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(ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

İstanbul, 25 (Telefonla ) - Fiat murakabe ko
misyonu, ihtikarın önüne seçmek maksadiyle et -
raflı tedb!rler almaktadır. Bu cümleden olarak , 
(lüks mai azalar ) namı altında etya satan müe..e
aeler için bahıolunan sınıf farkını ka1dırmıftır. 30 ncu yıl 

No. 8422 

Netredilmiyen yazılar geri verilmezı-------------------.,-------------------------

Günü geçmif nüshalar 25 kuruftur. Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

r ' 
Millet:n şükran ve sev· 
gi~ini toplıyan Refik 

Saydam kabinesi 

Bugün muvaffakıyet 
e şeref yıllarının üçün

cüsüne girmiştir 
I>oktor Refik Saydam, dün iki ııeııe 

ev,·el Cumhuriyet hükumetinin riya
sc1 ini cL ruhL etm~sinin yıldöntimü

----------· ·-----
A ~ Kf RI VAZIYfT 
Yunan cephesinde mu

vaf /akıyetler devamda
Libgada Bingaziye 
doğru harekat var 

Radyo gazetesinin dün akşamki 
bildirdiğine göre Kilisuranın şimal 
batısında harekat dur madan inkişaf 

Ruzvelt, Lord 
Halifaksı biz
zat karşıladı 

inaillz elçisi mühim 
beuanat uaptı. 

halind edir: İtalyanlar, .cep.hede ç ı - Ruzveltin hareketi derin 
ıı(I idrıtk etti. Yani Hefik Sa) dam , 
k: b:n s:, bugün üçüncü yıla girmiş 
bııh111 1ıyor. İki yıllık tarihi mu vaf

kıntt teşkıl eden mevzılerı terke ' 
mecbur olarak ger i çekil mişlerd ir. tesirler bıraktı 
Bu sllr etle Yunan kuvvetleri, en az 
20 .kilometre batıya ilerlemişlerdir. Annapolis, 25 (A.A.) - Ruzvelt, 
Bazı İtalyan kuvvetleri, geri çekilme- Lord Halifaksı Amerikaya muvasala
Yi teshil için bazı mukabil taarruz- tında karşılamıştır. Ruzvelt, Britnn
lar ·rapmışlarsa da bütün bu taarruz- ya büyük elçisiyle refikasını getiren 5 
lar a kametle neticel_enmiştir. Hu 5 u- inci jorj adındaki İngiliz zırhlısına Ki
retlc Yunan kuvvetleri, bundan son- yoti Konide yatiyle gelmiş, zırhlıya ya
raki har ekat için lüzumulu ve ha- naşmış, Lord Halifaksla refikası yata 

fı kı. d, ·ulh \'{! şer.,f dolu olan Refik 
Saydnm kalıine:ıine karşı, milletin 
ı-uhıınıln ve şİ.ıurunda doğan fikir ve 
hi. si, \·atanın dört bucağındaki bü
tün bir nıtandaş kiitlesinin rnü:;U!rek 
teznhiirüdür. Rerik Saydam. lsliklill 
ıniicndelesiniıı ve TUrk inkılabınm 

başladığı günden beri, terU!miz 
Şuhsiyeti, idealist ruhu, tcşkilatçı!ı
ğı ve çok yüksek seviyedeki çalışma 
\'e başarma kabiliyeti ile yakın tari
himizin ~ref sahifelerinf! mal olmuş 
bir Türk kıymetidir. Fakat onun en 
büyük hususiyeti, İnönii gibi tarihi 
ve mümtaz bir deha He daha yakrn 
Yaşadığı ve dünyanın en çetin mü
caclelerle sarsılıp muvnzeııesini kay
bettiği günlerde Türkiye gibi nazik 
rn-evkideki l.ıir memleketin siya-;etiııi 
idarede gfü;terdiği fevkallide kudret 
\'e isabettir. Talii ona, kıendi ruh 
Ve idealinin müşterek ifadesi ile mü
tenasip bir idare yaşatmak saadetini 
bahşetmiştir. Bugün, Refik Saydam 
idaresi, milletin şükran dolu knllıinin 
Üstünde müşterek bir sevgiye maz
har olmuşsa, bu; muhakkak ki, mii
letimizin bütün ruhi temayüllerine en 
ileri, en tam cevabı vermiş olmasın
dan Heri gelmektedir. 

İki senelik, buhrnnh mücadele ve 
~alışmaların sonunda, Refik Savdam 
l 'Urkiyeye, gene saadet, refah ve ~at
\'<!t vermenin bütün imkanlarını araş
lırrnakla meşguldür. 

Güzide Başvekile ve onun berabe
tiııde çalıştırdığı değerli arkadaşl~rı 
nııı muvaffakıvetlerinin clevamıııı di
leriz. Refik S~ydam kabinesinin; ta 
l'İhin büyük bir noktasında idrak et 
tiği iki sene. bu milletin hafıza \•e 

Vicdanında ilelebed yaşıyacaktır. 

Almanya 

Sid! Barr&nide İtalyanlardan ele geçen bir bahriye topu 

A vusturalya 

Singapurla işbir
liği yapıyor 

T.obrukta kim bazı mevziler i ele g~irrniş bu- geçmişlerdir. Reisicumhur, Halifaksın Lord Halifaks 
lunmaktadırlar. Şimal cephesinde eliııi harar.etle sıkmış ve yat sahile ha- Halifaks, eski büyük elçi Lord Loth 

Esirler sayısı 
25 bindir 

de bazı muvaffakıyetler elde eden re~!!~ etmi~tir. Öğle ~:emeği ~·at~ ycıı- y.ondan bahsetmiş ve şunları söylemiş
Yunanlılar, İta lyanlara ağır zayiat ~~ştır: Bu sırada ~ahılde kesıf hır hal~ tır: 
verdirmişlerdir. Bir Yunan taburu _ kutlesı ve .gazetecıler Ruzvelt ve Halı- . - Önümüzdeki uz~n ve belki de ça
nun bir İtalyan alayını tam:ımen faksı beklıyordu. tın zorluklarla dolu bır yol vardır. Fa
pilski.i: ttüğü bildiriliyor . Dünkü mu- Ruzv:elt ve Hal.ifaks. derhal. Vaşing- ~~t Br~tanya. h~lkı tam bir .. tes~nüd 
harebede 100 kadar esir ve külliyet- tona h~reket e~mış.le~dır. Halıfak.s.' se- ıçı~de?ır .. Amerıkan ~: .lngılı~ mıll~t
li ganaim elde edilmiştir. 21-24 son- faret bınasına ~nmış.t~r. Lord Halı~ak~, lerı,. şımdı~·e ka~ar gorül1!1~mış şekıl

Alman tayyareleri evel- Eritre ve Habecistanda kanun tarih1~rinde alınan esir mik- Kotamak n~hrı ~ahıl~n~e y~ttan ıner- de bırleşm~ş!erdır. ~~kat.sı~ın yard~~ı 
Y tarı 530 dur. Bunl arın arasında su_ ken gazetecılere demıştır kı: nızla da sızın ve hızım ıstınad ettıgı-

ki gün lngİ tereye da fngiliz muvaffakıyet- baylar da vardır. Biltiln cephelerde - Bura~a! İngiltere ~arp kabinesi miz ~edeniyet dilsturlarını kurtarmış 

l d·ı harekat Yunanlılar lehinde çok azası ve elçısı olarak gelıyorum. Anıe- olacagız. 
ge me ı er )eri devam ediyor ümid ve~ici şekildedir rikalıların, ingiltereye yapacakları yar Lord Halifaks, Reisicumhurun keıı-

Multa, 25 (A.A.) _Dün akşam neş- Londra, 25 (A.A. ) _ Deyli Telgraf L "b dı · dımı isterlerse nasıl yapacaklarını öğ- disini bizzat karşılamak suretiyle Bri-
redilen bir tebliğe gör.e dün sabah Lir gazetesinin Tobr uku işgal eden impa- 1 ıga a: renmek için çalUJacağım. İngiltereye tanyaya verdiği şerefi ehemmiyetle 
çok düşman tayyaresi, adaya yaklaştı- ratorluk kuvvetleri nezdindeki mııha- Libyadan gelen haber ler , İngiliz ne kadar çok yardım edilirse nazi kö· işaret etmiştir. 
ğı zaman tehlike işareti verilmiştir. biri, bu şehir teslim olurken esir edi- motörlü bir liklerinin ha len Bingazi ]eliğini devirmek o kadar çabuk olur. - Devamı 4 ilncU ..hilede -
Düşman tayyareleri,, taarruz etmeksi- len yüksek rütbeli subayların isimleri mıntakasında harekata devam ettik-
zin geri dönmüştür. ni zikrederek Tobrukta bulunan yük- !erini göstermektedir . Bunları daha 

Londra, 25 (A.A.)' - fngiiiz hava sek rütbeli İtalyan subayları namına büfilk ve ağır birliklerin de takibi 
ve dahili emniyet nezaretler inin tebli- İ ngilizce bir kaç söz söyliyen ami ral muhtemeldir. Bingazı, yalnız deniz 
ğine göre dün gece İngiltere üzerinde Viyotina teslim olduklarını bildirmiş- haı ekatına karşı h azırlanmış bir 
düşman hava faaliyet i olmamıştır. tir. İngiliz generali de bi r kaç güzel mevki olduğundan ka radan yapıla-

. Londra, 25 (S. 21,10 da radyo neş- sözle cevap vermiş ve sonra it alyan cak hücumlara karşı mahfuz değil -
r.yatından) -Avusturalya hava genel subayları bir tayyare ile İngiliz karar- dir. Esasen burada İta lyanların faz
k!ırma~ başkanı,._ Singapura gelmiştir. gahına getirilmiştir. İtalyan 61 inci la kuvvetler i de yoktur. Binaealeyh 
N.eşredılen. t:bl!!f~le ~vustur~~Y~ \:e anavatan tümeni komutanı general 15 günden daha yakın bir zamanda 
~~!1gapur ışbırlıgıne )uzum gorulclü- Bellamora, general Yarbarisen esir e- b.u mevkiin ln.gilizl.erin ~! ine _geçme
gunden Avusturalya hava genelkur- dilen subaylar arasındadır sı muhtemeldır. Bıngazı, Lıbyanın 
~a~· başkanının Singapura geldiği bil- Kajıire, ·25 (A.A.) _· Muhtelif a- en büyük bir şehridir. İki tarafa do.ğ
dırı lmekte ve son aylarda Avusturalya janslar tarafından verilen haberlere ru 60 şar JCllometrelik ıııahada demır-
hava kuvvetlerinin çok kuvvetlendiğin gi>re Tobrukta bu lunan italyan esirle- yolları vardır. . 
d~n vaziyetin çok değişmiş oldugu rinin miktarın ın 25000 i bulması muh- - Deva1nı 4 UncU sahıfede -
kayde<lilmekt.edir. temeldir . İtalyan yaralı ve esirlerinin 

Londra, 25 S. 21,10 ra<lyıosundan)- naklfresinde İ ngiliz bahriyesi büyi.ık 
Hava neıareti tebliği: __:. Devamı 4 üncii sahifede -

Sahil kumanda:nna men~up deniz re grubu, dün gece Alman işgal altın
tayyareleri , dün mutad deniz muhafa- dak i Loryen tahtelbahir füısüne taar
za \'~ islikş~f f~a l iyetine d:vam etnıi~- ruz etmiştir. Bu harekette tayyareleri
lcnl ı r. Hafıf bır bombardıman tayya- mizden hiç biri kaybedilmemiştir. 

ispanyada 
Fevkalade tedbirler itti

haz edilmektedir 

Habeşistanda 

B. V. Vilki 
Lizbona geldi, hemen 

lngiltereye geçiyor 

Çamlık 
sın da 

tünelleri saha-
• 

yeni tamirat 
Hauaıana karıı tedblrler aıııııor. rıııllar. 

Ut blriıll ~ı taııllne baııaımııttr 
Aydın hattında yeni inşa edilen bil- sekteye uğratacak ve bu sebeple uza

yUk ve kilçilk Çamlık tünelleri arasın- tacak bazı se,ferlerin muvakkaten ilga
daki sahada fazla yağmurlar ve heye- sı muvafık görillmüştür. Bu sebeple 
lan yüzünden demiryolu yerinden oy- her gün İzmir - Nazilli arasında işli
namıştı. Bu hattın esaslı surette hı- y~m 1323, 1324 ve 2334 sayılı otoray 
mirine başlanmıştır. yolcu trenleri, yarından itibaren sefer. 

Demiryolunun iki tarafına dıvarlar !erini, ikinci bir iş'ara kadar yapmı
inşa ettirilmekte, ayrıca heyelan Raha- yacaklardır. Yalnız 1324 sayılı katar, 
sına karşı ~ok muhkem bir istinad dı- y.ann Nazilliye son sefierini yapacak
varı yaptırılmaktadır. Bu hat üzerin- tır. 
deki tamirattan başka umumi ve bü- Yeni Çamlık tünelleri şimdi iyi va
yük katarların 'seyrisefe~foe yarıyal· ziyette bulunmaktadır. Eski büyük tü
cak şekilde eski Aziziye tünelinin de nelin tevsiinden maksad, heyeland~n 
tevsiine başlanmak üzeredir. Ekipler, kayan hattan başka umumi katarların 
şimdid:en tünelin tevsii için işe haşla- ikinci hattan da geçmelerini temindir. 
mışlardır. Bu suretle iki hattan istifade mümkün 

R .Maclrid, 25 (A.A.} - Nazırlar he.} '
o-nanya hadiselerini eti, general F rankonun reisliğinde 

1 .. .. ? yapmış olduğu toplantılarn nih:n·et 

lngiliz zafarleri Habeş 
muharipleri tarafından 

yayılıyor 

Bu sebeple eski Aydın tipi katarlar- olacaktır. Tünel tevsiatının 25 günde 
la yapılan seferler i müsaade edilmek- bitirilmesi çok muhtemeldir. Bazı yol
te ise de inş~tı ehemmiyetli surette -Devamı dördüncü sahifede -

nası goruyor verm.iştir. Bir çok yeni kanunlar kahul Kahir.e. 25 ( A.A.) - Eritre dı-ığla-
B ·!' 

2
_ (A A ) y • Al ~dilmiştir. Bir kanuna göre pasif mii- rında _\"e Habeşistanın vatanperver 

ll'ıan·eı 111ı:_f.'1'1 . · R. - udrık~esb1:1'1. - dafnn t{!sk:latı kurulacaktı r Diğer bir Gozzam e\·aletindeki tepelerde verli 
1 ma:ı ı erı, omanva R ı ac ı::;c- k · k Jücı·· · · k k h · · h · · · · · 
eri, yalnız bu memlek.?'ti alakadar e- anyn. çocn .<_ ., urmeyı ya:m etı:ne : , ~u arıpler :ı.r ~ece. ingılız z~f~r!erı-
deıı bir mesole olarak kıırşılamakta- tedır .. Ayrı bıı. kanu~ <1:1 534 ·" ıyası ı nı v.c İtalya n hezımetı hab€rlermı yay. 
clırJar Şıı d; tebarüz ettirilmektedir m_ahkumun af!ı~a daı~·dır. İspanyadal1 maktadırlar. Kahirede öğrtnilctiğine 
ki, R~manyadaki Alman talim kıtala- kağıd istihlakını. tıı~dı.d. eden bir ka- g?r.e Kero ve Ayikot~ in.giliz k~vvet~e· 
rı, son haıliseler karşısında çok ihti:v:.t mm da kabul ı>dıl.:nı.ştı.ı. rı tar~fından zapU!dılmış ve hır m:k
karlık gö!'!~ermekte ve bitaraf kalm~k- .Bunların ıen muhımı. lspanya de-ı tar '2Sir alınmı~tır. K2nyadan gelen ha
tadırlar. ·General Antoneskonun veni n!ıryolların~ ait ol~ndır. Ru kaııuııl~ herler, İngiliz ku\'\·etl-erinin Habeş hu
teşkiJat kuracağı ve kendisine itiinad şırk7tlere ~ıt. d~n~ıryolu. .şebekelerı, clu<lu~rn Rodolf göl~ mıntak~sında 
eden mahfillere da\·aııacağı anlasılı _ ~edrıcen mıllıleştırıJ.ecektır . geçt1'ış olduklarını bıldirmekt2dır . Bay Vilki 
Yor. Rerlin mahfille~ine gör~ Antones. 
ktaonun Romanyadaki vaziyetinin ııasıl 

hukkuk e::bceğini şimdiden tahmin 
jtnıek h:nü ~ ~rkendir. Fakat Abınııhr, Ronıanyadnki normal şartıaı:m t~
a~kkukunu görmekten başka hır şey 

zu etnıemektedirler. 

• 

lstanbuldan 
ihracat 
Dün bir buçuk milyo~ 

lirayı buldu 

lstanbul, 25 (Tel""f 1 ) B .. 
1 . "' on a - ugun 
stanbul lımanıııclan bı'r b k .1 . . . uçu mı yon 

lırn. kı):m~tınrle ıhracat maddeleri sev
keclılmıştır. 

İhracatçılar y.uıı~ bir toplantı vapa
~nklar ve Basra yolıyl vngon tedariki 
ışini konuşacaklardır. 

Roman yada 
Anton: sko hak:m 

Fakat kan dökü
lüyor, vaziyet 

karışık! .. 

Lizbon, 25 (A.A.) - Vandel Vilki, 
dün Kliper tayyaresiyle Lizbona mu
vasalat etmiştir. Vilki, biran evvel İn
giltereye hareket etmek niyetinde ol -
duğunu söylemiştir. 

u 

Musavat fikri 

Arnavudlukta Yunan topçuları 

Atina , 25 (A. l Esir alınan İta! -
A.) - H estia ga- ltalyJn ar püskürtü!dü yanlar arasında 
zetesinin cephe - iki binbaşı var-
deki harp mu - dır. Bunlar, Ar-

Otobüae bir kadın bindi, kalktım, habiri hildiri- Yunanlılar navudluğa yeni 
yerimi verdim. Yanıbatımda, iki ror : getirilen kuv _ 

v h d"l .. senç konuttular: Müfreze leri - vetlere mensup ol 
ı a U ı ere karşı zulum- - Mademki muaavat varmıf. insan, · . ·ler· hare _ duklarını , fırka-

/ ld General Antoneako yerini kadına bırakmamalı imi,.. ~~:İeri~e adevam Kahramanlıklar lannın dağıldı -er yapı ı Muaavatın böyle tellkkisine parmak d' I D" ğını 4 gü 
.evlere girerek bunları yağma etmişler ısırmak gerek.. e ayor ar.d _

1 
un • n aç 

A b d ı d d d 'ç'nd k'I · "ldü il 1 d' B'.k yüksek ag arın go•• sterı•yorlar ve çok milokill 'r e e er evam a ır. \:e ı ı . e ı erı o. rm. şer ır. u r~ş Bizim bildiiimiz; o muaavat; !n- te esinde e -
" . • .. ) ~hu~ı. m?.h!lllesınc~ekı has~r çok .!:;~- sanlık ve hukuk musavatıdır .• Yok - e~ iki m:ha- vaziyette kal -

Bukreş,.25 (A.A.) -Royter muha- yuktuı. \ 1 Jay~tlcro~11 he~u.z ~afsılat sa, kadın, yaradılıtı, vücud yapıaı- ç öe h'd 1 ~~~:~~~~. s~lğee; 
biri lıildirıyor: yoktur. Trarn~ılrnnynda bı rıncı ordu- nın mukavemet ve kudreti ve husu- re ye ~ 1 ~ - Al l k E • [ 

Nizam hemen hemen ta.mamiyle tc- nun rapor~na göre tam bir sükun var- siyetleri itibariyle, hiç bir zaman bir ~uı:n. Karla or- ay ar açıyor. Slr er esir lerin anlat • 
essiis etmiştir. General Antouesko, dır. Transı l vanya, A ııtoneskoyu enda- erkek kadar kuvvetli deiildir. Ka. tül~ t!feler ve- vaziyet/erini an/alıyor tıklanna göre 
Bilkreştc \'aziyete hakim olmuş adde- katla tutmaktadır. Rossi, T ibosti ve dın, ancak bu bakımdan ge11:de ka· ya ag .arın sarp Toskana fırkası • 
dil bilir. Hükümet merkezinin sokak- Brasovda ciddi karısıklıklar olduğu Jır fakat alakaya ıayan olmak mev- eteklerınlc ~e- nın da tamamen 

ÇORUH ViLAY ET MECLiSi larıncla tanklar, askeri knmyonlar dev- bildiriliyorsa da henüz tafsilat alına- kiine reçer •. Sonra; kadmın muhtar rey~n b ~n d u Esı·rıerın adedi artı or ~,~!1!i~!ıdır.ansl!~ 
riye gezmektedir. Evlerde araştırma- mamıştır. İsyanın sebebinin, lejvo- bir mevkü daha vardır: • mu a~e .e er e as "il 

Çoruh, 25 (A.A.) - Çoruh tıtn~ıni lar rapılmaktadır. Emirname mucibin- nerlerle Antonesko arasında ihtiln(ol- O, anamızdır. Senin anan onun kerlerımız fev • • diye kadar 7 ltaL 
ın:cl!~~· dün yıllık toplantısı~n rnhninl c.e lierkes evinde bulunan silahım te.:;- cı.uğu sö):leniyor. ~ndiistr.iyi millileş- anası, doğacak veya doim~f her k~l beşe~ cesaret. ve kahramanlık yan fırkası tama.miyle bozu1'!1uştur. 
l-eıslıgınde başlamıştır. C'.oeb,., açılın~a lıme başlamıştır. Ölen ve yaralaırnnla- tırmek içın ilk tcşrınde tayın edilen ko- hangi bir insanın anası.. gostermışlerdir. Bır taburumuz, bu- 1 Yunan kuvvetlen durmadan ılerle • 
Ebedi Şef Atatürkün hatırn~ı snygı ıle 1 rın sayıı.;ı hakkında rakamlar yoksa da miserin azli, buhrana patlak verdirmiş Binaenaleyh, aos)"al V-9 terbiyevi giln bir İtalyan alayını kaçmağa' mektedir. 
t.ıziz edilmiş, sonra vilay~tın. a}h, a):-

1 
l!unların yekunu fazla olduğu zanncd!. tir. Binbaşı Göringin katli münasebe- fikirlerimizı!n kökünü baba alacı m~cbur etmiştir. Diğer bir taburu - Atina, 25 (A.A.) - Yunan res -

lık iş raporu okunmuştur. l\_1ıl!ı :;:;efı- lıyor. Telefon merkezi civarında vuk•ı- tiyle lejyonerlerin duydukları infiali aibi haYaya deiil, kafamızın ~çin• muz da bir dağın tepesinden geçerek mi tebliği : 
ll'ıiz hrnet İnönü ile büyüklerımıze sar- bulan bir çarpışmada 200 kadar asker göstermek için teşebbüs ettikleri nü- .. ilam surette )'erl .. tirmeliyiz.. diğer bir alayı bozguna uğratmıetır. Mevzii harekAt esnasında mühim 
ıılmaz bailılık telirafları çekilmiştir. ölmütşür. Bir lejyoner grubu, hususi• - De•amı 4 bel aahlfe4e - ** Bu alay, perişan halde kaçmaktadır, -DoTama 4 acil aabifMe -
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RADYO GA l ETESi Tütün satışları · devamda 
BUGONKO PROGRAM 

9.00 Program, 9.03 ajans hab 

S t I •kt 25 •ı k •ı / ri, 9.18 müzik: (Pl.), 9.45 ıo.00 
Bütün duna ı Romanyadais- a ı len mı ·--r mı yon ı O kadını, 12.30 program, 12.33 mil 

alakada en • Dünya siyaseti yan har.3ketleri- ... ... • düğün türküleri, 12.50 ajans habe 
muhtelif lnlnaat nin bastınldı - ri, 13.05 müzik: şarkılar, ıs. 
v düşünce ere ve ilkbaharda Almanların ğı ve başv~kil 14.30 Müzik radyo salon orke 
sile olan, Alman Antoneskonun va- M••b t • d• b•Jh ah•l t k d 18.00 program, 18.03 müzik: r 
lann yapacakları hazırladıkları taarruz ziyete hakim ol- u ayea şım 1 1 assa s 1 mın a asın a caz orkestrası, 18.50 müzik: f 
söylenen t ar- _ duğu bildirilmek hey'eti, 19.SO ajans haberleri, 19'. 
ruzdur. te ise de, vaziyetin viJayetlerde ne .,.,,.,d.,yor. yerli ürünler daha 4 milyon kilo müzik: şarkılu, 20.15 müzik: 'J( 

Almanlar, ilkbahara dobıı bir ta- gibi bir şekil aldığı malfim değildir. ·-,~ ,_- kardeşler (Pi.), 20.30 müzik: A 
h 1 d ki k d' . d al kb e· Al •. il. d ıd· pa halk türküleri (Pi.), 20.46 JI arruz azır a ı arını, en ı eı ı e Anlaşılan müfrit lejyonlar, general An aca r • 1rman mumess J e ge Je zik: şarkı ve türküler, 21.15 ko 

saklamıyorlar, nitekım propaganda toneskoyu düşürmek için çoktan ':>eri · ma, 21.80 temsil devlet konserva 
Gö 1 o ııoe ı d 'ı'ad .;.+"-i H " Tütün piyasasında satışlar hararet- Torbalının Hortuna köyünden ya nazırı ... e ... n er ı euıg fır at kollamışlardı; çünkü lejyon - ususı haberler zıl - rı tiyatro şubesi talebeleri tara 

b' nutukta: lar, Antonesko kabinesinden Roman. le devam etmektedir. Haber aldığımı- ıyor: . · .. . dan, 22.30 ajans haberleri ve a' 
- Zamaıa v mekan ta 'n tmiyo- ya endüstrisinin mi lileıtirllmesini is- YERLi ORONLERE GELEN ze göre bölgenin her ~rafın~a dün mJ!1.;!~'ne~~ ~:.J8~~~ :~~; (~~r) sel'Visi, 22.50 müzik:. Cazb 

ruz, akat, yakında dünyanın gör - tedikleri halde general Antonesko akşama kadar satılan totünlerm umu- üzerinden mübayeat yapılırken fiat · ' 28·26 23·30 Yannkı pro 
mediii "kilde bir taarruza ba-zırlan- bunu kabııl etmemifti. Bunu bir se- EMiR VE ALMANYA NA· mt yek6nu 26 milyqn kiloya yaklq- birden bire 40-46 kuruşa düşürüldü 
dıiıJ:l\IZ habe vıerebilirim.> bep t likld eden lejypnlu, hükôme- MiNA O mıştır. ~!atler umumiyet ~tibar!yle ve yüzde 80 iskarta bafladı. Köylü şa- ZABIT ADA 

Demiştir. te kar ı bir takım kargaşalıklar çı - M BAYEA mdeüsbtalhsılı memnun ~ı~ sevıye- şırır ve teessü~ kapılır gibi oldu. Bu romss••······n 
· u unmaktadır. Şımdıye kadar tO- sırada Türk limited iirketi müdürü 

laclJt.eye taarrusr karmışlardır. Hab r aldığımıza göre yerli ürün- tünleri satılmamıı olan sahil mıntaka- B. Muvaffak ve B. Süleyman geldiler Silih kullananlar: 
Almanların yapacakları taarruz İsyan ha11eketlerine lejyonerler li- Jer şirketi mürettıebini doldurmak flze- larında milbayea. memurları ~eniı mile mttbay. aya girdiler, 50110 kuruşta.~ Gaziler caddesinde Yaşar 

için Uç sahadan bahsolunuyor: Ev - cleri Horya Simanın önayak oldtiğu ro piyasamızdan daha 4 milyon kilo yasta f~liy~t. gös~rmekted\fl~r. Öy- mübayeat yaptılar. 180 bin kilo satıl- köfteci Zekeriyanın üzerinde bir 
veli, hı~lt re adalarına karşı bil - ve general Antoneskonun vaziyete tütün satın alacaktır. Bu maksadla le tahmı!1 edilıyor kı nihayıe-tıtı~ır haf~ dı. Halk.ın sevincine payan yok~ur. ~~i~d~kij;!:1r:~~ğ~:~ı~~:d 
yttk mikyasta bir hücum. Bu hücum- hakim olması üzerine korkarak bir yerli ürünler şirketi müdürü Bay HU- ra~~"=:a satılmamıı ıç tütün hlf!'~~tahst~llerd,' cYba~ın Ç~~hurıyet nin ev'nde eski bir mavzer bul 

"- d . lı:: k ti . ı· h l k ıı- .. 1 . &J • uaume ı> ıye gJl'lfJllıŞmrdır. b d · aava, en z ve ara uvve en sem ı meç u e aç gı soy enıyor. seyin Favalının Urla, Seferihisar, muş, za ıtaca müsa ere edilmi 
hep bir anda kullanılacaktır .. Böyle, Lejyonerler çetinclir: Çeşme Ye havalisiiıe bugün hareket et- ya i~n yapılan. tütün mübay~ını ;da.. kaimeleri Ur.erinde tetkllder yapmak- Silah abnlf: 

kuvvetin bl anda iştirakiyle yapL Lejyonerler teşkilitı, öteden beri tiği haber alınmıştır İcabında şirket re i~ın. B. Pol~yo namında hır zat, ta olduğu öğrenilmiştir. Çorakkapıda Makaralı soka 
taC'ak bir taarrosdan Alrmmlar mu - çetan adamların elinde bulunmakta- d h f 1 üb t. cakt se~brnnır.e gelmış ve Almanya nam•na Bu tetkikatın, kaime fiatlerini dil· Kerim ojlu Muzaffer; sebepsiz 

. ed' ş k d dır. Sabık kral Karol, bu teşkilitı a a ~z a m . ayea yapa. ır. mil .a~at y&pan müesseselerle temas şürmek şeklinde bir netice vernw!me- vaya iki el silih attığından tutul 
vafff&~~ at Gm d ıyorla.r. u a ar kökünden ezmek i~in senelerden be- Aldıgımız hır habere göre Alman- etmıştir. Bu zatın, alıııan tütünlerin sini tem1!1ıniye şayan buluruz. tur. 
var k•. ~u ~arru~, aynı zamanda ri pek çok uğraşmış ve hatta bu teş- Dedeba ında r ' ürarc111k: 
~ok. t hlı~ehdır. Zıra. muvaffakryet kilitın n nafiz aıasını yok etmişse de 1 I Ad/igede: Karşıyakada Zafer sokağında 
temın edıle~~zse, ~l.manya bu y~z- muvaffak olamamış, nihayet bu teş- RAAT VEKiLiMiZE KOÇ OK ban oğ u arabacı Mehmedin üz 
den yıkı abılır. lngılizler bunu bd - kili.ta mağlup olmuftu. PEHLiVAN VE DEVE ı BiR CERRIHJ AMELIY Mahkumiyetler de 4,5 gram esrar bulunmuş, sd 
dikleri ·ç•n, taa~zu ka şılamağa Almanlar, Romanyada başgöste - : E adliyeye varilmiştir. 
olanca k~vvetlerıyle hazırlanıyorlar. ren iB'1 na Almanlar seyirci kalmakla GORE'LERI 1 y lPllOI Süleymanı kızı Bn. Emineyi evinde Hırıızlık: 
A~d~a_e ~k~: . beraber, general Antoneskoya ve '1 ı alıkoymakla suçlu Rağıp, Remzi, Meh- _Şükrü . Kaya bulv,!Lrında Ah 
t~ıneı ~ır ıh~ımal de, Akdenızde Romanyada asayişin devamına taraf- Bug{tn Karşıyakanın Örnek «Dede- Ziraat Vekilimiz 8. Muhl~a Erk- med Enver Muiz ve tbrahimin Ed- :>glu Erhın, Yusuf oglu Recep ve 

genış ölçüde bır taarruz.. . ar gQrünüyorlar. h:ı .ı> k~yOnde .cumhuriyet halk. P'rti- menia, yüzünden küçük bir cerrahi hem' asliye Üçüncü cıezada muhakenıe- lam oğlu Hasan; selamet kutu 
Alman a; bu abadan hır taarruz Gen al Antoneskonun askeri ri- ınm hımaY'esında maruf pehlıvanla-ı r t • dii" · h be ald k leri bitmiştit. rika~ından iki lira kıymetinde 

yapabilmek icin, vvel~ İsp~~v~nın calden mürekkep yeni bir' kabine ku- rımızdan bir kaçının iştirakiyle güreş •me ıya seçır mı a r ı • Remzi 2 ay, 20 gün, Mehmed 1 ay makıne kayı4ı çalmış ve satarken. 
ve. sonra d.a .Fran:sanın ı bi~l~gın_ı te: racağı söyleniyor. Hatta general, müsabakaları yapılacak ve bu mttsaba- Deterli vekilimize l'eçlllİt olaun de- 20 gün, diğerleri de ikişer ay müddet- tulmuşl ardır. Suçlu, 11-18 yaşı 
m n etınel dır. İşte bunun ıçı~?ır ki ejyone lerin liderliiini de üzeri~e kalan deve güreşleri takip edecektir. riz. le hapse mahktim edilmişleıdir. "'ocukl!'rdır:. 
Almanya, son zamanlarda Vış hU - aldığırı bir beyanname ile Rumen Güreşlere, İzmir ve Aydın vilayetleri- * Karşıyakanın Alurca köyünde Deaıze dutea lradm: 
ktime i nezdinde te ebbils erini ar- halkına bildirmiştir. nin maruf şampiyon develeri iştirak Muamele vergisindeki lbrahimi tabanca kurşuniyle yarala- Konak vapur iski!lesinde gezi 
tırriıağa b~şlamıştır. G neral Antonesko bükOmeti, şu- "'decekt:r. l ki makla sw;lu ayni köyden Yusuf ?flu Mahmud kamı 60 yaşında F 

KoJombi)a radyo u; Almanyanın, bat ayı 'çinde bazı sınıfları siliha da- Seyi cilerin her türlü istirahetleri zor U ar Eyup Kulu da dün 7 lly 23 gün hapse Cezlan, milptelA olduğu sar'a b 
v· · h1ik6m~tine yeni b~z~ t~k!~~l~r- et ett'ğini ilin etmişse de, bwıa ni- t min ~ilmeştir. 3843 sayılı muamele vergisı ka - mahkum olmuştur. l lığı yüzünden denize düşmüş, bir. 
de bul ndugunu katı ıtbırlıgı ıs- çin Hlzum gördüğünü bildirmemfltir Karşıyaka Halkevinde nununun tatbikatında uğranılan zor- K lıkçı, derhal denize atılarak zaf 
tedi bıldırrn ktedir. Söylendiği - Lord HaliNkıt ~da: · J k lu.lclar ve bu zorluklann giderilmesi SABUN VE SABUN TOZU kadını kurtarmıttır. Fazla su yu 
ne Jr&re.; aJ!lital Darlan.' Afmany~- tngilterehln Vqfngton büyflk el· top anb Ve onser icin neler yapılması lizımgeldjği olan Fatma, hastahaneye kaldd 
n~n tekliflerın~ taraftar ıse de-, harı- f'isi Lo d Halifaks, beşinci Corç adlı Karşıyatka halkevinin 940 eıene~ · hakkında tehrimiz ticaret ve sanayi lktısad vıekaleti, sabun ve sabun mıştır. 
cıye n:uırı Fıa n muhal f t t - harp g •mia4'1e Amerikaya vasıl ol- mesai raporu ve ayni zamanda 941 Be- odasınca ~ir anket açılmıştır. Mua- tozu.nun kali~le~ini~ tesbi~in~ m!n~- Komt~~u yaralamq: 
m "kt dır. muş ve ılk Amerikan limanında Rei- nesinin mesa! programı okunmak OZe- mele vergısi hakkında başkaca neler ka ıktısad !l'ud.urlü~üne bıldıl"!11ıştir. .öde!l'ışın Bozwk,urt mah~~~s 
Ba~lara laarruz: icumhur Ruzvelt tarafından karşı- r.e 26_1_941 pazar günü saat 16 da u- arzu edildiği de sorulmuştur. Bu Sabun fabrıkatörlerı, yakında ıktısad Hilsey1ın Kızı1dag, kavga ettıırı 
Üç~n~ü ve daha çok mevzuubahs lanmıştır. Lord Halifaks, yalnız bü - mumi toplantı yapılacaktır vergi ile alakadar umum tacir: ve müdürlüğünde bir toplantı yaparak şusu zzet Barutu kürekle bu~ 

olan ihtımal de, Almanlacn Balkan- ük elç' deill; ayni zamanda tngil- Ayni gece saat 20,30 da· muallim an'atkirların bir haftada madde ~ütaleaların! tea~i~ ~~erdir. Ne- da~ y~: ~lamış ve tutularak adh 
l ra kWq bir akın apmalandır. ere harp kabineainm bir QZTU sıfa- Hakkı Soba parti tarafmdan «1:,e~bi.. üzerine iat,ind etmekft.e aayet tice, Vı k&l$ıe bildirilecekıtır. Aynca venlmıştır. 
Maamafih, Almany•nın Balkanlar- yt d memleketini l\.merikada me~u ~L ~ ve ~ ~ .uı..ı. ~ap v eıi ~ ~ f~~ köeele.~··1t0irllı- Sarlaotltaiw ,~ı 
la ıktıU!14 bMiJ !1•• t"lftditt it, ttıtff.efilh 'Vfft" mtritk ' Jfolu larafıırdan ~ ~a~lar ~an:v~. içaNıt ve ~eıerf nhnm1~, v.ck!ll~. ~nd~~.$- 'nt-ed ~'"'tı'tf~!\,..a-Wwı~•::ı ... ~ıtw<t~e· o 
harp en evıe olduğü gıbı şımdi e \mer a reisicumhuru Ruzvelt tn - zengin bir konser verilecoktir İktısad Vlekaletlerıne gönd'erilecek- tı. Bunların da kalıtesını tesbıt çın l\f u,tafa Berkıl~, sarboŞ ollrak 
b r çok mamul • ya mukabilin~ Bal ı(llt ren'n bu jestine. kaqı Lorcı' Ha_ '" · tir. fabrikatörler iktısad müdürlüğüne da- Eylül mahalleamde umumt kadı 
kan!ar~an ıptidat maddeler ted~ı::~ et- ifaksı bizzat ltarşılamakla mukabil Avukat ücretleri vet edilecekJ.erdir. dan Esma GühkU bıçakla yara 
me ıtıbar yle Balkan devletlerıııı har. bir j t yap"1ıştır. x x mış ve. yakalanmıştır. Yaph k 
ha so mak ı temlyeceği dUşünüleb tw. Almanlar ltal,.ama _...ıkunna- Avukatlann alacakları ücret liste- B NiHAD IGRIBOZ hastahaneye kal~ınlm•~ 
Zira, Balkan devletlerine yapı~ yana el k~claları s'nin adliye vekiletince tesbit edildiği- • Parti teftişleri ==0= 

hır akın, Almanyayı bir çok şeyler- İt lyadan gelen son haberlar Al- ni yazıtııştık. Bu Jist.enin yakında lz- ~mova ziraat mücadele istasyonu p rt' Uf tt' . . B G r B h IAHKOllYET TASOIKl 
den mahrum edebilir. Evveli Roman an kıtaatının c~nubt ltalyaya 'akın mir barosuna da tebliğ edi)eceği öğra- Jt?Odürü B. Nihad İğriboz İstanbula . a 1

• m e ışımız, . ay .a ıp 8 
-

adaki petrol kuyuları bombalana - ıiini bildirmektedir Almanva nilmietir. Vekilet, İzmir barosunu bi- gıderek o havalideki mahsulata irız tıfart~k~f ~aza :nı teşkiı!!t k~fı~ Tepecikte Lile sokağında 
cak, Balkanlardan Almanyaya yapı- ftaıyaya kıtaat sevket~ekle beraber' rinci derecede barolar arasında saY- olan h~ratı tetkik edecek ve sonra a ıye ını tışe v&l!l. e. e · Zeb . 
lacak sevkiyat s~kt ya uğnyacak ve ita lan erkanı harbiyesi nezdind~ maktadır. Bu itibarla lzm~ avukatla· ~;karaya a-iderek ziraat vekaletine ~01!~~r: git~t~~f~t~ıh~ız, P~!ada kan~~~ı~~Je:v:~~;~ ~ 
Almanya, bu yüzden büyük zararla- baz kurmay suba,ylan da gö~der _ ~ı, tesb't .ediJen ljsted~ birinci derece şı ahi raporunu verecektir. a ı ve ış rını ı ırmış ır. n:evver ile Neemiyeyi bıçaltla Y 
ra ufnyacaktm mıttJr. Bu; Almanlann, İtalyan er- ücret tarıf sme göre ücr~t alacaklar- x 1 1 yarak öldüren ve bazı kim~leri de 

ya°!~t'mso:ı:::::ı~:!!a~o~~?a~; ~:nı~:~ı!~~; eı koydu~larını is- dııor.HILAT EŞYISI llSTESI ıs YERLERiNDE TEFTiŞLER Borsa rahyan Ali Osman hekkmda 
sevkedilmektedir; bununla beraber . ~ıntaka iktısad müdürlüiü müfet- şehrimiz Ağırceza mahkemesince 
bu hareket, Almanyan n Balkanla - G(lmrilk " 'nh lar vekiletiiıet~ tıtreri, mülhakattaki iı yerı&rinin iş rilen 

20 
sene, 

8 
ay, 

26 
dn hapis 

ra akın etmek istfyieeti kuvvetli bir TRENDEN ATLAYIP KAÇAN g(lmrok ve idbaı&t amum tarifesine kanunu noktasından vaziyetlerini tet- it. S. K. S. ı 1~!11Yiz malık~Jle tasdik 
ihtimal sa.rılamaz. BIB uısrA göre huırlaJİan ef1& :fih'ristleri brotilr kike bqlamışlardır. Bu teftişler bir 64 Üz1tm ~nm S2 34 50 m .ş ır. 

Rala&ayaa ... söateren isyan: 11" şeklinde beıthnıt we b~ daiıt şellri· ay kadar sürecektir. 40 M. BeıikÇi l-2 60 12 50 1 
Rotna~ada bqgösteren karga a- Torbalı iatu,vonua,. : bir .kilometr miz tıe&Nt ye aanaytodasına ma1Qn1at 26 S. Bencuya 15 16 "-iilll!K!!ll!!![llıım-mııııJ•ll!!!llll~llltıılı ... --

ıklar, tugoslavya ile Bulgaristanı uzakta trenden bir atlama vakası oJ- gelmiıtfr. Bu bl'Ofilrler idhalitçı ta- Aleni teaekkür 20 Y. 1. Talat 22 84 50 lSa a 
Almanyaya temayfll etmercten hayli muştur. M'.an11a '4Dlrazt akliye hasta- cirlerimizi aJ.tkadar etıiıekt:edir. .. . 7 j, Kohen 82 82 -·:.-----------
uzaklqtırmqtır. Zira Almanlar, iş - hanesinde tA!davl edilerek hast.ahane- El.,TllO BlllSI Kızım Ülkerin lzmır ·Memleket 1 
gal aıtuaa aldıklan Danimarka, Hol- d n çıkan ve Çal küasına gitmekte \t hastahanesinde midesinde yapılan a-' 157 ı 
landa, Polonya vesair memleketler- olan Ali Kırık, yanında .akrabasından Vasıf Cınar bulvannda ınşasına meliyatta büyük bir muvaffakıyet gös- 221208 esi~e:-~~~~!n~:~il1;t m~ 
de eimdiye kadar böy & hidiselerl biri olduğu )alde trenin Torbalıya yak bqlanan Cualuriy•t km enatitosil • tere!\ ve cidden tehlikede bulunan ha- ve şu~leri 104684 çocuta muh 
lrart taşmam14Jardı. ~umenler, bida.. ıaştığı aıraA istasyona bir kilomeh'e ayrıca enatitunUn sıhlıt tıesisatına yatını kurtaran aüzide ve değerli opı!- 221860 

16 
yardımlarda bulunmuşlardır. 

ette Alm~aya tulun olmakta uy-

1
uzaktan trenden atlamıı ve yaralan- lSM>O, ele~trik teaiaqa da 4250 tö B Kukb'l d hil' No. 7 *Sivas, 26 (A.A.) _ Halk~v 

Allık söatercllkleri halde timdi, da- masına ratnıen k~a ba1lam1ştır. lira sarfedı}ecektir. . ~11ttnakasalar ra r ay Astı ı ve a ı~ mü- No. 8 
2
2
5
0 

60 
teşebbüsü ile yoksuJlara ve 8 

,Jıil$ bir takıa jjti_.ıar ~ıkarmaja Tnn dUl'lbUf, jandariialar kendisini açılmıştır. tehassısı doktor Bay Celal Yarkın ve Mo. 9 
akal~ tımar tren$ bhldirmiıtir. CEZALINOIRILll ESNAF diğer arkadaflarının ... gösterciikleri No. 10 81 :~fı~:h..200 ton kok kömflril t 

Yüksek hazakat ve nazikine muamele, az mal var *Kayseri, 25 (A.A.) - Ka 

UY•• Geçen ay zarfında İzmirde 3489 sa· den dolayı kendilerine t.eşekldlrlıerimin No. yok jfe Türk hava kurumuna 
0

19880 
yılı pazarlıksız satış !Wıununa af!tırı razetenizle ibliğını rica ederim. ucclRı teberrü ed'lm'ştir 
hareket ederek sattıgı eşyaya etiket it. s. K. s. 1 ı • 

1 
'C'EZAR koymıyan 14 esnaf vıe tacir para ce.. Karaburunda bak.kal 72 ııf. j. Taranto 8 50 8 60 

({ M ?? ROMERO zasına earptırılmıştır. Rifat Etagirıer ~; ~: tf~hi :~ :g ~~ gg 

1 
™ 1 CiJtaa filimcilitiaia bua&n• kadaa-Z:-Wldiii • -••w 11 Şerif Remzi 14 "o 14 60 
~~PSI iLK 1'EF A 1 ..... • •. 

1 151 Yekfin 

usısuı ıııınl R~=E HiNT ASI ::::::::~ .. Gn 
JEAN 

MURAT 
En Yeni Folca Jurnal 
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Seanslar: 11,30 - 2.30 - 6.45 - 9 da 'Cmnart. pazar 10 da-

ELllAMRA Sinemasında 
ltlllllHHlllİHlfll ..... 1111111 ..... ___ 

JIUGUN 
AŞK .. KİN • BV'YOK iHTiRAS • EŞSİZ HEYECAN 

Senenin en muazzam FraD81& f~mi 
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a.s1aıı.-... 1.aoa...._. 

Dikkat: Haftama ı.er "8• illi aeanslar ucus halt matineleftdit. F:"idd 
20-25-10 Kq. 

Zeytinyajı 
88 

•• AYRICA 
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26 ikinci kanun 1941 PAZAR ·c ANADOLU) 

Genç bir kadın Kemcıl1uı~a icı·a nıen1uı·l11i]undon: f""" .................................................. ~ ............................. : ................... ': 
Tapucu Osman karısı Hayrivenin : I • L A • [ • . ·ı l · 

FECi ŞEKiLDE ÖLDÜ K. P. 'l'. K. kooperatifine borct;ntbn ~ zm ır <f;'Vazıın mır 1ğ·ı l an a i~ 
d()ıa\·ı n1ahctız \'e bı·ı·ı·ncı'kaAntın 9'1 ' T ·.................... : K€çe ·ı ·d :ı.r··rt·· ~ k· - ct t ... .. ,"l t · ı · ••••1J•••·······:··~·:~, ••.••••• , ........ , •• , ••••.•••••.••••••••••••.••••••••••••••••••••• ll •• 

cı eı e ~ u u ~o agın a o u- 47 l t .. 1. d k dl l zmır Levazım Amırlıgı Satın Alma Komisyonundan: 
ran Mustafa karısı :~3 .vaşında Bn. E- ve sayı ı apu sıcı ın e ·ayı ı ('e - 1 N 11 k l · l'k · 

1 1 
h - -~L ı . c er:ıi_r ciheti .askeriyere verilmek ~arli) le doksan veya 

rn~ne; bir buçuk :-;eneden beri çektiği 1 • yerınc e iç.erü;inle arap bir dam yu?. bııı gıy!ın beygır ve katır nalı yaptırılacaktır. 
n:ı~~e .ağrısına iyi gelir diye tedarik et- \'e bir yemiş ağacı mevcud 9190 :\L :l\I. 2 - Beher gcyim için kırk kuruş fiat tahmin edilmi:::tir. 
tıgı bir miktar kfıfuruyu suda erite- miktarmcl.ı \'e tamamı 400 lil'n kffme 3 - Pazarlığı 31-1-941 günü saat 11 de yapılacakt'ır. 

kı-ek içmiş ve 7:chirlenmiştir. Memle- li lıir kıla bağ \'e 48 No. da k:l':ıdJı 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilri. 
et hastahane~ıne kaldırılan kadına . .~ . 5 B · · kl ? Yapılan tedavi kar etm"nli.: zavallı ka- merada 9917 ::\-1. .:\L mıktarında ı<:-erı- - u ışe gırece erin en gec ~7-1-941 gününe kadar nal imal ede-

ci 
.., cekleri atölyelerı .i muayene heyetine göstererek alacakları vesi 

ın, genç yaşta ölmüştür. sinde 10 bü~·ük \'e 50 küçük deli ve aşı ı 1 1 t 1 rnyı pazarı ( günü sa rn a ma komisyonuna vermeleri meclnı-
zevtin ağacları mevcud tamamı 200 ridir. 

B. VEDAD ELDEM ı· . l tl" b' k t t' l'kt 'b 6 l\'" h b 0000 ıkt d k ~l t' "f tt' 
1 

. d B ıra nvme ı ır ·ı a zey ın ı en ı a- ı.u ammen edeli 4 lira oluı) kat'i teminatı 6000 liradır. 
ısa Ye a e ı mu e ış erın en . . : . .. . 7 t t kl ı Vıeclad Eldem, bazı teftişler için İstan- ıet ıkı parça gayrı menkulun 8 hısı-ıc - ~ e i eı·in belli giin ve saatta Fındıklıda komutanlık satın al-

buld:m şehrimize gelmiştir. itibarı ile borçluya ait bir hissesinin ma komiQyonuırn. gelmeleri. 25 26 
açık birinci arttırmaları 18-2-941 Ga- lzınir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Muhasip 
aranıvor 

lı günü saat 11 den 12 ye kadar K. P. 1 Çanak~al" birlikleri iç!n açık eksiltme ile üç gözlü bir adet 
iuruıı m..,ua cttirilecektır. 

. ~efter tutmağı, blanço tanzimini 
hılır bir muhasibe ihtiyaç vardır. Te
lefon 234ü e müracaat. 
-----------~----

lzıııi;- bdediyesiııdeıı: 
1 - İzmir şehir rehberi kliş,>leri

nin dört renk üzerine 2000 adet tabet
tirilmesi işi fen işleri müclürlüğüncl'.?
ki keşif Ye şartnamesi \·eçhile açık ek
ı;iJtmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
528 lira muvakkat teminatı 39 lira GO 
kuruştur. Taliplerin teminatı cum
hm·iyet merkez bankasına ) atırnrak 
tnakbuzlariJ le ihale tarihi olan 10-2-
941 pazartesi günü ~aat 16 da encii
rnenc müracaatları. 

2 - Salhanede 268 sayılı sokaktan 
denize kaclar seylap zamanlarında top
lanan suların akıtılması için 100 met
re l.Joyda kanaUzasyon ) aptırılması feıı 
i~leri müdürlüğündeki keşif v.e şart 
namesi vcçhile açık eksiltme.re konul
rnuştur. Ke~i.f bedeli 664 lira 5 kuruş 

icra dairesinde yapılacaktır. Bu ~ırth:ı:·
mada satış bedeli tahmin olunan k1y
ınetin yüzde 75 ini bulursa ıen çok art
lır:ın üz.erine ihaleleri yapılacaktır . 
Aksi halele en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle satış 10 gün da
ha uzatılarak ikinci arttırmaları 28-2-
941 cuma günü ayni saat ve ayni yerde 
:ı- apılacaktır. Bu arttırmada dahi satış 
bedeli yüzde 75 i bulmazsa 2280 ,;ay1-
lı kanun mucibince satış geri bırakıl:ı
~aktır. İşhu gayri menkull r üzerinde 
her hangi bir suretle hak talebinde bu-
1uııanlar ellerindeki resmi \'.:saikleri i
'c birlikte 15 gün z:ırfında icraya YflÜ

racaatları lazımdır. Aksi tı"ıkdirde hak 
1arı tapu sicilince malftm olmadıkça 
'Jaylaşrnadan hariç kalırlar. Satış pe
~in para ile olup müşteriden aynca 
vüzde 2/ 50 dellfüiye alınır. Şartname 
·ıan tarihinden itibaren herkese aç1k-
ır. Taliplerin yüzde yedi buçuk n!c:

'>etinde pey akçası veya milli banka 
tibar mektubu ve 937 358 doı:ıyn Nn 
.u ile müracaatları ilan olunur. 

rnuvakkat teminatı 50 ~iradll'. Talip Iüııuılpa~a icra ınemuıfrğuncl<ırı: 
lerin teminatı Cumhuriyet merkez K.emalpaşada Serezli ölü Salih va-
bankasına yatırarak makbuzlariyle i- rislerinin K€malpaşa tarım K. koope
hale tarihi olan 10-2-941 pazartesi gü- ratifine borçlarından dolayı mahcuz 
nü saat 16 da encümene müracaatları. 3oğukpımmla 500 lira muhamm:m lny 

26 30 ~ 8 .1H~tli bir bap hane ve Küplüpıııaı· na-
Belediye mezbahasında mevcud kan mı diğeri l.ıüyük ycrlerüe 7352 ~L mu

kurutnıa makinesinin bir sene müddet- ral.Jbaı ve 500 lira kıymetinde biı· kıta 
I~ ~~.iraya. verilmesi, ~azı i~.leri mü<lür-

1
1 Jağın lıirinci açık arttırmaları 17-2-

lugundekı şarlnamesı vcçhıle açık ~:rt- ~41 pazartc:-;i günü saat 11 den 12 ye 
Lırmaya konulmuştur. l\Iuhammen be_! kadar K. P. icra dafresüH1e yapılacak
cle!i icarı lGO lira muvakkat tem:natı 1 ır. Bu arttırmada satış bedeli kıyme-
1 lira 15 .kuruştur. Taliplerin teminatı 1 tin yüzde 75 ini bulursa en çok arttı
Cumhuriycl merkez lıankaı:;ına yatıra-' rnnın üzerinde bırakılacaktır. Aksi 
ı·ak makbuzlariyle ihale tarihi olan ıo_I halde en çok arttıranın taahhüdü 1,a-
2-~41 pazartesi günü suat 16 da ı;ncüJ i kalmak şartiyle satış 10 gün daha u
Inene müracaatları. 26 3U 3 S 1 wtılarak ikinci arttırması 27-2-941 

2 - l\Iuhammen bedeli - 17063 - lira 50 kuı u:-;ıtur. 
3 - :Muvakkat teminatı - 1279 . lira 90 kuruştur. 
4 - İhale.si 3/ 2/ 9•11 pazartesi günü mat l 1 de Ça11akkale l\Ist. M Y. 

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

misyona müracaatları. 19 22 26 ı 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - E~kişehir llaYa okuluna üç erkek daktilo alınacaktır. 
2 - Aşağıdaki vasıfları haiz olanlam1 28/ 1 !lı11 taıihine kadar 

ERkişehir ava okulu komutanlığıııa dilekc;e ve vesaiki ile mü
racaat etmelidir. 

A) Tiirk olmak ve ecnebi kadınlarla C\'li olmamak. 
B) :VIedeni haklanndan mahkfımivet ceza::ıirle mahkum veya 

devlet için müzir teşkilatlara m.en•up olmamak. 
C) İyi ahlak eshabından olmak 1rn.' siyet namusu muhalif fiillel'le 

D) 
E) 
F) 

alelitlak ağfr hapse veya o derece cezayı miistelzem bir fiil ile 
mahkum olmamak. 
Sıhhi ahvali vazife göı meğe mü;-;ait olmak (raporla), 
En az orta okul tahsili görnıü · olmak 
Daktilo kursu görmüş olmak ( ecneb1 dilleri bilenler tercih 
olunur. ) 

G) İmtihanda muvaffak olmak. 
H) En az üç sene hizmet edeceğine dair noterlikçe mu~addak ta

ahhüd senedi \'ermek. 
3 - Bu evsafı haiz igteklilerin imtihanları 5 12/ 941 tarihinde Hava 

okulunda yapılacak ve. kendilerine gösterecek ikı.idara göre 
( 60 _ 120) lira ücret \·erilccektır. 24 26 

lzmir Levazlm Amirliği Satın Alma Kom:syonundan: 
ı - Ordu birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 330,000 adet mıh pazar-

lıkla satın alınacaktır. 
2 - Umum tahmin tutan :rnoo lira olup kaL'i teminatı 495 lir~dır. 
3 - :30-1-941 per.~embe günü ı:ıaat 15,30 da Bomovada komisyonun 

bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
4 - Şartname komisyoncl:ı göriHebilir. 

İsteklilerin mezkur giin ve :ıaatta komisyona gelmeleri. 
18 26 . 149 

Bornova askeri satın alma komisy onundan: 
ı - Ordu birlikleri hayvanatı ih"tiyacı için 53365 geıyim nal pazarlık 

lu satın alınıı caktır. 
2 - Umum tahmin tutarı 38522 lira 50 kuı:uş olup kafi teminatı 

1926 liradır. 
3 - 30-1-941 perşembe günü sa at 15 de Bornovada komisyonun 

bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
Şartname komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin mezkur gün \•e saaUa komisyona gelmelni_ 

4 

18 26 150 

Bonıovc tümen satın alma komisyonııudaıı: 
1 - Tahmiıwn beher kilosu bir kuruş yirmi beş santimden 95,000 ki

lo odunun 10 gün teındidine talip zuhıır einıediğinclen pazarlıkla 

alınacnktır. 
Halilrifat pa~a caddesinde 3HJ, De-ı peı·şembe günü ayııi ::ıaat ve yerele ya

ğirnıendağında 397 ve Yeni glin mahal pılacaktır. Bu arttırmada satış bedeli 
lesinde 1310 sayılı sokaklarda kana-1 ne o1ursa olsun kıj meline bakılmıya- 2 
lizasyoıı yaptırılma:sı i~i, yazı itıleri rak en çok arttırana ihale edilecektir. ~ı 
lnü<lürlüğiiııdeki keşif \'C şartname::ıı 1şbu gayri menkuller üz.erınd.e her han-

- Umum tahmin tutnı ı 1187 liı'a 50 kuruş ilk teminatı 89 liradır. 
_ iha!....si 6-2-941 perşembe günü saat 15 de Bornovada komisyonu

muzun bulunduğıı mahalde yapılacaktır. 

Veçhile 3-2-941 pazartesi günıi saat 16 gi bir .suretle hak iddiasınc.ta buluna~ı- 4 
_ Şartname koıni:syonda görülebilir. İsteklilerin mezkur gün ve sa-

atte komi:>)OIHI gclm~leri. 12 20 26 3 (70) 
ra uzatılmıştır. Kıe~ıf bedeli 21~3 li- lar ellerindeki re.smı vesaıki ile bir· . t 16 '-----~-... ---~.---... _ .. _ _,_. __ , ...... ,._ __ . ___ . _____ _ 
ra 32 kuruş muvakKat temma ı · 1 tikte 15 gün zarfında icraya müracaat- l~mir levazlm amirliği satın alma komisyonundan: 
ıı.ra 50 kuruştur. 'l'alıplerin teminatı ları lazımdır. Aksi halde hakları tapııl 1 Beykozda askeri f rın için ı)işirici ile hamurkar pazarlılda \'e 
G. .\lerke:t l.ıamkrumuı ) atırarak . . . • ( 
nl 1 b l 

· 
1 

t · aı·t~n guıı "u ·a sıcılınce malum olma. dıkça payla§ma- adık ücretiyle> 4-2-H41 salı günü tutulacaktır. 
a \. uz arıy e ayın e c • -. "' - . . . " . 

a
•te .. .. atlaı·ı tlan harıç kalırlar satış peşın panı. ılt!-I 2 Taliı}lerin -ıhhat ruı)Qr]arı ve ehli' et v~sikalari\!le birlikte 
L encumene muraca . . . . . . J J 

-------------~----- dır. l\Ili~terıden aj rıca yüzde ıkı buçuk mezkur günde Beykoz a:'keı i satın alma komisyonuna nıiira-
Kcnıalpc~xı fora nıemurluğımduıt: hesabiyle dellaliye alınır. Şartn!:lm=~ racaatları. 

26 31 K. paşada Loro:slu Hüsnüyeııin K ılan tarihinden itıbar.en herke~e oçık- 3 - Şeraiti mtzkıJ.r kombyonda her gün öğrenilebilir. 
P. kooperatifine borcundan dola)ı b~Tal~~rin~~me~mu~ammenen~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
mahcuz ve tapunun şubat !):J6 'l'. ve 86 ~ uzde ycdı ~u?ugu nı::s~e~ınde pey al•- İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom'.syonundan: 
fürasında kayıdlı çayırlarda tapuya na- ç.tsı veya mıllı bı.nka ıtıbar mek:Lubu 1 - Altı bin beş yiiz çift lrnııdura 5-2-941 çarşamba günii saat 14 de 
zaran 

3676 
ve vaziyet beyunnameı:;i:nc ve 937 U>2 <lo::ıya No. su ile müracaac- Beykoz s<:tın alma komisyonunca münaka~aya konnıustur. 

göre tahminen 
5514 

M. M. mikt:ırında;ıurı ilan olunur. 2 - Takarrür eden fiat i.izerind~n yüzde 15 teminat nhnacaktır. 
\'e tamamı 

90 
lira kıymetli bir kıt:ıl Ktmıalpaşa icra meınıa·lııiJuııdcw: 3 - Evsaf ve şerait her gi.in mezkur komi::<yonrla görülebilir. 26 31 

harap lıuğ ve tapunun· ayni tnrih vel Arııavud Hayrullah karısı Güliza- 1 mi ıı·se ve orta okullar satın 
86 No. ;;unda kapuklı pınar mevldin-'rın K. P . T. K. kooperatifine borcun-! Z .r 
de içerisinde 45 ze,:-tin ağacı mevcut dan dolayı mahcuz ve tapunun kanu- ı k • d • 
bakımsız ve tamamı 60 lira kıymetin- nusani 341 T. ve 33 ve 34 sayılı ı:ıiciliıı- a ma omısyonun an. 
de bir parÇ~ zeytinlik ve yeni kahv~ de kayıtlı çayırlar mevkiiııde tapu se- Bölge san'a~ okulu yatılı talebesi için yaptırılacak !30 takım harici el
mevkiincle ve tapunun 81 .::ıayısıntla ka-1 nctlerinü göre birisi ·1595 M. M. v~ di-

1 

lıise ile 200 takım iş clbi.se::;i açık eksiltmeye konulmuştur. Harici elbi
Yıtlı ve tamamı 90 lira kıymetinde ve' ğ.eri 4136 :VL :M. miktarında ve vazi- senin beher takımının muhammen bedeli 30 lira is elbise.:-iııin rlc 6 li-
5!J73/50 M. ?-.!. miktar~nda :·e halen: yet beya~mamesi?e ~öre de 13 dönüm! radır. Numune ve şartnamesi her gün okulda g~r~lebilir. İ~teklile ı in 
tarla halinde buluııan ışbu uç p.ırça ve heydı umumıyesı ve tamam~ 1~1.0 1ı57 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuzları ile e"nuf birPkleri 
gayri rneııkuUerdeld l>orçlunun altıda lira değerindeki bağların 24 ~hı~ ı_tı- 1 veya ticaret odası vesikalarını hamilen iha1e günü olan 11 şubat 1941 

lıi~ hisselerinin bir~nc·i· a;.~k .. ar~tırma- ~~~·i~·l~ .borç~UJ:~, ait 3 seh~lnın bı~:ı~~I snll günü saat 15 te Gazi bulvarındn olrnlla_r, nnıha:-ebecilığindc top
lnı ı 17-2-9-11 pazaı tesı guııu saat 11 cı açık arttum..-1.uı 18-2-911 salı gunu. lanacak olan komisyonumuza gelnıeleri ılaıı olunur. 

25H den 12 ye katlar K. P. icra dairesinde .,aat 11 den 12 ye kadar K. P. icra dai~ 26 1 6 10 
!Yapılacaktıı-. Bu arttırmada satış be- re::;inde yapılacaktır. Bu arttırmad~t ''" =--_......,-...--..._ ______ .., __ , ___ ., ... _w __ ..,, _____ ..... _ 

<lt!llcri muhammen kıymetlerinden tialış b-edclleri tahmin olunan kıyme- lzmir hususi muhasebe mü
~Otçlunun hisesine düşecek miktarının L'i~1 yüzde 75 ini Lıulursıı en çok arttı-
~iizcte 75 ini lıuhırsa en çok arttıran rana ihul.e edilecektir. Aksi fak<lirde du•• rlu .. ti-ünden• 
Uzcrinde bırakılacaktır. Aksi halde en l.!11 çok al'ttıranın taahhüdü baki kal- • • 
~ok urttır:ının tauhhüdü lıaki kalma!-: mak ~artiyle satış 10 gün daha uzatı- Mehmed Ali oğlu Ahmed Nuriııiıı müterakim bina ve l.ıuhran vergisi 
~a:liyle :-;atı11 10 gi.in daha uzatılarak !arak ildnci arttırması 28-2-941 ciJma borcunrlan dolayı mülkiyeti haciz edilen Karşıyakanın Osma1ı zade 
2 .. nıci arttırmaları 27-2-941 perşembe günü ayni saat ve yerde yapılacaktır. şımemlifC'r cadrlesinde 1440 liı'a kıymetindeki 1·10 numaralı hnııe ile 
gunu ayni saat ve ayni yerde yapılacak Bu arttırmada dahi satı~ bedeli yüıde uyııi mahalde 3000 liı·a kıymet.:ndeki l iü nııınaralı bahçesinin 21 giin 
tır. Bu arttırmada satıs bedelleri gene 7:5 i bulmazsa 2280 sayılı kanun mu- müddutle icra kılımı•ı müzayede:'inde Lalip zuhur etmediğin elen 1 O gün 
yiizue 7ö i bulmazsa 2280 sayılı kanun cibince geri bırakılacaktır. İşbu gayri müddetle müzayede trmdit cdilnıi§tir. 
mucibince s::ıtış ~-reri bırakılacaktır. !~ menkuller üzerinde her hangi bir ı:;u- 5-2-941 giinü ihalei kafiyyrsi icrn €dil.;;ccğ.ndcn talipleı·in ;veYmi 
bu gayl'i menkuller Üherinde her hangi r-etle h:ık talebind0 bulunanlar elleri!!- nıezkünlc ·;il. yet idare he) ·~tine müı·aca:ıtları ilfın olunm. 256 

bir suretle hak talebinıle bulunanlar detti r{'smi ve::;aikleri ile birlikte 15 •• • ----- • 
ellerindeki nesmi vesaiki ile birlikte 15 gün zarfında müracaatları lazımdır. Odemış otomobilciler cemı-
gi.in zarfında müracaatları 1:1.zm:dır. Aksi takdirde ele hakları tapu sicilin- • 
Aksi halde hakları t::ıpu s' .. ce ma- ce malum olmadıkça ~aylaşma~laı1 ha- yetınden• 
h1m olmadıkça paylaşmadan hariç ka- t'ic kalırlar. Satış peşın para ıle olup . . • • . . 
lıı'1ar. Satış peşin para ile olup müşt.9- müşteriden ayrıca yüzde 2,50 dellali- 21-1-94: taııhıı:de /apıl:ııı umu~ı he~ et toplantı:-ıınd.a .~kserıyel ha-
riden ayrıca yüzde 2 buçuk del!aliyl! p alımr. Şartname ilan tarihinden sıl ol~a~ıgmdan ı;bu toplantı a~ag <lakı nızıı~me mucıbınce 28-1-9~1 
nlınır. Şartnameler ilan tarihinden iti- itibaren herkese açıktır. Taliplerin -nlı g-u~u sn at 20 d."". ~ ıw hall~evınde ~ apılacagından azalal'llı o gun 

baren heri~ se açıktır. Taliplerin yüz- yüzde yedi lıuçuk nisbctinde pey akça- halkevıne gelmelerı ılan olunur. 
de yedi buçuk pey akçası veya milli sı veya milli banka itibar mektubn ve V40 .rıh h~_saph~rı.nııı tetkiki 
banka itibar mektubu ve 937 356 tlos- 937 /3()7 dosya No. su i1e müracaatları 941 yılı buclcesmııı kabulil 

atlar ıilfın oltınu ı·. iiln olu nur. 941 yılı idare hey' eti :-;eçinı i. 247 

EREÖLİ KÖ ÜRLERİ 
iŞLETMESİNDEN: 

3780 numaralı kanuna ınü~t.eniden ııe~redilen 2 12899 numaralı 
kararnamenin :3 sayılı karar na göre tesekkül eden Ereğli Hayzası 
Kömüıleri Satıs Birliği, 3867 numaralı kamın ve 2 14547 sayılı 
kararnamenin tatbiki nelicesi olarak 1 l~anuıısani 1941 tarihinden 
itibaren tasfiye haline konmuş olmasına binaen sözü geçen Birlik
le tasfiye tarihine kadar akdedilmiş olan mukavelelerin kömür 
teslimi vecibeleri ve işbu vecibeleı·deıı doğacak haklar İşle'tmt:!nıiz 
taı afmdan devren ve naklen kabul cclilmi8tir. Binaenaleyh 1 ka
nunusanj 1941 tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik ta
lelıler için Zoııguldakta .Mahdud Mes'uliy€tli Ereğli Kömiirlcri İş
letmesi :Müessesine müracaat ea·ınıe~i ilan olunur. No. 155 

EREGLİ HAVZASI KÖMÜRLERİ 
SATIŞ BİRLİGİNDEN: 

3780 numaralı kanuna mU:-ıteniden neşredilen 2/ 12899 numaralı 
kararnamenin 3 !';ayılı kararma göre te.sekkiıl eden Ereğli Havzası 
Kömürlerj Satış Birliği, ahiren mevkii nıer'iy te konulan 3867 nu
mnralı kanun ve 2 14547 "ayılı kararname hükümleı inin tatbiki ne
tice:-;i olarak 1 kanunusani Hl n tarihinden itiban n tn:'fiye haline 
konmu~tur. 

Salış Birliğiyle şimdiye kadar akd<:'dilmi olan mukavelelerin kö
mür te:-;linıine müteallik yecib !eri ve işbu vecibelerden doğacak 
hakları fö•eğli Kömürleri İşletmesi tarafından kabul olunarak kö
miir teslimatı işlıu mukaveleler hükümlerine göre yapıl::ıcağından 
lıu hu:sus için alakadarların Ereğli Kömürleri İşletmesine ve tasfiye 
tarihinden c\'Yclki muameleler için dahi meı kezi Zonguldakta bu
lunan, hali ta.::.fiyede Erdfü Ha\ z.a!:lı Kömürleri Satış Birliğiııe mü-
racaat etmeler; ilfm olunur. 17 20 23 26 29 No. 156 

lzmir Defterda~lığından: 
Satış 

Xo. u 

Muhammen B. 
Lira Kı. 

360 (Kahramanlar kuruçay :\I. 1517 S"petçisokak 
(152 :M:. 1\1. ı.ı yeni 10 tajh arsa 20 00 

361 {Kahramanlar Kuruçay ::\l. 1517 sepetçi sokak 
(1:371 ada 3;3 par.:el 146 l\T. :\1. 16 yeni 12 tajlı ar.:-n 20 00 

362 (Cöztepe :\i 107 ~ To. !smetpaşa sokak !l40 
(ada 10 persel 206,75 ~l. M. 5 l tajlı arsa 41 20 

363 (İkinci karantina 223 No. Nizamiye sokak 776 
(ada 1 par:-ıel 200 ~i. M. 1 kapı, 7 tajlı hane 600 00 

~64 (Göztepe 7!) No. Iu ülker sokak 851 ada 6 parı:,e\ 
(380 M. i\I. 4G kaptı 4 taj şimdi a No. lu hane 500 00 

365 ( Göztcpe 86 ve 87 N o. lu yeşilizmir \ e ~:ıhin ,ok ak 
(930 ada 4 parsel 172,50 l\L M. 5 vt>' 16 tajlı hane 150 00 

~66 ( GöztC>pe 76 No. lu şehit ham di sokak 849 ada 
(1 paısel 507.50 i.\.I. M. 5 1 5 2 kaptı 5 "Lnjlı ar~n 507 00 

367 (Göztepe hatny cadde::-i 944 ada !) parsel 7RO 
('.M.l\1. 549 yeni 397 taj No. lu arsa 300 00 

368 (Karşıyaka ıılaybey 1699 nadir sokak 45 ada 10 
(paı·:oel 67 M .. M. 20 laj No. in hane 500 00 

369 (Karşıyaka alaybey 1660 No. Qüzan sokak 16 ada 
(10 p rsel 186 l\I. .M. HJ kapu 29-2 ta.ilı ar::ıa 93 00 

370 (Karşıyaka bostanlı 1805 No. merkez ~okak 1341 
(ada 3 par.;;eJ 98 ~ l. :vı. 133 kapu 6 tajlı hane 120 00 

371 (Karşıyaka alaybey 1675 ::\Iit hatpaşa caddesi 
(13 ada 10 par;,el 268,50 l\1. l\1. 118 kapu 114-2 tajlı ar~a '100 00 

372 (Kar~ı~ aka alaybey 1699 N'odir .rnkak 45 atla 2 
(par::;el n36,50 l\11. J.\L 4 kaptı 6 taj No. hı ar.sa 500 00 

373 (Karşıyaka alaybey 1675 l\lit hatpaşa cad. sokak 
(23 ada 7 parsel 98,50 ~ı. 11. 82 kaptı 86 tajh ar.:>a 150 00 

374 (Kal'ı;ıyaka alaybey l 694 sezai ::soknk 45 ada 
(34 par"el 123 M. l\1. 3 taj Ko. Iu :.ır..,a 

375 (Karşıyaka alaybey 1694 sczai sokak 45 ada 
(25 par.:ıel 93 M. l\L 27-W k::ıııu 33 tajlı aı·sa 

İCAR 
NO 

100 00 

nO 00 

376 Dayrnklı :.\1enemcn caddesi 49 ı No. lu dükkan 250 00 
377 Kar::iıyaka Bahariye sadıkbe~· sokak :J No. lu h::ıne 200 00 

Yukarda .'azılı enl\'alin mülkiyetleri JH'Şİll para veya ikinci tertip 
ta~fiye vesikasiyle \ e iki parça enl\'alin bir senelik icarı açık artırma u
suliyle 26-1-9-11 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye ko

nulmtı~tur. 
İhaleleri 10-2-941 tarihinde saat 14 dedir. Taliplerin muhammen be

delleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak ;ı-cvmi mezkıJ.r
de milli emlak miıdürjyetinde müteşekkil sa'tış komi--yonuna müracaat-

ları ilan olunur. 26 6 215 

lzmir hususi muhasebe mü
dürlüğünden: 

Mustafa kızı ölü Emineniıı ımiterakim Yeı·gi borcundaı1 dola) ı 
mülkiyeti haciz edilmiş olan Kaı·şıy:.ı.kanın NuhlJey sokağında 180 li
ra kıymetindeki 44 numaralı rnünhedim hane arsasının 21 gün mücl
delle icra kılınan müzayedesinde talip zuhur etmccliginden 10 gün 
mülldetle müzayede temdit edilmi:~tir. 

5-2-941 günıi ihaleyi kaı'iyesi icra edilec€yinden talipler'n v-e\ mı 
me%kürde vih\yet idare hey'etinc mi.irncaatları ilan olunur. 257 

Akhisar icw meıHm·luğundaıı: m: 
HııHa zeytinyı:ı'fından mamul 

Omer Muharrem 
ibrahinıin muh:.sarrıfı olduğu Akhi-

1 Çamaşır Sabu 
"arm Çamaltı 1rnzandere namı diğeri - nu 

Ahmed Kırkığa 269 lira 47 kuruş ıre 

ma:-:arifi icariye lıorçlu Çorumlu oğ!u 

l . k k" d k"' TOPTAN K l L OSU '-azan uyu mev ıın ~ am 3 hektar 

666.0 _:ı. n:uralıb:u t.arlanm l de 1 his- . 35 r ştur 
sesı <>00 lıra deg~rınde :ıçık :ırltırma • 
suretiyle sahlığa çıkarılmı~tır. 111.ıle-ı ~ 
~i 20 2-94.1 Perş~mb~ günii "ant 1~> ~ak iddi,ı .. ed. nl~rin y~sikalııri~le bir
Je ~.1 de ıcra ~aıresınde yapıl:ıcak:ıı.' l lıkte 1.5 gnn ıçimJn icra,\ a nümıc,ıath-
0 g~n b.~ı gayrı ~e.nkul{! k_onul.a~ ~'~;-ı r~ ~k~. hald h:ıklnrı tapu siciline" ..,,a
metın yuzde 75 ııu lıuldugu t,ıkclı~,le bıt oım~.dıkça pa)la.madan hariç 1 a
ihale edilec.ekti r. Bu o!:'del (')de e.d:.ı - laca 1ctır. Sn tıs P-~ ·11 dellfıli~' ve ... ,, ,_ 
ID>-!Z~ arttırma on gün uzatılarak ıkın. lim ma::ırafı müştcri)e aittir. İ:-teklile
ci arttırması 3-3-941 pazartesi günli rin muhammen bedelin yüzde 7,5 nifl
a;\ ııi saat \'e yerde yapılacaktır. Bu betinde pey akçası veya teminat m k
nrttırmada da yüzd" 75 ine i:st<!kli çık-

1 
tubu ibıaı etm leri şarttır. Arttırma 

mmlığL takdirde 2280 numaralı kanun l-Z...941 tarihinden itıbaı· n alırıl.ır,ı 
lıiikmliııe tevfikan tecile tabi tıılula- 1 açıktır. İstddilerin icraya mürac:ı:ıt-
c:.aktır. Bu gayri menkul l\zerinde bir ları ilan olunur. 248 
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r " 
IANADOLU'da Romanyada Almanlar Derne önünde Türk - Yue:oslav 

Necaşi Habeşistanda 
Necaşi, bindiği tayyare ile gök yU

züııde uçarak, Habeş topraklarına in
mi~ bulunııyoı·. O, ne sa gibi göğe u~
rnuştu ve ayni yoldan dönme~i beklem
vordu, ne ele bir mehdi gibi yere ayak 
bastı. Yere inen, zat, sadece, son dliıı
va hadi&elerinde memleketini ilk ter
kedcn kraldır. Hatırlarda olacağı veç
hilc mih\.·ercilerin ilk zaferleri onun 
taç ve tahtını bırakıp Habeşistaııı ter
kettiği gün tahakkuk sahasına çıkmış
tı.. Onu takiben. Arırnvudluk kralı. 
daha .sonra. bazı cumhurreisleri, Nor
veç kralı, Hollanda kraliçesi, RomanYa 
kralı memleketlerini terkettiler.. Bu 
gidişler, mihvcrcilerin zafer silsele'>i
ni teskil edivorlardı. Fakat ilk giden. 
şimdi, gelmiŞtir. Bu hadis.e, harp tali
hinin; artık mihvercilerclen yüz \C\ i
rip demokrasilere güldüğü bir zaman
da vaki olmuştur. Necaşiden ~on ra. sı· 
ra Arnavudluğa gelecek gibidir. 

Arnavudluk harbinin vaziyetine ba. 
kılırsa, bir kaç ay sonra, kral Zogonuı1 

da tayyare ile Arnavu<lluk dağlan a
rasında bir vadiye indiğini duyacağız. 
Daha sonra, sıra, başka devlıet reisle
rinin, başka kralların memleketlerine 
a wletleriıı.e gelecektir.• 

°Fakat, acaba bütün bunlardan ::ıon
ra terki yarü diyar etmek sırası. kar
~ı saflara geçJTiiyecek midir?. Ben, işte 
buna merak ediyorum .. . 

Et ve vahşet 
Bizim i~aretler siilununun muhar

riri, 1 'rpe kuzucağızların kesilmemesi 
için n~.şriyat yapıyor .. Filhakika, ana 
memesinin dibinden yeni kalkmış VE 

dağların, kırların çimenlerinde tüten 
buharı yeni görmüş, çobanı, çoLan kö
peğini, uzak köy damlarını ve geniş 
dünya ufuklarını yıeni sezmiş kuzuların 
mezbahalarda sürüler halinde kesilme
.'i, iktısadi değil, ondan daha önce in
sani bir takım hisleri harekete getirse 
yeridir. İnsanların \"ahşiliği, et yemek
le başlamı~tır. Hepimiz de hayvanlaı 
zümresine dahiliz. Fakat insan, başka 
mahluku yememek suretiyle, kendisi
nin hayvanat içindeki mevkiine müs
tesna bir şekil ver.eceğine, bilakis, zev
ki, mide~i, medeniyeti hesabına baika 
mahlukları boğazlamakta en vahşi hay 
vandan daha fazla rekor kırmıştır. 
Kaplanı düşününüz, nihayet bir koyu
mı, bir eşeği, bir ba~ka vahşi mahluku 
parçalıyor.. Halbuki insan, silahluı 
icad ederek gök yüzündeki kuşu da vu
rup midesine indirdiği gibi, bin bir \ı.l
sıta ile de.nizin dibindeki balıklara da 
saldırmıştır. 

Et yemek, hem de çeşidli et yemek 
ihtirası, im:anın, diğer yırtıcı mahluk
lardan çok daha vahşi olduğunu gös
termiyor mu?. 

Benim bir muallim arkadaşım var
dı: 

Ömründe hiç et yememiş. Sadece 
sebze, hububat \"e misali şeylerle ge
çinirdi. Onun tabiatine dikkat ettim: 
Yumuşak, halim selim, şiddet ve 

zulümden nefret eden, merhameti 
daima galip, makul bir insandı.. Te.ş_ 
hisini kendisi yapın~.; 

- Ben -diyordu- hiç et yemediğim 
için ehlileşmiş bulunuyorum.. Fa -
kat, bir kere et yemeğe alışır~am, 
hatta bir defacık et yesem, mfülhis 
surette değişeceğimi ıelimle koymu -
şum gibi biliyorum. 

Arkadaşımın söylediğine inanıyo
rum: 

Gerçe şimdi, ıet y-emeyen, sadece 
sebze ile geçinen bazı tanınmış 
dünya adanılan vardır amma, bun
lar, vaktiyle epiyce et yemiş olduk
ları için, tabiatlerine vahşj.lik kafi 
miktarda sinmiş ve bunlar, diğer 
mnhh1k etlerini yem€meği, insan di 
yemekle telafiye başlamışlardır. 

S APAN 

H1NDIÇ INIDEKI FRANSIZ ·Si· 
YAM MÜCADELESi 

Vişi, 25 (A.A.) - llanoiden bil
dirildiğine göre Siyam filosu. Konçang 
açıklarında cereyan eden bir muha:re
bede cüzütamlarının mühim kısmıııı 
kaybetmiştir. Fransız donanması, bu 
muharebede hiç bir zarar görmemiş
tir. Muhasemat müddetince, harekata 
iştiı·aJ< eden Fransız tayyareleri tama
men üslıel'int' dönmüşlerdir. Buna mu
kabil Siyamlıl:ırın 65 tayyaresi tahrip 
edilmiştir. 

---x---
ltalyanlar püskürtüldü 

-Ba • tarafı 1 nci sah ifede -
muvaffakıyetler elde ettik. Kıtal arı
mız tarafından 100 kadar esir alın
mış ve külliyetli miktarda hat·p rnal
%emesi iğtinam edilmiştir. 

Atina, 25 (A.A.) - Yunan resmi 
sözciisünün bildirdiğine göre 21 -24 
Sonkanun tarihine kadar Yunan kuv
vetleri tarafından nral:.ılrında iki 
binbaşı ve 17 ki' ük subay bulunmak 
üzere 530 kadar İtalyan esiri alın -
mıştır. Fena havaya rağmen Yunan
lılar, cephenin merkez kısmında ye
niden mli~tnhkem mevkiler ve tepe
ler işgal etmi~lcrclir. 

Atina, 25 (A.A.) - Yunan emni
yet nezaretinin Lir tebliğine göre 
merr.~eket dahilinde dünkü gün sü -
kun içinde geçmiştir. 

Atina. 25 (A.A. ) - Giriddeki İn
giliz kuvvetleri, Yunan asker ailele
rine yardım olmak i.ızere 76400 lira 
ıınLun VP ıı n:ır.ııuı f:ir. 0

fl ıınııuni 

dostluğu • 

Ankara radyosu dün 
neşriyatına başladı 

Alman parasile tediyat 
kabul edilmiyor 

Romanyadaki hadiseleri 
nastl tefsir ediyorlar? 

Bükreş, 25 (A.A.) - Romanya dev- Berlin, 25 (A.A.) - Yarı resmi 
Jet bankası, halkı Alman parasiyle ya- bir kaynaktan bildiriliyor: 

lngiliz kıtaatı düşmanla 
temasa geldi 

Eritrede 
ELÇi VE M. U. MÜDÜRÜ· 

NÜN SÖZLERi 

pılacak tediyatı kabul etmem.eğe da- Berlin siyasi mahfilleri, halen Ro-
vet etmektedir. Alman parasını kabul manyada vukua gelmekte olan ~adi- • • •• 
etmiş olanlar, bu parayı 30 kanunusa- :selerin, yalnız bu memleketi alaka- Bırı general olmak ıızere 
niye kadar bankaya götürecek ve Ru- dar eden bir mesele teşkil ettiğini be 600 l / · [ d 
men parasiyle değiştireceklerdir. yan etmektedir. Bu mesele ile alaka- la yan f!S lr a ın l 

Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz- Romanya <levlet bankasının verdiği dar olarak şu cihet de tebarüz etti-
den) - Ankara radyosu, dün ak - diğer bir karar da, ecnebi paralarının rilmektedir ki, Romanyada bulunan Kahire, 25 (A.A.) - İngiliz u-
~amdan itibaren Sırp - Hırvat dilin - Alman parasiyle değiştirilmesini de Alman talim kıtaları, çok büyük bir mumi karargahının resmi tebliği: 
de neşri,·ata başlamıstıı'. Bu münase- yasak -etmektedir. ihtivatkarlık göstermişler ve dahili Kıtal arımız; Dernenin 5 kilometre 

J ... hadiselere hiç karışmamışlardır. betle saat 21,45 de Ankara radyo , ----c:>---- şarkında düşmanla temasa girişerek, 
· d · "'1 Y R l H l•f k b• Berlin mahfillerinde general An- dt'ı'şn1anı11 ı'kı' tanlrını zaptetmı·..,.1e" ve ısta..:yonun a .. mera.sıı:n yapı mış, u- UZVe t a l a Sl ızzat k . d' . t d b'l , ~ ., ~ 
goslav ve Turk mılll marşlarından ' tones onun, şım ı emnıye e e ı ~c2- dört tank da tahrip eylemişlerdir. Bu-
:ıonra başvekalet matbuat ••mum karşı ladı ği bir teşkilat kuracağı, kendisini ha- rada harekat muvaffakıyetle inkişaf 

B S l S T .. k" yal inkisarına uğratan ve memleketin ctmektedı'r·. 00' r 
müdürü ay e im arper, ur ıye B t f 1 . ~ahif d .ve11ı'den tanzimi ga,·retlerinde ge -
namına ve Yugoslavyanın Ankara - aş a ra 1 ncı ~ e e- J J Tobrukta esirlerin sayımı devam 

nerale müzaheret etmemiş olan mah
büyük elçbi Ekselans İlya Sümenko- Vaşington, 25 (A.A.) - Havas a- fillerden ayrılacağı tahmin edilmek- etmektedir. Bunların, yirmi binden a-
viç de Yugoslavya namına nutuklar jansı bildiriyor: tedir. şağı olmıyacağı tahmin ıe<lilmekt~dir. 
;;öylemişlerdir. Evvela söz söyleyen Reisicumhur Ruzveltin, İngj!iz bü- ---,o-- Bundan başka lıüyük çapta toplar ve 
başvekalet matbuat umum müdürü harp malzemesi de tasnif edilmektedir. 
demiştir ki : yük elçisini karşılamak üzere Anna- Roman yada Antonesko Erihede askeri harekat memnuni-

- Ankara radyosunun Sırp - Hır- polise gitmesi, siyasi mahfiller üzerin- ha" kı·m yet verecek şekilde tıerakki etmekte-
vat diliyle yapmağa başlıyacağı emis de derin tesirl~r husule getirmiştir. A- dir. Aralarında bir general olmak iiza-
yonu, Yugoslavya hükumetinin An- merika reisicumhurunun bir büyük ~1- - Bat tarafı ı nd sahifede - re 600 esir, bir otomobil ve külliyetli 
kara elçisi Ekselans Sümenkoviç açı- k lk d f a ·şıe · kat'~ı bı'r hıesap Hn baha11e miktarda harp malzeme!'li ig~ ti nam edil-çiyi arşılaması, Amerikada i e a ın yı ı, · ..-
;or. Bir kabul merasiminde bir kaç vaki olmaktadır. Lindbergin ingiltere- olmuştur. .._ . . miştir. 
-öz sövlemek fırsatını bulmuş olmak- Bu··krecı~~ bir ,.ahudi mektebıne gır Habe~istanda keşif kollarımız düş-

J vıe yardım kanunu hakkındaki aleyhde y te '!~bb" Jd 1 · 011erleı· "'k·r .a bahtiyarım . Bu neşriyat, iki mem- • . . 
1 

mege şc us e en eJY , .... ~ ::: man arazisinde faaliyette bulunmak-
leket ve millet arasındaki samimi beyanatından sonra bu Jestın yapı ~a- tarafından tardedilmiştir. 2 havraya tadır. 
dostluk münasebatını daha takviye sı, siyasi mahfillerde çok mühim telak- giren lejyonerler, bunlardan birisini Kahire, 25 (A.A.) - Habeşh;taııda 
edecektir. Bir çok evsaf itibariyle ki edilmektedir. Filhakika bir çok si~ yıkmışlar ve içinde ne varsa sokağa askeri harekat memnuniyetbahş bir 
Türk ve Yugoslav milletleri b!rbiri- yasi müşahicller, İngiltereye yardım- çıkarmışlardır. Lejyo:rnrler, şehirde derecede ilerlemektedir. İtalyanlar. 
ne benzerler. Kahı aman ve cesur dan vazgeçilmesi c::eklinde olmamakla şaşkınlık y~rat~ak içın tramvay. yol- Habeş vatanperverlerine bazı karakol-
Yugoslavların Balkanlar toprakları- ~ . . . larına benzın dokerek ateş vermışler- ları terkedeııek ricat etmişlerdir. 
nın bir tarafından uzattığımız saıni- be~ı~ber kanuna aıt yenı. hır.., .n:etnın dir. Almanlar, yahudi mahallesinde ya *- - - -
mi dostluk elini Balkanların diğer reısı taraf~n?a~ k~bul edılece~pn.~ zan- pıla.n hasarlarm resmini itina ile çek- iSPANYADA SEYLA~ p 
ıJcundan ayni samimiyetle tutulduğu- netme~te ıdıl'.eı. Fakat bu hadı~ed~n mişlerdir. General Anionesko, lejyo-
nu görür gibi oluyorum. sonrakı ta~mınler, kanunda şekle daır nerlerin yaptılkları fenalıkları tesuit 

Elçi Ekse!a11s Sümenkoviç de şu bazı ~edaka.r~ıklara ra~ı olm~kl::_ .bera- için bütün Iı.arekatın fi lme alınmasını 
özleri söylemiştir: ber bır İngılız - Amerıkan bırlıı:pnderı emretmiştir. Ta ki halk, bu fenalıkla-

- :Muhterem dinleyiciler; hemen hemen !amam~n m~tmaın bu- rı görsün ve anlasın. 
Sırp - Hırvat dilinde açtığınız lunmakta olclugu şeklındedır. Antonesko, neşrıe'.Ltiği bir emirnat-

Mahsul hekimi 

MÜTEHASSIS ARKADAŞIMIZ· 
DAN iSTiFADE ED\NIZ 

G azetemiz, okuyucuları iç:n çok 
faydalı bir sütun açmıştır. Bu sütun 
mütehassıs bir ziraatçıınız tarafın· 

d a n id are edilece k tir. Sütunun adı 

«m a hsul h e k imi» dir. Okuyucuları· 
mız, evlerinde, b a h çelerinde, h~tts 
tarla ve bağlarında bulunan ağaç ' 
çiçek ve her n e vi mahsule arız olan 
haşerat ve hastalıklar hakkında ga
zetemize gönderecekleri k u a bir 
mek tupla bu haşereler ve hastalık -
lar iç'n n e yap mak lazım geldiğini 
kola yca bu sütunda görecek ve öğ -
renecek lerdir. H a tta okuyucuları• 

mız isterlerse nümune de gönderebi· 
lir ler. Mektup lar kısa olmalıdır. Ce· 
vap verecek mütehassıs, TürkiyenİP 
~n muktedir ziraatçılarmdan ve n e• 
bat hastalıkları mütehassıalarm ·ı 
-landır. 

Neşriyatımız 

ALAKA iLE TETKiK EDiLDi. 
NETiCESi BiLDiRiLiYOR 
Amıdolıı gazetef>i müdürlüğüne: 

İzmir 
Muhterem gazetenizin 19-1-941 ta

rihli ve 8415 numaralı nüshasında ikin 
ci sahifesini n beşinci sütunu nd~ı 
(Halk diyor ki) serlevhası altınd:t 
<ı.Turgucl)ııda' bir vergi hadisesi» cliye 
yazılı ve Turgudluda Küçük ham:ır!1 

müsteciri Ali Rıza imzalı mektuptaıı 
bahis olan fıkrayı okudum. 

emh;yonu takdirle karşılayorı,,ım. Bu Vaşington, 25 (A.A.) - Ruzvelt, me ile- isyan müşevviklerini bildirme
kararm, Yugo.slavyada milletimiz Halifaksla . şiddetli. bir yağmur. altın- ğe halkı davet etmiştir. Saklıyanlar, 
Larafından samimi karşılanacağı da otomobılle Vaşıngtona gelmış, İn- cürüm ortağı addedilerek şiddetle ce-
hakkındaki sizin hislerinizin doğru giliz sefarethanesi önünde Halifakstan zalandırılacaktır. Bu emir, Horya Si- ---x--- :ırzediyorum: 
olduğuna kaniim. Nitekim Belgrad ayrılmış ve Amerikan tarih inde heye- maya da şamildir. Horya Simayı bul- T b kt Sayın gazetenize mektup yazan .Ali 

Madrid, 25 (A.A. ) - Karların eri
mesinden bir çok yerlerde seylap, mü
him zararlara sebebiyet vermiştir. K0-
renter, Bazadof ve Merida eyaletlerin
de bir çok hasaratı mucip olan s~ller 
bir çok evleri yıkmıştır. Mezru tarla
lar da zarara uğramıştır. Nakliyat, 
sekteye uğramıştır. İki kişi ölmii:~tür. Bu hmmstaki tetkikatımı aşağıdrı 

radyosunun Türkçe neşriyatı da siz- canlı bir dostluğun en heyecanlı sahne- mak için sarfıedilen bütün gayretler O ru a Rıza,· Bayan Sahure Zümrütdağa ait 
de öyle karşılanmıştır. Bu emisyo - si kapanmıştır. akim kalmıştır. Müteaddid müfrezeler, -Battarafı t nci Sahifede- -

1 · · d .. .. ı k y · t 25 (A A ) Ruzvelt H hamam ve ittisalindeki evin 3 seneI!l< nun açı ış merasımın e soz soy.eme ~şıng on, . . - • Horva Simanın takibindedir. 0rya rol oynamaktadı r. 
fırsatını bulduğumdan bahtiyarım. dün akşam otomobille' Vaşingtondan Sim~ tarafından, bu harekatın durdu- Londra, 25 (S. 2l,l0 radyo neşri- intifa hakkını noterlikten tasdikli Hl· 

Elçi, bunun için gösterilen sempa- aynln1ıştır. Nıereye gittiği malüm d~- rulmfüH hakkında yazılan beyanname, yatından) _ Kahirede orta şark ingi- 3-938 tarihli ve 1103 numaralı mukıı
tik nezaketten istifade ederek Tür - ğilse ele Lor<l Halifaksla görüşmek . ~- perşembe günü general Antoneskoya liz orduları umumi karargahının Leb- velename ile devir ve tesellüm etmi::ı· 
kiye hükumetine, dost mjllete teşek- zere Annapolise gittiği tah min edılı- verilince fırlatıp atmış, liğine göre Tobruk ve civarında ital- tir. Mukavclenamenin dördüncü mad· 
kürlerini, Yugo lavyada bu samimi yor. Eğer bu haber tahakkuk ederse - Bu beni alakadar etmez, hepsi- yanlardan ıelde edilen harp malz~mesi 
kararın iyi karşılanacağını ve mah- Amerika cumhurreisi, ilk defa olarak nin çare~ini ben bulacağım. Demiştir. tad ·ıd ve tesbit edilmek~~aiı· Eritrecıe desinde (Hamamın 1937 ila 1940 se· 
zuziyeti mucip olacağını bildirmiş , bir s:;firl~ k~nuşmak için sefiri. kar~~- Yeni te~kil edil:cek kabine hakkın- Ke;u ve Aykotanın şa';kında' ingill;: neleri bina, belediye vergi ve rel'>imle· 
bunun ayni zamanda Türkiyenin lamaga gıtmış oluyor . Maamafıh, ~u- da henüz tam malumat yoksa da aske- kuvvetleri harekata devam etmek- ı·i ve hzkçi parası vesair bilumum te· 
terakki saha~ında yeni b ir merhale::ıi yük -elçi .. olar?~ bir milletin liaricıy~ ri m.ahfilleri erkanından ve tamamiyle tedirler. Şimdiye kadar bir liva kalifi reamiy€ ve kezalik birinci mml· 
~ayılacağını, milletler arasında yeni n~zırı gonderılırse o zatın cum~urr~ı- BurJuva sınıfın~an ve A!man t~raf- kumandanı ile 600 esir alınmıştır. 2 dedeki tamirat masarifi ile müddeti iıı 
ve iyi münasebetler hmıule gı:ıtirme- s~. ~.arafında.n karşılanması mumkun t~rlarınd~n teşkıl olunacagı tahmın e- top ve bir çok nakliye vasıtaları iğti- tifa zarfındaki tamiratı da gen(> Ali 
"1i için yeni muvaffakıyetler temin gorulmektedır. . dılmektedır. nam olunmustur -
etmesini temenni etmşitir. Vaşing~?n, 25 (~.A.) -. ~ord Halı- Bütün le_jyoner gazeteleri, Kuran- Habaşista~da ·Metemmanın şarkın _ Rıza Şardağa aittir.) Denilmi~ ve bıt 

faks, bug-un Amerıka harıcıye ı:az~:ı pul de dahı l olmak üzeı·e .kapatılmış- <la düşman üzerine yapılan tazyik art- mukavelenamenin tapu siciline kaydı 

Z il b Kordel Hu1 tarafından kabul edılmı<;ı- tır. Yalnız Peşter gazetesı çıkıyor. makhdır Memleket dahilinde vatan- ela ikj tarafca kabul edilmiştir. Btı 
8V8 J ÇO 80 tir. Bü_r~k .e.lç.i, pazartesi gü~ü itimad- Fakat diğerleri ~e peyderp:y çıka- perv:rlerin~ yeni iler( hareketlerl ha- mukavelename mucibince ev ve haına

n.~meı:ıını reı::;ıcumhura takdım ecl~cek- caktır. Bir ~ok _le?yoner erkanı, A~- ber alınmıştır. Vatanperv'lerler, bir mın 3 8enelik intifa hakkı Ali Rızayıt 
İstanbul, 25 (Telefonla) - 60 ya- t11. n:.an sefaretıne ıltıca etmek teşebbu: kaç mevzi ele geçirmişlerdir. Kenya- devir ve teslim edilince mumaileyh ü<; 

şında Ali isminde lıir çoban, Arna- x sunde bulunmuşsa da Alman sefaretı da düşman kuvvetleri evvelce aldıkla- sene için binanın mütasarrıfı vaziye-
vud köviinde bir mandar odasrnua Çamlık tünelleri bu~lan kabul etmemiştir. Neşredilen rı bazı mevzilerden tardedilmiştir. Mü. tine girmiştir. • 
:ı anan o~ak il?.-erine düşerek yanmış- emırnamede askel'lere h ücum eden ve teaddid devriye kolları, düşman ara- Ali Rıza; kendisine devredilen ha· 
tır. -Baıtarafı 1 nci Sahifede- karşı koyanların, bulundukları yerler- zisine girerek harekata devam etmek- marn ve ıevin 937 ila 940 vergilerini 

cu otoray seferlerinin muvakkaten kal <le. d.erhal idam edilecekleri bildiril- tedir. tahsili emval kanunu dairesinde yapı· 

ÇÖrçilin teftişleri dırılması da inşaatın sür atle intacı i- mıştır. Çalınmış olan mücevheratı sa- lan tebligat ve ihtarata rağmen öde· 
çindir. tanlara da idam cezası verilecektir. Halkevinde toplantı meyince; tahsilat komisyonu 2-1-941 

' Londra, 25 (A.A.) - Başvekil Çör- Lağvedilmiyen seforler, uzatılan ay- Bükreş, 25 (A.A.) - Horya Shrn tarihli ve 10 sayılı kararla mumailey· 
çil, bugün Duvr mıntakasını teftiş et- rı bir hattan eski tünelderf ve veni tü- lejyoner teşkilatı şefliği vazifesinden "Halk.evi hey' eti umumiye toplantı- he ait emvali menkulenin haczine kıı-
miştir. Kendisine, Amerika reisicum- nelin büyüğünden geçmek s~ıretiyle azledilmiştir. Lejyoner hareketi şef- sının 31-1-1941 cuma günü saat l 7,3o rar vermiştir. Bunun üzerine cvvelıi 
huru Ruzveltin şahsi mümessili de re- devam etmektedir. Yalnız yeni küçük !iğini bizzat general Antonesko derDh- da yapıl acağı öğrenilmiştir. Bütün ü- evindeki iki halı ile bir karyola, son· 
fakat eylemiştir. tünelden geçmemektedir. te eylemiştir. yelerin bu toplantıya davetli bulun- ra da gündüzleri hamamda kadınların 

Nihayet üı; ayda bütün tamirat Vtl Bükreş( 25 (A.A.) - General An- dukları haber alınmıştır. bulunması hasebiyle Ye gündüz haciz 
A inşaat sona erecek ve İzmir - Aydın tone!'!ko tarafından neşredilen bir teb- reş petrol borul arını kesmiştir. vapmak suretiyle mumaileyhin ticare· 

Askerı vaziyet arasında iki hat temin edilmiş olacak- ]iğde, bütün memur ve işçilerin <lerhal Gene Tas ajansının Bükreşten al - tine mani olmamak maksadiyle ve ar· 
tır. vazifeleri başına gitmeleri, aksi iak- dığı bir habere nazaran, kıtala1·, i.ini- ni Z<!manda kendi riza ve muvafakati 

- Ba• tarafı 1 inci ıah.ifede - ---==Oo =---- dirde azledilec;ekleri bildirilm iştir, Ay- versitede araştırmalar _yapmıştır. ile gıece saat 20 de hamamdaki havlu· 
Gelen haberlere göre Tobruk mın- KIZ KAÇIRANLA ni zamanda mukavemet merkezlerinin Üniversite etrafında tank kıtaların- !arı haczedilmiştir. Havluların ihti· 

takasında esir düşen İtalyanların R de bildirilmeı:ıi halka ilan edilmiştir. dan bir kordon tesis edilmiş hulun- yatta bulunan 22 si haczedilmiş ve 
miktarı 25000 e baliğ olmaktadır. Torbalıda Demirci köyünde oturan AsiJ.eri evlerinde saklıyanlar, yağ·ma- maktadır. her zaman kullanılanları sırf ticare· 

Şark1 Afrikada Habeşistana doğ - Kamil adında bir genç, ayni köyde 15 cılar derhal kurşuna dizileceklerdir. Bilkreş, 25 (A.A. ) General tine sekle vermemek için keudisiııe 
ru harekat üç safhada devam etmek- yaşında Memduha Kahramanı kaçır·· Diğer iaraftan gentıral Antonesko, le.i- Antonesko, yeni bir kabine kurmağa bırakılmıştu-. 
tediı. Habeş isyan harekatı, bilhas- rnış ve tzınire getirerek kızla birlikte yoner teşkilatının başına geçtiğini de çalışıyor. Memlekette sükun tesis e- Halen hamamın hali faaliyette v~ 
sa Tana gölü civarında inkişaf halin- saklanmıştır. Zabıtaca aranıyor. tebliğ etmiştir. dilmiştir. Bugün ölenlerin cenazeleri karısı tarafından işletilmekte olduğıı 
dedir. Son haberlere göre Eritre cep- * Bayındırın Kızılca köyünde otu- Mo-.:kova, 25 (A.A.) - Tas ajan- kaldırılmıştır. anlaşılmaktadır. 
hesincle İtalyanlardan 600 esir alın- ran İbrahim Dere; 16 yaşında Ayşe Bil sı, Bulgarca Zora gazetesinin verdi- Kaçan lejyoneder lideri Horyasima Yukarıda tafsilen izah ettiğim \"eç· 
mış ve bazı mevkiler de elde edilmiş- yükdağı kaçırmış ve jandarma tarı.ı.- ği bir haberi yazmaktadır. Bu habe- henüz yakalanamamıştır. Mumailey- hile yapılan muamelede kanuna aykı~ 
tir. fından yakalanmıştır. re göre, demir muhafız azası, Bük- hin, Braşova ilLica ettiği söyleniyor. rı ve bir vatandaşı kasten izrar erlcıı 

Emrini verdi ve telefonu kapadı. [ ~ im• - AA._ bu suretle gerek adalete, gerek enle- "n ufak bir hareket yoktur. 
:\Iiralay bu emrini zamanında ver-

1
.-••••••••••••••• - .,. licens servisin eline hadisenin ic yüzü- Keyfi~·.elin tavzihan neşrini saygı 

- Husus! muhase~ müdürü mı'stı· Ye haklı ı'dı". VATAN AŞK 1 nü tenvir edzcek mühim bir silah Ye- ve sevgilerimle rica ederim. 
. Çünkü mulUm olduğu üzere Rene; ve rilmiş olacaktı. Hal'lan GülPr 

ölü kadının vaziyeti meydana çıktık- Pı.ınsiyon sahibinin; zamanın neı:ı-
tan sonra müddchımumiden bir ricada ™= _ ot ketiııi düşünerek ona göre hareket et- A N A o Q L u 
bulunmuştu. • k 1 miş olmaması, müracaat eden yabancı 

- Yalnız kala lım !.. Karım SBDI ua a ıuarum casussuo 1 bir müşterinin «Velev ki gösterec.~ği -
Demişti ve b~ınıınla müddeiumumi- I ?O I 1 odayı kabul etmiyecek olsa bile> hüvi- ••••••••m••••I 

ye; retini tesbit edecek kadar basit bir Sahilli ve Baamuharriri 
- Tahkikat için cellıettiğin şahıs- açık bırakalım!. F<tkal mukadderatı tebdil edecek 0 _ dira~.et g?stcrm~me::ıi de. buna cab~ i.di. HAYDAR ROŞTO OKTEM 

!arı, şimdilik .:ağırma, onları beklet!. Müddeiumumi,· Renenin birbil'ine lan k uvvet ne müddeiumuminin nel :\foddeıumumı pansıyon sahıbıne 
D k · t' d ' ' ı ·ordu· eme rn ıyor u. zıd olan bu iki müdahalesine cevap de entelicens servisin elinde idi. s ' . . . .. . . . 
Halbuki facianın cereyan ettiği oda vermedi. . Çiln~ü, mütbefik.lerin. e:ıtelicens ser-

1 
- .Bır hafta ıçı.~de n.1uşu;rıl~rı~ız-

;çinde ve Cf'-Sedin de ortada bulunduğu Çünkü o, her şeyden ziyade, m':!ç- vısı; bır Alman dılberının esrarengiz den k.l~an oldu mu· Yerme ~enı ge.en 
mrada yapılan bu tahkikat yerinde idi. hu! -eller tarafından icra edilen bu~,;- bir ~kilde idare ettiği teşkilata buse·' var mı:. 

Umumi Neşriyat Müdtıı11 

HAMDİ NÜZHET CAN<:AR 

Çünkü .c:oı:guy:ı davet edilenler arasın- ı·arengiz cinayetin karanlık perde!:li al- fer de mağlup olmağa mahkumdu. - Hayır!. . .. . Ah 6 Aylıiı 800 
da tesadüf eseri olarak katil de da•·.et tında saklanan sırrın mahiyetini anla- Otopsi vaziyeti; - ~)emek ~ı .bug~ıılerde pansıyonu- One: Ytllıiı 1400 kr. 
::dilmiş i~e o korkunç ve feci mamHra mak istiyordu. Fen; ancak ölümü intaç eden nokb- nuz~. ıkam~t ıçın muracaat eden olm3. Yabancı memleketlere 27 li:::a 
karşı~ın<"la sersem olması veya derin Nitekim; pansiyon sahibini şaşırtı- yı gördükten sonra onun üzerinde iş- 1 

eh. ,Öyle mı l. . • . 
bir hey.f•cana kapılması ihtimali mev- cı sualleriyle ter içinde bırakıyordu. ler, fenni alakadar eden ciheti keşfeder' - Bayır!. 9nu demek ıstemeclım !. 
cucldu. 'Bu itibarla müddeiumumi; k<ı- Fakat bittabi, u·zu ettiği kat'i v.e ve raporunu verir.. ' ._ $,u. ha.1.cJ.e .. .. . . . . İdarehane t İkinci Beyler sok: lr 
tili şa~kınlığından istifade edecekti ve b b 1 d II· lb k' t . b'·t" d .. . - T<..lendım, dun bırısı geldı. Ben· 
hadisenin iç yüzünü meydana c;ıkara- müs et ceva ı a amıyoı· u. a ~ı 1 0 opsı u un cese uzerııı· elen bo~ oda iı;tedi. üstU, başı temiz, 
bilece'kti. Eğer pansiyon sahibi hata işlemeyip de, yanı baş ucundan ayaklarm tırnak- nnzik, kibar bfriı:ıi idi • .Fakat göHter-

, • de, gelen müşLednin adresini sahte larına kadar umumi bir şekilch ,\'apıl- diğim odayı beğenmedi ve gitti!. 
Rene; telakki ettiği emir üzer~ne bile olsa tesbit etmiş ve b"unu müd- mış olsaydı; maktul olarak yatağırıda _..._ Du adam genç mi idi, ihtiytu' mı 

Gündelik Takvim 
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müddeiumumiye; deiumumiliğe vermek imkanını hazır- bulunan kadının ölümünün, na~lı1 hal- idi'!. 
-- Affedersiniz -dedi- bend~niz bir lamış olsaydı mürettep cinayet bütün bini ikiye ayıran hançerin darbesin-1 - Çok yakışıklı bir gençti!. 

taraftan taharriyatla meşgulken zatı- çıplaklığı ile meydana çıkacak, Frö- den değil: vaz'ıhaml esnasında vuku-: - hmini, cismini biliyor musun:.ız?ı S b h 
iı.linizin de tahkikata devam etmenizi !aynin hayret uyandıran bu planı ı:;e- bulduğu ve bu itibarla ortada bir ci· 1 - Hayır!. Sormağa lüzum görtne- a a 
tic .. ~ie~~~.::!1n~~!u;;.:1~~ .. ~~[!~ e~~i~·ı meresiz kalacaktı: _!3elki .de bu ylizden nayet ~evcu~ olmadığı, bila~is bu iş- 1 di~. Cü:ı~ü. odayı ~abul edeeeğincl~n Ôğle 
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