı~ küçük millet- Burada İtalyanlar, Asıl müdafaa y 
lere kartı, Franaa sıbı. hazırlıklı_ fa- 159739 ) b•J t • b t hatları olan Tepede len ve Kilisora-
kat içinden y•k!ı~,. bı~.. heyula~· numara ı ı e e ısa e daki kuvvetlerini geri çekmejie baş- Sular yavac: yavac: çekı·ı1• _ 
karıı tatbik edıldııı muddetçe f 1 -

1 1 d -y y 
hakika muteıebbü•lerini muvaffakı- t • t•r Bu bı·ı t• h .li amış ar ır.. • 
yelten muvaffakıyete ıötürdü, fakat e mış 1 • e ın amı Cenuptakı harekat ~a ~vlonyaya T nle . muntazam 
lnsiltere sihi hazırlıiı bir çok nokta- oı·yarbakırdadır. doğru muvaffakıyetle mkışaf .etmek yor. re r 
lardan nokaan bile olaa ayakta dur- tedir. Yunanlılar burada hır kaç f ı • b J dd 
maıını doluınıaaını ve nihayet kan İstanbul, 81 (Telefonla) _ Yılba- mevzi daha ele geçirmişlerdir. ltal. Se er enDe 8Ş 8 Br • 
d~kme~ini b=ıen ·~il:diı.::~Y~~ie!i~ şı I!iYangoım, bu gece saat 23 de be- Yirmi bin )İr& yan mukavemetinin, son .Yunan ınu- Menemenden alınan son maıamata şosasının 36 ıncı kilometresindeki su· 
mıllete kartı tatlbdık B .. artık t l~dıyenin yeni yapbrdığı Taksim ga- vaffakıyeti karşısında bırden kınl- göre, sular çekilmekte devam ediyor.1 lnrın irtifaı motörlU vesaitin geçmesi-
lince teıirıiz k• 1• ugun n- zıno l ··k b. k ı 333851 426005 uma alı biletlere t b' b" ; · M · · 'k ı· d 'A be 1 • • I k · 'it yi k için beter dehaaı - su sa onlarında büyu ır a a- ve n r ması "e talyan hatlarının ır ır.nı .. anısa ıstı ame ın en ~crü ma.ı!- ne manı o aca nısbettedir. 
!~ e

1
r: dateikn~ya ka. dar miıl'ni. idrak 1h.:!hkbhuzurunda çekilmiştir. Salonu isabet etmiştir. takiben çözillmesi ihtimali şimdi da- yetinde bir tren Emiraleme gelmişti:-. Bergama şosasının 39 uncu kilomet-

k ti.hl cı.an ulun en kibar ailelerj doldur- On bı·n ıı·ra Menemen • Emiralem arasında demir- resinde suların alıp götürdilğü bildiri-
etmediii yen: bır ta _am ıı .ar muştu. Kazanan numaralar J:lunlar- ha kuvvetlidir. l t1 • dek' 1 d 1 k d 1 tetkilc 
L 1 k • h d da denızlere bakım d . .,, . . t . . . 1 yo u ve şosa :zerın ı su ar a ç.e- en şosa ısının a yapı an atsı. 
PU ma veya u d ı t" 1- ır · Yunanıstandakı ngılız tay~ are e- kilmiştir. göre, köprünün iki tarafında eulann olan bu muauant ev e ın yarın o • . . .. • . . . 

"'bU Un bu aene olmana ge- Yu• b• ı• 243149, 372895, ,133059, 163377, -Devamı 2 nci Sahifed- Menemenın münhat yerınde bulu- gotürdilgil şosa kısmı, tahmı~n 60 
;"azı:- 0 

r f .. diaelere de hakim ol - Z ID ıra 112129, 080576, ·068465, 248153, -, nan sular oekilmekle beraber Bergama - Denmı 2 inci aahifede -
1b:ını'b:~ıe.:ek lazımdır. .1~973~ nunıarnlı bilete isabet et- 2~8755 ve 350734 numaralara dilşmüş- r 

lnıiltere muhtaç ol~u.ğu vaJ<ti ~·- mıştır. Bılctin hanı ili Diynrbakırda- tü~. • • Necatiyi 12 yıJ 
zanmıf, yıldırım _harb.ın·n. teaırl~rın~ dır . Üç hın lıra kazananlar 
aarıılmaz aeciyeaınj bır aaıka aıperı Eıı• b• • . . . . . •• k b t 
aihi kullanarak harbi bir yıpratma 1 ın )ıra 17.8.4 . ıle . nı~ayetlenen ellı bıletın once ay e -
harbi tekline ıokmai~ muvaf~a~ ol- 260936 numaralı . _ .. hnmılı üç bm lıra kazanmışlardır. 
muıtur. Harp artık hır aene, ık· ae- tür bıle~ duşmuş - İk" b" ı· k J • tik 
ne, hatta bet aene devam. edebi~ir, . • 1 ın ıra azanan ar mıı 
f!'kat onu bundan. aonra mıh~e~ıle- Kırk hın Jira 6918 \'e 8161 ile nihayetlenen bl- Bugün, lzmirin güzide ve kahra.-

krın1 kazantmaaına ımki.n ve ıhtımal 260849 numaralı b'I t . b t !etlerin hamiline iki bin lira düşmil~- man evladı olan Necatiyi çok genç 
a mama! ır. . . ı e e ısa e ilt- tür. lek ı· ı.A-d' · .ı- k 
Harbin aeçen aene içinde her aa - mıetır. y~ta ve mem e ın ~ ısın~n ço 

hada matlubu olan yegane devlet Ot b• ı• Beş yüz lira kazananlar !hizmetler beklediği bir zamanda kay-
ltalyadır. 1940 bidayetinde ltalya UZ lD ıra bcttiğimizin 12 inci yıl4önümUdilr. 

h · d "ld it ı d ı t 4'343 ile nihayetlenen elli bildin l 
mu arıp ei, i ve eser . a ya ev e 005199 numaralı bilete dlişnıUcıtu hamili bca '-'ÜZ lira kazanmışlardır. Necati lzmirde doğmuştu. Hukuk 
adamları ıinirkrine hikım olmaıını, "' r. "' ., .' . Ş k k . . . 
hld' ı . b' ktif bir zaviyeden f mezunu ıdı. ar me tebını de<> tesıs 

ıae er, o Je ra d 1 ı· ·11· b' aörmeaini b:lmit olaalardı ltalya bu- DS8 8 t etmişti. At.et ı \'e mı ıyetperver ır 
sün de hlla harp harici bulunacaktı, f SVeç e genç olan Necati, lzmir işgaH llzeri-
ve hiç ıilphe yok bu yüzden bUtUn aşe meselesi tetkik Ş"dd ı· ne hemen milli mücadele saflarına 
dünyanın ııpta edeceii bi~ derecede edı.lı"yor. 1 et l soğuklar büküm gerti ve Balıkesirde; arkadaşı ve ken-
huzur ve refaha erecektı. ltalyan •• •• . ~ . . __ , .. _. ı t d 1 b' ·ıı t' t rihin suruyor dısı gıbı yilklft:A değer taşıyan mer-•e• e. a am arı, ır mı e ın a - \'ı'cıı' 81 (AA) Havas· l . · 
de t.ellci ancak bir defa önüne çıka- la~' meseJ~i: halli lazı~ • Stokholm, 31 (A.A) _ Bir kaç hum Vasıfla beraber c zmıre Dog-1 -

bileceıc b~ ~ü~teın~ fıraattan iıtil.•: acil bir mesele halini aldığın~!~~ h~~ günden beri lsveçin geniş bir kısmın- ru>. g~zetesini çıkardı. ~onra ~:~us 
1 

Saida cepheye giden bir Yunan aak eri yavr~ıunu öperken, ~l~a seçen 
de etmeaanı bılmedıler, harp harıcı 'kumet bir araştırmalar bürosu te•kil da Ve bilhassa şimal mıntaknlarında seçıldı ve buradan da şımal vıla)et-1 terde vatan utrunda ölen maruf bar Yunan ta,.,.arecıaı 
k 1 akta el d k h h L- .,, şiddetli bir Roğuk hüküm sürmekte-h a m lhe j.•a'!' e ere em ar~, etmiştir. Bu komite, insan gıdalarını dir. lıeri istiklil mahkemesi riyasetine, 

• em ıu 1 lJum olaca~ yerde kor alakadar eden te!.kikler yapacaktır. Bu lsveçı'n en 
80

,..dk menatıkında diln gerti. 
ir safl~t e ... mlelcetlerıni bu kor - d k ı •Asbit , , ı · L ~ 

k bad:-aba · • ara a no san arı ~ ı;e )er erme k h 1 Bunda.n sonra Necatiyi artık genç 
• unç u-. ıçıne yuvarladılar, eni gıdn maddeleri araştıracaktır a şam nraret derece.si sıfır altın~a . . . . • 
ıtte bu affed·lmez ıafletlerinin ceza- Y d dd-"'lerı' ı'mal \"' bunla · 43 çe kadar d ı'milştür. önümüzdek ve ıdealıst Türk ıhtılilcıları arasın-

b .. u b' tar ft Gı a mn "<' • .., rın mu- gil l rl d ğ k · M 1 k · · 111 t' ff Jk f d aını u ... n ~. a an Arnavudluk h f znsiyle de meşgul olacak; askeri n er za ın n so u !arın daha zl- da görüyoruz. eme etını, m .e ı- , R tara ID 8 _.. 
daiların,da, dııer taraftan Trablua- aakaamatın arzusu üzerine askerlerin yade şiddetleneceği tahmin olunu - ni seviyor, İzmir için titriyordu. Ta- U 
garp ça ••rinde acı acı çekrn kt d" m 1 d . . a yor. ı . ğı 
ler, daha da ekecelcleıin e e ır - ve ordu hay\'an annın a ıaşesıyle ala- lii ona, zmıre tekrar ka~uşma ~a- alkıslandı 
icat ç den bat - kadar olacaktır. =88 sip etti ve bilihare maarıf vekAletme • 

.. Cenevre, s.1 (A.A.) - Vi~iden lıil- Rus-Rumen kadar yilk&eldf. Bh· müddet çalıştık-
-Devamı 2 nci Sahifede- dirildiğine göre, bugiln toplanması mu h b' bağırsak has- da r ksırrer nazırlar hey'etinin içtimaı baş- n sonra men us ır . . Tarihi bir bina 

Çor çil Yunanlllar 

Yeni den fazla 
esir alddar 

Yeniden mühimmat da 
ele geçirildi. ~ ka bir tnrihe bırakılmı~tır. Ticaret ve mübadele talığı, genç, dai gibi. Necatıyı aldı, yanıp gı•tti 

h d ) b •• götürdü. Onun arkaaından duyulan 
... 0 U ugu anlaşması elem ve ma~m, hllA. tazedir, hAll Londra, 31 (A.A.) - Başvekil na~t!~::n~l ~~·i~i~ ~ 65 numaralı YG-. 

Çf N · AMERiKA Bükreş, 31 (A.A) - Bir müddet. yertndedlr. Necati, TOrk inkıllbının Çörçil, evvelki gece Striye yapılan Kuv~tlerimiz aralarında subay da 

6 Çung _ King, 31 (A.A.) - Mareşal ten beri devam eden Rtı& - Rumen 've Türk davalarının bu kadar büyük, Alman hücumundan sonra a~k ka- b~lun~n binden faıla erden mBteeekkfl 
Şan _ Kay - Şek, Amerikayı ziyaret e- müzakereleri sona ermiştir. 'bu kadar kuvvetli ve şerefli olduğu rarmış duvarlardan baoka bır ,ey bır düşman ta~u.~u!lu esir etmiıt:tr. 
den general Şen _ Sing _ Şuyu kabul İki memleket arasında hasıl olan b ht' kalmıyan Guı'ld Hom sara,,·mı zı,·a- Harp mal . .zemes. ı ığtınam olUllllUl,......r:. 
etmiotir. General Amerikaya yaptığı anlaşmaya göre, Rusya Romanyadan günleri idrak -etaeydi, ne a ;[at,r .o- . . L d h lkı~ Ç .; l Cephenın dığer bir noktıuada •y; 

• bu siyaret hakkında maretala izahat kereste ~lacak ve mulcabilinde Ro- lacaktı? Fakat çok a<!Vdiii mi e 1§- ret etmıştır. on ra a , örçi i nanlılar 4 top, bir çok ha tıDpa 
............ _______ .,: \"e~tir. ' manyaya konserve balık Yerecektir. te onu anarak bugU:nleri yaşıyor. - Devamı 8 ıncı sahifede -- · otomatik ailih ittinam •=ıhr•tl•. 

... • • , .. ı: \.J~ ... 
., ___ _ 



... ,,,....... 
SAHiFE ( 2) 

orsada Fiat murakabe 
komisyonu 

Buğday ve un meselesi Dün toplandı. 
İÇ 0 

ll ar nİn riyasetinde Vılayet fiat murakabe k?misyvn~, 
· toplanh yapıldı dun öğleden sonra mıntaka tıcar~t mu-
ır < • ,, durlüğünde toplanmış, gaz, benzın. pa-

u da Lor da 'ı 1ı B. f u- muklu manifatura eşyasının satış ve 
islig nde buğday ve un kar yüzdelerini tesbit etmiştir. 4yni 

bir toplantı yapılmış~11:· zamanda ticaret vekaletinden gelmış v-
prak mahı:.ulleri ofıs•, lan 9 numaralı irküler de okunmuş, 

t H~ ·rant mti~ürle~y- sadeyagı, sabun, zeytinyağı ve fusul
r · \ e bazı zahıre tacır- ya atış fiatler-inin te~biti de kararlaş-

!( bulunmuşlardır. Ltrılmı, ır. 
T"car \' al tind n. İzmir ~<>rke: 

zı il muht f k, za merkezlerınrle~ı 1 1 YAK•LANOI 
ha 1 km k \ un ihtiyacının tamı- MAK NE HIRSIZ " 

· ç n t pra mahsul eri ofİ'•i tara- lkiçeşm lik caddesinde 362 numa-
fı d n 40 m ktarı_nda ~ aP_ılan tan- rada Ali oğlu M ehmed, Osman oğlu 
:m ı ı ı nahıye v~ koyler hal- Fe· hadın dtikkanından bır dikiş ma-

kı ın ıht'~ cı 11 temin için nah~ye ':e kine inin ust kı!'ımını çalarak evjnde
ko) ere d t mili hakkında bır emır ki komürli.ığe sakladığından tutul -
~ imi tir. . muı., ~ dli) eye verilmiştir. 

Bu emır uzerınc bazı koylcr ha~kı x---
ih i~acı ·~·n rnpılan munzam tanz!!!l 
atı ı uz rinde dlinku toplantıda mu

zakered' bulunulmuş, kararlar al•n-
mıstır. . 

N hi} \ ko) !er halkı un yerın 
bt gday · tem ktedirler. Bu sebeple g•'-
n ledheler kanahndan :1tılacn~ 
b ıgd , mıktarı uz rincl muchweleı 
fkard b unulmuştur. 
Partı k ngr inde de geçen gün ba-

hi mev u ı i ~n bu Mesele. halleclil-
m' ·r. Bone sonra nab:y~ ve köy-
lerde o1. r l r d toprak mahsullnri 
of" inin nz'm atı.;larından i tifad 
d c kl<>rdir. 

8. NAŞiD 
İlk ter.lristat müfettişleriııde11 Bay 

ılaşid Sarıca Elazık maarif müdi.ir
liiğünc tayin edilmiştir. 

----c::=O=----
HAKARET DAVASI 

Sevdiköy Jj lediy.e re:si B. Rdcte 
bakar t etmekle suçlu Rukiye Su\1a
ri, a !iyecezada uç gün hap"e, bir 
ira ngır para cezac;ma ve 20 lira taz

minata, terazisini vaktinde belediye 
·e a~ nrlattırmıvan seyyar satıcı 
Mehm d oğlu Süleyman on lira pa
ra cezasına mahkum edilmislcrdir. 

(ANADQLUl 

Yılbaşı geces~ lzmirde 
• • 
ıyı geç ı. 

Kızıl çullu 
Köy enstitüsüne 15 
ta ebe daha alınacak 
Kızılçullu köy enstitüsünde açık 

V d ı kt k d kalan kadro) u doldurmak içıin daha atan aş ar, geç va e a ar 15 kız talebe alınması Maarif Vekfı-
•ıd••ı ..., 1 d•ı d 1 letincc muvafık görülmüş ve diin giı U er, eg en 1 er, oyna 1 ar. Vekfıletteıı vilfıyetc telgrafla emir 

lzmir, yılbaşı gecesini, eğlence, teıekkülleri menfaatine de eğlence- gelmiştir. Bu talebenin köylerôen siL 
zevk, emniyet ve huzur içinde ge- Ier tertip edilmişti. İzmirliler, en le- ratle seçı:Imesi bildirilmiştir, 
çirmiıtir. miz kıyafetleriyle, bol bir ruh neıe- IZMIRLE IS YAPMAK 

Şehrin büyük bir kısmı, ha~a~ın si içinde raksediyor, gülüyor, mü· ISTIYO-RLAR 
fazla soğuk olmasından, geceyı a·Ie zik dinliyor, sürprizler yapıyorlardı. 
grupları toplant\sı halinde yaşamıt- Gecenin en entereuan hadisesi, rad- Mısırda bulunan bir firma, İzmirde 
tır. Bu ,meyanda eğlenceler, oyunlar yoda yılbatı gece piyango keşidesi- kuru meyva ve vişne, diğer bir fir
tertip edilmiş, müzik ~apılqıı~ ve nin dinlenmesi ile geçti. Bu arada çığ- ma anason satışı yapan firmaları
gece geç vakte kadar ~vlcrde uıık- hklar yükseliyor, şakalar yapılıyor mızla iş yapmak istediğini şehrimiz 
lar yanmıştır. ve =sabetlere göre eğlenceler oluyor- l 

Bazı lzmirliler de geceyi, bazı ec- du Ticaret Odasına bi dirmiştir. 
nebilerin de bol bir ne§e ,·ıe iştirak İzmir bütün memleketle beraber Bağdadd~ bir firma da, Hindistan 

. . ' ' k ettikte~· umumi mahallerde gecırnuı- dünyanın büyük bir kısmının ıztırap ~\·izi \ e uru fasulye ~atın almak 
lerdir. Şehrin, bol ve renkli ışı~lar içinde idrak ettiği geceyi, işte böyle istediğini bildirmiştir. 
içinde yüzen ga~inoları tamamıyle bir neşe ve zevkle geçirdi. Yeni yıla 
dolmuf ve bu meyanda, bazı hayır bu haleti ruhiye ile girdi .. 

HIRSIZLIK 

Şehir Meclisi 
Karşı.rakacla Salihpaşa cacldcsııı

de B. Cemil AkyUzün evine hırsız 
girmiş, bir çok e~ya çalmıştır. Hırsız 
nranıyor. 

RESMJ DAiRELER KAPALI 
Fevkalade bir toplantı yaparak. F evzipaşa 

bulvarı için yüzbin lira ayırdı. 
Yılbnşı münasebetiyle kanun rnn

rine rastlıyan bazı binaların istimlak Beledi~ e meclisi, evvelki gün bele
din• salonunda fevkalade bir toplantı 
y~pmıstır. Belediye reisi Dr. Behçet Uz 
FeHip.1.Şa bulvarının bu sene içinde 

cib 'nce dün öğ-lC'dcn sonra resmi claı-
muam ıe~ini intaç. etmiş, bu işe .r~ı re ve müesseseler kapalı idi. Bugün 
bin lira sarfö~·lemışitr. Şimdi yüz lıın de kapalı bulunacaktır. 

1 ikinci kanun 1941 Çarıamba 

l,_T A_Ş_L A_R _ı 
Serlevhalar 
Arasında 
VATAN - İki gimde otuz ihtikar 

vak' ası .. 
- Tanesine bile lanet.. İki giınde 

bu kaunr ihtikar vak'ası kaydeden 
zavallı bizler, acaba iki gündr. kaç 
fazilet ve insaniyet hadisesi duy
duk? 

Son Poata - •ihtiyarlık, maska
ralık.. 

- Doğrusu ya, ben rna~karalığın 
hiç 

0

bir zaman şu veya bununla mu
kayycd olduğuna kani değilim. Bır 
kanaate göre. fukaralık da maska
ralıktır. Fakat zengin olup da, yarı 
aç, yarı tok gezen. kimseye hır ~ey 

kokutmıyan. kıyafeti, hayatı bizirn
kinden hiç farkı olmıyanlar da mas
kara değiller midir?. 

İhtiyar var ki, maskara değ-ildiı. 
Fakat ne gençler görüyoruz ki, her 
hareketleriyle tamamen birer "Okak 
magkarasıdırlar .. 

Son Posta - Yeni bir Tarzan fii
mi .. 

- Eyvah; çocuklar g.ene müvazc
nelerini kaybedecekler. Gene sine
malarda başımız ağrıyacak.. Gene 
'farzaıı müsveddeleri türeyecek. 

1 
tamam 'n açılmasıııı kararlaştırnrnıtır. 

-Baş tarafı 1 nci sahifede - la3o~s a Fakat bulvar üzerine ra:-;tlıyan saha-
metredir. U da bulunan binaların istimlaki içh.1 yüz 

&ddin \ rıhm kı mı civarına Si)- , _______ ..,..,.. __ ...,___ bin Jirn) a ihtiyaç vardır. Meclis, bu pa-

Sey ap ınınh:ıkasında lira daha sarfedecek ve kordonla bns-
:rnahane ist~:sy onunu en kısa yolclan 1 
birbirine baglıyacak olan bu bulvarın 
biran evvel açılmasını temin edecektir. 
Kantar karakolu da i. timlak edilerek 
yıkılacak binalar arasındadır. lk!nci 
kordonda e ki Kredi livone binas-iyle 
daha bir kı~ç bina da, gene bu para ile 
istimlak edılecek, İkinci kordon da ta

RADYO! 
Akt!ım - htanbulda coşkur bir 

cğ!{!l1l'C' alemi .. 
- fı:ıtanbulda zaten durgun hiı· 

eğlen<'e alemi olduğu var mıdıı- ki1. 
Bizim bildiğimiz İ:stanöulun taliine. 
hep eiflennıek düşer .. 

Curnhuriyet - İngiltere kuvvetle-

BUGONKO PROGRAM 
8.00 Program, 8.03 Ajans haber~ 

leri, 8.18 Müzik: Hafif progrvrn 
niYQr. 

k ulan bir ) ık saye ·inde Çavuş. Mu- UZUM ı ranın nrfını kabul etmiştir. Hazırln-
abe) , • K 'k koyleri arasında irli- K. S. K. S. nan meclis kararının Dahiliye Veke1e-

bat t mın olunmu tur. Ancak Gediz l 175 Üzüm tarım 15 30 tince ta!;diki Hizım geldiğinden. dün 
hrin'n krar eski mecrmmıa doğru 144 Akseki Ban. 22 50 26 vilayetin mütaleasiyJe bu kaı·ar, veka-

mamen parke döşenecektir. 
(pi.), 8.45/9.00 Ev kadını - Yemek _Alakadarların ehemmiyetle na· 
listesi, 12.30 Program, 12.33 Müz.ik: zarı cl'kkatini celbetmeli .. 'Böyle bir 

akmakta oldu llndan ova köylerimizin 108 S. Gamel l6 75 23 lele gönderilmiştir. 
bazılarh le daha ir ibat temin edileme- Belediye, şimdiye kadar bulvar uzc-
mı. tir. Bılha a bunların içinden Mal- 100 M. j. Taran. 30 31 50 

pe, Su! beJ ve Tuzçullu köy rini" 81 Rıza ihracat 21 50 24 
, z'~etler n ki miıphemıyet de,·am 45 A. Fesç.i 18 50 21 
etm k d r. J darm. karakol kuman- 33 Hanriko Sl. 20 50 21 25 
clnnhgınd n alı an bir rapora SI6re, 21 M. H. Nazlı 26 26 GO 
Tuzçullu kovunun etrafı tamamiyle 16 A. Hakkı 23 öO 23 50 
mahsur rnzi,; ette bulunmaktadır. Bu 
ko) !erle irtib t teminine çahşılmalo-
adır. 1 1722 

Çigli v Tuzla o a mııı _ski Gediz 187544 
m~rasına a t eden 75 metrelik kı -
mını ul r goti.ırdi.ı rü gibi bu kısım -
u:ı rindeki ko. ı "ylc \<' Kaklıç kont 18!>266 
ara ındn r k y ıkla irt bat te i olun-' ... •o. 
nustur. 1 

Torbalı o l u rind 51 inci lcilo-
7 

8 
16 
18 50 

Torbalı cinayeti 
Katillerin idam cezası 
otuz seney:e indirildi 
Torbalı kasabasında Pazar yerin

de seyyar satıcı Darendeli Mustafa
yı parasına tamaan boğup öldüren 
ve ce cdini mezarlık civarında bir 
kuyuya atan Denizlili İbrahimle Dn
rendcli Mehme<l Arifin şehrimiz 
Ağır ceza mahkemesinde cereym• 
etmekt olan muhakemel.eri sona er-

metr Ara ı - Su a ı köyltti ara-
ıı d k' Lu~ iık kopru, seylaptan ha:;ara 
uğr. mı tır .... ~afıa mi.ıdtirü B. Muhid
din :Kutun y :inde yaptığı tetkikata 
gore, koprunün bir a~ agı şnkuhindı>n 
inhiraf tmişt'r. Kopruden nakil vası
taları geç m mektedir. İzmir - T're 
• ra ında j rüsef re mani oian \az:
'; etin ürntle izale. i için köprünün df!l' 

9 
10 
11 

iNCiR: 

21 
25 
~o 

imiştir. 'uçları sabit olan İbrahim 'e 
l\Iehmed Ar'fiıı idamlarına karar 
verilm: e de bazı sebeblerden bu 
ceza otuz sene ağır hapse indirilmi~-

K. S. K. S. tir. 
206 Çu. Fü. l. S. 10 50 14 
181 Çu. A.R. Barki6 50 8 

'hal tam'rin başlanacaktır. ı 
387 Yekun M nemen - Bergama arasındaki şo-

a \e koprul rin vaziyetini tetkik icın 112019 Dünkü yekun 
f n h \'eti. u günl rde yerine gide-
cektir. Suların biraz daha çekilmesi 112406 U. yekun 

kl nmek lir. ZAHIREı 
Emir,ll m - Muradiye arasınclak. 

d min·olu, t krar tamir \e takvhe e- 15 Ton Arpa 
dilm'ştir. 

Bu ıı.eb!p İzmir _ Afyon ve İzmir- l 9 Ton Fasulye 
B dırma k presleri muntazam c;er- 104 Ton 

K.S. I!'.'.. ~. 
6 675 

20 

vi lerine bM!amıslardır. 110 Ç. Susam 27 50 29 

1940 
60 Ton Bakla 

690 B. Pamuk 48 

---:x:---

., 75 
66 

HIRSIZLAR YAKALANDI 
-Ba, tarafı 1 nci sahifede -

iddia ed,lebilir ki 1940 seneıinin 
hadiselere de, mukadderata da ha -
k'm kalan yegane devleti Türkiyedir. Bozyakada Kemer boğazında 

h Hamdi, Hüsameddin ve Ali Yeşil, B. Bu yıl içinde bir kaç defalar arp . . . k l·T 
rüzaarının bizim semtimize doğru da A~medın evıne. k~pıd~kı f~n ·'! l· 
eıtigı vaki olmadı deiil. Fakat milli ~mi k ra.rak gırmı~. bır meşın ~a\ ul 
müdafaamızı azami haddine kadar ıle 215 lıra kıymetınde muhtelıf eş
'ikmal etm't olan hükumetimiz za- ya çaldıklarından tutulmuşlardır. 

Kazanç verszisi 
ilk taksı°t müddeti bitti 

Kazanç vergisi ilk taksitini W<liyc 
müddeti, dün akşam sona ermiştir. tık 
taksit"ni. birincikanun ayında vermi
yenler, bundan sonra cezalı olarak \'<..'

recekl rdir. 

İhracat lisansları 
Ticaret vekaletinden şehrimizdeki 

alakadarlara bildirildiğine göre ihra
cat lisansları, bugünden itibaren tica
ret vekaleti dış ticaret dairesince ve
rilecektir. 

Ticaret müdürlükleri ve ihracat bir
likleri tarafından bundan sonra :hrn
cat lisansı v.erilmiyeoektir. 

---x.---
BIR ŞiKAYET 

Fatma Perihan a<lında 16 ya ındn 
bir kız. bundan dört ay evvel ölınits-

manında aldıiı. almasını bildiği iaa-1 
betli tedbirlerle bu rüzaarlann isti
kametini kolayca deiittirmeie mu
vaffak oldu. Bugün artık harp ejde
rine korku ve "htiraz telkin edecek 
kadar kuvvetli ve yarınımızdan emin 

tü. Kızın annesi. zabıtaya miiracaat 
AMERIKALILARIN INGILIZ- ederek bu olurne amil olan bir erkek-

LERE KARŞI SEVGlLERI ten davacı olduğunu şikayet etmi -

bulunuyoruz. 
HAMD1N0ZHETÇANÇAR 

( 

~tılbaşı tebriki 

t"r. Tahkrikata başlanmıştır. 
Londra, 31 (A.A.} - AmeıJka *--

halkının İngiliz kahramanlığına kar- 1 FRANSIZ 
şı beslediği sevgi ve hürmet hisleri- ALMANLARIN B R 

) nin son tezahürlerinden birini, Lok- ŞEHRiNE VERDiKLERi CEZA 
hed Vega tayyare fabrikası müdtır Londra, 31 (A.A.) _Son günler
'~ müs~ahd~m~inin İngiltereye ~c- de Tul uz rad) o unun verdiği haoor-

T• ı• Karısık şarkılar, 12.50 AJan:s habcı'- kelime. mahud Ördek Mustafa hika
IC&ret Veki 1 leri, l3.05 Müzik: Şarkl ve türküler, \'esini hatırlatır .. cİngiltere kuvvet· 

T.. .. . l 13.20 14.00 Mtizik: Radyo salon or- lenivor demek. cMihv.erciler de şa· 
ulun pıyasasının açı ı- kestrası (Violoni::;t Necip Aşkm id~- fak. ntmak iizeredir> demeğ" b ·ıı· 

Şında İzn1irde bulunacak resinde). 18.00 Program. 18.03 :\hl- • . zc~ 

Ticaret Vekili B. :Mümtaz ükme- zık: Melodiler (pl.), 18·3° K.muş-1 TAN - Gözlerden dökülen in· 

n:n, bu ayın ortalarında tznıire g~

Ieceği, tütün piya:'lasının açılı~ gün.: 
lerini 1zmircle geçire.,ceği haber alın
mıştır. 

ma (Dış politika hadi~eleri). 1 S.4ii c·ı . . ı eı.. 

Çocuk saati. Hl.15 Çocuklar ·çrn _ Bunların inci olabilme~; için 

Vekil, Lu münasebetle izmir Ti
cari \aziyeti üzerinde de mesgul ola
caktır. 

müzik, lfl.30 Memleket ı:ıaat ayarı, gii~lerin güzel olması şarttır. Halbn
Vf\ ajans haberleıi. 19.45 Mtiz.ik: ki tabiatin güzel yaratmadığı gözle-
1\liişterek \'etek şarkılar, 20.15 Rrıcl- ı·in clöktiiğii yaşlarda ayni lıen·al<
yo gazete i, 20.45 • iüzik: Fasıl he- lıkta, yni ıztırap veya -sevinç:erm 
reti, 21.10 Konuşma, 21.25 Müzik: mahsulü oldukları halde. onlara hıç 
Yeni şarkılar, 21.45 Müzik: Riyasc- de cİn i> denilmiyor .. 
ticumhur bandosu (Şef: İhsan K!in- TAN Deıına Durbin bir rejisör-

MUHACİRLER iÇiN PARA çer), 22.30 Ajans haberleri, 22.46 le evleniyor?. 
GELDi l\Iiizik: Cazband (pi.). 23.25 23.30 - Bize ne?. Kıyamet koptı~·oı·, 

' yarınki program ve kapanış. h d" t ı tutucıtur rn" Muhacir iskan işleri için maliye ve- arp unyaııın ça rnın .... n .,-
kalctinden vilayete 500 liralık tediye ---- tur. Soğuklar berbad... kömürciıler 
emri gelmiştir. A k ,. • t 1 gırtlağımızın üstünde raksediyorlar . 

5 e.-ı vazıye Bu artist gelip, bizim delikan!ılaı·-
BELEDIYE REiSi KADIFEKA· -n lı 1 ,.,c; Sfthifede- <lan b

0

ri ile evlenirı;e anl_anm. 

ESiNDE aııtara VAKiT 1940 malı \'ılını sar l TEFTiŞLERDE rı,. İt~lyanların faaliyetini ç~k .. '.niiş- sıııtıgız geçiriyor.uz. . , 

- Allah devlete, mili.ete ze\"Hı BULUNDU kul.hır duruma sokmakta, butun a. -
kerı hedefleri bombardımana rlcvnm 

verme ·in.. Başkaları, ~arsıntllarla 
etmektedir. Beledı) e reisi Dr. Behçet Uz, dün 

Kadüekalesi~~ çıkmış, kale bu~ç
Jaı ının tamirı ışlerini tetkik etmiştır. 

değil devrilerek gidiyorlar. 
941 yıh, tecavüz karşısında ist k· · SAPAN 

lal ve hürriyetini müdafaa cd<.>n 
kahraman Yunanlıları karlarla mes-
tur 2700 metre irtifalı Arna.vudlu1{ 

Arap.::1un hükOmet tabibi Dr. ŞcY- rlağlarında zaferden zafere koşar
ket Reşe, 60 lira ücretle lzmir-l\1en1· ken bulmuştur. 
Jeket hastahanesi kadın hastalıkları T b 

TAYIN 

ra luıgarpte: 
a~istanhğıııa tayin edilmiştir. Miihim bir hiıcfü;e kaydeclılmc-

* nıiştir. Rardiya müdafileri mevıdlc-
RUS YADA TAYiNLER rini muhafaza et~ekte, İngiliz ~oı~-

1\foskova 31 (AA) 
1

. • çusu da mahsur duşmana karşı ı..uı-' . . - ,ıtvan) n.
1 

b . _ 
E tonya ve ı eton"a 

0 
d 1 k' madan o üs yagdırmaktadır. s • .; r u arının es ı 1 . 

l 1 1 Hava arda ve Denızlerde: 
Baskumanc anı o a n general Vitkas-

. eral Conso Kl 1 Havnlarda, fena hava şartları do-ka, gen n ve general a- . . . 
· d Kızıl orduda or 11 • t 1 Javısıyle Yenı hareketler kayded le. 

vın s, genera ıga a- • . · Al ı · 
. c1·1 · ı rd'. B lt k d . memıştır. man hava kuvvet erı 

yın c ı mı c n. a ı e\'letlerıne h ı ·ı· 
. 1 • 16 suba'' d k K 1 de, fena ava şa~tlarından ng ız 

aıt c ger • a eza ızı or- . k .. d1>l · 
' T • 1 1 gehirlerıne arşı açtığı muca evı 
el urla uggenera yapı mıştır. ~ ı~t1r lng'lt de <Hin ni ·-yapamam ., · ı ere 

betcn sakin geçmiştir. 
Denizlerde de miihim bir hadic;e 

yoktur. 

İspanya kabinesi 
Madrid, 31 (A.A) - ı ·azırlar 

----:-ıı=--

Soğuklar ve Tuna 
Sofya, 31 (A.A.) Tuna üzerindtı 

seyrisefain, nehrin öuz tutmasından 
muhtelif noktalarda durmuştur, Ba
zı \'erlerde dun o kadar şiddetlidir 
ki. ·muhtelif yerlerde küçük kayıkla
rın bile nehirden geçme i imkansız
dır. ----*' ___ _ 

Libyada vaziyet 
-Baştarafı 1 nci Sahifede--

Tayyarelerimiz pazar günü Smini, 
Derne ve Gazaledeki tayyare mey 
danlarına akınlar yapmışlardır. 
Bombalar hedeflere isabet etmiştir 
Keşif tayyarelerimiz ve .taar~zlar 
yapan avcı tayyarelerimız du~maı 
tayyaresine rastlamamıştır. 
Şarki İtalyan Afrikasında Dessiy 

karşı bir akııı aypılmıştır. 
hcy'eti dün general Frnnkonun riya
setinde bir toplantı yapmışbr. Hey
et bugim de toplanacaktır. i Bütün lzmirin heyecanla ve sabırsızlıkla beklediği sinema harikası 

hm·r dhalatçı v~ ihracatçı bir- dıye ettıklerı .hır H.atson bom_baı.dı- lere gore, Alman işgali altında bu-
l'kl ri, z ının \ butün vatanda~- ~a.n tayyare~ı ~eşkıl ~tmekte~ı.r .. 1n~ Iunan bir ş hre, Almanlar tarafından BiR TAYIN 
!arın 'eni ) ıllarını kutlular, aadct gılız .~ava ~U\ vetlc.rı bu ta~~ aı ey bir milyon franklık ceza tarhedilmış. HİNT RÜYASI 

T0RKÇESÖZL0 
TYRONE POWER 

ŞAHESERLER ŞAHESERi 
MYRNA LOY H! refahlar nın artma mı diler. ltese.llum etmı§ler ve (Lokhed Vegn) t• s b b" k ~ b" tel.efon hattını Budapeşte. 31 (A.A.) - Baron . • 1 d" r. e e ı, as erı ır 
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Yılbaşı münasebetile 
ÇIRŞARIBA 
Albert Preaan _ n:ta Parlo - Jules Berry tarafından temsil 

edilen lükı 

Monte-Karlonun meçhul kadını 
F f·ı · · "'d - ı · kd" der Bu lüks .. Kumar ranıız ı mını aayın mu avun erıne ta ım e · ... 
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Atk ... Macera Filmine ilaveten • 

Miki vei Zorak mahkum (Gülünçiü komık) 
M A T t N E L E R : 3-5-7-9 



1 /lkinc'kanun/194l I Çartaınba 
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(ANADOLU) SAHiFE ( 3) , 

tığı ız 1940 yılının ge ada bıra Ar 
11111 • es mı 

y -~, ' 

--=~:....4_0--::-_V_n_D _ır~LUı:.:..tr~D<-=-üy~~-~;;;,_ö __ J I~ ü ny av ©ı~ üy~tö ifil~ [b) ü ır lb>a lko ~I 
Sulh içinde yaşadık. Kuvvetimiz Devletler çöktü. Medeniyet· hırpa-

Mil ~i vahdet arttı. landı, Tarihin yüzü/kızardı. arttı. 
l940 

1 
bıraktık 1941 vılınu girdik. Esk'. Yılın muhasebesini yapmak i~te cli,il;imiz zaman, bir kaç zelzele ve se)·-

Jıip vakıısından ~aada, hepimizi. heye ~an 'e ~evkJe müteha•sis ?'1ec:k. bir talJ!o gördü~: . _. . . .. • 
Kuwetli idik. Sevdiğimiz, baglıınılı g~~ız Lır_ Şefın· etrafında, ınunılıg!mı~ \~e kıymetıni bıldıgıını~ bır ~ukunıe

tin idaresi altında bulunuyorduk. Sulh ıçınde :>aşıyorduk. Dahil! <omnıyetı mız artmı~tı. Harici vazıyetımız ve şe-
refimiz vükS2kti. · ·er kop 

Yeni ~eneye de ayni emniyetle gıı - ' 
N ti T ·· kil di'-"ene. - e mu u. ur m, , . . tın kı a Lir 1ı·ı· 

Dedôk .. !şte, g•·çirdiğimiz bır ) 1 ı ançosu: 

Kanunusani 
. . . 'k ı ın;nta-

Mı'lı Şef , Erzıncan felıı e d vıım 
ka"ını gezmi~tir. Zelzeleler ~nıu~
etmiş, kar _;aı(mı~. fırtınıılıır 0 

tur. felaket 
Ayın üçünde Milli Şef: bu ,,.etıni~

ıı:unas.:b tıyle b:r me,ııı ."f~·r= tees
tır. Yunan, lngılız başvekıl l Yunıı
sürlerini bildirmişleı dir. ll.05 ···n •a
nistanda feliiketzedelerinıız 1

' !'i· · G .. aşhane, .... ı ~ 
neler toplanmıştır. ,um . 1 n zeL 

G . D"k'l'd ,·enıı vas, ıresun ve ı ı : ~- .. ıP.t f~rzın • 
zeleler olmuştur. Hukun .: d .. ;;.·· .. 

"l l. . . ol ucunu. 
canda 231~ 'ı•ının b't ctmis. 
16385 evin yıkıldığını !C" 'ınııht~I'f 
tir. :Muhtelif devletlerden 
tebarrüler olmuştur. nıı (ayın 

İktısadi korunma kıı~ı şYekilim· 
18 inde) ka?uI ediimıŞ".. ~ı sirns»t'ız r k.. .. d ha.ıc . 1 -
M_e~ rn bu·~"ustın entnkİP ettiğini bil
mızın ta ıı seyrını ~ . t' 

. b. • k rnı~ ır. 
dıren ır nu,u ver A'nkaraı·:ı 1 Gentral Veygand ge -

miştir. ·ıtere , .• F 
Menemencioğlu lngı . . . ra}t· 

sa ile olan müzak~1re\~~!r. Çb~~~mış~ 
paktlar parafe edı ın - er 
1 T .. k İ ·ıiz ctostlugunr!an ve 
ayn ur - ngı .... nden 1 h 
mill~fmizin büv(ikhJ&U. · >a 'C -
den •blr nutuk irad~tmşıtır . 

H . . V kilinıız gazetecılere . 
arıcıy e e 1 ket . 

harici münasebntıındızın lmd e_:n e .. ı-
. h 1 b" safha a o ugunu •ov. 

çın ayır ı ır . · 
!emiştir. 

Sevdiğimi.z, bağlandığımız ve 
gururumuzu dünyaya karşı haklı 
olarak ayaklandıran Milli Şefimiz 
lnönü ;le hükumetimizin, bahtiyar, 

ve değerli Ba4vekili Doktor 
Refik Saydam 

riy' fevkalade 
miştir. 

Nisan 

komiserini kabul et-

Nisanın 14 nc!e Yozgadda ~iddetli 
zelzeleler olmuş, dört kişi ö.lmfü; 14 
kişi yaralanmıştır. Bir çok koyler za-

Şubat rnr görmüştür. t .. .. ( D r 
Milll Şef t.met nonu ey.ı 

1 _ Be!grııdda B~lkan k.o.ns~yine :\!evi) gazntesinin Ankaıa mu.ha~ı-
gitmekte 0ıan H~rıcıye vekılımız h- . · b ,•anatta bulunmuş ve Turkı -

tec 1 k h rıne e. ' d k k 1 • 
tanbuıda gaze .' ere, ço vaz: olan .. . ı·ttifaklarına sa ı a acagı-

b t '·'nın, kt · · k d politikarnızın, ır aarruzıı maruz · fngiliz kara · erının ne a ar ce-
.kalmazsak ve taahahütlerimizi ifn - ~~·,. ve 8 ad•k olduğunu bildiğini söy
ya mecbur e_dici bir. hadise zuhur et- !emiştir. 
mezse tuttugumuz sulh yolunda de- )falatya uı;numi meclisi, )!illi Şe-
vam edeceğimizi söylemiştir. fimiz için Malatyada bir heykel va-

Türk gazetecilerinden bir gurup .,,ımasını kararlaştırmış ve bn k~ . 
Majinoyu gezmek için lstanbuldan ı·ar, alkışlarla karşılanmıştır. 
hareket etmiştir. . . , . Memleketimizde 7 ile 16 yaş arıı -

Belgraddan dönen Hnrıcıye \ ckı- eındaki bütün çocukların yazımı va-
limiz Sofyada Bulgar kralı tarafın: pılmıştır. · • · 
dan kabul edilmiştir. Gazet~lc~, ıkı Yeşilırmak. Korkud, Merlc ve Tun-

·ıı tin dostlul{undan bahsc.mışler- ca nehirleri tas.mış ve her taı·af.sular 
d~ı "v k"l lstanbulda bernnatta bu-
ır. e • • · altında kalarak, mahsulatı büytik za-

lunmuştur. • tecil eri Fr•nsada rarla: a uğratmıştır, 
n - Türk gaze . · - Gene 1 N . T hh' . ". t·ı . e tetkıklerme başla- ra acı ınaz, sı ı vaziyetı 

gıezın ı erıne v doalyı-iyle Milli Müdafaa Vckiile -
mışlardır. M"ll' "' r· tinden çekilmiş ve .verine Saffet . 10 _ Hey'et,· Vekile, ı 1 .,c ın H Arıkan getirilmistir. 

• riyasetinde iki defa topıanınış, n:t: Milli Şefimiz !smet İnönü, Anka -
riciye V~kilimizin verdiği ıza 

1 
ray.ı ziyaret eden Komedi Fransez 

dinlemştır. . t nrtı•tlerin; kabul buvur::ırak ;Itifatta 
_ Mili korunma kanunu merıY~ bıılunmuşJıırdır. · 

mevkı·ı·n.> girmıştır ... Matbuat "e'.·'etı- Avın ı'k' · 
d d ·ı • . ıncı !<ününe raslln·an lnönii . Mııjino an. onctu. f m 1 k -

mı~2 - J{aysk·erı_dde dy·"ı'ni.«elzı•lcl ~r ol- z:ı ~Jl.' ... keme et!nıiz'ıı her tarafın-
ı fat ay e ı mışt· da lıu) u , me.rasımle kutl::ınnııstır. 

muş, te e B vekilimiz l.ıi:1 • ~afıa V ek ılı General Ali Fuad Ce-
25 - aŞ ı 41 halk od nutukla 6 be~oy, Btır'anın. Gü!h:ı~ı nıevkiindc -

Halkevi ,·e n'ını açmış- ki büyük ;;U te~!~atını mera,imle aç-

tır. k it bir nutukla T.. mıştır . 'dd ti 1 Bulgar ra . dan bahsetm; uı k - Karsta ~ı e i ze Zcler olmuş ve 
Bulgar dostluguıı t vapurlnrı~t!r. 72 e\' oturula. ını_.raca~ h_ale .. ıı:elmi,stir. 

26 - Hükuıne ' "asak et ~ızın beşme .. 
ha rice kiralanma~ını ' d' iht~'4lir. Xisaııın yırın_ı . ~ .ıuı,ü Siird 

1 ·ıınız . Yao .. ı·ı•,•et',n·.·n ıBeşırı kaza,ında petrol 
Çünkü kendi su. aı. ın • " ı B ka,·~akları bu un~u~ ve aşvekil. 
tatmini icabetmıştır. b;;<ilat Beşiriye gıder<k kaynıklaıı 

M t l!i>rmüştür. • , • .. 
ar j(iJinı:·' bir . Trakyada ,·agan y agmuına.- yu -

:.\iartın birinde B~ş':"e runına ka. ~U:<len seylap oıınuş Ye 1246 ev ta-
nutuk iradederek, mıllı j(~eferberl~~: "'•n sular altında knlmı_şt_ır_. __ 
nuntı tatbik e.de: ken ne " ·errııedıgı 1\1.a.Yıs L -

ne de harbe gırmek k~rarı' atırııız~a Baııv 
mizi sovyetlerle munn<cb ndıgı- t~k" il:1ı. limiz petrol b~lunan mın-
6 aydan b~ri. ~ir d~ğ.işiklik o\11\ıdu- kıka: y"~"latya n Erzınca.nda .. tet
nı, siyasetımızm durust ;;e aç~\(, 150 meclı~t~ i,.';:~'· Ankarııya donmuş , 
ğunu, milli müdafaa ~>Udce"ııı. .:,at Ôrfı ıdar0 ~t vermiştir. . 
milyon lirallık fevkalade talı" lı· kabul cdilmi,t"nuııu bu ayın 7 sınde 
konduğunu, bu ka_nu_nla d_üny~ blli· 19 mayl'ta '.,\· · 
ranının meml~ketım~.d~kı .. akısı.er. ııyak ba;mnsın 1 ~":tiı kün Saınsıına 
nin onlenmek ıs~cndıgı.nı soylemı~tır~ ıııemlekette kutıu~ı inci yılı bütün 

j\iaı.y., Vekılı de aıansa beyana H . "tı>rııştır 
tında, bUucoıniziı_ı t~62, 312,140 Jir& azıraD . · 
olduğunu •orı:mış ır. ırak hariciye Ye A.,

11
. 

•ı:;J!i Şef, yuksek nıüdafııa mecli· ınıray ı ' I ı 
··ı 'toplantıl:<r_ınn b~şlanıı,<tır. İzmir, ~U•' 11 geldi er Yo nazır ar 
' k ının v • 2~ Hnzi_:anda B.aşye1ı.,1 , . 
bir knÇ bı·ş· f -t :aralanması i12 neti- -.te }ıarıcı şiya$etınıız; 1~~ıız l\[çc -
celen~n ~;k 11 ına geçirmiş\ir. fngil- ı1ıt-·l'.,n1ı~ harbe o-jrıne.s! hz~, ederek 
tercııın ş orduları başkumandanı 0 u p k " ~. n 

,.,ııın şark ord 1 d ~- . a tın iki numar,. 11 n mev-
Fran.' A k u arı ha\•a haş ku- cu .1 ıatbık •di!dig·ini, hal n proto
ınan.clı•"} d n araya gelmi•lerdir. kol~c·ı ot1lUndtıjiumuzU söyleqj lınrp 
r.Iillı Şe e k.'ndilerini kabuİ etmi~- harı ·~ )Lllet, . · p•rti · 
t ·r B .. ,.~ ·•teelı<ı 0 r-u 

ı ielzelc mı t k . 1' u:ıill sal at l 5 de ı:aµtığı ic;-t;~ı>u :a soooo ? a. a~ında 25 mı'.yon li- ' c:ı bUS arıınız .. · f'klerim; a -
ı1'i •tır y>enı ev inşMı kıırnrlaştı- da, mc etli te~ llıutte · 1 ı lo. 
rılıTIBulgar anhşlık!a hududu geçen hine harıl anuratta btı unmıı:ı-
bir. ilmi• .t~YYaresi topraklarımıza tur. ·ıııizle 
;ııdı\uştu; ıçındeki zabitler :ade o. Hükunıe\ııma ııltuFya arn~~a 
ıvıııı · ı·apılan ali t~ları ~tice•inde, .a • 

J!1'riciye Yek·ı· ı· Ek 'ka•':'ada~·ı· \(.·1~,. 1lıı% nıu··tekııbılen abirin :. ı ımiz Dey ı srre • '"' 
ııııJ~ özti t t 'I'urkiyenin venn;• oldu- ger. ç•kılll11'..\!llİZ ı 
ğıJ ~ölü ktacağını söylemiştir. \el- Cumhurre~ gt~nbulu ~errf -
ı~~ kİYe • ~ru~ma tesi ah açılmıştır: E'1dirmişlerdif· pak 
•fİ)r~lannıı Urıye dostluk mualıedesı ıeızelrden (~ de~\ır Ve Bingöl vi
iıt'ı 1, Reisicumhurumuz Su • liıyetlerinde l~ 1~ıla ev yıkıl· 

mıştır. 
Başvekilimiz radyoda, hükiımeti

mizin siyaseinj izah emiş, ieaheder
~c vatanın selflnıeti için silfaha ~arıla 
ea,il;ımızt bildirmiş. iktsadi sahada
ki tedbiı-leri anlatmıştır. 

Temmuz 
!Iatayda petrol bulunmu~tur. 
Amasyada birbirini takiben iki ye 

Antalyac\n bir sarsıntı olmuştur. 
Ticar~i Vekili Nazmi Topcuoğlu, 

lzmiri zıyaı et etmi~ ve satış koopera
tifleri birliği kongresinin ictimaında 
bulunmuştur. 
Maıaşta Temmuzun 17 sinde lıirbi 

rini takiben sekiz defa zelzele ol -
muştur 

Ba~vekilimiz Büyük Mil!et :VIecli
sinde bir nutu.k iradetmiş ve umumi 
vaziyeti izah ettikt!n sonra, Rusya 
ile olan dostluğumuzu bombalamak 
maksadiyle uydurulan vesikalar et
rafında uzun beyanatta bulunmuş_ 
tur. · 

Milli Şefimiz Yalovayı teşrif bu _ 
yurmuşlardır. 

Alman ajansı, Türkiye hakkında 
uydura.lan vesikaları tekzip eder 
mahiyette bir tebliğ neşretmiştir. 

30 Temmuz sabahı, yurdumuzun 
muhtelif yerlerinde sarsıntılar olmuş 
ve Yozgadın Sorgun kazasındaki 
köylerin bir kısmı harap olmuş, 300 
kişi ölmüş, 6 sı ağır olmak üzere 360 
kişi de yaralanmıştıı-. 

191~ senesi birine; altı aylık ihra
cat bılançomuzun 66 milyon 648 b" 
lira~:a baliğ olduğu tesbit edilmişt!~ 

Zıraat Ve~ili M~hlis Erkmcn, iç 
Anadoluda bır tetkık seyahatine ve 
tayyareeilerimiz de Ege ile cenup 
vilayetlerimizde bir geziye çıkmış -
!ardır. 

Temmuzun 25 şiııe rasthyan Lo -
zan günü, memleketimizin her tara
fında bu sene de büyük törwlc kut
lanmıştır. 

Temmuzun 26 ncı günü, Ankara
da 21 milyonluk bir ticaret ve tediye 
an~aşması imza edilmiştir. 

Ağustos 
Yozgadda bir zelzele oldu. 255 ki

şi öldü. 
Çamdağında zengin bir demir ma

deni bulundu. Milli Şef, zelzele mın
taknsına giderek halkın ihtiyaçları 
ıle, vaziyet:~·le yakından alakadar 
oldular ve döndüler 

Ü•maniyede ze~gin bir 
madeni bulundu. 

krom 

20 Ağustosra İzmir fuarı Ticaret 
Vekili tarafından parlak mera•imle 
açıldı. Bu münasebetle İngiliz hari
ciye nazırı beledive reisine bir me
saj gönderdi. İki '!ngiliz nazır da 
radyoda bir söylev verdiler, 

Aııtakyuda a•falt madeni bulun -
du. 

EyliH 
Nadir bir hadis~ olarak semada 

Türk ;;ancağı teşekkül etmi~tir. 
Tilı k - Alman ticaret anln•ması 

meriyete girmiştir. İzmir fuun~·,, ve
killerimizden bir çoğu geçmiştir. İ l k 
tr-en Bh.ımile mernsiml~ varmıstır. 
Sh·as kongresinin yıldöniimü, Si~as
ta hararetle kutlulanmıştır. Trah·a. 
İzmit ve Canakkalede nıemnu mm.ta
kalar t Vsi edilm'stir. ~!illi Scfimiz, 
Savo: ona .vativle lzmitten :Vfa•·marn 
denizine gecmislerdir. 
.. G.eııeralfZeki

0 

Erokay İ·tanlnlda 
olmu~tur. zınir:ıı dokuz eylül kurtu
lus bayramı parlak şekilde kutlıılan
m•ş.tır. :\!illi Şefimiz, mühendi• mek. 
t ebını gezerek profesörlerden izahat 
almışlaı-dır. hk2nderuna giden Sa -
karya şilebini İtalyanlar Leroq ada
sına ~ölürmüş Ye fakat sonra hükO
metızımin teşebbü:;;ü üzerine tekrar 
bırakmı•lardır 

Bn~ekili:ni;. Dr. Refik Saydam, 
t~mıre gele~t·k fuarı ziyaret etmiş -
tır. ~onra N nzilliye gitmi<Ur. Fuarı 
bazı sefıı !er ziya.-et etmislcrrlir 

Hav~ıkurumu paraşiit~üleri, Ada
na ye ıskenclorun ve Gazianton, Ur
fa. Diyarıbakır. C\falatya ve K~,·scri
de gö;;teriler yapmışlardır. Tiiı:k'rc
nin se?ıelik Yaridatı 400 mil;·oıı \i~n
rn yükselmistir. $eker falırik:ıhrın
dak; amel2nin giindc üç ''ıat fazla 
"al••ması knrarllıtırılmışlır. lstan-
11'>lt1a pa>if korunma l 0 criibeleri ::a-
Pıltııı 1 • !) ş .ır 
.kut il hayramı yu.rdun her turrıfında l\f nmıştır. 
• i b "•kova sefirimiz, tckrn· v.ızife: 
Sovy~;na git7lliş ve Ankaranı )·enı 

e tefiri tayin olunmuştur. 
o .... aını s ine: aahifede) 

Bugün yen,: yıla girerken arkada bıraktığımız harp dünyne.ının, çeh reaine bakarsak, onun, hiç_ bir tarih
te bu kadar muztarip olmadığını görürüz. ihtiyar Avrupanın üatünde bir göz gezdirelim: Onun, ne kadar de
ğişmif, orada yafıyan bir çok milletlerin n"" kadar betbaht olduklarını anlarız. lnaanoğlunun ceaerimd~r» 
diyerek gösterdiği medeniyet, bi.r takım istili ihtiraslarının, şu ve bu diktatörün ve hortlamış ideolojilerin 
kundak sokınaaiyle aaraılmağa bati amıştır. Milyonlarca insan esir ve ae fil olmuttur. İnsanlığın tapındığı 
hürriyet an'aneai çiğnenmİf, vicdani arı titreten bin bir hidise olmuştur. Yeni yıla girerken, arkamıza baka
Jım; neler göreceğ:z: 

Kanunusani 

Yunanistııncla da zelzeleler olduğu 
haberleri gdmiştir. 

Balkan konseyi toplanmış ve antant 
1947 scııesine kadar uzatılmıştır. Sov
yetler, Finlandiyada taarruzlarını art
tırmışlardır. İngiliz v~ Fransız pal'ln
mentolarının b'.rlcştirilme"i düşünuıı. 
müştür. İtalyanın Lonclra •efiri, ln~i
liz hariciye nazırı ile Balkan me•<)lele
riııi konusmuştur. Almanya, Slovak) ıı 
huclurllanncla tanşiclata başlamıştır .. 
Konsey müzakereleri her tarafta İ) i, 
Almaııyada fena karşılanmıştır. V".' 
Alman propagandası burada akim kal. 
mıstır. 

Müttefiklerin harp yüksek mccli•i, 
Pariste toplanmıştır. Papa ile Ruzve1t 
vP itnlya kralının bir sulh teklifi yapa. 
cakları •öylenmiştir. 

Bir FrnnRJz askeri heı"eti. FraMa
nın 6,5 milyon ask~r beslediğini ,ı;y!e-
mistir. • 

İtalyanlar, sonuna kadar bitaraf ka.-
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lzmir sicili ticaret me-1 .. ---==-----... --_,., 1zmir Defterdarlığıadan: 
:..· .... " •••••• "''" ............................... 1 •••••• ,, ••••••••••• , •••• il ................. , ••••••••••••••••• • 

Doktor 
murluğundan: 

tzmirde Birinci kordo:ıda İş Hanı B eh çel uz Satı~ 

No. su 
)Iuhammeıı lL 

Lira Kr. 

=· A • : 

~ızmir leı.~azım Arnirf;ği llô.11/arı~ - -- -·········"'················································· .. ········•>•••••ııt• -

üstünde ihracat işleriyl~ iştigal eden 
[İzmir İhracat şirketi limited 1 in 
31 12 940 tar'hinden itiba!'en feshi
ne ve tasfiye memuru olarak Kazım 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Hastalarını 11,30 dan bire kadar 
Musal'ın ta~<nine mütedair beyan-
name ticaret kanunu hükümlerine Beyler sokağında Ah~mk matbaası 

göre siciJ,:n 28!H.l numarasına kayt ve v-y;..a.n_ı_n•d•a•k•a•b•t-ılae•d•eur•. ---·---• 
tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir Sicili Ticaret memur
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

1: Beyanname. 
İzmir İhracat Şirketi Limitedin 31 

Birine kanun 1940 akşamından mu
te~r olmak üzere feshine ve ta::.fiye 
memuru olarak Ray KAZIM lVIP
SAL'm intihap ve tayin'ne şürekf1 it
tifakla karar vermiştir. Keyfiyetin 
teselli için işbu beyanname tanzim 
ve ümza olunclu. 

!zmirde Doktor Hulusi caddesind~ 
36 numarada kain (İZMİR İHRA
CAT ŞlRKETf Lll\I !TED) in hisse
darları. 

Nazmi Topçuoğlu 

imzası 

Rasim Musa! namına 
vekaleten 

Süleyman Ben'ce 
'İmzası 

Kazım Musa! asaleten ve 
İsmaii Nişli numma vekaleten 

Kazım Musa! 

lngilizce ders verilir 
Tecrübeli bir muallim tarafın -

dan İngilizce hususi ders verilir. 
Anadolu matbaasına müracaat 
ediniz. 
•' &• tW.W 

ımllnll!l~aıaJ!Eij~mm!-ZlllBmlll 

Olivier ve şürekası 
LiMiTED 

Vapur acentası 
Atatürk caddeai Rees binaaı 

Tel. 2443 • 
Londra ve Liverpol hntla:rı için 
Piyaaaaının ihtiyacına göre vıı· 
purlıı.rımız ufer yapacaklardır. -------------------

bir veya müteaddid tasfiye memuru 
tayin, tebdil veya azline ve bu hu::;u:;

'ı ta hissedarlar umumi hey' et toplantı
sına iştirak ve müzakerelerde bulun
nuığa, rey vermeğe, karar itt:hazına, 
kararları imzaya ve işbu fesih ve tas. 
f[ye muamelatının teshili ve muame

I Jatı müteferriasınm ikmali hususun· 
da icabeden biitün muameleleri na-

imzası mıma yapmağa iz:nli olmak üzere 

Umumi No. 8858 Hususi N1. 12 ~ 1 lzm"rde mukim SÜLEYMAN BENt-
İşbu 28 12/1940 tarihli beyanııa- CE'yi vekil tayin ettim. 

!arın şahıs ve hüviyetleri marufttm J 

k{!ndi namına asaleten hareket eden 
İzmirde Palasta mukim NAZMİ 
TOPÇUOCLU ve daıiremizce tasdik 
edilen 27 12 1940 tarih ve 8611 nu-

me altına mahallinde konulan ımza- izmirde Atatürk Caddesinde 
326 N o. da misafireten mu kim 
Alaşehirde Beled'ye civarında 
tüccardan RASİ'M ~IUSAL. 

Pul üzerinde 27-1. kanun 
1940 tarıih ve Rasim l\I usal 

315 

:ırn 

317 

318 

320 

321 

322 

32~ 

324 

32G 

328 

331 

Göztepe M. İsmetpaşa So. 940 Ada 3 Parı:ıel 
218 ~\i. M. 19 No. Ar.sa 
Ciiztepe M. Şefak So. 936 Ada 4 Pan~el 159 
~l. l\T. l N o. Arsa 
Göztepe l\I. İsmet ve Fevzi 940 Ada 12 Parsel 
224,25 M. M. 3 No. Arsa 
Gôztepe M. ismetpaşa S. 940 Ada 1 
1 'rn,25 M. l\I. 23 No. Arsa 

Göztepe :"r. ismetpaşa S. 940 Ada 2 
184.50 M. l\L 21 No. Arsa 

Parsel 

Paı·sel 

(Karşıy~ka Bahariye l\I. Karakol Sokak 174 
{Ad~ 7 par.sel 184 :i\L l\I. 7 11 Numaralı arsa 
ı K~rşıyaka Bahariye Şimendifer Cad. 170 
<Ada 2 parsel 1495,10 M. :\1. 28130 No. lı 

(eşcarı havi Arsa. 
(Karşıyak!\ Bahariye Şlmendifer Cad. 179 
( Acl:ı 5 J'nrsel 2277,20 J\I. M. 34/1 Numa
(ralı cşcarı havi Arsa 

tKarşıyııka Bahariye Şimendifer Cad. 179 Ada 
(4 Parsel 962,60 M. M. 34 Numaralı Arsa 
(Kahramanlar Eski Selanik, yeni 1396 ıncı 

(Gü,·e11 cnd. 1910 Ada 20 P~m;el 47,25 M. l\1. 
(17 No. lu Hane 

(K:w~ıyrıka Bahariye 1\1. inayet sokak 159 
(Atla :~8 par.sel 344 M. ::\L 6 ve 8 No. lu Arsa 
( K:ı.r~ıyaka Alay bey M. Galibiyet sokak 43 
(Ada 14 parsel 10 Numaralı Arsa 
( Kar~ıyııka Bahar:Ye :\I. Tütüncü Sokak 176 
(Ada 11 parsel 138,80 M. M. 6 No.lu Hane 
(Kcırşıyaka Bahariye M. Yeni Sokak 176 Ada 
(ii par~el 99,50 l\'I. M. 80 No. lu Arsa 
(Güzelya!ı M. 52 inci sokak 493 M. :i\1. 19 

(N'o.lu Hane 
( l'çünci.ı Karataş Enveriyc Sokak 654 Ada 7 
(par~el 227,25 :M. :\L 65 Xumaralı Ar.-ıa 
(Üçüncü Karataş Em·eriye sokak 654 Ada 7 
<parsel 192 M. l\I. 65 1 Numaralı Arsa 
( Üçiiııciı Karataş Enveriye sokak 654 Ada 7 
(parsei 2!l0,25 :M. l\J. 65 2 Numnralı Arsa 

(Salhanc:ı Yeni Turan Enveriye So. 689 Ada 16 
(parsel n M. M. 9911 Numaralt Arsa 

:1:14 (Salhane Enveriye sokak 689 Ada 14 parsel 

50 00 

45 00 

50 00 

50 00 

40 00 

55 20 

488 50 

fi83 00 

75 

240 00 

172 00 

30 75 

250 00 

30 00 

50 00 

45 45 

38 40 

58 00 

19 40 

maralı vekaletname mucibince RA- imzası 
SİM MUSAL namına vekaleten ha- İzmir Üçüncü Noterliğinin 2'i /12/ (164,50 M · l\I. 10

3 Numaralı Arsa 
re ket eden SüLgY~lAN BENİCE ve J 940 tarih ve 8611 numaragı ile mu- :1:~5 (İkinci Karantina Köprü Kaya tepe Bayır 1737 

32 90 

rl l k 
(Ada 111 parsel 305 .. M. M. 1 Numaralı Arsa 

kendi namına asaleten ve bir hüliısa- ~a c a tır. sı il:şik Ankara Birinci Noterliğinre HUSUSi VEKA.LETNAME :~36 (GöztepP. M. Abdullah Ezel 855 Ada 4 Parsel 

15 25 

musaddak 27 I K. Evvel/1940 tarih Şerik ve his3edarı bulunduğum (853 Arlrı 4 parsel 169 M. M. 1 No. lu Arsa 50 70 
ve 14838 numaralı vekil.letna!lleye (İZl\IİR İHRACAT ŞİRKETİ Lİ- Yukarıd;t yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci tertip 
müsteniden 1SMAİL NİŞLİ namına l\IİTED) ln feshine bir veya mütearl- üısfiYc VPs'k::ısiy:e bedelleri ödennıek üzere açık artırma usuHyle 1ı1 1 

vekiileten hareket eden KAZIM ~~'f~- did tasfiye memuru tayinine \'~ bu 941 tarihinden ıtibarcn 16 gün mliddetle müzayedeye konulmuştur 
SAL'ın olduğunu tasdik ederim. Bin husus için his~edarlar umumi heye- ihaleleri 1G'lı941 tarihinde saat 14 dedir. Ta[plerin muhamnıen 
dokuz yüz kırk senesi kanumıcvvcl müzakerede bulunmağa karar 'er- bedelleri üzer'nden q 7 ,ö depozito akçesi yatırarak yevmi mezkCtrd:.ı 
ayının yirmi sekıizinci. Cumarte:-! gli- meğe, kararlara imza etmeğ{! ve 1\i. Eml:ık :Jltidürlüğ"ünde müteşekkil !'atış komisyonuna müracaatlar: 
nü. 28 12/1940 bu fesih ve tasfiyenin te3cil ve ılanı '.;lan olunur. 1 11 (5730) 

1zm:r Üçüncü Noteri Süreyya için ıicap eden bütün muameleleri 
Olcay resmi mührü R. Giray yap~mağa. v~ lüz_umlu. ev:.akı imzal:n-1 

imzası rnaga salahıyetlı olmak uzere lzm r-
Umumi No. 8858 Husu:ii No. 121 3 de mukim

0 

Tüccardan Kazım Musal'ı 
İşbu beyanname ı:mretinin dairede vek:ı nasp ve tayin ettim. • 

saklı 28/12/1940 tarih ve (88$8) 27/K. Evvel/ 1940 tarih ve 

umumi numaralı a:;lına uygun oldu
ğu tasdik kılındı. Bin dokuz yül klrk 
ı>enesi Kanunuevvel ayının yirmi se
kizinci Cumartesi günü. 28/12 1940 

s. P,, 

3'0 Kuruşluk Damga pu'u 
10 Kuruşluk Ttıyyare pulu. 

Harç pulları aslına yapıştırılmıştır. 

Vekaletname. 
Hissedarlarından bulunduğum 

(İZl\IİR İHRACAT ŞtRKETl Lİ
i\IİTED) unvanlı şirketin feshine ve 
muamelatının tasfiyesine bu işler :çi~ 

İsmail NişLi imzası 

ADRES: Ank:ırada Kavaklıdere 199 
numaralı evde mukim İ:-;nıa
il Nişli. 

Ankara Birinci Noterliğ:nin 27 / 
K. Evvel/1940 tarih ve 14838 numa
rası 'le musaddaktır. 

İşbu suret Noter kanununun 41 
madde~ine tevfikan çıkarılıp ili~tirıL 
miştir. 28/12/1940 

s. B. 
İzmir Üçüncü Not.eri re:>m! 

mührü ve Süreyya Olcay 
imzası 

İstanbul jandarma satın alına komisyonundan: 

Miktarı 
Adet 

48 

30 

1020 
12 
12 

6 

438 
12 
12 
12 

9600 
4800 

Bir adedinin Azami sıkletlere 
sıkleti göre muhammen 

Asgari azami bedel 
Malzemenin nevi Kilo kilo Lira Kr. 

Biiyük kazan «kapnğiyle 55.500: 60.500 
beraber> 
Küçük kazan ckapaiiyle 14 15 

5808 00 

900 00 

berabeu 

Kata vana 
Büyük tavu 
Kevgir 
Tepsi 

Kapaklı bakraç 
Saplı 
Saplı süzgeç 
Kepçe 

Bakır yemek tnbağı 
Bakır çorba ası 

Kısım yekunu 

2.500: 
3.250: 
6.500: 
1.350: 

2.800 
::\.500 
7 
1.400 

Kısım yekunu' 

o 
2.900: 
2 
2 

4.200 
3 
2.100 
2.100 

Kısım yekunu 

6708 00 

5712 
77 

168 
17 

00 
70 
00 
64 

5975 34 

3384 87 
65 52 
47 88 
47 13 

3545 40 

Niimunesi sıkletin<le 4320 00 
Nümunesi sıkletinde 1440 00 

Kısım yekunu 5760 00 

i LA l'J 
Borsadan: 

Borsanın 1 n41 yılı f•iat cetvelleriyle sait· evrak ve defterlerinin basıı· 
maları işi 10/1 ı~ı41 Cuma gününe k~dar münakasaya çıkarılmıştır. 

Talip olanlarııı ıjartlarını anlamak üzere mezkur gün saat onikiye ka-
dar her gün Borsa umumi katipliği ne müracaatları. 1 3 (5731) -

Fehm
0 Be carı 

Makine 1,amirhanesi 
l~i !: ününde teslim etmeği . prensip edinen ve 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
Keetane pazarı diımlrcller 8T • B9 Telefon: 8991 

bu· , __ 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

435 60 

67 50 

503 10 

428 40 
5 82 

12 60 
1 33 

488 15 

253 
4 
3 
3 

265 

324 
108 

432 

87 
92 
60 
54 

93 

00 
00 

00 

EH w n 'l 
(;;;;...---------~--, 

Müzayede ile 
Satılık kahvehane 

mobilyesi 
.,....,,,..,.._..,...,_...-•r - .._ -~-.;~ 

1/1/1941 Çarşamba günü gaat 
on dörtte Bornovada büyük « Y dd12: 
kahvehanesi» nin bilcümle mobil
yeai müzayede ile satılacaktır. Sa
tılacak eşya arasında on iki lamba-

' lık (Kada) ınarkalı ve gramofonlu 
radyo, mermer ve demir masalar, 
sandalyeler, kanapeler, aynalar 
ve ilah .. . vardır. Satıf Bonıovadaki 
kahvehanede olacaktır. 

r 
Satılık 

9 adet otomatik Platt, bir 

Armstrong marka panıuk çıkrığı 
çalışır vaziyette satılıktır. Taliple
rin Bidayet han 10 numaraya mü
racaatları. 1 .. 

Telefon: 2871 

İzmir Leva~~m . Am~rl.iği Satın Alma Komis;~:~~d·~~·;··••••••• ......... . 
ı ABkerı ıhtıyaç ıçrn ?.-1-941 günü saat 15 de pazarlıkla 250 ara-

l~a ~·.aptır~lacaktır. l\ruhammt.n bedeli nOOOO liı'adıı·. 
2 Katı Lemınatı 7500 liradır. 
'
•) C! rt 
> -...,.a namesi her gün komisyonda göriilebilir. 
4 - istekliler:n belli gün Ye saatta ket'i tcminatlariyle Lirlikte fın

dıklıda komutanlık satııı alma komisyonuna gelmeleri. 
26 2s :Jo ı 

bmir levazım _amirliği satın alma komisyonundan: 
Pa~arlı~ suretıyle 4 takım beher takımı satın alınacaktır. 
TalJplerın 8-1-941 Cuma gi.inii saat onda kışlada İzmir leyazım amir

liği satın almn komisyonuna milrnca:ıtıarı. 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - Behcrine ,tahmin edilen f'at 200 lira olan 250 adet nakliye ara-

bası 10-1-941 günü ~aat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır 
2 - l\1uhammen bedeli 50,000 lira olup kat'i teminatı 7500 Ji~adır. 
3 - Şartname"'j her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Isfaklilcrin belli gün ve ~malta fındıklıda komutanlık ı:ıatın al-

ma komi~yonuııa müracaatl:ı: ı. 1 ~ 5 7 

·-İz;ir- t";v;
1

zım -A;;:i;liiis;t;A.1;;-Ko;i;"yonu~d:-n .. : -----
1 - Pazar~ıkla 300 kilo helvalı~. iı:_mik satın alınacaktır. Taliplerin 

2-2. kanuı~-9.'~~ perışembe gunu !'aai on beşte kışlada izmir le
vazım amırl•gı satın alma komisyoııuna müracaatları. 

• ;;~r levazım nmirliği ~:;;;;==:im;'""' ko~-İs_v_o_n_u_n_.d._a_n_: -------
}iıktarı · 

12 takım demirci takımL 
12 takım marangoz takımı 
12 takım kunduracı bkımı 
12 takım sara<; takımı 
Yukarıda yazılı on iki tı.kım dcm'rci on iki lakım marangoz on iki 

takım kunduıacı , on iki takım «ar:ır· takımı ayrı ;ıyrı pazarlıkla satın 
~ılııı acaıktır. 

~al.iplerin 3-2. kfın-941 cuma günü ~ant on bEştc kışlada izmir levazım 
amırlım satın alma komisyonuna müracaatlan. 

lzmir Levazım Amiı-liği Satın Alma Komİayonundan: 
Cin"i M iktan 

Kilo 

Sadeyağı 6000 
Sadeyağı 3000 . 
1 - Yukarıda cins v~ miktarı yazılı iki kalem ,;edeyağı ayrı ayrı pa-

zarlıkla ~atın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 2.-2. kanun-941 per.şembe günü saat on beşte kışla-· 

da izmir levazım amirliği ~atın alma komisyonuna mürac,rntlaıı 

Ödemiş ziraat bankasından 
~iraat bankası Ö~emiş şubesine tütün karşılığı avanstan borçlu bey

dag nahiyesinden l!wmü Beydağına ait Hl3C yılı mahsulü 217 balye adi 
k~p~ tütünü s:ttılı~~ çıkarılmıştır. Birinci ihalesi 15-1-941 çarşamba 
ın~nu saat onbcşte ıkınci ihale ~0-1-941 perı;embe günü saat 15 fo Öde
mış ziraat banJrnsında yapılacaktıı'. 

~iğer hususa~ ban_kadaki l'$artnamesindc mukayyet bulunduğundan 
talıplerin ödemış zıraat b!lnka"ına müracaatları ilan olunur. 

1 8 16 30 5718 
~~ a:ııw._,_,._....,..,,...__, _ _.....,..,..-..-:_,..---_..,.-~-----

İz rrt İ r P. T. ı:. Müdürlüğünden: 
1 - 1674 lira 19 ·kuruş lıedeli keşifli Sey<liköy P. T. T. binasının ta. 

tamiratı 1-1-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle münaka-
saya konulmuştur. ı 

2 - İhalesi 15Jl-941 tarihine rnüsadif çarşamba günü saat 14,30 
da İzmir P. T. T. müdürlük binasında teşekkül edecek knmis -
;von huzur~nda açık eksiltme ile yapılacağından şartnamesi 
ve buna mutef.erri evrakı görmek istiyen taliplerin müdüriyet 
levazım kalemine nıür:.ıcaatları. 

:~ - Eksiltmeye g!~ebi_lmek için 1_18 lira 6 kuruşluk nıuva·kkat temi
nat vermeleı ı ve Izmir nafıa müdürlüğünden bu işe girebilecek
lerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

1 5 9 13 5724 

Ödemiş öğretmen1eri yardım sandığı baş
kanlığından: 

~ 2-1-941 perşembe gü~'.ü yardım sandığının yıllık içtimaı yapılaca -
gından sayın azanın o gun rnezkflr saatte Gazi caddesindeki sandık bi
nasma teşrifleri rica olunur. 

RUZNA1IE: 
1 - İdare hey··eti raporu 
2 - Mürakabe raporu 
3 - Sandığın büdce~i 
4 - Teklifler 5722 

1941 odel er~ 
4 - 5 - 7 lambalı 

geldi 

Hepsinin yekimu 21988 74 1649 18 
1 - Ytıkarıda miktarları ve cins !eri ve tahmin bedelleri ile ilk teminatları yazılı on iki kalem bakır mutbak 

4 lambah yalnız pilli 
5 lambalı mütemadı - müte-1

: --m awwaw re;wlE'3'Lm7l ~ 
Halia zeytinyağmdao m11mul I; edevatı Taksim Ayazpaşac'la jandarma mm taka komutanlığı binasındaki komisyonumuzda 7 /ikincikanun/941 salı 

giinü saat on beşte kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 
2 - Hepsifıin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi şart kağıdındaki izahat veçhile muhtelif kalemlerinin ay

t·ı ayrı dört istekliye ihalesi de caiz olan bu malzemenin şart kağıdı ve nümuneleri komisyonumuzda her gün 

görülebilir. Ve şart kağıdı parasız alınabilir. 
3 - İsteklilerin talip ohtbilecekleri kısımlara ait ve İstanbul levazım amirliği muhasebeciliğine yatıracakları ilk 

teminat makbuz veya banka kefalet mektubu ve şart kağıdında yazılı sair belgeleri ele havi teklif zarflarını ek-
siltme saatinden bi-r saat evveline kadar komisyonumuzda bulundurmaları. 24 28 l 5 11967 /iGOl 

Omer Muharrem ~ 
Çanıaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 
1 35 Kuruştur '--------

navip ceryanlı 
Tevfölk Bayk.e01)t 

Peşlemalcılar: 7 3 Tel. 333 



1/lkino;}.lnun/1941/ Çal'!amba (ANADOLU) SAHiFE il 

Dünya vaziyetine bir bakış ve Karadenizde harekata geçeceği fi
kirlerini uyandırdı. 

Japonlar Hindiçiııidc bazı yerlere 
asker gönderdiler, bir anlaşma imza-

( Baıtarafı 3 ncü sahifede) g.<çmiştir ... Müteakıben Fransa italya- !eri şefi general Dögolle bir itilafııa- ]adılar. 

940 Yıl Türkijresi 
da karaya çıkarak, düşmana mukave-, dan da mu_tareke istemiştir. Çünkü i- me ak?.etti. . General Dögol, Hattıüstüva Afrika
met etlen Norveç kıtaatiyle b;rle;ımiş- · tıılyan kabınesi 4 Hazirandaki toplan- İngılt{'reye Alman hava akını baş- sın da Kameruna giderek bazı y~rleri 
!erdir. tısında harbe müdahale kararı ver- !adı. . . . zaptetii. 

Hükumet erküniyle birlikte Oslodan miş._ vapurlarını geriye çağırmış, 10 Arnavudlukla isyanlar belırdı. ~il- Birmanya yolunu İngiltere Çine tPk-
kaçan Norveç kralı Akoıı, Alman tay- Ha_zıranda İtalya hariciye nazırı, ingi- d~rülen _bir caniyi vatanperver tehık- rar açtı. 
Yareleriniıı tecavüzüne uğramış ve giıç gılız ve Fransız sefirlerine italyaııın kı ecle;ı ıtalyanlar Yunanıstaı;ı pr?les- Sicilyada vuku bulan bir deniz har
halle kurtulmuştur. gece yarısından itibaren kendileri ile t~ ettılcr. _Yunanlıl_ar _neşrettıklerı ve- lıincb ;3 İtalyan destroyeri batırıldı. 

Mussolini, Orviyatoda bir ııutuk !rad hali harpte bulunduğunu bildirmiş ve sıkalarla ıtaly_an ı~dıal':'rını cerh ve Motaksas, Alman ve İtalyan elçileri 
etmiş, vaziyetin nazik olduiru.nu ve ne ayni gün saat 18 de Mussolini Vene- vahınperv~r dıy~ gosterı!en haydud•ın tarafından vaki talepleri reddetmiş. 
olursa olsun, italyanın vekayii karşı- dik sara\'lnın balkonundan bu karorı canı oldugunu ısbat ettıler. Yunanistanın tııahhüdlerine sadık ka-
l':'mağa huzır bulunduğunu söyl'miş- halka bildirmi~. Yunanistan, Türki;e, Avusturalya~a bir ?.a".a kazasında lacağını bildirmiştir. 
tır. Mısır ve Yugos!avvnva teminat ver- Avust~:alyalı 3 _n_azır ~Jdu. • İngiltere harbiye nazırı İden ::IIısıra 

.. Ruzvclt, nisanın 14 ün_dc verdiği bir miştir. • · İngılız somalısınde ıhılyan umumı geldi. Erdünde Emir Aptullahla da gö-
"?~:ıe,·de,. Norveç le Danımarkanın is- Mısırla müna•ebatı kesilmiş, harbin ln:trruzu başladı. . rü~tli. 
tılasını şırl<l<'t ve nefretle anmıştır. üçüncü günü bazı italyan şehirleri İnıdltere, Habeşıst~n v~ ~rn_nvud- lngiliz tayyareleri 12 aday1 gene 
Mayıs bombalanmış, bir kurvazörü, bir kaç luk ilhakını Uınıınadıgını bıldırdı. bombaladılar. 

taht.clbahiri batırılmış, lıir itaiyan Hclli i~miııdeki Yunan kruvazör~ H;tler ile Lava! konuştular. Mütea-
Ru ,aY. m~haı·elıe ayıdır. Norve~teki tahklbahiri de Kızıl denizde bir İngiliz meçhul bır tahtelb~hır ~arafındaıı Tı- kıben Hitler _ Pcten ,·e Uitler _ Frar.

~ı'::""k~t ın_kışaf .. etm\ş, ~arvik mütle- balıkçı gemi~iııe teslim olmuştur. Fran- n<'s ada,ıııda torpı!len_dı ve batı;ıldı.. ko mülakatı vuku buldu. Hitlcr . b:ı 
lcrın ~lıne duşnııiştür. sa Almanya ile miitarekey; 22 Haziran H_ar.pten ~oıır~ _Hı:ıd~s~a~a domınyon faaliyoti ile ;·eni tnarnızları için plfın-

' Ayın ılk günlerinde Almanların Faat 18,:lO da, ital;·a ile ıle 24 Razi- status~. verıle_cegı_ bıldırıld_ı._ . 
1
• larını tahakkuk ettirmek ve Fransa i!e 

Ha_ınburg, Bremeıı ve Danimarkara randa imznlamış ve gece saat 1,35 de ~ngılızlcr, ıngıılz somalısmı tah.ıye İspanyayı kendi noktai nazarına çe,•ir-
~ogru asker ~evkiyatı duyulmuştur. A- m~h~semut _kesilmiş, Alm~nyada on Atbler. mek isth·ordu. 
} ın onunda ıse, Almanya, Belçika ve gunluk ş2nlık başlamıştır. Bunun cize- Trnı;ki Mek_sikada ö~dürüldü. 28 Te~rinievvelde italyanlar gece ya 
HoUa~danın tarafgirlik yaptıklarını r;ııe Fransadaki İngiliz SPfar<ıthanesi Karyova muzakere~ıııden .~onr_a, Ro: rı•ı saat 3 t<' n. ~1etaksasa bir nota ve-
ıddıa ıle .. sabah saat üçte bu iki memle- ayrılmıştır. Abluka, Fran,ız sahilleri- manya. cenubi Dobrı~a~a uç vılayeti rerek Yunanistnnın te<ılimini istediler. 
ketle I:uksemburg dublığına saldır- ne de teşmil edilmiştir. İblyan mare- Bulgaristana. teı:k~tmıştır. . Yunanistan notayı reel w ilanı harp et-
~ış._ muttefıkler yardım kararını tat- ş~h Balbo, bir tayyare içhde düşerek Amerika, Ingıltereyc ellı destroyer ti.. 
hık ıle Belçikaya girmişlerdir. Almaiı- yanmıştır. sattı. İngilizler Yunanlılara süratle var-
la~, HoUanduya 10 bin paraşütçü indir Amerika karncci müessesesi, Hitler- İngiltere sterlinin Fransa, Alman- dıma koştular. Giridi iis yaptılar. 1tal-
mı~erdır. En büyiik muharebeler EY- d.en altlığı nişanı geri verıııiştir. ya, ital)·a ve isgal altındaki memleket- Yan tavvarel ,ri sivil Yunan halkını 
vela Belçika topraklarında gözükmü< Müttefikler Nan·iç ve ~orveç top- lerle bazı yerlerde gecmiyeceğini ilan bomba~dımane başlaclı. 
fakat Almanlar, Sedan cephesinden el~ raklarını tahliye ctmişlerd'r. Rus as- etti. 
l>Uyük ordularla ve tank kuvvetler'vle kerleri Litvanya Estonva ve Letonya- Ml8ırda kabine tebeddülü oldu. Yeni 
h:r fcrlakarlığı \'C zayiatı göze al~i·ak yı işgal etmişle;dir. · kabine\'İ Hasan Sabri Paşa kurdu .. 
hucum etmişler, havada. karada şid· Polo.nya, Çekya w Belçika hükii- l\Iısır. -tecavüze uğrarsa harbe girece
detlı muharebele.r olmuş, askeri hata- metlerı ıle askerleri tngillereye taşın- ğiııi bildirdi. 
l~r. nıhayet mağlüLiyeti intaç et•nis- mış, İngiltere kıtııları da geri çekil- Bütiin ihtilftfl:ırı hal için Roman~·a, 
tır. Alman ordusu, Fransa topraklı~- mişlcrclir. Macaristan ve Bulgaristan Viyanı:ya 
rın~ girmiş'. Manş denizine doğru iler- Amerika kahinesinde. lıahriye ve davet edildi. :Vl'.eshur hakem karariyle 
emı_ş, Belçıka kralı ordusunu teslim harbıye nezaretlerine, totaliterler a- Romanva taksim edildi. 
etmış, şimalde Belçikalılara v:ırclıma leyhtan iki zat gelmiştir. K:ım~run. Konıro, Cat, Yeni Kale
~ıd~n İngiliz ve Fransız ord~su fena Rusy:ı, Bas:ırahya ve Bukovinaııın donp ve yeni Herbi :ıdaları müstemle
~azıyetc düşmüştür. ::11ajinova taarruz tahliye•i için Romanvaya :,ir nota ve- keleri general Dögole iltihak ettiler. 
ayın 12 'iıırle başlamıştır: Ho111'nda riyor. Romanya dn bt; teklifi d<ırhal ka- EyJôl 

ikinci teşrin 
Yunan araziHine girmiş olan İtal

yan kuvvetleri ayın devamınca müte
madiyen mağlup olmuş, çek!lmiş, esir 
ve zayiat vermişlerdir . Yunanlıların 
ilerleyişleri devamdadır. 

Japonlar, Çinde bazl hezimete uğra
mışlardır. TuT'a konferansı toplanmış, 
üç gün çalışmıştır. 

Korfu adası açıklarında bir italyan 
destroyeri batırılmış, biri de yanarak 

krııllç.esi iııgiltereye, Belçika kabinesi bul ediyor ve her iki yer Kızılordu ta
~e. Parlamentosu Frnn,aya iltica et- rafıııclan '~ga] ecl:liyor. 
mışlerdir. 

kaçmıştır. · 
Almanya ve ita'ya, Romanya_rn ga- Bu ay içinde ::llussolininin damadı 

ranti vermi~lerdir. Yunanistan, bazı ve italya hariciye nazırı Kont Ciaııo 
T en1muz sııııfları silıih altına almıştır. Bir Al- ile oğullarınııı tayyar2 ile Selaniği 

Oranda İn"iliz doııanm;,. ı ile Fraıı- mun deniznltısı. çocuklarla dolu bir va- bombardıman ettikleri haber verilmiş-
" puru bııtı"mıştır. Çocuklar. kamilen · sız dononması çarpışmış, harp o]n1uş Ç ı.ır. 

ve- Fransız donanmasının iiçte biri in- kurtıırılmıstır. örçil, hava hükimiyeti Ha,·a yıldırım harbi başladıktan bc-
·ı· ı · niıı artık İngilizlere g>eçmekte olduğu- rı· Almaıı taY.\'ar·• ka,,bıııın 2442. clü gı ız.errn eline düşmüôtür. - ' ' 

On dakika süren bir muharebede na dair bir mtsaj neşretmiştir. Fran- ve esir Alman pilotlarının 6000 kişi ol 
Fransızların bir .<ıtffı hat·p gem•sı, sız miistemlekeleri, birer birer geneı·aı cluğu hakkında bir ingiliz tebliği neş-
lıir zırhlı, bir la}yare gem;si, mütead- Döp:ole iltihaka başlam1ştır. r>edilmiştir. 
•lir! destroyerler ,.e tahtell·ahirler ba- D. Göbels, Polonyaııın Alman topra- Atinadaki italrıın elçisi ve Alman-

{ Baıtarafı 3 ncü sahifede) 

Birinciteşrin 
Başvekilimiz Hataya gidip gelmiş, 

gerek Hataydn, gerekse geçtiği yer
lerde büyük sevgiler ve tezahürlerle 
karşılanmı•, bilvesile tetkikler y;tp
mıştır. Milli Şef, yeni Sovyetler ,;e -
!irini kabul etti. 

Tiir ay kadar Ankarada kalan ll1os
korn •efirinıiı vazifesi başına dön -
dü. 

Türkiycde yeni bir nüfus sayımı 
yapıldı. ı 'üfmunıuzun 1.711,883 
fazlasiyle 17.868,901 olarak tesbit 
edildi. 

Cumhuriyet bayramı, bu sene de 
her seneki gibi ~ak parlak bir şekil
de kutlulnndı. 

Ordumuz ;lk defa olarak dört ha
vn generali kazanmıştır. Bunl:ır Şe
fik Caknrnk, Zeki Doğan, Cel'\I ve 
Razi isimlcrindcdir. 

lkinciteşrin 
)lilli Şef İsmet İnönü, Büyük ~!il

let l\lecli:ıini, tarihi Ye miihim bir 
nutuk ile açmıştır. 

A•ker ailelerine yardım kancınu, 
·on şeklini almış"ve :Meclisce kalıul 
edilmiştir. 

10 ikinciteşrin tarihindP Elı.~di Şe
fimiz Atatiirkün ebediyete intikali 
mün:ısebetiyle yurdun her tarnfmda 
Halkcvlerindc ihtifaller yapılmış
tır. 

Maı cşal Fevzi Çakmak, muhtelif 
yerl .. rcle tetkikler yaparak Ankara
ya dönmüştür. Bo~anma davalarında 
rnlh t şebüsünün asliye ır.ahkemele
rind,. yaptlması muvafık görülmüş -
tür. 

Edirnede ·1 n~hir taşmış, bazı zn -
r:ır:nr yapmıştır. Bir çok evler; ve e
lektrik fabrikasını su basmıştır. 

:\lilli Şefinı:z. dil \'e tarih kurumu
nu şereflendirmişlerdir. Türkiye -
Finlaııdi~·a ara. ında bir ticaıl'' an -
lnŞJ112>1 :, apılmış, lstanbulda lıir 

hil olmak üzer 61 siyasi mevkuf knr
şuna .lizilıııiş, Bulgar parlamcnt .. ouıı
da gürült!llii münakaşalar olmuş, neti
cede sulh yolunda çalışma ve bitaraf
lık esası kahul edilmiş ,.e N:ınkinde 
yeni b!r Çin hiikümeti jııponya tara
fından teşkil olunmuştur. 

Birincikanun 

. mtıer, taarruza başlamadan bu hı!r
bın, Alman miUetiniıı bin senelik mu
ka_dd_eratı il~ alakadar olduğunu ~öyle
mıştır. Belçıkada .:>lamuı· ve Libej kr.
l~ler.ı kahram:ınca müdafaalar vernıis
leı:dır. Arın 17 sinde Gamelen çek'İ
m_ış, kuı_nancluyı \"eygand almıştıı'. 
Rtcat, bılhassa ayın yirmisinde başla
mış ve başvekil Re,·no. erksi gün teh 
likeyi itiraf etmiştir. Belçika kral -
teslim oluşu ııl'ın 28 indedı'r A.l •ııııı 

d ı · ı:,_ · man o~ı-u trı ~ımtla ':"".mahsur Fransız in
gı ız une ~rını taz<·ike b 1 • 

T· ar R ' a~ aıı11~tır . _a ruzu uz,·eıt ve papa ;ıe rlün .; 

tırıln'ı~ ve pek çok insan ölmüştur. sıhhi sebeplerden istifade etmiştir. !ar, bu şehirden ayrılmışlardır. İtalyan 
İngiliz lıaşvt>kili Çörçil, avam ka- Amerika, İngiltel'eye 50 destroyer tayyareleri, ~1anastırı bombardıman Şan _ Kay - Şek, japonlar larafın-

marnsıncla bunun sPbeplerini Fransız vermiştir. Hollanda b;ışvekili Deg~r etmiştir. dan Nankinde irnrulaıı kukla hüküme-

el tkarıumu_miyesi şiddetle takbih et ? :· 
er, Amcl'lkara "h· . . mı~

rilm .• A . mu ım sıııarışler ve-
ı., , merıkada halk <I k 

ro yardımın artt 1' • C'mo ra~il~-
başlnmtşlar İn i;~ masını istemeğ~ 
lıir laalfyet lıaşgl red~ de hummalı 

10 M amıstır. 
ayısl.ıı Ce be . 

başvekalete Cör m rl~y.n çekılmiş, 
İden gelmişti ç!Rl. harbwe nazıriığıııa 
b. . r. uzveıt " , l' . 

ılonanınasınııı rnziyeli.ni i ~:ıh ettikten sıhh sehepleren istifa etmiştir. İngiliz kun·etlerinin hücumu kar- tini taııımıyacağ:ıııı, milli Çin kuwet-
sonr:ı İnıdtereııin onuna 'rndar harhı! M:ıcar kıtaları, Transilvanyaya gir- şısında Sidı - Barrani ve Sudan cep- ]erinin sonuna kadar harp ed<'Ceğini 
rlernm .d~ceğini söylemiştir. mişlcrdir. Romanya, Moskova ve Pa- heleriıırle italyanlar ricale başlamış:. bildirmi~tir. 

İngilizler. Tobmktaki ilalyan do- ri< <'lçileriııi geri çağırmıştır. Fransız !ardır. İtalya, başku:-ı1aııdan Badoğliyoyıı 
nalıma illa h!·ıc m "tm"l d' İk' 1 .. kabinesirnle d•P;•şiklikler olmuştur.. İtalyanlar, Arııavudluktaki kuman- Arnavudluğa getirmiştir. Fakat kq-

' u ~ ı~ eı ır. ı mı- k K 1 k . . b' . d 1 •. t · " 1 ğ" ı· kl \' n· n ·1 r'e'·· \'iik italı"ın zırhiısı ·ı 1; k. . .. Rom::ny" ralı arol meme etı terk danlarıııı lıır ırı ar ı sıra c cgış ır- maııuaıı 'e ış ırme e u a ı e .. ı-
~- • ' ·' .' •• •• 

1.,° 1 r lll\<.z~r ile İ.<viçr<'\"e geçmi~tir. Amerika ııa!'- mişlerdir. şi durmamış. kahraman Yunan ordu-
he bır de~tr°f'r 1 kfıaj" ot.,rmuşlnr \e lamrnlosu mecburi askerlik kanunu- İngiliz ve Alman kaqıhklı ha,·a faa- su Premidiyi. llimarayı "" daha lıir 

alara .. ııg'."'. 1 nııs arı_ıı·-_. . . 
11

• • 1111 ka"ıul ~imiştir . Fnsta mareşal re- Iiptleri devam etmi~tir . . . çoh yerleri işgal eylemiştir. 'Bunun ü-
n t~ı .ıııl'.''. · St'.dan ıleı_ı_ ~'.ır:ı~o ... ıı ı- ten hükümetine :mika"! hazırlıyanlar Dünyanın muhtelıf yerlerıııde_kı _Yu- urine Badoğliyo da vazife"inden az-

a kı:sı ta.ırruza gecmı•Lıdıı. tevkif edilnıistir. ıınnlılar, ilalyaya karşı harbe ıştırak ledilmi~tir. 

casus yakalanmıştır. 
Milli Şef, ycııi İran, jııpon ve Fran

sız clçiLrini kabul etmiştir. L'mumi 
şeki_de tenvirat karnrtılm111, lıenziı. 
sarfi; atının tahdidi hakkında bazı 
karariar knbul edilm:~. lstıınlıul. 
lzmit, Kırklareli, Edinı<' örfi idare 
mmtakası ilan edilmiş, Ticarc~ VekL 
'i Ayd·~ mebusu B. '·azmi Topçuoğ
lu ls~ifa etmiş, yerine Ankara me. 
iJu. u R. Mümtaz Ökme!ı tayin olun
mu,tur. Milli Şef, Almanya elçi,,_; 
Fon Papeni kabul etmiş: ir . 

Birincikanun 
0 

l\lilli Şef, siyasal bilgiler okulul'
(ı,,_ kıymetli bir hitabe irad buyur -
mı;,, gençlerden vatanın büyük hiz
mı tlcr yüksek vasıflar beklediğini te
tebarüz ettirmiştir. Örfi ida:·e ü<: ay 
mtıddetle ıızatılr.11ştır. Işık karartıl
masını . tam mu,·affakıyet elde edil
diğinden nchayet verilmiştir Türk -
lngiliz tic:ıret anlaşması imzalan
mıştır. Türkiyeniıı ittifaklarına sada
kat rö•lermcs; karşısında Tı:ymis. 
cTüı kiye knragiiıı dootudur> başlık
! bir 1r nkale neşretmiştir. BaşvekiJ 
ekon<''ıli haftasını bir sö •!evle a~ -
nııs, çok calışrnnm1z lüzumunu i~are'. 
edHek. daha iyi gürler göreceği -
mizc' ,.., emin bu;unduğunu =--UylC'n1iş
tir. 

Sil:vri açıkiarı:ırla Urugvay bandı
ralı hİ!' yelkenli batmış, 300 mü 0 c\·i 
hoğu lmuşl ur. 

Hükumet, nhnıl drıiayısiyl<' nıec
ii•t .,, 49 Milyon l~ral'k tahsisat i•te
miştir. , filli korunma kanununda 
tadilat yupılrnıştır. :\1emleketi'T!izdc 
>iirekli yağ,,,urigrd:ın Edirne, Bur
sa, lzmir nııntakalarıııda ıreyliiplar 
ol:-1u•, ııı:ıhsııı fozla zarar gormü•
tür. 

Büv,ık va+ac.pe:ver. ·amık K~ma -
Ji~ ıno ncu rlogum yılı müııa•cbctir
lp parlak ihtifal yapılmışt:r. 

Benzin tasarrufu mak<adiyle hu
. usi otumobiller kaldırılmış. taksiler 
rift tek numara üzerhdcn isletilmc
ğc b~•lanmıştır. 

C. H. parfüi vilayet kongreı~ri 
t<'pla,-,t•ları yar Imıştır. 

Tütü,.. piya :asının 14 ikincikanuıı
da ;ıcılma .. ı kararlaştıı ıloııştır. 

Saçlarınızı ı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cilc!inize tabii ta· 
ravetini iade etmek İstiyorıanı:z 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun olac.aksınu 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 
Kemeraltı - İzmir 

ır mesaı göııdermis b'' .nus,o ını,e 
nı tav<ive etmi . " ıtaraf kalma•ı
leyhtarl;k artm~;ır. F,akat italrada a
ııe_ nümayişler ol~ mutu;fıkler a!eyhi
~ı• ve Tunus isten~'eıf:\utı Kor,ika, 

Gırııl a:;ıklannıla da hır Fr:ın.m Bir goc>de,Londra üzerinde 185 Al- için Yunanistamı gitmeğe başlamışlar- .Mağliibiyeller ita!yada faşizmi 'ars-
zırhlısı batırılmıstır. • · 1 .... "l .. t" ı ! ıg'ltere e ·kı' bas.,ekili Çember ınışlır. İtaı.~,·tıılaı·, bı'r ~ok kumandan ---------------J\.I· l • ... _ ınnnı~n\·:-n·c:;ıcuşurumuşur. cır. ı ı -ı-ı ·~" - ·' " 

.ı ta ~çı_klarıııcln lıır d~·~ız hnrbı O•- Dtı ;ı;: hm·::ı faa!h-.eti de devam ec- !ayn, ağırca hastalanmış ve ölmüş- ve valileri değiştirmişlerdir. --------- --- -

.Cemberlayn da Mussol' ~şlanmı~t•r. 
saı g" d · . · nıye hır 
lı ve 

0~ ermıştı:. Bu arada İtalyan k~=-
. _apanll1, ıtalyanın h:ırbe .,

1
• ' -

sıne mil mana· t ı k ·' rme
Hollandayı i~a eı ~c~ !eri söylenmişti._ 
ve Fransada üne ~ ıkmıştır. !ngilten:: 
kif ecl!lmişti~ 1hel.j bazı mebuslar tev 
hükümete ait ~ld n~ı tere her hakkın 
nun kabul edil u.gtu_ııu bıldiren lıir ka-
"6 mış ır. Almanı· . - •ına kadar 500 l . aı :•yın 
2~00 tayyare, 2500 t~~k tkle~ ve~·mi.ı. 
dır. R> betmışleı·-

Koııt <'iaıın Arııa 1 • 
memı,ur. lngilV· vRuc luga giclip _...,1_ 
1 · d • d - usvu mu" .. er;n en bir ııetic" " k za,ore-,, mnmıştır 

Haziran · 
JJu a,r içinde yüksek haı· k . . 

Pari•te toplanarak •on vazı,Pf!t· o~ıseyı 
şuyor, 5 Haziranda Almanlar S~m onu
takasında umumi taarruza kalkmış"'ı". ın 
d ar
ır. 

Fransız kabinesi bu defa da i~tif 
ediyor. Pol Reyno tekrar kabineyi ku~ 
ruyor, bu clefa Daladiye kabinede yok
tur. Dögol milli müdafaa ,·ekili mua
,·in!iğinc geliyor. 

U Haziran.. Fransız tayyareleri de 
~erlin! bombardıman etmişlerdir. ~-lu-
arelıe!er kanlı Şekilde geçmiş, Som 

ı:"ııhesı ynrılmış, lngilizler yüzlerce 
\ apurıa kuv,·•t "h· .. d . 
1 d. , c, mu ıınmat gon erm:Ş
er ır. v uzi,·et il . ,. . 
tekrar t 1 o zerıııa harp mecı ı>ı 

. d op anmıştır. Scıı J Marn üze-
rın e son m .. d f · · u a an haltı kurulmuş, .-\i
manlar, Maı !nova karsı rl tek . h • • ._. H rar a. 
rekete ge~mıflerdir. Po! Revno P·ı ._, 
b it ld gını L'Jd' . . ' , rıs.ıı 
oşa ı ~ . ı. ırmış, Amerik:ıdırn 

yardım ıstcmıstır. Ruzvelt c~vabında 
Fransanııı, harbe d<!vamı takdirind~ 
Amerikanın y~rdım edeceğini bildir: 
ıniştir. 15 Hazıranda Almanlar Parise 
girmiştir. Hükumet Bıırrloya nakkdil
m!ştf(. 

Cephe tamamen _bozulmuş, dü~man 
Livona kadar glrmt~. kabine çekılmış, 
m~reşal Peten gelmiş, Almanlardan 
llıUtarek~ istemiştir. . • . 

Almanya, !spanya va · ' 1Y le ~akı 
talebine ~tussolini ile J\IJ ,ıte bu.u~
tuktan ;onra 18 Haziranda cernp ver
riştir. İngiltere ige sonuna kadar h:u·;. 
Je devam kararı vermiştir. Dogol. hu 
p •t' •ansızlal'ln başına geçmış ır. . 

0 
Mütareke müzakerel~ri KoJ:'pıven 

~!"nanında tarihi vagonaa geçmıştı_r .. 
it tansa murahhas hey'eti reisi Hutzır.
~~t Almanlarla buluşmuştur. Fr_ans:z 

~ilııma v~ tap·areler ıle Afrıka~ a 

muş v~ lıır ıtdvan ztrhlm tle bır dest- . ·t'. · • · tür Garp çölünde İngiliz taarruzu haş- Doktor Oreratör 
:ıye~/e ~ir.'.aht.zıı:ahir h:tsaı·~ ı_ı~_rntıl- mı~o: .. ; . .etlrı· birlfi'.i, Romanyayı protes- Anıpl_ada İran ve Af~anist~n ara- lamış, it_alyanlar 40_bin esi~ vermişler:' Da" h"ı o·· ke 

şt · lt.ıl,1 .ın doı.nnnıası. lı.gılız <1'1- t •t · ., ·. sıııda bırlık me\'Zuubahs olmaga baş- dir İııgıliz ordusu ısgal erlılen arazı<·ı' n~ıınıas ... ·· , k ·t . o mı~.ıl. . . . : ' . , ı 
t .;.ını ırıııuncr ,ıcmıs 1 ~· . . .. lngiliz doıı:,ıınıası tarafından on ikıllıımıştır. ıştırdad, Kapuzzo;·u zapt Ye Bardıyayıı· 

12 '.1 ~ 1 ,' 1 ' 1 "r. t~m:ııuz~l} IR .ı~cı ı;ı·nu ııdt b:;mb:ırılıman edilmiştir. 1 Hitlrr, :J.Iünihte nutuk irad ederken muhasara etmişlerdir. . . 
..,·~' 1 '·J 1• h 1mlınılclm't'tıı . 1~tıııkı~.erd.~_. .. B11!gıırlar Dobricava girmişlerdir .. İngiliz tayyar 0 leri, Münihi şiddetle 12 adalarda a~lık son haddıııı bul-
~ 1( TI(!\ '"l( ındtı ·ı 11gı ız l'U'"'\71)l'U l . . 1 

bir h· · ' . ' · " .. · · · ı·anva haricin• nazırı, Berlin ,.e lb- bomba amıştır. muştur. 
mel k:m.ı.e_dc_ .talyanlar~n. ' 11 nı~k'ı~-, mayı ·ziprel e'tmiştir. Bcrlin elçimiz, Fon Papene ziyafet İng;liz fi!o~ıı Adr!raU~ de gir~!ş, 

IZMIR ASKERİ HASTAHANESi 
KULAK, BURUN ve BOCAZ 

HASTALIKLARI MÜTEHASSISI 

tırnıışl~~ az~ı Icrındcn B.ıtı olnnıo, u 1 '"- ı :\Iı,ır kabiıw,;inrle deği~iklikler ol- .-~rmiştir. . . b~ ~m-etle bizım_ denız hulyalarını bus-
Ru :c •0 ~ 1 : . . . .. . . mu~lur. İtalyarlakı fabrıkalar defalarca bom hu tun ortadan. kal'.lırn_ııştır. . Haıtalarını her gün öğleden aonra 

Yelleri ;~ 1~çıııde kaısılıklı hın.ı fa.ılı- ;\Jısır topı-aklımnda ilerle;·eıı ita!- bllrdıman edilmiştir.. . .. . .Tanc:ul:ı m~lt~c.ı 2 ıt:ılran d'.'.11ır.ııltı kabul ve tedavi eder. 

ikinci Beyler sokağı No. (80) 

lir .h uştur. . . . l ! nııı kuvvetleri Sidi _ Barranide tor- .Ylolotof ~rlıne gıtmış, 4 gun y•:rı- mureltcbatı, ıng1lız postahanesıne tc- --------------· unı te Hıtlerın rırnf!'. tınc e yapı- · . '.. .. .. ' k '1 k d.. ·· · .... l · ·l ·rt· İ '!tere ha·dı·sc»i lan b' · t • K (;· - · .1 pıl hatlarına duşmuş ve ha\'a\·a uçıı - 11' 2 gun kalara · ,, o,. ovaya onmu~- ca\UI. c mı~ eı ır. ngı , 
. ·t· ır ıç ımau~, PJJt . ı_ıı:ıo ı e ilfaca- rulmustur. Japon kuvvetleri Hindici- ıür, protestu .etmi~tir. Bilahare italyan de-

~::. ~ı Ibaşve\ılı ~e hJalı~ıclıye nazır~ h'.1" nide J<\·ansızlarla çarpışmışİardır ' BükreşW vcniden Z<'lzele olmuş, lıa- 1 ııizııltıları da Tancadan aynlmışla.ı1-
niza u ıhııımulş •1tr5 ır. 1

11 erııı, ycnı .. hır İngiliz çocuklarını Kanadava ' erli- zı hımtrlarn· ,;chebiyet vermiştir. Hin- dır . l;;ııanya Tancayı ilhak ve Beyne!-
.. nı azır aı ıgı \'e ıu nımaza goı·e · · k ı k" ı t ı ·ı ı · ı · f h t · t' Balkan ı 1 tl . . ·ı·h 1 1 '•türen bir vaııur Atlantikte fıı·tııı:ılı !erce.insan ıteıkta ·a mıs, ·ov ~r or a-,mı e ıc areyı es e mış ır. 

<eve er;nın sı a sız andırı .,_ . . ' . ,_ 1 · t · A 'k ha b g· memek sartiyle cağı gilıi p· .· 1 h. b _ " l>ır hamda hır Alman denızaltısı tara- dan ~a:cbo muş ur. merı a, r e ır _. . . , . . 
cau-1 ri"a . 'tulıa, ıc ckn mat ı um ıraklia· fından torpillenmiş, 83 çocuk boii"ıl- Ruzvelt, yeniden cıımhurreisi .;cç!l-

1 
!Rpa'lyaya yardım edecegını bıldırmış-

~ • )e erı cı mış ır. l · 1 · ı· k ı Ç" ·ı . İd · k· t'. Hitler R · 1· r . d b' muş ur. nıtş, ııgı" ra ı, .orçı "' enı ,[- ıı. 
luk irad' et ayış ag m1~c '~s~n 1~ •. 1:1' nu- General Dögol İngiliz harp gemileri bul etmiş, Lıırnl. Almanlarla konu~- Fransanın Suriye fevkalade komi-

------ ---------
T. İş Bankası 

K üçük tasarruf 
hesapları 
1 9 4 1 eylemiş, fak~'f\'e sut· dı~d~·Tn~ ım.a ııin yardımiyle İıakara hücum etmiş ınak için Parisc gitmiştir. . serliğine tayin edilen Şia~. tayy~res_;y_ 

hak talepleri d•e[m1u a '. ıa ar a \e ve mur.arebe başlamışsa da kan dökül- lngiliz ıhniz tayyareler:,. Ark Ro- le muharebe saha•ında duşerek olmuş- ikramiye planı 
Birl~şik A':n;rl -~ unn:u~tıır: , ,_ memesi için vaz geçilmiştir. piden hareketle_ Taranto lirırnıııncla 3 tür. . . . .. k · d l · 

res'. AmHikn ha:'.
1
_. c~e\letlerı !<0.1;'\ _;\merikııda :l5 bin kişi silah allına Jtalyan zırhlı'ı ıle ı ~-ru~az~rıınu ha- . Hıt!cr bır_nu_tuk ırad ede~ek, mutte- eşı C erı 

Hulüıı bir tk· 1 ıcı)e nazırı Korae çagırılmıştır. sara uğratmış. top yuklu hır gr~ıı~i 1 fiklerın yem surprızlerle karşılaşaca- 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustos, 
Roman,.:ukr~rı eıfçıl~ışt~r-1 t Amerika. Çin hükümetine yen<den batırmış. Çörçil, bu hususta ava'!' 1<a- ğıııı söylemiş, dünyadan altın esasıııı 

3 
ikincite·rin brihle-

nı fc•heclen bir irad.ır~ı · par amen rı- kredi açmıştır. marasında heyaıuıtla lıulunmu~. alkış- kaldıracağım, çalı~ma e.«asıııı kuruca- ~ ılır 
Basar:ıbya ile B e ıı:;ız~lamış~ı~-.. . Roman;-ada bazı İngilizler te,·kif ed•l- lanmıştır. Almanların meşhur Bre- ğını bildirmiştir . . . . rinde yap • · • 

laınamıanııııştır. R~kovın,:nın , ş~,d'. miştir. men vapuru, İngilizler tarafınd~n ~nr Fran•ada Lava! vazıfesındeı; _uzak- _ 7947 ikramıye/erı -
ça_rpışı::ıışlar, tara~ ~enleı :.\i,ı~~ıl_aı Gandi, Hiııclistan umum valisiyle pillenmi~. Arnavud l:jyoıoerlerı. l: u- l~ştırılm_ış, :;erme Fland<en getırı!ıı:ış· . _ _ . 
muş, bır rok k ' e} nden 30 kışı ol- ~örüşmu"ştt'ir ııanistana gönüllü gıtmege ba~lamış, tır. Parıste venı muzakercler ba~la- l adet 2000 lıralık 2000. !ıra 

' ımse vara] t R ·> • ·. • • • ·ıt 3000 manya İngiliz garanti,. . a~mış ır._ .0 - lngiltereye yapılan hava taarruzla- lncı:ilter•, uznk şarkla bir başkunınıı- mıştır. Peten Al_manyanın. ıngı_ ~re a- 3 > ıouo • - .- • 
Ka!asta komUiıi~t am::nı_r.ddetm:ş~ır. rında bir günde 89, diğer bir günde ıle danlık !hdas etmiJıtir. Bu mz}·andn 1:a- le}·hi:ıe _harbe gı;mek teklı~_1erıııı_ ı:ed- 2 • 750 • - 300.-- • 
bıta•ı Çarpışmış, 600 k1.:ıeölR~~e.'.ı.zn- ı:ı3 Alman tayyaresi düşürülmüştür .. r:tnt_ndaki italyıın_harp g~mılcrı, kın- ~~tmış_t~r. Peknın _Afrıkaya çekıkcc- 11 600 

> _ 2ooo.- • 
Romanya kabine · b" muştuı. Almanya: İöpanyayı harbe sokmak cı bır taarruza ııgramı, tır. Abas Lo- gı de so.ılenmektedır. . , 4 • 

neşre~miş \'e Roma sı'. ır beyannamz için bazı fes.2hbüsi.'ı·dc bulunmuştur. •·.~deki 60 bin Fransız tehcir edil- iden hariciye nazı_rlığına_. ~~lıfaksı R • 250 • - 2000.- • 
A!?:1a~ı}:a ve_ italya ~~ 'b1;:1::; d:,ş ~.a~a'.la Üc taraflı 'paktın imzasını mütenkıp nıiş, Siyam \'e H ndi~ini arasını la mu- d'.' ingi_lte~eı~in Aı_ne:ıka '*'.fırlııı:~ne ,a- 35 , ırıo • - 3500.- • 
c~gını 'e nııhver taraf 1. be_ }Uıu;~- japon, Alman ve italyan hariciye na- ha.ıama ba~lamı•tır. ,ın edı!mıştır. Corçıl radyoda ı,aJ~an 1 

80 
• &c> • - 4000.- • ı 

lrn .«stcm. dahHindc b;~1 'ı;~ 1~.ıhdas cd:- zırları t.:•lsi:I: telefonla· birbirini 'teb~ik Romaııyada askerler ter:ıı." edilm'ş. mn!etin<ı hiwp ederek, ıtalyaıı m llt4 I 
0 0 2

o • _ 6000.- > 
yasct. takıp ed•ceğini v u unlem_e ~ı- dnıişlerrlir. llfussoli•ıi, \' _nedik sarayında nutuk tini :J.fossolininin mananz Y r< harbe ;.".0 __ • _ _ _________ _ 

Fransız kabin<'s'. ııı~ban eylem:ştır. Biikr~te miihim şahshetlerden 14 söyiherc:- Yunanistan ,.~ Tarıırıto si.lrilklcdij;:iııi $Öylem'ştir. . .. Tiır:tire ış lıa~k~.ıına para Yatır-
m~clisleri azası ile birli'~~an Ye ayan kişi nezaret altına alınrıiı~tır . Kont mıığ!ıibl;·et!;zrini tevilen itiraf etmiş- Polonya başkumandanı Ritz Sm,g:ı, 
terketmistir. e BordO)'U Cian'ı, B-rlina gitmis ve tekrar Ronıa, tir. R"manya ba~,·ekili Antonesko, Ro Romanyacla nıc,·kuf bulunduğu rn3Jıal- mak~a y.ı•nı2 para bıriktirm's \'e fni2 

Ruzvelt bir söylev vermis ve .. . ya döıınıiiştiir. ' nıadn Mussolini ile konuşup Berline den kaçmı_ştır. . . . . alm111 cılm:~z. arn. zamnndıı ta.ii:ıizi de 
nın, km·vete dayanan. bir i~t'l- ct;:ny::ı- Mısırda 7 bin italyan tevkif edil- geçmiştir. Tlnlg"r kralı Boris, Rerlin- Nuel munasebetıylc ıııgıl_tere kı alt l !Je ıemis 01Ur>11Luz. 
sında bulunduğunu söylemi~t!ra arşı- m!ştir. de Hitlerle konu~muş, fakat Bulg'.!rİ<- pııpa ve _Ruzv~,ıt mühim lıırer n:,tıı , •- _ ~ -----•, 

Japon kabinesi ççkilınis v-e; . B" · "t • tan, Romıınya ve Slovakya ve i\focar«- ırad '.~tnıı•l<'rd.ır. . . t _1 Satılık / 
lıineyi ıır('.ns Kona.ve teşkli eı·İ en.~ k_a- lTJDCl eşrın tanın girmelerine rağmen üçüzlü pakta Bul.gar harıcı.ya nazırı. Bulg.ırı.~_a_ arsa ar 
Ağustos 

· emtştır. Romanyadaki İngiliz aleyhtarlıjh ·?irm~mistir. nın bıtaraflık sı;ı:ıs~tıııclen ayrıı.,, .• D lllusrabey c~·ltL"i civarında kız 
arttı, İngilizler koğuldu. Sefir hadiseyi Kahr;,man 15 Yunanlı, Gaydaro' a- cağını t~krar etmıştır. . ak. 1 . b "-ı~tiMisü kurşıoın<la biri köşerb ol-

_Molotof irarl ettiği bir nutukt· 
Turk - .R'·v~·et siyasetinde bir tebedrl~İ 
o~maılıgını 'öylcmis, topraklarımız iizc 
-,nd n hir tın·y:m~nin uçtuğu v· B · 
turna kadar i~Jdiği iddiasını anl;ttıa-

. ~merika, .iaponyaya tayyare l,on;i
nı ıhrncını ya. ak •tti. 

Alman ajansının l\Iolotofun nutku
nu tahrif ettiği anlaşıldı. 

Büyük Britanya, hür Fransız kuvet-

prnlc>to .;,tti. da•ını lıasnıı:;, Peten Amerikaya hita• Ruzvelt, dünyada genış ·ıs ~11 ;ı.-
. A ·1 k O k ... şı nutkunu ırad e) ~m" mak O>.eru 4 ar a S"'":ıktır. Dobric:ının Bulgarlar Uırafından iş- l>'n bir mc,ai neşretmış, merıKa, ra ·an ca · ':''ı. ' . i. • ~ ~· 

gali tamamlandı. Pas;'fikteki üslerılen bir kısmını iııgi- ve <_lemokrasıııııı ı:;ıuzaf~erdolnıası .1' n ~rsa!ar hırinri ko-do~.'Ian erktıl, li-
çemb"rla,·ıı hn.•talıg'ıııdan dnla_n Pzll'rdeıı alm1Rt ır. lngıltereye h•r tüdu }ar ımın }apı- "'C ıııe uzayan 15 mdre,ık cadde üze-

, · · ' • b'ld" · t · Bu nutl'k An e kabineden ç.-k'Jdi, İden harbi,·e nazırı Fon rapen, kendisine atfedilen r.1;-1- I::ı~agını. 1 .'rınış iL. d'J .' ' .tte·-ı riııcl'dir. Bu cadde, ağaçlaıımış. yolu· 
oldu. 'ıinı bernnatı vapmadığıııı söylcnıış- rı~ıın mılleL.~ce tas\lp e ı _mış, mu - . . 1 k .. • . 

t.'ı·. • · · fikler ceph.;sıııı1e memnuıııyetle kı.rşı- )aınlmır., u, ha\agazı, e e trl.J{ 'e ka-Hitlerle i\ltı'8oliııi Br"nn~rde g•ne 
buluştul::r. Sovyetler hariciye komiserli~i umu- l:ınnıış; mihvcrcil<'r arasında ise ·nd!- r-ı'izasyon tesisatı ikmal edilm'..•Hı-. 

Alman kıtaları, Rumen ordusunu mi katibi B. Sobolcf, kral Borıs t:ıra- · ""i mucip olmuştur. Hü..-uk Kıırdıçalı han 69 • ''l. ya 
talim cttirııı~k üzere Romanyaya gir- fından kabul edilmiştir. Halıeşistmıda başlıyan isya!' h·v-. - müra~:ıal. Telefon: 2904 
diler. Hıidise, Alman~·anın Balkanlar Romarırııda <'ski başvek;lltr de da- k>Çlcri <.-enişlemiştir, 



(SAHiFE 6) ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiimİİİİİCİİİİİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİj~j;:--------:-:-:;:-------7(-A __ N __ A~D-O __ L __ U~):__ ________________________________________________ ~ı....:,:lk~i:nc~i~k~a~n!:!un 1941 Çarşamba iv ATA v;:;:.ş· K 'ı Ruzveltin nutku Alman ·A vusturalya 
bahriye nazırı
nın beyanatı 

Yeni dünya 

-
Karım seni yakalıyorum, 

casussun 
•-...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii l 59 ·~iiiiiiiiiiiiii~~--·· 

Bütün dünyada· de rin tayvareleri 
akisler yapmıştır. 

-.----
Berlin mahafili 

İngiltere Üzerinde mün
f erid faaliyette 

bulundular 

Çantasını nçtı ve pasaportu ile ika- - Hayret mi ettin?. E d • k b • .. k 

Tek gemi kaybetmeden 
kazanılan neticeler. 

met tezkeresini çıkardı. - Tabii değil mi!. n lŞe verece lr SU fit Londra, 31 (A.A.) - Hava ve 
- Buyurunuz efendiler -dedi- görü- - Şu ha1de planı sana anlatayım!. muhafaza etmektedir Dahili emniyet nezaretlerinin tebli- Sidney, 31 (A.A.) - Avusturnlya 

nen göz kılavuz istemez!. Evrakları- Zozo; dışardnn dinliyenler varmış v. Bahriye nazırı, 940 yılında A vustu-
mı tetkik edinlz !. Göreceksiniz ki, ben glbi sesine hafif bir ton verdi ve an- ,Vaşington, :n (A.A.) - Cumhur- gı: 1 el 
bundan iki hafta evvel Hamburgtan _atmağa başladı. reısi .Ruzveltin hususi katibi Örli, ga- Pazartesi' günü rnünferid uçan raya onanmasının başardıklarını 

\ 

Ruzveltin nutkunu se 
vinçle karşıladı 

VİLKİ 
Yardım için Ruzvelti 

senelik mesajını 
bekliyor 

doğrudan doğruya buraya geldim. - Arkadaş -dedi- bu gibi işler ko- zetecıler. t?plantısında demiştir ki: düşman tayyarelerj İngilterenin şar- şöyle anlatmıştır: 
Bu şahid kafi değilse; evimi de ser- nuşulurken dıvarlar da kulağını açar. ..-. ~ısıcumhur, nutkunun hasıl et- kında bir noktaya ve Kent eyaletin- - Bir tek gemi kaybetmeden do- Vaşington, 31 (A.A.) ~ Cumhu~ 

best olarak taharri edebilirsiniz!. Hat- Emin bir yerdeyiz. Fakat tedbirde ku- tıi?ı n~ısl<ırden fevkalade memnundur. d b · yere bornb ı 1 d nanmamız bir düşman kruvazörü, y.etçiler lideri Vilkinin, reisicumhı 
ta üstümü de tırnagımdan baş ucuma 3ur etmiyelim ki takdiri aleyhimize Hıç hır nutuk, bu musahabe kadar e ır . . a ar . atmış .ar ır. üt dd · d t h 
kadar yoklamaklığınıza da müsaade e- Qevirmek fırsnt~nı düşmana bahşet- fazla .cevap alJllamıştır. Gelen mesaj- Hasar hnf ,f • ınsan zayıatı hır kaç m e~ 1 

a tel bahir, destroyer ve Ruzveltin nutku hakkında her han 
di) orum. miyelim !. Ne dernek istediğimi anladın la'r, ~ı~e karşı yüz nutkun lehindedir. kişidir. muhrıp batırmış ve tahrip etmiştir. bir te:ıirde bulunmaktan içtinap etti 

Artist Za:iranın hakkım müdafaa wıbii !. Reısıcurnhur, bugün öğleyin maliye Bundan .başka bir çok ticaret gemisi anlaşılmaktadır.• Bu hal, kendisini 
etmek hususunda gösterdiği metanet - Evet!. Efendimizi dinliyorum! .. nazırı :Morgentav ve İngiliz ticaret Ankara. ı·sıanbul zaptetmış, yüzlerce de topçu ekipı Ruzveltlc ayni fikirde olmadığına d 
hepsini hayrette bırakmıştı. - Pek ala!. Artist arkadaşlar ura- hey: eti. reisi Pördis ile buluşacaktır. hazu-lamıştır. !filet etmez. Ancak, fikrinin tamamı t 

Hakikat tezahür edince, adalet bü- '>ında yaptığım hususi tahkikatta Se- . ~ ~şıngton, 31 (A.A.) - Ayan mec-
tün aydınlığı ile tecelli etti. laniğ.e benimle beraber gelmiş ve isim- !ısının t~emokrat ekseri)~eti ş.efi Allen, mnmınn Ruzveltin fikriyle ayni çerç 

Rene; kemali mahcubiyetle pardon, !eri z ile başlıyan dört artist vardır. Ruzveltın nutku hakk~ııda demiştir ki: Arasında on gün için Berlin mahafilı· veye girmediğine delalet edebilir. 
dedi. - Anaa !. Onlardan birisini mi öl- _ -c: Bu nutuk, takıp etmekte oldu- Ruzveltin, gelecek hafta verece 

Selanik cntelicens servisi mühim bir dtireceğiz?. g~muz hedeflerin parlak bir "tarifi- bir tren ilave edildi. senelik mesajında daha vazıh konuş 
gar işlemişti ve servisin icru kuv- - Hayır!. Cinayet işliYecek de- dır.> Ruzveltı·n nutku ı·çı·n - a·ı k • A · A k 31 cagı zanne ı me tedir. Bu vuzuhu 
'\>etini teşkil eden fümeyi gülünç bir ğiliz ! yanın cumhurıyetçi ekalliyeti şefi n a;a, (A.A) - Bayram mü-
vaziyete düşürmüştü. - Pe.kala !.. Ne olacak? Ostin şöyle demiştir: nascbetıyle 2-1-941 den itibaren An- nefer sö11/üyor? Amerikadan ingiltereye gidecek m 

- Bunlardan birisini ele geçire - .. - c B~ nutuk vasfını pek güzel kara - İstaııbul arasında on gün müd- ::7 himmatın nakli esnasında çıkacak he 
Zozo; bu meyand~·boş kalmadı. lh- ceğiz!.. Ve onu Selani.kten pasaport. goster.en bır nutuktur.> detle sabahları saat 9 da hareket et- hangi bir müşkülata taalluk ettiği tab 

bar; kendisinde korku uyandıracağı suz kaçıracağız. ~azı Vaşington diplomatik mahfil- mek üzere bir tren ilave edilmiştir. ı·naı·ııerenı·n vazı·getı• min olunuyor. 
yerde bilakis zekasını harek"t" getı·ı:·- - Ne vakit? Jerı de şu mütaleadadır: 

0

_. "' " B .[\..\;ısicumhur kii.fıi dercoe<le izah 
di. - Acele etme!.. Yaptığım pliin -c u nutuk manevi bir ilanı harp- L d verdiği takdir.de Vilki de kendisine s 

Müttefiklerin tertip ettikle'.ri tuzak- şudur; tır. Acaba Almanya diplomatik mü- or Halif aks sen ynrdım ed~cektir. " 
lara düşecek kadar gafil olmaclığını Setanik büyük bir şehirdir. Ölen- nas;betJeri kesece~ mi?> Bu mahafilin kanaatine )lüttefiklere yardım komitesi rei 
metanetle isbat etmek istiyordu. !er, doğanlnr ona göre fazladır. Bu Nevyork Taymıs ~unları ynzmali- •• Yayt, Ruzveltle gönderdig-i bir telgra 

Nitekim alınan tedbirlerden mııtta- itibarla plfmımızı mevkii file ko'-· - tadır: A gore Ümidsizmiş!. .J R ı· me .k d J • ıt · ta şunlnn yazıyor: 
sıl hab.;rdar oluyordu ve bu meyanda makta zahmet çekmiv.eceğiz ! . c uzveltin, Ber ın paktının Amcri- rı a a ngı erenın A k 1 şeytan gibi ortalığı karıştırmaktan - İnşan ilah 1.. • k.~ıyı istihdaf ettiğini sarih surette h c meri ·a ıları birleştiriniz. Hiç h 
geri kalmıyordu. - Planım basittir, arkadaşım! Bi- soylemekle, pakt akidleri Almanya, i- arp gayelerini konu- Berlin, 31 (A.A.) - Yarı resmi hir vatnnı~rver s.ize müzahar;~ten kaçı 

- Benim için korkmayın!. Kendi- riniz her gün çıkan ölüleri takip e- taJJ·a ve japoııyanııı muhakkak değil- k kaynaktan bildiriliyor: ma~. Sız, aynı zaman~~ b.ızı~ deme 
nizi korumağa bakın!. Ufak bir hnta decek ve onların hüviyetlı?rini tes - 'ie de pek muhtemel olarak düsman ol- şaca 1 Beri in siyasi mahfillerinin fikritıe rı;~ı hakk~~da be~le~ı~ımız ımanı. Y 
hepinizi tuzağa düşürebilir. Onun için bitle meşgul olacaksınız. Her halde <luklarını söylemiştir.> " Londra,31 (A.A.) - Deyli Tel- göre, Amerika reisicumhurunun (0- ~~~en_ ~une.tıe~dı~dınız ;e ,.A~eı:ık 
daima müteyakkız ve metin olun!. ölenleHn meyanında genç ve güzel G~ne Nevyork Taymis gazeti?::ıi, A- graf gazetesi, Lord Jialifaksın, Ame- cak başı mwmhabesi), kendisinin, dün- . rd/s~ık~lı h.akkdında )en~. u~.ıdl 

D
. d D ek k. ı h. d b. k b 1 kt B k m11rıka eşrafından bir rok k. ı · k d ya sh•aseti etrafında şimd1°'-"" kad"r ·ı 'e .nız. ıze ) ar ım edecegımızı g ıyor u. em ı a ey ın e yapı- ır ız u unaca · ır. u ızı, gece - '" ... ım:::e erm r.. a a sefirlik vazifesine başlamak rı· s.u.':'1.au··g·u·· m··t 1 . 1 d .J""'f kı'' dı e rurla vadediyoruz.> 

lan takibat umurunda bile değildi!. leyin memurlarımız vasıtasiyle me - İngiltereye mümkün biltün yardımın uzer V . 'd' · A . u a e.ı ar an ar ı e-
Entelicens servis reisi Zaira ile bey- zarlıktan çalacağız ve ilaçlarla, saç- yapılması icin _Ruzvelte gönderdikleri . . e aşın~ona ~ı. ı~ce _. merıka ğildir. Ruzvelt, nutkunda bariz hata- =Ooı=---

hude yere vaktini zayi ederken d:lber lannı, kaşlarını kaçıracağımız artis- telgra.fları babı:-; mevzuu yaparak di- zımamdarlarıyle gorilşecegı başlıca lnr yapmış ve siyasi bitaraflık noksan- Hı•tJer 
'Zozo yıldırım silratiyle tertibat alı- tin şekline koyacağız. Eşkalj ben. yor k~: . . meselelerin İngiltere harp gayeleri lığını izam eylemiştir. 
yordu. zettikten sonra her iş kolaylaşacak ~Eger bır felaket neticesi İngiltere olduğunu yazıyor. İngilizler bir 'a" Amerika reisicumhurunun yaptığı 

Arkadaşlarına şöyle diyordu; tır. . m~glOp ~l~ı~sıı, muvakkat bir sulh il- haftadan beri bu ~eyahatle meşgu{ hakaretler. Berlinde bir nevi asabivet B. 
- Onları öyle vartalara düşürece- !kı numarah casusun benz; sarar- mıd ede~ılırız. O zaman Amerika dur- dürler B". d b • ame neş d"l tezahürleri olarak telakki edilmekte- ır beyanname neşrett 

ğim ki, öyle karanlık uçurumlara atn- dı. madan sılahlanacaktır. Çünkü istikbal k . · 11 e e) ann re 
1 

C'- diı·. Buna sebep <le; ingilt<!renin içinde 
cağım ki, ne:ve uğradıklarını bilernive.- - Böyle şey olur mu acanım? için sulh yoktur. Bu sebeple bir çok ce tır. bulunduğu üınidsiz vaziyetten mesul 
cekler. Frölıİ_vnın kolay kolay ele n\·u- Zozo hiddetle ayağa kalktı; vergile~ n}ınacaktı_r. Biz.im güzel de- x olduğunu Amerikanın gittikçe anla-
ca düşecek bir kuş olmadığını isbat e- - Ne demek istiyorsun? ~okr~sımı~, zarurı o~arak totaliter re- mııkta bulunmasıdır. 
deceğim. Yeter ki sizden ümid ettiğ:m - Bu bir barbarlıktır; insaniyete Jıme ınkılap edecektır. o zaman, her Batırılan vapurlar Nutkun dayandığı hatalı noktalar 
gayreti ve şecaati göreyim!.. mugayir bir harekettir! sahada mücadeleye mecbur kalacağız. ıırnsındn, umumiyet itibariyle şu ci-

0 ynğmurlu ve soğuk gecede bar- - Sebebi? D.aha kötn. bir vaziyet<! gir.eceğiz .. İn- Londra, 31 (A.A.) _ 23 kanunu- betler nazarı dikkati celbetmektecliı': 
dan son!a evine avdet etmiş ve sabaha - .. Cünk~ bi: insan öldükten ~on- ~ı~ter.e faşızn1 boyundur~~una girıııc~, evvelclen hafta sonuna kadar Al-

1 
- Nasyonal sosyalizmin, dünya 

karşı bır casusu karşısına almıştı ra dunya ışlerıyle alfikas.ını kesmiş ıkı ~phede harp edecegız. Böyle bır . ~ hakimiyetini istediği, 
Dilber Zozo planını bile hazırlan;ış- olur. Hayatta olanlar bir ö1ü ile meŞ- vaziyetin _!lleydana gelmesine mani o- ~anların 32849 t.o?ılatolu~ 15. lngi- 2 - Hitlerin, Amerikaya marruz 

tı. gul olmak, ebedi ikametgahına te- l~cak y.egane kuvvet, bugün ingiltere- lız ve 10471 tonılatoluk ilç bıtaraf etmek niyetinde olduğu hakkındaki 
- Arkadaşım -dedi- mütfofiklerin cavüz etmek insanlığın kabul edemi- dır.> vapur batırdıkları tesbit edilmiştir. hurafeler. Ruzvelt, bu hurafeleri tıeyid 

mukabil casus teşkilatı 14 Frölayn, yeceği abes bir harekettir. Vahşile- Toro~to, (Kanadada) 31 (A.A.) - Almanlar batırılan bu vapurların için Ilitlerin bir nutkunu değiştirmiş-
ya ölü veyahud diri olarak ele geçir - rin bile yapamadıkları bir iştir. Pat- Ruzveltin nu~ku burada, İngiltereye 39924 t .1 ~t 1 k olduğunu .1 ~ t tir. 
mek istiyor. Değil mi?. ron; ölülere hürmet Hizırn. Ben onu yapılan maddı yardım diktatörleri yen : 1 .

0111 
a 

0 
u 

1 
an e - Almanya - İtalya ittifakını İtalyar. 

- Evet efendim!.. b:liyorum. Sonra da kanunen ceza- meğe kafi gelmezse, Amerikanın di- m.ş erdı. milleti nazarında gözden düşürmek 
- Bu itibarla biz; Frölaynı ölü o- •ı büyüktür bu işin!.. ğer. ka~'i te?birl.e~ alacağı hakkında için Ruzvelt tarafından yapılan te-

Jarak kendil€-rine teslim edeceğiz. Bu 1ki numaralı casusun bakışları ; s~rıh hır vaıd gıbı telakki edilmekte- YUNANiSTAN . INGILTERE şcbbfüı, Çörçilinki gibi bir saygısız-
suretle takibatı durdurmuş olacağız. o anda korku ve ıztırapla dolu idi. dır. lık hareketi, boş ve isabetsizce teşep-

- Allah Allah bu nasıl iştir pnt- Zozo ise hiddet dolu nazarını mu- .. Londra, !11 (A.A.) - Gazeteler, b;r Atina, 31 (A.A) - Başvekil gene- büs telakki edilmektedir. 
ron ?. ha tabının üzerine dikti ve bağırdı. gun -evvel mütalea Yürütemediklerin- : al Metaksas ve İngiliz elçisi Paler R . lf . . A 

Zozonun kafasında doğan bu düşün- - Hey gidi ahmak hey; senin bu den Ruz,:eltin n~.tk.unu bugün tef~ir İngiltere ile Yunanü•tan arasında küi u:-ve. 
111 maks~~ı, Berlın sıyası 

ce ~uhatabı~ı. hayrett~ bırakmışt!. knda: aptal ve korkak olacnğını hiç e~mek~~ırler. Butiın gazeteler, A1n~ tilr :münasebetleri hakkında bir an_ nıahfılle:ınC<! Ç?~ ıyı anlaşılmıştıı·. 
Dılber artıstın dudaklarında cauıyn- tabının etmiyordum rıka. reısıc~~~urunun nutkundan ı-nem ]aşma imzalamışlardır. Amerıka Re •sıcumhuru, mevr:ml 

ne bir tebessüm belirdi. _ Devanı edectk _ nunıyetlennı ızhar eylemektedirler. olmıyan bir tehlikeyi milletine telkin 
Bern, 31 (A.A.) - Liyon radvosu - 1 etmek istemekte ye nrzu.;;u hilafına 

Ço .. RÇ/L Jn2"ı•Jı•z Ruzveltin nutkunu tefsir ederek,· bu- SUVEYŞ KANALI H SSELERI 
ld

. Amerikan milletini İngiltere tarnfın-
~un ta~min edi ıği ~adar ehemmiyet- L · b T -Ba4tarafı ı nci Sahifede- lı oldugunu, Ruzveltın nutkunda kuv- ız on, 31 (A.A.) - rabluc.taki dan sebebiyet verilen, fakat İngilte-

aralarında görünce kendisini ş:ddet- fayyareJerİ vetin resmi uslUbu aştığını söylemiş ve ahval sebebiyle Süveyş kanalı hisse re aleyhine neticeleneceği şimdiden 
le alkışlamış, teftiş gezisinde Ba~ve- bu nutkun dünyada heyecanlı tefsir- senedleri 12 bin franktan 16500 fran. mukarrer bulunan bir harbe sürük-

lere yol açacağını bildirmiştir. ga yükselmiştir. Bu yükseliş günde !emeğe çalışmaktadır.> 
kHi takip eylemiştir. ltfaiye terni7- f h ·· •• d Bal, :31. (A.A.). - Bajler Nahrihten 500 frank nisbetinde devam etmek-
leme ve yıkama ekipleri de, halkı~. e?a ava yuzun en gazetesının Berlın muhabiri, Alman ted· ---x•---

. faahyette bulunmad l matbuatının, Ruz,•eltin ingiltereye ır. AMERiKANIN LIZBON ELÇiSi 
tezahüratına iştirak etmişlerd;r. Bu l ar• yardım meselesi hakkında ihtar mahi- x 
bina, şimdi bir harab-0 halindedir. Londra, 31 (A.A.) - Resmen biı- yetinde olan neşriyatını kestiğini bil· Al h 1 Lizbon, 31 (A.A) - Amerikanın 
Guild Hom, çok meşhur ve tarihi bir dlrildiğine göre, kıt'ada hilküm 1'Ü- dirmek~ ve. şö~le <len:ekt.edir : . man a vacı arı Vişi büyük elçisi amiral Lihi Taskalu-

ren fena R.artlan dolayısiyle tngı·ıı·z cBerlın sıyası mahfılle-rinde endışe 8 f 1 · h"f d ya kruvazörü ile Lizbona gelmiştir. 
b·nadır Ü . h. b. b ek ··k~t ' - "' tara ı ncı sa ı e e -

· · zerınc ıç ır omba düş- bombardıman tayyareleri mutad fa- \~re<; su u mevcuddur. Almanla~, ribe muvaffak olmuş ve insan oğlunun r ' 
mem'cıs d · d b şımdı tekrar Avrupanın cenubı ı:ıarkı· eıı·nd"n k d . et eseri"" . . FRA 

1:t e e, cıvarın a yanan ir ki- aliyette buldnmamışlardır. · b'lh B l · '! • "' çı an mc enıy "rının NSIZCA DERS 
ı· ı! · k l l ı sıne:. 1 assa u garıstana ç?vrılmış- tahribi hususundakı· kudrete yeni bi ıs nın ıvı cım ariy e tutuşmuştur. x;--:..-- lerdıı. Alman matbuatı, Berlın _ sof- vesika ·ı: , . . . r Şimdiye kadar bir çok talebe ye-

Rüzg
• d t il ti • '-'a ;arasında diplomatı·k ·· b tın 1 ave e~ lemıştır.> 1 ar an a eş s ra e yayılmıs ve J t •dd t)• .J munase a Deyli T-"l f . r· tit t irmit ve selıihiyetlj b!r zat, eh -

Sveç e Şı e ı de,·am ettiğini yazmaktad 1 ,v '"gra yazı)O:. 
itfaiye işe başlayınca bütün sarayı ---x ır ar. cEger naziler bunu bızı korkutmak ven şartlarla ve muvaffakıyetli me-

Von Brovçiçde 
O rduya gönderdiği bi 
mesaj da "Almanya için 
A llahla beraber ileri 

" diyor. 

. Berliıı, 31 (A.A) - Hitler, bug 
bıı beyanname neşretmiştir. Bu b 
yannamesinde, müteveffa İngili 
başvekili Çember laynin, fabrikatö 
olduğu için harp istediğini ve Alma 
yanın bundan kaçındığını ve bund 
sonra Almanyanın muzaffer olunc 
ya kadnr harbe devam edeceği 
kaydeylemiştir. 

Bertin, 31 (A.A) - Mareşal V 
n.rovçiç, kara ordulnnna, mareşal g 
rıng hava kuvvetlerine ve amir 
Roder de deniz kuvvetlerine hitabe 
birer mesaj neşretmişlerdir. 1 

Mareşal Von Brovçiç: · 
cAlmanya için Allahla berab 

ileri> cümlesiyle mesajını bitirme 
tedir. 

AN A DOLU 
......................... 

Sahibi n Bq mubarriri 
HAYDA R R0ŞT0 ÖKTEM 

Umumt Neşriyat MüdQrG 
HAMDİ :NÜZHET ÇANÇAR 

Ah • 6 Aylıfı 800 one. Yanıtı 1400 1ır. 
Yabancı memleketlere 27 lira alevler içinde bulmuştur. Bir çok v ki f ümidiyle yapıyorlarsa aldanıyorlar todlarla Fransızca dersi vermek te-

meşhur adamların nutuklar irad e'-'- SOgU ar ransada B.u kbizl ilm dünyadan Hitler ve ese~leri- dir. • 
" .nı a c ırmak hususundaki azmımizi 

led.kleri büyük ziyafet salonunun Münakalat aksadı k~vvetlendirmektedir. Lonclra, mede- Talip olanların yazı it leri müdür- Jdarehaneı ikinci Bewler tokak 
tavanı çökmüştür. Meşhur adamların 1914 Yılındakine nıyet davasında ı'IOn taşını feda et- lüiümüzde (5) rumuzuna müraca-

1 

heykellerinin bir kısmı tanınmaz bir Londra, 3l (A.A.) - Bir Belçıka mekle şeref duyacaktır.> atları. 
hale gelmiş, bir kısmı da clü:<en sıva benzemektedir. ajansına! gdörke! Alllman işgalinde bulu- Deyli .Meyi yazıyor : ·------- - -----• Gündelik Takvim 

.• na~. yer er e ı yo arın çoğu kapalıdır. cHitlcr, istilaya mukaddime teşkil :----DIS TABiBi --- -
ve taş pnrçalariylc kırılmıştır. . Stokhol~, 31 (-t\.A) -:-- lsveçte , Brukscl - Ram~r. de"'!iryol u bunlar etmek U7...ere ingiliz şehirlerinin böyle 1359 Zilhicce 3 

Evvelki g~ce Siti üzerine vaki hü- bılh~ssa ~ımalde ~ıddetlı soğuklar arasındadır. Bu ıkı şehır arasında eski yakılıp ~·ık ı lmaııını söylemiştir.> • C D ) EVKAT 
cum, orta derecedeki Alman tayya- hükum sürmektedır. Hidede derece yol açıktır. ---x:--- evat ag"' ı r~ler;yle yapılmış, fakat atılan bom- sıfırın altında ( 43) e düşmüştür. So- Brüksel - Anvers elektrikli tren yolu B R k ! . D. 

b 
ğuklarm önümuzdeki günlerde daha iki yerde bozuktur. Köprüler de yıkıl- ay uzveltin son nut U Hastalarını her 1rün aabahtan ,, Sabah. .· 7, 26 Ak•am·. 

alar bakımından bu taarruzlanrı en ·ad ted· k ı • " T 

! . D. 

16,?0 
18 28 f:ı etleneceği sanılmaktadır. Bloltc- mış vaziyet ır. Mont ile Brüksel ara- •h • ·ı ~ fama kadar kinci beyler soka- 1, Ôgw le ·12 17 Yatsı : 

şiddetlisi olmuştur. de derece sıfırın altında 41 dir. Bu sında gilnde anca~ 4 tren işlemekte ve mı Verct er g.ında 65 numaralı muayenehane - · ' 
Taarruz nisbeten mahdud bir ma- ani soğuk, 1913-14 senelerindeki so- ve yolcuların söylediklerine göre tren- -Battarafı ı nci Sahifede- JıındP. kabul eder. Telefon : 3055 lkiadi : 14 37 lmaak : 5,38 

halleye tahsis edilmiş, hedef göze- ğukları hatırlatmaktadır. O zaman ler. büyilk teEhhUrlerle gidip gelmek- japonya ile mihvercilere ilanı harp p- ,..,. _______ ..;;; ___ ....;;-.:..;~ 
tilmeksizin bomba atılmıştır. üç has- derece 5o ye kadar düşmüş idi. t-<?dır. -eden adam, diye tavsif etmektedir. ~ f • 
tahane hasara uğramıştır. Ölenler Londra, 31 (A.A) - Berlin Ruz- zmır p'lmuk mensucatı Türk Anonim şirketinin 
ve yaralananlar azdır. Bu ha taha· YUGOSLAVYADA VAZIYET Kızılordunun harp velttn nutku hakkında sükutu ~uha- K t b • 
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kabiliyetinin arttıg"rını yazmaktn, çok müsamahalı davranmış!an'ıı. . E 85 818.-T" k t ·ı h 90 916.-
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tan sonra Çin ordusunun teknik kucl- bulunan Alman ve İtalyan gemileri C 
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rctinin artn1akta olduğunu ı'laAv ·~ et· İngilizlerin eliıre geçerse; Amerika 1 b Hf' 1 ( b 85 749.-~ b·t f i ğ t u mt er a rikada teslim beher topun aa t•• fiatı'dı·r. Beh•r 
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