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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
Ç b TELGRAF: ANADOLU - IZMIR 
arşa n a TELEFON: 2776 

5 
Şubat 
1941 

ADRES: ikinci Beyler sokağında 
ANADOLU gazeteal idarehanesi 

(ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Ihtikarla mücadele 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Fiat ve murakabe ko

misyonu, ihtikara mani olmak maksadiyle bir çok 
maddelerin azami fiatlerini tesbit etmekle meşgul

dür. 
Tesbit edilen fiatlerden fazlaya mal satanlar şid

detle cezaland ırılacaktır. 30 ncu yıl Neıredilmiyen yazılar ger i verilmez(---------·----------.:-----:----------------:'.:---------ı 

N~M32 G~ ~~~~~bru~ He~~s~~~~~~deç~ı=k=a~r~s~fyLa=~~g~a~z~e~t~e~d~i~r~·------~----------~~-----· 

~SU~LH~MU~? ~~~~~ MANISAOVASI SEYLAP 
Fransa, Alman-

ya, İtalya AıKfRİ VAZİYET Su ar yü seldi 
Bir sulha doğru gid iyor
larmış. Bir faşist şahsiyet 

Fran&aya g itti 

Almanyaya kar-
1 şı mukavemet 

ediyor 
Mareşalın kozu, H 'tlerir:

kinden kuvvetl '. dir 

icabında, donanma fn 
giltere ile birleşecek 

Fransızlar itaıuanıa ra 
da gardım etmek 

istemıuorıar Kanadalı hastabakıcrlar İn :ıiltercye ayak b&stıktan sonrl\ 

Kanada Londra, 4 (A.A.) - Buraya gelen\ 
haberlere göre Fran~a bahriye nazırı 1 

allıiraJ Darlan Parise hareketinden 1. t 1 " d 
e"veJ beyanat~ bulunmuştu r . Jurnal mpara or uuun ganın a 
Raıetesinde çıkan beyanatta Fransız 
!\onanmasının ve Fransız milletinin 
rereden gelirse gelsin bütün hücum- lngiltereye 25 küçük 
~ra karşı koyacağını bildirmiştir. Ay . .. • 
nı gazete, gençlerin bahriyeye yazı l- fılo gonderdı 

Bulgaristan 

i kt ı sad nazırı söglügor 
Su'h s iyaset i takip 

etmektedir 
llıasın ı t~şvik eden hükumetin bir be-

Yl\L~~~:::~i ~1~~~~m-ek~~~~iyoıı r.ıd SE~ıı ADEDi DE ÇOGAL TILI- iKTi SA Di VAZiYETi DE 

Amerika ve Arnavudluk 
harekatı ile bir .Alman 

havacısının nutku 

. ., ··~ ,.... . 
1 :SAR E.T l.E.R 

Yosu, mareşal Peten tarafından kuru- YOR VE 1 
lan milli parti ile bir kaç gün evvel YEN DEN ASKER MEMNUNiYET VERiCi 
l'ariste Lava~ ~raftarları tarafmdan TQPLANIYQR HALDEDiR Gramer lazım mı, değil mi?. 
kurulan partının hiç bir alakası bu- Evet; böyle münakatalar var. Bu 
lunrnadığ~.nı Y?zınaktadır. Diğer ta- -- münakaıaları yapan da biziz, mu-

Sual mi ya! •• 

raftan mustakıl F~an•ız ajansı şu ha- Ottova, 4 (A.A.) - Kanada başve- Sofya, 4 (A.A.) - Bulgar iktısad harrirler, münevverler, muallimler 
berleı·ı· vermııktedır: · y · T" k d'l' · k kili Makenzi King, Kanadanın impa- nazırı Sagorf dün söylediği bir nu- veıaıre.. . anı ur 1 ını yayaca ' 

Amiral Darlanın Jurnal gazetesin- . . . . . genit letip ıslah edecek olanlar .. 
de intişar eden ve Hitlerin ağır tnz- rntorluk harp gayretıne ıştırak azmmı tukta Bu!garistanın sulh siyaseti tn- Bir dilin tekamülünde, kııidenin 
l-iklerine Vişi hükumetinin rnukave- gösteren beyanatta bulunmuştur. Baş- kip ettiğini kaydettikten sonra d2'lliş- ~art olup olmadığını tereddüdle sor
llıet edeceğini bildire!'. ~1:anatına gö- vekil, söyl·ediği nutukta demiştir ki: tir ki: mak ve arattırmak çok gariptir. Gra-
::; Darlan mecbur edıldıgı takdirde, - Kanada, beklenen AI_m~n taa~r~- _ Memleketin iktısadi vaziyeti mere iht(yaç olup olmadığını müna-
• tansız donanmasının harp da ed~ce- zuna karşı müdafaaya ıştırak ıç:n . . . . . kata etmek, havanın, günetin, hara-
irini bildirmiştir. Bütün İngiliz gaze- İngiltereye yen iden 25 küçük hava fi- memnunıyet verıcı bır haldedır. N:ık- retin suyun, insan ve tabiat için lü
leleri, Darlanın bu beyanatını takdir- !osu göndermek üzeredir. Diğer taraf- !iye işlerindeki bazı güçlüklere rağı. zumunu konutmaktan hiç de farklı 
le karşılamakta, fakat düşmanın, Frıın tan şimdi 125 gemiden müteşekkil o- men hilkı1met, kafi derecede demir ve değild ir. 
Sayı içten fethederek Lavalı iş başına lan filosu, 413 gemiye iblağ edilmek petrol tedarikine muvaffak oldu Da- Bırakalım bunları; gramerimizi 
l!etirmeğe ve Fransız milli birliğini üzered!r. Başvekil, ·otuz gü1'. ~er;nc 4 hili sahad~ hükumet, yaratıcı i~l1!rin yapalım .. Çünkü biz bu münakaıala· 
hozacak !Oekilde azami surette çalı~a- ay talım programının tatbıkıne baş- . . . . . rı yaparken zaman geçiyor, mevzuun 
~ağını yazmakta, millete tayakkuz !andığını, buna sebep, senede 72000 as ıf~ın~a millctın canlı k~vvetı.ırını aslı ortadan kayboluyor. Dillerin te
l.avsiye etmektedir. k•erin talim görmesini temin olduğu- verımh kı!mağa ve m_uhtehf hal~ .ta- kamülü, faaılaaız ve ciddi çalıımala-

Londra, 4 (A.A.) - Taymisln dip- nu, yeni programın 115 marttan itiba- bak.aları arasında müvazene teeısıne ra bailıdır. 
-Devamı dördllncli l!lhifede - - Devamı 4 üncü aahifede - çalışmaktadır. 

** 

Kulada bir cocuk en-, 

kaz altındü kaldı 
B~. zı köyler boşa ltıld ı, Afyon t reni Manisada 

kaldı. O tomobiller de işlemiyor 

Fakat yol açıldı, sefer
lerine başladı 

Ankara, 4 (A.A.) - Anadolu 
Ajanıının aldıiı mal\ımata söre, 
iddetli yağan yağmurlardan Bile

cik - Yayla araaındaki tünel ağzın
da bir çöküntü haaıl olmuı, müna
kalat muvakkaten ıinkıtaa uğramıt-

Yalnız arz ve talep kaidesini değil, tütünün kendi 
hususiyet ve icaplarını da düşüneceğ· z 

-4-
E~r zamanında istihsalin tanzi- didini değil, ancak onu, istihlAk pa

'lli, daha doğrusu tahdidi cihetine gi- znrlarında l>elirecek satış imkanlarına 
lilseydi, bütün bu çok zararlı tecrübe- tetabuk edebilmesini temin etmeği 
erin önüne geçilebileceği muhakkak- kastediyoruz. Tahdidin yukarıdaki 
kaktır. Halihazır vaziyetin temadi et- manasiyle yapılması üzerinde tevek
mesi ise istikbalde ayni muzır netice- kuf ettiğimizin sebebi, tütOnler imizin 
.eri tevlid edebilir. Biz tanzim etmek alıcıların ı , kaybetmek kaygısıdır. An-
deyince, istihsalin devamlı surett<' tah - Dev~mı 2 inci sahifede -

Libyada aç yerliler İngiliz 

Akdenizde 
Alman yardımı 

tesirsizdir 
A.frikadaki İngiliz muvaf
fakıyetleri devamdadır 

!erden yiyecek istiyorlar, 

İT ALYA 
Artık yavaş ya
vaş çöküyor 

Vaziyeti her bakımdan 
çok fenadır 

Müteaddit mevkiler, mü- Afrika orduları kendi 
himmat ve esirler alındı haline bırakılmıştır 

Moskova, 4 (A.A.) - Kızılordunun 
naşiri cKızılyıldız> gazetesinde aske
ri milmessil albay Popof Akdeniz va

- Devamı 4 Uncü sahifede -

Atina, 4 (A.A.) - Atina aj ansı 
bildir iyor: 

Yunan gaze~leri, ltalyamn vaziye
-Devamı 3 ncü sahifede--

• 
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.]0~ Manisa ovasında seyliip TitxJ_lcıı 

S l •• k • ld g Halk ~:~ın~~::~:n~·· istiskal 

Radyo gnzetR
sine göre, siya~i 
faaliyetin ağırlığı, 
Fransız - Alman 
münasebetleri ü
zerinde teka<üf 
etmiştir. B•ı mü
naRebetin ön pla-

'.'Siyasi vaziyet rını Framızlarla 

alakadar etmek 

Fransanın vaziyeti 
nedir? U a r Y U S e l sadedinde kullanılan cümleler ara· 

sında bir de erkekler için «B~b_an~" 
mı, şöyle yapardı», kadınlar ıç~n ıse ORHAN RAHMi GÖKÇE 

istemektedir. Bun 
Almanlar, geçen hazİ- dan en çok hah- Franıa, muamma olmak ve iki ku-

t "J sedenler de İngi. tuptan hangisine doğru kaçabilece-
randa ngı tereye taar- g"ı'ni tamamen m'zlemek bakımından, 

!izlerdir . Halbu- 6 ' 

d "J b Jk• bili. o karanlık perdenin arkasında ruz etsey 1 er e 1 mu- ki aecen :nız ınev .. 
~ t ~ - duruyor. Pariste, bir arkadaşın soy.-'iminde bun -

na geçmesine ~- vaffak olurlardı dan Almanlar !ediği veçhile İngiliz muhipleri cemı-
bep. Almanyanın. yeti gibi bir parti kurulur; diğer ta-

b:ıhsedi.rnrlardı . 

m
Fra''. .. nıns1ız elı'ncl~n!ne-- FAKAT ŞiMDi iŞ DEG. iŞTi rafta Ferid paşa ruh ve kalıbında, 

·' < ,, ş;mdi is2 AL Lava! denilen bir adam, alabildiğine 
çirmek için \'işi hükümetini sıkıştır- manlar susuyorlar. İngiliz radyoları Fransız siyaset teknesini, Almanya 
mı~ olmasıdır. da gık sık istila'. teşebbüsünden bah- istikametinde alabildiğine sevke ça-
~çen Haziranda Almanya, müta- ,;etmektedirler. Buna sebeb, Hitlerin, Jı ırlten, beri tarafta bütün Fransa

rekeden sonrıı kısa bir zamanda İn- son nutkudur. nın mukadderatını elinde tutan "hti
giltereyi zapt.edebilecek vaziyette idi. Diğer taraftan İtalya - Frnn,;a, yar mare4alın ne yapacağını kimse 
\'e simdi Lord Halifaksın ağzından Frnnsa _ Almanya ve Almanya ile kestiremiyor. Onun namına şimali 
öğreniyoruz ki, Almanlar o zaman in- diğer memleketler arasında sulh ak- Afrikaya gidip bir daha dönmiyen 
giltereye hücum etmiş olsaydılar mu- dedileceğindeıı bahis haberler de G. Veygandın, Cezayir ve Tunus faa
vaffak olacaklardı. Fakat Almanlar gelmi~t;r. !iyeli ise kapalı kutu olmakta berde-
~;vlül a\'lndıı hava hücumlarına baş- İngiltere ve Yunanktan hali harp- varndır. 
ladıklar; vakit İngilizler hazırlıkları- ·" olduğuna göre sulh akdi mevzuu. Evet, umu"'i vaZ1°yet budur. Gerçi 
nı tamamlamı~ bulunuyorlardı. Fran- bunlarla alakadar ol•a gerektir. Ma- arada sırada sızan ışıklar; Fransa
sa ile mütareke imzalanılıdan beri -.mafih bu haberler sansasyonel ha- nın demokrasiye, eski mütt•f,"klere 
yedi ay geçti, Almanya, şimdi geçen Jıprler \"eren kaynaklardan geldiğine teveccüh etmi§ bir sempati taşıdığı
seneye nazaran daha kuvvetli bir İn- göre kııydi ihtiyatla telii.kki•i lazım nı da g~stermiyor değildir .. 
giltere ile kar~ı karşıyadır. Alma~- gelmeklcdir. Mesel~, bunların başlıcası, Peten-
ya, İngiltereyi kısa bir zamanda ma;r- Düncl enbrri lngilizlere yardım Lava! 1htilafıdır. Lava!, Almz.n be-
lup etmez -e, Ameri;.anın yardımiyle p'rojesinin Amerika mümess:ller şinci k<>lunun birinci sınıf elemanı
daha kuvvetlenecek olan lngiltereye meclisi umumi hey'etinde müzake- dır. Ta Habeşistan harb"ndeki siyasi 
karşı uğraşmak mecburiyetinde kala- resi yap,lmaktadır. Dün meclise :e: fa~liyet:ndenberi, onun nasıl bir ya
caktır. Almanya, ele geçirmek istedi- ı ilen bir takrirde müzakerelerin ıkı <Fgô.r olduğunu anlamıyan kalm

1
• a

ği Fransız donanması ile İngiltereyi günde bitirilmesi istenmiş ve bu ta- mı,tır. Fikir ve prensipleri ma um 
mağlup etmek istemekte, Lava! da lep kabul edilmiştir. Bu karara gör~ olan böyle bir fahısla ihtili.f halinde 
Fransız donanmasını, Almanyaya ver müzaker~nin, bugün nil:!_ayetlenmesı bulunan bir adam (Mareşal Peten), 
meğe taraftar bulunmaktadır. Iiızım gelmektedir. Alınan karara şüphesiz, onun tezlerine - yan.• Al-

Fakat Lava!, bazı !'ebeplerle Peten "Öre proje 100 reye karşı 125 rey ek- man taraftarlığına- mukavemet gös
tnrafınclan azledilmişti. Almanya, o -eriyetlc meclisten geçecektir. Pro- teriyor, demektir .. Bu bir!. 

-Bas tarafı 1 nci oahifede - ]ardan bazı hadise ve zararlar olmuş-
Sular Alaşehir - Manisa şosasını tur. Torbalının Ertugrol mahnllesin

müteaddid noktalarından tahrip et- de üç evin dıvarları yıkılmış ve bun
miş, lzmirden Afyona gitmekte ~lan !urda oturanlar, diğer müsaid evlere 
tren ele :.\fanisada kalmıştır. iskiın edilmiştir. 

Turgudlıınıın Akça pınar çayı da Bayıııclırda: 
yapılan sedleri yıkarak yeni köy iize- Bayındır kazasında Küçük ).fonde-
rinden yeni bir mecra açarak Urganlı res nehri üzerindeki köprünün cenup 
köyünü tehdide başlamıştır. Sular ~im kısmını sular yıkmış ve yolu da boz
<li :\Ianisa ovMına gelmekdedir. Ge- muştur. Bayındır ovası tamamiyle su 
diz nehrinin g2çeıı seylap seviyesini altındadır. 
lıulmasıııdan endişe edilmektedir. Tirede: 

Kumçayı, Akhi<arııı Beyoba köyü- Pazla yağmurlardan Subaşı köyü 
nü basmıştır. Küfusca zayiat yoktur. ile Torbalının Arapçı köyü arasında 
Kaza ka.vmakam. i,urada ela icap ede~ l\lenck!rıcs köprüsünün Arapçı köyıi 
tedbirleri almış.ır. kı>mındaki ayağı, tehlikeli vaziyete 

Saznh:ı ve Sele!idi ovası kamilcn su düşmüştür. 
altıııcla kalmı~tır. Vali, bütün vaziyeti Sular, köprü ayağının altındaki 
ve alınan tertibatı yakıııdan takip t- toprağı ve kum tabakasını götilrmüş
rııcktedir. llhomi KAYMAK lür. Köprünün istinad dıvarlnrını da 

Mani.<a. (Hususi muhabirimizderı- suhır götürmüş ve hu köprüden g>.?ÇiJ
TelefonJa) - Akhisar _ Manisa ara- mesi menedilmiştir. 
sıııda ın. 20 ve 21 inci kilometrelerde Öılemi.,te: 
Kıımçan Rosayı :15-40 santim aşmağn Yirmi dört saatten beri devam eden 
lıaşlaıni:tı~. Bu yüzden Akhi<ar-:\fani- yağmurlardan Bozdağdaki kar ta
sa otomobil münakalesi de durmu~tur. bakası erimiş, Birgi nahiyesinin için
Akhisar:ı giden üç otobüs yoldan düş- den geçen Birgi del'2si taşmış, bütün 
n1üş. bir tane~i iler1emtk istemiş, su- ı:;arşıyı su basmıştır. Ayni nahiyenin 
larla mahsur kalmıştır. İçindekileri Ertugrol köyünün ova mahallesini Kü
almak için yArdım ekibi gönderilmiş- çük Meııderesten taşan sular baRmı$
lir. Vilayet. vaziyeti nazarı dikkate fır. Öd.emi~ ovasının bir kısmı da su 
alarak Manisa - Akhisar otomobil mü- :ıltındadır. Hiç bir tarafta nüfusca za. 
nakahitını da durdurmuştur. yiat yoktur .. 

ÖMER KAYA Bornoııada: 
• Arapderesinin taşmasından Mers;n. 

Torbalıda: 
Vilfl\'etimizin lıazı yerlerine 24 saat 

hiç ke;ilmed"n yağan sürekli yağmur-

Ji civarında Çamdibi mevkiindry ba
zı evlerin boşaltıldığını yazmıştık. Bu 
mıntakada sular QPkilmektedir. 

vakit Lavalın tekrar kabineye alını- jenin. iiyıın mecli,inden de çabuk, lkincioi, Mareşal Peten, Veygan~! 
ması için tesir yapmağa başladı. Pa- gecmesi için tedbirler alınmaktadll'. I Afrikadan gerire almamı§tır. Çünku TüfÜ1lCÜ/Üğümüz HEM HIRSIZLIK, HEM 
risteki gazeteler, Almanya ile işbirli- Vilki, 'erbest Irlandaya rny_var.e Alman taleplerıne mukavemet etmek . . . 

cAnanda mı öyle idi?.» cümlesı var-

dır.. · ı 
Ben, bu tarizin, ancak yerınde o -

mak suret'yle kullanılmasına tar.af
tarım .. Fakat mesela, dün, fakir aıle· 
nin bir çocuğu iken, çalı§mtf, çabala
mıt kabuğunu yırtmış, insan ve kıy
me: olrnu§ bir gence, «Babanda. mı 
böyleydi» denilir mi?. Keza vaktıyle 
anası talvarlı, çarşaflı gezmiı, fak~t 
kendisi tahsil görmüş, şöyle zemın 
ve zamana göre, züppelik yapma~an 
geyinrnı' ş bir genç kıza da « Valıde
niz kadın da böyle giyinirdi» demek 
ııyiptir ... Fakat; burnu ~af ~ağı~da, 
doğduğu muhiti ve cemıyetı begen· 
::niyen, anasının, babasının fukaralı
ğından, basit giyinişinden iğrenerek 
bahseden (naana; tBabanda ını, 
ananda mı Öyle yapardı» demek, Y~
rindedir, doğrudur. Sonradan zcng111 
~lduğu halde, fakirleri merhametle 
ıearşılareıyan, aç ve sefilin ıztırabın~ 
Jan an'3.mıyan, hem de burnunun 
libine yaklaşarak; 

«Pederi vali. güheriniz rahmetli de 
.izin g.;bi zengindi» demek, elhak, 

tam yeıı'nde olur. 
• 

Vapuı·dayız. iki-kadın konuşuyor
du. Yanlarında bir çocuk -vardı. Ço
cuk, oynarken, elini ağzına götürdü. 
Anası o~acak şiıman, kırmızı, yuvar~ 

ı.ak bir kadın, 
- Seni gözü körolaaı; 
Dedi ve şamarı indirdi •. Yavrucuk, 

acı bir feryad bastı ve sustu. Bir!"~ 
geçti .. Çocuk, ayağa kalktı ve elin• 
gene ağzına sokarak, vapurun canı
larına bir ıeyler karalamağa başla· 
dı. Hay'1i bir tokat daha .. Kadın; 

- Pı'~ yumurcak -diyordu. ıuraya 
kazık gibi çakıl da otur .. 

ği yapmak istemediğini yazarak Vişi ilP bugiin gitmiş ve Irlanda Başvekı- için, elirde bir tehdid vasıtası bulun-, -Ba§ tarafı 1 ıncı aahıfede- RÜŞVET 
hükumeti aleyhine neşriyatta bulun- ı; Dövalcrn ile görüşmüştür. ~.u go- durmağı istemekt'r. Şayed .M~r<:~~I cak mkiplerimizin bizden daha müs:ı- H 
<lular. Parbte yeni bir parti kuruldu. riişmeğP büyük ehemmiyet v.erı'':lek- Peten, Almanya ile mutlak ışbırlıg!- iri •artla mal arzetmele[i bıtbbi Bayındırın Çıplak köyünde aşim 

Al F · tedı'r. cu··nku·· Irlandalılar uz"rınde ne taraftar olsaydı, Veygandın vazı·, \azı'votı· tebdı'l edebı'lir. Bu ':ak- oğlu Ali Çalgıcı; R. Tah,;in Ağusto-\"elhasıl, Lnval, · man - ransız ış- 'k .. b . 
1 

bT d' ·' rnn yağhanesi önünden 4 çuval zey-
birllğinin sembolüdür ve Almanlar şu- hgiltcre<l.eı:ı ziyade Amerı. ": ınu~~~ yeti ~.ah~. ~_arih ~r şekıl a a 1 ·~ •· ı· dirde, tahdidat ~apılmış olnıa,;ı, . ~i- l'ıı taııosi çaldığından tutulmuş, tnh-
na kanidir ki, Lavalın dahil bulunma- oirdir. Muhımce şeylerın gorll'>ulmu, Ocuncusu; Parıste, Alman nufu;" z:ın de rakıplerımızın almış oldııgu k 
dığı bir Fransız hükümetinin Alman- ~iması muhtemeldir. ,.e tesiri altında yen' kurulan partı- teclabire ayni surette mukabele edebil- kikat yapılırken Bayındır mer ez 

l . 1. n·,•·er taraftan İngiliz harici~·e na- nın" elemanları, Vi•i hükumetine hü- mekıı·g·ı·mı'ze h.'" '·ı"r ."Ul'Otle manı' deg·iJ_ jandarma komutanına kurtarılması 
\'a ile işbir iğ: yapmasına ımKnn ~ d • .

1 1 ' u ·' ' icin on lira rüşvet teklif etmiştir. Ali 

Ben c:ocukları çok severim .. On· 
!arın dÜvülmesine şiddetle muhali
f :m. Terbiyede de dayak yoktur za· 
ten... Kıziın kızğm kadına baktım· 
Bir de ne göreyim: 

~•tıktıır. Bu vazi.,·et karşısında Pct<:n, zıı ı İden. dün avam kamarasın .a cum ediyorlar, Almanya ı e ana.~- <lir. Bu vesile ile bu o-ün tütünler imi- · 
' İ 'lt f J'k " Çalgıcı, her iki suçtan dolayı Adli-Almanya ile müzakere için amiral beyanatta . bulunmuş, .n~ı erenın ~.a"!azlığ_ı~ .'"'. F~an~!ı e a ete su: ziıı Yuna~ ve Bulgar ~allarının ,Joğ- ·ove , vkedilmistir. 
Darlanı Parise göndermiştir. Pariste müstakil bır Habeşı•tıın ıçın çalışa- ruklıyecegını ılerı suruyorlar .. Bun nalan dogruya rekabetıne maruz bu- ; "- · e · ' 
Fransanın umumi siyasetiyle alakalı cağını >iiylemiş ve şiddetle alkışlan- lar, malum olan hadiselerdir. Bir d~ Iuıımadığıııı da zikretmek icap ecler.1 -.----<>--

1
-

her mesele görü ·lilccektir. Almanya ve mışor. iden dı_:miştir ki: . . . işin diplomatik ve mantıki cepheler• İzmir .tiitünleriyle S~msun made~ tü-

1 

GELEr~LER, G DENLER 
Frıın<a arasında menu müzakere me'- - Hıııle Selasıye Habe.şı~tanın ıs- de vardır.. tünlerı başka hıç bır yerde yetışme- Aydııı mebusu B Nazmi Topçuoğ-
<eleler şunlardır: tikliıH için ~üc.adel.ede bızım yar~ı- Pete~ı, i~tiyatkar olmağa mecbu;: tn<'ktedir. <yalnız. Yuı~.an ad~l~rı hiı· lu, Sıvas mebusu B: Miıat Bleda İs-

Kadın elinin tersi ile, sulanmış 
burnunu' sildi .. Biraz geçti.. Mendil(
ni çıkardı. Fakat daha evvel parma· 
ğını burnuna soktu .. Sinirlenn:e~teP 
küpe biniyordum. O faul bıtınce, 
elini başına götürdü ve bir hayli ka· 
şıdı.; 

1 _Lavalın, \"işi hükümetine alın- mımızı ı ·temıştır. !!•Z de bunu tem.an dur. Çunku za~erden dem vuran A miktar lzmır tıpı tutun yetıştırmck- t· nbula tktısad Vekaleti ölçüler mü-
ma<ı, ettik. I~abeş istiklal savaşında İngıl- manyanın, lngıl~e.reye karşı lı_areke- te ise ılo bunlar da piçtir w loprnğı d~rü 

11
: Lemi Aksoy Ankaraya git-

2 _ Fransız doııanma"ının mu- tere elınden gele.nı yapacaktır_. İn- te geçebılmek .•ç•n,._".'V:ela .. l'ransız kokmah'adır.J mişlerdir. ::11aniöa mebusu B. Hüsnü 
kadderatı mes~Iesi, wıterenin, Habeşıstan topra~ların- donanmaaını •tedıgını &.?ı:nekte- • 'itekin; ) unanlıların ~akası. Ma- Yaman lllanisadan şehrimize gelmiş-

3 _ Yeni kurulan partinin mu- rla gözü Y?ktur. ?ayemı.z, musta~ıl dır. Dığer t~raftan, a~ıl. buyuk Al- kala vesaır b.azı. mahsulata .ben3er tir. 

- Yahu, bu kadın, küçücük çocu· 
ğun elini ağzına sokmasına kızar da 
kış günü ıamarları ind'rirsin, fakat 
senin baıına tokmakları kim indir ... 
ain? 

kadderatı, l.ıır Hal.ıcşıstan gormektır. Harbın manya _ lngıltere harbının başlama- mallar da Tıırkıye ve Bulgarıstanda 
Amiral Darlanın, bu vesile ile .Jur- •onunda böyle bir Habeşistan göre- dığını, daha aıağıda ltalyan impara- i,;\ih,al olunmamaktadır. 

Diye bağırmak ıçm kendimi zor 
tuttum .. 

nal _gazetesinde intişar eden beyanatı, c~ğimizi ümid ediyorum. torluğunun yıkılmakta olduğu mey- Bu sözlerimizle, tütün istihsal Ye 
nazarı dikkati çekmektedir. ]den 1935 de Habeş istiklali ıçın dandadır. Amerikanın son vazi- ziraati hakkında Türkiye Yunanist.an 

· " k - b \'u··zden · · · I' ı·ka'r B I · t d k b ı l Ke<>ecılerde Kiitip çelebi sokağın-Liyon Fransız radyosunun neşrıya- sa •• <en ço ugraşmış, u • yetwın teaırı ue, ma um ve ıı§ • w ıı g:ms an arasın a vu u u "· ' 

SAPAN 
Kız kaçıranlar 

tına göre Fransız donanması, .Fran- :russolini ile arasında ihtilaf çıkmış, dır. Binaenal yb, Mareşal Petenin cak müşterek bir anlaşma ve teşriki da Ahmed oğlu Mustafa, Yasef kı
ı;anın mukadderatı için kullanılacak- bu yüzden nazırlık sandalyesinden bütün bu akikatlere kulaklarını tı- mesainin ehemmiyetini inkar etmek zı 14 yaşında Selmayı kaçırdığından 
tır. Binaenaleyh Alma..nyaya verilme- bir müddet için ayrılmıştı. Taliin kayarak, ııözlerini kapıyarak Al- istcmiyonız. Bilak;is her memleketin tutulmuştur. J BUGÜNKÜ PROGRAM 
si ınevzuubahs değildir. Yeni kurulan ı;arip bir cilvesidir ki, Habeşistana manyanın kucağlna atılması mevzuu kendi başına tahdidat vazetmesi kcn- . * B_ayındırın . Er~.eneli köyünde 

1 
8,00 program, 8,03 ajans hab-0 rlel'İ. 

varti;:e gelince, bu parti, mareşal Pe- 1 ... tikliılini ver.eceğini müjdelemek bahsolamaz. Oaha doğrusu olma- di"i için çok faydalı net:ceier tev!id \ eıı oglu Huseyın Guler; 1Iehme~: 8,13 müzik: Hafif parçalar (pi.), 
tene aleyhdardır. Şımdi Paris ve Lı: ırene İdene düşmüştür. . mak lazımdır. Peten, ıah~·yet, va- c·dccegi muhakkak olmakla beraber kızı lb yaşında Nurıye Canlıtepeyı 8,45 9,00 ev kadını - yemek liste>i: 
yon radyoları, ayrı ayrı iki siyasetı Diğer taraftan Macaridtand~, Yu- tanperverlık ve kıymetıni rı:anHz tutüıı ziraatinı tahdid hususunda evlenmek maksadıyıe kaçırmış, fa- 12,80 prog.ranı, 12,33 müzik: Hafif 

, terviç etmekteclır. . goslavya d?stluğun~n ehemm~yetın- tarınine ve düny~ya kabul ett~mı§, ımışterek bir .hattı hareket ittihazımu kat yakayı ele vermiştir. şarkılar, 12,50 ajans haberleri, 13,05 
Alman gazeteleri de, Fransanın ıç den bah edılmektedır. Başvekıl, bu- aynı zamanda sılah. ark":d~şlı!'ının wnıııı ed<:cegı faydıdar da pek banz- ZAll..'ı·ı ADA müzik: 1-Iuhtelif türküler, 13,20114.00 

politikasına karışmak istemediklerı na dair ueyanatta bulunmuştur. Y~- n~ua ve ahlak vecıbelerını mudrık dır.. . -~ ·-. ~ _. , müzik: Radyo salon orkestrası (V:o-
kaydiyle bu mevzu üzerinde ne~riyat goslavya hariciye nazırı Markov.ıçı~ bır ınaandır.. :lateıı ihtiyaç Yuııanlıl:ırı loni8l Necip Aşkın idaresinde), 18,00 
,.aparak Pariste kurulan yeni partinin va kında Rudapeşteye geleceği bıldı- Bütün bunlara rağmen ise, Fran- ve Huıgariarı böyle bir anlaş-I Araba kazaaıh: <l _ 1 b prograııı, 18,03 müzik: Cazband (pi.) 
' k • · · · · · k l'k . .. b . . L;ornovada A me og u aı·a acı 18 .,0 k (D ı·t·k h-d· el .• Fransayı Almanyaya yakla<;ıbırma . rılmıştır. sız ana oıyıueb, mera ve a a ayı ma yapmaga !uzum ırnkmıJacali. . . k' . b . 1{ ,., onuşnıa ış po ı ı a a ıs " 
i ·tedığini' yazıyorlar. Paris görüşme-! Bu siyaset yapılmadan evvel l\la- uyandıracak bir mübhemiyet göster- 1 acJ"cctue cezrı tahdiuata sevl<etmış v;, 1 Huscy'.n, ıdaresın~e 1 .~ıa .aJ\ a~ı~ ri), 18,45 çocuk saati, 19,15 çocuklar 
ı:ri hakkında henüz yeni malumat g~l-•ı caristaıı me_clisinden Macar - Yugos- mekte btrdevamdır ve günün yega- ııu sahada yaptıkları tedakılrugın se-: oglu U saşıncla ~evkıJe çarp ır.ar~ için mus!ki, 19,30 ajans haberleri, 
memiştir Dün Lavalın amiral Dar- lav dostluk paktının geçirilerek ta>.<- ne sualleri şunlardır: merc~ıni de eıde ettıkleri yüi<seli. fiat-ı parmaklarınd.an yaraıanmasın,ı •e- 19,45 müzik: Yeni eserler Geçi• 
!anla görtlşmesi şöyle h~lasa edilmek- diki muhtemeldir. 1 - Fransa, donanmasını ve üsle- ıerle iktitaf edılmiştir. bcbıyct ver.~:ştı~. h-d· 

1 
• programı, 20,15 radyo gazel.esi, 20,45 

tedir· Stefani ajansının bir haberine gö- r;ni Almanya emrine verecek midir? l<'ilvaki Aktüel ehonomik meseiele- K;adın y~zun .e~ a ı~e e\ B müzik: Radyo fasıl hey'eti, 21,10 ko· 
Peİ.en milli birlik kursun diye La- re Almanya, İsveç in ihracatının yüz- :.ı Fransa Alm!!_nyaya geçid ve-

1 

riınizle alakadar bazı z.evat bizde tah-ll . Ken'.erde Zeytınklı~~ rue' ıınıe' "~ıııdoeşıı- ııuşma, 21,25 müzik: Türkçe film şar· 
' B lk' O · · Al t · tm··se b·ı· ·? ı ·k · 1 f nııh oglu "akır · nuın me"e " k I 21 45 ·· ·k R' ""e'ı·cumhur valla anlaşmaya razı olmuştur. e ı de 7 ını manyaya emın e ıo re ı.ır mı.. • . . . dl( tı rıııe yanaşmayı !uzumu ve :ıy- 1 . , "ı:ıa r;mı bı ııkla bacağın- ı arı, , muzı : ıy~• ' 

Lavalı kabineye de alabilir, fakat ele bu yüzden bazı meseleler meyda- Bız, uınumı çerçıve ıçınde, buna dalı görmemekte,. arz ve talep kanu- ::ıudı oglu
1 

Y t t çı ştur bandosu (Şef: İhsan Künçer), 22,30 
' ·· I · · Al 1 • k' h 1 1 - t · ,J_ 1 · · · t · h 1 dan ''ara amış ve u u mu · · h be 1 - • 22 45 u··z'k ·Dan" mü Fransız donanmasını ve us erını • ı na çıkmışcır. Yakında bir İsveç hey' - ı m an .ası o acagını zanne mıy..,- nunun ıstıhsal hacının! ay~~ u"ıısun-1 *, A . f rtala caddesinde :ırnba- aıans a r,.,rı, ' m ı . ' ., 

man ·a alamaz )fareşal Pet.en, bu hu- . . 1 k . Al n •a İs 1 ruz. Amıral Darlanın da Alman ta- da bır nazımlık vazıfesı ıfa etmekte na a r 
1 

. d N ziği (pi.), 23,25/23,30 yarınki prog· 
ijust~i Alman. taleplerini redderse ne 

1 etı. Berlıne ge ec·e bkr. . ma. ~ ' .. · ı raf tarı olmasına. ra&"~en~ "!areıalın buluııdugunu ileri sürmektedirler. i cı ı\leh_~ed.; bk~dr s~ı~::. e~;~a:l~ s:k r .. a;,;.m;;..v;.;e;.;;k.;.a.;;p.;.a.;.n.;.ış;.;. ________ _ 
ıacaktır. 1 veçten demır, çelı \ esaır mus- tesirinden çıkabılecegı ıddıa edıle- Halbuı<i istihsalin serbest bırakıl- man og u ~a 1 a 1 

1 
1 k t • 1 

o · .. "' l kt d A l lı ·o I b'' ük' • ı k·ıbasından yara amış açmış ır. , r--~ o - a Rivayetlere göre Almanya; bütun tahsııat a ma a ır. n aşı J r I moz .. A manya, uy .~aarruzuna J nıa•ı, yüksek konıönktür devrelerınde . '. . . k' d'I kt d'. ,,_~ B=' IS 
F, ·ı ışo-aJ edecektir. Fakat hürl ki; Almanya, İsveç ihracatının yüz- yakında baılıyacağına gore, .. F~ansa I kalifıye olmıyan çiftçileri de ispeküla-

1 
ZaHlııtaca1 kt~ 1~ e 1 me e 11 • c:::l U C:dJI ,-. 

ransaJ • 1 d ... ·· ·· .. d ondan evvel çozulme t.f · t'h ı·t k t ekte d I ınız 1 ar. Fraru;ız radyosu bunu varid görmi- de 70 ini almak içın bir anlaşma yap- ı .uııum~~n e - ı ıs ı sn~ a. sev e m ve .. o ayı-1 * Ikiçe~melik caddesinde Alı oğ- OZOMı 
'·or çu··nku·· Fran• •ız donanması sö-! rndır. Fakat şimdi arada bir ihtilaf sı zarurOıdRırH .. AN 1 Ö sıylt<; ~azdı~ ~stıhskatel hem mhahsuldun !<kıy-1 lu Nurecıclın; Kadri oğlu Salibin fu-
, . " , RAHM G KÇE m~ ını uşurme ve em e u- · · ı 
mürge idaresiyle birlikte harekete ı:;,ç çıkmıştır ki, hey'et bunu halletmek Jitesi düşük tütünlerin çoğalma;ına l ıt.ınundaıı ı~ınde 375 kuruş bu unan Çuval 

· d. · · B ı· aeJecektir İ ;veçın ha- b' 1 .1 1 1 d ı lıır kumbara çalmış ve tutulmuştur. mek için hazır vazıyette ır. ıçın er ıne .. · ve ınnetice beyne mı e pazar ar :ı · * A .. 
1
. k" d S lih og· _. 

Al · b' k ddeJ 0 re muhtar ZAHiRE IHRACATI t·•tü J · . k .. te ·ı -" r.ıp ırıııı mev ıııı e a Bazılarının tahmimine göre, - rıçten ır ço ma ~ v u il erımıze arşı gos rı en rugue- Ju Omer, Mehmed oğlu Salih ve Mus-
manların bu hareketi bir şaşırtma olan ı~veçin, bunları Almanyadan Zahire ihracatçılar birliği idare tr; kırılmasıııa sebebıyet verm~kte- tafa oğlu Rifat, B. Şefikin bakkal 

ameliye~idir, Almanya doğrudan temin edemediği .. an.larıılmı~tır. O hey'eti, dün tekrar Birlikler binasın- c 1 
Kanaatimize göre yalnız kemiyette dükkanını~ halkasını .açarak on li

doğruya İngil'tereye hücum edece • halde ne olacak? Bu tun ~unlar'.. ~1- da toplanmış, Almanyaya yapılacak d<ığil, ke>fiyette dıe tahdide lüzum ra kıyme~ınde b~kkalı~e ~şy~sı ?~ı: 491 
ğinden veya Irl:ındaya ns• manyada bazı stokların tukendıgıne yağlı tohumlar, palamut ve zahire vardır. Esasen yetmiş milyon kilo tü- dıklanndan .Adlıyeye ~.erılmı~leri:lıı. 227899 1,2 

453 F. Solari 
14 A. Lafont 
13 A. F. o. 

efka• _ b·ıı· delildir. ihıacalı i:lerini müzakere etmiştir. tün istihsal edı·p vasati elli kuruşa sat- * Kar_antınada 252 uncu sl)ka~.ta_ ker ~ı karac:ığından dünya ll l ' h d R R · 390 1 ? 
_....,.;..,.""'"'"'.u"rn;;;;,.,._. ' maktansa elli milyon kiloluk bir re- asan og u ,.ıe. me.' ecep ve ıza' 228' .~ 

, . .. kolteyi \:~satı yüz kuruşa plase etmek 65 yaşında Zlibıdenın ·eve ·ya,ını çal. No. 

T~ Y YA. RE sı·nemasında TELEFON·. 36-46 şüphesiz ki daha faydalıdır. mış ve yakalanmışlardır. 
İstihsalde anarşi, kalifiye müstnh- Neden acaba? . . .... 

sillerinin istinatgahlarını da tezelzüle Kemall!a~anın Halılbeylı. ka1und~ 
BU HAFTA 

:Mısırın sinemacılık aleminin en b-;;iı;;;J;,;'İJ;;.k;.;,.;i;;k;,;.·.;Y;,;"•;;lc;.;lı;.;z;.;ı __________ .._-: -----------""'! Tarafınd!i.11 gözler AŞKlN Gü"' Z YAŞLARI ABDOLV /-\.HABIN YE- kamaştırıcı rekoıi-
A • • Iar araRında fevka- BAŞ l\lfUGANNl.YESl. GANE RAKiB! 15.cle surette can- ın 

!andıran CAT L/. ABDÜ~ GANJ ESSEY/D TÜRKÇE sözlü A- NE A RAPÇA şarkılı !..-. --;;.,;.;;;;..;.. __ ...;;..;;;...; ___ ..: 

IYILDIZ SULT~NI 
VE 

YAKIN ŞARK HARP HAVADİSLERi Lon dranın bombardımanı - Londrada. düş~rülen _Al
man tayyareleri .. Bay Çörçilin müdafaa tertibatını teftişi - Atinaya gelen İtalya~ ~.,rJerı v~ ~tın~· 
da yapılan tenlikler - Arnavudluğa mütemadi Yunan askeri sevkiyatı • GÖRICE nın zaptı :çın hu· 
cumlu, Yunan orduıunun GÖRICE'ye halkın alkışları arasında girişi - Yunanlıların aldıkları harp 
levazımı. MATiNELER: 2 • 3,30 _ S,30 _ 7,30 _ 9,30 Cumartesi Pazar günleri 1,30 da ilave seansı 

uğratmakta ve hatta bazılarını ist!h- H_asan og.lu. H_:ısnn Huseyın, aynı 
ıaı sahasının dışına fırlatıp atmakta- koyden Lutfı .oglu §akır Yılmazı, ta-
dır. banca kurşunıyle agır surette yarala. 

Solid, oldukça stabil bir kalite is- mış: yaralı, !z':lir ~ıemleket hastaha
tihsali yolunda yürüdüğümüz takdir- ııeo~ne nakledılmıştır. Suçlu tııtul
de, kalifiye müstahsilin ekomonik kud muştur. 
rcti ve dolayısiyle istihsal kabiliyeti Yangın: . 
artacağı gibi tütünlerimizin dış pt- Rayındırın Hacı İbrahım ~:ıhal!e-
yasalardaki ~evkii ve şöhreti de ko- sinde .Ali oğlu Ahmed_ Tuncerın evın
rıınacak ve genişliyecektir. de, kım-e bulunmadıgı sırada ocak-

Binaenaleyh tahdid mes.elesinde lan sıçrıyan kıvılcımdan yangın çık-
arz ve talep kanununun serbest faali- mış, ev ve eşya tamaınen. yanmıştır. 
yetine değil, tütünün kendi bünyesi- Ayn.i mahallede Huseyın Kur~la
ne hiis tedbirlerini alınmasına şid. rın evı de baca ateş almak suretıyle 
detle ihtiyaç vardır. yıınmıştır. 

Yalnız şunu da hatırlatmak isteriz--------------
ki, tahdide idari teşkilat değil, toprak leri içinde belirecek hataların tamiri 
evsafının icabatı esas ittihaz edilmeli gavesiyle her sene yapılacak tadiliıt 
ve tütün istihsaline müsait sahaların hususunda alakadar makamlara ge
haritaları yapılmalıdır. Kanunun hü- rekli salılhiyetler verilmelidir. 
kümlerinde, istihsal yılımn tecrübi!- -DQvam edac~k-
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S ŞUBAT 1941 ÇARŞAMBA (AftADOLU) . 
Hi KAYE: inhisarlar umum müdürlü2ün-

den: MAESTRO 
Otelin biricik müşterişi Bertran 

?.avun, küçük salonda kahvesıni iç
;ıkt~n sonra, canı sıkılan bir adamın 
avrıyJe oteli işleten kadına sordu: 

rünce piyanodan kalkar. Zaten böyle 
sık ~ık gelmekle büyük bir terbiyesiz
lik gösteriyoruz. Adam lıir gün işin 
farkına varacak!. 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince cl0.000• ndet bira 1andığı 
kapalı zarf u uliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli c40.000• lira muvakkat teminatı •3000• 

- Madam Tiveı no .. ::-<e arıyorsu-
nuz? · 
Ilı Otelci kadın, yarım saatten beri 
, asaların gözlerini altüst ederek 
0
.nüne yığdığı bir sürü anahtarı ma
~~nın üzerine fırlattıktan sonra en-
IŞelı yüzünü genç adama çevırerek 

teı·ap verdi: 
a l\Iösyö Bertran. ormandaki evin 
d n~htarını arıyorum. Bu göze koy-
10Uırnmu iyice biliyorum. Fakat bir 

rıu bulamn·orum. 
nertran, gayri memnun lıir halle 

ordu: 
.._ Anahtarı ne· yapacaksınız? 

ıı ':'- Noterden haber geldi; t\nahta
tu{stiyor. Ona göndereceğim. Ev tu
p ınuş. Doğrusu bir orman evine ka-
0~na_cak olan orijinal adamın kim 

Uguna pek meraktayım 
l'li ~e.ı:tran. ~avun yüzündeki t.•e'8Ü
ı· •ııce gızıemiye muvaffnk o:ama
~\ının farkına varmadan ~orrlu: 
- Demek ev tutulmuş? .. 

ı .._ Evet. Kiracı da nerecie,·;e ge-
ç.~ekmiş. Anahtarı bulamazsam .. 
'fıngir çağıımak icap edecek. 

ertran, mınldanarak: 
Çi-;- Kimbilir, dedi; herhalde bir 
Vıye asm~şsınızdır. 

n l'eçetesini muntazam bir role hali
t • ııetirerek tahta bileziğe geçirdik. 
en sonra ma.ad:ın kalktı; \'e: 

ı. \:Yazıhaneye gitmeden evvel şöy 
· >ıraz dolaşac:ığım, ded;. 

h M:utfaktan geçerken, otelcinin bey
• Ude yere aradığı anahtarı cebinden 
~kaı dı; ve yav:ısçacı k büfenin üze-

ne bıraktı. 
~ij Kapıya gelince. kendi kencl'ne rlü-
nıneğe başladı: 

1' .•A.ı·tık ormana g'demireceğiz .. 
;;'.et,. ormandaki ev, doğrusu pek çok 
n ırnıze yarıyordu. s;mcli Klo<li ile 
hlted~ buluşacağız? Du küçük ~e
r/de randevu Yerm»k .. Her ~eyi öğ
ti·nınek has,nlığ,na müptelii nlan iş
trı' k l!'üç,iız insanların cğlence 0 i ol
ha~ demektir. Klodiyi ,·aziyetten 

erdar etmem lazım. 
l'kli:lodi, gayet sevimli bir kadındı. 
d. ~~r~ya, Bertranla buluşarak cinır. 
akı ormanda küçük gl'zme'er rııpı

Yorıardı 
a. Ormanda lıiraz clolaştıktan •onra 

Genç kadın; 
- Yulnış düşünüyorsun, dedi, bü

yük sanatkarlar bizim gibi al)'ı.klara 
karşı daima mülayim davranırlar; ve 
hatta onlara lıiraz da merhamet cder
ıer. Aşk yuvamızı elimizden almış ol
masına rağmen onu çoktan affetmiş 
1ulunuyorum. 

İhtiyar adamın parmakları gitgide 
:ırtan bir hızla piyanonun bir ucun
lan öbür ucuna gidip geliyordu. Fa
.<at, birden bire hitiyar adamın viicu
lunu müdhiş bir titreme ktıpladı. 

Geriye gidrn başı bir aralık göğ
ıüne düştü. Bu vaziyette biraz boca
arlıktan sonra yere yuvarlandı. 

Bertranla Klodi reyad ile pmcer~ye 
wşarak ihtiyar adamın imdadına )'e
işmek istediler. Fakat, bliyük bir kor 

'cu öçinde, oldukları yerde dona kaldı
,ır. Piyanonun önünde bos bir ta~rn
·eden başka bir şey olmamasına rnğ
nen müzik hala devam edi)·ordu. Hal
ıuki, adam .nıvarlanmıştı. Demek, ö
üm melodi.ı·i rlurduramıyordu. 

Bertran ile Klodi, bu h:klenmedik 
'ı:idise kar~ısında korkunun verdiği 
~!asla bütün kuvvetleriyle haykırma
'a başladılar: 

- lnıdad !. İmdad!.. 
Hizmetçi odaya girince, P.ertrun da 

encercden içeriye atladı: Ve kadına 
'ardım ed·~rek yerde yatan ihtiyarı di
·ana yatırdılar. Adam, ba' gındı. Pi
·aııonun aı·ka<ındaki gran,afon par
anın son notalarını çalıyordu. Hiz -
·1etçi: 

- Korkmavınız, bu bir hizdir; de
i. Bu yüzdm. doktorlar on" böyle sa
i n bir ~·eı·e gönderdiler. O. gayet meş
tır sanatkardır . 
Fakat artık bunaldı. Onu asude bir 

1rctte yaşatmak i~in yalrız bir ça
"" vardır; kendisini piyano• .un ön;ine 
turtmak; ,-(ı grnmofoncla '"ıktiyle g.ı 
~t büyük stikse ,vapan e~erl. rinin plük 
·"mı cnlmn .. 

O. s<>'İn nivanodan çıklı!ıına kani
·r; kemli-inden geçer \'e h'r an için 

, endisini dünvanın en me~·ıd nd:1n11 

rzeıler. l!a!İ-.oki. se< g.ramofon:l.;ı.:ı 
kmaktadır. 
Pi,·a'"), hıısu~i ~ııı·ctte .:rrınılm;:r'·;:-; 

< .:ıhrm:.ız. Yalnız !usları tam:ım-
<lır. 

r~açların ara~ındaki küçük evde bi-
a~ ı• 1 b başbı>şa kalıyorlardı. Zaten ev ta ya 
ı:ttu. Ve Bertı anın oturduğıı otelin 
v1 il>esine aitti. Anal)ları da haber _ ..,tara , 1 nci Sahif•de-
Ol tnıeden almıştı. Fakat evin ani tı' 
hearak tutulmnRı Bertr:ını ziyncle~iyle ile meşgul olmaktadır. 

liradır. 

3 - Eksiltme 20/2 941 Perşembe günü saat 15 de İstanbulda Ka-

4 

bıüaşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

Asgari <2000> den aşağı olmamak üzere parti halinde de tek
lifte bulunalıilir. Bu takdirde teklif edilecek miktar üzerinden 
teminat yatırılacaktır. Fiat müsavatı halinde tamamını taah
lıüd edec•k firma tercih edilir. 

5 - Şartnar· ,;özü geçen şubeden ve İzmir 'Ankara Başmüdürlük
lerinden 200 kuru~a alınabilir. 

6 - Münakasaya gir cekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle 7r 7,5 güvenme parası makbuzu veya Banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksilt
me saatinden bir saat en·e!iııe kadar mezkur komisyon Başkan
lığıııa makbuz mukabilinde vermeleri lazımdn. 

5 9 13 17 (7391371) 

lzmir Nafıa müdürlüğünden: 
Urla Liman bina,ının tamiri 850 lira ii kuruş keşif bedeliyle 5/2/ 

941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu
ğundan isteklilerin 2490 sarılı ya<a hükiimlerine göre hazırlıyacak
ları 'leminatlariyle birlikte 20 Şubat '941 Perşembe günü saat 11 rl<' 
Nafia müdürlüğünde müteşekkil komisyona başvurmaları. 5 11 ( 402) 

Verem mücadele cemiyetinden: 
İzmir Verem Mücadele Cemiyeti 18 inci yıl dönümü umumi kon

gresini 18. Şubat 9.Jl Salı günü saat 17 de Birinci Beyler sokağında
ki merkezinde yapacağından Cemiyetin aza ve muhiplerinin o günde 
teşrifleri rica olunur. (398) 

Güzel hava kulübünden: 
Kulübümüzün senelik hey'eli umumiye içtimaı 8. Şubatl!l41 Cumar

tesi günü saat 17 de kulübün Bucacla kain pavyonunda akdedilece-
ğindeıı sayın azaların hazır bulunmaları rica olunur. (a99) 

Bin bir çeşid 
ALİ ARKAYIN 

S.arı kışla bak
Jc:aliyesi 

Yagakö3 Kolıı 

Har:çtcn gelecek h~r hangi bir 8İ}H.u·iş müşterinin arzuRuna gör tesI;rn 
edilmek şutiyle de kabul edilir. 

Ye~anıa.ndırmıştı. Hestia gazetesi. münhasıran İt:ıl-
k lkı gün sonra ormanda, Klodi ile y,ın menbalarından gelen hab~rlcre Ödemiş ipciler cemi-
tı~dkoıa gezerken içini çekerek mı- i'linad ederek ve bazı telgraf haber- • 

1 
Toptan ve per~kendc bakkal:ye, hırdıvat, kırtasiye ve baskı 

işleri de yapılır. 

T. iş Bankası 
andı: !Hini ileri sürerek diyor ki: vetınden: 

• )·ok .. Artık lıarıııacak bir nrimiz ~Bu telgraf haberlerinin bildirdik- Yıllık toph ntı 10-2-9.\l Pazartesi 
!eri kargaşalıklara rağmen ilhimal ki · ı 1 

''I g"•hi "aat 20 de ticaret ve sanayı 0c :ı-0 "ışkınlık yüzünden lıir aralık bu hadisel~r. büyük şehirlerde olma- ı 
ct~Fan evine doğru yürümegc bnşla- mıştır ,.e umumi lıir ihtilal şeklinde ~,nda yapılacaktır. Ekseriyet hasıl ol
ku~r. Eski yuvala~ına. yakla;;tıkça değildir. Fakat şu \ar ki 1tnlyada lıir mazsa 11-2-n41 cuma günü ayni 8aat 
8. «klarını güzel bır pıyano melodı- iı.hıdam görülmektedir. Bunlar, inhi- \C ayni mahaide yapılacağından ırn
i~.eıkşadı. Bu gayet nefis bir parça famın delilleriılir. Dahili, a:keri, ma- ylll.ı ~za::?rın g-elmeleri rica olunur. 

Küçük tasarruf 
hesapları 
1941 

r,~: Ve bilhassa usta bir adam tara- ı, iktısadi vesair lıa!<•m!tırc!an '.u!rn-
1 

RlJZı ·A:\lE: . \ 
d dan çalındıgı derhal anlaşılıyor- uı:lan te'!rlenle muhımdır, asken ha- .. . . , .. . .. , 

10 
4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustos, 

I U, Daha dog-rusu bü,·ük birsiiratve Komdan fenadır: Çünkü müte~'~!sil l - f\...poı ııllık he,ap ~.ııı'." 1 
alı 1 , lı' · ·k · 'J ıo t h k ı 3 ikinci teşrin tarihle-

ikramiye planı 
keşjdcleri 

! ı ıkla tuslara tema:; eden parmak- mağlfıbiyctler, faşist zinıamdarl:ırı- <ian ırıııcı an un . · arı ıne ııc ar I 
~~l'ın sahibi: gayet yiiksak bir musi- nın münakıı~a ve ihtilafları. kuman-' 5 _,kiz aylık he,;apların tetkiki. rınde yapılır 
il U•tadı olması icap ederdi. Beıtran Janların birlıiri ardınca azl<>dilmeleri 2 _ :'>1efsuh Urgancılar cemiyelinın _ 7947 ikramiyeleri -
n: li:!odi, büyük_ bir sükunetle çalı- bun.un en bliyük deliUcri_dir. Gr<ızya- .. · ı · · ·ı · t· ı ı 
•n Parçayı dınlıyorlardı. , ııinın kumandasındakı Lıbya kuvvet- ll<sfı~·esı)' e yenı ıpçı er cemıye ıne 1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
)/iYan~dan. son notaların se..<leri .Y~- teri ile diğer ~ir kumandanın idare: devrı. 3 > ıooo • _ 3000.- > 
~o ınca, ıki aşık el çırpmamak ıçın s.ndekı Habeşıstan kuvvetlen, kendı 3 - Yeni yıl büdcesi~i~1 tasc!ik~. 

2 
• TO • _ 

300
.- > 

~Urla kendilerini tutabildiler. Lakin haline bırakılmı.ştır. Ordunun vazl- 4 - )lürukabe hey'etının seçımı. 0 

ıı ~ Uk musikişinas gene parmakla- yeti feci bir şekıl almıştır. Arnavucl- 386 4 > 500 > - 2000.- • 
lanı tuşlar üzerinde gezdirmeğe baş- lt.ikta şimdi askeri ehliyeti şüpheli ~~- --·~-•. 8 > 

llııştı . mandanlar mevcuddur. Orduda ıtı- MENKUL MAL SATIŞ İLANI 35 > 
~U~ve ~iraz daha ya~la~m.ak için madsızlık ve yorgunluk va.r~ır. Dahili lzmit icra meınurlıığımdaıı 

80 
• 

250 • - 2000.- > 

100 • - 8500.- • 
ı;o • - 4000.- • Ui~nıege başladılar. Evın onune gel- s.Yaset sahasında :\1ussolını. halkın 

940
, 1

89 
,
7 n leri vakit, açık pençereden piya- m'iıneviyatım zorla yüksek tutmak o- ' - 300 • 

ııı061u .ça!a~m d~mode redingo!a_ gö- lan umumi vaziye~ için durmadan gay. Bir borcun !~mini istifası için mah- ••--------------• 
h llluş bır ıhtıyar adam oldugunu ret göstermektedır. cuz bulunan 300 lira kıymetli taş kır- Türkiye ;ş ba .. kn'1rn rı.ra }ııtır 

1 20 • - ı;ooo.- • 

al'retıe gördüler. )fali vazivette lıüdcc açığı pek bü- mağa m:ıhHus kankal makinesi ve dina malda yalnız para biriktirmio ve foü 
ılQfdamı.n ~yal~ız. sırtını .g.ilrebiliyor- yıiktür. O kadar büyükt~r ki. ~ak,iki mo ve teferruatı ı.1-şubat.-941 tar!- almış 0;m:ıt. ayni znm&ıııla t.aliin!zi de 
la kr. Lakın, ıhtıyarın pı~anoyu ça- miktarı, fena tesir edecegı duşunuh~- hine milsadif Cuma günü saat ı.ı de ~"ııemis olıırsunıı7• 
re~ en sarf ettiği enerji ile y~ptığı ha: rek bHdiri!memiştir. Gene miktarı bıl- lımir Pat pazarı arkasında 1361 inci -~-
Uet etıerden gayet hassas bır musıkı ;Jirilmemiş ve gizlenmiş olan yüzde 5 sokakta 19 numaralı ticarethanede a
•trtdı olduğu, ve çaldığı parçanın te- faizli bir istikraz daha akdine da!r o-
fet ~'.~ adeta kıvranırcasına efor sar. an teşebbüstür. Bu da, !talyanların çık arttırma suretiyle satılacaktır. 
liıı tıgı bariz suN?tte göze çarpıyor- hükumetlerine itimadı olmarlığını gô<- Muhammen kıymetin yüıde yetmiş lıe-

İk· . ••mıekteclir. ~i elde •di!mez ise iknici arttırma.;ı 
sa~\ 1 aşık, ken.dilerinden ge~~~»k lıır iaşe işlerine !(elince lki nazırlığ.a rn-subal-~11 çar~amba günü ayni yer 
lıir ~n .fazla bır zaman. g_~çtıgı hal_ıl~ ,·erilen sıılahiy.ıtlere ragm_en bu ~ıa- \'(• saatte yapılacaktır. Sııtış peşin pa
den turlu bu tatlı mclodının penç<~ın- "ıim iş lıecerilememektN!ır. lht,yal r:. ôle olac:ıktır. Taliplerin göslt~rilcn 
'on kendilerini kurtaramadılar. Bıraz, ,toklar tükenmekte ve tahdidat art- günde , : Jni :erde hazır bulıınmu
bi/~· ihtiyar adam, çalılığı parça.)'! .naktadır. İt:ılran gaz~telerinin <ah; fe !arı lüzumu ilan olunur. 
1>€~rınce,. hizmetçi ~ıl!klı lıir kadını !eri, k~pannııs bir çok müeô&<Si'l~r;ıı __ ·-'-------~---
laşı::.Yı kapattı: ve aşıklar da uzak-

1 

i-imlerıl·le drıludur. /znıfr uılıdiycsiudeu: 
Beliran, mırıldanarak: 

1 
.
6
-. uu...-

1 
1 - Ka~atas üzerinde :JOJ. 305 

ola:;- Bu adam, büyük bir "anatkar Doktor A ta zkal 
1 

sayılı sokaklarda ·adi döşeme ~-aptı-
da !terek .. Dedi. Fakat, piyanosun- 1 h t J k rılması, fen İ8leri müdürlüğündeki l<e-
lt n çıkan tatlı notalarla in•anların ÇOCiJK as a 1 - şif \'e Rartna~esi \'eçhi1° bir ay mUd-
.. ~laklarını okşı:;acağı yerde böyle bir 1 det!~ pazarlığa bırııkılmıştır. KGşif 
•oseye 0 ek"l · •• t h l><'dcii 831 lira mııvakkat teminatı 6·1 "ı·r'emı')·o'rııımm. <'Hıne bir türlü akıl er- ları mu e as.:: ısı " 1 >J lira 5 kıınıstur. Taliplerin temiııat.ı 

Klodi de düşi· ı· b' · . tt . . · I i bankasına' yatırarak makbuzlariy-" h ~nce ı ır vazıye e. Kar.•ı,·;,ka. Baharı.ve maha'le8ı, 
1 .ueş ur lı 'k ı 

1 
le pazarlık tarihi o an :3-3-940 paz.ır. lıct- d i· R '" mu•ı ·işinas 0 mnı-1 Şimendifer caddesi Xo. lOS. lesi günü "aat 16 da encümene môira-,. ~r: e< ı. u m.~ çhul sanatkarın t"- Tdefon: 5037 

ırı altınch her gun evin önii.,n yakla- . caatları. .. . . . .. 
~tak onun eserlerin.i din' 'ardı. --. . 2 - Otobus ışle.~me !d_a~·e,.ne Huô-

Ve bu suretle kendıleriııde •>na kar- H.,Ji, z y•inyaiirndan maınul 1 ıng n~g dı:el motorlerı ıçın 10~ n<!et 
lı günden gilnc artan bir muhalıbct h grank y;ıtagı satın ulınmnsı, .vazı ı~-

A L SANC A K 
lat:ıayonu kartııında yeni aç ılan 

EGE 
hususi 1--lc:stahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADı L Bi R 

E 

hiRsetmeğe başlamıştılar. Omer JVJu ar7em ı ı~ri .müdüliiiründeki şartna~e~i veçhi-
T<iodi içini çekerek gordu: Ç S b : le hır ay mııddetle pazarlıga bırakıl - Her §ubeye aid hastalar kabul ve mü-

•...__ Onunla konuşmak fırsatını elde ani"1Şir '- a unu ı;ıııştır . l\fuhan:ımen h:_deli 2600 li.ra 
t. k ve hi .. ivatımızı anlatabilsek ne T O p TAN K 1 L O S l' muvakkat temınatı rnn lıradır. Talıp. tehaasıaları tarafından tedavi edilir . 
·; nlurdu! .. · 3 K . . !erin teı;ıı.i~atı iş bankasına ~-atırn~k M"' d h 
.._imkanı yok, dedi. Evvela. onu rn' 6 Ufi.lŞtUf ~ll'lkLuzl:ınyle .pazar.Iık tarıhı olan .J- uessese e er zaman 
•t.ız citi<imizd~n do138ı mütengsırl 1-9-11 pazarte~ı gunu •.aat. 16 da enclı- doktor bulunur. Tel 2918 ıı g . ~ • • d h .. Q a 'H Li"il ı;;:;v; w ·PR S WS+ CR rn~ne mürncnntları. 5 12 20 1 • •eak. Sonra, belkı b.zı bır a a ı:-o· • • • 

-Sahlfe 8 -
! ....... .. ...... 11 1 . . .... ... .. ........................ ..... .. .. . .. ... ... . . 1 . . ..... , ................... . ....... . : 

fızmir levazım An1irliğ.· ilanlarıi 
:'~••••ı•u•ı•• • ııı1uıııııııııııııııı ı ı ıııııırıı 1 11 1 111 1 11111111111 1 1 1 1 1111 •11111ııı•ıııııı ı ııııı ııııı ııııınıı. 

İzmir Levazim Amirliği Satın Alma Kom1ııyonundan: 
1 - Mst. Mv. birlikleri ihtiyacı için pazarlıkla 150 ton sığır eti sa

tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 52500 ]ira olup ilk teminatı 3937 lira 50 
kuruştur. 

3 - İhalesi 8-1-941 cumarte"i günü saat 11 dedir. 
4 - Taliplerin mezkur gün ve saata Çanakkale :\Ist. Mv. salın al -

ma komi,yonuna müracaatları. 4 5 6 

l zmir Levazım Amirliğ i Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Beher kilosuna on dört kuruş tahmin edilen 18000 kilo no

hut ihtiyacı açık eksiltme suretiyle >atın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 7-Şubal-941 cuma günü saat on buçukta kışlada iz-

mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 2520 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçnsı 189 liradır. 
5 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair \'~Sika 

göstermek mecburiyetindedirler. . 
7 - Eksiltmeye istirak ıedecekler kanuni vesikaları ve temınat 

muvakkatala;iyle lıirlikte ihale ı;aatinden evvel komisyona 
müracaatları. 23 27 1 5 

lzmir levazım amirl iği satın alma kom isyonundan: 
ı - (120000) kilo makarnaya Yerilen fiat gali görüldüğünden ye

niden kapalı zarf u"uliyle 17-Şubat-941 pazartesi günü saat 
10,30 da eksiltmeye konulmuştur. 

2 - l\Iuhammen bedeli 36000 liradır. 
3 
4 

Muvakkat teminatı 2700 liradır. 
İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve ek•iltmeyi 
açma saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektup_!!.-
riyle ve 2490 sayılı kanunun 2-3 ncü maddelerinde yazılı ve
saik ile birlikte l\Iani,;ada askeri rntın alma komisyonu başkan
lığına müracaatları. ı 5 9 15 

lzmir Levazun Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
ı _ Beher kilosuna yirmi üç kuruş tahmin edilen 18000 kilo ku-

ru fasulye açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. . . 
2 - Eksiltme 7-Şubat-941 cuma günü saat on beşte kışlada ızmır 

• levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 4140 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası 310 lira e!H kuruştur. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 -- Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminat 

muvakkatalarirle birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. , 23 27 1 5 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komi•yonundan : 
Miktarı 

600 
600 
600 

Kilo Sade yağı 
K;Jo Sade yağı 
Kılo Sade yağı 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem sadeyağı ayrı ayrı pazar-
l•kla satın alınacaktır. • 

Taliplerin 6 Şulıat 941 Perşemlıc günü saat 15 el. Kışlada lzmir 
levazım amirliği satın alma Ko. na müracaatları. (403) 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Miktarı Kilo Cinsi 

15000 Bulgur 
10000 Bulgur 
5000 Bulgur 
8000 Ayaktan Sığır eti 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı dört kalem erzak Ye a.vak
tan sığır eti ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır . 

2 - Taliplerin 6 Şubat 941 Perşembe günü saat on beşte Kışlada 
İzmir Levazım amirliği saiJın alma komisyonuna mür,caat-
ları. (404) 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom'syonundan: 
ı - Beher ki!o.·una oıı dört lıuçuk kuruş tahmin edilen (216000) 

iki yüz on altı bin kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyıe ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 22 Şubat 9H Cumartesi günü saat on birde İzmir
de Kışlada İzmir levaZ,im amirliği >atın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin eclilen tutarı (:ll320) otuz bir bin üç yüz 
yirmi liradır. 

4 - Teminatı muvakkata akçası (2349) iki bin üç yüz kırk dokuz 
l iradır . 

5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 _ istekliler teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az 

bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır . 
5 10 15 20 (408) 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 
Müteahhit nam ve hesabına 60 ton demil' 

hurdası satın alınacaktır 
Mahreç i. tasyonlarında vat(on dahilinde teslim şartiyle lıehcr ti:!• 

nuna 1 7 lira tahmin edilen 60 ton demir hurdası asklri fabrika!ıır u • 
mum müdürlilğü merkez satın alma komisyonunca 20-2-!111 perşembe 
günü saat 15,30 da ihale edilecektir. Şartname pnra~ızdır. :\luvako 
kat teminat 76 lira 50 kuruştur. Taliplerin mezkur r,ün Ye •aatla ko· 
mi•yona müracaatları. 1 3 5 'i 324 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 

1 idaremizin Acl,ıpazan haYalisind~ m.'vcud 14.000 :ll:ı 1~öknnı• 
Tl'mruğumın biçilm si i.,i paz rlık usuliyle , ksiltmeye kon• 
muştur. 

2 - Behe" '.\f:ı nın ~4• liraya biçileceği tahmin ulunduğuna göte• 
muhammen bedeli 56.000 .ira murnkkat teminatı 4200 !iradıt. 

3 - 2000 - 4000 M:ı için dahi teklifte lıulunulııbilir. Hu takdirde 
teklif edilecek miktar üz r:nden teminat yatırılmalıdır. 

4 - Pazarlık 20 2 941 Perşemb~ günü saat 16 da lst;ınbulda Kıı· 
b:ıtaşta levazım ve miibayeat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - Şartname lcnızım şubesi veznesinden ve İzmir - Ankar~ Baş 
müdü rlükleriyle Adapazarı müdürlüğünden 280 kuruşa alı
nabilir. 

6 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 'o 7,5 gü 
venme paralariyle birlikte mezkur komisyona müıacat'.arı. 

5 8 12 16 (740/372) 

• 



- ilalıile 4 - {ANADOLU) 

1 Resmi tebliiler 1 
Londra, 4 (A.A.) - Hava ve dahi

li emniyet nezaretlerinin müşterek 
tebliği: 

Bu gece münferid bazı düşman ta.Y
yareleri, Londra ve doğu İngilteresi 
üzerine yangın bombaları atmışlarsa. 
da çıkan yangınlar çabuk söndürül
müştür. Ölü ve yaralı yoktur. 

Malta, 4 (A.A.) - Dün neşredilen 
resmi tebliğ: 
Düşman tayyareleri, Malta üzerin

de uçmuştur. Bir kaç keşif yapmış ol
maları muhtemeldir. Hiç bomba attl
mamıştır. Dafi bataryalarımız faali.
yete geçince tayyareler, uzııklaşmı;f
lardır. 

Atina, 4 (A.A.) - Yunan resmi 
tebliği: 

Feci b~r tren kazası 
treni Erbeyli ile 

Germencik arasındaki köp
Bir yolcu 

rüden yuvarlanmıştır 
Birkaç gündenberi yağan yağmur ların tesiriyle Germencik ile Erbeyli 

istasyonları arasındaki köprünün bo 9ta kalmıt olmasından dün gece İz
m,"rden Aydına giden 1307 numaralı yolcu katarı köprüden yuvarlanmıt
tır. Bu kaza neticesinde 11 kişi ölm Üf, 7 kişi ağır ve sekiz kiti de hafif 
•urette yaralanmı!lır. Ağır yaralı !ardan bi.,' hastahaneye nakledilir
ken yolda ölmüştür. 

Yaralıların hepsi derhal Aydın baatahanesine nakledilmişlerdir. 

Yunan ordusu 
İleri harekatına de

vam ediyor 

İTALYANLAR 
Yaptıkları mukabil taar

ruz neticesinde tekrar 
inhiz:ı.ma uğradılar 

Mesajlar 
İngiliz, Yunan kralları 

arasında 

Samimi ve kuvvetli fikir 
ve hisler teati edildi 
Londra, 4 (A.A.) - Kral Altıncı 

Jorj, Elen kralına aşağıdaki taz:yet 
mesajını göndermiştir: 

<General Metaksasın ölümünü de
rin teessürle haber aldım. Yunanistan )fahdud keşif ve topçu faaliyeti ol

muştur. Trakyada r-------------'\ Atina, 4 (A.A.) - Yunan kıtaları, en şanlı çocuklarından birini kaybct
Tepedelenin şarkında şiddetli bir top- miştir. Metaksasın ölümüne Yunanis

' çu ateşi açmışlardır. Yunan kuvvetle- tandaki kadar İngilterede de ağlanıı
ri, Kilisuradan Avlonyaya giden vadi- cal<tır. Yunan milletinin maruz kaldığı 
ye tamamen hakim bulunmaktadırlar. bu elemli darbeden dolayı derin qcm
Matbuat nezareti, İtalyan mukabil ta- patilerimi takdim ederim.> 

Yunan emniyet nezaretinin dün ak
şamki tebliğine göre de düşman tay
yareleri, garbi Peloponezde bir sahile 
bomba atmışlarsa da hasar vukua gel
memiştir. Zayiat yoktur. 

---x:---

Mareşal Peten 
-Ba, tarafı 1 nci aahifede -

lomatik muharriri, Flanden yerine a
miral Darlanın Paı\ise 'gitmesinin 

, Fransız filosu ile Tulon ve Bizerte üs

Köy tezgahcılığında 
büyük han1leler 

Bir istatistiğin dikkate 
• şagan neticesi 

Sıtma müca
delesi 

Oku ve başka vatandaş
lara da söyle! 

Bütün yaz ve güz hepimizi taciz 
etmiş, içimizden bir çokla!'ına sıt

ma hastalığı da aşılamış olan sivri
sinekler time!,· evlerde bodrum, ki
ler, hamam, yük ve odalarla, avlu, 
ahır ve izbelerde yarı rütubetli, ılık 

ve IO§ köıelerde gizlenmit havanın 
ıaınmaaını beklemektedirler. 

Önümüzdeki bahar ve yazı ra-

le.:inin .1:1.ü~ak~re{~ mevzu edileceğini Edirne, (Hususi muhabirimizden) 
gosterdıgın! bıldırıY.o:. -ı:aymıs, ~~- Edirnenin Hasköy, Meriç, Keşan, 
reşal Peıenın, kabulu ımkansız ve ı~tı- Uzunköprü ve İpsala köy ve kazala
mamı _ guç meselel~r karşısında.. ~u- rında açılacak olan köy tezgahları 
lu_ndugunu ka~dedıyor v~ kabulu .1'?- lktL~ad Vekaletince tamamlanmış
kansız .ta'.ep'.erın kabul edılm_;mesı ıçın t·r. Bunun için her köyde on tezgah 
bır ç; · ı~tımaller. bulun?ugunu._ L~- olmak üzere 6 büyük köy seçilmiş
v~lın ka~ıney~. g~tır~mesı, Petenı ku- t;r, Bunların iplikleri Nazilli ile İ'l
çuk düşureceg;nı._ çunku malum me- mir Şark Sanayi iplik fabrikaların- hatça, selametle geçirmek icin he
selelerden dolayı ış başınd.a.n uzaklaş- dan gönderilmektedir. Tezgahlarla men timdiden tütsü ile, kükürtle, 
tırılan ~avalı~ tekrar .. ka~ıneye a~ına- ııaraları gelmiştir. Bu köylerde sıra filit ve emsali ilaçlarla bunları ba
mıyacagını, Bızerte ussune . gelıııce, ile kurs takip edecek olan muallimin yıl tıp avlamak ve güzelce süpürüp 
İtalyanlara yardım etmek ıst!yen Al- d~ on güne kadar Edirneye g~leceği 
manla.rı;ı bu me:ıe~eye ehemmıyet ver- bildirilmiştir. yakarak yok etmek gerektir. 
~eler:~·~ sebebının kola7ca anlaşıla- Öğrendiğime göre Trakyanın di- (SITMA MÜCADELESi) 
b~lec~g~n_ı. fakat .. eenub.ı ı;_:rans~~ın i(er vilayetlerinde de 60 ar tezgah/'---------------''! 
bır ıstılası takdırınde şımalı Afrı .. a- e ası üzerinden tezgah malzeme ve Asker .... ı vazı·yet 
nı~. n~sıl bi~ hattı harek:t tayin ede- mu~llim gelmek üzeredir. 
cegının malGm .bulu~dugunu, fa.ka.t El ve ev işleri sanayii Trakya kö-y- -Baıtarafı t nci Sahifede--
Fr~nsızların, mustebıd. ve .. aç gozl~ !erinde ve hele göçmenler arasında 
faşı.s~lerle beraber eskı muttefık'erı çok ileri ve çeşitlidir. Bu hareket bü- rekata girişmişler, cenul>l Arnavud
İngılızlere karşı harekete .taraftar ol- tün köylere örnek olacak, tezgahla- !uğun kilid noktası olan Trebisiyi 
madıklarını, İtalya~:_ takvıyeye ~ran- rı bu çeşitlere göre uydurulacak ve ele geçirmişl·erdir. 
sızların ra.zı o.lmadıgını yazmak,adır. bilhassa el işlerinin kooperatifleşme- Burası şimalde, Berat ve Elbasa
General Dogo!un s.on nutkund":, Pete- <i köylünün kendi ihtiyacı kadar sa- na giden yollar için bir geçiddir. Bu 
ne ıtımad ed."me.sı ta~sıY.e .. edı.ı.mekte tış ''e estetik bakımından da mühim yolun alıııması ile bilhassa Berat YO-
Vll Petenın sozlerındekı durustluk ve ~,ir hareket olacaktır lu açılmış olmakta ve bundan sonra 
vefakarlık takdirle karşılanmaktadır. · ]Cni inkişaflar beklenmektedir. 

Deyli Telgraf gazetesi, Lizbon mu- Dikkati çeken bUyük iktısadi man- Bir nutuk münasebetiyle: 
ha.birinden aldığı bir telgraftan ~un- zara: Alman hava kuvvetleri mare~alı 
!arı ~azmak~adır: . .. Devlet istatistikleri şimdiye kadar Milki iradettiği son bir nutukta, Al-

Elınde Hıtlerden daha büyuk ~oı- 'teşviki Sanayi kanunundan istifade manları fnzla bedbinliğe kapılmamn
lar tutan Peten, hattı . hareket:y!e eden makine kuvvetini teshil etmiş ğa davet ederek İngilizlerin muha
Fransanın cenup kısmını ı~g_:ılden kur bulunuyordu. Halbuki Teşviki Sana- rip bir kavim olduklarını söylcmiş
~r~ış b~!~nmak~dır. İstıla hareke- yi kanunundan istifade etmiyen ve tir. Framayı mağlilp ettikten ~onrn, 
tı ılerledıgı .takdır.de Fransız donan- her gün artan çok geniş bir iş sahası Londraya gireceği tarihi tesbit eden 
masının İngılterenın y~nıbaşında yer varc!.ır ki bu henüz bir muamma gi- ve İngiliz hava hakimiyetini derhal 
alması çok muhtemeldır. Almanların bi bilinmiyor. ezeceğini bildiren bir milletin, şim-
son notasında. ~izerte üss~nün, Al- Geçen sene.Trakya Umumi Müfet- di böyle düşünmesi dikkate şayan-
:ıvanlara terk! ıstenmektedır. tişliği Te~viki Sanayi dışında olan dır. 

Fransız fılosunun da Almanlara ufak tefek bütün kuvvetleri millet Almanların, ağustos Ye eylill ay-
geçmesiyle. l>u ü.s saye.iincle .Aım.~~I· varlığı için esaslı bir kuvvet sayarak larındaki düşünceleri bu değildi. 
!ar, Akdenızde bı~r çok ı.şler gorebııır- bunların da te•cili için Başvekalet Fakat uğranılan mağlill>iyet ve İn
ler. Haber alı~dı.gı~a. gore Alman '!O- f•tatistik u. Müdüı lüğünden mezu- giltereye asker ihracındaki hezimet 
tası.n~a hususı bır ıs~m d~ bul~n!Tl~k- niyet almış ve işe başlamıştlr. Ve ıı:e- üzerine, şimdi, İngiliz tayyarelerinin 
ta ı.dı. Nota muhtevıya.tı.__yışı h,~_dl- ne sevinçle öğreniyoruz ki bir sene Almanyada tahribat yapabilecekle
~etı. tarafında~ ~dded!ldıgı takdırde "üren bu fiş tecrübelerinden sonra rini va tayyare müd::ıfaa tertibatııı
üç-~ün muhletl_ı b!r .ultımato!T1 ver:le- 600 e yakın irili ufaklı ve çeşitli sa- dan fazla bi:· şey beklenemiycceğini 
cegı beyan edılmıştı. Bu ultımatom- nayi üzerine çalışan tesisl·er ortaya "öylemeğe başlamışlardır. Bu sözler, 
dan. son.ra ela ~ransanın i~gal ?aricin- çıkmıştır. harbin bidayetinde Berline tek bir 
dekı .. mütebakı _kıs!T1ın.ın ış.ga.lıne , te- Meseli\; şeker ve şarap fabrikala- İngiliz tayyaresinin giremiyeceğini 
ve$sul olunacagı l>_ıld_ırılmıştı. P.c'e.~. rından 2.500.000 liralık bir randı- söyliyen Mareşal Göringin söz1eri 
~u notayı r:eddetm!ştır .. Fa~.at. şı'"?nı- ~a.n. alınırsa ve ayrıca Teşviki Sana- ile tez ad teşkil etmektedir. 
ye. kadar ~:t.ler. ~ıç bır ultıma.om .Yt ıçınde çalışan un, kereste '· s. gi- Göring, eylülde, 15 gün içinde ha
gondermedıgı gıbı bundan sonra da bi firmalar ı. 500 . 000 lira verirse va hakimiyctfni alacağını soyliyerek 
göndermiy~~ktir. Hitlerin,. Frans~ya Teşviki Sanayi dışında kalanlar tam l\Ianş sahiline gitmiş ve harekatı biz
karşı tehdıdını kolayca yerme getıre- 2.500.000 liralık randımanla çalışı- zat idare etmişti Simdi onun da av-
mivecek bir vaziyette bulunduğu an- yor. ' ni fikirde olmad;ğİ muhakkaktır. · 
!aşılmaktadır. .. Bu rakam belagati de gösteriyor Diğer taraftan Amerika havrı ticn-

arruzlarının artık görülmediğini bil- Yunan kralı, bu mesaja şu sözlerle 
dirmiştir. Yalnız Kilisuranın arkasın- mukabele etmiştir: 
da bir mevkiin zaptı için !talyanların c Uğradığım el!m zıya münasebetiy-
12 defa taarruza kalkıştıklarını, fa- le izhar ettiğiniz sempatiden dolayı 
kat Yunan kuvvetlerinin, bunları ta- çok mütehassis oldum. Iztırabımıza 
mamen püskürtmeğe muvaffak olduk- memleketinizin iştiraki harp, zaferi
ları haber Yerilmektedir. mizle neticeleninceye kadar ayni ha

Atina, 4 (A.A.) - Dün akşam Ati- raretle mücadeleye devam hususunda
naya gelen haberlere göre, yeni ileri ki azmimizi kuvvetlendirmektedir.> 
hareketleri yapan Yunanlılar, şimdi Atina, 4 (A.A.) - istihbarat na
cenubi Arnavudluğun anahtarı sayı- zırı Papadakis, gençlik teşkilatına hi
laıı Trebcşini dağ silsilesine hakim taben söylediği bir nutukta general 
bulunmaktadırlar. Metaksasın daima seve seve söylediği 

Uydurma bir 
haber 

Türkiye ile Sovyetler ara
sında gizli ve açık hiç 
bir muahede akdedil-

miş değildir 

Moskova, 4 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Yabancı ve bilhassa İngiliz mat
buatı; Sovyetler birliğinin, Türkiyeye 
Almanların Balkanlarda muhtemel 

cHikmeti hüda bilinmez.> sözünü ha
tırlatmış v·e demiştir ki: 

- Ağlamıyalım, niçin öldü demi
yelim. Belki bizi zafere daha iyi yaşa
yan bir şef sıfatiyle değil, muazzam 
bir remz olarak eriştirmek için ölmüş
tür. On milyon insanın ruhunda bu
gün Metaksasın ideali hakim bulunu
yor. Bu ideal, Yunanlılarııı sonu jlel
miyecek olan sıra sıra asırlarında bir 
nesilden öbür nesle intikal edecektir. 

---:x---

Hükumet 
İtalya ile olan ticari 

vaziyetimiz hakkında 
mühim kararlar aldı 

faaliyetine mukavemet etmesi için si- İstanbul, 4 (Telefonla) _ Hükil
liih vermek taa~hü_?.ü~ü m.uhl:evi ola- met, İtalya ile olan ticari vaziyeti
rak So~y~tıe: bırlıgı ıle Turk.ıye. ara

1
: miz hakkında mühim kararlar almış

sın?a gızlı bı~ anl~şma akt~dılmış 0 tır. Bu cümleden olmak üzere İtalya 
d."!!"unu ve ~ır Turk komısyoı:unun, ile aynen mal mübadelesi yapılabile
<ılnh nlmak uzere Moskovaya gıtm~k- cekt"r 
t~ bulunduğunu iddia eden bir haber Ev' · 1 .. t · k ·· 

kt d T · s 1 b" Ye ce mun eşır ararnameye go_ 
yayma a ır. as aıansı, ovyet er ır t" ·t k"I t· ı·h· t" · k ı , ... ı T"" k" 1 k dk" re; ıcare \"e ae ı, saa ıye ını u-
ıgıhr e tteur .1Y1~ arasınk< ah. ybu. arı la 1 !anarak İtalyadan mal idhaline te-

ma ıye gız ı ve açı ıç ır an aş- bb"· d kt" 
kd" · ta 1 d - şe us e ece ır. 

h~a b1: Tınüınl mku .savver 0 ;.11
1
a kıgını, Hükümet, bu hususta İtalyayı ha-

ıç ır re omısyonunun " os ova- b d t · f 
da bulunmadığını ve yabancı matbua- er ar e mış ır. 
tın bu haberinin tamamiyle uydurma ----<>---

olduğunu beyana mezundu;. Danimarka alümiayom-
---:x--- d b 

Nahiye müdürleri an para asıyor 
Kopenhag, 4 (A.A.) - Danimarka 

Ankara, 4 (Telefonla) - Yeni ka- dE:vlet bankası, bakır para yerine a
nun mucibince nahiye müdürleri birer lüminyomdan para çıkarmağa başla
derece terfi ~tlirilecektir. mıştır. Bakır paralar derhal tedaviil-

Akdenizde 
- Bat tarafı 1 inci aabifede

ziyeti hakkında bir makale yazmış-

d~n kaldırılacaktır. 

İsviçre müdafa;.sı 

tır. Bu makalede deniliyor ki: Bav.kumandanın beganatı cİtalyanın son vaziyeti karşısında y 
Alman kU\"Vetleri yardıma gitmiş, fa- İ . 
kat lngiliz kuvvetlerinin şimdiye ka- Bern, 4 (A.A.) - svıçı'e .ordusu-
dar inkişaf etmekte olan ilk hücumla- nun başkumandanı general Gu~son ga
rını ve Akdeniz vaziyetini değiştil"e- zet~cıler tarafı~dan sorulan bır suale 
memiştir. Bu yardımlar Libyada hiç şu cevabı vermıştır: . . . . 
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Amerika 
200 ticaret gemisi 

yapacak 

RUZVELT 
Bunun için istediği 313 
milyon dolarlık tahsi· 

satı aldı 

Vaşington, 4 (A.A.) - Ayan mcc· 
li"i· 200 ticaret geı;ııisinin inşası Jıa.k· 
kındaki kanun layihasını kabul etınıs· 
tir. Liiyiha mebusan meclisi tarafın· 
dan bundan evvel kabul edilmişti. I{ıı· 
tırlardadır ki Ruzvelt, geçenlerde tı· 
caret gemilerinin yapılması için pnf" 
lamentodan 313 milyon dolarlık tuh' 
sisat istemişti. 

---o---
Romanya 

göre 
Müstemlekeler tehlikede 

değilmiş 
Roma, 4 (A.A.) -Saliihiyetli !tal· 

yan mahfillerinde, İtalyan müstenıle
kelerinin tehlikeye düştüğü hak!cınd~ 
bir ecnebi kaynağından verilen haber• 
gülünç telakki edilmektedir. 

---x:---• 
lngiliz 
Tayyareleri 
işgal altındaki mınta· 
kalara hücum ettiler 
Londra, 4 (A.A.) - Saliihiyetta.r 

mahfillerden bildirildiğine göre, salı 11 

teşkilfitına mensup ingiliz tayyareler' 
Breste hücum etmişlerdir. Bu h!lcu: 
mu şafaktan az evvel yapılan ikinc1 

hücum takip etmiştir. 
Londrn, 4 ( A.A.) - İngiliz bon'' 

bardıman tayyarelerinden mürekkeP 
bir teşekkül Pazartesi günü şafaktB? 
Liraz evvel yaptığı taarruzi bir ke~ıf 
hareketi esnasında işgal altıııdaK' 
Fransanın şimali garbisindeki baı1 

h0 deflcre hücum etmiştir. 
---x---

İngilizler 
Kırk bin balya tiftik 

alacaklar 
İstanbul, 4 (Telefonla) - lııgilit' 

L r, memleketimizden kırk bin bn1Y9 

tiftik almağa karar vermişlerdir. Tif· 
tik tüccarları ile İngiliz ticaret nıÜ' 
n-.essilliği arasında bir anlaşma htıSl1 " 
!e gelmiştir. 

Amerika dan 
çivi gelecek 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Amer 
kadan demirle çivi g.ıt;tmek için idh!l' 
Ifıt birliklerine 810 bin dolarlık nkr~· 
ditif verildi: Bu paradan 615 bin d<Y 
lan İstanbul ve 180 bin doları dn fı· 
ıı ir birliklerin~ tahsil edildi. 

iSPANYAYA YARDIM 

9ü.nku Fransız mu.stemleke kuv:et- ki Devletin Teşviki Sanayi dışında ret nazırı yaptığı beyanatta, 100 ağır 
lerının, Fransız denız kuvvetlerıyle kalan kudreti baı iz ve daha l:ıü·:ilk- bombardım::n tayyaresinin Atlantik 
ko~ayca teşriki mesaisi :'.'ümkün 1la- tür. Bu bakımdan İstatistik U. ·Mü- rlenizini hiç bir arıza'1z katederek 
cagı anlaşılmaktadır. Dıger taraftan diirlüğünün bu işi bir Devlet isi ola- İnl!iltereyJ vardıjhnı sövlemi,tir. ln
general Dögolün kuvvetleri de gittik- rak ele alması Devletin day;ndığı 1tilizler bir tarnftan kmdileri av. 
çe artmaktadır. Bu kuvvetler, L!bya- milli san'atlar kuvvetinin bilinme'i kesif ve hafif bombardıman tayya
da İnıriliz kuvvetl•erine yaptığı yar~ cok yerinde ve basiretli bir hareket releri imal ederken, Amerikadan da 

bir tesir husule get.rmemiştir. Diğer - .. Ordunuı_ı başlıc.a vazıfosı, fay:ç
tııraftan hür Fransız kuvvetlerinin de re mudaf.aa_ sıstemının .:saslı nokta.a
:\1erzukda makineli otomatik tüfekler- rın~la daımı ~urette nobet bekler;ı:_k
le yaptıkları hücumlar dikkate lank- tPdır. Yı;n~ plıınlanm.ız, :ıdedce az.ıg;-
lır · mızı telııfı etmek ıçın ıcabında nag- J\fadrid 4 (A.A.) _ Amerika J{ı· 

Nairobi. .1 (A.A.) _Resmi bir teb- !ardan .azami istifadeyi i~tihdaf et- zılhaç. t~ş.k~latı reısı, Am~~ikaııı~ 
!iğe göre cenubi Afrika kuvvet!eri mektedır. . . ı :\fadrıd elçısıyle, İspanya barıcı.ve !1~ 
Habeşistan hududunun 15 kilometre .General Gmso_n, İsvıçrz ordusunun zırını ziyaret etmiştir. 
dahilinde Elgunu ile Gorayda it.livan mudafaa hazırlıgına en kat'i . bir iti-! x.---

dımla İtalyan hezimetinde büyük rol )!ur. ağır bombardıman tavyareleri yar-
oynamış ve vatanperver Fransızları rlım almaktadırlar. Bunların ade-
takviye etmiştir. Bu vatanperver • di arttıkça, Al manyaya indirilen dar-
Fransızlar, Almanyaya karı;;ı mağlu- f •ıte bJlerin ağırlığı da artacaktır. 

karakollarını işgal etmişlerdi.r. !tal'- madı bulunduğt~nu kaydeylemı~, .19~01 BiRLiKLER TOPLANTISI 
yanlardan 2 subayla 43 yerli asker öl- mayısı~dan ber! bey~e.lmıle~.ha.d~sc.e-1 . 

bi.»etini kabul etmekte, fakırt bezime- ngı re Alman havacısı Milkinin nutkun-
ti kabule asla razı olmamaktadırlar. da bunu tebarüz ettirmek i~tediği 

dürülmüş ve 3 subayla 50 yerli asker rın, m.udafaa. sıste~ı~ı~ ?2gış'.ırılm~- 1 İhra_cat v,e İdhalatçı biı li.kl.c riııt~ 
esir alınmıştır. Düşman, techizatını s.ı~e. lu~_um hıssettırdığını, ma,ımafın 1 um~mı hey. e.t toplantıları onurrıil.ı_ 
terke mecbur olmuştur. Bundan snnra :1 ~ 111 planla h.ududl~rın m_üda'faasırı- tlekı haft~ _ıçınde baş.lıyacaktır. Bı!". 
Hobokta başka bir İtalyan karakolu d":n ?a vazgeçılmemıs oldugunu ~6rle- lıklerın bılanÇo ve budçeleri tnsdı~ 

Deyli !skeç gazetesi de Darlan ve anlaşılmaktadır. 
Petenin Bizerte üssünün Hitlerin eli- Vapur inşaatına büyük 
ne gecmesine mani olmak için elden h · t • 
gelen her şeyi yapacağından İngiliz- e emmıye verıyor Hollanda Hindistanı daha zaptedilmiştir. mıştır. edilecektir. 

!erin emin l>ulunduklarını yazmakb
dır. 

---x:---

Vilki 

Londra, 4 (S. 21,10 radyo neşriya-
tından) - İktısadi harp nazırı Krost, V • • h . . d d. 
hava ve denizlerde cereyan e~en mu- 1 enı nızam arıcın e ır 
harebelerden bahsederek denızde ce
reyan eden hadiselerin ehemmiyetini 

Kahire, 4 (A.A.) - Öğrenildiğine S ht kA J k j"'"A--N------0_..ı göre İngilizler, simdlye kadar Eritre- a e ar 1 A D o L 
de 10 bin mil murabbaı arazi işgal et- İstanbbul, 4 (Telefonla) _Tanın-
mişlerdir. mış bir markanın krem podralarını 

Kahire, 4 (A.A.) - Öğrenildiğine taklid eden imalathane, bugün ba-

-Baıtarafı 1 nci Sahifed.__ bildirmiş, en mühim meselenin, yeni 
receğini söylemiş ve büyük bir tayya- inşa edilen gemiler adedinin, eskileri
re fabrikasını gezmiştir. · n; ne zaman telafi edebileceği olduğu-

Mançester, 4 (A.A.) - Vilki, bura- mı söylemiş, Amerikadan yapılacak 
ya geldiği vakit otelin dışında coşkun vapur yardımının ehemmiyetini anlat
bir halk kütlesi tarafından etrafı sa- mış, vapur inşası için şimdikinden 
rılmıştır. Otelin avlusunda diğer bir daha fazla mesai •arfı lazım geldiğini 
halk kütlesi, 'ıildirmiştir. 

- Hurra! esleriyle Vilkiyi '<ar
lamıştır. Vilki, kaldırımdan otelin ka
pusuna kadar olan üç metrelik mesafe
yi on dakikada gidebilmiş ve yanında 
Lord Dall-ey ve ·mıntaka komiseri ol-

Kanada 
duğu halde yemzk salonuna çı~ıı:ıştır. /mparatorlugw un yanında 

Londra, 4 (A.A.) - Yılkı, Ir-
landa başvekili Dövalera ile goruş- -Bat tarafı 1 inci aahifede--
mek il. ere bugiln tayyare ile Dabeline ren tatbikine başlanacağını, silah nl
hareket etmiştir. tına çağırılanların grup grup müra-

Avdetinde Amerika &yanında fi- caat ettiklerini, her ay 24 bin kişinin 
kirlerini bildirmek üzere Amerikaya talim göreceğini, program mucibince 
döneceği için yalnız Irlanda bnşve- her yıl 150 bin kişi yerine 72 veya 75 
kili Dövalerayı ziyaret edecek ve Ir- bin kişinin talim göreceğini söylemiş-
landada faı!a kalmıyacaktır. tir. 

Batavya, 4 (A.A.) - Röyter bildi- göre Eritrede Barentu şehri, paznr '11dı. Taklid podralardan .mühim bir 
riyor: günü şafak sökerken zaptedilmiştir. miktar bulundu ve müsadere edildi. 

Hollandanın Tokyo elçisinin Cu- Agordat ve Barentunun zaptı ile İmalathaneyi işletenlerden Ahmed 
martesi günü Hollanda Hindistanının İtalyanların ilk müdafaa hattı yarıl- Suyolcu ile Sabatay adında iki kişi 
yeni niza'?ı. reddettiği hakkında ja- mıştır. Barentuda italyanların 7000 tevkif edildiler. 
ponya harıcıye nezaretine verdiği no- kişilik kuvveti bulunmakta idi. İngi-
ta karşısında japonyanın ittihaz ede· !iz kuvvetıeri bunıarı tamamen ku- Romanyada vaziyet 
ceği hattı harekete dair malı1mat yok-' şatmışlarsa d'a İtalyanlar, hücumla Bühh, ı (A.A.) _ Rador ajaıı"1 
tur. . . : muhasara hattını yarıp kaçmışlardır. bildirivor: 

. Domeı aıansı, Hollanda notasııı.ın Bunlar, dağlardaki keçi yollarından Gazetelerin neşrettiği bir t.ıbliğe 
bır çok bakımdan anlaşılamaz mahiy-<t geçerek yegane yoldan şarka doğru giıre, Bükreş civarında Jilava yaki
te olduğunu ve bunu~ bir ta.raflı ola- ricat etmekte ve takip edilmektedir- ninde Silavada katil suçu i;şleme](le 
rak l!olladanın nokt~ı naza:ın_ı beyan- ler. maznun bulunan 91 lejyoner tevkif e-
d~n ıbaret bulundugunu bıldırmekte- Hal>eşbtanda Gondar istikamet ıı-1 ıı imiş ve divanıharbe se\"kolmımu f · 
dır. de 130 kilometre ilerleyen İngiliz l,:uv- "· 

x vetleri karşısında İtalyanlar rical lw- iMTiHANDA KAZANANLAR 
•ı k f d k l k !inde bulunmaktadır. İngiliz klinet-
ın.e tep er e as er i !eri ve Habeş vatanpervHleri italyan, 

dersleri lıırı takip etmektedirler. Ricat şarki 
ltalyan Afrikasında. 300 kilom~tre 
imtidadındaki cephe üzerinde umumi 
şekildedir. İtalyan somalisinde devam 
eden İngiliz ilerleyişi, gittikçe rlııha 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Mektep
lerde askerlik derslerinin dört saatten 
fazlaya çıkarılması kararlaştırılmış
tır. derinleşmektedir. 

Posta, telgraf müdürlüğünde açılun 
memurluk müsabakagında kazanan li
se, orta mektep mezunlarının listeleri 
gelmiştir. 

Kazananların derece sıra N. eiyle 
münhal memuriyetlere .tayin edilmek
te oldulfu öğrenilmiştir. 

Sahilti n Baamuharrirl 
HAYDAR ROŞTO ÖKTEM 

Umumi Neşriyat Mllddı11 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 

Ab ~6~iı 800 
one:Yııııı• 1400 ıa. 

Yabancı memleketlere 27 Ura 

idarehane ı ikinci Be7ler aok .. k 

Gündelik Takvim 
7360 Muharrem 7 
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