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Mıktıplllır tauuarası 
İstanbul, 20 (Telefonla) - llk ve Orta okullar 

talebea:; aralarında l'ruplar teıkil ederek, bir 
mektepliler tayyaresi almak üzere para toplanY
ia baılıyacaklardır. 

30 ncu yıl 
Nt>. 8417 

Neıredilmi1en yazılar geri verilmez 

1 Günü .reçmİf nüshalar 25 kuruttur. Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Gelecek ayın ilk haftası, tayyareye teberrü haf
tası olacaktır. 

Bitler-Mussolini 
buluştular. 

. IAskeri Vaziyet 1 Vilki 

Vaziyeti mufassal şekilde 
konuşmuşlar. 

Bütün meselelerde ara
larında fikir mutabakatı 

varmış. 

... 
Yunanlıların İtalyanlardan iğtinam ederek şimdi düşmana karşı kullan

dıkları tanklar, Yunanlı mürettebatiyle beraber. 

Kara, fırtınaya rağmen l ngilizler f aaliyette. 

Hitler ve Muuolini bir arada. 

Berlin, 20 (A.A.) - Hitler ile 
Mussolin1 bugün mülakatta bulunı.. 
rnuşlaJ'dır. 

ı ·~Berlin, 20 (A.A.) - Resmi teb
ıg: 

«İtalya ve Almanya Hariciye nn
~ırlarının hazır bulundukları bir bu-

Yunanlılar iler
lemektedirler. 

Yeni esirler alındı. 

Selô.niiin harabeyrJ dön
düğü yalandır. 

Atina, 20 (A.A.) - Yunan hükume
ti namına beyanatta bulunan bir şah
siyet, diln akşam demiştir ki: 

- Kar fırtınalarına rağmen Arna-
-De•amı 3 nci aabif• • e-

Fransız-Al~an 
eörüşmeleri 

Laval sahneye çıkıncı 
yeniden başlıyac3ktır. 

uşına münasebetiyle Führer ve Du
Se vaziyeti gözden geçirmişler ve 
:ufassal görüşmede bulunmuşlar
b~~u görüşme, iki hükumet reisini 1 
ve i .ile .~bt.ğlıyan samimi dostluk 
içi Jtı mıllet ar.asındaki arkadaşlık 
sın~ ı;ie~~iştir. İki devlet :e~.si ara- Lava/ Mareşa/dan evvel 
seıet 1 _fıkır mutabakatı butun me- • 
mu ter üzerinde tam ve mu'ı:lnk ol- Anııral Darlanla 

ş ur.> 

Kenedi 

Ingiltereye yar
dım istiyor. 

Nazi tecavüzü kökünden 
yıkılmalı diyor. 

Amerikanın emniyeti, 
l ngiltereye yardımda 

görülüyor . 
Nevyork, 20 (A.A.) - Amerikanın 

eski Londra sefiri Kenedi Cumartesi 

h
runu radyo ile verdiği n~tkunda bil

assa demiştir ki: 
A - lngiltereden döndüğUm zaman 
k mer.ikanın harp dışında kalmasını v~ 
h!labıleceğini söylemiş; lngiltereye 

r tUrlü yardımın yapılmasını tavsi
y~ etmiştim. Bugün de ayni fikirde
Yım. İ~gilterenin kırılmıyacak yüksek 
iıt~.vıyatı hiç bir kimsede olamaz. 
ngıhz. milletinin mukavemeti, insan 

ce&arıetın}n en güzel bir tezahürüdür. 
ta~enedı~ kendisinin yatıştırıcı taraf
ıninl ol~ugu hakkındaki zan ve tah-

konuşmuştur. 

Londra, 20 (A.A.) - Deyli Skeç 
gazetesinin Bernden aldığı haberlere 
göre Marıeşal Peten kabinede tadilat 
yapacak ve Lami yeni hükumete da
hil olacaktır. 

Lava!, Peten mülakatından bir 
gün evvel amiral Darlanla görüşmüş
tür. 

Londra, 20 (A.A.) - Peten _ La
va! mülakatı hakkında, Londra bası
nında henüz az mütalea yürütülmek
te, Lavalın hükumete gireceği ve Al
man - Frnnsız görüşmelerinin tekrar 

Sudanda yeni 
hamleler. 

Bazı yerler zaptedildi. 

Hava kuvvetleri geniş 
faaliyette bulundular. 
Kahire, 20 (A.A.) - Resmi teb

liğ: 
Kassala, İngiliz k14vvetreri tara-

fından zaptedilmiştir. Sudandan 
-Devamı 3 DCii aahife•e--

Maretal Peten 

baslıyacağını yazmaktadırlar. 
Deyli Herald, Laval affedildi, ye

niden hükumete girebilir. demekte 
ve Lavalın Pariste bir kukla hükO

- Devamı 4 üncü sahifede -

_:rı reddetmiş ve demiştir ki : 
törler~ğer Yatıştırıcı kelimesini, dikta
vıeriliy: Vaidlerine inanılması manası 
Jimlerınr~a,i bu ~anlıştır. Çünkü bu za-

1 
Tokyo, 20 (A. 

Bunların: tlerı baştan başa yalandır. A.) _ Başvek" l 
söylemişler~· te olduğunu kendileri de Prens Konoyeni~ 

J apon askerleri. 

UZAK ŞARKTA 

1 

liz ve Amerikan 
yardımından son
ra Şan-Kay-Şekin 
yakın bfr istik
balde yıkılacağı-

F.,.. b ır. jk b' :.ıger u .Yat a ıne azaları ve 
merikanın harb:tır_ıcı tara~~rlığı .A-1 ordu mümessille
etmemden mütev f.rm~mesını tavsıye 1riyle görüşmeleri 
ederim. Biz irnk~ lıd ıse, bunu kabul iki saat silrmüş
reye yardı~ yaprn::ı~hilinde İ~gilte- tür. Müzakerele-
harbi kazanmasını · ' ~!Ilerıkanın re. japonyanın 

d d . V ıstedıgı devlete · . 
yar ım e ıyoruz. e, lng'lte . yeni Amerıka sc-
tığımız bu yardımlarla ı .r.1~yhel yap- firi Amiral Nu-

Şan-Kay-Şek 
kolayca ezile

mez. 

nı düşünmenin 
yersiz bir hare
ket olacağını söY· 
!emiştir. ...1M?,2!! 
g:enerali Avrupaj 
da harbin uıu11 
süreceğini, gerek 
Aı:ıya ve gerekse 
Avrupa harple-

. . k • sı a anma . 
ıçın zaman azanıyo~uz. İngiltere ·e mura ile Japony~-
~·ardım etmek, Amerıkay1 emniyet ~- nın yeni Berlm 
tınd~ bulll;Ildur~n.ğa matuf, yapıcı A- sefiri Oşima da 
merıkan sıyasetıdır. iştirak etmişler-

Ame~ika, mihver ~tecavüzleri karşı- dir. Toplnn'ı:ıda, 1 
J aponlar,Avrupa har
bini nasıl görüyorlar? rinde kal'i nettcc 

amilinin muhak-
sı~d~ bıtar~f ~a]ma~p .aklı.~a getirme- milli siyaset ve dünyanın bu nazik 
rnıştır. Nnzı ~ıy~se~ın.ın kokün~en yı- vaziyetinde alınacak tedbirler hak
kılmasını hepımız ıstıyo:uz. Eger A- kında fikir ten.ti.sinde bulunulmuş
merikanın harbe girmesıyJe, muhare- tur 
beye bi~ sened-e nihayet verilebile~ği- Tokyo, 20 (A.A.) - japonyanın 
ne kanı olsaydım, hemen harbe gıre- Yeni Amerika sefiri Amiral Numura
lim derdim. Fakat şu anda tedafüi bir nın hareketi münasebetiyle verilen 
harbe giremiyecek vaziyetteyiz. bir veda ziyafetindıe söz alan japon-

Kenedi, Amerikanın süratle silah- yanın eski Çin istila ordulan ku-
-Devama 3 ndi aahifede- mandam reneral Kavunayuki; lnri-

kak Amerikanın kararı olduğunu 
ilave eylemiştir. 

Tokyo, 20 (A.A.) - japon Baş
,~ekili Konoyenin reisliğinde topla
nan kabinede milli siyaset ve dünya
nın geçirmekte olduğu nazik vaziye
te karşı alınacak tedbirler görüşill
müştür. İçtimaa japonyanın Vaıing.

1 ton ve Berlin büyttk elçileri de iıti
rak etmfılerdir. 

Keny?, Sudan ve Habe- Ruzveltten Çör-
şistanda faaliyet - Yun an il b• • 

cephesinde inkişaf. ç e ır mesaı 
Afrikada İtalyanlara karşı gırı- ••t•• •• O 

Şilen harekat, son gelen haberlere go uruy r. 
göre her cephede şiddet kesbetmiş, 
17 sonkanunda Kaı:salanın zaptiyle 
neticelenen İngiliz taarruzu inkişaf 
ederek Sebderab ve Kessene müstah
ICem mevzileri de İngilizlerin eline 
geçmiştir. Kassala, iki ticaret ve ye
di asker! yolun telaki noktasıdır Bu 
itibarla Habeşistan i~inde yapılacak 
harekatta mühim rol oynıyabilir. 
İtalyanlar, bu bölgede 2 _ 3 misli 
fazla olrnalanna rağmen İngiliz ta
arruzuna mukavemet edememişler 
ve müstahkem hatlarını bırakmışlar
dır. Burada İngiliz kuvvetleri ricat 
eden düşmanla daimi temas halinde 
bulunmakta ve takibe devam eyle
mektedir. 

Bu saha, Habeşistan içlerindeki 
Tana gölilne kadar ileri harekita 
müsaiddir. Bu sebeble mezkOr cep
hedeki harekatın bugünlerde daha 
süraLli inkişafına şahid olabiliriz. 

İtalyanlar, Habeşistanın muhtelif 
-DeY&mı 3 nd1 aahifede-

Fransa-Siyam 
ihtilafı 

Deniz harbini Fransız 
gemileri kazandı. 

Vilk;, üç ş:ırtla yardıma 
razıdır . 

Ruzvelt ve haric;g e 
narı ile konuştu. 

Vaşington, 20 (A.A.) - Cumhuri-
yetçilerin reisicumhur namzedi Vilki . . 

B. Ruzvelt 

Vaşingtona gelmiş ve beyanatta bulu- ve etmıştır. 
narak, İngiliz zaferinden başka bir Nevyork, 20 (A.A.) - Vandel Vil
imkii.n tasavvur etmediğini söylemiş; ki İngiltereye hareket etmeden evvel, 
harbin İngiltere ve Amerika iktısadi- tayyare ile Vaşingtona gelmiştir. Ga
yatına nasıl bir tesir yaptığını tetkik zeteciler V~lkiden ~ndisinin Ameri-
etmek üz.ere Londraya gideceğini ili- -Devamı 3 ndl Satifed&-

1 Tütün p ôyas a so 1 

17 milyon kilodan 
fazla satıs var. 

Fiatler yükseldi. Müstahsil teliş 
etmemeli, sabırlı olmalıdır. Temps gazetesi neler 

? 
Tütün piyasasında satışlar, çok ha- r 

gazıgor raretli ve yepyeni iyi bir safhaya gir-
Lion, 20 (A.A.) - Havas: ~~ştir. Me~nuniyetl~ ö~rendiğimize Nasd olur? 
Siyam. Gamboç hakkındaki hidise- g?re b~ yem.safha, fıatle~ın.y.ükselm~-

ler münasebetile Temps gazetesi, fran. sı ~klındedı.r. Hük0!1W!tımızın aldı~ı 
sanın Hindiçini'nin akıbetini müdafa- yıerınde tedbırler vazıyette büyük bır 
aya azmettiğini yazmakta v.e .ezcümle Iı?,1 o~a~ıştır. ~ün akşama kada~ Ege 
~Je ...d:eıMkt.ed;r. bolgesı tiltilnlermden satılan mıktar 

inhisarlar fiat 
düşürmüş?. Franaa-blltb kuvvetine sahlp iken, 17 milyon kiloyu biraz aeçmiftlr. Yıll!l 

bôyle hayalt milliyetçilik namına bir s. gQn zarfında ~ge tUtOn rekoltesı- Muhtelif menbalardan bize veri-
şey ortaya atılmazken, şimdi bazı arazi nın yarısından bıraz. f~zlası. satılmış len mahlmata göre, İnhisarlar ida
iddiasında bulunmak, ne tarih, ne de b~lunmaktadır. Bu gı~ışle hır. hafta, resi, bazı mıntakalarda maalesef, 
muahedeler bakımından görülmemiş- nı~ayet o~. g~n sonra pıyasadakı :utün 
tir. Bu, mağlilp Fransanın bütün fera- lerın en buyuk k~~mının satılacagı a}ı- nazım rolil oynamaktan sarfınazar, 
gatleri kabul edeceğini zannetmekten- laşılm~ktadır. Dı~r taraf~n al?ı~ı- diğer müesseselerin temposuna 
dir. imparatorluğumuzu parçlamak mız bır habere ~ore Amerıkan tütun uyarak onlarla beraber fiat düşür
istiyenler kim olursa olsun ve ne türlü k~~panyaları, pıyasadan pek yavaş müştür. 
manevra çevirirlerse ç.evirsinler, Hin- ~ubayeat yapm~larn_ıa r.agmen b~zı İtiraf edelim ki, buna inanama
diniçi müdafaa edilecektir. İmparator- fır~alara, mühım sıparışler vermış- dık. İnhisarlar gibi bir devlet mü-
luk müdafaası öyle bir bütündür ki, lerd~r. . 
bunda en küçük bir zaaf <!seri mevcud Pıyasada satışların hararetlenmesın essesesi bunu nasıl yapabilir?. Ken-
değildir.> · de b~nun da tesir~ olduğu .söyl~niyor. disine verilen direktif bu mudur?. 

Saygon, 20 (A.A.) - Havas: Fran. İkı ıünden ben muhtelıf fırmal~- Ali kadar makamların ehemmi-
sız uzak şark deniz cüzütamları, 17 ki- ~t'1 1müb~~a '!1~mf~ri~n, aldıkl~~dt.ti- , yctle nazarı dikkatlerini celbederiz.I 
nunusanide Siyam körfezinde Siyam 1 n ;,ı:e ti a a .~YLıh1~ 1~r. verme 1 f.ırt- Biz bunda, şahsi biı hareket teza-
harp gemilerine rastlamışlardır. ~re. _er .. ıa e;, mus ~ı rı~ norma . ıa I .. .. .. .. A • 

yan eden muharebede Fransız deniz üzerındekı hassasıyetlerı sayesınde huru goruyoruz. Bu hadıseye el 
kuvvetleri iki Siyam gemisini batır - -Devama 2 nci Sahifetl- 1 konmalıdır. 
mış, bir üçüncüsünü de hasara uğrat
mıştır. Siyam gemileri, bundan bir 
müddet evvel sebepsiz yere bir Fran
sız karakol gemisine hücum etmişler Aydın istasyonunda 
di.. 

Fransız tayyareler i, Siyama ait A- t d • ı A t ı kt 
ranşing ve Badi tayy~re m~ydanların ı a } a yapı a ca ır 
da bombardıman etmışlerdır. Buralar- • 
da hangarlarda yangınlar çıkarılmış, 
t.esisat tahrip edilmiştir. Siyam dafi • 
bataryalannın şiddetli ateşine rağmen yem 
ı;:ransız tayyareler inin hepsi de üsle postahane inşa edilecektir. 
rıne dönmil$1erdir. . -
iŞARETLER: 

------
Yollar 

Vilayet Turiatik y~lan, ahval 
dolayısiyle fevkalade bir eafha se
çı!rdiler. Şimdiye kadar bitmesi la
zım s elen kısımlarda, hili ve ha l&, 
hem de epiyce sürecefi anlatılan 
bir faaliyet s öriilmektedir. Bu za
nari vazi,,.te kartı, kümeyi tenkid 
etmek, kimaeye suç atfeylemek im• 
kansızdır. 

Ancak nzı kısımlar var ki, - Me
seli Kartıyakada Soiukku)'Uya 
doiru olan kısım - buralarda inta
atın ilk aafhalan J'apılmlf ol
dui undan mütebaki kısmın da
ha fazla süratle ikmali l'zım· 
dı. Buna da belki, bir sebep 
atfı mümkündUr. Fakat her 
teyden önce, vaktiyle büyiik bir • · 
vinç ve hararetle intam mevzuu 
bah801an bu yollar üzerinde s ene 
ayni alakanın söaterilmeai ve inta
a ta daha büyük bir hız verilmesi 
lazımdır, kanaatindeyiz. Mevcud 
planı, tatbik eahaamdan kaldırma· 
mak kU: dej ildir, ona, ayni sürat 
tempoaunu vermek yerinde olur. 

** 

Vekil dün gitmiştir. 

Münaka lat Vekili Aydın iataa yonunda tedkikler yaparken.. 
Münakalat Vekili B. Cevdet Kerim ' nu> adlı büyük bir pavyon foşa edil

İncedayı , dün Afyon üzerinden Anka: mesini !'luva~ık ~örmüştür. Kültür
raya gitmiştir. Vekil istasyonda vah parktakı tetkıklerı esnasında bu pav
B. Fuad Tuksal, müstahkem mevki ko- yonun yeri ve inşa tarzı üzerinde de 
mutanı tuğgeneral Mahmud Berköz, meşgul olmuştur. 
parti milfettiei İstanbul mebusu Bay Aydın, (Hususi) - Münakalat Ve
Galip Bahtiyar Göker, belediye reisi kilimiz Cevdet Kerim İncedaymın Ay. 
Dr. Behçet Uz, parti reisi avukat Mü- dını ziyaretlerini telgrafla bildirmiş
nir Birsel, liman ve denizyollan mil- tim. 
dUrleri, liman reisi, bir çok tüccarlar Aydına muvasalatiyle beraber tet
ve dostları tarafından uğurlanmış- kikle.ri~ başlıyan Vekil, parti alanın
tır. da demiryolu üstone devlet demiryol-

Haber aldığımwı göre Vekil, İzmir lan tarafından yaptırılan iki beton 
tuannda cMünakallt V~ti pavyo- --Dnamı 1 Mi ....,...._ 
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SAHiFE ( J )' 

Dünkü hadise
lerin hülisası .. ._ ................................... , 

1 

• ~ • , A 

FIKRA 1 

'(Aft A DG L U) 21 ikinci kanun 1941 SALI 

lzmirde bir yıllık Üzüm fiatleri 
ARADA SIRADA 

Amerikalılar 
ve zaman Hitler-Iv1ussolini mülaka

tı - Almanya- Fransa -Al
manya ve ltalya ikbsadi 

müzakereleri 

Yarın1~FA~~~zAR adliye faaliyeti Buna ~~~::~~~lihazır 
Londra ve Liverpol bombardıman- İngiltere}-e yardım için Amerika~!: 

larmda, İngiliz hayvanat alimleri Adlı.yeye kaç haAdı·se aksettı·, vaziyettir. sicumhuru Ruzveltin kongreye verd!i' 
mühim müşahedeler kaydetmişler- (İcar ve iare) layiha1an, günlerden t>e· 
dı·r. Enkaz altında kalan beygirler, ~ Kuru meyva ihracatçılar birliği ida- ri hariciye encümeninde tetkik oludn· 
hiç bir şey yemeden tam yirmi beş ne neticelere bagv landı t' re hey'eti, dün birlikler binasında top- maktadır. Bu münasebetle encüme~ .e 
gün yaşayabiliyorlar. Ancak beygir- • . lanmış, birliği alakadar eden muhte- dinlenen ricalden bahriye ve barbıye 

Günün en mühim hadiselerinden bi- lcrin yaşıyabilmeleri bir şarta bağ- Şehrimizdeki adliye dairelerinin 773 dava gelmiş, 632 si intaç, 141 ı Y~- lif işler üzerinde müzakerelerde bu- nazırları, çok mühim ve dikkate şayııll 
ri, Hitlcr - ... 1u olini mülakatıdır. Bu hdır. Bu şart, onların yirmi beş gün 1940 senesi zarfında gördükleri işler ni yıla, asliye ikinci hukuk ma~~eme- Junmuştur. beyanattn bulunarak, Amerikanın, h.B· 
mülakatın nerede vukubulduğu söylen- içinde, az da olsa su içm·ş bulunma- hakkında bir üıtatistik hazırlanmıştır. sine 2913 dava gelmiş, 257~ sı ~ntaç, Bu meyanda kuru üzüm ihraç satış yati menfaati bakımından İngiltere ıle 
memiştir. :F'akctt Alman njtinsmııı bir Jarıdır. Bu i:.tatistiğe göre geçen yıl içinde 341 i yeni yıla devredilmiştır. Tıcaret fiatlerini de _ halihazır vaziyet sebe- yanyana yürümek ve bu devlete her sll· 
tebliğinde, mülakatta, emsali misillfi Felaketzede beygirlerden auyu ol. müddeiumumiliğe 8978 iş gelmiş, mahkemesin gelen 634 davada!ı 3.69. u biyle _ t.ezyid etmiştir. Bugünden mu- retle yardım etmek mecburiyetinde 
bir görüş hirliğinden bahsedilmekte- mıyan, lakin yiyeceği bol bulunan-, bundan 8437 si intaç edilerek ):ni yı-ı intaç, 265 i yeni yıla devredılmıştır. teber olmak üzere ihraç edilecek üzüm- bulunduğunu söylt~mişlerdir. 
dir. Garibi şu ki, tebliğden bir saat ev- !ar b"s gün yafamaktndırlar. Kedi- la 541 iş devre<lilmi.ştir. Agırceza Ahkamı şahsiye sulh hukuk mah~eme- Jer için asgari satış fiatleri şöyledir: Hariciye .encümeninin, daha k!lç 
vel a) ni aja • böyle bir mülakatın vu- fer, 25 le 35 gün gıdasız olarak ha-ı mahkemesine 411 dava gelmiş, 294 il sine 2169 dava açılmış, 1669 u ıntaç, 7 numara üzümün kilosu 25 kuruş, kişinin fikrine müracaat edeceği nı~· 
kuunu tekz·p etmişti. B~ ~derece gizli 1 yatta kahy?rlar. Onl~rm da b~ ya- intaç edilerek 117 dava, yeni yıla kal- 500 ? . ye~i yıla devrolunmuştur. . s numara 28 kuruş, 9 J1umara 34 ku- lum değildir; yal:ıız aşikar ola~ ~1~ 
ve eı;rarnngız tutulan mulakatta neleri şamayı temın etmelerı, suya baglıdır. mıştır. . Bırıncı sulh hukuk rnahkeı;ı~sı.ne ruş, 10 numara 42 kuruş, ıı numara şey varsa, günlerın, faydasız munakll 
konu!mldu~runu anlamak için umumi Yıkıklıklar arasında ~n fazla yaşı- Birinci n Jiyeceza mahkemesıne 620 lWO müracaat vukubulmu.ş, ~7". ı. ın: 48 kuruş. şalarla hedredildiğidir. . 
vazi) te ve italyan gazeteleri neşriya- yan könektir. Köpek, yalnız t1u ile dava gelmiş, 561 i intaç, 59 u yeni yı- taç, :n5 i yeni yıla devredılmış, ıkıncı u- Cev\al ve genç Amerikan milleti• 
tına bakmak lfizımdır. Her şeyden ev-1 otuz dokuz gün yafıyabiliyor. Yirmi in devredilmiştir. İkinci asliyecezaya sulh hukuk mahkemesine 1282 dava •• zamanın kıymetini çok iyi bilir. cv_s· 
" l, bu mühlkat, eski mülakatlara ben- gün aclığa ve susuzluğa tahammül {"elen 912 davadan 780 i intaç, 132 si gelmiş, 1023 ü intaç, 259 u yeni yıla Ustad MuhfİS kit nakidclir) diye asırlardan beri bıı· 
zememektedir. . • 1 eden k?pek, yfrmi birinci gii.n öl- \:.eni yıla devrolunmuştur .. Üçüne~ ~s- devrol~mmu ·• üçüncii sulh.hukuk ~~h- de işitilen söz, Amerikad.a bir umde· 

İtalyanın Yunanıstana taarruzu sı- :nektedır. l Jıyec.ezaya 885 dava gelmış, 728. ı ın- kemesıne 1281 dava gelmış! 9~7 .sı ın- S b h dd• <lir. H<:>r Amerikalı, vaktın ne derece 
rasında Floransada vuku bulan müla-1 Bombardımanda en fazla telefat 1 t:.ç, 157 si yeni yıla dcvredilmiştır. tnç. 34;; i y<:rıi yıla devredılmıştır. 8 8 e 10 kıymetli olduğunu takdir eder ve onıl 
kattan sonra vaziyet değişmiştir. E:;- 1 veren hayvanlar, koyunlardır. Ko· Birinci sulhceza mahkemesine ge- Birinci ·orgu hakimliğine 383 fah- · israf etmez. . 
ki mülakatlar. mÜsavnta yakın şartlar yunlar tayyare seslerini ve bomba len 1757 davadan 1651 i karara bağ- kikat dosyası gelmiş, 338 Ü intaç. 50 Meşhur iktısadcılardan Gaston, bir 
altında geçerdi. Şimdi ise italya zayıf- 'nfilaklarını duyar dU)'J1laZ birbirle-1 Jnnmı". 106 Sl yeni seneye devir; ikin- si yeni yıla devir, ikinci sorgu hakim- Temsiller vermek üzere gün Amerikada bir fabrika müdürüııt 
lamıştır. Arnavudlukta çıkmaza gir-

1 t"İni arrıyıp bulr,,akta ve büyük cürü- ' ci sulhceza mahkemesine 2022 .davn liğ'ine :l73 dosya gelmiş. 317 si intaç, •• • b" h , l h müracaat etmiş ve faaliyet haliı:d~ 
miştir. Afrikada hezimete uğramı~tır. ler te§kil etmektedirler. Tt-k bir bom- gelmiş, 1576 Si intaç, 446 Sl yeı~ı yıla !)() Si \'eni yıla devrolunmuştur. guzıde lr ey et e şe - iken atölyeleri gezmek istediğini sor 
Akdenizde Almanyayı yardıma çağır- ba, bazan binlerce koyunun ölümüne devir, üçüncü sulhceznya 18!>9 ış gel- İzmir icra dairelerine 2_ü~3!) müra- • ı"ze geldi ]emiştir; fabrika müdürü, Gastontı 11 

mış, faşizm bil~ sarsılmıştır. Mu~soli- sebebiyet vermekted:r. mis, 1759 dava intaç. 140 dava Yeni cant vukubulmu~, 10562 sı ıntaç edil- rım • bu talebine karşı demiştir ki: 
ninin bu müli'ıkatta n<>ler istediğini 1 Domuzlar, bu i~tr kazanıyorlar. yıla devr~ilmiştir. miş, 9677 iş de yeni yıla devrolunmuş- üstad Muhlis Sabahaddin, halkevin- _ Fabrikamda binlerce işçi çnlt· 
Popolo d'İtalin gazetesinin bir . .-azı- CünkH tayyarelerin sesini duyan her Asliye birinci hukuk mahkemesine tıır. de üç temsil vermek üzere İstanbulun şıyor; hunlar birer saniye size bal<9' 

sından anlamak mümkündür. 1 domuz. değil arkadaşının vanma so- en güzide san'atkarlarmdan mürekkep cak olı..rsa. işten müdhiş bir zam~ 
Bu ynzıda: İngilt:erenin bütün faa- kulrnak. bil&k;s yananda bulunduğu 1 1 j ZABIT ADA lnrk kişilik bir hey' etle şehrimize gel- kaybedilmiş demektir. Onun için, ~1\~ 

liretini Akdmıize ve Afrikaya hasret- domuz kardeşini bile terkedt-rek tek ... , .. K- IM>H"""ıssb -. 0 ::-r- ~-:·3·3•• 1•·2·-·- miştir. rikanm işlemediği bir zamanda zıY-9 
tiğini. İngiliz donanmasının yüzde 60 ba,ma başının çaresine bakmakta- ısa a erİ er 1 Silah ~aşıyanlar: ~ . Değerli üstad ve arkadaşlarının ö- retiniz: kabul ~debilirim ! ,, . 
mm Aköe!1izde. bulu~clt~ğu r~zıh~:~~- d r. Bunda~ dolayı, domuz.lar ar?.•~;-ı-

1
_ ~='='"r ..-..n:s--:-- Sineklıde İshak oglu :\Iehmed, tk~- nümüzd~ki Per~~mbcden. ba~hyara~ Zamn.nı.n ~eder.ece kıymetli o1d,;ıg~ 

tadır. Yanı denılnıek ıstıvor kı. butun da ehemmıyete şayan vefıyat gorul- . 1 çeşmelikte kunduracı .Mustafa, Nı- verecekleri temsıller, kelımenın hakı- 1 nu çok ıyı bılen ve bu hususta duM 
11 ağırlık italvanm üzer:ndc kalmıştır. mektcdir. Vilu~ et Fiat mürakabe konııs~·onıı, yazi ve Kemal, Kemerde Derviş oğlu ki manasiyle ~an'atın bir nümayiş şe~- milletleri arasında örnek teşkil edf •• 

İtalrıı i~" bu viike yalnız başına tnham- • bugün sa.ti 9,30 ela Mın'taka 'fıcaret Nuri ve Karşıya katla 1700 üncü so- linde olacaktır. İnce ruhlu lzmirlil~rın Amerikalıların, şu ( icar ve iare) 9
, 

miil demez. Fakat itahanlar, bununla Ya, umumiyetle bOnıbardıman al- müdürlüğünda Vali B. Fuad Tukr-:a- kakta Ahmed oğlu Yusufun üzerinde lıu fır:-'latı kaybetmemeleri tavsiyeye yihalııı-ının tetkikatında israf ettikl~ 
<la kalmIYnrak guya SeJ;mikt~ moti:irlil tında kalan inaanlu üzerı·ndeki mü· \ın rei .liğinde toplnnaca~tır ...... _ .. birer bıçak bulunmuş. zabıtaca mü- şayandır. ri zamana neden acımıyorlar acab~" 
1 ngiliz kuvvetlerinin bulunduğunu bi1- şnhedeler neler olacakt1r? Ol in- * Karşıyaka da vazıf e goı d ugu sad ere eclilmiıştir. 
dirml:'ktedirler. Anlaşılıvor l-i, itah·an. sanlar ki, büyük harplerin kdnla gir- -ırncla yarnlanan Beledb·e zabıta Oyun yüzünden: 
lar: bu nE rivatla son HJtler - 1\fogso- daplarından geriye döner dönmez, memurlarından B~ Kenan İşsevcn Hilfil mevkiinrle Mehmecl oğlu K~1-I 
!ini mülUk:' rıın m('vzuunn hazırlamak tarihin en müdhiş inkılaplarını yap- ha:;tahanede tedavi edileı el• tekrar zım. ovun meselesinden Hamza oğ
j!;tcmisl.erdir \'e Muı-solini de olqa ol- ~aşla~:. ol insanlar ki ancak bir- \:~zif ı--·nc ba.~lamış ve va~ifc sever-j ı'u 1'2 ;·nşında Nt~catiyi taşla başın
sa. ayni gpyJer: sövliver_k Almamayı b?'Jerıru. yerken b.~zı "!'uazzam ha· lıgi naY.arı clıkkate alınarak Belecli- dıın ·varalamı~tır. 
Akd;mizd" f<>al~\·et ibn una d:w t et- kıkatlc~~n kanlı yuzlerıne v.arah ve ye daimi enciinıenince hu memura ÖİümJe tehdid: 
mi tir. kopuk. parmaklanna basmı~ ndır... 1 bir tahlirname verilmi:~tir. . Mer: inlide amele Rıza: araları 
Almcftıya-F ransa: . E~kr en cephe.den ev~ donen mu- * Karşıya katla zabı~aya ~•ddet açık olan .kaı ısı 35 yaşında Nedime

nnrıpJn, on sekızle elh yas a"asın- göstermekle uçlu Ali oglu Ahmed yi ölümle tPhdid etmiştir. 
Bu vaziyet. Alman - I•'ransız siyasi daydı. . . Uzgidenin meşhud cürürnl2r kanu- Bıçak çekmişler: 

faali;:etine yeni bir \esile olmuş sayı- Y_a s~mdı? . nuna göre Asliye ikinci c~zada RÖ- tııönii caddesinde Rekir oğlu köf-
1. bilir .. Almanya, ital)anın düştüğü Şımdı, kunda_kt~kı. ~ebeklcrden rülen mu ha.keme i netice..:ındP. 4 ay teci (Hacı), aşçı Gnlip ve ateşçi Ce-

Verem Mücadele 
cemiyeti balosu 

22 Şubat cumartesi günü akşamı 
Veremle mücadele cemiye'i:i tar'lfın
dan senelik en güzel kış baloları11daıı 
birt verilecektir. Şimdiden hazırlık
lara başlanmıştır. Balo, çok eğlen
celi ve f cvkalflcle parlak geçecek
tir. 

Kaza 
' aziyet sebebiJ le Vişiyi tazyik ıetmeğ~ tutunuz da en bıtgın rhtıyarlara va- 1 O gün hapSp ve 58 lira ağır para ce- mil. sarhoş olarak gürültü yapmağa 
başlamış1 mar ~al Peteıı de Lavalla r!ncnya kiidar, kadıı_ı erkek ve .. h.?-t- zıısına ma hkiimi)•etine km ar Veril- başlamış ve yanlarına g.elen Cemilin 
barışmak mc.cburiyctinde kalmıştır. la ~ay_vanlar, ceph .. enm barut ve olum miştir. metresi 20 yaşmda Raziyeye bıçak Karşıyakanın Alurca köyü öğretme-

Kami ORAD 

lngiliz donanmasında . 
• ı· 

Londra, 20 (A.A.) - Amiral .ft:Ş'1' 
nar Planketin yerine şimal filo::;u b:t;j 
kumandanı Visamiral Sir ~o ı1 
Lionuıı tayini kralın tasdikine iktıf1l 
etmiştir. ·r~ 

Yeni başkumandan Nisanda vazı 
sine bRşlıyacaktır. 

Aydın istasyonunda 
tadilat yapılacaktır. ~fali'ım olduğu v.eçhile, Lava!, geçen ko;c:us.yle hurdehaı ol~"ktadırlaı:· çektiklerinden tutulmuşlardır. ni ve eski gazeteci arkadaşlarımızdan 

ay, Almanların Vişi elçi~i Abesin d ,, Tayyarf> bombardımanlarıyle cıra gı. Z f ·rk k Hırsızlık: R. R~acl Vedacl, köylü arkadaşların- -Baıtarafı 1 nci Sahifede-- J· 
meclhnldar olduğu SÖ) l.onen bir suikascl bi alevler içinde yanan gC"nç kızlar, ey lnCı 1 UYSU Nüfu~ dniresinrle Mehmecl oğlu dan B. Mahmudun çifte tiifeğini ala- köprü arasındaki boşluğun da kapa~ 
rııeso e ind~n azledilmişti. Almanlar, mektepli çocuklar, meme<!P-n yeni :\Tani-a, Sbke, Silifke. :\Ianavızat, Kayseri i Cemal: nüfui' işini takip rak köy civarında dolaştıktan sonra ması lüzumunu alakadarlara bildi tı 
bu azli hazmcd2miyerek, tazyik gö:.teı:- yrılnn yavrular, yıkılan en mukad- Finike, j kcndeı un, Akhi ar. Kır~a- eden Mu tafa oğlu B Nevzadm ca- evine dönüşünde tüfeği odasına koy- Bugünkii kişe, binası şehir imar h~ 
mişler, Pet::n Lavalla barışmış ve neş des ocaklar, yarın aağ kalanlar ara- ğaç, Bergama. M.enemeıı. Tire. Ke- ket cebini kalabalıktan istifade ile muş ve 

0 
sırada her nasılsa ateş alan tasına tevfikan yıkılacağından l\I~ 

rettiği beyannamede, bunun birine! se- ııında nasıl bir k'uh d~ğ~şmcır.j yapa- malpaşa ve Ödemiş Ze:,·tin fen ba- jiletle keserek 75 kuruşunu çaldığı silahuın çıkan mermi ve guçmalarla emtea ve bağaj işlerinin oir yerde to 
bcbini şimdilik öyliyemiyeceğini, ikin- cnklnr: onları nasıl bır rnsan olarak kım memurları şehrimize ~eJerek su ada tutulmuştur elinden ağır .cmrette yaralanmış ve laıımasını ve küçük anbarın resto~ 
cı sebebinin ise milli birliği sar.:.mamak sulh dünyasına. ç~karaca~1ardır! . Borno\·a zeytincilik btrı '"yonuııdn * .Alsancakta Rü tü .Aras bulva- :Memleket hasl:ıhanesine kaldırılmıştır. ve gazino haline konularak, bu kıS!1 işgal makamları ise Vişi arasındaki . ~u anda! her ıkı muharıp cf"p~enı? açılan kursa iştirak etmişlerdir. rında Ali oğlu Bergamalı :Mustafa; Arkadaşımıza geçmiş olsun. eleriz. dan yoıa kesilecek kısmına mukab~ 
anlaşmamazlıgı ortadan kaldırmak ol- ıc; alemlerande. ~opan zclze~~l~rı, bı- On gün devam edecek kurstn mın- B. Suphinin inşaatında bekçi Ahme- daireli bir apartman inşasını bildi V 
duğunu bildirmiştir. l'az kulak kesıhnek duyabılır!z... taka zc,·tincilik mütchassıgı H. ~a- din barakasından bir kazma çalmış- .fsla:;yonun anbar kısmı da muıı 11 Anlaşılan, Lavalla bnrışmat.rı icap Napolyon harpleri ve umumı harp, zım Kılı°Ç tarafından ameli ve nazari tır, aranmaktadır KAYBOLAN KIZ :ı:am olarak o kısmın sırf emtea 1l 
ettiren ikinci sebep, Almanları hiddet- bugÜnUn dehşeti karfısında cocuk dersler gösterilecektir. $ubat ayında Kumarcılık: · verilmf>3İne tah3isini i:!öyledi. Vekil~ 
lendiren ve suikasdde bu resmi ma - oyunca~ma. dönmek ü~eredir. Hay- btitiin yuk11.1 ıdaki zeytin mıntaknla- Sinekli caddesinde Şerif oğlu ber- Karantinada 200 inci sokakta. 3o raberiııde bulunan sekizinci işlet~ 
kamların alakasını gösteren vaziyeti vanlar !12:erı n~e .tefekkur ya~arı hay- rında zeytin fen bakım memurları- ber Hüseyin, dükkanına topladığı numarnlı evde oturan Birinci hukuk müdürüne bu esaslar dairesinde ~~ 
düzeltmeğe matuftur. Yani bu resmi vanat alımlPrının yanında, ınsanlar 11111 halka zeytin budama kur...;ları lbrahim Mehmed A.hmed irfan ve mahk<!mesi zabıt katibi n. Mehmecl A- tasyonun planlarının tanzimini bildi 

k • k d·ı · · ·k d d d.k .. ' rl t dk'k k 'nsa!l alim M t ' ' • ' 1i Bileenin yanında bulunan manevi ma amıar, en ı erını suı ·as e ı o- uzerın e e 1 yapaca ı. . . - açılacaktır. • us afaya kumar oynattığı görülmüş f k 
11 

d di. Aı 
dusu haricine çıkarmak için Lavalın Jcr de bulunsalar, ve y4.rın ıçınc gıre- ve suçlular 978 kuruş para ve bir evladı Çanlı Musta a ızı yaşın a Pek dağınık .bir vaziyette olan P' 

itibarının iad~ini istemişler ve bir ceğim;:- dü:ıy~nın, buızün harp ed"n ZELZELE deste iskambil kağıdı ile tutulmuş- İlhan.' ~ç. gün e_vv.el Karantina i!e. Gö·~- dın istasyonunda gerek yolcu ve ge
1
rt 

ajans halıerlerınde Lavaldan (Başve- muhanplerın ıç varlıklarında ne de- lardır. ttpe .ır.ı~ında ı~a~ bolmuştur. ~Kız ar~n- tüccarlar çok müşkülat çekmektedir e 
kil) tabirini tullanmak suretiyle bah- T:n kıvametJer kopararak hazırlan- Evv<'lki gece sa::.t 11 radılelerincle Kar~ıyakada 1700 üncü :;okakta mıı-;:'a ela bulunamamıştır. tgfal edı;e- Yapılacak tadilatla bu müşküller öll 
setmişlerdir. Fakat bu, yanlış bir tef- dığını 1-.'r nebze araştıraalnrdı, ..hay· şehrim:zde hafif bir yer sarsıııtı:-ı ol- K:lzım oğlu kahveci Cevad ve ortağı rek kaçırılmı~ o]ma~ı muhtem:ld:r. necektir. 
sir olarak kullanılmıştır. Çünkü Fraıı- vanlamı incineceği~d"'';l .korkuyo- muştur. Davud; kahvelerinde Hüseyin ve Zabıta; bu kızcagızı aramaktadıı. Postahane biııasınm gayri müslf 
ı:;ada, başvekiilette bulunmuş ola.nların rum- herhalde beterı hır •f y.apmıf 1 RA D v o 1 Yusufa kumar oynattıklarından ya- ı ı~ 5' 1 olduğunu, otomatik telefonun da 'f 
kaffesi için (Prezidon - ba~vekıl) ta- olurlardı. kalanmış, Adliyeye verilmişlerdir. ~ O D::=lte:!. Q;;B kında .Aydına bağlanacağını dik1'1 

biri kullanılır. . ----- Tehdid: U ;;aJ alan Vekil, yeni postahane binası 'l~r 
Mnnmafih Almanyanın, Lavalın tek lp 9R Karantinada 177 inci sokak'ca Ha- lacak arsanın istimlak muamelesıJI 

rar kabineye alınıp alınmaması için ne ÖLÜM BUGÜNKÜ PROGRAM şim oğlu .Muammer, sarhoş olduğu OZOMı tacilini alakadarlara söylemiştir. 
dereceye kadar ısrar göstereceği meç- lzmir mebuau Saadettfo Epik- S,00 program, 8,03 ajans haberle- halde Hazım oğlu Hüsnüyü tehdid K.. S. K. S. o. BECER1g 
huldür. Epik- ri, 8,1~ müzik: Hafif program (pi.), etmiş ve tutulmuştur. Çuval *---

Maamafih Hitler - Mu:;solini mül.a- men ve Avukat Muatafa 8,45/ 9,00 ev kadını - yemek listesi, Tı •• • 
katından sonra Almanyanın Akdenız- menin babaları, Hacı Şakir Epik- 12,30 program, 12,33 müzik: Türkçe K 225 üzüm Tarım 20 29 ütun pıyasası 
de geniş bir faaliyet gösterme i bekle- men, dün kalb aekteainden öl- plaklar, 12,50 ajans haberleri, 13,05 iZ kaçırma 182 N. üzümcü 2~3 50 iğ 25 -Baıtaraft ı nci Sahifede--
nebilir. müıtür. Cenazeai busün kaldırı- müzik: Plaklarla şarkılar programının Ödemişin Birgi nahiyesine bağlı 181 K. Taner 

19 50 29 daha yükselmeğe de mütemayil gör~ 
Romat yada . larak namazı Karantina camiin- devamı, 13,20/ 14,00 müzik: Karışı~ Bezdegüme köyünde ~erif Yılmaz; Ali 154 s. Gomel 14 50 18 50 mekt.cdir. Şimdiye kadar hiç tütüJl 

; • de kılındıktan aonra Asri kabri•- program (pi.)' 18,00 pro~ram, 18,0:3 kı1.1 15 yaşında Vey~lin evine gire- l:~G A. R. ü~~~cü 15 mamış olan bazı firmalar da mübaJ ( 
Almanyauın yeni asker nakliyatı tana ıömülecektıir. müzik: Cazband (pl.), 18,30 konuş~a rek kızı zorla kaçırmağa teşebbüs et- 126 1\1. Beşı çı 13 50 • memurlarını acele tütün mıntakalJ 

hakkında bir haber yoktur. Fakat Ro- Merhum çok halim ve temiz (Çiftçinin saati), 1 __ 8,.45 müzik: .Cı.f~- miş, kızın fer'-·adına '-·etişenler tarafın 70 Ş. Remzi 18 27 na go .. ndererek tu .. tu .. n satın almag~a tf 
h 1 d d · h f ı ·· k Od k ., ., 45 F. Soydan 15 17 manya da , in e emır mu a ız ar mı- kalbli bir zatta, aileai efradına çinin :saati, 19,00 muzı : a musı ı~ı- dan yakalanmış, jandarmaya teslim e- 10 P. Klark N. Mi 27 27 Jamışlardır. ..vı 

mayiş yapmışlar, muhtelif şehirlerde taziyetlerimiai aunarız. Schumann: Yaylı sazlar kuartetı, dilmiştir. Bazı tütün müstahsilleri, mı11P"..ı: 
propagar.da nutukları verilmiş, hatta , 4 + • 19,30 ajans haberleri, Hl,45 müzik.: * lzmirin Değirmendere nahiyesin- ticaret müdürlüğüne müracaatla 
Romanya propaganda ;nazırı, 40 mil- __ Fasıl heyeti, 20, l 5 radyo gazetesı, de Sancaklı köyünde Hasan oğlu Şük- 1123 günlerde piyasndaki durgunluktan f 
yon İngilizin 400 milyon yabancıya c- olmuştur. İtalya, çabuk biteceğ'ini zan- ~0,45 müzik: Koro - Kl~sik. ~rogr~m, :ü ~a~ıkaya.: ayni köyde Hü~eyi~ kı- 213992 dişeye düşerek ve tütünlerinin sıJ 
sir o.arak kullanıldığından ve lngilte- nettiği bir harbe girmiş, fakat büyük 21,30 konuşma. (hukuk. ıl~ıııı y_:ı~ ~.a zı Bmıne ~oy~oyu kaç~rmış ~·e :,: aku- mıyarak ellerinde kalacağını tahıı1 
renin me ul olduğundan bahsetmiştir. bir sıkıntıya düşmüş ingiliz ablukası .kurumu adıııa ıs met Beı klı. 21,40 ~u- lanmıştır. F ... mıne, kenclı rıza~ıyle kaç-

21511 :> ederek mallarını dü~ük fiatle sattı1' 
lli.ıtün nutuklar yeni nizam lehinde ol- karşısında kalmış d~nizyollarını kay- zik: Radyo salon orkestrası (Violon!st tığını söylemektedir. Xo. rınc1an bahi~le konturatlarmı boz~ 
muştur. betmiştir. :Müzakere en aşugı 15 Necip Aşkın idaresinde)• 22,30 müzık: *·---- 7 16 istediklerini bildirmişlerdir. Bir 5' 
Ruzvelt iş başında: gün sürecektir. Konferansta harpten Radyo salon or~e~trmıı programının B R M 8 19 50 konturatının sonradan bozulması d 

önce boğazlar, Süveyş, Cebelüttarık ti- ıl~va;nı. ~3,0~. muzı.k: Canzband (pi.~~ . . , : • a_~r, ~S 9 23 50 ru bir hareket olmıyacağı kendilet1 

Am~r~~~da tiçü_ncü dRefa o11arakbcu~ı- zerinden etrafla münasebetler yapan 23,2o/ 23,.l0 ) arınkı program ve kap }I Lımanı1aı umum ~uc~uı.~ n. Faufi 10 29 bildirilmiştir. tf 
hur~eıslıgıne seçılen . uzve t. ugun ve İngiltere ile Almanyanın şimal kı- nış. anyas, ~tanbula gıtmıştıı. 11 Yok Bununla beraber mıntaka ticaret 
~·emın edecek, 12 dakıkalı~ ~ı~ nutuk sımlarından kömür getirebilen İtalya- ~ ' dürlüğü, ucuz fiate tütün satın ııJıı1 
ırad edecek, sadakat yemınını yapa- nın, şimdi kömürü Almanya<lan kara U H Frr A TAYYARE S1NEMASJ lNCIRı olan firmaları tesbit etmiş ve bu~ld 
cakbr. . . . . . . . yolu ile getirmesi, bu yolun da bugün B A ı M K. s: K. 5· düşük fiatle mal almamalarını bıl 

. ~uzv~ltı~ ıntıhap.takı rakıbı A Vıl- yalnız kömür değil, harp malzemesi ve TELEFON·. 3646 Çuval miştir. Jı 
kının, şımdı R_uzveltı.n .!ardım planına bilhassa Romanya petrol naklinde 

12 
Düıı öğleye knnar büyük tütün. 4 

taraftar oldu~u görulme~te •. hat~~ kullanılmakta olması konuşulacaktır, DANIELLE DARRIEUKS - JEAN KIEPURA ve LUCIEN BARROUKS 1g~ ~~·ati~ıiı~g·~ıu 89 875 8 875 malarının almış oldukları tütün rrıı1' 
~ndraya sef.ır olarak tayın edılecegı Çünkü Arnavudluktan petrol nakli dur FRANSIZCA SÖZLÜ Ö 6 50 6 50 rı şöyledir: il 
soylenrn~kledır. muştur. Esasen bura petrolü italya- GS H. A. zgür Yerli ürünler şirketi 3,700,000 1' 

Amerıkad ... , gar~bet bunun~a knlmı-ı nın ihtiyacını karşılamamaktadır. ı·Kı· ao·· Nu·· L sı·R OLUNCA ~rn İzzi ve A. P. 16 16 Türk tütün limited şirketi 1,400ı 
yor. ~uzvelt, harbıy~ ve ~~hrıye ne:rn- Almanya, İtalyaya vadettiği 1 mil- 12 'I'aner g 

1 
~ 

50 
kilo, Di Amerikan Tobako 1,100t.c' 

retlermde ~e ı_nuhalıf_lerın! bul~nclur-ıyon ton kömürü, muhtelif sebeplerle Muhtetem ve mükemmel muaikili, ıarkılı filimde sevimlikleri, neşe- 1! ~.· le~fet~~:o ~~ ~~ 16 50 Geri Tobako 1·200,000, Borovah !(t! 
Jt?a~tadır .. 1 anı Amerıka sıyasetı, par. verememiştir. Bunun neticesi olarak, Ieri ve cazibeleriyle emaalaizdirler. MONTE KARLO'nun lüks hayata rethanesi l,OOO,OOO, Herman SP~ 
tı sıyasetı olmaktan cıkmıştır. ltnlyada kömürde tasarruf başlamış- araaında çevrilen ve MONTE KARLO'nun gece hayatını, operasını :

121 
Yekun 1,450,000, inhisarlar idaresi l,O~~'of 

ltalya-Almanya tır. E\•lerin fazla ısıtılması yasak edil- kazinosunu taavir eden canlı ve cazibeli bir atk macerasa Dünkii Felemenk 750,000, Seyid Karagoı ,., .. l . miştir. ltalyada mahrukat meselesi, y E 117550 ticarethanesi 900,000 kilo. tU 
Iktısadı muzakere erı : halkı gün geçtikçe milşkülata sevket- G .. Müstahsillerimizin, ellerindeki Af.' 

kted . G d dd 1 · b k d S O L G UN U L 117 7l U. yekfııı tünleri gelişi güzel fiatlerle satJJ1'1{°#' Dikkat-e savan bir habere göre, Al- nıe .ır. ı a ma e er.ı a ımın an ~ 
" ., d t b d S b k ZAHiRE: hırını, tekrar tavsi,·e ederiz. Cihfl. ıf~' manya - 1talya iktısadi rnüzakerel1!ril a v~zıye u ur. on . ı.r a.ra~n.a~e- FRANSIZCA SÖZLÜ ., il rı c 

başlamış ve 35 kişilik bir Alman hey'- ye ?'öre, gıda m.add~lerı ıl~ zıraı ı~tih- Gibi iki aüzel filmi &ayın müdavimlerine takdim eder K. 5. K. S. ziyeti sebebiyle Türk tiltünlerinıil11 ,. 
eti italyaya gelmiştir. 1940 şubatında salatın kontrol.il zır~at ."e. ko~pras- ' MATi NELER: 3 5,30 8,15 Cumarteai, pazar günlerıi 1,30 da 122 Ç. K. darı 7 875 yet iyi fiatlerle satılması mürnkwrııt 

1 1 .. t J şt•r Nıhav"'t •144 E. Pamuk 65 73 kolay bir iştir. Nitekim, fiatle~r ırti!• iki cbvlet arasında vuku bulan anlaşma yon ar ne,,,are ıne verı mı ' · v" 1 ı'laAve aeanaı. ,. 
1 ~~ 3 -~ ~ULd ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~0 ~il P. ~kirdtk i i~~Şmiştir V~ dah~ da fyi~ dan sonra vaziyette mühim deilıiklik -..,....amı -· ~· e-



21 ik inci kanun 1941 SALI '{ANADOL U ) ---...--, -- SAHIPE t 1 } 

Askeri vaz~yet 
-Baı tarafı 1 nci sahifede -

~~ntakalarında çıkan isyanlar yü
zunden çok müı?kül bir rluruma düş

Kara, fırtınaya rağmen 
-Baştari'lfı 1 nci Sabifede

vudl uk cephesinde cereyan eden mev
zii muharebeler neticesinde kuvvetle
rimiz ilerlemiş v.e İtalyanlardan bir 
çok esir alınmıştır. Arnavudluğa yeni 
siyah gömlekli bir tabur gelmişse de, 
hatlar gerisinde bulunmaktadırlar. 

!~;;;;;; .. ı;·~~~·;;"·A~i;/if'i'"Ji~~i~·;~j . Kızılay cemiyeti lzmir merke-
; .............................................................................................................. : zınden· 

Bornova Tümen Satın Alma Komisyonundan: • 
] - Tahminen beher kilosu 11 kuruştan 1245 Ton buğdayın kapalı Kızılay menfaatına büyük konser. nıü.şlerdir. 

fayanın Habeşistan içinde geniş
lemesi, fazla miktarda bulunmasına 
rağmen İtah·an kuvvetlerinin burada 
b.~r yerden diğer yere nakilleri güç

zarfına talip bulunmadığından pazarlık sretiyle satıun alınaf Albert Bravn 
caktır. Sefahattin Göktepe 

tuı:, hatta imkansızdır. 
lngilizlcrin Kenya cephesind~ de 

~~arruzları inkişaf halindedir. Ingi
ız kumandanlığının: böyle muhtelif 
~ephelerden taarruza geçildiğine ba
k ılu·sa, İtalyanları Habeşistanm mer-

ez kısmındaki dağlık bölgeye ata
r~k burada teslim olmak mecburi·1.e
tınde bırakmak istediği tahmin olu
nabilir. 
İngiliz kuvvetleri, Eritrede l\f assav

vaya doğru ileri hareketlerine de
vanı etmişler ve burada da mühim 
b~r. kaç mevki .ele geçirmişlerdir. In
gılız deniz, hava ve kara kuvvetleri f u ~~Phede de işbirliği yapmışlardn· 
ngılız tayyareleri ve İngiliz donan
ması da Massavvavı bombardıman 
etmişlerdir. · 

İngiliz kuvvetlerinin hazırlık dev
resinde bunu fırsat bilip muhtelü 
Yerlerde ileri hamleler vapan İtal
Yanlar, .şimdi İngiliz tann·uzu kar
sk.ısında bütün aldıkları bu yerleri ter_ 

etmekle kalmamışlar: evvelden 
tahkim eyledikleri kendi menilerin · 
\'e müstemlekelerinden mühim top
rak parcalarını da İngilizlere bıı ak 
nıışlar ve ric 'ate başlamışlardır. 

Yunan - İtalyan harbi: 

Selanikte İngiliz motörlü kuvvetleri 
bulunduğu ve hava bombardımanları 
vüziinden şehrin bir harabeye döndü
ğü hakkında İtalyanlar tarafından ya
vılan haberler yalandır. 

Atina, 20 (A.A.) - 85 numaralı 
Yunan resmi tebliği : 

«Mahdud mevzii faaliyet olmuştur. 
Külliyetli esir aldık. Mühim miktarda 
harp malzemesi iğtinam ettik.» 

Atina, 20 (A.A.) - Emniyet neza
retinin tebliği: 

Memlekette son 24 saat sakin geç
miştir. 

Atina, 20 (A.A.) - Dün saat 13,50 
de Atinacla 55 dakika süren bir hava 
tehlikesi işaı-eti verilmiştir. 

Atina, 20 (A.A.) - Atina ajansı, 
İngiliz kıtalariyle bir ingiliz motörlü 
kıtasının Selanikte bulunduğu hakkın
da italyan propagandası tarafından 
yayılan haberi kat'i surette yalanla
mıştır. 

Atina ajansı, Selanikte hiç İngiliz 
·ıskeri kuvveti yoktur, demektedir. 

İtalyan haberi, A:tinacbn Bükreşe 
g-elnıi:;ı olan bir yolcunun ifadelerine 
<layanllljktadır. 

Atina, 20 (A.A.) - Rı>smen bildi
ri](liğine göre, harbin bidayetinden be
ri İngiliz _ Yunan tayyareleri tarafın
dan 105 italyan tayyaresi düşürülmüş
tür. 

--~o---

Vilki 

Dün akşama kadar gelen haberle 
re göre, cephede havalar biraz dü
z~lmiş ve bilhas"a merkez mın'taka
sında iki taraf arasında şiddetli top. 
ç.u düellosu olmuştur. Himara ileri-
81?~e Yunanlılar bir İtalyan mevzii- - Bat tarafı l mci aanifede -
nı ışgale muvaffak olmuşlar ve res- ka birleşik devletlerinin İngiltere nez
nıı tebliğde kaydedilen külliyetli esir- elindeki büyük elçiliğine tayin edilme
leri b;ırada almışlardır. 1 si mümkün olup olmadığını sormuş-

Sahıl mıntak:ısında Yunanlılar bir lardır. 
hamle daha yaparak bir mevzii ele Vilki: 
g~çirmişlerdir. Rir topçu ve mitral- - Bu hususta bir şey bilmiyorum. 
Yozcü grubunun müdafaa ettiği bu Demiştir. . 
nıevzi. Yunan süngi.ileı"ne da;•:ana- Vaşington, 20 (A.A.) - Infiradcı, 
manııştır. ayandan Valer halkı yokladıktan son-ı 

Yunan cephesinde İngiliz - Yunanı ra, İııgiltereye harp malzemeler inin 
tayyarelerinin de mühim faalh-eti kiralanacağına, para ile verilmesinin 
nıüşahede edilmiştir. İngiliz ta,ry~rc- isteııdiği~ıi söylemiştir . . V:aler, !n~ilte-ı 
leri .Beratı ve İtalyan tahaş.şüdlerini.1 reye verılecek ~al.zeme?ın. 2 .. mılyar 
motorlü kollarım bombardıman et- dolan g.eçmemesını de ıh~n surmekte
nıişlerdir. Yunan avcıları da cephe- dir. 
de Yunan askcıinin mevzii hal'eket- Vaşington, 20 (A.A.) - Havas : 
leril)e iştirak eylemiştir. Vandel Vilki, hariciye nazırı Kordel 

Hul ile görüştükten sonra gazetelere 
beyanatta bulunmuş, üç ~artla İngil
tere)e yardım kanununa taraftar ol

___ * __ _ 

Kenedi duğunu bildirmiştir. 
Vilkinin ikri sürdüğü şartlar şun-

-Baetarafı 1 nci Sahifede-- !ardır: 1 
l~nnıası lüzumunu işaret etmiş ve İn- 1 - Teslimat hakkında hesilp tutul-
gıltereye yardımın arttırılması lüzıı- ması. 
n
1
1Unda ısrar .etmi~. sözlerini bitirir- 2 - Masrafların kongrece bilinme-
\en: si, 

- Çörçil dün 941 s.ene~incte deniz a- . 3 -. Kan.un pro.jesinin kongrece cle
~ırı ülkelerden kuvYet getirtihııe~iııe rın b~r tctkıke tabı tutulma~ı .. 
ıhtiyaç olmadığını sö~·lemiştir. Acaba Alakadarlaı-, .yaı:<lım l~yıhasının 
hu, 942 S€nesinde gençlere ihtiyaç ola-' ko:ıgretl~ kuvvetlı .bır ekscrıyet bula-
cağını mı istihdaf ediyor? cagrnı . .soylemektedırler. 

D~miştir. Kenedi, meclisin salahi- _Y~şın~t~n, 20 (A.A.) - Van~~l 
.ret ve mesuliyPtleıini terket1 irecek Yılkı, reısıcumhur R~zvelt .~e ~ar.~cı- 1 bil' sebel>'n meYcucl olmadığını ila\'e ye nazırı Kordel Ilul ıle goruşmuştur .. 
etmi~tir 

1 
1 Vilki, Avrupa meselelerini görüştüğü-

" · nü; Ruzveltin, Çörçile verilmek üzere 
---x çok dostane, husu~i bir mektup ver-

/ ngi liz ler fıaaligefle diğini, bunun bir tavsiye mektubun
dan çok samimi olduğunu, muhteviya

-Baı tarafı 1 nc i aabifed e - lı hakkında bir ~ey ~öyliy~miyeceğini, 
İtalyanların çekilmekte olduğu mü- zarfın üzerinde deniz erkanından bir 
şahede edilmiştir. zatııı ismi yazılı olduğunu söylemiştir. 

Londra, 20 (A.A.) - Hava neza- Vilki, İngilterede kalacağı 15 gün 
ı·etinin teb liği: zarfında görecegi işlerden Ruzvelte 

Bugün öğleden sonra avcı tayya- bahsettiğini, lıütün lngiliz hükumeti 
relerimiz .Manş üzerinde bir düE?man erkanı ile görüşmek istediğini ilave et
bombardıman 'tayyaresini karşıla- miş ve vakti müsnitl olduğu takdirde 
mış ve Franı:;ız şahiline doğru takip bilhassa lııgiltıeı·e mesai nazırı Viburg
etmişlerdir. ve hariciye nazırı Antoni İden ile gö-

Avcılarımız hiç bir kayip kaydet- rüşmek arzusuuda olduğuııu beyan et-

2 
3 

4 

Umum tahmin tutarı - J 26950 - lira ilk teminatı 8097 liradır. 
Pazarlığı 10/2/941 Pazartesi günü saat 16 da Bornovada komis
yonun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
Şartname komisyonda görülebilir. İsteklilerin mezkur gün saat-
te komisyona gelmeleri. 16 21 28 6 (98) 

İzmir levazım amirliği satın alına k omisyonundan : -
1 - Tahminer beher kilosu - 35 - kuruştan üç yüz ton Sığır eti pa

zarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Muh~mmen bedeli - 105000 - lira mnYnkkat teminatı - 6500 -

lirad.l·. 
3 - İhalesi 3/2/941 Pazar günü saat 15 de Çanakkalede komis

yonumuzun Lulunduğu mahalde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin mezkur gün ve gaa'"e kadar komisyonumuza mü-

ıacaatları. 21 25 29 ı 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tahminen beher kilosu 160 kuruştan 30000 kilo Sadeyağ pa

zarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi komisyonumuzda veri
lec0ektir. 

2 - Muhammen bedeli 32000 lfra kat'i teminatı 4800 liradır 
3 · İhalesi 3/2/941 Pazarte."i günü saat 10-30 da Çanakkal~ Mst. 

Mv. ~om~syonum~zun .. bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
4 - !steklılerın mezkur gun ve saatte komisyonumuza müracaat-

ları. _ 21 25 29 1 
www a ••& '' ..,. 

lzmir levazım amirliii satın al._a komisyonundan: 
1 - Pazarlık günü talibi çıknuyan ve beher tonuna 31 lil'a fiat 

tahmin edil.en 800 Ton Çimentonun yeniden fazarlığı 25/J. / 
941 günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - ::.\iuhammen bedeli -24800- lira olup kat'i teminatı 3720 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Isteklilerin belli gün ve saatte Fındıkhda Komutanlık satın al

ma komisyonuna gelmeleri. 

lzmjr Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 50.000 Adet Un çuvalı alınacaktır. Pazarlıkla ·eksiltmesi 24/ 

1/941 Cuma günü saat 14.80 da Tophanede İstanbul Levazım 
Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Çuvallar biri jut; diğeri bez olmak üzere mevcut iki nümune
den birisi alınacaktır. 

3 - jut çuvalın tahmin bedeli 40.000 lira ilk teminatı (3000) li
radır. 

4 - Bez çuvalın tahmin bedeli 39.000 lira ilk teminatı (2925) li
radır. 

5 - hteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri 
İzmir Levaztm Aınirliii Satın Alma Komisyonun.dan: 
1 - Beher metr.esine tahmin edilen f iat 57 kuruş olan 40.000 met

re ve ayrıca 10.000 metre kanaviçe alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesj 23/1/941 Peışembe günü ~aat 14 de 

Tophanede İstanbul Levazım amirliği satın alma komisyonun-
da yapılacaktır. ' 

3 - 40.000 metrenin ilk tenıinatı 1700 lira 10.000 metrelik kana
viça teminatı 427 lira 50 kuru.ştur. 

4 - Nümunesi komisyonda görülebilir. 
_!)-=- İst_eklilerin belli va·kitte ko misyona gelmeleri. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bt>her kilosu 44 kuruş fiat lahmin edilen 14 ton Sabun alına

caktır. 

2 - P<U;Hrlıkl<. eksiltmesi 27 1/941 Pazarte.-;i günıi saat 14 Je 
Tophanede Levazmı amirliği !latın alma komısyonunda yapı
ltt(•ak1 ır. 

3 - İlk teminatı 1425 lira.dır. 
4 - Şartname~ı kombyonda göı·ülelıilir. 
5 j,.;tt•J,lileri'I J.ıelli gün Ye ı-;ar.tte ko1ni:-;yoııa gelnu>leri. 

lzm ir Leva zım Amirliii Satın Alma Korn=syonunda n : 
ı - Bf'h, r kilot:una ,14 kuruş tahmin t•dileıı bı,1 Toıı Sabun alına

\!al\ür. 
2 -- Pazarlıkla ek,1iltmesi 27 1 941 Pazar1 esi giinLi saat 14.30 da 

Tophanede İstanbul Levn.zım amirliği ~atrn alma komisyo-
l)llnda ~·apılacaktır. . 

3 - Ilk teminatı 21,350 liradır. Şal'lnamesi komisyonda göı üle
bilir 

4 - lsteidileri lıelli gün \'e saat te komisyona gelmeleri. 

R-;ml tü tnen satın aJnıa komisyonu reisliğinden: 
A~keı· ihtiyacı ic:in 3,1 Ton :mdeyağı kapalı zarf usuliyle ve kimyevi 

tahlile tabi tutulmak suretiyle satın alınacaktır. Eksiltme muamelesi 
5 - 2 - !:141 tarihini! mü~adif Çarı?amba günü ı-<aat 11 de Ramide Tümen 
karargahı satın alma komi:,;yonu claire~inde yapılacaktır. 34 ton sade
yağıııın tahmin edilen bed~li Eili dört bin dört yüz liradır. İsteklilerin 
seraili anlamak üzere her gün 'l'liınene müı acaatları ve eksiltmeye iş
\, .ık ıdıı de ınuav\'en snatten b r ~;u•t c\'YClııı.J kadar teklif ve temi
n~.t ı .. ı·l.buzu ıııu ~~;lı.i ndc. ~~ı u: dınel01'· ilan olunur. 

21 ~4 27 .30 (355/178) 

Vilayet Daimi Encümeninden: , 
Torbalı - Tire şosesinin 51 inci kilometr~sinde .\Lııd-"!r..!s köpı üsünün 

meden bu düşman tayuaresini deni- · · 
J mıştır. arıza gösteren ıünar ayağı y::r.l'.! ah aıı J<a~~ık J ~!,zi \'e mi.itcf~rriatı i~i 

ze düşürmüşlerdir. x---
Rahire, 20 (A.A.) _ Orta $ark d , . 1005 lira 17 kuruş bedel ile müstacelen pazarlığa konmuş olduğundan •s-

İngiliz hava kuvYetleıi tebliği: Dünkü ha İsekerın teklileriıı hazırlıyacakları muvakkat teminatları ile birlikta 23-ikincika-
l 7 /18 son Jd'rnun gecesi tayyare- hü1asası nun-941 perşembe günü saat 11 de vilayet daimi encümenine başvurma-

lerimiz Tobruk üzerine bir hücum ları. 21 22 194 
Yapmışlardır. Petrol depoları civa- Baştarafı 2 nci sahifede - _ ,, -·-- - , • .. - rro • - · · -

rında büyük bir yangın çıkmış, bir öyle tahmin. ediliyor ki, ikiısadi müza- lzrnir Sicilli Ticaret Memurluğundan : 
İtalyan bombardıman tayyaresi dü- kerelerde Almanyanın işgal ettiği meın 
şürülmüştür. lek2tJerden elde ettiği yardımdan ital· -İsmail Hakkı Sur- ticaı·et ünvaniyle İzmirde Taşcılarda 871 inci .!lo· 
l' Şarki Afrikada Assalada bir nak- yanın da istifadesi istenecektir. Fa- kakta ö8 numaralı mağazada her türlü boru \'e tulumba tefol't'üatı üze1'in2 
ı?e deposu üzerine tam isabetler kat bu mümkün olamıyacaktır. ticaıetle iştigal eden İsmail Hakkı Sur' un iı'ıhu ticaret ünvanı ticaret ka-
·afıdolunmuştur. Vişi-BerHn: ~ı~nu hükümlerine göre sicilin 2918 mımarasma kayıd ve tescil edildiği 

Ya ngi}iz somalisiııdc Hargeisada . . . . ılan olunur. 175 
rinnınnıar çıkarılmıştır. Asmara üze- Bu ıkı hükumet merkezı al'asında ış- 1 AZ AL k*ME&#& =•a caawıı B*M\!S&f ı ı M.~ 
Yet~ Yap~l:m hücum da muvaffakı- birliği itibariyle bir iktısadi müzake-
rem e .... 1'1etıcelennıiştir. Bir avcı tayya- re ~~vzuulıahistir .. Almanyanın, i~gal Şark Sanay·ı Kumpanyası 

"' ka b ettıgı memleketlerle komşu memleket-
Maıt- ~~ olmuştur. lerin madenciliğini ve sanayiini kont- T A ş d 

hücum~ Uzerine şiddetli bir düşman rol etmek istediği malumdur. Müzake- en 
sar ika 

0a1ı:nuştur. Ciddi olmıyan ha- re Pariste ve iki tarafın ag~ır maden • • • 
e ı l ın· t' 6 d" t resi düşü .. ış ır. uşman ayya- sana) i mul'ahhasları arasında g:!çmek- İktısad Vekaleti sanayi umum müdtirlügü 28 Eylfıl 19'10 tarih \.:€ 12486 

hasara ug,!'~lnıüş ve diğer bir çoğu da tedir. Bu. müzak_ere! Almanya_yen.i ni- No. lu tezkeresi"'l~ vaki olan t.eblig~e nazaran mamulatımız pamuk iplik ve 
!k. 1 atılmıştır. k - - 1 J ı avcı tay . k . . zammın ı tısadı planının attıgı bır a- k t b . f' tl . ~ d ·· te ·ımişt· 
K:ıhire, 20 yaremız ayıptır. dımdır. Almanyanın maksadı, ecnebi apu ezı ıa erı aşagı a gos rı ır . 

t 'Jiz um • ( A.A.) - Orta Şark sermayesinin .rerini almak. maden sa- İplik , Vater Katlı Bükülü (kıvrak) 
ngı'b · d ~n:ı karargahının tebliği: nıı"'iini v.e agv ır sanayiı' kontol etmek- No. Kuruş Kuruş Kuru~ 
Lı JB. a ış ara dew ,· b' . , k :J . . . 

tur. gcJr ır şe) ) 0 - tır .. Macarıstan ve Romanya :le Lehıs-
Sudanda, düşmanın tanda ayni usuller taki~ edildiği. gibi 

hesin deki ı ic'ati devamKa~salf c3p- Yugoslavyada .da 10 1:1-ılyon dı~arlı 
Bıı cı'.,arda bulunan Sabedme <

1
te ır. bir Yugoslav fırması bır Alman şırke-

.. ' era ı ve . ·1 b' l L' ·ı . t' 
KP..·scn;:de esaslı ~ure.tte .. ı hkim edil- tı ı e ır eş ırı mış ır. ıww-
miş düşman mevzı!erı <lu kıtaatımız P ... 
hır.afı.ndaı! işgal ~dilmiştir. Kuvvet- Halia zeytiny&llğından mamur ı 
lu·ımız. rıc'at halınde bulunan düş- Omer Aluharrem 
·nanla teması muhafaza etmekte ve 
:;ark istikametinde ile7:ıemekte~ir. Çamaşır Sabunu 

Metemmede keşif mufrezelerı fa-
aliyeti olmuştur. J{enyada kuvvetle- TOPTAN K 1 L O S U 
rimiz taarruz halinde bulunarak 35 K tU 
?üşmann ağı_r zayin1 \'erdirmekte ve ' uruş r 
ılerlemcktedır. aııııı &+• w e • • f.'!m' 

12 550 595 
14 585 
16 690 
20 655 
24 705 790 

Kaput beeleri: 

Tip D. Tip E. Tip G. 

90 cnı 852 
85 cm 879 
75 cm 750 710 

Ger ek iplik ve gerek kaput fiatlerimiz beher top için fabrika.da teslim 
peşin fiati olup ambalaj ve nakliy.e masrafları müşteriye aittir. 

1 

(Kon"ervatU\Tar Profesörlerinden ) 
NURİ SAMİ 

Mozarl, Beethoven ve saircden sonate, trio .. Sololar 
26/1 / 941 PAZAR günü saat 16 da 

HALKEVİ SALONUNDA , 
18 19 21 22 23 25 147 

lzmir Defterdarhğından: 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerine dantelli bir kuruşluklar darp ve pi

yasaya kafi miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 
31 Mart 941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar 1 Nisan 941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız malsan
dıklariyle Cumhuriyet merkez bankası şubelerince ve Cumhuriyet mer
kez bankası şubesi bulunmıyan yerlerde ziraat bankası şubelerince kabul 
edilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları malsımdıkla:riyle 
Cumhuriyet merkez ve ziraat bankaları ,Şubelerine tebdil ettirmeleri ilan 
olunur. 17 19 21 139 

Vilavet daimi encümeninden: 
Piyasada mevcud malzemeye 'göre keşfi tadilen tanzim edilen Gü

zelyalı ilk okulu hela tamiratı 1508 lira 3 kuruş keşif bedeli üzerinden 
15-1-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu
ğ.undan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları 
teminatlariyle birlikte 30 ikincikanun 941 perşembe günü saat 11 de vi-
layet daimi .encümenine baş vurmalan. 15 21 107 

_____________ .,_, ______________________________________ __ 

lzmir Memleket 
başhekimli2-inden: 

hastahanesi 

Hastanede ölen 228 şahsa ait çamaşır ve benzeri muhallefet .eşyası 8/ 1/ 
941 ta r ihinden itibaren 15 i'Ün müddetle açık artırma ile satılığa çıkarıl
mıştır. Taliplerin ihalE' ~ünü olan 23/1/941 Perşembe saat 10 Hastaneye 
müracaatları. 8 U 18 21 (80) 

Salihli Belediye Riyasetinden: 
Belediyenin elektrik fabrikasında Grankı· kırık Peter marka dik silin

dirli bir gaz motörü kasaba dahilinde bulunduğu nu,halde aksamı ile bir
likt.e satılmak üzere kapalı zarf usuliyle müzayedeye çıkarılmıştır. İha

lesi 3-Şubat-941 Pazartesi günü saat lG da yapılacaktır. 
Talip olanların motörü ı,,örırıek. lazımg~len ~zahat Ye şeraitini anlamak 

için ihale tarihine kadar Belediyeye müracaat etmeleri ilan olunur. 
21 23 25 27 177 

lzınfr belt diyesinMn: 
Ellerinde :rn ve daha evvelki ~enele-

re ait damgalı ölçü bulunduran her
kes, bunların 941 senelik muayenele
rini yaptırmak için ölçüler kanunu ve 
nizamnamesine göre 1-1-941 den 31-
1-941 tarihine kadar ölçülerinin cins 
ve miklarıııı gösteren bir beyanname 
ile belediye ayar memurluğuna müra
caat etmeleri mecburidir. 

Yukarıda yazılı müddet içinde mü
racaatını yapıp muayyen kağıdı almı
yanlar hakkında kanuni takibatta bu
lunulacnğı ilan olunur. 

3 4 15 21 5723 
63 üncü atlanın 343 metre murabba

ındaki 39 sayılı arsasının satışı, yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç 
hile açık arttırmaya konulmuştur. Mu
hammen bedeli 1372 lira muvakkat te
minatı 103 liradır. Taliplerin temina
tı Cumhuriyet mtrkez bankasına yatı
rarak maklıuzlariyle ih ale tarihi olan 
31-1-94.1 cuma günü saat 16 da encü
mene nıürncaatları. 17 21 25 29 

Satılık 
Denizlinin Kocabaş istasyonunda.-

kain kereste fabrikasının, Almanya 
fabrikaları mamulatından bir adet pi
lanya makinesi, katrak, turbin pilele
riyıle birlikte bütün aksonları satılık
tır. Talip olanların Denizlide borsa ko
mi:ıeri bay Esat Kaymakçıya müraca-
atları ilan olunur. D. 5 

T. İş Bankası 
Küçük tasarruf 

hesapları 

1 941 
lkranıiye planı 

· keşideleri 

1 - 20-12-940 neşir tarihli ve 
3!)40 kanun numaralı İspençiyari ve 
tıbbi müstahzarlar kanununa yeniden ~ 
bazı hükümler ilavesine dair kanun. 

2 - 28-12-940 neşir tarih ve 3954 1 
kanun numaralı milli korunma kanu- 3 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağust.s, 

8 ikinciteşrin tarihle
rinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri -
adet 2000 liralık - 2000.- liral 

> 1000 > - 3000.- > 
nunun bazı maddelerinin değiştirilme- 2 > 760 > - 300.- > 
sine dair kanun, oolediye cümle kapı~ 
sındaki ilan tahtasına asılmıştır. İlan 
olunur. 

ALSANCAK 
latıısyonu kar§ısında ye n i açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi : DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BİR 

H er şubeye a id hastalar k abul ve mü

tehassıaları tarafından tedavi ed ilir. 

Müessesede her zaman 
dÖktor .. blliu;{~ T el-2918 

4 
8 

35 
80 

300 

> 600 > - 2000.- > 
> 260 

) 100 
> 50 

20 

> 

> 
> 
> 

- 2000.- > 

- 3500.- > 
- 4000.- > 
- 6000.- > 

Türkiye iş bankasına para yatır· 
makla yalnız para biriktirmi8 ve faiz 
afmış olmaz, ayni zamanda ta liinizi de 
denemi3 olursunuz. 

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını 11,30 dan bire kadar 

Beyler sokağında Ahenk matbaası 
yanında kabul eder. 

*F*"m 
Olivier ve şürekası 

UMITED 

Vapur acentası 
Atatürk caddeııi R~.=ıa bin~ı 
Tel. 2443 

Londra ve Uverpol hatları İçin 
Piyaaa•ının ihlİylô.cm». ;röre ,,._. 
purlarunız • fer yapacaklardır. 
.............. Sim ...... ,, 



SAHiFE ( 't )' (ANADOLU) 21 jkinci kanun 1941 SALl 
--------~~~~------~--

* IVATAN AŞK 'ı Habeşistanın !Resmi tebli2:1erl 
içerilerinde ve 

. lngilterede - Çinliler 
Sivil halktan ölenler • Alman tebliği.; Japonlara bir 

Karım senı yakalıyorum, Tehlikeli bir hava uçuşu •• darbe indirdiler. za~~~,~~·~iı~~o~~.A.) - Emniyet ne-
muvaf /akıyef/e netice- gore Kanunuevvel ayında hava bombM' 

-
C8Sll5500 Çung-King, 20 (A.A.) _ Çin kay- chmanlarının sivil halk kurbanı miktıı· 

lendi. M naklarından gelen haberlere göre, Çin rı şudur: 
Mjkigr••m -· 69 ı-.. wi;ı..,ı> Hartum, 20 (A.A.) - Bir İngiliz i ısır, Malta ve Londraya milli kuvvetleri cereyan ıeden iki mu- 3793 ölü; 5044 hastahaneye kaldıt'l• 

Alkol; kadının kafasını o kadar ra kendisini uyandırdı. Ve sahte bir b" b b" ·1 t f k l l harebede japonlara ağır zayiat ver<lir- lan yaralı. Ölenlerden 1691 i erke"' 

k t 1 f te d
. ın aşı, .ır pı o ve rasıd re a atin- yapı an taarruz ar · l d. B h t 1434 ü kadın, 521 ı· 16 "aQından kt·ı·,.ü~ 

arış ırmıştı ki; Ziza tamamen ken- te gra gö~ . r ı; . . de Habeşıstaıı ın içerilerinde t;ehlikeli . • ını~ er ır. u mu arebelerclen biri şan • .., " 
disini kaybetmişti. Kendini; gene . -. Scvgılı.m -~edı- kardeşım Portsa- bir tayyare uçuşu yapmıştır. Bunlar, Berlın, 20 (A.A) - Alma.!1 ordula- !imanıpda olmuştur. Perşembe giinü, çocuktur. Has!ahaneye kaldınlanlaf' 
delikanlıya tamamiyle terketti. ı.tt.edır. Benı çagırdı. Eşyala_:ı~. s~~- bir müddetten beri kendilerinden ha- rı b~kun:andanlıgının resmı tebliği: 10 dan fazla tayyare himaveşinde dan W62 si erkek, 1275 i kadın, geri"~ 

- Gideriz sevgilim! .. Gideriz ve ne emanet kalacak. Ben azamı ıkı gun ber alınamıyan bir İngiliz hey'eti ile .Bır denızaltı gemimiz, 8600 ton hac- Şang - Şiden ilerliyen beş biı~ japon lan kısmı 16 yaşından aşağı çocukttır 
arzu ettiğin yere kadar gideriz!.. ::.onra buradayım!. ~at'iyyen merak temas tesis etmek istiyordu. Binbaşı, mınd~ iki ~ü~man tic~ret gemisin: ba- püskürtülmüştür. Karadan ve havadan 

1 
·17 ölü tasnif edilememiştir. 

Acaba; bu artist beklediği zevk , .e.tme !. Şu on Mısır_ lır.asını al!. ~en g~- hey' etin reisi olan albaya bir telsiz tırdıgını bıldırmektedır. takviye edilmiş diğer bir japon taarru- Kanunuevvel<le kurbanlar; eylulde 
neşe ve saadete mukabil müthiş bir lmceye kadar belkı lıır ş.eyler lazım o- göndererek, bir iniş sahası ha·zırlama- Bombardıman hava filolarımız Sü- zu .da durdurulmuştur. başlıyan hava bombardımanlarındaıı 
ıztırapla karşılaşacağını, hadiseni:ı lur sana!. .. . sını ve bu yerin, tayyareciler tarafın- v,eyş kanalı il~ Mısırdaki mevkilere !şan etrafmda muh~re?eler certıra: beri. ölenlerden azdır. Aylık cedvel :-ıı· 
cereyanının, mukadderatını tamamıy - Teşek.kur ederım. Fakat neden dan görülebilmesi için 0 mıntakanın muvaffakıyetlı hücumlarda bulunmuş_ nına sebep, buranın hır ıaşe nıerkezı dur· 
le aleyhine çevireceğini keşfede bile- ben de seninle gelmiyorum!. . en yüksek tep(!sinden isaretler verilme- !ardır. Diğer bir hava filomuz, Malta- ol.ma.-:ıdır. Saniyen burada, Çung-Kin- . r:=rıalde 6954 ölü, 10615 yaralı; tef 
cek .. salim b~· k1;lfaya ~alik olsaydı, - · - Gayet basit! Çünkü oraya. gi~tı· sini istemiştir. · da Lavaltt_~ şehri ve limanı ile mey- gı~ bombardımanına müsaid meydan rınI<'vvelde 6334 ölü, 8695 yaralı· t~~· 
~enuz tanıdıgı hı~ ~encm arzularına gım.de onla:da kalmak mecburıy:_tın- Yollarını şaşıran tayyareciler, teh- d~anlara hucum etmişler, yüksek infi- laı vardır. . . . r!ni.,anide 4588 ölü, 6954 yaralı.' Et 
ınkıyad edecek mıdı? deyım. Senınle meşgul olamıyacagım. tikeli bir iniş yapmağa muvaffak ol- lak ve yangın bombaları atmışlardır. Tut~en cıvarında <la hır muharebe: 

1
ulden kan un uevvel sonuna kadar öfeıı 

O, o anda hakikaten zavallı idi.. Can sıkıntısı basar, muztarip olursun! muşlardır. Vatan~rver Habeşler, eler- Bir yangının bilhassa İllustrios tay- olmuştur. Japonlar şimale çekilmeğ-: çocuklur 2351, yaralananlar 2457 dil"· 
Kendi arz us~ ile kendi,ini; hatır ve Onun için burada kalsan daha iyi olur. hal bunların etrafını sarmışlardır. yare gemisinin demirli bulunduğu mecbur kalmışlardır. Buradaki muha-
hayale _ gelmıyen ~~_r~nlık b~r ucur~- Olmaz mı,~~kerim?. . . ~unların arasında İngiliz askerihey'e- n~k~da şiddetlendiği müşahade edil- re?e.~fakla başlayıp, saat 16 da bit- YUGOSLAV KABiNESiNDE 
ma dogru sevkettı~ını t~~m~n ede~~- .--:-- . P~kala; .sa!la ıtımadım var .. tıne mensup subaylar da bulunuyordu. mıştır. ~~ştır. Japonlar harp meydanında 400 Belgrad, 20 (A.A.) - Milli bank" 

müdürü Milan Radic iaşe nazırlığınP 
g.etirilmiştir. Sanıldığına göre bu tıı· 
yin, Yugoslavya kabinesinde yapılac!ı~ 
tadilata bir başlangıç telakki ediJrne1'· 
tedi r. 

lecek kudrete malık degıldı. Bu ıtı- Gule, gule !. !kı gün sonra muhakkak Binbası Mavi Nil civarında kabile re- Cereyan eden hava muharebelerin- olü bırakmışlardır. 
barı~. körü körüne it~at gö~terdi. beklerim~· _ islerind~n mürekkep bir mecliste söz d~ 3 .!l~~ikeyn İngiliz tayyaresi düşü- o 
Serguzeşte, zevk neşe ıle kendınj at- Ve artıst tekrar kafayı yastıga alarak, İng·ilizlerin kendilerine yardım rulmuştur. IRAN MADENLER\ 
tı. koydu. Esasen o gece de sarhoş ol- edeceğini vadetmiştir. Diğer bir hava filomuz, İngilterenin 

Otomobil; hic bir müşkülata uğra- muştu. Habeşler, filhakika bu yardımın bir cenubı şarki kısmındaki tayyare mey- Ta~ran: 20 (A.A.) - Tahranla 
mad~n Ka~erin yollarını tuttu. Oto - Casus~ ~rtistin şüphesi:ı_ıi uya~dııa- kaç gün sonra yapıldığını görmekle danlarına taarruz .etmiş ve yerde bu- ~azvın .. cıv~rında bir _çok fu~·unlaı 
mobıl; şehırden uzaklaştıktan ~onra mamak ıçın evvelce tedarık etmış ol- memnun kalmışlardır. lunan tayyareleri hasara uğratmıştır. ınşası .u~erı?e 1ran~akı . demır ma-
n~zar~ dikkati ce~betme~ek için sö- duğ.u l'.'eni bir ~avula e?alarım yer- Vatanperver Habeşler arasında ta- Öğleden. s?nra hafif bombardıman denlerınm ışlenme.sıne ıı:ıka:r: hasıl 
nuk lambalarla ılerlemege haşla - leştırdı. Artistın tanıdıgı bavulu da lim ve terb:ye günden güne ilerlemek- tayyarelerımız Londrayı bombardıman olmuştur. ~939 d~ ınşa edılmege baş-
mıştı. gazete ve mecmualarla doldurdu, tedir. etmişlerdir. lanaı;ı demır fabrikaları, 1942 sonun-

---x·---
Fransız - Alman 

görüşmeleri 
Artist Ziza öldürülmedi. Fakat , kilidledi. Guiyne burnunda bulunan topları- da bıtecektir. 

otomobil, o gece Alasonyaya değil, Te- Süratle otelden cıktı. Doğruca İs- F• • mız, Manşı geçmek istiyen bir düşman ----- -Baş tarafı 1 nci sahifede..,.. 
salyanın Tırnova kasabasına gitti. kenderiye istasyonuna gitti ve 12,30 ıat komısyODU ticaret filosuna ateş açmıştır. Ayrıca Yalan mı? met kurmak fikirleri hakkında Lond· 
Orada bir otele indiler kafa ağırlığı da hareket eden ekspresle İskende- Duvr limanı da bombardıma11 edilmiş- raya gelen haberleri neşretmektedir· 
onları ertesi gün akşama kadar uyut- riyeye vardı. O gün bir İtalyan va- Şekere azami fi at tir. Çung-King, 20 (A.A.) - Resmi Çin Deyli Ekspres şunları yazmaktıı· 
tu.. puru doğı udan doğruya Sela.niğe gi- • • Berlin, 20 (A.A.) - Alman ordula- sözcüsü ,Amerika-İngiltere-Çin ara- dır: 

Kurnaz casus, avını kafese sokmuş- diyordu. Ona bindi ve Selaniğe dön- tesbıt eth. rı başkumandanlığının resmi tebliği: sında bir ittifak hazırlandığı hakkın- «Bir cok müstacel meselelerin tıııl· 
tu. Neşesi payansızdı. Bir teklif daha dü. İstanbul, 20 (Telefonla) _ Fiat Yunkers 87 ve Sutuka bombardıman daki japon haberi üzerine şu beyanat- 1i hususunda yapılan görüşmeleJ', 
yaptı; Ertesi gün zavallı Ziza Alman ca- komi~yonu, bugün içtima etmiş ve pike tayyarelerimiz, dün de Malta a- ta bulunmuştur: Lavalın kabineden atılmasiyle süriil1· 

- Sevgilim -dedi. bir iki haftalık susu diye .i\iıı:ıır hükumeti tarafından bazı muhtekirler hakkında tedkikat dasında tayyare meydanına limana hü Cung - King resmi mehafili, böyle cemede kalmış sanılıyordu. Fakilt 
gezintiye ihtiyacımız var. Buradan der- yakalandı, İngilizlere teslim edildi. k b cum etmiQlerdir. Limanda' ikı· tı"caı·et bir ittifak hakkında hi" bir malumata ~imdi bu görüşmelere y~nide11 bıı~· h yapa~:ı unları Adliyeye vermiştir. "' h ... 

al ayrılalım. Tabii kendini müdafaa etti. Komisyon, toz şekere 37, kesmeye g.emisine isabet olmuştur. !Uustios tay sa ip bulunmamaktadır. !anacaktır.> 
- ~o?ra tekrar Selaniğe avdet ede- Başından geçen hadiseleri anlattı. 4o kuruş azami fiat kcymu!'itur. yare gemisine de isabetler olmuş ve x Vişi, 20 (A.A.) - Röyter bildi· 

cek mıyız?: Fa~:ıt .harp kanu_nları ı:nüsamahakar x ik~ gambot batırılmıştır. Beş tayyare- S .., kl riyor: 
- Tabu!. degıldı. Buna ragmen ıdamdan kur- mız üssüne dönmemiştir. Tezgahlara • .ogu ar Resmen bildirildiğine göre Mare· 
- Fakat bu arada pansiyondaki eş- tuldu. Fakat harp nihayetine kadar Avukatlar tersanelere tam isabetler kaydedildi~ Şar~ıkarahısar, 20 (A.A.) - Şarki- şal Peteıı, cumartesi günü Lavalı ](fi• 

yalarımı sokağa atarlarsa!. Haberleri ;\'Ialta adasında kalebend olarak ya- • ği müşahade olunmuştur. karahısarda kar 25 santimi bulmuş- bul etmiştir. Lavalın istifasına sebe· 
yok çünkü!. şamıya mahkum edildi. Ücret tarifesi h ızırlandı Alman ve İtalyan tayyareleri beş tur. Fı~tına ve kar fasılarla devam et- biyet veren sui tefehhümler, artı~ 
_. - . Odaların anahtarları sende de- . _.;-,, . • düşman tayyaresi düşürmüşlerdi~. mektedır. Bu yüzden Giresun - Karahi- ortadan kalkmış bulunmaktadır. 
gıl mı?. Esrarengız t.erzı_.zavallı Zızayı kaçı- Ank~r~, ~O (Tele!onla) - A\·u- 1 İngiltereye hücumlarda bulunan sar yolu kapanmış bulunmaktadır. Tabiiyetten iakat edilenler: 

- Evet!.. rırken; gene ve guzel Yunan kadının katlar ıçın ücret tarıfesi hazırlandı. tayyarelerimiz şark sahilinde scvre- HiND iŞÇiLERi Cenevt·e, 20 (A.A.) - D. N. 13· 
. - Öyle İS-O hiç merak etme!. Pan- naşı da şayanı hayret bir maharetle Tarife, tedkik için yakında bütün den bir kafile~e taarruzda buiun~uş ajansı bildiriyor: 

sı.yo~. s~hibine bir me~tupla vaziyet' Zizar;m oturduğu pansiyona getirikr ~arolara gönderilece~tir. naı·~l~r, ve 8 bin tonluk bir gemiyıe tam isabet Yeni Delhi, 20 (A.A.) - İngiliz Fransız müstemlekelerinde ve yıı-
bıldırırız. ~er aklıma hır şey geldi?. ye Zızanın yatak odasındaki karyola u~ sınıf olacaktır. İzmır barosu bınn- elde etmişlerdir. Gemi vana yatarak fabrikalarında calıştınlacak Hind iş- bancı memleketlerde bulunan 26° 

- Ne _gı~ı ?. ıizerine yerleştirildi. Yorganla örtül- cıler arasındadır. yanmağa başlamıştır. · çilerinin yetiştirilmesine devanı edil- Fransız vatandaşı, hükumet kartı' 
~ ~lanıkte İyanyan Bank müdürü dü ve naşın tam kalbine bir hançer x Tayyare filolarımız dün gece Lon- mektedir. İlk olarak 80 Hind işçisinin r[yle vatandaşlıktan ıskat ediJrnif 

samımı .ar.kad~şı:n~ı~ .. Kendisine. tel- ~apl.andı ve yaranın etrafı taze insan İSPANYADA drn ve Sautha_mtona da hücumlar yap- s.evki muhtemeldir. tı~. Nazırlar h~y'eti, ~ü_n bu husıı~tıt' 
grafla vazıyetı bıldırırım ve aynı za- ırn.nıyle boyandı. mışlar, cenubı ve cenubı şarki liman- vaffnkıyetle bomba d , . 1 kı kararı, tasvıp etmıştır. 
manda namı hesabınıza beş yüz drah- Ertesi sabah otelde bir feryaddır oanı·l"ı meseleler, !arını bombardıman etmişlerdir dir 'Yüksek infilak\ ımaan etm~ er- Almanyadaki esirler: 
mi bir havalenin pansiyon sahibine ve- koptu. in ·r t br..,} • · baİarı aske t h .. e Y. ngın om- Cenevre, 20 (A.A.) - D N. 6 
rilmesiı;ıi emrederim. Oldu mu?. Artist Ziza yatağında meçhul bir el .Madrid, 20 (A.A.) _ Barselonda gı ız e 'g erı : töla vasıtaı:r a .. aşş~dlerı~~ "~. ~.o- aja~.sı bildiriyor: . 

- Bılhassa teşekkür ederim. tarafından öldürülmüştü. toplanan Solanj partisinin beşinci Lon~r:_a, 20 (A.A.) - İngiliz hava Şahrin doğu se~~i~~ne a uş~u~ ur. Vışiden gelen bir habere göre bUl
1
' 

Telgraf derhal y~~ıldı. _ ~yni za- .Paı:s~yon_ sahibi teessüründen delir- kongı-.esinde bir nutuk irad eden dev- ~~-dahılı emniyet nezaretlerinin tebli- karılmıştır. Düşmanıne r%ü~:;~aa~t~ı~ ~an sonra ~Im~nyada bulunan Frnıı: 
manda havale de gonderıldı. Fakat mış gıbı bagırıyordu. !et nazırı Kastillo hulasatan demistir gı. .. !erine mukal:>ele ed·ım· 't. 1 .. ş :sız harp esırlerıne mektup ve pak~t 
adresler sahte idi ve gönderilen bu Manastır istasyonu civarı, toplanan ki. · Du~ gece düşman tayyareleri İngil- ateş· açılmıştır 1 ış, mı ıa yoz ten başka para da gönderilecektıf· 
telgr~flar doğrudan d~ğ.r~ya t~şkilata askerlerden, halktan bir mahşer halini '_ Solanj partisi dışarıdaki düş- terenın. ce~ubi ve cenubı şarkisindc T~yyareleri~izin hepsi de üsleri- Dünden itibareı: Fran~ız p~staııır1• 
n:ıensul? casuslardan bırınm elıne gtıc- almıştı. manlarla mücad.oJe ederken. d·ıhilde muhtelıf .}erlere ve Londra mrntaka- ne dönmüşlerdir Almanyadaki e.::ırlere ucretsız pMB 
tı. ve bıttabi talepler yerine getirilme- . Dil.her ar~ist. ~izayı tanıyanlar de- kargaşalıkları arvttırmak istiy~nlerle ~~~a bazı yerlere bomba atmışlardır. Kahire, 20 (A-.A.) _İngiliz nmu- havaleı;ıi kabulüne başlamışlardır. 
dı. rın bır teessür ıçınde kaldılar. ve rejimi bozguna. sevkeden milletin . ş~an ~kınları sabahtan evvel bit- mi karargahının resmi tebliğ'. Yarah Fransızlar: 

Esasen böyle bir ihbarın bütün plan- - Zavallı kız -diyorlardı- Allah tak ı;ıiyasi anlaşmazlığiyle de mücadele ey- mıştır. Yuksek infilakli bombalar, ba- Libyada iş'ara değer bir ş~·v Y k ~onpolye, 20 (A.A.) - tsvicre 
hırını suya düşüreceği pek ala malıim- sirat!nı affetsi~!. Te:ııiz, nazik ve. gü- !emektedir. Memleket mesele1eri çok zı yerlerde yangın çıkar~ış ve hasa- tur. · · 

0 
- •'.olıyle Avu.!-lturyadan 850 Fran:1~ 

du.. zel .bır kızdı. Kıbarlıgı ve nezak~tı. sa: mühimdir. Ordu ile hemfikir olan par- ~~ sebep olmuşsa. d~! ~a~'.'lat .. azdıı-. İki Sudanın Kassala cephesindeki düş- \ aralı.cıı .~~tırmckte olan tren bııı f1 
Casusun pasaportu muntazamdı. yesınde barda ?alışanJ~rın en ıyılerı ti, memlekette iyi bir .şekil kurmağa üİ,m0an tayyaresı duşurulrnuştür. man ı ic'ati devam etmektedir. Düş- ya gelmıstır .. 

Asi.en Fransız olan artist Zizanın da m~yanında yer ışgal edıyordu. Zavallı çalışmaktadır. r n?ra, 20 (A.A.) - Hava ve dahi- man tarafından kuvvetle tahkim ed·l- Lav~l Parıa yolunda: 
ayrıca serbest seyahat vesikası vardı. Zıza.!.. *- 1 emnı.:yet ~:zaretlerinin tebliği: miş olan mevkiler kıtaatımız .

1 
_ . Parıı::. 20 (A.A.) - Mareşal pe· 

Binaenaleyh zahmet çekmeden Pireye - Devam edecek - Bugu.~ gundüz sahillerimiz etrafı:l- gal edilmiştir. Ku..ivetlerimiz cı~c'ı:t ·en, hududd~a Lava! ile görüştükt.~11 

g~ttiler .ve oradan da İskenderiyeye Memlekette ~:ü anzf d~şm~n h~va faaliyeti olmuştur. halinde bulunan düşmanla t~masını t<:u~rnra hususı trenle Vişiye ?önmuj 
gıden bır vapura binerek Mısıra git- Loid CorCUD erı~ bır duşman bombardıman muhafaza ederek ilerlemekte devam · ll ' 
tiler. du••nku•• J J J tayyh aresı bu sabah şark sahilinde bir ediyor. ' Lava! da Parise hareket etmistil'· 

Fakat casusun vazifesi Selanikte k ••ıd•• ze ze e er şe. re bombalar atmıştır. Hasar azdır. • . 
jdi. Binaenaleyh kaçırdığı artisti fazla arısı o u Ankara 20 (AA) - v ·1 ha- Bı~ kaç ölü ve yaralı vardır. lh.Jyan teblığinde A N A D o L u 
oyalıyamazdı . be 1 . .' b · · erı en 6 40 alta, 20 (A.A.) - Resmi tebliğ· N l d b h d·ı· ? 

İkinci günün gecesinde ve artistin Londra, 20 (A.A.) - Eski Başve- rere gorıe, sa ah saat 6,15 ile , Alman ve italyan hava k , tl : e er en a se 1 ıyor a:mw rt" 
d · k d 1 ld - kil Loid Corcun karısı, kısa bir has- arasında Antakya, Kırşehir, Ulukıc;la, dün ··-ı d .. u~\e · e:ı, İ 

erm uy uya a rnış 0 ugu bir anda talığı müteakip vefat etmiştir. Silifkede şiddetli ve hafif zelzeleler ·ol- h.. og e en sonra Malt~ .uz:rın~ tiç talyada bir mahal, 20 (A.A.) - Sahil»i ve Bumuharriri 
HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM casus; zavallı Zizanın serbest seyah.'.1.t muştur. d ucubı:n yapmışlardır. Bırrncı hucum- İtalyan orduları başkumandanlığının 

vesikasını çaldı ve el çantasında onun o--- Silifkede bazı dıvarlar çatlamıştır . cı:ı ır çok .bombardıman tayyarele~i resmi tebliği: . 
yerine, zavallıyı şüphelere boğabile- Jngı•Jterede Diğer şehirlerde hasar yoktur k gh~lar halınde gelerek meydana pı- Yunan cephesınde şayanı kayıd bir 
cek korkunç bir vesika yerleştirdi. Son x · e ~.cumla: yapmışlardır. hareket olmamıştır. Havalar fena bu-

S · ı "h it 1 l I . Muteaddıd bombalar atılmış, bir çok lunmakta devam etmektedir. Tavyara En iyi müdafaa ı a a ına a ınan ar s. RUSYA . MACAR STAN ~ımse yaralanmış ~e hükumete .ait bi- filolarımız dü~n:an hava üsleriyle, düş-
üç m:lyonu buldu. ARASINDA MÜZAKERELER talar da hasara ugr.a~ıştır. ~lü yok- man askerlerını ve düşman tesisatla-

Avcı tayyarelerinin · ur. Avcı ~yyarelerımız faalıyete g.e- rını bombardıman etmiştir . 
.. d ç d 

1 
Lonhdra, 

1
20 (A.A.) - Dün yazılan- Moskova, 20 (A.A.) _ D. N. B. a- ce

1 
rek beş duşman tayyaresi düşürmüş.. Trabluggarpta topçu ve k,,şif kolla-

ma aJ aası ır. ar da il o mak ü~ere ~ilah altın?-_ alı- jansının diplomatik mahfillerden öğ- er, bir diğer~ni yaralamışlardır. İki rı faaliyeti olmuştur. Düşm~nın Toh-

Umumt Ne,riyat MüdftrO. 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 

Abone• 6 Aylıiı 800 
• Yd!ıit 1400 kr. 

Yabancı memleketlere 27 lira 

L d 20 (AA ) S d nanların yekunu uc mılyona balıg ol- rendiğine göre Karpatlar ve Bom ara- avc~. tayyaremız kayıptır. Pilotları pa- ruka yaptığı bir hava akınında bir 
Tay~~s}a~azetesi~in. ha~ılı~ ~~h~ m~şt~r. Sot iradei kkrali ilehsil~ha ?!~- sında doğru nakliyat için Sovyet Rus- raşutLe atl~!arak kurtulmuşlardır. düşman tayyaresi düşürülmüştür. ldarehaneı ikinci Be,.ler ınkak 
b" . 

8 
.. 

1 
h'· h k ve o unan arın son ısmı enuz sı a- ya ve Macaristan arasında müzakere- Hava mudafaa bataryaları, 4 düş- Alman ve İtalyan tavyareleri müş-

Y~ı~a~~~~~r: ucumu ak ında şunları h:ı. alınmamıştır. ıer cereyan etmektedir. man t~yyaresi düşürdüklerini bildir- tereken Maltaya taarru'Z etmişler, ha-
«Bu hücumlara karşı en iyi müd3.- x Yakında Macar demiryolları mü- mek~edır: Bu r~k~m henüz kat'i olarak va m;ydanı, liman, tersaneler vesair 

faayı, avcı tayyareleri teşkil etm€kte- Muzaffer Yunan deni- messillerinin, Moskovaya gelmesi bek- tesıbı~ e~ılme~ı~tır:_ .. . askerı hedefler üzerine bombalar at-

Gündelik T akvirn 
1359 Zilhicce 22 d" B lenmektedir. . kıncı ve uçuncu hucumlarda hı~ mışlardır. Bir vapur batırılmıştır. Ya-

ır. unun için, mevcud tayyare ge- zaltıs do·· d •• bır bomba t l t B 1 k 1 İll milerindeki avcı tayyarelerinin mikta- . l n U • . a ı mamış ır. un arın e- ra ı ustrios tayyare gemisi üzerine EVKAT 
s. D. rını yüzde yüz eJli fazlalaştırmak la- ~t~na, 2~JA.A.) - Bahriye neza- INGILTERE·CENUBf AMERiKA şıfA~çu~u o210duğu tayhmin. etdilmdekktedtir. isaHootler kaydedilmiştir. S. D. 

zımdır.> retının teblıgı: . . . ına, - unanıs an a i n- ava muharebelerinde altı düs-
- Adriyatikte İtalyan Sardunya gemi- Lı~a, 20. (A.ı\.) -. ~or~ Velingt~- f~~ı~~ ~ava kuvvetleri karargahının ma~ tayyaresi düşürülmüştür. " Sabah 7. 20 Akşam: l 7, ! 1 

sini batıran Proteus tahtelbahiri su- nun rıyasetındekı İngılız tıcaret hey- ıgı. . . Bır avcı tayyaremizle dört Alman Ôğle :12, 26 Yatsı: 18,41 
bay ve erleri terfi ettirilmiş denizaltı eti Limaya muvasalat etmiştir. Lord Bombardıman tayyaralerımız Be- tayyaresi üslerine avdet etmemiş- l . lm 6 kaptanına altın kahramanlık' madalya- gaz~tecil~~e .va~ be":~natında,. ~en;ıok- rat şehrindeki a.~keri hedefleri mu- !erdir. kladı : 14 57 ıak : 5,b 

Va z if esini taze 1 er }\en sı verilmiştir._* ~!~\~e ~~~~~~!~a~~~d~t~gW~r~k[1~ '-~ llllllllllllllllllllllllllllJlllillllflllllllll! lllllllllllllflllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllll~ 
Londra, 20 (A.A.) - Ruzveltin bu- cenubi Amerika arasında müzakerele- ~ 

gün üçüncü defa reisicumhurluğu de- ısveç bitaraflığı muha- rin ilerlediğini söylemiştir. §=-- ELHAMRA ~ 
ruhte etmesi münasebetiyle bütün ga- - (TÜRK SİNEMACILl~lNIN EN BUGÜN MATiNELER-) ~ 
z.etcler demokrasinin büyük müdafii- faza ediyor. L d = (BÜYOK ZAFERİ OLARAK SiNEMASlNDA DEN iTiBAREN) ~ 
ne sütunlar tahsis etmekte ve bü- Stokholm, 20 (A.A.) ~ İsveç Ha- ODdra 8 =: ~ 
~rı~ ~t~~~~e~~~d~~~fe~1=~~~~i~~~canlı ~~~t~r~a~::~ıs~~~~ !!~~~inb~:;~~~: Yıkılan binaların nisbeti ~ KAHVEcı· Gu·· ZELı· 1 

raflığını bir kere daha teyid etmiş Londra, 20 (A.A.) - Düşmanın = ~ 
Satye d<ı v~ sı ve hükumetin harici siyasetinin şim- hava hücumları neticesinde tahrip = ~ 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Sat.,·e diye kadar takip olunan yolda dön- edilen binaların nisbeti, Londrada = ~ 
l 

meden devam eylediğini bildirmiştir. mevcud binaların yüzde ikıs· ı'ne te- _=: ~ 
r avasına, nakzen birinci ağırceza mah- ş h ~ kemeQinde bugün bakıldı. Mahkeme; * kabül etmektedir. :S a eserler şaheseri eş! ve emsali görülmemiş muvaff akıyetlerle ikinci Zafer haftasına başladı. ~ 
lehe 0 olan nakze ittiba ederek, maznun Birlikler senelik kon• x § REJiSÖRÜ - ERTUGRUL MUHSİN BESTEKARI - SAADETTiN KAYNAK ~ 
ların mühlet talebini kabul etti. } • • k} Münakalat vekili - Başrollerde - MONOR NUREDDİN - HAZIM - BEHZAT - TALAT • NEZiHE _ NEVİN ~ 

---x--- ge erını yapaca ar. Ankarada ~ Seanslar - Her gün - 2---4--6-8-10 da Cumartesi ve Pazar 10,30 ve 12 de ilave seansları vardır. ~ 
Mektep kaçağı talebe Ankara, 20 (Telefonla) - Ticaret -= DiK.KAT. Ha.f.tan.ın her gününde ilk seanslar UCUZ HALK MATINELERIDİR. ~ 

Vekaleti, ihracat ve idhalat birlikleri- Ankara, 20 (Telefonla) - Münaka- F ti & 20 B Ik ~ lstaııbul, 20 (Telefonla) - Mektep nin senelik kongrelerini yapmalarını lat Vekili Cevdet Kerim !ncedayı, bu- = ıa arı - ·rmcı - a on 25 - Hususi Koltuk 30 kuruştur. ~ 
kaçağı 32 talebe yakalanmıştır· tebliğ etmiştir· gün İzmirden avdet etmiştir· Üİİlll l lll lll lll fllll lllllllllllllllfll lllllfl llllfl llllf l llllll lllllllllllllll Ullllllllf 11111111111111111111111111IJllllllllllJ11111111111111111111111111111 lllf lf lllllflllfl 

Ruzvelt 


