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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
Ç b TEJ...QRAF ı ANADOLU - IZMfi 
arşa,n a TELEFON: 277& 

Münakalat Vekili Eskişehirde 
teftişlerde bulundu 

8 ADRESı ikinci Beyler eokaimda 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Milnakalllt Vekili Cev

det Kerim İncedayı, Eskişehirde atölyeleri, mektep
leri ve hastahaneyi teftişten sonra İstanbula hare
ket etti. Yarın buradadır. 
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Mihver r "' B. Ruzveltin nutkunu 

Bagramıarınız kutlu bugün agnen verigoruz. En ağır darbeyi 
yimiştir. 

ltalyanların esir ve 
lefatı 100 bindir. 

te-

Bütün mühimmat ve 
iaşe maddeleri Ingi

lizlere geçti. 
1'?~drn, 7 <~:A.) - Röyt.er diplo

b-nt.ık muharrırı, Bardiyanın sukutu 
. ad~sınd~n bahsederken bu vak'anın, 

şımalı Afrika harbinin birinci kısmını 
kapamış olduğunu bildirmektedir. 
~n eylillde Grazyaninin Libvada 

t:1hşıd. ~ttiği ~50 bin kişilik ordu.nun, 
~çte bırı ya ~sır veyahud imha edilmiş. 
tır: G:azyanı kuvvetleri, çok i>i techiz 
edılm~şler, motörlü, zırhlı vasıtalar 
5?n sıstem makineli tüfekler, her nevi 
silllhlarla milcehhez olan bu kuvvetle
:ı~ kat'i muvaffakıyeti temin etmeleri 
ıçın, İtalyanlar, ellerinde ne kadar 
~R!~ ve iaşe maddes.i ~arsa hepsi
nı ılerı üslere yığmışlardı, hattll Trab
lusgarpte bulunan malzemeyi de bura
Y'.1.geti:mişlerdi. Bunlar tamamen İn
fılızlerın eli~ geçmiştir. Tobruktaki 

1 
ta!y~ garnızonunun, İngiliz kuvvet
erının yaklaşmasına rağmen sessiz 
durması da bunu göstermektedir. 

Londra, 7 (A.A.) - Libyadaki ha
rekatın bir hil!Asasını yapan Londra 
as!<ert mahfil~eri, Bardiyanın zaptı ile 
~ıhvere ve bılbassa İtalyanlara ağır 
hır darbe indirildiği kanaatindedirler. 

Bu hlldise, bilhassa şarki Afrika 
memleketleri için derin akisler yapa

- Dnaau 4 iincü oahifede -

Ziraat Vekili 
geldi 

Bayram günlerini lzmirde 
aeçirecektir. 

Ziraat Vekili MuhU. &k 
Ziraat Vekili B. Muhlis ;:en 

bayramı şehrimizde geçirmek u:kmen, 
fikasiyle dün Ankaradan şeh~~e ~
gelmiştir. ımıze 

".ekil; dün öğleden sonra vilayett 
Vah B. Fuad TUksalın reisliğinde to ~ 
!anan Islah hayvanat komisyonunupn 
mesaisine iştirak etmiş, müzakerelerde 
bulunmuştur. Komisyon ruznamesin
de vilayetimiz dahilinde sığır neslinin 
~la~ı için yapılacak teşkllit, Uret?ne 
çıftlikleri ve şimdiye kadar yapılmış 
olan işler vardı. 

1
Ziraat Vekili, komisyonun müzake

l't! eti esnuında mUtalealarda bulun
:ııuş, diNıktifler vermiştir. Haber aldı
gı~:~a .g~ı:e çiftçiye tohumluk tevzii 
ıne..,,esı ..., dUşünUlmUştUr. 

ı·---

Vişi hükumeti 
iMALAT NAZiRi iSTiFA ETTi 

Berlin, 7 (A.~) - D. N. B. ajan
sı şu haberi verıyor: 

Vişide mesai ve imalllt nazırı bu
lunan Belen, Mareşal Petene istifası-
nı vermiştir. . . 

Siy ast mahfiller, ist~anın . hı; .kaç 
ııün muallakta kalacaırını bıldırıyor 
lar. 

---==ııı=---

Muğla da 
Bir mayin bu'undu, .. 

>.t .ı\lika.darlara gelen ınaltlınata ~~re 
.ı. Uila vil!yetinin Datça kansı da~µın
~u ~~ill köyünün ~iftlik yhihn~e 
~ llıa saplanmış vaziyette bir ınayın 

l'1l.Iıııtı~tür. İmha edilecektir. 

olsun 
Buııün, K~b&n bayramının bii

rinci ııünüdür. Anadolu, Türk m;J

letinin bayramlarını kutlular, ebe
diyen ıulh, huzur, kuvvet ve §evket 
içinde yaıamaaını diler. 

• • • 
Gazetemiz, bayram münasebe -

tiyle yerini Hilaliahmer gazeteaine 
bırakmağı zevkli b'r memleket ya
zifeoi bilmiı ve üç ııün çıkmamaia 
karar vermiıtir. Pazar günü muhte. 
rem karilerimizle tekrar buluıa
cağız . 

Demokrasi 
4 kıt'ada müda

faa ediliyor 
DAVUL VE ÇAN SESLERi iLE 
YATIŞTIRMA TAVSiYESi 

YAPANLARDAN SAKINALIM 
B. Ruzvelt 

Şimali Afrikada, mütemadiyen hezıi mete uğrıyan ltalyan ordusuna 
mensup bir seyyar kararııah 

1 
lngiltereye müzaheret betıyle bütün salon hıncahınç dol -

k A v • t muştu. Reisicumhur Ruzvelt, nutku-
S erı azı ye tam olacaktır . . na şöyle başıamıştır: Yeni hedef 

Tobruk nasıl 
mevkidir? bir 

Grazyani çok fena va
ziyette bulunuyor. 

Çölde harp 
iki muhabir ne. 
ler görmüşler? 

Tek askere bir grup 
teslim oluyordu 

- Kongreye Amerika tarihinde 

T b k 
Vaşington, 7 (A.A) - Reısıcum- emsali olmıyan bir dakikada hitap 

0 ru ta bur Ruz~elt, kongrenin .77 inci dev- ediyorum. Amerikanın emniyeti hiç 
re~ıne hıtap eden mesaıını okumuş-

Tayyare meydanı lngi
lizler tarafından işgal 

edildi. 

40 tayyare ele geçirildi. 

tur. Eski reigicumhur Vilsonun 1917 bir zaman bugünkü kadar tehdide 
• maruz bulunmamıştır.> 

de >öylediği ve Amerikanın harp ilan Ruzvelt, Amerikanın 1789 dan iti-
ettiğini bildiren nutkundan beri ha-
raretle beklenen bu nutuk müna!le- -Devamı 2 nci Sahifede--

Sovyet-Rumen 
münasebah 

Türk-Yunan 
dostluğu 

Radyo gazetesine göre, Libyada on 

Y lr dl • f G 11 'd , , tümenin esir veya imha edilmesi, 400 1 aln Si eqa bir ge. enera er Ye 1 BrOCllOrl küsur t.o? ve. ~ir çok haı:p m~~ıruısi Bükreşteki sefı.rlerı· çagw1• Atinada Türk filmi göste-
ve Bardıya gıbı çok milhım bır ussun • • h •• neraldlr gabut da par hu" kOmet konag"'ında zaptı neticesin?e 1!1areşal Grazyııni rılmış değildir. rılırken teza urat oluyor. 

ı • ordusuna en agır hır darbe vurulmuş- Atina 7 (A.A.) - BUtUn Atina si-

tl'SJ b 1 t t ı· ld 1 tur. Fak~t tehlikenin kat'iyetle berta- Moskova, 7 (A.A.) - Tas ajansı alar;nda Türkjyenin Cumhuriyet onu u taz ue e es ım o u ar r~~ edildığine hükmedilemez. Eğer İn- bildiriyor: ~:;ramı şenliklerine ait aktoalite fil-
. g~lızler taraf.ından Tobruktaki Grazya- Yabancı matbuat, Sovyetlerin 'Bük- · "sterilmekte ve bu filim halkın 

dotOrmOttOr . Kahıre, ~ .<A.A.) - Röyt.erin Batı nı kuvvet~erıne hilcum edilmezse ltal- r~ş el.çisi La;rrantiyefin BUkreşten ge- ;:1~ :c~ıılı tezahürlerine vesile' teşkil 
y y çölünde İng_ılız orduları nezdindeki hu- Yanlar, hıç olmazsa tayyarelerle ana rı çagrılacagı hakkında haberler ver- t Y ekted · Halk, Reisicumhur lsmet 

Lo d 7 (A A ) R" t . sus! muhabırj şunları bildiriyor; vatandan yeni kuvvetler getirerek miştir. Tas ajansı, uydurma olan bu i 1!.1 il il ~~~ şanlı Türk askerlerini ha-
çöliJ nd rke._, İ .1: - oy erın g~rp Bardiya mildafaasının meraklı vas- -Mısıra hücum etmeseler bile- Mısır haberi tekzip etmektedir. nontl; alkışlamaktadır 

~ e ı . ngı ız ıumumi. kar~rgahı fı, İtalyanların burada projektörler hududundaki İngiliz kuvvetlerini atıl rare · 
~ez~ındekı hususi muhabıri bıldiri - kullanmalarıdır. 1916 _ 1918 harbinde halde tutacaklardır. Binaenaleyh ge- --- r "\ 
)lor· . . bu usulü Diyale şehrindeki muharebe- neral Vayvel, ati için daha mühim ha- Daf Kuper 
Brdıyanın temı~len.mes.ind~n son- !erde de kullanmışlardı. Bu usulle hU- rekatta serbest kalmak üzere velevki 9 Jngilİz 

ra t8;1yan cephe~,. şımdı Lı\}yanın cum edenler, projektör büzmesi içine ?~un zaman sonra gelecek bir tehlike 
~50. kılometre dahılınde kain bUyUk alınmakta ve toplarla obüs yağmuru- ıçın ol~un. Tobruk ve Derne ilzerine B d' zaferinin izahını 
:n;: ve h.ava Uss~ ol~n Tobruktan na tutulmaktadır. Buna rağmen Avus- ~~rekete ~eçrneğe mecburdur. Bunu.n ar ıya 

g ç ekt~dır. Bardıya ıle Tobruk a- turalyalılar az zayiat vermeleri kaya- ı~ın müsaıd fırsatlar da vardır. !ngı- yapıyor, 
ruındakı mıntakada hiç bir İtalyan !ar arasından hücum ederken ' güzel lı~ o~dusun~n harekete geçmesi için 

- De-mı 4 Oncü aahifede _ _ Devamı 4 Uncü aahifede _ hıç ~ır manı mevzuu bahs değildir. 
Bına.enalyh bazı hazırlıklardan son- ITALYA ASKERi BU HARBE 

ra İngilizlerin Tobruk ilzerine hare-
ketlerini beklem~k icap etmektedir. Bu ZORLA GiRMiŞTiR 
suretle düşmanın hazırlanıp toplanma- . '. . . 
sına ~a ıı:eydan verilmemiş olur. Böy- Londra, 7 (A.A.) - İngılız. ıstıh-
lece şımdıye kadar kazanılmış muvaf- ~ara~ nll;zırı Da~ Ku~r, Bardıy~nın 

Milli piyango 

100 Italyanı nasıl esir 
aldı? 

Küçücük bir gelkenllde 
geçen enteresan hldlse Elli bin lira kazanan bı.letı•n bı'r parçası fakıyetler tetviç edileceği gibj Mı- ış~alı mil~asebetıyl;e ?ır .nutuk soyle-

sıra karşı olan tehdidler de tamamen mış ve ezcumle demıştır kı: lıkenderiye, 7 (A.A) _Noel ııü-
lstanbulda d' w • B d d bertaraf edilmiş olacaktır. - Bardiya müzafferiyeti haberi, nü Bardiya yakınlarında ltalyanlar Ve ıgerı ursa a ır. Hava ve deniz strateJ·isi bakımından belki de. harbin bize getirdi.ği iyi bı.·r İstanbul 7 (Tel f ] h be d F k t b h be b h b tarafından eaır" edı.len bır· lnailiz • e ona) - Milli p·_ k yeni ve mühim muvaffakıyetler temini a r ır. a a u a r, ıze ar ın ° 

~:~~~nun Uçüncü çekilişi, bugün öğ~- 5 şer bin lira azanan ~çin Acezabyaya kadar olan yerlerin getireceği ~n iyi ha~r değildir. Gene- çavuıu ile sekı·z er; 100 kadar ltal-
kevi s~ra saat 17,30 da Eminönü Hal- numara/ar ışgali lazımdır. Arazi zorluklarına ve- ral Vayvehn yarattıgı bu zafer, zafer yan aakeriyle beraber Singarella 
huzuru~~~u~tı k~si~ bir halk kütlesi 

7 
saireye karşı lüzumlu ve zamana mil- tarihimizde yüksek bir yer işgal ede- adındaki küçük bir yelkenli ile 

lkramiy k mıştır. 8862 48581 134669 24594 tevakkıf hazırlıkları bu meyanda göz- cektir. Askerlik san'atini bilen büyük Tobruğa nakledilirken cüretkar&ne 
riyorum: e azanan numaraları bildi- 25014

0

7 26031
0

2 2
0

75028 299696 den kaçırmamak d~ icap etmektedir. şa.hsiye. tler, .Vayv. elin zaferini iyi _tat.-
ık b O ta bik d l b J h f d bir hareketle rolleri değiJtirerek 

50 b 
ışer ın /ıra kazanan r şark ordusunun bu yeni milşkü!i- e ı ~n ı.r P anın ş~ eser za erı ı- gemı·dekı· 15 tayfa da heıaba katıl-• l• tı da kolayca yenmesi beklenebilir. ye tavsif edıyorlar. Bıze çok kolay ol-

IQ ıra numaralar Londra radyosundan son dakikada muş denecek derecede görünen bu za- dıfı takdirde 115 kiJiye baliğ oıan 
166935 Numaralı b'J te . 14927 25685 29098 44092 alınan bir habere göre Tobruk tayyare ~e.r, mükemmel bir planın başarılması ltalyanları eair etmiJler ve yelken-
Bu biletin bir pa~ e İ diişnıUştUr. 53318 93859 123316 126056 ~eydanı~ b?giln İngilizler tarafından ıçın uzun milddet ça!ışıla~ak kazanı!- !iyi Solluma getirmiılerdir. 

diğer parçası da Bursa~ad~;ınbuld~ ve 159790 169906 199233 208265 ışga] ed~mıştır. Buz::adaki 40 İtalyan -~=.!D~e~v~a~m~ı_'.2~n'.'.:r.~ı ~aa~h~ı~fe':'.d~·'.:=:-~~~~~~~~=~~~~~I 
10 nar bin lı'ra kaza- 220544 227597 246912 ta~ıı;res.ı, .hasara ugramış olarak ele 

.. ıreçırılmıştır. Son dort rakamı 9, 2, 5, 4, 7, 7, 4, 7, Ge . k Jet . 
nan numaralar 5, 6 veya 9, 2, 4, 9 olan 120 bilet biner o ne aynı ayna an verılen hah:r-

lira alacaktır. 1-re göre, 2.8 .günde. İtalyanların zayıa-
165351 192783 231380 -Devamı dördüncü aah:ifede _ tı 94.000Dkışıye balığ olmuştur. 70 bin 

- evamı 4 neli aahifede - • 
' 

Bir lngil'z 

lneiliz hava 
akınları 

Italyan havacılığını 
çok sarstı 

da 

Moharıpıerın ve Ameri
kanın ne kadar tagga. 

resi varmıı? 
Vaşington, 7 (A.A) -Amerika

da çıkan havacılık mecmuası şimdi 
İngilizlerin 211000 tane tayya;esi bu
lunduA'unu, Hitlerin .(15000 tayYareei 

- Devanıı 4 Ülıçü ıahifede - ' 

tayyaresi havalanırken 

Almanların yeni 
taarruzları 

Alman tebliğinde neler
den bahsediliyor? 

Londra ve civarına 
taarruzlarda hasar 

azdır. 
Londra, 7 (A.A) - Hava ve dahi

li emni,yet nezaretlerinin tebliği: 
Münferid Alman tayyareleri, İn -

gllterenin doğu cenup, ve doğu böl
-Devamı dördüneü aahifede -

~ -
iŞARETLER: 

Kurban derilerini 
Hava kurumuna 

verelim. 

Yunan kralı 

~[Karşılıklı iki tebliğ 
Yunanhlar 

219 esir daha 
aldılar. 

aakerleri teftiJte 

Arnavudluk cephesinde 
Yunanhlar 

Elbasana doğru 
ilerliyorlar. 

Buııün, dünyanın harp içinde bu
hınduiu bir devrede, biz, aulh ve 
emniyete malik olarak bir bayram 
daha kutlulayoruz. Büyük Türk mil
leti, fÜphe yok ki, aileıi ile, çoluk 
Çocuğu, vatandaıları ve milleti ile 
kutluladıiı bu bayram gününde, va
zifeıini yapmaktan aala çekinmiye
cektir. Bugün, kurban derilerini ha
'Va kurumuna vermeği aıla unutma
yalım. Daha bazı teıekkiillerimiz 
de bundan iotifade edeceklerdir. 
Gök yüzü çelik kartallarla ne kadar 
fazla örtülürse, emniyetimiz o ka
dar artar .. Bugünkü harbin en kuv- • 

~::li:a9:~~a~:a::r~:r· ~~~1:::ı: ıtalganlar da (bazı) esir Arnavud çeteleri, mü
:~:.yarenin rolü nihayetaiz olacak- aldıklarını bildirigorlar 1 himmat beklemektedirler 

Unutma vatandaı, keadiiin kur- Atina, 7 (A.A.) - 72 numaralı Yu- Manastır, 7 (A.A.) - Röyt.erin Ar-
banın deri.ini ayır, hava kurumuna nan tebliği: navudluk hududundaki hususi muha-

Keşi! kolları ve topçu mabeUs faali- biri bildiriyor: 
yette bulunmu~lardır. 219 ~ir aldık. Şimaldeki Yunan ordueu, §iddetli 

- Devamı 4 üneii oahıfede - - Devamı 2 inci aahifede -

ver. 

** 



SAHlF.E 
.. 

Ü hidise- .J0LJA"~~ ~1, ~~~ 
le • ıı:ı hülisası 1 

R.-uz=ız~CE!!ll•e:ıı:ı:ı.ı.=~;:cr:ı:::ıı=;:=l':.==Jm:::~t!== .. =-Y-u_n_a __ • B~şvekilin nut-
ni~tan da yard1m ku karşısında 

görecektir. ORHAN RAHMİ GÖKÇE 
Radyo ~'".tzelesiııe gör~, Amerika 

Cuınhurreisi Bny Ruzvelt, cuma günü S.;:.yın Başvek..lin, Meclisin kış t a
beklenen ve her s.cne Cumhurreisleri tili münasebetiyle millet kürsüsün
tarafındaıı irad edilen nutku 22 ik!nci den verdiğ i. nutkunun her tür lü dahi
kanuna bırakarak onun yerine Ameri- Ii ve har.İci ihtilaf ve tehlike lerden 
kanın harp karsısında vaziyetini izah ma~un ola rak yaşıyan Türk diyarın
eden bir nutuk \ermiştir. da mesud akisler bıraktığına h !ç 

Bu nutuk a, Amerikan Sİ) a:;eti ~öy- şüphe yok tur. Başvekilin h er nut-
lece izah edilmektedir : kundan :1onra memlek ette müşahede 

1 - AmE'r~ka f:ten harbe girmiş gi- edilen umumi manzara şudur: 
bi Am rikan ·ana) iini teşkilatlandır- Millet t ekra,r toparlanıyor. Kuv-
m k... vet inir., heyecanının arttığını görü-

Harp ve sulh halindeki sanayi faa- yo~, y- ni bir enerji ile yen i hamle1ere 
li)eti ayrı ayrı olduğu g ibi ; Amerikan başlıyor, istiklal ve emniyetin tama
sana.; iin:n inkişaf tarzı Avrupa ile kı- m: yetina bir daha şahid oluyor, sulh 
ya:-; edilemez. Almanya, senelerden beri ve huzurun verdiği nimet ve refah 
sanayi faaliyeti göstermişti r. Fakat içinde vazife ve muvaffakıyet!ni da
daha yiiksek randıman alması imkanı ha iler·ye götürmek zaruretini anlı-
kalrnamıştır. yor . 

Halbuki şimcliy.e kadar '~ 30 - 50 Yan:, taze lenen ve gürbüzlcnen bir 
randımanla çalışan Amerikan sanayi- ' alet1 ruhı°ye içinde sağlam bir mil
inde vaziyet, böyle değildir. Daha faz- ıct hayatiyetı:nin İ~P yeniden yeni 
la istihsalat n1 iimkündür. Keza, harp bir tempo ve ahenkle haşlaması ha
:;anayii fabrikalarıııdan başka fabrika- ,.eke ti görülüyor. 
!arın da buna tah~isi kabildir. Ruzvel~ H ic bir tarihte, hiç b~r memleket
tin yapmak btediği budur. Geçen harp- te m:İlet ve hükumet irade ve şuuru
te ele ayni şey yapılmıştır. nun yekdiğeri ile bu kadar ahenkli 

2 - lstiklnllerini müdafaa eden mil- . .,e tar.:ı olarak inkişaf ettiği görül
letlere bedt>l::ıiz :-.ilah ve harp malzeme- ';Jlemiş'ir. Mille tin aklı selimi, devle
si verilmesi... 'ı·n -dah ili ve har:ci - ana siyasetinin 

Ruzvelte göı e, bu devletler peşin alı~ ... ub ve gayesini artık tam bir hassa
veriş yapanıazlar. Onlara krecli açmak- ~·yctle anlamıştır. Bu anlaytşm, bir 
ta mana da yol:tuı·. Çünkü harpten son- ::emiv~t hayatı üzerinde, muhtelif 
t·a ödeyemezler ... Umumi harpte bu va- 'Zaviye1erden, namütenahi 'tesirleri 
ziyet tecrübe edilmiştir. Binaenaleyh :ılacağ•na şüphe voktur. · 

( AN A DOLU ) 

• m 
Bu sene koyunla r geçen seneye 
nisbetle epeyce bahalı satıldı 

Dün kurbanlık satışla~-ı epay hareretli gcçmi~tir. Kültürpark civa
rında hal santralın arsasında bulundur ulan kurbanlıkların bulunduğu 
sahada sa tanlarla alıcıların hararetli pzarlıkları görülüyordu. Geçen 
seneye nazaran bu sene kurbanlıklar, fazlaca bahalı satılmıştır. Ge
çen yıl, 7-8 liraya sahlan kurbanlar, bu yıl 11 -12 lira, geçen sene 10 li
r aya satılanlar da 18-20 liraya satılmıştır. 
Kurbanlı satmak üzere ci•rar vilayetlerden getin~len besli bazı hay

vanlar, zaten celepler tarafından satın alınmıştı. 
Dün öğleden sonra çarşıda da kalabalılk bir kalk kütlesi bayramlık 

eşya satın a lmak için dükkanları doldurmuş, epey hararetli alış-veriş
ler olmu~tur. 

Vilaget mektupçuluğu 
Vilayetimiz l\f.ektpçuluğuna tayin 

edilmiş olan Hatay Mektupçusu B. Re
fik Kuzucuoğlu şehrimize gelmiş, dün 

Fabrikalar teftiş edilecek yeni vazifesine başlamıştır. 
Eski Mektupçu B. Avni Oran, yeni 

Zeytincilik kanunu mucibince zey- Vali muavini Malatya Vali muavini B. 

Zeytin fabrika
ları vaziyeti 

tinyağı fabrikalarının temiz tutulma- ı· 
t
. - . . . d t . ·~ Ekrem Yalçınkaya ge ıp vazifeye baş-

sı, zey. ınya.gı ı~tıhsa1ın e. emızlıge layıncaya kadar Vali muavini vekili 
f.evkalacle rıavet olunması lazımdır 1 k "f ·· cek ve s t · 

Mınlaka z~yti~cilik müte_hasst.,; B. ~<~rxiğiv~z~i~n~o~ektupçul;;:ava:r;: 
Nazım Kılıç A~~ı~ar, Kırkagaç! ~oma, sine baslamak üzere Edirne.re gidecek-
Bergama ve Dıkılı kazaları dahılındeki ~· · 
zeytinyağı fabrikalarını tedkik ettik- ı.ır . * 
ten ::;onra T ire kazası dahilindeki bü- ·İ• · d Bay Avni Oran, zmır e bulunduğu 
tün fabrikaları da dolaşmış, şehrimize · h"te 
dönmüstür . Kanuni kontrolde görülen müddetçe kendisinı m:1 ı sevdirmiş, 

e:;habı meımlihin takdır ve sevgilerini 
bazı noksanların süratJ.e ikmal ettiril- toplamış , nazik, mütevazi ve kibar bir 
me<ıi için tedbirler alınmıştır. Zeytin- idarecidir. Şimdiye kadar memuriyet 
cilik kanununda yazılı hükümlerin tat- hayatını muvaffakıyetle vermiştir. 
biki sayesinde bu yıl istihsal edilecek Ayni zamanda lstiklal mücadelesine 
zeytinyağları, daha temiz, fakat ayni iştirak etmiş, alnından iki defa ynra
zamanda kalite itibariyle de daha yük- lanmış ve yüksek meclisin iki takdir-
sck ol:ıcaktır. namesini kazanmıştır. 

---'o---
L ik maçları 

onlara istediklerini al'ivet vermekten Bu s·yase t, bizim ahlak prensiple
başka çare yoktur. GerÇi tngiltere bu ·imiz ve seciye teşekkülümüzle be
yardımda lngiltfü·eyi murad ediyuroı:ı ·abcr, Tiirk diyarının realites~nin en 
da, kullanclığı tabir. mihvercilerin ta· mük r. ınel ıekilde telif ve imtizacın
arruzuna uğr rnış Çin ve Yunanistan dan doğmuştur. 12 1 941 Pazar günü yapılacak olan 
gi.bi milletlere de ~amildir. Nitekim Bu en nazik, en buhranlı devrede; ikinci devre Lik maçları programı şöy

İzmir kendisini kaybetmiştir. Fakat 
vHzife, her yerde vazifodir. Memleke
tin her köşesi de Yatan hududu içinde
dir. Bay Avni Oranın yeni vazifesinde 
muyaffak olacağına da eminiz. 

Amerik:t hariciye nazın Bay Hu! bunu siyasi ihtirasların gök yüzünde muh- ledir : --~-*~~~-

1 
ihracat ve idhalatçı birlikleri u

mumi katibi B. Atıf İnan, bayramı 
Ödemişte geçirecek ve bu sabah Ö-
demişe gidecektir. * Konya mebusu B. Ali Rıza Tü
rel Ankaradan, güzel san'atlar aka
demisi profesörlerinden B. Mazhar 
Pemur lstanbuldan şehrimizr, gel -
mişlerdir. * Şükrü Saracoğlu bulvarında B. 
Kazımın inşaat Ü)lerind·e çalışan Sü
leyman oğiu Ali ve Abdurrahman 
oğlu Süleyman, inşa olunan binanın 
tavan kı~mına bağlantı yaptıkları 
sırada bağlantı kırılmış, 6 metre yük
seklikten yere düşmüşlerdir. Meh -
med Alinin bir kolu, Süleymamn iki 
elinin bilek kısımları kırılmıştır. Her 
iki yaralı, memleket hastahanesine 
kaldırılmışlardır. 

ZABITADA 
Hırsızlıklar: 
Tire kazmnnın Gökçen nahiyesin

de Kızılcaavlu köyünde Osman oğ
lu Hüseyin Kocabeyin evine giren 
belirsiz hırsızlar tarafından 250 lira 
kıymetindn giyecek eşya çalınmıştır. 
Hır5ızlar, zabıtaca aranıyor . 

Bıçak taşıyormuş : 

Kemerde umumhaneJ.er arasında 
Yusuf oğlu Vahmeddinin ve Gaziler 
caddesinde Ahmed oğlu Hasanm Ü
zerlerinde birer bıçak bulunmuş, za
bıtaca müsadere edilmiştir . * 'Tilkilikte Kabasoğan sokağında 
Ali oğlıı Zülfükar; arabasına yükle
diği tüccardan B. Kadıoğluna aid 
üzümlerden 6 kilosunu çaldığından 
yakalanmış, adliyeye ve~lmiştir. * Gaziler caddeı:;inde lbrahim oğ
lu 14 yaşında Bekir; Mehmed oğlu 
... \linin cebinden 334 kuruşunu yanke
sicilik :mretiyle çalmış ve yakalan -
mıştır. 

re~men "oykmiş. Ytmanistanın da telif istikametlerde ıshk çalarak ko- İkinci takımlar (Halk sahasında ) 
Amerikan ) ardımından istifade ed~C:!- ·uştuğu böyle bir zamanda, hem de Saat ıo da Gözbepe - Ateş. Hakem Daf upe Nu·· f us ·ışler·ı ğini bildirmiştir. Amerikada jmal edi- T ü rki ~. gibı'. bir yerde, sulbü tuta _ i.VIustafa Şenkal, saat 12 de Altınordu - r 
len ta~'yaralerden bir kı~mı Yunani.s- hHmek, kararsızlığa hiç düşmemek, Demirspor . Hakem Alaeddin Kazano- -Baş tarafı 1 nci aa.hifede _ 
tann deV'reclileoektir. Ruzveıtln buldu- hadiselere kar~ı h~ç sars1lmadan du- va, sa:.1t 14 de Kal'şıyaka - Altay. Ha- mıştır .. İngiliz kuvvetleri, kuvvetli top oı·kkatıe tabı·p edı"lecek 1 ğu .reni şeklt? g.:çen harpteki mahzur- rnbilm k, bir şans i~ i değil, kuvvetli kem Mustafa Necati Bayra. ve tanklar111 tuttuğu :32.000 kişinin bu- 1 
!ar orL.- dan kalkacaktır. bir görüsün, esaslı bir hazırlığın, Birinci takımlar (Alsancak saha- luıı<luğu yere hücum ederek üç gün zar-! Sıhhat ve İçtimai l\ıfoayenet Veka-

~ :\1ihv l'<'iJ.er tarafından, Awu· lam seviyesin,: bulmuş bir irade ve sında) .. . " _ Ates. ·o fıııda l.Jir kaç .yuz. ~işi b~hasına Bardi- İ letinden ~.ilayt;te .bildi~il~.iğine göre ka-
pacla kuklu hliklımetler kunılmu:-ı, l.ıi- m<!tar.e~inin muhassalası olan hir si- Saat 12 d~. Gozrep~ · Hak,.m yayı zaptctmışleıclır. Bır ay zarfındnı .~rıbn ve koylerımızdekı nufusun norm::ıt 
naenaleyh buralarch ;-;ulh m mevcud:. ya~ei ,·akıasıdır. Tarih, bu harbin Mustafa,. Balo~. Yan hakemler Atıf, 70.000 ·esir alınmıştır. Anıca mühim bir nisbet dahilinde seneden seneye in. 
yeti ilfı.n edilm>Ur. Bö\le zorla kabu1 tıangi ~ahifelerin j yazmakla meşgul- o~m~n brengın, saat 14 ct: ~lt~nordu - miktarda kıymetli harp ~alwmesi tle kişat v~ çoğalmasını sıhhi ve jçtima1 
ettirilmis hiç bir sulh, .Amerika tara- dür; yani başlangıçta mıyız, ortaya Demır~por. m,ıken: F~h.~~ Erış, ya~ elimize geç~işt.i.r. Bardiyanın zaptı üç bakı!.'1clan temin ve ~d~mc.~ç~~ı V~kal~t
fından tamrıruıvacak ır. Bazı Amerika- ını geldik, sona mı yaklaşıyoruz, hakemler Muz.lffeı • Far · sna~ 16. dt1 haftada mumkuıı olmuştur. Bardiya ç~ nufııs ha reketlerının buyuk bır dık
lılar da bir an! şmaclandem vurmakta- ne~hu1, fakat hakikat o1an şudur ki, Karş_ıyaka - Altay· H~kerı: ~€rıt Sım- zaferi. Sollumun zaptından ileri . daha kat ve itina ile takip edilmekte olduğu 
dıılur. RuzH;lt ice devamlı bir sulhun. ·rade "c ı:ahrikimiz hilafına olarak ~aroglt~. yan h.lkemleı l\1ııstcıfa Bayra, mühim ve şanlı bir zaferdir. Bardiya- bildi rilmiştir. Vekalet. nüfus harekatı 
ancak mihvercil dn m~ığlUbiy~ti ilt> arp b izim hududlarımıza geldiği Musta1 a Senka!. da görülen İlalyan noksanını şecaat v:ık'alarının layık olduğu ehemmiyet 
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B. Ruzveltin nutkunıı 
bugün aynen veriyorıı 
-Başta.rafı 1 nci Sahifede/ 

haren bir tarihçesini yaptıktan ." 
ra sözlerine şöyle devam etmiştir 

- İşte Amerika reisicumhur~ 
fatiyle, kanuni ,esasiye te·d 1 

memleketin vaziyeti hakkında ~ 
greye malfımat vermek vazifeJ1l1 

ederek hududlarımızın çok ııı 
mcsaf esinde vuk u bulan hadisele. 
memleketimizin ve demokrasiJ11 

müstakbel emniyetinin içtinabı 1 kansız bir surette mevzuubahs o 
ğunu blidirmeği lüzumlu added 
rum. Demokrasinin mevcudiveti 
gün dost kıtada silah la kah;arııtv 
müdafaa edilmektedir. Bu müd 
akim kaldığı takdir de AvruP· 
Asya, Afrika ve A vusturalyanttl 
tün nüfus ve bütün kaynakları fJ 
lerin hükmü altına gir ecektir. 
kim olursa olsun Amerikanın ys 
başına ve ellerini arkasına bağL 
rak silfıhh bir dünyaya karşı nıV 
vemet ed,ebileceğini söylerse ,., 
Riz ve yanlış söylemiş olur. Da1:ıı 1 

çan se~deriyle bize yatıştırma ts 
ve edenlerden daima sakınro::ıl~ 
Kendi :ılllva larını teçhiz icin A~ 
kan kartalının kanadlarını ke5 
kücük hodbinler gurubundan pil 
·a sakınmalıyız. D eniz aşırı v:.ı~ 
sız ist:Ja.nın guya imkansız olu 
ğundan müphem surette pek 
bahsediliyor. H iç şüphesiz İngiliı 
nanması kudretini muhafaza e 
müddetçe bu şeklide hiç bir te~ 
mevcu el değildir.» 
Amerikanın dış sahadaki C 

siyasetinin küçük, büyük bütilJl , 
Jetlerin hak ve şereflerine ria/~ 
sa.sına müsienid olduğunu sö)'ıo 
Reisicnmhur, nihayet adalet ..,,e 
lakın muzaffer olacağına kani bV 
duğunn bildirmiıı. ve müteakibe~ 
yasetini şu üç etim.le ile hülfı~ıı 
!emiştir: 
1 - Dirlcşik Amerika rnilletinjıl 

fiz ve müessir bir surette ifade e 
irade~iııe uygun olarak ve parti 
~elelen mevzuubahs olmaksızııı 
li müdnfaa hususunda tam bir P 
ramın. tatbikine mecburdur. 

2 - Birleşik Amerika milleti· 
fiz ve müessir bir surette ifade e 
irade::ıine uygun olarak ve part' 
seleleri mevzuubahs olmaksızııı 
tarafta mütearrıza karşı muka.\'e; 

den ve b);,l suretle harbi yarı ~ıt 
mizdeıı uzakta tutan bütün bu ılı 
milletlere tam bir surette müz!1~ 
t~ mealıurduı-. 

3 - 11irleşik Amerika, gene 
Jetin nafiz ve müessir bir .•mrettel 
de cttif'ri ir adesine uygun oıarıl 
rnrti meıı.eleleri mevzuubahs o' 

km·ulacağına kanidir. Görülüyor ki dak ikada,. Türk mil1eti;ni:n tarihine noksanı diye kabul etmemek lazımdır. ve faaliyetle kasaba v.e köylerimizde?ı 
Ruzveltin, t·r ulha tavassut edeceğin yeniden şanlı, şerefli sahifelerin ila- AMERiKAN ELÇiSi Bunda başka amilkr de vardır. Alman do~rn '~eksiksiz olarak kayıd Yete::;-
sananlar :1ldanmışl:ırdır. Amerika ni- ..-esi başlamış olacaktır. Sulhe karşı askerinin giriştiği harp, İtalyan aske- bit ellilmesini. emreylemiştir. 

~ızın y :.ıtıştırma taıaftarlaı;,lnıtı 
fiyle mütearrızlar tarafından u 

edilece1< her hangi bir barışı ~ 
etmesine gerek ahlii.ki prensiPl 

çin bu vazi)e .. i ahlı'? ~aştdığunız n=hayetsiz sevgi ve bağ- Vi~i, 7 (A.A.) - A~erikanın yeni ri için şayanı kabul olamaz. Çünki.i x---
Çiiııkü İngiltere, Amerikanın fili ılık. istiklal ve ~erefimize olan kıs- Vişi elçisi, buraya gelmış, Hariciye na- İtalvanların alınacak bir intikamı mev- ı h ı "" t • • 

olarak harbe gırmes·ni hi1° istememek- kanç , .... mukaddes iptilamızı, ideal zırı Fl~ı~den! ziyare~ :tr~işt~::·. İtiınad- zuu' bahis değildir. İtalyanlar biliyor- t a a ıçın 
t clir. Fakat H.uzvelt (l<i.zımgelirse gi- seviyedeki aşkımızı asla azaltmıyor, nam<!sının bır surctını '<erdıgı tahmin !ar ki yalnı~ şefl~rinin hırsı yüzünden 11 • 

receğiz) demiı:::tir. Ruzvelt, İngilter<: hili\k is artırıyor . Fakat unutmamak edili~·or. har be girmışlcrdır. İtalyanlar, Mısırı Dun bır toplantı uapıldı 
ile miitbfik imiş gibi hareketin sene lnzımd•r ki, biz, au]h deyince ancak - ----- Arnavudluğu, Yunanistanı istila etmek ~ 

· bini, Amcri kanııı emniyetinin İngiite ve ancak insan ve milletler hürr·ye- iç siyasetimiz ise,. b~hrana karşı isteme:ııe~~edirler. Afrikada İtalyan Şehrimizdeki İdhalatçı lıirlikl~ri 
l""ııin 'aıiyatine bağlı olmasında bul- tinin sclnmetini, ahlaka. medcn1yet mukavemet ve he~. ı~tnna.ıe karşı fazlalıgı ıçm çok. boş. yer vardır . Hat- idare hey'.ctler i, dün öğleden sonra bır
makta v' Norvecteki Alman tabifres!· ve bey elmilel hukuk ve adale te hazırlık gibi iki muhım gayeye te _ ta Italyaıılar, .b~r hıç yüzünden harp likler binasında toplanmış, dış memle-
nin cenubi Afrikada da tatbik ~dÜeb~- mü.aten id bir nizamı kasdediyoruz. veccüh etmiştir. Fer~ artık ikinçi ettiklerine kanıdırler. ketlerdcn getirilecek iclhı\lat eşyası için 
leceğini :-:öylemektedir. :B·zim tasavvur AUiğimiz sulh dünya- plandadır. Daha d_ogrusu b :rinci o müzakerelerde bulunmuşlal'dır. Bazı 
RtıZ\'elt. bu k:trarlarm Amerika\· ı>ınr:ı ana şartları bunlardır. Yoksa; planda mevzuubah~ ol~n devletin Arnavudluk cenhesinde kararlar alınmıştır. . 

harbe sürüklemesi.ıdan korkanlara dD <:eberu tun, tahakküm ve tehekkü - kadrosu içinde ken~ı naaıbini ve mev- I" Yapılacak iclhalat için, Ticaret VE>-
cevap vererek. buna mahal olmadı- nün, i~tiımarın, tedhişin, hegemon- kiini alacaktır. Mıllet ... e yaptlacak - •• a.ı~::ı.nı.t 1 ut;ı .:u-.hdcu.c.- kaleti nezdinde teşebbüslerde b'ulunu-
ğını . mihvercilerin, göze aldıkları tak yanın, zaiflerj ezmenin, küçük mil- hamlelerin, yalnız büyük enerjilere :mğuğa rağmen Şkumbi vadisindeki lacakiır. 
dirde, Amerika yardım bile etmese. Jetleri köle sürüleri hat:nde k~llanıp değil, ayni zamanda esaslı feragatle- ıtaıyan me_vz.ılt!rİni. durmadan yavaş Kuru mey\'e ihracatçılar birli~i icla
gen:e tecaviiz edeceklerini. onlar içir -:>nların beşeri, içtimai ve medeni re vabeste olduğu muhakkaktır. Hü- yava~ kemırme.r<tedıt. Yunan kıtaları- re hey'ıeti de toplanmış, Kurıı mey\ e 
bahane bulmnklığın kolay olduğum· haklarını çiğnemenin bizim prensip- kumet ve ordunun, vatan ve millet ııın bu mahırane taktiği, muhakkak ihracat ye satış işleri üzerinde müza
~öylemiştir. Ruz,·elt bu nutku ile Ame- h rimizle birleşmesine asla imkan hesabına i htiyar ettiği biiyük feda- kı çok iyi neLicelcr verrne.ktedır. Geçen kerelerde bulunmuştur. 
rikanın muk!tdc!..:ratını lngiltcreye yoktur. karlıkla.r muvacehesinde, Türk olan her gim Yunanlıları l'irananın tam ce-
bağlaımuş görmektedir . Nutuk İngilte. Biz, bu makaadladır ki, b~r takım ve içinde milli kaygı taşıyan her han- ııubunda kam l talyan üssıinü teşkıl r 
r.ccfo çok iyi karşılanmıştır. Mihverci- taahhüdlere girdik, bu taahhüdler gi bir vatand~.şı?. ' milletin vazife 1 eden .h:Jbıı.sana. bi~az daha yaklaştır- Fuar uazı·nosunda 
ler el.:! mu~acl veçh ile, henüz fik ir yok- !ıiç bir vakit gizli kapaklı bir takım safları ve bugunun (vatan ve devlet maktuciır. Heı gun b~kın halindeki 
tur. intrikler değildir. Onlar maşeri vic- için! ~eref ve istiklal için) parolası hiıcu mıaı~ neticesınde bir çok esir ve 

Mihver ciler ~imdi BardiYanın srl damn takdir ve takd!sine layik birer harıcınde kalması mevzuubahs ola- bi.ıyük mıktarda otomatık silah alın- Her akşam 
kutunu izah ile meşguldürle"r. İtalyan ahlak '\·e fazilet müeyyedesidir. Biz maz. Bu maddi ve mane\7( hamlede 1 maktad ır. 
gazetf'leri, yirmi günlük mukavemeti bu taahhüd1erle, icabeder•4 , evvela· ayag- k nlara me h l S manda müh. h he · d k ..... .. ı a saya .. ' . r. amet veya on za. .. .. ım mu are lerın Saat ye iden itibaren onser 
bir kahram' nlık gibi gö.·tel'mekte ve kendi nefsimizi müdafaa etmek va- muı;amaha da goster-ılınıyecektir ve geçtıği Lın koyu şehri tamamiyle bir d 

-...\ 

bir mtiddet 0 \'Vel, bura!-<111111 cFaş i:>tli- ziyetine geçeceğiz. Fakat biz bu mü- göster-itmemek iktiza eder.. 1 harabe halindedir. ve ans .• 
ğ·n kalesi> olduğunu yazdıklarını nut- dafaayı verirken tab"i ve otomatik Dik duracağız. Çok çalışacağız. Yukarı Şkumbi mevkiinde Yugo:>- Bayram günleri saat 4 den 7 e kadar 
maktadırlar. şekilde de, ba~ka milletlerin hakları Her şeyden önce devlet ınenfaat1 ve lavlara kar.:2ı muhtemel bir ha rpte ırnl- T e d a n s a n 

Almanlar da teselli yollu yazılar yaz- ve beynelmilel nizam korunmuş o1a- vatan müdafaası mevzuuhabstir. !anılmak üzere tahkim edilm.iş olan 
makta, bir knç İtalyan alayının ( !) hu caktır. ORHAN RAHMi GÖKÇE Vibral mevkiine doğru Yunan kuvvct-
~ehri kahr~manca miicla~aasından hah- r--.u--------------~~~~-~;.;;.;,;.:.:..~::_;::, leri şimdi yaklaşmaktadırlar . B urada-
&etmektedırler. Hal bu kı :valnız burada '\ ı ·· ·· I · 
30 binden fazla esir alı~dıg- ı re;,me11 D • G d ki mevziler te orgu erıyle çevrilmiştir. 0ı n • Civarda, bir çok cesur Arnavud kabi-
bfülirilmekteclir. "-' iZ azın os U a i tcle ri vardır . .Uu kabileler, l talyan kuv-

RUZVEL TIN MOr~ESSİLI vetlerinin ·yan ve cenalılarını iz'aç için 
La Guaı•diya hava meydanı «Nev- Perşembe akşamı, çok eğlenceli supe dansan yalnız silah ve cephane heklemektedir-

york:1> '7 (A.A.) - R uzveltin şahsi mi.i- Her akşam Caz-Pazar ög" le yemeklerinde konser Jer. 
meı-sili Hadsiıı, bir Klipp-er tayyaresiy-
le Lizbona hnreket etmiştir. Oradan Deniz gazino Vf' restoranı muhterem müşterilerinin bay:ranılarını 
Lon dray a gidecektir. _ - - ... -...;;k;;,ou;;.;t-.lu;;l;.;;a;;.;,m;;.;,a;;;,k;.:;,;;la;...:z::.;;e;.:v;.:k:..,:v:.;";;-.:,if~t;.:.:ih~a~r~d~u:!:y?.:a:;r:,_~-------, ~ - ~ 

Balo Cuma 2ünü 
akşamıdır. 

Saat yediden sonra dans 

Büyük Gece 
BayrRmın dördüncü günü cumar

tesi ak~amı saat 8 ,30 dan itibaren 
sabaha kadar sürprizle, dans mü sa
bakaları ile, eğlence1er, hediye1er ve 

kotiyonlarla dolu bir gece 
Masalarınızı angaje e tmek için 

Şükran otet°ne (2068 numaraya) 
telefon veya f uar gazinosuna 

müracaat ediniz 

gerek bizzat kendi emniyeti !1'1 
hazalarının hiç bir zaman mii~ 
etmiyel!eğini b~yana mecburdııf 
Devamlı bir barışın başka rrıi!l 

ri'n hürriyeti bahasına satın aJtı'· 
yacağmı biliyoruz. 

Ruzvelt, sözlerini şöyle bitir!l1 

- Bu minet, mukadderatını 
yon1arca hür insanların eııe 
fikrine ve kalbine, imanını da r 
lnn sevk, ic1 a r c ettiğ i hürriyete 
<l i ctmicıtir. Hürriyet, beşer hu~ 
nuıı her şeyin üstünde olması o 
demektir. n u hakları istihsal 
idame etmek için mücadele ed 
ııercrle olur.sa olsun onlara vıı 
edec-eğiz . Kudretim iz, gayemizi 
olma~ınnadır. Bu kanaat , ancrıl 
fere ul.ıştırır. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
8.00 vrogram, 8.03 ajans hs'( 

ri, 8.18 müzik : hafif program . 
8.45 9.00 ev kadını - yemek ı· 
12.30 program, 12.33 müzik : r~ 
1ürküleri, 12.50 a j ans habef 
13.05 müzik : şarkılar, 13.20/J 
müzik : radyo .;:alon orke!'ltra:;ı 

loni~t Necip Aşkın idaresi 
18.00 program, 18.03 müzik : od 
siki:-ıi (Pi.), 18.30 konuşma (dl' 
litika hadiseleri), 18.45 çocuk · 
19 .15 müzik: çocuklar için, 
:ıj anı:: haberler i, 19.45 müzik : 
hey'eti, 20.15 r adyo gazetesi, 
müzik: muhtelif şarkılar, 21.1 
nuşma, 21.25 müzik: saz eseı 
21.45 müzik: riyaseticumh u.r lJ 
su (Şef: İhsan Künçer (, 22.30 
haberlel'i, 22.45 müzik: crı1 
(Pl.) , 23.25/23.30 yarınki pı-tı 
v-e lfo.panış. ,.,.) 1 T:AYY ARE SiNEMASINDA TELEFON: 36-46 

BAYRAM HAFTASI 
Çok güzel bir gece 

- -geçireceksiniz. 
FİLİMLERİN CİNS VE KIYMETi.. 

BELLİ EDER Q;vNANACAK SİNEMANI~ 
• 

1 . . ... . 8-1- 941 ÇARŞA~IBA günü mat inelerden itibaren 
Ganh bır l~rıh .. Yuksek hır aşk ... He- tJç erkeğin aşkı uğrunda hayatını feda 

yec:ı:r. lı bı r mevzu .. Çıldırtan hı r 3 SAATLİK eden bfr kadın .. Ağl<t.tırca3ına hissı ve 
kıskançlık rnüeessir bir aşk dramı 

Beyaz Esire 
(HALl:\IE ) 

Sinema kzıdretiıı in biiyük h arilaı.c;ı 

Türkçe Sözlü 
:\IATlNE LER : 
Bayr am günler i .. 
Diğer günle r .. 

Yalnız 8,15 te 

2 
MUAZZAM FİLM 

Şimal ~anunu 
(LA LOI DU NORD) 

OYNIYANLAR: Michele l\foq:an - P i
er;e Ric.hard Vilm - Charles -V~. 

F RANSIZCA SÖZLÜ 

ŞlMAL KANUNU BE YAZ ESİRE 
11 - 2 - .') - 8,1.5 12,30 - 3,30 - 6,30 - 10 

2 - 5 - 8 3,30 - 6,30 - 9,30 
e n son Yakın Şark harp haberleri ila veten gösterilecektir. 

Hayırseverler cemiyetinin bu cuma 
günü akşamı İzmirpalasta tertip etliği 
balo, kış mevsiminin en eğlenceli, en 
nezih, eın m utena balosu olacaktır . 

Bir taraftan cemiyetin yüksek gaye
sine hizmet etmek gibi bir vazifenin 
ifası, d iğer taraftan da temiz ve eğlen
celi bir muhit içinde güzel bir kış g.ece
si geçirmek, bu baloda bir araya gel
mektedir. Karşıyaka için de gece saat 
(!J) de Pasaport iskelesinden Karş1ya
kaya bir vapur tahrik edilecektir. 

Bu sur etle Karşıyakalılar için her 
t~rlii kolaylıklar temin edilmiş demek-

TÜRKÇE 1 B A y R A M o A 1 İSMİNİ. . 
•~rmn------ıaE.••~_.,,:a.,. .. ,..,.,., .... _.~ 3 AHBAP s· k Arşak Palabı)'•~' 

ÇAUŞLAR Ir e yan Hayganllş 
VE 

TA' YÜREKLİ ADAM Vallace Berr~ 
Y Doleres Delrıs 
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8 İKİNCİ KANUN 941 Çarşamba "(ANADOLU) 
1 BAYRAM FIKRASI ' I (E5) 1 i"'•••••ıııı11ıııı11ı1111111ııı•ıııt111111111ıı1ııı111ıı1~11111ıııııuı11ııııııııt1111•~•••••••••••••••••••••; 

Timurlenk ve kurban , __ ~_ .. ) _<O_>IF_~_:>,_©l __ !ızmir Lıeva""ım Amirliği ilanları~ 
OZOM 1 

u .............. - .................................................................................. , .......... . ... .. 
Bir kurban bayramı sabahı idi. İzınir Levazırn Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

T_imurlenk erk.enden uyanm0ıştı1. He- K . S. K . s. Cin~i ~fiktarı 
nuz tan.yeri agarmamıştı. ıtu ık a- Çuval 
laca karanlık idi. Çadırından dışarı 816 H. Alanyalı 
çıktı. Nöbet bekliyen muhafız bölü- 557 Üzü mtarım 18 

18 
14 

22 Nal mıhı 150000 
ğünden bir nefere seslendi. 27 Nal mıhı 100000 

- Alıık, Şimdi git, Nasreddin ho- 516 S. Gomel 
cayı uykudan uyandır. Olduğu gibi 512 M. j. taranto 

29 1 - Yukarıda miktarı yazılı iki kalem nal mıhı ayrı ayrı pazarlıkla 
15 
20 

50 20 satın alınacaktır. 

yatak kıyafetiyle yakalayıp incitme- 221 Akseki bank 
den bana getir. 159 Rıza ihracat 

26 50 2 - Taliplerin 13-1-941 pazartesi günü saat on beşte kışlada iz-
2 7 5 O _,_ __ m:.:.:.:,;ir~l;;,ev;;a::.;z::;ı~m:..:,a:.:m::.ı::."r,:;li:,sğ~i .;s:,';a:.:;t:;.ın~a~lm:!:!:a;..k;::.::o::.m:.:i::,sJ:,:·o~n.:,:u;:.:n.:,:a:..:,m::.u::.·· r:.;a;.;c::.a;.;;a;.;t;.:la;;r.-.ı 25 25 

- Başüstüna hakanım. Ç.10.T 
Alak kır atını mahmuzlayarak on 129 P. K. , N. Miko 23 30 

dakika ~onra hocanın kapısına var- Çuval 
dı. Sert sert kapıyı çaldı. Hoca uyan- 128 S. Celardin 18 29 
dı ve içeriden seslendi. 141 Öztürk Ş. 22 29 

- Kimo?.. 103 A. R. üzümcü 17 50 20 
- Benim, ulu hakan Timurun mu- 102 1. H. Vera! 18 30 

hafız bölüğünden Afak 90 Y. ve E. Bencu. 16 25 17 
- Peki, ne istiyorsun? 65 Pol Mikolef 17 21 
- Hakanın selamı var. Şim<ii seni 60 M. j. Eskinazi 19 25 23 

acele olarak istiyor 46 jiro ve Ş. 30 50 31 
Zavallı hoca bir «lahavl<!> çeke- 45 D. Arditi 25 27 50 

rek ka t b 43 $. Remzi 21 21 
1 pıyı aç ı, aşını iki tarafa sal-
ıyarak; 

- Canım Alak efendi -dedL bu 3733 Ç. 10. T. yekun 
sa atta yola çıkılır mı? .. Bu gecenin 196282 çuval dünkü :vekfın 
sabahı Yok mu idi? 

- .- Çok lakırdı istemez, önüme düş! 
- Dur öyle i><e giyineyim .. 

. - ~~yır, seni bu kıyafetle gö -
turecegım; hakanın emri böyledir. 

- Aman ~vlad; bu kıyafetle don 
kıyafetle sokağa ~ıkılır mı? 

- Ben laf dinlemem, haydi. Di. 
yorum. 

AI_a~ hocayı yakalayınca kıratının 
terkısıne attı ve kendisi de atına at. 
lıyarak dörtnala kalktı. 

200015 çuval u. yekun 
N'o. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 
iNCiR: 

K.S. 
274 Ç. Tarım -1 
111 Ç. Avni Ataman 10 

71 Ç. M. j. Taranto 1 ı 

16 
19 
23 

28 az 
yok 

K. S. 
16 50 
12 
17 50 
11 70 Ç. P. Paji ınah. 7 

68 Ç. B. Salazraki 11 50 11 50 
Bir kaç dakika sonra Timurun ka

rargahına vardılar. Hocayı attan in. 
<lirdi, Timurun huzuruna götürdü 
H b 599 yekun ocayı u acayip halde görünce Ti- l13596 dünkü yekun 
mur kendini tutamn·arak kahkaha-
yı bastı. • 

- Hocam bu ne hal? 
- Ne olacak; senin salak herife 

meram anlatamadım .. Beni yakala -
yıp bu kıyafetle getirdi. 

- Vah vah, doğrusu pek üzül -
düm. O kadar acele bir işimiz yok
tu. 

- Her ne ise, çarünaçar geldik , 
bir emriniz mi var? .. 

Tim ur derhal emretti: Hocaya bir 1 

114195 U. vekfin 
0

ZEYTINYAGI 
75805 kilo 38 50 43 
ZAHiRE, 

1 O ton mercimek 
30 ton M. darı 

K. S. K. S 
10 75 

7 50 
15 ton ıuıam 27 50 28 50 

378 B. pamuk 59 76 50 
10 ton P. çekirdek 5 50 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - 10 Ton Sabun pazarlıkla 13 1/ 940 gün saat 15 de Beykozda 

askeri satın alma komisyonunda satın alınacaktır. 
2 - Tekarrür eden fiat üzerinden % 15 kat'i teminat alınacaktır. 
3 - İsteklilerin her gün komisyonumuzda evsaf ve ~artnamesini 

görcbilir1tr. 3 8 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kornisyonundan: 
1 Tahminen beher kilosu elli kuru•tan 40,000 kilo kesilmiş ko -

yun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 10-2. kanun 941 cu ma günü saat on beşte kışlada iz-

mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Hey'et:nin tahmin bedeLi 20 000 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası '1500 liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminat teklif mektuplarını 

ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş buluna-
caklardır. 25 30 4 8 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom'syonundan: 
1 - Beherinin tahmin edilen bedeli 480 kuruştan 4000 adet keçe 

komisyondaki evsaf ve ~eraitine göre pazarlıkla ;atın alına -
caktır. 

2 - 4000 keçenin muhammen bedeli 19200 liradır. 
3 - Kat'ı teminatı pazarlıkla tekerrür edecek bedelin yüzde beş 

ııi;;betinde alınacaktır. 

4 - Pazarlık 14-1-941 salı günü saat 15 de Afyon satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Keçenin evsaf ve şeraitin; görmek istiyenler tatil günlerinden 
maada her gün mesai zamanında ve pazarlığa iştirak edecek: 
!erin tayin edilen gün ve saatta komisyona müracaat etmelerı. 

26 31 5 11 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 Kuleli Maltepe, Bursa, askeri liselerinin her üç sınıfına 1/Mart/ 

941 den başlıyacak olan yeni der• devresi için Maarif liselerin
den nakil suretiyle talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin öz Türk ırkından olma>ı, sıhhi muayenede 
sağlam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdir
de yapılacak seçme sınavında kazanması ve kendi okullarında 
bu sene aldıkları ilk kanaat notlarının derecesi iyi nlması 
şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler her ne sebeole olursa ol;un yaşını 
büyüt,müş veya küçültmüş olanlar yaşlari, boyları ve ağırlıkları 
askerı liseler talimatında ya zıh hadlere uygun ol mı.yanlar ka
bul olunmaz. 

suvari yamçısı, bir çakşır, bir de çiz- ı --1_-._1-n-ı"r_b_e_le-d-ı'y_e_s_ı·n_d_e_n-.-----me getirip verdiler Başına da kuzu -
derisinden bir kalpak geçirdiler. ! 1 - Halil Rifat pa~a caddesinde 4 

~loca kendi kendine bakarak gülme- 319, Değirm ~ndağında 397 ve Yeni gün 
Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukları yerin askerlik şu
belerinden diğer kaydı kabul şartlariyle müracaat yoılarıııı 

ge başladı. Timurlenk de bıyık alt>n- mahallesi 1310 sayılı sokaklarda Ka-
tlan hocanın bu haline gülüyordu . · · ·· 
Hakan •öze başladı; · n~lıza~~~on y~ptır~lması, Fen ışler_ı mu-

- Hocam kurban kesmek kimle- durlugundekı keşıf ve şartnamesı veç-
re caizdir? hiyle açık eksiltmeye konulmuştur. Ke-

- Her ~üslümana.. şif bedeli 2193 lira 32 kuruş muvakkat 
- Nefela: . . teminatı 164 lira 50 kuruştur. Taliple-

tal-;ı;- .r 1 ~a_ktı bıra~) erinde, bir haf rin teminatı C. M. Bankasına yatıra
mafihy {e~egı olan ın~anlara .. Maa- rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 22 / 

d ur anı para<ı ıle almış olma- 119-11 Çarşamba günü saat 16 da En 
" a şarttır. :. .. -

Baı k b cumene muracaatları. 
di;;- ıa ur an kesmek caiz mi- 2 - Karantinada 178 sayılı sokak- . 

öğrenmeleri ve buna göre de kaydi kabul kiiğıdlurıııı hazırlı.va
rak 20/ II. kanun / 941 den tibaren askerlik yoliyle bu !<ağıd
ları girmek istedikleri okullara göndermeleı': ve okulları bulun
duğu yerlerde bulunan isteklilerin de gene 20./ II. kanun / 941 
den itibaren doğruca okul müdürlüklerine müracaatları. 

24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Çanakkalede müstahkem mevki ihtiyacı için aşağıda cins 

miktarı yazılı olan iki kal~m yulaf pazarlık suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli hizalarında gösterilmiştir. 
3 _ ihalesi 14-1-941 günü Çanakkalede Mst. Mv. satın alma ko -

~ Ulu h k 1 • • • ta kanalizasyon yaptırılma81 ve mev-1 
rece>in. bil a e~~~'.11 · ~~rve~ınızın d;- cud yolun betonla tamiri fen işleri mü- 4 
yemem'. m ıgım ıçın bır şey dı - d~rlüğündeki _keşif ve şartnamesi veç-ı 1 

misyonunda yapılacaktır. . 
_ Taliplerin ihaleden ~_aat evvel. temH:at ak_çaları olan ve 

ihale kanununun 2 - 3 ncu maddclerındekı vesaıkle birlikte 
- Caııım büt.. A.. hıyle açık eksıltmeye konulmuştur. Ke-

nimdir; bilmiyoru::ıus~~~ kıtası be- şif l?edeli 2083 .l~ra.78 kuruş muvakkat Cinsi 
- O halde caizdir teı:ıınatı _156 lııa 30 ~uru~tur. Talıp-

komi.-yona müracaatları. 
Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

- Kaç kurban ke'. .· ? lerın temınatı Cumhurıyet Merkez ban- Li Kr. Li. Kr. Saat 
1 t d .• . k d ~eyım · ka'!na yatırarak makbuzlari\•le ihale 

- s e ıgın a ar· taı·ih" 1 ?2 1 n41 ç · ·· · · • 1 f 
Y .. "k· .. b ·· b 1 0 an - · -~ arsnmba "UnLı· ttı a - uz ı ı yuz eş vuz es b · • . .. ' " 
Ul 'h k ' u· . b ' ın ··· ,aat 16 da encum oırn müracaatları Yulııf 

50,000 
100.000 

4125 00 
8250 00 

618 75 
1237 50 

16 
15 - u a anım. zun oylu he- 3 K a·r k 1 " · sa - ·· . . a ı e a ede 7 <>0 sayılı sokak- 5 10 , .!1. etmege !uzum yok. Akşehıre gır- ta istinad durnrı v d. d... o . 1 

dıgın zaman ahaliden talan e ttiğin ması fen işl o ri mü~~r1~ - ~~ef"k"·)~pı_f lzmir Levazır.t Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
koyunları kesmek kafidir. Bari se - ve şartname~i veçhile aç~~nc: ·\t eşı ı - Beherin e yelıniş sekiz lira tahmin edilen 200 iki yüz takım çift 
:~~-ı ( ! ) kebabı da bzim ol - kon~lmuştuı:. _Keşif bedeli e 1 ~~!:nl~;:~ aılı hamutlu araba koşumu pazarlıkla yapılan ek•iltmesinde talip 

-Ku _ mu~ akk~t temınatı 12-1 lir• 5 kuruştur. çıkmadığından ek<iltme 13-2. nci kiinun-941 pazartesi günü sa-
- E rb~n _nasıl dagıtılır? Talıplerın teminatı Cumhuriyet l\Ier- at on beşte lzmir lernzını amirliği satın alma komisyonunda ya. 

komşuJvvela >_akın akrabalara, s1Jnra kez bankasına yatırarak makbuzlarh·- pılacaktır. 
lan hıra a~~~il~:.er artarsa uza l<ta o - le. ilı.al~ 0t.ırihi ~lan 2~.ı.941 çarşamba 2 - Tahmin edilen Iıeı»,inin tutarı 15600 on beş bin altı yüz lira -

Tımurlenk . . gıınu -.ı,ıt 16 du encumene müracaat. dır. 
silmeğe ba 1 ~mıe~tı, kurbanlar ke- ]arı. 8 12 16 20 3 - Teminatı katiiye akçası 2340 iki bin üç yüz kırk lirad :. 
•ildi. Nihayşe~ t~k~lnlerce koyun. ke- İtfaiye müstahdemleriyle sıhhiye ve 4 - Şartname ve numunesi komisyonda görülebilir. 
muhafızlara şu e m başladı. Tımur iş nakil vasıtaları şoförlerine 58 çift 5 - İstekliler kanuJ1i vesikaları ve tem'nat kat'iyeleriyle birlikte 
Beş u k mrı verdı · ihale saatinden en el komisyona müracııatlan . 5 G 

Ü k Y z oyun birine· t·: .. fotin satın alınması yazı işleri müdür- - - - ---
y z oyun ikinc· t. ' umene, uç - . . . Q .. -d • • t b k d . 
da üçüncü tüme~e ~~~ne, bin koyun l~gündekı şartııamesı ~eçI hhıle açık ek- emış zıraa an asın an 
da menzil Ye sakal nız .• Artanları sıltmeye konulmuştur. -• u ammen be-

Timur hocaya dö~d~ .dagıtı:uz. deli 493 muvakkat teminatı 37 lirarlır. Ziraat bankası Ödemiş şubesine tiitün kar~ılığı avanstan borçlu ':ıcy-
- Nasıl hocam; bu· t k . Taliplerin teminatı Cumhuriyet mer- dağ nahiyesinden Hfüınü Beydağına ait 19:l6 yı i ı rrıahsulü 217 Lai,·e adi 

m m ld a >imden kapa tütünü satılıg·a çıkarılmıs.tır. Birinci ihalesi 15-1-941 çar$amba e nun o un mu? .. işte d. d"·· kez bankacına vatırarak makbuzlariv- -
g"b· t • e ıgın ° · , günü saat onbeşte ikinci ihale 30-1-9-11 ı e: ·cm be günü 3aat 15 te Ôde-ı ı ya? ım. le birlikte ihale tarihi olan 20-1-941 Pli miş ziraat bankasında yapılac:ıkl ı r. 
1• - Dıyecek yok hakamm. işte ad· zarLesi günü saat 16 da encümene nıii- Diğer hu.su,at bankadaki ~artııame•inde mukayyet bulunduğu.1dan 
ka~e tak!m ~e böyle olur ( !) Alla~ racaatları. 5 8 13 18 19 taliplerin Ödemiş ziraat banka,ına müracaatları ilan olunur. 

a ul etsın ( .) 1 - Karata• ilzerinde 304 ve 305 sa- 1 8 16 30 5718 
. - Sana d~ güzel bir pösteki Ve- yılı ~okaklard~ki adi döşemenin tami-

İzmir P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - 1574 lira l !l kuruş bedeli ke~ifli Seydikliy P. T. T. biııasır.ın ta-

ı ecekler, hedıyem ols~n. Namaz kıl- ri, fen işleri müdürlüğündeki keşif ve 
<lıkça bana dua edersın. ;artnamesi veçhile açık ek•iltmeve ko
ka;:;- Allah ömrünü uzun eylesin ha- nulmuştıır. Keşif bedeli s54 lira mu
v~ ~~~Bu lutf~nuzun ~ !) mahcup v_akk~t teminatı 64 lira 5 kuruştur. Ta
mah nendarıyım. Zekatınız kadar lı.plerın teminatı C. M. bankasına yatı-

nız dn çok ol ıun ( !) ;arak makbuzlariyle ihale tarihi olan 2 -
r----~-----.;S~,-~G::_. __ J;O-~_-!l41 paz~rtesi günü saat 16 da 

tamiratı 1-1-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle münaka· 
~aya konulmuştur. 
iha lesi 15-1-941 tatihıııe miisad :f çarşamba günü saat 14,30 
da İzmir P. T. T. müdürlük binasında teşekkül edecek komis -

D 0 k t 
0 7 

.ncuıncne muracaatları. 
sin~ ""N- Otob~s idaresine 100 adet BuSBe hç' et u vatakl ag D17.el motörleri için Grank 

Z ~üdil;~~1• _satın. alınması, yazı işleri 
ÇOCUk hastalıkları' 7, . ' çık ebiJ~Undekı şartnamesi veçhile a-

: ,., men ~d ını· e2ye ko~ulmuştur. Mulıam-•• h e 1
• 600 lıra muvakkat temi-mute assısı nau rn5 lıradır. Taliplerin teminatı 

C_. M .. bankasına yatırarak makbuzlaHastalarmı 11,30 dan bire kadaı rıyle ıhale tarihi olan 20_
1
_
941 te . .. U pazar-

Beyler sokağında Ahenk matbaası sı gun s~nt 16 da encümene miira-
caatla~ı. . o 8 13 18 48 l~y;a;n;ı;n~da;k;a;b;u;l;e;d;e;r;. iiE;:.:;;İİİm~I 57 ıncı adanın 3 sayılı arıasınııı ve r 4-.:-...•·11379 ve, 1381 sayılı sokaklarına rast· 

d lıyan koşede sekız metre murabbaı ve-
Hafü ze,-tiny•iın .ıı mama! rin satışı _razı !~leri müdürlüğündeki 

yon huzurunda açık eksiltme ile yapılacağından şartnAmesi 
,.e buna müteferri evrakı görmek isUyen taliplerin müdür;yet 
levazım kalemine müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için l 18 lira 6 kuru:;luk muvakkat temi
nat \'ermeleıi ve İzmir n1fıa müdürlüğünden bu işe girebilecek
lerine dair almmıs ehliyet vesikP s ı ibraz etmeleri liızımrlır. 

. 1 5 9 13 5724 _____________ .. _..__ - ,,..,~,-..-_~--

Menemen belediye riyasetin
den: 

1 -

Omer Muharrem şartnamesı veçhıle açık arttırmaya ko-

b nulmuştur. Muhammen bedeli 64 Jin 2 
Çamaşır Sa unu mu~akk'.1t temi_natı 4 lira 80 kuruştu;. 

Belediyece gösterilecek mahalde -184 Metre murabbaı sahada 
1522 lira 66 kuruş keşifli parke taşı ile kaldırım inşası 4 ' 1./941 
tarihinden itibaren ı.; gün miidcktle açık eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 20. 1 941 tar'hin~ müsadif Pazartesi günü saat 15 de 
Bel~dire da iresinde icra kılıııacaklır. 

T O P T A 
N K 1 L O s U Talıplerın temınatı cumhuriyet mer-

3 kez ?a?kası~a yatıra_rak maklıuzlariy. 

Kuruştur le bırlıkte ıhale tarıhi olan 15-1-941 
çarşamba günü saat 16 da encümene 

·.. milracaatları. 31 4 9 13 

Bu işe ait murnkkat teminat miktarı 114 lira 20 kuruştur. Talip 
olanların tayin (di!,m gün \"e saatte Belediyeye müracaatları ve 
bu işe ait şartnameyi muha'*!beden almaları lüzumu ilan olu-
nur. (72) 

!!AHlPt: '( 31 ) 

Kömür tahmil ve tahliye işi 

D. O. Yolları ·a nci işletme ko
misyonundan: 2 5 5734 

İdaremizin Denizli ve Dinar sundurmalarına 31-5-941 tarihine ka
dar gelecek tahmini miktarlariyl e muhammen bedel ve muvakkat te
minatları aşağıda yazılı kömü r lerin tahmil ve tahliye işi açık eksiltme
ye konulmuştur. İhaleleri 21-1-941 ~alı günü saat 15 de Alsancakta iş
letme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin M. teminatlariyJe muaryeıı vakitte komisyona gelmele
ri Hizımdır. Şartnamesi işletme kaleminde ve mahalli i•tasyon ~efle
rinde görülebilir. 
Kömürün tahmini 
miktarı TON 

2000 
3000 

Muhammen bede! 
Tonunun 

Tahmili tahliyesı 
Krş. Sn. Krş. Sn. Lira Kr. Mahalli 

---\-- ··------- --------
30 00 
7 50 

20 00 
7 50 

75 
31 

00 
75 

Denizli Sundurma 
Dinar 

Menemen belediye riyasetin
den: 

1 Belediye deposunda mevcud 502 kilo müceddct 16 milimlik çıplak 
bakır tel ile 367 kilo 10 milimlik mücecldet çıplak Bakır telin 
satışı, 4 1/ 941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artır
maya konulmuştur. 

2 Artırma 20. l .'941 tarihine mü~ad ı f Pazartesi günü saat 15 rle 
Belediye dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - işbu tellerin muhammen bedeli 1564 lira 20 kuruştur. Bu işe ai 
şartname bedelsiz olarak muhasebeden alınabilir. (71 ) 

lzmir Memleket hastahanesi 
başhekimli2inden: 

Hastanede ölen 228 şahsa ait çamaşır ve benzeri muhalldet eşyası 8 ' 1 
!l41 tarihinden itibaren 15 gün müdd tle açık artırma ile satılığa çıkarıl
mıştır. Taliplerin ihale güııii olaıı 23. 1 941 Perşembe saat 10 Hastaneye 
müracaatları. 8 14 18 21 (80) 

1941 model geldi • 
eı·! 

4 - 5 - 7 lambalı 
4 lambah yalnız pilli 
5 lambalı mütemadı - müte-

navip ceryanlı 
TC®vfülk ~aylk~nt 

Peştemalcılar: 7 3 Tel. 333 

Büyük 
Deve güreşleri 

Bornova C. H .P. başkanlığından: 
12-1-941 pazar günü Bornovada 

cumhuriyet halk partisi müştereken 
beden terbiyesi gençlik kulübü men-

1 

tabtına büyük bir deve güre:i t<;rtip e
dilmiştir. Bu güreşe civar vilayet ve 
kazalarımızdaki en meşhur develerin 
iştiraki temin edilmiştir. Bu münase
betle Bornovadaki nargiz bayramından 
istifade edilmesi için muhterem halkı· 
mızın bu fırsatı kaçırmamaları ilan o· 
lunur. r--------, 

Satılık 
9 adet otomatik Platt, bir ad•t 

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

ALSANCAK 
istasyonu karşısında yeni açılan 

EGE 
fiususi Hastahanesi 

OPERATÖR 

blR 
Sahibi: DOKTOR 

ADIL 

Her ıubeye aid hastalar kabul ve mü
tehassısları tarafından tedavi edilir. 

Telefon: 2871 Müessesede her z'!.ınan 
-=--------1ıdokloi:' bu.unur. Tel 2918 

Doktor Operatör -Dahi Öke Olivicr ve sürekô.sı 
l.IM!TED 

1ZMIR ASKERi HASTAHANESi ' 
KULAK, BURUN ve EOCAZ V'.'apur acenfası 

HASTALIKLARI MÜTEHASSIS! tal .rk" deai Reco bioaoı 
!kine; Beyler aokağı No. (80) Tel. 2443 

l.ondrıı ve lıv~rpol hatları için 
Hastalarını her gün öğleden aonra 1 ?!yasesın'n i tiyacına ,.Q,re v• 

kabul ve tedavi eder. pu~lanmı:ı: ... r..r yapacaklardır. 
--·---------------•l1U11ı;ma;ı::ı:mam.m-...-... ı 



IANADOLU) 8 tıctNct KANUN Mi Çaqa • 

Ruzveltin nut- Türk- lngiliz Elen milleti Aıarllaı ıımllırl ~erili 1~1~11 k Mihver, e;~t~,darbeyi 
kanun akıs• len• dostluguv Türkiyenin, Yunanistana En kısa goldan lngil- M_u~ımmat 1!etıştı~me -~ .. ~· 1 nci ......_ _ 

k ·· t d""' • k h · ıçın azamı çaalıyet cak mahıyett.edır. Artık Mıaınn, İ 
J l d"" E.i t'in bir arşı gos er ıgı ar- tereye arp malzemesı .. J4 • yanlar tarafından istil~ı mevzuu 
uma 0 J P deıçe alakadan heye· klı dı b ·ı kl gosterecektır solamıyacağına görıe, general Vayvel 

ittifaka yakın denecek makalesi na e e ı ece. er Vaşington, 1 (A.A.) - Amerika harekitı Bardiyanın ~ ilerll;eri 

b• • Kahire, 7 A.A) - jurnal dö Ejipt can duyuyor Lo!ldra, 7 .<A.A} - ~y!ı Skeç;ga- Birleşik devletleri yeni silahlanma kadar ulaşt~rması gecilmııyecektir. 
l? tasvıp var. T"" k" • \.: ilt Ye kar\lı olan Atina 7 (AA) At· . nsı b·ı zetesı, Amerıka hukftmetının, İng.lte- programı Amerikan milleti tarafından Modern sılihlarla mücehhez bulu 

Vaşington, 7 ( A.A) - Evvelce ..:1ı::ın ima:m:: bahaeclerek diriyor:' · · - ına aJa 
1 

- r~ye yard~ hususunda yeniw plan tat- sulh esna~ında tatbik edilecek en mu- İngiliz ordularının faik olaca 
cumhuriyet partisi tarafından reisi- l Yeni yıl münasebet· l Tü k basın bık etmesı mevzuubahs oldugunu yaz- azzam ve mühim programdır. Trablusgarpte general Vayvel, bü 

. . d ö t .1 tun an yazıyor: . . ıy e r ı, maktadır Bitaraf Izlandanın, bu yar- - . k 1 A ·k ta vasıtaları kullanarak zafer iein 
cu.mhur sec;ımınde namze g s en. - clnsilia zaferinden aonra, e~lm Yunanıstan hakkında fevkalAde tevec- dımlar j İn bir ils olarak kullanılması Aşagıdakı ra am ar, m~rı a r~ bir tabiye tatbik edecektir. Şimd 
mış ol~.!1. Artur Landon.. Ruzveltin vefasızlıklarını unutturmak sayretıy. cilhkir makaleler yazmıştır. Bütün bç hs d·ı kted. Bu 18· fınd~n ne. derece~e bily~ ~ır p~gr~m kadarki muharebelerde 70.000 söyledıgı ~utu.ktan ~ahısle •. bu nut- le büyük Britany~ 8!1paratorluiu le- Türk gazetıe!eri, mütecavize k~rşı ~aP: :~~~~~~lece: 0~:1r:a Aı:ı~rikan g~m~ tatbık edılmek ıstendıgı~ı gosterır. alınmıştır. Yaralılar da hesaba i 
kun Amerıkayı, İngılterenın miltte- hinde hararetli bar lıaan kullanmaia makta oldugumuz milcadeleyı sevımlı 1 . h 1 . . R k Savta k Programda şunlar vardır. . edilince 100 000 kişiye halli olur 
fik; sıfatiyle harbe sevketmekte ol - bqlıyanlar çoialdı, fakat Türkiye, sözlerle kaydetmekte ve Yunan asker- ;rı, ~~P ~f ze:ıesın~ oy yed İ ·t 50.000 tayyare, 130.000 tayyare Bu ordun~n tamamı 250 000 ıaıı. muı• duğunu söylemiştir. Ayandaki de- her zamanki terefiyle aada· !erinin, bütün Balkan memleketlerine ar~ ~n; ı ece ve u ~a. ~ n'!ı ız motörü, 17.000 büyük top, 45.000 kil- . . . kad 'f la . 
mokrat ve cumhuriyetçi liderler ek- katını •J'Dİ nkarla muhafaza et - ifa ettiği hizmeti bir kere daha tebarüz ge~ıler;:;;n yolu, üçte ıkı nısbetınde çük top, 13.000 havan topu, 200 ağır e~ı=te ıdıİes~:e İn;izle8; iç::ı 
seriy~tle Ruzveltin n~tkunu . ~svip mektedir. . ettirmektedir. aza aca r. 400 ~i_n hafif .makineli t~~ek, 380 harp i:Ygü lü= ~rmakta ise de alı 
e~ılerse. d~ yalnız bır kaç ~şı. ten- Türkiye, aldı selim ile cesaretin . Bu ~akaleler, Yunanista.nda en de- gemısı, 200 .t~~r~t gemısı. . liedbi~lerle b:nun çaresi bulunmut 
k~ eylemıştır. Demo.kr~t ~artısı şef- timsali olarak durmaktadır. Ne Al- rın akısler bulmue ve derin heyecanlar Mı•DAI pı•yaDgO 1.20~.ooo. kışı ıçın kışlal.ar mşası bu İngiliz kuvvetlerinin Tobru.k üzeri 
lennden Batley demıştır kı: man tehdidleri •e ne de ltalyan ho- yaratmıştır. techızatı Jkmal etmektedır. ürümeleriyle derhal taai'ruzt hare 
-. _Nutu.k. ~idden g~zel ve Am~ri- murdanmalan, Türkiye~ ·~~iti aö- • 1941 .yılına r!,rdiğimiz bu sırada bi- _ Bat tarafı t inci sahifede _ x fer yapılması muhtemel detildir. M 

ka ıçın en. ıyı :rol.u gost~rmektedı~. zü riayetten •useçire'bilın~ttır.• zı Türkıyeye baglıyan dostluğun ne ka- Son dört rakamı 2, 6, 4, 8, 3, ı, O, T•• k M mafih Tobruk üzer.ine taarruz edi 
Cumhuny.etc;ı lıderlerınde!l. Ostın, Hııuı·ı lııı1111 dar canlı ve kardeşce olduğunu hisse- 7 3 1 9 5 9 2 4 8 5 veya üç olan ur - acar ğine göre neler beklenebilir? Şu m 

nutkun İngıltereye yardım ıçın sar- diyoruz. ' • . ' • ' • ' •. ' 'ı kt hakk k k. ral v 1 dü 
fedilen gayretlere son derecede bil- Eleft.eron Vima d. ki. 180 bılet beşer yüz hra a aca ır. TiCARET MOZAKERELERI . ~ ı gene . ~rv_e: flD& 

k · · d ". · ö ı ·..+· Q k . . ıy<?r · . . Son rakamları S, O, 5, 9 veya 6, 5, sürprızler yapabılecegını ısbat etm 
yü tesı~ ıcra e ~e.ea~ı. s y e"!-19~1r. cretten maaşa geçece cTilrkıyenın Yunanıstana gösterdı- 8 l it üz b.l t Uişer lira al k- B d t 7 (AA) _ Tü k. _ tir 
Mümessıller meclıaı reısı Deyvın de • • ği bu alika, Yunanista.nın hiç bir za- 0 an a ı Y ı e e aca u ~peş e, · . . r ıye · ı i 
Ruzveltin nutkunun Amerika kahir memur}an tesbıt etti man unutamıyacağı bi taahürdür.:. tır. . . Macarıstan arasında. bır. tıcaret an: ~ndr~~ 7 (A.A.) - av çre pze 

k . t• . kta" .. p . . r 2, 5 veya 6, 8 ile nıhayetlenen altı ]aşması milzakerelen içın B Bedrı lerı, İngılızlerin Libyada kazandıld 
e se.ı;.re. mın no ı nazannı gos - Ankara 7 (Telefonla) - Maliye royıya guetesı de şunları yazmak- b. bilet 1. Iacaktır. T . l·w· d k· Tü k ·t· t zaferden .bahsetmektedirler. 
terdıgını, ayan azasından Şepet, bu • . . • . . . tadır: ın onar ıra a anşanın re ıs ıgın e 1 r ıcare . . 
nutkun, yalnız Amerika tarihinde 1!1ilste~nnın re.ıslıgındekı komıs>:on, cYunan - ltal an hArbinin başlan- hey'etinin Budapeşteye va!"1ığl, Ma- Zunh.t.e e~n .bır gazew, Trabl 
değil bütün milletlerin tarihinde ücretlı memurlardan ~ı ~:n;ıurıye- ırıcından beri Tü;kiyeni Yunanistana Yeni hedef car ajansı tarafından bildırlmekte - garptekı m~glObıyetlerin, İtalyİ ayı 

: . .. . te gec;ıeoek olanlan tesbıt etmıştır. e• • • n . dir sacak mahıyeti'A! olduğunu, nailiz 
~ühım bır yer alacağını soylemıŞler- * karşı ~J~n vazıyetı, cidden ka~~dır. _ 8 tarafı 1 nci sahifede_. · niz hava ve kara kuvvetlerinin 
dır. Şeref ıçın çarpıpn Yunan mıl~tı hak. Af •1 bT K ·f k x .. ~. 1 • bi ı·ği ._'-•-

Mümessiller meclisinde Pansilvan- lkb d V kiJ tİ kında bu, en derin he ecanlar uyan- kıtası yoktur denı e ı ır. eşı oUa- /noiliz hava akınları mUAemme ış r ı yapWAUlnnı Y 
yayı temsil eden muhaliflerden Ri - _sa e e dırmaktadır.:. y nmız, bütün bu m~t8dka~yaı kapl~ : ~ • • yor. . . 
hen de, nutuktan bahisle bunun sui- ,. "' k • • maktadır .. Tobruk . al~n, ıkı -Bqtarafı 1 ncı Sahifecl.- ~ T.nbün ~ö Lozan gazeteaı de, 
niyet ve arzuların tahakkuk sahası- El tezgahlan dagıtaca Italyan meclısı hattan .mürekkeptır. Bardıyanın Amerikanın ise 6009 tayyaresi bu - netıce~ın, _t~ıliz kudretini ve ku 
na sürülmesi Amerikanın harbe gir- lkt d yalnız hır müdafaa hattı vardı. Tob- lunduğunu yazmaktadır. Bu mecmu- manevıyesının üstünlüğflnfl ~ 
mesi ve Am~rikada diktatörlüğün İstan~ul, 7 ~~lefonla)t dı Bu~~ ltalyan kuvvetlerine rukun harici müdafaa h~ttı 40 kilo- aya göre, 942 senesinde İngilterenin te olduğunu yazmaktadır. 
tesisi demek olduğunu söylemiştir. Vekale~ı, el tez ..... arı yap ır . ar - ~etre .kadar ~zunlukta bır kav~ şek- 45,000 tayyaresi olacak ve bu suret- • 

Bütün Amerikan gazeteleri, nutku rtı 12 xı~yete dağı~L.~::rnkiş~ı karıı hayrıcnlıkla meş- h!ld·edır. Dahıli mğüdaJada hattıL. ıse l 7 le hava hakimiyetini İngili;lm- ala- Almanların genı 
t . 1 rcr ınp o uma ve e ı~ kılometre uzunlu un a ır. ıbyada- caklardır 

neLşre drmı.ş e7 (ırA. A) _ B b h İ _ :çin tedbirler alacaktır. bu imi•! ki harekatın müstakbel. inkişafı her Kahire. 7 (A.A) - Hava kuvvet- taarruzları 
on a, . u sa a n T 1 1 G azyanıni k f . , .. . . . 

giliz gazeteleri; Bardiya, Tobruk ce • • • • Roma, 7 (A.A) _ Duçenin riyase. ne ~ ursa 0 sun r w n ço ena lerı karargahının tesbıtıne göre, 
cenubı şarkide entrikalar, İngiliz i- Dahılıye Vekılı ti altında toplanan meclis bugün aşa.. va~ıye~te bu~undkug dmuhakkaktı~. Trablusgaı:pte İtalyanlar, bazı hava 
dare teşkiliİtmd:ıki değişildikle'rJe ğıdaki karar suretini kab:ıt etmiştir: E~ırlen h~aba a a an .Grazyanı, kuvvetlerini geri çekmeğe icbar e-
meşgul olmaktadırlar. Ruzveltin nut- lstanbulda Muhtelif cephelerde büyük Britanya Lıbyadakı . ordusı;:u:n?amnnde b?lu- dilı:rtişlerdir. Şimdi İtalyan tayyare-
kundan bahsederken İngiltereye İstanbul 7 (Telefonla) _Dahiliye ve peyklerine kaqı harbeden kara, ha. nan topla~ın, ~a Y :~· müh!~ - len, Tobruık arkasından havalan-
fazla yardım yapılmak istenmesin - Vekili Faik Oztrak geldi. va, deniz kuvvetleriyle fqist milisleri mat ve dığer karı>betmi a.zemesının makt~dı_rlar. Evvelce. Eliden ve El-
den bütün gazeteler memnuniyet be- • • subay ve erlerine hayranlıkla meıbu he~en ya~ını Y ştır. .. gubbı cı~annda faalıyette bulun -
,-an etmekte ve yardımın azami sü- Manısa lıaberlerı meclis aeIAmlar. . Bır .İng~lız suba~k:arp çolünde- makta idiler. Şimdi buradan garbe 
ratle yapılmasını istemektedirler. Ma . (H i) V r iz Bay Meclis mihvere ve üçlfl pakta olan kı netıc~yı naz:"1 • tte alarak ba çekildikleri anlaşılıyor. Tobrukun 

Deyli Ekspres gazetesi, her ne olur . nısa . ~us .- a ım dai sadakatiıti ve keza muharebeye sonuna na ıu sözler; .s Y emış ır: . şarkında Seyyidi Aziz gibi mühim 
sa olsun Amerikanın, harp vasıtala- Faik Türelın rıyasetinde toplanan lla - kadar, Avrupada kazanmış olduğu 1e- -. Grazyanı, ya.c:ok fen.a.bır gene- tayyare meydanlan, İngilizler tara
nnı hürriyet için mücad-ele eden mil- ~i ~nı.ı:_me~Gse~~n ~tul.an 100~ ri ifgal edinceye kadar devam etnıek raldır, ,rahudb fakst !!,artıs1ı, onu ~e- fından esasen zaptedilmiştir ve bel-
letlerin emrine Amade kılacağını, bu 1 e 3 uu n P • rın m nne m hususundaki kat't azmini alenen t.eyid n.a vazıyette . ıra mı9~ır. talyan ıs- ki de şimdi bu meydanlar, İtalyan -
na hiÇ bir şeyin mani olamıyacağını vakkıf tedbirlen al"!-ııtı~. . eder. tı~b~rat teşkılAtı da çok fena işle - lara karşı kullanılmaktadır. İngiliz 
yazıyor ve diyor ki: A Bazı yol müteahhıdlenyle olan ıhti: mıştır.. . . . hava kuvvetleri, Bardiyadan sonra 

c Tayyareler vapurlar toplar laflar görülmüş ve hakeme havalesı ç• Bu ıstıhbarat, İ~gılız kıtalan hak- şimdi diğer üsler üzerinde kesif şe-
tanklar yıgınla; halinde bize gele: kararlqtırılmıştı~. . . olde harp kında ki tahminle!'lnde daima aldan- kilde faaliyet göstermektedirler. İtal-
cektir. Amerikan siyaseti de bun - * Kula ve Sahhl~de ve diğer kaza- --Baı tarafı ı acl ..taifecle - mıştı~. Kuvvıetle~, ya çok veya az yanlar daha gerilere çekilmeie ic-
lann gönderil-en miUetlere v~rması- larda devir aeyahatınde bulun&D Hu- saklanarak ihtimamla hücum etmele- t~~mın eylemiştır. Bazen. mühi!'1 İn- bar edilmişlerdir. Trablusgarp sahi
nı temine münhasır kalacaktır. sust muhasebe müdürü merkeze dön- rindendir. İtalyanlar, Bardiyadaki bu ~lız kıtalannın mevcudıyetlennden tinde, Tobruğun 100 kilometre uza -

Bunlann mukabilini timdi ödeye - müştür. . nd al k ta iatJhkAmlan 1936 da lD.f& etmiflerdi. bıle haberdar olmamıştır. ğında Gazzale ve Tmimi tayyare 
meyiz, fakat harp bittikten sonra Viliyet .l•. arın:ıc ay d oı;ur~~ ltaıyan kuvvetleri, bu istihk&ınlann =-00= meydanları, İngiliz hava kuvvetleri-
tabii olarak ödeyeceğiz. İnsanlar a- :f ~Yk Hilmd Ary ld L~~~~ G~ ıd arkasında iyi bir müdafaa uaulQ tat- Karıılıklık/ı iki tebli"' nin yeni hedeflerini teşkil etmekte-
rasında böyle şeyler olur. ull!an ~nı 0 u... r e- bi.k etmiılıerse de kara, deniz ve bav... 'lf dir. Şimdi Grazyani, verdiği mühim 

Gazete, Ruzveltin nutkuna mih - ~e gitmiıtır. Bır hafta kadar kalacak- dan yapılan bombardımanlardan ka- -Sqtarafı 1 llCi Sahifecle- zayiatı telifi için kuvvetlerini tak-
verin dikte ettireceği bir sulbü kabul ı.ır. . . . . rarsız bir hale gelmiılerdir. Avustural- Atina, 7 (A.A.) - Yunan dahili em- viyey:e çalışmaktadır. 
etmiyeceği hakkındaki sözünü de işa- D t~ı :uff~ım;: 8;b:ı1? me~ls~ yalılann süngü hücumu karıısında is- niyet nezaretinin tebliği: İtalyan radyosu, vaziyetin Libya
ret etmektedir. Deyli Telgraf, hülA- İ ~ b~ ~tmi m r tas ~ yo .,!. tihklmlar birbiri ardınca düşmQıtür. Memleket dahilinde sükftn hüküm da takviye edilmiş olduğunu bildir-
ıaten Ruzveltin kıymetli sözleri kar- s n a •• ' ve s yon a u ... r- Londra, 7 (A.A.) - Avusturalya sürmüştür. miştir. Bu sözlerle efkln umumiyeyi 
fl81Dda hürmetle eğilmekten baeka lanmııtır. 

88 
piyade kıtalarını takiben Bardiyaya Roma, 7 (A.A.) - Resmt İtalyan aldatırken Akdenizdeki milstemle-

yapacak bir teY olmadığını yazı - giren Britiş Bravd Kastin Korı>örey- tebliği: kelerini fedaya karar verdikleri an-
yor. Alman reamt tebliği ıfn radyosunun bir muharriri, IU re- Bardiyada. bu~unan son müstahkem }aşılmaktadır. Maamafih ne olursa 

Yeni idare lteşkilitından bahse- pörtajı görıdermiıtir: İtalyan mevzılerı, ayın 5 inci günü su- olsun İtalyanlar, Trablusta bilyılk 
den gazeteler, bu hususta şimdiden Berlin, 7 (A.A) - Alman ordu- cBardiyaya Avusturalya piyade kı- kut etmiıtir. Askerlerimiz, Bardiya bir darbe yemişlerdir. Bu sayede 
mütalea dermeyanı doğru olmadığı- lan baş kumandanlıtının tebliii: talariyle girdiğimiz zaman sokaklarda mevzilerinde . e.n .ulvi bir cesaretin cıimdi hareket teşebbüsü İngiltereye 
nı, tecrübenin vereceği neticeleri Havanın fena olmasına rağmen İtalyanlar vardı. Bunlar, eller.inde si- parlak timsalını gös~rmiş ve tarihe bırakılmıştır. 
beklemek icabettiğini yazmafrtadır - tayyarelerimiz, merkezi ve cenubi İn- lihları olduiu halde grup grup toplan- geçecek neticeler almıılardır. Düşma- * 
lar. Taymis gazetesi, bu mevzuua gilterede askeri hedeflere kısmen mıı, teslim olmak için bazırlaıunıe1ar- na Bardiy~ m~h~rebelerinde ağır za- A k A • t 
tahail ettiği uzun bir makalesinde Alçaktan uçarak taarruz etmişlerdir. dı. Bir Avusturalyalı askere bütün yiat verdirılmıştir. Bizim de asker, S erı vazıye 
bütan İngiliz menbalannın .kullanıl- Bir İngiliz tayyare meydanında bu- bir anıp İtalyan askerinin teslim oldu- mühimmat ve harp mal7.emesi itibariy-

-Bat tarafı ı .......... 
gelerinde bir kaç defa uemuılar 
Londra bölgesiyle Kent kontluj11 
nun bir yerine ve dotu kontlukl 
nın bir kaç yerine bombalar abl 
tır. Hasar ve insan zayiab pek 
dır. 

Berlin, 7 (A.A) - D. N. B. aj 
bildiriyor: 

Alman orduları baı kumand•• 
ğının tebliii: 

Evvelce d~ bildirildiii ~bi bir el 
nizaltı gemimiz 20600 tona balft 
lan düşman ticaret gemisi batımı 
üssüne dönmüştür. Pllnlı uçuı yap 
keşif tayarelerimiz, cıenubt İJigilte 
de ~ok alçaktan uearak fabrikal 
sahil açıklanndan l'eçen pmil 
bomba atm11lardır. 3 veya 4 bin 
luk 2 vapura ortappta 2 bomba 
bet etmiştir. Bu vapurlar, kafile 
seyahat etmekte idiler. Sil&hlı bir 
ca~t gemisi de tayarel-1misin h 
cumuna uğrablınıtbr. 

Londra üzerinde u~an tanarel 
rimiz, yangın ve infil&k bombal 
atmışlardır. Dün aece tekrar tn.ıt 
devlet merkezine taarruz edihn 
5-6 ikincik&nun gecesi, dflpıan 
yarel-eri, Almanya üzerine hiç b 
akın yapmamıılar.dır. GflndUz Al 
man arazisi üzerinde u~an bazı 
yareler görülerek daft ate.tiyle 
dedilmişlerdir. Fransız sahflleri a~ 
lannda uçan iki düpnan tayyar 
düşürülmüftü~. Bizim zayl&tnDdl 
yoktur. 

ANADOLU 
masında gecikilmiş olduğunu. yaza- lunan müteaddid tayyareler, ağır tunu gözlerimle gördüm. Cumartesi le zayjatımız ağırdır. Tobruğa hücum -Bqtarafı 1 aci Salaifecle--
rak bu hususta nafiz mahfillerde gö- hasara utratılm)ftır. Bir kimya fab- günü pyanı hayret vak'alar olmuştur. eden düşman tayyarelerinden 2 si dil- kişi esir edilmiştir. 24 bin kiti de ölü -•••••••••• ... 
rülen sukutu hayalden bahsetmek - rikasına ve bir obtıs deposuna alçak- Kalede bulunan İtalyanlar, Avustu- şürülmüştür. ve yaralı vardır. 
te, Almanyanın vaktiyle bütün kay- tan bombalar atılm11 ve mitralyöz ralya askerlerine veba.na siIAh atacak Arnavudlukta. ~r baskın hareketi TAYYARE ZAYlATI: 
naklannı hazırladığı su-ada İngilte- ateıi açılmlfbr. Londra tehri, bir çok yerde kütle halinde ilerliyerek İtalyan- yapan kuvve~n~ız, ehemmiyetli bir Norveç harekitında Almanlar 50, 
renin harbe girmif oldu tunu \•e bil- defa bombardıman edilmiştir. 7 ba- ca bağırdılar: mevkii ele ~eç111~ıtlerdir. Otomatik si- İngilizler 5~ !larp cephesinde Alman- Umumt N•_._t Kl•lll 
tün kaynaklardan ıimdi bile istifade Jon düşürülmüştür. - Teslim oluyoruz. Bunu SÖYieyiş- lihlar, mühım mıktarda muhtelif harp lar 954, İnJ(ilızler 375 tayyare kaybet- ...... 
mümkün olmadığını yazmakta, şun- Uzun m;enzilli toplarımız, Fransız leri, sanki: malzemesi iğtin.am ed_ilmiştir. Lehimize miılerdir. Ingilterıe üzerindeki muh~ HAMDI N"OZllWI' fAR(SM 
lan illve eylemektedir. sahillerine yaklaean bir vapura ateş - Sizi bekliyorduk. Der «ibi bir cereyan eden hır keşif müsademesinde rebelerde Almanlar 2998, İngilizl~r 

Dunkerk zayiatını, general Vay - açmıılardır. Almanya üzerinde düt- eeydi; halbuki silAhlarını kullanmak bazı esirler al~ık. Düıman tayyarele- 847 tayyare kaybetmişlerdir. Ayrıca 
velin zaferi telifi etmiştir. Fakat , man tayyaresi görülmemiştir. Bir suretiyle müdafaa edebilirlerdi. Avus- ri, kuvvetıerimıze hücum etmişlerse de Alman topraklannda kaybettikleri 
bizler bütün menbalaınmızı, enerji tayyaremiz üssüne dönmemiftir. turalyalı bir subay, İngiliz Dıotörlf1 bir hava grubu~uz Yetiomiı, bir Blen tayyarelerle İngilizlerin fimdiye ka-
ve .kudretıerimizi silratle kullanarak harp vasıtalanndan sitayi~ bahset- Haym tayyaresı dü~ilrülmüştür. Düı- darki tayyare zayiatının hakikt miktil-

Ah .ıA,._.._ 
one.Yılhlı ı4ll 1ır. 

Yabancı memleketten lf Dn 
•~n zamanı telifi etmeliyiz. Ha - ihtiyacını .kaJ'lllamak için mamOlat mittir. Diğer bir vak'a da bır mitral- man avcı tayyarelenyle keşif tayyare- rı 1221 dir. Tayyare dafi toplannın 
yal sukutu büyüktür. Çünkü hükO- ve mahaulitın azalmıı oldutunu yöz yuvasında ve mitralyöz batında !erimiz arasında cereyan eden bir hava düıürdükleri de idhal edildiği takdir- lclanlaaneı bdDcl ~ ..._. 
met, vatandaşlann şahsi servetleri - yazmakta, bu tenakusun yakın bfr is- bulunan 7 İtalyanın süngü ile hflcum muharebesinde S dütman avcı tayy~ de Almanların zayi olan tayyarelerinin 
nin tahaisi için de bir karar alma - tikbalde bariz bir şekil alacağını, eden bir Avusturalya askerini görünce resi diltürülmüştü.r. Diğer bir hava te- umumi yekOnu 4561 dir. Nisbet edilin-! 
mıştır. Umumt nferberliğin her sa- çünkü bir seneden beri atoklann sar- teslim olmalarıdır. Generaller ve bflyilk şekkülilmilz, fena hava tartlarına rai- ce zayiat, İngilizlerin lehine 2,7 del 
hada yapılmak istenmediği anlaşılı- fına devam olunduğunu, sanayi de- idareciler, hilkdmet konağında toplan- men bir hedefe muvaffakıyetle taar- birdir. 

Gündelik Talmm 
1359 Zillai-. 11 yor. HükOmet, tüphesiz en güzel ted- ğişikliğinin her sahaya tamil, man - mıı bulunuyorlardı. Bunlar, ellerinde ruz etmiştir. DENiZLERDE: 

birleri almaktadır. Fakat harp için tıkt ıekilde yapılması icabettiiini, s.igaralan olduğu halde hiç bir şey ko- Tayyarelerimizin hepsi de dönmüş- Kral beşinci Jorj sınıfından bir harp IVKAT 
sanayi tubelerinden de istifade et - daha fazla geciktirilemiyeceğini, nuımıyor ve çok yorgun görünU,yorlar- !erdir. gemisi, bugün İngfüz deniz kuvvetleri- ' S. D. 1. D. 
mek lAzımdır. Bu sanayi şubeleri , ~ndişelerin ancak böyle bir kararın dı. Halbuki bu zaferin en büyük tere- Şarki Sudanda Peseni nııntakasında ne iltihak etmiştir. Cok seri olan bu 1 h 7 26 Ak 1, SS 
şimdi iflisa mahkOm bulunmaktadır- tatbikiyle zail olacağını, naz1rlann fini kazanan Avusturalyalılar, hiç de ilerliyen düşman kuvvetleri, topçumu- harp gemilerinden bir veya iki tanesi 

0
Saba : ' f&lll! • J 

lar. bütün servisleri tanzimle mükellef yorgun görünmüyorlardı. Çıktığım bir zun ateşiyle firar etmiştir. Akdenize gönderilecek olursa İtalyan ğle :12, 20 Yalllı 11,S 
Taymis gazetesi, umumi enfills - bulunduldannı ve bunu süratle yap- tepeden kalabalık esirleri Mısırdaki Cephenin diğer kısımlannda topçu deniz kuvvetlerinin bundan sonra kaç- ~ıbda!!!~t11!.•Wt~4~4!1-!!!!!~1~~~ yon ihtimalinden bahisle sivil halkın malan icabettitfni yazmaktadır. kamplara gitmek üzere iken gördüm. ve keşif faaliyeti olmuştur. malan da &11elıetecektir. ciii • 
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T'ORK SlNEllACILI<lININ EN llUHTESEK ZAFERİ OLARAK ELHAMRA SiNEMASI BUGON BAYRAM ŞEREFiNE 

16 eeneden beri lPEKFILM ıtüd yosunda yapılmıt olan 19 filmin bütün muraflan kadar büyQk f edak&rlık lar göze alınarak yaratılan Yirminci Türk filmini, zevkiselimi yüksek muhterem hmir halkına, iftiharla tak
dim eder. 

il Mevzuu: Dedelerimizin ninelerimize, onlann annelerim ile, annelerimizin bif.e ve nihayet bizim de nıini mlnile rimiı.e dizlerimizin dibinde tatlı tatlı anlattıtımız efsanevi Şark masalından alınmıo. aevkine, sflMl'litiııe, ma-
51 •iki ve prkılannın nefuetine ula doyamıyacağınız harikulade phane bir SANAT ve DEHA Abidesi: .a •• _, .. • ... • _ 
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KAHVECi GÜZELi 
Reji.aörii: Türk tiyatro hayabnın en bflytlk sanatkln: 

ERTUGRUL MUHSiN 
1 J MWJiki: Türk musikisinin en şöhretli beetek&rı: 

SADETTiN KAYNAK 

BAŞROLLERDE: MONIR NUREDDiN .. HAZIM 
2'CILU • NetliM .. Nffitı 8..,. • Plriltıtt - B.luaJ • St1m • Kfini 
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