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İstanbul, 13 (Telefonla) - Münakalat Vekili Cev
det Kerjm İne.edayı, bugün de buradaki tetkiklerine 
devam etmiştir. Yarın İzmire hareketi muhtemeldir. 

lngiliz askeri hey' eti Ankarada JA'skeri Vaziyeti -Bulgar başveki
linin beyanatı 

etrafında 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

Hey' et Toros yolu ile geldi· 

Yunanhlar 

Almanlar 

Sovyet Rusya bundan 
haberdar değildir. Mu .. 

vafakati de alınma-

ltalyanlar 

Milli Şefimiz 

Ankaraga avdet 
buyurdular. 

Ankara, 13 (A.A.) _ Reisicum~ 
hur İsmet İnönü, husust trenleriyle 
bu sabah Ankaraya avdet buyurmuş
lardır. 

Reisicumhur, istasyonda BUyük 
Millet Meclisi reisi Aptülhalik Renda, 
Başvekil Refik Saydamt Ankara va
li~i ve belediye re.isi Nevzad Tando
ğan, m~rkez komutanı, emniyet mu
dUrü \'e diğer mUlki ve askeri zevat 
tarafından karşılanmışlardır. 



SAHiFE '( 1 J '{ARADOt:;OJ 

Dünkü hadise- 'Ruzveltin şahsi 
leri hülasası mümessili 

~ Sovyet-Alman anlaşın,~ 
· sının iç yüzü - Bulgar 

siyaseti değişmiyor. 
RADYO GAZETESİNDEN: 

Günün en mühim bir hadisesi, Sov
\'et Rusya ile Almanya arasında yapı
İan son anlaşmadır. Bu anlaşma 93g 
elan beri aktedilen üçüncü anlaşmadır. 
Bu gon anla.:ma sadece iktısadi değil, 
Lehi~tanın taksiminden ve üç küçük 
Baltık devletinin Sovyetlere geçmesin
den sonraki hudud ve mübadele işleri
ni tanzim cdec.ektir. Sovyetler anlaş
maııın siyasi, Almanlar ise iktısadi 
kısmına ehemmiyet vermektedirl~r. 

Bunun da sebepleri vardır. 939 A
ğustosundan J>eri. ~ovyet ve ~Alman 
naklivat servıslcrının bozuklugundan, 
şiine~difer hatlnrınm birbirine uyma
masıııdan, eşya mübadelesi kolaylıkla 
yapılamamaktadır. Zaten mübadele 
edilecek eşya da pek bol değildir. Maa
mafih her iki tarafın işine elverecek 
bir mübndele \·apılabilirdi. Almanlar 
evvelce lıir .sen~de mübadele hacminin 
bir milyar iki yüz milyon marka baliğ 
olacağını söylemişi.erdi. Bu olmamış
tır. Anlaı:;ılan 191·1 harbindeki İngiliz 
ablukasını düşünerek kendi millet!e
rinıe karşı mübalağayı lüzumlu görmüş 
ve Sov.retlerle ticaretin ablukarı t~ 
sirsiz bırnkacağını söylemek ıstemış 

Çörçille konuştu. 

l ngilterege her yardı
mın yapılacağını söyledi. 

Londra, 13 (A.A) - Lonrlrada 
bulunan Ruzveli:in hususi mümessi
li Hopkins, cuma günü Lord Hal~
faksla görüşmüş, cuma günü Çörçıl 
ile birlikte öğle yemeğini yemiş ve 
:-:onıa bir ~aat kendisiyle görüşmüş
tür. H opkins, gazetecilere beyana
tında ezcümle demiştir ki: 

- Harbin ne zaman biteceğini so
ruyorsunuz. Bu, bilinemez, ;:aım.z 
bu harbin neticesi hakkında hıç bır 
endişem yoktur. İngilterede yapıla
cak çok işim vardır. Ruzveltin, en ~a
mimi arkadaşı olarak İngiliz ricaliy
le görüşüyorum. Yapılacak şeyleri 
birlikte kararlaştırıyor.uz. !ngiltere
ye müdafaaya ta~lUk edeı:ı bü'rü~ v~a
sıtalar verilecektır. Amerıkan huku -
meti, ~·mdi de büyük selahisetler'e 
rnaliktlr ve kolaylıkla başka selahi
vetler de elde edecektir.» 

IIopkins, İngiliz hava meydanları
nı zivaret edeceğini söy-liyerek pek 
-akı~da Çöıçili tekrar göreceğini de 

ilave etmiş ve vazif~sinin mahiyeti 
hakkında beyanatta bulunmaktan 
imtina P.ylemiştir. Londrada iki hafta 
kalacaktır. 

Genç kızı dövmüşler. onu silah gibi kullanmışlardır. Ayni 
zamanda Amerikanın İngilterey~ yap- Ödemi~in Karadoğan köyünde Meh
tığı yardıma bir cevap verme~ ist~mi~- ıned Kö~e adında biri, 15 yaşmda Mü
lerdir. Fakat bu anlaşmanın sıyası mu- rüvvet ömıözil sopa ile döverek muhte
nasebetler üzerinde bir tesir yapmıya
cag-1 Sovyet gazet::?lerinin neşriyatiyle lif yerlerinden ağır surette yaralamış-

. Lır. Suçlu tutulmuş, dayaktan hastala-

Londra 

Sığınaklarında 
e"eçen hayat 

Hayatta her şey alışmak meselesi. 
İnsan heı~ zahmete alışıyor, her ra
hatsızlığa kendini uyduruyor. Lon -
dranın bugünkü hali buna en canlı 
bir misaldir. 

Dünyanın en büyük şehrinde mil
yonlarca insan gece rahatı denilen 
şeyin ne elemek olduğunu un?tn:u~
tur. Yatak mefhumu halkın çogu ]Çın 
oı tadan kalkmıştır_ Sığınaklarda bir 
:ırada yatan yüzlerce kadın ve erkek 
arasımm nazlı bir hnıyata ahşan Ye 
bfr odada tek başına kalmayınca gö
züne uyku girmiyen öyleleri var ki 
sığınaklarda yabancılarla bir arada 
mısıl mışıl uyuyorlar ve bugünkü ha
yatın, zorluğa alışmak için en kıy -
metli bir mektep olduğunu söyliiyor
lar. 

Sığınakların kendilerine mahsus 
kaideleri vardır. Işıklar on buçukta 
kapamr. O zamana kadar isteyen 
kitap , gazete okur, isteyen ahbap
lık eder, öteden beriden konuşur. nıa 
rifeti olan arkadaşlarını eğlendir -
mek için marifetini ortaya koyar. 
Hükumetin her saha için tayin ettiği 
tatlı sözlü kadın ve erkekler sığınak 
sığınak dolaşıı lar ve halka z!l.hmeti 
unutturacak ve fedakarlığı hoş göre
cek sözler söylerler. 

Londranın yeraltı şimendifer şe
bekesi başlıbaşına sığınaktır. Yer -
lerde, merdivenlerde binlerce, yüz -
binlerce insan yatar. 

Fakat sığınakların lüks nevi d·e 
yok değildir. Zengin evlerinde Y~Pı
lan hususi sığınaklarda, tamamı·yle 
soyunup dökünen, rahat rahac kitabı 
nı okuyan Bayanlar, Baylar vardw. 

anlaşılmaktadır. ııan kız ela Ödemiş hastahanesinrle te-
Rus gazeteleri Almanya ile dostluğu davi altına alınmıştır. Hafı·f zelzele 

tebarüz ettirmekle beraber bunun 

l_T A_Ş _L A_R _ı 
Y eşilaya dair 

Bence Kırmızıay kadar Y eşilay 
da kıymetli ve değerli bir davanın 
yolcusudur. Fakat birinda: ne ka -
dar çok muvaffak oluyorsa, ikincisi 
de bütün davasına, bütün faziletine, 
bütün hulusu niyetine ve bütün idea
listliğine rağmen, o kadar haz;n bir 
mevkidedir Her sene bir kongre 
toplanır, şu;ada, burada nutuklar 
verilir, dıvarlara yaftalar yapıştırı
lır, vecizeler dağıtılır. Fakat cvara
kı mihri vefayı kim okur , kim din
ler.» Alem gene ol alem, devran, ge
ne ol devran.. İnhisarlar idaıes~nin 
içki sahl}I artmakta, çoluk çocuk, ka
dın ve ihtiyarlar da diğer erkekler 
gibi durmadan kafayı tütsülemekte
dirler. 

Bizim •müzik, işretli müzikt!r. 
Bizim davul ve zurnanın yanıba

şında, tenekelerle rakı mevzuubahs
tir. 

Bizde kır safası yapmak İçin, rakı 
birinci planda gelir .. 

Bayram mı var, seyran mı var; ge) 
s·n şil}eler .. 

Eski şiirimiz meyhane masasından 
yükselen bir ses halindedir. Şairler, 
«Çıkmam Allah etmesin meyha -

Diye bağrışıyorlar .. Beri 
diğer bir şair şöyle d:yor: 

neden» 
tarafta 

Ehli aşkın nı;şvegahı 
kuşei meyhanedir, 

Sakiya uşakı dilşad 
eyleyen peymanedir. 

Güftüguyu aleme aldanma 
hep efsanedir. 

Sakiya uşakı dilşad 
eyleyen peymanedir. 

Halk ağzındakıi şarkıların da bun
lardan farkı var mıdır? 

«Doldur içelim 
Acanım, çaydan geçelim.» 

.... . .... Ru::ıyanın harp karşısındaki vaziyeti- Dün sabah saat 10.56 da İzmire bağ_ 
ni değiştirmiyeceğini yazmaktadırlar. ZavaJJı genç lı Değirmedere nahiyesinde üç saniye Körolası meyhaneler 
İzvestiya Rusynnın iktıs~di sahada . . . .. dıwam eden hafif bir zelzele olmuştur. Sarhoşum nerde kaldı. 
muharip ve gqni muharıp devletler- Borno\·a nahıyesının Pınarbaşı ko- II . . . t , kt Vesaire ... Bir arkadaşın yazdığı 

- -
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Vekil de zirai teşkilat itibarile Bornovanın 
dahaL'geniş inkişafını muvafık gördü 

Bayram günlerini şehrimizde geçiıen Ziı-aat Vekili B. Muhlis Erk, 
men, dün sabah Ankaraya gitını:ştir. Vekil, Basmahane istasyonunda 
vali B. Fuad Tuksal. müstahkem mevki komutanı Tuğ general Mahmud 
Berköz, parti müfett/şi, İstanbul mebusu B. Galip Bahtiyar Göker, 
belediye reisi Dr. Behçet Uz ve partı: vilayet idare hey'eti reisi avukat 
Münir Birsel ve daha bir çok zevat taraflarmdan uğurlanmıştır. 

Haber aldığımıza göre Vekil, yüksek ziraat enstitüsü mezunlariyle 
ziraat mensuplarının Bornovada ziraat işleri üzerindeki mesaı!yi tekaif 
etmelerinden ve bir arada bulunmalarından memnuniyetini bildirmiş· 
tir. Zirai teşkflat itibariyle Bornovanm daha geniş inkişaflara mazhar 
olması Vekil tarafından muvafık görülmüştür. 

Orta Anadoluda kullanılan ziraat ınakinelcrinin Ege mıntakasına da 
teşmili için tetkikler yapılacağı da haber alanmıştır, 

Vilayet daireleri Kömür gelmeğe 
büdceleri başladı. 

Hususi idareye dahil vilayet daire- Fethiyeden kayıklarla Karataş Jclİ' 
!erinde yeni yıl büdcelerinin hazırlan- mür iskelesine bir miktar kömür gel• 
~~sına .başlanmıştır. Bazı ?airelerin nıiştir. JCömür, kilosu 8-9 kuruştan s~~ 
budcelerı hazırlanarak hususı muhase- t 1 kt· 1 D" d b-· "k b" 1ket1' 
b .. d .. ı-· w -· ·ı ·ştir Bunlar ı ma a< ır. un e uyu ır ye . 

e mu ur ugune. Averı mı. A · .. . li ile kömür gelmiş ve Karşıyakaya gı 
tamamlanınca vılayet daımı encumenı . . . .. .. tır 
tarafından tetkik edilecektir. Vilayet m.ıştır. Pıyasada komur fazlalaş~~~ 't 
umumi meclisi, 9 şubatta toplantıları- Cıvar kHzalardan da peyderpey koJJ1ıl 
na başlıyacaktır. gelmckt~ ve satılmaktadır. 

BAY ATIF iNAN ADLiYEDE BiR TAYIN 
İzmir ihracatçı ve idhalatçı birlikle- Foça müddeiumumisi B. İhsan t~ 

rl umumi katibi B. Atıf İnan, dün ts- ·-----·c 
t b 1 ·t · t· t n· t· ı lı" Erzincan asliy.eceza haki~liğin~ tı.ıYı 
~w~ u a gı .rnış ~r. ng. ı~ ı~~~~v tr- edilmiştir. 

lıgıyl-e zeytınyagı satışı ıçın goruşecek-tir. ( __________ .... __.., 

---oı----

BAY HALiD ZIYA 
Bayramı şehrimizde geçiren kadast

ro umum müdürü B. Halid Ziya Anka

337 lilerin yok
laması 

le kendine mahsus "iyaset dahilinde yünde Halim oğlu Mustafa adında 25 asaı \ e zayıa ~ 0 ur. gibi, çocuk ~arhoşlar bayramlarda 
anlasma yapabileceğini yazarak s.~ali- v:ışında ~bir genç, evinde ölü. bL.ı~tııınıu~- ı ra 1 dalgalar halınde dolaşıyorlar. Bu 1 1 
nin heş &ene evYzlki komşularla muna- tur. M~::.~afa, zaten hasta ı~ı~ .. ~dh- ~Olf'Le. a memlekette artık ~Yeşilay» değil IESlA DVO 1 
:ıebeti kuvn~tleııclirmek şeklindeki sö- .r.ece hadıs.e hakkında tahkıkat ~apıl- c;;J1 «Ye§ilbulut» . me~z~~bahs. olabilir. ~ 
zünü hatırlatmaktadır. Demek ki R11s- maktadır. ~-------------- Evet bulut gl'hi tutsulenrnış kafalar, 
.ra harp kar~1s11Hla gene bugünkü v:ızi- OZOM: sall:na çarpıla giden gövdeler, Ye-

raya gitmiştir. İzmir yerli askerlik şubesindeJ1 ' 
den: 

1 - Askerlik çağına girmiş olal' 
337 doğumlu yerli eratın yokJapı~' 
Jarının malaalleıı;ne gönderilen tıı' 

rihlerde şubede ve köylerde bulı>' 
nan erlerin yoklamalarının da 111' 

hallinde ve gösterilen tarihlerde 1'" 
pılacaktır. 

. h f l kt'ı· k• K. S. K. S. nı'Jayı tamamen inkar etmektedirler. yetiııı mu a ar.a ecece ı . Bulgar Başve 1_ .,, 
Bulgari.çfcrna gelince: Çuval Zavallı Yeşilay. «Üzünı suyu>1 sata. 

· 1 c 1 cakmı~ .. 
Geçenlerde Viyanaya gH en, ,-,az- • • N tk 673 K. Taner 16 24 50 Ak~amcı bir dostum; 

burgda Alman hnrici.re.siyle konuştu- hnın U U 453 S. Süleyma. 23 50 32 _ Acanım -dedi- ne zahmet? Za-
ğu söylenen BulgarA ba~~ekilin.in. nut~u, 236 M. İzmiroğlu 13 2'1 ten içilen şeyin çoğu üzüm suyudur. 
Bulgari:-tanın malum sıj·asetını degış- - Ba~ tarafı 1 nci sahifede - 191 j. Kohen 15 23 Rakıların reklamlarına bakınız: 
tirmiyeceğini, y:ıni r.evizyoncu kala~~- bir taklid hevesi ile değil, memleketi- 176 Ş. Remzi 18 50 29 Üzüm suyu, üzünı kızı, halis Üzüm-
ğını \"€ bunu ;-;ilah kuvvetiyle deg~ı. mizin yiiksek menfaatlerini, tarihi an'- 154 A. R. üzüm. 16 23 den mamul bilmem ne rakısı .. Reaim-
:::ulh ) oliyle yapacağını gösterm~kte- ane,lerini, iktısadi uzviyetini nazarı 11 üzüm Ta. 21 22 leı·de gördüğünüz şeylerde, ya bir 
<lir. dikkate alarak yapmalıyız_ 107 Nihat üzüm. 16 5o 24. 50 bağ, yahud da yarı çıplak b:r kızın 

Bulgar lıa;:vekilinin revizyon hak- Başv.ekil Filof, bundan sonra or<lu- 106 P. Klark 17 27 tuttug·u bir salkını üzümdür. 
" ·ı~hl T t 15 50 15 :;;o kındaki süzleri Bulgaristanın sı a an- yn hazırlamak için sarfedilen gayret- 78 :M. j. aran ° .., İnsanlar, menedildikleri şeye kar-

masını mazur göst~rme~ için ?l~a ge- !ere işaret etmiştir. 50 P. Paci 19 50 29 5o şı daı:ma gizli bir ihtiras ve te-
rektir. Nutuk realıst hır polıtık~nın Sofya, 13 (A.A.) - Bulgar ajansı 44 Bencuya 20 24 mayül taşırlar. Bana kalırsa, Yeşi -

l l B 1 t 38 M. Besik"İ 14 50 H 50 l .. l ifadesidir. V G A man arın u gar ıs a- bild iriyuı·: ~ -< 50 lay reklam arı şoy e olmalıdır: 
R l b f t 34 H. Alanyalı 26 26 6,25 na gird.ikleri.. us a.rın ~na muv.a a Başvekil Filof, nutkuna başlarken 13 « - Çok içiniz. körkütük sarhoş 

kl kl .ı k d d kodulara da 30 M. ve Ali kar. · 1~ d · . etti erı şe - ıfü~e. ı .. e 1 
• • bütün dünyayı i~ine alan ideoloji mü- 29 S. Erkin 18 18 oluncaya ka ar ıçıni:z. Sok:ıklarda sı-

nihayet vermek ıçın suylenmıştır. cadelesinclen bahsetmiş ve: 29 N. ve Fadıl 21 21 zıp kalmak da §arttır. Ertesi gün mi-
.4 merika - lnrıiltere: - Bugün tamamiyle yeni bir dün- lO D. Arditi 17 50 19 de bulantı~ı, baş ağrısı ile kalksanız 

t 1 f · d bütün mil bile gene kadehe sarılınız.» Evet, Amerika Ruzveltin kongreye verdiği yanın yara ı ışı are esın e - d 
d 1 ti · t• k · te ı·yerek bı"ı· böyle bir avet olursa, belki aksini tngiltercye .vardım layihası hakk .. m .. a .e er, ıs ıyere veya ıs m 2549 

1 - · ·kı · - · t · · d d kalamazlar yaparız. Çocuklarıınıza, «calı,. çocu _ leh ve ale,·hte konuşmaktadır. Bu;,.-uk c ~gışı ıgın esırı ışın a · 200015 ı y 

" f k D · t' B k"l B l istanın Av ğum» dedikçe tesiri aksi oluyor. Ki-ek:>erh'et layihayı kabul etmekte, u a . ~mış ır. aşve ı ' u gar - --- d ft . 
ekalli,:et buna mani olmasa bile Jayiha- rupa içtimai hey'etine dahil bulundu- 202564 tahı1 rafae'·ı e erı ınindeyr aliltına atı-

., F k t ğunu söyliyerek dünyanın bu hali kar- N' yor ar. r mem aıntna, eş ay mü-
yı geçiktirrneğe çalışmaktadır. a ·a şı:sında karar vermek lazım geldiği za- t 16 cadelesi, insanlığa sulh v~ nizam 
ekseriyet esasen layihada bir pazarlık man milletlerin soğukkanlılığını kay- 8 19 50 vermekten çok çetin bir hadiıtcdir. 
payı ayırmış bulunduğu ~çin bunu ekal betmemeleri icap ettiğini, hükumetin, 23 50 
liyetlere bağışlamakla hır şey kaybet- Bulgaristan ve onun menfaatleri için 1Ü 29 
miyecektir. çalıştığını, gerek meclisin, genk hü- 11 Yok 

SAPAN 
-- - ~---------

DÜNKÜ YANGIN 
Dün öğleden sonra Alsancakta 301 

sayılı evde dikkatsizlik yüzü~.deı~. ?.ir 
yangın çıknrn~!'!n da derhal sondurul
müştür. 

Yangın, E~li karısı 32 yasında Ester 
Karolun içtiği sigaradan çıkmı~tır. 
Yangından hab€rclar edilen .itfaiye :ıü
ratle yetişerek aldığı tedbirler sayesin
de yangını söndürmüştür. 

Bir yatak iki yorgan ve bir k!lim 
kamilen yanmıştır. Yangının :>ebebi 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

kümetin ayni siyaseti takip ,ile milleti, iNCiR: c. K. Enstitu·· su·· 
bu büyük harpten uzak tutmak için ça- K. S. K. s. 
lıştığını, Balkan sulhunu kurtarmak Çuval -
ve Bulgar milletini harpten uzak tut- T d•k 1 Id• • 
mak için çok müşkül vaziyetler geçir- 357 H. Şeşbeş 10 75 ll 75 as l name er ge 1, ın· 
diğini, fakat bunlardan jyi neticeler 110 A. M. Ata. 11 50 12 50 şac.tın da ihalesi yapıldı. 
elde edildiğini, bütün milletlerin ve Bul 27 M. Kaptan 13 14 . h b 
garistanın harp veya sulh meseleleri- 17 :vı. j. Taranto 14 lı! Aldığımız hır. a ere göre, Vasıf Çı-
nin ellerinde olmadığını nazarı dikka- nar bulvarında Jnşası kararlaştırılıp ta 
te alarak daima hazır olmak lazım gel- 511 Y.ekun uzun zamandan beri muhtelif muame-
diğini söylemiş, hükumetin, Nöyyi 114195 Eski yekun leleri tekıe-mmül ettirilenıiyen Cumhu-
muahedesinin tadiline taraftar oldu- riyet kız enstitüsü binasının inşası, 
ğunu, fakat bunu sulh dairesinde yap- 114706 U. yekun ihale edilmiştir. 
mak istediğini, mihver devletlerinin ta- ----- . Binanın süratle inşası mukarrer-
vassutu ve Sovyetler hükumetinin ta- ZABJ'T' ADA dir. Bina, belki de bu yıl iç.inde tamam-
kiı) ettig-i siyasetle Dobricanın Bulga- ~ n !anacaktır. _ t•e·=,;. ..... •e·g•=·=_. .. 

BUGONKO PROGRAM 

2 - Okulda bulunanlar okul ..,e· 

8,00 program, 8,03 ajans haberleri. 

8,18 müzik : Hafif program (pl.), 
8,45/ 9,00 ev kadını - yemek listesi, 
12,30 program, 12,33 müzik: Türkçe 
plaklar, 12,50 ajans haberleri, 13,05 aikaları getirmeleri veya gönaerıııe' 
müzik: Türkçe plaklar programının leri lazımdır. 
devamı, 13,20/ 14,00 müzik: Karışık 3 - Gelmiyenlerin As. K. 83 ne~ 
program (pl.), 18,00 program, 18,0~ maddesi mucibince ceza1anaca1' ' 

müzik: Cazband (pl.), 18,30 konuşma .,ı~a•r•ı•i•la•n-o.l•u•n•ulliır•. ------•"-' 
(çiftçinin saati), 18,45 müziK: Çiftçi-
nin saati, 19,00 müzik: Şan resitali -
Bariton Maks Klein, 19,30 ajans ha- D 1 · ~ üncü sayımızda Asansör üzerııı 
oorleri, 19,45 müzik: Fasıl heyeti, 188 inci sokakta vuku bulan bir vs~~ 
20,15 radyo gazeresi, 20,45 müzik: yanlış çıkmıştır. Yasin oğlu B. Bür~ 
Küme heyeti - klasik program, 21,30 neddin adında biri; Osman oğlu B. ~. 
konuşma: Hukuk ilmini yayma kuru- 1ih Tekirdağ ile annesi Bn. Pakizell1 

mu adına avukat Nejat Sav «Vesayet ederine taarruz edilmiş v.e tutulmtı· 
nedir'! Nasıl d.evam eder ve kalk~r?» tur. Mütearrız olarak Melih mevıtı 
21,45 müzik: Radyo salon orkestrası bahs değildir, çünkü taarruza uğrır' 
(Violonist Necip Aşkın idaresinde), ailenin oğludur. 
22,30 ajaııs haberleri, 22,45 müzik: ---<>----
Radyo salon orkestrası progı·amınııı 

devamı, 23,00 müzik: Cazband (p!.), 
23,25/23,30 yarınki program ve kapa-
nış. 

B. R. MANYAS 
Limanlar umum müdürü B. Ratl 

Manyas, clün İzmir vapuriyle İstanbtl 
dan şehrimize gelmiştir. 

Bereketli olsun 
-Battaraf ı 1 nci Sahifec?e-

M übayea memurlarının, tütün mıntakası sayılan köyler arasında ko· 
layca dolaşmaları için nakil vasıtası meselesi de halledilmiştir. 

Haber aldığımıza göre Ticaret Vekalet:, şehrimizdeki alakadarlar· 
dan satış ve fiatler hakkında günü gününe malumat verilmesini iste· 
miştir. 

İnhiaarlar ve Türk tütün limited şirketlerinin bu yıl, daha vasi mÜ' 
bayeat yapacakları memnun::yetle öğrenilmiştir. 

Tütün aatışlarının müstahsil ve tüccarımız için hayırh ve bereketli 
olmasını dileriz. 

ristana geçtiğini kaydederek demiştir * • 

Y 1 1 ki: Bıçak taşıyo-ı:muı;: Kız enstitüsü 939-940 yıl mezunla- * * Unan 1 ar ıkı."eşmelı"k caddesinde Osman og~ln · ] d b kl k H. aber aldığımıza göre bu seneki mahsulden Finta·ndı'ya ikı" - ·ilyon, «- Bu!gar milleti, kendisine yapı- -< rının simdıye <a ar e . enme te olan .,,., 
Mustaf" \'e v~merde umumhane <>oka- t d"k" 1 · r·f v;~kAI t· Macarisatn 2 milyon kilo tütün alacaklardır. in..,:ltere Ticaret bı"rlı"g~i, 

* 

-Baş tamfı ı nci aahifede _ lan diğer adaletsizliklerin tamirini • Q .1.'U; _ ".. as ı name ert maa ı "' a e ınce tas- "'' 
D .. 10 h t b" görmek arzusundadır.» gı~cla A~med oglu Mustafanın uzer- dik edilmiş ve mektep idaresine gel- nin Ege bölgesinden 6 milyon, Samsun - Bafra mıntakasmdan da altı 

- uşman, avan opu ve ır D h·ı· . tte b h d k b lerınde bırer bıçak bulunmuş, zabıtnca miştir Mezunlar derhal müracaat ede- milyon kilo tütün alacakları da öteden beri malumdur. Fransaya da bir 
miktar mitralyöz bırakarak cekilmiş a 1 ı sıyase n a s.e er en aş- alınmıştır k. · ı · · l b"l ı ' mı'l•tar tu""lu··n •atılma•ı l•uvv.c.tle muhtemeldı·r. 

D·~ b" . k"l .. k~ • · h ı· · "hlAl <l ' · re tasdikname erını a a ı ecederdir. 1 ~ 0 - ... ~ ... 

ve yeni mevziler tutmuştur. ıger n· \e ı, su un \e nızam a.ını ı a e e- Çocuk yüzünden: .. 1ı•••&111mm&ım••••••m•:m•n1•mm!!'Jl.1r:i111!11111'limllB!E7ı1IEDillmtımm:z.:ı!'ililllmııı:llllt::s:ı•ma••!ll 
mıntakada itnlyanlardan 7 suba;\· ve ceklere karşı merhametsızce hareket !kiçeşmelik caddesinde Omer oğlu • m::ı::ma:>.iY#d • ;a;•-· 
114 asker esir aldık. Yunanlılar, keza edileceğini, bilhassa memleket ~a~ilin- Hüsameddin; bir çocuk meselesinden TAYYARE SiNEMASINDA 
yiyecek ele geçirmişlerdir. de fena propaganda yapanlar ıçın çı- Ali oğlu Hüseyini bıçakla bacağından 

Atina, 13 (A.A.) - Yunan orcluları kan kanunun da bu maksadla çıkarıl- yaralamıştır 
başkumandanlığı tebliği: dığı?ı ~öylemiş ve nutkuna şöyle devam Sarhoşluk.: 

Cephelerde mahdud keşif faaliyeti etmıştır: Çorakkapı mevkiinde Selvilinıescid- ı B A Y R A M H A F T A S 1 
olmuştur. Bir kaç yüz esir aldık. . «-:- Bi~ ç~k <;tefal~r bize de h.ı:r haı.~- giirültü yapı:ıış ve üze~inde bir de ta- . 8-1- 941 ÇARŞAMBA günü matinelerden itibaren · 

:Atinn, 13 (A.A.) - Atina ajanaı, g~. bı~. r~.J~mın ıdhalme çalışı!dıgı ~°"' de Ahmed oglu Kemal• sarhoş olarak Canlı bir tarih .. Yüksek bır aşk .. He- Üç erkeğin aşkı uğ'runda hayatını fed1 

dün saat 8,10 dan 10 a kadar Atinada rulmuştuı. .Nasyon~l s~syalıst, .faşıst banca bulu.~mmştur. yecanlı bir mevzu .. Çıldırtan bir 3 SAATLİK eden bfr kadın .. Ağkıtırcasına. hissi"' 
alarm i~areti verildiğini bildirmiştir. ye:l'.ahud ~eJ~oner ~ır. sısteme gır~ek * Bahrıbaba parkında ~arhoş h~l- kıskançlık miieessir bir aşk dramı 

At' 13 t 20 45 d k" d ıstıyenlerı hukumetımız asla affetmıye de gürült·u·· yapan Hasan oglu 1smaıl, E • 
ın~.'.. (sa.a • e ı ra - cektir.> Alsancakta Gündoğdu sokağında sar- Be a sıre 2 ş· al K u 

yo neşıı)ı.ıtıııclan) - Yunan orduları B k"l htelif . t m1 . k h h ld a ... atan Rıza kız 20 ra- y Z iM 8000 umumi karargahının 12 ikincikanun . aşve ı • mu .. sıs e. erm en- oş a e ~ ra. 1 ) 

t "hl" . 78 . 1 t bl ·--. dı mıniakaları~da ıyı netıceler vere- şında Fahı·ıye tutulmuşlardır. (HALİME) (LA LOI DU NORD) . 
an 1 \:.e numara ı e ıgı • b ·ı -· · fak t B 1 . t · . b.. U d Y k h 11 d n·· . h 'k 1'1' . ı ecegını, a u garıs an ıçın oy- uca a u arı ma a e e useym Sinema kudretinin büyük u·ı «sı OYNIY ANLAR · M:ichelıe Moraan 
Devı·ı.re kollarımız ve top .bafar~a· le bir şey mevzuubahs olamıyacağını oğlu Selim ve Elmas oğlu Mustafa !'ar- .. .. 11 Richard Vilm _ Charles• V~Jlel· 

larm~~Z, m.ahd~d suret~.e faalıyet ~os- söylemiş, iktısadi, mali ve ~çtimai sa- hoşluk saikasiyle taş birbirini yarala- Turkçe Sozıu MUAZZAM FİLM erre 
termı:şlerdır. Bır kaç .esır alınmıştıı. halarda hükumetin elde ettiği muvaf- mışlardır. FRANSIZCA SÖZLÜ 

TELEFON: 36-46 

----------------------------------------------··--------.-.ı.bm•m-.. ........ -. ... ~ 

-- - • * ......._.... fak1yetlerden uzun uzadıya bahs-etrniş Yatak çarşafı çalmış: MATİNELER: ŞlMAL KANUNU BEYAZ ESİRE 
Yunan emniyeti umumiye nezareti .. Bulgar ordusundan bahsederken de Keçecilerde Selçuk otelinde Ali oğ- Bayram günleri.. 11 - 2 - 5 - 8,15 12,30 - 3,30 - 6,30 - 10 

1ıin tebliği: şunları söylemiştir: Iu Hüseyin, otel katibi B. İbrahimin Diğer günler.. 2 - 5 - 8 3,30 - 6,30 - 9,30 
.Memleketin her tarafında sükunet - Bulgar milleti; kendi ordusiyle bir yatak çarşafım çalmış ve tutulmuş- Yalnız g,15 te en son Yakın Şark harp haberleri ilaveten gösterilecektir. 

\·ardm iftihar edebilir. tur. -••••-••-•••••İllll-.. iıll•-•-••lliıı••-llıııi•lli••-,... 



14 ikincikanun 1941 SALI 

Askeri vaziyet 
-Baı tarafı 1 nci uahifode -

Şimdiye kadar 3 kumandan değişti
rilmiştir. 2,6 ayda 3 kumandanın de
ğ!ştirildiği harp tarihinde görillm~miş 
hır vakadır. Bu; liderlerin hakiki kııd
~~tini anlamadan ordu üzerine boş ve 
luzumsuz yere mildnhnlelerinin bir ne
ticesidir. 

- Doktor Operatör 

Dahi Öke 
lZMIR ASKERi HASTAHANESi 
KULAK, BURUN , e BOCAZ 

HASTALIKLARI MÜTEHASSISI 

İkinci Beyler sokağı No. (80) 

Hantnlarını hr.r arün öğleden sonra 
kabul ve tedavi eder. 

Arnavudluktaki harekat, inkişaf ha
lindedir. Kilisuranın zaptı ile rıephede 
hasıl olnn son vnzi)ıet sebebiyle Kilisu
ranın Doğu cenubunclaki İtalyan kuv- 1wı 3::m::ı:::::::ı:=~:!!~m~!m':m--
vetleri ~hlikdi duruma düsmüş Ve ri- O!i'lJier ve şürekası 
catc mecbur olmuştur. Son habe ·Ier LIMlTED 
bunu göstQrmektedir. " ' -

Yunanlılar, ~ilisuradan sonraki ta- Vapur acerdası 
arruzlard!l Üzümsuyuna doğru 25 ki-
lometre .:mtidadlnda ilerlemiş h· tt 1 
bazı yerl~rde italyan ıniidafru: h:tt~ 
rınd 15 şk!l0~etı-e derinliğine sarkmış-
nr ır. ınıdı meı·kezde T' . 

yunu b t y • Jmorıça su-
vetl . a ıya dogru geçen Yunan kuv

erı Borat kasabasına 10-1- k'l 
metre k d o ı o-

At türl[ cadder;i Ret!>s hın aı 

Tel. 244:. 
Londr.:- ve Liverpo} hnt ia.rı İçin 
Piynaıumın ihtiyccına v.öre vn· 
purlnrımu: ~c.f~r yapac.a.klardır, 

n ar Yaklaşmışlardır. İtalvan-
~ard Şa.rovayı ellerinde tutmakla ·cep- Hcliıı zeytioyağmde.n mamul 
ı~ c hır çıkıntı meydana getirmisler- Omer Muharrem 
~~·b;unanlıla.r Preşte, Li) akof ve" da-
k .zı mevkılerj ele geçirerek hu çı- Çaın"'şır Sabunu 
ıntıs ı cenuptan ve şimalden tehd!de 

~aşlamışlardır. 1talran kuvvetleri çı- TOPTA N K 1 L O S U 
~?tı):ı terkle geri çekilmedikle

1

rine 35· K _,, 
g?r; ıleri istikametlerde yapılacak ye- I uruş, ur 
11!; una~ taa~ruzlariyle çok müşkül va- ·~:ııı;;z;;:::3!:::::;~3;;Eıtn:ı~:ı:::J:·sm 
~ı)ete düşcbilır, hatta çekilmeğe imkan 

lulba~ıyarak teslim olmağa da mecbur I" 
o a ılır. 

D"nk .. 
7 . u tı muharebelerde İtalyanlardan atlık 

_.. 

1 

sı subay olmak ü?.ere 21 esir ~ılm
mı~, 1.~ havan topu, bir miktar maki
nelı .tufek elde edilmiştir. 9 ndet otomatik Platt, bir adet 

hıbya h(lrekatı: 

. Lib~·~dnki ~ardü1tta ise Tobruğun 
z.ıptı ~çın İngılizlerin hazırlıklar yap
t~klan mnlfimdur. Tobrutrun denizci
lık cihetinden ehemmiyeti bti\·üktii,. 
Burası, :\1ı ıra en yakı~ İtalva"iı deni~ 
v~ hava ü üdürü. Burası, İı;gilizlerin 
el.ı~e &:eçince tehlike bertaraf olacağı 
gıbı. !11ükemmel bir liman olduğu gibi 
!ngılızler, Derneye Ye daha garbe doğ-
u .. Y~pa~klnrı harekatta. burasm1 en 
muhıkm hır yardım üssü olarak kulln
naca !ardır. 

. 9iinkü Latıya doğru uzaklaşan İn
~ kuvvetlerine bu yardımcı linıan 

lzmtı- l>elediyı•sindcn: 
1. - Kndifokaledeki çamlıkla cum

hurwet koruluğunun park yolları ke-
narında mevcud hend - . d" . . • f, egın oşenmesı 
ışı en işleri müdiirlilğündeki keı:;if ve 
şartnamesi veçhile açık ek iltme)~e ko
nulmuştur. Keşif bedeli 453 lira mu-1 
vak~at teminatı 34 Jiındır. Taliplerin 1 
te~ınntı Cumhurivet merkez bank 
n~ıyatırarak makbuzlariyle ihale t:;~~ı 
hı olan 29-1-941 Ç:!rşamba günü saat 
16 da encümene müracaatları. 1 

2 - Mezbaha restoranının ke<ıfi 1 

muc.ilıincc yapılacak G 11,66 liralık in-1 
Şuat ve tad ilnt hede il müsteci rı·n,,. a · ~ 1 

...., < J L 

olmak üzere üç . "'ne miiddetle kiraya I 
verBınesi yazı şleri nrndürlüği.ind _ki 
şartnamesi \'CÇhile açık arttırmaya ko. 
nulmuştur. Muhammen L.cdeli sen~l'ği 
50 liradan 150 lira muvakkat temina

tı 11 lira 2~ kuruştur. Taliplerin temi. 

Armstrong maı-ka pamuk çıkrığı 
;ahşır vaziyette satılıktır. Taliple
'"İn Bidayet han 1 O numaraya mü
racantJarı. 

Tele fon: 2871 

l)e inde İngiliz deniz kuV\'ctleri aza-
1i faydalı olabilirler. İngilizler zaten 
enizlere hfıkim o1clukları !çin Giricl
'obruk \'.C diğer Yunan rl~niz üsleri 
1yesinde İtalyan münakalatına hiç 
nkiin v.crmiyebilirler ,.e İngilizlerin 
eniz miinakalatı dn daha çok kolav-
şınış olur. · 

ALSANC .. 4K 
latasyonu kar§ısında yeni açılan 

EGE 
hususi I-Iastah· nesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BİR 

E 
Hususi 

natı cumhuriyet merkez banka. ına va- Her ~ubeye nicl had ı k b 
1 

.. 
lırarak makb 1 • 1 h 1 t "h" l 1 • n ar a u ve mu-
29 uz arıy e ı a _ arı ı o an k lınaaıaları tarafından ted . d"l" 

. -l-94ı çarşamba günü saat 16 drı en- •. avı e 1 ır. 
chmene mliracantlnrı. h'iu ss setle h r z ::\r.tıan 

14 18 
2:,_ 27 d Jktor bulur1 ur. Tel 2918 

isı- •M: ms-r----

1941 odel 
4 - 5 - 7 lambalı 
4 lamba ı yalnız pilli 
5 lamb üte adı - m 0 t:e-

navip cery ı 

Tevffök ~ 
Peştemalcılar: 73 Tel. 333 

• 

(ANADOLU) SAHIPE T 1 l 
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Nebil vereselerinin Basmane şubesine olan 228 lira 16 kuruş veraset 
vergisi borçlarından dolayı haciz edilen GüzeJyurt mahallesinin Azizler 
sokağında kain 18 sayılı ve 2880 lira kıymetindeki aile evi Vilayet 
idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
Taliplerin 16 ikinci kanun 941 perşembe gilnil saat 15 de Vilayet ida-

İzmir Leva:r.ım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Kuleli Maltepe, Bursa, a"keri liselerinin her üç sınıfına 1 ' Mart/ 

941 den başlıyacak olan ryeni der::; devresi için Maarif liselerin
den nakil suretiyle talebe alınacaktır. 

2 - Alınacnk falebenin öz Türk ırkından olması, ~ıhhi muayenede 
sağlam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdir
de yapılacak seçme sınaYında kazanması ve kendi okull:.mnda 
bu sene aldıkları ilk kamı.ııt notlarının derece~;i iyi nlnıası 
şarttır. 

3 - Bir sene tah,.ili terkedenlcr her ııe sebeple olursa olsun yaşını 
büyütmüş veya küçültmüş olanlar yaşları, boyları ve ağırlıkları 
askeri liseler talimatında ya zıh hadlere uygun olmıtanlar ka
bul olunmaz. 

4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukları verin askerlik şu
beler'r:den diğer kaydı kabul şartlariyle müracaat yollarını 
öğreıırııt:leri ve buna göre de knydi kalıul kai'ıdlarını hazırlıya
rak 20/II. kfınun/941 den :tibaren askerlik voliyle lıu kai'ıd
ları girmek istedikleri okullara göndarmeleni ~e okulları bulun
duğu yerlerde bulunan isteklilerin de gene 20/II. kanun/941 
den itilıaren doğruca okul müdürlüklerine müracaatları. 

24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 

İzmir levazım amirliii •atın alma komisyonundan: 
1 - Muhtelif üç renkte 7499 kilo 372 gram iplik satın alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 20-1-941 pazartesi günii saat 14 de Top-

hanede İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda ıya
pılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 25291 lira 63 kuruştur. 
4 - İlk teminatı 1896 lira 87 kuruştur. 
5 - Şartnamesi ve numune.si görülür. 

İzmir levazım amirliii satın alına komisyonundan: 
l - Hikemi muayene ile ve on beş gün zarfında çuvalla olarak Ça-

nakkalede teslim ~artjyle beher kilosuna 20 kuruş fiat tahmin 
edilen lıeheri yüzer tondan ibaret üç parti un 28-1-941 salı gü
nü aat 11 de Çanakkale askeri satın alma komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. 

2 - Her partinin tutarı yirmi bin liradır. 
3 - Ka't'i teminat 3000 liraciır. 
4 - hteklilerin fiat makbuzlariyle müracaatları. 14 19 23 

İzmir levazım. amirliii satın alına komisyonundan: . 
1 - Beher kılosuna kırk beş kuruş fiat tahmin edilen iki yüz elli bın 

kilo sığır eti 30-1-941 günii snat lG da kapaJı zarf usulü eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - )luhamnıen bedeli 112500 liradır. 
~3 - Kat'i' teminatı 6875 liradır. 
·1 - Şartnamesi her gün komisvondn görülebilir. 
5 - İ. teklilcı in belli gün ve sa~tten bir. aat evvel önceye kadar tek

lif meıktuplaı ını kanuni vesik:ı !arı ile birlikte makbuz karşılığı 
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

14 19 23 28 ------··-----------
iz mir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi .'Miktarı Adet 

Beygir nalı 
Katır nalı 

Galvcnizli nal mıhı 

Geyim 2820 
Geyim 2275 

95000 
1 - Yukarıda miktarı yazılı üç kalem nal ve mıh pazarlıkla sa

tın alınacaktır. 
2 - Pazarlık l G-1-941 çarşamba günii saat on beşte kı~lada İzmir 

le\·azıın amirliği ~atın alma konıi•.'onuııda yapılacaktır. 
3 - Şari.name ve numuneleri komisyonda görülebilir. 
4 _ l:stekliler belli giin ve ~matta tutarı üzerinden alınacak temi

natlariyle birliktl! komsyona müracaatları. 
wonJt'W"'WC : = w=::n,sz~.,_...., _ _. 

Istanbul Defterdarlığından: 
ı _ Ek:-ıiltmeye konulan iş : 35.000 lira keşif bedelli Yıldızdaki acem 

kö!';künün ) ıkılması enkazmın inşaat mahalline taşınmagı ile 
~nğiıyan kaı;;rmııı takviyesi, çatısının tamiri d~re Ye borularmm 
\"apılması. 

2 _ Eksiltme 3/şubat 941 pazartesi günü milli emlak müdürlüğün
de müteşekkil eksiltme komisyonunda kapalı zarf usuliyle saat 
15 te yapılacaktır. Kapalı zarfların ~ant on dörde kadar ko
mi-yona tevdi edilmesi ve saat on beşte zarflar açılırken ko -
misyonda hazır bulunulması lfızımd1r. Postada Yuku bulacak 
teahhürat nazarı dikkate alınmaz. 

3 - 1.1 uvakkat teminat 2625 liradır. 

• - Bu işe aid plan krokileriyle husu:si şartname, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, yapı işleri umumi fenni şartnamesi, eksiltme 
şartnamesi ve mukavele projesi milli emlak müdürlüğünden 

175 kuruş mukabilinde alınabilir. 
i - Eksiltmeye gireceklerin yük::ıek mühendis veya yüksek mimar 

olanların veyahut ta bir yüksek mühendis veya vüksek mimarla 
teşriki mesai edere'k mukavele ve evrakı Jazime~ine birlikte im
za etmeleri meşruttur. 

6 - hteklilerin en az bir taahhütte 25.000 yirmi lıeş bin liralık bu jŞ:e 
benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara 
istinaden eksiltme tarihinden ~ekiz gün evvel vilayet makamın
dan alacakları ehliyet ve 1941 yılına ait ticaret odası vesikala-
riyle gelmeleri. 14 19 24 29 87/110 

Vilayet daimi encümeninden: 
İzmir memleket hastahanesinin J!>40 ihtiyacından olan -9000- kilo ve 

-3060- lira kıymetinde dana eti ikincikaııunun ikinci gününden yirminci 
gününe kndar on beş gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere her gün hastahaneye, eksiltmeye iştirak için 
de yüzde yedi buçuk hesabiyle muvakkat teminatlarının hususi muhase
beye yatmış olmak suretiyle ihale günü olan 20-1-941 pazartesi 11 de vi
layet daimi encümenine müracaatları. 5 7 12 14 33 

re heyetine mürac~atları ilan olunur. 26 31 7 14 5653 

lzmir defterdarllğından: 
Hasan Hulusinin l{i)yler şubesine olan 879 lira 75 kuruş Milli Em

lak satış bedeli borcundan dolayı haciz edilen Bornova Kocacami Mer
kez sokağında kilin 57 sayılı ve 400 lirn kıymetindeki arsası Viutyet 
idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin lG ikinci kanun 941 perşembe iilnü saat 15 de Vilayet 
idare heyetine müracantlan ilan olunur. 26 31 7 14 565( 

lzmir defterdarhğından: 
Ali Rızanın Köyler ~ubcsine olan 112 lira 50 kuruş Milli Emlak sa

tış bedeli borcundan dolayı haciz edilen Bornova Kocacami M. Dayı
oğlu sokağ'ınd:ı kain 4 sayılı ve 25 lira kıymetindeki arsası vilayet idare 
heyeti kararile 21 iÜn müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
Taliplerin 16 ikinci kanun 941 perşembe iünü !aat 15 de Vilayet ida-
re heyetine müracaatları ilin olunur. 26 31 7 U i655 

lzmir Defterdarhgından: 
Ankara emvaline kazanç vergisinden borçlu hükumet caddesinde 12 nu

maralı tuhafiye mağazası sahibi Sınai Kazmircinin mezkQr dükkanda 
haciz edilen muhtelif cins tuhafiye eşyası 14-1-1941 salı günü saat 14 de 
yeni müzayede bedesteninde satılacağından almak istiyenlerin mezkur 
ımatte bu yere gelmeleri ilan olunur. 97 

lzmir sicili ticaret memurlu
ğundan: 
1zmirde Sandıkçılar<la 888 inci sokakta 3-4 mımara<la idhalat ve ihrd

cat ticareti ve komisyon işleriyle iştigal eden (Ömer ve :\I. Ali Mazıoğlu) 
şirketi e:-as mukavelenamesinin şirket rnevzuundan bahis 5 inci maddesi
Jıin tadjJjne miit.edair beyanname ticaret kanunu hükümlerine göre sici
lin 2910 numarasına kayıd ve tescil edildi~i ilan olunur. 

1: Beyanname. 
lzmir ısicili ticaret memur

luğu resmi mührü \•e 
F. Tenik imzası 

BEYANNAME 
İzmir ikinci noterliğinden resen yazılan 28/3/941 taı·ih ,.e 807 4 nu. 

maralı mukavelename ile teşkil edilip tescil ve ilan edilmiş olan ve halen 
merkezi İzmirde Sandıkçı!arda 888 inci sokakta 3 ve 4 numaralı müesse
sede kain: 

ÖMER VE M. ALİ MAZIOCLU 
Unvanlı şirketimizin mevzuu iştigali bilümum ctmten. üzerine dahili 

alım ve satım ve taahhüdat işlerinden ibaret olarak hasr ve mukavelenin 
olbaı>taki muknveleaini bu suretle tadil ve idhalat ve ihracat ve komisyon 
i~lerinden vazgeçtiğimizi beyana ticaret kanununun 150 inci maddesi 
hükmü dairc::.inde keyfiyetin tescil v~ ilanı jçin imzalarımızın tasdikini 
dilerjz. 

31/13/1940 Pul üzerinde iki taraf 
(imzaları) 

Umumi No. 4875 Hususi No. 4/160 
İşbu 31-12-1940 tarihli beyanname altındaki imzanın zat ve hüviyeti 

dairemce maruf İzmirde Sandıkçılarda 888 inci sokakta 3 ve 4 numarada 
tüccardan M. ALİ MAZIOGLU'nun olup yanımda bizzat vazeylediğini 
tasdik ederim. Bin cloku.z yiiı kırk ienetti birincikanun ayının otuz birin
ci Salı iUnü. 31/12/ 1940 

Yevmiye numarası: 64. 

T. C. İzmir ikinci noter.i Zeki 
Ehiloilu resmi mührü ve imzası 

İşbu beyanname altındaki imza zat ve hüviyeti dairece maruf Denizli· 
nin Saraylar mahallesinde mukim tüccardan Ali oğlu Ömer Mazının olup 
yanımda bizzat vazeylediğini tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk bir aene
si İkincikanun dördüncü Cumarte11i iünü. 4/ 1/1941 

B. Ç. 
Mukabele edildi. 

.. - 4 .... ~,,,. 4 _ı.. ""11ıNJ 

·- T. C. Denizli Noteri 
Rt.iıP. S&raçoğlu resmi mührft YI 

(imzası) 

Umumi No. 210 Hususi No. 1/3 
İşbu beyanname suretinin daireye ~ö:;terilen aslına ve dosyamızda ~k· 

Jı mübdzinin imzasını taşıyan nüshaya uygun olduğunu tasdik ederım: 
.. .. .. Pazartes1 

Bin dokuz yüz kırk bir senesi 2 inci kanun ayının on uçuncu • 

iÜnÜ. 13/1/941 
30 kuruşluk damia pulu . " T. c. lzmiı- ikiı1c.i not~rı resmı 

mührü ,.e /',eki Ehiloğlu imzası 

lzmir Memleket hastahanesi 
başhekimli2-inden: 

Hastanede ölen 228 Ş3hsa ait çamaşır \'e benzeri mu~nllef~\e2~rns~ 8 ' 1
1
/ 

941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırma ıle a ı ıga çı arı -
mı;;tır Taliplerin iha)(' günü olan 23 l 941 Perşembe saat 10 Hastaneye 
milrac~atlaı·ı. 8 14 ıs 21 __ (s_o_> ___ _ 

Jzmir asliye ikinci huku1:, Ml:irııli-

fjindc11: Deniz nakliyecileri cemiyetin
den: 

lzmir Fukaraperver ce· 
miyetinden : 

İzmir Karşıyaka Zafer sokağınad 
Nfaamnamemizin maddei mah:susa- 18 No. da oturan Mchmed Remzi tara

sına tevfikan umumi hey'et toplantısı fından mahkemeye miiracaatla öteden 
Cemiyetimizin senelik umumi hey'etinin ruznamede yazılı hususatı mil- 19-İkincikanun-941 .tarihine r~stlıyan beri Zeylinoğlu Soyadiyle anıldıkları 

znkere etmek ilzeı·e 17·1-1941 •arihine müsadif cuma günü saat 10,30 da Pa:ar günü saat l0,30 .da A~ızler !'!~- halde soyadının tescili sırasında Zey
birinci kordo~da pasaport karşısında Riz binasında cemiyet merkezinde ka~ında 42 num~radakı CEmı~e: ~1=~- tin diye yazılmış olduğundan Zeytin 
toplanacağı ilan olunur. kezınde yapılacagından ~ay~n ü~e e.m soyadının (Zeytino-lu) olarak - . -

işbu toplantıva gelmelerı rıca olunur. t• .
1 

. k g degış 

Ruzname: . .. • • ırı mesıne arar verilmesini istemi~ 
Muzakerat ruznamesı ve bilmuhakeme davacının bu talebi 

1 - İdare hey'cti faaliyet raporu- muhik sebebe müstenid bulunmuş ol-1 - İdare hey'etjnin 1940 faaliy~t senei'ine ait raporun ~tkik ve tas-
vibi, 

2 - 31-12-1940 tadhinde kapatılan bilançonun tetkik ve insdiki 
idnrc hey'etinin ibrası, 

nun tasdiki. duğundan Zeytin soyadının (Z-eytinoğ-
ve 2 - Gelecek jki yıl için hazırlanan lu) olarak değiştirilmesine 27-11-940 

lş programiyle büdcenin tasdiki. tarihinde karar verJldiği medeni K. 
3 - 1941 faaliyet sen.esine ait büdcenin tetkik ve tasvibi, 
4 - İdart h~y'etinin intihabı. 14 li 16 

3 - Yeni idare hey'etiyl emurakip· nun 26 ıncı maddesi hükmüne tevfi-
lerin seçimi. 92 kan ilan olunur, · -



(ANADOLU) 14 ikincİ)(anun 1941 SALI 

l~VATAN v; AŞK 'ı 1941 büdcesi 300 m;lyonu ulacak cu!~~~!!'!!~kta 
devam ediyor 

... M ı· V k" 1 t• b ·· t ·· Veka" letler·ın bu·· dcelerini iste- ıstanbuı, 13 <Telefonla> - İstanbul Karım • yakalıyorum, a ıye e a e ı, u un yoliylc hariç memleketlere yapılan ih· 

senı di 10-30 lira maaşh memurlara zam düşünülüyor ~~c:.t· i~~~:e~1~~?-~e ~~~~~tt:;r~i~r~ Casussun • . · · · · · 1 • kt . kıymctı hır mılyon hrayı tecavüz et· Ankara 13 (Telefonla) - .Malıye Mecl ısıne t.evdı edılmış bu unaca ıı. . t' 
1 64 1 . Vckaıeti, Vekaletlcrden 941 büdceleri- Yeni büdcede 10-30 lira ~aaş alan mış ır. x---

T""'rzı' eve gelmekte gLU>ı'kmedi. - Sizi Mndmazel Zozo çağırttı • Alman tauuareıerı ni hazırlamalarını istedi. Bu seneki memurlara yapılacak~- zdam, Mdorl~ bus~k 'Liabeşıstan -'a harelc~t 
~ ..... devlet büdcesinin 300 milyon lirayı bu- milyon lira tutma ı.a ır. . n ı~c v c- 17.4 uj u 

Meri aldığı direktife riayet ederek ben değil!.. lac!'g~ı tnhmin olunuuor. Yeni büdce, kfileti, bu zam hakkındakı tetkıkatını • .k i k d 
·1 h' d ~ h mı Zo o un - Şu halde yol ver geçeyim!.. • • " " l eli gıttı çe ar ma ta ır 

- ., ~ ... ,-:~. -. ' ' . '..... . 

muma.ı ey ı; ogruca anı z n Casus·, Merinin bu hakar etamiz lngıltereye tekrar hücum martın ilk haftasında Büyük l\Iillet bitirme< üzere r. beklediği salona getirdi. ---------- - Bat tarafı ı nci aah.ife4e -
Terzinin elinde. henilz dikişi intac cilmlesine aldırış _etmedi. . ettiler. Hatay vaıı·sı· Bir haftalık bilanço taarruz için hazırlıkların gittikçe 1.a· 

edilmemiş bir takım kadın elbisesi du- - Aman! ... Rıca ederım. Buyuru- mamlandığı görülmektedir. Tobruk'un 
ruyordu. Kumaş adi idi. Fakat r.engi nuz !.. garbında 4 hava meydanı, ingiliz hav• 
parlak bir kum8'tı. Bu vaziyet Zozonun nazarı dikka- Almanlar lngiliz hava kuvvetlerinin çok şiddetli taarruzları 

Dilber Zozo Meriyc gene tenbih et- tini celbetmişti. Fakat gene endişesi- Tele"onla gazetemize n~ticesindc şimdi tamamiyle boşaltı!· 
ti; ni açığa vurmadı. 1 ' f ı• t • mış bulunmaktadır. 

- Kızım -dedi- sen aşağıki salonda Dilber hizmetçi, hanımına yaklaş- "enı· ve mu-hı·m bı·r hava segfap hakkında be- aa Jye 1 Londra, 13 (A.A.) _ Deyli Telgraf 
otur. Beni soran olursa burada olma- tı ve sordu; 1. 4 b l d gazetesinin Hortumdaki muhabiri bil· 
dığımı ve ancak akşama doğru gelece- - Emret hanımefendi!.. taarruzu hazırlıyorlar. ganatta u un u diriyor: 

ğimi söyle!.. - Bu elbise bana kıı:ıa geldi. Sa- lstanbul, 13 (Telefonla) - Devamlı Bombardımanlar, dÜ'Ü- Habeş cephesinin muhtelif mevkile· 
- Ya çalıştığınız bardan birisi ge- na gelir mi acaba? ve şiddetli yağmurlar yüzünden Hatay- 'l rinde İngiliz kuvvetleri, mühim dev· 

lirse?. - Benim param yok ki!.. lngı·ıı·zıerde da husule gelen seylap hakkında Ha- roıen ve tahrı·p ·edı·ıen riye faaliyeti göstermektedirler. Hor~ - Kimseyi davet ettiğim yok ki!.. Zozo güldü ; tumda bulunan Habeş imparatoru, bU 

k - ıAffededrsi~iz !. Mesela artist ar- -Devam •dec-1-_ tay valisi Şükrü Sökmen telefonla ba- dO taggareıerı· harekatı ve Habeşistanda olup biten-
adaş arınız an!. v ca na şu mal O matı vermiştir: ımaD leri ehemmiyetle takip etmektedir. Va-
- Kim olursa olsun; ayni cevabı ve- SU TAARRUZU KARŞILAMAK - Yağmurlar dindi, sular çekili;:or. 'l ı tanperver Habeş kabileleri, bir müd· 

receksiniz!. Parı·ste açlık iÇiN BOTON TEDBlRLERi ~rl~n:g·~~~~! yoktur. Hayvan zayıalı Alman hücumları ve dettcn beri yapılım çete harekatı ço~ 
- BaşUstüne !.. mühim neticeler vermektedir. Asilerı 
Dedi ve ayrıldı. ALllllŞLARDIR m ukabil akınlar. tenkil için gönderilen italyan kuvvetle-
Zozo yalnız kaldıktan sonra şeriki • b · lkt d V ka" 1 t• ı i tenkil şöyle dursun, kendjleri derhııl 

cürmü sahte terziye oturmasını teklif H•"talardanberı et ul- Londra, 13 (A.A) - İngiliz hava ısa e e 1 Londra, l3 (A.A) - Selahiyettar bozularak kaçmaktadırlar. 
J 

1 

d h·1· · t tl · ı'n teb bir menbndan 't.eblig· edildig~ine göre etti ve yer gösterdi. k - k .. J ., ·zd· ve a ı ı emnıye nezare erın - Kahire, 13 (A.A.) _ Tebliğ: 
- Arkadaşım -dedi- ikinci defa o- ma mum un uegz zr liği: 11 sonka~~nd~ biten hafta içinde Tobrukta ve Tobruk mıntakasında 

lnrak ayni kumaşla, ayni roba ile gel- Londra, 13 {A.A.) - Müstakil Dün gece güneş battıktan biraz Hataya 150 dokuma İngiltere uz~rmd~ v~kubulan ha:~ hazırlık faaliyeti devam etmektediı-. 
din !. Artık hizmetçinin nazarı <likka- Fransız ajansı bildir iyor : sonra Alman tayyareleri Londra ve h •• dı d" muhnreb.ele~ı .. n~_tıc~~ı~?e 7 Alm . Sudan hududunda devriye kollarımız, 
tini celhetmemek için bu robun bir ta- Almanya, yavaş yavaş Parisi sıkın- Taymis mansabına 3,5 saat süren bir fezga ı gon er ı tay?~resı duşurulmuşt.ur .. Y_alnız ~~r faaliyet göstermişlerdir. Gallabatın 
rafını bozmak ve bu vaile ile elbiseyi lıya maruz bırakmakta ve buna, Vişi hücum yaparak bombalar atmışlar- Antakya, 13 (A.A) - İktısad ve- lngılız avc~ı k~ybedı~~ışt~r.A VeıJ - şarkında Metemmada muvaffakıyetli 
ona hediye etmek Hizımdır. hükOmetinin 5ebebiyet verdiğini ileri dır. Yangınlar çıkmıştır. Bir miktar kalcti, Ha.tayın bazı mıntakalarında- len malOmata gore! 5 .. 1~~n~ık~~lunbi~ t aarruzlar yapılmış, italyanlara biı' 

- Günah degwil mi?. dürerek, Vişi zimamdarlarını mesıtl hasar vardır. İtfaiye ve diğer pasif ki köylere dağıtılmak üzere 150 tez- 2 ~l~an tayya~es!. d~~u~.ulmuş,_ . miktnr zayfat verdir ilm.,Wtir. 
teşkilatı yangınları d erhal söndür - l~g:Iız tayyaresı duşmu~tur. 1.0dı~ı~- Knhire, 13 (A.A.) _ İngiliz hava 

- Hayır, hayır!. Alt tarafından üç tutmak yolunu takip eylemektedir. müşlerdir. Ölü ve yaralı vardır. Bu gah göndermiştir. Bu tezgahların c ıkanunda 2 Alman 'l.a)yaresı .uş~- kuvvetleri umumi karargahının t.ebli· 
parmak kadar bir parça keeeseğiz; ~ Par iste, dikkate şayan sun'i bir aç- ana kadar gelen raporlar ölü ve ya. kull anılmasını köylülere öğretmek rülmüştür. Almanlar Portsmuta hu- • i . 
zaman bana kısa gelecek ve oldu bıttı. !ık başlamıştır. Haftalardan beri t't ralı miktarının az olduğunu göster- için muayyen nahiye merkezlerinde cum ettikle~i .ıo ~ki~~i-~a.~u~ ~ec~si g io-ıı sonkanun ~cesi, Benina ..;e 
Çünkil o benden kısadır!. bulmak mümkün değildir. Sebze namı- mektedir. Diğer bazı mıntakal:ıra da ayrıca kurslar açılacaktır. Bu suret- 4 ta~·ynrelerının ?u.ştugu~.u .bıldırlr!?- Berka tayyare meydanları şiddetli hlil· 

Esrarengiz terzi, teklifi memnuni- na da eskiden ber i bol olan lahnadan bombalar atılmış, fakat az hasar ol- le, Hata~mı eski bir san'atı olan do- l erdır. Bunların. ı~ı t1:1-ne:sın_ın, !.ngı ız va taarruzlarına sahne olmuştur. Bil· 
yetle kabul et~i. . . başka

1

bir şey yoktur. Patates de kolay- muştur. İngilterenin cenubı şarkisin. kumacılığın ihya ve inkişafı temin hava kuvvet~.e:_mın .şıdd.etlı. hku.cum
1
u vük binalara bombalar isabet etmi~, 

Derhal faalıyete geçtı ve gayet basıt !ıkla ve fötiyaca kafi bulunabilmekte- deki bir mahalde bir miktar ölii var- edilmiş olacaktır. karşısında gor~lmege b~le ı~ 8:n o : i·erde bulunan tayyareler in yanın• 
olan bu jşi seve seve yaptı. dir. dır. madan tamamıyle ta.hrıp e~ıldıklerı yangın bombaları düşmüştür. Diğer 

Bir. cihetten .memnun ol!11~ştu. E~a- Almanya, Fransanın ikiye bölünme- Londra, 13 (A.A) - Evvelki gece T k d b• anlaşılmakta.dır. Afrıkad~kı ha~a tayyareler, Bingaziye taarr uz etmiş-
sen .dılber Merı artık terzınm kalbıne siyle bir Qok müşkillat çıkacağım öte- bir dil man bombardıman tayyaresi. ra ya a ır ınuh~rebe,l.erınde elde _edı~en • netı - !erdir. Ağır bir bomba, askeri ehemıni· 
bakım olmuş.~u:. . den ber i biliyordu. Ve Alman_ Fransız nin hava dafi bataryaları tarafından cel erı ka't ı olarak tesbıt~ ı~kan ha- yeti bulunan bir binaya düşmüıtül"· 

Zozo d.a duş.un.üy?rdu: işbirliğini bu suretle tacil edeceğini ditşürüldüğü şimdi teeyyüd etmiştir. heyelan sıl _ol.ma:m;ştır. Fa~a~ 22 ılkkanundan Rıhtımlarda yangınlar çıkarılmış, ha· 
c-:- ~ızmetımı. g.ören bu kızın ma- zannediyordu. Fakat Visi hükumeti, Londra, 13 {A.A) _ Observer ga. 5 ıkıncıkanun tarıhın~ kadar hava- sarlar yapılmış, limandaki vapurlara 

sumıyetınden emınım. Fakat nazarı . ' :.: zetesi, Almanların tayyar elerini ih- da 33 İtalyan tayyar.esı, a~rıca ~cr~e zayiat verdirilmiştir. 
dikkatini celbetmemek icap eder . Ted- ı;:r~nsız donanması ıl~ ~ava kuvvetle: tiyat olarak sakladıkları haf talardan l"k de en az 8 tayyare tahrıp edılmış- . • . . 
bir. daima faydalıdır., rının Almanyaya teslımı hakkındakı oeri malOm olduğunu, buna binaen 500 metre 1 bir yer tir. Bu r::ı.kamlar, kontrol edilerek Dıger tayyare~erımız, ;raıe~oya a· 

Diğer taraftan terzinin zihni; garip talebe rıza göstcrmiyerek mukavemet reni ve mü him bir hava taar ruzu na- k d verilmist' r 6 ikincikanunda Ela den kınlar yaparak lımandakı gemıleN ta· 
bir endi~ ile karışıyordu. edince, Almanlar, P arisi aç bırakmak zırladİkları an laşıldığını yazıyor ve parçası ay ı. · tnyyar; :n~ydanında 40 İtalyan tay- arruz. etmişlerdir. Bir bo~ba, 8000 t?~ 

Meri ile cereyan eden milkilemeden 'ıyolunu tutmuşlar ve sun'i bir sıkıntı dı'yor ki: 1 t b 1 13 (Telefo 1 ) T k varesi yerd:e bombardıman edilerek l~k hır v:ıpurun ortasına ısabet etmıŞ 
. . . . s an u . .' . . ~ a - ra ya. : . . . . ·ı · tır. Dış ıskelede bulunan vapurlarda fl sonra acaba ne olmuştu? ihdas eylemişlerdir. cİngılız hava kuvvetlerının, ona da Uzunkoprü ıle Pehlıvanköy arasın- ıstımal edılemıyecek hale gecırı mış- b' . t . betl ~A • edil . .1 A. be b · h ı· ırıne am ısn er ~mm mış, uc.; Dil r yahudi kızı aizındnn ir laf gör e haz!rlıklı bulunarak ve da n ev. da 500 metrelik bir yer parçası kay- ır. . . . ~ . polarda yangınlar çıkarılmıştır Şarki 

kaçırmış mıydı? . Almanya vel şiddetle ~~a.~~z ederek A Alman mağa başlamı~tır .. Bu yüzden trenler 1 mes ·d~~~~ıcf:~u~a~~ ~enı·kiı:cik~~:nad: Trablusta geniş hava faaliyeti .olmue, 
- Maamafih ben de sükut etmeli- taapruz~nun onun~ alması l azımdır. aktarma suretıyle ışlemektedir. j J .. . • İ . Derne Tmimi ve Gazzala tayyare me)"· 

yim ve bu suretle boşa gitmiyecek bir Bazı alametlere gore Alman tanrru- .. •t V k" . • Malta uzerınde 5 tane taly an tayya- • . ~ 
münakaşaya meydan vermemeliyim!.. zu yakında yapılacaktır. Fakat * I - ~unakalla e alet1ı, lazı1'.1 . gel:_n resi tahrip olunmuştur. Diğer t:ıraf- d~n-~al rı.~dtaü hıBç tayyadrenlbudluntnad~~ 

Diyordu. J ) d manlar, Amerikada geniş mikyasta tertıbatı a mış ve yo un tamırıne su- tan javello tayıyare meydanında iki goru muş r . u mey a ar a evv~u-
Fa1$at ne diye elbiseyi ona hediye e- r an aya MI imalat yapan fabrikalara hiç bir şey ratııe başlanmıştır. 1 İtalyan t ayyaresi yerde tahrip edil- bombard.ır:ıan.larda kullanılamıys~ 

d ' d ' ·apmak imkanına malik değildirler. x miştir. Bernada tipleri ve miktarı ta- hale getırıl~ış tayyareler bırakılmı~. ıy~~ h~~eket endişe uyandırıcı d~ğil S&ldıracak? lngiliz hava kuvvetlerinin geniş na- 1 ·ı·z ta 1 • mamiyle tesbit edilemiyen bir m!k- tı r. Gazz~la}a yangı!1 bombalan .a~ı 
mi idi?. r ekatta neler yapabilecekıerini, ge- ngı 1 yyare erı tar tayyare de yerde tahrip olunrnu~- mıştı.r. ~ır ~ayyaremız, ~· .R. 42 tıpın· 

Ne olursa olsun kendimi toplamalı- Londr a, 13 (A.A) - Almanyanın, çenki büyük hava taarruzu göster - tur. 5 ikincikanunda Martubada sn- ':~- bı\~~l~a; tan:ıar~ı~ı. dilş!1:11t~ş, 
Yım, patlaması muhtemel olan a "eti, hür Irlanda karşısındaki hattı har e- mi.ştir Filhakika bu"yu" k tat\,·yareler ,,. I l . voya tipinde 2 tayyare yerde, Gazza- <,ger ırını e yer. e ~ rıp e ış ır. 1 

• " ' ş· lı t a ya ıl AI · · d t h Derne meydanına ınme~ çalışan bit sabır ve metnnetle karşılamalıyım.. keti hakkında tefsirlerde bulunan yanl arında avcı tayyat'!eler i bulundu- ıma e man- lede 2, Tmımıde 7 tayyare yer e n - dü ta • . 
3 

K i 
Bu meyanda Zozo renkten renge gi- Ta"·mis gazetesinin d iplomatik mu- ğu halde düşmana cepheden hilcum f • rip edilmiştir. şman . yya~esı v~ arr~ca ~pron. 

h · h 1 " t · 1 d' Bu h k·t d · yaya muva fakıyeth Kıtalarımız Gazzalede daha evvel tayyaresı tahrıp edılmıştır. Şarkı Af rl ren casusun Qe resıne ayret e nazar- harriri, Almanyanın, h ür Irlanda ile e mış er ır. are a , a.ıma ar - • k d Add d k' t · t tah · d'l · 
larını dikmişti. Sordu; alakadar olmakta bulunduğımu, Al- ~~n t~giliz hava ~u:vve~lerinin, aded akınlar yaptı t ahrip edilmiş 35 tayyare bulmuşlar. İt~l;an so~!li~in~;~ mev~~fe:C \:;~ 

- Hasta mısın yoksa?. man tayyarelerinin, Irlanda üzerin - ıtıbanyle artık kafı mıktarda arttı- dır. ruz olunmuştur 
- Neden icap etti reisem?. de bir kaç bomba atarak Ereyi İngi _ ğ~~ı gösterir •. ~u. sureti~ .gece v~ gün- Londra. 13 <A:·A.) - 10. t.kincika- Bir Savo ,

8 
ta ·aresi erde tahrip 

- Ne bileyim?. Cehren renkten ren- d uz sef.erlerı. ıçm İngılız azmınj de Yenı· tı•p tauuareıer nunda şafakla bıte?-. h~fta ıçınde v~- edilmiş ve ~eyda~Ja mitriıyöz ateşi a· 
ge giriyor da... HzlerJn işgal etmek istedikleri ha be- meydana. k.oJ m~ş~ur. 1914 -1918 d~ kub~}nn hav~ f?-a!ıJetı h31ykkı~da h ı r çılmıştır. Bütün cıe helerde ke if u uş· 

- Kumaşı bozduk diye korkuyo- rini meydana çıkardıklarını, bunu ol~uğu gıbı İ?gıl~z ~ava kuvvet.lcrı, t~~lıg ne§redıl~ıştır._ Teblıge gore, İn- ları yapılmış ve ~~yarelerimi~ Us~ri· 
rum !. mak~adı mahsusla yaptıklarını yazı- düşmanın ta. ıçerılerınc kadar gıde - •

1
. d . gılız hava kuv,etlerı, bazı günler Al- ıc dön .. le d'r .J 

yor. ceklerdir. Alman hava ku•.-rvetleri f ngı lZ or Usunda hız· manyaya ve işgal altındaki araziye hn- muş r 1 • Zoıe; istihza ile dolu bir kahknha Gazetelerden Dogens Nihter ; Berli- azaldıkça zamanla İngiliz hava kuv- t . d • va akınları yapmışlardır. Bilhassa -·-------- - ---• 
attı. n!n Norveç ve. B~lç!kAaya yaptığı g!bi vetlcri üstünlüğü~ü muhafaza ede- me e gır l <loklara, limanlara, depolara v.e seyri- A N A D Q L U de~ı~al zdiı~~etidü~şaU~ır1earmekıştlıa:fıF"aekvaı· rtdzı· ~~e dnı·-ı bır memleketın ıs'tı lasına taka ddüm cektir. Bunu dakıkadan dakikaya Londra 13 {AA) H . . e ~faine, demiryollarına yapılan bu hü- •••• ••••••• ... 

~ " .... • d zamanlarda da ay · · · · · ' · · - ava nezar - ı h kk d .
1
. k' ~ --ktı"f v.n.?dı· ., e en ' nı manevrayı bıeklıyebılırız . t' C mar tesi ve p .. 

1 
. b b cum ar a ın a denı ıyor ı: 

'"' ..... yaptıvını yazmaktadır Al ı K d ı ı, u azar gun erı om ar- - B 
- Bu gece; sabaha karşı ıaat tam g . . . : . ~an _arın . aı:a a v~ Avustura. - dıman tayyarelerinin şimali Fransa, cilremene üç defa üst üste taarruz Sa.bibi Ye aa:xahltl'l"ir.i 

üçte mahud içtima yerimizde toplana- Taymıs muhan·m dıyor ~ı: y~dakı büyük ımalat fabrıkaJarına hıç Hollanda ve İtalya üzerinde faaliyet edilmiş, gemi tezgahları, emtca garla- HAYDAR R0ŞT9 OltTBM 
cnğıı .. Görüşülecek mühim işler \ar- fngilteı e, hür lrlandayı kat'iyyen hır .~a~an uza!1am';Yacaklar: da gay~t göster diklerini bildir i t' Almanva- l'I bombalnnmıştır. Hedefi.erde yangın-
dır. Ayni zamanda hepinize ayrı ayrı istila niyetinde değildir ve Almanya. tabıı bır keyfıy~ttır. ~merıka, tngıl- da Vilhclmshafen, İta~:d~·Torin~ Şid- h~r çıkarılmıştır. Vilhelm~hafen ve Umumt Neorl7at Mtldl!ri 
talimat vereceğim. Bntcin arkadaşlara nın, hilr Irlandaıya karşı bütün hare- t~r.eye tam ?O t!P dt;1J~ar~ voerme~t~- detle bombardıman edilmiştir. Torino- Emdende <loklara ve tezgahla~a ~~- HAMDİ NÜZHET "AN~AB 
haber ver. katını hesaplıyarak müteyakkız bu- ~ır. ~anada ıse şım. e a, da l~O -8.J- da 4 yerde yangın çıkarılmış, infi lak- atler.~ bomb~ at~.lmıştır. Bre~~· ilç gun 1 v v 

Her halde içtimada buluMUnlar !.. lunmaktadır. .} aı;e ımal ıe?nekte 'e v~;:nektedır. B!r- ler vuku bulmuştur İki ta . ·aremiz bu de bır sıra gunduz ve gece hucumlc:n-
ş. ..:ı h" x leşık Amerikanın verdıgı tayyare roık- hareknttan dönm · . t' YFl k t b' . n::ı. maruz bırakılmıştır. Bir düşman Ab 8 A:rhfl 800 

!llldi ue ızmetçiy1 ~ağır! tarı hakkında sarfö rnaliimat elde edile nı'n müııettıebatınemış ~r. lda va .. }rı- tlestroyerin2 tam jsabetler temin olun-1 one:y-n.....s.. ı~- L-

- 1smi nedir onun? J •ıt K J memistir Fakat bu memleket randı- . . . ın sag o ugu ogre- t uus• - ..-. 

- Madrnllzel Meri!.. ngı ere ra 1 manı~ın hududsuz olduğu da şüphesiz- nılmıştır. mu~s~~de demirvollarına, Gerden Gir- Yabancı mımlıketlere 27 ili'& 
Casu! bir ha mlede kapıyı buldu. dir . Lo?dra, .13. (A.A. ) - Observer ga- =nde sun'i petro·ı fabrikalarına Dor-N ' . d 'd' Elb" h ' t · tesı venı tıp İ ·ı· t · 1 """ ' 

.. eşesı yerın e 
1 1

• ıse; ııme çı R l • h z~ ı"n' 
0
" rduda v n~ı ız avcı ayyaıwe e- selde iç limana taarruz edilmiş, Nor- ldanhaae ı ikinci Beyler ..ak kıza hediye efülmekle onun hiç ol - uzve tın ususi mü- Balıkesı·rde rın ' . . .azıfelere başladıgını veçte Egerson civarında bir demi ryolu 

rnazsa bir iki det a mağazasına gel- messi/ini kabul etti yazarak dıyor kı : köprüsü tııhrip olunmuş, Roterdarrıda 
mesi fırsatını bah~diyordu. . cBu tayy:ıreler, dünyanın en ziyade petrol ve iaşe tesisatına, Borkumdıı 

Dilber Meri bir atlayışta salona Londra, 13 (A.A) - Ruz\•eltin dık.kl:1'te deger. avcı ta,yyarıelerinden hava meydanına hücum edilmiş ve mii-
gelmiştf. Terzinin kapıda beklediği- hususi mümessili H opkins, bugün Yeni Posta, Telgraf ve birJdır. Her. cıhetçe emniyet terlibatı him miktarda bomba atılmıştır. Nor
nj a-ördü. Tereddüd etti. Pokingam sarayına gitmiş ve kral al- l .~ b. ld mükemmeldı~. Bu tayyarenin sUrati veç ve Hollanda sahilleri açıklarında 

Niçin çağrılmıştı? Acaba ne ol - tıncı J orj tarafından kabul edilerek, te e J on ınası açı l saatte 560 kılometredir.> seyrisefaine tanrruz edilerek 2 vapura 
muştu?. T erzi, sevdiği hanımına bir bir kaç gün sonra Amerikaya har e - Balıkesir, 13 (A.A.) - Balıkesirde Londra, 13 (A.A.) - Haber alındı- t am isabet temin olunmuş, N'orveç a-

Gündelik Takvim 
1359 Zilhicce 15 

EVKAT 
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şeyler mi söylemişti? ket edecıek olan İngilter.enin Vaşing- yeniden inşa olunan posta, telgraf ve ğına göre dün gece İngiliz tayyarele- çıklarında bir t üccar vapuru hasara 
Sert bir lisanla ve heyecanla sop - ton büyük elçisi Lord Halifaks ile telefon binası, bugün törenle açılmış- ri, şimali İ~l!a~a bir çok hedeflere, uğratılmıştır. Bu harekattan 4 tayyn- Ôğle :12. 23 Yat91: 18,40 

du; birlikte kendisini yemeğe alıyokmuş. tı r. Vali kurdelayı Jce.qmiş ve memurlar .Fransada istıla hmanlarına bir çok ta- remiz dönm<>miştir. ~Alman tayyaresi, lklacli . 
14 48 

1 k · . c lS 

Sabah : 7. 24 Ak,am: 17,03 

- Ne istiyor.sun uz? tur. yeni binada vazifelerine başlamıştır. arruzlar yapmışlardır. tahrip edilmiştir., • maa • ~ 
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: ZAFERNAME ELHAMRA ~~~~~t~u~!~!?.~~~;!~~ KELOGLAN NAME!. 1 
ff!I devam oluna n emsalsiz h arikulade T ÜRK FİLM} ai 

Kahveci Güzeli'nin İ ik Keloğlan isterae der , en kilitli delikler ::::::; - EVYe} zaman içinde, Kalbur saman içinde, Deve T ellat ,=ken, Horoz mam en, Pire natır iken. Bir . ::::::.; 
Maaalı etrafında, ki Hemencecık açı lar konuşur teker teker. :::::; = varmıı bir yokmu, . Allahın kulu pek çokmuf. Anıa içlerinde bir seainin yanı •iına ve ıüzelliiine .::::;! 
Bütün aeviıen kalpler Söylet irim del ı:ği, ağız, burun ve kulak, ~ 

-==_=_=- Bü-er pervane oldu. lWulmıyan K A H VEC ı· G u· · z EL ı· Varmış. Hatta iğne deHğ; oöyle r bülbül olarak. ~~=~ 
Nihayet bu filimle, Söyle Çin Paditahı, benim olıun sünahı, ~ 
ELHAMRA'nm ufkunda, F ikrinizi söyleyin H int Padiıahı için. 

§ Gözleri kamqtıran Rl.JISÖRO _ ERTUGRUL MUHSİN BESTEKARI_ SAADETTİN KAYNAK Söyle Kaf Padiıahı, olıun benim günahı, ~ 
S Zafer süneıi doidu. Baırollerde - MONOR NUREDDİN - HAZIM - BEHZAT - TALAT - NEZİHE - NEViN .. Fikrinizi söyleyin Çin Pad,iıahı için. ~ 
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