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Vekiller heg 'eti, bıızı vergilere 
zam için tetkikat gapıgor 

İstanbul, 4 (-r.lefoala) - Bası verıileria muh
telif maddelerinin tacllli -.. •uı ver~lere ele cla'i 
samlar yapılmuı hakkmda Vekiller hey'etincle 
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Nepedilmiyen yazılar seri .erilmez - ----------------...-----------------------
GU..U pçmİf niiahalar 25 lauaftar. Hergün sabahlan lzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

ledkikat yapılmaktadır. Bu huaua için buıünler-de 

-~ Millet Meclisine hir ll,,!ha verileceii söy
leniyor. 

- Bitler, efimize Mesaj Gönderdi -
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M illi Şef ·ınonü r s. Rusya ' 

Alman elçisini 
Elçi, Hitlerin 

kabul bu.yurdular 
verdi • 

mesaıını 

Şef, Bay Hitlere teşek- mu ı:mhl'. Mülakatta Hariciye Ve-
ntıynk eki. ltci~icUmhul'.ı Almaııya • • • · 

kürlerini bildirdi d \•lel reisi AdQlf Hillt't'in s:ılı-.1 biı· kıbmızde vardı 

ı .Ankarn, ı (A.A.) - Reisicumhur me~n]ıııı l<'vdi <'İmiştir. ııı F'oıı Papenden rica e\•lemişlerdir. 
sınet lnönii, Almanya büyl\k elcisi ek- Reisicumhur İsmet lnünli, bu dikkat .. A • • • r •• • • 

ltelitns Fon Paı>eni Çanknyadaki kö,k- \'e nez:tket e<.1e1 i clolnyı~iyk• tc~cl,kilr- Bu mulukatt.a Harıcıye \ ckıl: $l\k-

itUtUUIUHlllHlfilİllHİÜllnlfitttttltulWllİİll11İlİl1lWl1llHl1ıİ11İililllnHlllttllllıluİlmfolUtlftfüılİlllUHlÔÜlftitntlllllİlİlllHtiilHi1İllliİlHfl'llll 
Ruzvelt lr · , 

1 Radyo Gazetesinin Neşriy:abj 
LıgUtereye gizli murah

has gönde-
• nyor 

BULGAR ALA· 
ClKLlRI BLO· 

KE EDiLDi 

B. Hitlerin me·sajı 
tayyare ile geldi 

Alınan deYlct reisi Bay mu~ı·. :\lilli r 
Şl'fimiz ismet lnöıılinc şııhsi bir mc-
~nj gıSnclermbtir. Bir ka<: giin e\'\'el 
Almmıyadan gelecek bir Kurye -ayya-
re i için miisnadc istenmis \'e hüku
metimiz, bu müsaadeyi \'ermişti. 
Yunkcrıs 52 tipinde bir tayyare, dün 
tstnnbul:ı gelmiş \'e bu :-;ııbah ~a:ıt do
kuzda Ankarayn S'"lmiştir, Öğl2yc 
doğl'u Alnınnyanın Ankara elçisi Fon 
Pııpeıı, C'umhurreiı-\imizden bir :niila
kat ricnsındn IJuluıımu ·tul'. tBu mü
liıknttan ı-onru kı.:-mı. mahsıı,;nmuzcln-

Alman yanın 
ulgaristandaki 

Hareketi 
Romayı sevindirdi 

Bulgaristanın h 
reketini tasvip 

etmedi 
Rusya, bilikis harbin 
genişliyeceği kanaa

tindedir 
~Ioskova, 4 ( A.A.) - Tns ajan

sı bildiriyor : 
1 Martta Bulgal' Hariciye nazırı

nın müme~ili Altınof Sovyetler Blr
liğfo in. Bu lgaristandaık~ e lçisi Ln
vi~c\'i Rulgar h ü k ume.tinin Ralkan
l :ıı·da su lhmı idnmesi mnkqadiyln 
Alman .kıta larmın Bulgari,.ta.:rın 

girme~ini 'k:ı.l.ml etmiş olduğundan 

hnbl'rdnr etmitıtir. 3 Martta Hari-

-Dewamı 4 neli eahWetL- ----------· ·-----
AS Kf R I VAllYfT 

Bulgaristanda 

Alman kuvvet
leri nereye ka

dar 2elcliler? 
Jd tcblig J"H:şredilnıi:)tir.) 

lstanbul belediyesi s. Rıııı- eıııırııtıı Selanik utikametindt! 
Ekmeği ucuzlatacak Strai•!ik mevkiler 

Edenin Yananistanı ' çareler arıyor hangilerid r 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Buğday ziyaretleri 1 

k · · · b RADYO GAZETJ.;S NI>EN: oruma vergısının , çuval aşına 140 · 
Rıı.:vclt kuntştmı lOO kuruşa indi rilmesi, bele- Son haberlere göre, Hulgari~•aııı ış-

V ı· kal tt · t 'l · t' B Radyo &•zeteai._:n bu huauataki 1 gal den Alman ~un:etıcı·inin )[11:-1tafa 
tı aşington, 4 (A.A.} - Amerika- c ıyecc ve ~ ~ e~ J:; enı mı.ş ır. u .su- netriyatı ikinci aahifemizin bqın- paşa , I>arıdcrc, \ ladıgrnt , Pa~m:ıklı ve 
ın tneşhur te.tJlihat eksperlerinden 5 retle ekmcgın kılosunu 20 para claha dadır. Menlik hududhıı-ınn kndar geldikleri 
~~lik programı yapan Tembuhm indirmek l'nilmkün olacaktır. anl~ılmıştır. Hatta, Yunnn huduclun-
~~ı bir "azife ile Londraya gönderi-~;;. B 

1 
• ( gil• k da Almay \'e Yun:ın ku\Tctlcri, birbi-

le gi haber \'eriliyor. Tembul bugün- u garı·standakı D iZ uvvet rinin Berini sıkmıslardır. 
l'de Ruz,·eltlc miıleacldid göriişm<>ler • Bu husu:Jta biraz rnalii.m:ıt wı mek 

~al>ını11hr. \ ., 1 ı • rb fay dalı olacaktır. Menlik, Nevrekobun 
b 'nşingl-On, 4 (A.A.) - Nezle -.~ • ngı•tı•zler en 8 yor 32 kilometre batısında, Hulgaı -Yunan 
aş nğrısındaıı muztaı·ip bulunan füız- hududunda Ostroma vadisine hflkim 

"elt, bugünkü protokol programını ip- bir mevkidir. Bu vadi, ba~ka bir bit:n-
~ i!bniştir. Ruzvelt, ikametgahından l b I h lngiltereye yeni hava• raf memlekete taarrhz edilmediği tak-
~· lllamakla beraber rahatsızlığı ehem- stan U a areket etmek J • l d" dirde Sclaniğe yakındır. 

1l·etli değildir. •• d. l Cl ar Ve denızci er gel 1 Vlndigrat, Pnşmnklınm 24 ki!omet-
4\. Vnşington, 4 (A.A.) - l~uzvclt, uzere ır er ' re uzağında , Yuna n hndudunım 10 ki-
ı:erikadaki bUtUn Bulgar :ılncakln- Al . ,1,• lometre vakınındadır \'e Mestakrnsu 
Jnı 1 bloke eden ıemim~meyi !~nlnr S . .1 d / k mantar lStl bu kaı ı/e vadisine hakimdir . Karasuya hakim 
~tır. Ruzvelt, hu enııınamC'~·· ımza o,ya Q ya nız urmag için nel .. /ı • /ı d• Paşmnklıya bazı Alman rnüf~zelerl-

Moakovadan bir gör üniif 
.. ,S_o_v_y_e_t_d_e_k_l_i_r_a-sy_o_n_u_l l __ A_m_e_r-ik_a_d_a_ a_k_i_s_le-r-.. 1 

lngilterede 

Çok müsait 
karşllanmıştır 

Gızıtııırıo sırıaılla
ıırııı ıirı 

Bu birinci işarettir. Bu
nan Tiirkigede tesir-

Rusya 
-·--

Almanyaya bir 
ihtar yapmıştır 

ııırikılılıra ıırı 
Rusya, Yunanistan 
üzerine harekata 
karışmıgacak 

Vaşington, 4 (A.A.) - Bazı Va-
/eri de bekleniyor !$ington mahfilleri, Sovyet hUkume-

. tinin, Bulgarisianın kararı hakkında-
. ~~dra, 4 (A.A.) - Röyter aJansı ki hattı hareketfnf bfldirm deklaras-

bıldırıyor: . . yonu belki de TUıtkiyeye ve Boğaz-. 
. ~lman kıt.alarmın Bula.a~<;tana gı- lara dokunmamak için Almanyaya 

rıeı hakkında dün Moskova radyosu- bilvasıta yapılmış bir ihtar gibi tef
nun neşrettiği deklirasyon bUtiln siı- etmektedir. 

- Devamı i(#incii salifede - -DeYamı 3 neli sahifede--

Yunan ga~etelerinin 
.... . ' 

yaptıgı. neşrıyat 

Edenin ziyareti 
. vesilesiyle 

10111111 dl11rıır -ı: 
Yunanistan, lngiltereyi 

asla unutmıyacak 

. 
Son Alman hareketi 

karşısında 

,Türk-Yugoslav 
vaziyeti 

Gazataıır dluorıar ki 
Türk · Yunan davası 

.ayni davadır 

~ l'ken masası üzerinde başka mcmle- b l er sog emıı er ı nin geldiği haber ver ilmekt.e<lir 
~lkı~iıı ~er\~daki paralnn~1:11. Llo- su ay arı var . I~~dra • . 4 (A.A.) -:- ı_<nnadnda ye- Darıdere, Bulgar hududund~n 10 Parola ıııntlaft ibarllltir: Yugoslavya mukavemet 
1 edılme;;~ ~akkındn hır ~ok C\ ınk bu- tıştırı}en pılotlnr, kafıl~ ıle seyahat .e- kilometre uzakrta Kuru~a.r rndisine v v. J k . 
Utıtnakt.a ıdı. El 1 kit 1r·ı .,, den bır çok askerle lngıltereye gelmış- hakimdir . Garbi T rakya ve Selfıniğe ı enecegız euece tır 

s ~ na ıa Çlıl 8881. tir. Bu k~filenin, seyahat ederke~ ~1- gidenA Ü~ m.iihim istikametin hğızlan: Londra, 4 (A.A.) - İngiliz gazete- . L?~dra. 4 (A.A.) - Röyter ajansı 

Al 
Y ı~an ra_d~ ~"l~ tarafından bntırıldıgı ıd- na bakımdır. Mustafapaşa, garbı leri İngiliz har icive nazın Eden ve bıldırıyor: manya Sofra, 4 ( A.A.) - Rö) ter bildiri- dın. edılmır;tı. Donanma, g~en harp- Trakya ve Selaniğe ilerleyecek ordu- gen~lkurmay başkanı general Sir Con Hariciye nazırı Eden ve geııelkur-

yor: . . . . .. t(•kı. r<>korunu ~t!h~fnzn ctmek~edi~. nun ~·a!'ını konımak için mühim bir Dillin ziyaretlerindeki ehemmiyeti t.e- may başkanı general Sir Con Dillin 

\'ugoslavya naibini Ber
line çağırmadı mı? 

İngılı~ : füılg-ur dıpl~nu1tı~. m~nn- K,.nf!lc Atlas denızını gecerkcn hıç IJır mevkıdır. . . . bnrUz ettiren Yunan matbuatının tıeş- Atina ziyareti, Anknra ziyareti gibi 
scbetlerııım nn benn kes1lmecı.ı ıhtıına· ha~ıse olmamışfır. Ancak bır taarruz takdırınde bura- rivatını kaydetmekte ve ezcümle Elef- gazetelerde (likkatle takip edilen b:r 
li lmı~ısında Sof.~:ıdaki İngilizler ha· • ;ondr~: .4 .<A.A.) -. l.ngi l iı. kr:ıl!- da Yunanlıların elinde ~ühim, arıza- tron \'ima gazetesinin şu satırlarını mevzudur. 
rek<>t için hazıl'Jıklnr yapmaktadırhu" )~t! bahı ı3 esınd~ harp u~ın talımkrı- lı arazi parçalan ve tahkımatı vardır. -De•amı 3 ncU aahifecle-- -Devamı 3 neli aabifed-
Bu~lıı.rıı1 t. tanbu1a ghl<ıcekl<'ri söyll'· nı ı~mal etmek ~11.ere Avm~turnlyad?n Bithassa Ostroma vadisi, arızalı ve - ---------------·---
niyor. d~mı kuvvctler_ı gelmi.ştir. Bunların mllhim bir mevkidir. Binaıenaleyh Al- 11 11r d . t ~Arna odlu" an.. Iİll .. , İngiliz elçilik \'C konsolosluklarındfl b~r kt~m~ .. bahrıye~·e aıt tn;ryııt·elcrdl' manların kuvvetlerini burada mtk!es- r ıl 1 llZllB ~ ' 1 G ,ıl rna 
bulunan memurlar 50 kişiden ibaret- hı~nıet gor{'ceklcrdır. sir surette kullanmalan imkanı yok-

HALKIN HAMiYETi 
tir. Bunlardan ba:.:ka 8ofyalln dahn ~ -Devamı 3 neli aahifecle-
lngiliz tebaalı vardır. 

Her ne kadar bir çok hey.ccanlı ha-
IJerl{'r dolaşmakta iSP de Almun ku\'- Aııkara. 4 (A.A.) - Kızılny umu- __ ..,_ .... " ... nc_ııııı!sı:ı.....--.ııu111ıııu111111J111111•,.....------

vetlerinin işgal ettikleri mevkiler hak- mi mrkezinden oilclirilmi.ştir: 1 =!AR 'T l.'R 
kında henüz müsbct malOmat mevcud 25-2-1941 tarihinde Rnlıkesirin • liiı 
ooğildir. Şimdiye kadar Sofyada yal- Yurt köyünde hCYt'lfın llC'tice i <'Vleri 
nız Alman kurmayları görülmüştür. )'ıkılanlara yardım olmak iizC>ıc Jlnh- Kahve 

FukıLt Almanlar, bir çok yer l<?rde ke~ir kızıla;.: .şuhc .. ine •I m:ırtt:ı 750 • 

Roma 
lngiliz kuvvetinden 
nasıl bahsediyor 

kontrolü ellerine almıslardır. Bazı lira gönderilmiştir. Okurlarunız •ize luuyor, mealeii- Cenubi A A-i/ra kll'tlflet 
yerlerde kontrol. tnn~ami~ le Alman ( ~ miz haldcmd~ hakaaz •e. hii~z • • I r • 
makamlarının elmde<lır. . B lk 1 d . k d kararlar Yenyor... lzlDD'e verilecek lerı hır za ler kazandılar 

Londra, 4 (A.A.) - t~gilt~re \'e a an ar a ne a ar kah.e, •ir ytlan hikiyeaine clöaclü. • , . ( ' • .• 

Italyanlar 
. 

450 .. bin kişilik bir kuv-
vete sahiptirler 

Ltiri•agı bombalıgan 
taggareler kamilen 

Bulgariı;;tan arasındaki lııyasi miina- Al k . ? - Hani -di7orlar- haftalardanbe- Nnerobı, 4 (A.A.) - ~esmı teblıg: 
scbellerin kesilme:;i meselesinin Sof- man UVVeti Var ri yazıyorıunuz, ne kah•e var, ne Kıtalmımız l Martta Villa 1yo de . 
yadaki İngiliz clçis: Rendelle bırakıl- . bir tey!. . Al>ruzi mukavemete 1'1atuZ" kalnıattarr Atın~ 4 (A.A.) - Yunan matbuat 

düşürüldü 

mıı; l)lduğu siyaRi mahfillerde beyan Londrn, .4 ( A.A.:) - hı haber Yalan deiil, s eldi, &eliyor, ıele- işgal etmi'1errtir. Btt mevki, şiJ?lale gi- ~~~.u~tıQin, hareJCAt hn\ckındakı teb-
olıınmaktadır. Elçi. Sof yada ikameti 

1 
alan mnhfıllcre gorc, halan Bal- cek, fakat nohud ve arpa kahveden den hat üzer inde ve Mogadvııyonun lıgı · . .. . 

p p 
1 

se Bulgarist.anı tcrkeclocektir. Binne- kunu 250 bin kii\İ\'c haliğ olmakta- meydanda çelrl rdek kahve yok. nan nıtlhJna ljlŞ~ aıerkezıdir. Hı~· dfu il~nl~ ~azar~smbı gil~._ıkıncı değfa 
tehlikeJi \'eyn hayı;iyetşiken addeder-ı kanlardaki Alman kılnlamıın ye- harmanlar kuruluyor; fakat ıene 100 kilometre kadar şimalin~e hulu- Cuma~·usı gurıü ~·ukııbul.a~ ::.~ll.el<· 

rena 0 . ııaleyh bu sebeplerin biri v<ıya her iki- d ~ · Biz, bu haberleri hayalhanemizcle rekat.. dü'Am ~lr.. • 0 ara .. arJsnşı bq art~~ıan e~e .. ~ 
b· n~rlin, 4 (A.A.) - D. B. N. aJansı i tahakkuk ederse elçi. Btılg~rist:mı ır. yaratmıyoruz. Ne sö7lerlerae, onu Roma, 4 (A.A.) - Ask?rı konfe: g:I~~ <l~~~nn fayyarelerının h!!peı <lu-
tlchri1or: terkedecektir. bildiriyoruz. ranscı, radyoda doğu Afrıkasındakı ~unılmustur. . . 

t· liaffci)'e nezareti, Alman hüküme- Şimdilik bu sebeplerin her ik!si de Bulgaristan nr:ısmdııki siya:;i münn- lzmire ait kah•enia, bir yılan hi- muhaııebeldn fevkalade şiddetli oldu- Arn~t\dluktakı İtalyan kuv\'etlerı-
l 1ni.!lo Yt.JOBlavya kral naibi prens Po- tahakkuk etmiş sa) ı lmamııktadır. sebetlerin bugiln tamamen keı:ıildiğini k&yeaine dönütU hndandar. ğunu radyoda söylemiş ve demiı,tir ki: (DE YAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 
U onQınUzdeld hn!ta Almanyara cin- BUkreş, 4 (A.A.) - Stcfn ni ajansı ı~smen Bu1gar hiikumctine lıildirccek , ı Hep beraber tekrar edelim: - Bundan sonra İlalyanlardan mil- --....------------
\tet -ettttf hakkmda yabancı matbuat, bildiriyor: ln&iliz orta cl<-ilik \'C konsolo~luk me- 1 Geldi, aeliyor, ıelecek... him fedakarlıklar beklemek lazımdır~ modern motörlü \'C:mit, tank vesaire 

m,1~ _Alton Bladet gazetesindet çı- Burada meveud intihan göre, Sof- murları, bugün liulgaristanı terkle ts.1 Nohudluya, arpalı7a lnayarun.. lngllizlerin doğu Afrlkadaki kuvvetle- ile İngilizler lehine aşikar avantajlar 
-11it!tn Wbip ~lr. yadaki İl'tfiliz orta el~iıi, lnıiltere vt t11nbula hareket edeceklerdir. ** ri, 300,000 den fuladır. Bunlar, en arıetmektediı·. 
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Karşıyakada Diyare r 
Parti 

hastaı "' d · • ? Şundan, Bundan 

A.lın:rn H:i~ ·rlc-IAI B 1 Eden vo Gene- Güzel bir teşeb- ıgı ne enmış. <lıı~3~""b~~l~~.ı~P.":.~~~.·tN~~!.~'!f.~\f; 
rinin 'Rulgnri~t:ı- manyamn U - ral l>ill, Atinada b •• d h t ele takvim siltunu var. ~leslekda:?ıınıı. 
na girmc,.,ivle ilcı· •: Yunan hükume- US a a yap 1 cı•var m r b h 1 d k •ı t yenilik olsun, diye evvela kendi is rrı i· 

RADYO GAZETESi 
lr~cleri. ·cıunvn-Ü garı•standakı• tiyll' müzakere- ez a 8 ar 8 eSI en e • ne lıöyo bir orijinalitı, ve rmiii, ondlll

1 

nın en çok ehem- lerde bulunmak- J • k ;-;onra da (Takvimci ceraaid) namın:l 
miyet \'enlif(i lıiı· h k t• tadıl'lm·. Edenin, Sıtma mücadelesi erın ontrol edilmesine ba!li:landı ııeler y:ız ıbbi leceğini düşünmeden, IJıl 
h:1c.li..;edir. ~O(\' :\- are e 1 böyle buhranlı uir ~ kli~e alt ında «Aldı Cumhuriyet, ı1l~l 
ya ~emendlffırle z:ımandn • .\tinada genişletilec~ktir Karşıyakanın bazı semtlerind e son zamanda h a lk ılrasında Diyare Politika. aldı Tan, ald ı P olitika)) tı· 
gelen Alman cü- bulunma:-ı mü_ 1;arti. Vilayet dahilindeki Sıtma hastal~~ının. artmış old.uğu. nazarı d ikkate alınarak Bostanlı ve Dede- '}Jinde gazet€ serlevh:dnrına tekerJenıl'· 
:ditnmlarınm ce- R d k f l" k • h lmdir. İngiltere h":şı koylerınde, Beledıye nududu dışında kesilen ve Karşıyaka ile İz- ler yapmağa ba~lamış .. Hani halk ı;~· 
nubn doğru iler- oma a artı e a etin ve Yunaııi~tan. mücnd •lesinde doğrudan doğruya mır: .nn:zaran daha ucuz fiatle satılan hayvan etlerinin, şehir hududu irleriniıı, kahvehane köşelerinde bnı!' 
)('dikleri bildirili- bittiği kanaati var Mihvere iyi bir bir m('vki almak mak:;adiyle, tak- dahıhne sokulmak ı'stt;ndiği takdirde Be lediye zabıta memurları tara - lama cura denilen ~azlara sarılı~ 
yor. Alman gaze_ mukavemet ıcın d İl'e sayan bir teŞ('bbüste lmluıımu::-. fından müı;adere edilmesi muvafık görülmüştür. Yapılan muayene ler- mfü;~;Rl'v etmeleri vardır Ya; onun gib 
t<'leri, Alnınıı as- karar alncak ,;a- \"e nıevzuun :ına hntları, dün Parti ?~ bu k?ylerdt> .keı-ilip ucuz fi;;ıt le satıla'n e tlerin, fazla zayıf olduğu bir ·şey ... Ben de ara:ıır~. b u '>lituııd9 
kcrlerinin ansızın zfyıettedh-ler. Di- miifettişliğinde Vali, Parti !lıi.ifc>tli- ıçın lzmır BPledıyP mezbahasında kesilm esine müsaade edilmiyen hay- (Serlevhalar nrasıııda) ba!;lığı ile utı· 
Bulgari--t~rna gir- Soıuat Rusuanın h .... ,._ g~ er taraftan Sof- vnnlnrın etleri olduğu anlaşılmıştır. Beled,'yece , bu i•le 10 kadar za- nu vaımı·ım. Refikimiz d~ bunu gör· ClU :-i. Parti. Hilaliahmer ııei:~leri, erka- b .,. ~ · mesiyle Jngiliz yada İn~itiz elci- ıta m~mı..:ru tavzif edilmiştir. müş \'C yüksek bir espiri kabiliyetıtl' 
taarruz pl:.inının seler karşısındakı• ~r. henüz .fütlga- nı ve diğer alakaclarların huzuri.r- HalJct~n burahırdan et satı~ al.anların ellerinde görü len e tle r mü.sa - den hız alarak, güya kendisini takl: 
önlcııdi~i hakkııı_ dstandan a,ynl- )p konuşulmuştur. dere edılmektc, ı:nuayene petıcesınde .hastalıklı veya çok zayıf olduk- den yazdığımız bu parçalarda ınuvııt· 
ela tedller<IP hu- madığı ~ibi. Ati- Parti müfettişimiz: Galip Dahti- ları anlı:şılanlar ımha olunmaktadır. iyi evsafta olan etler d e, Mezba- fak olamaclığıımzı sövlemek liitfUJld• 
lunmaktadırlar. az•get• nadaki Almım se- yal' Gökerin yaptığı teklif, Sıtma ha rc~nu a~ınmak suretiyle sahiplerine verilmektedir. lrnluıımu~.. . 

İtalyan gnzcie- V 1 1 firi de ayrılma- mücad<•lesi ile uğraşan teşekküller Val B. Fuad Tul<sal ve B~lediyf' r"isi Dr. Beh çet U z , köy m e zba h a- Dolılrdmı cliııiınizc 
)eri de, bu fıı·snt- mı!;tır. sın da. Y1;1Pt~~ları tedkikte bir çok köpekleri!\, kesilerek orada bırakıl- bari Müslüman olRcı .. . 
tan İ:'\tifacle cdl'- Almanlaı ın. Yu arasında. l'ar'tiııiıı ele madde Len jş- n~ış bır ıı.eg ı v';'mekte olduklarını görmüşlerdir. Köy muhtarı da celbe- Benim o sütu nu t akli<l ettiğim idd1

• 

rek ttaı:ran mil- Eden tam. zamanında narustaııı. ttaıra tirak edeceği yeni bir çalışmaclıı·. dııcrek h u vazıyet hakktnda b ir zabıt varakası tutulmuştur. ası, henu1. iki yasına girmemi~ bir çı-ı-
ı t . · · ·ı lh kd' · · Bu mevzuda Parti, mühimcP mik- v v b e ın ın maııeYıYEI- A · J b [ ı e şu a ı ı<,:ın ~ cugun. agabeysine a ka rak; ~ 
tını tak\•iye için tinaua u unuyor tazyike geçmiye- ta~•da ampül ve kinin alınal·ak bu- H A h b - Ağabey. çizmelerimi çıkar, oııJ:ı 

ça~~~:i~~~~~.:- Amerı"kada hareket ~~~.~~~~~~rı~~~~:er ~~~a~!!~:s~~1'~ı~t~~y~~~~a~:ii::::~:~ . . USUSI ffi U ase e teş• 1 be~~:;!~·i kadar gariptir. Cocuğuıı ~-
sundn beyan:ıHa verilen haberler- . . 'h 

1 
.vagvııın deg~il, ancak IJas.ına g""ircbdtı'· 

• 
revzıini ı ·tı (af etmektedir ve bu 

1 
- ... .,, 

bulunan bit· znt, c\e bi cliıilmekte- k • At d t d • ı At 1 !eceği bu çizmeyi biz, çoktan, hem 
Alman a . .;kcrlcri- a7fl1.JOT dir. husu~ için tnhsisat koymağı. kendi 1 a ın a a 1 a b 1 l · k 11 kt vıı·· 

t k ·ı ~ t ;ı. .l • .f on e~ senec en >e ı·ı ·u anm a a •• 1 
nin Bnlgaristnna girnıe:siyle harbin.! işçi meseleai : eş 1 a muan ua ıstı ade etmeği dü- Fakat 'şu şartla ki, biz latifeyi J{itı t 

.şiinmii l)tür. Bu güzel ve e-:a.: itiba- · · · 1 • 
:reni bir ,afhnya girdiğini =--Öylemis-

1 
P.ir İtalyan gazete:ıine göre Alman_ espırıyi espıri o arak telfikki ederıZ· 1 

rivle kabul edilmi!; olan fikrı'n. '.'a- "'Ies"'a~ Ht"ı ev'n Rahm· sı·nekler ' 
tir. Tarant0 hfıclisesiylc ba~lıy:ın ve 1 \·a. !tal.radan 50 bin isçi i.:;tcmİ!jtir. .,, .... v·ı A •' '" :-; .,, 

1 1 
4: kıncl:ı tatbikatına geçilecektir. ı ayet me clisi, tahsilah y1ikseltmek için . .:avaşt:ıyım> ~rlevha ' illi kullanı rıcll 

Riııgaz~.clc ı1~haye't bulan felf,ketin İtalya. bu işçileri göndercbilmı'k icin onun knrşısına dikilip (Boyundan, r" 
nihayet bulduğu uilclirilmi~tir. Roma ltnlyncla amele ınc.saisini günde 8 Un ve ekmek tahakkuk şubelerini kaldıracak, tahsild'4rlar ~undan utan) demeyiz. o sütunun ıtı11• 
radyosu. bu vesile ile harp taliini!ı de -:.a :ıtteıı 12 saate ~ıkarmı~tır. Alman- t · d k · t k"l"t k harririııe taYsh'e ederim: dönmi.iı;. olduğmıu bildirmi~tir. ·a: Poloı!~rn • . B.cl~ika. ve l}oll:m~a- r· • • ayı~ . e ~~e.. ~~Dl eş . l .~ yap.a.ca tır Gazdesiııde:hattn birinci sahifedj, 

SOVYET TEKZiBİ: tlan ol~lugu gıbı ~ımd.~ d~. ltalj a~an fı•atlerı• \ ılayet umumı mcclısı. dun oglcdcn de hıld1rılmekte Hlı. !Jaslıy:ın bazı fıkralar çıkıyor. B 

n l 
r • • • . • • amele ı. temektecjır. Cunku Amcrıka- sonra ikinci reis :ıvukat Nm·i Esenin Avukat gkrcm Oran, bu hususta Hotanto bilmec.esini andıran bu =~ 

u garıst.lllm ı;{galı netıe;P~ınde dan lngiltereve v·qıılan ve '"Wılacak · h t · u ' J ı k }J ı J b'h kk' ı- k e 
h 

• ı·~ .. . . . . . . . .. : · · ., · • , , rcis ligiııdE:' yaptıgı toplantıda nrnh«•· ıza _ a. ,·ermış, ~· .l~Lurad Çınaı· ela hu- tun arc :~ a. a_ ıga .ı a 111 ayı r 

acı:. olan ' .ızı.: ette husule gelen 111- ol.m ) .ı!'dım.t ınuk.ıbele etmege ça- Komı"syon bazı kararlar . . .. .. ..v .. .. . -.ıu:-;ı ıclnre tc~kılatının merkez(l" h ic n.nvce , Ltamını m·mfetler var (J.<C~ 
k f h kk d

., eo • • 
1 

.. 1 • k'· d · =--e lıe ı hususı.re mudıırlugunun Izın ır- ' : ·· "" . .,:-· • • . ' '. ınt ıc:.n a ın .ı ..,o,~ et eı m neşı·et- ışm.ı "'ı ı r. . . . . . • _ çnlışnıaclıgrndan bahisle tahsilat rn- dı aram 17.cla) serle\'hasıyle s t\t un' 
tikle: i resmi tebliğ, <!hemmfyetlidir. Pek Yfi;kmda, Amerıka teslıha.i verdi c~cl~ı .ta~:ıkkuk şubelermı lagvc karar kamlarmın bunu snrfö biı· şekilde gö:-- doldul':L,ıilir .. 
Bilindiği gibi Sonet hükumeti. ~inı-J .:k,per~erınden Tampel. Londrayn gı. •• . . \ .i:! ın~ıştıı. .. . . • . tenliğini bildirmiş. uzun t enkidler • • • 

. . , . . . " : . . ~. ,. '.. . <lec.ektır. ~u zat, Ameı·ıkanın be:- "e- 'ıla~et fıat nıuJ'akalıe komısyonu. Budce cııcumenı'. ~em bır kn~lro ha· yapmıstır. Bir • es duydum: . 
dı,\ c .k.ıd.ır göı ~işl erını d.llm .. h ı ı cı nelık te"lıhnt programını lrızırla- bel di)ede vali 1L PuaJ Tuksalın re- zıı .lıync:lk \'C meclı.se .vcrec:ektır. Du Hu~~l'Iİ mııha;.;ebe müdürii B Adil - Hica ederim -diyordu- artık ııı~ 
tekzıb~e Aııeşretlıyorlarclı. . . ~m,.tı., l~~lyad.n~ Almanya)~a :ım_eı~ i Jiğjmt2 toplr~nnr. k ir~ncola u.nunun mu!ıascbctJ.: 93D. S<!ı~.,;:;ı _1rnt.'1_ h·':ıap ~~l Sa~·aı-. lıakn~re ,·erg-ilerinin nl-i;~,ru za- baliliktvn vazgeç, bana karşı JA)cıı>: 

• le:scla, Alman kuvvetlerının Ro- ::.1enn ~ .... ı ~u ı~ıb~rla. nazan clıkkatı çuvı:Jınar.: fnbril<adn. teı:;Jım şartıyle a- velı de m~~a.k .1 e \e t,t:,~ık cclılrnı~, mana uğramamamıı temin için haı-1 ıla\'ı·anma .. Pişman olacaksın. Yah~ 
manynya girdikleri zaman bun'.l Sov- celbed n bar hadısedır. zamı 13o0 kurus fıat koymu~ttp-. Ge- top!antı muıı4tk.ışalı olmu~tur. . km veıgi borçlarını \'ermek için mii- mh·etinıin ıztırabını çekeceks·n .. P1 

yedcrin nrn..-afakatleriyle yaptıkl:ırı B.~lı:ar alaC:-kları : . . " " . ne bu kar?ra göre ba~~allar .. b.uğclay :. ise : çılııı~~ kızı .~1 :ı:.~ya .. ~1.?zu~ıyc~ racantlnrında haliye yerine sabıka ka- vo;·:....uıı ki. ben, :-enin ol urken o k:ı~;(. 
·k· 'h l'l . . ·· ' .ısıngtond.ın gQle.n bu .Ll,.,r,ıfa lınlınun kılo:-:uııu , buguncleıı ıtıbaren verılınr ı mll\.ıfık go:uım~~· . .}eclck yıcllaı·ının kapatıldığını mcrk~7. mc-- ağ ır davranmamış, senin v.1ziye•

1
. 

te " 1. e< ı_ mıst ı .. . ·-. go.•e Ruzve lt, Aınerıkadak~ Hulga~ 22,5 kul'lışa . atacaklardır. :rnba~· .<ılara~( ?n~u~lakı \'azıtc:-:.n.e cln- ınıırlııl'l!ıııı gı>c·e g-ec Yakte k<ıdal' c·a- düsiiıımiistünı . Fnkat bugün eınsa lifl 
.\Ioloto~, ~erlınl' gıttıgı zaman., ~ lııcaklar~nı. lıloke eden emırnamr.~:ı Francolanın kilosuna 18 ktıı"tı<! fiat ,.d edılC"u Selerıhı~nr azfün. H. ~Ieh- tıştıkl:ırnıı. kcıdroııuıı dar ol<lııjTuı~u. bak da k ıym~timi bil .. Ne rede 1<:1!1 

~O\'yetlcrın Çı ııt! yardımdan vazgeç- ırr:za ~tmı~tıı·. Ru suretle Bulgar hu- koıımu~tur. Sekiz küçük francol?. lıir mcd Oı·huııun meıun :ıddedı~~ı':> ı ka- i?Ub<>ieriıı lağ\'l de~ril. fazla lah~ildal' bizim ~(biler? Biz temiziz. tevazu fçt 
tikleri hakkındaki habeı-i de gene kume~ıne ''.c tebaalarına m::ıh~u;; kilo olacaktır. l<"rancolalaı·, pişkin imal r~.ı·laştırı!nııştır. 8.er?-cıma Tu_r~ hava istihdamı sLİretiyl; tahsilatın arttırıl- ele <loğdıık; bu hale geldik.. Re11ir11 ~ 
tekzib etmişlerdi. Sov1·etler, ~imdiye 1 A~1erı~ad~kı l~~ral~rın kullanılm:ı;-;ı eclllet~k ve kiloluk o~m1yacnktır. kt~runm .ıdare. ~~e~· etme ·~1e~l'.~ı .,un:u- mn!;ı hususunda karnr alınması !azım bisiııi, ft'ııerl~ değil, projektör~ btıl· 
kad a ı· böyle bir çok tekzibler .1eşreL ınu?1lrnıı ohm~ acak.t~r.. . " , . . • • ~ n,mı. n ,11w ... ol,ıı:ık :ne~l~. '.1.z.t-> . n~l.m gt•lrliğini sii~·lP.ıni~lir. Uzun mlinaka- mnz:;ın .. Ben lımskasına henz('Jl'l~P 
mislerdir. Bu defa Bu lgar i tanın Al-' J,mıun ınn.n .1sı . b u kcl ıme ıl ,\ l-1 Rel<:'ılıyc l'E:'ısı Ur. Deh<:et Uz. clun I>. Ha . .ın Çelclıı seçılmış, ırn~ıf korun- :-ı:Llardaıı \'e tahnkk ık t kr t ·ı- Seni lC'rkt>derseın bu an-ılısm (•be<il 
munlar tarafından işgali mUnasebe- rn:ıııynımı clın+) J.?eçen paraların kul- şehrimizdeki bazı fırınları tefti. et- nıa rıı.:ı rnf}arını k:~rşılamak üzı•re DH ga PdiL :ni\·eceği h:ıkJ....L1Kl~5 ~:~·ı\ı;~ı,\. ~ı- Jarağıııa inan .. Adımıı; ı oıi<ı aöre :ı 
tiyle So\'yetlcr, görüşlerini kısa bir l ımılmasına m~nı . . olmaktır. ~.is.~ir. Belediye zabıta ba~ fi~1iı·i Cle ~ılı lnıdce.s!~e tn?:sısat ~~nulınas.ı ~ak- zn. ı avuk<~t n. Ziya Gfü1düzÜn iz:tha- Bu :..;rı~. bıkını teh did eden bi r geı 
şekilde nC.:jt•etmişrerdir. Buna göre, Yard~~ P~0~51 • • • • ... . bulun fırınlnr.ı ko~ürol ve pı~~m. olmı- kında ~lah 1.! 1.}:,• H:!k~.letın!n ta~~~m o- tmd: ıı :;onra H. Ekrem Oran tekrnr kızın . r•ıhud da kocasrna kendi kırıt 
sulhun korunma~ı için A lman kU\'· Ameıı~.ad.ı ) aı dım. pı OJesı. nn~z~ı- ran ekmekl<>rı müsadere etmışt:r. Bu I kunf!lu> budc~ cncume.n~ııe h,ı\ ~ıle e- izahat rermi~. biidce cm·ümPninin tini •uılntmak istin•n bir k :td111111 .:I" 
\'etlerinin Bulgari.tan a girmesini ka- k~r~ cclılırkcn .Amerıkan mıllctınııı fırıncılara ayrıcn ceza \'erilmi!;tir. Vu- d!lmıştır. ~amızlıklar ıçın yulnt. t.a~- vergi tahakkuk isl ~d icin mnrkezcl~ deği ldir. Onu ben'. avaklarınmı ııltJ 
rarluştıran Bulgarhükümetiııin :\Ios- h.ıssıyntJ da -arılı ~!arak anl~ı:ılıyor. kunll iiç defa t~kerriir ecleıı fırın be- ~satı \e .F,~rcfpı~şa ha:-;tah.anes: ıçın wni teskiliit \'Ücn'cle geÜreceği~i ye dandU\dum.Eskiden.aldığım •e heıı 
kova elçh;ini Sovyet Hariciye komi- (., e len hj ab.e;lerc. gore Amerıkalılar. k·din'.•c k:ıpatılacaktır. ıa~. U.•ıı\·ı.r~ teshın ve .rmıaleoe . mas- bir knıl~·o hazırlıv·ıc·ığ111ı sfö·lemi~ tnh s:ığfanı' duran arnkknbılarım · kull~ 

... 'k ,, J • f k 
1 

,·aralı ngılızlcrın hayatmı kurtar- ı·aflarıııa ılaveteıı tahsısat :mınakn- ·ı ı 1 ·' ' · · ·' ' · · · · .' .. ıın ·er muavmı ·avu etmış, a at Bu - k . . k l' k l· . . kt 1 .· 1 . b 1 1 . D ·r·. d . • : sı <ar arın :u·ttırılmns-ı ile vergi talı- ra mng:ızalarınm vıhınlerının o 1~ 
gar hato hareketinin doğruluğuna mn \, ıc;ı n eln< 1 kan1 ar~ılıtı 'eı me .. e NA s 1 L o· LD u- he.~ı ".'1 

Jll oç unmk.~ış, egKıı lmenk~l ~ ı~~- .:ilatınrn artacağını beyan ctm ıı:;tir den geçPrken bana hunları sövlü,·ot'. 
'-'. . ·~tı b' 

1
.-..... ~ k d·-· \' e ı.ıuıı ara ın:Lr:ı ngı ere.re gon- ı~esıncıe am o\· Ye ~er ·(ıv"'nun 1, ıcı·- ·:~. · · · ..,o-.:.} c er ır ıgı nın ışwra etme ıgı-

1 
.
1 

kt 
1
. p d .. t . k. b. I t' .1 . h k. k 1 k' . t • .. eu ıg memurlarmclrtn da bah~ı:!<lılmı-: eh .. 

ıı i lıildirmiştir. Bulgarların kanaati ' erı ıne · cc ır. , u :ı go. eı'lyoı· 1' Urla knzasımıı ·r~ke mahallesinde ıı· e.ş ırı mt~ı a · lfü a · ı ıc are encu- ı m~t iC<>d" es:ımi ta~·inti suretiyle~ he~aı;; 
t 

. 
1 

k ~ ti 1 . h k İngilterenin zafC'rini valnız ı\mpı·i- t H · - 1 .,., 1 IT 1. nwnı mazbatası. bazı nıLinnkaş:ılıo·a kal'·ı nl·. b· t . 1 .. , .. ,.. 1 .. ·I k· 
cı·sıııe o ar•ı ı..ıO\'Ye er, uu nre e- J:.a.\·ı ı'cl.·ıı·e cd"'ı'leı· dc·;;.1" •• Am"rı·k,·tll ı~ uran aşım og u ,,., yaşııı< a anıcı 1 1 . t . r b 1 .ız .ı ası ıuıll. ııı sumu '1' e 1 

tin sulhu korumavıp lı il ~ki.ı ı~)alkan- · "' " " Üz. Uda civarınıl:ı hiı· hendek ı'ciııcle ~l' >l' )iY<' \'ernııslir . .Ne.ticede ll hu - ı 1 l' I · t' · ' ·- · ,· ' -.,, .. ~ 1 lk 1 . .. kt d' t 1 . l . 1 h • t' . k 1 nı ec ı nııR ıı·. 
!arda harp sahasımn genişlemesine ıa ·ı c 11 JsLemc · e U'. fi!ii lınlıınnrnştuı·. \Tiicudünde hic bir ~t:s a e,·,·e ~mırc 0 ı<i~krı> e~· <:\111 ~!1 t.~a- 1 ) fe<'li ·. Cuma giinii ~:tal 14 de toıı-
:-:.ebeb olacağı miitalea,:;ındadtı-Jar VC - ynra. UE.l'C izi yoktur. ölümün celıebi ; 1' \ ermesı Jnll\'<l 1 goru.mU:-i ur. !anncaktır 
Bulgari tan da bu harbe 8lirüklenc- ZAVAlll ÇOCUK hat-kında tahk'knt yapılmaktadır. FaJdrılı nebat \e tohumlar icin biid- ' ' · 
cektir. Binaenaleyh Sovye'tlcr, bu se- Cl'cle 10.000 lira kabul edilme.si hak - ----------~-·-
lıeble Bulgarist:ına bir yaı•dımcla bu- Tircd~ Kaplan kö)·ünde oturan Sa- kında 'Zıraat encümeni mazbata!;ı biid- Pamuk • 
ltııımı.racaktır. Sovyet h ükumetini. lih kızı ~kiz yaşında F atma Uysal, 1 * {;(' eııciımcniııl' o.:"''kedilmiş, kadrodaki 
böyle bir tebliğ ncşretmeğe scvkeden evde dnarda a ıh duran çifte tüfeği- ı K H b } zirnal mücad"ll• nıemurları unvanınııı 
sebeb de tebliğde izah edilmektedir. nin yer düşerek ateş a}masiyJe \'ÜCU- ısa a er er zi rııat muallimi olarak değiştiriJme:-;İ 
Bulgar gazetelerinin, bu işgal hak- dünün m uhtelif yerlerinden ağu· ı:;u- -,=w -r =,.. 1 hnkkrndaki teklif de uzun boylu mli-

Bu sene daha faz)a 
ekilecek 

rette .)·aralanm•s ve tedavi için İzmir nak"""i n ol t B · kınclaki :jnyialnrıt dair görüşleri do ..., • ... ~ .. ,ır, ) nçmış ır. azı aza, czı-
tashih edilmektedir. )femlekct hastahanesine getirilmiştir. · * Sıva:-; mebu. u n. i\Iitat Şiikrü r:ıat mu;ıllimi -. demekle bunfal'a fazla Hu sene pamuk ~kimi islerirıe cie\•-

Hu neşriynLın sebebi mal(ımdur. Uleda 't' Toprnk mahsulleri ofisi lz-.' harcırah verilmesi icap edeceğini :..;Öy- lctçe daha biiyiik biı· ehemrniy~t ''cril-
Hulgar halkının Sovyctlere ve alelu- mir :ube ·i mildürii B. Cevad Demren !emiş, bir kısmı da <ık:;i mütalcaclıı bıı- me.ktedir. 
mum Ru !ara sempati.si malumdur. L t:ınbuldan .• \!ani..ıa Örnek çifdFri luıımuştur. N"ticede mazbatamn. biid- Seyhan bölgesinde pamuk miistaJı-
Almnıı askerleı-inin, Bulgaıistana mlidilrii B. Vamık Kemal .:.'ıfani•;ad;n cca encümenine sevki ve onula tetkık silleı-inc ilk partidt~ li>O ton akala pa-
Kit·mesi bıı:tı cııd il}eler uyandırmış- ı;ehrimizc gelmi~. l\Iardin mebusu B. edilerek bir karaı· ulııım:ı:,;ı kararla~- mıık tohumu tc\'Zİ (!flilecektir. Bu su-
tır. Binaenaleyh hu gazete ler, Almnn BUGONKO PROGRAM Ali Rıza Le,·cııt Aydına gitmi~lerclir. tırılmışlır. ı·t!tl: Çukurov~ı mıntakası da akala pu-
or<lusuııun, Sovyet hükum etinin tas- 8,00 program. 8,0:1 ajan:-; haberle- * Son ay zaı·fmda yerleıe tilkü- !ı:ı~ he:mhı kal'i nıazl>atasımıı mü- mugu mıntakaıu haline getirilecek, 
,.;biylc fltılgnıistnna girdiğini yaza-' ı·i, 8, 18 nıü7.ik : Hafif program (pi.), ren o~l ki"i. sok:tklara su cWken 22 zakeı·esirıc geçilince c\'\·ela ınnzb<..tn o- Klevland pamuğu cinsi k;ıldırılacak·· 
rnk <>ndioieleri bcıtaraf etmeğ" çalış- 8,45/ 9,00 ev kadını _ yemek Jic;te~i. J\ışi. hafta tatili · kaııununıı aykırı kunıııuştur. Ilundn lzmiı· muhasebei tır. 

• • ' 311 
nir nıerk~p . tam kahvehanenin 111 

ııı· gcliıı<·(\ kuy!'lığunu kaldırıp hm'1 

mı uzatarak biitüıı ~i<l cleti ile anırf11. 
ğ'a başladı .. Gelen geç.en. <>~eğin 
ne gülilyor<lu. 

}\il 

Sahibi. etrafına baktı : •• ot 
- N(• gliliiyorsıınuz -d~li· ]{tı lt~ 

nin içinden arpa kokusu geliyor. 
zirnki claynnamndı. 

SAP.4.\' 
---x:------

Lik maçlarınıJJ 
neticesi 

Diiıt akşam bölge mer~ezindı' 1~: 
lanan lik hev'çti 19·10-1941 me-:ı:ı 
miisahakalar~nın hakem ra.porlıı~. 
tetkik ctmis ve biri nci takımlarır. t· mısl:ınhr. gsas..'n AlmanlaMn, Sov-112 .. 30 program, 12 .:13 müzik: Saz c:>er- hareket eden 83, attıkları :nal~ara husu.siye tcşkilfıtının iyi çalışmnınası Ziraat vckfdeti. Ameı·ika:ıa yeniden 

yetlerin lasvibirlı: Uulgmistnna gir- ıeri, l 2,50 a.inns ha~rleri, 13,05 mii- etiket ko) mıyan 62, pazarlık::.ız !;a- yıiziinden \'ergiler tahsilatınm fcvkn- :100 bıne pamuk tohumu eken makin~ 
diğİııi söylemeleri, yalmz Bulgarla- 1.ik: Hafif şarkılnr, 13,05 müzik: H a- lış kanununa aykırı hareket eılen !). !ilde az ni:.ıbetlere Laliğ olduğu. kaza- ı~marlnmıştır. Buıılar111 büyük hir kıs- nifiııi yapmıştır. Vaziyet şudul' ; ıt 
ra mah,u~ değildir .• \Incar raclyostı tif şarkılar, 13,20/ 14.00 müzik : Rad- B..:I diye nizamlarına ay km harekcL lnrdu ise iyi çalışmn :-:ayesinde bu ııis- mı l~ge IJölgesincleki müsta.h:-ıillerc 1 inci Altar 27 puan, 2 incı A 1ı 
da Sovyet ve Almanlar nra mda bir ro salon orkestrası ( \ 'iolonist _ -ecip edt•n :180. evlerini kontratsız !:irayn ı betin 60-6:> e yükseltildiği bildiri!mPk tevzi olıınncaktır. norclu 25 puan, 3 ündi Göztepc ~2 ,~ 
anla madan sonra Almnn ordusunun .\,.kın id:ıre.:;inde) , 18.00 pro~ram. Yeren l 07, ev ve dükkanını tt>zke:-e- tc ve merk('z teskiliitının cleğişth·ilnıe- an, t üncii Ateş .19 p uan, 5 incı ~ ı• 
Hulgaristnna girdiğini bildiımi.5tiı'. l l8,0::~miizik:Odamusikisi (pl.l, 18,31) siz tamir ettiren 9 kisi muht•lif ce- si zaru reti ileri sürülmekte idi. ~tali- v1•ıaAyett t

1 

ı t ı t 1 
• ı l 1 1 . d 1·1 e şıyakn l4 ıman, 6 mcı Demir!=:J>O 

Anla ılıyor ki, Almanlar: • ovletlcr 

1 

ıconuşmn ( D ış politika hfüliscl<'ri), zcı ara çarp ıı·ı mış ır. renııı myH muamc e erı cvre<.:ı me-
b i ı•liğiyle :mlaı.ıaı·ak hareket ettiğine 18.45 crıcuk sııati , 19,15 çocuklar için ;_; ki:;i, flt-lccliy-cdı•ıı mi.isaııdesiz lıa- diği icin Tirede hiııa \'e buhran \'Crg!- Kükürt Göztaş ·nf puun. 
cliinyllyı iııandırmağa çalışmısbrdıı'. musiki. 19,:10 njaııs haberleri, 19,4!'i r:ıku iıı a ettirdiğ'intlen 40 lira para lnri -;nlJıka tahakkukatında diğer. knzn- ' 

1 1 ıyacı i 
Fa kut SoYyctler, Almanyanm hare- müıik: (~it programı (kııclrn ~esle- c~7.asıııa çarptırılmış. mUsande~iz l:mı n·ız:ıl'aıı cliişUklük huluncluğun<lan Geçen sene göztası ve kükllrt ih ti- Maluller şehit yetimle! 
kelini tasvip etmediklerini neşro'tı-' ri). 20,1~ rndyo gazetesi. 20,ifi mii- lınrnkaları da yıktmlınıstır. ı:; <'Y me. ull c ı•iniıı aranması isteıım<'kk, ~·ncı111 knrşılı.racak tedbirlerin vaktiıı-ı ' el rııın tebliğle açıkça göstermektedir. j 7.ik: Radyo f.ıt-ııl heyeti. 21,lO konus- tehlikeli vaziyette göriildüğündı>n idarei hususiyeniıı nz tnhsil:1t ynpması de ıılı11!11amnsı yiiziindeıı hrığlnııın yoklamaları başla J ., 

So\'yetler, ._imdiY.e kadaı bu der e- nrn, 21.25 müzik : Karışık oyun hava- yıktııllmıs ve bir .ay içinclP 2mJ kilo ~· üzilııdcıı muhtelif c;eneler biiılc~lerin- mul~tclıf hııstalıklardnıı kurunmadığıl /wıil' (llıkcrUT.· ~ube~i ·iıı"J;cır 
ce açı k bir teb l iğ neşretmcmişlerdiı'. ları , 21,41) .riyaset icumhu r bandosu kaçak et müsadere olunmuştur. deıı. 7~7938 lira borç tahakkuk etliği m:ılllmduı·. ' 1 ' • 
llununln beraber Sovyetlt~rin umu- (Şef: İhsan Künçer), 22,30 a jans ha- Vilfı~<>t, bliliin lrnzıılara ve ıılaka- c cıı : t11P 1!~İ. i~·a ·etlerinde her. ~angi bir ele- lx>rle ri, 22,4-0 m üzik: Cazbaııd (pl. ) . Tayyare sı·nemas· 1 Tel. 3646 d:ırlara bir tamim göndererek geçen İzmi r yerli ~ubesinde kayıdll -o~ ı.~ı ıklık beklenmemelıdır. 23,25/ 28,30 yannk i program ve ka- seneki vazi)1 'di hatırlatmış, bu sene Jfı llerle sehh yet imle rinin 941 yıl\~~ 

Atina müzakereleri: _ panış. Gençlik _ G üzellik kraliçesi ALTIN SESLi bağlara zamanında göztaşı Ye ki.lkiirt l amalarına ı mar t 941 tarilı 1 1' ıı ... D E N N A D u R s· ı· N'ı·n atıluLilmesi için kazalarda ve mcrckcz- martın sonuna kadar clevam ctnıt' r de ne kndtır 1<iiklirt ve göztaşına ihti-
ILAHI BiR GÜZELLiK ynç buhımluğunu. mah allerin<leki zere başlanılnu~tu'. ,·e· 

H E D Y L A M A R R • 1940. 1941 Sinem a mevsimi için çevirdiği miktar ile izmirdt~n gönderilmesi h1· Bu müddet zarfında me\·cud , ııP 
120 Milyon Amerikalının en çok Miendiii artist I L K A ş K I zım gelıı>n miktarm te~bitiııi bildirmiş, kalnr iyle birl ik ' yoklamalarını S p E N C E R T R A C y acole malfımat istcmiştDir. fi k tıkrmalaraı ilaıı tolunur. 

Senenin en kuvveU:, en büyük Atk ve süzellik filıni Lüks, ihtişam, şarkı ve m üz.:k fi lm inin ilk gösterilmefİ 

Bu KADIN BENiMDiR Büyük•••fİG~j;'"Sô~aresi 
T 0 R K C E S Ö Z L 0 AYRICA - RENKLİ MİKİ ve REVÜLER 

Emaalsiz harikalar taheseri, Yarın aktam .aat 9.30 da 

ELH AMRA Sinemasında-- L Bugün halk günüdür son olarak 1 
................................................ Verdi ve aşkları ile KiM ÖLECEK ...... 

Sayın lzınir Halkına ilk olarak takdim edilecektir. ...,, KiM DÖNECEK 11 

DlKKAT: Localann lütfen evvelden karattırılmuı. 
1 1 

Dost ve Müttefik ln1rilteYe Hariciye Nazırı 
EKSELANS ANTONI EDEN 

ile imparatorluk Genelkurmay Başkanı 
GENERAL SIR JOHN DILL 

ve maiyetlerin/ n Adana ve Anlmraya gelişleri, yapılan muaszaıfl ıt 
karşılama töreni, tekmil tef erruutiyle bugün matinelerden iti~ 

E L H A M R A. SINEMASIJNDft_ 
Programla:oına ilave olarak assuınlme.Ktedir. 

( il 
ay, 

• de" 
ııa 

liy 

di 

( 

l.r 



S MART 1941 ÇARŞAMBA ( ANADOLU ) 

Son Alman hareketi Güzel bir eğlence Yanan gazete~rinin Asker1aı' Vaziyet 
W&ftlıJC.. • t k d 8 mart Cumartesi günü akşamı Sa-
3-r-B~ nefnya ( BAŞTA~AF11 NCI SAHiFEDE) &Jf l l lD a karya mektebi himaye hey'eti menfaa.: 

( llAşTARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) tur. ( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) tine lzmirpalas salonlarında çok gü-
'Ynen yazmaktadırlar: Diğer taraftan bunlar Httlikidikra . , . , .· . . . zel bir mevsim eğlencesi verilecektir. 

•Nihai zafere ?timn~ız ~amdır. E- yarım adasını değil, ancak garbi . ~a). ~ıs ga~etesı, ~denın. Atına s~- Bu mevzudu bir çok büyük hazır-
den ve general Dıll delaletıyle bu ka- Traky:wı işgal için kolaylaştırıcı mev. Jahd~1•1;:n de .sem~~J\ ol~ca.!fıır..ı ~bep !ıklar rapılmış, sürprizler hazırlan
!1;&ati İngiliz milletine izhar etmek is- kilerdir·. Rodop dağlarının mildafaa~ı ve k b 1 e~ ~evcu 

1
u udn ~gtnu laza- mıştır. Sabaha kadar tatbik edilmek 

"fen.ıs.> bile Selaııik mınL'\kasını tutmakta Al- ra u 1!·'~ 1 zaman ar a en ve ge- üzere milkemmel biı· eğlence programı 
Atina 4 (A.A.) - Atina ajunsı bil- nJ . . ..him bir tehlike teşkil neral Dıllın . orta şarkta bulun~ları- vardır. 

diriyor.' mta katr dı~~n mu nın çok yerınde olduğunu, çilnkü Al- - - ------------
. e me e ıı · k ti · · B lk d 

Edenin At1naya muvasalatı şerefi- Ellerindeki zırhlı birliklerin de kul- man ~v~; Aehımn ~ d~~' Y_~rım a : · lzmir Sulh Hukuk Mahkemesin-
~ Yunan gazeteleri, İngiltereyi Ede- lnmlmasiyle Selaniğin işgalini kol ar- 81-!lın . a ~a ına gı~ ı .eı 1 sıra a den: ( 836) 
llın şahsında selamlamakta ve Edenin, laşlıracak en mühim nokta Vardar- milttefıklerın ~~hayatı se~plerle Ba!- SATIŞ il.ANI 
>'llnız bir sıfatının bile, hararetli bir dır. Halıuki, bu noktanın kullanılma- ~~~la~'da tedbir almaları la?-~m g~~dl- Pakize ve Mt!hmet karısı Zcyne-
:u~bbet havası yaratmağa kafi gel- ,11 Yugoı;lavyanın mihvere iltihakiyle gını J1 azmaktadBırl.kGn1zete d1ı.>or ~ 1.d. bin şayian mutasarrıf- oldukları lz-
1tini yazmaktadırlar. m'ümkün olabilir ve Yugoslavya kuv- w. •A manya, a an arı e ~ geçıı 1

• - mir<l'e Eşref paşa 3 üncü Sultaniye 
Messaje D'Aten gazetesi, Edenin vetleriııi eritmedikçe, bu mevkiiıı kul- gı.ııde.n , Yugos.lavy~, Yunanıstırn ve~a maha llesi Muhtar Mlimin sokağında 

~ ıııfatından bahsederken onun, İngi- !anılma ·ı ela imkAnsızdır. Tilrkıye ale.rhınc l.ıır harek:-tte ~ulu~: kain 28 No. lu h ane mahkemece ve-
lıı rniHetine has bütiln sıfatları nefsin- : • mas.ı muhtemeldir. Alman~ a. hıç b! ı r ilen izaleyi şuyu kararma istinaden 
de ~metmiş olduğunu yazmakta ve im Almanlar son haftalık tebliğleri n- vakıt Y_ug_oslavyada muhabbet temın 25-3-941 Sah gilnil saat 15 de İzmir 
llaratorluk kµvvetlıerinin gayeye \'ar- de biri 9 bin, diğerleri 20 bin ve 10 edem~mıştır. . . . . . . _. Sulh Hukuk mahkemesinde satışı ya-
1'ıak i~itı gerihniş bir kudreti, İngiliz 'Jin tonluk üç vapur batırdıklannı bil- Yugos~~v !'lılletı, hıç hır \akıt e~~- pılacaktır. Bu artırmada tahmin olu
~ırı kadar hiç bir şeyin temsil ede- dirmişlerdir. Bu rakamlar, geçenlerde l~~ek degıldır. ~ugoslav ordusu, el~- nan bedel 350 lil'anın yüzde yetmiş 
:1Y~eğini, Edenin başlıca iki fazile- büvük rakamlara göre dikkati çekmek. rust ve cesur bır ordudur. Yug~sla\; beşi verildiği takdirde talibine iha
ıı...,sahip olduğunu, bunlann da mfica- teclir. Diğer taraftan, bini ~rce Kana- r~ıun, Bulgar ~ududundan )'apı :c~ lesi yapılacaktır. Aksi takdirde satış 
~ilik ve basiretten ibaret bulundu- dalı Atlantiği ~çerek İngiltere\·<! var- bı~ .mukavemetı karşılıyacagı ta mın on gün daha uzatılarak ikinci artır
flınu yazmaktadır. mıstır. Görülilyor ki, Almanla;ın ilan edılı~·or: mMı 4-4-941 Cuma günü saat 15 de 

Ayni gazete Edenin, dümen üzerin- .. ttikleri hava ~e deniz muharebeleri . ~il.rkıye .. dava~ı da Yunan ?av.a~ı Yine dairemizde yapılacak'tır. Daha 
de eli titremeven Çö'rçilin dinamizmi- ı· I· , ı . lttı gıbıdır. Mustevlıler tarafından ındırı- fazla mahimat almak istivenler dai-
ır . . · . - ' 0 a) 0 mı) aca r. ı k d· bele· Til :k' · masun hıra- · · • ın hır tımsalı o1dugunu kaydetmek- Diğer t.arafhırı , Alman havacıları, ece .ır.. ! • r ı~eyı . . 1 remızın 940-1498 No. lu do.:ya~ına 
~ir. , kısa bir tevakkuf tan sonra Maltaya ta kamaz .. Turkıye, tedbırlenm aımakt~t- milracaatlan lüzumu ilan olunur. 

Yunan gazeteleri İngiltereve min- 1 !d n baslsımışlardır dır. Hıtler, darbe vurmağa kalkıştıgı 
!.'ettarhk hislerinde~ bahsetmekte ve ~~~ı:n~~~ı~ky;;fa f>Maltay~ İtalyan a\•~ t~kdir:<I~ karşısında mü~~iklerin ted-
\r11nan milleti namına Edeni "elamh- ::ılarının himaye~hıde hilcnm etmiş. b!rlerım. bulacaktır. tnıpl~z kuv!etle- A L S A N C A K 
)'an Elefteron Vima gazetesi. mazide bilhassa limanı ve bura<laki yaralı ln- r~le domın~on kuvv.etlerının şa~kı Af
;e şimdi İngili~lerin, Yunaniı-ıtan i~iıı l{iliz tay~'are gemh~ini hcdPf tutmuş- ~ıkatryı l~mız~melelrı ve bu mmta;an ır-
lJ>tıkları milhım yardım ve f edakar- lardı. on o unü e e Aa !11ası za~a~~ıı a o 

lataa)'onu kartıaında yeni ac;ılau 

lı\lardan bahsey1emektedir. Uğradıkları ağır zayiata rağmen, ge. muş~ur ve bu .h~dıse, çok bil) uk mem- EGE le Proi):a. Ak~opol~s ve diğc!:' gazete- mi, em~iyetle İsk.enderiyeyc gitmiştir. nunıyet vermı~ır. 
l', İngıltere ıle müşterek n:ucadeleye Müteakıben tayyare meydanlan he- ı• .... ------------.ıll 

llılitevazi surette kollarını atan Yu- def tutulmuş Ye bu defa gene a,•cı hi- Bors a 
~nistanı~ bu h~d.iseden ~urur durdu. mnye.<;inde 88 "e 87 Yunker~ pike tay-

hususi Hastahanesi 
SahilN: DOKTOR OPERA TÖR 

lla n~ı, lngılteı:e ıçın ?ldugu. kadar Yu- fareleri kullanılmış, fakat eı:ıagh ne- 1 (JztfMı , 1
', 

1_.nıstanın, dığer mılletlerın haklnrı ticeler alınamamıı,tır. 
AD1L BiR 

K. S. K. S. "<1n de mücadele devam ettiğini ynz- Bundan sonr:ı hücumların şiddeti a. 
lrıakta ve başvekil Korizi~in deniz a- zalnnş. fakat bilahare, Sicilya ve Mal- Çuval 
~ı. ,!'lemleket v~ millet!~~~ hit:ıhen söy l ta ii7A?rinde karsılikh gece taarr.n?-ları
te ~gi nutuktakı ~on sozu kaydetmek-

1 

ııa baslanmıştır. Alır.anlar b!lahnre 
dir: tekrar giindüz taarruzuna g~mişler-

42 uzum Ta. 
10 F. Solari 

21 
29 

35 
29 

-.. Yeneceğiz. ı dir. 
Gazete şöyl~ d~me~t.edir: Fakat ilk, gündüz taarrı;zlan ile bu 52 

b «Yunan m~Betı, Eden ve . ?"eneral 
1 
son taarruzlar arasında fark vardır. 2366-06 1,2 

da illin Yunanıstanın zafer ıtımarlm.- Tahminimizce, bu son haı :-ketler , son , 
•~ n sarsılmadığını görerek Yun:mis- derece yüksekten ve kuvvetli a\' iilola- ! 236653 1,2 
"'lldan anılmalannı isti) oruz... rı ile yapılmaktadır. Her !'l~ye rağmen No. 

Almaolnr muvaffak olamamışl:\rdır 

8efl'1Jet de/daraBgonu l vı> bu ~·:ıziyet, Ağustos ve Ey~Ql. ayl~-
rındakı Alman muvaffakı,) <>tsızlıklerı

( L\şTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) ni hatırlatmaktadır. Bugill~e kadar o-
1:ondra gazetelerinin birinci öahifele- l~ıı hava rn~har~be!.eri !~g~~iz.lerin ta
l'ınde büvilk başlıklar altında neşro- hm ve. terbıy~. ilstunlUğilnu ısbat et-
lıuı k ·d n... ı· M ·1' 1 1 - mektedır. 1ngılızler, acled ııok!\anlığını 

hla ta ır. ~Y ı • e) ın >a~ ıgı bu ~uretle telafi etmektedir. 
~yetler, Bulgarları takbih edlyor• . 

~.li Heraldın başlığı !~ovretler, .Bt~ I- ltalyan resmi teb \iğ i 
11..~!s:anı aznı lıyorJ> , 'Nı~ uz Kronıklın t 

1 
,, . h 1 4 (A " ) 

~ M k B 1 . t d' talnH a uır ma a. ..~. , -
~ . c ~ .ova, u g~ruı an~. ı~·oı· hal~ an· umumi karargahının 270 nu-

. Hareketinız ~ulh lehınde degıldıu, m:ıı alı resmi tebliği: 
~Yli Ekspresin başlığı • Bulgar hare- Yunan cephesinde uomlı:ırcl ıman t:e-
etini, Stalin takbih ediyor• dur. 'jekküllerimiz düşmanın ü:ı1lerini . tt. ... 

Gazeteler, başmakalelerini. Sovye~ clafüi ~evıilerini lıombarrlıman ~~-
dek1a tahs· t kt f mişlerdır. Ha\•a çnrpışmaların4"t uc 
icat rasyo.nuna ıs e memP ~· .a- dilsman tayyare. : clüşlirülmilştiir. İki 
hu ha~rı ~eşrederk~n umumıyetı :_: tay~ aremiz. üslerine dönınomi~lf'rclir. 
'-r d_e~laras~ onuı:ı A~ r~pa~ın'. cenulıı Şimali Afrikacla bir Alman kıtnsı. 
ili ;.ısın~~kı vaz.ı!.et.ın ınkışatına ye- düşman zırhlı tesekkiilleriyl2 çm·ın~-

ır ~ıdış verdıgını ya;m:ıktadı,r. mıs, bu kuvvetleri kaçırımık bir mik-
~yh Te~graf gazet~sı ~ıyor kı. : . tar esir ve harp mal1.emesi almıı:;tır .. 

~ ~ deklarasyon, Til~kı~:ed~ 51miılı Çerabupta hiicuma geçen dili~nı:lıı, 
iti rk~ hu~udunuıı emnıyetı h:ıkk~nd~ kıtalarımızın t ~!imin i istemiş~ d0 

td'::1ım hır reassurans olarak tclakkı miidafiler garnizotıdan top at"l'liyle ce-
eeıektir. vap vermişlerdir. ' 

Ya Bu a:a~t~, Alman kıtaları .R0!11~~~ Şarki Afrikada Gondar mınbtkası-
ı. Ya gırdığı zaman Sovyetleı bırhgı nın garbında dfü~manın hir hücumu 
rafından böyle bir deklarasy,>n ya- tarrledilmiştir. · \ 

~ınamış olduğunu da kaydeylf'mek- J>iğer cephelerde topçu ve müfreze 

T
ir.. . . . . faaliyeti olmuştur. 
aymıs gazetesı dı~r kı: 

7 
8 
9 

10 
11 

ZAH&REr 

24 ton susam 
l:i ton ll. darı 

16 50 
20 50 
25 
32 Hu ıubeye aid haıtalar kaHI te mi· 
Yok tehaaaaalan tarafından teda•l edilir. 

K. s. K. s. Müessesede her zaJDan 
2
: ;~ doktor bulunur. Tel 2918 

SÜMERBANK 
" Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Milessnesi 
Kayseri Bez Fabrikası 
Yatac:ık yerleri \C elbiseleıi fabrik:ımızn ait olmak üzere 35 lira 

iicrdk> 9 itfai~e eri alınacaktır. 
İtfaiye işl<ırincle çalı~ıiuş -40 . 50 y:ı~larında taliplerin en geç 

10 3, 941 tnrih ine kadar iyi huy kağıdı, bonser\'İs, nüfu · cüzdanı 
ve sıhhat rapoı-u ile Sümer Jl:rnk Kay. eri P~z Fabrikasına tabr!ren 
müracaatl:ırı. 

Bayındır nüfus memurluğun
dan: . Bu deklira!l)·on, Sovyetler birliği

nın, Bulgaristan hidiseleti Karşısın
~ki hattı hareketi hakkında ~irinci 

ZABIT ADA n 3 S ' C 9 C'S 9 • Bıyıklar l\la. 186 il. Ali oğlu Ahmrd Demfr Örenin ·oyadı -Çd-r•bioğlu-
Kardetini yaralamıt : :.!arak tashih ecllldiği Bayındır mahkemei ~ısliyesinin 8-2-941 ta. \'~ 71 

"reti teşkil etmektedir. Çeşmede Alaçatı nahiyesinde Ali '35 sayılı Hamiyle aııl~ılmıştır. İliuı olunur. 834 
oğlu Hüseyin Çiftçi, ödünç üç tene-! 

Amerikatla akisler ~~ft~r:rk~~e~~~t~n::~n~a~:~a~~~~, Vilavet daimi encümeninden: 
( BA$TARAFI ı NCI SAHiFEDE ) ı·etiyle yaralamış ve tutularak Adli- İzmir - Kemalpaşa yolunun 3-t OSG-3+ 736 kilon;ıetreleri arasındaki 

.Maamafih ivi haber alan menba- yeye verilmiştir. (700) metr:elik şosa tamirat ve inşaatı (3453) lira (2) kunış keşif bed~li 
' lar, Almanlar,· egwer Yunanistana Kız kaçırma : h 11 d M h iizerinden 5-3-941 tarihinden 3-4-941 brihine kadar bir ay müddetle pa-

Urlada Yenice ma a e~in e e - • 
«loiru bir ileri harekette bulunurlar. med oğlu Hüseyin Yekta, Nazmi kı- zarlığa çıkarılmıştır. 
'a Moskovaıiın milsbet bir tarzda zı 15 ~·aşında Faizeyi kaçırmış \"e tu. İs*klileriıı şerniti anlamak üz.ere her giin vilayet daimi encüm:mi ka-
~lldabale ed eceğinden şüp.rc eyle- tulmuştur. !emine nıiiracaatları ve pazarlığa iştirak için d:e 3-4-941 perşembe günü 
llltltteaır. * Kahramanlarda Tahir oğlu ls- saat 11 de yüzde 7,5 teminat makbuzlariyle birlikte encümende hazır bu-

LondN, 4 (A.A.) - Röyter ajan- mail; Hamid kızı 16 yaşında Binna- lunmaları ilin olunur. 5 13 21 28 849 
il\ blldlrfyor: • zı ka~ırmış ve tutulmuştur. ~"1 ........................ ,, .. 11111100111111, 1111u 1 .......... , 11, 11111111111111111111 .... , .. ,,,,.. ......... . 

lnı'illz Hariciye nazırının, Anka- Hıraaahklar : A • : 

~t~~~fi~~k~ei~a~e~~~trs~~;~;~e;h~~~= M~~sa:: l~:7ag:f~~i;ır::v~~~ zmir leoasım Amirliği lldnlar~ 
tt'i:veti halz olmuştur. Zira tebliğ, den 2 sandalye ve 1 demir masa çal- • ••••.•••.•• _ ........... _ ..................................... ....... _ .......................... -
~ikan şartJannın ve Türkiye He İn- dıklarmdan yak&lanmışla!•dır. lzni r Levazım Amirliti Satın Alma Komiayonunc:lan: 
tilt.erenin karşıhkh menfaatlerinin * T uran mevkiinde Hayda .. ve Ze- 1 - Üç adet anbar yaptırılacaktır. Pazarlıkla ekıdltnıesi Cuma gü. 
lcıdkik edildittnl fftı; lh surett~ bildir- ki, B. Muammerin evinden• bir mik- nü saat 14.30 da Tophanede t~taıılml Lcrnzım Amirliği satın 
"1ektedir. tar e: şya ve bir fotoğraf makinesi çal- ~ilma komisyonunda yapılacaktır . 
. Boiazlara mayln dökülmesi, Törk dıklarmdan tutulmuşlardır. 2 Hepsinin tahmin bedeli :-175:16 lira 96 kuruş il~ teminatı 2!;q5 
~~unun Çanakkaleye muvasalatı, Eve taarTUzlar: 16ra 27 kuruftur. 
•Qrkiye hilldimıetl tarafından her Bozyakada 16 )·aşında Sabahat, 3 - Keşff ve şartnamesi kom~·onda görülQr., 
~~rlu ihtimale karşı hazırlıkları in- Salih ve Rec:ep karısı Mukaddes: 4 - lsteklilterin kanuni vesikalariyle belli sa14tt~ komiı1yona ıet-
l.._f ettirmek iein alınan iki tedbir- kavga ederek birbirinin evine taa~ meleri. · 
"'"· Ttıı1dye, bilha888 tehlike, daha ruz etmişlerdir. lsmı·r tevazun Amirllii Satın Atma Komiayon"ndan ı 
l'
1
t1un bir hal aldtkt;m sonra gafil <av- Kemerde Cengaver sokağında Ah- 1 - Sirkeci i.8tA-yonundu elli l}in ton eŞYfl tflhmil ve t~hli) ~ etth•i-
tnrnıyaeaktır. met oğlu Hasan; sarhoşluk saikasiy- lecekt\r. Pazarlıkla ek!Htmem 7-~art-9.U Cmn~ günü ıKa~ 

---x le Hüseyin kızı Nadirenin evine ta- 14 de Tophanede lstanbul levazım amirliği Si\tıo 1"lhlfl komis-

'lllyET MECL .. ISLEftlllDE arruz etmiştir. Suçhılar tutulmuşlar_ yonunda rapılaCf!ktır. • 
n dır. 2 - Tahmin bedeli -18000. lira olup ilk t~minHtı -l350- tiı•Mlır, 

Aln. 4 (A.A.) - vnay.n umumt Suç isnadı : a - Şartnam~si komisyonda görülür. · 
~1aj, 1941 btıdoesini 220,000 lira o- Çorak kapıda Kırım sokağında Os- 4 - lstgklilerip \ltwlli seatte kQm~ one, Jplmelpri, , 
~l'ak tabtt ıetmittir. 57000 lira nafıa, l\lfill oğlu Ali; İb?'ahim kızı 25 yaşın- lzaa'r Le•asam Amlrlit i Satın Alma Kodliayentllldan• 
1-l.()()() lira maarif ve 2400 .'/ıl iıbbat da Sermet ve Halil kızı 25 yaşında Pazarlıkla bir buçuk ili iki tonluk i)(i ~det kl\myon Sl\tın alın"-
..,Jertne tahsis edflmi,ttr. Zehranın evlerini kilidliyerek zabı- ca~tır. 

Mersin, 4 (A.A.) - Umumi meclis, taya müracaatle yabancı erkeklerle Taliplerin 6-Maıt-941 Per.şeml>e günti saat ond" Kışlada bmir le-
toıltantısma son vermittfr. Bu müna- düşüp kalktıklarını iddia etmiş, tah- vazım amirliği satın alma komisronuna müraca•tları, 
'ebetıe vali bir nutuk söylfyerek Türk kikatta böyl~ bir hal anlaşılmamış - • - -
~illetlnfn, Milli ŞefJmfz etrafında bö- ve Ali; suç isnad ve tasnfiJJden Adli- l:unir Levazım Amirliji Sabn Alma komie701aundanı 
•11 f BJ:YKOZ $ATIN ALfttA KONISYONUNDAfh '"rımez bh1itini, vatan ve mitletttmi • yeye verilmiştir. ı _ 200 ga lvani~li bidon 50 g~lvanizsfz bidonun mü baya ası lO-a .. 
"•il terakkUıi için hük6metm z 11 Feci kaza ı .. .. 
~terdftl faaliyeti tebarüz ettirmiş, Limanda bir vapurda çalışan ame. 941 tarihinde saat 14 de p:ızarlıkla .:-atın a lınacaktıT, 

Us büyUkterlmlt.e karşı derin say- le Mehmed otlu Atabey anbann 2 - Tekarrür edecek fiat üzerinden J<' 15 teminat alınacaktır. 
ve ~ini bareretle izhar etmiş- içine düşerek belinden yaralanmış 8 - tmıaf ve 'erAit lıer J(ln mezlctlr komisyonda görü lebilir, 

1 ve baltaha~ye kaldınlmıttır, . fi ş 

• 
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Bakkallara Müjde 
Meşhur pilavlık Orhangazi pirinci 

Kafi miktarda getirdik 
Çuvalların üzerinde S S S Ekstra pilavlık 

markasına dikkat 
Kesta,nepazarı 87 3 cü So. No. 24 

Şemsi GÜNEŞLİLER 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Muham

men 
V akı:( ismi (,..nsi kı~'llleti 

Teminatı Getir. 
Lira diği se-

Mahallesi Soknğı No. nelik ki
rası 

Lira 

İstiklal 938 28,40 Mnztiut Yahu- 6000 450 667 
34 12 Mirkado dihane 

Cemile 
Y:ukal'ıda mahalle sokak ve evsafı yazılı 1426 metre murabbaı saha da

hilinde on altı odadnn ibaret bulutıan bir bap yahudihanenin mülküeti 
kapalı zarf uı-;uliyle ve peşin para ile satışa çıkarılmıştır. İhalesi 6-mart-
1 ~41 perşembe günü saat 15 de vakıflar müdürlüğiinde müte~kkil ko
ınısyonda ve umum mildürliiğüıı fasdikine talika11 yapılacaktır: Satın al-
ınağa istekli olanların 2490 No. lu müzayede Ye münakasa kanununun ta
rif atı dııiresine kadar vakıflar müdilrlüğiine tevdi etmeleri ve fazla taf
silat almak istiyenlcrin her gün mesai saatlerinde vakıf akarat varidat 
memurluğuna mür:ıcaat etmeJeri iJAn olunur. 19 5 4sS 

Florya plaj ve gazinosu n.üşte
milatile kiraya veriliyot 

lstanbul belediyesinden : 
Tuslim tarihinden itibaren 944 senesi Martıııın 15 inci gününe kadar 

cl-0vam edecek miidd"t için kira bedel muhammini 69.000
1 
lira olan Florya 

plajları gazino \'C müşt.emilatı kiraya Yerilmek üzere kapalı zarf usulile 
artırmaya konulmuştur. İlk teminat miktarı 4,700 liradır. Şartname 178 
kuruş mukabilinde Belediye Emlak Müdürlüğünden Yerilecektir. İhale 12 
Mart 941 Çarşambn günil saat 15 de Daimi encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz Yeya mektupları ve imzalı şartnameleriyle 
2490 numaralı kanuna ş-öre hazırhyacakları teklif mektuplarını ihale günü 
saat 14 de kadar Daimi encümerte \ermeleri ·lazımdır. 

Not : 25 Şubat 941 tarihinde neşredilen işbu ilandaki teminat miktarı 
4700 lira yerine !:lch\'en 4200 lira denmiştir. Düzeltiriz. 

25 28 5 9 (743) 

·Bodrum gümrük Muhafaza ta
buru Satınalma komisyonundan 

Bodrum gilmri.lk muhafaza tabunı için (600) altı yiiz adet kara çam 
~Jefoıı direği satm. ıılın:ıcaktır. Bodrum çiftlik karanlık gener devlet or
ın:rnlarıncl:rn ke::;ilmesi için mezuniyet alınmıştır. Tahmin edilen bedel 
(1920) liradır. Eksiltmeı:; i 17-3-H4l pazartesi günü saat 10 da Bodrum 
taburıı satın alma komi. yon unda açık eksiltme ı.ıuretiyle yapıhıcaktır. 
.ı[urnkkat t~mi nntı (114) liradır. Bodrum gümrük muhasebesine yatırı
:ır. Şartnambi b\..Jel ,iz Bodrum ve İzmir gümrük taburlarında görülebi
li r. Eksiltmeye girebilmek için isteklile r in ticaret odasında kayıdh ve 
24HO sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 'yazılı şartları haiz 
ıılduklarına dnir belgelerle teminat mnkbuzl:ırının komiı:;yona ibrazı mec-
buridir. • 1 5 10 15 , 

As. Fb. lzmir silah fabrikası sa. 
al. ko. reisliğinden: 

1 - Me\'cud şartname, keşif ve vahidi fiat esasına göre (8188) lira 
(87) kuruı bedelle bir bina ve miıştemilabnın inşa iti açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - 1nşa işine ait evra.k her gün sa.at sekizden saat 16 ya kadar ko
mi0yonda görülür . 

3 - Açık ıeksiltme (17-3-941) pazartesi gÜnü saat on dörtte Halka 
pınarda silah fabrikası müdilrlilğilndc müteşekkil komi~yonda yllpıla -
cnktır . 

4 - İstekliler (615) liradan ibaret muvakkat güvenmelerini izınir 
mal sandığına yatırarak alacak ları makbuzlariyle birlikte şimdiye ka
dar yaptıkları inşaat işlerine ,\it ve (2490) sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddeleri mucibince icap eden \"esaiki hamilen belli edilen gün w sa-
attn komisyona müracaatları 28 5 10 15 790 

Francala rJesair ihtiyaçlara mahsus un satış 
fiafı hakkında 

Fiat murakabe komisyonundan: 
1 - 115 numaralı milli korunma kararnames: gereğince 5-3-941 fıl 

rihinden itibaren lzmir şehrinde ev ·:ıfı beL cliyece mazbut francola vesa
ir ihtiy:ıçlara mahsu~ ve topra k mahsulleri ofisince mua,n:en fabrikalar
da ihzar edilmiş ve edilecek unun 72 kiloluk beher çuvalına (çuvalla lıc
rnber) on OQ Hm elli kuruş f iat te bit olunmuştur. 

2 - Bu fiat fabrikada te~lim t optan satış fiatidir. 
~ - Bu unun dükkanlarda perııkend ~ ~atı.,lnrı için lıeher kilos~mı yir

ınl :ki kuruş) irmi para azami fiat konulmuştur. 
4 - Ru fintler ~eni lıh· tebliğ ve ilan yapılıncaya karlar cari olacak 

\·e hilAfında hareket edenler hnklnrıııd,ı milli korunma knnununun ce
ıai hükümleri tatbik edilecektir. 

5 - Keyfiyet ilan olunur. 837 

lzmir telef on abonelerine: 
Yeni telefon rehberi tabbett:rilmek iı zere olduğundan halıen elde Em

lunan r~hberde munzam, büy-Ok Jıarflerle ve meslekler arasında neşriyab 
lnılunan abonJerimiı, neşriyatlarının yeni rehberde de,um etmiyeeeğinf 
21 mal·t 941 tarihine kadar bildiı m dikleri takdirde buna ait kararname: 
mucibince ne~riyatları yeni r('hb\.•r<le ele aynen dereedilerek tarife.si mu
cibince ücretleri tahsil olumu-. 

Bu kabil vnzbette olanlarla ~ eni rehberde ismini munzam ve '&üyük 
harflerle ve meslekler arasında yazdırmak ve reklam yapmak arzusunda: 
bulunan aboneH!rimizin 21 mart 941 tarihine kadar müdüriyet abdncmau 
tefliiine müracaatları rica olunur. &41> 

• 
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Fevzioaşa bul
varı hazırlığı 

(ANADOLU) 5 MART 1941 ÇARŞAMBA 

Buıa~ristanın menfaati 
Yunanislandaki harbin 

bitmesinde irn iş 

Hakikatler kar- istimlak için de 100 bin 
şıs1nda, dikkat ve lira aurıldı 

Bir Bulgar mebusu D. Vekilinin beyanatı Son Dakika 

Bulgar - lngiliz 
münasebab cesaretle 

doluyuz 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Harbin, medeniyet dünyasının bün
}Hine ditlerini sokarak, onu bir ku· 
duz köpek gibi mrmaia baıladığı 
zamanlardanberi, biz bu alem orta· 
aandaki vaziyetim;zi şöylece teshil 
etmittik: 

.Hemen harbe girecekmit gibi ha
zır bulunmak, 

Bizim için hiç bir zaman harp teh
liker,· yokmut gibi çalqmak. .. 

Memleketin normal hayat ve ahen· 
ıi ile, iatikballrı muhtemel aürprizle· 
rine kartı açık tetik altında kurşun 
gibi durmak gibi iki taraflı b·r za. 
ruret ve hakikati nefsinde mezceden 
bu büyük düstur, kıymet ve fayda· 
laranı arkada bı .. akhğımız 'Zamaıı 
içinde bol bol ıöatermit ve bugün de 
bizi yeni hadiselerin kapı eıiğ:nde, 
cihanın daima mühimsediii kudretli 
ve hazır mevkie getirmitlir. 

Bütün milletin ıuur ve v,:cdıınında 
yer bulan hakikat; Türkiyenin harbi 
kendiaine, komıularına ve emniyet 
.. haaına getirmemek için, diploma
ainin .türüatlüğün, hüanüniyet'n, tc· 
~bbiıaün, her türlüsünü göatermiı 
oldupchir.. Harp vermeaini bildiği 
kadar harbin te•ir ve felaketlerini 
herkeaten i)i anlayan Türkiye, bu 
ateı kaaırgaaanı tutmak, ondan hem 
kend:aini, hem yakınlarını uzak bu
lundurmak için, dünyanın en idealist 
bir sulhperver cjevletinin alın terini 
aarfetmittir .. 

Buna raimen, iaim ve ciamini tal"
0

• 

fe lüzum olmayan mütearrız <.:ephe. 
ötedenberi takip ettiii aldatma, ayır
ma, parçalama ve ondan aonra çiğ
neme siyaaeti ile harbi Balkanlara. 
omuz batım12a kadar getirmişt"r. 

Busün Mihverin çizmeai .altında 
yatan her devlet, evvela, onun ok· 
tamalarına, teminatına, iltifatların• 
mazhar olmuıtur. Ondan sonra çeh· 
re birdenbire deiitmit ve ona ina· 
nanlar, birer birf!r yere aer'lmiıtir 
Son kurban ~. Bulgaristandır. Fa· 
kat Bulıariatan, Kurdla arkadaşlak 
yaparken, bunu kendiai iatemis: onl! 
doiru koımuıtur. Son pakta iltihak 
lllcliaeainde vaki beyanat gösteriyo .. 
ki, Bulıarı:atan bu sevdayı binnt İz· 
har etmit ve bu hareketi ile de fela· 
ket ve meauliyeti, en küçük bir itira· 
za mahal bırakmıyacak tekilde aine
ye çekmittir .• 

Şimdi Alınan ordusu, Yunan hu· 
dudlarında, yani b'zim yanıbaşımız· 
dadır .•• Bu vaziyet karıı•ında, Türk
Ball'ar deldaraayonunun reel kıyme
ti üzerinde durmak, hadiselere karşı 
hir nevi aaflet olur. 

Mürekkebi henüz kurumamış olan 
bu veaika. tarih üzerinde en küçük 
bir iz bırakmadan aavrulup ~itmeli 
miyd'? .. Taahhüdlerirnizdeki nhlak 
bütünlüiümüz, bu suale «Hayır!» 
ceval:nnı veriyor •. Fakat ne c;are ki, 
her muahede, kartıhkh vecibelerin 
ifadeaidir ve realite, her şeyden Ü•· 
tündür. Biz, avcıyı görünce bA~ın• 
kumlara sokarak kendilerini hedef 
olmaktan kurtardıklarını .anan za
valh deve kuılarına daima acımı~ı:ı 
ve prensip olarak, tehlikey,' layık ol· 
dutu bir dikkate tabi tutmaiı kabu1 
etmiıizdir. 

Harp, omuzwnuzun dibindedir, de
dik. Bittabi •u nazik zamanın son 
düimeainı: bulup ona dokunmak ve 
aon kararı vermek aalahiy~t ve kud
reti, canımızla varlığımızla, haysiye
timiz, 19refimiz, ailahımız, vatan v~ 
millet atkımızla, itimad ve sevgimiz. 
le etrafmda bir c;:eJ(k çenber kurdu 
jwnuz, Sef'e ait~'r. Sulh zama· 
nında Onun direktifi altındr 
yiiriidük. tekamül ettik, kunet bul· 
duk, milli vahdetin örnek şeklin: 
kurduk. Mukadderat bizi, iatemedi
iı'miz halde harbe sokaraa, onun ida· 
reai altında, ta.rihimize yeni vr 
tanlı zaferler kaydetmek yoluna dö
küleceiiz. 

Hakikatlerin kartıaında, dikkat ve 
cesaretle dolu olarak bekliyen bu 
millet, dünvaya daha bazı dersler 
vermek kudretini, damarlarında bot 
bol taııyor, 

Bundan t•tanın alnını karışlarız. 

Son vaziyet hakkında 
neler ~öylüyor 

Fevzipa~n bul\'arınm t.amame 'l 
ıçılmnsı n' f'umhuriyf•t hulvrmnın Sofyn: 1 (A.A.) - Hıwııs !ljnnsı-

Hususi idarelerin mali vaziyet
lerinin ıslahı için bir 
kanun hazırlanıyor 

lkinci kordonun~ Cumlıurıiyet rn<'~·- nırı Sofya ımıh.ıbil'i bildiriyor: 
clnıımrı knclnrki kı mının lıu 8Pll' ik- H ukümct pnı1i ine men.sup mcbus
mnli knınrl.1ştırılm1ştır. Bu iki bul- kırdan Lir z,ıt: ynzıhğı bir mnknlccle 
\•:ırm tnmnmcn :ıçılmn~ı içııı iizcrlc- <liyor ki: istnııbnl. 4 rr•..:l •fonln) - IJnhiliyf ı.,111~ or. 
ı'inde lrnlımnıı bazı eski, harap bina- «Hulgarj:->tıının nwnfanti. Yunnııi - Vekili I<'.ıik Üzfrnk, . Iilli Müdnfrta Dnhili;ıe Vekalet: hcsahınn ı;iym:al 
!arın istimluk ~dilerek h dmi Jfizım- t~rndnki hnrbiıı bitınes~~ıd~tir. Bul.g~- \'ekili Snffoi Aı ıknıı ''e ~fal iye Vekili bilgiler okulundn her sen':! viiı tnlebe 
gelmektedir. Beledi\ e mecli ince ny- rı:.ıtan Lu kadar <tcclc uclu paktn ıltı· Fuad AğTah, bug1in Ankar:ıclnn şeb- 1 t . w • r. 1 . ]) h T ·. d .. 
ı·ılna 100.000 liralık i tirblfLk bede- hak etmeS<>~·di, cenup hududlarında rimize r lmh:lerdir. 0 rn_ a~ıgız. '~ 11 nı' n. 1 1~ e c mec. 
tiyle bu binnlnrm çoğu istimlflk olun. bir cephc te.sekkül ettiğini görecekti.. Dnhilive Vekili Faik Üzh·nk, O'fizetn. hurı hılm~t goreccklerdır. 
mus ve yıktırılmnlrırına baslaııınıs- Şimdi, istikbnl i~iıı bu tehdid ortnclrın cilere ı:ıu;ıları >ıih•lemiştil': .\slM·~ nilclcrinc yıırdlm i~inin cfaha 

Alman ajansı, münase" 
batın kesildiğini 

bildiriy~r 

lnsziliz Elçisi 
ıı. Runl:lrııı arnsmdn Knntnr polb kalkmıştır. _ Üahiliye \Tekftlctincı bağlı miic!o:- ı:;,;a,,lı rapılnıa;ı, wkftll'l ınünıcssille-
kıırakolu da vardır. ltfııiyNıin yık- Di~cr millcı.l<'r gibi mlittchid 7-8 ı-;cFclcri t<.'ftis c<lee<!ğiın. ı-:nin komisyonunda retkik Pdilmekte- rr. ,ç• • • • ...A 
miı Ye icnbında tnhrip etme kudrc•ti- milyon RulgnrM:ın.ı öyle gelh·or ki, BelNli\•(1 memurlnrının tckaüdliik dir. :\ledeni kanunun bo~anma kısmı- ~asi ıge lŞının SOnUı,.,. 
ıı:n ele t~crlibc edilme i için dün Kem- ki.ıltuı u ,lnlııı az ki.ıçük milleti 'r ve hn- kanunu, 

0

biidc<> <'nciimenincc ta Yip c- nın altı mncl<l<'sinde tadilat yapılacak· '- J S .1. dı ka' cak 
ar knrnl,CJlunun yıktmlmnsı, ltfniyc- kikatle rılukadın· olınıyan bazı biiyük dildi \'C Blıyük l\I:lll't Meclisi umumi tır. Yeni hiıktimlcr. vicdnni lrnnnntle- l'C.Qaar OJ§a a ıa 

ve cımredilmiş ve dcrhnl iş" başlan- devletlt>ı·, miifü:hicl olmak lınkkmı Blll- hevıc·tinc .:.cvkNlildi. :vrahrılle hckçile- riı1e dahn fazln geııiı;;Iik w~rec.cktir. Londnı. 4 (A.A.) - .I\luııtıı1' 
m br. 1 timlak edilen binaların yık- gnr milletimi n sirgcmekt~dir. Bu ri ·kanunu cln, nılliye encümeninden Hukuk mezunbrmın, imtihnnsız Fraıı ·ız aj:.ınsı bildiı-iyor: · 
ırılmnsı işi ı::Uratle ikmnl olunacak tarihi \'nka, bize do l olanları ve ol- çıktı. Htı"lll~İ idaı'\ ... lerin mali vnziyetle. Dahiliye \'ekfıleti hizmctleı•ine nlınmn. Bulgarii>tanln İngiltere arnsınd~ 

. e derhal bulvarını ın lrnnalizasyon mıynnl:m rı~ ırd etme~«· kit.fi g<'lecek- ı·inin 1 lahı hakkındaki knnun hnzır- ·a 1akarı lir eylemiştir. diplomatik miinnscbntın, 24 saııt ı~ 
c paı ke dö emeleri için münaka. a- tir.> fmdu keı-Jlmcsi kuvvetle muhteıııe1 1 :ır açılncnk, inşaat, önümiiz~eki R hO" • ı· 1 ~ M••h• b• uir, .\lanmafih bu har.eket, iki deV t 

r.•unr mevsimine kadar bitirilecektir. omanua .uma 1 R.. esmAı tebıı· ıiTJer u ım ır nrmııııda harp ilanını İ~'lp cttirlll~ si 
ı. Bcılin, 4 (A.A.) - Havas aJBll 

I-llihlıanc deresiı1in kemerlt beton Ecnebilerin mallarına mülakat bildiriyor: 
•rnııalizn ')on haline ifrnğ c-dild?ğini l k Knhir~. _ Akşam tebliğ-i: Sofradaki lııgiliz scfllrethııJl~ 
rnzmı~tık. Belediyece, bunun iize- e oyuyor ttalyan somnlish·le Habeşistanın .ncınttrlnrmdan bazıları, otom0'JJ. 
rin<leki geni~çe •thada bir park \·c Biikl'c.ş. 1 (A.A.) - lJ. x. n. Cenubi ~nrkisinclc ge.niş mikya~!a .. fan- Japon elçisi, Çörçil tara· !erle Belgracla vasıl olmuşlardır. rııı 
mun yaml>ıı:~ııı<la dn bir pazar ycı·i Romanya Başvekili general A1ıto- li\·et olmustur. ('~çen paznr gunu bu • • • memurlar, münasebntın bugün Y9 

ücuda getirilecektir. neskonun neşr ... 1 ttiği bir lıcyauname- .. ahada 100 e~ir alınmıştır. Erilrc ""! fından kabul edılmesını !rn.~ilec~ğini beyan ~tm~lerdir. s. 
ye gorc. hiç bi! ccMhi, cmvnlini is- Habe.,tstnııdaki fnali)'etimiz, memmı- I • d" Am. terdam, 4 (A.A.) - D. ~· 

INGIL TEREYE LISANSSIZ 
iHRACAT 

Vasingtoıı, 4 (A.A.) - Alominyom, 
ıayyarc, tank. her nevi reclek p:ırçalnr 
makin vesair olmak üzere 138 cin 
mtemıın lngiltere~-e \'e sim:ıli Irlnn
laya lisanssız ihracına Amerikan hil
dım<'tiııcc mı.i anclC' edilmiştir. Bu ih
"acnttan Kanuda, zaten i ·tiföde et
nekte idi. Fakat lisan sız ilır.ıcııl. in-1 

tecliği gib; t:.~~u·ı·uf edemiyecektir. niyet veriei bir şekilde inki~nf etmek- ısrar a ıste 1 <tjan ı bildiriyor: fır 
Bnşka mcmle>ketlerde bulunan ve l~o- tedir. Londra, 4 (A.A.) _ Rôyt('r ajansı lııgiliz rndyo .. u. Bulgnristanlıı 
n:nııy:uhı cııl\'ali olnıılnrlfl Rornnny.ı- . • lJildiriyor: ~ilt~r~ arası~ıd~- ~iplon~nt~k m~ı~ 
da ikamet cd n <'cncuilcı-, ellerinde- Kahi?:r - /lu M t~bli!ii: . Başvekil Çör~il, ?ugün jnpony~n.ın ,.e~l'ı:ın ~c~ıldıgı:ı.ı. ~llldı~·~ck: gof 
ki esham ve t~hvilat h:ıkkıncln hiiku- Şarkı ltalyaıı Afrıknsmda ılede) en Lonclra büyük elçi. mi kabul etn\ıştır. E.lçı, ışlcı mın in fıjC!'\Jlle k,ıdaı 
mcte on gün zarfında bir hey:ınnam~ kuvvetlerimize y:ırtlım olmnk iizcı·c Bu görlişmcnin. elçi tnrafmdnn vnki vada knlacnktır. J 
vermeğe mecburdurlnr. Bu kırmetlf'- Hal~sisüll\{la Dugc kalesi \e Asmnr~ı ı:=ırnr li:rorinc nıkubulduğu bidirilmek- Ed • b&P 
ri emanet olnrak s:ıklıy.an hnnkalnr t~ırrar<· mr) dnm lxıınhrmhmmı edil- te ise de, mahiyeti hakkında ifşantta eDJD seya 
da ayni 1rctlı.ı haı-.cket edcceklerd~ miştir. Asmnra 1ayrnrc meydrmı~n. ta- bulıınulmnmaldndır. M•"tt f•k St t •• • :;ı! 

T ıld Ol'l'UZ ('!;JlfıSlllda Yt!rd. bulunan hır çok u e J ra eıının .. ~ 
UD8 8Ç 1 tayyarcl 1r, h~sarn uğrntılmıştır. Ge- . merkez·ı zı·yaret ediltfİ 

riJterey<> ilk defa yapılmaktadır. 
,,- Ç k ıek bu hnrckutn. gerek l\l'tln,·uaıuk Ya d m roJ·esı· ok mal g~lece harekiitınn iştinık ecleıı ta.}_\ llrel<>ri- r 1 p 1 .,. 1 

...... li'tnuhul., 4 (T J.efonla) - Tun:ı miıclcn hiç bir! ziyan uğra~nmıştır. t \'a;:ington. 4 lA.A.). - Rö~:ter ngı iZ er 

S R a 1 buzları çözi\ldiiğilnden. üç milyon li: Lönt~ra, 4 <S: 21.1? ~·ad~o,,undan)- njansı hildiris<>r: n_ • ı • • •Jıl' 
~ usy 1 rnlık eczn, 2 mil\•on Jiralık sdliiloz ile Yunarnstsuıdakı lngılız hu\'a kuvvet- Hilkumct. kiralama ve öcliinr. ver- rrOJeıerının ne Oıı 

-Baa tat'afı 1 nci uhifedf' - 1 çivi ve madeni csya gelmek üzeredir. leri tc?!iği: . me projesi hakkında demokrat ayan funa Ankarada açı/cç' 
•i.re Halk komiı4er mtın\'ini Vi- it l S ı· • d J lngılız ta~ynr~lcrı, Teı>edel('n mın·r,ıza<ıından biri t:ırafından ileri silrüle. 

8 yan Oma 1510 e 0• t~k~~llHla .l~alyaı~ mevkiJ~rİnc ve 11~0· cek ~U tndiJ teklifini kab.tıJe hazır ~ ~ f SÖ•ılediler 
·imski, )fosko\·nclnki Bulgar elc;isi ·r I . . Lorh~ vesnıtıne. şıd~letle hılcum etı_nış- lıulunmaktadır: Bu teklif, lngiltere- • L ~ • • f. 
1stnmnnofc aşağ"ıdaki CC\ ab1 \·~r- . gı iZ erın zayıab lerdır. Korfu. ü1:cırındc doin~an ~ ıt!ıl- ye harp l'-'vazımı kongrenin muvafa- Lo~lC!rn, .4 (A.~.) - (Ta~mıs~ 
'lliştir: Londra, 4 (A.A.) ~ 12 Şubat ile rnn t.:ıj:~·n.ı-e~!~ b~r. muharebe netıcecın- kati olmnd:m Amerikan kara v~ de: zetesının. dıpl?matık ~u~abirı. yn~ f 

cBu'gaı hükumetinin, Alman kı- 17 şubat arasında cereyan eden mu- de duşuıülmu~luı. . . niz vasıtnlaı:iyle .garp yarım kuresı- . Ed~n ıle Sır Coı~. Dıllı~ :Atı~~· 
. . harebelerde İtalyan aomalisinde İn- Diler ltalyan tayyarel n, Larıs:ıyı nin dı..:ına verilm;veceg· i şeklindedir. lışlerı, artık tebaruz dtırıl~bılır. 1 alarmın Ilulgaristana gırmlı'·ıne ı k' "' ~ ...., MUtt f.k t t ·· · · il keı , ·-. . , . gilizlerin zayiatı 50 ölü, 246 yaralı bombalndı~tnn 3 < a ıka soı~ra ornyA Ayni znmandn rliğer bir tadil tnk- . ~ ı s ra ~Jı~ın~n Ç mer ;ı' 

ııurnfak=ıt cttıgı 'e lıu lıarckdın. ,.e :! kayiptcn ibarettir. yetiRcn Brıtany:ı t:ın·nı·el~ı·ı u-ırafın- r~rine üır:ıftar olnıılar da bu teklife ra ı!e zıyal'et edılmıştır. Önce Kalı I 
~alkanl:u·daki sulh h •deflerı glit-- M it ki t 1 dun dü$ilriilmüşlt'rdil'. Thınlnr tiç tay- miizahirdir Bu t,c>klifin k:muıı pro- ye gidilmiştir. Çünkil, başka üslere)lf' 
'l1Ckte olduV.u hakkınd:t Bulgar hn- a aya ya aş l ar rnredir. w j .. siı;in cuı~art:!Siden ~\'\'el kabul ker nakl~lilip_ ed.ilm!yeceği Juı::ırı it 
·ici\" nezaretinin mumes:-ili Altıno- l\Ialta, ·l (A.A.) - l>ün sabah lforeketiarz sahn~ını bombulam~gt, edileceği ümidleıini yenid"n can!an- r~da \'erılebılırdı. Eden ve S!! ;; 

• S 
1 1 

. 1 .~. . p, 
1 

. düşman tayyarelcı inin iki defa )lal- ~elen İtalyan hara fıloım tnmamrn ım- thrclığı söYlenivor. Dıll; bu hususta aldıkları katı J11_ff' 
un, ovyct er m· ıgının .u garıs- tnya yııklnştıkları ve hiç bir lıfıcli'se lın edilmiş! ir. .J • • matın Ankaraya ,giderek, İngiliz !.°it 
nııdnki elçi ine ı Maı1ta ~ nptığı kaydeclilmemi~ olduğu tebliğde bil- Kahire, 4 (S. 21.10 Londrn radyo- jelerinin ne olduğunu açıkça söyl~ 
cbliğutn cevaben So\'yctlcr birliği diriliyor. . ı-;undan) - Noerobid<' n şre<lilcn tcb- gari~tana girRlek~dir. !er \'e lngil~ı-eni!1.• en kıı-a bir }ıı'! 
'1ükuıneti, a ağıdaki tebligatta bu- K k J 11 . Iiğ: Bır Alman denızaltısı, 9000 tonluk manda yap.-ıbılecegı yardımı \•az!?!.,ı 
'unmn ~ 

1 
lüz~mlu addeder: aça apon ına ~I l . lta!ynn omnli-:!nc!~ Rayclun , . .e Om- bir düşman ticaret ge!."'isini batırmış- tarzd~ izan etmişlerdi_r: Bö~·lecc ~ .. 

g .. ~· .. . lstanbul, 4 (Tulefonla) - Ilır ban- nıbutu, işgal ctmıştıı·. Bunhır, Moga- tır. Fena havalura ragmen tayyarele- '~r. bılhassa F.ge sahılıne tev('C(:il~tl' 
1 - S~vyetle~ ?1rlıgı lıukilmetı. kanın ardiye oopolarıııda 385 bin lira-' di ·~·onun 280 kilom~tl'c uzağındadır .. rimiz, Şetland adalarına tnarl'Uz et- decek tehlike takdirinde sa\'a~a ';o4 

1ulgar hükumetının bu meselede hk gizli japon malları bulundu. Alii- Kuvvetlerimi?. tarafından wptedilen mişlerrlir. bileeck kuvvetlerin bir blançoS 
iatt1 hareketinin cloğruluğu ,hak- kadar makamlar :ıraştırmalarına de- C'sym·1 !;R~ mnk iein çnlışıyorlar. Sen jorj knnalı önünde iki lıin toni- rapmışlardır. • fJ 
tondaki görüskrinc • istirak etme- vam ediyorlar. E~irlerin miktarı takriben 10 bin li'ttoluk bir tüccar vapuru, bom bardı- Bundnn sonra Edenle Sir Con uCt!. 
'llektcd·r .. " ı h ı kişidir. Bu hal, ltalyanlann kendi is- mania batırılmış, bir bliyük vnpur da Atinnya bütlin hu malılmatln nı dt 

Ç 
.. k~'. I> h tt h k t B 1 . Kısa arici haberler eklerı. Je tecilim olduklarmı n:ö~ter- hasara uğratılmıştır. Bir askeri kam· hez olnr:ık gitmişlerdir. Yunnniıla~ 
un u u a ı are e , u gaı mektedir. 

1 

pa tam isabetler U!min olunmuştur. :.trntejik vaziyeti ölmez bir şe ~ 
~Ukumetinin :ırzusuııdan müstakil * Londıa, 4 (A.A.) - ilk uçan • Uzun mesafoli bir tayyare filomuz çizmişler ve 3·eni tehlikek!r karşıs1 •1 
)]arak sulhun takviyesine değil, fa. hastahane olnrak İngilizler, Am<.rika- • • .• on bip tonilatoluk bir ticaret \'npuru- da lngil~re ile olan ittifaklarını !'~ 
kat harp sahasmm genişlcmesi'Jle dan 8?000 dolara bir tayyare alr:ıışlfir- L?ndra, 4 (A.A. ~ -:-- Hav:~ ~c dnhılı mı batırmış, birisini de haRarn uğrat- eylemişlerdir. 

. .. .. 1 dır. Uçan hastııhnne, bu hnfta ılk de- emnıyet neznrctl!'rının teblıgı: mıştıl'. 
·: Bulgarıstanm h.nrbc suruklenme_ fa olarak Xevyorktan uç:ıcnktır. Pnzartesiyi ~alıya bnğlıynn gt\c<'. . Loııclrııdn ,.c Mnnş snhilind~ iki Ji. • MatSUOka 
nne sebebiyet vcrır. 1 * Zurih, 4 (A.A.) - halyadn çı- İngiltere üzerindeki diişınan fnnliy<'- mandn nskcri hedeflere muvaffnkı - ıP' 

2 - Sulh si~ n.<:etine sadık bulu- kan Popolo d'ltrılin gnzete i. Almnnyn- ti geniş olmanuı:tır. C'enubt Gnlcla bir .retle bombardıman edilmiştir. Tokyo, 4 (A.A.) - Resmen bits' 
rnn "sov\ etler birlig: hükiimc:ıti, bu nın demir sn,nayii için 50 bin işçiye ih- ı:ehirde çıknn ~ nngın, Snh sabnhı tn- Şimn!J Afriknda: Alınan muharebe rildiı(ine göre Hnric;:,·e nazırı )l!fı' 
;cbept ı; dolnyı Bulgar hükumeti- , tiyacı bulu~d~~unu ynzmaktad_ır. ltal- man_ıen sön<l.ilru~müştilt-. tayyareleri İngilizlerin elinde. bulunan oka, clün sarayda .impara'lOıl tar 41if 

.. . .. . . . . . . . yan amel€smın Almanya <lemır ma- Şımnl snhıller! boyunca ve Skoçyadn Tohruk limanını \'e Agebarclıyn clva- Llrın kabul edilmiştir. Nazır, Mll ~ 
ıe bugu~1 ku. 81l ~. etmın tatbıkı hu- 1 denlerindc çahşmnğn gitmesi için ltnl- <lt\şman ;t.lıı,.\·yarelerinlin fnnliyctinılen ı rıncla a keri kampları \'i?-motörlli ve- lomntik müznkcreleı·i izah ctJ11 j 
uncln lııç bıı muznh('r~ttc buluıın- ya hiıkümcti. ttalyacln amele meııni:;i- bazı binalar hasarn uğramıştır. Frı- saiti bombardıman etmişlerdir. Malta lmparat.or tarafından sorulan 8~,r 

naz. ni günde sekiz saatteıı 12 ,.;aate, hafta- kat hiç bir yerde hn ·ar geniş olmnmış- üzerinde hir haHı muharebesinde bir 'ere Nazır l\fatsuoka, ce\':t)Jltır ' 
Sovvctlcr birliği hükumeti, b'l- hk mc.r;ni saatini de 72 ye çıkamnş- tır. 1ngiltercnin başka yeı-lerinn de cliişmnn avcı tayyar<::-;i dü~ürülmiiş· miştir. ~ 

insım · si\·a:;etiııin hu.kiki h:ıttı h~- ttr. • . bombalar düşmÜJSC de insanca ıayin- Hir. . . . . . Domei ajansına göre bu habc~rı6 .. · . . . . . .. * Lonclrn, 4 ( A.A.) - 'Bulgar hb· tın fazla olmadıgı mılnşılmıştır. Şimal denızınclc hır vapur knfılemı. kadaı• mahfillerde, halk arıı 
•eket:.ııı tnm:ımı). le .} aıılış bu buz- J<Ctmcti, Rulgnristnnın Lonclrn bü~ ük Berlin. 4 (A.A.) - Dlinkü Almnn Zl~ düşman t:ıyyar<'lerinin yaptığı hU· ıfnnevgzuuı·ıbı•zahsetdailmyel<Ytodair.releft' 
in go.slcren şayınların Bulgar ga- elçi~i Mnnçikofun istif n mı k.ılıul d- tebliği: cnm, kafileye l\"fakat eden harp gemi-
~et lcrinde ımrbestçc intişar t•tmck. miştir. 1\Iaııçikof, Ltifa:;ını cumnrte- Bulgnr hiikfünctiı.in muv.Sakatiııi lerimizin ateşi knrşı~ıııda muvnffakı· 
e olnrnsı dolayısiyro bu beynnntı !o:i günü, Bulgari~tanrn iiçlt'r ııuktını aldıktan ·onra Ilıtlkımlarda lngiliztcr yetsizliklc JH~ticelenmiştir. I>onnnma- Almanya üzerinde aÇ. t .. -111' 

vapmağı lli:immlu hulnrnstur.» in~za. ettiği haberini alır alrnnz ver- tarafıml~n alınan ted~iı·l~rc ınukabe- ınış, bir diişmıın ta~ ya resi düşürmüş- .,. 
__________ .. ____ mıştır. le olmak lizcre Alman cüzütamları Bul- Wı·. Londra, 4 (A.A.) _ Öğrcnıld&lt' 

İtalyanlar bu suretle müttefiklerin ne göre diln gece İngiliz hava~ 
l 

" b' · t•lı t • :. vetlerine mensup tayyareler, ""iJ 
nnzarınc a ıenar ır ın ı a yara mış- 1 v T Şimdi, enteliccns Bel'\'is biirosumın havzasındaki hedeflere hUcUrPY 
lnrdır. Nitekim bu ciheti umumi mer- A AN ve AŞK \'tıziyetini gözden geçiı'elim.. yapmışlardır. .,, 
keze de bildirdim. aldığım cevap ela r,rnnı:ıız ordugahı içine n:ıkln:Hlmiş Bcrlin, 4 (A.A.) D. N. B. '1 
sudur: bliro; ' bombnnın infiliiki\·le> harnbeza- -ıı hildiriyoı•: • Jf' 
ı cftalyan maske~i altında çulışnn - rn dönnıU!!t.ü. · 3 Mart akşamı geç vakit bit~ 
memurlarımız için ileri sürdüğünüz ıarıı ıııı ıakalıuoruı' ıaıuı•Ufl . faamnfih infıhtk eden bomba yan- Jngiliz tayyaı·esi, garbi AlmanY• IY..J 
mütal<>n yerindedir. Yalnız Selu:ıikte N gın bomba ı. değildi. Bu itibarin evra- '"İnde uçmuştur. Bazı binalar ~'ro-
değil, bütUn şubelc.rimizde italyan pa- - . 1 9) 1 km kısmı k~lli~i bulundu ve bu cl'phe- ~örmüşrUr. 2 dilsman tayya\-<?SI 
saportu ve kıyafetiyle iş görmek te- den fazln zıyan olmadı. 'lürUlmOştür. t 

• ORHAN RAHMi GÖKÇE şebbüsün<lc bulunmuş olan memurları- _ lrl:•cc ,·arıı;ınclan bir buçuk ~mat muzuffcriyetten sonı-.ı ar1rndaslnrının l\hittefiklcr: bu faciadan sonra ı::.eı·- Kah e 1 .. • ••kt ıkJ~ ---o-- mızın kısmı azamı yakalanmış ve der- . . . visin biırosunu dobruclan doğruyu ge- v umru en ç ~ 
h 1 ·d d·ı · 1 d. B · ·b 1 sonra hepınız hazır bulunacaksınız feci ölümii a~·ni alakayı uyaııclırmı.s o- 0 JJ 

F a ı am e ı mış er ır. u ıtı ara ' ., " - - nemi Soroyın bürosuna nakletmeğe t. tnnbal, 4 (Telefonla) - ~ 
U ar ha zırhkJarı hem kendileri mahvolmuş, h rn dC' iş ben de her halde H<iden en-el gelmcğe lac:ık mı idi?. Her halde hayır!. mecbur ktıldılar. gümrilkt~n 200 çuval kahve çık' '°' 

Fuar hazırlıkln. ına devam edilir- başarıhımarnı~. beyhu<le y.ere hiilliyct- gayret erlec0ğim !. Evlenme hfülisel'i- Jztırnbı tcvlirl den ark.ıdalilttrıııııı Enti!licemı ser\'is reh:i miralay Ri- Mütebakisiııin dç yarın ve öbiit 
ken hariçten lzmir Enternnı:;yo~al li bir para ·arfedilmiştiı·. Binnenak~·h ni; yalmz sen hilece~sin !. (iinkü mcı·- i-jJümü değil, şansızlığın t<.'\'Iİd rıtıği sar: artık y~h i Mi roda idi. cıkarılması mukarrerdir. de 

bildirdiğiniz gibi onimr mühim i'11 r- kezi ıırnumidon gelecek olm1 t3limatı muvaffakı)etsizlikti. Mirnlııj Ri.,ar; hiddetinden ne ya- A dl k h 
5

;11 Fuann fazla iştimk t"mini ;cin de le tavzif etmemeniz murnfıktır.'11 lı<·klemek mecbuı-ij et indeyiz. Maamn- İr;tima çok sürmedi. pacağım Lilmiyordu. Piposunu dudnk- '"lrD&VU U cep e ) 
Belediye reisliğj tarafıııdan r /imi - Görilyorsunuz ya!. l:mumi meı·- iih b n de; bu aı Stda R<meyi n\'!:vnak- . 5 numa~al.ı cn,.;u:-;nn Hnrnnıla amde- lnrın111 rırn~ına al mı , nğız kısmı diş- ( BAST AtlAFI 1 NCI SAHlf~~r 
kanallar del iletiyle ecnebi memle- kez ele ayni kanaattNlil'. la meşgul olacağım!. Haydi gil!e gü- lık yapan ıkı arkada ı vardı. 13uıılar; 1 l'iyle eZt!l'ek telaşla ve• s 'l'i '1<lını- ııin 450 bin kisi kadaı· olduğu JJıl~ 
.ketler nezdinde teşebbüslere girişil- - Su hnld~ ?. le! •• Ark:ıdnşlnra derhal haber gijnder. aslen Almandı \'e Amerikan df\Zı:tHh hırla, durmadan cloln~ıp duruyordu. mcktedir. Cephede 24 İtalyan fır~ 
miştir. - Bu ak~am muhltkktık içtim:l c-t- Muayyen snatte ,."" muayyen ycrdü l~rın.da s~n~l~rcr ç:ılıı-ı.ınışlardı. Ht H-

1 
.\ ahı mürlhiş surettr, bozulmuştu. bulunduğu te:sbit edilmiştir. 1'11 

meli. vaziyeti arkadaşlnra da bildir- toplanan cıısuslarııı müzakeresi çok ~~~ ıle .lngılı~e" ,.c. kısmen Fı"ın .. ır. :· ı ~iı ~len l!iı:e rl urdu .. zili cfl leh. ku\'\·etleri, bu fırkaların lıepsiııclef1 
meli;·lz. Müşavere edip onlara bu işi hnzin şerait altında cereyan etti. ogı enn:ı_ı~ıle>~·d~. A~ nı zammı la Am •rı- ı-.mırlerını ~ılmak uzel'" gC'len nö- r<!r miktnr esir n.lmıştır. ..ıl 
başarmak ve lazım olan tedab!ı·i nl- Frnn!'lız ordugiihıncln yapılnn t.?c.'l- l«ı tıtLıı) ctını almışltırdı. ldçi neferlııc J;Ordu: Atina 4 (A A ) _ Yunan tesıo 
mak icln onların ela fikir ve miltnlea- \'Üz m:.ıvnffakı)etsizlikl~ net:celen- .. Bu iki esrarengiz amelenin hU\ iyd - Yiizbnşı Rene! p1·~·.'ıd'e mu··rr'ez.elcrı' har"'katı ill.J 

H"1>er :ıldıg~ımıza nore, İzmir ticn- 1 d. I li ı ı Si b d · k tl' k i I d ., d J d "" 1~ ... "" arını ııı eme y.z .. z u meyan n mış, ıymc ı ar ne aş arm an ..., ııu- ct.ız n~ı :ı~ın ~n ve . pnsnp<ırtl.ırmdaıı - G,JdL.komutımı1?1.ı: himize inkişaf eden şiddetli toı>Ç~ 
ret müdüril Bay Mehmed Ali, 400 lira faaliyet planını hazırlamnğn gayret maralı .:esrarengiz terzi~ casus da fe- hıç . .(ıp~. cdıl~J?1czdı. - ~erededir .kendıAı ?. Uyeti olmuştur. Yunan ha\'a kil'~ 
ücretle iaşe umum müdürlüğü tstnn- ediniz!. aAlaA ·'· Ka,;to ı'çtı·mn cin edilmiş bulunuyordu. Bu ıtıba~·)~ a numamlı ca~us bu işi - \ azıhane.iınde !. ri .• iki düşman t.-ıyyaı·eRi dCişiı~'ll. 
~~1. ofis! komiserliğine tayin edilmiş- ~· ~ Pek .., .. edece- Acaba entelicens ser\'i , miralay cl~ruhtc ~t~ı H' 2 nııml}ralı cnsu un em4 dır. Bütün tayyarelerimiz, ~uıı:ne ... 
wı ~ız .• Rişardan mahrum olmuş olsaydı bu rıne Yerıldı. - Drt•am edccrk - !erine dönmüşlerdir. 

-----=ll=---
l1mir ticaret müdürü 


