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. 1'941 nun (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Anormal aile çocukları 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Çocukları kurtarma. 

yurdu, ıslahı nefsedecek kimsesizlerden başka az üc
retle anormal aile çocuklarını da kabul ve tedavi ede
cektir. 

30 ucu yı1 Neıredilmiyen yazılar seri verilmez ------------ ---------------------------------
N1>. f!412 Giinii geçmİJ nüahalar 25 kuruıtur Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
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HAMDI NÜZHET ÇANÇAR Şayı· a . ·' niz harbi nasıl geçti? • 
Sovyet Ruaya ile Almanya arasın

da aeçen haf ta imzaJanmıt olan mua
h~~eler dünya matbuatında hala 
rnunaka.şa edilmekte berdevamdlr. 

.. Hat1.tlardadlr ki, bu muahedeler 
uç tane idi; 

1 - Ruava ile AJ·nanya araaındaki 
Polonya hududunu kat'i olarak tah
di.d ve tuı:lt cd~n muahede. 

Arnavudlukta /talyan
lar çekilmekte 

berdevam 
Radyo gazetesinin bildirdiğine göre, 

Almanlar İtalyan h ava kuvvetler inin 
zafının tebeyyün etm-esi üzer ine İtal-

65 kuruştan noksan kaime 
yapacak tacirlere lisans veril
miyeceği söylenmektedir. 

2 - Sovyet Ruayaya ilhak edilen 
Eston}·a, Letonya ve Litvanyadaki 
Alınanlarla, Alman jıgali altındaki 
topraklardıt. meskun bulunan Rua 
tebal\cımn r:ı.ilbadeleaini tanzim eden 

yaya gelmiş bulunuyorlardı. Bugün ge- Satılan tütün miktarı 8 m·ıyon kilodur. 
len bir haber; bu Alman tayyareleri-

-Devamı 4 ncii sahifede - Satışiar hararetli şekilde devamdadır. 
---- Tütün ' satışları devam etmektedir. zı tedbirler alınmıştır Bu tedbir ler n 

H k d Dün akşama kadar biltiln bölgede satı- ticesi olarak ser mayesi hükumete ai nıuahede. 

3 - lktıaadi mübadeleyi genişlet- > 
rne esaıı üzer1'ne yapılmı' olan mua

arp arşısın a lan tütün miktarı sekiz milyon kiloyu müesseselerimiz de piyasaya müdah 
bulmuştur. le etmiş bulunmaktadırlar. Bu müd 

hede. 
s. Rusya Satış işleri için hükumetçe daha ba- - Devamı 2 inci sahifede -

Görülüyor ki bu muahedelerin hiç 
biriei haddi zatinde aiyaai deiildir, 
ancak iki tarafın bu muahedeleri: İngiltere 
•İyaai bir gaye ile akdetmit oldukları 1 •1t 
dT~:::e~ !ı~~:::;i bilhaua Alman- ngı ereye yar-
ya noktaj nazarından aiyasi bir kıy- dım •fi.• 
met ve ehemmiyete malikt~r. Birleşik J~J ' ..& 

Amerikanın bütün kudret ve kuvvet 

başvekili Çörçil 

lngilterenin 
harp gayesi 

Almanya ile Balkanlar 
için anlaşmış değildir. 

Son muahede ve Hitle
rin muvaffakıyetsizliği. 

kayna-klariyle müttefikler cepheaine K Düşmanı yenmektir. 
Yardım etmeğe karar verme&j tera- arar günü yaklaşıyor. AN N UGON ÇEKINDIGI 
zinin ~müttefikler kefeain;. ağır baa- Sulh gayeleri Amerika RUSY 1 B . 
tırrnaaa be.tlamııtar. Almanya Rua- B d •• • J b ' ' iKi NOKTA NEDiR? \ '-' 
larla akdettiii bu muahede ile itte u gar ım uzerınue aş müttefikler ve ru- . ~ l! 
h'!nu tazmin etmeie çalıımak~ad!r. kalarının söz söylemesi hanı"' makamlar/ıa tesFılhakika Sovyet Ruayanın genıı ık-
tıaadi kaynaklan vardır, Almanya- haksız/ık ofur. bit edi/ecektı•r. 
nın huaünkü imkan ve vaaıtaların 
?-~aid olduğu niabette bunlardan 
ıatıf ade edebilmeai kendi heaabına ve 
lıUhaaaa devamla olacağı artık ta
~akkuk eden bir yıpranma harbini 
ıdame bakunından çok mühimdir. 
Ancak Almanyanın bu muahede ile 
tel1lin ettiii veya edeceii menfaatler, 
~~ttefiklerin Birleıik Ameı<'kadan 
&0 receji yardımlara niabeten gene 
i_0 k nokaandı ... Evvelemirde Almanya 

1
u•yadan ödiinç olarak hiç bir teY 

• DUyacak, billlda alacağı her ~yin 
nıulr.ahilhai Petı'n olarak öd~yecektir. 
B~ da Alman endüatriainden mühim 
hır kıamının Sovyet Ruıya heaabına 
çah9maaı, Alman harp aanayiini 
onı~z!ayamamaaa demektir ki Alman. 
ya ıçın ebemmiyetı~ iatiagar edilerni
yecek kadar biiyük bir kayıplar 

V~ş~ng~o~, 15 (A.A.) -:- Mebusan Lo~dra, 15 (A.A.) - Röyterin dip-
meclısı reısı Retler, gaz.etecıler toplan- Iomatık muharriri şu malümatı ver i
tısında demokrasilere yardım projesin- yor: 
de bazı tahd~d~ta t araftar olduğ4un~1, İngiltere hükumetinden bir çok de~ 
f~kat b~ tahdıdın, kanunun ~~.~mı h~- fa har p gay,eler ini bildirmesi istenmiş_ 
kumlerıne aykırı olmasını duşunmedı- tir. Yüksek mahfille r in bu hususta sulh 
ğini söyl~miştir. Hariciye encümeni gay.eleri kelimelerini kullanmak tercih 

--Devamı 3 ncU aahifede- -Devamı 3 ncü aahifede--

Şehirde taksi otomobili 
ihtiyacı arttı. 

Belediye bir teşebbüste bulundu. 
Yolcular sıkınh çekiyorlar. 

b } 0 n zamanda İzmirde t aksi otomo- taksi bulamadıklarından soğukta ve
B~lı bulm~.k~ Z?r luk çekilmektedir. ya yağmur altında sıkıntılı vaziyette 
d hassa tut un pıyasasının açılmasın_ kalmaktadırlar Bele diye reisliği, bu tak .sonra. mtibayea memurlannın , vaziyetten hah.isle taksi azlığına 
ı:msi~draba~ar~~ı.~angaj e etmeleriyle karşı acele tedbir ittihaz ı hususun
m t . e / e cuz ı ~aksi arabası kal- da Ankarada alakadar makamlar 

ış n · renlerle Izmire gelenler, -Devamı 2 nd aahifede-

B. Molotof 
Londra, 15 (A.A.) - Taymis gaze

tesinin diplomatiK muhar riri Tas ajan
sının tekzibi hakkında diyor ki : 

Tütün piyasasında devlet müda
halesi daha fazlalaşacaktır. 

Ankara, 15 (A.A) - Haber aldığımıza göre dün Ege mıntakaaında 
tütün piyasası açılmıı, mutad alıcılardan başka hükUınetçe ittihaz edi· 
len kararlara tevfikan müdahal~ mübayeatı il'! tavzif edilmtı olan 
müesseaeler de mübayeata geçmi§lerdir. Müdahale mübayeatının da
ha geniş rnikyaata icra edilmesi ve bankalarca lüzumlu finansmanın 
temini için yenı~ tedbirler ahnmıf olup bunlar bugün aid olduiu mahal
lere teblii edilmiş bulunmaktadır. 

* 
Haber aldığımıza göre Ttcaret Vekaleti tütün bürosu ıefi Bay Fik

rj Soberk Ege mıntakaaı tütün oiyasasınan sey~ini ve fiat hareketlerini 
yakından takip etmek üzere §ehrimize gelmİ§tır. 

Münakalat 
Vekili 

Dün gece şehrimize 
geldi 

Münakalat Vekili Cevdet Ker im 
lncedayı, dün gece saat 11 ,30 da 
Bandırma ekspresiyle şehrimiı.e gel
miş, vali, b.eled iye reisi , pal'ti idare 
hey 'eti azası tarafından karşılan -
mıştır. 

Vekile İstanbul liman işleri u
mum miidürü Refik Ayant ur refa -
kat etmektedir . 

Vekil, şehrimizde iki gün kalarak 
deniz ve demiryollan işleri etrafın -
da tetkikat y ap acak ve Aziziye tü
nelini görmek üzere Aydın yoliyle 
Ankaraya dönecektir . 

---x.---
lkhsad vekili Ankaraya 

dönüyor 
İstanbu1, 15 (Telefonla) - İktı -

sad Vekili Hüsnü Cakır bugün şeh
rimizden Ankaraya h areket etmiş -
tir. 

~~~~~~~~~-

ltalyada 
Faşistler sulh istiyorlar. 

Fakat Mussolini buna 
mani oluyor 

RADYO GAZETESiNDEN: 
Bir haber e gör e, İtalya, milnfer id 

bir sulh teşebbüsünde bulunacaktır. 
Keyfiyet faşist meclisinde müzakere 
ediJmiştir. Ekseriyet bun a taraftar 
olmuştur. F a kat Mussolini rnuvafa -
kat etmemektedir . Ma amafih. gizli o 
lar ak bu teşebbüse girişileceği bildi 
r ilmektedir . H atta İtalyanın e.ski Lon 
dr a sefiri Grandiırıin müzaker eler i 
idare edeceği d e s öylenmektedir. 

Fakat bu haber ler kaydı ihtiyatla 
telakki edilmektedir. Bu h aberler i t e
ıyid edecek henüz bir emm ar e yok -
tur. Haber, bazı gazeteciler in husu
si istihbaratı şeklindedir. Maamafih 
İtalyanın vaziyetinin çok nazik ol -
duğu muhakkaktır. İtalya münferid 
sulbü ancak şimdi yapabilir. Hatta 
ıteç kalıp kalmadığı bile sorulabilir . 
Bu gidişle İtalya büsbütün Almanya 
nüfuzuna girer se, ayrı bir sulh ynp -
makta. müşkülat çekecektir. 

- Devamı 4 Üncü aah ifedP. -

ikinci bir nokta da Alman;anın 
Ruıyadan alacaiı iptidai maddeleri 
kendi memleketine taııyabilrnesidir 
hu nokta birinciainden de daha mü: 
hbndir. Ruıyadaki demiryolları nor
tnal randımanını verememektedir 
8?nra da hu demiryolları vaktiyl~ 
l»ır Rua taarruzu ihtimaline karıı Al
nıan~aİ'lJ\ yaptıiı telkinat ile Alman 
denuryoUarın.a nazaran daha gen1~1 
olarak yapılnuıtır. Binaenaleyh iki 
!D-•rnleket vagonlarının mübadeleai 
nnkanıızdır. Ruayadan Almo.nyaya 
;: Alrnanyadan Ruayaya gelecek bü
ho~ İ~nın hudud iataayonlarında 
ve.:j/ •ı ~e aideceii memlek et 
nıret' ıne Y•nıden tahınil edı~lmeai za-

ı vardıl', bunun ne m"h ' b" 

Sovyet gaz-eteleri tarafından Alman- f' 
-Devamı dördUncü sahifede -

zaman lca he . u ım ır 
lumdur. Y tbreceii herkuçe ma· "' -iŞARETLER: ,~~k afih tatbikattaki bütün b 
leaııı mahzurlarına ra.. u 
yanın son ticaret ınuahanıden. Alman
h · b 0 

• • e earyt,. mü-ıın tr avanlaJ temın etrn ' 1- .. 
inkir götürmez. ıt o dugu 

Kırkağaç tütün ~ ... 
satışları. ~-Şimdi burada mühinı bir 

1 .d 1 &·ı· Al aua va-rı o a ı ır : manyanın harb~ ka 
zanmaaında Sovyet Ruayanın : 
ı,. f 1 . ne aı-

ı m~n aat erı melhuz olabilir k ' 
Rusları İptidai maddelerini Abn 1

' 

Y•va aatmağa aevketain? .• an-

-Manisa ıalislıden 
ricamız-itte btı aualin cevabı Ruayanın aon 

nıu~hedelerle takı'p ettiği aiyasi ara- Hük\ı.met, ütün mahaulünün aa-
yeyı. meydana çıkarmaktadır. tıı İ§leri hakkında çiftçiye teminat 
v Kını. ne derae de.in coğrafyanın verm:ftir. Bu teminatın kıymeti bü-
h:lı~kbratı eıyanın teabit ettiği bir 1 İngiliz donanması iiktür, qiki.rdır. Hüklımet, zama-
mek .a~ vardır: Alınanya yaııyab~l- ngı·ıı·zıe • l Akd • d nın nezaket ve icaplarını dikkatle 
ruret~': ~~rka doiru ıeni,lemek za- rın mu- enız e gözönünde tutmaktadır. 
bugün e ır ve bu zaruret yüzünden f f 
çok uzak~~ Yarın ~a~a~ her haJ~e Va akıyellerı• Şimdi piyaaa her yerde açılm.ıı-

l nııyan bır atıde Rusya ıle • Deniz ve ha va tır. Birinci gün Kırkağaçtan acı bir 

Oütürülmü§ bir İtalyan tayyaresi ve bunu düşüren Yunan tayyarecileri 

1 1 1 .• r ' ta yan ar pus- Bulgaristanın 
kürtüldü. tekzibi 

A, manyanın c;arpıtrnaaı mukadder - şikayet yükaelmittir. Müstahsilin 
dır. Bunu pekala bilen Sovyet: R it 1 h b• 1 t•? A . ak d f E • l 1 d it l 
ya Almanya il.e ~echur olacağı b~ a yan general ve subay- ar 1 nası ~eç 1 • nadolu aütunlarana se en er- sır er a ın ı. a yan Ecnebi askerlerin Bul-
heaap(a~ma ıünUnde kat'i net' • l Yadı, şüpheaiz ki dikkate li.y~ktir. t ki k d"l • 
kendi t;rafına iın..ıe etmek içu:cb~~ arı nasıl yakalandı? Kırkağaçta piyaaayı bu kadar dü- an arı en 1 erıne gar arazisine geçmedi-
aünden çalıtmakta Ve bu da ik; türlü Londra, 15 (A .. Harp akıama kadar ıüren kimdir ve aebep nedir? karşı kullanılıyor .. . . b"ld .. 
yapılmaktadır : Evvela Sovyet Ruaya jansının ortaşark·~.) - 4 Royter 4a - Y Biz tütünden milyonlarca lira • gını 1 ırıyor. 
•imdı" Almanyaya vermekte old .. ıruv hındaki hu.~us4ı ""'uhu~b~m. ı .ka.ra.rga - devam ettı·, Atina, 15 (A.A.) - Yunan hükt1- Sotya, 15 (A.A) - Bulaar aJ'an-
7 k b .. ~ "' .... ır b Id bekliyoruz. Demek ki tütün iktıaa- b tt b 1 ınağa • 
i.ptidai maddeler mu a İlinde en zi- İngiliz avcı tayyare} ı. 1ıt )ırıyor : d1· muvazenemr'zde bır' rol •ahı'bı'- meti nabmına eyana ka u n !arı sı bildiriyor: 

a.: l dui u v ıı erı a yan ge .. m ezun ir zat, dün a şam şun 
Yade muhtaç uu un . •aır makine ner a eriyle yüksek rütb' l' b 1 - H •• b"lh Al dir. Şu halde, her feryad yükselen .. 1 · t' Bulgariatandan ecnebi kıtalarınm 
aanayiini kendı~ ülkeıınde teaia Ve te- rından mürekkep bir tr ebı su aya- ucuınu ı assa man soy emış ır : • b 'I 
llemmül ettirmekte, bu auretle ya _ tnağa devam ediyorıa;ruB u karaştır- yere koşarak, gay.ritabü:lik varsa Küçük mikyasta İtalyan ~uka 1 geçişi ve bu huauata aiyaai teıeb • 
l"lllki harp için azaıni derecede kuv- elan ve subaylar grub~ ; d~man - t ayyareler i yaptılar ve tetkik etmek, çare bulmak lazım- hücumları düşmana ağır zayıatı ~er- büaler yapıldığı hakkında yabancı 

1 kt dar muhasaras d ' ar ıynnm b" ·· ·· dır. Bunu yapmak, iktıaadi vaziye- diriler ek terkedilmi.ştir. Yuna n ı dar memleketlerde tahrik edicı' mahı"-"•t enrneie çalııma • · • . .. '4 ın. a ve zaptından evvel ır suru tayyare tarafından alınan esirlEtr. arasın a 
Saniyen bugün Alma!'yaya ıp~~d~ı mezkur şehrı terkederek kaçmağa k b . timizi muhafaza etmek demektir · 2 subay vardır. . yelle çıkarılan §ayiaları Bul&ar a · 

l'!laddeler vermek ıuretıyle bu buku- ~u~.~ffak olmuş ve sahil kısmındaki ay ettı!e r. Müatahailimizin kimseye ezd·:ril- Pazartesi günü iğtinam edılen 4 janaı tekzibe mezundur. 
l'!letin harpde devamına yardım et - on~u -er taraf mda? .&örülmüştü. meme si, mahsulün hiç bir ticaret tanktan (3) ü derhal İtalyanlara Fı:lhakika hiç bir ecnebi devlet aı-
!!ıekte ve böylece Almanya.?ın hat- av:_kDuvvetlerının ~aptığı :ıraştır. INGILIZLERIN a GEMiSi HA- oyununa feda edilmemeai lazımdır. karşı kul1anılmıştır. Bir düşman tay. • . ... . • . 
lr:a diitmanlar eliyle münıkun oldu- evamı 3 ncu aahifede- ~ Manisa vili.yet~nin ehemmiyetle ~i diişü rülrnüş'ttir. kerı Bulgarıatana geçmedigı gibı 
111 kadar fazla ezilmesine, yıpran - b d ----- SARA UGRAMIŞ BULUNUYOR. nazarı dikkatini celbederiz. ya~etina, 15 (A.A.) - Dün akşam -l Bulgar hük\ımeti bundan bir teıeb· 
llı•ıtna t'mka"n •ermektedir. u ur. Londra, 15 (A.A.) - İngiliz harp ki tebliğ: büs te yapmamııtır. Eıuen ortada 

ı .. S t R 1 k Kırkag"' açtakıi tütün aatıtları tet- C h · htelü kt l d l tt~ Almanyaya kendini kuvvet ~ ovye uıya yanız endi oyunu- gernHeriyle Alman ve İtalyan tayyare- ep enın ~u no a arın a böyle bir t~ıebbüaü icabettirecek 

L~a...:..~·ıı~d-!_.~~~k~h~eaa~~b~ına_!!!y!Ear~.!dfilım.(!"' ~!_d_e.lrk!e!n!.'...n_u_o:if1~A:ı~:o::D~· 1:._:N:.:0::.:Z:::H~E~T~f~A~N~Ç~~l!..-..:._le_r_i ..:.a=ra~sll:ın~dElaUDmLt5ıh_ıa;ureaı~LJjleuru·rJceMrk!eL.y ... a.,.,n_e_t~- .a..k~ik-e_d_il_m_e_l_id_i_r·_._ _______ _ .... _..ma ..... h~d .... ucud...-· f~liye_t ol~ur. 1 bir aebe ok 
-"Yfet Ruıyanın taki ettirı1 ıaye 



SAHİFE ( 2) ı.. ""ttr • - (ANADOLU) 

Dü kü hadise
lerirıı hülasası 

s·r Yugoslav cmu-' 
~_ .. ..-o=-. ........... ...,,... .................... , 

Amerikadaki münakaşa· Mevsimler ve 
insanoğulları 

ası v Fua ı z 
lar-Amerika-Japonya

F ransadaki açlık. ORHAN RAHMİ GÖKÇE 
Radyo gazetesinden: 
Ruzvetin İngiltereye Jardım layiha- Mevsimlerin, kendilerine göre bir 

ı Amerika tarihinde misli görülme- geçi§leri ve kendilerine göre insan 
dik şekild münakaşa edilmektedir. Bu ruh ve hayatı üzerinde tesirleri var· 
da haklıdır. Çünkü yardım, hakikatte, dır •• 
Amerikanın fili şekilde harbe girmesi Bı'zde ilkbahar, tabiatla beraber 
kadar ehemmiyetlidir. Çünkü bu layi- uyanan bir ruh gençleşmesinden ha
ha ile Amerika, İngiltere ve tecavüze her verir .. Yaz olunca, büyük kütle
uğramış bütlin millet! re, ariyet. silah nin biitün Anadolu ovalarını saran 
vcrm{!ği V.e her türlü yardımı kabul et- mesaisi başlar ve bu hal son baharın, 
mektedir. Mücadelenin mahiyetine gö- kışı sd&mlıyan günlerine kadar uza
re, Amerik,ı filen harbe girmiş olsay- nır .. Faka~ kışın; birden bire, bu dö
dı. yapabileceği gene ancak bundan nen ve ses veren çarhın ağırlaştığı • 
ibar~tti. Çüııku bugünkü harp, malzc- nı duyarız. insanlar, artık sürat ve 
me harbidir. hareket kabiliyetlerini kaybederler. 

Mecmea, Fu rı parlak bulmakta, 
takdirle --ini b.ldirmektedir. 

Belgrac1da çıkan hnftalık Gradevinski Vjesnik mecmuasındn fzmir 
Kültürparkı, fuarı ve bu fuarda Yugoslavya paviyonu hakkında çok enle 
ressan bir ynzı çıkın stır. Bunda enerjinin ve pratik b'r çalışma ile bele
diye reisi Dr. Behçet Uzun, Atalürkün ve İnönünden ilham alarak 
Kültürpark ve İzmir enternaf;yonal fuarı gibi muazzam bir eseri beş 
senede meydann getirdiği z'kredilmekte ve muhteşem güzellikleriyle, 
eserlerı'ylc Kültürpark ve fuar met.hoJunmnktadır. Muhtelif paviyonla -
rın; Layipzing, Viynnn, f!iilôno, Selanik ve diğer şehirlerdeki fuar 
pnviyonlarından daha mük rnmcl ve güzel olduğu, Kültürparkta Türk 
zekaı;ı ile vücudn gelen eserlcıı'n en cüzcl yerlerde kurulduğu izah ve 
Yugoslavya on~ 'yonunun muvaffak olmuş bir eser sayıldığı il&ve edil
mdcte ve Türk besının:ı Yugosla\ naviyonu hakk ndaki ne§rİyatından 
şükran duyguları tebarüz ettirilmektedir. 

Layiha, kongre dışında ve meclisin- Randıman azalır, hayat ve çalışma 
de jki muhalefet partisi vardır. :\Ieclis zevki dümura uğrar gibi olur. Kot- e· ya esı·cı· ı· 'l!" Kadın yu·· zu·· nden 
dışındakiler, Ruzveltin ifadesine göre, mak, yaratmak, koparmak değ:I. f' »ı. 
çirkin yollara sapmaktan da çekinmi- kımıldamak bile tataız bir emrivaki, BiR A 
yorlar. Onlara nazaran lUyiha kabul hatta bir üzüntü mevzuu olur. Her- muhake esi BAYINDIR~A DAMI 
edilir ~ Amerika harbe girecek ve kes, akşamları ışığa doğru uçan per- QLOURDÜLER 
Amerikan gençliğinin dörtte biri öle- vanelcr gibi, sıcağa doğru koşar. Re
cektir. hnvet ve tenbellik, kı~ mevsiminin 

Ruzvclt bunları, şiddetli bir lisanla bin çeşid mıymıntı mazeretlerinin 
ayıplamıştır. Çünkü Ruzvelt bu yardı- arkasına sığınarak şehirleri sarar, 

Suçlu, iddiayı kat'iyen 
reddedıyor. 

mı, bilhassa harbe filen girmemek için köylere kadar gider .. 
~ apmaktadır. Muhaliflerin bu şekilde- Nihayet gittikçe kısalan bir insan Yanke icilik ya:pmaktan suçlu ve 
ki hücumu Ruzvelti çok inirlendirmiş. ömründe, her sene tekerrür eden bu mevkuf tanınmış sabıkalılarcbn Beşik
tir. Fakat Meclis içindeki muhalefetin kış mevsiminin boıa harcanması tnşlı O ,man Nuri Emlek'in duruşmn
bu yola . apmıyacnğı muhakkaktır. keyfiyeti, bir ömür muhasebesini ne sıııa dün Asliye birinci cezada devam 

Dikkat~ şayan olan ınokta, kongre kadar sarsar, düşünüyor muyuz? edilmi!:;tir. 
içindeki mul alefetin parti nyrılıklnrı- Hadisenin «men:m tesiri » dediği- İ tintak kararnamesine göre. bun
nn dayanmasıdır Ruıvelt partisinden miz kabuğunu kırıp kaldırdıktan dan b'r müddet evvel Osman "ruri, bir 
bir ~kalliyet bile lfı.yihaya muhalefet sc-'.'nra. asıl sebebi bulmaklığımız sabah erkenden tramvayla İzmir~ gcl
ederken, Cumhuriyetçilerd~n lıir züm- mümkiindür. Bence bu itiyad, (ya- mekte olan tüccardan Altieddiıı oğlu 
r _ \'ilki <le dahil .. Jayihayn tnraftar- zın çalı§ıp kışın rahat etmek) şek- l\f ust<.fn Demir.elin caketinin iç tarafı
dır. Mihv ... rdeki aki~lere gelince. Al- lincleki eski bir atalar itiyadından ve na iki jilet atrnıR ve içinde 40 lira pa
man gazet"l ri, bu ) ardımın tesirleri- eski Anadolu çiftçiliği! terbiye ve zih. ra ile bazı evrak bulunun cüzdanını ala
ni knl.ml tmekle beraber muharebenin niyetinden doğmuştur. Jnsanoğlu, rak tram\·aydan atlayıp sıvışmıştır. 
~·ardım ,. tişmcden biteceğini ileri ·ür- bir kc .. ıncanın devamlı ve mihaniki Hadi eden iki uy sonra t 0 krar İzmi
m~ktedir. Bundan çıkan mana, Alman- çalışmnsını taklid edebilir. Fakat re ge!en sabıkalı, trenden inerken ya
l""rm harbi biran evvel b~tirmek için insnn. hiç bir zaman karınca değil - kalıınmıştır. 
yakında ciddi mahiyette bazı te:ebbüs- dı~r. Yani, yazın. toprak altındaki M:azı:ıun mahkemede iddiayı reddet
ler yapacaklarıdır. Fakat Alman;.·a bu yuvasını doldurup kışın oturamaz ve miş, kr rakoldaki itiraf mm dayak kor
teşebbüı;:ünde muvaffak olur mu, ol- oturmamalıdır. Türk çiftçisinin yaz kusund n il ri g.eldiğini söylemiştir. 
mnz mı, o da baska.. me~ai:-J bir kışlık anbar ve geçinme Şahidler ve davacı da aradan zanınn 

t \yan gazeteleri, daha ihtiyatlı bir hikay,.si gibi basit bir ölçüye tabi ol- geçtiğ: 'çin, tramvayda gördükleri arla. 
lisan kullnnmaktadırlar. Son mağ!Ubi- mak ikb'za edt-r. Çalı§mak. çalışmak- mm, maznunun kendisi olup olrnadığı
\·etlerin 1t.aly~n gazete) rinin lisanı tıı· ve o, mevsim için değil, ferd na- nı kat"yetle U!sbit eclemiyeceklcrini 
Uzcrind.! tesk:n edici bir tesir yaptığı mına bütün bir ömür için, cemiyet söyl 0miştir. Hflkim, maznunun ::-abrka
muhnkknktır. namına da bütün bir istikbal ve ebe- sının t ıtmıbuldan sorulmasını karar-

Bu gazeteler artık eski i gibi yiik- diyet içindir. Çalııma, ;nsan ömrü - laştırmış, mahkemeyi b.ışka giine bı
ı:ıekten atmıyoriar. Roma radyosu geçen nün en devamlı , en hususi kanunu- rakmıştır. 

Evvt'lki gece Bayındır kazasının 
Sarıyurd köyünde İsmail oğlu Meh
med Cömer<l; ayni köyde Süleyman 
oğlu Osman Özkaplanı tabanca kur 
şunu ile göğsünün üç )erinden yara
lıvarak öldü'rnıfüıtiir. Cinavetin se
b bi. e\ vclce aralarında kadın mese
lesinden çıkan bir münakaşadır. 
Mc>hmed Cömcrd, siluhivle birlikte 
tutulmuş, adliyeye teslin1 edilmiştir. 

ESKİ BiNEK ARABALARI 
Şehirde işl'yen binek arabaların

dan bazılnrm n pek eski ve temizlik
t.Ln i4ri oldukları göı ülmüştür. Bele
di.re bu gil>i arabaları işlemekten 
::n n tmekteclir. Boyanarak iyi bir 
~ekle konacak arabaların i-:lemesinc 
tc krar miisande cdilecektiı:. 

--X---
BN. ŞEHIME vur~us 

Şehrimiz~ gelmiş olan mebusumuz 
Ba') an $ehıme Yunu·, halkla temas
ı~ r v tetkikler Yapmak üzere diin 
Beı gı 11rnya gitmi~. oradan ela Diki-
iy ' geçmiştir. Bayan Şehimr Ke -
mnlp~..,n) a ıla gidecektir. 

MAH ÜMİYETLER akşam, cenubi Afrikaya karşı ynptığı dur. Bu kanunun tatbikatını, muay- ---88 
bir konu~mada tngilte.renin şimali Af- yen mevsimlere inhisar ettirmek kö- yerlere tükü "'meyin· z. Kem rde üzerinde esrar bulundur-
rikadalti galibiyetinin ehemmiyetini tü bir hayat felsefesinin bayrağın•, maktan suçlu Muhtar Kako Aslive 
gizli.r memiş cİngiliz kuvvetlerinin bugünltü medeni çalıfma temposu - Son gilnlerde B.lediye zabıta me- iiçüncü ceza mahkemesinde, ı ay 22 

ydıı a 

---------
Gaz yok, kahve muhie-
kirleri de takip edilıyor. 
Aydın, (Husu.Ji) - Halkevi Ceza 

evinde altmcı okuma kursu açmıştır. 
A derslerine 62 ve B. derslerine de 

32 kişi devam etmektedir. Bu ay için
de iki halk mektebi açılacaktır. (Köy 
birlikLri muhasip Ye katip yetiştırme) 
kursu ile (hnva haber v rme postalan) 
kursu bitirilmiştir. (Sağlık koruyucu
ları yetiştirme) kursu devamdadır. 

Bakım evi faaliyetine muntazaman 
devam eden sosyal yardım şube i mek
tep vesair muhitlıerde d\'! me::ıaisine de
vamdadır. 

Şube ilk okullar himaye hey'etleri 
menfaatine yılbaşında bir balo vermiR, 
şimdi de bir Deve giireşi tertip etmis 
tir. ' 

Ar şube i bir rı . im ve fotoğraf ser
rrisi açmıştır. Sergiye Nazilli basma 
fabrikası re ·sanıları da iştirak etrniş
t 'r. 'rabloların sayısı 60 dır. 

SPOR iŞLERi: 
Aydın bölgesi Lik maçları bitirilmiş

tir. 
Ketic.e Sümer birinci, Aydın ikinci 

Çin üçüncü olmuşlardır. Bu sene lik 
maçlarına Söke, Nazilli Menderes. İn
cirliova takımları iştirak etm~mişler
dir. 

KÖMÜR BUHRANI: 
Ş"hrimizde kömür buhranı biraz 

nzalmu·tır. Belediye kömür saklıvar 
Ye lO kuruşa satan kömiircülerin ·kt'
ınürlerine vaziyet ederek halkn altışar 
kuruştan, geçen senelerden kalan stok 
kömürü dı> beşer kuruştan vermiştir. 
Sinıdi de Burhaniyeye memur göncle
rer(}k kömür temin etmektedir. Köylü 
ler de .şehre kömür getirmeğe başlamış
larsa ela gene kömür ihtiyacı tamam
lanmamıştır. Şehrin jhtiyacını karşılı. 
yacak kömür gelebilmesi için orman 
idnrcsinin de yardımı lazımdır. Bir 
haftadır Aydında hiç gazyağı yokfur. 
Halk h z karıstırnrak benzin ve ekseri
yetle Z€ytinynğı yakmaktadır. 

Aydında kahv"yi 180 kuruşa satan 
bir tüccar Adliyemize Vi'rilerıek 26 lir· 
para cezasına mahkum edilmiştir. füıh
ve ihtikarı yapan bir kaç tüccar da 
Adliyeye verilmişlerdir. 

Şimdi her yerde kah\•e bulmak 
miimklin deiYilse de kahvesi olanlar 
160 kuru~a atmakta ve istiyene ver
mektedirler. 

O. Bccc1ik 

16 İkincikanun 1941 Per§embt 

. 
TAŞlAR ---S e le ala arasında 

Akşam - Arnavudluğa akıtıl-' 
ltalyan altınları. 

- Arnavudlar şimdi İtalyan ,J 
nını değil, pırasa bile bulsalar ,ı 
rış etmezler. Bugünlerde v.b.taJI 
kurtulması me,_vzuubahstir. V•1; 
İtalyan altınından da kıymetlidir, f 
re sadan dn •. 
Akş:ım - Dinlemeğe dair .. 
- Fakat dinlemek, muhterf §e~ 

de vu! ubuluyor. Kendi kendini o. 
lcmek vardır, bir nevi hastalık bııl; 
dedir. Büyük sözü dinlemek var 
ki, terbiye işidir. Kapı, pençcrt~ 
başkalannın sözlerı'ni dinlemek 
utanmazlığın ta kendisidir. Der• 
muallimi, ana ve babayı dinleJll 
de çocukların horcudu,r. Bazeıı 
dyasi mahiyette dinlemekler v:ırd 
İtalya bunu yapmadığı için, çut<I 
dii~mr .tür. 

Cumhuriyet ........ Göbels, istilD. 11 

şebbü ünün yakın olduğunu sÖ~ 
yor. 

- Bana kalsa bu zatı, yeni l>:r,t 
lim Ç€ virerek cpalavracılar }<r 
rolünde oynatsalar çok iyi olacalc··~ 

Cur. huriyet - Felek - Boğaı 
muşur.. ,1 

- Eyvahlar olsun, fU halde 
Cumhuriyet gazetesi değil ya, biİI 
Türki~ ~ gazeteleri doyuramaı 1 

Felekc 'ğim .. 
VnJ:'t - Vakte abone olunuı 'r' 
- h&af be biradPr, halkın b 

da ba. ka gazetelere abone olrnll1 

reklam edivcraen e .. 
Son Po&tn - Ruzveltin münıeff' 

söylüyo!': Harbin neticesi hak1'111 

hiç bi endişem yok .. 
- Bu lakırdıya bayıldım doi1 

su.. Medeniyetin yerinde nasıl oi' 
langa hıyarları ve turp ekilecek 
cil ırı'dir? ' 

Son Potta - Dimyata pirince 
derken .. 

- Evdeki bulgurdan olan bir ~ 
let va ır ve o da İtalyadır dcgil ı9 

Vatan - Kömür çarpması •. 
- Bence ik1 türlüdür, biri iıd 

zehir! yerek pupayetken öbür 
yaya göndeıfr. diğeri de piyanB'0.ı 
bidir, soğuktan titrediğiniz -ve ~ 
rin kömürsüzlükten l<ıvrandığı ·d 
Jerdc (:Clİr çarpar ki, bu çe.ŞI 
«Allah cemi, cümleye nasip eyle 
denHir .. 

Vntan - B.'r belediye reisine' 
techizatı mi,i:kemmeldi. f hgilizler çok nun 11.h'!ngi üzerinde dalgalandırmak murl::ı ı, yerlere tllkü~nl~ri ehnmm:- gün hap:;e ve 7 lira ağır para cchasıııa, 
iri dövi,iştüler> demistir. olur. Hayat ve istikbal, daimi ve bü- yetle 1akip etmeğe başlamışlardır. 9 ar da Sıvasa sürgün eclilme:;ine ka- ram::::::1ı::ı::acsr:;ıl.'.S:l=ı==ı;a;:;=rae.==n 

JAPONYA _ AMER1KA: vük çnlıtma hamleleri ile fethedile- Dün bu gibilerden 30 kişi, ikişer lirn rar v€rilmiştir. I 
mektu .. ··> 

- Benden de selam yaz, çünl<il 
lediye reisleri, hepimizin , bütÜI' q 
hirlilerin miişterek mallandır. l 
bnhtnn akşamlı: kadar dedı'kodtı 
nı yapnrız. 

Japonyanm üçüzlil paktn girişinde- bilir.. maktu para cezasına çarptırılmışlar- * - Emniyeti umumin:! nezaretin- H 
ki maksadı, Amerikayı, demokras•len! Kıştan korkmak, kıtı bir atalet ve dır. el n kaçan Halil oğlu Os~an da 1 ay 

va 
at 

ur -
Tan - Refik Halid~ Kış ptıll 

rnrchoı etmekten uzak tutmaktı. Hal- rehu.-c.t devresi olarak kabul etmek, ,..-----------o::ı::mı-'\ hnpse mahkum edilmiştir. 
buki bunun te~iri olmamış, Amerika, kı§ın insanoğlunun çalı!amıyacağını r 

oe err er 
ham demir ve çelik üzerinde Japonya- sanmak, kıtı bir iatr.rahat payı ola- iki zelzele daha 
ya karşı ambargo koymustur. rak ayırmak; yok, hayır, bö}le bir Evvelki gece Cumaovası nahiye- İzmirde İsak N. Kohen 

JaPQnyn şimdi, yeni kanun layihası itiyad böyle bir derviş felsefe~i ola - k .... d d Geçen yıl zarfında İzmir Verem şirketi hava kurumuna 750. Şerif 
Veremle mücad 0 lP. re önünde.. " 

- Hayaller kurup yan gelmel> 
dir amma, pe'nçeri. nin camları 1' 
odanın rçi ateşsiz, kömüuüz, 1' 
'rif~r:( :z: olursa ne yaparsııt1z? 

il<>, Amerikanın Çine yardım edeceği- maz .. Böyle bir itiyad ve telakkinin, sinin Bulgurca oyun e iki efa Mücadele cemivetinin birinci beyler Rıza Haleflerj ticarethanesi 500 li-
ni düşünmektedir. Çünkii layiha, teca- ta§ındn, toprağında, ıuyunda, hava- hafif ve Değirınendere nahiyesinde sokağındaki dispanserino müracautln ra teberrü etmişlerdir. Ba.ymmda 
vüze ug~ramı~ memleketlere yardım sınde, mancV1'yatında, fikriyatında de saat 20 sıralarında 5 saniye de- meccanen muayene v-0 teda\'İ olun 

l k f l k ~ b 1 dd"sla yüzü mütecaviz vatandaş kurban esn ·ına dayanmaktadır. Layiha mec- naır 1 mesa e er atetmege mec ur vam eden şiddetlı: bir yer sarsıntısı Y~!. .. . rın sayısının 2387 ye yüksel-
i . ~A A 'k ro· bir millette -yani bizde _ yeri ola _ . dıgı tesbıt edilmiııt'ır kesm'yerck kurb n bedelinj hav'ü 
ı:;u;n geçer g2çmez, merı ·anın ı,1ne olmu~tur. Hasar ve zayıat yoktur. ~ · 
vardımı artncaktır. Japon Başv€kili maz. ____. -. e DR T n l:urumuna vermişlerdir. 
bunu hissederek japon mebus, iktı::ıad- Yaz ve kış her gün i§e, z'nde, - fiıtuıı pıyasa~ ' . · " ıa..,._ ...... _.,..._.,..,"""'=ııııı=::="'=-.ı;:ız:aı_..,,. 

Yen; Sabah - Gizli panslyoııl' 
kontrolüne baslandı. 

- Aman, kuyulara da iyi ba" 
lar, çünkü lstanbulda pansiyoıı 
hipleri, baştan çıkan kadınları 
zen kuyuya saklıyorlarmış.. f jl~ıı' 
ka onhrın manen bir kuyu el• 

çı ve gazet€cilerini tophyarak bir koıı- heyec~nlı, enerjik bir haleti ruhiye 
1 B.ledıyenin Knrsıyaka Çocuk yu- ZABJTADA 

ferans vermiş, ile yeniden sarılmak, ensanoğlunun, -u .. tt•rcu. l d\;l .;)clOlfeuo-- vası muclür \'e miitehassı~lığına tayin 
yuvarlandıkları malumdur, fakıı1 

kuyu, başka kuyudur. 
_Amerika bu hareketi ile japonya- dalına çalı~maaı. fakat şuura sahip halenin ne şekilde yapılacağı alakadar- l'dilen Dr. Ata yeni vazifesine baş-

ra karşı muhasım vaziyet almıştır halde çalışması iktiza eden devler lara. bıldirilmiştır. lamıştır. 
Bıçak taşıyormuş: 

Demiştir. Söz kuvvetlidir. Başvekil kadar kudretli bir makine olduğunu Şimdi piyasanın harareti bilhassa lu.:.a::ıs::ııı. ,.__,,iZ'X=-
bu SÖZÜ hukuki manada kullanmış a, kabul etmek lazımdır. İyi, randı - fevkalade Ve birlllCİ neu ttitünlerdedir. f • 'Ô' ~ ,1: ~ 
bunu bir harp ilanı t.elakki etmesi 18- manlı, ruh ne,eainj ve ahengini taşı- Mınt.akalarıııa gore birinci nevı sn- ;l; ~ U __ ~ 

Keçecilerde Yeni sinemada 
oğlu Feridin üzerinde bir bıçak 
}unmuş, zabıtaca alınmıştır. 

Sarhoşluk: 

SAPAN 

zımdır. Fakat. japonyanın bunu böy]e yan çalııma1ar, iattlrahat ve zevki, y~lan cıaha adı kalıtedeki tütünler de -===-.~..,.. ______ _. _ _..""'" ... 
telfıkki edeceği şüphelidir. kendi içlerinde, kendi randıman ve gene i) i fıatlerle ı:;atın alınmaktadır. OZlJ l\u 

.lcrsinlide ... ıustafa oğlu kasap 
Hasan, sarhoş oıduğu halde halkı 

FRANSADA AÇLIK: eserlerinde bulurlar.. (Kırkagaçta vazıyctin ne oldugunu K.. s. 
Kış münasebetiyle, Avrupanın bir ORHAN RAHMi GÖKÇE bilmiyoruz.) !l18 Üzüm •rıırım 19 

çok yerlerinde başlıyan iaşe zorluğu, ---*- Şehrimizdeki alakadarlara gelen 403 İnhisar ida. 11 
bilhassa Fransada hissedilmektedir. s· Ç d "id" malumata göre µiyasamn açıldığı ılk 204 H. Alan\•ah 17 
Pariste €t bulunamamaktadır. Şimd; ır ınar evrı 1 günde - akşama kadar - satılan tütün 253 M. H. Nazlı 16 70 
ise, Almanyadan Fransaya külliyetli Tehlike atlatıldı miktarı altı milyon kiloyu bulmuştur 157 P. mark lG 
miktaı da patates gönderildiği haber ki, bu yekun, satışların çok hızlı geçti- 129 M. Beşikçi 17 50 
alınmıştır. Dün Karşıyakada Kız Muallim mek- ğıni gosterir. 118 Jiro ve ş. 28 50 

tehi caddesinde itfaive bahr>esinde bu- M ··a·· ı··w elen Jl'l D Almanyanın, kendisi muhtaç iken Iunan büyük . "'w 'f ld tr .. ıntaka Ticaret mu uı· ugüne g • •) . Arditi 20 
Frnnsaya patates ihraç etmesi, Fran- :- . çınar .ııfac~. ~ıc e ı ruz- malumata göre muhtelif tütün l!!ıuta- 92 S. Süleymano. 23 

. t• ] k' f t' .. te k gardan ansızın devrılmıştır. İhtivnr knhr111Ja ilk gün zarfındaki tütun sa- 144 Albayrak 15 .ı->0 
sanın vazıye ınce ı ecna ı gos rmc - ;. . · b' h k ı ·· d • · 1 
tedir. Ancak, çoktan beri Fransanın a~acııı, cesım ır sa a. ap ıyan gov e- tışlarının miktar ve fiatleri şöyledır: 51 M. İzmir oğ. 16 50 
bü .. k b' Al d b L-.3·w. f sı ve dalları, caddemn karşı tara - Ak"ıı·~aı· nııntakasında 60 115 ku- 45 P. Pac.ı· 21 i.)r::o yu ır man or usunu es ::uıgı f d 3- 1 ,· .. . d' ı ~ ' - . 
\'C işgal esnasında Almanların Fran- ı~ a ~ nu~akr.~ ı . e~ ıkn uzerıı:ek uş- ruş frntle 35000 ııbalya, Bergama ve Dı- 42 A. R. İzmir. 24 50 

l k . b' k .. k . . . w. Al muş, e\ ın sag oşesını ısmen ~ ı mış, kı'!ı havaııs·~ın· de "'~ - 75 kuruştan 10000 38 S. J<:rkı'n 20 saca ı ır ço ) ıyece \:e gıJecegı - k k · · d-'·· 1 kt 'k tell · · k uv -
manyaya taşıdıklnn unutulmamalıdır. so a utzerı0n ~ı de "t rl 1be eık·ıtm ·o- balya, Ödemiş - Tire mıntakasında 21 Remzi Giiııgör 22 50 

Siyanı - Fransa 
harbi 

pa:mış ır. sm: a ne . me · epLn 75 _ 85 kuruştan 12.000 balya, Sındır- 1 ---dag~lm~kta ~ldugundan . k~ç~şmış ve gı mıntaka~ında 60 _ 80 kuruştan 5000 2728 
tehlıkel va7;ıyetteı: kendılerını .. ktt~Utr- balya, l\Iuğla mınlakusında ayni füı.t 206!)47 
;rıış~ar<l!r. Çınar agacı.' cadde u7.erı.~de üzerinden 6500 ve l\Iilas mıntaknsnıdu 
ı~faıye ;le ~? s~yılı ~vın duvarları uze- 6000 balya, Urla, Alaçatı, çeşme ve 209675 
rınde lı.r kopru halınde kalmıştır. .1encmen mıntakalarındp. 45 _ 75 k:.ı- ... "o. 

G. ·k z l k d" =Iı- ruştan 4000 balya, Kırkağaç ~ Soma 
ıttı ~.çe a,ev enme te ır. ehirde taksi otomobili mıntakasında 55 - 90 kuruştan 4000 

7 
8 

l6 
19 GO 
23 50 
29 
yok. 

Hanoi, 15 (A.A.) - Fransız avcı 
tayyareleri, 2 Siyam tayyaresi düşür
müşler ve Siyamda bazı hedefleri bom
bardıman .etmişlerdir 

Londra, 15 (A.A.) - Siyam resmi 
tebliğine göre, 2 Hindiçini tayyaresi, 
pazar gtinü Siyam, Mekong, Ponomu 
tayyareleri rle Subnmaf ete bir kar.şılık 
akını yapın ardır. 

Vişi, 15 (A.A.) - Havas ajansının 
bildirdiğine göre, huducldaki ~rpışmtı
lar dolayısiyle Siyam ile Fransız Hin
diç.inisi arasında kara tarikiyle her 
türlü ticaret mUbadelesi muvakkaten 
durdurulmuştur. 

lMERIKADA BiR YANGIN 
Nevyo•·k, 15 (A.A) - Broklin 

'köprilstinti yakan l.ıir yangın, depo
lara <loğru genişlemiştir. Beş kişi öl
·müş, bir çok kişi •yaralanmıttır. 

balya, Gavurköy mıntakasında 60 -110 
ihtiyacı arttı. kuruştan 10.000 balya, Manisa mınta- 1 --Baş tarafı 1 n<:.ı ~ahifede - kasında 60 - 80 kuruştan 4000 balya, 

nezdinde teşebbiislerde bulunmuş- Turgudlu mıntakasında 70 - 80 kuruş-1 İNCİR: 

9 
10 
11 

K.S. tur. 
1 
tan 2000 balya olmak üzere 100.000 ı 

:·. 1 balya tütün satılmıştır. 112 Ç. 
Belediye daimi encümeni; dün öğ- Satışların, bu şekilde hararet.le de- 36 Ç. 

leden onra belediyede toplanmış, vam etmemesi için bir sebeb ınevcud i 27 Ç. 

R. j. Franko 7 
Benmayor Bi 8 50 
1\1.j.Tarnn. 16 

btızı yol ve kanalizasyon inşaatını değildir. ---
miıteahhidlere ihale etmiştir. Ayvalık, 15 (A.A.) - Tütün piya- 175 Yekun 

Karataşta İngiliz bahçegindeki sası, Ayvalıkta 75 kuruştan açıJmıştır.1115689 Dünkü yekun. 
kanalizasyon tesisatının üzeri kapa- Satışlar, gevşektir. ' ---
tılmış ve civar halkının sıhhatini l\foğla, 15 (AA.) - Geri, Borovalı, j 115864 l.J. yekun. 
tehdid eden vaziyet bertaraf edil - r •rJi şirlcetlerin iştirakile Muğlada PALAMUT 
miştir. tütün piyasası 80 kuruştan açılmışsa 280 Kental 250 

Karantinada Islahhane m~vkiinde da hareket. fazla değildir. ZAHiRE: 
beton kemerJi 200 metrelik büyük •• 
kanalizasyon tesisatı 'tnmarnlanma - Kuv\:etle deveran eden bir şayiaya 
mıştır. Du tesisata 50 metrelik bir nazaran kaimesini 65 kuruştan noksan 
kısım clahn ilavesi muvafık görül- yapacak olan tacirlere, Ticaret Vekü
müş ve 1300 liralık keşif hazırlan - letince lisanı:; verilmemesi çok muhte-
mıştır. meldir. 

10 Ton 
334 Ç. 
132 B. 

Susam 

K.S. 

27 

19 Kaba Pamuk 59 
26 Ton P. ç.elcird~k 

.::. s. 
33 

16 875 
28 
!30 

rahatsız edecek şekilde güriiltü yap- BUGÜNKÜ PROGRAM 
mış ve yanında taşıdığı kasap lııça- 8.00 Program, 8.03 Ajans liaberl' 
ğını da çektiği görülerek yakalan - 8.18 Müzik: Hafif program (.pi.),~ 

mı~:;· esrarcıhk davası: 9.00 Ev kadını - Konuşma, 12.30 f 
34 Tilkilikte esrar satmaktan maz _ ram, 12,33 .Müzik: Fasıl hey'-etj, l 
23 nun ve mevkuf Kadri oğlu Medet Ajans haberleri, 13.05 Müzik: f: 
29 Çakal dün. asliye tiçüncü cezada hey"ıeti programının devamı, ıS 
~02 i.)~o muhakeme edilmeğe başlanmıştır. 14.00 :\Hizik: Karışık program ( 
~ Maznun; 18.00 Prograrn, 18.0S Müzik: F 
17 ~~ Karaosmanoğlu hanında çal:şır - caz orkestrası (İbrnhim Özgür id 
16 keıı söktüğü tahtaların altında lıir sinde), 18.40 Müzik: Türkçe kil 
21 50 küçük torba bulduğunu, bunu kına program, 19.15 Müzik: Musiki J{ 
27 zannettiğini, bazı kimsel'erin bunun do~kopul (pi.), rn.30 Memleket 
~ı 50 esrar olduğunu söylemeleri iizerine ayarı, 19.45 .Mü?ik: Radyo inci' 

K. S. 
10 50 
10 50 
16 

550 

K. S. 

~ asak olduğunu bilmiyerek bir mik- hey' eti, 20.15 Radro gazetesi. 
tnr sattığını söyledi. Şahid memur- Müzik: Piano ile caz parçalan l 
lar maznunun evinde de bir miktar 21.00 Müzik: Dinl<',yici istekleri, ~ 
esrar bulduklarını ifade ettiler. Konu ma (Sıhhat saati), 21.45 l\1 

l\Iahk~me, suçlunun tevkifine ve Radyo orlıstrası (Şef H. Feriu A 
bazı şahıdlerin celbi için muhakeme- 22.30 Ajans haberleri 22.45 :M 
Yi başka .bir gune bırakılma ına ka- Cazband (pi.), 23.25/23.30 Y~ 
rar vermıştir. program ve kapanış. 
~3ilm-~DQB~~~~~~--m--m...-. 

BU HAFTA TA yy ARE S/NEMASI 
TELEFON: 3646 

DANIELLE DARRiEUKS - JEAN KIEPURA ve LUCiEN BARRotJı'S 
FRANSIZCA SÖZLu 

İKİ GÖNOL BİR OLUNCA 
Muhteşem ve mükemmel musikili, şarkılı filimde ı;cvimlikleri, ne~ 

leri ve cazibe!eriyle emsalsizdirler. MONTE KARLO':ıun lüks hıı>';_ı 
arasında çcvr. len ve MONTE KARLO'nun gece hayatını, opcr• 

kazinosunu tanvir eden canlı ve cazibeli bir aık macerası 
VE 

SOLGUN GÜL 
28 

- ) FRANSIZCA SÖZLÜ 
o( Gibi iki güzel filmi sayın müdavimlerine takdim eder 

1 MATİNELER: 3 5,30 8,15 Cumartesi, pnznr günlerıi 
7~ SO ~ili.ve seansı. 
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HiKA E lngilizlorin 
uvaffakıgetıeri 

lzmir belediyesinden: : ............... 111111111111111111111111 ..................................... 11111 , ............................ ,:. 

!ızmi Le az A ir iği İı anları! 

Dl 
1 - Halil Rifat paşa caddesinde 

319, Değirmendağında 397 ve Yeni gün 
mahallesi 1310 sayılı sokaklarda Ka- ...... "' ............................ , ..................... ,,. ................................................... : y - Beş t rafı ı ınci aahifode _ nalizasyon yaptırılması, Fen işleri mü

malardan şimdi iyi neticeler alınmış- dürlüğündeki keşif Ye şartnam si veç-
Çok güzel ve genç bir kadın olan zaman bağırırsa, kollarıma alıp rıefes- tır. Bir tayıyare iki gün evvel, dağ - hiyJe açık eksiltmeye konulmuştur. Ke-

Bayan SüheylU üç sene evvel, daha siz bırakıncaya kadar öperim, sükunet lardaki yarlara temas edercesine şif bedeli 2193 lira 32 kuruş muvakkat 
·yirmi bir yaşında dul kaldığından - bulur. yaptığı aı·aştırmalar esna. ında teminatı 164 lira 50 kuruştur. Taliple-
beri •yaz mevsimlerini Polenez kö - F3kat onlar ilerledikQe ya\·aş yavaş ltalyan subaylarını görmüştür. rin ~minatı C. M. Bankasına yatıra-
yünde geçirmeğe alışmıştı. Kocasını bulutlarla örtülen semada birdenbire Tayyareyi göı en subay ve general- rak makbuzlariyle ihale tarihi o]an 22/ 
kaybetmekten dolayı duyduğu acı şim~ekler çakmağa ve nihayet bardak- l:er grubu, mağaralara saklanmışlar. 1/ 941 Çarşamba günü saat 16 da En
kendisini adeta çılgına çevirmiş ve tan boşanırcasına yağmur yağmağa dır. Bir harı·icain tayyaresi, bunların cümene mliracaatları. 
bir sene hiç ıevinden çıkmamıCjtı. Ni- başlndı. deniz kenarında saklandığı yeri, bir 2 - Karantinada 178 sayılı sokak
hayet gençliği her şeye galebe ede - Süheyia gayri ihtiyari, bir ağacın İngiliz harp gemisine haber vermiş- ta kanalizasyon yaptırılması ve mev
rek tekrar yeniden hayata doğmuş- allma gidip yağmurdan korunmak is- tir. Bu harp gemisi, faali)·ete geçe - cud yolun betonla tamiri fen işleri mü
tu. tedi. Af•aca arkasını dayamış, korku- rek bir motorbot göndermiş, .. suha'j' <lürliiğündeki keşif ve şartnamesi veç-

İlk gittiği sene köyü çok sakin ve dan tirtir titrerken bir ses işitti. Başı- grubunu aramağa başlamıştır.o Kısa hiyle açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
kendi karakterine uygun bulmuş ve nı uzatıp arka~ına baktı. Ayni ağacın süren bir araşi· . ıudan sonra ıtalyan şif bedeli 2083 lira 78 kuruş muvakkat 
her sen" yazın iki ayını ayni pansi- öte tarafına sığınmış olan Farukla göz flttbavlar grubunu yakalamıştır. Gru- teminatı 156 lira 30 kuruştur. Talip-
Yonda geçirmeğe başlamış ve erte~i göze geldi. bun içinde Sidi Barrani kumandanı lerin teminatı Cumhuriyet Merkez ban-
sene için hep ayni odayı kiralamış- - Siz ha'? gene.:. al Berjantina. da Yardır. kasına yatıı arak makbuzlariyle ihale 
b. - Ev~t. bendeniz! Londra, 15 (A.A.) -Röyt~r. ajan_ tarihi olan 22.1.941 Çarşamba günü 

Bahçelere ve koruluğa bakaıı kü - - Fakat artık fnzla ge'meğe başla- sının garp çölündeki muhabırınden, saat 16 ela encümene müracaatları. 
çük pan iyon da Süheylfı bir çok saat- dımz ! şu telgraf alınmıştır: . 3 - Kadifckalede 730 sayılı sokak-
ı:rini hülyalara dalarak geçirir, de- - Hayır, yalnız ~ize yardıma gel- Bir hastahane vapurunda bır kaç ta istinad dtı\'arı ve adj döşeme yapıl-
rın derin iç çekerek tatlı hatırlarını dim. saat geçirmek fırsatını elde eltim. ması fen işleri müdürlüğündeki ke~if 
Yadederdi. - Gidiniz yanımuan, ic;~miyorum, Hastahane gemisi, Bardiyadaı~ !tnl - ve şartnamesi veçhile açık eksiltme)·e 

Sevgili kocası bir türlü aklıııdan sizi.. yan yaralı esirler Ye Tobruk cıvarın- konulmuştur. Keşif bedeli 1654 lira 
çıkmıyotdu ! Fakat bir gün gözleri - Hayır, gitmiyeceğim. daki İngiliz .kuvvetlerinden ~·e A'vus- muvakkat teminatı 124 lira 5 kuruştur. 
nj şöyle aşağıya, evin önünden uza- - Benim gitmemi mi istiyor su- tuı alyalı veya Rodezyalı bır kısım Taliplerin teminatı Cumhuriyet Mer-
nıp giden dar yola eğip baktığı za- nuz?? yaralılarla dolu idi. İngiliz kuvvetle- kez bankasına yatırarak mak.buzlar!y-
man çok güzel bir delikanlınııı yiirü- - • ·e münasebet, siz de gitmiyecck- ri. çok '..vorguıı görünüyorlardı. ?ıfoa- le ihale tarihi olan 22.1.941 çarşamba 
düğünü gördü. siniz! mafih İngilizlerle esir kuvvPtlerin günü saat 16 da encümene müracaat-

Bu genç, hukukun son sınıfına kn- - Öyleyse, tekrar ediy >rum, bura- gemi ile nakli hiç iyi olmıyacak bir }arı. 8 12 16 20 
d.~r. ge!miş, mezun olacağı sene söz- r!an gidiniz! şeydir. Çiinkü deniz tutmasından baş -
iu ımtıhanlardan ikmale kalmıştı. - Bu yağmurun altında nere\·e gi- ka hastahane gemisi, İtalyan t.ayya- oz· • ·· k ... 
z.engin bir ailenin oğlu olduğu içiıı. de'!Jilirim? Yoksa benim sırılsıklam relerinin ve denizaltılarının hücu ~ lVleT ve ŞUTe ası 
a.ıl~Si kenfüsini bu ıssız köye, dersle- olmamı, hastalanmamı. ) ,,hud da öl- muna da maruz bulunuyorlardı. İn- LiMiTED 
ı 1111 hazırlaması \ e ayni ?:amanda ll· memi mi istiyor sun uz'! Söyleyiniz, bu- giliz ve Avusturalya kuvvetleri, el- T T i 
zun tuhsil hayatının da yorgunluğu- mı mu i:stiyorsunuz? de edilen neticelerden çok memnun vapur acen ası 
nu gidermesi için göndermişlerdi. - Fakıt tam bir aydır lıeni öevdiği. görliniiyorlardı. Rir kısım İtalyan Atatürk caddeai R.eea l:tinuı 

l"aruk, ateşin ve biraz haşeri biı nizi sö,·lüvordunuz ı esirlerinin yüzlerinde yeis ve mera-,.. ,... B J J l Tel. 2443 ~0cuıwu. abası öldi.ikten sonra bi.ı - Fakat kendimi ölüm" ataca!< de- ret okunuyordu. Bun aım en biiyiik 
Y 

.. k b. f · k Londra ve Liverpo) hatları için 
_ u ır mirasa konup zengin olaca- recede deg-il ! Ve bö,·le di'·trek delikan- emellerinin talynya gıtme olduğu 
gı d b·ıd·- J J Piynaaııının ihtiyacına ıröre va-

nı a ı ıgi için mektebi bitirmek- lı Süheylanın bir elini yakaladı Fakat nnlaı:ıılıyordu. . . 
te fazla istical göstermiyordu. l!uku. güzel kadın şidd2tle elini ç~kip kurtul- Londra, 15 (A.A.) - İngılız se - =larımız •eler ynpac::; 
k~ girdiği seneden beri altı yıl geç- du ve yağmura alclırmıyaı ak kosmağa • Jahi.rettar sözcüsü dün beranatta bu-
mış, tam yirmi altı yaşına ba mış başladı. ,. " ı lunnrak. bir ay zarfında İtalyanla -
bulunuyordu. Biraz sonra büyük bir g·ırültü, bom- rın uğradıkları zayiatın. umupıi harp 
_Süheylfı onun da yukau doğru bak bn gürültüsünü andıraıı bir gürültü tc Filistin ve .Mı~ır hareka'cındaki 

tı~ın~: hem de kendisine baktığını işitildi. Arkasına baktı. Gözleri dchşet..I e~irlerden veya Avrupadn Hinden -
gordu. Derhal geri çekildi. Fakat ak- t<:n faltaşı gibi açılarak, biraz evvel 1 bıırg hatının zaptında elde edilen 
şam Q}~nca, kendisini büyük pansiyo- altında durduğu lıüyük ı1ğacııı ikiy<ı, e~irlerden fazla olduğunu bildirmiş-

T. İş Bankası 
Küçük tasarruf 

hesapları 
1 9·4 l nun muşterek yemek masasında ya- bölünmüş, yerde yattığını gördü. tir. 

~dı~da gördü. Ertesi gün de yanında' Hemen aklınıı Fal'uk goldi. Gözlerin- İtalyanlar, bir aylık gon harekat- Ik 
ı ış, hep yanında yemek yiyecekti. de yaşlar belirdi. IIcrhaJcle zavallı- tn 80 bin esir vermişlerdir. Halbuki ran1İye planı 

en ve nükteci olduğundan sofn -: cık o ağacın altında kalmıştı. M1s•r ve FHistinde alınan e.sir mikta~ k •d 
da otu_:an kadın ve erkek, çoluk ço- 1ci titriycrck oraya yaklaştı. Yere rı 54000 idi. Hindenburg hathn<la i- eşı eleri 
f.~k mutema<li~ en onun sözlerine gu- eğildi \C hıçkırarak: 1 se ı 918 ~en esi teşrinin de 719!>7 esir 4 Şubat 2 Mayıs ı Ağustos 
u~8·~!·· hoş vakit geçiriyorlardı. - Faruk! Fnruk ! Di.re inledi. !' alınmıştı. 8 ·kinciteş .· 'ta ·hı ' 

uh~ylü onun bu nüktelerine biı Buradayım 1 Londra, 15 (A.A.) - Röyterin 
1 

• ıın rı e-
~ebess~mle bile mukabele etmiyor- Diyerek delikanlı ark:ıı;;ından çıka- Kahire muhabiri şu malumatı veri- rınde yapılır. 
d u.:. Nıhay<:t .Yn:nynna oturmaktan gel<li. ~enç karlın koşmağa başlayınca, ' yor: 1941 ikramiyeleri -
b~ga~ samım.ı).ctten istifade ederek o .el~ ?ıra7: ara i~e :e görünmeden ken- 1 lrı~iliz devriy.e kolları, Tobrukun ~ 

gun kendısme: dı ·mı takıp etmıştı. ı dış müdafnn had arını yoklamakla l adet 2000 liralık - 2000.- lira 
çok ~ay :aruk, darJ!mayın ama, - Demek beni. beni öldü. kül oldu me guldürler. Bundan m·aksad. mü- 3 > 1000 > - 3000.- > 
D~~.mn çn konuşuyorsunuz! \ znm1~ttiniz ha? Evet öyle olacakti am- ' dafaa hatlarının vaziyetini iyice an _ 2 > 750 > - 300.- > 
Gen~· B .. 

1 
. . ma sıze kavuşmnk için işte dipdiri kar. lnmaktır. 1talyaıı istihkamları mütc- 4 > 500 > 2000 

ret teltik;- u soz ?rmızi .~ir haka- I şınızdayım. madfren sıkışmnktn. İngiliz topçusu - .- > 
ben gene 1• et~emk ı:abettı~i halde, A Fakat şu kadınlar ne garip 111uh- da lrn hatları mütemadiyen dövmek-

8 
> 

250 
> -

2
000.- > 

kü siz' b sıze eşe kur ederım. Çün-ı luklardır ! Süh2yla böyle ansızın his- tedir. 35 > 100 • > - 3500.- > 
cih ol ın hana:. ~.al~ız b.ana mütevec- lerini belli <'tliğini mılaymca kıpkn·nu- 41 80 ) 50 > - 4000.- > 

. b· an er sozunuz, hıç olmazsa be- zı k~sildi ve· 1 300 20 nı ıraz düşündüğünü .. .. t . M • l } > > - 6000.- > 
tcdir. zu go~ ermek- .. - .. Elmas \'Cinci gerdanhğımı du~ ı Hn.nı=yetli anısal ar ~------------rıi 

N k d 
şurdum de onu aramağ-a gelmi"tim ı . TU k' · ba k - e n m: aza knnant edivorsu- Dedi. · · Mnııi 11 15 (A.A.) _ )Tanı~:ı hal- r ıre. ış n asına para yatır-

nuz, maşaallah ·ı Ya h kk d. k k l' · · k 1 k h d. ; ola l l 1 b. ·1 t• · f · na d .. .. .. . ; a ınız a fe- Artık kendisinden emin olan ]i'aruk, ı. as er erımıze ış ı e .. ıyes.. - ma < n ya mz para ırı' ırmıs ve aız 
B uşufnukıstemf k. . sevinç ve neşe içinde: , r.ık :ıoo parça eşya teberru etmışler- almış olmaz, a.) ni ı:ıım •. nda taliinizi de 

u u a e e münakaşlar v k B · b l d r · .nuşmalar tanıştıkları .. d c ~- _ - .~mı!11 u rn ar kıym" 11111 oldu- < ıt • •ı ıfoııenıi~ oluı·sunuz. 
tevar t - b 

1 
gun en bel'l gunu bılnuyordum, I x 

bir gtne J<~~g~ b aşıan:ıış'tı. Nıhayct Cevabını \·erdi v~ mfistukbd karıt>ı- UE 1 NfSRIYTıT ~--------------
rnk sord .1 u un ar an cesaret ala- nı büyük bir muhabbetle kucakladı. 1 .. H A L S 

1 
A N C A K 

u. Nakleden· .il ,. · ·· .. ·-·---·------=-~ 
m~e ~:~=~ı~~hayet hoşunuza git- • • . fr dı Eıwıı - ~ÇIGrR, HA~ CILIK \f E AKIŞ 
talı; Be! zan:ıan .~eğil.se bile. anrak lngıltereye gardını işi 1 Bu. m.c~uıdarın da .so~ sayıl~n 
ğu mmu~. edılebılır bır insan oldu _ . -Baı tarafı 1 nci sahif d _ ze•ıgl'ı muııderecatla ıııtışar olmı~-

~uzbu soyJeyebilirim. reı.: Blum; bugün meclı'l-e \'ee .·eır. ,,;, tir. Oku) UC! ları\lllZl\ tavsiye ede • 
vQ Unları ·· !' ek · iİ . · v 11 "Cv" • 

ağzı açık k 
1 

soy ıyer , genç kadın, P,.1'0Je zerınclc evvela haı kiye nazır rız. 
uzaklaştı v: :~ delik~nlınm yanından Kordel llu!Iiin, Maliye nazırı Morg;n: ;«1#"•• __ .....,,.,..,.""""'_-=ıı; __ .,..aııcıı_• 
okumayı iti .;und~ b~r. kaç saat kitap tavı.n b~hrıye nazırı af bay Knoksun ve 
ru ~"Ürüdü )B~ ~ındıgı koruluğa düğ- yenı mudafaa meclisi reisinin bevanat. 
kıldı. Aklı~da~~ guıı Faruk, peşine ta- ta bulunacaklarını bile.lirmiş, ı;abık Pa:ı 

Satılık 
_ Ynkal , ş.unıa:ı geçiriyordu: ris ve Londra büyük elçileri Birt ve 

a) l\ereyJm ! Yakaladığım Keııe~inin. de ~1ütale~larının ~ncümcn. ' 9 adet otomatik Platt, bir adet 
d~ dınlenıp dınl2nmıyecegi hakkında Al·:nstrong marka pamuk çıkrığı 

/ ngiltere · h ----- sorulan bir ~uale: çalışır vaziyette satılıktır. Taliple· 
nzn arp 1 - Hayır! C€vabını vermiş, fakat bu ı·in Bidayet han 10 numaraya mü· 

gayesi iki şahsın \'e Hooveriıı komisyonda din- rncaatları. t 
-Ba§tcrnfı ı ncı S hif lenme.si Jç.in her şeyin yapılmasını is- Telefon·. 2871 

edilm kte . eda-. ~diğini bildirmiştir. 1 
Grinve d dır. Devlet nazırı Artur Yeni Alman _ Hus ekonomik anlaş- a_._.....,.,......, ...... '""""'&lm.-..--ıı=:.ı--~·· 

istasyonu kartıaında yeni açılan 

EGE 
1-:iususi Hastahanesi 

Sahilıi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BİR 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom:syonundan: 
1 Dört bin kilo Peynir e\'saf dairesinde 18/ l 941 Cumartesi günü 

saat 10 - 30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (2400) liradır. 
3 - Kat'i teminatı (360) liradır. 
4 - İsteklilerin adı geçen gün ve saatte teminatlariyle Manisadn As

keri satın alma komisyonu başkanlığına müracaatları. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmede bulunan (25500) kilo pirfoç ihti

yacına talip çıkmadığından pazarlıkla :ıatın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 20/ 1/ 941 Pazartesi günü saat 15 de Kışlada İzmir Le-

vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı (9690) liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 726 lira yetmiş beş kuruştur. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler kanuni vesikaları ve teminatı muvakkatalarjyle birlik-

te ihnle saatından evvel komisyona müracaatları. (122) 

İzmir Levazım Amirliği Sn tın Alma Kom~ayonundan: 
1 - Knpalı zarf usuliyle eksiltmede bulunan (13112) lira altmış üç 

kuruş bedel keşifli tayyare birlikleri komutanlığınca göi'.terile
cck yerde yaptırılacak yol inşasına talip çıkmadığından pazar
lıkla yaptırılacaktır. . 

2 - Pazarlık 20/ 1/ 941 pazartesi günü saat on altıda Kışlada İzmir 
Levazım amirliği Satın alma komisyonunda yaptırılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkata akçası (938) lira kırk beş kuruştur. 
4 Şartname keşifnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler kanuni vesikaları ve teminatı muvakkatnlariyle birlik-

te ihale saatmdan evvel komisyona mürncaatları. (121) 

Bornol'O Tiimcn Satırı Alma Komisyonundan: 
ı - Tahminen beher kilosu 11 kuruştan 1245 Ton buğdayın kapalı 

zarfına t.alip bulunmadığından pazarlık srctiyle satıun alına,

caktır. 
2 - Umum tahmin tutarı - 126950 - lira ilk teminatı 8097 liradır. 
3 - Pazarlığı 10 2; 941 Pazartesi günü saat 16 da Bornovnda komL

yonun bulunduğu mahalde yapılacakbr. 
4 - Şartname komisyonda göı ülebilir. İsteklilerin mezkur gün saat-

te komi<::yona gelmeleri. 16 21 28 6 (98) 

Deniz le az~m satın alma ko
misyonundan: 

1 - 25-12-940 tarihinde yapılan eksiltmesinde teklif edilen fiati gali 
görülen 20,000 kilo yünün 22-kanunusani-941 çarşamba günü sa
at 14 de ikinci pazarlık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen 'hctleli (24.000) lira ilk teminatı (1800) lira olup 
şartnamesi her gün komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin bclli gün ve saatte ka ımpaşad-ı bulunan komisyonda 
hazır bulunmaları. 12 16 20 75/ 52 

lzmir Defterdarlığından: 
:Merkezi İzmir olmak ü1.ere 100.000 lira sermaye ile teşekkül eden 

- YAKL~ ŞARK TÜRK Aı. ON1M ŞİRKETİ - YAŞAT - nin beher! 
100 Türk lirası kıymetinde 1000 hisse senedine ait 1100 lira damga r~s
minirt 1411 941 tarihli ve 667714 11614 numaralı makbuz mukabilinde. 
malsnndığına tediye edilmiş bulunduğu ilan olunur. (115) 

Deniz nakliyecileri cemiyetin
den: 

Cemiyetimizin senelik umumi hey'etinin ruznamede yazılı husu~atı rnii
zakere etmek üzere 17-1-1941 tarihine müsadif cuma ı,rünü saat 10,30 da 
birinci kordonda pasaport karşı:;ında Riz bmasındn cemiyet merkezinde 
toplanacağı ilan olunur. 

Ruzname: 
1 - İdare hey'etinin 1940 faaliyet senesine ait raporun tetkik ve tas

vibi, 
2 - 31-12-1940 tarihinde kapatılan bilançonun tetkik ve tasdiki ve 

idare hey'ctiııin ibrası, 

3 - l!l41 faaliyet senesine ait büdcenin tetkik ve tasvibi, 
4 - İdar.e hey•etinin intihabı. 14 15 16 (96) 

= ~---=--'-

,., 
1 

u. un pek muhtemel olaruk bu masına karşı bir şev demiveceg-ini, çün- 1 

.,aye erm t T · te ık·k ·· · · · lnr komites~rı. mı. < • ı. eden nazır- k.~. lı~g~lte~·eyıe Amerikanın yardım et-
. ı~ın rıya etını deruhde et- tıgını ılerı süren Sovyetlcre cevaben H~li11 :. ~un~ai<mdan mamul l 

mesı mantıkı olacaktır S 1 · - o6 .., 

Hükumetin D·· · _ ~ ovyet erm de Almanynya azam\ yaı'- O M h 
mek tc « ıışmanı mnglup et clım etmekte olduğunu söylemek Iazım mer u arrem 
ri b:sit ~~b~~~ b~l~ınan h~rp mıye'e. geldiğini bildirmiş v.e demiştir ki: Çamaşır Sabunu Her ~ubcy~ id hast~Jar kabul ve mü-
kat sulh ga ·el rtı-;, le nrnlu.mdur. Pa. - ltalya, harb2 girdikten sonrn bi-
rnon Velthi~i yl~' yalnız Brıtanyn K.ı- larnf~k maskesi altında Al manyaya TOPTAN K 1 L O S U \çh.,..,ııısları tarafından tedavi edilir. 
ziyetJerin 81 a~ a~a?ar e~e~ ~Utan ~a~ Yaııtıgı yardımları itiraf elmiştir. Is- Kuruştur 
)Onlar ve ~Ü ıatrnı tcm.ın ıçın dom !1- pan~aya yapılan İtalyan yardımları da IVIüessesede her zaınan 
ile ~1eğiJ, fakat !em.leke ımpara~orlıt~n ~alumdur. Bitaraflığını ilfm ettiği hal- "a:rrı=ız::m~~~~"ı!1'!zaı~zmz: !doktor bulunur. Tel 2918 
ler \'e Amerika~~ı·zf~nnda mut~ık. ı cklvapurlariylc Arnavudluğa a~ker .. --~----------=---------------~--
de bir çok isti lır .. ık devletlerı)le ıa .eden İtalya nihayet bunu Yu- .. 
. B şare erı ıcap etf kt nanıstana ta · Qd • • b k daıı dır. u hususta ' . ırme e- - arruz muksadıyle yaptııo., emış znraa an as 

mnhiv.etteki m U)l nı z _manda manevi nı açı~a vurmuştur. . ı. 
J e~ eler uzerinde ı ·ı· Va.şıngt r= !erin görü lerini de t . u ıse- d k on, la (A,A) - Ruz\'elt, Ziraat banknsı Öd('r.ıi~ şubesine tiit"in karşılığı avanc:tan borçlu bey-

dikkate almak lazım ~~~n:~le ~azarı y~ıı;1~~3t!rıt!ı ıleketl ... re .tam .ve mutl~k dağ mıhiycsindç Htlsııü Beydağınn ait ı U36 yı'ı tn3.hsulti 217 balye adi 
bahiste bazı mahfillerde düşü~~l~U~üu tarafından ~~~~enmulıa.~ıfl.ırındcn lııri hapa tü.Huıu satılığa çıkarılmıştır. liı inci ihalesi 15-1-941 çarşamba 
ne göre papanın muhasamat bidav ~ - bu sözler «Ben· en sozler hakkı.nda, ~üuu ~nt on beşte ikinci ihnlc 30 .. 1~9 1 perşembe günü saat 15 te Öde-

. •• a-wu•• V $ .,e.ın. ıın zam•ınımd•t C!H•<>s~ }'lı•ş ZJ•ı·nat '-ankası d l aktır de il<m su: ug e on noel nutkunda hayatta ş·mdiye kadar· } ' ·l~ .. ~ ... . .. u n a ynpı ae.- . 
tckrarJadıgı sulhun beş şartı, munevi miş €n çirkin ifhr<> 'ır :ıd d'kote~ enıne- Dif'cr hv.ımsat bmıkndnki şartııamesinde mukayyet bulunduğundan 

h
. tte pılacak sulhun A .. \ :t e ı n son- taliJ)lerin Ör Pmi~ ziraat banka ına müracaatları ilan olunur. 

~a ıye Y~ esasın\ h-13- r~ mt.ıı ıl.ım ~~ııçlerinin döı·tte biri- 1 8 16 30 5718 
l<ıl etm;ktedır. . • .. ııın bu harpte oleceği tarzında va J1la --="' ..,. ____ ;;;;~:.-it::=:;;:::;::---::;:~::-:~:;:;:::----~~Dİmı~..,. 

fngiltereııin uç ruhanı mumessili d propagandayı da cen çirkin ~~ 1ııaı~ Bütün İzmirli?eım miıı ... fir oldukla:-ı ., 
bu şartların kendi şartı: ·n esa:ını hnr<'ket> dive tavsif etı:ni Hı· 1 ~eşkil ettiğini bildirmek ·. Umum Ç k -~· · - A ., J 'V' Ş .,_ n İş Bankası civarında maliye · 

· · ID"S · ;ı OCU }-ı..-... d nt~QTaua: X eni Ctll7 ,rQ[QS: "oahçesİ kar,.ıı:anda: 
\'atanda geni· bır ımar "' e es! \'e ·'· yar ım - "' 

d 
B -= - TELEFON 3949 

\'ar lf. ğu ursu, 15 (A.A.) - Çocuk esirge. 
Harbin daha gemş şeyler do raca- me k~rumumın Bıırsa şubes· tarafın

ı ihtimaline karşı bunun da naznrı dan 3ll 74 çocuğa muhteıJ ynrdım 
dikkate alınması lazımdır. ~·apılmıştır. Ayrıca 45724 kap sıcak 

Vakıa daha :rnpılacnk bir çok s Y y~m~k v~ !-!ll5 kilo !'üd teni edil -
"arsa da Başvekilin, yakında bu h~- mış~ır. Vıla')·etteki esirgeme tcşkila
susta bernnı.ılta bulunma ı beklencbı- tı tar af;ncl.aıı. da 13081 çocuğa yar -
lir. • dım edılmıştır. 

./stanbulda: Yeni Şehir Palas: Tepeba~=!~s;:;~r tiyatrosu 

TELEFON 41300 
TürkiYenin birinci sınıf otellerinin en iyisi ve en konförlüııüdür 

EGEL/LER : Dost'c.rınızı ancak bu otelde bulnbilirainİ7. 

1941 o :Ge e ı 
4 - 5 - 7 lambalı 
4 lamball yalnız pilli 
5 lambalı mütemadı - müte

navip ceryanlı 
T~vlfök g o yk~nt 

Peştemalcılar: 7 3 Tel. 333 



SAHiFE 

~ ........... a. .......... . 

IVATAN ve AŞK 
-

Kanm seni yakalıyorum, 
casussun 

l 
1 66 ·-==========~ 1'rtı.t· ·~· •• .,,. ~ • •\L"ı ~·oı: .ı ,•,. '.' • ••' ..., 

Aşk için yaratılmış, bar aleminde] - Affedersiniz; fakat neden? 
nezaketin, asaletin bir timsali olarak - Neden mi, gayet basit! .. Zaira 
tanınmış olan Zozo; karanlık perde- zanna1tmda kalmış olsaydı düşman 
nin esrarengiz kanadları altında giz- teşkilatının nazarını kendi üzerine 
!ediği kıyafetiyle yerini işgal etmişti. celbedecekti. Bu suretle harekatı -

Zozo; şimdi canavar 14 Frölayn ol- mızda daha serbe't kalacaktık. Fa
muştu, yani hakiki kisvesine girmiş- kat onun hüviyeti meydana çıktık • 
ti. tan sonra düşman, daha amansız, 

Beş numaralı casus; artist Zaira daha şiddetli takibata girişecek , 
Svarcin b~ından geçen gülünç hadi- rahatımız bozulacaktır. 

Şu halde ne düşünüyorsunuz rei-
seyi bütün tasfilatiyle anlatmış ve ? sem ... 
Frölayndan maada bütün arkadaşları - Frölayn birden cevap vermedi. 
nı; yaptığı mübalağalarla güldürmüş- ~Iaamafih evvelce hazırlamış oldu_ 
tü.. ğu plan; anide güzel gözlerinde bir 

Tehlikeli bir uçuruma doğru yuvar- şimşek gibi canlandı: 
lanmağa başlıyan o esrarengiz muhi- - Zaira hadisesinden sonra -dedi
tin iç.inde ciddiyetini, vekarını muha- düşman serbesti harekatımıza mani 
faza eden yengane insan, yalnız Frö- olmak için ne yapmak lazımsa ya -
Jayn idi. j pacak, cezri tedbirler al-acaktır. Bu 

Güzelliğiyle beraber bütün hayatı- itibarla düşmanın bütün . harekatını 
nı vatanına hasretmiş olan bu taş yü- sekteye uğratabilmek için mukabil 
nekli kadın; görQiiğü işler yüzünden tedbir almak lazımdır. 
doğ·rudan doğruya en korkunç tehli- ' - N ~ gibi reisem? .. 
ke ile karşılaşacağı dakikanın yaklaş- : - Düşmana Frölayni sağ değil , 
tığı bu anda bile metanetini, şayanı ölü olarak teslim etmek!.. Casuslar 
hayret bir şekilde muhafaza ediyordu. ı müthiş bir heyecanla ayağa kalktı -

Korku nedir bilmiyen kahraman 1 lar. Karanlık ve dar oda derin bir 
bir erkek gib~ ayağa kalktı V•e bağırdı: hüzün ve keder içinde kaldı. 

- Gülüyorsunuz!. Düşmanın işle-1 Casuslar onun ne demek istediği
cliği küçük bir hata neşenizi uyandırrlı 1 ni anlamamışlardı. Çehreleri sapsa
değil mi? Düşünmüyorsunuz ki, düş- rı kesilmişti. 
man işlediği bu hata ile su getirmez «- Frölayn teşkilatı kurtarmak 
bir muvaffakıyetinin ilk adımını atmış için intihara karar verdi galiba!.. 
oluyor. Diye düşündüler, fakat sormağa ce-

Casuslar; sadece kulak kesildiler. saret edemediler. 
Reisenin ileri sürdüğü mütalea ye- Nihayet Fröla'.}'n sükutu bozdu: 

rinde idi ve hepsi şaşırdılar. - Plan iki numaralı arkadaşımı-
Frölayn devam etti; za \'erilmiştir. Talimat da keza üze-
-Evet efendiler! .. Düşman sağ- rindedir. Planın tatbiki ile o uğraşa

lam esaslar üzerine basmağa başla- cak, size de ayrı ayrı vazife vere -
mıştır ve Frö]ayni meydana çıkara- cektir. Tali yardım ederse ve bu pla
cak olan ilk esaslı adımı atını$ de - nı bir iki gün içinde tatbik etmek 
mektir. Bu itibarla bu hata, ben; de imkanı hasıl olursa ben de, siz de 
sizi de ayni derecede düşündürecek kurtulmuş oluruz. Şimdilik bu ka -
bir vaziyet ihdas etmiş demektir. dar!..> 

5 numaralı casus sordu; 

Ingiltereye 
taarruz 

- Devam edecek -

Cenubi Amerika 
donanması 

-· ·- -~ ( A N A D ,O L U ) 16 ikincikanun 1941 Perıem 

Roman yada 

Seferberlik mi 
ilan edildi ? 

Antonesko, Berline 
gidip gelmiş. 

Bulgar hudud•nda 3 
fırka var. Romanyada
ki Alman askeri 100 

bini geçti 

Sovyet - Alman 
anlaşması 

Nasıl tatbik edilecek? 
Berlin, 15 (A.A) - D. N. B. a -

jansı bildiriyor: 
10 kanunsanide Sovyetler w• Al -

manya arasında yapılan yeni anla'?
ma mucibince 1939 son baharında 
yapılan tesbitte Estonya ve Letonya
da 12 bin, Litvanyada 45 bin etnik 
grubun nakil ve mübadelesi karaı·
laştırılmıştı. Bahis mevzuu olan bu 
memleketlere, komisyonlar 16 ka -
nunsanide hareket edeceklerdir. Lit
vanyadan getirilecek olanlar demir
yolu, Estonya ve Letonyadan deniz 
donmazsa vapurlarla nakledilecek -
lerdir. Şimdi geleceklerle Baltık 
mıntakagından 500 bin Alman ana
vafana iade edilmiş olacaktır. 

Moskova, 15 (A.A.) - A:lman 
hariciye nezareti murahhası ve ti -
care't hey'eti reisi Şinu dün MoRko -
vadan ayrılmıştır. Garda harici tica
ret halk komiser muavin; ile haricive 
halk komiserliKi umumi katibi ve di
ii.'cr bazı ~iyasi şahsiyetler tarafın -
rinn teşyi edilmiştir. 

---:ır----

ltalya 
Almanya-Amerika harbe 

tutuşurlarsa 

Fransada 
Kömürsüzlük baş 

gösterdi. 

Trenler 
Bazı hatlarda tamamen 

kaldınldı. 
Vişi, 15 (A.A.) - Haber verildi

ğine göre, bugünclen itibaren işgal 
altında ibulunmıyan F'ransada yo}
cu şimendifer servisleri, büyük hat
larda günd.e bir trene indirilmiş v-0 
ikinc.i derecedek; hat•larda da ta -
mamen kaldırılmıştır. Bu takyidat, 
kömürsüz1ükten ileri gelmektedir. 

Maarif Vekil 
tinde 

Bazı değişiklikler ol 
Ankara, 15 (Telefonla) - B 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücer 
yasetinde vukubulan bir toplan 
Ankara yüksek tedrisat müdür 
ne Şemseddinin tayinj, kararla 
mıştır. Bundan başka, güzel sa 
lar müdürü Mesud Kemalin lise 
allimliğine nakli ve yerine eski 
! üleytamlar müdürü Tevfik A 
nın tayini tensip olunmuştur. 

Maarif Vekaletinde daha baz 
ğişikler olması muhtemeldir. 

Askeri vaziy 
-Baı tarafı 1 nci aahifed 

nin Akdenizdeki İngiliz gemilerine 
şı kullanılacaklarını göst.ermek 
Nitekim de kullanılmağa başlanmı 
dır. 

lngl.lı·z kıtaatı !ık hücum, bir !ngiliz gemi k 
~inıe yapılmıştır. Tayyarelerle bir. 

Tobruk şehrini çenber bu harekete bazı İtalyan harp ge 
de iştirak etmişlerdir. Hücum ed 

altına alıyorlar. İtalyan torpido muhribinden biris 
Kahire, 15 (A.A.) _ Röyter ajan_ tırılmıştır. Fakat bir kaç İngiliz 

sının hususi muhabiri bildiri'Vor: gemisine de hasar ika olunmuştur 
İngiliz devriye kolları, T~b!·ukun man ve İtalyan tayyarelerinden ı 

dış müdafaa mevzilerini yoklamakla nesi düşürülmüştür. 
meşgul bulunuyorlar. Bunların vazi. Muharebeleı-, Sicilya - Afrika 
fesi, dış istihkamları denemektir. .:ıında bir İngiliz ticaret gemisi k 

İngiliz kıtaatmın şehir etrafında- sini himaye eden harp gemileriyle 
k b ya ve Almanya tayya11eleri aras 

i çen eri gitgide daralmaktadır. geçmiştir. İlk taarruz, iki İtalyan 
Topçu da, çevrilmiş olan İtalyanları 
mütemadiyen dövmektedir. pido muhribi tarafından vuku bul 

İngiliz askeri sözcüsü, dün ak - tur. 

R b • • k şam şu beyanatta bulunmuşt!ır .. Taarruzun gündüz oluşu dola ar e gırmıyece tı·r. - ıe b h bed bü u - Bir aydan daha az bir müddet u mu are en esasen Y 
Radyo gazet.esinden : içinde İtalyanlar bir çok öl'üden baş- netice beklenemezdi Yuna.nistana: 
Dikkate layık bir Roma haberine gö- ka 80 bin esir vermişlerdir. Halbuki, yıet mühim harp malzemesi göt 

re, Amerika, _Almanya ile harbe girdi- İngilizlerin 1914-1918 harbinde Mı- bu gemi kafilesini himaye eden 
«i takdirde_ .rta_ lya, bu harbe 1·şıı·rak-" ırd F·ı· .,_. d v d kl . gemileri, İtalyan muhriplerini püs 

General Antonesko 0 
- "' s a ve 1 ısı.ın e ugra ı arı zayı - müşler ve top ateşiyle bir İtalyan 

mecbur degıldır .. Fakat bunun üçlü at, 54 bin Almanlardan ise, 1918 son 
RADYO GAZETESİNDEN: pakt ile na~ıl telıf edilebileceği cidden teşrinin de alınan esir sayısı 71997 pid!o muhribini batırmışlardır. 

Bulgaristan, kendi topraklarına meraka. dege~ .. İtalya, Afrikada öyle idi. kinci hücumu torpll taşıyan İta 
yabancı askerlerin girdiği ha.berini sarsılmıştır kı, İtalyanın Afrika müs· tanü'areleri yapmışlardır. 
tekzip etmiştir. Bunu dün Bcrlin, temlekeler~n~eki _kadın ve çocukların çüncü hücum ise 15 Alman 
evvelki gün de Moskova - kendisinin gıeriye getırılmesı mevzuu bahistir. ltalyada faşistler yaresi tarafından yapılmıştır. Bu 
bundan haberdar edilmediği şeklin- İtalya, g~çe resmi:m böyle bir şey tek- Ih . . yareler, üçerli gruplara ayrılarak 
de - tekzip etmişti. Şu halde bu Şa- lif etme.mış ol~~kla beraber, İngiltere SU ıstıyor taarruzları yapmışlardır. Asıl m 
yialan kim çıkarıyor? .. İngiltereye böyle bır teklıfı hüsnü niyetle tedkik -Ba, tarafı ı nci aahifede _ taarruz, son yapılanıdır. 
göre, şayiayı Almanlar çıkarmakta- edecek ve bunların nakillerini kolay- ·Londra, 15 {A.A.) _ Niyuz Kro- Bu taarruzda gene Alman ta 
dırlar. laştıracaktır ni,!cl gazetesi, faşist meclisinin yap_ !eri, muntazam hücumlar yapını 

Bu meyanda, Balkanlar hakkında ----·*·---- tıgı toplantıda İngiltere ile münferid kendilerine İtalyan tayyareleri 
boyuna yalanlar ve heyecanlı haber- A d sulh akdine karar verdiğini, fakat fakat etmiştir. Bu tayyarelerden 
ler neşredilmektedir. Antoneskonun Y ın Halkevinde Mussolininin bu karara mukavemet lan bomba, bazıları da torpil ku 
Berline gideceği haberleri tekzip e- resim sergı·sı· ettiğini yazıyor. Bu karar, gizli tu _ md ışlardır. Düşman tayyareleri, e 
dilmiştir. Bugün ise, generalin gi - tulmaktadır. eniz hattına yakın uçmuş, sonra 
dip geldiği anlaşılmıştır. Ortada doğ_ Aydın, 15 (Hususi) Halkevi Varnon Barlet, bu harbin ehem_ ba ve torpil atmışlardır. Bir İn 

Alm'-ın tayyareleri yan· lngiliz donanmasile de- ru olan bir haber vardır ki, o da Ma- üçüncü r.e~im ve fotoğraf s~rgisi bu- miyetini işaret ederek İtalyanın he- tayyare gemisinden havalanan 1 

b b ı d çar _ Rumen ihtilafıdır. İki devlet gün merasımle açıldı. Ser.,.ide yüze va- nüz mağJO.p olmadığını, fakat mane- avcı tayyareleri, düşman tayyarel 
gın om ası atmış ar ır nİz}ere açıldı karşılıklı olarak bazı tevkifat ve ba- kın eser teşhir edildi. 

0 

• vi kuvveti çok za•yıflamış bulunduğu- hücum etmişlerdir. Bu tayyare an 
1::1. .. d 1 ı d v kt d misi lğnatyos gemisidir. İngiliz 

GD• nu .. 110 teıkı'laA tı Londra, 15 (A.A.) -Tarihte ı·ık de- zı em <LA musa ere erj yapmış ar ır. nayak sporcular nu yazma a ır. t 1 Halbuki Romanya ve Macaristanın, Londra 15 (AA) N. Kı ayyare erinin ve pek kuyyetli 
fa olarak cenubi Afrikanın harp CN>.mi- s· 15 ' · · - ıyuz o- tavyare ana gem·s· · d f. te · 0

- üçler paktına dahil olan üç dev - ıvas. (A.A.) - Erzurum kayak nikl gazetesi, baş makalesinde ltal- J. ı mm a ı a şı 
Büyük / edakB.rlıklarla ~~Yr~e a~~irf~gı}~izyl:Z-p~atn~~~~e dyo~l~nmçı~= Jetten ikisidirler ve yeni nizamcı dır- spor~_kur~unu ikmal eden 3 öğretmen yanın belki sulh talebinde bulunaca- ::ıında Alman tayyareleri, pek Umi 

~ lar. Bugün gelen bir haber ise, Ro - beraut:rlerınde kayak malzemesi oldu- ğını fakat bu memleketin, İngiltere- şekilde hücumlar yapmışlardır. E 
yangınlar' söndürdü mışlardır. Bir mayin tarama filotillası manyanın umumi <>eferberlik ilan et- ğu ha~de Sivasa gelmişler.dir. Ameli ve nin vazifesi diktatörlerle çarpısmak 12 düşman tayyaresi düşüriilmüş, 
Londra, 15 (A.A.) - Press Assoa- o~an bu kuvv:ti hareketin~n evvel tef- tiği şayialarının Romanyada dolaŞ- nazarı d:rsler vererek v1ilayetimizin olduğunu unutmaması lazım geldi_ takımı da hasara uğratılmıştır. 

yeşinin muhabiri bildiriyor: tış eden demıryollar .ve lımanlar nazı- tığını bildirmektedir. kayakçıhga elverişli kaza ve nahiye ğini yazmaktadır. Bu şerait altında İğnatyos tayyare gemisi, Sank.a 
Salı gecesi, İngilterede Plimui şeh- r~ S~urroct, Başvekıl Sm~s. na~ınn Diğer taraftan Roman:vadaki Al - merkez~rinde faaliyet gösterecek ve mesela İtalya hanedanının müzahe _ kruvazörü ve Gallon t.orpido m 

rine düşman tayyareleri tarafından bır hıtabe~e bulunarak .dem.ıştır kı.. . man tahşidatı hakkında İngiliz kay- gençlerı, kayak sporu teşkilatına ala- retiyle kont Grandi tarafından sulh yaralanmışlardır. Bu hasar, ya 
bir taarruz yapılmıştır. Semada 30 tay. { - May_ın ta~ay.ıcı fılosun~ İngı_lı:'. naklarının verdikleri habere göre, caklardır. taleb•edildiği takdirde, İngiltere ne şiddetli hücum karşısında hafif sa 
yare görününce ateş açılmış, fakat r?na~~ası~le b~_rlı~~ hare~ketı, .tar!hı Romanyaya her gün 10 bin Alman ----·*--- gibi bir vaziyet takınacaktır. Çünkü İğnatyos tayyare ana ge 
tayyareler, şehrin üzerine binlerce hır hadıs.edır. q_u~ku .~enubı Afrıkarıı:ı askeri gelmektedir. Deyli Ekspresin LJ k ...ı Mussolini çekildiği ve bazı mu_ av tayyarıelerini almıştır. Ba 
yangın bomb,ası atmışlardır. Bütün en g~~9. teşekkulu, ~unyanın ~n eskı, muhabiri, şimali Dobricada, Bulgar ııarp QTŞlSlnua tedil faşistler kral hanedanının mü- muhtemel görülen Gallon torpido 
mahallelerde derhal yangınlar başla- en ~uyuk v~ en ~~grur muhar_ıp kuv- hududunda 3 Alman fırkasının bu - S. R zaheretiyle sulh talebinde bulunduk- ribi de yaralı olarak diğer gem· 
mıştır. Ben, yüksek bir yerde bulunu- v7tı olan hır İngıhz ~onanrnasıy~e ay- lunduğunu bildirmektedir. Bir başka • usya lan takdirde kendilerine verilecek limana varmıştır 
yordum. Gönüllü teşkilatı derhal şa- nı kumanda altında bırleşmektedır. haber de Lehistana karşı harekatı -Bqta.rafı 1 nci Sahifede- cevap şu olabilir: Bu muharebeyi, strateji bakımın 
şanı takdir bir şekilde harekete geçmiş 0 idare eden Alman generali Litzin S?_yyet anlaşmasından bahsedilirken !talyada devamlı olarak tanılabi- inceliyecek olursak garbi Akdeni 
ve 10 dakika sonra her tarafta yeşil J 1 d' ı·t ,. simdi Siy anada bulunduğunu bildir- d~g~~. taraftan Tas ajansı Sovyetler lecek yegane rejim, milletin serbest- Yunanistan için yardım hususunda 
alevler söndürülmüştür. Yangın, yal- · urna e a ıa mektedir. Diğer bir habere nazaran bırlıgınin, Almanların Balkanlar faa- çe intihap edeceği rej imdir. İnııilte - pılan bir hareket ıesnasında garbi 
mı bir mahallede kalmış ve büyümüş- "alanın da hududu o/· Alman askerleri, Romanyanın mfüıa- liyet.i hakkında maltlmattar olduğunu re, ancak serbestçe intihap edilmiP denizin en dar yerinden geçen ka 
tü. Sonradan gelen bombardıman tay- ı • ad·esi hilafına getiriliyormuş... Bu tekzıb etmiştir. Takriben bir hafta ev- olan bir hükfimetle başlıca hedefi ol- şiddetli hücumlara rağmen yoluna 
yareleri, yangının devam ettiği sahayı d " • b t if · askerlerin miktarının 100 bini gecti- ve! Alman ordularının Balkanlara gfr_ makta devam eden Almanyayı mağ- vam ettiğini ve limana vardığı için 
bombardımana başlamışlardır. ma ıgını lS a e 1 ~i halde hala asker gelişi şaryam dik- zı:elerine Sovyetlerin mezuniyet ver- liip ettikten sonra sulh müzakerele- gilizler lehine bir muvaffakıyet sa 

İtfaiye ve gönüllü teşkilatı, fedaka- Atina, 15 (A.A.) - (Jurnale kattir. dıklerine ve buna mukabil Almanların rine girişebilir. İngiliz harp gemileri ve tayyare 
rane çahşmasiyle yangını mevzii hal- D'İtalia) gazetesi; bize,yalanın da Be112'rad, 15 (A.A.) - Romanya da müstakil Finlandiya için Sovyetle- ---x--- vazifelerini yapmış ve strateji b 
de bırakmağa muvaffak olmuş, \'e sa- hududu olmadığını isbat etmektedir. Ba.svekili general Antoneskonun Ber- re tanı bir serbesti verdikl.erine dair Akdenı•zde mından çok mühim bir netice elde 
baha karşı yangını tamamen söndür- Bu gazete; Yunan ahalisinin harp - line daveti hakkındaki haber, Bük - ecnebi basınında bazı haberler çıkmış- mişlerdir. 
müştür. ten memnuniyetsizliğini göstermek teşteki mahfillerde ne tekzip, ne de tır. YUNAN/STANDA: 

Sa.baha karşı, şehirde mutad ve nor- için, Atina kadınlarının saray önün- teyid edilmektedir. B~Jgar~ar ve Sovyetler, bu şayiaları -Ba,tarafı 1 nci Sahifede- Alınan haberlere göre şiddetli s 
mal hayat başlamıştır de bilyük tezahüratta bulunarak taş ---x U:kzıbden evvel bir hafta beklemişler- tiği, bir İtalyan torpido muhribinin ğa ve kara rağmen İtalyanların 

A d d d 
attıklarını ve polis tarafından zorla dır. Yapılan bu tekzibler, Sovyetlcrin batırıldığı ve 12 Alman tayyaresinin 3 ura mıntakasından geri Qekilme 

Y ın a a dağıtıldıklarını ya7.mıştır. Bu kabil Yugoslavyada Alnı~nlara karşı mümaneata karar düşürüldüğü bildiriliyor. Bu harekat- reketi devam etmektedir. Dün İta! 
alçaklıklar, cevaptan da müstağni. vıerdıkleri manasını ifade etmez. Fakat ta Ingilizlerin Galven torpido muhribi. lar, mukabil taarruzlarında muva 

T Ütün piyasası açıldı dir. Bütün bu iftiralar baştan aşağı b~ı tekziblerin açıkca bir ifadesi vardır İğnatyos tayyare gemisi ve Sankantın olamayınca Kilisura - Berat arası 
yalandır. Esasen İtalyanların iiç ay- Ekmek ve un . vesika kı'. o da Molotofun Berlin seyahatinde kruvazörü yaralanmıştır. tabii mevzilere çekilmişlerdir. Şi 

Aydın, 15 (Hususi) - Vilayetimiz- dan beri gösterdikleri şey, Yunan ~I~tlerin, Balkan menfaatlerini taksim Röyterin Akdenizde bir harp gemi- cephesinde şiddetli muharebeler v 
de Wtiin Pİ"Tasası bugün açıldı 1 · ld - ·ı ·ı · · d b 1 bulmakt"d s h'l k tak 

J mi letınin ne o ugu hakkında tam ı e verz ıyor ıç ın muvaffak olamadığıdır. sın e u unan bir muhabiri bildiriyor: .. ır. a ı e ya ın mm 
Geri, Herrnan Epirer. Yerli ürünler bir cehalettir. 28 teşrinevvelde bu Taymis gazetesi bas. makalesinde de - İngiliz gemilerine yapılan hücum şiddetli topçu düellosu vuku bul 

ve İngiliz şirketi memurları ""eldı'ler. Belgrad 15 (A A ) Yugoslav ' t 
b milletin esarete razı olacağını zan- ' · · - - son anlaşmanın, Molotofun, geçenki esas itibariyle Alman tayyareleri tara- ur. 

İncirliova tütünlerine 60 kuruş fiat netmişler ve bu zanla Yunanistanın yanın b~ ka~ eyal7tinde u~ ve ek. - ~eyahatinin geçiken bir neticesinden fından yapılmıştır. İtalyan tayyarele- L/BY ADA: 
teklif edildiyse de müstahsil bu fiati üzerine atılmışlardır. Şimdi de, onun mek ":.esıka 1le verılm~kte~ır. Bı.r ıbaret olan bu anlaşmanın Alman ga- ri de bu harekata iştirak etmişlerdir. Tobruk önünde devriye faaliyeti 
az görerek tütünlerini vermedi. yorulduğunu za·nı11'ediyoörlar ve bu kaç gune kada~ da .vesıka ıle her. aı- zeteleri tarafından büyük bir muvaffa_ Hücum, şafaktan akşama kadar de- muştur. 

Çinede piyasa 70 kuruştan açıldı. yanlış hesaba dayanarak yukarıdaki leye. Jıaftada hır kıl o sabun verıle - kıyet diye gösterildiğinden bahsetmek- vam etmiştir. Pike hücumu yapan AJ_ lı••A--N--A--0--0--.L-~ 8 - lO müstahsil malını sattı. Diğer- iftiraları neşrediyorlar. cektır. tedir man tayyar,eleri, bu mıntakada ilk de-
leri fiati az görerek mal satmıyorlar. -------------...-:. T Bu tekzibe aşağıda.ki ihtarı ila- , aynı.is diyor ki: Bütün bunlardan, fa görülmüş ve faaliyet göstermiştir. 

lstanbluda ve ediyoruz: Resm" t bJ• nJ Sovyetlerin, Balkanlar geçidini Alman- Deniz harbi sabahleyin başlamış, öğle-
Yunan milleti, harbeşaşmaz ve 1 e 1-. er lara sattığı zannedilmemektedir. Sov- den sonra Alman tayyareleri, pike hü-

Peynİrcilerİn ısrarı eğrilmez bi:r surette devam edecek- .... yetlerin şimdi iki korkusu vardır: cumlara başlamışlardır. Bu muhareb-e-
tir. Londra, 15 (saat 21,lOda radyo 1 - Harpten istifade arzusu de kullanılan tayyarecilerin, en usta 

devam ediyor. neşriyatından) - Hava nezaretinin 2 - Harbe sürüklenmek korkusu. Alman tayyarecileri olduğuna şüphe 
tebliği: . !~inci mülahaza, Sovyetler için bi- yoktur. Fakat İngiliz avcı tayyareleri, 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Pey - Yunanlılar. İngiliz tayyareleri, Mendar tayya- rıncıye hakimdir. düşmana cür'etle hücumlar yapmıf)lar-
nirciler, buzhanelerdeki peynirleri re meydanına taarruz etmişlerdir. . Sovyet gazeteleri, İngiliz kuvvefüıri- dır 
çıkarıp satmakta ısrar ediyorlar. Be- l / l r. Yangınlar çıkarılmıştır. Nor_yeçte nın muvaffakıyetlerinden ve hava kuv- Son ve şiddetli hücum akşam üzeri 
lediye, son ihtardan sonra bu işe el ta yan ara ne 1 es Stavanger tayyare meydanına taar- vetlerindeki üstünlüklerinden bahset- av usuliyle yapılmıştır. 
koyup halka peynir satacaktır. aldırmıyorlar ruz ve mühim bir köprü bombardı - mektedirler. Hatta son Akdeniz hare- Londra, 15 (A.A.) _ Bu sabah 

Peynirciler, n h olmıyan Kırkla- man edilmiştir. Havaların fena ol - katındaki muvaffakıyetleri de yazmış- bütün gazeteler, ticaret gemileri ka-
reline ikiyüz teııeke peynir kaçırır- Londra, 15 (A.A.) - (Taymis) masından dolayı İngiliz tayyareleri, !ardır. Fakat bilhassa en mühim ve filesine refakat eden İngiliz harp ge-
ken yakalandılar. gazetesi, Atina muhabirinden aldığı Almanya ve işgal sahası üzerinde fa- büy~k ~esele, Amerikanın, İngiltereyc mileriyle Alman ve İtalyan tayyare-

S. Bankın teberruu şu habeıi n~retmektedir: aliyette bulunamamışlardır. Dün ge- genış mıkyasta yardım hususunda kat'i leri arasında cereyan eden büyük bir 
cKilisoranın zaptından sonra ce ayni :s•ebepten Alman tayyareleri ve mühim karar almış olmasıdır. muharebeden bahsetmektedirler. Bu 

Ankara, 15 (A.A.) - Türkiye Kı- İtalyanlara nefes aldırmıyan Yunan- de İngiltereye taarruzlarda buluna- Nazil·erin harbi kazanmak ihtimali- nıuharebeye dair neşredilen tebliğ-
zılay umumi merkezinden: lılar bilh~sa Kilisora - Tepedelen mamışlardır. nin azlığı, henüz Sovyetleri sıkıntıdaı le, bir İtalyan muhribinin batırıldı-
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Sümer Bank umumi merkezı' tara- mıntakasında ·ıerlemev d t " k t t ·ht· ı ge evam e - ur armamış ır ve ı ıyaten daha z:- ~ı ve 12 ta·yyarenin düşürüldüğü bil-
fından askerlerimize kışlık hediyeler mektedirler. Bir çok noktalarda ko- Kahire, 15 - T.ebliğ: yade Berline temayülleri tabiidir. Sov- dirilmektedir. iM.,., ... 7 almak üzere merkezimize 5000 lı·ra te- \•ulan du··şmanın Tep d l d · T k ·ı h ı d d · f 1. tl k · ıı::. Y ~ e e en e vazı - e mı cep e er e evrıye aa ı- ye ere en ço yarıyan şey, derhal hir Ingili~lerin Galven torpido muh- s o 
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berru edilmiştir. Cemiyetimizce bu he- yeti gittikçe güçleşmektedir. Yunan- yeti muvaffkıyetle devam etmekte - sulh veya iki tarafın nihayete kadar ribi ile Iğnatyos tayyare gemisi ve · • S. o. 
diyelerin tedarikine teşebbüs olunmuş- lılar, zaferden azami derecede isti- dir. hırpalanmasıdır. Bu seb.ebledir ki Sov- San Kan tın kruvazörü, düşman bomba Sabah 7, 23 Akşam: 17. 01 

tur. Kızılay umumi merkezi, bu teber- fadP. etmektedirler. Düşman kıtala- Londra, 15 (A.A.) - Dahili em - yetler, son zamanda tedricen artan bir Vt' torpilleriyle yaralanmışlardır, fa- Öğle Yatsı: 18,4 ' 
!°.,~;~~~!~1:!1!2:,~:m~e=r~B:.:_;a~nk~u~m~u~m~~r~ı,~B~er~a:t~is~t~ik~a~m~e~t~in~d~e~r~i~ca~t~e~tm~e~k~- Ln~ı~·y~e~t~n~e~z~a~r~et~i~n~inl...:!s~a~b~a~h-t~ellb~lıu·vni~:~~~s~iaa~s~i~mwawh:ırur~l&__ruu_e~kil...etıne.t.af~·~xa·t-h. una raam ıüi~~~-~·~.-...--~~-=-l_2_• _2_4~~~~----


