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Bay Ruzvettin 
Jeni kararı 

Am•rlkadan lngllNr•Y• 
ald•cek maızemerı Am•· 
l"lkan ı•mllerl hlm•r• 
•lllec2kıer • ---
Vqinrton : 25 ( A. A. ) -

iyi haber alan malıfillrrıle düıı 
akşam ıöylenditine giirt-, Ruıvelt 
Amerika imalAthanfsirı ir ln~ili:I' 
ıtq hattına pndf'rilen harb ınıal
ıemeıinin hhnaveıi halkında bir 
hrar alm•ıtır. Bu huıuıta baıka 
Dıalllmat alınmamakla beraber 
Ruıveltin hırb malzemesi nalde· 
den vapurları Atlıntikte Groen· 
lendda ve ya lılanc1a) a kadar • 
~iki Ae WOO mıl mesafede Amc
tıl:en harb gemilerinı huna~ eıi 
ltt111a almak niyetinde oldu~u 

..tabtqin eDilmdı.tediı. 

'fulitiz-Sovyet 
mü na sebatı 

•·..Aıııel•;:in ;.;;:,.. Kflf'la· 
l1141tttdf1Jıi heıaJHJll 

L<>IMlra: 25 ( a.a. ) - Avam 
Umaruında, Sovyctlerle bir tica
ret ~• umumt anlaşma hakkıl')da 
Y•~an .müzakerelerin ne haJde 
~"Mjut-na dair sorulan bir su
Mlle cevap veren' tıııriciye n.üsle· 
fan BaUer demiıtir 

0

kı: "Bu ınese· 
1
"1"r hakkında •i!nd ye kaılar bir • 
ı.~ki ~ ıt. d ~cjuu !!O\ le· 
fııdde l . -'"'tifti ınuı~e.'lsitım ıgılız uuku· 
d " """'I' lt Jw.ot Mmrtın· 
J a •kı mt'nı!t·kı t arasıııdn rnııal 
t~!7 .~hanen n\Olf'leltri bl'r iki 
b' ıçuı aynı dcrcct<le faydalı 

t 
11 .Jatıd:ı halletmek ll2c;re Sovyel 
•ukuın ,. ·ı e ı ı c nııı~tr rd: me11f ıuıt 

'11{' l'lt') • 
erırıı ıııuzakerc f'trı r1(t' ha 

lir oidu '6 iaııtıu ~öylcın~{(c lı~m~n 
• •nen hiç &iııurıı yoktur. -
ı..; ......... 
Altdaldıe açddı 
v . 

ltr ~iınton : 2~ (A. A.) log-ıl· 
Yal:t/Q .A.k ~)'•I ve Aı ~os •a) 
ve 'k lr°'lftileritfP.'~nveron urhfıçı 
'tifltı 1 kıuvazürla bir torpido <filo· 
btı:~ \le uı; dt'ı i.,. altı 'fcmisi,.Cc
"'ht •tıktan Akdt:nbı- heıeket t'I ., ır. 

IMaalül 
•c e111 t111aa11 

Yu~:ktnderiyc : 25 ( A. A. ) -
han ıııtt.ndan tUıliye <edilmiı o-

ııvıt in a· ı . 
tı>'eyc ı~ıı tebliuı .akende-

y lelaııı buluumakt.adır. 
rn~lııiıtandaki diıer hükumet 
lilıne L; ileri de tcLaalaruıa çe-
~'"'•rı •ra~nı tc~İf Chnificr ve 
ltıtnl\lbiiı~rıne muhtelif mılletlere 
4'titere" •ıvıı. ~ıalk vapurlara bin
·~ la AliJiz lfUUlerı hil)a) C• 

t«:ının kelldetiyeJe muvHali\l•ı • 
~DUltn. 
ı.... --------~-ı ........ ,. ........ HS 
ı A.LM.A~YA'NIN ı 
ı ŞlldALJ GARB/SINE ı l YEN/ AKINLAR 1 
f a.~':.,""e• ı aa (A. .) - J 
ı tla r-r bir m•ll• ı 
ı ..;.:e .. ""ltJllne gllr .. ı 
., ...... -..._nhnlant.ı· ı 
• rt .allft ... Al-
ı "'•nı•nın flmall ..... ~ ı 

ı ~inde bulu1aen ll•ql• ... f 
-~~~ne hUcum etnffler- ı 

............ JI 

.. 1 .......... • .......... .,. .... , ........ .. 
1 Mil A ~ı· . . i 
1 Müle.te teşekkürii. İ 
ı ı 1 A nltara : 2S ( Riya••Iİ C...hor Umumi 1(.4. f 
ı tlpl;finılett) - 11/f Hakimiyfit H Çoca• bCl,,)'IWM 
ı münaHbetiyl• yurdun her tarafından Reia ca..-,;. ı 
ı rllmll.ZO 6J.n ••il ve necip duyguları ihtiua eden ı 
ı ı.ı..allaro /,,,..1. lnönü teıekkür v~ "lıarıılıltlarını:J i ibl6jına Anadolu Ajan•ını memur buyurn:ıurlar~ır. 
ı ............................................ .... 
MAlllALIMIZltc 
71flKIEOaLBlll 

Ankara : 2S (A. A ) - Genel 
Kurmay Baıkanı Martşal Fevzi 
Çakmak, Ulusal etemenlik hayra· 
mı münasebetiyle almış oldukları 

tebhk tet,,.,..nııa ve bu vesile 
ile Ordu ve .phısl~ı hakkında 
b.haı edihuit olan e,yi teınennılcre 
karşı teşr.kkurleıinin iblağına Ana· 
di>IU aı:ııısınr laı,,.sıt eylcmi')lı·ı liı. 

lrülllıra ıaid 
pat l'tdllelerı 

Bağdacl : 25 { A. A. ) Ira~ 

,_.,_111 MIUet llecu11a_d• __ ı 

4 Mebusun teş· 
sunıyeti 

eA 

rıı m 
_..........,. __ ..... ..., ..... __ ..... ____ ~--

JANDARMA KANUNUNA El IAlllN«ABUl EDILffl 
Ankara : 25 (A. A.) - Büyük ı Denizli Mebusu Kizım Samanlının 

Millet meclisi bugün toplanarak (Geriıi ikinci sahifede) 

- .., ......... 
Müttef Jkler 

intizamla aeri 
~kiliyor 

Lln.ı.•I dı.ı uun httıall 

ı 
1 ıııı ın : 25 { A A ) F.pırı:le 

parlamentosu lraldılara aid petrol 
fiiuelerinin hflkumctten müsaade 
alınmakaııın aatı\masını yasak eden 
bir kanun neşretmiştir . 

Hakpt,n bır görünü~ 

kslıltı o\ıın 'ı uıı ıı l..u\ h tlerıııiıı 
hııltaı 1111 tulııııııı t trııck oldtıkçu 
güçtür . Dütınan mcnbalirındaıı 
verilen tak anıları da ihti.> at ki.>. 
diıyle telakki etmelidir • Bilhaua 
müşkül olan cihet bu kuvvetlerin 
bütiin Yunan ordusu mevcudunun 
ne kadar bir kıamını teşkil •etti
A'ini tayin noktasıdır. Bu kuvvet
lerin teılinı oldukları ine kadar 
ltalyan kıtalarını durduracak ve 
onlara Yunan hududunu aeçirt· 
miyeoek kadar kuvvetli oldukları 
meydandadır. 

Auu.ırazya Ptlrtİ 

ritiimeıtiHeri içtimaı 

Sidııel : 25 ( A. A. ) 
tüh Paı1ı!eı'dtıı ınutı:şt!kkıl 

Bü. 
bit 

he.) d harb vaııy ctınl ·tc:tkıl.: et· 
mc:k üzere toplanmıştır. 

V.şi: 25 ( a. a) _...._ 
Alınan maluma· 

ta iore, son ıiÜn· 

lerde Sudycdc yine 
ehemmiyetli ha~ısc.· 

lt:r olmuşlur. fakat 
bunlaf" ~ ranıııa..aiqh

SURİYEOE YEii 
KIRl~llUKlA.R 

mensup kimselerin 
kav1alanndan iba· 
rcttır. Halep, Humus 
ve cenubi Lübnanda 
asayiş iade olunmuş
tur. Lül.mandaki kav· 

dan bir. mahiyet arzctmemcktedir. 
Hlda.der aıubtelif uk ve dinlere 

' 
faları ö11lqnck üze· 

re müWalıalc; "1cn ~armalardan 
ikiti yar•lanllUfhr. • 

Atina : 2S ( A. A. )- Yunan 
..,.. __ .... _____ ... ..., __ • emni~t nezaretinden -: Bir tok• 

Alman tayyareleri Ptre ıve E .. ne 
Merara mmtakalarına hloum' et

R:udol/ Hes'in Şiir.i 
· B 11pnkü ~ngonut 3 nıımo· 

r11lı. f'/I 'Mudol/ Heı'J/, • 8. 
Hillu Polonya 5e/eriu ilkark•n. 
ke,,dİJİ fJI!! / •n iyi adamı J olan 

. M.,._,al Ciöt.inı ~ W emrihak 
mıimkil.n olal>il~felini Jaıünırd. 
halefin( ta11ln ttMlj"Ylı Ru,/olf Hı•i 
ser.milli NulfNlfffl dı~k isıiyoru• 
ki, B. He. hü/•ri "• Jikirleri fok 
h.saba JuıtıllfltUl nl~m ıe.lırı hir 
adamdır. H. Rutlul/ Hııin • 'ooı 
2amonlarıntla flirJ, IMlful 'tlN/tıfu 
uakiJtr . Bir Wazi t-/1 için na/ 
e5uİ SlltffiÜll•b*lc hu iıtrUaılln• 
.ŞO,klı ola11 {ı Mı•ıırlı J tntn~•n 
Hvarüı ılMİI .ol«f..~r-fklir. 

Habeş harekatı 
son safhada 

En fok 4'1tn4ill "• 4eleııil· 
dilini ıandıf ı ılı'rl 1u nıııraiorla hl· 
ter : 

• 11.ııı Fı->11• • t Dw, "'b.:ıhın tı~··ıı 1.14 \tıl4 ..... 
BUyUk bir ltalyan kuvveti 

hezimete "ıradı 
Londıa: 25 ( a.a. ) - Dessie 

yolundaki Royter •\lUl!4'birindcn: 
Habt-.şbtan hattkiti esıuasıDda c~· 
r~yari' eden en şiddetli muharebe· 
den sonr.a Cenqbi Afrika kun-cl 
leri .Adis • Ahabanın 225 hilometre 
kadar şimah i•rbf9inde Df.s.ıı;ie Ö· 
nündeki dıt'ar.da hutuaan hal1an 
kuvvetlerini hezknetc ugTatmış 

laf dır. , ............ . ••... ,. ....... .. 
Londra : 25 (A. A.) Ami· 

rallık daiıesi, Styıii srfaın ıçin 
tehlikelı mıntakanın tctıiş!~~itmiı 
oldutunlı bıldır"'iştir. 

S.11 t.lı ,.lıııo U • blı ~01"1-'ıthlMı , 
81J •• ~ovullı Alınan ıııll.tı . 

• • 
Amiral Darltın llıtlkl 6u şiiri 

16rm~mıılir. Faktıt , 6ufilnlcü Al· 
man .,eflerintn Fronta haUt1't/a 
ötıdenb.rl '1nledik1ni nlyıtferi 
görmemiı w anla,,..,,.,, el,,...a 
Jıayret •düir. 

.Eter Alman"'. Franıog1 •I· 
lub ellikten .anra oonu Cırmen 
impqratorl14Junun yak.. hir mili· 
ıi•mlckeıi lıaliıee .Cmlfll 6b-dd· 

1 
tHı ıelUr etmif'e hunu Fu,aıız 
millet~ne karfı ~lan (IJİ nige(l•rin· 
den z~qade /ngiflırıni(f henaz a· 
.11nkta A:almıı dlilıa'11#Ja aramak 
Usım J.lll 'lftidirı ? 

1 
Jjer 6"'6iirr Frenıq , 11111flihi· 

~ti,., 'f'lmen .-1/""'1tg4nı11 tJflffl• 
.,.k '1ir uJtille iı 6irlıifinl tenıin• 
ffillflılao lıir JetJlel 01-rak glflltibr· 

, ............... ·] 
...ı11u. 'Bu mammm u• 'f•lin iıi 
~r.ak ifin Fronuımı yardlmı 
k•nJiıi ifin çolc /o~olı "' laatta 
lazımdır. Fakat bir 'lr.ırw 6u lı ba
ıanhrşa her JıalJ• B. Hlllirin 
Atlrupa mlllhlıri itin ha•trloılıfı 
slrielrblt ın fıfır 1ı...- f' r__,,.ın 
Lıa,ft.,.a,,.çet:dlir 

Ff'IG#Ulu nıillıli hunu 6i/1711kt•· 
dir • 

Dılillıri : 
Me,,,lıbtlırlnl lerlctdıtd ln

gllterıye kaçan Franıız g•nçlerinln 
afu c'zalorla felıdiJ ~dilmui. 

J)cJı'l bir f.:aç ıün eC1tJ1/ Amirol 
Dar/etı tarafı,.Jan, /.ükiim•Iİn to· 

ı;,. !'Jli ~·~ mu4itf/'11111i 
~6ıi§/e 'ylrıtal iU lehir ı,.1M1ye 

mecU.inin Ja)ıtılma11. 
General VegganJ' ın ılmalt Af

rikkJaki F'arı•u lwvo~l.rinin N· 
ıınclan a/ınmıuı }ııuu•unİ:la Alman· 
ların ti;,; 1ıillc0meth1r•rllttl• #d· 
ıhtle 4ary/kte lHılunma• . 

-lıı a..hır Fr•,.J• i9in için 
.., ,.,,,.,,,.anın ~udigıtini 
.lıo6er -veriyor. 

F'rd111ız ml/l•U mıi.kadJerat '" 
lur'tuluıunun lıanıl tarafın ~tıfıri
n• Nllı oldufunu kındiıin• "1k 
1gl -.ınlvhnıw fôZMefe/.,. .acı bir 
lf'•al~tıtairt ~· yQ1CmaküuJır, ,/Ju 
r•alıtı RuJol/ Huı ıiirini i/lıum 
eden lıoJ6in "• lc11rkunç Juuı11nun 
il/o leo.UWdir. f 

. .AlntOllganın ~IW f&in Fran· 
'4nuı ~lmeıi lazımdır. 

Fakat, Fran•o mitdlıiı bir ytıra 
almasına rafmen ôlmımi/tir. Do
niırı'ma.n 'O• Afrilcotlald orlwıu 

miflerdir. Atılan 4>ombltların ba
zılan Adalarda yolcu nakletmekte 
otan Etıa vapurana itıbet etmiı- · 
tir. Vapur tututmuı ve bir' çok 
yotcalır -'lmlf ve yar•lanmıflar
dır. Alman tayyareleri Kea ada-
11nda da bir vapuru bomt>ardı· 
mırı etmiılerdir. Diaer bır ı'rup 

Methınada Polilıoa h .. tahane je
miıini batırmıftır . Lulı:rakr'da 
bir Alman tayyare.i Amhcrô hu
tahatıe ıenınnni bömbalamıı ve 
-behrm11tır " Her Hd vapurun da 
htt.tahtıne ıenaiıi ôlarak lıullan
dıf'ı uaulO dıitluiRde dO ... na 
bildirilmiıti . Alman ti) yareleri 
Korcntı'de bbmbarthman ctmiı
tir. Oç Alman tayyıneıi dflfOriıl
müıtür . 

Atina : 25 ( A. A. ) Almanlar 
bu sabah Limni adaaır\ı itgal et
miılerdir. 

ıANZAKLAR GÜN(J 

Londra : 25 ( A. A. )- An
zaklar eünü milnaaebctiyle Avuı
tral.> a QMvwli .ile lılttefik or· 
duları kumandanları arasında tcl
araflar teati edilmiıtir. 

' in.iliz lııtaları ue 
Ara6 wazeteleri 

Bıai<Aad : 25 ( A. A. ) - in• 
"liı. kıt.lıruun lrıka ihracı Arab 
aaz.etelcrinin batlıca mevıuunu 
teşkil eylemektedir. ~unlar, {r•k· 
lnııiliı doıtlu~unu anlatarak , in· 
giliı • Irak muahedesine )rakın 
aadalııat arıUMınu tebarh ettir· 
m.ektedirlor. 

lagOtere•r• 
uwa a•o••lın 

Sovyef Rusya 
OçlO Pakta 
davet edilmiş 
MO•kovanın teldlfl rad 
••ıı fff• ••llyor 

ıov1ıt1er mııtalla 
.. , .... taldllla~• 
ııwam edecemır 
Lorıdra: 25 (a.a.) Royter ajan· 

sının diplomatik nfohabiri yazıyor: 
Alma~yanrn. yakında gatbte yap· 
mak. ıst«!dltı hareketleri tayin ve 
tetkıkc yaraması muhtemel olan bir 
takım müzakereler Paristc cere· 
yan cıtı2"ı sıruda Fon Ribehtrop 
şarktakı siyHf, belli de aslcert 
taarruz hnkkında Almahyanın Mos· 
kovu \re Ankara büyük Rlçılerl ile 
1stişarelt'ı ıJr bulunmaktadır. Sov 
} etler bi1'lı2iııin tulal'ıtQı yolun 
l\l ııan p anlaıı üı.crınde soıı dere· 
e~ nıüessır olın:3'gıııa şuphc yok· 
tıır. So\ ~ etlrr blrllQ"ının Almanya 
le aktetlı~ı adenıı te avuı µ3ktın· 

dan sorınt yaptıfı en nılnidar ha· 
rcket, geçen ilk tctrinde karpbklı 
bir yırdım paktı yapılması hususun 
da Bulranstana yapmıı oldutu 
tekliftir, Moskovanın böyle bir 
muahede ıkteylemediti takdirde 
Bulgariatana tiazı iktiaadr arılq
malar mukabilinde tek flJ'aflı bir 
raranti Vl!nhefe hiıır fMundutu 
nıevınık haber ıllan mahflUerce 
ileri sürülmüştü. Bulgarlar bsa ~k
life de kaçamaklı bim cevap ver
miılerdir. Bunlardan· bafk• Sov
yellerih ikinci teırinde ~.:1ü
tına davet edildıtf ve bü VBn 

• red~o1undutu ffp edilmlıtfr, Bu 
hldiseler Sbvyetlerin mihver dev
letlerinin hoıuna fitmc•c de aai-
ma müstakil bir siyaset tak.ip et
li~ni röstermektedir. Bundan bat· 
ka Sovyctler jaj>onlarla yapbtı 
bjtaraflık paktından •onra da Çine 
s~i~ v~rmete devam edilecetini 
bıldırmıılcrdir. 

Bil 1SPllDL DEflET 
ADARll IRUN · ZIYAITI 

Bertin : 2.S (A. A.) _ Yan 
reımi bir kaynaktan bldirlli,or· 
e.ır lapanyol •vıet adanunın ye: 
naden Berlini ıiyaNt edeetflne 
d~ir do&qan faytalar ltugOn hari 
ıcıye fteuretinde tekaip edilmiftir. 

Oliltlr "1111 laOll• 
•-IAdua._ 
Til~e fudbol Giup Birin· 

cilik müaabaltalanna 27 Nisanda 
baılanacatıru ve bu müuhalralara 
i,tirak edecek. Böltelerden Kay. 
teri ıençleriain ,elırtnaize p!dlfi· 
ni dün haber veraaiWik. Yine bu 
müsabakalara iftinık edecek. Ha
tay, FJuık, Denildi, Aat.ıya, Ma· 
latya, fı,,.rta, M~t. Gaiiantep, 
Diyarbakır ve JQCJ talumlan da bu. 
yün fehrilal• filibeklerdir. .. , .................. .. •.. , ... ,...... 

JIMtlllliijettı 
T.~.; as< A. A.) 

- Sov.yet • Jt,pon 6ila • 
Nllltlı paibut Mn J.,,.n 

Bu mınfakıl Şimali Libya, ıMı· 
sırda ytni mıntakalar ve Turkıyc-. 
Yunanistan, .Arnavudlıık. Yu1os· 
lıvya \iC halya sahillt:ri açıklann· 
da ba21 muayyen yerleri ihtiva et
mektedir. 

•· .bunu A/rilcatla ôelr.te,_n -'u· 
ıuna ve henüz i~ gtlf1'r tir 'fla· 
ziyetM:'ıJtal.n donenlNa..., borçlu 
:J,lil miılir 7 

•lirlde son bir slldlı 'Olarak '"11-
mal<tac4r. Alrocrı,ga hl4ı(Ün OflUn 
ellnclen 611 Jı1a'lıı olma/~ ufiyor. 

Eter Fren• •liıtthki ha 'Silahı 
ıJa iliiınwuıı11a ı..lün ed«:ek olur· 

,.. /cu dö .frwlt' .. kliJJNilir. 

imptiratora ttaJelından 
Lo.dra : ıs (A. AJ - Jaıiliı ta•Jilı 'etli/fl:ı.: N•m•n 

hava ve dfhili e111Aiyel aerarcti- ..,..& 
w4lm4ava1 Fromagı ~ıabt;IJ«ıt· 

mak ~ti.yetln<hdjr. Çaıa/cil, 

J,.,~•111 {ı«n.ıı •""'1 •tleııı•· 
Rudolf Heıln i.ı~ o •cınıan 

RINfl/Uır. 

nin tebıliti: Din •ktam düşman ha- hi/Jirilmelıt.dir Palıt 6a· 
va t .. liyeti uf ak mikyasta olmuı- •iin rneri,;et. .Wcelctir • 

tur. · · .......... Mff .......... .. 
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Akdenizde 
muharebe 

• 
1 

1'41 ilkbaharında ili Mihver 
devletinin giriştiklefi ta.arruı,Bal
kan Yarımadasının işg.el ve isti
Jasından daha şümullü ve daha 
ileniş bir gayeyi istihdaf etmek
tedir. Filhalı:ika bu hareketin Ü~ 
haftalık inlı:işafı anlatmıştır ki Mih
ver devletleri lngiltereyi Akde
niıden atmak maksadıntladırlar . 
Bun.a geçen Son baharda k..are.r 
verilmiş olmalıdır. lngiltero üze
rine yapılııın hava hücumları Al· 
manyaya netice temin etmeyip 
de harbin uı.ayacaA-ı anlaşılınc-a 

Mllıver devletleri , ablukanın taz
yikini hafifletme\,; ve lngiltere im
paratorlu~ıma anavatan toprak
l8rtnın dı.şında darbeler indirmek 
.:ayesiyle Alcdeniı.i ellerine ge
çit 01e~o ~arar vermişlerdir. Bun
<ian 84m?'a bütün l~ aylan içinde 
AJmanye h.azu-larun~ır. Almanyii 
bu h.azırhklarmJ yaparken , lr.gll
tere Mihverin 1.ay1f eria~ına ınüt
t.iş dw beler indlrmi.ştir . Liby"'1 
ltal}'<lttlurd.an alınmLŞ , Şarki Af· 
nk.a impa.ratoduiunun t.asiiye&ine 
başlanın~ , ltal}-an donanma<11nın 
bir kısmı 8atırılmı.ş ve Arnavud
lukta İtalya ağır mağlubiyetlere 
u~ratılımştır • 

Ancak şu da bir hakikattir ki 
Lu işlerin hiç biri tamamlanma
m1.1tır. Libya ahnrn~ olmakla be
f'&ber, lngllizler , Gra.zziyani er
dularını Trablıaa kadar takib edip 
Şimalı Afrila işini bitirm.emi.ş.1.eı • 
dir. ŞarU Afrika imparatorluğu

n.un tasfiy~ne dağru e.hemmi
fetli adun atılmı.ş ise de bu iş 
de hAlA tamamen b.alle~fümiı de
~ildir. ltalyan donanmasının blı 
ho;mı batıı ılmı.ş ; takat bfr kwnı 
duruyor. Ywıanistaıı ltalı.a)-a kar
şı t.spraldarını muvaffakıyetle m~ 

dafaa etmiı v~ İt.al.>~' Ama. 
vu.dluk içine La.dar kovalamı.ş <M
m.akla beu.ber, bu mernlcleti ta
mamiyle işg.al altı.na alarak ltal
)'ilIWl Balk.an Yarı.ma.dasiyk aıa

kaauu kesmemiştir. 

YAZAN 

A. ş. · smer 

bir şelilde mü.rakabcsi alhna aı
mıya muveffak Alduauna dair ba-
11 deliller v-ardır. Geçenlerde 
lrıgiliı donanrn.a.ıM beş nakliye ~
mwni hahrm1.1tı. Sonl'a bir pet 
rol gernis.irıüı batmldıa1 h.abcı 

verildi. Dün de TrobJusgoı p Li 
maı;ı ın ın l o g il i.ı filo :Ki lo.ı ı-a fırı d.a.11 
bombardun.a.n edikUği bildü ılm iş. 
tir. 

Bunlar lrıgiltef'enin lehine <Nan 
wuiyetlerdir. Fak.at bu şimali Af-
rika harbi, birçok sürprizlerle 
dolu bir mile.adde olmuştur. Ya
rın Almanyamn yeni blr hamle 
yapmıyaca2ı da malum deiildır. 

Akdeni.ı: muh.arebes..irıde l-.
parıyan Ul ehemmiyetli bir nM oy
namaSJ tahHdir. Çünkü. bu dev
let, Akdeni.ıin ~ıca geçidi otan 
CebeJütt.vık1 tehdit edecek blr 
vaziyettedir. Akdeniı mutı.:ır~

sinde Almanyenın ispanyayı ih
mal etmesine imkan tasavvur 
edilemezdi. Na:,.ıl l i hareket in
kişaf ettilı:çe Alınıırt)6 ile İ:q>arıy.a 
arasmd.aki mü.ııMebdler yenlden 
günün mevıuurolm.aktadır. ispan
yanın vuiyeti sarih de~ildir: F-a
lat İngilizleri endişe}'e dü.şüre<:ek 
bazı emareler vardır, lngHiz ga
:Letel.erine göre, A.l.nı.anl.ar ispan
yadan Atrik.a.>.a aıeçit i.stemekte
dirle.r. 

Bazı i'Ueteler de Alıuany.a'ıun 
i'CÇitLe iktüa etrıüyerek lspa.nya'run 
Lıa-il.tereye karşı lıü olarak harbe 
~tırd~ini lemi.ne ~tıQ'ıru da y~· 
maktadırlar. ispanya, Romanya ve 
Buli.aristan gib.i, Alman askerleıi · 
ne a-eçit mi verecek? ltaly.a g-ib4. 
fili olar-ak harbe mi ger«ck? 
Yoksa harp d.ı.ş.rnda kal~ vazi · 
yctW muhafaza ııu edcc c:k bu su
allere cevap ver~ mtimkü.n de· 
i'lldir. Ve belki de Ak.dcnfa'in $. 

ter s.abal.amıdaki iıı.kiş.;JLar, lspan. 
pa'nı.rı ve.ıiy·dlni tayin edecektir, 
Herhalde Ak.deniz h..ıırbüüıı en hol
r.arctli bir safha.sın.a g rmekte ol
duQ'u söylenebilir. 

lngitiılu Akdeniı'den atılırlar
sa, netice ne olur? Akd~'in ln
iÜtere için eski ehcm.oUyetini kay· 
bcttikine şüphe yoktuı. Çünkü ln
ıiLtcre bu denfaden iki suret1e is
rıf ide edebilirdi: 

l - D r ojz üz.c rinde bulunan 
memleketlerle ticari müoo.sebetine 
g'İrişmekle. 

2 - Dcruzi, impara!oılutuyle 
ana~atıın ar.asuıda bir ıeçit ola-
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22.30 
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Cumartesi 26.4. 1941 

Program ve memJek.et sa
at ayan 
AJANS haberleri 
Miizik : Hafif prorram 

Ev kadını - Yemek 
Program ve memleket sa· 
at ayarı 
Müıik : ~ürkç~ ptakW 
AJANS haberleri 
Müzik : Türkçe plaklar 
programının devamı 

Mü1jk : Riy~ticurnhur 
bandosu 
Müzik : Film m~kisi 
Müzik : Ko~r - Devlet 
konserwıtuanndan naklen 
neş.~ iy-at 
Prt>ir-am ve meınlcket sa 
at ayarı 
Müzık : Radyo Caz Ür· 
ktstrusı 
Müzik : Saz t~rlt'ri (Yay· 
u saı.lar) 
Konuşma (Günün Mesele· 
lcri) 
Müıik : Halk türküleri 
Memleket saat ayan ve 
AJANS haberleri 
Konuşma : Ziraat Tak-.1rrfi 
Mü.z.ik : Kan~ık şarkı ve 
türküler 
RADYO GAZE 1 Est 
Müı.ik : Fasıl heyeti 
Konuşma (Çocuk Haftası 
mün.ascbetiylr) · 
M~: Radyo Salon Or· 
keMrua 
Memleket sa.at ayarı, ajans 
~ıleri, ziraat, esham • 
tahvilat, kanıbİ)'<.ı • nukut 
bor.sası (Fiyat) 
Müzik : Dans 

23.30 Yııınki proıram ve kapa-
nJ) 

·------------
ralt kult.Anmakla. 

Bua-ün Akdenu htr iki şekil · 
de de lniriltere için c~ kıu.l.ac 
foyd.atı oJmaktarı çikruıştit. Çünkü 
sahille if<ieki me~leketleıin büygk 
bir kısmı mfüverin eline ieçm~tir. 
Geç.nüy~n mcmkkcıierle de lngil
tt-re ticaret münasebetine iİIİşe· 
nıemektedir. Akdcniı imparator· 
luk1a anavatan ara.sJnda bir müna
kale vaı;ılası olmakan da çıknuş· 
tır. Şu halde Akdeniı lngiltere 
için C"skisi kadar hayatt detildir. 

Bu · .böyle olmakla beraber, 
1na-iltete'nin Akdeni.l'den kovul· 
ma.sı, mihver devletJcrirıe kuvvet· 
li bir stratejik vaziyet temin ede
bilir. ltaıy-a yeniden canJllUJ'. Afri
ka kıt.a.s1 mihvere açılır. Ve Alman
ya bur~yı bir basamak tahtası o · 
1arak kullanarak başka sahalara 
atılır. Abluka müessir olmaktan 
çık.ar. Hwisa mihverin temin ede
ceti istifadeler çok büyüktür. Bu 
hale göre, lniillere. kendi istifa· 
de.si bakımından ziyade mihveıin 

istifadesine mini olmak için Ak· 
deniz muharebesini kazanmalı· 
dır. - ULUSTAN 

JES SEL±YfıU JMIMSW&XZU&WWW 

IC · HAB R L.7 E.b 
Ôsmanigede bu gıl BOY~~ı,;~!lL!~d." 

Çeltik·· ekilecek \:;~~ .. :;~"~;;,~·:~ ...... ~~--., ~ .. 
.. W'Örulnıedı~lne ;ıııt oP 

kesbclnı.iş ve Ku..~a\11 

hırı CclAI iı.ayar -.·c ~ 
~~~------··· .......... _______ _ 

Vekaletin • • dün geldi ıznı 
Zit.aat ve Sıhhat Vekiletterinin 

gördükleri lüıum üz.erine Viliyr.t 
dahilinde yaptlan çeltik tetkikatına 
ait raporlar ait oldutu vekaletle· 
re gönderilmiştir. Haber aldı;ımı· 
ıa ıı&~ tetkik heyetinin vcrditi 
raporlar vckfiletler<:e tasvib edil· 
miş ve bu aradoı Osmaniye kaza· 
sında ekilecek kesik sulama saha 
ları hakkındaki emir vilayete i'Cl· 
miş ve ait oldutu kaza çeltik 
komisyonuna teblit edilmiştir. Bu 
kuada 24 parça için müracaat 
vaki olmuş.c;ada onbir parçası zi
rai ve ~hhi durumları muvarık 

olmaclıQ'ından ekim harici buMkıJ · 
nuşht. ........... 

Haber aldıtırıuıa göre, Halk· 
evi rençleri önümüıd~ki paıar 

rünü kalabahk bir kafile halinde 
Mi.sis'e bir ıtıi yapacaklardır. 
Gençler M'5iade nahiye ve civar 
köyler halkile konu~larda bulu· 
nacaktır. 

1 Baill deftlanelerl 
• mua•lanaa dlplo•a 

Üç buçul aydanberi devam 
eden halk dershanelerinde hu 
devre faaliyetinin kapanmlf c.ıldu 
i 'un.u ve mc.ıunlara buaüııler· 
de Jiplonıala.rının vctilt:ceaiıı.i 

)·.u~tik . Dün öireudiQ'iıniı.e jÖ· 

re: .bu der.Aan~lerden muuA olan 
v.ahuıdqlara öıılimütdeki pu.ar 
xfinü ,}'aptlacak bir törenle diplo
maları tevıi edilecektir. 

Ticaret ltlrblırlllı 
~•Jltb uaıar 

Adaoa ve Mert.inden iz.mir it
balit birliklerine kayıtlı bir çok 
aı.a bulunmaktadır. Ticaret Ve· 
ktıetindcn Mıntıka Ticaret Mü
dürlilklerinc yapılan bir tamlmİe 
bu iİbi tüce&rLarm bir 11.ateıı.1 '-il· 
wrllmiştir. 

Çulturouada pamıdı 

~iraati muel••; 
Şehrimiz Zireat Lise.ti ()tret. 

menlerinden Bay Semih Uygur 
Çukuroved.a Pamuk Ziraati ~ mev
ıuunda, bütün çiftçilerimizi ati. 
kadar eden bir lwnf erana vere· 
cektir. 28 Nisan aktaıılı verilecek 
olan bu konferım-'ı mOteakip 
c Mıw Pamuk.çwuıtu > na <Utir 
bir film de aıöataile~ektir. 

,-
1 D1t1111cell Adlat 

Maarif müdürü 
rei•lilinJ,Jti if tima 

Maarif müdüıü Ekrem Cüı~ 
lin ba-;krrn ııwıncfa Ad değiştiımc 
komL-ıyonu ba?J noktaların ta•ıd· 

hini dilemiş bu dda Adlire VeU 
!etinden gelen di~kti!te tarihi i 
simlerin ve Türkçe oldutu t~pit 
ed.ilcmeyen köy ve kasaba is.imle· 
ri hakkında yapılacak muameleyi 
bildirmiştir. Kom syon bu esasl.ra 
aüre çalışmalarına devam c:ım"k
tcdir: 

Çeltilt mütehauuı 
Hatay' a •itti 

Hataydaki çeltik işlerini tel 
kik ctmdi ve komisyonlar mua· 
melitıru düteltmek üzere w5'p· 
miz Çeltik mütchassrs:ı B Hartlll 
Onuk buiÜn Ha ı.aya gilmckted.ir. 

Vildyet Çeltilt 
ltomüyanu !flima~ . , .. 

Vi~yel çeltık komisyonu bu 
salıah ~·alinin rcislii'~nde Jop~pa; 
rak bölge çe'tik ijlerini göı&n 
i'eçirecektir. 

BallleYlmlzdı verllıa . 

lloale~aaı 
Adıma Mü'c Müdüı6 &> N&· 

d Kuoı dilu &tl14uı Hallı.c"'i .ı;ul•· 
ounda Folkloı mevzulu Lu i•ü· 
f caı~ vermiştir ..... 

Bu konfcr.aı~ la~u~LıL bit 
<Urıleyici kitlesi taı.:ı, C"tmiştir . 

BOlgembdı Çivi 
lllt11acı 

Bölgemiıd ,bir kaç 6.) daııbui 
çivi aıkıntıat olduA'u malümdur. 
Dış memlelı:etlerd~n ge-len »00 

parti çivi Ticaret Vekile-ti tara . 
fından bölgelere te'w'%İ edilmişti. 
Bu arada Mersine gelen üç ton 
çivi datıtılmıı ise de bu mi"-dttr 
ihtiyacı kartılı~ amam ıştır. Bu hu· 
susta Vekilet nezdinde yeniden 
tetebbüşlerde bulunulmuftur. A
d.ananın da ayni ihtiyaç kartWn· 
da bulundu~u görülmcktediı . 

~AMl~I HEYElAll 
DEVAM EDiYOR 

n'in. Ordu mebusu ,.Pl"J 
Tokifuün t~şrii ması""J 
kaldınlnusJ hakkUl~ 
dcwe sonuna bJrakıl 
d.tlr nı.az.bataları tasvip 

MeclL-. bundan 
ma eratı hakkmd:ıl<İ. 

'ki kanun kıyılı.l:lsının 1 

. , ak ı.-NıJ 
ıesııu y:ıpar ~ 

P.ız.a.ıte..c;.i topl:ııun.ak 
na san vermiştir. . _.iti, 

Çocuk T•• biye-,, 
Bir K011f•t 

~ Ô QTetmcn 8aY ,p 
bu a) m 29 ncu alcl ~ 
salonun~ ' Çocuk ttl 

frnda ~ehı imiz çoc~ıar 
bir konuşma >~c O;.! 

ÇOCUK IJA!nq/ 
AKŞAM Vl-""' 

ı8'J Bu ~4am sJ1ı&l "-

Hlonurı& eir ç()Cll~~ 
lccektir. Çocı:ıt '-J. 
munun terrıp ctınif ~ 
lo parasaıdlr. Şetıı: ~ 
yavrular vciik:rile ~ J 
ya iş-lıı ak cdebilirit'· f' 

Halkevi Soı1"~ 
Kolu MOd ~ 
. - t'I--~ 

. Sır kaç s-un t'-ı 
i'erıçlcri tu:ıtında0 ~ 
"Kavııa sonu,. :ıdll ~Jİ ~ 
ak~mı dıs tek• ;.r!.t t".': ı 

- . t 51lilt 
rıı usa ııı.cı C'll uı tıı • " 
yal >""' dıııı ~ulııı)ii 

cekl~daDA j,~ ; .......... ~ 
Şerik variile"' ıııı:ı1 !l 

. tik k" .. _...ıe 'f•P Y 
cır oyunu . il 
nievvel 929 ta~~'.ı"" 3 

. lu bir tarlanın t>U-(' ~ 
nü otan 23 . .ıl,9' iP" ~ 
rastlamış ve bİ'\ıOlfııil 
24.4.941 de y•P"'~ ~ 
nci artırmamıı O. ı: 

"O" 
2.:S 941 cuma aıı r 
tekrar ilin oJunLI · 

Nihayet ilkbahar gehn~ ve 
hazırlıklanru lamamlam'-' ol.an Al
manye, bütün lcuvvetiylc Akde 
nfa vaziyetine müdahale etmi,ıtir. 

Alman)'enın yepmak istccHai i.ş , 
harbe girerken ltalyeye tahsis edi
lip de bu devletin başaramadı~ı 
vazifedir. Almanyarun Balk.anlar
daki teşebbüsü muveffa'k o!muş
tor. Yugoslavya bir hamlede MJ· 

kut etmiş . Yunanistan kahramanca 
mukavemd etmekte i&e de bu 
mul..avcmetin ne kadar devem 
cdcceQ"i malum değildir . Yunan 
Kralı ile Yunan hüklı.metinin A
tinayı terkederek Girid ad.asına 

gittiklerine bakılacak olursa, mu
kavemet uzun stlrmiyccelc.tir . F.
!Wlscn bu noktada lngilizlerin de 
nikbin olmadıkları Londradan ge
len haberlerden an~ılmaJdadır. 

--~--------------~~~--.--------------------~__;;.__~~~--- lımir : 2S (Türksöıü mu!Nbi
rinden) - Bornova nahiyeşinin 
Çamiçi köyü civuında 700 met· 
relık bir saha dahilinde he} elin 
vuku bulmaktadır. 

Fakat )'illnız Balkan ı.af erl ln . 
giltere} i Akdcniıden atmak için 
kiifı de~ildir. Bu sebepledir ki 
Almanlar, tasfiye edilmemiş olan 
Trablusgarp işini ele alarak Lib· 
yaye ve Mısıra karşı şiddetli bir 
taarruı~ geçmişlerdir. Bu taarru
zun hl'defi, şüphu.lz, Süve:>Ştir. 
On gün kadar evvel, bu teşeb· 

hüsün muvaffak olması rakın bir 
ihtimal gibi görünürken, şimdi 
vaziyette hafif bir salih göze 
çarpmaktadır. Bu salahı me) dana 
getiren iki .. aıiyet vardır. 

1 - Evveli, Solluma kadar 
e-elen Almanlar daha ileri gide
memişlerdir. Ve hattS muha
sara altına aldılı:ları Tobcuk lima
nını da işgal edememişlerdir. Son 
birkaç gtindenberi gelen habuler 
Almanların bu cephede tedafüi 
'-lr vaziyette bulunduklarııu anlatr 
ma\;tadır. 

2 - Uciociai; İngiliz donamna
sının Trabhı.sparp ile SicUya ara 
•ındalci QlUv-a.salayı daha m.üeuir 

----1 Ankara Radyo Gazetesi lı--
Afrika harelcab 

Libyada~i hareUt bil- tev-ak
kuf de~ret'J geçirmektedir . Alman
ların buraya yeniden 60,000 ki
şi l i k bir kuv\'et sevkettiR"i ııöy-

leni~r. f"<lk.at Sa.ILllmds harekat 
bir karış bile ileri gitmemiştir . 
Habeşi&tandaki harekat ise ltaı

yan kuvvetlerinin tasfiyesine OO~f'U 
muntaıam bir tempe ile ilerUe
mektedir . 

Adisababada temi.tl.ik ~tmck 
üzeredir. Yakında Haile Sclisiye 
Adi.sababa.>'6 gid.crek ldare~i de 
alacaktır . 

Avam Kamaraeıntla 

İngiliz. mc~rı haıı süalk.r 
sorma"ta ve halı.llı:i vaziyetin gö . 

ıüşülm~ ~in gizli ecbclCf' t.lcb 
dmektcdlr . Çörçll ıimdilik 8o 

mevwda gös~k taıaftas-ı de
~ildir . 

Almanya • Franıa 
Almanya, Frensa ve Sovyet

lerle •lan meselelerle buıünlerde 
çalı: mettıuldur • Fakat Almanyanın 
1abircn Fransa ile mefıul bulun· 
mas.ıdır. Ve buradaki ifi fevkal· 
ade murahhası Abet'e bırekmıt· 

tu . . 
GcJen dil b.&bcrlere wöre ' 

Mart'şal Pcten Darlandan Wt 
ırutahlyetleti geri alacaktır. 

/•panyaclaki düfince 
Bogünlcrde l-.panyol pzeteleri 

Mihver lehinde neşriyata devam 
etmektedir. Fakat Madrid hOkO
meti lngiltett ile normal mOOöl· 
sebctlerini idame etmektedir . 

Sov~t - Alman miına•ebatı 
Söylendi~ine göre , Almanların 

Moskova büyük elçisi Berline 
çaiırılmııtır . ~ibbentrop bugün. 
lerde Mosk'ova ·iJe pek mCffUI· 
dur. Netice Jimdilik keatirilemu. 

Ameriltanın hazırlıjı 
Nevyorktan feleo haberlere 

göre , Vaıinatonda çok mühim 
bir plin hazırlarwuştır . Yeni bir 
çok fabrikaların kurulmasını i'" 
tihdaf eden bu plinın tatbiki bir 
buçuk milyar dolar mal olacak. 
tır. Bu plinla Amerikada uıun 
mesafeli .tayyareler imal edilecek, 
Amerikan ordusu Hd milyona 
çlkarılacak ve lnailtereyc yardım 
uamt artırılacaktır . 

Elen C•phuinJ• 
Yunan ve lnıiliı kuvvetlerinin 

Termopilln biraz ıerisinde müda · 
faaya devam ettikleri anlaşılıyor. 
Almanların bir çok yarahlannı 
Romanyayı gönderditi \le Alman 
yaralılarının 45 • 50 bin eldu~u 
aöyleniyor 

/iti A Ja Me•.ı .. ; 
Son aldıtımız tı.berlere pe 

Semendrek Ad&Slnı Almanlar it· 
gal etmiftir. Fakat Limni'nin &f· 
f&Iİ henüz tQeyyüd etmit detildir. 

Bu sahada bulunan Bornov• 
içme suyu tesisatı kısmen haDN 
u~ramış ve bel~diycce dcrhaJ ye. 
ni tesjsat yaptırılmış, ana su bo· 
ruları askıya alınmış idı. Heyelan. 
dan su tesisatının bir kısmı daha 
ha.sara utramış ve Bornovalılar· 
ıene bir rün susuz kalmışlardır. 
BeJediycce tekrar lüzuıpu kadar 
amele a-önderilerek bu tesisat da 
tamir ettirilmiı ve içme 5uyunun 
Bornovaya ıretmesj temin ediu~· 
tir. Havaların yaQ'mursuz dcv.m 
etmesine ratmcn heyelin durma- . 
dıtından ve ileride heyelindan 
yeni zararlar vUku bulması ihtima· 
Ji mevcud olundutur.dan Bornuva 
Belediye reisJiQ'i, Nafia V eklleti~e 
milracaat d~ ve heyelAn saha
sında tetkikat yapı.lmasmı, lüzum 
fÖrülürsc su tesisatının başka mın· 
takaya alınma,s,nı istemiştir. 

\ 

Nafıa Vekaleti, su tesisatnurı 
~çtiti sahayı tetkik ettitmek,.yc· 
ni bir plan yapbrmalc üure bir 
fen hey'etinfo Bornov:ay-a ıönde~ 
rilecetini bildirmiftir, 

, _ 

-,_ 

·-
1 _ 
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AOAHA 8(l(OIY( RiYASETiNDEN: 

1 - Adana şehrinin muhtelif semt~rinde bulunan fabrikala· 
~n pis sulanıu Atba mevkiine kadar isale edecek tahminen J 2 
ilometrc kanalizasyon etüdünün yapı"maıı bir ay müddetle 

rzar.kta. konmuş isede talip çıkmadıj'ından Belediye encümeni 
&rarıylcııbu kanalizasyon etidünün proie ve prtnamHi dair~ 
~de yapılmak Üzel'e bir ay için açık eksiltm• suretiyle müna· 

&saya konulmuştur. 
2 - Bu işin muhammen bedeli 2000 liradır. 
3 - Mu valdc.et teminatı 1 SO liradır. 
4 - ıhalesi 20ı5f941 tarihine rastlayan salı rüoü saat 16 

CS. Belediye blnaıında toplanacak Belediye encümeni tarafından 
)aptlacaittır. 

5 - Bu işe ait prtname Belediye Fen ifkri MiidürJüğön· 
~ ~ lat•yeoler oradan alabilir:er. 

6 - Taliplerin ihale günü muvakkat teminatlan, ticaret o· 
4.ıı kayt veıikalan ve bu ifi yapabilecekl•rine dair evrakı müsbi
tlleriyle birlikte muayy.n saatta Belediye encümenine miira· 
C!t&ttarı illn olunur. 

19 - 26 - 3 - 10 . 12931 

· TORKSôZO 

·~ iLAN 
ADANA INHISARlAR BAŞM000Rl0~0NDEN : 
inhisarlar Adana Tütün Fabrikasile Başmüdürlük ıuıbarları 

ve Rakı lmalithanesindeıı Karaisalı idaresine ve bu ldarcdon 
ayni mahallere mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene zar
hnda nakledilecek tahminen (50000) kilo mamul tütün ve içki 
ve b~ş kapların taşınması inhisarlar Adana BaşmüdürlüA-ü satış 
şubesınde mev<'ut şartnamesi mucibince 26.4.941 tarihinden i· 
tibaren 16.S.941 tarihine ka<lar yirmi güıı müddetle eksiltme· 
Y• konulmuştur. 

.. Taliplerin yüzde .7,~ ~.üverı parasile J6.S.941 çarşamlN rli· 
nu saat 16 da Başmüdurlağe müracaat eylemeleri illn olunur. 
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MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAllRIHI HER GON MUSTAf A Blf AT 
ECZA HANESİ 0ST0NOEKI MUl YENEHANESINDE 

' KlBUl EDER 
1 ---------~--~~----------.J 

T. C. Ziraat Bankası Cebelibereket ajansmdan: 

Tapuwn 
ta~ 
~Sl 

~ • 

·~ 2/Yl(J 

• 

~ 

Gayrimenkul satış ilinı 
MeYkn ve Qf oli ~ktan 

Tar&aouı · t.,.ıa~ 8 OöoGm 
altında 2 Moeai 

• <Ar4ibib '°° al'fi" 

labço f.c.ri ~ 1200 • 

• • .. dön6m 

Tarla 
• 

• 

Tarla Mutklp&IW' 100 dönlm 

~halle.2 
HK.-smanlJ 

• 

• 

c 

c 

HÜchıdu 
Ş... ben C. Durun C :ııl C Mue 
taffl taı la11 

Ş. tarik G. Karahöbür. Ş. erk 
C. keli 

Ş.. aahibi senet harıcled C. ha• 
et Ahmet bahçe i Ş. lıacı Behçet 
O. bılıçt-ıi G. Dımrndcli h1&cı Ah· 
met bahçesi 

Şa. talıtaııi müfreı hıuıe ·c. Ari· 
larıkurt ycrcıelcti lıahçeıi $i. 
aabibi mülltOn t1i2c:r lııhçc ve 
tııuiHi c. Hacer · iken H~c)ln 
Y~ı:e~ . helbçe,'4. 

Şa. Duran O. köıe Mehmet bab· 
çeıi G. tarildam Ş. ha~ Behçet 
bahçesi C. Ahm~ Ubyı O. O
m~ bahçe.at 

Şa . au arln G. Kör lamail O. 
Ali Ş. Mwıtaf a onba.p tarla .. 
G. Batdat demir yolu 

Ş. au arkı G. Kör lsmaU O. Ala 
Ş. &tdat hath C . .u arkı 
Şa. Konyalı Osman G. yol ş, 
Bekir varillerinden Selvere •>'· 
rılmış olan bahçe C. Kara ıları
Lı Mehmet ve Ali 

Şa. 1Ulu hende" G. Alcı ya et· 

Sahibinin '-ml . -
l'hısan --~ıu Mchuıct vo Hilmi 

Mehmet ve Hilmi ve Fetmı 
Tayyibe mtıtcrel~ıı 

tselir Sıtlı 

·Kare Ahmet OiLi.ı Abmd 

< 

Bahçenin 80 sehim nibannd~m 
48 schimine Topal Osman O. 
Mustafa 2~ schimime Durdu ev
IJtlarından Hatip otlu Huan ve 
Muataf a ve O.man 24 sehim ine 
de Bekir varislerinden Ôkkc~ 
intilı.alen vı tabimoo vı ibka
etı ve tebdilen 

sız sa Sayfa 3 

••••••••••••••••••••••••••• • • 1 Etlenmek, kabkaba He doya doya • 
gllmek lıtlyealere müjde ! .. :• 

BU AKŞAM 

ASRi SiNEMA 1 
DA 

Sine.mu Alrm/nd~ Butüne Kadar Yapılan En Komik 

Ve En Çok Taklitli şahe er 

TOuçı llZLG 

z 
o 
R 
L 

TAYYARECi 
• 

AYalCA: 

Bltla artlıtıerı (Marmaa) dan 

Kovboy Aşkı 
Bagla glndlz matinede ıoa defa 

Zlf ER OÖN~~O - KANUN KUVVETİ 

1 • 

1 • : • • • • • 1 : • • • ı • ı • 1 •••••••••••••••••••••••••. ,: 
ILA N 

Çiftçi Bl•Ulladea : 
Birliğimizin mÜr•caatı üzerine Ziraat Vckileti tarafın

dan Partimize gönderilen Mısır Pamukçuluğu hakkmdaki film 
Halkevimizin kıymetli tavassut ve teşebbüsüyle Halkevi kon· 
feranı salonunda 28-4-1941 Pazartesi akşamı saat 8.30 da lıa1-
kımıza ve Çiftçimize gösterilecektir. 

Ayni iece deterli Ziraat mütehassıslar:ımızdan Semih 
Uygur tarafından da Pamukçuluğa dair bir ko11feraııs verilece
~inde~ı b~. müstesna fırsattan istifade eder el< çif tçilcrimizin 
mezkur gun ve saatte Asfalt cadd~deki yeni Halkevimizin koıı· 
ferans saJoııuna i"ef meleri ehemmiyetle ilin olunur. 

25 - 26 12951 

den yol Ş. Suvari yurdu C. Fet-
tah O. AhmcJ ve Hatan v• Mc:· 
lelıı: tulaları 

'{/ 
Ş.- . Kıııl Ali G. Ş. Sulu 

Tarlanın 3 sehim itibarından 
1 hihesi Topal 0.man O. Mus
tafa l hiaaeai Durdu evıttları 
Huan ve Mustafa ve Oımaa 1 
hiase~niıı nLSfına bekir varisle· 
rinden Ôlı.keı möıtet elı.cn 

---------------------~-----------! 
1 

TÜRKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 

l 

e 
il 

ı-

k 

• Hayt.hkoli 50 döoGm Nl 

hendekle mahdut 
< c 

Yullırdı hudut ve ewafı aairell röıterilen ,.yrimcnlıuller tahıil-i emval lıı:anunu hükdmlerino tovfik.an kaııı idare heyeti tarafın· 
t diaıı 21 tün mCiddetle açık artırmaya çıkarılmı.ftır· • 

- ;rttır~ııya iftirak için mQfterilerln ıayrimCf>kullerin muhanım~ lı.ıymetlerinin ~.1.so. rıiıbetiııdcki pey akçalarıııı T. C. Ziraat bankası 
~lerıne yaatınlınış bulunmaları miltf bir bankanın temınat meUuburıu hamıl nlmaları veya hanlı.aya muteber teminat ıöstcr· 

:l "1t&cri .. rttll'. , 
- s. . ~lfa •it fent, intikal ve aaire ıibi bilcümle deltilİ)'C reımi ve 11}'fİ mcnlı:utün müteralı:im verailcri tamamen mtiftcriye alt elacatı 

3 I• i lı:ati ihaleyi mOteakib salLf bedeli de taınaaıcn ve pe,;nen ılıoacaUır. 
- ~çılı: ıtrttırrnayı iftlrak eılerelı. ubdatiode pyri menkulün muvakkat ihale.§i bırakılan talip taahhfldOnden nftldU eder.re veya ibaleuin h· 
~ kcabeıme.tırıi mOteakip bankanın t•hrlri talebi Ilı.erine iha~e bedelini 1 ıcııı içinde der hal ve pr4inen tediye etmnae hakkında 

f _ nurnarıu icra ve tfltı kanununuo 118 ve 131 cO maddclcn tatbrk' Olunur. 

J\çL& •rttırına 15 4 I 1941 taribiode bqlıyacak b~tnci ihale 15 / 5 1941 tarihinde Cebelibereket Zirbt bank1L1&nda aaat 14 de Y•· 
~1-ca~tır t . 

- ~~~ır~ şartnameleri ve i.linları bu ,enden itiber~ T. C. Zirut bıuıka..ı Cebelibereket ajan11 aalgnunda herkesin a6ıl &One ... 
1f hır vniyette bulundunılacakbr. 

- : ccı "'-<ldede tayin ed&len açık artbrma mOddeti; ıa.>Tİ menkullerle temin olunan banlla bgrcunu kartılıyamadıtı takdirde en çok art· 

1~un l&abhOôü baki kalmak fUtİle arttırma mOddeti tO ıün daha temdit edilccclı: ve müteakip 10 cu ıoncı aynı auta ı•yrimenkul-
i en Çok arttırana ihale edil~\t1r. 

- ~ti ihaleyi yaptmp yaptırmamakta bankam~ tamamllo muhtardır. Kati ihaleye kadar borçlu borcunu faiı Ye muraflariyle birlikte 
'Jnaın"' ödene muam~e fcsh ve ipt•l edilerek ve mflf*cri pey alı:çuını i.stirdattan batka bir ıQna h.lı. ve istclı.te '-uluna
°"Yacalı:hr. 

- ~kadan ~· ipotek aahlbi aı..cakhlerla dider ıllhhlınn ıayrimenkulle.r iıerindeki halı.tarını huıuslle f aiı vo masrafa dait 4tlan 
~ ·Mllerıııı evrakı mo.bitelerile birlikte vo 20 ı&n içinde Cebelibereket Zıraat bankesına bildirmeleri lbımchr. Akli halde tapu ildi· 
~le , h~lı.1-rı aabit olmadıkç• .. t .. bedelinin paylqdm&11odan hariç btrakılacaklardır. Şartnameleri ıörmt-l v~ <l1&ha f.aı.Ja maıtaıet 11-

bttyenletio T. C. ZiNat ....,.•a.ın.a (Cobdibeıilket aj&llll) her ,en müracaat edebilecekleri itlıı olunur. 

Kurulu• t•rihl : t888 

Sermaye•i: 100.000.000 Türlı Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Z'rraı .Ban~asmda kumbaralı ve ihbarsız " tasarruf hcsaplanna en 
az 50 !ırası bulun11nlara senede 4 defa çekil~cek kur'a ıle 

a4atıd11ki plfiııa göre ikramiye datıtılae41ktır. 

4 Adc:t 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 000 2000 .. • 
4 .. 2.SO .. 1000 " 40 .. 100 .. 4000 .. 

100 •• 50 " 
5000 .. 

120 
" 40 .. 4800 .. 

160 .. 20 .. 3200 .. 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşajı dütmiyenlere ikramiye çıktıjı takdirde yüzde 
20 fazlaıi.le verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
1 1 Mart ve 11 Haziran t~rihlerinde çekilecektir. 
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ZE!l!R •ıa• 
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Muhtelif v•yı 
toplu aile ceıintile· 
rinde, .,ehirtle, köy
de~ tılatda, bayırda 
'lelbaaıl her yMde 
\le ~n ayri mlsail 
,artlar ılhnda (lçc:
riıiııg~;Jıw_çteı> hiç 
bir m dpe "lqve et
mtyi düşü,.rı©ekıizi:l) 
en ecele \"e en dar 
~amanıoızda nefü ve 
1ezzetli: 

lıomprime ııct 

püreJeri'fİ 

, .. 
f 

Şe~ on {lıkı :n 
ıar.hnda hınrlı ~ alıı 

l'rı"niz. Bir krmıpri· 

me cv!af v~ yiikııı-k 
bil' kalitesi it ı t>11riv· 

lc.- t>ır f9rıliik ,/kalori 
sarfiyatırıızın karşılı· 

~ırlır. Her yerde 
bulıırsurıuz. 

e . 
~ 

Kalltettyıe ve te~ğiyle ~ kesi ba1pet 
dyo 

=HiLMi REMO 
Tlcaretıaaaellllden alımz 

ABİOİNPASA DlBDESİ'MO. 112 l~l6Rlf : REMO DANA - TElEf ON : 112 

iŞ .QANKASI 
KOÇOK TASARBUf JJ~tP!ARI 

1941 
/kr.amiye P,lanı 

K K Ş J ll E L. 1'1 ~ : 

4 !?ıılıat, 2 lılıtyh, 1 Agus;to.... 3 fj., .DC•t:r~ciı. 

bııılııkı iaJc :,.apılaı-. 

~~ 41 IJ(-~A 1lYEL.li 

1 ~t u 1 ir l\k :ı • Lh• 
s ., t ifijll 

ıt 
1 •.• g .. 

• .. ,. 7it il ı .i\li 1• 

4 ., ictl 
" 

~.-OH 
" 

~ 2s;y 
ı• -- !!.100 .. 

35 il ıou .. 1.L:.>00 il 

su ti fJU ,. ~ .. 
880 

" co .. -+r ~ ppi , . 
Türkiye 1 f kasma para y~lırmakla yalln~ para iriktirn•İŞ 

olruaı, aynı 1.aınanda taıihioizi do. denemiş oluısunu~. 

ı~-~~-:§i'liM8ı 

1 (ABDEST~D~: D~I~~ ~lt!ft d 

Bunl&rm uzuuluklan~ dört metreden on me!rcye .k,,atı&ar 
g}ur. Bunlar ~ğu:saklarda Jcanlar.um.ıı. ~~re~ i$iJıayl ktr
ser. karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf. kaas.ız,.u&er11um: 
sız bırakır. Tehlikeli hastahklara yol a~r. T~~İ)'I'! 

cuttan atılmazsa , insanı ölüme kaau i.Ötirür. 

En Büyük Ha kik 
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" 1 
N DiS . MACUNUNUN YARA HIGI Sil 

ıAZiE ,VE ~ZEllİKTtR ! 
"Radyolin,, lıaı ıkulade mü es \1 

sir terkibi, d1tima taıeliği ile 
trmayüı etmiş ve unlıinle ı ce 

kişinin tercıh ettiği ye~arıe diş 

m.1cunu lıay.l)e ıel91i4tir.. Uiş 
hıfzıasıhhasında \le giızelliQio -

·cc:le' 
de µıırl.ık neli bl 

· ıer~' "Rad~·olın., sııı ı.,lı 
. ı· p• ve birkaç mı.s ı dl 

mü:ııtahı.arlann,l•" 

ni kılmışlıt. 

RA:DY __ _ 
L •• *'ft :xx: :ııs xcu:rc :a: * 

Birçok bayanların 
sıhhi. U) hk temizlikle· 
rih9t· i:Östndikleri a· 
lakasn:lık, miıhim ra
hatsızlık \ e hastalık
lara ) ol açmıştır. hte 

bundan dolayı, h~r sa· 
ym bayan, adet za· 

SEfHAN V1LIYATI DEf-

Ka~:l·e~ lE!~~.~l!~~~~.:•m• ... ıaı. 
ilrt:tmc çiftli~\ anbarlndıı bulunan 
tahminen ıo.ooo on bin kilo re
ç.ioüs .tHlnt .)!e,Qı) tohuıµunun be. 
her kiloıuna takdır edilen 8 ku· 

mantarında bu gibi '.hastalıklar.lan korunması için'yalnız 
(FEMJL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMıl) in hususiBACLARI da van•ır. 

ECDMEIIRDEN VE IUHAflYE, llRİYAT 
M~~UlllR~OAH ARAYJNIZ 

c~nu19 Mınt@~ası iiiCP95U 

L.-----·--

Abone ve ilan 
Şart)arı 

.Jicıncılitl 1200 Kr. 
Alb aylıtı 600 
Üç •.Ylıtı 300 •• 

Aylık ta abone edilıt. 

lllnl•r için idareye 
· mUracaat 9tmelldfr. 


