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BASILMIŞTIR 

Yerinde bir karar. 
Ankara, 21 (Telefonla) - Aakere gidenlerin 

Ziraat bankasına olan borçları, kayıdaız §artsız 
tecil olunacaktır. 

Hükumetin bu husustaki kararı, alakadarlara 
bildirilmek üzeredir. 30 ncu yd Neşredilmiyen yazılar geri verilmez l 
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T Ürk iye, Her ihtimale Karşı Hazı dır. 
Çelikten bir hale gibi duran Trakyamıza çarpacak herhangi 

bir kuvvet, hudud boyunda kırılacaktır. 
l(afalarını k~ayaya 1.:arpmak istiyenler hunu deneyebilirler. 

Radyo gazetesi dün akşamki neşriyatında, muhtemel bazı askeri 
hareketler etrafında, memleketimizin vaziyefini şu çok güzel fikir ve 
hakikatleri~ i4=ad~ ~tmi~tir: 

Hükumetimiz öteden beri bütün ihtı.mallere kanı Türk ordusunun 
büyük kısmını Trakya ve havalisinde toplamış, gelmesi muhtemel bu
lunan bütün tehlikelere karşı lazım gelen tedbirlPri almıştır. Türk 
milletinin karakterini, Türk askerinin muhariplik kudretı"ni, geçen 

harpte bizimle döğüşmüş, bizimle dost veya düşman olmuş bütün mil
letler pekala bilirler. Çelikten bir kale gib~ duran Trakyamıza çarpa
cak her hangi bir kuvvet, hudud boyunda kırılmağa mahkumdur. Bü
tün dünya, bunu böyle bilmelidir. Umumi harpte tam dört sene 8 
cephede döğüşmüş olan bu milletin, tek cephede ne harikalar yarata
cağını düşünm,..k lazımdır. Kafalal'ını kayaya çarpmak iatiyen ve ken
dilerinde bu cesareti bulanlar, bunu deneyeb:lirler .. 

Mihver şefleı-i Ruzvelt-Amerika 
--------------------------.---görüştü 1 er. ve Demokrasi 

HAMDİNÜZHETÇANÇAR -
Reisin vazifeye başlarken 

Mihverin iki tefi iki gün evvel ye- d•"" • t k 
niden görüştü. ver ıgı nu u . 

Bu defaki mülakat evvelkilerden 
de daha esrarengiz olmuttur. Eski-
den hiç olmazsa mülakatı vukuun - Ruzvelt, Bulgar kralına 
dan evvel haber alırdık, bu defa ar- J • ... J d • 
tık hu uaulü d,. kaldırdılar. Tıpkı ua mesaj gonuer l. 
tecavüzlerinde olduğu 1ıibi naaıl ev
vel tecavüz ediyorlar; sonra haber 
veriyorJaraa, timdi de evvela görüşü. 
Yer, aonra ,·lan ediyorlar. 

M\hver devletlerinde muhavere 
nıevzularını ilan etmek ve hatta res
nıi tebliğlerinde olsun görü~ülen nok
taların esasını zikretmek adet olma
dığı için bermutat ne görüttüklerfoi 
kinue bilmiyor. Bu defa da her za
tnanki gibi herkes kendi noktai naza
rına göre b~r tahmin yapacaktır. 

Sofya, 21 (A.A. - Öğrenildiğine gö
re Ruzveltin hususi mümessili Dona
van, bugün hariciye nazırı Popofla gö
rüştükten sonra Başvekil Filof tara
fından kabul edilecektir. Donavanın 
bu ziyaretleri ne maksatla yaptığı ifşa 
edilmemekte ise de Ruzvelt tarafından 
Kral Borise hususi bir mektubu hamil 
olduğu söylenmektedir. İyi haber alan 
mahfiller, Ruzveltin Balkanlarla irti
bat tesis etmek ve Balkanlar hakkında 
doğrudan doğruya malılmat almak is-

-Devamı 3 ncü sahifede-

-

B. Ruzvelt 
Evvela turaaını dütünebiliriz ki, 

tnihver devlet adamları bugüne ka -
dar -Hiç bir zaman - boşu boıuna 
hU.hirlerinin ayağına gidip aelmedi
let hemen her görüşmelerini bek • 
lerı.:ıedik bir ıahada beklenmedik bir 
hareket takip etti. 1 

TlYtlUın 1-- püya~asnl 

Satılan tütün 18,S 
milyoµ kilodur. 

Ancak bu defa umumi vaziyetle
l'ine ba.karak hükmedilebilir ki, 
tnih'Ver tefleri ilk defa olarak yeni 
hil" taarruz planı kurmak için değrl, 
fakat içine düttükleri çıkmazdan 
kurtulmak ve belki de derdleşmek 
ic;in toplandılar. Kimbilir, mülakat
laı-tna verdikleri esrarlı mahiyetin 
lte hatta mülakattan b!r saat evvel-

ki tekziplerin aeb~hini belki de bu Amerikan firmalaı ı bazı teşebbüslerde bulundu· 
noktada aramak lazımdır. U •• • ' 

. Filhak.i.ka mih~erc~~r~ vaziyeti lar. CUZa tutun satmamalıdır. Çeşme mıntakası 
hıç de gulpenbesı degı ldır. 1940 se- d d •• •• ··ı k l" 
nesi zarfında taaruz üzerine taarruz a uşunu me azımdır. 
Yapnıış, zaferden zafere koşmuş 0 : 

1 

Tütün piyasasında satışlar devam rekabet başlamıştır. Şimdi bilhassa 3 
lan ~lm~nya it ~u ta~rruzun en kat'ı etmek~~dir .. Dün akşama kadar bütün ve 4 üncü kalite tütünler üz~rinde faz
~uıhıy«:tıne, yanı lngı!ter~ taarruzu- Eg: b~l~esın~e satılaı:ı~ tütün miktarı la satışlar yapılmaktadır. Şimdi küçük 

a gelınce Manı aahılle~ınde şapa 18,o mıl}on kıl?Y.a bahg olmuştur. Sa- alıcılar piyasadan mübayaat yapmak
~turmua, o zamandan ben bocalama- tışlar, harnretiıdır. Söylendiğine göre tadırlar 
8'a ~aşlamıttır: lngiliz deniz hakimi- bazı mıntakalarda alıcılar arasında bir -Devamı 3 ncü ııahifede--
Yetıne karşı b r ıey yapamamış. İn • 
Rifo: sahillerine ayak basarak Lon · 
drada muhaaımlarına şartlarını dik
te ettirt"mem;§ olan Almanya bugün 
her tarafından çevrilmiş olan Avru
Panın içinde mü,külattan müşküla • 
la ko§mAkta, ufuklarda belirmeğe 
haı1lar gibi olan akibetini i.c!z ve ze
hu'l bekl(?mektedı·r. 

İddia edilebilir ki, İtalyanın harbe 
lu2uli müdahalesi Almanyaya hiç 
d~ urur getirmemiştir. Di.kkat edi -
n~~; İtalya hai°be müdahalP ettiği f ~nd~n beri Almanya hiç bir taraf ta 
Rıç l-ı r yeni zaft"r kazanamamıştır. 
h oma:ıya İ§galini Al:na~yanın zafer 
anesıne kaydetmek biraz güç oba 

~erb~tir, bunu takdir edebilmek için d: 'bıçare Balkan memleketinin için
"':r:· 0caladığı korkunç ve karanlık ..:rete bir göz atmak kilid·r. 
nı;o g::ie.n devlet reisi iktidar mevkii
dığ1 <ı:~edcn çok zaman evvel yaz · 
mi ha .. «llt~a.nı» iaimli kitabında umu
Juk Al.:len bahaederken İ.rnparator
nıanlı i~ttYaeının Avusturya ile, Os
riatan Jle ~!lr~torluğu ile v,. Bulga -
yük bir it httafak etmiş olmasını bü • 
Onun- idd8: •hat olarak mütalea eder. 

··d ıa.aına KÖre kendi varlıkla
rını mu afaadan i.ci b"IA • 
tutunabilrn k · . z, ı akıa ayakta e ıçın Al 
venetine müft h· tnanyanın mua-
ınüttefikler Alm:n ır olan bu tufeyli 

b. b • Yanın umumi har
ı kay etmesıne en eıaalı a ·ıı d 

biri olmu,Jard1r. nu er en 
Dün Hci devlet reisinin ıne h 1 b · 

noktadaki mülakatlarına aiJ u d ır 
taf •ıA d' ) k . , ra yo 

sı atını m er tn gayrı ıhtiyari B 
Hitlerin bu iddialarını hatırladık. 
filhakı:ka Almanya bu defa da kork: 
tuğuna uğramış, kendisine kelimenin 
tam manaaiyle tufeyli VP. müttefik 
bulmuıtur. 

İtalya kendi davasını kendiıi hal
letmeğe Vf'! bu •uret)P. Almanyanın 
yanında müsavi haklar ve müsavi za

-Devamı 2 nci Sahifede-

Hindiçinide 

Fransızların ka
zandığı galebe 

Siyam donanması 
mahvoldu. 

Tokyo, 21 (A.A.) - Domei ajansı
nın istihbarına göre, Fransız Hindiçi
nisinde La Ussada bulunan Fransız 
kuvv.etleri, Heri.emiş bulunan Siyam 
kuvvetlerini Fransız Hindiçinisi top
raklnrından dışarı atmışlardır. Aym 
18 inde Kamboç civarında şiddetli mu
harebeler olmuştur. ' 

Vişi, 21 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: ı 

Uzak şarkta La Mors Kide kruvazö
riyle 13 parçadan ibaret Fransız de
niz cüzütamı, bir muharebe neticesin
de Siyam donanmasını tamamen ~ah- 1 
rip etmişlerdi:. Bunlar üç yeni torp!
do \'e zırhlı 2 sahil muhafaza gemisin
den mürekkepti. Fransızlar insanca ' 
ve maddi hiç bir zarara uğra~adan bu 
mühim rnuvaffakıyeti kazanmışlardır. 
Harp, çok güç olmuştur. Çünkü Siyam 
donanmasının demfrli bulunduğu Jii
manın önünde ani bir baskın hücumu
na mani olacak tabii manialar, bir 
tı.kım adacıklar vardı. Buna rağmen 
Siyam donanması, tamamen imha edil
miştir. 

Bir bina ansızın çöktü. 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Baye

zidde belediyece istimlak olunan bir 
bina yıktırılırken ansızın çökmüş ve 
ankaz altında kalan üç işçi yarala
narak hastahaneye kaldırılmıştır. 

Fransada 

Peten-Laval 
anlaşması. 

Dahili, . har~ci siyaset 
değişmiyecek. 

-
MareıaJ Peten 

Bern, 21 (A.A.) - Peten - Lavb.l 
görüşmesi münasebetiyle La Suisse ga
zetesi, Fransız milletinin Mareşale iti
mad ettiğini ve vakti gelince devlat rei
sinin beyanatta bulunacağını yazmak
tadır. 

-Devamı 4 ncü .. hilede -

Raduo gazetesinden 
u:www ... 

Almanyanın Ro-
1 manyadaki son 

tahşidatı 

Seianiğe doğru hareket 
yapılabiJir mi? 

Almanların ne kadar 
kuvvetleri var, ne ka
dar getirebilirler, vazi-

yet ne Olabı"/ı·r.? Romanya aabık hariciye nazırı Gafenkonun Berlini ziyareti 
int:ha larından 

RADYO GAZETESiNDEN : Berlin , 21 (A. R d Suikastın sebep 
Almanların , Romanyadaki tahşi- A. ) - A!man Omanya 8 leri tahkik edil-

datı ve buraya sevkiyatı hakkında resmi ajansına mektedir. 
gelen haberlere bakılacak olursa , Bükreşten verilen Sofya, 21 (A. 
gelen kuvvetler Tuna boylarına ve bir habere göre, Bı·r çok Alman A.) - Bu sabah-
Romanyanın içine sevkedilmektedir. Romanya dahi- ki . gazetelere 
Köstence ve Şimali Dobricadaki kuv- Jiye nazırı ge- o•• ıdu•• ru•• ıdu•• • göre, komünist-
tır. Burada kuvvetler 4-5 tümeni bul- 1 p t · 1 d h 
vetler de bir miktar daha artırılmış- nker~ t·f· e rotmvı~et~ - er en ve mu a • 

t B o ıs ı a e ış ır lif demir muha -muş ur. u haberlere göre, Alman - .. . · 
lar, İtalyanlara yardım etmek için Bukreş mevk1 ko fızlardan milrek. 
1-1,5 ay içinde Bulgaristan üzerin. mutanı geneul Komünistler ve muhalif kep gayri mem -
den Selaniğe geçeceklerdir. P?~eskunun ~a- Demir muhafızlar. nun unsurlar, dün 

- Devamı 4 üncü ıahifede _ hılıye nezaretıne Romanyada cjddi r ...... getirileceği söy - bir hükumet dar-

ı 
' lenmektedir. BiR HOKOMET DARBESi HA· ~~ide teı~~~~ = 

Beyanname A.~ükreş,io~~·~~ ZIRLADILAR MOSADEMELER muşlardll". Sof -
ya dahiliye neza - ' ya matbuatı , hü-

Bulgarlar diyorlar ki: reti tarafından O L D U . kfimet darbesinin 
neşredilen bir tebliğde deniliyor ki rejim ve Almanlar aleyhine tevcih 

Bize dokunmasınlar. 18-19 kanunusani gecesi, bir Al - edildiğini ve Bükreşte ve bütün mem-

Belgrad, 21 (A.A.) - Röyter a -
janaı bildiriyor: 

cBulgarutana dokunmayınız! » 
ba,lığı altında mülga Bulgar parti
leri tarafından netred:len beyanna
me bütün Yu~oılavyada büyük ala
ka uyandırmıttır. Yugoslav gaze
teleri, bu beyannameyi haşmakale
lerinde tebarüz ettirmişlerdir. Res

mi mahfillerde bu beyannamenin ı 
rnuhteviyatı hakkında hiç bir müta
lea yürütülmiyoraa da yarı resmi 
ınahfiller Bulgariatanın sulh yolun
da v-:- bitaraflıktan ayrılmamasını 
tavaiye ettiklerinı: bildirmektedir • 
ler. 

~'*~Mlll'lie+EW ...... mıl:!WWl.w&.11111 

iŞARETLER: 

Hayret!. 

Mektuplar nereıore 
uıdıuor? 

Ankaraya gidecek zarf
ların Çıplak istasyonun

da ne işi vardır ki?. 
Dün Bayındırın Canlı köyünden 

şu mektubu aldık: 
İzmir - Ödemiş hattı arasındaki 

man subayı yabancı milliyette bir leket dahilinde bir çok müsademe
adam tarafından tabanca kurşunu ler olduğunu ve bir çok Almanla -
ile öldürülmüştür. Katil kaçmağa te- rın öldürüldüğünü bildirmekte -
şebbils etmişse de yakalanmıştır. dir. Halen Romanya ile bütün mu -
Alman subayı, aldığı yaraların te- habere ve muvasala irtibatı kesil -
siriyle derhal ölmüştür. Hükfimet miştir. Alınan ıSon haberlere göre 
gayet şiddetli tedbirler almıstır. Dev&mı 4 üncü aahifede -

1nıiliz askerleri ile beraber harbeden Sudanlı askerler 

Arnavutlukta: Libgada: 
Batırllan ltalyan 

denizaltısı 
Tobruk Üzerine 

harekat 
posta i§leri bozukluğuna aid olmak Yen j 
üzere a.şaiıdaki ıikayetimin gaze • 

muvaffakiyetler var Dün sabah başh,dı. 
tenize dercini rica ederim. 

Poata merke2ri olmıyan yerlerde, 
posta itlerinin iataayon tefleri tara
fından idare edildiği malUındur. 

Fakat yalnız onların alakatı ile iı 
bitmez ki: 

-Devamı 4 ne& aahifede -

iki /ta/yan tayyaresi 
daha <füşürüldü. 

Atina, 21 (A.A.) - Dün akşam 
neşredilen 86 numaralı tebliğ: 

Muvaffakıyetle neticelenen mev -
-Devamı 3 ncü aahifede-

Sudandaki muvaf fakı
yetin askeri kıymeti. 
Londra, 21 (A.A.) - Sudan hu -

dudunda Kassala mevkiinin İngiliz 
kuvvetleri tarafından işgali, faik 

-Devamı 3 ncii aahifede-



SAHiFE '( Z ) ... 
' (ANADOtUl 22 ikinci kanun 1941 Çarşamba 

Bulgaristan, Romanya vaziyetini efkarlarını hazırlamak için bütün mil- I vı· aA e he 1 
dikkatle tak'p etm ktedir. Romanya cadele ağırlığını ve İngiliz tazyikinin --ı -_ 
hacl'seleri, Bulgaristanda derin bir te- İtalya ürerine yüklendiğini yazmakta Kısa • Halk Ditror ki 
sir uyandı mıştır. ve Almanyanın, işgal ettiği sahalarda- .> 
Mülga iya ı par- ı 1 ki ganimetlerden mo::l:....-::..._""=<1-=Ql9•""",....'""2Jwıı=•aJU· r b ad y • 

tile: na~ınn ne~ Radyo Gazetesinden ltalyaya da h.issc * Yerlcıc tüküren 19 kişi, beledi- ~ 1 1 Kesilmemesi lazım 
redılen bır b yen- ayırmasını ıste- ye zabıtasınca cezalandırılmıştır. 
namede Bulrr. ri tanın . ulh siyasetinde mektedirler. Bütün bu meselelerin A- * hkendcnın ticaret odasından gelen ağaçlar. 
de\•amı . .)dd t': bir lisanla istenilmi:::- merikanın lngiltereye yardımından şehrmiiz ticaret odasına gelen bir Fı·a mtı• a be komı·syo •. :Menemenin gmiralem \'(! DeğirmeJl· 
tir. Beyann1me, Yugosla,yacla da iyi evvel, mücadeleyi nihayetlendirmek mektupta 1skenderunda deniz ve U dere köyleri vaktiyle arıcılıkla tanın· 
karşılanmıstıı. Amerika hükumeti mü- için mülakata mevzu teşkil ettiği tah- kara yollariyle yapılacak tahmil ve 1 mış ve bu yüzden zengin olmuş yerle· 
messilinin Sofyaya gelmesi, Amerika- min olunmaktadır. tahliye i !eriyle meşgul olmak iize- bazı kararla verdi. rimizclendi. 
nın Bnlkan m seleLri ile, normal ve AMERiKA - Al,MANY.A re mühim bir şirketin teşekkiil et - Otuz yıl sonra bu hayata tekrar kıı-
s!yasi mtime ·ııc- Bulgaristan -Romanya Am~rik~ efkarı mek üzere. olduğu bildiriln.1iştir. Vilayet Fiat mürakabe komisyonu, 1 birer komisyon te~kil edilmesi, buğday vuşmak için büyük çalışmalar sarft?-
rınden başka vası- umumıyesınde Al-ı * Maıdın mebu u B. Alı Rıza Le- dün öğleden evvel l\Iıntaka Ticaret mü- ihtiyacını bu komisyonun tesbit ~tme- dilmeğ başlanmı~tır. Halbuki 0 civnı· 
talarla da n!:lkadar manya aleyhtarlı~ vent Ankaraya, Konya mebrn;u B . dürlüğüncle Vali B. Fuad Tuksal'm s! kararla~t~rılm1.ştır. ~u korr_ııs~on, orman!, rındaki (Rasıralı çam) ağM· 
olmak fal d'ğini }aponya-Mihverci/er ğının arttığı, San Ali RıBz TSürhel Manisayn. t

1
zmirbme- reisliğinde toplanmış, İzmir merkezi- 1~prak ofısı. lz~ır şubesınden ıht~~·nç 1 !arı ke ilip odun ve kömür y:ıpılm:ık· 

göstermektedir. Fran:;e$koda Al· busu n. · e ime Yunus stnn ula mıktarm~~akı b~ıgda~ı satın al~ak uze- , tadır. Bu ağaçlar arının muhtaç oldu· 
JAPONYA ı·c man konsolo:-lu- gitmişlerdir. ne ve kazalara bağlı nahiye ve köyler re blr m~me~sı_l tayın edcccktır. Satış (,'1.ı maddeyi vermektedir. 

l'EXI ·l'o:!ZAM: A d k · B h ğunclaki bayrağm * Belediyenin yeni yıl biidcesinin halkının buğday ihtiyaçlarının temini- koopeı:a~ıfl~rı?ın bu.luncl~kları ye:ler- Ancılığın famamiyle inkişaf edebil· 
Japon Hariciye vrupa a l U ran indirilmesiyle :-a- hazırlanmasına başlanmıştır. Yeni ııi konuşmuştur. de Ofısın ıhtıynç n~sbet.ınc!e bug<lar mesini temin için bu ağaçların kesil· 

nazırı bugün mec- bit olmuştur. Al'· bi.ıdce şubat ayı içinde belediyı> en - Toplantıya Toprak mah:,;ulleri ofisi satışını bu kooperatıflerın ıdare etme- mesine müsaade olunmamasını alfık:.ı· 
li te irad ettiği Mı"hvercı·ler mu""la"'kat• manya, bunu pro- cümenine Vi>rilecek Ye belediye mec- müdürü D. ~vat ve Tarım satış koo- si muvafık görülmüştür. Tarım satış clar m, kamlardan diler ve valvarırıZ· 
nutukta. japonya- ı. tc to _tmi"tir. A- li 'nin n'san toplantı devresinde mec. pcratifleri umum müdürü B. Muhip kooperatifleri umum müdürü B. :.\fo- Emiralemİi 
nın Üçler paktına ır. ·r'ka da teessür- liste müzaker(' ve kabul edilecektir. Öz\'iğit ele iştil'ak eylemişliı-. hip Özyiğit bunun mümkün olduğunu ZiıJa Okkalıorjlıc 
bağlılıl:'lnı bildir- R J k. . t rini bildirmekle *--- İzmir şehri ile kazalar merkezinin söylemiştir. 1 .,l.--- · 
miş, japonya ile omangaua l vazıge b"raber. bayrağı A .. k .. • ihtiyacı için Toprak mahsulleri ofisi- Vilayet; ne şekilde hareket edilece- ı 
Almanya \C İtalyanın emelleri arasın- indiren iki Amerikan bahriyelisi, der- tatur muzesı nin evvelce 140 ton iken şimdi ayda ğini bir tamimle kaymakamlıklara ve 
da fark olmadığını, japonyanın Uzak hal serbest bırakılmıştır. Alman gaze- 132 ton buğday tanzim satışı yaptığı nahiye müdürlüklerine bildirecektir. j 
şarkta, Mihvercilerin de Avrupada ye- teleri, hadiseyi .ele alarak Amerika)a • hazırJıgv I malUmclıır. Köy ve nahiyelerd~ oturan Buğdayların, köylü eline geçinceye 

ihver şefleri 
örüştüler •• ni nizam kurmak i diklerini söyle- hücum etmektedirler ve mevzuu daha halkın bir kısmı, ihtiyacı olan un Ye kadar mutava:::.sıtlar eline geçmemesi 

mi"tir. Bu nutuk, Ruzveltin geçenlerde genişleterek Amerikanın mihverciler~ Üç lznlİr müzesi de · · buğday stok etmekte, bir kısmı ise. ih· \'e bu suretle fiatin yükselmemesi için 
verdiği nutka cevap telakki cdilmekl€- karşı olan siya~tini ş.iddetle tenkid ıyı tiyacının bir miktarını temin eylemek- tedbir alınmıştır. 
dir. Ruzvelt, o nutkunda mihvercilcrc eylemektedirler. Hfı.dise 1914 de Al- bir şekil alacak. le \'e mütclıakinin de teminini islemek- ~ahiyelerde teşkil edilecek komis- ferlerlc yer almağa muktedir, keneli 

-~a~tArnfı 1 ne' Sahifede-

hücum etmisti ve japon hariciye nazı- man aleyhtarlığı havnsının esmeğe ,.. .. .. . . tedi~·· . yonlar, ilk i~ oiarak aylık ihtiyaç mik- kendine yeter, hiç bir tarafın muave· 
rının o zaman cevap vereceği SÖ) len- basladı~~ zamanları hatırlatmaktadır. Kulturp.arkta vucuda getır.ılen nebn- Şım<lıye kadar 9 kazamızclan vuku tarını te bit edecek ve vilayete bildire- netine ihtiyaç hissetmez b"r mütte • 
mişti. Nazır, bilahare nutkunu rnerlise O vakit de aleyhtarlık o dereceyi buL u.~ bahçe ı, halkın ve. talet>;mn JX!k çok bulan müracaatlerdc nahire ve köyler- cektir. fik de~ il, bilakis Almanyanın sırtııı· 
bırakmıştır. Mihver tesanüdünden ha- muştu 1 i, bir kaç Alman, Amerikalılar alakasırıı çekmek~edır. l ur~umuzıın ele oturan halk için Toprak ofisinin Ifasaıl mevsiminde ih,~iyaç tekrar da ba tan başa kanseı·leşmeğe mü&· 
raretle hah etmesinin sebebi de budur. tarnfından linç edilmiştir. O zaman bu her t:ır~frnda ye.tı:en muhtelıf ~:hat- buğday satması ist:mmiştir. Köylüler tedkik edilecek ve Ofisin buğdav tat· teid bir kanbur olduğunu pek çabu1' 

A l'Rı'PADA GIDA BUHRANI: tezahürler. Amerikanın harbe iştiraki- la:.ın ~um.?ncJ.erın~ ~urada g~111~ek ekserbi <>vlerinde ekmek pişiren im;an- zim satışına ona göre veche veriıec"k göstermiştir. Ve bu kanbur gün geç· 
Fransanın işgal edilmis ve edilme- ne amil olmuşlardı. mumk~ndur. Hatta gol ':e . ba~k Klar lar ?ldııklarınd:ın Toprak 0[is, köy ve tir. tikçe büyümekte, komşusunun sırtı· 

miş klsımlarında yi.}ecek buhranı var- PRANSADA v~tzlYET: <l.a ~~lışc;n .nebatlnı· ela chkılmış ve Ye- nahıy<?lerdeki halk i~in h~?day ve~·e- T!CUZ f:f('JıIJ..:K /Şl: nı çök~rtecek kadar ağırla~makt11• 
dır. Bu hal, Alman işgali altındaki bü- Peten - Lava! anlaşmasından sonra, tıst~~.ıl~ıştır. .. . . cek~ . .?~lar. da bunu _koy <le~ı.rmenlerın- Toprak mahsulleri ofisi tarafından dır. 
tün memleketlerde, hatta zürai mem- Fran. a~ın Al manyaya karşı olan si- Kult1:1rpark, daha ~gu~el .te~y.n: edıl- ~~ ogutcbılec_:~lerdı_;. Bu ıtı?arla. köy_ hazırlanan ucuz ekmek niimunelerinin Almanya b"r gün gelip bu knnbut' 
lcket olarak tanınan Hollanda ve Da- ya:setinde henüz bir tebeddül sezileme- mektcdır. Bu :ıene I• ua~a ıştır.ık ed:- lulere un degıl, hugday \'erılme:-ı ka- Ankarada alakadarlara gönderildiğin~ yüzün en kendisinin çökeceğinde" 
nimarkada bile vardır. miştir. Bilakis bu siyasetin, eski vazi- cek v-<: Fu,arı~ zıy~ıret eylıyecekler~ l\Iu- rarl~:~tıı:~ım~:'t.~r. · . yazmıf!tık. Hah.er alrlığımıza göre An- bihak m endi§e etse yeridir . 

.Müteha ıslara göre, gıda bakımın- \'ette devam edeceği hakkında beyanat naka}n.t ~ e.k.ıletı vası!a}arındn her yıl Du~ku goru.şmcle.:<1: .. nahıye ,~el'- ~arada bu ekmeklerin lfibornfuvm· tnh Hiç bir resmi tebliğ ve tefsire btı; 
dan Avrupa, h rpten e'\vcl ancak ken- vardır. oldugu gıbı gene ~n~ılat yapılaca~tır. k~zlcrınde nahıye mucluru. varsa Zıra- lılleri yapılmaktadır. Ayrıca İstanbul cet k lmakgızın son zamanlardeJcı 
di kendisine )der bir hnlda idi. Sulh Pet nin Lavalla barışmasına sebeb, A.> rıca Fuar mevsımınde Fuard~kı pa- at memuru. Tarım satış kooperatifi da Ofisin Y-e.'i! k(jy i~ta yonunda d. hadise erin rP.visi pekiı.la gösteriyor 
içinde \'aziyet böyl~ olabilir. Fakat l:ıazı P. ris gazetelerinin. Alman telk!ni viyonlarda ç~ışanlardan .ver~ı aran- memuru ve köy muhtnrının iştirnkiyle tecriibcl~r yapılmıştır. 'd, mil ver şeflerinin dünkü m\.ilP • 
milyonlarca kişinin askere gitme:;\ ve altında Vişi hükumeti aleyhine nesri- man;ası. reklamhı.:dan resım ı:s\:.n~~- katlar nın en esaslı mevzuunu İt"-'' 
harp halleri, istihsalptı azaltmıştır. En yat yapmaları \'e mevzu olarak ela Al. mc ı hu u unda~bır kanun kabu u ıçın 1 R /j\\ v~ 11 ıa yaya yard:m meselesi teşkil etmişt.~r· 
başta amil, harp ve onun tabii tas:rle- man - Vişi anlaşmazlığını ele almaları- d~ Ankarada alakadar makamlar nez- A O ti:~ '()' lf'le c§l İtalya mihver davasını zafere go • 
ridir. Berlin ve Vişiden yapılan dır. Pet€n. hu neşriyata nihayet V€r- rlmde t:?~ebbu;lerde,ht!lunnlnıuştur. ~ i?) tUrmek için değil, fakat ayakta tıı • 
bc-yanatta. yi)ecek nok:sanının munha- mek için Lavalln barışmıştır. Fakat l:ıu A'f'J_lT,ORK MlJZf,,Sl:. ..~ .. . 1 ~O!'!"Z"""!"O"""M_ı __________ tunnbi1 ınek için yardıma muhtaçtır· 

r, n, İngiliz nbloka.-sından ileri geldi- barışma. Almanyaya ~arşı olnn Fran- Bır~.ncı ko:doı~<la At~turk. ko:;;__ku~~n BUGÜNKÜ PROGRAM ~ Façist devlet .ıdamlannın ağzınd.11 
gi bild:rilmiştir. Fakat Londra şu üç sız politikasının değişe~ğin .. delalet ~Atat;ırk mil7..e$I> hal:ne ıfragı ıçıu ..,.00 program, 8.03 ajans haberle- 8 :\ 1~· :Ô K. ihtişam v~ kudreti mübaleğalı b•' 
ct>rnbı vermektedir: etmez. Almanya, şimdi, Lavalın kabi- BelecLy<'ce sa!ın nlınclıgını ve hazırlık- ri, 8.18 ıııüzik: hafif program (Pi), ~~3 ~ .. ~~n~~zlı 18 ~~ tantan;:ı ile temin ve ıtra edilmiş olıııt 

ı - Fran adaki iase maddelerinin neye alınması için tazyikler yapmak- lara lıa.Jandıgını Y<~~mıştık. _ . $.45 !1.00 ev kad ını _ yemek listesi, 470 iizünı tarım 82 İtalya bugün Arnavudlukda saJJ.eı!1' 
b'r kı mı, Almanya) a nakledilmiştir. tadır. Fransa bu tazyike ne kadar mu- • Buraya koı~mnk uzere pek çok tar - 12.30 program, 12.33 miizik: halk ii 25 36 maktl\. Garp Trablusunda felaket: 

2 - Harpte..ı vvelki Fran a. birik· kavem"t "'decektir, edemediği takdir- hı 'e kıymetlı . . e~erler bulunmu~ttır. türküleri, 12.50 ajan~ haberleri. i~~ !1
.· l J~·~~~~io ten felakete koşmı:.kta, Şarki ,Afrı· 

tısadi kül tR kil .ediyordu. Halbuki de, ne pprıcaktır; i~te. günün eh0 mmi- Bunların tn~ı'ııfı devam etmekteclır. 13.05 miizik: ş:ukılnr. 1~~.20 / 1·1.00 15 23 
kada bocalamakta ve nihnyct Mnt'e 

b. b d ttç jz lfll' ~ıtJZE'S/ k 11!1 A ksc ki bank. 2:3 2!) • Fran a şimdi jggal edilmiş ve edilme- yelli ır2\·zularından ıri u ur. u .. . ,J ~ ıt. , .,. : • .. . müzi : radyo salon orke trası (Vio- 167 s. Siileymım 26 :n 75 Nostromda kendi mevcudiyet dav.P 
miş-0larnk iki' ayrılmıştır. RO:ltANYADA VAZIYET: K.uıturpnrk.~akı .cCç lzmır 11.rnzesı> lonist ı:'ecip Aşkın idnre"indc). 6 f b •)- '.>r. sınım"dafcnederniyecekbirva7.iyet .) ı ı ı- l k gın hal ~ E--na an. "'" -v 3 - Harı> dolayısiyle miinnkale bo- Romanyadan gelen haberler, burun ren.ı .cs".r e.r ı ave ıy e ço · .zen · ~ 18.00 program, 18.03 müzik: caz - 21 '.J.l t~ bulunmaktadır. 

b'I t 1 t b 1 Pi GJ p · Paci - _,. z1,1lmuş her \a ıtalar aznlmı~ tahrip bir jsyan hareketinin haşlnclığıııı ı · ge ırı mış ır. aıır ( ). 18.:JQ konu~ma (dı<ı poli- 40 Rıza ihracat :~ 2 :rn Almanya mihver da"asını za.fe•j· 
cdilmiş,tir. ·' dirmekteclir. lzı~irtle ç.ok eski tarih!erd? kul!:mı_1- tika hadi<ıc·lcri), 18.45 c;ortık :;:.ıati. 30 Ş. Rcncllyo l n l ~ götürmek için değil; faka.t bu tufc)' 1 

Bu amiller , diğer bir"ni de ilave et- Hab ri <'VV('la Sofyn v<>rmiş. !'lonr.ı mış lıır çok yaralar, fotogr~fıl:er .'.e g,ı- 19.li'i müzik: çocuklar için, ı n.:rn c; 'ecnti Börekçi :~~ı 33 müttef'kinı'n hiç olmn:ua ayakta cı~· 
mok lazımdır· ['am istihsal rag-ında 2 d'- k ki t ·a t .. 1 ·d·· \etkıymctlıeserlereldeedılmıştıı.Bu- njan~ haberleri. 1fl.4ö müzik: fa~ıı :rabilm sini temin etmek için ke11d•· 

. . "' ıger ,yna ·ar en e mı::- eı ıı. 1 k~k·t t ·f· . k ·met- h • · 20 ı- d milyon Fransız Almanyada esir bulun- . · . -: . . . tınan ınes u a m asnı 1 'e . ı) . ey etı. · o ra yo gazetesi 20.45 2423 sine y rdıma mecburdur. 
1 makta ve orad~. Almanya hesabına is- ~:~:anın. halıhazır ıdaresı~ı ı. tı~daf lenrlirilmesi mevzun üzcl'inde hır hev - miizik: radyo saz hcy'oti _ s::ı'z eı<er- 215115 ltnlynya yardım etmek demek Jı. • 

. tihsalde çalıştırılmaktadır. Şurnsını ettıgı anlaşılmaktadır. darbcı hilkume- _t mesgul olmaktadır. lcri, 21.JO konuşma. 21,2:> müzik: _ _ manyn için yarın en esaslı cepheler' 
tasrih edelim ki: Abluka olmasa bile, ti hazırlıyanların. bazı halk tabakala- ıı krışma Ve semailer. 21.45 müzik· 2l7 fi:rn de en kudretli hasmı i.le boy ölçii~~ 
Frnnsa, di,ğ~r amillerin te."iri ile iktı- rının yardımını gören muhalif demir ZABIT ADA ~i~·aseticumhur bandosu (şef: !htm~ No. 7 16 ceği 7 man elinde buhındurm'-'' 
sadi müşklilata uğrı,> acaktır. İngiliz muhafızlar olduğu bildirilmektedir. ---· -·- ·-· _ ·-· --- hu nçeı·)' 22.:rn ajans ha berlcı i N o. 8 20 hnyati menfaati ikti2aı:ından ol.!\" 

bl k .. d k~ ı A e 22 ..15 ıniizik: dans müzilrı' (Pi ) ' k t · d b" k f d et· 
~ik~n~n\.;;~~fı:C:ğ~~t~=~~~~:İeri~e~ EsahclnfDemir mudhabfızllar/:asınd~-bir Esrarcılık: ~ 23.2fi 23.30 yarınki progı~~m Ye l~a~ ~o. 1~ ~r ~~~ed :enkJrn veırişt;,'~:an~: icİ" 
ne A)manyaya gidecektir. mu n ~~et me,·cu u .un ugu m~ um- Vevzipaşa bulvarında l\I ehmed og- panı;;, ~ o. yok meselenin en can alacak, hatta eıı 

IIülasa, yiyecek me elesi. mühim ne- dur. Dıger taraftan hır Alman bınba- ltı U:aklı Cemal Şengcııcin iizc: in - <' t~CtR / 1 feci noktası burasıdır. 
tic !er doğurmak istidadındadır. ışı 1 da ölmüştür. Bu ::.uikasdi tertip de birbllçuk kiloyn yakın esr.ll" lıtı - Islahhane deresinde ' K ~ K. s Almanya bunu yapacaktır ve y11t'' 

11/Hl.E•RC/l.ER MÜLAKATI: ede.ıılerı'n, a·.·nı' darı...~ı· hu··ku~mctı' hıızıı- !unmuş ve adliyeye verilmistir. Bu ISL l\ır B -1 6 ')- 8 - m burd Nitek" S'r.'lr0 ' 
" - - t b d f ' ıx: mühim ··rar kaçakçılığı üzerinde AHAT ÇOK iYi OLDU 11 ,5 ı. . og ıı .. o Y':a:~n.J:;dig~i :;· «üphesi': d~h~ d' 
Hitler - ~ıı:~ s.?1.i.ni miılfı.ka ı, ~~· .e ı. al lıyan tısilerden olup olmad ı ğı malum tnhkikatn devam edilmektedir. • 6 6 Şerif Remzi 9 1i 2;; göndereceği hava kuvvetleriyle yııt'' 

~ k.~dnrl gurul~ulu ~;k.f~~~u~~~.ı~~d~ değildir. Fakat Almanlar, h !' hal<l<ı Ağaç ke~mek knvgası: Belediye, Karantinada Bölge San'ut ~~i ~fkoi~>~li~~~~eıu 6 75 "' mağn başlamı§tır bile .. 
'~uıne u~:C~~~ışn~·rivnt ı yapılırdı B:ı çok şiddetli tedbirler almışlardır. Men menin Emiralem nahi,fC'sine okulu arkasındaki J:slahhnne deresiıı i, 168 .H. A. Üıgiir g 12 

Anc k bunu yaparken hiç çüpbt 
ul ·f - . ·0'1aAkatş h"em nn,sızın 0'ımu.· 

1 

Dahili'-·e , ekili :ızledilmiştir. Alman lıağlı Bo ·.lan kö~ 'mele Mehmcd To-ı bhet1?n ~em:rli IJiiyük bir kanalizai..Yon 9 siz kendi .. artlarını d"' du"nkü' mütlt' 
< e a ıse m • • .) . 1 . k - k 1 t mak a ın., ıfrag etm· t' B "h" . . . 105 'u~ef Gabay 6 7 50 y .. 

hem gizli konuşulmuştur. ajansı. Alman asker ve 7.abıt erın~ ·ar- puz. ça!llagacı e me < ::~ ası . . 2:-l 00 ...... ış. ır.. ~mu ım ış ıı;t~ '"! ( n :M:. H. Nazı; 7 GO J 4 fı'kine enpoze etmekten hali kaloıı' 
H 'k' tebliğ de noktai ııaz·1r muta- şı tanmmi.iden harekette bulu nacakla- me-;elc&'lnden kavga ct'tıgı İ:-~~:111 . O lıı .ı ~cı ı fedılmıştır. 41 t ı· f . ll 50 l -o }.acakhr. Filhakika artık meydn11V 

b k ~r ıd ı n silah arkad~şlıiı hava,.,ın- rın ölüm cezasma mahkum edilecekli!- Sen eri bı<;akla ..:ol kolundan ve bog- • Iarhum Mi tat paşa. İzmir valiliği '37 A veç a/kkcsç~ 7 . ~ i.> rniisavj haklara, müsavi kuvvetlti 
da abı~s~t~~ktedir. ltalvan ve 'Aı~an ı·ini bildirmiştir. Bu suikasdlerhı. Al- ründen yaralamıştır. Suçlu, tutul - z~~~~~~da n.ölg~ San'at okulunu in~a · · c 1 

ap an 
8 

malik iki müttefik yoktur, biri yı~ 
gaazn ... :'llerı· harı'cincleki tef<ıirler tek manva ve Yeni nizam lehine Romanya- muştur e. ıı. ~gı vakıt cıvar semt halkı. bır '>7""'ıl veku"n dım eden, diğeri yardıma muhtl" 

"'~ · ' • d ı ld - b' ·· E k' d" l k· sn·rısınck "'tl'"l' l • t .. ft· k. · - .) noktada söylece toplanmaktadır: da propagan.aa.r yapı ıgı ır gune s 1 ~şmanı ·. . · ı d ·. J '.'s.ıoan\Jeeıcı <t.ıev-11J7871 diinkü ·ekfın olan iki devlet vardır. , 
• lülak~t. İtalvanın feci vaziyeti kar- tesadüf ctm<>sı. dıkkat~ şayandır. Çor~kkapıcla Alı caddesınde Alı ~r en ıçıne pıslık. akan. bu dere.nın ka- J Stefani ajnnsı dünkü mülakt\ 

d Al : nın daha "eniş ölçüde Demir muhafızlar efi bu propagan- Tntlıgoz, aralaıı açık olan Ahnıed l ~tı!masını ı.stemışlerdı. O vakıttenbc_l 1206 J2 kQ aıd resmi teblig-i verirken ik" rnih"t,. 
şı ın a man)a • • "" · h ttA ~I 'f -ı 'Mustafa · t et rı bır tiirlü 1 l b ·· l • .u. ve n J • 
yar~lımıkiçi!1.~~{s~iliı~~~~-iy~t~lyn;~ 7~~: t~~;ııd~·~~ıi~ ~;i~ıVa:urı~ ~:~~~zt~~~~ ~~şu,.; tutuı~,~~~u~~·ıne aarruz - ~im j~. Hele~~~~ ~:!Ftir~ ~~hç~t ~~;.ı ZAH1RE: t~!i~iil~irh:u::ıob:tk:~n!a;;ıd;·eet~~:e~~ 
ya ı. as ekrı. ı uht•a tır ;;.unu ve vıkılması lazım geldiğini RÖ\'- Sarhoşluk: trafından tamamlanmıştır. t K. S. K. c; nı' tc.mı"n edı'yordu. Bundan soıı .. < 
yıftır Ta vıyeye m • ç · n ,, t' cl 188 . k ~·· Bel !' . 11 Ç. Nohu 9 25 

1taİyan gazeteleri vapbkları ne!!ri- !emişti. Bütün bu hadiseler, Romlaln~:a- 1 Karan ~nla Ba h ncSı so ·aktaT .... c~ - Jer de°~sıt):ece,~ <kiered~lıv~rtı.ndatnl b~dzı .>B·er- 144 B. Pı\muk 63 7ö bt.:ylr bir mutabakattan biz. fil? ştıPt 
ti h Al •an;n yardımını te- da vazh"tin ne kadar karışık o c u~ıı- eymnn og u ur an agın ve - 1 . ı ım a e ı mış ır. erı e <'- 40 ton p. çekirdek 6 he utrr.iyeceğiz. Çünkü ort:da art~ 

ya_ a ~m k ~n~.d kendi umumi nıı göst":!rmektedir. fik oğlu 'Pevfik Düzgcn :::a .. rho~ ola - edıye, burailan Eşrefpaşaya kadar 29 50 30 müsavi hak ve müs1lvi kuvvetle~; 
mm e me ' m e rak nara attıklarından tııtulmu-:lar - uzanacak beton ve as falt bü\·ük bir \'ol 250 Ç. smmın malik iki müttefik kalmamış, b1 

dır. y~ptıracak, bu '-'Olun van t:.ı.raf1nd:1°da d' · d htll' Pasif korunma tec
rübeleri 

1 ianbul, 21 (Tel;fonla) - Pasif 
korunma tecı·tibeleri. burada gele -
cek hafta içinde yapılacaktır. 

Mısır a Zelzele 
Kahire 21 (A.A.) - Ra athanP 

rliin aat' fi,28 de zelzele kaydetmig_ 
t'r. Zelzele merkezi Kahircn·n 4600 
kilometrt> şimali şarks'inde ve mer
kezi Anadoluda olmru ı muhtemeldir. 

ITALYAN ESİRLER 
Bomba),· 21 (A.A.) - Afrikada 

e iı .edilen İtalyan askerlerlnden 
4000 kişil'k yeni bir kafile daha bn
raya gelmiştir 

Amerikada 
Alman bayrağın:n indi

rilmesi hadisesi. 
Vaşington. 21 (A.A.) San 

Franse koda Alman konsolq luğu 
binasındaki ba~ rağm kaldırılması 
hfldisec:;inden dolayı Alman büyük 
elçiliği. hariciye nezaı eti neı.clinde 
protest.odn bulunmuştur. Hariciye 
nezareti bu hadiseden dolayı Alman 
müme :;"Jine derin tee ·sürlerini beyan 
etmiı:tir. 

San Fransesko, 21 (A.A.) - Al -
man konsolo luğundan bayrağı kal
dırmış olmak suçuyla cumartesi gü
nü tevkif edilen iki Amerikan bahri
yelisi, serbest bırakılmıştır. 

İ DE 2 BÜYÜK ŞAHESER 

c~:~ KAT
0

L KİM??R<ö~trfo 

JEAN 
\1URAT 

1 f/EPSJ iLK DEFA 1 

CASUSLAR İNİNDE VIVIAN 
ROMANCE 

............................... ~?. ... ~~.~~.~ .. f..~.~.~ .. !..~.~~~.~ .............................. , 
S nn lar: 11,30 - 2.30 - 5.45 - 9 da Cumartesi, pazar 10 da .. . 

b- J " • yardım eden, ığerı yar ıma mu 
Alacak kavgası: ır pazar mahalli inşa ~ttirecektir. General Moto··r ve mutlaka muhtaç olaıl ikı yold~ 
lkiçe:=;meliktc Çirkin sokağında kalmıştır. Elbette yardım eden sa~ 

1 
Ila<ıaı1 oğlu :\Ichmed Gülfidan. bir YENi VALi MUAViNi DU" N Mu··essesesı" ayda 1500 CE' <?mredecek ve elbettı~ yerdt~ 
alacak me: ele ·inden 11ehmed oğlu muhtc..ç olan sadece itaat eyJiye~e.( 
Aliyi taşla başından yaralamıştır. VAZiFESiNE BAŞLADI. tayyare motörü yapacak. tir. Bundan dolayı dn fikir ihtılı.J 

YENi NEŞRiYAT .... ~.,.... ...... ~ ............... .. 
Havacılık v e Spor ınec
muasının 278 nci sayiSI 
da zengin münderecatla 

intişar etmiştir. 
Hav· cılık ve Spor mecmuasının 278 

inci sansı da zengin miindericatla in
tisar etmiştir. 

-------------------------= ÜSTAD 

Muhlis Saba haddi' nin 
40 Kişilik tam kadrolu Ti.irk Qpeı·et 

Hey' eti 
2S-1-fJ41 PCi'şembc günü <ıbcımı 

Saat 8,45 de ~ 
llAlKEVt SALONUNDA 

üstadın büyük eseri 

EFENİN AŞKI 
.l!illi Riiyiik Operet 4 Perde 

Biletler Halkevi ve Sümer c:E.:;ki 
Gaffar zade> otelinde satılmak

tadır 

olnuvacnktır. 
Yeni Vnli mtıa\'İni B. Ekrem Yalçın- Detroit. 21 (A.A.) - General HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

~aya cliiıı vazife~ine başlamıştır. l<.:\'- motör mile :>esesi, ayda 1500 tayyare 
\:elce Malatya vali muavini idi, anasıl motöru ve 200 bombardıman tav\'a-
1stanbullu olan yeni Vali muavinimiz resi insasrnı istihdaf eden bir pİ:rn OTÖR SATMAK ISTIY011• 
1?27 senesinde miilkiyeclen, 1331 ;;ene- hnzıı lnm:tktadır. Cencmı 1 motör mti- \ Jl 
sı~cle de Hukuk fakülte:-;inclen neşet et- e · esesi. diğer bir Amerikan şirke - Stokholm Ticnret ataş~liğimizO· 
rr_ıış, 1.11.1327 denberi devlet hizme- ti) le müştereken bu plan mucibince' hmir Ticaret odasına gelen bir fil 
tıncle bulunmuş çalıştığı işlerde daima Knnsas Siti ehrinde bir fabrika kur- tupta bildirildiğine göre Kopenhn 
~uvaf~~k olmuş, değerli bil' zattır. Ye- mağa başlamıştır. Bu fabrikada ge - bulunan bir firma, serbest döviz ve 

lnı .vazıte<ıinde de muvaffrıkıyetler di- Jecck yaz tayyarelerin montajına baş kas mukabilinde imal ettiği dinmıı0 
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BU HAFTA 

TAYYARE 
SiNEMASINDA 
TELEFON : 3646 

TÜRK DONANMASININ 
PREVEZE ZAFERİ NETICESİ 

Eski Venediği yıpratan siyasi ihtilaflar 
kadın entrikaları .. Cinayetler .. Kanlı ihtilaller 

B A R B A R O S devrinde VENEDİK 
BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ TARİHİ FİLM 

AYRICA HER KÜL Oynıyanlar: F ernandel • Gaby Morlay • Julles Berry 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

:MATİNELER : 2 - 5 - 8,15 Cumartesi Pazar giinlcri 12.30 da ilave seansı 
llllElkl:l'llll ... ,,. ....... 



22 İkinci kanun 1941 Çar~amba "(ANADOLU) IARIPE '{ 1 )' 

Libya da 
-Baı tarafı 1 nci sahifede -

düşmana indirilen mühim bir darbe
dir. Burada harekat altı aydır de -
vaın ediyordu. Bu müddet zarfında 
bir çok ftalyan öldürülmüş veya esir 
edilmiştir. Askeri fen bakımından 
bu harekat bilhassa küçük biı· kuv
vetin büyük bir kuvveti muvasala 
Yollarını· hırpalamak tabiyesiy le na
sıl ricata mecbur etmeğe kadiı· ol
duğunu gö termiştir. Yarahlar · da 
dahil olmak üzere İtalvanların bu -
radaki zayiatı 1 700 kiŞidir. 

Tütün Piyasası 
-Baştımıfı 1 nci Sahilede-

ı·;~;;,·j; .. J:;·;;·;;·;;; .. ·A;i;iiii"'j/~~l~ .. ı1 . Kızılay cemiyeti lzmir merke-
~ ................................................................................ ,. .......................... : zınden· 

Mıntaka Ticaret müdürü B. Mehmet 
Ali Eten ve Ticaret Vekaleti merkez 
tütün raportörü B. Fikri Soyer dün 
şehrimizdeki tütün alıcı firmalarını 
ziyaretle görüşmeler yapmışlardır. 

İzmir Levazım Amirliği Satın A lma K omisyonundan: • 
1 - Çanakkale birlikleri için açık eksiltme ile i.iç gözlü bir adet Kızılay menfaatına büyük konser. 

Kahire, 21 (A.A.) - Ortaş'.ırk İn-
giliz kuvvetleri umumi karargahı-
nın tebliği: 

Tobruka karşı bu sabah erkenden 
hücuma başlanmıştır. Harekat, şa
Yanı memnuniyet vaziyette inkişaf 
etmektedir. 

---x---

'Arnavutlukta 
-Bas tarafı 1 nci sahifede -

zii haı·ekat olmuştur. Bir miktar e -
!lir aldık, bir çok havan topu Ye oto
ınatik si!ah iğtinam ettik. 

Atina, 21 (A.A.) - Yunan bahri
Ye nezareti, bir İtalyan denizaltısı
nın batırıldığını bildirmektedir. 

Atina, 21 (A.A.) - Umumi emni
.ret nezaretinin resmi tebliği: 
Düşman hava kuvvetleri. bugün 

Pireyi bombardıman ederek siville: 
arasında bir kaç kişinin ölmeqine Vf 

Yaralanmfüun:ı sebep olmuşlardır. 
Muhacirlere aid bir kaç ev a~ yıkıl
ınıştır. Polis raporlarına göre Pirey, 
hücum eden di.i.şrnan tayyarele~ indeı 
biri F~lebet adası civarında deni7'{ 
düşürülmüştür. Bir diğer düşm~n 
tayyaresi de Kmıniyon burunu gar . 
bıncla düşürülmüştür. Eleutcit, Kor 
fo, Girid ve Hanva kırlarına du 
bombalar atılmı~~a da ha,ar ve za
yiat yoktur. 

Kral ikinci jorj, öğleden ~onra Pi-
1·eyp giderek bombardıman edilmic 
Yel'leri gezmiş. zararı tetkik etm;<
Ye yaralılarla alakadar olmuştur 
Halk, kralın etrafında tezahiirat :vaı 
mıştır. 
Londıa, 21 (A.A.) - Röyter ajan 

sının Arnavudluk hududundaki mu
habiri bildiriyor: 

Dün cephenin şimal kıi'mmda şid
detli muharebeler olmuştur. Piyade 
lfare~e't'lne topçu kuvve'tleri yardım 
etmi~tir. Hava kuvvetleı·inin faali -
Yeti de artnrn;iır. Görice _ Poğroder 
arasında ilerliyen Yunan ku11\'tleı i
ne İtalyan ta~·yareleri hücum etmiş -
!erdir. İngiliz hava kuvvetleri muk:ı
bele edince şiddetli hir hava muhare
besi cerevan etmiştir. İngilizler, bu 
muharebelerdr hava lmv.-etlerinin 
üstünlüğünü j-.b:ıt etmişlerdir. 
Şkumbi nehri civaı ında bir İtal -

Yan topcu batarya:;ı, Yunan top ate
şiyle su!'iturulmuştur. İtalyan!2.r. Os 
traviçede kaybettikleri mevzileri tek
rar elf' geçirmek için taarruzda bu -
lunmuşlar:;;a da piiskürtülmi.işleı·dir. 

---x---
Ruzvelt-Amerika ve 

demokrasiler 

Bu seneki tütün rekoltesi, ilk tah
minlere göre 35 milyon kilo olarak tes
bit edilmişti. Fakat en son yapılan 
kat'i tN~bit r~koltenin 31 milyon 73000 
kilo olduğunu meydana koymuştur.Şim 
diye kadar 18,5 milyon kilo tamamen 
satılmış olduğuna göre satışa ar.zedile
cek miktar şimdiki halde 11,5 milyon 
kilo etrafrnda toı)lanmaktadır. 

Amerikan firm.:ı.lan, şimdiye kadar 
iki milyon kilodan biraz fazla tütün 
mübayaa etmişlerdir. Halbuki Ameri

furun inşaa ettirilecektir. 
2 - Muhammen bedeli - 17063 - liı·a 50 kuı uştur. 
3 - Muvakkat teminatı - 1279 _ lira 90 kuruştur. 
4 - İhalesi 3/2/941 pazartesi günü saat llde Çanakkalıe Mst. Mv. 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - İhale kanununun 2 - 3 maddelerindeki vesaik ile birlikte ko-

misyona müracaatları. 19 22 26 1 
~-.-.... -......-...................... __ ~~--------------------------Bornova askeri satın alma k omisy onundan: 
1 - Aşağıda cins ve miktarlaı ı yazılı (8) kalem erzak ayrı ayrı 

pazarlık suretivle alınacaktır. 
2 - İhalesi 23-l-94l perşembe günü saat 15 de Bornovada komisyo

nun bulunduğu mahalde yapılacaktır. hteklilerin mezkur gün 
ve saatt!'l komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarı 

kan tütün kumpanyalarının daha 14 - ------
Kilo 15 milyon kilo tütüne ihtiyaçları oldu-

ğu ıınlaşılmakt:ıdır. Bu ihtiyaçlarını, 
tüccarların stok edecekleri tütünlerden 
temin edecekleri tabiidir. 

Bu kumpanydarın şehrimizdeki 
bazı müesseseler vasıtasiyle mü
bayau için anlaşma zemini hazır
lamak hususunda çalışmakta oldukları 
:-ıöylenmcktedir. Aynca Ziraat bankası 
ile Amerikan tütün kumrıanyalarının 
müzakerede bulundukları ve kendi 
namlarına Banka \'asıtasiYie bir kısım 
ınübayaat yapmak için uğ;·,ıştıkları öğ

Yulaf 
Makarna 
Bulgur 
K. Mercimek 
Pirinç 
Arpa şehriye 
Kuru incir 
K. Fasul~1e 

r. 

30,000 
4000 
5000 
4000 
5500 
1000 
1000 
4.000 

209 ----iz m ir Levazım Amirliği Satın Alma Kom:syonundan : 
Cin 'İ Miktarı 

renilmiştir. Hatta Glcn Tobako kum- -----
panyası müdürü .Mister Bravnın bu Kilo 
maksatla Ankaraya gittiği haber alın
mıştır. 

Bütün bunlcu·, ti.itünler'mizin altın 
kıymetini haiz olduğ'unu göstermekte
dir. Fiatler sağlamrlır. l\1üstahsil1eri
mizin. bazı mubayaa m ·murlatının 
ucuz fiat tekliflerini red ccvabiyle kar
şılamaktan lıa~.ka l..ıir şey y:ı.pmamafarı 
lazımdır. 

Dün, Alaçatıclan şu meklubu aldık: 
«Türk tütünü karakter ve nefas€t 

itibariyle dünya tütünleri içinde mu
kayese kabul etmez bir şöhret almış
tır. (Türk tiitünü) etiketi, bunun bir 
delilidiı·. 

Son bir kaç sene içindz mütehas:ırn
lar v.e miistah~iJ, elele ve!·erek bütün 
zorluklara, hiitün bahalı ıklara rağ
men, bu milli mahsulün karakteı·ini da
ha yükseltmişlerdir. Tohurr: ıslahatı ya 
pılnu~. toprak tahdid ve tahlil edilmiş, 
fizyolojik ve mikrobik illetlerle müca
cfole edilmi:.:ı, bugünkü ne!ke alrnmı~
tır. 

Salça 1400 
Kuru soğan 1500 

1 - Yukarıda cins Ye miktarı yazılı ı-alça ve kuru ~oğan pazarlıl<la 
ı:;atın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 23-2. nci kanun-941 pcr:şembe p:ünü saat on beşte 
izmirde levazım amriliği satın alma komisyonuna müracaatları 

DAVET 
İznlİr Ticaret mekteple ri mezunları derneğh1den 

2 Şubat/941 p azar günü saat onda Ticaret mektebinde yıllık umumi 
toplantı yapılacağından bütün ticaret li arkadaşların gelmesi r ica olu-

n~~-··-------------------------

İzmir Akşam Ticaret ;Mektebi 
Müdürlü2ünden : 
Akşam kız ticaret mektebinden mezun oldukları halde şimdiye ka

dar diy>loma almamış olaıılaı· ta·rafından ellerinde eski ve~ikalarla mü
racaatlar vaki olmaktadıı·. Bu gibilerin mırnmeleleri tasf"ye edildiğin
den aldka1ıl<ırın en son 20-11-941 tarihine kadar okul idaresine miira-

-caatları ilan olunur. 180 
-----· ---.. .o~:ır== - ....... •• , • .. .. 

Kemaloasa MalmüdürlüE!ünden : 
Bütün bunlardan bir istıfade bekle

mek dr g·:ıycL tabiidir. Ancak btı 
t2kdirlcdi r ki, çiftçinin Litizliği, ça
lışma hevesi artar. Beren da azalır 

Yrıpılacak iş: ve gitti.J.!çe artan ha.}at bahalıhğına 
karşı; mücadele kabilh,eti yükselir.. 1 - 3000 lira 1 O kuruş keşif bedelli Kemalpaşa hükumet konağı 
Kaldı ki, tütünün de, keııdisiı:e mah- tamiratıdır. 
us bir f iat zammı alması lazım gel- 2 - ~artname Kemalpaşa rnalmüdi.irlüğünden alınacaktır. 

mektediı'. Fakat bundan sarfınazar, 3 - !hale aç.ık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
• bl. 4 - ~Iuvakkat teminatı '225 Jirn ~ I..uru~tur. 

re~mı te ıgata rağmen. h.~r mıntaka- 5 - İsteklilerin matlup evsafı haiz oldnk!arına dair izmiı· nafıa 
nın fiatleıincle büyük tehalüfler var- müdürlüğünden tastikli vesikalarını ibraz edeceklerdir. 
dır. Yukarıda yazılı tamiratın 13-1-941 gününde mukarrer olan ihale.sine 

Tütünün nefaı-;etinin gittikça artma- istekli çıkmadığı cihetle mezkur tarihten itibaren on gün müddetle tem-
~ma rağmen her yıl fi::ıtlerin sukut ha- dit edild"ğinden ihale 23-1-941 gününe müsadif perşembe günü saaı 
!inde bulunması ııedendirY l5 de :'-'apılacakt•r. Talipleıin mezkur günde malmüdüriüğilnd~ müte-

1\Iah:sul, çiftçiden n.e için ucuz ~ılın- ş_ek.l_dl komh;Y"2!1.~~ •. ~1~·~c!~~11an~l!~· --· 210 _ 
mak hıtcniyor?. Yüz binlerce rnuhta-
cııı hakkı, ne diye başkalarına verile- Akhi.~(1~· İcra Memw·luğundcm: M h • 
bilir?. Dosya No. 940/:281 U asıp 

Meı:ıela mıntal,nmızclan bahsedelıili- Akhisar Merkez tarım kredi koope-
- Baı tarafı 1 ınci r.ah'itede - rim: ratifine 1020 lira faiz Ye masraflarına aranıyor 

tediğini zannediyorlar. Piyasanın. nç Jclıf~ı rrünlude ÇEsm~ 0orçlu Kethi.irln mahallesinden Meh- 1 

Sofya, 21 (A.A.) - Dün öğleden ,le birinci kal'.fo tütünün fiati rach'o- ı1°L Nakiddin kızı Selma Aykıı~un Zi: Defter tntmağı, blanço tanzimini 
sonra toplanan kabine, akşam geç vak- :la 76 kuruş olarak söyl :m 11 ist-'. Halbu ·~.at Bankasına 2034]3 kuruşa 1poteklı bilir bir mnhasibe ihtiyac vardır. Te
te kadar müzakerelerine devam etmiş- 1d, Geri kumııanya):;ı. fiat· 10 kur.ıı~ olup ipotek fazbmun paraya çevrilrn~- lefon 2345 e müracaat.· · 
tir. 1nrarak 150 balya~ a 65 kur ıştan koçar sine karar \·erilen 'Mornlılar köyü Az-

Vaşington, 21 (A.A.) - Ruzveit, {e mi~tir. nuncluıı başka ID-2:-ela 1r mak cirnrı mevkiinde şarkan Sabir. o·· . ....... k E . 
tiçüncü defa Rei:>icumhurluğu deruhd~ balya tütünün Hı balyaı'lı. bıçak !ütü· bey, garl>en tarik şimalen Sabit bzy, deIDlŞ yOCU s;rgeme 
etmesi münasebetiyle yapılan merasim- nü, mütelnıki kı:-:mı ıskart,1 olarak ka- ~~nulıeıı Azmak ile mahdud 200 dönüm K . B· k J "- d... • 
de mühim bir nutuk söylemiş ve bıl- bul o2dilmiştir. tarla 16 hiss.e itibari~'le 3 hissesi 375 Ul UlDU r. Ş an ıgın an • 
hassa demiştir ki: Şimdi çifl_çi müt.?uaki tütünü kaç:.: lira kl\'mctinıle tarla ve l\Ioralılar Az- 940 Senesi İdare hey' eti raporu 

- Reisicumhur, vazifeye başlarken <:atmalıdır kı, g::ızetcleı- de mevzuu mak c'iYarı mevki inde şarkan tarik, ukunmak, 9 il senesi büdçesi tetkik 
kendisini Amerikaya hasrettiğini söy- bah<:olan normal fiat tutulabilsin'? garben ilacı Kayum oğlu. ver:sesi _şi- edilmek yıeııi idare hey'eti ve vilayet 
!emekle soze b:ışlnr. Bugün devlet ı·ei- Geçen yıllmda iskonto bolfısı var(lı maleıı Kucn l\1"'hmct kerımesı Emırte '. .. . 
sinin vazifesi, Amerikayı tehlikeye Şinıcli 'se iskarta mocla~ı cıkmıştır. Bıı tarlası ccnul>en Accmcinin veli verese- k?ngre~~ne gonderılecek m~~ahhas ~e
karşı korumaktır. Milletlıerin hayatı, hallerin önüne ne zaman p-eçilec.ektir'! sinden aklığı 12 dönüm 2 evlek 16 his- çılmek uzer~. 2~/l /941 ta~ıhıne rasul:
ferdlerin sayısiyle değil, insanlık dil- Iskartacılık, ne u~man bir muanen se itibariyle 3 his.sesi 23 lira ve Mora- yan pa~ar gunu saat ,u~ı dortte Ödemış 
şüncesinin devamiyle kaimdir. İnsanlar yüzde nisb-etine talıi tutulacaktır?. lılarda şarkan 300 dönüm mera yeri Halk~vınde C?cuk Esırgeme kur~mu 
70 sene ve belki daha az yaşarlar. Şimdi burada Burovalılardan ma- garben Türkı:n~n caddesi şi~al:n sahi- genel~~- umumı .. tTopl~ntı~ı ya~ıla~a,gı. / 

Ruzvelt, milletlerin hayatı ve demok- da hiç bir alıcı yoktur. Fü•t da birinci bi senet aı·azısı cenuben tank ıle mah- O ..,un ~k~~mJet .tenun edılmezs~. 2:. 
rasi idaresi hakkında mukay:eseler nevi tütünde, ıskartalı olmak şartiyle ducl 700 dönüm tarlanın 16 hisse itiba- 2· 9~ 1 tarı~ınc rastlıyan pazar gunu 
Yaptıktan sonra hürriyeti alçalmakta 50 kuruştur. Buna ne dersiniz? r~j le J hi..;uesi Gwti !iıa Y\! i\Ionralılar ay:ıı .n:esaıl ve saatte toplantı yapıla-
olan bir :rn telakki edenlerin cDemok- Alaçatıclan Tütüncü Beyiza çiftliği mevkiinde şarkan 300 cagı ılaıı olunur. <205> 
ratlığı can çekişiyor~ diye gösterdik- Ömer oğlu Mehnıed !nam; dönüm mera yeri garben Türkmen cad-
lerini söylemiş ve şu sözleri ilave et- ___ _ desi şimalen 170 dönüm harman yeri Ödemiş Park kuli.: bden: 
rniştir: ile Kokluca ırmağı cenuben Çingene 

- Biz, bfliyoruz ki demokratlık öle- P azar Spor hareket teri çiftliği ile mahclud 1200 dönüm tarla- Yıllık toplantı 26 ' 1/ 9'11 de kulüp 

A lbert Bravn 
Selahattin Göktepe 

(KonSıervatuvar Profesörlerinden ) 
NURİ SAMİ 

Mozart, Beethoven ve saircden sonate, trio .. Sololar 
26/1 / 941 P AZAR günü saat 16 da 

HALKEVt SALONUNDA 
~~~~~~~--~--~~~~__;;.1~8_;;;1~9_.;.2.~1_..;2~2:..,_~23:..,_~2~5~ 147 

lzmir hususi muhasebe ,, mü
dürlüğünden: 
1 - İdaremize muktezi 51 kalem evrakı maktuanın kaiıt, mukavva 

ve bezleri idareye ait ve diğer malzemesi müteahhide ait olmak üze
re tab'iye imaliyesi münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 75 liradır. 
4 - Münakasa müddeti 15 gün olup ihalesi 3/2/941 tarihine mü

sadif pazartesi günü saat onda vilay,et daimi encümeninde yapılacak
tır. 

Taliplerin numuneleri ve şartnamesini görmek üzere her gün ınuha
"ebei hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü 
vaktı muayyeninde daimi encümene müracatları 20 22 (158) 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Torbalı - Tire şos.esinin 51 inci kilometr.esinde l\Ienderes köprüsünün 

arıza gösteren Kenar ayağı yerine ahşap kazık rekzi Ye müteforriatı isi 
1005 lira 17 kuruş bedel ile müstacelen pazarlığa konmuş olduğundan i~
teklilerin hazırlıyacakları muvakkat teminatları ile birlikte 23-ikincika
nun-941 perşembe günü saat 11 de vilayet daimi encümenine başvurma-
ları. 21 22 194 

l::ınii' Asliue i kinci Hukuk Hakinı- lznıir belediyesin.den: 
liginden : Türk parası kıymetini kQruma hak-

Pazaryeri Ali reis mahallesinde 970 kmdaki 12 numaralı kararnameye ek 
sokak 2 No. lu ıevde Ahmet kızı Cevhe- olan 20-12-940 tarih ve 2/14854 sayılı 
riye tarafından kocası Yapıcı ustası k~r.a:·name belediye cümle ka~ısında
Mehmet oğlu ~iehmet Yapan aleyhine kı ılan tahtasına asılmıştır. İlan olu-

d ··tea . d nur. 
açılan ihtar a~a.sına mu . aır ~va 1 - Kadifekaledeki çamlıkla cum-
arzuhali sur-etını muhtevı davetıye huriyet koruluğunun park yolları ke
mazruf~ m_üddeialey?-in ~~amet~~h~nın narında mevcud hendeğin döşenmesi 
meçhulıyetıne mebnı bıla teblıg ıade işi fe . 1 • .. d .. ı-· v •• d k" k "f 
edilmiş ve zabıtaca yaptırılan tahki- n ış ~rı mu_ ur ugun e_ ı eşı ve 
katta da ikametgahının bulunamadı- şartnamesı veçh1le açık eksıltmeye ko
ğından ilanen tebligat ifasına vemuha- nulmuştur. Keşif bedeli 453 lira mu
kemenin 24/ 1/ 941 Cuma günü saat 10 vakkat teminatı 34 liradır. Taliplerin 
a talikine karar verilerek arzuhal su- teminatı Cumhuriyet merkez bankası
retin~n \Te dave!iye ma~bata~ı n:uhake- na yatırarak makbuzlariyle ihale tari-
me dıvanhanesrnrle talık edılmış oldu- h · 1 29_1 941 • b ·· ·· 
~hından Müddeialeyhin tayin olunan ı 0 an .. - ç~rşam a gunu saat 
gün ve saatte mahkemede hazır bulun- 16 da encumene muracaatları. 
ması veya bir vekil göndermesi aksi 2 - Mezbaha restoranının keşfi 
takdirde hakkında muameleyi gıyabi- mucibince yapılacak 641,66 liralık in
ye icra kılınacağı tebliğ makamına ka-
im olmak üzere ilan olunur. şaat ve tadilut hedeil müstecirine ait 

olmak üzere üç. sene müddetle kiraya 
Kcmaıpw;a lcra Meınıo·ıuğundan: verilme:-.i yazı işleri müdürlüğündeki 
Kadı oğlu Ahmede 225 liraya borç- şartnamesi Yeçhile açık arttırmaya ko

lu Armutludan M~s~an ?~lu _ölü Menet nulmuştur. Muhammen bedeli seneliği 
babanın hu borç ıçın bırıncı der ecede "O ı· d l"O ı· kk t .ı~ • · t k .. t · ld - K 1 ·> ıra an .ı ıra mu,·a · a IA::ınına-
ıpo c gos ermış o ugu 1zı canın . _ . . . 
Knra'bağlar mevkiinde ve haziran 340 tı 11 lıra 2o kuruştur. Talıplerın temı-
tarihli 6 numaralı tapuya müstenit 4 natı cumhuriyet merkez bankasına ya
döııüm genişlikte 240 lira muhammen tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
kı~~metli imarsız bağı satılmak üzer€ 29-1-941 çarşamba günü saat 16 da en-
muzayedeye çıkarılmıştır. .. .. cümene müracaatları. 

13/ 2/ 941 per~.embe gunu saat 11 
den 12 .re Kemalpaşa icra dairesinde 14 18 22 27 
yapılr.ıeak birinci artırmasında teklif - -----------
edilecek bclleli muhammen kıymetin Satılık 
yüzde 75 ini bulduğu ve ipotekli alaca-
ğını temin .eylediği takdirde ihale etli- Denizlinin Kocabaş istasyonunda 
lecektir. BöyJ.e b"r bedel elde edildii!i kain ker.este fabrikasının, Almanya 
surette müşterinin taahhüdü baki kal- fa)jrikaları mamulatından bir adet pi
mak ı:ınrtiyle artırma müddeti ~n ~ü~~ laıı:.·a makine::-i, katrak, turbin pil;ı; 
uzatılarak 24 2 941 pazartesı gunu .· .1 b. ·J'kt b'T· k 1 t 1 k 
ayni saatte y~ı.pılacak ikinci artırma- 1 ı_y e ı_ı 1 e u un a ~o~ arı sa ı ı -
:mıcla teklif olunacak en fazla Ye en . .;ou tır. Tahp olanların Denızlıde borsa ko
bc.clcl n1l'kahilincle ihale olunacaktır. miseri bay Esat Kaymakçıya müraca-

Alrnak istiyenleı in muhammen kıy- atları ilan olunur. D. 5 
metine göre r: yedi buçuk nisbetincl~ • 

-----~~~-~-----r!.e po akçası vep Milli \'C mııteber bir 
bank~ m"kt.ıbiyle ihale Yakitlerinde ic
ra claircsirnL hazır bulunmaları ve faz_ 
1 :ı i:· .. .Jı·ıt almak istiyenler in bu günden 
i L"lıar~n herkesin görebilmesine açık 
bulunan şartnameyi tetkik etmeler i ve 
bu mülk üzerinde bir guna hak Ye nla
cakları bulunanlarm on gün ic;inde Ye
sikalariyle dairemize müracaatları ak
~i halde hakları fapu sicilliyle sabit ol
mıyanların paylaşmadan hariç kala-
cakları ilan olunur. ( 204) 

Dosya No. 39/676 

AL SANCAK 

T. İş Bankası 
Küçük tasarruf 

hesapları 

1 9 41 
ikramiye planı 

keşideleri 
4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 

3 ikinciteşrin tar ihle-
rnez. Demokrasi hür bir idare sistemi- nın 16 hisse itibariyle 3 hissesi 1125 li- binasında saat on beşte yapılacaktır. 
dir. Orada kadın ve erkek müşterek Önümü7.deki pazar günli saat onda ra ve Moralılar Bcyiza çiftliği mevki- Ekseriyet olmazsa 2/ 2/ 941 günü ayni 1 

Vazife alırlar. Hür insanları bir araya Alı-ınncak i"tasyonuııda 200 mei:re, inde şarkım .Nikoli tarlası, şimal.en ve saatte ayni mahaldz yapılacağından 
~opiıyan y€gane idare şekli demokrat- gülle atmn, aurarak uzun atlama , garben ve cenulıen tarik ile mahdud mukayyd azanın kulübe gelmeleri ilan 

rinde yapılır. 

- 19 41 ikramiy eleri -
l st;ısyonu karşuıında yeni açılan 

(lıktır_· . T_ıpkı. bir insan gibi bir mil_leti_n \"i.ihek atlnmn, 400 metre «pentat - 100 dönüm tarladaki 16 hisse itibariyle olunıır. 
,, ll !on» mü<;abakaları .vapthc, a.Jctır. Bu 3 h" · 3'"'ı::;; Jı"ı·a v0 l\ll"oı·alılaı· Be•·ı·z,ı RUZNAME': ,... ~ Zıhnffetı \ardır. Amerikan mı etı- - - ıssesı ., ·-.. - ı J • 

.. ı ... el • "h · nıii"abnkcılara herkes girebilecektir. "ft1·· · 1 e\•kı"ı"ı1d0 ı:;arkaı1 \Te garbeıı \'€ 1 - fütl)Ol" vıllık he8ap 941 büdc.·esi , • .,."t e zihniyeti malCimdur. Bu zı ııı- çı ıg-ı n "' -.• • 
"... ,1 Lik m·:!labakaları: · ı t "k ıuı..-ıı llıc 1 ·ı ı·ıh 2 - Yeni idare he.v'eti intihabı 

1 
~aima uyanık bulunduı•ulnıalıdır. şıma en arı ceı ~ a <su ı e.ıı, 

bı. nııan gibi bir milletin de en u'·anık Lik mü:-;abakalarına <l<\ Alsancak dud 450 L:-trlanın 16 hisse itibariyle 3 a - 1\lef:::uh ş.2hir kulübü tasfiye-
r " " :-;tadyoınund:ı devam edilecektir. Sa- h" · 12? ı· ' ·1o alı B ı· z·ı si Voe Paık kuli.ibe devri. 

bı·1 • .,keyi. vardır. Onu ifade etmek için ısS<!Sı · .... ıra '~ ~v r· ı ar ey ' 
1 at onda Göztepe - Altay ikinci ta - ·ft1·· · k"" d aı·kaıı "'aşk gar 4 - Kuliibün ~ledfre himayesine 

ı11ah e ı_ın_ e bulamıyorum. O, asırların c;ı ıgı ınev ·ıın eş, ' l • um, - - -
s"ı kımları hakem Atıfın idaıe~;nde, ı:;a- b l{ 1 ı t ı cenuı..-n Jlıcaı- ~u 1.rirmeı-i. (206) 

}(an · ~ Udür ve bu Anıerikada, Ameri- en u a ı ar a~ı · Ut; • ·~ ::ı --
z h Pt 12 de Karsıvaka _ At.,s ikinci ta- · l ı "k ·1 hd d 382 d .. ··m .-::ıo 

D 
·1 niyetinin hendisidir. - şıma ı:ıı .arı ı e ma u · onu 
e- kımları hn.kt>m Osm.:ı.nın idare.:ıinde ı h" "t"b · J 3 h" · 3~8 

t m 
."
1

.• o.hatlık ınsnnlıg·m en i~·i bir tara 16 ı<>se ı ı arıv ıe · ıssesı . o 
e sı d " karşılaşacaklardır. 1 k tl. ı· ·ı 1 · b 

ld
. 1 ır. Demokratlık, ilk "ag-da ku- ira ÜZ"rinde ı:vme ene ırı ere { ış u 

ru u '.l' B"rincı takımlar arasındaki müsa- · · ı ld k" b l h" "k • 0 rta çag-da da devam etti. Ame- 7 par~·a gayrı men nı e ı orç u ıs"e-
ı·ı aya"' 1 bak:ılar saat 14 Ye 16 da vapılacak- · IO?"tl p t · ·· ·· l 11 .J.., 

6e enl<er ve Amerikada douan- · ~ı ·~·~' {}7aJ' esı guııu saa lı~ 
1 he "' hr. Evvelil. hakem B. Esadm idarc:-ıin- 1 t ar, . P 0 id-ealc doğru yürüdüler. Mem_ Akhi:mr cıa dairesi nele açık ar ırnıa 

Doktor Ü["en.tör 

Öke 

EGE 
hususi Hastah2nesi 

Sahib i: DOKTOR OPERA TÖR 

ADIL BİR 

1 1 adet 2000 liralık - 2000.- liral 
3 > 1000 > - 3000.- > 

2 > 'i50 > - 300.- > 

4 

8 

35 
so 

300 

> 
> 

> 
> 
~ 

500 
~50 

100 
50 
20 

> - 2000.- > 
> - 2000- > 
, - aı>OO- > 

> - 4000.- > 
> - 6000.- > 

Tiirhiye i9 bankasına para yatır

ma.kla yalnız para h!riktfrnıi::; ve faiz 
l.lm1ş o!ı ıaz. ayni zaın1.nd:-.. Uıliinizi de 
lene uis o!ur::;unuı.. 

lek_etm vatandaşları nisbetinde muh- de Gözte.pe - Altay, sonra hakem B. suretiyle satılacaktır. O gün muham-
•Aı f kayn k l\fostafa Balöz idaresinde Karşn.'a _ l t" · ·· d 75 · · b ı dı tıt: ı A a ve Jrn1.ıiliyetlerini de ar- men .;ıynı.:> ının yuz ıe mı u mu - D k 
t~rm~k .. ~a:-ıt:ı:ıdır. Eeğer Amerikan ~~ .. - A1e" takınılan karşılaşacaklar - p;ı takdirde artırma 10 gün t~zatılarak İkinci Beyler ıokağı No. (&O) O f O r 

iZMiH A~KER! HAST AHA N ESi 
KULAK, BURUN ve BOCAZ 

HASl'ALIKLARl MÜTEHASSISI 

zıhnıy<!Llllı oldürmek mf ' iin olursa 20 2.941 Perşembe günü ayni saatte B h f u 
Amerika da öliiı·. Bu zihı ·.• , bize her ---...--- kat'i ihalesi icra kılınacaktır. Bu gayri Haııtalarım her g ün öğleden ronra e çe Z 
gün başka bac;ka şekillerde görünüyor. tonun şerefiyle kurduğu varlıkları çiğ- menkuller üzerinde bir hak iddia ,~den- kabul ve tedavi e d er. 
Deniz aşıri hül' nıeınleketlerde de onu nemi~ oluruz: Bugüne kadar üzerimize leı- varsa iliin müddeti ic;erisinde icra ,_,___ - • --- Çocuk hastalıkları 
görmek mümkündür. çöken büyük tehlikeler karşısında bu clnir0 sinc müracaat etmeleri lazımdıı-. 7,5 pey akçesi veya milli bankaların 

İlk Amerika devlet reisi Vaşingto- varlıkları koruduk. Bundan sonra da Aksi halele kayıtları tapu sicilincc sa- teminat mektubunu ibraz ~tmeleri Her §ubeye a id hastalar kabul ve mü- mütehassısı 
nun sözJ.erini hatırlatan Ruzvelt demi·- korumakta devam edeceğiz. Demokrat

1 
bit olmadıkça paylaşmıya gil'2mczler. şarttır. Damga harcı ile dellaliye alı- tehassısları tarafından ted avi e dilir. 

tfr ki: şeref ve imanını toplamamız lftzımdır. Artıl'ma 1.2.941 tarihinden itibaren t:ıy:ı ait, satış peşiı~dir. Fazla mah1- .. d h Hastalarını 11,30 dan bire kadar 
- Vaşington, mukaddes bi.irriy-et r~a~bc \"e tehlikeler~ rağmen mem!eke-, b·;~ da"rcı inde hcrke:::in görebileccğil ınal ist_iyenle_rin icra dairesi~e.9f0/281 Muessese e er zaman Beyler :ıokağında Ahenk matbaası 

ateşinin ve cumhuriyetin korunmacmı tı;_nıze. D.enı?kratlıga sonuna kadar, şekılde açıktır.. . . .. dosya ıle mlıracaat etmeJ.en ılan olu- doktor b ulu . T l 2918 yanında kabul eder . .. 
istemişti . Bunları yapmazsak Vaşing- hurmet ~clclım. ı Artırmaya ıştırak edenlerm yuzdc nur. (207) IlU l • e ·- - -------, ......,...,.,, -·---·• 



SAHİFE .( 4 )' "{ANADOLU) 22 İkinci kanun 1941 Çar§anl~ 
--~~~~~.:;,..,:.--------------------------------------~------~ 

Romanın yalanları 

Yunan -~lngiliz 
askeri ricali 
arasında 

Japon harici 
siyaseti 

'Askeri Vaziyet 1 İngiliz taggareleri lngiliz amirali liesm ___ i_te_bJ_ie __ I~_! ~ Avlonyayı ve Brindiz1 Mühim bir nutuk irad -- -.-
T b k • d d" k" Kahire, 21 (A.A.) - Ortaşark tn· o ru limanınıı şiddetle bom- ettı ve e ı ı: giliz hava kuvvetleri karargah111ırı 

Hariciye Nazırı y k d d .. kt" bardıman ettiler. Deniz hakimiyeti te~l!~~:i Trablusta havanın muhal:· 
a ın a uşece ır. A...... b b I fetine rağmen bir çok devriye uçu•· 

Üçlü pakttan pek hara- lngiliz kuvvetleri, başka gır om a ar. Donanmadadır ve bu, ları yapılmıştır. Arnavudlukda Berıı· 
lskelelere Ve bl·nalara daima böyle olacaktır. ta kar.şı yapıl.an akıı;ı. muvaffakıyet· 

l • k ·ıJ b hs fi• h l l ki . . le netıcelenmış ve hır çok yangınlar ret l şe l ue a e l. cep e ere aşznaca zr. d k / ~ndr~, 2~. (A.A.) -. Fılo am~~·alı, çıkarılmıştır. Şarki İtalyan Afri~ıı· Hiç bir ihtilaf yoktur. 
Yunanistan, tam birlik 

içindedir. 

Tokyo, 21 (A.A.) - D. N. B. ajansı Radyo gazetesinin bildirdiğine göre, üşere yangın ar bug~n. bır. soylev vermış ve ezcumle sın da düşmanın topçu mevzilerırıe 
biJdiriyor: günlerdenberi beklenen Tobruk taar- çıkarmıştır. demıştı~ kı .: . . ve motörlü nakliye kollarına yapılıı11 

Japon hariciyıe nazırı Matsou.ka, ruzu nihayet <lün sabah erk~nden baş- . . - Şımdıye kadar harbın barız va - taarruzda bombalar hedef tutuııırı 
mebusan meclisinin 76 inci devresinin lamış bulunmaktadır. Taarruz hareka- Atma, 21 (S. 21,45 radyo neşrı- sıflar;n?a:ı bi!i, 11'.~milerin hal~ ~~?-i~ - yerlere düşmüştür. Masua, AssaP · 
açılışında harici meseleler hakkında tı, bütün şiddetiyle devam etmektedir. yatından) - Yunanistandaki büyük d~. h~~ımıy~t.ı muaafaa edebıldıg~?ı~. Hargeza üzerine de başka taarruz· 
beklenen nutkunu söylemiştir. Harici- Bir kaç gün içinde bu müstahkem ka- Britanya hava kuvvetleri umumi Çun~u, İ?gılız. Sotamton. kruva~or~, lar yapılmıştır. Tayyarelerimiz, zıı· 

Atina, 21 (A.A.) - Atina ajansı ye nazırı, üçlü pakt hakkında demiştir lenin de sukut etmesi ve nihayet bura- kar~!~ahın~~ bugün öğle üzeri neş- harbın bıdayetınden berı kaybedılmış yiatsız dönmüşlerdir. 
Yunan kabinesinde değişiklik yapı- ki: daki İngiliz kuvvetlerinin de yakın bir rettıgı teblıg : ilk bü~ük cüzütamdır. . . Londra, 21 (A.A.) - İngiliz ]1~· 
lacağı ve Yunan - İngiliz asker! şef - - İmparatorun, üçlü paktı tasvibin- zamanda hayati cepheler üz.erine nak- 19-20 ikincikaı:uı: gecesi, bombar- İngılterede ve Domınyonlarda yenı va ve dahili emniyet nezaretlerirıırı 
leri arasında ihtilaflar bulunduğu den büyilk heyecan duymaktayım. Bu ledilmeleri çok muhtemeldir. dıman tayyarelerımız, Arnavudlukda ~nş__aa~ d?l~yısiyle .~enizde vaz~yet, da- tebliği : 
hakkında Roma radyosu tarafından suretle imparator, millete takip edece- ____ * ki Avlonya. .şehrini, dün olduğu gibi ımı hır ıyıleşme gostern:ektedıı:. İş' ara el eğer bir şey yoktur. 
v~rilen haberleri tekzip etmektedir. ği yolu göstermiştir. Almanya ve ttal- emsali görülm~miş ?ir şi~detle bom- .Har~~n ~"'.vel ~azı kımseleı:ı~ tah- Kahiredeki İngiliz hava kuvvetle· 
Ajan.!'. Bulgarların Zora gazetesin - ya, büyük şarki Asyada japonya ida- JngİIİz)er bardıman etmışle~dı~. Agır bombar- m:n e.ttıgı gıbı de~~z ta!Yarelermın gc- ri umumi kara.rgahının tebliği: 
den naklen Roma r~?yosu~~n. b~ ha- resinin haklarını tanımaktadırlar. Mil- dıman tayayrelerımız, gece yarısı ıı:ı~er~ alet edeceıp dogr~ ol~aydı, İn- Pazar gecesı İngiliz bombardımı.ıll 
berleri verme~e go~terdıgı !S'ı:ıcalı !etlere haklarını vermek, Asyada umu- Kassala da ric'at eden Avlonya iskelesindeki hedef üzeri- gılız ımparatorlugunun şımdıye kadar Layyareleri, Tobruku şiddetle boJJl' 
işaret ederek ~dıyor kı: . . T mi ahenk içinde bir idare kurmak he- ne bombalar atmış, büyük bir infi- ortadan kalkmış bulunması lilzımgelir- bardıman etmişlerdir. Bahri atölY~' 
_Dü~y~ efkarı . um~JI?ıy~s~, 1 unan defini görüyoruz. Almanya ve İtalya- Halyanları takip edi- Iakı yangınlar takip etmiştir. Fena di. ler, askeri barakalar üzerine taJll 1' 

mıllet;nın ta.~ bır bırlık. ı~ınd~ ?u - nın, Avrupada idarelerini tahakkuk hava şartları yüzünden hasarın ta - Akdenizde filo üzerine yapılan so:ı sabetler temin edilmiştir. 4 toplll~ 
lundugunu bilıyor. Bu bırlı!t ıçınde ettirdikleri zaman, japonya bu idareye yorlar. mamen U=!sbiti mümkün olmamıştır. hücumlardan lüzumundan fazla endı- bir batarya susturulmuştur. 200 ça-
Yu?an ordusunun kazan_?ıgı zaf~r- riavet edecektir. Londra, 21 (5. 21,10 da radyo neşri- .Diğer ~ayarelerimiz, Br_endizi de- ~ etmeğe.mahal yoktur._Bu hücu~lar; dırlık bir askeri kampa bir çok norıı· 
lerı, Roma radyosu meskuk geçmış - · x yatından) _ Kahiredeki İngiliz kuv- mıryolu ıstasyonuna taarruzlar yap- fılonun, bır sene evvel şımal <lenızınde ba atılmıştır. Hava dafi batarvaı:ırı· 
tir. Dünya, bunu da biliyor. Yunan- • • tl . A ka a gAh teblı'gY ı'nd mışlardır. Bulutların alçak olmasın- karşılaştığı hücumlardan daha ciddi nın şiddetli ateşine ragy men Tobrtl~ 
İ ·1· k A fl · d 'htilaf f •ı• 8 k ) ve erı umumı r r a mm e d d l b b l t h 'b dev ·1d· C'ddA ld y k ngı iZ a; ·erı şe erı arasın a 1 021 iZ acve 1 1 Sudanda Kassalayı işgal eden İngiliz ~n ? ayı ?~ a arın a n atı tes- gı ır._ ~ ı çarpışı ı?'ı zaman ~: taarruzu muvaffakıyetle nettcetcrı. 
bulundugu tamamen uydurmadır. s· · ı My it ı ı kuvvetlerinin, ric'at halinde bulunan bıtGe.~ılde.~eAmışltır. h . .. . ykıplara .. ıntkızarb etttı;nkek lla8zım<llıkr. hBn miştir. 1 

Arnavudluk cephesinde idarenin ır mesaj a a a ı arı İtalyan kuvvetlerini takip ettikleri, Ha un uz v onya şe ~ı ~:erme ya ruvazor ay e ı se, .~Y ı ~rp . Den'iye uçuşları yapan tayyar~ e· 
İngilizlere tevdi edildiği hakkında • be . t M ı rno mı t k sında düş pılan taarruzda atılan ınftlak bom - esnasında bunun, hava hucumlarıyl€ rımiz hiç bir düşman tayyaresıııe 
Rom~ radyosunun verdiği hahe;· de tebrik eUı.. şıs antın ve t,eayyare nata ~ e ra&n-ı.(ln- baları, iskel~ civarındaki binalara ve batan ilk gemi olmasından itimad ne rastl~mamışlardu. Assale · şehrine 
t k · d'lmekted'r manın op e eşın ..... y ht ·· · dti ·· t·· Eh · t' · k b'l' · · ıe e zıp e 1 1 

• Malta, 21 (A.A.) - Dün akşam geç İngiliz tazyikinin şiddetle devam etti- rı ~m uzerıne şmuş ur. emmı - ıcesı çı ar~ .1 ırız. dün tekrar taarruz edilmiş, rrznk c 
--=88 ak·t b'ld' "ldı'gvı·ne go"re pazar Y• b'ld' 'li ,0 yetlı hasar ve zarar olmuştur. Bundan ıkı sene evvel Alman hava polarma ve büvük binalara isabetler d f • J v ı resmen ı ırı gı ı ırı J r.. D.. t ı · h 1 k tl · · l' b ' k f • a go gaze esınuen günü :Maltaya düşman tarafından ya- Kenya kuvvetleri de, cenubi Habe- uşman avcı ayyare en ava an- uvve erını~ ~ ıne g~çen ır .ço ~r- temin olunmuştur. . 

pılan akın esnasında.19 düşman tayya- şistanda faaliyetlerine devam etmekte_ mışsa ~a cereyan eden hava muha - ~atlarla ?bu ışı. yapabılecekl~rın;_, ~ıı:ı Kenya hav.a kuv_vetle~!· Habeşı~: 
-Bat tarafı 1 nci sahifede - . d" .... 1 .. t·· B 1 11 · av- d' 1 rebelerınde uzaklaşmışlardır. ınanırdı . Gemıler halen denız hakımı- tanda Negellı şehrıne hucum etn11S 

resı uşuru muş ur. un arın ı ır er. H f'I 1 d.. k b. t' · h f d' ı b · · 
Bu müddet zarfında böyle bir ha- cı tayyareleri, sekizi de dafi bataryala- İt 

1 
ava dı o. arıbmızb doner etn ır Yf.ekı~ı mub adaz.a oe bı . .yo

1
r ar

1 
vket enın· hükumet binalarında yangınlar ('.I 

reketyapılabilirmi? t f d d" il "l ··şt·· ayan enız om ar ıman ayya - ı rımce u, aımıı. oyeoaca ır.» karmışlardır 
Bu kuvvetler, Macaristandan ge - rı Paarz~~s~ngü~~ ~a~da ~~i defa ha- . ff _ ) - • r~sine .. rastlamış ve h~cum etmiş~er- ,.,. ı __. Diğer ta'Y;areler, Sicilyada K<ttıırı: 

çen demir:roJları ile nakledilmekte- va tehlikesi işareti verilmiştir. Birinci arp gaye erJ. .dır. Duşman tayyaresı . zar~ra .u~ra- j t[ • YR; tayyare meydanına taarruz et, 
dir. alarmda hiç bir tayyare görülmemiştir. ç·· ") b h t tılmış, arka :ar~fı .tahrıp edılmıştır. şare er. mışlerdir. Meydandaki 7 tayyare Y~1 Macaristandan Romanyaya 3 de- İk' . IA d .. f 'd b' ta OrÇl ' u usus a soru- Bu harekata ıştırak eden tayyare- - 1 

- kılmıştır. Bunlardan iki tanarel111 
. . ıncı a arm a mun erı ır yyare, 1 r· · · kAff · r 0~1 · -8a,tarafı ı nci Sahifede-- ·ft 1 b · · ·e· miryolu vardır ve kabiliyetlerı gün- ada üzerinde uçmuşsa da bomba atma- lan suallere cevap verdi e .. ımı~ın ~ eısı sa ımen ., erme çı e motör Ü ombardıman layyaı. 

de, ancak 35-40 tren nakline müsa- t • donmuşlerdu-. Meseli ben, her gün bir işim do- si olmao:ı muhtemeldir. Hükumet lW 
iddir. Bir .A:lman fırkası 75 - 80 mık~dra, 21 (A.A.) _Başvekil Çör- Londra, 21 (A.A.} -. Avam ka - x layısiyle köyümüzün ve civar köy- nalarında büyük yangınlar çıkar.ıl : 
trenle nekledilebileceğine nazaran, çil Malta valisine aşağıdaki mesajı n:ıarasında !ı~rp gayelerı hakkında JAS'lft JOkZJhl" lerin posta rşleri ile alakadar olan mıştır. Bu yangınlar, yüzleı cı::ı kı1° 
hatların kamilen askeri nakliyata gö~dermiştir: soz alan hatıpler, ~ey!lnatt~ ~~lu~- M Çıplak iatuyonuna giderim. Bu ve- metreden görülmüştür. 
tahsisi takdirinde ( ancak iki günde cMalta garnizonu ile Maltalıların, mas~. hUıSusunda v~kı ~.ır ~eklifezuczüerı-
bir defa naklolunabilir. Tatbikatta donanmanın ve bilhassa İngiliz hava ne s~z .ala~ başvekıl Çorçil , nıle Sof yada aile ile trenlerde bulunan seyyar 
ise buna imkan yoktur. kuvvetlerinin de yardımiyle İtalyan ve demıştır kı: . k posta memurlarının verdikleri mek-

Romanyada mevcud kuvvetler i - Alman hücumlarına karşı gösterdiği -. Gerek !ngılterede v_e gere ec - Elçilik m emurlarınd:ı tupların adreslerine ve istasyon şefi 
çin külliyetli miktarda esliha Ye mü- şiddetli ve muvaffakıyetli müdafaadan n.ebı memleketlerd.e ve bılhassa Arne iJe beraber göz gezdirir ve köyümü-
himmat nakline de ihtiyaç vardır. dolayı, harp kabinesi namına sizi ha- :ıkada buluna;n büt~n aklı ~:~ında değişiklik yok.. zün mektuplarını alıp sahiplerine ve 
yani, trenlerin yarısının buraya tah- raretle tebrik ederim. Bu müdafaa, ı~sanlar, ha~ı:ı ~rensıpler ve ı albar Moskova, 21 (A.A.) - Tas ajansı ririm. Lakin her gün 5-10 mektup 
sisi lazımdır. Şu halde dört günde hatırlarda ebediyyen yaşıyacaktır. u~runda .n. ~z~yı.stı.b~adına karş a, u bildiriyor: 
bir fırka nakledilebilir. Bu suretle İngı'Jtere ı'le bu"tiln İngı'lı"z ı'mpara- c. ıd. ale gınştıgımızı çoktan ve g .}et ı:staıyona yanlış olarak gelir .. Bir 

b 1 ı b ı J Norveç gazeteleri, Sovyetler birliği-1,5 ay içinde Almanların getire i e- torluğunun gözleri Maltaya ~ikilmiş ıyı an. ~mış .. u unu?•or ar. l nin Bulgaristan elçiliği memurlarının gün, şöyle bir adrea görüyoruz: 
cekleıi kuvvet, ancak lO-ll fırka ola- bulunmaktadır. Bu mücadeledeki gay- İngılız ~.ukO.metı,, zafer hatlar~ı- vazifelerini memnuniyet verici bir «Bay Mehmed. Ankara - Kayseri 
bilir .. Nakliyatın böylece bir buçuk · fl za ve bugun Alman boyundunıgu 

retlerm, muvaffakıyet ve şere e tetev- lt d .1 . b 1 millet- tarzda yapmadıkları için tamamen ve- hattında Çılbah iataayonunda» 
ay içinde yapılacağını kabul et~ek vüc edeceğine eminim.> a ~n a yere serı mış .. u .unan . ya Kısmen azledileoeklerini bildirmek-
bile, Almanlar bu kadar kuvvetle Malta 21 (A.A.) _ Pazar günü. lerrn kurtulm.:ısına m~ıt ol~bılecek Diğer bir gün şöyle bir adres: 
Ilulgaristandan geçerek böyle geniş .. ' · 1 f d · beyanatta bulunmak ıçın daıma bır tedir. . . y «Bay Hüseyin, lzmir • Aydın hat. 
harekata teşebbüs eder ve edebilir- k~talltahul~rdıne talyyarekerl tara ın an fırsat kollamıştır, fakat, bugün söz- d Jas aJansı, bu haberın dogru olma- d ç k · d 

ı e a ın e yapı an a ın ar esnasın- 1 . h· h . b' ·ı~ ede _ ıgını ve uydurulduğunu bildirmeğe tın a apa ıataayonun a .. » 
ler mi?·· Almanlar bunu yaparken da üç kiliseye isabetler vaki olmuştur. erkıme .ertt andgıv .1~ şey 1 ave mezundur. Ayni gün, şu şekilde bir adres 
şunu gözönünde bulundurmak mec- 1090 t ·h· d · d'l b' 1 .1. ce vazıye e egı ım.> 
huriyetindedirler: arı ın e ınşa e 1 en ır cı ıse Londra, 21 (A.A.) - Avam ka - Ot b•ı daha: 

1 - Evvela, kendi emniyetlerini tamamen harap olmuştur. marasında Habeşistan, Eritre, Mı - OmO J «Bay Ali. İzmir - Ödemiş hattın-
korumak maksadiyle Romanyada o--- sır ve Somalidel:i kadın ve çocukl.a- LA •kJ • da Çatal iatasyonunda» .. 
7-8 fırka bırakacaklardır. ı·talgan gazeteıerı· rın tahliyesi hususunda İtalya ile hJ· 8StJ eri Vesaire .. 

2 _ Bulgaristan, Almanlarm gec- likte tedbirler alınıp alınmadığı h - Yanlış desek, bunun her gün 
rnelerine müsaade etse dahi . ki. kında sorulan bir ~uale başvekil Çör- Basra limanına geldi. 

D · b" fi t · ı"nde ·ı b · ı· tekrar etmemesi lazımdır. Kaldı ki, 

Istanbulda 
Zarif kutular içinde pi

yasaya kullanılmış 
çay sürüldü. 

İstanbul, 21 (Tel•efonla) - Pi;'ll' 
saya zarif kutular içinde kullanıl' 
mış çay sürüldüğü anlaşılmıştır. v· 
bıta ve alakadar makamlar, bu Jıtl' 
susta tahkikata başlamışlardır. tfl~· 
tecasirlerin meydana çıkarılması " 
çin lii.zım gelen tertibat .alınmıştır· 

Şehrimizdeki ecnebi 
şirketler. 

Ankara, 21 (Telefonla) - İzmirde~i 
ecnebi şirketlerin hükO.metçe mübaY3~: 
sı yakındır. Bu şirketlerin salahi;'e.{ 
tar mümessilleri, Belçikadan direıctı .. 
alınca derhal müzakerelere başlıyacııli 
lardır. süphelidir - buradan Selaniğe hare- erın ir ga e lÇ ' çı şu ceva ı vermış ır: t t b l 

ket ederken sağ ve sol cenahlarının - Bugün cereyan etmekte olan . s an u • 21 (Telefonla) - Ame- adreslerde ıietasyon isminden başka 
emniyeti için kuvvet ayırmağa mec- yuvarlanmakta her- harekatın durdurulmasına imkan ol- rıkadan beklenen otomobil lastikleri hangi hatta bulundukları da yazılı- x 
burdur. d madığını her halde takdir edersiniz. Basra limanına g~IJI?iştir. B~ !il.stik - d Romanyada 

Zira, böyle bir hareket, komşu evam. Filvaki, bu gibi tedbirler alınma:mış- le; yakında Aşeh~ımıze ~etırıl~cek , ır. 
devletlerin de bütünlük vp emniye- Mussolini Romaga tır; fakat bunların, İtalya hükQmeti rı:ıca~~t -yekaletınce t~yın edılecek Dün gene istasyonda idim. Ak - -Baıtarafı ı nci Sahifede--
tini alakadar edeceğinden bu dev - veyahud mahalli İtalyan kumandan- fıat uz.erınden otomo~ıl acan~ları .- şam 1312 numaralı katarda bulu. isyan devam etmektedir. 
Jetlerin, bu hareketi sükunla karşı- döndü. ları tarafından t<ıklif edilmesi la- n!n son seneler sarfıyatına gore vı- nan seyyar poata memurundan Bükreş, 2l (A.A.) _ Alman biJI' 
ı 1 b kl · t' d k ı zımdır.» layetlere taksim olunacaktır. bı'r tomar 30-40 kadar mektup al- b D · k h kk d ,.,i• ama arı ve e eme vazıye ın f' a - Roma, 21 (A.A.) - Mussolini - Ticaret vekaleti, mahalli ihtiyaç aşı.sı oringın atli a · ın a ga" t' 
maları çok şüphelidir. Ciinkü yakın Hitler mülakatı münasebetiyle (jur- * hakkında vilayetlerden gelecek lis _ dık. Tren hareket ettikten sonra teler hükumetin bir tebliğini neşre 

1 
mazi, taarruz karşısında pasif vazi- nale D'!talia) gazetesi şunları yaz - J • • t l" "h teye göre ta.ksimatı yapacaktır. istasyon dairesinde, istasyon şefi mişlerdir. Resmi gazetede neşredileı 
yette kalanların ne hale girdiklerini maktadır .. ŞÇl sıgor 3Sl ayı ası bir kararnameye göre, Romanyad9' 

1 b 1 ile beraberce adresleri gözden ge- ı· ~östermektedir. Binaenaleyh Alman cBu mülakat harbin başlangıcın - Ankara, 21 (Telefonla} - İşçi Ri- stan u ki Alman kuvvetlerine mensup ol~. 
kuvvetleri kumandanlığı. bütün bun- dan beri beşinci mülakattır. Bunlar, gortaları hakkındaki layiha, Büyük çiriyol"llz: !ardan birinin taammüden katli tak r 
lan d~şün!21e~e mecburdu:. Bu sebep iki milletin silah arkadaşlığındaki Mi1let Meclisine tevdi edilmiştir. Limanından ihracat işte bir kaçı; ~ rinde katil, idam cezasiyle cezaııııı; 
!erle.dır kı, R.?man~adakı .. Alm~n birliğini bir kere daha tebarüz ettir- x . .. 1 «Ankarada Başvekalet yüksek mrılacaktır. jandarmalar 80kaklard· 
tahsıdatınm boyle bır teşebbusle ala- m'ştir Fransada Istanbul, 21 (Telefonla) - Blıgun mak a > devriye dolaşmaktadırlar. Bazı ne' 
kadar. ~ld~ğu ihtimali _çok zai:f'Lir.

1 

1 
(M~~ajero) gazetesi de, sallan _ İsta:nb~l limanın~an ~ir .mi~y~n lira «;~::da Maliye Vekaleti ük- zareUer askeri kuvvetler tarnfınd~ 

Tahmınımızden fazla bır kuvvet ge- m kta olan İngiliz "mparatorluğuna -Battarafı 1 nci Sahilede-- ~ıymetmde mal ıhraç edılmıştır. Bu 

1 
Y muhafaza al'tına alınmışlardır. 

tirmeleri takdirinde dahi vaziyet ka~ 1 Akdenizde v~ Atla.ntikte iki . . . a- ıhracat meyanında iki milyon kilo hur. 8ek makamına» Devlet merkezinde sükun vardı;1 şövle mütalea edilebilir: müttefik memleket tarafından vapı- V:şp 2t1 (t·t) l Havas ;J~nsı ~A- da incir mevcuddur. Bu incirler, Al- cAnkarada Maliye Vekalet; mer- Bükreş, 21 (A.A.) _ Tahı;i~:t, 
Bu~iin Alman ordusu, Avrupanın lan mücadelen·n parlak bir safhasını reşah kke ende avt abl.~:asın atm· rnt~ ~ manyaya gönderilmiştir. kez muhasebe müdürlüğüne» mesturenin mahalli ~arfım göstere, 

h' k . 1 · · · ar . ıt 1 <:ı 1 kat a ın a şu e ıgı neşre ış ır. d kl . . . k' b k'J ıı 

v~ k~~~~f;i~r~~; .~i:n:ı~ı~ ?~:aı:r~~: ~~~~!~i~~~~ ~ft~:rv~ ~et~.::oITn~v:.;;~!~: La~~~!~aı":~~~· d;~il~as~yu~~ete~;~ı~ Bulgar kahİDeSİ ire~.~zmir belediye riyasetine» vesa- ~e~a~r ~~kı~~ s~shi~le:i~~c~ 'ı 7 ~f11if. 
kı &!'!ayış ve emnıyet ışlerıne ayn• - da znfer mülakatına bir esas teşkil ,J 1 emlakine hükumetçe vaziy.Jd edil' 
mı~t1r. etmiş olduğunu yazmaktadır lerMi yüh. zteül~fdepn ayi rı mıştteırl. . . . ti:3 Sofya, 21 (A.A.) - Nazırlar mec- Pekala; bu mektuplar Çıplak İE- miştir. 

100 fırka da "arp cephesinde Bri · u 1 ar s gaze erının ıs - !isi ,· bugün "'ekı"z saat su"ren bı'ı· top- taayonuna niçin verilı'yor? Yoksa Loı1dı·a, 21 (A.A.) - Bu··kı·epte, t d , ": tr t bbt'. 1 .- Roma, 21 (A.A.-Mussolini, Hitlerle marda tereddüd etmedikleri kargaşa- "' ., 
an~:ı ~ f sın~n >~ ası 6e3~0 t trı- yaptığı görüşmeden sonra bu sa ~ !ıklar hakkında izahat verilmesi lü- lantı yaparak, ziraat nazırı Bagliyo- posta memurları mektupların ad- haber alındığına göre, başvekil A11~ 

ne dıra.hıt.mıs't}r· b ezla.l b- 1 Jdr k:ı- bah refakatinde hariciye nazın kont ıumsuz addedilmiştir Bunlarla Mare- nof tarafından teklif edilen layiha realerini okumayıp da, rastgele her toneRko, Alman binbaşısını ;))düre~ 
nl ın a ıh ılyda ı ~be ekp er e.h u un ku.1- Ciyano bulunduğu halde Romaya şal tamamen Fransızİarın kendi etraf- ile diğer bazı projeleri tetkik ve ka- istasyona 15-20 tane verip geçiyor - katilin derhal mahkemeye vcriJerO.! 
arı ma a en aş n cep. eye na ı - dönmüştür d b' 1 ' 1 

. . . te . . . 1 bul eylemiştir. idama mahkum ·edilmesi içi!1 erı!1• 
]erine imkan yoktur. Binaenaleyh . · !arın a ı~ eş~e erını ıs mış ~e ışga. Nazırlar meclisi, bundan başka lar mı? verdiğini Alman sefirine hildirn11~ 
Balkanlarda istilaya tahsis edeceği RuzveJt makamlar:ıyle ıyi miln~bat ıdamesı 516 milyon levaya baliğ olan revka- Zira dün verilen yanlış mektup - teminat vermiştir. rı 
'kuvvet miktarının 35-40 tümenden de esas olarak nazarı dıkkate alınrn~ş- iade ziraat büdccsini de tasvip etmi~- ların sayısı 33 tane id=. Bu vaziye- Soıı alınan haberler, Bükreşte ıt1 \ 
fazl11. olması pek güçtür. Daha fazla Londraya bu .. yu"·k elçı·den tır. Arnold ~yaletin~e. ~a Perd~ ıs: tir. . him şah~i.~·etlerden on YunaniıtV 

ta nda d I t sının t nındı.: ·tın ıslahı lazımdır. -rn olsa bile, Bulgari~tan ve Romanya, syonu . . eve ~eı ~e /> Fevkalade ziraat büdcesi, ziraat tevkif edildiğini bildirmektedir. ı>:'.11 bunların iasesini temin edemez Bu bir de e!çi gön :lerecek. yapılan görüşme netıcesinde suı teLh. banka5ından istikraz suretiyle temin Canlı köyünden tilin, Türkiyeden pasaportsuz geçtı~ 
arazideki v-asıta ve yollar da böyle hüml:er bertaraf edilmi~tir. .. edilecektir. iSMET YENİSEY iddia oltınnyor. 
?~i~ü ~.;i~~-;;.~ı~:~s:r;~r:~'i'on':'a~: mi~ ;~~:;.~E1v~~i:J,.d::,~v:.~:. ;f {;: rei:ı::.·~~i!.~·· F ':'.:::~~~~~ g;ı:;J[j~: ~&\\lllllllllllllllllllllllllllllllllınııımımııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111!1ilili1111111111111111111111~ 
yadaki Almanya ordusunun her mad kaynaklardan aldığı haberlere at- Devlet reısligı sıfatı sarsılmamıştJr ve ~ ~ 
1ıangi bir askeri hareket ici'n değil fen, Ru~el!i.n, L?ndraya .yalnı.z bir bil- çok ~ağl~mdır-. ~a~eşal, dahilt siyııset- ~-=- ELHAMRA ~ 
~ivasi tazyik suretiyle maksada eri- ~ilk ~!~ 1 ~egıl, bır de ıelçı tayın etmek te hıç bır değış~khk. yapmamayı esas (TÜRK SINEMACILIC.ININ EN BUGÜN MATİNELER-) ~ 
<>ilmek icin kullanılmak istemesi çok ıs.te.dıgını yazm~ktadır. R~~ve]t, ?u.ta- tutmuştur. Harıct sıyase:tte ~e şu ci - =---- (BOYOK ZAFERİ OLARAK SJ'1\TrMASJNDA DEN iTİBAREN) ~ 
rlah3 muhtemeldir Bütün bu tahmir yını, yakında ayan meclısıne bıldıre- het hatırlatılmaktadır kı, kanunu ev- ıvL ~ 
ler hilafına bir vaziyet olur,,a, ~e _ cektir. . . . . . , . velde de Ma;~al, har.ici ~iyase~te.ki ha- :: ~ 
ren harnte olduğu gibi, Balkanlard:> Fa~~t bu elçılık!ere. kımlerı .ayın ~ ?arek~tı_nın ~eŞışmıy~ceğını. ş~h- = K A HVEcı· Gu·· ZEL . ~ bii:viik bir cenhenin ku··u imasına voı edecegı hakkında hıç bır hal:>2r yoktur. sı bır teblığıyle bırlıkte Hıtlere bıldır- =: ~ 
:ır.{lacaktır. Balkan mahfillerinin ha. Gazete, ötedenberi büyük elçiye ilave- mişti. Amerikan basınına da ayni şe- := :. ~ 
Jihazırda yüz fırkadan fazla oları t.en bir de elçi tayini .mutad olmamak- kilde beyanatı.nd~ F:a~sanın, .AYr.up:ı § ~ 
kuvvetlerine bir de Britanva kuv . la beraber bunun İngıltereye daha faz- kttasmın tanzımıne ıştırak ettığını ve :5 ~ 
vctlerinin dahil olaca~ı kabul edilir- ~a yar?ıı:ı temini .maksacliy!e. yapıl.a~:- Avr_up~d~y ~e dünyada. sağl.~1!1 .bir. sll:lh := ~ 
<ıe, vazivet anlaşılır. Röylc bir hare- gını bıldırmek~~ır. <?nun. ıçı.n elçılıg.e ve. ı~bırlıgı yapmak ıstedıgını bıldır- §_ Şahe&erler şaheseri eşi ve enı:ıali görülmemi§ muvaffakıyetlerle ikinci Zafer haftasına başladı. ~ 
lı:et halinde. Alman kumandası çok h~rp mal.zemesı ış!erın~e ıhtı~as ~ahı- mıştı.r. . . .. REJİSÖRÜ - ERTUC.RUL MUHSİN BESTEKARI - SAADETTiN KAYNAK ~ 
fer<> vaziyette kalacak ve ordusu. hı olan hır zat tayın edılecektır. İyı h~.ber alan mahfıllerı.n mutıılea- ~ Batrollerde - MÜNÜR NUREDDİN - HAZIM - BEHZAT - TALAT - NEZİHE - NEVİN ~ 
'Çok YlPranacak'tır. larına gore, meşgul ve gayrı meşgul ve := Seanslar - Her gün_ 2 4 6 ~10 da Cumartesi ve Pazar 10,30 ve 12 de ilave seansları vardır. ~ 
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'Yıuroslavya ve Selanikten ziyade bo- bir dalgınhğa ve hesapsızlığa dela - reşal Peten, mutlak otorıte~ı ta!11. nla- = DiKKAT - Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ HALK MAT NELER D R. ~ 
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