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kötkle11'n tamirine karar verilmiftir. Bu huauata 
Ankaraya bir proje ırönderilmittir . 

Yıldız aarayındak; harap Acem kötkü yıktınla· 
caktır. 30 nc:u yıl Netredilmiyen yazılar ııeri verilmez 
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M. Vekili dün de tet
kiklerine devam etti. 
Vekil, limanı, tersaneyi gezdi. 

Bu sabah ta Aydına gitti. 
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Habeşistan da 
iıyan geniıliyor. 

Haile seıase 

T8tün satışları 
Hakkında ticaret vekô.~ 

Verdiğimiz Haber Tahakkuk Etti. ' ' Almanya, Balkanlardan 

Düşük fiatle alınan tütünlere ihra
cat lisansı verilmiyecektir. 

harekete geçebilir mi ? 

Türkiye üzeri
ne bir hareket 

Ticaret Vekaleti merkez raportörü Fikri souer, hükumetçe ueni 
ted~irler alınmakta olduğunu söaıouor. 

Netice vermiyeceğin
den uzak bir ihtimaldir. 

RADYO GAZETESİNDEN: 

Yilhelmshafene 
ikinci akın 

Bundan bir milddet evvel, Röy-

•. . : 

Tirana yolunda Yun an ileri müfrezeleri .. 

Arnavudlukta (A's,_k_e-r"'-ı -V-a-zi_y_e_t-=I 

Yunan ilerıeuııı devam Arnavudluk ha-
edigor · rekatı havaların 

Havalar düzelince Ye
ni Yunan muvaffakı

yet/erine şahit olacağız. 

fenahğından 
aeırlaştı. 

Atina, 17 (A.A.) - Bütün Arna- E J k- •• h [' J 
vudluk cephesinde muharebeler de- ladenue omur a ınue 
v_am etme~tedir. ~ar yağfllakta ve 87 /talyan tayyaresi 
şıddetli soguk, genış harekatı güçleş-
tirmektedir. Fakat Yunanlılar, ma • bulundu. 
halli ilerlemeler kaydetmişlerdir. 
Bu ilerlemeler vaziyeti iyileştirmek
tedir. Havalar iyileşince, bu ilerleme
ler seri ileri hareketler için çok fay. 
dalı olacaktır. 

Resmi Yunan sözcüsü beyanatın· 
da demiştir ki: 

- Yunan kuvvetleri kısmi ilerle· 
melerle hatlarını ilerletmiştir. Ce
nup cephesinde bir Yunan keşif ko
lu, bir İtalyan k~if kolunu esir al· 
mıştır. Bir İtalyan t~meni tı?-erke_z 
cephe.;>indc çok mühım strateJık bır 
mevki işgal etmekte idi. Fakat bu 
fırka, son denece seri taktikler alı • 
yordu. Kar ve dağlık arazi yilzünden 
bu mühim mevzii terketmişlerdir. 
Muhteşem surette ilerleyen Yunan 
kolları, bu milhim mevki; düşman. 
dan almışlardır. 

-Dev&111J 4 neli oabifede -

Libyada Bardiyayı zapt.ederek Tob
ruk önüne varmış olan İngiliz kuvvet· 
leri, vaziyete tamamen halı.im bulun
maktadırlar. İngiliz tayyarelerinin, 
İtalyan tayyare meydanlarına yaptık
ları devamlı hücumlar sayesinde Tob
rukun garbındaki italyan tayyare mey. 
danları boşaltılmıştır. Eladen tayyare 
meydanında, harap olmuş 87 !talyan 
tayyaresi bulunmuştur. Bu meyanda 
İtalyanların El gazele ve Timimi tayy.a. 
re meydanları vardır. Bu meydanların, 
evvelce jtalyanların av tayyare mey
danları olmaları muhtemeldir. Tabiye 
bakımından cephe istihkAmlarının ya. 
kininde av tayyarelerinin bulunmaları 
lazımdır. İtalyan tayyarelerinin daha 
gerilere çekilmeğe mecbur edilmeleri, 
Tobruk muharebelerine müdahalelerini 

-Devamı 3 ncil Salıf.lecle- ; 



"' 

SAHiFE ( 2) 

Arner:kan yardınıı: 
Anı rikanın İngiltereye l ardımı 

meseıe~i, dünya efkarmmumiye;::.ini 
:1Hlkadar ~<l n en ehemmiyetli ha<lise 
olmakta el mm etmektedir. Yardım 
kanun layihalarının sevkedilmiş bulıın
duğu hariciy.:! ~ncümeni, diin de h:.ırbi
ye -ve bahril 0 nazırı. rını dinlemiştir. 

Harbiye nazırı, bir infiraclcının; 
- Amerikanın istila ediLbileoegine 

innr.ıy-0r musnıuz? 
Sualine su d'kkate şayan cevabı ver-

m · 'ir: 

.... .( .. 

lngiltere kralı, lngiliz tayyare ı j e ini teftiş ederken 

(ANADOt:Cl 

Gıda maddeleri
nin fiatleri 

Murakabe teşkilatında 
çalışacak memurlar 

Tarife komis
yonları 

Toplantıya çağırılmış

lardır. 

18 İkincikanun 1941 Cumartesi 

l_T A_Ş __ L A __ R _ı 
Bugünlerde ne

ler oluyor? 
Dün, bir dostum sordu: 

_rn:~ 1 _senesi için Halkapınar su~l! ve - Bugünlerde neler oluyor, bilir 
Vilayet fi at murakal>e komisyonu, lkıııcıkanunun ba!'!lrmgıcından ıtıba- misin? 

gıda maddelerinin toptarr, yarı toptc.ıı ren altı aylık devre için elektrik kflo-j V€rdiğim cevap umumi mahi~ette 
ve perakende satış fiatlerini ve kar nis vat .. tarif~lel'inin tesbiti husu .• unrla olduğu için, onu sütunuma geeirmek· 
betlerini tesbit etmiş ve tasdik için ti- tarıte komı-;yonları toplantılara davet t-en kendimi alamadım; 

bekleniyor 

carct vekaletine göndermiştir. İzmir edilmiştir. Belediye ve ticaret odası - Bugünlerde, bazı maruf adıln1· 
fiat murakabe tJeşkilatında çalışacak azalarından komisyonlara iştirak eclc- !ur, kaybolan i.imid ve rahatlarını has· 
kontrol memurları hafta başında is- cek zevat bildirildikten sonra tariie retle arayarak, her :akşam korJnılıı 
tanbuldan gelzcek ve mıntaka ticaret komisyonları, nafıa müesseseleri baş-1 rüyalar görüyorlar .. 'Qemaşa edilen ıii· 
müdi.irlüğü emrinde çulışmağa başlıya- komi:-ıerliğimle toplaııtılurma baslıya-1 yalardan bazıları şunlardır: 
caktır. caklarrlir. · 1hti fıl, P-efalet, divanıharp, mağ!ii· 

biyet.. 

B. Atıf inan Istanbul- Muhlis Sabahaddin Bugünlerde, parasız, pulsuz. kılıç· 
sız, tüfeksiz, on binlerce kişi, bedava· 

- Amerik-ı. ta~ ar-elerJ.e taarruz" 
uğrıvabBir . .Ameıikanın havadan bti
lfısına mani olaca], kuv\·et ingiliz do
nnnmnsıdır. Eğer ingiliz donanması 
rnahvolursa, Ameıikanın btilaya ma-
ruz kalncağına inanıyorum. Almanyaya ya-

B h 
. l 1.1 k t d J • pılan hava se- Ingiliz ruhu 

Bir taggarecioin anne
sine mektubu 

Benim terbiye 
ve ya~ımın bü"-

dan geldi T ı· dan Hindistan seyahatine çıkıyorlar· rupu ge ıyor Bugünlerde Ruzvelt, (1941) in eıı 
İstanbulda İngiliz ticaret birliğiyle Bestekar Muhlis Sabahaddinin ö- büyük oyununu hazırlıyor .. a rıye nazırının c a < ı ~ ·a e egeı f 1 . d b' 

b
. ö .. . b d A 'k d er erın en ı-

tiin ağırlığımla 
terazi kefesine zeytinyağı satışı için müzak-erelerde ı B ·· ı d 1 ·ı· ı İt 1 ·r 

1 
nümüz<leki hafta 45 kisilil· en kuvvetli ugun er e ngı ız er, ayan esı · ır s zu, ıca ır. a mcrı ·an onanma- . d . d" 

smdan bir kı mının İngiltereye den.- rıı:ı e gerı 0b~
ne mani olun cak bir maddenin yaı·- mıy.e~ genç ır 
dım proj sin ilavesin' reddetme:;idir lngı.l•~. layy~~e 
Anla ·ılıyor k', bazı infiradcılar böy!( z~~·tının - . Ölu -
bir madde konulmasını istemislcrdlr munden bır ay 

-Harbe iştira - b~ıl~nan. zmir !hrac!1t_.-:ı ve idhalatçı b' k . . . ~ ~ . . . leriniı hoşalmış midesine makarıı· 
ke _ atılmama im-
kan verıne:>in . 
den <lola n me-

b~.rlıklen .umt~mı ~~;ıbı B. }t~.f tn~n. ır a~~·o. ıle e~ ıyı eser3~rını temsıl 1 doldun yorlar. . 
dt~~ !ırh,m 'apuı ıy le ~ehı ımıze don- etmek uzerc İzmıre gelcccgı haber alın- Bug 'inler<le esnaf, aşcı, şu, bu, külnlı 
muştur. mıştır. imal etmekte müşkülat çekiyor. 

Diğer tardtun cumhuriyetçilerir sonra annesine 
reisicumhu · namz di Vilki de bir mı· verilm<>k üzere
tuk· irad etIJ!i<ı ve İnrriltere~e kayıdsı· kumandanına bı
"-art:sız vardıma taraftar olduğunu söy raktığı rnelttubu 
J~m · • b • ~·ard m yapılmazsa Anı rika İngiliz ve İsviçre 
nın tehlik ye dü~eceğini ileri sürmüş gazetelerinde in
tür. tişar etmiştir. Bu 

sudum ve gurur 
duymaktayım. Bu lzmir nafıa komiserliği Dün dolu yağdı. 

Bugünlerde kömürcü kulları, Alln11· 
!arına •l açarak; 

-Aman Allahım, biz kara gün do5· 

Tarih, canlarını vatan
ları için verenlerin ad

larile doludur. 

nu size borçlu -
yum ve bundan 
ötürü müteşek -
kirim. Bundan 
başka ~izin 1ya -

Şehrimiz nafıa mües:-ıe~e ve şirket- Dün öğle üzeri İzmir üzerinde l>ir- tuyuz, . oğukları hangi dağlarda bır:ı1'· 
!eri baş komü;eri B. İsmail Küçük, 1\a- leşen ş'.mal \'C cenuptan gelen kesif bu- tın, şunları toparla da şehirlere indi!"· 
~ırı: _,:ekfıl~tj şirket ve müe~se?eler! r~- !utlar. şiılcletle yağan doluyu müti?akıp Diye yalvarıyorlar. 
ı:slıgı ~rıf~ v~ hesa.P he?' et_ıne na kıl dağılmış ve hava açmışsa ela ak~am,ı Bugünlerde kundura tamircileri şar· 
ve ta):.ın eclılmış, ycnı v~zıf~sı_ne baş1~- kadar fasılalı şekilde yağmur yağmış- kı söy !iye ı:;öyliye, geçişimizi temaşS 

Amerika halkı harbe mektup biı- hayat 
pacak da ha bir 

.... _ m vazifeniz vardır m~k uzer~ ~nkaray.a gıtmıştır. Vek~- tır. Maamafih devamlı olmıyan bu eder.ek, · 
Jetıı;_ ~ensı~ıyl~ 1z~ır nafı~ paş komı- yağmurlar<lan korkulmamaldadır. Şeh - Dundan sonra bol bol ayakkııl 

&HA 

h 1zır lanı yor: 
Diğer taraftan gelen haberlere gö 

re, Amerika halk1 yava~ yava:< harlı' 
kaçınılmaz b:r hadise olarak kabule 
ba 1 mışl rdır. Nevyork ba!cdiy{!Si bı 
. ebE.pledir ki ~ vyorkun korunması) 
bimli bir teşekkül vi.icude getirmis V< 
dağ"ıttığı bro"-ürlerde halkın hm·a hti 
cunılarından nasıl korunacağını l.iildir 
mektedir. 

A m'"lnyanın vaziyeti: 
Alınan) anııı, Amerikan yardımı ka1 

<:ısındaki rnziyeti, Volki~r Beobahter
de çıkan b'.r yazıda izah edilmektedir. 
Şimd:)e kadar Alman gazeteleri bt 
layıhaJarm meclisten geçeceğini, Ame 
rikarıın İngiltertye g ·n · ş mikyasb 
yardım yapam1yacağını ümid ediyGr· 
!ardı. Şimdi is Alman g. zeteleri Anw 
rikan yardımını kabul etmekle b"rabeı 
bıı )ıardımın geç kalacağını i<lclia) < 
başlamışlardır. Volkişer Beobahter ht 
)·azısında. Almanyanın Dunkerl ter 
sonra n den İngiltere •i isti1A tmedi
ğini ı:;ormakta ve buna c p \ r cc
ği )er<l~ bun ı hfüli~Ier gosterecc.ktir 
dem~kle iktifa etm ktedir. Gazete:' 
göre Amerikan ~ :ırdımı geç kaln";ık· 
tJr. Çünkii Almanya bir çok denizaltı· 
lan yapmaktadır. Bunlar faaliyete ge. 
ç:nce İngiltereye esva nakli mümkıiı' 
olmılı:ıc~ıktır. 

Sovye .. Japon ınüna-

sebatı: 

ve memat mücadelesine gi -
rjtm'ş olan İngilterenin ne büyük bir 
ruh ve azimle harbettiğini güzel bir 
surette izah elmektedir. Mektup 
hakk.nda fazla izahatı lüzumsuz bu. 
luyoruz. Çünkü onun sadelik ve be-
18.ğatj her şeyi ifadeye kafi bulunu-

Harp bittikten gonra geride kalanlar 
uzun miiddet müttehdi kalmalıdırlar. 
Bütün söylenenlere rağmen ben bu 
harbin iyi bir sey olduğuna kani bu

scrlıgı vazıf esı vekaleten \•ılayet n:ıfıa rimizin bazı yerlerine düsen dolu iri yenil mek yoktur, biraz da bize bu~·tı· 
müdürü B. Muhiddin Erkut tarafın- leblebi büyüklüğünde, ba~ıları ela da· run b: kalım, 
dan ifa edilmektedir. ha küçüktü. Diy güliim:siiyorlar. 

Bu Ylinlerde lzmirdeki mektep tnle-
lunuyori.ım. 

Bu harpte her ferd. inandığı pren- To halıda 
sipler namma. her şeyi istihkrı.r fır- r 
satını bulmuştur. Zamanın uzunlu-

• ğunun ne kıymeti vardır. Bir ş·~y de- Zelzele 
«Çok sevgili an~n~ciğim, ğişmemiş olacaktıı ki; yaşamış olsay-
Had'-..at :;üratle yekdiğerini ta - dım lngilterc için yaşıyacak ve gene Dün :;abah saat 8,25 de Torbalıda 

kip ed 'yor. Her ne kadar kalbi bir onun için ölecektim Hunun dışında sarktan gar be doğru, orta şiddette. beş' 

yor. 

Ecneb I• f ı·rmalar besi d. cfsfonbuldaki gibi lıiıi de kil'' 
ket::: iz dolaştırmaz ve kasketsiz gezci· 
ğimiz için bize tenzi1atlı bilet verme· 
Jer;;e ne yaparız.» Diyerek iizüliiyof• 

lzınirle iş yapmak 
istiyorlar 

lar. 
Bu?ünlerdc nezle ve grip hazrıetJı>f 

kol kola vererek, ba··tonları kaka kal<ıt 
Jrnhv hane kahvehane, ev ev dolaşıya · 
lar. duygı.:ya malik değilsem de, teşeb- hiç bir şeyin kıymeÜ '}'oktur. Ve hiç saniye devam eden bir zelzele olmus-1 Hayftı.da bulunan bir firma şehri

bü:; ecl..:!ceğimiz bir hava -.<>ferinden bir :-;ey bunu değiştiremiyecektir... tur. " 1 miz ticaret odasına müracaat e<ler•ek 
dönm eliğim takdirde bu me'ktubu - Eğer siz dine ve onunla ilgili şey- Evvelki gün de sant 11,46 rla De- ~e~taw:- f~ıHlık, kabuk~uz. Şam fıstığı, Yani bugi.inlerde d-0ktor]ara, ceı 
mun . ize tevdi edilmesini isted.im. lere inanıyorsanız benim için üzül - ğirmencler€ nahiyıe:;inde 5 saniye c.le- uzum .• ı!1cı~: \~ m~htelıf ıhracat mac~- cılara '<ıhhatı umumiye namına çok~· 
Bunun için bir ay beklemeniz icabe-: memeniz icabedecektir. Ak,..i RUret- b' delerımız uerıne ıhracatcılarımızla iŞ hşmak vazifei vataniye,..i düştiyor. 
ieceJ ir. Bu bir ay geçtikten .-ıonl'a te hareket riyakarlık olacaktır. Ben vam eden ıı· zelzele ve saat 14,31 rle \ apmak istediğini bilclirniiştir Yugo ·. Bur,-iinlerde, ciizclanların muhte'' 
R. A. lı.,. de, diğer değerli arkada'<- ölü melen korkmuyorum. O öliinıüm g~rptan şarka doğru. h~hmineıı ~ç ::ıa- İavyada bulunan bir firma da: muht~- yatı il~ çarşıdaki füıtler arasmda ~" 
larımın olduğu gibi. benim vazife - bilakis -.izi yükseltir. Bunun başka nıye devam eden orta şıcldette bır zel- lif macldeleı· istemiştir. radana sığınan lJir mücadele geçi:·of 
-nin d başkalaı ının ellerine gectiği- sur2tle olmagını da arzu etmiyorum. zele olmuştur. Bu~ünlerde - ~ytan kuJa~ına 1'~1 1' 
•1i öğ •ııeceksiniz. Kainat o kadar geni~. o kadar e- Değirmendere nahiyesinde de diin Nara atanlar şun _ f-;taııbul gaze~leri arıı~ıudn 1

1 

Her <:.eyden önc.e bu harpte rolü - bcdictiı- ki, burada bir adamın hayatı saat sekizde_n sonra garptan şarka <loğ- karet Ye ki.ifür teati edilmediği göriilı 
mün biiyük lıir kıymet ta<:ıdığıııı öğ- yalnız fedakarlığı ile ölçülür. Biz bu ru dört .saıııye devam ıe_clen ufki ve ı:;ıd- Kemerde umumhane sokağında Kft- ~or .. 
·enın !< sizin için kuHet ver'ci bir düny:.ıya. bir ferdiyet kazanmak ve detli bir !rnrsıntı vukuhulmuştur. Bü- şif oğlu Ziya Güna.}" ve Dursun oğlu RugiinJerde, gazetelerin dikte s: 
hal o "caktır. Blzim tayyare kafile- hiç kimsenin bizden alamıyacağı bir tiin bu sarsıntılarda hiç bir ha~ar ol- Mu 'lafa Kliçtik, sarhos olarak nara :.tl- visind?. insanı zivanadan çıkarnn, ı 
lp• 'nıiz. Şimal denizi bovuncn ticaret knrakı:.er kazanmak için gelmi" bu- mamıştır. tıklarından tutulmuşlardır. gamı ınaalgunneli. galgeleli, yani tı 
'l"r milcrimizin c:erbestisini temin ei- lunuyoruz. Değirmendere ve Cumaovası na!ıiye- tecvidli, ağır aksak dikteler duvııhı) 
+ikler' gibi. fırsat zuhurunda imdada 

1 

Bütün hayatları müddetince sulh Ierinin bazı köylerinde zelzeleden ev- MANiSADA ve aklımız başımızdan gidecekmiş 
koşarak insanlaun kurtulmalarına içinde yaşıyım. ~·emek . içmek ve ço- Jeri hasara uğrıyan yoksul yurdda la- ______ bi bize bir hal oluyor. 
la \':ttdım ıettilcr. cuk yapmaktan başka bir şey yapmı- ra yıırdım olmak üzere dün Kızılay ku. Vı"lA t r . h Benden bu kadar .. Rugünlercle b 

Ölü_müm her ne kadar .;;izin için vanlar, hayvcın hayatından farklı bir rumu tarafından 25 çuval un satın a- l aye mec lSl aztr- ka nel ı· olduğunu siz de sayabi!iı~ 
elemlı olacak<:a tln bu ferlakarlı~ı fe- hayat yaşamamakta~ırlar. lınmıs ve ·önderilıniştir. lzkları başladı. niz .. 
·agatl kabul e'tmek icabedec~ktiı-. Şuna çok kaniim kı fenalık, cenabı- --"--g----=--.--=-- SAPAN 
\k. i ·:.ırette hareket beni hayal ~u- hak tarafından, bizi tecrübe için yo- ı fE5} 1 . ~~ 
hnddıne kadar yapacagım. zım mahıyetımızi ortaya koymak ~~ l!::::9 ~ kutu:ı;a uğratır. Ben v~zif~mi son lt~muzun ~zeı:in~ konulmuştur. o bi- ~cır~ a Muhtekirlerle şiddetli l. IE5). fiOV~..-

Ben daima müşküliit karşısmda için verilmiştir. Cenabıhak bizim ne- OZOM mücadele devam ediyor. 
Bu aralık Sov)ct - jnpon münn::;eha hayret .~e~·.ici c.e-aret . gö:.:terenle• e ye muh.taç olduğun:ıuzu bilir. . . 

1 
K. ~. .,._ a Ü O tı da bahis mev;ı;uu {ılmaktadır. Japon- karsı bıı~ uk bır perestış duydum. Harbm ıztırapla~ıyle karakterımııı :}82 A R ··. ümcü 14 SO ;7 "· Manisa, (Hususi) - Vali Faik Tii- BUG NK PROGRAM ı 

ya ge~nl rde Sov~·etlere bir teklift(. Siz ic;tikbale aid .im~nı:ıı~ı ~.sin ~.an~ame~ı olğun bır hale geldiğini ~2 •3 .:zü~u~aıım 19 2
8 

relin riyasetinde toplnnan komisyon, 8.00 Saat ayarı, 8.03 ajans, g.ı 
bulunmuş, ev\elfı. l\Iançukonun j,ıp rn k~y~e mecle~ ve vazıyetımızın muş_ umıd e'lıyo_rum. Yaşımıı~. çok genç oL 

1
:>' ~L taranto ~ =-;o 31 fO kömür, gaz ve diğer havayici zaruriye .Müzık, 8.45 ev kadını. 

nüfuzu altında bulunduğunu tanıma 1 lrnhı 1J elan şuphe etmeden bana, beni ma~ına rngınen bP;ll ~unyadaki \'H- G4 r h. . icla l~ .., " fiatlerini Ve stoklarım tetkik etmiş, Öğle: 
nı, .:;Onra da Çine y dımı kec:mesi11' on mergupların seviye~ine. yükselten zifemi ifa ettim. Şımdı keneli mı ölü- f>; ~1 ~~a-~mc .. · 

91 50 2
1

3
5 ~00 kararlar almıştır. Kömür gelmekte w 13.30 Saat ayarı, 13.33 mü zil: 

istemiştir. Buna mukabil de iç 1\loııgo- bir terbiye ve ecıa.< 1 vermiş oldunuz. me haz:::lıycı. um. nun<la duyduğum :); .. · uz~ .:1 
"" .., 5-7 kuruş arasında satılmaktadır. Caz Türkçe plaklar, 13.50 ajans, 14.L 

listanı Sovyetlere vere~k V" Port .Ar- Ölümüm mücadelenin boş olduğu tees ·ür c:udur: Uayatınızın son yılla- - ,.. ~~ron~~·kş·~· ~04 35 stoku vardır. lhtikarla mücadele şid- Muzik: Türkçe plaklar, 14.20 müı 
tör limanmda. Sovyetlere bazı imtiyaz- mana ·ını tazammun etmiyecektir. Hu ıında sizin yanınızda hulnnarnama _ 

6
1 • • I' ~ı çı ~ 20 detlendirilmiştir. riyaseticumhur bandosu, 15.00 rıt 

lnr bahş yliyecektir. husu ·ta sizin de fe dakarlığınız be- nın ıztıraln. Fakat 8 iz sulh ve hür- ~ ~~-;.n1 f 23 üO 23 50 * Halkevi, cezaevindeki mahk(ımlar :.dk: sinema org'u (Pi.), 15.30 miiı 
Sovyetler bu teklifi recldetmişlerdiı nimki kadar yüksek olacaktır. riyet içinde yaşıyacaksınız , ben i!'le 

1
•
8
5 K. ·1' ı a e 33 33 için bir okuma kur.su ac;mıstır. Sos~~ı Akşam: 

ki, bununla Çin.o ;ı.ardımda devam ede Vatana hizmet edenler, ondan, buna ~·ardım etmiş buılunuyorum. · aner 23 50 23 50 yardım kolu da mahkumlara 52 kat ça- 18.00 Saat ayarı, 18.03 radya c 
ceklerini göstermişlerdir. karşılığında. hiç bir şey bekleme- Bu :;uretle hayatım boş olmamış maşır tevzi etmiştir. orkestıası 18.40 Türk müzigindt 

yeni bir anlaşma mı'? !lıe]iclirler. Vatanı, üzerinde yenilen, tır. 10l8 * Halkevinde amatörler reı:ıim SN- Folklor örnekleri, 19.00 konuşıtl 
içilen, uyuııan bir yer olarak ta _ Sizi i-leven oğlıınnz. 210994 gisi açılmış, fazla rağbet görmüştiir. (günün meseleleri), 19.15 oyun hll 

Japon kaynaklarından alınan bir ~avvur etmek in.sanı küçültür. * Kızılay senelik balosunu halke- vaları, 19.30 ajans, 19.45 fasıl }I 
habere inanmak lazım gelirse, Ameri- Tarih. canlarını vatanları için ve- 212012 vinde verecektit. Hazırlıklar başlamış- yeti, 20.15 radyo gazetesi, 20.45 ş, 
ka - İngiltere - Cin ara~ında bir misak renlerin adlariyle doludur. Onların YENi NEŞRiYAT No. 7 16 tır. kı ve türküler, 21.15 (Bibliografyıı 
akdi bahis mevzuudur. Hatta gazete fedakarlıklaıındandır ki, üzerinde .. ·-·-·-·---·-·-·.. No. 8 19 50 Vilayet meclisi hazırlıkları: 21.30 ı·adyo salon orkestrası, 22.• 
bu misakın imza tarihi olarak bir su- adalet. sulh ve herke.-. için hürriyetin No. 9 2~ 50 Şubatın ilk haftasında içtima ecle- Ajan", 22.50 cazband, 23.30 Kal' 
batı go~termektedir. ' mevcud olduğu ve medeniyet .,c.viye- Ortaokul No. 10 29 cek olan vilayet umumi meclisi hazırlık nış. 

Fakat Amerikanın Lo··yıe bir mi. r-1• ı'nı'ıı yu'"k ... ek })ultındtııYu •·e dah!ı "".I·- 1 1 t No. 11 yok larına başlanmı~tır. hahname ve ~41- -------------·,, • " .., • . ,, D~ğel'!i mual im er arafından hazır. tNCfR b' ı · imzalı'l acagı çok . üphclidir. Bö ... ·le bir ya de ."u·kseleceg"Yı' 1·mpaı·atorlul~ meu. 1 (O ta k 1) · : 942 yılı ıic cesı hazırlanmaktadır. Bu Birb~rini J J • • J anan r o ·u mecmuasının ikın- K s s. ··h· 
misak, Amerika haricı siyasetinin an'- <.lana gelmiştir. · ·· • · K sene en mu ım iş sevliilıın kat'i olarak 
anesine ay1nrıdır. Esasen böule bil' mı·- ci .sayılsı da zengOınt mukııderecatla inti- 7 4 Nekin Sabah 7 !'> 50 önüne geçilme:-ıi içi~ parti kongresin- Keçecilerde 1305 inci ~okakta ; 

J sar ey emiştir. r a o ul çocuklarına 40 l\I · 'T t 16 d ı ~ 
saka da luzum yoktur. Çünkü gerek ln- Aydın san'at okulu tavsiye ederiz. 6 y. Jt. arl::n o 16 .e ( ekrmlbe.y~n. edilen dileğin kanun ha- le) man kızı 25 yaşında Habice ve 
giltere ve gerekse Amerika, Çine bütün _ · · Ta at 16 16 lınc a ı ıçın umumi meclisin tavas- cası Mustafa Fettah oğlu ile Sami 
yardımı yapmakta, her türlü muahede müdürlüğü --<>--- 6 Ka. Taner 15 15 .sutu temin edilecektir. karısı 29 yaşında Bedriye Gör birlı; 
rnefhumlarıııın üstünde sıkı işbirliği İzmir mıntaka san'at okulu mu"'du"r Elektrik ceryanı 122 Hayim Levi 16 16 Bununla seylaba maruz kalan viltl.- ni dövdüklerinden zabıtaca tqtuln1 
takı·p etmekt"'dı"ı·l 8 •rekun yetler halkının munzam bir verrr: ı'lc !ardır. -

u .. ç·"" S er. ti 
1 

A 'k muavini ve resim muallimi Bay Cev- çalıyormuşl 116712 diinkii yekun mükell f tutulması ve bu gelir ka~ı·~ılık 
.ougun ın, ovye ere merı ·a ve det Ko1·ak t"rfian Avdın saıı'at okultı • · İng'lt d b' k'' .. 'b' l' ... "' . J göster'ilerıek uatakları vükselen deni-
ı ere arasın a ır opru gı ı< ır. mli<.Hirlüğüne tavin olunmu;:;tur. İnönü <!ad<lesinde 126 sayılı dül<k<1n- 11684 .ı • ' Y ankesiciiik 

G'akat heı· ı'kı' tarafııı da henu··z b J ... · O U · yekun ze dökülen \·erleri tık~p·an nehir \e 
.1.· u da bulunan bakkal Salih ogJ.Ju Alı· I{ar- z t • ·• 
ko 

.. pı·u ..... ·u· aş" ak b' ı k · t' ı .AH RE: çnyların taranması v.c sulama ı·sıerjııı'n )lezarlıkbPşı mevkı'ı'nde -:-ırehmed ( .ı .. r ır eşme nıy;e ım e B ki d gının <liikkanclaki elektrik saatı'ııı· n iist • ' ..u oldukları görülmeme'ktedir. ıça a yarala ı kısmından acılan bir delikteıı ı'nce bir 15 ton haşhaş 21 dii7-ene konması ile haynt saha<ıının iıı- lu Raşid Sinco, bir bakkal dükkanı 1 · ı · h B t k c · it k" d · 175 ton susam 29 50 30 kişafı t~mini esbabına tevessül oluırn- nilnde toplanarak gaz almağa çalı 
ngı tereı.un arp mas.. aş ıı:a ~ amıa -: mev ·mı e ka~ tel uzatarak elektrik ceryanı çaldığı 237 B. pamuk 70 72 caktır. ve halk arasında pulunan B .• ıu:::t 

fi 
s~p ~~ragı asan o_g u 13 yaşında Alı iddia edilmiş ve hakkında tahkikata 40 ton ince kepek 3 50 3 40 B h t · k · · h B k ra arı: Erd-0~an, Hasan oglu 14 y_aşında Ah- başlanmıstır. u usus a pttrtı ongresmın azır- a inin cebinrl~n yankesicilik sure 

d ö .. 1 ·ı k el k b ki · l 25 Ç. Fasulya 19 ladığı rapor çok mühim e:;asları ihtiva le 370 Jrnruşunu ı:al<lığından ıtt\ttılrıl 
ln~l~renin hup ma~afluı gün Amhc d~gu 1 ıe1 .. avgb~1 !.er1e ~ala~~~m•••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ etm~teilir. ~r. 
fk t kt d 1 'lt r me ı so e ının ı egınc en yara a- ..,. 

geç ı çe ar ma a ır. ngı ere ma ıye mıştır BU HAF'7' A TAYYARE S1NE1VJAS1 
nazırı 910 sonuna kadar olan masraf- -----· ------------ .l H 
lar hakkında mahlmat vermiş ve bu yük propaganda yapılmakta ve halkın masrafların daha da artacağını söyle- bu paralarla hükumet tahvilleri alma- TELEFON: 3646 
miştir. Nazırın beyanatı, matbuat ta- sı istenmektedir. DANIELLE DARRİEUKS - JEAN KİEPURA ve LUCIEN BARROUKS 

f RANSIZCA SÖZLÜ rafından memnuniyetle kal'şılanmış - Mütehassıı;ların kanaatlerine göre, 
tır. Gazeteler, ma~rafın artma ının İngilterenin bu harpteki mali vaziveti 
harbi kaza ma~ için mümkün olan her geçen harpten çok kuvvetli bulunn;ak
teclbirin alıntlığını göstermekte oldu- tadır. İKİ GÖNÜL BİR OLUNCA 
ğu kanaatindedirler. 

Verilen izahuta. göre içinde bulun. lng;\iz gemi zayiatı: ~uhteşe~ ve ?lükemmel musikili, şarkılı filimde sevimlikleri, neıe-
tluğumuz sene için İngilterenin harp S d 1 lerı ve cazıbe~erıyle emaalaizdirler. MONTE KARLO'nun )üka hayatı 

on ört hafta zarfında, ngilizle- arasında .çevr.!len ve MONTE KARLO'nun gece hayatını, operasını 
masrafı 3,5 milvar sterlindir. AlelMe rı·n g · k b k J t y · J emı ·ay ı ço aza mış ır. cnı kazınoaunu tasvir eden canlı ve cazibeli bir aık macerası 
varidat ise 1,5 milyarı bulacaktır ki seıwnin ilk hafta:o;ındaki zaviat 14 bin y E 
arada mevcua fark, istikrazıa karşıla- ton<lur ki, haftalık vasati 85 bin ton G u·· L 
nacaktır. Harp halinde lıir devletin olduğuna nazaran ehemmiyetli dereı;e- S O L G U N 
büdcesinin üçte birini vergi ile karşı- d~ ~zd.ır. H~l~uk~ ~eç.en umumi harL.in FRANSIZCA SÖZLÜ 
lıyabilme.:;i büyük bir rnuvaffakı,·et- b r k k~ 1 d .ı ı mcı ve ı ıncı anun ay arın a ın- G 'b• ·k· .. ı f'l · "d • ı · d' 
tir. giJjz deniz kaybı daha fazla idi. Ah- ı ı ı ı gu.ze ı mı sayın mu avım erı~e tak ım ~~er • 

Dikkate şayandır ki, İngilteretlc son nan ocdb' l · tef · . .. t kt ' MATİNELER. 3 5,30 8,15 Cumartesı, pazar gunleııı 
zamanlarda umumi tasarruf lehine bil- b~ılundtıi~r !~ı~ş;lm~~~~d;i.~s erme. e ilave seansı. 

YENİ 3 BÜYÜK FİLM HAFTASI 
NİN I'vluvaffakıyetle devam ediyor· 

iLK DEFA 
JEAN 

GABiN ÖLÜMPUSESİ MİCHEI!.J:1 
l\10RGAı~ 

3 Ahbap Türkçe 
Çavuşlar Sirkte 

Arşak Palabıyıkyan 
Hayganuş 

Spencer Tracy-Nancy Kel(l}-Richard Greerıe 

KARA GÜNEŞ ; 
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Seanslar: 11,45-3-8 d~ Cumartesi, Pazar sabah saat 10 da 



18 lkincikinun 1941 Cumartesi 

V erdiğinıiz 
tahakkuk 

haber 
• 

ettı. 
-B,..tarafı 1 nci Sllhifede-- tütün rekolte vaziyetini anlatmış, muh-

idaresi de bir milyon kiloya yakın tü- telif memleketlerin tütün _ihtiyacından 
tün mübavea etmislerdir. Yerli ürün- bahsederek Türk tütünlerıne olan mü
ler ve tütün l'mit~d şirketleri, genl;r h_im ihtiyacı tebarüz ettirmiş, ~iat dü
saJahiyetle hareket ediyorlar. Mnlilın ş~rm_ek mev_zuulıahs olanııyacagını bıl
olduğu üzere koordina•yoıı hey' eti, tü- dırm ı~. aynı zamanda tuccarlarımızın 
tün mülıayeatına iki milyon l'ra tah- f::zıa müba,reat y~p~rnk ti~tün stoku 
sıs etmiştir. Koordinn•yon Jıey"eti lıu v~cude getırmelcrını .. ta_'"Y~ etm_ış~ 
tahsiı;atı, dört milyona ilıliiğ etmek ıi- b~r müddet sonra lıu tut1:1nlerı çok ı)'ı 
zeredir. İcap ederse daha da arttıi·abi- fıatkrle satabdeceklerını haber ver-
lir. Elimizde lıir çok atüler vardır. ,\]- mişt!~· .. .. . .... 
iP.anlar aşağı, yuknrı 19 milyon k:lo tü !Jıger_ tar.aftan duş~k f·at!e tutun 
tlin alacaklardır. Bu izahatla tütün alan bcırlaın ıhq_cat lısanslarının ve
lllüstalısillerinin tenevvür ettiklerin rilmiyec.;;ği hakkında en zlce vermiş 
ltaniim. olduğumuz mlihim ha~er de tahakkuk 

Tütün müstahsilleri ıçi n telaş edile- c:miştir. !fükilıı;{!timızın tü~ün . üz•: 
Cek hiç lıir sebep yoktur. Teenni ile hu- ı rınde a_Jdıgı_ tedlıırler, çok ehemmıyetlı 
reket etmeleri çok lazımdır.> ve genı~. mıkyastadır. ,. 

Resmi menbalardan aldığımız malü- .. Amerıkadan alına_n katı haberlere 
ınata göre, tütünlerin, vasati kaime fi- gorz Am~r.ıkalılur, sıgara h~rmanla~·ı
atıcri mıntaka ticaret müdürlüğüne . nı ıslah .!çı.n muti.aka 20 ıııılyo~ı kılo 
takip ve ııot edilmektedir. Yani heri şark tulun~ .~ım.ag~ mec?ı rdurıaı:. Av 
tüccarın satın aldığı tütünlerin mulı- r~panın tutun ıhtıyacı ı8e 80 nıılyo.n 
telif yerlerdeki fiatleri bir araya top- kılo etra.fında bul.unmaktadır. V_e bır 
!anacak ve bunların vasatisi tesbit edi- ~ab€re .gore _Amerıkalılar, ım aşagı ~a
lecektir. Bundan maksad, tüccarın va- lıte tutunl~rın kılosuna 180 kuruş fıat 
satı olarak kaç kuruştan tütün aldığı- vermcktedı~ler. ~olları~ kapanmış ol
nı anlamaktır. İcabında bunların ila-ı· nıası se~bıyle Çın '~.e p~o.~yaclan tu
nı da menuubahstır. tun sevkıyatı mumkun gorulmemekte-

. Düşük ve m~stahsili tatmiı; etı:ıi.yeı dıı~ulgaristan tütün rckoitesi ;35 mil
f~ate ı:ıaı a!acaK tüccarın_ :azıyetı uz. yon kilo tahmin edilmekte· Er. Yunanls 
rınde ıhraç lısanslı:rı verılırk:n !evaL tan ise harp halindedir. Binaenaleyh 
kuf olunacaktır.-. '1,'ıcar~t vekaletı,_ Ege Arvupa ihtiyacını karşılıyacak tütün
ını~takasında tutunlerın çok n.efıs ol ler, şimdiki halde Türkiye "e Bulgaris
dugu t.u sene yok bahasına tut~n satı; tan tütünleridir. Bugünkü vaziyet~ 
~lan tı:ccara a•la musamaha gosterm göre Türkiye tütün rekoltesi, Avrupa 
. ecektır. tütün ihtiyacını tamamen karşılamağa 

.·.. ki\fi bile bulunmamaktadır. Vaziyet 
Dün akş:ım şehrimizdeki tütün _aı. Türk tütünlerinin bu kada:· lehine iken 

cılarının mümessilleri. mıntaka tıc2 fiatleri düşürmeğe çalışmak hiç dz af
ret müdürlüğünde bir toplantıya da- fedile~k bir hareket değildir. 
Vet edilmişlerdir. Vekalet merkez tii- Müstnhsillerimizin malı'lı satmakta 
tün raportörü B. Fikri Soyer, kendile-, asla acele etmeme<i lazımdır. l\Ienfaat
riyle bir görüşme yapar;ık bu seneki leri bunu icap eltirmekkdir. 

Hava taarru::"arı Askeri vaziyet -Baı tarafı 1 nci sahifede -
-Baı tarafı 1 nci sahifede - çok yerlere, cenubu şarki, cenup ve ce-

o nislıette azaltmıştır. lngiliz tayyare· nubu garbide bazı ,-.erlere Alman tay
lerinin, geniş harekat sahasında h ;, ya releri tarafından bombalar atılmış
bir düşman tayyaresine tesadüf edil~- tır. İngiltercniıı şarkında bir şehirde 
ınemiştir. Böylece ingiliz tayr.a;elerı büyük yangınlar çıkmış, itfaiye tarafın 
havacılık bakımından çok muhım ve dan yangın süratlc bastırılmışsa da 
tnüsaid bir vaziyet temin etmişledir ikametgah ve ticaretgiihlıırda ha,ar 

İngiliz bombardıman tayyare1cri. vardır. 
İtalyanların Beninn ve Berka tayyarı: Nüfus zayiatı azdır. Diğer yerlerde 
ıneydanlarını _ki bunlar Bingazi civıı. ıl~ hasarlar vardır. 
rında bulunmaktadır _ mül<!madiyeı. Lonclra, 17 (A.A.) - Vilhelın5ha
bombardımana devam etmektedirler fene dün yapılan hlicum hakkında h:ı
l'obruk ve Derne arıısında devriye fan. va nezareti İ$tihbarat dairesi, şu rnf
liy~ti gösteren İngiliz avcı tııyyarele- ,nan v~rmektedir: 
rınin hiç biri, italyan tayyarelerinl Birinci dalga, Vilhelm>hnfen~ var
rastıamadığına göre vaziyet, İngilizle- dıktan sonra bunu takip ~den ikinci 
tın çok lehinedir. büyük dalg:ının sadece Hollanda sah'l-

İngiliz tebliği, Sicilya civarında Al- !erini bulma,;ı kafi gelmi~tir. Çiinklı 
illan ve İtalyan tayyarelerinin torpil ilk giden tayyarelerin ~ıırnrdığı yan
\le bombalarla hücumuna uğrıyan tn- gınlar, her tarafı aydınlatı,·ordu. Bun
g~Jiz Sovtampton kruvazürüııde büyük lar, Vilhelmshafene varıncaya bdar 
bır yangın çıktığını ve mürettebatın alevd.en başka bir şey görmemişlerdir. 
&'eıniyi terkinden sonra kruvazörün Hücumun merkez hedefini RBavhafon 
İ ·ı f b ı te•k!l etmistir. Bu snlıada doklar, fab-ngı iz kuvvetleri tara ından atırı · · 
dığını bildirmektedir. Kanaatimizce, rikalar. makineler. antrepolar bulun-
bu harp gemisine tam isabetler vaki maktadır. 
olsa gerektir ki, yangının söndürülm - ikinci hücum yapılrlığı 7.aman tw-
sıne imkii.n hasıl olmamıştır. vare'erimiz BaYhaf€njn hfıift \·~1nmv!i:

ia oldug"unu aörrr~üı;::ler \ ·z, \·~ni .Va!'lgın. Bu gemi 9100 tonluktu. 12 tan2 J 5 ,.. 
lik topu vardı. Gü\·erte zırhı 50 ıni!i- lar•çıkarmışhırdır. 
ınetre, su zırh hattı da 100 milimctrt . Londra, 17 (A.A.) .-: _B~ ~~C<) ~~·
kalınlığında idi. İngiliz donanmasında gılız lıomlıar~ım.an taH:ııel. rınını ıl
daha 9 tane bu tip kruvazör vardır. Vt h~lm>hafeıı u"'une yemd;ıı. çok .<c~ıf 
bunların bir kısmı Akdenizde bulun- b:r hucum yaptıkları bJd rılmekteclır. 
ınaktad ' Alınan raporlar, hueumun muvaffakı-

ır. t" · .. t kt d" 
Diğer bir kısım kruvazöl'ler de 7000 ye ını go~ ermE e ır. 

tonluktur. Bunların 8 tane 15 lik topu --
Vardır. Güverte ve su sathı zırh kalın- 1 A L S A N C A K 
lığı 50 milimetredir. 

Libyada ve Sudan cephelerinde va
ziyette bir değişiklik yoktur. 

Arnavudluk cephesinde Yunanlılar 
Yeni ilerlemeler kaydetmiş ve merke' 
cephesinde italyanların i~galinde lrn
lunan mühim stratejik ve hiikipı lıir 
ınevkii jşgal etmişlerdir. Arnavud!uk
ta havaların çok bozuk olma.,ı harekatı 
gliçleştirmekt2dir. 

Diğer t.:ıraftan Alınan ve İtalyan 
tayyareleri dün müştereken Malta ı;da
•ına uzun bir hücum yapmışlar ve La 
Vaıetta ka"abasıııı boınbalamışlarch·. 
O~ Almaıı - italyan tayyar;:,si düşürüi
tnuştur, 

lslasyonu lcnr~ısında yeni açılan 

EGE 
hususi H~stııh.,nesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL LİR 

E 
---------------------·.! Hususi 

Doktor Operatör 

1 
Dalıi Öke 

ZMIQ. 
KlJLA A.~KERI HASTAHANESi 
HAST~· BURUN ve BOCAZ 

11CLA.RI MOTEHASSISI 
ikinci Be:rler ookaiı No. (80) 
Haatalıu-ıııı h .. . .• 1 d kab er ırun og e en aonra 

- ul Ve tedavi eder. 

Her ~ubcye aid hastalar kabul ve mü
tehassısları tarafından tedavi edilir. 

I~üessescdt. her zıman 
doktor bulunur. Tel 2918 

Kızılay cemiyeti lzmir merke
zinden: 

Kızılay nı~ufaatına büyük konser. 
Selihattin Göktepe 

Albert Bravn 
(Kon,en-atm·ar Profe•ör'erinden ) 

NURi SAMI 
Mozart. Beethoven ve ~a eden 

26/1 941 PAZAR 
HALK EVi 

sonate, trio .. Sololar 
giinü saat 16 da 
SALONUNDA 

18 19 21 22 23 25 147 

(ANADOLU) 
,:111111111ııuı11111111111111u11uıu1111111l1111u1111111111111111111111111111••u•n•ıı111111111ı•n11ııııı•,: 

: A. • : 

iı.zmir Le..,az. m An İr '·ği llanlarıi 
................................................................. , ................................................ . 

lzmir Levazını Amirliği Satın Alma Kom'ayonundan: 
1 - İki numaralı dikim evınin altındaki 24 adet dükkan tamir ve 

inşa ettirilecektir. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 22-1-941 çarşamba günü saat 14 d~ top

hanede İstanbul !~vazını amirliği >atın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - T<eş;f bedeli 22663 lira 9 kuruştur. 
4 - flk teminatı Hl~Hl lira 72 kuruştur. 
5 - Ke~if ve ~artname•i komİ>'+)'onda görülebilir. 
G - İ>tcklilı>rin belli oaatta ~syona gelmeleri. 17 18 124 

lzmir Lev!tz1m Amirliği Satın Alma KomİAyonundan: 
1 - 100.000 adet cam nıatrn a'ınacaktır. Pazarlıkla eksi!fmesi 

22-1-9'1 çarsambn. günü saat 14,?0 da tophanede i'tanbul le
vazım. m'l"liğ-i sa,ın alma kowis)·onuncla yapılacaktır. 

2 - Tah• lıcclel; 35.000 lira olup ilk teminatı 2625 liradır. 
!1 - Xumuııe~i kom '.syonda görüh~bHir. 
4 - hteklilerin bl'll gün ve saatta komis)·ona 

17 18 
müracaatl:lrı. 

125 
İ:z:ınlr Levaz•m Am :rliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - 1.900,qoo adet bir numarn 2,680,000 iki numara 61000 adet 
dört numara MIH alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla ekRiltme'İ 22-1-941 caı 0 amba günü saat 15 de top
hanede btanlıul levazım amirliği Halın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 48296 lira 40 kuruş olup ilk teminatı 3620 
liradır. 

4 - Numunesi komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin belli saatta komisyona gelmeler; 17 18 126 

lzmir Levazım ·Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 3000 kutu zeytin yağlı dolma konservesi satın alına

caktır. 
Taliplerin 20-1-9.fl pazartesi günü saat on birde kışlada izmir 
levazım amirliği satın alma komisvonuna müracaatları 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - İkinci kor hayvanatı için 500 ton yulaf pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 7 kuruş 75 santim olup tutarı 38750 liradır. 
3 - Kat'i teminatı 5812 lira 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 28-1-941 salı ~ünü saat J 1,30 da Çanakkale müstahkem 

mevki •atın alma komısyonuna müracaatları 18 23 128 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom'syonundan: 
1 Ordu b'rlikleri hayvanatı ihtiyacı için 330,000 adet mıh pazar

lıkla satın alınacaktır. 
2 - Umum tahmin tutarı 3300 lira olup kat'i teminatı 495 liradır. 
3 - 30-1-941 perşembe günü saat 15,30 da Bornovada komisyonun 

bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
4 - Şartname komi8yoncla görülebilir. • 

htek!ilerin mezkür gün ve .-·aatta komisyona gelmeleri. 
18 26 149 

Bornova askeri satın alma konıiıy onundan: 
1 - Ordu birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 53365 geyim nal pazarlık 

la satın alınacaktır. 
2 - Umum tahmin tutarı 38522 lira 50 kuruş olup kat'i teminatı 

1926 liradır. 
3 - 30-1-941 perşembe günü saat 15 de Bornovada komisyonun 

bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
4 - Şartname komisyonda görülebilir. 

isteklilerin mezkur gün ve saatta komısvona gelmeleri 
18 26 • 150 

~------~------------------..... -:.:;:....:.::--~----:.;;.;... .. ~~ 
lzmir turistik yolları 

müdürlüğünden: 
mıntaka 

Mersinli şosesinin tamirine başlanacağından 20-1-941 tarihinden iti -
haren Manisa ve Bornoyaya gidecek nakliye vasıtalarının Çamdibi yo-
liyle i~l"me<i ilan olunur. 148 

C. H. P. Bornova nahiye oca
ğından: 

Borııornda yaJJılacağı ilan edilen Lleve gliıeşinin 19-1-941 pazar günü 
.rnııılacağ ilan olunur. 18 19 140 

lzmir Memleket hastahanesi 
başhekimli2'inden: 

Hastanede ölen 228 şahsa ait çamaşır ,.c benzeri muhallefet eşyası 8,"l / 
Hl tarihinden itibar"n 15 gliıı müdd~Uc açık artırma ile satılığa çıkarıl
mıştır. Taliplerin ihali> günü olan 23 11, 941 Perş,mbe saat 10 Hastaneye 
müracaatları. 8 14 18 21 (80) 

1941 model_e_ ~ geldi 
4 - 5 - 7 iambalı 
4 lambah yalnız pilli 
5 lamba!! mütemadı - müte

navip ceryanlı 
T®vfü~ ~ ylk®ınt 

Peştema!cılar: 7 3 Tel. 333 

-· SAHiFE '{ 1 } 

T. C. Ziraat bankası 
KURULUŞ TRIHl 1888 

Sermayesi 100,00,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 
Zira! 1'6 Ticari Her Nwi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 2!!,ıSOO lira ikramiye vereceli: 
Ziraat bankasında kumbara ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

aı. ı;o lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek lcur'a ile aşağıdaki 
p!Aııagöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 lira 
4 c 600 c 2,000 c 
4 c 260 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 • 40 • 4,800 c 
160 c 20 c S,200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde e11i liradan apiı 

düşmiyenlere ikramiye çıktı~ takdirde yüzde yirmi fazla.siyle verilecek· 
1 tir. Kur'alar ıenede dört defa, 1 eylül, 1 bırincl kiDun, 1 mart, ve lh&
~ııtraıı tarihlerinde cekilecektlr. .J 

lznıir belediyesinden: 
Türk parası kıymetini koruma hak

kındaki 12 numaralı kararnameye ek 
olan 20-12-940 tarih ve 2/14854 sayılı 
kararname belediye cümle kapısında
ki ilan tahtasına asılmıştır. İlan olu-
nur. 

T. İş Bankası 
Küçük tasarruf 

hesapları 
1941 

1 - Kadifekaledeki çamlıkla cum- ikramiye planı 
huriyet koruluğunun park yolları ke-
narında mevcud hendeğin döşenmesi keşideleri. 
işi fen işleri müdürlüğündeki keşif ve 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko- 3 ikinciteşrin tarihle-
nulmuştur. Keşif bedeli 453 lira mu- rinde yapılır. 
vakkat teminatı 34 liradır. Taliplerin • , • 
teminatı Cumhuriyet merkez bankası-~ 1941 ıkramıyelerı -, 
na yatırarak makbuzlariyle ihale tari- 1 adet 2000 liralık - 2000.- lirıı 

hi olan 29-1-941 çarşamba günü saat 3 > 1000 > - 3000.- > 
16 da encümene müracaatları. 2 > 750 • - 300.- > 

2 - Mezbaha restoranının keşfi 4 • 500 • - 2000.- • 
mucibince yapılacak 641,66 liralık in
şaat ve tadilat bedeil müstecirine ait 
olmak üzere üç sene müddetle kiraya 

verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 

8 
35 
80 

300 

• 
• 
• 
• 

250 • - 2000.- > 
100 > - 3500.-. 

50 • - 4000.- > 
20 > - 6000.- > 

şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko-1•·-----------------·• 
nulmuştur. Muh:ımmen bedeli seneliği 
50 liradan 150 lira muvakkat temina

tı 11 lira 25 kuruştur. Taliplerin temi
natı cumhuriyet merkez bankasına va
tırarak nınkbuzlariyle ihale tarihi olan 
29-1-941 çarşıımba günü saat 16 da eh
cümene müracaatları. 

14 18 22 27 

İtfaiye müstahdemlerirle sıhhiy~ ve 
iş nakil vasıtaları şoförlerine 58 çift 
fotin satın alınması yazı işleri müdür
lüğündeki şartnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuştur. )fuhammen be
deli 493 muvakkat teminatı 37 liradır. 
Taliplerin teminatı Cumhuriyet mer
kez bankasına yatırarak makbuzlariy
le birlikte ihale tarihi olan 20-1-941 ııa 
zartesi günil saat 16 da encümene mü
racaatları. 5 8 13 18 49 

1 - Kara taş üzerinde 304 ve 305 sa
yılı sokaklardaki adi döşemenin tami-

Türkiye iş bankasına para yatır

malı:la yalnız para biriktirmiş ve faiz 
almış olmaz, ayni zamanda taliinizi de 
<.lenemis olursunuz. 

lznıir asliye ikinci hukuk hiikimli
ği11dcıı: 

lzmirde Büyük Salepçi oteli karşı
ıanda 113 No. lu dükkanda milli piyan
go bayii Yako oğlu 1321 doğumlu 1Ia
tJtya tarafından mahkemeye verilen 
arzuhalde: Kendisi bilümum muame
latı resmiyesinde ve vesikalarında adı 
Mitat olduğu halde sicille Matatya ola
rak yazılmış olduğundan Matatya adı
nın Mitat olarak değiştirilmesine ka
rar verilmesini istemiş ve davacının 
talebi muhik sebebe müstenit olduğu 
anlaşılmış olduğundan medeni K. nun 
26 ıncı maddesine tevfikan Malatya 
adının l\lita,t olarak değiştirilmesine 
25·12-940 tarihinde karar v~rildiği 
maddei m~zkilre hükmüne tevfikan 
ilan olunur. 

1 
ri, fen işleri müdürlüğündeki keşlf ve 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko- ıı•••!!li!ll!!!!!!:!!lmm•••-• 
ııulmuştur. Keşif bedeli 854 lira mu- -
vakkat teminatı 64 lira 5 kuruştur. Ta- Olivier ve şürekası 
!iplerin teminatı C. M. baııkasına yatı- LiMiTED 
rarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
20-1-941 pazartesi günü saat ıs da Vapur acentası 
encümene müracaatları. 

2 - Otobüs idaresine 100 adet Bus- Atatürk cadd<'•İ Ree• binaaı 
sing Nag Dizel motörleri için Grank T ... ı. 2443 
vatakları satın alınması, yazı işleri Londı·a ve Liverı>ol hatları için 
~üdürltiğündeki şartnamesi veçhile a- Piyaaaoıaıo ihtiyacma ıröre ••-
çık eksiltmeye konulmuştur. Muham- purlarunı;.< ..,f~r yapacaklardır. 
men bedeli 2600 lira muvakkat temi-
natı 195 liradır. Taliplerin teminatı 
C. M. bankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 20-1-941 pazar
tesi günü saat 16 da ei1cümene müra-
caatları. 5 8 13 18 48 

Denizinin Kocabaş .ist.:.ısrnııunda 
küin kcre~te fabrikasınııı, -~lmanva 
fabrikaları_ ma~ıulatından bir adet pi

ôdemiş asliye hııkuk ıııahkeıne.•:n- liinya makınesı, katrak, turlıin pilele-
deıı: Esas No. 941/188 riJ'~ birlikte uütün aksoııları satılık-

Ödemişin Yenigün mahallesi !l ıııı- tıı·. Talip olanların Denizlide bor"a ko
marada Garip Abdurrahman kızı Fat- miseri l-:ıy Esat Kaymakrıva müraca-
ma tarafından müddeialeyh kocası (J_ atları ilan olunur. · -D. 5 ' 
demişin yazı mahallesinde 98 _hanede :_:-------------
Nevrekopl u Izla valı H iiseyin ogl u üs- ıı-=::::=ı:ı:::::::ııı::!:~ı=:mı:11::ı~=!lll 
man aleyhine açılıın ihtar dava,ının Ö
demiş asliye hukuk mahkemesinde ya
pılmakta olan duruşmasında: ~1üddei
aleyh Osmanın ikametgahının me~hu
liı·ctine binaen dava arzuhalı ve dave
tiyenin ilanen tebliğine ve duruşmanın 
31 kanunusani/941 cuma günü saat 
ona talikine karar verilmiş olduğu da- ' 
vetiye tebliği makamına kaim olmak 

J.ff uharrem 
C::unas~: Sabunu 
~ . 

TOPTAN KİLOSU 

35 Kuruştur 
üzere ilan ol un ur. :::=:::::::::::::::==:mı::ı:m:•alEIP 
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ıngiltereye yardım Çinin zafer ümidi Amerika halkı harbe Gündüz hücumları Şiddetli Kış Başladı 
Amerika istila artmıştır. hazırıanıgor. Göring aldandığını bir 

daha anlamıştır. edilebilir mi ? 
Harbiye Nazırı bu suale 

( Evet ) diyor. 

B irmanya şimendifer 
yolu ikmal ediliyor. 

Nevyork şe\ırini müda
faa konseyi kuruldu. 

Londra, 17 (A.A) - Star gazete
sinin havacılık muharriri, geçen haf
ta içinde Almanyaya yapılan gündüz 

Nevyork, ı 7 (A.A.) - Harp teh- hücumlarından bahisle muvaffakı -

ÇIN . AMERIKAN-INGILIZ likesinin artmakta olduğunu göste- yetli. bombardımanların Vilhelmsha
ren bazı alametler N evyorkta belir_ fen ıle Br~~~e. kadar uza~an ~mh~~a 

INGILIZ DONANMASI MAH. ANLAŞMASI MI? meğe başlamıştır. Bunun en bariz mi- devam ett!g~nı, b~ h~rekatta !ngı_lız 
. . . . tayyarelerının 120 kılometre ıçerıye 

. . , salı cNevyork beledıyesı tarafından kadar girdiklerin' yazıyor ve divor VOLURSA, iSTiLA TEHLI· _R~ngon .. 17 (A.A.) - Bır C~n. hey - Nevyork şehri müdafaa konseyi, is- ki: 
1 

. 
v~I rıyase~ınde buraya gelen Çının de- miyle teşkil edilen hey'etin, bir iç -

KEsl MUHAKKAKTIR nız aşırı ışler nazırı general B. urlçe_n, timaında dag-ıtılan brocoürdür. Bu Bu haı-.ekat, Almanlar için müthiş 
1 B 'JI bir darbe ve işgal altındaki Fransız-

Zigana ve Kop dağlarında kar 
1,5 metreyi geçmiş bulunuyor. 
Gümüşhane, 17 (A.A) - Kop ve Zigana dağ· 

larına yagan 1,5 metre kalınlığında kar yüzün• 
den iki gündür yollar kapanmış, nakliyat durmuı· 
tur. Yolların açılması için hummalı bir şekilde 
çalışılmaktadır . 

Vaşington, 17 (A.A.) - Amerika- beyanatta bul~n~~a~e"!ı~~;:ı~nıu~ ,~!- broşür, cEğer başımıza gelirse > baş- lar için bir sürpriz te12kil etmiştir. 
da İngilizlere yardım meselesi üzerin- manya. arasın .a 1 w• ... - lığını taşımaktadır ve .Nevyorkun Göring, İngiliz tayyarelerini İngi!te- R 1 y; r k ~~ 
deki alaka devam etmektedir. Ruzvelt, k~?d~. ık;rnal etlılece~~.h~sll:?~nd8: bu~ yerlatı şimendiferleri idaresi ta~afın- renin garbına sürdüğünü söylemişti. UZVe t er l atran ve Zlıı. 
dün bazı Amerikan :ricalini fevkalade yuk umıdler besledıgını SO)lemış, b dan hazırlanmıştır Broşürde bır hü- Fakat gündüz yapılan İngiliz tayya- f ·tanbul, 17 (Telefonla) _ Kari' 
bir toplantıyıa davet etmiştir. Yapılan hat!m ~irmanya i!e. Ci.n arasın?aki ~~- cum yapıldığı takdirde alınacak ted- re hiicunılarını seyredenler, hnreket Japon tehditlerine ku- biik fabrikasının çıkardığı katran 'lf 
bu toplantı hakkında hiç bir izahat ve- carı münasebe~le~ı ıs~ıkşaf ett.ırecegı- birler ve pasif müdafaa uculleri tav- sahalarının genişliğini görmüşlerdir. l k 
rilmemeşıi ni ~l~ve eylemıştır. Çın hey'etı, ~ura- siye edilmekte ve bundan başka hal- tngiliz tayyarelerinin faaliyeti gerile- a asmıyor zift, bugün piyasaya çıkanlmıştır. 
:5ilmemiştir. Harbiye, bahriye ve har!. da ıyı karşılanmış~ır. Ve ~neral )~~ı~ ka sükunetin muhafaza edilmesi , mek ş_öyle dursun, bilıikb Şarka doğ. Lonclra, 17 (A.A.) - (Taymis) ga-

Muhtekirler ciy-e nazırlariyle harbiye ve bahriye upıumi vali ile. Bırmanya başvekılını çıkarılacak şayialara ehemmiyet ve- ru biraz daha yaklaşmış ve şimdi zctıe::ıi, (Japonyanın geçirdiği vahim 
genelkurmay reisleri de bu toplantı<la ııyarct edecektır. General Budç.en baş- rilnıemesi, ışıkların söndürülmesi Alman arazisi üzerinde geniş faali- saatler) başlığı altında yazdığı bir nıa-
bulunmuşlardır. ka bir münasebetle ~·aptığı beyanatta hakk d k. .. 1 . 1 mas .ret göstcrmeğe başlamışlardır. Da - kalede, bir müddetten beri uysal o!mıı- İstanbul, 17 (Telefonla) _ oört 

D b 1. h · · ·· le ·· ı · t" • • · ın a 1 soz ere ınanı ma 1 ve ha sonı a bu hareketler daha ·ı ·ı g-ra baş! • ·apo h · · "''1 ün me usan mec ısi arıcıye encü- şoy soy emış ır: _ kalabalık gruplar halinde toolanıl _ · ' ' ı erı e- ıy,m J n arı~ı~·e ~azı~·ı ,,v a- bakkal, bir kumaşçı ve iki kunduracı. 
meninde harbiye nazırı Sim.sondan bu _ Bugün Birrnanya yolu açıldıgı t . d'l kt d' ·M .. d re uzanacaktır. Fabrikalarımızdan çuokanın tavrı hareketının şımdı daha 'ht'k• d d 1 b .. hk e.nı 
sene, Amerikanın bir istilaya uğra. ::ihetle Çinin muzaffer olması ve uzak fmaamkası a:sı . .re. et. 1 me de hır .. " "uk a- cıkacak ve Amerikadan gelecek tav- metin bir duruma girdiğini kaydede- ı ı_ a~ an . 0 ayı ugun ma em r 

. b h l 1 d - 1 . . .. a onse.vının ıç ımaın a a\.- " ın- vaı·eler btıntı temı'n edecektı·r. • rek dı"uor kı·. verılmışlerdır 
rnası me\zuu a s o up oma ıgı soru· şarkın sulh ve ıstıkrara kavuşması u-

1 
it .J .J • • 

muştur. Nazır: midleri daha çok artmıştır. a~ma kar~ı Ne~yorkun yera ı de - cBu metin tavrı harekete :-;aik, j:ı- - --o---
- Böyle bir istilanın ne vakit vuku- T k. 17 (A.A.) -Tokvo Niı::i-Ni- mıryollnr~.n~n .. ::;ıg~_na.~ olarak kulla- Alplarda pon militaristlerinin \'e mihverin ar- lstanbul maniçatura-

b 1 w 1 ~ d w 'ld' 0 
)-O, • " nılması gorüşulmuştur zusu olmu!2tur. 1 ' 

u acagı ma um egı ır. ~i gazetesi Cinden iyi menbalardan al- · 1\1 k ·h ı 't "f k · cıları 
Cevabını vermiştir. İnfiradcılarıfan lı - ı ha~;lere atfen 1 şubatta ingll- Vaşington, 17 ( A.A.) ı Temmuz- açuo a; m.ı vere ı tı a ın, 1~1 • 

Şiy,ele'nin bir suali üzerine nazır Sim· • g A 'k ' ç k. g Çı"n hu.'ku- da başlıyan mali sene için harbiye büd- tikbalde kullanılacak bir temel ta~ı ve i~tanbul, 17 (Telefonla) _ M~mif•· 
A 'k • b. t t bh'" r:.er.e. mcrı a ve un ın - . . . ~ . . 5 Italyan askeri çı0a al- bir manevi birlik teşkil ettiği hakkm- . 

S?.n,Ü ;:ıerı :j a t;r . ~arru_z ke.~ r mcti arasında üçlü bir pakt imza edile- cesı prOjeSı, 1,al5,468 kışilik bır ordu- daki eski kanaatlerine rücu etmiştir. tura idhalatçıları, aralarında bir şıt• 
~~kın~ s~;~m~:~~ ~~~i~t1f:.u~. un ° a . .;eğini haber vermektedir. Diğer bir nun idamesinc ve 5 milyar 9761'.5 bin tında kalarak öldü Japonya, elinden geldiği kadar Al- ket kurmuşlardır. 

B.. . . . .." . .. habere göre Londra ve Çunking ara- 800 dolurlık masrafı nazarı dıkknte manyaya yardım ederken, Amerikanın İdha!atçılar birliği reisi Remzi J.• 
- oyle bır taarruz ıçın musaıd us- . . • . 1 : almaktadır. Roma, 17 (A.A.) - Fransız hudu- lngiltereye yardım etmekten çekilmesi el k b · · · b · fi Jer de vardır Mesela Ternov Amerika.. sında şımdıdeıı husu::n bır an aşma .m- . . . . . . vun u , u ış ıçın ugün Ankara . 

. k d · ·K d . 1? <l b" • ıa edilmiştir Birmanya _ Yunnan vo- o--- dundu Montegamaya katırlarla çık- nı şıddctlı bır lısnnla talep cdıyor. Ta- hareket etmiştir 
ya Ja ın ır. ana a şıma ı e oyıe· · • k~h 1 r: İt 1 k . ~ it bii R v lt ·a t h l"dl · d · 
dir. Meseıa. İngiliz filosu tahrip edilir. lunun yeniden açılması sayesinde Çi- e· F ·ı t ma ~ o an ~ ~ y~n as. erı, çı~ a 111- ; • uz ıe ' J J>?11 e ( 1• erı.n ~n en- x 
seve bize yardım edemiyecek hale ge- nin vaziyeti çok iyileşmiştir. ır ransız pı Q u da kalarak olmuştur. Bır devrıye ko- d.şe etmemekte \e Amerıka, ın~ıltere- ita/yaya ı·hracat 
ı . A "k . . b .. 1 b' . t·1· .. h Iu da kar altında kalmış fakat kurtul y~ yardıma devam evlemektedır.> 
ırse merı a ıçm oy e ır ı.s 1 a .e - • • - x · , 

likesi vardır. İngiltere ve diğer müca- lngıltereye kaçtı muştur. -- Ankara, 17 (Telefonla) - İtalya>'. 
d~leci mmeu~re yapılac_ak }~ıard•m __ için ~Krostun nutku r , Ingı·ıı·z bazı eşyanın ihracı için hükumetçe ıı· 
butiln harp ınşaat W! ımalatını hukfı- • 

1 

' sam; verilmiştir. 
metin eline vermelidir. C . d k · ı Almanya, Balkanlardan v.ızılhaç te k •t "'t x 

Nazır, tngilterenin müdafaasının. ezaır en açan pı Ot h k t b·ı· .? nı Ş l a ının 
İngiltere için olduğu kadar Amerika " imdat geliyor ,, D ·· . · ·· ' are e e geçe 1 ır mı muazzam faaliyet i F otograf sergileri 
için de mühim olduirunu, bahar ve '-·az ego}un emrıne gıraı. -Battarafı t ncı· Sahifede- A k 17 (AA) Ka . "' 0 .J Londra, 17 (A.A.) - Yunanistana n ara, · · - yserı 
!°~vsiml~rinde i!.lgiltereyi k~r_umak darbelere karşı koy- . Londra, 17 .<A.A.) .- ~O yaş~aıınd~ 1 düşürmek ve Yunan kuvvetlerinden gönderilecek olan tıbbi malzemenin Malatyada halkevlerinde fotoarraf .,e 
1çın İngılterey_e !uzum~. ol~n. ~ılahları Bu hır Fransız pılotu, şımalı Afrıkadakı bir kısmını Trakyada toplamak. büyük bir kısmı, Londra üzerine yapı- resim sergileri açılmıştır. 
v~re~fk A;ncrıkanlaendustrlı~~~!n. ~:k masını ve mukabele et- İtalyan mütareke komisyonunun k'>nt-ı 2 - Ayni maksadın tahakkuku lan son düşman hücumlarından biri 
sura e ça ışması zım ge ıgını :>oy- rolü altında bulunan tayyarelerden 6 . . ~ . .. . . . . esnasında harap olmuştur. Fakat, tıı- Tuna kon "eransı 
}emiş ve demiştir ki: • • b"I" k' 'l'k b. t . 1. bin ki ıçın Sel anık uzerıne fılı hareket giliz kızılhaçının harp servisleri~·ıe do- J • 

N 'h b' . .. . . mesını 1 ıyoruz ışı ı ır ayyareyıe gız ıce ere. k .J B"k 17 (AA) G tel ifl 
- ı ayet ızı!11. mu~afaamız ıçm Cezairden buraya gelmiş ve general yapma · minyonlar teşkilatı arasında daima u reş, . . - aze er 

de harp malzemesı l!fl!llatı~ın. hızlan- Londra, 17 (A.A.) _ Deniz ticaret Dögolün hizmetine iltihak etmiştir. Pi-' 3 - Ru kuvvetlerle Yugoslav ve muhafaza olunan sıkı işbirliği sayesin- yazdığına göre Tuna konferansı, bıl 
dırılması ve sadeleştırılmesı lazımdır. R ld K t ık· akşam A- lot kap k'l'dl' b I tayvar 1 Bulgar hükumetlerini tazyık ve de bu malzeme, derhal Kanada kızıl- ayım 20 inci günü toplanacaktı r. 811 

Bu gayret yolunda sarfedilmelidir fn- nazırı ona ros , evve ı • usu ı ı ı u unan . eye h t f d . k t İ t· 
·ıte , '. d'- .

11 
tl .. 

1
: ·k merika halkına hitaben radyoda bir küçük penceresinden girmiş ve ~ava- bu devletlerin üçlü pakta girmeleri- açı ara ın an yerme ·onmuş ur. konferansa; Almanya, talya, Sovye 

gı re'\Je \e ıger mı e ere veıı .;CC: k d . t' k. 1 k 1• Cebel"'tta k · 011 t' . t . İt 1 d . . d b :x !erle Rom"ınva ı'Qtı"rak ed""""'ktı'r cephaıi'en· t v ·· h s d . nutuk irad edere emış ır ı: anara evve a u rı a ın ş ır, nı emın, ayaya yar ım ıçın e u ' · .,, ~ · 
tal .ıhnt. e zu u usun.d~ serı va- Biz darbel(!re kar111 koyma:ıını ve oradan da Lon<lraya geçmiştir. devletlere aid araziden asker geçi- ArnavudlUkta ---x.---

sı ara ı ıyacımız zarurı ır. - "' B 
Nazır, bundan sonra umumi harpte- her hangi bir hücuma mukavemet ve rilmesine müsaade istihsal eylemek. ulgar Kralı Baıvekili 

ki vaziyetteR bahsetmiş ve demiştir mukabele etmesini de biliyoruz. Bize şı·ıı· _ 80f l•Vya Ru maksada sulhen girişilemediği - Baı tarafı t inci sahifede - kabul ettı• . 
ki: ne kadar tayrYare gönderdiğinizi, kaç takdiı de evvela birini, sonra diğeri- Atina, 17 (A.A) - Resmi tebliğ: 

_ 1917 de İngiltere, Amerikaya bi- gemi inşasına .başl.adığını1.1, ne kadar ni işgal etmek. Cephede mahdud faaliyet olmuş Sof ya, ı 7 ( A.A.) - Kral BorİI' 
le cephane verecek vaziyette idi. Bu- top, tank vesaır bınler~ harp maız:- 4 - Libyada Tobrukun sukutu ve bir miktar esir alınmıştır. dün başvekil Filofu kabul etmişti!· 
gOnkü vaziyet daha buhranlıdır Dn mesi yıg-ınlarının arkasından yükselıp Ademi tecavüz paklı .. t .1 Atina, 17 (A.A.) - Emniyet ne - Ba."vekı'l keııd;.,ı·ne "azı·yet hakkınd' 

.. . . · - . ~ . . . · uzerine boş kalan ngı iz ordusu - zareti tarafından dün akşam neşre- " "" • glin mudafaamız ıçın yardım alacak bıze gelen, bıze -erışen !;U sesı tanıyo- • 1 d . ·- . . ·- izahat vermiştir. 
yerde biz ingilterıeye ve diğer millot- ruz: ımzaıan ı. nun Selanıg.c çıkarılarak bır Şark dı le~ ~.eblıg: .. • 
lere yardım ediyoruz. _ İmdad geliyor, size gondermeğP. Nevyork, 17 (A.A.) _ Şili ve Bo- cephesi kurulmasına mani olmak ı~y~uıı memlekette suku~_ var~ır: 

Vaşington, 17 (A.A.) - lngilter~- muktedir oldugvum her ~vı yollıyaca- livya arasında bir ademi tecavüz puk- veya Britanyaya taarruza geçmek ~~lahı>:~ttaİrtml~ka 1~larİdgaun og:tenıdldı-. 1 k d h kk d k. k • . . . .. l .. 1 . d'kk . gıne gore ayan .ır menı sa atı 
ye yapı ~c~ . yar .ım a ın a ı . a- ğım.> tı, dün Şıli ve Bolivya harıcıye nazır- uzere ngılız erm ı atıni şarka firar ederken beraberlerinde rehin(' 
nun p~oJesı.n~ tetkı~. ed~n meb~.:>an Bu sözleri duyunca bizim içi~ ~azır- !arı arasında imza edilmiştir. Bu an.~ çekmek. olarak götürdükleri kimseler nrasın
~e~l.ıs.ı ~~~ıye ;nımn~~~de thatıp~er !anmakta olan şeylerin ;n~an clı. ınsan !aşma jle iki hükumet, harbi, her türlu Bütün bunlardan rayri bu k uv- da 4 Yunan eşrafı bulunmaktadır. 
dır ~~~~ tıp e er en, _ıg~! a!'~: /n zekası ile azami surette hazırlandık- tecavüzü reddedecek, kuvvete müraca- vetlerin T ürkiye üzerı!ne ' hareketi Bunların akıbeti meçhuldür. 
e~~ek 0~~ ;aah~:;:tl~;oJ;~~j~~l' '1 f:. lar~ndan, azami ımrette işl~n.me~. su- atla yapılan arazi ilhaklarını tanımı-' bahis mevzuu ola bilir se de kat'il A~in.a •. 17 (A.A.) - Atina ajun-
hinde mukni tezler h~zırlamışlardır. retı~·le hazırlandıklarından hıç şuphe yacaklardır. netice verem/ yecek olan bö 1 b. sı bıldırıyor: . 

etmıyoruz. . x .. Y e ar Roma radyoı-m, Arnavudlukdakı 
• h~r~ke.te te~ebbua edilmesi uzak İtalyan kıtalarının vaziyeti hakkın-

Fransız vapuru 
Riyodögandada 

Riyo Dö jnneryo, 17 (A.A.) - 1' 
N. B. ajansı bildiriyor: 

Globo gaz.eUı.si, Framıız ticaret ge
misi Mendozanın Riyodögande lintl' 
nının medhali önünde ve iki mil açı1'' 
ta demirlediğini bildirmektedir. y . ·ı 1 1 - . /talya velıahdı ordu ku- bır ıhtımıt.ldır. da bazı haberler yayarak kendisini 

enı şı ep er n Alman f abrıkalarında mandanı olmuş! Almany_a hangisi icraya kalkarsa al~a~ıyor. Bu radyo, İtaly~~ kU~\·et- A N A D o L u 
•ı • kal~ın. boyle bir halde bütün Bal- ler~nuı mukavemet .kud_retını haız ol-

gı tereye mJ vazıuet Roma, 17 (A.A.) - İtalya veli:.ıh- kanları aleyhind b l - .1 . Al- dugun~ .v~ Papa Nıkolıs Yu~a? ca~-
dı prens Ombertonun ordu kumandan- . e u acagı gı Jı telbahırının muvaffakıydlerının ku-

•ı k? lığına terfi ettiği bildirilmektedir. m~nya ıle Avrupa kıtasında hiç çilk olduğunu da ilave etmiştir. Roma Veri ece x a~akası olmıyan İngilizleri karada ra.dyo:m, bu tahtelbahir tar~fından 3 
Amelenin protestosu üze hır cepheye sahip edecektir. İtalyan vapurunun batırıldıgının Ati-

F rans aya gönderilecek Bu itibarla bu düşüncenin Alman. na radyo~u. tarafından bildirildi_~i 
Ruzvelt, kongreden tah- rine hava akınlarında maddeler ya i in t h · . . w haıue tngı1ız radyosunun, .raımz uç I ç : lıkelı bır macera olacagı vapurun torpillendiğini haber ver_ 

sisat istedi çabrika/ar durduru/ugor Nevyork, 17. (A.A. ) _ Franganın kanaati ıleri sürülebilir. diğini ileri sünerek bu haberler ara-
/' sında tezadı işarete ~alışmaktadır. 

Vaşington, 17 (A.A.) - Ruzvelt, Londra, 17 (A.A.) - İtimada şa- i~gal edil~emış. kısmına ~la~ .götür~~ Mussalini yaralılarla İtalyanlar, bizim kat'i ve şerefli ha-
200 ticarıet ~misinden mürekkep bir van menbalardan alınan haberlere bır Amerikan vapuruna ıngılız. den· reketlerimizi küçültmek istemekte 
filonun inşası için kongreden müsaade göre Hava tehlilcesi esnasında Al - kontrol tarafı~dan müsaade ıedılmf'.sı, görüşmüş haklıdırlar. Onlar, Yunan harcketle-

....................... 
l 
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Sabiı.i n B ... altarriri 
HAYDAR ROŞTO OKTBM 

Umunıt Neşriyat IH41r1 
HAltlDt NOZHBT QANfAJt 

Ah • 6 A~bjı IOO 
one.v.nıta 1400 .... 

Yabancı memleketlere Z'1 Ura 
i~temiştir. Bu gemiler, 313 milyon 500 an '·ada har malzemesi imal eden burada ~ok iyı karşılanm~ştır. ~eşh~r • rini ve tebliğlerini, kendilerininki gi-
bın dolara çıkacaktır. Ruzvelt, ayrıca, m ~ p . muharrırlerden Ra!f İn~ırton hır ma- . Roma, 17 (A.A.) - Stefani bildi- bi zannediyorlar. Yugo~ıavya, f8 _ ldarehane ı ikinci a.,.ı.r eokak 
bu tahsisatın verilmesini rle talep etti- fabrıkalarda faalı~~t dur~aktad~r. kalesinde, Alman JŞgalınde bulunan rıyor: viçre. Fransa ve diğer yerlerdeki 
ği mesajda şöyle demektedir: Alınan raporlara gore fabrıkalar ış- yerlerdeki masumlara gönderilecek her Muss r · ·k· 'k· 13 14 1 ~ müşahidler, Yunan muvaffakıyı:>_tlerı·-

·ı · d h ı · ı · · t ki - ki d" b. d k.l o mı, ı ıncı anunun , . o 
cFevkaliide ahval içinde bulundug-u- çı erı er a ış ermı er e sıgına a- yardımın uşmana ır yar ım teş ı ve 16 ın .. ı- · B ·11 ·ı· · ı· l· h. ni o kadar tebarüz ettirivoı !ar ki · kt d' ı r M'lli müdafaa d v. . k d'yoı· k ' . cı gun~rı uı e vı aye ı c .t ı- .J 

muz cihetle dünyada başgösterecek bir ra g_ırme e 1 ~ e · 1 
• ıe ecegını yazara 1 ı. . !inde müteaddid .şehirlerde bulunan bunların yanında İta lyanların ta kclir-

Gündelik Takvim 
1359 Zilhicce 19 şilep buhranı karşısında birleşik A- fabrıalarında ıse başka başka şekıl- cAcaba Almanların zuptettiklerı askeri h tah 1 . . t eder€k !erine ihtiyacımız yoktur. Zafer, ha-

merika devletlerinin yük n-emi.:ıi fikda- !erde hareket edilmektedir. Evvelce yerlerdeki çocuklara ait bu malzemeyi y' as ~ne erı .:ıyare 
1 1 1 

reket teşebbüsünü elinde tutanın, ta- EVKAT 
• • ."!> • ·ı· b f b 'k 1 ..J d . . d ? H' 1 . unan cephesınden donen vara ı ara 'h b 1 nına uğramaması ıçın acıl tedbırler al- alarm verı ınce u a rı a arua a ıı.temek bır hata mı ır. ıt erın zap- görüşm .. t.. M l' . k ·1 Jarı ve rı es eyenin ve nefes aldırmadan S. D. S. D. 

manın milli menfaat muktezası oldu- her iş bırakılmakta idi. Şimdi ise bi- tettiği memleketlerdeki çocukları bes- kam 
1 

~ş ur .. usso mı, .,ış a • . taarruz edenindir. Yunan orduı:;unun 1 
ğuna kaniim.> nalar içinde çalışıyorlar. Fakat Ber- lemek lüzumuna herkes kanidir. Ftıkat .. P aı.ı da zıy,arei. etmı~ ve s~yah kırmadığı bir mukavemet yoktur. Sabah : 7. 22 Aktam: 1 7, O 

Ruzvıelt, mesajında istisnai ahval lin fabrikalarında çalışan ameleler en iyi çare Hitleri, hürriyetleriyle be- gomlekiı kıtaların hır geçıd resnıınde Dünyanın takdir. etti~i bu ~anlı n_ı~- Ôğle :12, 24 Yat.: 11,4' 
münasebetiyle inşa e?ilecek. bu gemi- bunu protesto etmişlerdir. Bunun raber aldığı yıerleri ve her şeyi iadeye hazır bulunm~ş. ve tayyare me~ danla- v.affakıyetler, istıkbalın de garantısı- lkladi • 14 52 imsak • ~37 
ler programının, dcnız komısyonunun üzerine bir gönUllü teşkilatı vücuda mecbur etmektir. Böylece insanlığa rını da gezmıştır. dır. • • 
u~~n devre

1
li :inkşaatınafsekkte ;.edr~:~~~ getirilecektir. Yani alarm esnasında ~~~?.~en iyi ve kuvvetli yol tutulmuş .~\\lllllllllllllll llllUllllllllllll Jllllllllllllllıllllll lllll lflllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllHllll 

ın_nı. esa.s ? ara muv:ı ı gor ug~nu isteyenler çalışacak, fatemiyenler ~ 
bıldırmıştır. İnşa edırecek bu g:emııe- k ··ı x S ELHAMRA 
rin, nereye tahsis edileceği hakkında çalışmı.~acaktır. Çalışı: en ° e~ ame- lngiltere • Polonya ~ (TÜRK SINEMACILl~ININ EN 
iki fikir vardır: leye hukfımetçe tazmınat Vierılecek- - (BÜYÜK ZAFERi OLARAK 

BUCON MATIN ELER-) 
DEN iTiBAREN) Bazı kimseler, bu vapurların İn- tir. dostluğu =-==~=- S}NEMAS/NDA 

gilterey~ verilmesini, diğer bir kısım ·o Londra, 17 (A.A.) - Polonya bnş-

da İngiltereye vıeri~cek gemilerin ye- Amerikoya g:decek vekili Sikorski, rJüşman tayyar-eleri ta- KA HVEcı· Gu·· ZELı· rine ikamesi fıkrini ileri sürmP.kte - rafından tahrip edilen cGinhol> un ye-
dirler. Yahudiler niden inşası için Çörçile 450 İngiliz li- § 

Tokyo, 17 (A.A.) - Domey ajansı rası göndermiştir. ~ 

Amerl.kanın yenı· bildiriyor: Çörçil, buna karşılık olarak gönder- = 
Yokohamadan bildirildiğine göre diği bir 211ektupta şöyle .~~mektedir: = Şaheserler şaheseri e.~; ve c?r :ıali görülmemit muvaff akıyetlerle ikinci Zafer haftasına bqladı. 

• • • • .. . " . cYaptıgınız bu teberruu, ocakları - REJiSÖRÜ - ERTUGRUL MUHSİN BESTEKARI - SAADETTİN KAYNAK 

Jntyıltere elçısı onümuzdek.ı ayla.r zarfında 3000 ~a- yıkılan, abideJ.eri tahrip edilen, fakat § Ba•rollerde - MONOR NUREDDiN - HAZIM - BEHZAT - TALAT - NEZiHE - NEViN c;. dar yahudı bu lımanclan geçecektır. h ı t wı t 1 "b• "'k . 1 = y . ru u as a ug a ve aş ar gı ı ço mıyeı - S 1 1 Nevyork' 17 (A.A.ı _ Nevy-0rk Nı"- Dunl.ar., Polon.yanın SO'I; yeUere. ge~e. n bu··yük Polonya mı'lletı·nı"n hakkımızda- = eans ar - Her gün _ 2-4--6--8-1 O da Cumartesi ve Pazar 10,30 ve 12 de i ive aeansları vardır. 
,yu;, Cenevredeki t!Ski beynelmilel işçi arazıs.ınoon ~ıcret ed.en rr.usevılerdır. ki dostluğunun bir remzi olarak teltik- =~ DiKKAT. Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ H ALK MATINELERIDlR. ı 
teşkilatı reisi Con Vanyon'un Londra- Amerıkaya gıtmektedır!e:-. Bunların n- ki ediyoruz. Bu hususta bir karar ve- Fiatları - B"rinci 20 - Balkon 25 - Hususi Koltuk 30 kuru,tur. 

~~t:ı~:ğj~0;:~~~~:.;~ediyi ıs- N:~~~;liE;!h~~~İe~J~~~~d~;~vanya ve ~~i~~ğ~::.~:r teberrüünüzü mu hafa- Uiiıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111flllllll 


