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Nü.&luuı her yerde 5 kuruştıır • Karabük fabrikaları 

Dün Ankaradaki lngiliz askeri 
hey' etini kabul buyurdular 

Kilisuranm şimalinde başlıyan Yu
nan harekatı genişlemektedir. Üzüm
suyu cenubunda Yunanlıların son gün
lerde işgal ettikleri arazi, buradaki 
ltalyan mevziini doğuya doğru bir çı
kıntı haline sokmuştur. Bu italyan rnev 
zileri ümidsizdir Çünkü iki taraftan 
yapılan tazyjk neticesinde çıkıntının 
geri ile irtibat sahası pek daralmıştır. 

Vekili tet
başladı. 

Yann sabah Aydın hattı üze
rinde bir tetkik yapacakhr. 

Ankara, 16 (Hususi) - Reisicumhur Milli Şef ismet Inönü, bugün saat 
16 da Çankaya köşkünde lngilterenin Ankara büyük elçisi ile misafir olarak 
Ankarada bulunan Orta Şark kumandanı mümessili korgeneral Marshall 
Cornuvall, hava vis mareşalı Elmhurst ve amiral Keleyi kabul etmiştir. 

_ Kabul resminde Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu hazır bulunmuştur. 

Debroşe mıntakasından Üzümsuyu
nun cenubuna geçen Yunanlılar, Lav
darnaka istikametinde ilerlemelerine 
devam etmektedirler. İtalyanlar bu 
hareketi durdurmak için mukabil ta
arruzlarda bulunmuşlarsa da, muvaf
tak olamamışlardır. 

Şehrimizde bulunan münakalat Vekilimiz B. Cevdet Kerim lncedayı, 
dün muhtelif tetkiklerle meşgul olrnuıtur. Vekil, öğleden evvel yanın
da 8 İnci iıletme müdürü olduğu haldP. demiryolları idareainin atölye
lerini, muhtelif aervialerini ve binaları gezmiştir. 

Öğleden aonra valiyi, müstahkem mevki komutanını, belediye rei
ainı:, partiyi ziyaret etmiıtir. Daha sonra DP.vlet Demiryollarının Al
aancaktaki iataayonunu, Baamahane istasyonundaki aerviSleri cezmit, 
tetkiklerde bulunmuttur. 

Miinferid sulh 
kabil mi? 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAM 

il İki !ündt;n ~ri ltalyanın lnailtere 
he ınunf erıd bır aulh akdedeceii 
•kkında bir takını taYİalar dolatı -

kor. Bu tayiayı ortaya atan Niyuz 

d
.ronlld sa:zeteainin a"y••i muhabiri-
ır . 

. ~u habere söre Façut mecliai aon 
JÇtimamda ekeeriyetle mü.nferid bir 
aılh akdine mUtema11:1 aörünmiif, 
f •kat bat••kil MuMOlininin mukave
naet; ile karıılaınııttır. MUnferid aulh 
::r.~tmı ltaly~ın aabık Lond~a 
h ar, Smyor Grandı idare edecektır, 
atta bir rivayete söre ltalya krali

yet hanedaaınm müzahere•:ne malik 
~ bu zat daha ıimdiden bitaraf 
t ~nılekette bulunmakta .... lnail-
erenan aelihiyetli adamlariyle te -

:n-daa Iİritmek için veaileler aramak-
• il', 

lngiliz fi loıu hareket halinde 

Sieilyada Almanya 

Yukarıda. bah!ettiğimiz çıkıntı ber
taraf edilirse, cephe 30 kilometre da
ha daralacak ve Timoriçadan Berata 
iloğru ilerleyen kuvvetleri buradan a-

-ı>e.amı 3 noi aaldfede--

Dün akıam aaat yirmide Vekil ıeref ine Deniz l'azinoaunda bir ziyafet 
verilmittir. • 

Vekil, liman itletme müdürlüğü fle liman riyaaetini, liman reialiiini, 
denizyolları müdürlüğü binaamı ve muhtelif teajaatını, teraaneyi cöre
cek, yarın aabah Kuıadan kazaaı dahilinde çamlık tüneline ciderek ta
miratı ve aon vaziyeti tetkik edecek, Aydına geçecek ve aece sene tehre 
dönecekt/r. 

TütÜiı piyasası • • 
vazıyetı 

4 üncü nevi tütün bile 40 kuruştan 
aşağıya satılmıyacahtır. 

Manisa valisinin çok yerinde bir hareketi ve müs
tahsile tavsiyesi - müstahsil, kat'iyen endişe 

··i!~1:!:.':7:.:::::: Deniz ve hava Nihayet ltalyaya 
t::.:t d'W, fa)'ia ~ldu~nU Ye bu İtİ· harbı• nasıl oldu?. 

etmemeli, sabırlı olmalıdır. 
Tütün piyasasında satışlar devam- mizin telaşa düşmemesini bilhassa t.av-ı nazarı itibare almış ve fü~tl~rin m~

dadır. Bazı şkayetler tetkik edilmek- siye etmektedirler. Ticaret Vekil-etin- ~~l h~d~en aşağı .fnmemesını temın 
tedir. Ticaret Vekaleti merkez tutfin den mıntaka ticaret rnildilrlüğüne ge-1 ıçın .tutü!1 alan rnılli. müesseselere sı-

...... ~~ bar ihtayatla kartılan- yardımda bil f . B F "k · s .. .. . 1 b" tebl'Y tak d h'l" d k' bü kı dırclctıfler vermiştır. Yalnız okuyu
rosu şe ı . J rı oyer de tutun pı. en ır ıg, mm a a ı ın e ı - cularınızın, bilhassa tütün eken rnUs-teriz H .ıttltt.ııl Mbrlatmak ia-

• 1•• arp •amanlannda bu silai t•· • 
!:.erle k::eretl'~d ortd•.ya atılar. Hadi- Bır muhabir anlatıyor: 

.ıasasını ve fiaUe.rin .t.emevvüçlerini tün vilayetlereı ticaret odalarına ta- tahsillerimizin bu işte acele etmeme
Sicilya harbi neticesi tetkike başlamıştır. Vaziyeti, munta- mim edilmiş, müstahsilin haberdar e- leri ve bir iki gUn daha sabırlı ve her 

k bil h L YYU e mceye kadar bu 
f adil •uerlere fazla bir kıymet at 
e ınenaelitlir. • 

n Naa.mafi~ •ıra.aı selmitken ltalya. 
tı~-~Ü!lfend bir aulh akdebneai ih-
~lmı tetkik etmek f aideden hali 
•aııaaa aerektir 

Filhakika J'.;.ID eier ltalyanın 
•linferid bir aulh tetebbüaünd b 
hınına il& • e u-

•- ea • za ederee bu tetebbüaU 
~Kanda iami seçen Sinyor Grandi-td Yd•Pma8J hüyUk bir ihtimal dahi-
~ • ir. CRndi timdiki ltalya harj. 
;-:r~ !'•zıp kont Ciyanodan evvel 
.. ~1Ye ~•_ın1 bulunuyordu. Bu zat 
11tek ~n i" nıiltere ile iyi ceçin
la&t1· ara tandır, eaa1en Muaaolini 
d·-~dtın ve bir dereceye kadar da 

- ınan tea · il laıınata kara ırı • .A~manyaya yak. 
nazır '-'alana: Grdıtı: za~~ henüz 
etmek İaleclij" randa, tefının takip 
ya•ti kendiı • b'! yenj aı-
••f ık •Öftned: ~çtibaclına mu-
etmit •e biraa i• ıçın iıtif a 

f • eonra da Lo d ae aretıne tayin edil • . n ra 
Londrada bulundtatu :::~ · Grandi 
leketinin lnsiltere :ı 

1 
etçe mem-

L_ 1 • • • 1 e o an mün uet erını tanzıme çallf aae-
ceatilmen itilaf mı ~e ı.'i:.1'• •n-ela 
da Akdeniz itillfnameain _:-kd aonra 
ie muvaffak olmaıtu. A~~. ~lıne: 
~ladıktaa lair mUddet aonra G •rbı 
d· l.endndan ıeri çaiırıhnıt •e ':e~ 
~ ~ra adliye nezaretin aetiıiı 
mıttır. Elye.._ ba mnkide bulu -
lllaktachr c·· ··1ü ,_. s· n -ti· • ~ yor aı ınyor Gran-

1 tnemleket•de cari olan rejim· 
~~•de ettifi niabette ıah1en b~n •·,...t tema'I d b r .... 1"a • ı e en ir devlet adamı. 
.ı .. ; Şa h7Uet de lnsiliz doatluiu • 
nıa · laUaf~ fil.hakika yarın halya. 
keJ'fi?et' bır ••lh akdetmesi 
Grandi•İa in tahakkuk ederee buna 
olraaaınclaa d:-hk ••1.~hu.d da vaaıta 
maz. a tabıı bır feY ola -

Ancak biae ö 1 . 
.udlukda yidij/.: ıelıy?" ki Ama· 
timali Afrikada u:::~~: dfrbelere, 
IU.Wyetlere rainıen ttaly: ır hm-:~
iılünf e":d bir sulh tetehbüaünd eı:_uz 

1_ b' d e DU• 
l•nacaa I ı1r ereb~·r~1 selnıenıiftir. 
Burada ta ya ta ın ıf~ onun buaün
ldl llyii1el-amma>:e . al mümeaaili 
Mueaoliniyi kaadettıiımiz:i bilhaaaa 
ifade etmer,., Meml~ketinde bir 
rejim kurmut ve onu yırmi, küaur ae
neden beri muvaffakıyetle ıdame et • 
"'İt olan bu zat henüz büyük bir nü
fuza malik bulunmaktadır. Bu nü -
flızun iyiden iyiye sarıılmaaı içi~ hi~ 
olınazaa Ama.udlujun v,. ıımalı 
Afı,.kanın tamamiyle tlüımeaini bek-
1•1t1ek lazımdır. 
F' .Diier taraftan laıilterenin de bir 

•çiat rejimi ile münferid bir ıulh 
•keline •••af akat ecleceji çok fÜp • 

-Dnmm 4 .c1 1alüfecJ. -

zaman vekalete bildirecektir. dilmesi istenmiştir. işte müstahsilin lehine hareket eden, 
Piyasa açıldıktan sonra iki gün zar- 4y üncü nevi tüt~nün 40 kuruştan onu koruyan ~um~uriyet hükumetinin 

Ha k f f ilk göründüg" Ü gibi fında Ege bölgesinde 9,5 milyon kilo aşa~ satılmaı.?ası bıle. ~e~zuubahstır. k.arar!a:ını al~ka ıle ?eklemesi gerek-
rp ÇO çe ın geç ı. tütün satılmıştır. ~en sene piyasanın Manısa .. h~sus~ muh.abırımız, ba~ı ~er- tlr. Şı~aye!lerın gelmış. olduğu mınta-

Gökyüzü cehenneme düşman lehinde de- ilk iki gününde satılan tütün miktarı lerde tutun fıatlerı hakkındakı şıka- kaya şımclı hareket edıyorum. Orada 
• 6 milyon kilo idi. < yetler münasebetiyle Manisa valisi B. sebeplerini anyarak icap eden tedbir-

benzıyordu. ğildir Dün akşama kadar satılan tütün Faik !ürel jl.e görü~~~ştür. Bu ~~G~- ıe.~i ~hem~n ~lacağım. Ço~ hass:ı~ olan 
Londra 16 (AA ) S .. 1 . Lo d A ) T . miktarı ise on bir milyon kiloya vak- sa daır Manısa valısının rnuhabırmıı- hukumetın ıcraatına, rnilstabsılın he-

rında Al~an hav~ k -tleıc.ı ~a tva- ~ ~a, .. 16k .. <Ab. · a'kal ~y:;ııs ga- !aşmıştır · ze yaptığı ve telefonla bize bildirdiği yecansız intizarda bulunması, kısa bir 
ruzuna ug~ rıyan İngı'ulıyvef'l ~ının aar- lzetes~ ugu~ u aşm . esın e şun- Y.erli Ürünler şirketi 2 mil~·on Tu·· ı·k beyanatı aşağıya yazıyoruz: müddet daha sabır ve tevekkülle bekle-

z ı osuna men- arı )azıyor. . .. . . . J , T'T' t 1 h kk d b . . k d. f t' "kt d d 
s~p İllustriout tayyare gemisindeki Sicilya kanalında cer.eyan eden de- tütu~ lı~111ted ~ırketi. bu mi.ktara ya- ·· teh u .un dsa ı~ a~:ı ~ d ı~.~ ilk ~~ı m~,ıal. e~~h'!l1en ~ ıKı ~~sın an t~ 
Royter muhabiri bildiriyor: niz muharebesi Alman kuvvetlerinin k.ın. ınhısarlar ıdaresı 500 hın kib tü- ~u ~stı~ e en ive uz~~n ~d 1:Y . b.r k 1 ı, h ı~~ 'e . ı:ı: agaç mm a 

clllustriout Sicilyıa boğazında tam ltal ·a ·a filen 'ardımını östermi tir. tün almışlardır. Diğer miktarı da A- ası:ıasıye e ça -~şma . o ugum ~ a arın~ are e etmış_tir. . 
yedi saat Alman bo b d J Y Y . g ş merikan tütün kum an aları il r nevı şahsına munhasır ış hakkındakı Manısa. 16 (Hususı) - Manısa 
reler· . .. m ar ıman tayya- Bu kanaldan geçen gemıler, yakın mey- v . .. .. . P Y e yer 1 yazılarınızı <>kudum Bu hususta ilk merkezi ve köylerinde tütün piyasası 
k ının hucumlarına muvaffakıyetle danları kendilerine üs ittihaz eden tay e ecnebı tutun fırmaları almışlardır. d k'k d be · :t ld ~ k"l t 80 k t ı t n· .. d 200 
arşı koydu~tan sonra bir limana var- yarelerin bu derece muannidane hticu: \iyasa.da şimdi en mühim mesel-e, ilk 1 alı ·atesın atan. rı yaı .. ko kugut·cave tave = b. ku;luştaüntüaçısmtışl ır.t ırMguünb ~ ata 

mıştır. Gemıde muhar be · . 1 . .. • . y fıatlerı düşürmemek ve tutmaktır ere mas yım. u se ı re , e ın ı o n .,a ı mış ır aye 
riilmektOOir İngiliz ~·ı ~ın ı:.a erı go- drnuna.ttaşlımdı1ye ka?ar • ugram~m1şlar .. Maamafih ilk günlerde en iyi kalit~ kaleti, vilayetin rnütalealarını hemen inhisarlar idaresi de iştirak etmiştir. 
u-radı - ı · . ı OtiU arruza ır. yan ar, azımkarane bır taar- t'" :. . . . 

g g z~man hı~ va~u: . kafilesine ruzda bulunabilmek için Almanları utunler, old~k~ ıyı .. fı~tle.~le sa.tın ~-
refak~t edı~ordu. Iwvela ık ı torpil tav beklemişlerdir Maamafih bahriye ne- lınmıştır. İkıncı ve uçuncu nevı tü
yaresı ~~pıl hücumu yapmışlar, bu~- zareti, hiç bir. şeyi gizlemeğe kalkma- t~n~~re . verilen fiat, nisbeten çok nz 
lar gemının ar~asından geçmiştir. Bun mıstır Blanço tetkik edilirse hiç de g.örulmüş ve pek haklı olarak müstah-
dan s~nra yedı Alman ~ay~·aresi yak- düŞman lehine değildir. ' ııılin şikay~tini davet .. etmiş.ti.r. 
laşm.ag~ ~aşlam:ş ve g?kyilz~ İngiliz 1 - Göz önünde bulunan bu yoldan Fakat hü.k~met, mustahsı~ı koruyu-
gemılerının a~t~gı baraJ ateşı ile bir altı aydan beri nakliyat yapılmakta- c~ h~r tedbırı almaktadır. Tıcaret Ve
cchc~n.~~. h~lını almıştır. . . dır ve böyle bir hücuma ilk defa maruz kaletı~ yerli ~rünl~r, !'ürk tütün linıi-
. Gurultu cıdden ~or~~nç ıdı. İlk tay- kalınmıştır. ted şırketle~ı~!e ınhısarlar idaresine 

Ya
1
• re b~ cehen?emın ı~ınd:_n .~eçe~ek 2 _ Harp gemilerimiz vazifelerini ~a~a ~azla. n:ıubayaat yapmaları için 

P ke ?ucumu yapmış 'e h~ş Y uz kılo- ınu,·affakıvetle yapmışlardır. Kafileve mı~ 'errnıştır. 
~~k 1>~.r ~omba atmıştı:: Bomba açığa dahil vapu'rıardan hiç biri hasara u'ğ- tu J.'ıatler mutlaka müsaid seviyede tu-

şmuştur. Bu sırada fo bombardıman ramadan zararsızca hedefe muvasalat lacaktır Alikadarlar, müstahsilleri-
-Devamı 3 ncü •hifede- -Dovaını 3 ocü aahifede-- ---

Arnavudlukta 
~~~-----~~~- "' ... 

isyan gittikçe 
büyüyor • 

Italyanlar Arnavud ta
burlarını tamamen 

Yunanhlar 
Yeni muvaffa
kıyetler kazandı 
Tepeler, ganimetler ve 

esirler aldılar. 
Atina, 16 (A.A.) - 81 numaralı 

terhis ettiler. Yunan resmi tebliği: 

iŞARETLER: 

Devlet müdahalesi 
Bir çok itlerde, devletı'.n müdaha· 

leai, birinci plana airdi. Türkiye, 
kendi bünye zaruretlerinden çok 
Önce, kendi umumi efkarı ile tama
ınen devletçidir. Bu memlekette 
halk, her ,eyi devletten bekler. 
Devlet hakkında, halk ıu tabiri 
kullanır: 

«Devlet Baba» 
Manastır 16 (AA .. c Muvaffakıyetli mevzii çarpışmalar 

Arnavudluk 'h d · .) - Royterin olmuş ve bir miktar esirle bir çok harp Batı aıkııınca, hemen devlet ka-

Buaün bir çoiu lncilizlerin eline seçen ltalyan topları. 

Tobruka taarruz 
dan evvel 

ınanız tauuareıarı 

habir" b'ld' . u udundaki hususi mu- malzemesi ve bu arada dört top alın- pıaına kotar. Mektebini, yolunu, 
•
1 1 ırıyor: mışt·r.> timendiferini, vapurunu, piyaaa••- Keşif kollarının faaliyeti 

Almanya Üzerinde misli 
görülmemiş şiddetli 

akınlar yaph y cŞımııl bölgesinde dün bütün gün Atina, 16 (A.A.) - Yunan emni- nın rlatikrar •e doirulufunu, malının la l• 
agır topçu ateşi devam etmişse de b .1 yet nezareti tarafından neşredilen bir •atılmasını, kooperatifler kurulma- zım ge ıyor. 
hassa Yunan topçusunu '. . • 

1
: tebliğe göre, dünkü gün memleket da- h h · ı k v·ıh 1 

olmuştur. İngiliz Ve y n ateşı şıddetlı hilin<le sükun ile geçmiştir. aını, er ıeyini er ,eyinı, mut a a 1 e mshafen 
ri Elbasan ve Lin 'etr~~an t~y;t'ar·~lc- Atina, 16 (A.A.) - Salfihiyettar devletin yapmasını, devletin kur - Bardigantn kısa zaman-
nıevzilerini bombardıma;dakı. ıta~y~n hükun:et mümessilinin beyanatına gö- ınaaını, devletin tahakkuk ettirme- J A 
İtalyanlar tarafından k etı:;ışl.eı~ır. r e, l'Ogukların ve kar fırtınalarının aini ister. Çünkii en büyük kuvvet da sukuta neuen ğır bombalarla bom-
son iki Arnavud taburu ~~at a. edıl~n dev<m11n:ı. rağmen Yunanlılar mevzii devlettir. Çünkü devletin önderH- vukubu/du? bardıman edilmiııı:tir 
ıniştir. Zira İtalvanlar ·t ~rhıs edıl- muhnr{)beler esnasında bir çok muvaf- ğinde selamet vardır. Çünkü ferd- r 
güvenrnemektedi;ler. aı 1 bunlara fakıyetler kazanmışlar Ye y:miden üç Londra, 16 (A.A.) - Röyter aja!l- Londra, 16 (A.A.) _ SalAhiyettu 

Arnavudlar husumetle . . . . top zapt.etmişlerdir. Dün ·abah cepbc· lerin açamıyacaiı kapıları devlet sı.n!n Tobruk önündeki muhabiri bıl- '?lehafildıen bildirildiğine göre, lngi .. 
açığa vuruyorlar İtal ~ını gıttı~ç~ nin merkez kısmında Yunan kıtuI:ırı pençeai açar. Halbuki harp ve buh- dırıyo~: . . A hz bombardıman tayyareleri Vilhelm~ 
mesai eden yega~e A-!n~~.~~~a te~r~k~ bir b~skın ya~ar~k tah.kim edilmiş bir ran sibi ahvalde, devletin rolü . Keşı.t .kollan faalıyetlerı, resmı te~- haf ene muvaffakıyetli bir hücum yap
muntazam çetelerdir. fsya ~r ~~~ ~· teı>eyJ ,ele g~çırmışler<lır. Burada bir büabütün Eazla olur. Nitekim, tim- lığler ıçın enteresan mal.u~at vermı- rnışlardır. Bu hücum esnasında fngiliz 
nin başlıca merkezi Ber t ~l Ear1e. etı- çok mıtralyoz, havan topları, mühim-ıc1ı· b" d d • t L d b d Y. o.r. Fakat bu hareket, bü.yuk taarruz tayyareleri mezkur limana yaptıkları 

a ı e basan mat Ve!'lair harp malze . •Yr ! ıs e e vazıye uu ur ve un a ]Az d BU tik hü k lk 
arabsındda~ır. F~lt i!yan o!malt v" cc- 1unmuŞtur. İtalyan mtl:bi~g ;;:;;u';;. iaalaet oldut ... a biç ttiphe yoktur. ıçın ım ır. Y • ~u~a a - 39 hücumdan çok daha kuvvetli, eedid 
nu a ogru ienış emektedır. ları tardedilmektedı'r, ** madan evvel burada da bı~ ıntızar dev- ve ağır darbeler indirmişlerdir. Aske-

-Devamı 3 ncii •hilede- -DeYamı 3 ncG aalıife4e-



SAHiFE ( 2 ) (Al'tAD61.:U) 17 İkincıikanun 1941 CUMA 

Dünkü hadise
lerin hülasası 

lzmir viliyeti de 7 at- Mahkemelerde I J. 
• t h~ "1 A'" Bir cinayet da~ -!1'•sa ~abe~~!} 

-
~ngiltere Tütün satışları 

ve vatandaş 
akhselimi 

ık vergı .. a. ~ııtal_~o k a 1 * htanbulda, belediye kararıııJ 
vası ar r uygun satış yapmıyan bazı kasaplııf 

Amerikadan ne 
aldı, ne alacak? 

.. cczalandırılmı~tır. Maamafih, ka~ııP' 

Geçen seneye nazaran bir buçuk Odemiş cezaevi hldisesi ~~~~1 J!r~i:1t1 ~:~~;k::~g~~~t:ır:2~:: .1 1. d f 1 d h k d ı arlaştırılmıştır. Bütün gıda madde 
mı yon ıra an aza arttı. e mu a eme e !erinin fiat tcmev:rücü de tesbit ~.1 : 

nacaktır. Muhtekırler para ve sııt 
ORHAN RAHMİ GÖKÇE 

Türk köylüsünün ve Türk vatanda
A / man/ar ve Akdeniz şınm aklıselimini anıamıyanlar ve 

sezemiyenler, bu cemiyetin nasıl ol
mücadefesi - Almanya gunlaşhğını tam bir ihata ile kavra-

maktan daima uzak kalmışlardır. 
ve Balkanlar - Ame:ri- Bu aklıselim, bizim kolayca ge -

k C:-. l lişmem' zde, sürat)e ve selametle me
a - r ransa ve spanya safeler katetmekliğimizde büyük bir 

RADYO GAZETESİ.. TDEN: paya, bir iftihar payına sahiptir. Bu 
Ruzveltin İngiltereye yardım proje- ak.Iı&erı·m, evvelki gün, Kırkağaçta 

sini tetkike memur komisyon, bugün tütün fi.atlerinde ihdas edilen gayri 
hariciye ve maliye nazırlarını dinle- tal:mik içinde tekrar kendisini gös
miştir. Yarın adliye ve bahriye nazır- terdi ve bize şöyle dedi: 
!arını clinliyıecektir. Hariciye ,nazırı, «Yaptığımız idhalat ve dahili istih
lnyihayı şiddetle ınüdaf aa etmiş, mih- in kin üzerinde bir devlet kontrolü 
vercilerin :reni nizam dedikleri niza- vardır. Muhtekirlerin yakasında dai
mın ha1dkatte bir çok milletleri, bir ma kanun ve hükumetin pençesini 
milletin tahakkümü altına almak \'e görüyoruz. Bundan maksad nedir? 
bunları isti.:>mat• ehm:!k olduğunu, A- Hiç şüphesiz mHli iktısadı koru -
merika emniyetinin İngiltereye bağlı mak •. 

Haziran 1940 dan birincikanun 
~onuna kadar yedi ay zarfında def
terdarlık te~kilfıtınm faaliyeti saye
~inda İzmir vilftyetiııde temin edilen 
varidat G,983,000 liraya baliğ olmuş
tur. Gecen .:ene ayni müddet zarfın -
daki varidat 5,100.000 lira idi. sabı
ka vergileri tah::ıilatmda da gec~en 
yılın yedi aylık devre::;ine nazaran 
102.000 lira fazlalık vardır. 

l\fohtclif vergileıin 7 aylık devre
ye nazaran tahsilat miktarları şöy -
lcdir: 

Bu senen!n yedi ayında kazanç 
\•ergü:inden 2,097,000 lira, muamele 
vergisinden 1,236,000 lira, istihlfı..k 
rc8minden 636,000 lid. hayvanlar 
Yergi::;inden 288,000 lira, damga res
minrlen 335,000 lira, veraset vergi -

Bağlar 

sinden 8100 lira, buğdayı koruma 
vergi~inden 518,000 lira, av vergile
rin den 17700 lira, harçlar varidatın
dan 175000 lira, para cezalarından 
4000 lira, emlak satışı ve icarından 
49000 lira, diğer varidattan 
1,616,000 lira tahsilat olmuştur. 

Geçeı1 sene ayni müddet zarfında 
tahi'iJ ,edilen diğer varidat da şu 

mikt::ırlardadır : 
Kazanç 1,223,000 lira, istihlak 

:399,000 lira, hayvanlar vergısı 
280,000, damga resmi 288,000, vera-
set vergisi 5600, buğdayı koruma 
veı gisi 443000, av vergileri 17900, 
hurçlar varidatı 138,000, para ceza
ları 3000, emHik satış ve icar bedeli 
87000, diğer varidat 1,470,000 lira. 

lzmirde 

Tepecikte Kuruçay mahallesinde o
turan Mahmurlu, aralannda cereyan 
ecfon bir kız alm:ı meselesinden taban
ca kurşuniyle öldürmekle suçlu ve mev
kuf Acem Ali Okan ile bu katle yıır
dımdan suçlu ve gayri mevkuf Nane 
ve Gökçe Velinin ağırceza mahkeme
sindeki muhakemeleri sona ermiştir. 

Maznunlardan Acem Ali 12 senr 
müddetle ağır hapse v.e müebbeclcn 
amme hizmetlerinden memnuiyetine, 
c.liğcr suçlulardan Gökç.e Veli v.c Na:ı.: 
de 19 zar gün hap!'!e mahkum edilmiş
lerdir. 

• • * * Bir hakaret suçundan dolayı 
m:ıhkemeyıe sevkedilen Yanyalı Selim 
Eğriçam da ayni mahkemede bir sene 
hapse ve 6 uy emniyeti umumiye neza_ 
reti altında bulunmağa mahkum ~dil
miştir. 

gün cezasından başka ticari faaH.~·et· 
ten de menedileceklerdir. 1stanbuld! 
peynir mesele;:i henüz karara bıtf 
!anmamıştır. Jl * İstanbulda Sultan Ahmedde · 
ya namında bir manifaturacı ihtikM' 
dan tevkif edilmiştir. * Çursamba günü İstanbul liJtl~: 
nından 916 bin liralık ihracat yaP!1• mıştır. Bunun 770 bin liralığı, !nB'1 

tereve tütün ihracatıdır. 
*Dahiliye Vekaletinin bir l~1yil'ı~ 

:>ına göre, polis mektebine nan1ı~ 
olarak alınan memurlara ayda 5 
ra değil (2000) kuruş üzerinden t:ııt1 
maaş Yerilecektir. * İ tanbulda talebenin mektef 
haricindeki hayatının kontroliind~ 
iyi neticeler alınmış. 97 talebe ceı. 
landırılmıştır. Murakabe şiddetJel1 

dirilec ::?ktir. 
* * htanbulda da kuru kahve s:ıt~ 

buı"unduğunu ve binaenaleyh lt'anmı U'ı.- Fakat bu koruma, yalnız idhalat 
yihasının kabulüne taraftar olduğtı!lll ve istihlak eşyasının normal fiatlere 
söylemi~tir. Beyanat, büyük tesir yap- tabj tııtulmasmdan ibaret kalamaz. 

Ne suı·etJe korunacak? Ödemiş cezaevinde*ki hadise: larında sıkıntı vardır. Bazı kuru kil~ 
Ne kadar radyo var? ödemiş ceza.evinde mahkum butmı- veciıer dükkanlarını kapamışıard~ 

dukları sırada İzzet adında bir şahsı Digerh ri, mü'şterıi.lerine (250) ş 
öldürmeğe te~bbüs etmekle maznm1 gram kahve vermektedirler. Şehitd~ 
Altındiş Mustafa, Ali :\fostan Teneke ~tok oiduğu kanaatiyle gümrükte 
V'J F.ethi Öçal ve vazifesini ihmalden 700 çuval henüz pi•yasaya çıkarılrt1 
maznun Ödemiş cezaevi müdürü Ba) mıştır. ~ 
Refet Başoğlu haklarındaki duruşma: * Bugünlerde lstanbulda pasif 
tlün de şehrimiz ağırceza mahkernesiq- runma tecrübeleri yapılacaktır. 

mıştır. Çünkü hariciye nazırı Kordcl tütün de bizim iktısadi bünyemizin İlkb~ harda bağ mıntakalarıncla bağ- ,İzmir ile Karşıyaka, Buca ve Bor
Hul, Amcrikacla mutedil fikirleri iın dayandığı bir sermaye, bir servet ve larrn kırağı ve donlardan zarar göı·me- nova nahiyelerine!{) halk elinde işler 
tanınmış bir diplomattır. kıymettir. Binaenaleyh, onu da, ge- meleri için 23 yerde rasad istasyonla- halde 5500 radyo vardır. Posta ve tel-

1\Ialiye nazırı da layihanın mali cep- ne m:m iktısadı korumayı ihdas eden rı açılması mu afık görülmüştür. Bu graf mıntaka müdürlüğü, bunun için 
hele.r:'ııi izah etmiştir. ::.\falum olduğa ruh ve maksadın çerçivesi içinde, şu i, tao:;yonla.r nııntakalarındaki bağcı la- bir istatistik hazırlamıştır. 
veçhilc, İngilizlerin mübayeatı arttır- veya bu şekilde düşürülmekten, is - ra. ert..,..:~ s:ı?~h don ve kı.rağı o~up 
mak için dolar elde etmcleı inin imkan- tismar ediJmekten, ticaret oyunların- olmıyacagını ılan edeceklerdn:. :Bagcı
sızlığı, bu kanunun çıkarılmasına am'.l dan kurtarmak lazımdır.» l:ır da saman, katran ve ot gıbı fazh 
olmuştur. İngilterenin şimali Ame.r!- Vatandaş aklıseliminin bu kudret- duman çı~aran maddeler yak:ıcak, 
ka dışında beş milyar dolar alacakları \i mantığına hiç bir k;~msenin itirazı <lon ve kıragının zarar yapmasına m::ı
\'ardır. Fak'at şimdi bunun ne tahsıli. mevzuubahs olamaz. Tütünün ya- ni olmağa çalışacak ... ·J ... a;..rd;,;,iı;.;;.r •. -~~
ne de dolara tıhvili mümkündür. Hal- nında iizüm de vardır, incir de, pa-ı-RA~ ~v~-ı 

HAVA KURUMUNA 
TEBERRULAR 

de devam olunmuştur. * 1:- tanbnl belediyesi ve denizf0. 
Dünkü celsede maznunların sorgula. I~rı k 'H>peratifleri, gıda maddeler~ 

rına devam edilmiş v,e lüzum görülen nın perakend;:ı satı~Iarında 11uı1, 
noktaların tesbiti için bazı şahidlerir rolü o;ı, namak için umumi satış ~ 

Bayan Suada Zeki İrtem 22 ayar celbine karar veri1€rek muhakeme ta- ğazaları açmak için bazı teşebb11 " 
bileziğini. Karşıyaka - Meşrutiyet so- lik >{?dilmiştir. le:·de ]ıulunmuşlardır. r-
kağında 5 numaralı evde Neşet Yücel 1 ı * Vilayet umumi hıfzıssıhha nıe 
V<! eşi :Nihal Yü.cel nişan yüzüklerini, [[~ IA\ e::=ı 'C?3 ~ r' !isi, dün toplanmış. vilayetin u01ı.1~ 
Hava kurumu Izmir Şllbesi müdürü C:.: ~ U ~) ~ sağlık i~leri üzerinde müzakere 
Şevki Demir ni~an yüzüğünü h~:va kn- __________ ...,____ bulunnıuştur. ı 

buki İngiltere, Fransanın mağlUbiy-e- muk d~ .ve~ir ihraç ~a~sulle;i de. lb:::U ~ 
tinden sonra mübayeatını çok arttır- Bu ıkmcı kısım'- hızım tıcaret 
mıştır. Ağustosta Amerikaya yapı!~ıı muvazenemizde döviz kaynağımız- -
sipariş 125 milyon dolarlıktı. Bu ra- dır.Mc:nleket varidatının mühim bir BUGÜNKÜ PROGRAM 
kam Mayıstaki siparişin 2,5 mislidir. kısmı buna dayanıyor. Büyük bir va- 8,00 pr_ogrnm, 8.0:3 ajans haberleri, 
Ayni zamanda İngiltere imparatorlu- tanda~ kütlesinin İşj budur, geçimi 8.18 müzik: Hafif program (p!.}, 
ğuna dahil memleketlerin İngiltercye bunda\1dır. 8,45/ !J.00 ev kadını _ yemek listesi, 
svvkettikleri iptidai maddeler ve ma- Fakat köylü vatandaş, müsterih 12,80 JJJ·ogram, 12,33 müzik: Şarl•ılar, 

rumuna teberrü etmişl'8rdir. ÜZÜMı * Matbuat umum müdürlüğü b,
1 K. S. K. ~ müşavi ri B. Bürhan Belge Mani::~1 

kineler aksamı da Amerikadan tedarik olsun: 12,50 ajans haberleri, 13,05 müzik: Tire kazasının Büvük Kemcrd~- 354 üzüm tarım 
edilm€ktedir. Onun büyük bi,- ı:sabetle ileri sür- Şarkılar programının de\'amı, 1:3,'20/ re köyünde sürek avı es~asında bir ka- 288 K. Taner 

Bu stır<:!tle Amerika ihracatının yüz- düğü l;u tez, hükumetin almış ve 14,00 müzik: Karısık program (pi.). za olmuştur. Köy halkının tertip ettıği 183 S. SüL~ymano. 
ele 75 i İngiltere imparatorluğuna ya- almakta olduğu tedbirler içinde esa- 18.00 program, 18,03 müzik: Rad~·o bir sürek esnasında bazı avcılarrn öııli- 183 M. Hayhan 
lHlmakt::ıdır. Ruzvelt daha İngiltereye sen yerle,miş ve rolünü oynamağa «S\ing» kuarteti (t. Özgür ve Ateş ne bir domuz çıkmıştır Avcılar bunu 92 M. Be~ikçi 
yardım kararını V€rmeden İngiltere- başlamıştır. Böcekleri). 18,80 müzik: Fasıl hey~t;, kovalaı·larken Hüseyin oğlu Mestan 81 A. R. üzümcü 
nin sipariş yekunu 2 milyar doları geç- Ozüm, incir, pamuk, palamut ve- rn.OO müzik: Peşr.ev ve saz semaieleri. Korkmaz. a.rağı bir çalıya takılarak 60 M. Ali kar 
mi~ti. Tahmine ~öre, önümüzdeki yaz- se.irenin ve nihayet bağ ve incir sa- 19,15 müzik: Yeni ~nrkılar, 19,:30 a- yere düşmüş, elinde taşıdığı tüf.ek ateş 27 H. Alyoti 
dnn itibaren alınacak mal, her ay 315 hiplerinin devlet murakabe5'nde teş- jans haberleri, rn.45 müzik: Yeni sal'- almış, çıkan mermi Ye !'açmalar, yakın 20 Nihat üzümcü 
milyon doları geçecclrtir. kilatlandll".ılmaları, piyasanın ıes\ir- kılar. 19.30 ajans hnbsrleri, 19,45 mi.i- <la }Julunan Halil oğlu Hasan Aslıını 18 S. Kohenka 

Yani şimali Amerika mamulatın!n !erden, gayri meşru hareketlerden zik: Su;ilmis .eı:;ki sarkılar, 20,15 r~ıd- sol baldırından ağır surette yara!a - 13 .iiro ve şü. 
yüzde 70 i İngiltgr€ imparatoluğuna vikayed, ihracatın devlet kontrolün- vo gazeteı:;i. 20,45 temsil, 21,30 konu$- mıştır. ---
te.':llim -edilecektir. Bu rakamlar, iki den geçmesi hep ayni endişeden doğ- ~a (İktısad !'aati), 21,45 müzik: Ra<l-j Hadise hakkında tahkikat yapılmak- 1319 
memleket iktısadi rabıtalarını ne ka- muş değildir! Amma, bu kısım henüz yo salcın orkestrası (Violonist Necip

1 
tadır. Yaralı hastah~.neye kaldırılmış- 209675 

dar kuvv.etlendiğini göstermektedir. iktısadı koruma kanununun cezai Aşkm idaresinde). 22,30 ajans haber-
1 
tır. 

Fakat her memleketin mübayea..,mııı hüküm ve müeyyidelerine henüz !·eri, 22.45 müzik: Radyo salon orJ{e".!·ı 2109!>4 
da tabii bir haddi vardır. Her mem- bağlanmamıştır. Olabilir. Fakat onu rası prDı:tramının devamı, 23.00 mu- No. 

Çuval AVDA. BtR HADİSE 
22 50 
20 50 
28 
17 
16 
24 
12 
30 
23 
22 
36 

Sinop mebusu BB. Mit~at Sükri.i JJ •• 

da ve Atıf Esenbel İstanbula gitf11 

33 !erdir. 
28 1 Kemalpaşa kazasında Aşağıkızıl• 
:n 50 köyünc1e Hüseyin oğlu Şükrü I{ıı~· 
17 avdan köyüne dönerken Eski kôP~ 
17 mevkihde ansızın yere cfüşmü~ 
27 ölmüştür. Muayenesinde kalb cııırfl 
rn sından öldüğü anlaşılmıştır. 
30 
27 
22 
36 

11 

INGILIZ TAYYAftESİ MI? 
Valans, 16 (A.A ) - Havas: 

1 
12 13 gecesi saat bir ile iki ar:t't 

da bü· tayyare şehre iki infilak \'e 
vangm bombası atmıştır. 1nsanc~ 
yiat yoktur. Hasar ela çok .ehemrrıı~ 
sizdir. D<>mbaların t-etkikinden uıJ~ 
bir ingiliz tayyare:;i olduğu zanı1 leket bunu evvela ihracatiyle ve fark telafi edecek çareler de bulunmuş- ıik: ~ans müziği (pl.), 23,25 23.~{0I ZAVALLI GENÇ 7 16 

oldug· u takdirde dig~ er bazı c:ekilleı-fo tur. nk n nı ve ı··ıpa111 cı 8 19 50 " varı ı . rogra ,.. < .,.. Bunda 20 .. 1 K t.. d öder. Fakat İngilterenin içinde bulun- Tütüne ge,ince; Türk müstahsili- · n gun evve aran ına a 9 23 50 x---
mek~dir. " 

duğu fe\'kalacle ahval, idhalatı 0 kn- nin yerden göğe kadar hakkı vardır. w---- İnönü caddesinde bir tramvaydan di.1- 10 29 1 1 ) E E 
dar arttırmıştır ki, bunların l>ec.lelle- Bu mah~u,I, yığınlarca vatanda§ın ş.erek başı taı;:n rastlıran ve baygın 11 Yok BOL VYA · NG LT R t 
rinin tabii yollarla ödenmesine imk~:n aylarca ve aylarca ovada, kırda gü- Fransız vapuru h~llde hastahaneye na~dedilen Ham~<l fNCIR: Lon~Y. 16 (A.A.) -~olivyadtı 
y-0ktur. İngiltere bu vaziyet karşısııı- neş ve topraklarla boğu§arak, uyku- oglu l\lu~tafa adındakı genç, aldıgı K. S. K.. S. lunan lngiliz hey'efi bir. haftadıı' 
da,.altın yatırmuk ve hariçteki serma- sun~an, .sıh~a!in~en feda ~derek ele Ablukayı aşabilecek mi?! Y.~:anın tesiriyle ha~tahanede ölmüş- Çuval rüRmelerine devam etniehledir. 13~ 
yesiııi göstermek cihetine de gitmiştir. geçırdıgı mıllı hır servettır. Toprak tuı. ya. antimo.n ve kalay mukabilind~, 
Fakat bu da. ·ifa}>ıet etmemektedir .. bir sermayedir. Tütünü yetişt!rmek Nevyork, 1.6 (A.A.) _Son te~eb~ü- 1 x 298 Serif Remzi 8 50 15 giliz idhalatının aı·ttırılması tetktl' 
Maliye nazırı komisyon muvacehesiu- için de ayrıca muazzam sermayeler sünde d~ ıngılı~ al.J,uka~ıııı yara~uy~ıı ı f-laf·f zelzeleler 214 fzzi ve A. F. 1

1
1
3 

~o0 1ı1 dilm~kt.:clir. İngiliz idllalatının ko111 
de muhakkaktır ki, bunları izah etmiş- dökülmektedir. Vatandaş enerjisi ve Fransız bandıralı i\.lenduza \Tapuı u 197 A. M. Ataman .., 13 50 jana tabi tutulması ve .bedelinin s 
tir. Filhakika. bu yeni yardım başlıya- 1 gayreti caba.. demirlemiş bulunduğu Porta D-ektze Dün Değirmendcre nahiyesinden ha- 47 Y. İ. Talat 7 50 11 lir.~ olarak ödenmesi istenmektedir 
cak olursa yegane harp kuvveti, Ami:!--1 Müstahsilden büyük bir kısmı, t~- lımanıııı terketmişlir. . J ber aldığımıza göm bu nahiyelle gece 42 .M. II. Nazlı 13 50 13 50 SS=--
rıkanın istihsal kabiliyeti olacaktır. tüncülüğü meslek ittihaz etıniştır. Bu gemide .Fransay

1
a ait. büyiiK h~-I v<ı gündüz hafif surette zelz~le dernm 26 S. Süleymano. 14 15 50 I 1 

.Me5ele haricıy€ komisyonunda bul Onunla geçiniyor. Devlete ve dıiğer mule vardır. Hepsi de işgal edi}menıış etmiştir. 20 H Levi 7 50 10 50 INGll TERE ORTA ELÇ S 
şekilde n~üzakere edilirken meclis dı-j teşekküllere karşı mü!'ellefiyc. tleri- kı""nl" aittir. Son haberlere göre, ~1.en.- 4 P . Paji mah. 7 50 7 :.;o 

b h uld l - il M "' • Londra, 16 (A.A.) ._ Kral, Katl şında. da proje aleyhdarlarının faaliye- nj u ma s en a acagı para e ye- duza vapuru sahili takiben şimal ı!5LI- tıı 
ti artmıştır. Gelen haberlere göre mu- rine getirecektir. Çoluk çocuğunu kametinde 'Uol almaktadır. ZABJTAD _4 848 Yekun fevkalacle konıis~rj Vang Belli or ·(: 

d .. .. k b l k · J 115864 ou··nki.i çi olarak Vaşington sefaretine nıe halifler şimdi diyorlar ki: bununla uıunece ' unun a 0 u - Buraya, ayni şirkete ait Kampe ~a- "'·-·-•;•-·-..;,;;.;.;.-;;-- etmiştir. Mumaileyh yeni vazife~ 
- Almanya, ilkbaharda İııgiltm·eye tacaktır. Binaenaleyh, tütün satı§ları purunun da gelmesi beklenmektedır.. Bu ne hal? Lord IIalifaksın Vasingtona mu\'' 

taarruz edec·aktir. .Bizim yardımımız üzerinde rikkatin, haaaasiyetin, müda · ··kı·· ı k B nez Ay · k v 116712 U. yekun . 
Bu gemı eşya yu u o ara oy . -ı Alsancakta Kuvveimilliye so agın- !atı ı·ıe başlı,·acaktır o vakte kadar yetişemiyeceğine göre, halenin her çetidi, her derecesi Y~- d l cektir B eminin de •n- ZAHiRE: ' J• • 

vardımdan bahsetmek abestı·r. rı'ndedir ve mahalline masruftur. Hız r.ez en ge c u vg ·· . cd-., da Ali oğl,u Feyzi Hasan kızı 14 ya- K s K. s. /' 
J • giliz abluka;,;ını yarmaga teşebbUS - · 1 • ' • •• • • • ı 

Gazeteler, bunu ileri sürenlerin Al- esasta, bu vatandaılarm da artık ceği sanılmaktadır. Ancak Menduzayı şı.nd~ Bahrıye a~ındalo kızı ennde ı. 30 ton arpa 7 7 '>5 T •• k k d JJ 
manlarclan ilham aldıklarını yazmak- kooperatifler ve bankalar etrafında, l)ekliyeceği söylenmektedir. kı gun alıkoydugundan tutulmuştur. 56 Ç. K. darı ~o 307 5o ur a ın 1/fl 
tadırlar. Gazeteler, bir kaçı müstesna, -tıpkı, üzüm ve incirde olduğu aıibi- Bıçak çekmiş: 235 Ç. susam 27 .., 
lngiltereye yardım taraftarıdırlar. l "eıkilaUanmasınm zaruri olduğuna d'l . . El . k' şi İkiçeşmelik caddesinde Balıkçı Mu 138· 15 BÇ. mercimek 7121 kızlarına 

kaniiz. Fakat o vakte kadar devle· zaman bahşe ı ml§tı:r. verır ı • . _ 1' . pamuk 60 
S icilya civarındaki har- tin, bu vatandatları ve bu milli ser- kayetlerde isabet .olsun, şahsilik bu- z,affer, sarhoş olarak._ H_ asan °. glu ---*~ 1 b . de' 

d 1 ti 1\I - d t ı a:mir yerli askerlik şu eam 
b - . ... h. f. veti mutlaka ve 1!1utl~.k~ koruması lunma. sın. O takdır e deve~. rıı~ .~- ehmcde bıçaR çektıgın en tu u - iSPANYADA iAŞE MESE'' ['.!Si ,; 
ın sıgası ma ıge l lazımdır. Maamafıh hükumet de bu ka elıni uzatacaktır. Mahsulurnu~un muştur. LI: '.Askeri hastahanelerde yard~ 

Alman tayvarekrinin İtalyada S!- vazifeyi yerine aıetirmeğe baılamış- değer kıymetini bulması, filhak~a! 1 B~cak taMyanlar: .:\Iadrid, 16 (A.A.) _ Hariciye na- hemşire kursunun üçüncü de -
cilyadan harekete geçmesi her taı'.att~.I tır. Müstahsil, bu sahada hükiıme - milli iktısadı korumak bahsinde ızı ı G. - .1 "' dd . d Kadir og· l u zırı Seran o Sun erin Bar.':lelonda söy- başlıyacağından yurd müdafaa• 
buyük bir alaka uyan<lırmıştır. Al- tıne ıtuna etme ı ır. azıye mey- ne a ar ı en r. ~l ~ M.. . b ·,. ıgı nutu tan sonra, e me \ i\'esıkn.- da çok üyü ehemmiyeti haı' 

1 
. . . d l 'd' V . t k d t'tiz' l dirse yeridi 1 :razı er ca e.sın e 1 a·v. k k l . b k • "' 

manların burada faaliyete başlanıa::ı, dandadır. Şikayet hakkı, halka her ORHAN RAHMl GÖKÇ~ •. ehmed, ~1usa og-lu ~mı~~i~i~ı~n: sı ve tahdidatı üzerinde değişikli~lcr lan yardımcı henı~~elik va.ı:#ı 
Akdeniz harbine yeni ve ehemmiyet!! . . . . h . t- cı 'kordonda Ahmed oglu J apılacaktır. Nazır bu n utkuncla, rnşc k .. .

1 
. 

8 lıir un::iur daha ihivc etmiştir. Malum 
1 de nılifjküldür._ Burada he~üz Yunan-' esrar€ngız mahıyet:nı m~. afaza kct:n_I zcricrinde bil'er bıçak bulunmuş, mes.elesinde görülen sıkıntıdan ehem-, yapma uzere as~ v_e necıp ~ d 

olduğu \'eçhile burası italyanın müca- lılara g~çmen:ıış yerlerdekı Arnavud- n:e~t...e ~e~·d~.vamdn_. _Ye~gandınurv gi zabıtaca alınmıştır. miyetle bahsetmiştir. Yeni plina gô- la!'muzm kayıtları ıcra edıt~ 
dele sahneı:;i idi İtalya gemi ve tavp- laı· da bırer bıı·.er ayaklanrnaktadırlar. dısını Vışı hukuınetının bır m __ em c· K k r.e başka seylerden ayni gıdayı abbi- üzeı:e hmir a!lker!Jk şubesine ' 

.. · · • 1t l ·· l bu yüzden Arnavud a ·kerle bi göstermekte olmasına ragrrıen e- aınyon azası: ı 'ı · k.,. k ·k ik hd'd i releri, ıngiliz tayyare V€ donanması a ~an_ ar . ' .:> . , cl'kk +-- 1 ~ ·ıktır G· .1 • d<l .· i 11,1 h "ct og)-hı en erm ıe me vesı ası m1 tarı b ! r3c;ı.at!arı ili.n olunur, ./ 
.1 b .. d 1 d ff k 1 • ri terhı.:ı etm.ekt€dırler. zaırden ayrılmaması ı a~ a) · ,tzı eı ca esınr e ı~ e m..:: edilmekct,..dı'r rırsJii.-= _ 
ı e u muca e e e muva a o amayın- . r· k. F . . r t l · .A.lman M . · . .· k • "' · ' 
caAlma~~rilimıi~eni!di.~udaft~ ~imanya~spanya ~~Y~~~a:ş::a g::~~· petenin ;Ieuh~~ad. ~lareAsbınddelklıl ·aaıı~ı)ltoıı~~~~w~~•m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
Alman nuıuıunun tukvıyesıne yar~ı- ~._ . • . . ' - . . vaz _ 1' me og u u a ıa ç .... 
mıştır. Anlaşılıyor ki, italya, genişle- .Almanya, İspanyayı tekrar tazyike bıl~ ,şımalı Afrıkaya geçecegını . ı ak. bacağ·ınd.an yaralanmasına se - BU HAFTA TAYYARE S/NEMAS/ 
mek iç.in cleğil, kurtulmak için ona başlamıştır. FiJhakika hpanyanın ia- mışlcırdır beb~yet vermış ve tutulmuştur. 
muhtaçtır. Libyadaki hezimet, bütün şe vaziyeti son derece müşküldür. Du- Almanya ve Balkanlar Bır .kaza: . v 

İtalyan imparatorluğunu sarsmıştır. nuııla beraber bütün tazyiklere muka- . .. . , . Şe.hıdl.7r cadclesınde H~san. oglu 
Hnbeşistandaki byan genişlemiştir. vemet etmektedir. İspanya hariciye na- Bulgaristana gırdıgı meçhul kay- fabrıkator B. Mustafa, ehlıy~tı olmı-
Hartumdaki Haı>e~ imparatoru, Habc- z~rı, Amerika ~lçisine, Fr~nko~un k~t'i ııaklar tarafından haber ~er~len Al: yan Ö~er oğl~ 15 ya~ında M~stafa
şi.stan hud una kadar giderek bazı bıt~~~~l~ ~aı~rıı:ı. ~ozmamaga kaı ar man askerler} hakkın~a Y~nı ~nr habeı Y~ _makın~ teslı~ı ederek ~akıne ~a
Habeş şeflerıyle konuşup Hartuma dön veı dıgın.ı bildırmıştır. . . yoktur. :Malum oldugu '\ieçhıle •. bunu p,ıgını? duşmesıyle muhtelıf :yerlerın
~~ş, be;:ana.tında, Habaşistana girme~ . ~m~,rıka, İspanyanın bu vazıyetınde ..;~ra ile .i\Iosk?va, .sof?'~ ve Berlın t.~.~~ den·, ~gır. s~ır.:~'t.e yaralanma~na se: 
ı1çın vazıyetın olgunlaşmasını bekledı- te::ıır yapmaktadır. zıp etmışlerdır. Şımclılik mesele bu ş,_ bebı~ et '\ieıdıgmden hakkında tahkı-
ğini söyJ.emiştir. Am~rı"ka-F ransa kilde kalmıştır .. Fakat bazı ~aynaldar, kata başlanmıştır . 

Her halde müstakbel hadiselerin ..... !o\'vil kıyafettekı Alman s~bay1 ve ask0:r- --~:>---
İtalyan imparatorluğunu tasfiye ede- Amerika, Vişi Fransası nezdinde :_rinin m?t.eh~ssıs sıfatıyl: Bulgarıs- YENi • NEŞRiYAT 
ceği muhakkaktır. Böyle bir vaziyette de tesirini kullanarak müeessir ol- tana geldıklerınde ısrar gostermekte- ı 
İtalya, kendi kurtuluşunu Alman yar- maktadır. Yeni Amerika elçisi, Fran- <lirler. . ··-·---·---·-·-·· 

TELEFON: 3646 
DANIELLE DARR1EUKS - JEAN KIEPURA ve LlTCİEN BARRoVı'~ 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

İKİ GÖNÜL BİR OLUNCA 
Muhteşem ve mükemmel musikili, şarkılı filimde sevimlikleri, ne~ 

leri ve cazibeleriyle emsalsizdirler. MONTE KARLO'nun lük, haf~.,ı 
arasında çevı1ilen ve MONTE KARLO'nun gece hayatını, operıı• 

kazinosunu tasvir eden canlı ve cazibeli bir aşk macerası 
VE 

SOLGUN GÜL dımında görmektedir. Bu .sebepledir sayı Alman tazyiklerine karşı muka- Romanyada? gel€n haberler ıse l\Ia- Yeni Adam 
ki, İtalya dahilinde bazı zümreler İn- vemete teşvik etmektedir. Diğer taraf- caristan üzerınden Almanların ~Ot- , . .. . FRANSIZCA SÖZLÜ 
giltere He ayrıca bir sulh akdine mu- tan, Amerika elçiliği müsteşarı Cezai- manyaya asker sevkine deva~ ~tt!k- Yenı Ad~mın .~~leyma~. Nazıf mer- Gibi iki güzel filmi sayın müdavimlerine takdim eder • 
vafakat etsel.er bile muvaffak olamı- re giderek, general Veygandla konuş- !erini ve Rumen şimendiferlerı~ın ~'d huma tt:hsı.s .ett:~ı son nusha .~la her MATİNELER: 3 5,30 8,15 Cumartesi, pazar-günlerıi 
ı} acaklardır. muştur. yetmişinin bu nakliyata tahsıs e- zamankı gıbı gure1, .olgun :n;ıundere- ilave seansı. 

ltalyanın ~rnavudluktaki vaziyeti ~neral Vey~and - Vişi münasebatı dildi~ini bildir~ktedir. catla çıkmıştır. Tavsıye ederız. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



17 İking~kanun 1941 CUMA 

Sicilyada deniz ve hava k "" 
harbi nasıl oldu? As erı vaziyet 

(ANADOLU) 

Transatlantikte yeni 
bir hava servisi 

AL SANCAK 
lata:1yonu karşısında yeni açılan 

Ba" t f 1 · h.f d -Bao tar~fı 1 nci nahifede -- ., ara ı ncı ı.a ı e e -
tayyaresinin filo iizerine pike hücumu- lın:ıbilecek kuvvetlerle t?kviye imkam Ne;rork, ~6 ( :A.. •• A.) .-. Panamcr!
na geçtiklerini gördüm. İngil:z m·cı hasıyl olaca1ktır. ~u tak<lırde i.se Bera- k~n Everd~-~ırket1~nıntaRo~'.~r muhak~ıtayyarel · d d" b" h h b' tın unan ılar elıne geçmesi ıçin giri- rıne Yer ıgı ma uma gore, mez ur 
ne i er~ . e uşm.a~ı ı~. ava .ar ı- şilen harekat sürat kesbedecektir. şirket Ncvyork - Lizbon arasında ye
h cbar ıçm gemının guverte.sınden İtalyanlar, halen asıl müdafaa hat- ni bir transatlantik hava serYisi aç:ı-
~valandılar. Biraz sonra beş ytizliık larm<lan atılmış bulunduğundan, bu- cakhr. ş.;rket, seferler 1çin Amerikan 

hır bomba gemiye isabet etti. Ve in- günkü acilen kurulan hatlarda fazla havayolları iclareilinin müsaadesini bek 
filak şiddetli şarsmtı yaptı. Büyük bir bir mukavemet gö::;tcremiy~ceği söyle- lemek!e<lir. İlk. tecrü~ . s~yahatinin! 

EGE 
I-iususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 

Alman bon b d .. ~ . . d , nebilir. hususı surette ınşa cttırılmış Beyankı 
ı ar ıman ~)yaresı e ou , . . . Ki' t . · ·J • ı . hi arada tıı . . . I!.n şımaldekı cephe, en mühım hare- ıpa nyj ırcsı) e ycıpı ma.:ıı mu. ;e -

dan g u ktnou~uıı , dı;eı<lerı arasm- kat sahası olduğu halde atıldır. Hava- meldir. . 
M ~Çere denıze ~.U\ ~rl~ndı. ların müsaadesizliği, burada g-enis ha- Bu hat, Bermocla - Nevyork - Lız-

cla ş·~da~f·~· çok mud~ıştı .. Omuzum- r.akat imkanını verme,mektedir. "' boıı yolunun iki misli i::e de kış için cfa_ 
sars~ tıe ı ır dar?e hıssettı~. Bunun Cenup cephesinde Yunanlılar Lu- ha emin görülmektedir. 

n nın dehşetınden oldugunu an- k' d y t ' 
laclını Be · b 1 d y d 1 ıs ~.gmı cenuptan amamen kuşat- ------- ·------
lnr i 1 . nı u un ugum yer en adı- maktadırlar. Diğer bıraftan Yunan -
ma.nlae ~;~1~?asma s~kt~lar:. O~a .. du- kıtaları, Suphima vadi:dni takiben Av- Zayi 
duk. Her şt~. Hepımız oksuruyor- lonyaya yaklaşmaktadırlar. Halen Yu- • , . . 
Ta•. tnr,ıfı dumnn kaplamı~tı. nan ileri kıtaları, Avlonyaya 18 kilo- Mefsuh Uşak T. Z. T. A . .şırketın2 
ta~~a~rele:;_ ~~ur?ıa~~n uçuyor, top Vl:. metre mesafededirler. Yunan taarruzu. ait 50 lira kıymetli hisse senedimi ka.r
ları k e ;urulht~lerı ıle bomba tarr:ıka- Berat ve Avlonya<la biraz daha inkiı>af bettim. Bu parayı Sümerbanktan ala
l'(!ler 

0
°rk· u1ııç 1

1r hal alı.yordu. Tayya- ~derse - ki bugiin de inki:;;af ettiği bil- cağımdan mezkur :;enedin hükmü kal-
ac ara çaktan pık-e vapl''orı·ır d' ·ı· · · · ı y b'Jd' · ·· dı ki . . .. . ·. J ... : ırı ıyol' - 11 ıııcı ıtalyan ordusunun m:ıc ıgını ı ırıı ım. . 

Yor 8' ge1mmın guvert.esıne ınmek ıı>t:- bulunduğu mıntakadan çekilm"~İ Karşıyaka Kız Öğretmon Her şubeye aid hastalar kabul v~ mü

tehauısları tarafından tedavi edilir. anı ıyordu · k 1 ·· y t ı · Bize bed. · k ıcap edecektir. Bu ordu bovle bir Jrn- o ·u u ogre men ermden 
zama de ıyet adar uzun gelen bir rar almadığı takdirde ise v~ esir veya F.azilc E'fref Ba1tct?ı 
çıkın~ a~ulsonJ::ı.y toplar su~tu. Dışar imha olmağa mahkum bi~ hale dfi.ş\.!- llıft111 E51WiWi• ıwı m-
ve çelik un u~umuz ycrın borıılaı cektir. Bu \'aziyet ise. italyanl:mn Olivier ve şürekası 

I\1üessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 

gô .. dUk parç.alarıyle dolu olduğum: Arnavucllukta artık mukavemet gös-
' · Amırah ka tn k- .. .. d ' LiMiTED hasarı t"'sbit d k Il ~ <l.?prusun t.ermelerini hemen hemen imkansız ·--oıs TABiBi --11 hayatının en e er en goı· um. ~anr hale koyar. Ve Arııavudluk cephe~in- Vapur acentası 

nı geçircliğintz~.n 1 g~~en b~ş 1dakı'kası· deki muharebeler ele Yunan süngiisü- Cevat Dağlı Yangın söndü SO.} : \ , u ~.mbalar rıün zaferiyle sona ermiş olur. Atatürk cac!dHi Reea binası 
faar t rmc \ası aıarı guv ... rted Tel. 2443 

1 ıye te idi. ----==n=--_ 
b"t~adet odası da dahil olduğu hald< Tobruka faarrıızdan Londra ve Liverpol hatlan için 

Şaultulnd salonlar ve oda1arııı hepsi bo Piy&aaamın ihtiyacına aöre va-

Hastalarını her gün aabahtan 
akşama kadar ikinci beyler aoka
ğında 65 numaralı muayenehane -
aindf' k•bul t"deT. Telefon: 3055 ı ı \•"rnlıl l € "'•vel 1' purlarımız sefer yapacaklardır. 

• w a ' ara ayrı dı. Buralaı·<lt ~ v 
~?ralıların pansımanları, ilk teclavile- !""™ 

ı Yapılmağn başlandı. -Bn~ tarafı 1 nci :sRhifede - ı 

ı B~ birinci devre idi. Güverte temız- re~i .geçirilmesi ~arttır. Çünkii ~u: 
endı. ınuhımmat ve vn·ec.!k strkları t~r.:ısı 

Fakat si.ıkfınet kısa sürdü 11 diis ·cap etmektedir~ · 1 
man tayyaresi gemimizı·n ·to in. " Tohruk, Hardiya ı.;föi iyi tcıhkim e
'"-'kr h k p,ıuıı d'l · l' d' ı~y 1 d" · · ~ .ar are ete getirdi Ve ge . ; ı mış )ır yer ır. •,ger ıar ıya ıyı 

~enı darbeler .indi. Fakat bu def~~~~ u~kerler tarafmdan m~dn f ~~~ e~i!w~;-
~m yalnız bızim gemiyi de'"} b'T' dı, muhnflara aylarca sure;,nlırdı. lta.-

fıloyıu istihdaf ediyordu gı ' u un vanlarm bıraktıklr rı istihl fımları gez-
Daha ilk anlarda düsn;anın lt • lim. Bir çok subaylar ba•·a bu isi ilı-

Y:ır:si düşurüldü. İkisi' de 'ae ~ ı .tnı.- camları italyanların 36 s~ atte terkct
rıldı. Bunu bir hücum daha ::ı~~ ıntt~- iğini hayretle söylcdilC>r. Filvn~i tnar-
1:ayyare gemimiz büyuk t hl'k ? e ı. rıız iyi hazırlanmıştı. Fak: t mudafaa
ç!rdi. Ya.kinine dOsen b ~ 1

1 
: er ~c· rıın ı)U kadar kı"la bir znmnnda kırılıp. 

Sırninde buyük rahne!" om ;1 a-k su 
1 

e. miidafilerin t~slim olma~ı ha~·rete s:.t
d.an içeri sular iri, .... r nç ı. .. ura a~- v:ımlır. Yn heyecandan ve.r·ı bılmcm"z
't~n gün d_vam .eft·-~ordu. _Hucum hü- likf<'n it:ılv:ınlar bu mliclafaa vasıta;:'
rı Çiınse Yemek u/gınd~nt.saGbahtan lk.>t!t: rınılan i.:tifaclc ;!dcmemis!"rdir. 
düŞma t . J ınomış ı. rup va · 1 --o-----
na te;bb~r;~ı~e1 . Yeni bir hava hücumu. 

S J. 
on al,arm b. li . 

rildi. Degt ' ız mana gır~rken ve-
tısının <ı~ıer~er, bir düşman deniz~' 
Latrım ınevcudıy tini haber verdiler. 
ha sars~fmb:iları atıldı. Cri!mi bir dn
hiç bir yadıd Fa1rnt tayyare gemimiz. 
na girdi. 

1 ıma nıuhtaç olmadan lim:ı-
Bir filoınuıun b' . 

rinj batırdık!"' , ır ıta!Jan destro,r.-?-
b arını da .. d" 
aşlar bas!amn 0 gor um. Harp 

biri bas taraf ;1~a ~ ~lestroyerlerclen 
Ve baş k ,, m ısabet almıştır. 
bütan sür~~~~d.ı~ alevler saçılarak 
Vigayı .kendi akı~·C:.mıştır. Arkaıfoşı 
Bu geminin ü .. tı.ne. terketmiştir. 
mukavemeti . ~~n ıngıliz siiahlarrna 
mukavemet ~~· a;,sız<lı. Maamafilı i~·j 
da bir gem· . ı. akat battı. Bu ara-

, kaydedildi. ımıze de hafif bir isab ... t 

Muhubir, Almaıı 
c~s t• tayyarecileriııin 

Abnanya nihayet ita/. 
yaya yardın:da 

-8~ t ' i· 1 nci S hıfec! -
dobilmişlerdir. 

3 - Bu hücum düşmana bahalıJn 
·nal olmuştur. 12 dü~man h yyare. i clii
.ürülmüş, bir düşman gemisi bn~ırıL 
•nış ve müter kıben tayyare hücumiyle 
Sicilyadakj Kat~lya hava meydanın ... 
Ja 9 Alman tnyyar"si tah:-ip cdilmi'S
tir. 

4 - Almanlnı ın İtalyan1arı kurtar
mnğa mll\'r.ffnk olmaları iç'n yakm üc:~ 
1..?nl.n kalkarak ~ al'<lımıııdan h~ışk.:ı 
·ltıhn pek çok ~eylcr.e ihtiyaç \'ardır. 

Doktor 

Behçet Uz 

EREGLİ HAVZASI IÖIÜRLERİ 
SATIŞ BIRL/GiNDEN: 

:~780 mım.ar~!lı kaııun!ı müsteniden neşredilen 2 12899 numaralı 
~~.ra~:ııamenın B s~yı.I:. kar~ı-.na göre te~ekkül eden Ereğli Havz~ı 
h.omurlcrj Satış Bırlıgı, ahıren mevkii rner'iy.ete konulan 3867 nu
maralı kunun ve 2 / 14547 ayılı kararname hükümlcıiniıı tatbiki ne
ticesi olarak 1 kanunu~ani 1941 tarihinden itibaren ta ;fiye haline 
konmuştur. 

~atış B_irl!ğiyle .~imdi~·e kadar akdedilmi~ olan mukavelelerin kö
mur tcslı,mı:1~ "!.~te.~llık. vecibeleri ve işbu vecibelerdtn doğacak 
hakları Ereglı Komurlerı İşletmegi taı afmdan kabul olunarak kö
mür teslir~ı~tı i:?}Ju mukaveleler hiikümlerine göre yupılacağından 
bu .h~ı . .;us ıçın ala~adarlarııı Ereğli Kömürleri İşletmesine ve tasfive 
tarıhıncleıı. cvvç~kı mu~!m:lelcr için dahi merkezi Zonguldakta ı;u
lunan, halı ta~ft~·:dE! Eregli Havzası Kömürleri Satış Birliğine mü
racaat etmeleri ılaıı olunur. 

E R E G L i K ö 1 ü e·L E R i 
iŞLETMESİNDEN: 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2 12899 11umarah 
karr.rnamen ·n :; sayılı kararma göre teşekkül eden Ereğli Havzası 
Kömüı !eri atı.ş Birliği. 3867 numaralı kanun ve 2/ 14547 sayılı 
karnrnanıenin tatbiki neticcı::i olarak l kanunsani 1941 tarihinden 
itibaren ta fi.ve haline konmuş olmasıııa binaen sözü geçen Birlik
le fasfive tarihine kadar akdedilmiş olan mukavelelerin kömur 
teslimi 'vecibeleri \'(! ışbu vecibelerden doğacak haklar !~!etmemiz 
ta: afından dl'vn;n ,.e naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1 ka
rıunıısaııi 1941 tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik ta
leblcr içiıı Zonguldakta Mahdud Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İş
letmesi )1üe,.sesesine müracaat .uilmesi ilan olunur. 

d . are ıni m~dh ve t kd' 
ır. n ır ctmekte-

o- Çocuk hastalıkları lzmir Defterdarhgından: 
lngiliz tayyareleri mütehassısı · .1uam2le vergisi kanununa 1.:k olan 3973 sayılı kanuıı 15-1-941 tari-
-Ba t Hastalarını 11,30 dan bire kadar hina., n~şredilmiştir. 

ri he 1 a.rafı l nci Sahifede-
bombdefdler, misli görillmemiş şiddetle Beyler sokağında Ahenk matbaası 1 - Hu kanunun birinci madd~i hükımine nazaran 3843 sayılı mua-

ar ıman ed"l · d k b 1 d m~.:; ... le \'ergisi kanununun '1.7 inci maddesi ile haklarında götürü vergi u:su-alııımı"tı C ı mış ve iyi net!cel.:r yanın a a u e er. 
" r umart · lünun tatbıki kabul edilmemi!) olan mukellcflcrden muharrik kuvveti ik! 

hfrda bombalana' es.ı günkü hücum-
b b n hedef] d t k beygiı·i ve ışçi ı:ıuyısı mii~::.sesc ::-ahibi ile birlikte onu geı·meyen trikotaj, oın ardıman ,, 1.1 . er c e ·rar lzuıir bclcdiyt"ıinclcıı · ~ 

Hüc "c ı mıştir L ı · · plustık ·J~.} a, Kundura kalıbı, ökçe, kese kağıdı, terazi ve baskül ve bun-um etrafında m f. 20 numara ı l ~ ledi~ c :.rsasının ct-
raporlar g r u as.sal ve tam 1 ı . !arın muntaj j;;Jerini yapan ::;ınai müe.s:-:ıcselerle nüfusu otuz bin ve daha h i . e ınce clarbeııin y 1 y d raf duvar arım nn yük~.ek olanlnrınm 

a kyıı. anlaşılabilecektir A~gır ıgıh a- yıktırı!ması ve dU\•arsız .., an kısım- aşağ ı olan mahnller<le bulunup muharrik ktıvvet kullanmıyan ve işçi ~ayı-
me aııızmasıııd .. · · man .ırp · · · ı · h'b' ·1 b' ·kt · b l 1 · · t 1·1 ı · merkezin 

11 
a
1 
nıuhım t·olü olan .ıu .nrınm duvarla çevrılm{!sı :şı, fen iş:<;?- = muessese sa 1 ı ı e ırıı · e onu geçınıycn oya ıane er. ı:; el ı,( erı 

ı.· ormn harp faal' ._. . "d" 1 .. y .. d ı · k ş'f t takdird{! mali.} e Yekaletinin götürli vergiye bağlıyacağı, 
yauılmesi artık ıye~ıne buslı rı mu ur ugun e cı e ı ve şar name- , 

1
, k . 

vakkıftır. Hiicuı:~~~ ~~!llana muta- :ıi veçhile ,·e bedeli müzayedeye çıka- 2 - )u :ınunun 3 üncü maddesınin .B fıkrası ile vergiden muaf tu-
h~sap edilmiş ve muk~~ h~zırlaı~mış, rılncak arsa ile ödenmek şartiyle nçık tulan «muharrik kuvveti> beş beygiri ve işçi sa~ ısı müessese sahibi ile 
<lıl~ıış, Alnıaıılar için ha~~i tahtbık ~- eksiltmevc konulmuştur. Keşif bedeli birlikte onu gcçmiyen ve dolabı, debagat nıaddeler.i tiğütme değirmeni ve 
Yetı haiz noktalara e - e emmı- · h te · t .,u tulumasından başka tesisatı bulunmıyan ve meşin, :sahtiyan, vaketa, 
dirilmiştir n agır darbeler jn- 1729 lira J3 kuruş muvak at mına ı küçük bacak hayvan derisinden astarlık, silindir ameliyesine tabi tutul-

. 1~0 liradır. Ta1iplcrin teminatı cum-
nuynn ve kösele vasıflarını haiz bulunmıyan gön .imal eden tabakhanelehuriyet merkez bankasına yatırarak 

Filips I~o~_naya _1nes~j 
goluımedı -

Ncvyork 16 ( A. A İt.al)•a s . '. . • · ·) - .\.merikanın 
.Ua Uuz\~; Fılps, ~toma~·a~ vardığın
hanıil bul n lııc ~ır hususı mesajını 
~~d~rrını ... öylemiştir. 

~" 
Satıl1ir ---

9 udet otonıaı·'- p 
ıa; latt b. d 

Armılrong llLarka ' ır a et 

Çalı§ır vaziyette aatpanıl k uk çıkrığı 
ııtırTrl 

rin Bidayet han 10 · a ıp e-
uu~:ı.r~ya .. 

racc.atlcı. .. nıı:. 

rin:. dışında kalan deriJerfo ve imal ve tesliminden dolayı da bunları imal 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 22-1-
!>41 çarşamba günü saat 16 da encilme- ve teslim edenlerin yalnız bu derilere münhasır olmak üzere ödeyecekleri 
ııc müracaatları. 7 13 17 20 \'erginin istedikleri takdirde götürü usulde alınacağı, 

1 - Otobüs iclaresim marş motür- 3 - Yukarıda l ve 2 inci fıkralarda ynzılı mükelleflerin muvakkat 
!eri için 24,50 kilo emayeli tel -:atın :ı.- madde hiikmüııe göre isterler:>~ 1940 mali yılı ycrg:ltıriııin götül'i.i oldrak 
lınması, yazı iBleri müdürlüğündeki nlıııacağı, 

Ş~rt~a~1esi veçhile 27·1-941 pazarte- 4 - 3843 sayılı muamele vergisi kanmıu:ıtın 27 inci maddesinde ya-

hı.-:ıam~rünu ~aadt 1~624.}~a 1 ~zatılm~?tkı~~· tMtu- ~ılı şartları ve götiirii 'ergi talep etmek hakkım hai.z bulunanların <la O~O 
men oe e ı ·> ıra mtl\,L .r.a e- ı· ı . ·1 .- · · t ı "t" ·· ı k l ~ 

nıinatı 18 ı·. 40 k t T· ı· 1 ,• 1 ına ı yı ı \'e.ıg. eıımn ıs er _rsc go uru o, ra n ınacagı, 
ua urus ur .1 ıp euı I 15 GT' · · t 1 1 . . . b r \ 1• - .. .. k' d .. 

t_minntı cumhuriyet m2rkez banka<:ı- .-. ıo ur.u v.er.~n. a e >ının .!ş u 1 anın ·avı uıgı gu.~~ı ~~ ıp e •n ~un-
na yatırarak makbuzlarivln tavin d'.- den ıtıbarcn b1r a,· ıçınde yazı :ıe yapılma ı l!izım geldı\{ı ılun olunur. 142 
len gün ve saatte .enciimcne mÜracant
ları. lzmir Defterdarhğından: 2 - Otob 'slere 24 <'det 32X6 l 2 
ebadında iç lastik alınma:sı, yazı işleri 
müdürlüğündeki şnrtnnmesi veçr.i le 
27-1-941 pazartesi günü saat J 6 ~·a u-

'I'~lc.:fon: 28i ~ ıatılmıştır. Muhummen bedeli 960 li-

::::::;~=~:::~;=::::::::!: ra muvakkat kminatı 72 liradır. Ta-

Merkezi İzmir olmak üzere 200.000 li.·a s:0ımaye il2 te~ekkül eden (R!
za ihr~.cnt Türk Anonim şirketi) nin l>eheri yüz Tiirk lirası kıy

metind~ 2000 M~st? S"'!ledine ait 2200 lira damg·n resminin 6-1-941 tn
rihli \ e 667528 11128 ııumaralı nınkbuz mıılrnlıilinde malsandığına tedi-

- lip1eriu t0nıinatı ctımhuriv~t m~rkez 
Uoktor Opera.tör bankasına yatırarak makbt;ıdariyle ta-

yin edilen gün ve saatte encümene mü
rncaatları. Dahi 

... 
O~~e 

63 üncü adanın 343 metre murabba-
lZMIR ASKERi H.ASTAHANESt !ndaki 39 sayılı nr.sasının satışı, ~azı 

BOC ı~leri müdürlüğündeki şartnam~:;i ,·eç 
KULAK, BURUN ve AZ hhıle açık arttırmaya konulmuştur. Mu-

HASTALIKLARI MOTEHASSISJ amir!{!n '!:edeli 1372 lira muvakkat te-
lkm· c.ı· Beyler aokağı No. (SO) minatı 103 liradır. Taliplerin temina-

tı Cumhuriyet mErkez bankasına ) atı
Haatalarmı her gün öğleden ~onra rarak rnakbuzlariyle ihale tarihi olan 

kabul ve tedavi eder. 31-1-941 cuma ""Ünü saat 16 da encii-

'•-------------·· m1.:nc miiracaatları. 17 21 25 29 

ye edilmiş bulunduğu ilan olunur. 134 

Ödemiş otomobilciler cemi
yetinden: 
21 1 941 salı günli s.ıat rn da halkevinde nşağıdaki ruzname muc:J>in

ce h . y'eti umum ·:ı e toplan':ısı yapacn[•ım•zı ve o gün azaların halkedne 
gelmeleri ilan olunur. 

!l 10 yılı h~saplarmın tetkiki, 
941 yılı büdcesinin kabulü, 
9'1 l yılı ldaı e hey' eti seçimi. 131 

IAHIPE T 1) 
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~ızmir Levazım Amirliği ilanları~ - -- -•ti •• İ ............. , •••••.••• '. 1 •••••••••••••••• t" ...................... ..................................... ._ •• 

zrnir Levazım Amirlifi Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Kuleli Maltepe, Bursa, askeri liselerinin her üç ı:nnıfına 1 'Mart/ 

941 den başlıyacak olan ıyeni ders devresi için Maarif liselerin
den nakil suretıiyle talebe alı1ıacaktır. 

2 - Alınacak talebenin öz Türk ırkından olması, sıhhi muayenede 
sağlam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdir
de yapılacak seçme sıııavında kazanması \·e kendi okullarında 
bu sene aldıkları ilk kanaat notlarının derecesi iyi olması 
şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler her ne sebeple olursa olsun yaşını 
büyütmüş veya küçültmüş olanlar yaşları, boylan ve ağırlıkları 
askeri liseler talimatmda ya zıh hadlere uygun olmıyan1ar ka
bul olunmaz. 

4 - Bu şartları taşıyan iıiıteklilerin bulundukları yerin askerlik şu
belerinden dii'er kaydı kabul şartlariyle müracaat yollarım 
öğrenmeleri ,.e buna göre de kaydi kabul kağıdlarmı hazırlıya
rak 20/II. kanun/94 l den 'tibaren askerlik yoliyle bu ki~ıd
ları ~irmek istedikleri okullara ~öndermelerJ ve okulları bulun
duğu yerlerde bulunan isteklilerin de ~ene 20/ II. kanun/941 
den itibaren doğruca okul müdürlüklerine müracaatları. 

24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Miktarı Kilo 

10,000 kuru fasulye 
25,000 ıyulaf 
25,000 :.rulaf 
25,000 •yulaf 
2,000 Pirinç 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı beş kalem erzak \'e yem ayrı ayrı 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin 18-2. kan-941 cumartesi günü saat 11 de ellerindeki nu
muneleriyle .birlikte kışlada izmir levazım amirliği satın alma komii'
yonuna müracaatları. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Verilen fiatlar pahalı görülen 250 nakliye arabasının yeniden 

pazarlığı 20-1-941 günü saat ı 1,30 da yapılacaktır. 
2 - Şartııamesj komisyonda her gün görülebilir. 
:~ - .Muhamm en bedeli 50,000 lira olup kat'i teminatı 7500 liradır. 
4 - hteklilerin belli gi.in Ye saatta fındıklıda komutanlık satın al-

ma konıi"yonunda yapılacaktır. 123 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom=syonundan: 
1 - İki numaralı dikim evinin altındaki 24 adet dükkan tamir ve 

inşa ettirilecektir. 
2 - Pazaı lıkla eksiltmesi 22-1-941 çarşamba günü ~aat 14 de top

hanede İstanbul !avazım amirliği "atın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 22663 lira !> kuruştur. 
4 - llk teminatı 1999 lira 72 kuruştur. 
5 - Keşif ve şartnamesi komi9yonda görülebilir. 
6 - İsteklilerin belli saatta komhıyona gelmeleri. 17 18 124 - .. ______ ....,_~~-,,.. 
lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayenundan: 
1 - 100.000 adet cam matra alıııacaktlr. Pazarlıkla eksiltmesi 

22-1-941 çarşamba gül)Ü saat; 14,30 ela tophanede İstanbul le
\'azım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktıı . 

2 - Tahmin bedeli 35.000 ira olup jlk teminatı 2625 liradır. 
:1 - Numunesi komi"yonda görülebilir. 
4 - 1 ·teklilerin belli gün v.e ~aatta komi yona müracaatları. 

17 18 125 

İzmir Levazım Amirli.ii Sabn Alma Komisyonundan: 
1 - 1.900,000 adet bir numara 2,680,000 iki numara 61000 adet 

dört numara .MIH alınacaktır. 
2 - Pazarlılda eksiltmesi 22-1-941 çarşamba günü :mat 15 de top

han~de İstanbul le\'azım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktJr. 

~ - Tahmin bedeli 48296 ilira 40 kuruş olup ilk teminatı 3620 
· liradır. 

4 - Numunesi komisyonda görülebilir. • 
5 - İsteklilerin b.elli saatta komisyona gelmeleri 17 18 ı 26 

lzmir levazım amirllii satın alma komisyonundan: 
1 - Yerilen fiatıar pahalı görüldüğünden 250 nakli\'e arabasının 

yeniden pazarlığı 23-1-941 gün ve saat 11 de yaı;ılncaktır. 
2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
:3 - Muhammen bedeli 50,000 lira olup kafi teminatı 71500 lira -

dır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatta fındıklıda komutanlık satm al-
ma komi~yoııuna müracaatları. 17 20 127 

Ticaret Vekaleti iç ticaret 
umum müdürlüğünden: 
Türkiyede Hayat, Yangın ve Kaza sigorta işleriyle meşgul olmak üze-

1'<! kanuni hüktimler daire;-;ind2 te. c·ı edilerek IJUgün faaliyet halinde bıı
iunan Ünyon Hayat sigorta kumpanyası ile Ünyon Yangın ve Kaza ve 
.nuhtd:f muhatarata karşı ~igorta kumpanyasının Türkiye umumi vekili 
Lu kcrıe müracaatla Menemen şehri acenteliğine şirket namına Yangın 
ve Hr.yat sigorta işleriyle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalar
da, bütün muhakemelerde müddei, müddeialeyh ve üç.üncü şahıs sıfatla
riyle hazır bulunmak üzere Muzaffer Hancının tayin edildiğini bildirmiş
tir. Keyfiyet sigorta şirketforinin teftiş ve müra.lcabesi hakkındaki 25 ha
ziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilan 
olunur. ]35 

Menemen belediye riyasetin
den: 

1 - Belediyemize ait tenvirat <laiııesinin ihliyacı olan (8) bin kilo 
mazot 1200 kilo ince mı:ıkiııc yağı, 800 kilo kalın makina \'~ğı, 
100 kilo beyaz gazın mübayea. ı 14·1-941 tarihinden itibaren lG 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - t:ksiltme 29-1-941 tarihine t sadüf eden Çar~amba günii bele
diye dairesinde icra kılınacaktır. 

3 Bu işin muhammen kıymeti 1754 liradır Bu işe ait şartname 
muhasebeden oodelsiz olarak alınabilir. Talip olanların tayin ecl'
len giln ve saatte belediye encümenine müracantları lüzumu ilfö~ 
~unu~ 133 

lzmir Defterdarltğından: ·~ 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerine- dantelli bir kuruşlukiar darp ve pi

yasaya kafi miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşluklnrm 
31 Mart 941 tarjhinden .sonra tedavülden kaldmlması kararlaştırılmıştır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar 1 N isan 941 tarihiııdcn itibaren artık tedavül 
ctmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız malsan
jıklariyle Cumhuriyet merkez bankası şub.elerince v.e Cumhuriv-et Mer
kez bankası şubesi bulunmıyan yerlerde ziraat bankası şubeleri~ce kahul 
.,.dileoektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları malsandıklariyle 
Cumhuriyet merkez Ye ziraat bankaları şubelerine tebdil ettirmeleri ilan 
olunur. 17 19 21 ıaa 
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ve AŞK 
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Kanın seni yakalıyorum, 

Frölayn yerinden kalktı: \ ism~ Z ile başlıyan artisti bulm_ak ve 
_ Tekrar tekrar dikkat tavs!ve e- aynı gece onu, barda sarhoş edıp Se-

d · A k 'd d"nl" ks · · • R" lanikten kaçırmak!. 
erım. r a aşı ı ıyece sınız. ı- O zamanda bu vazife hem çok ağır, 

la itira~, .Yerdiği en_ıirleri aynen infaz hem çok tehlikeli idi. Fakat casusa, a
ec1~ceksınız. Ufak hır .hata ':'eya tered- çıktan kredi açılmış, dilediği gibi pa
dud kabul etmem!. Cumlenıze Allaha- ra sarf edecekti. Ayni zamanda kendi
ısma~ladık !. . . . si yakışıklı bir gençti ve bundan isti-

Frolayn, bır atlayışta merdıvenı :ı- fade ederek bol para ile dilediği artis
şar:_ak bodruma çıktı ve oradan d'.l s~ ti ağlarına düşürecekti. 
kaga fırladı ve yuz metre kadar ı!erı- Fakat hangi artistin üzerine düşe-
de duran mahud otomobile atlıyarak cekti? 
gene .bar ~oliyle evhıe :<vdet etti. Meçhul!.. . 

r ' Sicilya harbinde yara-
lanan kruvazör batırıldı 

2 ltalgan gemisi de 
batırılmıştır. 

Londra, 16 - Amirallığın teb -
!iği : 

Sandora denizaltl gemisi, beter 
bin ton tahmin edilen iki İtalyan 

nakliye ıremiaiıııi torpilleyerek batır
mııtır. Bu gemilerden birinin güver
teainde motörlü arabalar bulunduğu 
müıahede edilmiıtir. 

Londra, 16 - Amirallığın tebli-
ği: 

Sicilya kanalı muharebesinde 
hasara uğrıyan dokuz b'n tonluk 
Santhamton kruvazörünün hatırı!-

Frolaynın son sozlerı; esasen heye- Esrarengiz terzi; Fransız mukabıl 
c~ndan şaşırm~ş .olan kafal.arı:. s_~kılmış casus teşkilatının arzu ettiği evsafı maaı lüzumu haaıl olmuıtur. Mez
bır kurşun tesırı yaptı. Busbu~un. s~r- haiz olan artisti bulmak için epeyce kilr kruvazörde yangın çıkını§, ıön
sem oldular. Şaşkın, şaşkın bırbırıne ter döktü. Fakat nihayet muvaffak ol- dürülmüıtür. Gemi bilahare yedeğe 

ikinci s programı 

Gediz, Küçük ve Bügük Menderes Nehirleri, 
programın birinci kısmına dahil•ir 

Ankara, 16 (Telefonla) - Nafıa !arının önüne geçilecektir. 
Vekiiletinin tanzim ettiği ikinci su Programın ikinci kısmına da Hatay 
programı çok geniş olacaktır. Prog- ve Kızılırmak dahildir. Buralarda da 
ramın birinci kısmına Gediz, Küçük . . 
ve Büyük Menderes nehirleri ile Susı- kanallar açılacak ve Karadenız sahıl-
ğırlık havzaları dahildir. Buralarda !erindeki vilayetlerimizde ne kadar ba 
geniş kanallar açılacak ve su baskın- taklık var$a hepsi kurutulacaktır. 

Ingiltereye 
yardım 

Hull, Hariciye encüme
ninde mühim beya

natta bulundu 

Sicilya 
Almanların elinde 

midir? 

Öyle olsa bile 
bakıyorlardı. du.. alınmııaa da üaaüne getirilememiı 
. Nihayet iki n~maralı. ar_!<adaşları Fransanın Bordo emniyet müdür!- t Almanların,şimdiki hal-

rıy~set sandalyesıne geçıp P!anı.anlat- yetinin pasaportiyle Selaniğe gelen ve k.ruvazör ngiliz gemilerinin top HUkUkU düvel 
maga baııladıktan sonra vazıyetı anla- artist Ziza Loran genç ve güzel bir ka- ateııyle batırılmııtır. de kolaylıkla muvaffa-

. ~~~a~; Frola~ın ıntıhar etmege ta evvel Selaniğe gelmişti. kruvazöre aahipti. Şimdiye kadar Almanya ve ltalya için kıyet göstermelerine 

17 lk inoikanun 1941 CUMA 

r """ Milli Şef ve Suudi 
Arabiı-.tan kralı 

Ankara, 16 (A.A) - Tahta cü
luıunun yıldönümü münaaebetiyle 
Suudi Arabistan kralı hatmetlu 
üçüncü Abdülaziz Hazretleri ile 
Reisicumhurumuz araaında tebrik 
ve teşekkür telgrafları teati edilmef• 
t ir. 

Münf erid sulh 
kabil mi? 

- Bat tarafı ı inci sahifede -
helid~. lngiltere dünyanın buırfuı 
içinde yuvarlandığı ağır bubraruıı 
bütün meauh:yetini Almanya ve ltal· 
yadakr. rejimlere atfetmekte ve bıı 
rejimler yıkılmadıkça dünyanın ıü· 
k Un ve intizama kavuı111aıı imki.nııı: 
ol'1uğuna kani bulunmaktadır. 

Vaziyet böyle olunca İngiltere ıri· 
bi efkarı umu.miyeainin temayülatı· 
n a azami kıymet vermekte olan bir 
devletin yıkılmaaı uğruna bunca ağır 
fedakarlıklara katlandığı bir rejimle 
_ bir uyuşma ıulhü olacağı tüpheo:İJ 
ola n _ münferid bir aulh müzakere· 
sine giritebileceğine ihtimal verile· 

dılar. .. . . . . dındı. Ayni zamanda Zozodan bir haf- ı lngiltere harbe girdiğ i zaman 581 
gıttıgını zannedıyorlardı. Ziza Loran · Selanikte Manastır is- ··t dd 'd . k .. 1 d h" ı·mkaA n yoktur 

V · t t h d" d · b' ' mu ea ı yenı ruvazor er e •z- b• d t azı ye avazzu e ınce erın ır tasyonu civarında bir bansiyonda otu- . . ır mana ifa e e mez mez. 
nefes aldıla~. . . ruyordu. Pansiyonun bulunduğu yer de mete ırırmı~ bulunmaktadır. Londra, 16 (A.A.) - Röyter ajansı Vakıa vaziyet objektif bir nazari• 
Dem~. kı tııh~ınlerın?e yanılmı~- tehlikeli idi. Çünkü kapısı tam ist:ıs- Vaşington, 16 (A.A.) - Ruzvel · bildiriyor : ırözön~~ alı'.':'rsa ~uır~nkü ıartl~ıı 

!ardı. Frolayn _olmıyecektı. Onu~ y~rı- yonun karşısında idi. Ve ası l tehlike Amerı"ka tni katibinin beyanatına göre, Ruz- Almanların Sicilya adasını filen ele ltalya ıç ın munferıd bır aulh akdme 
ne de başka bır kadın feda edılmıye- de bu pansiyonda yapılacak tecavüz- velt, kongreyi süratle kara_r. v~rmek almış oldukları hakkında Londra mah- c;ok müaaid olduğuna hükmedilebi-
cekt!. Bu itibada ~inayet işlemiyec~k- den doğacaktı. Geniş mikyasta gemi için zorl~'!1ak fi~rin?e _degıldır, fa- fillerinde hiç bir haber mevcud değil- lir. Çünkü ltalya biraz daha harpte 
le~dı. Masuı_n bır ınsanın kanına gır- Esrarengiz terzi; daha gece olma- kat meclısın, vazıyetı mudrık olarak dir. Bu haberlerin Amerikan mahfil- devam edecek olursa mütevali mai· 
mıyeceklerd.ı. dan mezkur pansiyona gitti. Ve kendi- inşa edecek süratle bir karar alması ve fazla va- !erinden gelmiş olduğu na'Ları dikkat- lubiyetlerinin teairiyle ırün seçtikçe 

N~şelendıler !. _ _ si için boş oda aradı. kit geç!rmemesi lazımdır. Son h~fta te tutulmaktadır. Fakat Sicilyada Al- Alma? yardımına daha ziyade ih~-
~kı numaralı casus planı v~ aldıgı Pansiyonun en üst katında ve tavan Vaşington, 16 (A.A.) - Kongre - muhtelıf yerlerden haberler getır - man tayyarecilerinin bulunduğu son yaç hıa•edecek, bu yardımların teva-

talımatı anlattıktan sonra vazıfe tak- arası denecek kısımda boş küçük bir den ekserisi mayin ve denizaltı ara- mek için bir çok eksp.erl.er Amerika- defa İngiliz nakliye kafilesine y;pılan lioi ile birlikte ltalyadaki Almaıı 
simatını da yaptı ve ilave etti: oda vardı. yıcı küçük gemi olmak üzere 400 ~an uzaklardad~r .. Vılk.ının yapaca- hücumdan ve Yunkers tayyaresinin n~fuz ve .. hakİ?'iyeti ~e ~rta~ak . ve 

- Esrarengiz cin~yet; gaye_t tabii Odayı görmek vesilesiyle pansiyona gemi inşası için tahsisat istenmiştir. gı seyahat da musaı_d gorulmektedır. bombardımanlarla tahrip edilmesin- bıttab; munferıd aulh ıhtunalr. ve ım· 
zabıt:ıyı ha~ekete ge~ırecek, m~??eıu.- girdi ve pansiyonu gezdi. o arada ar- Amiral Radiston, dün mümessiller Çünkü Vilkinin İngılte_rey~ yapacağı den anlaşılmıştır. Almanların Sicilya- kanları da ayni nisbette azalacaktır· 
mumı tahkıkata gırışecek, delaılı go- tist Ziza bar tuvaletini hazırlıyordu. meclisinin bahri encümeninde bunla- seoyahat, efkarı umumıyeyı aydınlat- da birden fazla hava yerleri ist~mc- Binaenaleyh İtalya için münferid bir 
recek ve derhal Fransızların enteli- Artisti görünce onu senelerden be- rın 280 adedine mübrem ihtiyaç bu- mak i~in faydalı olacaktır. !eri muhtemeldir. Bu suretle Alma~- ıu lh akdetme'!~ tam zamanıdır: 
cens servisi.?-e haber verecek!. ri tanıyormıııı gibi eğildi.. lunduğunu söylemiş ve bunların 10 V:a~ıngton, .16 (A~!j - . _Kongre tar Sicilyaya gelmekle Akdenizin şark Ancak ~u~un ıç"?" dı; ltalyada carı 

- 14 F~ol~y~ meçhul el~er far~fın- _ Oooo bonjur Ziza, siz de bura milyon dolar tahsisatla i nşası mUm- harıcıye komısyonu malıye na- ve garbında keş"f taarruzları yapmak olan reJıını n vazıyetı bu derece ob-
d~n katledılmıştı~: c.asu:ıenın Uzerın~e da mısınız?. Çok güzel; can sıkıntısı ktin olacağını bildirmiştir. zı_rı Morgantav, İngil_tereye malzeme imkanlarını eld~ etmiş oluyorlar. Al- jek~'f bir ıekil~e. mütalea edebil • 
bır çok evrakı musbıte ıle beraber bır çekmiyeceğim !. Bahtiyarım öyle ise!.. kıra.lanması vey.a o!un~rolar~-~- v;erıl- manlardan, italyanlara nazaran daha meaı -:e .. onun ı~tilza~ ettir.diii f~· 
mad~lyası da bulunm~ştu_r. Artist mesleğinde sukut etmiş bu!u- Hı"tfer mesıne .ne~en !uzu u gc üldugu ha.k- fazla inisyatif beklenmekle beıaber ~~l!"a tı goatermeaı, yanı _kend.' k.endı· 

Dıyecek casus komıtesı, derhal fan- nan kadınların vaziyeti maHimdur. kındakı hır suale Ş evabı vermış- Girid adasında İngilizlerin bulunma- .ı gınden ıahneden çekılmeaı lazım· 
li)">ete _gı;çti. Her akşam ayrı ayrı erkekle yaşamak 111 tir: . . . . . !arı, lehedir. dır ki i! te kanaatimizce imkaneıs 

Selanıkte ne kadar mezarlık varsa mecburiyetinde olduklarından baznn ırıareşal Petene geni -. lngılız.l e~ın, Amerıkanın genış t ngilizlere Ege denizine hakim yeni ola n nokta buraaıdır. 
dakika kaçırm~da".. hepsini kontrol .al- pusulayı şaşırırlar ve karşılarına çıka- mesai mı gönderiyor? ~slıhatın~. ıhtı?'açla~:ı vardır. Aı:ııe- hava üsleri verilmiştir. Alman tayya- HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
tı.na aldılar, gunduz ve gece bekçıle- cak olan Iiilettayin bir erkekle kendi is- '-' rıka, İngılı~lerın muracaa.t edebıle- recileri iç.in zorluk, münakale hatları- x:- --
rıyle ahbap oldular.. . . mini söyleyince; Londra, 16 (A.A.) -Vifl'i hükO.me cekler;. yeganeb.re~e.k~ttır. Muba - nın bütün italya boyunca uzamış olma. 
-· F.akat deruhte ettıklerı ış, kolay de- _ Kimbilir, nerede tanıştık!.. tin in işga l al tındaki mümessili, bu- yeatta buluna ı me ıçın dolarları !arıdır. Buralarda petrol depolarının 
- ld .J kt İht" arları ol ··h· t gı 1;. • • Düşüncesiyle kanadları indirirler. gün lerde Vişiye ıçidlerek, mareşaıl yo bu;. k 1 .1'.ç i~ bu kan mu ım1 __ ma ı da kolay yerlerde ve bol bulunması 

Gunler l!"eçıyor, ~atlfip ?lan güzel Zizada esrarengiz terzi ile seneler- Petenle konuşacaktır. Mümessilin , vere 1 me 1 anuna uzum icap eder. Halbuki bunlar, kolayca tah-
kızın ~dı mezarlıg~ gelmıyordu._. den beri ahbap imiş gibi hüviyetini Hitlerin bir mesajını hamil bulundu. hasıl o_lmuştur. . . rip edilebilmekte ve yakılmaktadır. Al-

Kadın genç ve aynı zamanda guzel •ormağa hacet görmeden iltifatta bu- ğu söyleniyor. - Encumen .azası , İngılterenın .cenu- man tayyareleri ne yedek eşya sevki, 
olduktan sonra tabiat bile, ona meftun tundu. bı Amerıka ıle başka _Yerlerdekı mat. bilhassa kış mevsimi başladığından 
oluyor ve onu kolay kolay sinesin~cn _ Memnun oldum!. Siz de yeni >ıak- ç• d k" 1. .1. J lilbatı ha~ında malumatı bulunup zor bir meseledir. 
koparı~ topraklara hediye e~me~ ın. !ediyorsunuz galiba?. in e f ngl iZ er bulunmadıgını sormuş, llforgantav ·o= ---
safsızlıgını yapamıyordu. Çunku gu- _Evet oturduğum yerden memnun da, İngilterenin hariçte (3) milyar 
zel .Ya.radılışlar, . yıldıtlar~an sonr~ değilim!. Esasen bekarım bir vücud. Harp levazımı için teber· 868 mi1'yon İngiliz liralık matliibatı Resm"ı teblig...., ler 
tabıatin en neşelı, en zevklı tablosu ı· bir baıı !. Sığabilecek ufacık bir ev de d' o l duğunu, bunun bir milyar iki mil
çinde en nefis ziyneti teşkil ediyorlar- bulduk mu, kafi!. Ne olacak?. Bu harp ruata devam e ıyorlar. yon lirasının Latin Amerikasında bu. 
dı.. . . . hepimizi perişan etti!.. Allah verse de Şanghay, 16 (A.A.) - lngiltereye lunduğunu bildirmiş ve demiştir ki: 

Azrnıl; belkı tepelerınde. ?olaşıy~r biran evvel bitse, biz de kurtulsak!. harp levazımı satın almak için açı- - İngiliz hükumeti yabancı kıy-
fakat o muazzam tablonun ıç. m. de __ n bır _ Dog" ru ·'· Fakat burada zanneder- .. b' İ metleri paraya tahvil etse dahi, bunu 

lan teberr uat listesi, yuz ın ngiliz d ı t h · ı d · ·· k ·· ı ı k yıl.dız koparıp atmak cesaretını goster •em sı'ze go···e boş oda yok'·· · B o ara a vı aıma muş u o aca -, • l irasına baliğ olmuştur. u Para ile t 
mıy~.rdu: .. .. .. . 

1 
- Varmış 1.. alınacak tayyare filos una, Cinde bu- ı r. 

Do d el b l t Nevyork, 16 (A.A.) - Bay Ruz -~ ~ncu !!"un e oy e geç ı :·.. - Tavan arasında küçücük bir oda- lunan İngiliz kolonisinin ismi verile-

lagiliz tayyareleri Bin
gazi limanını şiddetle 
bombardıman ettiler. 

Malta uf oklarında ıçan 
bir tauuare 

Malta, 16 (A.A.) - Bugün neşre· 
dilen bir tebliğe göre, beyaz bir daire 
içinde kızılhaç işaretli bir tayyare 
Maltada çok yüksekten uçmuştur· 
Bomba atılmamıştır. Esasen tayya re 
çok yüksek olduğundan muvaffakıyet
le endaht ihtimali yıoktu . Tayyare, hiT 
müddet sonra şimal jstikametinde u· 
zaklaşıp gözden kaybolmuştur. 

Kahraman (!) bir Italyan 
denizaltısının marifeti ~lan~ktekı Alman casu.s te~kıl.aı~nır ~ık!.. Size yaramaz!. cektir. velt tarafından kongreye tevdi edi - Kah ire, 16 (A.A.) _ İngiliz hava 

faal~yet.ı darlaşıyor, vazıyetı gıttıkç _ Ayni çatı altında bir melekle o- len kanun projesinin, Amerikan tez- kuvvetleri umumi karargahının resmi Atina, 16 (A. A.) _ Ziklad adalıı.· 
tehlıkel~ _oluyordu. . . .urmak bahtiyarlığına nail olacağım- x • gahlarının hasara uğrıyan İngiliz tebliği: rı civarında bir düşman denizaltıııı 

Teşkıl~ta mens~~ olanlar; derın bır dan kümes dah i olsa razıyım !. Jurnale d'ltalı"a harp gemiler ine açık bulundurulma- Salı gecesi İngiliz bombardıman suyun yüzüne c:ıkarak p lfijda otu • 
ıstırap, bır korku ıçınde kıvranıyorlar- _ Rica ederim!.. Beni hüsnü tevec- sına müteallik maddesin; hariciye tayyareleri Libyada Bingazi limanına ran bir polis memur una mitralyöı 
dı.. cühe garkediyorsunuz !. Teşekkür ede- Kırk yılda bir dogw ru- encümeni huzurunda müdafaa eder- taarruz etmişlerdir. Rıhtım şiddetle ateşi açmıştır. Polis memur una bir 

Fakat başlarında duran Zozo cFrö- rim. ken, hariciye nazırı Kordel Hulün bombardıman edilmiştir. Gümrük bi· şey olmamıştır. Denizaltı da lmış ve 
l~;ın• fevkalade bir zeka~a malikti. Ay Dedi ve ayrıldı. sunu söyledi. söylediği sözler, nazarı dikkati cel- nalarına ve civar daki diğer binalar:ı gözden kaybolmuştur. 
nı zama. n. da e. rkekler de bıle e.nd.er tesa- Casus için bu temas kafi idi. Ayni betmiştir. isabetler kaydedilmiş, yangınlar çıka-
düf ed 1 b ta te h t S b Atina, 16 (A. A.) - J urnale D'lta- J t D · ı ır ır me ne sa ıp ı. a ır zamanda bir kurşunla iki av yakala- dl kd k l Nazir demı' ştı'r kı' ·. rı mış ır. iğer tayyareler Benına tay-

tah ··ıü h 'k i<l' lia gazetesi, Arnavu u a i ta!ya- d b ı ve ammu arı a ı. mıştı. L k .. . • . - Almanyanın İtal•ya ile anlaşma- yare meydanına hücumlar a u un-
Bütün teşkilatın tam itimadını k:ı- ı _Pansiyona kolayca girebileceği nın ~rya Alp fır asdını~ goste rdıgı muşlar, yerde bulunan iki tayyareyi a-

zanmış olan bu kurnaz ve merd k•z. tarafı keşfetmişti. fedakarl.ı~tan bahse er e!J. Yunan siyle Laheyin her hangi bir alakası teşe vermişler diğerlerini tahrip ey!e-
onlara cesaret ve teselli veriyordu. 2 _ Kaçıracağı artistle tanışmıştı. asker~e.rının şecaatı~ı barız bir su - kalmamıştır. mişlerdir. 

Ni.hayet şansları yardım etti:. .. Bittabi odayı kiralamadı. Çünkü o- rette ıtıraf etmektedır. Norveçin, Danimarkanın istilaya Başka tayyareler Tobruk _ Derne a-

Almanlar 
Çek Şeflerinden 

korkuyorlar. tkı numara.lı casus;.altıncı gunu __ ak. turulacak bir yer qeğildi. Sonra da va- lr uğramalariyle muahedeleıe tecavüze- rasında devriye uçuşu yapmışlarsa da 
e~mında, yenı evlenmış g~nç ve guzel ki olmıyan bir cinayetin fail i diye zan s • de dilmiştir. Onlar için hukuku düvel düşman_la temas tem!n edilemenıiştir. Londra, 16 (A.A.) - Röyter bil· 
bır Yunan k.~~ı~ının vaz ıhaml erler- altına girecekti. ~iki de senelerce ce- Un ye b" if d t Şarkı İtalyan Afrıkasında Kassala diriyor : 
k~n vefat ıettıgın! ~aber aldı ve derhal zaevlerinde sürünecekti. Öyle ya!. fc- J • A • ır mana a e e mez.• ve Asmara da bombardıman edilmis- Fon Nöyrat, Prağda Çek milletin· 
lazı1!1 olan ~abırı ~l~ı. . ra edilmemiş olan bir cinayetin faili dare teşkılatı yenıden tir. · den çok memnun olduğunu söy lemi~ 

Bır gece ıçınde gorulecek olan ışlcr ilelebed bulunmıyacaktı 0 da hayatta t · l uyo 4 h ft Kahire, 16 (A.A.) - Orta şark l:ı- ve demiştir ki : 
ııek çoktu. U!ak_ bir i?timal._ ufa.1<. bi.r bulundukça ilelebed hapishanede kal- anzım O un r. a 8 SODra giliz umumi ka rargahının tebliği: - Ancak Çeklerin her hang; bir 
hata h.er eyı kul hal.~ne .getıre~.ılırdı. mak ihtimali doğacaktı. Kudüs, 16 (A.A.) - Beyruttaki Vaziyette tebeddü l yoktur. Cephe- şefine itimad imkansızdır. Di&-er 

Va:ıy~t yıldırım suratıyI: muz.akc- Bu itibarla odayı bey.enmediğini Fransız fev kaliide komiserliği, Su- A . l . lerde keşif faaliyeti devam etmekte- muhtar hükumetlerde de vaziyet ay· 
re edıldı. Her tarafta cezrı tedbırler söyledi. Af diledi ve ayrıld ı riye ve Lübnan idare teşkilatını ye- iman denıza tı gemıle- dir. nidir Çek idarecileri, Beneşin rolü-
alındı. Alman casus teşkilatına men- · niden tanzim etmek üzere hazırlık- • • ld ki Londra, 16 (A.A.) - Hava ve da- nü idame ettiriyorlar. İtimada şa· 
sup bütün arabacı, denizci, amele ve - Devam edecek - !ar yapmaktadır. Bu arada, bütün rının yoru U arını hill emniyet nezaretlerinin tebliği: yan bulunmıyan şahısl ara karşı, lü-
külhanbey kısmı harekete getirildi. - servisler deki memur adedinin azal- görmek mümkün olacak . ?~şman tayyaı:eleri bu ge~e şar~ sn- zumlu tedip yapılacaktır. H atta ica· 

İki otomobil emre amade idi. H d 1 tılması , en başta gelmektedi r. • hılını aş:ırak sahıl mıntakasıyle orta bında bir askeri diktatörl ü.k de t esiS 
Selanikteki Alman casus teşkilatı- ava mey an arımız * Londra, 16 (A.A.) - Röyter ajan- lngilterede bazı şehirler üzerine infi- edeceğim.> 

nın en ırenç ve en yakışıklı memuru, Ankara , 16 (Telefonla) - Hava Y"k k . t sı bildi riyor: lak bombaları, Londra mıntakasın:ı ---------------ı 
sözü geçen gedikli çavuş sahte terzi meydanları inşaatı yakında bitecek u se tıcare Son haftalarda Almanların istila yangın bombaları atmışlardır. Yangııı. A N A D o L u 
idi.. ve ilkbaharda An kara, Sivas, Sam- mektebimiz limanla ı daki denizaltı üsl .' !ar süratle söndürülmüştür. Londra 

Ona düşen vazife şu idi. sun, Adana, Dıyarbakır taıyyare se- r n erme yapı- h ·ç d.. ı d ··f · t 
lan hava hücumları muhakkak ki ağır ~r,ı_ '. ıger yer er ~ nu usca zayıa 

Zozonun Selaniğe gelmesinden son- ferleri başlıyacaktı r. Ankaradan İz- Ltanbul, 16 (Telefonla) - Yük- olmuştur. Atlan tikte bir çok gemilere cuz ıdı'.. Merkez şe~ırlerde. ve Lo~dr:<-
ra veyahud gelmeden evvel; azami cın, mire işliyecek olan tayyareler, gidiş sek Ticaret mektebinin 58 ine; yı ldö- hücum d Al an de . it 

1 
da zayıat vardır. Bır çok kımselerııı ıl

on beş gün içinde Selaniğe gelmiş ve ve dönüşte Afyona inecektir. nümü bugün kutlanmıştır. Fransade e~ i : ve Br~ı~a dı a:ını'~ tica e~tiği bir. binanın çökmesi fazla-

" 111111111111111111111111111111 il lll 111111111111[ l l l l lll il l l l l l llll l l l l l lll il il l l l lllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' ~~'.erind:n h:r:.ıcet ettiği s anl:ş~;~~'. ca ~!1:t~!1;~c~~~~~~l~~ır ·ve avcı tay-

E LH AMR A __ - Bu ik' ü b' ok hücu 1 • yareleri bir düşman tayyaresi düşür-
ı s, ır ç m ara ugra- müşlerdir 

(TÜRK SINEMACILl<llNIN EN BUGÜN MATiNELER-) mıştır. Maamafih Londra mahfilleri, . ___ :---
= ( BÜYÜK ZAFERi OLARAK 1 DEN iTiBAREN) = bu mukabil taarruzlara ehemmiyet ve- x 

S NEM AS/ NDA - rilmek arzusuna mukavemet gösteıı- ,. • I" k • ı • = mektedirler. Bunların mütalealanna stım a fŞ erı 

KA HVECI. au·· ZELI. = ~~~ör~~z~~~ :~~~~t~~~~ ~t~~~~~~ B ir proje ile birleş-= lazımdır . Bahriye dairesi, halen ıremi f • 'l' = = kafilelerini daha iy;i korumak, karakol zr z ıgor. = =: gemilerini gezd irmek ve ayni zaman- Ankara, 16 (Telefonla) - Bele<liyc, 
:= = da düşman üsler ini tahr ip etm~k ;0 ·n 'emiryollar ve iskan gibi bütün da!re-=: Şaheaerler ıaheaeri eti ve emsali ırörülmemİf muvaffakıyetlerle ikinci Zafer haftaıına baıladı. - daha fazla tayyare havalandırmak im- >rin istimlak işleri birleştirilecektir. 

........................ 
Sahılıi ..e Buınabarrirl 
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Gündelik Takvim 
1359 Zilhicce 18 - REJiSÖRÜ - ERTUGRUL MUHSiN BESTEKARI - SAADETTiN KAYNAK = kanına maliktir. Sah il muhafaza.-ıı ıçin Bu hu~usta maliye vekaletince hazır-= Baırollerde - MÜNÜR NUREDDiN . HAZIM - BEHZAT - TALAT _ NEZiHE . NEViN = Amerikanın, mühim tayyareler verme- !anan proje, yakında meclise verilecek- EVKAT = Sea nalar - Her gün. 2--4--6 ~10 da Cumarteai ve Pazar 10,30 ve 12 de ilave aeanaları vardır. =: !eri, bu imkanı temin etmiştir. Büyük tir. !il. D. !il. D. 

- t = olan bu tayyarelerin bir uçuşta Atlan- Bu projeye göre, ferdler ve devlet 
§ D ~KAT - H~.ta~ın her gününde ilk aeanalar UCUZ HALK MATINELERIDIR. -

1 

tiği aşarak gelmeleri ve derhal faali- ayni hakka sahip olacaklardır. )Sabah 7, 23 Ak,am: 17,0S = Fıatları - Brrıncı 20 - Balkon 25 - Huauai Koltuk 30 kuruıtur. - y~~e geçmesi mühimdir. Bu sur~tle In. .. !stimlii~ .bedelleri, ma~all i rayice : Öğle :12, 24 Yatsı: 18 4? 

~ 111111111111111111111111111111 l llllll l llllll il llllll llllllll lllflll 11111111111 Ulllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllfllllllf llllllllllllllllHllllfll ltllflll llllllll İİİİ J !:!~~~lr~~~a çok tayyare tem ın et- fı~~e takdı rı kıymetle tayın °1 u nacak- ;,;;lkla;;;;cli-.· .;,.: .;..;14;..;5~0 _lm;;;;;;n-.k .;,.: ... S; . ...,· 3_8_ 


