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Ankara, 22 (Telefonla - Beşiride kurulacak olan 

iki petrol ku, .. ıusu için lazım olan malzeme gelmeğe 

başlamıştır. 

-......;;~;.._;;;..;.,;.;.. __________________________________________________________________________ ~------------------------------------------------------------------------------------

Tobruk 

lngilizlerin eline 
düştü. 

Bir general, bir yığın as
ker esir düştü. 

Bir ltalgan kruvazörü 
de yakıldı. 

Kahire, 22 (A.A.) - Orta şark ln
gilız orduları umumi karargahının dün 
gece neşrettiği hususi bir resmi teb
liğ; Nil ordusu imparatorluk kıtaları
nın dün öğleden sonra Tobrukun ha
rici ve dahili müdafaa hatlarına ~ekiz 
kilometre girmiş olduklarını bildirmek 
tedir. 

( 

İmparatorluk kıtalarmın ileri hare- Libya çölünde 
keti devam etmektedir. Aralarında bi:-

İngiliz müstemleke askerleri Vikers tipinde bir mitral
yözün kullanılma ıını öğrenirlerken 

genernl de bulunmak üzere şimdiden 
bir çok esir alınmıştır. 

Tobruk limanında demirli bulunnn 
Songorciya İtalyan kruvazörü alevler 
içindedir. Bir çok petrol depoları da 
Yanmaktadır. 

Sidney, 22 (A.A.) - Avusturalya 
umumi karargahına gelen bir habere 
nazaran Tobruk düşmüştür. 

Avusturalya harbiye nazırı Silellf· 
der, Tobruktaki harekata Avusturalyu 
kıtalarının da iştirak ettiğini bildir
miştir. 

Ruzveltin nut
kunun akisleri 

Artık ihtilaf uoktur. 
Dinleyiciler, Ruz.veltin 
te~iri altında kaldılar. 

Ingiliz erkanı 
ne fikirde? 

Kenedi sıuıouor: 
Almanlar, Dungerkte In

gilizleri niçin imha 
edemediler? Kahire, 22 (A.A.) - Üç haftadır 

Tobruku tazyiki altında sıkan Nil or- Vaşington, 22 (A.A.) - Havas: Vaşington, 22 ( A.A.) - Ameı ika-
d~su, dün taarruza geçmiştir. Sekiz Ruzveltin üçüncü defa olarak reisi- nın sabık Londra sefiri Kenedi, harl-
gundür çölü silip süpüren şi,?detıi kum cumhurluk vazifesine başlaması mü-1 ciye encümeninde izahat verdiği es. 
fırtınası, bu cephede harelcatı sektcy~ı nnsebetiyle söylediği nutuk, siyasi nada ; 
~ğr~tmıştır. Kıta~t, riliyet şarfümnı mahfillerde Ruzveltin şimdiye kadar Amerikanın filen harbe girip gir
ırnkansız hale ~etıren sarı kum ~ulut- takip ettiği yolda devam edeceğinin memesinde İngiliz kabinesi azası 
lar: arasında bıle zaman zaman ılerle- 1 azimli bir ifadesi telakki edilmektedir. ayni fikirde olmadığı, kabine azasın. 
tnege mecbur kalmıştır. . 1 Ruzvcltin nutkunu dinliyenler, onun, dan bazıları, harbe girdiği takdirde 

Bardiya~ı:ı sukutundan bır hafta tehlikede bulunan demokrasiyi idame Amerikanın harbi kazanmak imkan. 
s?nrtı, İngılız kıtaları T?b:uku:ı ~ı~ etmek liizımdır, sözlerini söylerken !arını temin edeceği kanaatinde hu
sıperleriyle temasa girmış~ır. S!~d!kı ifadesinin iman kudı"(!ti tesiri altında lunduğu, bazıları ise, Amerika harbe 
t~rruz da bundan evvelkıler gıbı ıh- kalmışlardır. Dinleykiler, Amerika girerse İngiltereye maddi yardımın 
tırnamla hazırlanmış ve yapılmıştır. istik14.li için Linkolinin 0€di ·buri'ta- azalacağı ve bunun aleyhinde olaca. 
Tobrukuır itafyan.'"Ulüdafaa hatl:ı~- ki nutkunu hatırlamışlardır. ğını sanıyorlar. 

nı anlamak maksadıylc her gece '<e'lıf Merasim, 933 deki gibi, tam bir mil- Demiştir. Komisyon Kenediye, 
~oll~rı çıkarılmıştır .. Tobrukun etrafı, li b!rlik tezahürü ile yapılmıştır. A- 60-70 günde bir buhranın inkişaf e
rnüyuk tank tuzaklarıyle dolu bul~n- merı~a!ılar: ~~~ün tehlikeie:i karşıla- dip etmiyeceği sorulmuştur. Kenedi, 
Uştur. Hatta bu tuzaklardan baz •. a- mak ıçın bırlıgın elzem oldugunu anlı-1 bu ı:malden ve son askeri hadiseler -
~ o derece derindir ki, keşif ko!ları yorlar. Vıe · bu tehlikenin dahiliden ziJ den bir şey anlayamadığını sövlemiş 

raberlerinde merdivenler götiirmeğç yade harici bir tehlike olduğunu bilij ve demiştir ki: · 
tnecbur kalmışlardır. . . yorlar. · c- Mesela, Alman ordusunun 

1 
Tobrukun dış müdafa8:.ha~tı. ellı kı- ~.ütün ~merika~ gazeteleri bunn te- (300) bin kişilik İngiliz ordusunun 

r~nıe.tr~ kut~un?a '~~ tel orgulerle çe~- baruz ettır"!1e.kt~d.ırler. Artık intihap Dnngerkten kaçmasına neden müsa-
ılrnıştır. İkıncı mudnfon hattı 18 kı- zamanındakı ıhtılaflar tamamen unu- ade ettiğini anlıyamadım. Eger Al -

10ınetredir. tulmuştur. - Devamı . 4 üncü aahifede -

lngiltere 
1-lür Fransa ile iktısadi 

anlaşmalar yapıyor. 
l.ondra, 22 (A.A.) - İngiliz hükfı

ıneti ile Hür Fransız kumandanı Dö
goJün müdafaa kon. eyi rırasında I<a
ıneron müstemlekesi için iktı ·adi bir 
a~lnşmn imz:ılanmıştır. nu anlaşmaya 
&oııe İngiltere Kamerondan kakau, 
~urmn, palmyağı ve Amerikan fıstı
gının tamamını, kahve ve muzun rla he 
men tnmnnıını alacaktır. Bu mahsul
ler){! kereste, Kaml!roııun hemen he-ı 
ln€n bütün maddi servetini teşkil d
rnektediı'. 

İngiliz hiikfımeti, bu anlaşmalarla 
~rnnsız deniz aşırı müstemlekelerine 
ar~ı tuahhiid ettiği ynrdıınlan yer;ne 

&'d.ırnıekteclir. Bu anlaşma, iki nıüt
tdık arasında yeni bir işbirliği açmak~ 
~.:~n ziyade, m2\•cud sıkı işbirliğini tak-
ı~; ve idamey<? matuftur. 

rnüF ra'!l ız üstü va Afrikasiyle de buna 
z şabıh bir anlaşma imza eöilmek ü
(!redir. 

Kanada tayyarec·ıeri va.zif e başına koşarken 

Alman binbaşısı 
NQaı/ .. ,d.. "ld .. ? 

B .. k o uru u. 
u reş 2 

Yunanistanda 

Tarih, şerefler 
kaydediyor. başısının k 2_ (A.A.) - Alman bin

rilmcktedir~tlı hakkında şu tafsilat ve-

Al~!l~~~b b.inbaşısı, refakatinde biı· ltalyanlar Yunanistanda 
mek üzere ayı olduğu halde oteline git- 50 b• · d.l 

Japon Maliye 
nazırı 

Japon iktıs;ıdiyatın~n 
harpten müteessir 
olduğunu söylüyor. 

Diktatörler İtalya da f!skeri Vaziyet 1 
1obruktan sonra.geni Tahminen nel Herkes Hitler-

hedef Dernedır er d f 
T obrukun tarihi 

konuıtular? en ne ret 
Trabiusgarp cephesinin ikinci müs-

tahkem İtalyan şehrini ~kil eden Haber1er gösteriyor ki: 
Tobruk, 20 gün devam e~n muhasa-

ediyor. 
Tayrnise göre 

Bulgar başvekilinin nut
ku Balkanlarda iyi tesir 

yapmıştır. 

radan sonra, 24 saatlik bir taarruzu 
müteakıp İngilizlerin eline dilşmüş bu
lunmaktadır. General Vaşveiin iht~ 
marnla hazırladığı bu taarruz da mu
vaffakıyetle tatbik edilmiş ve italyan
lardan mühim miktar da esir alınmış 

ita/gaga yardım edile
cek, 8 Akdenizde muka--vemet gösterilecek. 

v_e m.alzeme iğtinam ~dilmi~tir. İngi- Nevyork, 22 (A.A.) _ Nevyorkun Lo~dra, 22 (A.A:) - ~aymis ga
lızlerın bu~ada, Bardıyadakınden da- başlıca iki gazetes,i Ne••rork Taymis zctesı lıaş makale~ınde şöyle razı -
ha fazla esır ve malzeme ele geçirmiş ve Herald Tribun Hitler _ MussoEni yor: 
bulunmaları kuvvetle muhtemeldir. mülakatından bahS<?tmekte ve itnh·a- c Nazarların yeniden cenubı şarki 

.. tn!~~iz ~uvvetlerinin yeni . hedefi, nın Yunanistan v~ Arnavudlukta uğ- Avrup~ ~ üzerine te~e~k~z etti-
~up~ .... sı~ kı Tobruktan 170 kilometre radığı hezimetlerin bahis mevzuu ol- gı aşıkardır. Mu!->solınının harp 
ı~erıdekı Derne olacaktır. Ancak ingi- duğunu yazmaktadırlar. makinesine güvenmiyen Hitler, Si
lız ordusunun buraya toplu bir halde Nevyork Taymise göre bu mülfı- cilyada ve Adriyatikte kuvvetli 
taarruza geçmesini şüpheli gösterecek katta 1talyaya yardım hu~usunda \"e- noktaları elde etmeğe meebur ol -
bazı sebepler m~v~uddur. Balkanlarda ni tedbirler derpiş olunmuştur. · muştur. Hitlerin şimdi müttefiki ltal
Alman kuvetlerının a~~m tah~şşüdatı N=vyork Herald Tribun gazete ... iııi.ı yaya kar~ı i~har ettiği istihfafh aza
ve b': toplanmanın Brıtanya ımpara- Roma muhabirine göre mihverin Ak- met, belkı nıha~ette onun da mahvı
torl~gunun .. Balkanla~daki menafiini denizde İngiltereye kar~ı müşterek tn- na sebep olacaktır. 
~~Jıkeye duşUrecek bır hal alması, İn- arruzu beklenmektedir. !talyada herkes Hitlerden nefret 
~ılız ort~ şark .kuvvetleri kumandanlı- Bern 22 (A.A.) _ Tribun de Lo- etmektedir. Mihver tazyıkının, bü -
s:ını 1yenı ted?ırler ~lm~ğa sevkedebi- zan. Hitler _ Mussolini mülakatı hak- tün ağırlığı ile Bulgaristan ve Yugos
lır. şte ~u. yüz~endır kı buradaki or- kında şunları yazmaktadır: lavyaya yüklenmesi muhtemeldir. 
dunun mu~ım hır kısmı serbest bırakı- cFaşist basınının li~anı, iki hedef Bulgar hükumeti Berlinin tazyıkları
lacaktır. ~~ Dern~y~ h~cum ~ bir Uzerindedir. na takdire değer bir azimle mukav~
kuvv1etıe ıdame ettml~lnlecektır. Esa- 1 _ İtalyan devletini medhüsena met etmektedir. Fil of, açıkça bildir
sen talyaı_ı k~vvetlerınin en mühim etmek miştir ki, Bulgar milleti haklı şika -
kısmının.., şımdıye kadar harp harici 2 _' Mihverin iki devlet arasında yetlerini mihver devletlerinin kendi 
bırakıldıgı nazara alınırsa, geri kalan her sahada sıkı işbirliğinin arttırıl;. menfaatleri uğrunda kullanmalarına 
kı~ı.mda d~ha k.ola~ .hareket edilebile- ması lüzumunu millete anlatmak asla müsaade etmiyecektir. Balkan
oegı tahmın. edılebılır. Hususi malumatımıza göre Aİman- larda ve Türkiyede büyük bir mem-

. Tob~k, şı~ali Trablusgarbın en yanın italyaya gönderdig~ i kuvvetler nuniyet uyandıran ve Bulgar istikli-
güzel bır .... erı ve e tab'A ı· d ı· · · · · b' lA t t,.,,ı,.· d F'I 
0 

. .; n 11 ımanı ır. yalnız hava kuvvetleri değildir Al- 1 ıçın ıyı ır a ame "'9A11 e en ı O-
smanlı ımparatorluğunda bir nahiye manya diğer harp mıntakalarından da fun beyanatı muann!t Bu!gar milleti. 
- 0.Y&llll 4 &noll aahifede - - De..m1 4 Uncu aahtfecltı - -Devamı 2 na Sahifede--

Bu ne iş? "\]Tütün pöyasaso 1 

Bir başmuallime 
bir muallimeyi 

dövmüş. 

Ve hadise, milliyet mü 
nakaş ısından doğmuş! 

Şimdiye kadar 20,5 
mil yon kilo satıldı. 

Yerli irünler şirketinin güzel bir hareketi ve Kuş· 
adası müstahsillerinin yüksek makamlara şikayeti. 

Ödemitte Kuvvetli köyünde bat Şimdiye kadar satılan tütün mile- fiatlerinden daha yükseltmek iste -
öğretmen Bn. Tomris Okan, ayni tan 2.0.500,0~0 kiloya b~liğ .olmuş- mektedirler. Tütün piyasasında vazi-
okulda öğret 8 H . Er tur. Fıatler, bılhassa son üç gün zar- yet her bakımdan jyidir. 
t . . men n.. ayrıye - fında bazı yerlerde yükselmiştir. Şimdiye kadar Kuşadası, Ayvaiık 
uncu mıllıyet meael~~mden a~aların Umumiyet itibariyle tütün fiatlerinde vesair· sahil mıntakalannda v~ Muğ

da çıkan kavgada doğerek vucudu- geçen seneki fiatlere nazaran yüzde lada 3 veya 4 ncü nevi tütünler pek 
nun muhtelif yerlerinden yarala _ 15 nisbetinde tereffü vardır. az !Satılmıştır. Kuşadası, vaziyetten 
ınıştır. Yakadan aonra kaçan Tom- Haber aldığımıza göre Akhisar , Rikayet etmektedir. 
ris Okan zabıtaca aranmakt d Manisa, Sındırğı ve Gavurköy· mm- - Piyasada satılması lazım gelen 

• ' a ır. takalannda satılmamış tütün kalma- mütebaki tütün miktarı dokuz, dokuz -·------IŞARETL ER:~ 

Tütlinciilerle bir 
Hasbıhal 

Görüyoruz ıa:, bazı yerlerde tU -
tün satıtlan henüz çok ağırdır. Biz 
yaz!yoruz, alakadarlar merkezf' 
bildiriyorlar. Hükumetin vaziyetf' 
~ııre bulacağı muhak!takt.l·. 81• 
tırada itiliyoruz ki, milstahl\il, e::ık: 

senf'lerden kalma bir itiyadla, da
ima telitlı davranmakta, fiat huıu
aunda hükumetin tavsiye ettiii 
dikkati göatermemekte, hattl 
koçanı, muhte'Vl:yatını tetkik etme. 
den imzalamaktadır. Bu suretle til· 
tününü, ucuz ucuz e•'nden kaptır
makte.dır. 

Çok fena, çok yanlıt bir hare • 
ket!. .. Hükumetin aldıiı ve o.lacaiı 
tedbirleri ve nihayet müstahsil ve 
mahsul namına iıtihdaf edilen mak
sadı, kendi hareketimizle tehlikeye 
sokuyoruz. 

Tütüncü kardet ! .. Şunu iyi bil: 
Bütün mahıul aatılacaktır. Ama 

mış gibidir. Satılmamış iyi nevi tü - buçuk milyon kilo kadardır. Bmıln
tün varsa bile bunların, alıcı bulun- rın da kısa bir zamanda tamamen 
matlığından değil, satıcıların mütt~- satılacağı tabii görülmektedir. 
hid cephe arzederek daha iyi fiatler- l\Iemnunl)•etıe öğrendiğimize gi5 -
le satış yapmak için dayanmalarm - re Gumaovası nahiyesinin Bulgurca 
dan ileri gelmektedir. Bazı yerlerde

1 
köyünde tütün müst~hsill.erini çok 

tütün müstahsilleri, fiatleri geçen yıl -Devamı 2 ncı Sahifede-

Japonyada 

Avrupa ve Asya 
•• •• •• 

goruıu 

0ÇLER PAKTININ HEDEFi 
NEDiR? 

Japonya, Rusya ve Ame
rika münasebatı 

Amerikaga epeyce ta
rizler yapıldı. 

Tokyo, 22 ( A.A.) - Başvekil 

t dan "kgeç vakit Bokaresti lokan-1 ın zayıat ver 1 er. 
asın ,..ı ınış v k . 

meçhul bir ş h c apıdan çıkarken, Atına, 22 ( A.A.) - Umumi emni-
rak atılan ta~a~ı~ ~arruzuna uğrıya- 1 yet nezaretinin tebliği: 

bugün, amma yarın.. Bu mah-
Tokyo, 22 (A.A.) - 6673 milyon aulden yaprak bile kalmıyacaktır. 

Prens Konoye, evvela ayan mecJigin
de, sonra da mebusanda sabırsızlıkls 
beklenmekte olan nutkunu söylemiş
tir. 

Başvekil, ezcümle demiştir ki: Japon baıvekili Prcnı Konoye 
fimize mani olmak isti'yenler hazer 
etmelidirler. 

oım'uş ve alctığı . ur1.eunlarına hedefi Düşman hava kuvvetleri. memle
kanlar içinde bir ':;~ a~~an d~şer~ 1 ket üzerinde aşağıdaki akınları yap-
tür. a ıkada olmuş- 1 mışlardır. A • • , • 

K ·ı tabancasını ata. k _ 1 - Selanıkte has:ıı "e ıayıat 
atı • . . 1 a kaçmaga ~·oktur 

~şebb~s etmış ıse ?e. yakalanı:nıştır. ı · 2 · Volasda bombala!' şehrin en 
. Katıl, S~n Fransı~koda tanzıın edil- falcir mahallelerine düşerek bazı 

~~ş o_lan hır fmerıkan .Pa~aportiylcj evleri hafif ha~ttra uğratmıştır. Si
filrkıy~den Bu~reşe_ ge!m!ş hır Yunan- viller arasında zayiat azdır. 
lı oldugu tesbıt edılmıştır. 83 yaşla- 3 - Prevezede sivil halk arasında 
~ınd~ ola~ katilin; Sela.nikte doğd~?~ı çok az zayiat olmuştur. Bazı binalar 
\e hır müd?e~ evvel Bü~r~şe. geldıgı, hafif hasara uğramıştır. Bir haı:ıta -
hayat _ve gıdışa~ı~dan, ı~'ı bır adam hane yıkılmış, içindekiler ölı:n.U§tür. 
olmadıgı kanaatını vermış bulunduğu 4 - Ege denizinde bir adaya kan,ı 
anlaşılmıştır. -DeYaJDJ 4 ncU .. biletle -

lene baliğ olan \'~ bir rekor teşkil eden Acele etme, korkma! .. Alınteri ve 
biidcenin parlamentoya tevdii milna- mahrumiyet 1:çinde, toprakla botu· 
sebetiyle maliye nazın Kavora beya- fup para dökerek elde ettiiin mah
na Ua buulnmuştur. Nazır demiştir ki: ıulü, muayyen fiatlerden apiıya 

- Dünya vaziyeti 94(ı senesinin 6 verme .. Hakkına, emeiine acı .. Hiç 
ayı içinde japon iktısnoıyatı üzerinde kimse, senden fakir delildir. Derdi • 
U!sirler husule getirmesine rağmen alı- ni alakadar makamlara bildir, kay • 
nan tedbirlerle her ~Y önlenmiştir. 

Nazır, hükumetin masrafları azalt-
1 

makama, valiye, ticaret miidürlUtü. 
mak, tasarrufu teşvik suretiyle cnko- ne, Vekaletin lzmirdela: mümeaaili
lasyonun önüne geçmeğe çalışacağını, 1 

ne (Ticaret Vekaleti tütUn raportö
bu büdcede fa~lalık buiuı:duğunu bu lrüne) müracaat et, bize yaz. Al -
fazlalığın vergıler ve hazıne bonoları-
nın ihraciyle karşılanacağını söylemio- d•nma, telq etme. 
tir. ~ 

- İmparatorluğumuz, tarihinin en 
vahim zamanını ya§ıyor. Anavatan
da her zamandan fazla silahlı olma
mız lazımdır. Bunun için de milli mü
dafaamızı ta.kviye etmemiz ;cnbedi
yor. Harici ~iyasetimiz de mukadde
ratımızın çizdiği yolu takip ederek 
enternasyonal vaziyete uymak içiıı 
tedbirler almış bulunuyoruz. Asyn
da Çin meselesinin halliyle yeni ni
zamın kurulması gayemizdir. Üçler 
paktı He Almanya ve İtalya ile bir -
· eşmiş bulunuyoruz. Emelimiz, dün
ya sulhUnün i!t1krandır. Asyada ye
ni nizam kurmak busu!undaki hede-

BaŞ\rekil, Çin meselesinden bahse
derken japonlarla elele verecek Çin
lilerin işbirliğinin kabul edileceğini, 
onlara her imtiyazın verileceğini, 
aksi hareket edenlerin de idam edi
leceğini söylemiş ve japonları, tahak 
kuk ettirilecek gayeleri temin için 
mahrumiyetlere katlanmağa, halkı 
fedakarlığa davet etmiştir. 

Tokyo, 22 (A.A.) - Başvekild-en 
sonra söz ~öyleyen japonya hariciye 
nazın Mateouka harici vaziyet hak

- Devamı 4 fiacü ..Jaifetle -



SAHiFE ( 2) 

Dünkü hadise
lerin hülasası 

----------~----------------·' Akdeniz ve 
Sahillerinde 

(ANA.DOLU) 23 İkinci kanun 1941 Perşembe 

Denizlide Adliyede: Tütün Satışları 
-Bn~ tarafı 1 nci sahifede - diye kadar 350 balya tütün satılmış- Elektrı·k fabrı·- Mahkumiyetler 

sevindiren bir vaka olmu~tur. Bura- tır. 
da /erli tütün fırmalarımızdan biri- Telgraf şudur: Liman idaresinin Ha~met romor-
nin mübayea memurlarının kilosunu Beşvekalete, Ticaret Vekaletine, k&Sl yandı. köıiinden kaptan v~ ateşçinin ellıise 
50-55 kuruştan satın aldığı tütünler Ziraat bank umum müdürlüğüne ve pardesusunu çalmaktan suçlu 'l'a-
hakkında bir kaç gün sonra vaziyeti Tu.ün piyasasının açılışı yedi günü lip oğlu Ali, A-liycceznda 4 ay hap-
kavrıyan müstahsiller, firmanın lz - geçtiği halde memleketimizden he_ Ş h" b l d" . . "d ,. :.ine ve ayni müddetle emniyeti u -

~Jlihverciler mülakatı -

1 
Romanya • Bulgaristan, 
Japonya • Amerika-Sov
yetler ve harp - lngil

ORHAN RAHMi GÖKÇE 
mirdeki merkezine müracaat ve şi- niiz yerli ürünler ~OO, Hüseyin Sah-' e tr e e lyesının, cı dı mumiye nezareti altında bulundurul-
kayette bulunmuş, nefis tütünlerine -1 1:: 0 b 1 1 1 d K mağa mahkum edilmiştir. 

- - tere ve zaruretler ---
Zamnn zaman, muharipler erk&- 1 verilen ~iatin •,ızlıg" ını 1·1erı· su··ı·müs - rı er ·> n ya a mış ar vır. a~amız- tedbirl 0 r alması * Keçecilerde Egv irdirli Ahmed 1 • da ( 15,000) balya olduguna gore sa- "' nıhar:biyesini bile şaşı~tan h~~i~eler, lerdfr. Müesı e..~e direktörlüğü, tü- tışların ne kadar ağır gittiğini ta- l"' ı· adında bir şahsa kıymetsiz bir saaiı 

Günün hadise i, Hitlerle l\Iussolini kendı vakıalarının katıyetlerı ıçınde, tlinlcri tetkik ettikten sonra bıı mü::- savvur buyurunuz. azını ge ıyor. yüksek fiatla satmak suretiyle dolnn-arasında geçen mülfıkattır. Bütün giz- artık muayyc.n siy~s~ ve a~~~r~ p~~n- tahsill~ri haklt bulmuş ve ellerindeki Limited ve inhisarlar mübayeata Denizli (Husu'-i muhabirimiz - dırıcılık yapmaktan suçlu Rüstcın liliğine r .. ğmen, bir İngiliz gazetesi ların lamamıyle ıflas ettıgını gos - mukaveleleri alarak kilosu 65 kuruş- gelmediler. :Maliyet fiati öO.den aşa- den) - Henüz bilinmiyen ve ekzoz oğlu gmin. Ali oğlu Bekir ve Hn:;nn mülakatın Bergesgadende vukubuldu~ terın;ğe baş!amıştır.. A • ••• tan mübayeaya dair yeni mukavele- ğı olmıyan tütünlerimizin yalnız iki boru undan çıktığı söylenen kıvıl- oğlu 'emalin asliyecezadaki muhn-ı;ınu bildirmektedir. Alman devlet rei- Planlar n•hnyet, unkanm ç>Zd••• Jcr tanzim eylemiştir. Bu mü,!ahsil- mahsulü 75 den diğerleri birinci ka- cımlarla belediyenin elektrik motörü kemelori bitmiştir. 
». arusıra burada her şeyden iizade va- hududa kadnr gelmekte ve ondan , r de. fevkalilde memnun olarak litede olduğu halde 40_50 kuruş ara. bina<ı >e yanındaki belediy,ye ait Bun ~rdnn Emin 2 a! 26 gün hap· 
k!t ge~irir: Son ~ıülik~tta ~lue~olini- sonra, ~ôdiaelerin arabasmdan in • kOylerine dönmüşlerdir. sında alınmaktadır. Milli bir müesse- eski zeybek un fabrikaS> iki saatın i- c, GG hra 60 kuru_ş ~gn· ııara cez~· nın Hıtlcrm ayagına gıtmesı, dıkkat- mekted rler. Bu mil1i miiessç-.emizin ismini hık- scye aid paralarımızın emniyetinin çinde ynndı k~il oldu ve şehir de ka-1 sına. CL_mal 3, ~Y fo ~un ha~se 58 it· 
ten. kaçmamıştır. Brenner geçidi, iki Franaanın sukutundan bir müddet clirle iitunlarımıza geçirirnruz. Ru \ e bir senelik çalışmanın mııh ulü 0 _ 1 r:mlıkl.~r~ _boguldu.. 1 ra 30 l~uruş ,ıgır paı a ceza:::-ına, Beşefm mülakatlarına en çok sahne olan evvel, bütün mülahazalar, 1914 ün muesse~e, verli ürünler giı:ketidir. lan emeklerimizin kaybolmaması i- Motor .ıçı~ gereklı mazotun :.ntı a<ln kir 1 ny hapse ve 16 lira ağır par:ı 
yerdir. Mülakatın şümul ve manasına şöhret varisi garp cephesi etrafında Kuşada. ;, (IIusu~i) _:___ Suretini (n yerli ürtnler{' daha mü aid bir d_epo cdılmı~ olması hem yangının cezasına mahkum edilmişlerdir. 
gelince, bun.un. ltal!ara yardım mev- ~ereı:•n ediY?'du ve bütün insanhk gönderdiğim telgraf örneği buglin fia, ,erilme ini ve diğer şirketlerin şıddetlenme&ne ''e hem de bu kıtlık- * ehrimiz nüfus müdü•ü B. Ce • 
zuuna taallukunda ıttıhad vardır. Al- alemı, umumı harpte muvaffakıyet· kooperatif ortakları tarafından alU- de mıntakamız için faaliyete getiril- t~ ten~kelcrre ı:nnzotun ~e~rn olup mil 'l'c>kine adiyen hakaret eden Re
ma•Y_?. ltalyaya yalnız tayyare filoln- ,;,. ynp•l•n ameliyabn dild,lerinin, kaılnr makamlara çckilmistiı. Jlnra. meeini , e bn dileğimize acele cevap g.t'."e .ıne •.ebeb•yet yerm.ştır. cep Boş~oçn~~ ıliin .. meşhud _su~la~_kıı· rı degıl, ayni zamanda külliyetli mik- Zigfrid ve Majino hatlarında sökü - ela tütün atışı çok ağır gitmekte ve , erilmesini yüksek emirlerinizden sız Şrhır ~~tıyrıcına kafi kudrette bu- nununa gore uç.(111cu ceza ~rnk~mlıg~1-
tarda ~sker göndermekt..di r.. , l~'."'ği~: san.yordu .... B~. ·~~· bir ~;ma! bı! yii % den de mü,\ah ,İl e 11 el işeye lana rak ynlvamız. 1 ~n ~mclı~ı d aba evv e 1 ki sene ya nan d ". yn 1 ıl a.n ıl nruşmaAI ne be ~·ın de . _4 

Bu )ardım, ltalyan umumı efkarı- gune§ı ka~ar kısa omurlu ve golgı:Iı duşmcktedir. Davudlar nahiyesinde 20 'kfm vvel D4l buyuk hır binada tcıcrübe edilmiş o-j gun lıapıs rczasınn mahkumıyetıne 
nı hazırlamak için yapıldığı gibi, İtal- oldu. Hadıscler bundan sonra, Brı - ilk zamanlarda yerli ürünler tara_ J{uşadaqı, · Sel~l~~ Aziziye lan bcle?.iyc~!n .. y~ngın mo't~rii lıer- 1 k_ı_ıı_·a_r_v_e1_·i_ln_1-'iş'-tı_·r_. -------
~~n ga~eteleri tarafından da söylendi- tanya adasına doğru şeytani bir sıçw fından bir iki mah:.ıül ıalınmıstır. Şim- kooueratif ortakları mutat gurultu~u ıle bu hazın mnn-\ gı veçhıle, tngilterenin güya harbi Ak- rayı§ yapar gibi oldular, fakat gene . • z~.:a karşı~ıncla_ <;-~bal~~) durdu ve K hramanları-
denize tevcih etmesinden doğmak- yerinde kaldılar. Bunları, Akdeniz 1 'I 

1 
dıger ve!"!aıtle bırlıkte ıçınden kosko-

tadır. Bu yardımın ayni zamanda fa- ve aahillcrindeki muharebeler takip ~~ tA. 1):1~ @l ca bir çay geçmesine rağmen yangı- h • } şizmi takviye için yapıldığı da anlaşıl- etti. =" ~ u ....-;::;... -- nı söndürem .. di. e ye er maktadır. Çünkü sızan haberlere gö- Harp ba,ladığı zamanlarda, hiç Yan ·ının etrafa sirayet etmeme!'in- . ~ 
re, ltnlyada faşizme karş• olan duygu. bir kimse, ltalyamn Yunanistanda UZUM• BUGONKO PROGRAM ıle itfaiyelerle a.kerlerin çok yardı- ~· H. P. teşkıl~t mensuplarının Jarın gittikçe hareket şekline girdiği bir oabah uykusu bask•m yapacaf•· K. S. K. S. . . m> oldu. Binlerce seyirci fırtına ve alaka e yardımı ıle Çeşmede, asker· 
görülmekt..dir. m ve aynada •taj yapan bi• dev Çuval 

8 1~00 .~~~~r"':;• :·t3 aıans habecıerı, ı'fizgiiı ın olmnd•ğına şükrettiler.' Yok ı ıerinıize kışhk hediyesi olarak çoğu 
Romanyada. h~yalperest~iğiyle Süvweyşe doğru bir ' ~ muzı · a 1 program pi.), sa memleketin "n göze görünür ver· yün çcrap olmak üze.I'e 423 parç9 

• çol seyahatıne çıkacagını hatırlama- :2!.18 üzüm tarım 20 50 38 .4<>/9,00 ev kadını - konuşma, 12,30 b ·• b · · 1 ... . ' · · l · ı 
1 

muhte,if cins eşya teberrü er1iln1iŞ 
l

r. Ş ~ . t program 12 33 ... k. Fasıl he t' ı. ırı arcı ıra 'angın ıçınc e par ı-
. Gelen haberler, Romanyada vaziye- mı,ı.. Nihayet onlar da vak•alar sah- "7 · hemzı 20 2• 1 0 , O .' • muzı. • • • .. Y~ ı, van "'azot tene kel erinin al e,•J eri~ ı o ve bu şya K>zı 1 ay şubesine verilmiş· 

tın anarşi içinde bulunduğunu göster- nesine çıkageldiler ve ortaya bir Ak- 152 H. Alanyalı 15 30 16 75 F' .... ,,, 1 ~ıpnt; ~ab~rlerJ, 1\~~ ..,;)~zık: ~ İıir anda tutuşup yanacaktı. · tir. 
mektedir. Vaziyet burada hiç de sarih deniz mevzuu çıkardılar.. [ 131 ı\. lt. üzüm. ı.> 2:-> 15 25 ~~\.'ef~~ ınnkı ce.va~ı, (. i"") .ı,ool Bu münasebetle bir daha anlaşılmı~ To:·bah kaza-:ında da 1028 par~n değildir. Zaman zaman Romanya ile Fakat bu mevzu üzerinde durmak ll:i .;\!. İzmir oğ. 13 20 mızı · .ırışı pı ogı anı P · • 18,00 olan k ·· d f t fnniltt kLz·ık eldiven ve çorap ılc 105 Akseki ban. 2~ 25 program, 18,03 müzik: Radyo caz or- laı·ıtn.}ı nng-ınad' .'lırş_ı mu at an .. ';:Ll"lı a- '>00 k~s~ı 'liı'.a da para toplan·ıral\ 
muhnbere kesilmektedir. Başvekil An- lazımdır: - k . (tb h. Ö .. . d . zııı, c> mı mış acı eC"ru ve erı• - ' ' • 
tone ko, radyoda asayişin derhal iade-ı Akdeniz kanlı bir tarihı:n çalkan. 85 $. Bencııya 16 50 25 estrnsı ra ım ıgur 1 arc.::ımde), rağmen ı ]· h f t k ·, l'Jn · Kızıla' şubesine te::;lim edilmiştir. · 80 • \ Ellıirlik 21 18,40 miizik: Rad\'O ince saz hey'eU, 'i :

1 
\ e n. vı~ .? cc_ ı .ıemı • ,.. • •• • sıni i temiştir. Garip bir tesadüfle, dığı bir sahne olmaktan sarfınazar, 16 l!'.15 konuşma, rn~30 ajan!' haberleri, o!mtası. efkarı umumıye uzerıncle cJew! Se) ap tahrıbatı uzerın-

nutuk inkıtaa uğramış ve bu arada coğrafya ve büyük menfaatler çar - 4!> • 1. B~ikçi ~:l 33 1 <) 45 .. "k S .1 . htel'f rın es1rh~r yapmıştır. 1 • • 
hükumet aleyhine, anla~ılma~ı müm- pışması l:iakımından, nihayet kendi- 19 N. üzümcü 16 28 1 • '. 2o~~zı · \ cçı mıtş J?ll~O 4; ş~r~- Kurtarıldığı söylenen ci~ktrik mo-ı dekı faaiıyet 
k~n olmıyan bazı sözler söylenmiştir. sine mukadder olan ve kendisinin de ;~G P. Mihalef 29 :t 50 Ş~~ so'l~;a~~c:~:~:~.:~!fü"'zün"t~~~~~l~~ tör V<' c~inamo!'unu kim h;li,r kac.}rn- Men men ve Bergama yollarındP 
Bılfıhnre Almanlar ve diğer bir habere layik olduğu şekilde birinci plana !) P. Paji ~~ dan, 21 ,00 müzik: Dinleyici istekleri, ranlık becc bahasına bckli'·eceg:z. geçenki seyluptan hasara uğrıynn şo· 
göre de demir muhafızlar radyoyu iş- geçmişb'r. 4 j. Kohen .,D 3;) , ı gal etmişler, başvekil de sözünü ta- Çünkü Akdeniz, faşizmin nakş _ 21,30 konuşma ( ·ıhhat ı::aati), 21,45 ZABJT ADA !"in ve köprülerin tamirine nafıa dain: mamhyabi!miştlr. beraba benz;yen e•ki büyük Roma • 1271 miizik: Radyo orkestrası (Şef: H. Fc· ~ .H. ı tamir•' amelesi tarafından mütcmad,. 

Bu haberler Balkanlarda bilhassa, ;mparatorluğu ha.itosmm aksatfiği 217538 rid Al nar), 22,30 ajans haberleri, ;.-+-:,-·.-·-·-· -_. yen çdış>imak-tadır. Gerek yollar, gc-
Bulgor istanda büyük tesirle~ yapnuş- bir sahht.r. Burada, her feyden ön- 22,45 müzik: Cazband (pi.), 23,26/ E ra.-c•hkı \ ı-c'< kooriiler, her türlü nakil vasıtası· tır. Ruzveltin sahs! mümessili, Bulgar ce, lngiltere • ltalya menfaatle.önin 218812 23,30 yarınki progrom ve kapanış. l'eşt.ınıalcılar çarşısında Hüseyin nın ~ .ayca geçecek hale konulmuetu~· 
dt:vlet ricali ile temaslaı·ınn devam et- ileri siperlere geçmiş bir mücadelesi • "'o. ·--- oğlu Arap Ali, Hatice adında bir ka- Tamır .tn devam olunmaktadır. Bır n~ektedir. Sofradan sonra Belgrnda vardır. Bu bir!.. 1 K J '' b•• dıııa ~U .sautım e.sı·ar .:)atarken tutul- çok kiiprlilerin ayakları da t:lhkiın ~-
gıdece"ktir. lkinoiai; Akdeniz, teessüs etmiş l 7 16 " IZJ ay Jll U- muştur. 1 ılilmekteclir. 
S 1 h 

bulunan v t ·h· t f' · d :s 20 liıraızhklar: Un satışınd' n <loö-an 
ovyet er ve arp• . e . a~ı ın as ıy~aın en ge- !) l".'.>0 e>e k k • Hozvakad:ı .Must·,fa ogw ltı F"erhau' "' -

0 

• çen nızamı ıçınde rnuhtelıf devletlew . 25 tJ yu onserı J ... b ,., d 
vyetlerin harp karşısındaki vazi- rin haklarm• kendi •tatüoüne bağla- !il 31 ve AlaJımuıl oğlu Fehmi; lsmaıl oğ- İr ha İse 

yetleri, artinin umumi katibi tarafın- mı§tır. 11 Yok Yurddaşlarımızm her sıkıntılı za.- lu B . ..l\fuzaif~rın evine gırerck lıır 1 Dün Hilfll un fabrik:ısı sahibi Bıtf 
dan söyl nen bir nutukta tekrar izah Art k burada hiç bı·r hegemonya- iNCİR: manında derhnl yardımn koşan kıy palto çaldLkl.uından tutulmu:;ılardır n · T k M · b l d" · ·ıc edilmiştir. nm, rolü mevzuubahs olamaz .. Bina- K. S. t{ 5 motlı (Kızılay\ cemiyetimizin güzeİ * Aısaııcakta inhisarlar fabrika: yacntı•ı_ nnı t' ıdınık'>~ t eleh~.'~d·e1sı ·J1

1 

O ı · sınd·t Ali 0g-lu anıel l(·l · ı b 'k P gı un su ı ın •l ı aa ı u crı 
t:mumi katip, Leninin ölümiiniin ı 7 enaleyh her Akdeniz devleti, ttpkı U\'n ve fn,Yt~~lı .. bir ~~şebbüsünU haber al- , ' . . . , : . amı : a !'

1 
·a- riaye t etmeyerek fa·da fiatle un s:.ıt· 

!n.ci .yıldönilmii milnasebetiyle verdi- Yunanistanın yaptıgı gibi, kenC'ı' dık. Önumuzdekı pazara rastlı~·an ikin- ;}a aıd motoı ka)ı~l.ırını ~aldıgın - k · t d·-· d ·11· k ı-ı· - b t l R ı 463 I ı~ 'k · • 6 
0
·0 8 cik· · · .. " - dan tutulmu~tur ma 

1 
e ıgın en mı 

1 

orunma I' gı ır nu uda, usyanın harp dısın- var ığına ve istiklaline doğru aka - • · .cşı çı og. anunun yırmı altıncı . gunu saat :.- · . . nımunun 32 inci maddesi mucibittCc 
daki siyasetine devam edeceg·ini, fakat\ cak çamuru temizlemek mecburiye _ 299 M. 1zmir oğ. G 50 8 on altıda İzmir Halkevi salonun * Alsancakta sıgara fabııkasın - 'ht'kA ·1 dl. ·ı · tir· 
S tl 

. k . d d ı 11n Al' C k t -o l d t , - da 1\lenmed o· ı A f b . ı ı ı ar uçu ı c a ıveye verı mı~ o'~: erın, apitallstlerle ÇO\Tilmiş bn e ir. Yan; Akdenizde 1 ngH ı.-e " ı · ap •n 7 " 1 a . . stanbııl konservatuarını n . .. . g u. '.:"' ve ~ynı a r>- ı Biri o ci sorgu hfıkİmliğiııce ifade' 
oldugumı unutmamak luzım geldiğini kadar söz söylemek ve istiklal ha~kı-1 90 Yusef Gnlıay 7 7 yetıştırdiği k1ymet1i saıı'atkar- ka moto~cus~ ttusnu, motor kayışla- alındıktan sonra aslivecezada nntllll' 
ve da~ma bir ürpriz karşısında kalı-1 nın bütün mukaddes zaruret ve icap- 77 M. l,f. Nazlı 12 :lO 13 5

2
°
0 
... l~rı~ızd.~m piyanist Sa!aheddin ve Çe- rı.ııdan bır mıktarıııı çalmı~ ve yakaw 1 kemcs'nc başlanacaktır. 

nalıileceğini söylemiştir. !arını yerine getfrniek mecburiyetin- 49 Şerif Remzi 11 2n 11 lıst Nurı Sami ve keman muallimlerin- lan?ıışı,,ır. z ll 
lngiltere _ Rusya de buluna.o _ve bu mevzuda da ku~. :ıo A. Karako S ı ı den Bravn'dnıı nıürrckkep bir trio K•- Sarhotluk ve.tahkir, . . ı ~va l genç retlerı aııkar devletler vardır. Bı - 1~ FümUge 11 '1 zılay menfaatine bir kon~cr \ er"c~k- Inoııu caddesınde Ismaıl oglu Ala- Düı Kemerde Sinekli çayıııcla uit 

D
·v f t 8 N'k n 1 d 11 r t· p· · ~ echim v .U k" l (ll ) ·h ' ' . .• ıger tara 'tan ngiltere hariciye naenaleyh Akdenizin ehemmiyeti ı o ua a ur 75 11 ·> ır .. ~yunıst Salfıhcddin İzmir müzik u . e. .e ır ,~g u.. _acı • ~ar ?ş- c secl lıulunmu~tur. Yapılan tahkik!l' 

nazırı müstesarınırı avam kamarasın- - askeri, siyasi, iktısadi coğrafi nok· 7 Ritaş lG lG muhı~ıne yabancı değildir. Bundan b:r 
1 .~ . 8~~kasıyl~ ~~kru 0~!u Huseyıne t:ı göre l.ıu cesedin, 18 y:.ışında Hii' 

da yaptıfı· ı be. yanattan anlaşılıyor ki, tadan - tamamen yerini'muhafaza et- _ _ knç :senfl evvel henüz konservatuarda haK.ırct ettıkleıınden ) akaJanmış - se\·iıı ngw lu İbrahim adıı1d 0 lıı'r snhc:· 

R 1 k 
llfi7 ''ek- tal b 'k • !ardır ' · • ·• " 

ne ilerliyor, ne de geriliyor. Akdenizin, hadiseler muvacehe - J2f>G42 Dünkü nıst. ~. rhum !skznder ve çclist Enver- y1~ kadının dıılerını kırm~ş: , Zavallı genç balık avlamak jçıl1 usya - ngı tere arasında rnünasebat me tedir. 

1 

· 1 un . e ~ ı en arkadaşı kıymetli viyola- B" · . . . :del olduğu anlaşılmıştır. . 

Fakat diğer taraftan Amerika-Rus- aindeki huwsiyeti ise, Libya ve :Ar - l _b.r.ıh.~ gene Kızılay menfaatine ver cm ma~allede Rasım oglu Ya - çayn giı miş, fakat ,ar' alı olduğuıt · 
Y~ müna~ebatı iyileşmektedir. Sovyet- n.a~udluk harbinde demokrasi cephe- '12799 l . .}ek"ın 1!11"'. c~!clu~u. konser!.erdcki rnuvaffakı- şar, se~epsı.z osz:ıan karısı l~ yaş_ı~-ı dan ı>oğulmu .. tur. 
Fın harbınde Rusynya karşı vazedilen sının kazandığı zaferlerden doğmak- Z MI H~Eı .} tın muzık mer<.khlarımız henüz u- d~ HahmeJ c tokat vurarak ıkı dışı-

1 

Ş h. ,.f • • 
tayyare sevkiyatı ambargosu kaldırıl- tad.r. Çünkü bu den' z ve civarında K. S !{ ' nu .m.m ı • lurd>r. Esas mesleği haricin- nm l<ırılmasına sebebiyet verd ığuı- ' e lT J QQ iz getz mıştır. Bu karar dikkate layıktır. Çün- demokrui ufuklarına doğan güneş 2593 ton buğdar D 25 de ol, rak kon •rvatuann yüksek ı- den. ~utulmuştur. 1 B'lediye reisi Dr. Behçet Uz, dil!! 
kü Amerika, ancak kendi siyasetine mihver.in, öte tarafta kalan yarı dün: 15 ton M. darı 7 375 n.ıfl~ .mı bi,irmi olan bu değerli gen-1 S,ılah taııyanlar: ~ 1 Karşıynkada belediyenin muhtelif iJl 
uygun memleketlere ihracat yapmak- yasını zındana çevirmektedir ve bu 50 Ç. usam 29 50 cı.m.~zın .bu konserde esas yüklü vazife- .Ke,merde ~mum.~ane . s?.ka~ında 1 şaat işlerini teftiş etmiştir. Karşıyıt tadır. Uzak şark vaziyeti, iki devleti sahadaki zafer şualarının hadisele- 21 B. ,pamuk G4 Y~ uzerıt." ulmıı: olduğunu görm~kte- S~le.} man oglu Iluseyının uzeı·ındc kacla bir çok sokaklar tamir ettiril 
b.iribirine yaklaştırmaktadır. Garip- rin ,küresi döndükçe mih;er cep _ y:z. bır kam.a ~uı.unmuş, zabıtaca müsa- mckt€, bazı sokaklarda da knnalizıl" 
tır. Sovyetler, Almanyamn dostudur- hesındeki karanlığı da boğacağı an- Nuri Samiyi İzmir konser ı:ıalon- dc0re 1edıdlmıştı1rk. yon tesisatı vücude getirilmektedir. 
!ar, fakat japonynnın <lostu deg· ildir- laşılmaktadır. lnrınd h • 
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an ırıcı 1 

• B 1 d' d · · .. · l" ıı~ 
1 A 

. 

1 

' a en üz dinliyemedik. Ayni za- K'" . , .. 1 . · . d 1 v e c ıye aımı encumenı, c un 
er. ~erıkanın da dostudurlar, fakat §te, Almanyayı Akdenize doğru manda güzel ve milli kompozisyonları 0.~uı~u cı. ça~şısın a Ia,:;~m ~g- şanı belediyede toplanmış, yeni bfl Amerıkanın dostu olan İngilizlerle fırlatan sebep budur .. Akdeniz..- da- hulunan bu snn'atkarı ilk defa olu;ak ıu ~ul~cy'.11 •. b!ı kılo!uk rak.: ş.:şesıne ı kanalizasyon inşaatını taliplere ihfl~ 

öost liJegı ifir er. - Devamı 4 üncü aahifede _ Vişi. 22 (A.A.) - Havas: alkıslam:ık f · t ld d •· su 
0 urnıak ve agzını muhurleye- etmiştir. 

J A 
A 

Kons . ıısa mı e. e e eccgız. rek rakı yerine Şükrü oğlu pastırma- · K • . 
aponya - merika: Bahriye nazırı amiral Darlaıı, - . d enaluarın cskı keman bocala- cı Hamzaya 100 kuruşa satt v d ardeşını yaralamış 

ta harp karşısında İngilterede çalışma merikanın Vişi elçisi amiral Lihi'yi 11
•
11 an olan (Bravn) htanbulda \'er- . d 1 1 1 k v ıgın an 

Japoo baş\ekili jle hariciye nazırı- yazfy:etini izah etmiştir. Harpten son- kabul etmiştiı". clıği kons~rlcrcle parlak muvaffakı et- -ve ı° anc ırıcı ı yaptıgından tutul - Bayındırda Yaka köyünde Hartlı nın n~tuldarı Aınerflca~ şiddetli aki~- r• bir taraftnn fabrJkalar, aiğer taraf- l~r elde etmi~ ve pek çok talebe y:ıi .• mue ur. •· "- Güngör bir düğün esnasında içki ~I· 
!er uyandnn~ı~r. Amerika gazeı..Ierı, tan işçi adedi artını•, istihsal ve ima- lırm!ş bir san'atkirdır. ' - mimle kardeşi Ali Güngörü tabun' ıapo"!a harıcıye nazınnın s~zlerind• !Ut se.•iycsi yükselmiştir. Hem ticari, ltalyada . Oku;:~~ularınuza elemanlarım tak- Gelenler, gidenler k~rşuniy.le ayağı~dan Y.!~alam~ıt•' Amerıkaya tevcih edilmış bır tehdıd hem askeri noktadan ingilter:e ihraca j dım ettıgımiz bu konserde çalınacak e- Kon. . . .. \aka, koy gençlerının, dugun evın~ gö~, f~t ~rlkanın her şe;e tını .muhafaza etmek ve arltırın.k . --Satta•af• 1 .. e~ Sah~ede- • scrler arasında garp müziği üstadları Munis:• mebusu B. Al.• Rı.za Tu~lı ki çalgıcı kadınları almak ist..meJerı ra~en '."kıp ettigı yoldan ayrılmı- ıneelnıriyetindedir. Çünkü bllyük bir nın. Romanya a~ıbetine u~ramnl< nı· • lozart v~ Bcthofenin iki triosiyle ke· cali Ö dan~ekt..pler m1ufe!tışı B . .N.e- 1 den doğmuştur. Karde~iııi ynralıf~ yacag•~! ~azmal-tadırlar. Japon malı- imparatorluğun jktısadi liderliğin! Us yetıııdc olmadıgı kanaatını, Alın•• man ve pıyano sonate'i ve (Rohmııııi- 1 . ııer rşehırden zmıre gelmış- 1 Hamza tutularak adliyeye veril~!!-
ye 'ek!lının nutku d.~ japo~ büdc~.slhin tüne almııtır. Hür Fransaya merbuİ askeri ıicaline ve.rme.;i !Uzmıdır. "?~) U!' .<Poliş;nel) i ve milli kompozi. ~~·~ır. Aydın mebusu Dr. Şakir Şener R l d 
404 nıılron yene balıg oldugunu goster- yerleri de diişiinmeğc ve ayni zaman- Bu lga1· metanctı, bu anda Yugos- toılerunız l"erid Hilmi, UM Cemal ,.c 

0 

·eye gitmiştir. j a por ar neşre ilmi .. 
me~te~ır. H~~biye :nnzırınin sözleri i- da diğer taraftnti bitaraflarla da :ınw lavya için htı ·u"i bir kıymet ifnclc 

1 
b~ı ko~seı- eleınanlaı ıııdan Nuri Sami- - yecek. 

se, umıd v~rıcı olmaktan uzaktır. Şnn. tusmağa mecbur olhıaktadır. 'Bu İn- deı'. n_ın JHyııno için yazılmış güzel eserle- ı:serler hakkındaki tahlilimiıi kon-
Kay •• Şekın 26~ ~limen askeri vardır. giltere i~i n hem hal, henı de istik bol Y n ıı • nistanın v <rd i;ii örn e ~ Y ıı • r~ gö,,, çıı rpmaktııdı r. Viyolonsel v• k~;~rı~;'. kiµ edecek ol an yazım>Za bı ra • Vaşi n~ton, ~2 ( A .A.) - Anıoı'i~ Ask~n ta~·yaresı ıse 200 .kadardır. Fa- meselesidir. İngiloore bu memleketle- go lav an'anelerint!, Romanyamn ver-

1 
keman solo olarak da güzel romantik hariciye nazırı Kordel Hul gazeteci

1

' 
kat harbıse nazırı yakın istikbalde rin, İtalya ve Almnn;'ava mümkdn ol- diği öı·ıı<ıkteh dnha uygundur. l\Hiş - eserler çahnacaktır. . Snn'atkarlara muvaffalny.et lemch .. re beyanatta bulunarak, Lonclrı:ı ' $an-Ka!-$eki~ mu.ka.vemetinin k>rtla. duliu kadar az sevki;•nl yapmala'll için ter~ k h aı-ek et. dikta törleri d !ışü nd il· ~onscı· elema ıılarının k 11 vvetl: ,. n'. "' eder "e bu konseri '"'' iıı atmekle Paris clçilori taraf ınılan verilen 9' mıy""'!gını söylemıştır. • !•.zla sabn •!Jl!a~n m:,cburd ur. Bunun rebıh r. . • .. . . n ika rlnrı!an miirekkeı> olması progrıı. çok yeri ııde bir iş ya Pm ış ııln' <Kızı- eyi fıl ünden ev' ·c 1 ki raporların 11eşr lngılterede faalıyet· >om <le sınn• •sbhsila!ını arttırmak Ruzveltın hu usı munıcSsıhniıı ~ın ı>arlak b>r şekilde tatbik e liloce- ~~~·· cemiyetini &imdid<n :>bri~ ede- <lilnıiycooklerini; milli menfaat ve iıl 

I . . • mecburiyeti ile karşı karşıva bulun- Sofyny• ziyareti, Amerikanın llaJ~an gın, bir ılelil t..şkil etmektedir • ' · nelmilel münasebatın buna mani o!d 
ngılU:re ış nazırı verdiği bir nutuk- maktadır. ~ vaz:ycti ile alakad~r o1duğun .. u gös- •• •• · Ji'aik ONURA/, ğ.ınu söykımiştir . ..- •. 
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VECİ GÜZELİ 
Bugün Son Gün 

Yarın: FRANSIZCA 
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ÜST AD 

Muhlis Saba haddi' nin 
40 Kişilik tam kadrolu Türk Operet 

Hey' eti 
.!S-1-9.~1 Perşembe günil akşamı 

Saat 8,45 de 
HADKEVI SAT.ONUNDA 

Üstadın büyük eseri 

EFENİN AŞKI 
Milli Büyük Operet 4 Per.de 

Biletler Halk.evi ve Sümer cEski 
Gaffar zade> otelinde .satılmak

tadır 

TÜRK DONANMA iNiN 
PREVEZE ZAFERİ NE:iL.hSİ 

Eski Venediği yıpratan siyasi ihtilaflar 
kadın entrikaları .. Cinayetler .. Kanlı ihtilaller 

MATİNELER: 2 - 5 - 8,15 Cumartesi Pazar gt:nleri 12.30 ela ilave seansı 
·m 



23 İkinci kanun 1941 Perşembe 

İLAN 
lzmir ·pamuk mensucatı Türk 

a_nonim şirketinden: 
Izmir pamuk mensucatı Türk anonim şirketi hissedar an hey'eti umu

.ıniyesi aşağıda yazılı hususaL hakkında karar vermek üzere 18 şubat 941 
salı günü saat 10 ela şirketin Izmirde Halkapınarda kfün idare merkezin
de sureti adiyede içtima edecektir. 

Müzakera ruznamesi: 
1: - 1940 S<ınesi muamelatına dair idare hey'eti ve murakip rapor

larının okunması ve tasvibi ve idare meclisi azalarının ibrası 
2: - 31-12-1940 tarihinde hitam bulan mezkur s2neye ait bilanço 

mevcudat ve kar ve zarar hesabının okunmasiyle tasdiki ve 
mezkur sene kazancı ha1~kındaki idare hey' eti teklif atının ka
rıulu veya reddi 

:1: - İdare hey' eti azalarına t-evdi edilecek vazife için k~ndilerine 
verilmesi Iazımgelen ücretin takdiri hakkıncla mecli.si idareye 
salahiyet verilmesi . 

4: Esas mukavelenamenin 27 inci maddesi hükmüne tevfikan teb
dili Jazımgelen idare he)' >ti azalarının y-eniden intihabı 

5: - Müddeti memuriyeti hitam bulan murakibin tecdidi ınemuriy~

ti ve.rahud tebdili ve ücr~ .. inin tayini 
6: - 1941 senesi için idare hey· ..,ti azaları ücret huzurları miktarının 

tayini 
7: - Esas mukaYeleııamcnin 27 inci maddesine göre meclisi idareye 

alınmış olan iki azanın n muriyetleriııin taı--;diki. 

Laakal 50 hisseye malik olup işb içtimaa iştirak -etmek arzusunda bu
lunan hissedar<mın ticaret kanunuı.un 371 inci maddesine tevfikan h isse 
senetlerini veyahud hukuku tasarr fi.relerini müsbit vesikaları içtima 
gününden lıir hafta eV\' 1 ~irketin ı mumi katipliğine tevdi etmeler i icap 
eder. 

21/11. kanun/1941 
Umumi katip 

İzmir pamuk mensucatı T. A. Ş. 
(224) 

...._.,__..._.==~=,...&u~ı:;m,--ıı:ıaır.~mrmm=="--=.-.:=<=T'~'~"""""''""""''f'51~'~~ ... .,,..~,~-~~ ~ zısmr.· 

T. C. Ziraat bankası Kemal
paşa ajansınd n: 

Köyü 

Parsa 
P arsa 
Yiğitler 
Sinekköy 
Fetrek 
Fetrek 
F etrek 
Ulucak 
Ulucak 
Ulucak 
'l. Kızılca 
Y. kızılca 
A1 kızılca 
R. P. 

Armutlu 

Ören 

S. :No. 

197 
160 
192 

88 
114 
195 
202 
236 
144 
24:3 
2,17 

191 
240 
2:18 

8 
62 
n 

108 
117 
173 
200 
208 
225 
227 

240 
246 
250 
220 

20 
217 

174 
201 

213 
14~ 

211 
12 

153 

114 
133 

5-98 
65 
99 

171 

Borçlunun :ıdı ve ::;anı 

Selanikli l\Iehmed kızı Fatma 
l\Iolla )fehMed oğlu Hafız Halil 
Ali Kahya ğlu Kii~ük Mehmed 
Koca Bekir oğlu Mehmed Ali 
Ömer oğlu :.\Iehmed 
Mestan oğlu l\Iehmed 
Mehmed oğlu İbrahim 
l\Iehmed ÇaYuş oğlu Bekir 
::.\Iadenci oğlu Hüseyin 
San Baş oglu Mustafa 
Hacı Halil kızı Rabia 

Kürt Hü~e> in oğlu :\fohined 
Yusuf oğlu lsmail Hnkkl 
Siıtçü Ahnu:cl onbaşı 
Parmaksızın Osman 
Kuruculu Ahmed kızı Rukiye 
Alanyalı .M-..hmed 
Seferihisar hükumet dolttoru Fevzi 
Köse Ömerin Ayişe 

Hacı Ali oğlu Emin 
Fotografçı Lütfi 
Kayiş oğlu Mustafa Ali 
Hacı l\fölazım oğlu Hasan Ali Hoca 
Hacı Rüstem oğlu l\fohmed Ali 
ve kızı :\fö\ eddet 
Eğirdirli V.eysel oğlu Sait 
Foçalı Mehmed 
Kukum Osman oğlu Ali çavuş 
Bayraktar Hacı Mustafa oğlu 

semetci Mehmed 
Arabacı )fonisalı Ömer 
:Mustafa kızı ve Şerif Mehmed 

karısı Rabia 
Abbas karısı Asiye Özdırama 
İsmail H.ıkkı Atagül 

Ali Raif ,.e Zehra Gülcüoğlu 
Şih M.ehmed kızı Kamile 
Mustafa kerimesi Ayişe 

Mehmed oğlu Mustafa Kavas 
H immet oğlu S üleyman ve 
Süleyman oğlu Himmet 
Riza Bulut 
Salih Sevinç 
Hacı Ahmed oğlu Süleyman 
Hatip Mu~tufa Hilmi 
Subranili İhrahim kızı Hatice 
Hacı Çakırın Abdullah oğlu 

ıichmed 

Borcu 
Lira 

12.rn 
8G5 

52 
383 
74 

294 
40 

121 
326 
348 
928 

1056 
211 
~~30 

126 
406 
1<10 
112 
108 
511 

55 
180 
760 

l ·tl6 

388 
105 
554 

88 

301 
33 

·11 
114 
667 

67 
64 
65 

510 

71 
144 
617 
377 
202 
195 

Kr. 

37 
92 
65 
60 
41 
56 
34 
95 
42 
38 
62 
73 
94 
83 
83 
4!3 
18 
65 
85 
68 
69 
88 
36 
28 

40 
00 
24 
71 

53 
28 

95 
95 
00 
79 
58 
88 
00 

72 
35 
31 
13 
29 
54 

Yukancla j ... imleri \'azılı ölü borçluların veı·eselei'i taksitleı·ini vaclei 
n:uay.}'enelerinde öde~ediklerinden 3202 sa) ılı zit aat bankaın kanununun 
~t~ inci maddesi mudbince mezkur borçluların var isleri ilan tar ih inden 

1
1 ı~a;en lıir ay zarfıııcla borçlarını öclemedikleri takd ird.e gayri menkul-
erının " k· ·m l l .. ·1A 1 ?90 ___ .,atılacağı tebliğ makamına ,ıı • oma\. uzerc ı an o ur.ur. --

r FRAl\.tSIZCA ··DERS ' I ("mx:ıttı ::ıv.:c 2.ı:.!...w~= ~j 1~ Haii:ı :.ı:eytin:r•ii'ındau ma.mul 

Ş. d' . 1 o 1' .~ h 
. _ım _1Ye kadar bir çok talebe ye· I~ mer li'.lU arrem 
tıştırmıı "e aelahiyetli bir zat, eh - 1 Çamaşır 
ven şartlarla ve muvaffakıyetli me- 1 

Sabunu 

"(ANAD O L U ) 8AHlP~ T 1) 

!~~~·;; .. ı~·~~~·;;· .. A~·;;;;g·i .. 'Ji~~!~;~ı _ Kızılay cemiyeti lzmir merke-
':H· ···~··· .............. ,. .•• , .......... ., ......... eı.......... = zı nde n · 

t 
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zmır . Levazım Amirliği Satın A lma Komisyonundan: • 
1 - ı~inci kor ha:.vvan~tı için 500 ton yulaf pazar1ık1a alınacaktır. Kı~ılay menfaatına büyük konser. 
2 - i\1Iuhamm2n bedelı 7 kuruş 75 santim olup tutarı 38750 liradır 
3 - Ka t'i teminatı 5812 lira 50 kuruştur. · 
4 - İhale_si 28-1-941 salı ~ünü saat 11,30 da Çanakkale müstahkem 

mevkı satın alma komısyonuna müracaatları· 18 23 128 
lzmir le~azım amirliği satın alma k omisyon undan: 
1 - Hıkemi muayene ile ve on beş gün zarfında çuvalla olarak Ça

nakkalede teslim şartiyle beher kilosuna 20 kuruş fiat tahmin 
edilen beheri yüzer tondan ibaı-.et üç parti un 28-1-941 salı gü
nü ,:aat 11 de Çanakkale askeri satın alma komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. 

2 - Her partinin tutarı yirmi bin liradır. 
3 - Kat'i t minat 3000 liradır. 
4 - i stekliler in fiat makbıızlariyl·e müracaatları. 14 rn 23 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna kırk beş kuruş fiat tahmin edilen iki Yüz eli· bin 

k ·1 . 1 
ı o sığ·ır eti 30-1-941 günü saat 16 da kapalı zarf usulü eksilt-

me ile satın alınaca1<tır . 

2 - Muhammen bedeli 112500 liradır. 
3 - Kat'i' teminatı 6875 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda göl'ülebilir. 

• 

5 - İs'teklileı in belli giin ve saatten bir saat evvel önceye kadar tek
lif mektuplarını kanun! vesikaları ile birlikte makbuz karşılığı 
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

14 19 23 28 

lzmir Levaz1m Amirl iği Satın Alma Komisyonundan: 
1 Kuleli Maltepe, Bursa, askeri liselerinin her üç sınıfıııa 1 'Mart/ 

941 den başlıyacak olan yeni der~ devresi için Maarif liselerin
den nakil surebiyle talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin öz Ti.irk ıı·kından olması . sıhhi muavenede 
sağlam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdir
de yapılacak seçme sınavında kazanması ve kendi okullarında 
bu sene aldıklMı ilk kanaat notlarının derecesi iyi n!ması 
şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkeuenler her ne sebeple olursa ol~un :vaşmı 
büyütmüş veya küçültmüş olanlar yaşları, boyları ve ağırlıklan 
askeri liseler talimatında yazılı hadlere uygun olmıyanlar ka
bul olunmaz. 

4 - Bu ş~rtları t~§ıyan isteklilerin l.ıulundukları yerin askerlik şu
.?_:lerınden . dı~er kayc~ı kabul şartlariyle müracaat yollarım 
ogrenmelen Ye huna goı·e de kaydi kabul kağıdların ı hazırlıva
r.ak 2?/II. l~anuı:/94~ den itibaren askerlik yoliyle bu ka~ıd
ları i"ırmek ıstedıklerı okullara göndermeleti Ye okulları bulun
duiu. ~erlerde ~ulunan isteklilerin de ~ene 20/II. kanun/~41 
den ıtıbarcn dogruca okul .ınüdürliiklerine müracaatları. 

24 27 30 2 5 8 1 1 14 17 20 23 
İzmir Levazım Amirliği Satın A lma Komisyonundan: --
1 - B ehe.r ~ilosuna on d?rt kuruş tahmin edilen 18000 kilo no

hut _ıhtıyacı açık ek::;ıltme suretiyle ıı:atın alınacaktır. 
2 - E~sıltme 7-Şuba~-~~~ cuma günü saat on buçukta kışlada iz-

mır levazım amırlıgı s:ıtın alma komisvoııunda yapılacaktır 
3 - H epsinin tn.hmin edilen tutarı 2520 l ira.dır. . 
4 - Teminat m uvakkata akçası 189 liradır. 
5 - Şattn~mesi. komisyonda görülebilir. 
6 - fsteklıler tıcaret odasında kayıtlı olduklal'ına dair 

göstermek mecburiyetindedirler. 
vesika 

7 - Eksiltmeye iştirak ıedecekler kanuni vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komi~yona 
müracaatları. 23 27 1 5 

~ •••• -· ... , ... www ~-.. ---------·--"""" ____ ... p 

İzmir Levazım Amirliği Satın A lma Komisyonundan : 
1 - Beher kilosu na yirmi üç kuruş tahmin edilen 18000 kilo ku

ru fasulye açık eksiltme ı:ıuı·etiyl e satın almacaktıı . 
2 - Eksiltme 7-Şulıat-941 cuma güııü saat on beşte kışlada izmir 

levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - IIe11sinin tahmin edilen tutarı 41'10 liı'ac.lır. 
4 - Teminat muvakkata akçası 31 O lira elli kuruştur. 
5 - Şartnamesi komfa~yonda görülebilir. 
6 - Ist~kliler ticat·et oda:sında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

teı rnek meclıuriyelindedirlcr. 
7 Eksiltmeye i~tiı'ak edece.kler kanuni ve:ı.ikaları ve teminat 

muvakkatalad~ 10 birlikte ihale ..;aatin<len evvel komi~vona 
miiracaatları. 23 27 ı 5 · 

l ;;i'r Levaz-;;;-AmErliğ i Sai::-Alma Kom~: -
1 - Cihed :ıskeriye ihtiyacı için on bn adet yem torbası k:ıpalı 

zal'fla eksiltm.·ye kunulnıu:ştur. 
2 - i-ıbu torbaların muhammen fiati 125 kunış olup tutarı 12.300 

ve teminatı 937 l iı a elli kuruştur . 
3 - Yem torbasııım numune ve şal'tname:>i komhıyonda olup istek

liler her vakit görebilirler. 
4 - Ek;:;ihme 8-2-941 cumartesi günü saat 11 de l::;paıia askeri sa-

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 23 27 1 6 
--"l'U ' - ... ll"ft G '" .~ .. ,.... t' *'tO;; SC,_., 1
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lzmir Levazım Amirliğ i Satın Alma Kom:syonundan: 
Pazarlıkla 2000 kilo zeytin dane;.)i satın alınacal.tır. Taliplerin 

24-1-~-H cuma günü ~aat on Le;:oto numuneleriyle birlikte kışla<la iz. 
mir levazım amirliği :rntın alma komisyonuna müıacaatları. 
......... . ............ -........... . ................ ·• •·• • --••--••• • • •- • • • ···••• • .. .. ....... c'l.t~ ı • .:•~ 

lzmir DefterdarhE!ından: 
Satış 
No. su 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

337 (Göztepe Nevzat bey ve mısırlı c:add~si 857 
(ada 12 parsel 4% M. M. 41 numaralı ar~a 148 50 

338 (Karşıyaka Osınanzade inkişa! sokak 103 ada 51 parsel 
(209 .M . M. 27 /4 No. lu arsa 48 00 

3·19 (Karşıyaka alaybey şehit ce nıal :sokak 26 ada 2 parsel 
(84 M. M . 4/1 numaralı arsa 78 

350 (Ikinci Karataş M. 9 Eylül ,o kak 642 ada 3 parsel 
(75 M. . .. r. 69 numaralı hane 

351 (Birinci Karantina l\I . Mimar K, sım sokak 722 ada 
6 par;)el 145 .M. H . 2 1 numaralı arsa 

3o2 (Üçiincu Kaı ata'.? M. Nebahat ı;:ok k 647 ad.ı l 5 
(pnr::ıel 94 M. M 5 numaralı aı a 

354 ( ikiı.ci Karataş mnhallesi H. Rifatµllı::fi sok.ık 
(641 adı.ı 26 par:;el 106,'0 M. M. 238 No. Iu ar:;a 

İcar No. 

150 

58 

16 

00 

00 

(ıO 

00 

3;59 Gaziler mahall si Huriyet so\:ak 18 numaralı hane 180 00 
Yt?karıda ~r. ılı emvalin mülkiyetleri pı-şin para veya ikinci tertip tas

fiye vesiknsiyl2 ve bir parça .emvalin biı senelik icarına bidayeten talip 
rnlrnr ~tmcdiğinden 20-1-941 tarihinden itibaren 10 gün müddetle temdi
de bırakılmıştır. 
İhaleleri 31-1-941 tarihindedir.Talip lcıiıı :r~vmi nıezkuJ:da milli .:mlik 

müdiit'Wğiind2 müt.2~ckldl satış komi~yomın~ müracaatları ilan olunur. 

A lbert Bravn 
Selahattin Göktepe 

(Kon~ rvatm·ar Profesörlerinden ) 
NURİ SAMİ 

Mozart, Beethoven ve saireden 
26 / 1/ 941 PAZAR 

HALK EVİ 

sonate, trio .. Sololar 
günü saat 16 da 
SALONUNDA 

18 19 21 

ERE GLi KÖM ÜR LE Rİ 
iŞLETMESİNDEN: 

3780 numaralı kanuna müsteniden nef-ıredilen 2/12899 numaralı 
kararnamenin 3 sayılı kararma göre teşekkül eden Ereğli Havzası 
Kömürleri Satış Birliği, 3867 numaralı kanun ve 2/14547 sayılı 
kararnamenin tatbiki neticesi olarak 1 kanunsani 1941 tarihinden 
itibaren tasfiye haline konmuş olnıa:.-ıına binaen sözü geçen Birlik
le tasfiye tarihine kadar akdedilmiş olan mukavelelerin kömür 
teslimi vecibeleri 'e i§bU vecibelerden doğacak haklar İşletmemiz 
tarafından devren ve naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1 ka
nunusanj 1941 tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik ta
lebler için Zonguldakta Mahdurl ::\Ies'tıliyetli Ereğli Kömürleri İş
letmesi Müessesine müracaat edilmesi ilan olunur. No. 155 ••• 

EREGLİ HAVZASI KÖMÜRLERİ 
SA 11Ş BIRLIGINDEN: 

3780 numaralı kanuna müsteniden neı:1redilen 2/12899 numaralı 
kararnamen[n 3 sa~'ılı kararma göre teşekklil eden Ereğli Havzası 
Kömürler, Satış Birliği, ahfren mevkii mer'iyete konulan 3867 nu
maralı kanun \·e 2 14547 ,ayılı kararname hükümleı inin tatbiki ne
ticesi olarak 1 kanunusani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline 
konmuştur. 

Satış Biı;liğiyle şimdiye kadar akdedilmiş olan mukavelelerin kö
mür tP., !imine müteallik vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak 
hakları Ereğli Kömürleri İşletme-:i taınfından kabul olunarak kö
mür teslimatı işbu muluwcleler hükümlerine göre yapılacağından 
bu husu:; için alakadarlarrn Ereğli Kömürleri 1~letmesine ve tasfiye 
tarihinden eYvelki muame eler için dahi merkezi Zonguldakta bu
lunan, hali tasfiyede Ereğli Hanası Kömürleri Satı:;ı Birliğine mü-
rncaat etmeler ilfın olunur. 17 20 23 26 29 :No. 156 

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

dirli bir gaz motörü Jrn;-;ıaba dahilinde bulunduğu mnhalde ak::.anu ile bir
likte satılmak üzere kapa ı z~"!'f usuliyle müzayedeye çıkarılmıştır. İha-
lesi 3-Şubat-941 Pazarlet·i günü saat 16 ela yapılacaktır. .. 

Talip olanların motVriı ·1 .r. , ia .ııng kn izahat ve şeraitini anlamak 
için ihale tarihine kadar Belediyeye müracaat etmeleri ilan olunur. 

21 23 25 27 177 

iLAN 
lzmir pamuk mensucatı Türk 

anonim şirketinden: 
İzmir pamul\ mensucatı Türk anonim şirketi hb~edaran hey'eti umu

mi)-e::.i aşağıda yazılı hu~usat hakkında mukarrerat ittihaz eylemek üze
re 11 şubat 1911 :-:ıalı günü saat 11 de şirketin İzmirde Halkapınarda kain 

'darc merkezinde fevkalade olarak içtima edecektir. 

Müzakerat:ruznamesi: 
1 : - Sermayenin tezyidi 
2: - S-crnuıyenin t.ezyidine karar verildiği takdirde esas mukavele

namenin G ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının bu karara göre tadili 
Esas muk<l\ elenumenin 6 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının 

Eski şekli Yeni şekli 

Şirketin sermaj e:,i beheıi 20 Türk 
lirası kıymetinde yüz on bin hist:eye 

1 münka..;im iki milyon ikiyüz bin 
Tlirk liraaından ibarettir. 

Hey'eli umumiye kararına göre 
tanzim edilecektfr. 

j Lfuılrnl 50 hisseye malik olup işbu içtimaa iştirak etmek arzusunda lıu-
ıuııan hisscdaran ticaret kanununun 371 inci maddesine tevfikan hisse 

1 

;:;enetlerini veyahu<l hukuku tasarrufiyelerini müsbit vesikaları içtima 
gününden bir hafta evYel şirketin umumi katipliğine tevdi etmeler i icap 

eder. 

SMtCTM 't N 

ALSANC A K 
lata.syonu kar~ıaında yeni açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR O P ERATÖR 

AD I L BİR 

21/II. kanun/1941 
Katibi umumi 

İzmir pamuk mensucatı T. A. $. 
(223) -

T. İş Bankası 
K üçük tasarruf 

hesapları 

1941 
ikramiye p!a n1 

keşideleri 
4 Şubat, 2 MaJıd, 1 Agu:stos, 

S lkinciteşriıı tarihle
r inde yapılır. 

- 19 4 1 ikramiy eleri -

todlarla Fran•ızca de . kt i l . O P TAN K 1 L OSU 
dir. • • raı verme e- , Kuru tur 
.. :ı:~lı~ olanlar>n Y~• itleri müdür- ,_ ~ ... - .. ....,. • .L.... Doktor Orera tör D ok t o r 
lugunıuıde (S) rumuzl! :-::ı. müraca-

(211) 

---------------------------

ıı ı ad.:t 2000 lir.ılık ~ 2000.- liral 
s > 1000 > - 3000.- > 

2 > 'lbO "' - 300.- > 

4 > 500 > - 2000.- > 

atları. 1 • -- Dahi Öke Behçet Uz , 250 
• -

2000
·- , 

Izmir avcılar ve atıcı- Muhasıp tzMIR AfKER! HASTAHANESi Çocuk hastalıkları :~ : 
1

~~ : : !~~~:= : 
l 

. t• den· aranıyor KULAK, BURUN ve BOôAZ •• h l k b l 300 ., 20 > - fiOOO.- > ar cemıye 10 ° HASTALIKLARI MÜTEHASSISI mute aSSlSl Heı:,şubeye aid haata ar a u ve mü- •------------• 

29/İkincikanun 941 çar-:amba ak- --Defter tutmağı, blanço tanzimini İkinci Beyi ~- sokagı No. l80 Hastalarını 11,30 dan bire kadar tehassısları tarafından tedavi edilir. Türkiya iş bankasına para yatır-
Şamı .saat 8 de Tilkilik teki cemiyet ı 1 d l\/f ·• d h nrnkla yalnız para biriktirmis ve faiz 

bilir bir muhasibe iht iyaç vardır. Te- He.stc.iarını her gÜn öğ e en ıonra Beyleı· sokag~ında Ahenk mat.baası r1Uessese e er zaman binasında umumi he'\·'et toplanaca - dmış olu nz, :ı.yni zamanda taliinizi de 
iından azanın 2"elrn~si rica olunur. .efon 2345 e müracaat. 1 _ k abul ve ted:ıv,!;::r. ... d.waeııcır._-=m:mı-• 11c::ııy.a .. n .. ın•d•ı:ı.-k .. ·ı.b.ııl-ed.c .. ·r •. _ __ c:..._•ıc:m-• • doktor bulunur. Tel 2918 denemiş olursunuz. 



_s_A __ H_lF_E_....~<-~_>_·~--------------------------------------------------------·---·-c_A_N __ A __ D_o __ L_U__;,) ________________________________________________ 2_3 __ l_ki_n_ci_k_a_n __ un1941 Perıe~ 

Istanbulda Valimiz Şan-Kay-Şek 

Şüpheli görülen 9 ec
nebi tevkif edildi 

IResmitebliilerl Bulgar kabinesi R_u_~._ve_It 
San'atlar okulunda lngiliz resmi tebliği: Dün de toplandı Hizmette bulunan ge- 267 fırkadan mürekkeP 
tetkikatta bulundu Atina, 22 (A.A.) - Yunanistanda- milerin satılmasını bir orduya maliktir. 

r • • .. , ki İngiliz hava karargahının tebliği: R ıt• ·· · ı· ır 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Zabı- \alımız B. Fu. ad Tuks. al dun. San - İngiliz bombardıman tayvar.alerı· El- UZVe ln mumessı l ı·stemı·yor Tokyo, 22 (A.A.) - Harbiye ntıı, 

d ek b t k d " " general TtıJ·u, paı·Jamentod"' be'-'"nııt taca ~Opheli görülen 9 ecnebi, bu - atlar okuluna gı er ır saa a ar basanda askeri hedefleri bombardıman p f · t tt• · .. "" 
gün yakalanarak adliyeye verilmiş- knl.mış ve b~~n dershaneler!e atelye- etmişlerdir. İnfilak ve yangın bomba- opo U zıyare e l. Vaşington, 22 (A.A.) - Amerika bulunarak: 
tir. Bunlardan dörtlü, pasaportları lerı gezerek oğretmenlerden ızahat ::ıl- )arı atılmıştır. Askeri hedeflere tam Sofya, 22 (A.A.) - Bulgar kabi- reisicumhuru Ruzvelt, Amerikan harp - Önümüzde parlak ümid ısığı ,·s.! 

ht ld - d t k'f 1 t t · · " ·· t tk'k h gem!lerinin İngiliz gemi kafilelerine dıı·. Bu ı ."ı, Çı'n anlaşmazlıg-ıns .l,, t11 sa c o ugun un ev ı o unmuş ur. mış7 ır: . .. .. _ .. . . , ısabetler kaydedilmiş, bazı binalarda nesı, geçen cuma gunu e ı e aş- '{ • • 11
" 

Bunlar, memleketlerinin Almanlarca \alımız okulda gordugu ıntızam \e yangınlar çıkarılmıştır. Dekovil hattı J:ıdığı meselelerin müzakereşine de - refakatlerine muhalif olduğunu, hiz- \•affak olmnmı:.dn belirmektedir. 
işgal edildiği ve kaçmak için sahte mükemmeliyetten dolayı memnun kal- yanına düşen bombalar netie(!sinde vam etmek üzere bugün ikinci def:.ı mette bulunan Amerikan harp gemi· Demi<ıtir. 
~asaport tedarik e~ek !11ecb1;1ı iye- mışlardır. şiddetli bir infilak olmuştur. olarak. to~lanr~·uştı~: .!3u toplaııtıdn )erin.in İn~ilter~j~~ ~atıll?asını hatırı- Harbfy.e nazırı, Şan - Kar - şek 
tınd~- ka~d~k.la.rını soylemışlerdır. B .. k t a ·yet ~ayya~elerimiz düşmanın şiddetli başv2 kı1 Fılof ıle butun nazırlar ha- 11~ h~le getırmeclıgını y.enı<leıı beyan d - ~62 fırka, yani jki milyon askere 

D~~er ıkı~ının, Çekyalı Alman ya- u reş e v ZI dafı ate.şıne ve avcı tayyareleriyle mü- zır bulunmuşlardır. ' . mıştır. 200 tayyareye malik olduğunu, yııl: 
hudısı oldugu anlaşılmaktadır. Bun- • dahalesıne rağmen salimen üslerini! Sofya. 22 (A.A.) - Ruzve •tın hu- F AJ bir istikbalde _ulh akdinin beklcneııı 
!ardan birisinin üzerinde sahte bir Antonesko bır beyan- dönmüşlerdir. susi mümessili Albay Donuon btı .~a- ransız - man yeceğini :-;öylemiştir. 
1ngiliz lirası da bulunmuştur. tt • Kahire, 22 (A.A.) - Orta şark İn- bah Bulgar haı iciy_e n.az_ırı Popuf ta- lktısad"ı mu··zakerelerı· x---

Alman taggareıeri ~ 
name neşre '· giliz hava kuvvetleri umumi kararga- rafından kabul e<lılmıştır. Londrada 

Bükreş, 22 (A.A.) - D. N. B: hının tebliği: Vişi, 22 (A.A.) - Hava:-;: 

Dün de lngiltereye ta
arruz ettiler. 

Propaganda nezareti matbuat ser- .Bombardıman ve avcı tayyareleri- Fransa_ Siyam Fransız - Alman jktısadi miizuker.e-
visi ~u beyanatta bulunmuştur: mız ordunun himaye.si için pazartesi Jerine iştirak eden Fransız h~v'eti Vi-

- Alman binbaşısı Vuringe yapı- gecesi Tobruğa taarruz etmişlerdir. barışıyorlar mı? şiye dönmüş ve hey'et reisi PÖti Pari-
lan suikasdı takbih eden lejyoner teş- Avcı1arımızın faaliyeti sırasında düş- H . 

22 
(AA ) R "' ·t . ziyen gaz.ete:-:ine şu beyanatta bulun-

kilatı, kendi mensuplarından birini mania temas t€min edilememiştir. anuı, . : . · .. - 0~ er· . muştur: 
Londra, 22 (A.A.) - Düşman dün kaybetmiş kadar teessür duymuştur. Bombardıman tayyarelerimiz Ma- Fransız H:~dıçınısı kum~ndanı amı- - Alman sanayii, Almanvanın ih 

gündüz !ngilt€renin şark bölgesi üze- Sözcü, valilerin yerine subayların s~vvada elektrik suntıralı ve bir fab- ~~l Rogon~~r'1I1:~~~nı i~~ıya~ 20 sfn- tiyacını karşılamağa yetmiy~r. Frnn
rinde .b~yük .bir faaliyet göstermişse getirilmesinin muvakkat tedbirler o!- rıkaya ~arru~ etmişlerdir. a~un ~rı 1 ıg, ıyarı:- ~n ge :? sız işçisi de kafi derecede çalışmıyor. 
de, mühı!ll hır hücum yapılmamışt.ır. duğuııu, bazı yerlerde bu sebeple suı- . Ccn.ubı Afrı.ka v.e R~dezya ha.va kuv ~a :>erle:ı~. ;e ~a~;~fd.rı;ıd~ os.u ~eş~~- Fransız sanayii, kendi ihtiyaçlannı te . 
Londra cıvarında ve şark kontluklarıy- tefehhümler hüküm sürdüğünü, Bük- ~etlerı Hal>eşıstandakı muhtelıf he- ) a!ının' ıya_:n a ın 1?:nı ~:asıı~ a minden sonra faztu~ını Alman veva 
le Londraya civar kontlukların bazı reşte tam sükun hükümferma olduğu- defl7re tanrruz etmişlerdir. do_?'.r~da~ ~hogrutya ~~~~:.a Uge ın:bkıle- Alman işgalindeki piyasalara gönde~.e. 
noktalarına bombalar düşmüştür. Ba- nu söylemiştir. . Lıbya ve şarki Afrikada harekata cegını ~e ??! e me .e -ır. mum_ı a- bilir. Ancak fabrikalarımızı beslemek 
z~ evler ~asara uğram.ıştır. Çok az za- Bükreş, 22 (A.A.) D. N. B: ı~tirak -~de~ büt~.n t~!·yare!erimiz a- n~at, !h~ıla~ın. duracagı ın_erkezınde-- i~in~ Almanyadan iptidai madde gelme. 
yınt oldugu haber verJlmektedir. Başvekil Antonesko, halen hüküm lımen uslerme donmuşlerdır. ?lf"· E:s~sen ı_kı .taraf arasında harp sı lazımdır. Her iki taraf, bu hu,;usUı 

süren gerginlik dolayısiyle bir beyan- Londra, 22 (A.A.) - Hava nezu- ılan edılmemıştır. tekrar görüşülme.-;i lüzumunu teslim 

In2ilterede 
Malzeme ve gemi inşaatı 

arbyor. 
Lonclra, 22 (A.A.) - İş nazırı dün 

akşam avam kamarasında müdafaa 
programına dair bir nutuk iradet -
miştir. Mumaileyh, harbin başlangı -
cından bugüne kadar malzeme, tay
yare imalatı gemi inşaatı ve amele 
vaziyetinin bilançosunu :raparak, 
bu sahadaki faaliyetin günden güne 
inkişaf etmekte olduğunu söylemiş
tir. 

name neşretmiş; memleketin idaresi retinin .. tebliğ.i: .. . . . * etmişlerdir. Alman sanayicileri şubat-
gibi ağır bir yükü, memleketi harabi- Bugun Brıtunya uzerınde ıkı düş- ta yerlerine gidecekler, Fransız sann-
den vikaye ve şerefini kurtarmak man ~.ayyaresi d~~üriilmüşt~r. Alman- Amerika donanması yicileri de planı hazırlıyacaklardır. 
maksadiyle üzerine aldığını bildirmiş, !ar dun gece Brıtanya üzerınde faali- Vaşington, 22 (A.A.) _Mebusun x·---
vatana hizmet için lejyoner rejimin yette bulunmamışlardır. Britanya ha- meclisi, donanmanın hav.'.!. hücumla- laponyada 
bundan böyle de bütün gayretini sar- va kuvvetleri de Almanya veya işa-al rına karşı teçhizi için 30Q milyon do- J ı 
fedeceğini söylemiştir. al.tındaki araziye taarruz etmemişte~- !arlık tahsisatı 130 reyle ve mevcu- -Bqtarafı 1 nci Sa.hifede-

Antonesko, bazı muannid unsurlar- dır. . _ dun ittifakiyle kabul etmiştir. kında uzun izahat vermiş v~ japon-
dan bahsederek demiştir ki: K~hıre, 22.JA.A.) - Umumı ka- x yanın, bütün dünya milletlerine lii-

- cSükun, 24 saatte yeniden tesis rargahın teblıgı: zım olan hayat sahasını kurmağa 
olunmalıdır. Kodreatonun mektebin- Sudanda Kassala mıntakasında ri- Diktatörler çalıştığını, üçlü paktın bundan baş-
de yetişenler, onun yolunu takip etme ca~ eden ~üş~an .takip edilmektedir.. -Ba,tarafı 1 nci Sahüede- ~a gnyesi. olmadığ.ını. ileri sürerek , 
lidirler. Çünkü ben eminim ki Kordea- Duşman şımdı Erıtre hududunun şar- uç muha d l t kt d h 
to da sag- olsavdı benim sizde~ istedik- kına doğru 65 kilometre çekilmiştir. mühim kuvvetler sevketmiştir. rıp e: e ın, ı ısa ve arp 

" H be · t d Alman kuvvetlednin italyada bu:- sahalan.nda. daıı_n~ b~r~ber. harekete 
!erimden başka bir şey istemiyecekti.> a şıs .a~ ~ Metennede düş~an Je .. karar verdıklerını bıldırmış Ye de_ 

Bükreş, 22 (A.A.) _ Stefani bildi- vamlı tazyıkımızle çekilmektedır. lunuşu, duşmanlarına karşı koymak miştir ki: 
riyor: . Kahire, 22 (A.A.) - Orta şark !n- ıçın ltalyanın zopra.kla.rında yardıma - Bu üç devle'tle diğer devletler Dahili neşriyat Lejyonerlerin organı olan gazeteler, giliz hava kuvvetleri umumi kararga- muh~ç olmadıgıı:ı;ı .!ddıa ed~n İtalya- arasındaki ihtilafa iştirak edecek 
Rumen işçi t€şkilatı reislerine hitaoon hının resmi tebliği: da bır~z t~haf ~orulmekted~r. Bu ~- deY~et, karşısında Almanya, İtalya 

Yapacak iki radyo yazılar neşir ve mezkl1r işçileri sukOn 20/ 21 kanunusani gecesi hava kuv- b~pledır kı, faşıst gazetelerı Ak~enı- ve Japonyayı görecektir. Bu taah _ 
ve ittihada davet etmektedirler. vetlerimiz Tobruk'a hücum etmişler- zın başlıca h~rp mıntaka~ı ol.dugunu hüd yerine getirilecektir. 

istasyonu kuracağız Sofya, 22 (A.A. - Bilkreşte hüküm dir. yazmakta, muş~rek t.e~bırlerın alın- Çinde Nankin hükumetini meşru 
Ankara, 22 (Telefonla) _ l\lem- süren asabiyetin başlıca sebeplerinden 19/ 20 kanunusanide Sicilyada Ka- masım haklı gostermege çalışmakta- Çin hükumeti olarak t:ınıvoruz Ru-

leketimizin iki yerinde iki radyo is- birinin, dahiliye nazırı ile Bükreş vili- taya hava meydanına hücumlar Yapıl- dırlar. rada vefanın hakim olacağı hi~ sa-
tasyonu kurulacaktır. Bu radyo is_ yet idaresinqe çalışan bazı mesai ar- mıştır. o-- hn yaratılacaktır. japonya, Şan-Kar-
tasyonları, sırf dahili neşriyat yapa- kadaşlarının vazifelerinden uzaklaştı- 19 ve 20 kanunusanide gece ve gün- Yunanistanda Şeke makul yola dönmek için zaman 
caktır. rılması teşkil etmiştir. Bunların hep- düz Avlonyaya şimdiye kadar misli . . ve fırsatlar vermiştir. Fakat Şan-

1stasyonların kurulacağı yerler si, lejyonerler teşkilatına mensup görülmemiş derecede şiddetli hücum- -Baıtarafı 1 ncı Sahifed.-- Kay-Şek, mukavemet karan v·e rmiş-
hakkında matbuat umum müdürlüğü kimselerdir ve vazifelerinden c~bren lar yapılmJŞ, hedefler bombalanmış,- vukubulan hücumda hasar ve zayiat tir. Ve tatbik etmektedir. Bu muka-

Çek enstitüsü açıldı 
Londra, 22 (A.A.) - Londrıı 

Çek enstitüsünün açılması münaself 
tiyle İngiltere kralı S. ~1. Jorj. Ç 
reisicumhuru Beneş~ gönderdiği ı11 
~ajda ezcümle şöyle demektedir: 

«Bu enstitü, mill~tlerimizin kııl!J 
riyle meftun bulundukları fikir, :ıd 
.et ve hürriyet yolunria mesud lıir b~ 
teşkil ede(!{!ktir.:» 

En:::titünün açılma töreninde hsı1 

bulunan hariciye nazırı İden bir nutıı 
. raıl etmiş ve ezcümle demiştir ki: 

- « Çekler, bugün İngiltere, po!~~ 
ya ve diğer müttefiklerin kuvvetıerl) 
le yanrana, esarete inkiyad etmc)'eı. 
insanların azmiyle çarpışıyorlar. ~~ 
len Çekyada Bitlerin gestapo reJı~. 
altında yaşıyan Çeklerin asıl hareıce~· 
!eri bana heyecan ve cesaret verme 
tedir. Öniimüzdeki aylarda kuvvetlt" 
rinize ve cesaretlerinize ihtiyacııt\ 
ıırtacaktır. Bu aylar zarfında hilr rtı 1 

ietlerin yardımına da ihtiyacımız ol~ 
caktır. Fakat zafere itimadımız .,.ıı, 
dır. Muznffer olacağımızı biliyortıll· 

---x.---
lngiliz erkanı ne 

fikirde? 
-Baa tarafı 1 nci aabifed• ~ 

man kuvvetleri Almanların iddia e 
tikleri kadar kuvvetli olsaydı, lıı~· 
liz hey'eti seferiye~ini mahvedebil!~ 
!erdi. Eğer Almanlar havalara hal<1 

i•eler, buhran her an çıkabilir. fs. · 
kat Almanlar böyle bir iktidara Jtl' 
lik olduklarını isbat edememişler· 
dir.:ı> 

~~~-'k~---

A s k eri vaziyet 
tahkikat yapmaktadır. uzaklaştırılmışlardır. Bu arbedede tır. . olmamıştır. . vemetin başlıca amili, Amerika ve tn-

Mu
•• ıtecı• tank ve mitralyöz kullanılmıştır. Her Elbasan ve Berat ile Birindızi is- İtalyanların Hım.aradan kaça~~en gilterenin yardımlarıdır. japonyanın -:.B•ı tarafı 1 nci sahifede l 

iki taraftan ölenlerin ve yaralanan la- tasyonu da bombardımana tabi tutul- bera~erlerınde rehıne olarak gotür- toprak bütiinlilğü ihlal edilemez ' merkezı olan Tobruk, ~renika e)9 r 

rın çok olduğu tahmin ediliyor. muştur. dükl~ri şehir eşrafından ~ir .. Y.~na~- ' Adalet ve müsavat hükümlerine da~ l tinin en mühim yollarının üzeriıı~ 

Yurddaşlar Alam kamarasında ~?dra, ~~- (A.A.) - Bahriye neza- lı, hır kuyuda kurşunla oldurulmuş ~·anan bir idare kurmak istiyoruz. deniz ve hava üslerine malik, Trablıl~ 
retının teblıgı: olaı ak bulunmuştur. Japonya, iç Moğolist.anın muhtelif Mısır sahilinden geçen gemilerin tect 

Ankara 22 (Telefonla) _ Muhte- ç·· . .Mankspinis ve Rerunda balıkçı ge- Londra, 22 (A.A. )- Eski leva - yerlerine de malik olacaktır. Burada mü noktası olan bir yerdir. 
l'f j d 

1 
k t' . ·ır orçıl beyanatta bulundu mıleri batmıştır. Mankspinisde nüfus- zım nazırı, mebus Bocyen 1nsburgda hiç kimseye toprak ve imtiyaz vere Tobruk, 1911 senesinin bir teşrill 

\ ~amfn a~6~_ m.emd~ e ım~~ k 1 ıcn Londra 22 (AA ) t ·ıte b ça zayiat yoktur. Rerunda müretteba- söylediği bir nutukta demiştir ki: meyiz. Diğer devletler yerine Çinli: evvel gününde, amiral Obrinin kum9D 
et mdaşış 0

1 
~n ka<>bY ul r d~lşın . u,~ , .

1
v
1 
a- ·ekT ç·· ' .1 y · Ü d-::- ngı re daş- tından ölenlerin yakın akrabaları ha- - Askeri tarih, Yunanistanın öz !ere imtiyazlar vermek istiyoruz dasında iki saffı harp gemisi ve iki de=' 

an . ıgına u e ı mesı e.<! ıır v ı ı orçı :. 1 ı _g n ur c~reya~ e .en berdar edilmiştir. topraklarını müdafaa ve Arnavudlu- Harici s· .. · troyerin hücumuna uğramıştır. ?d~ 
Hey'etınce kararlaştırılmıştır. harp sanayıı muzakerelerı netıcesın- ğun kurtului hareketini şerefle kay- Hindiç·n ~~ nazıHrı, il ıydam, . Fı .ansız kur amiral şehrin teslimini isterıı .. 
B. h t t• · L d de parlamentoda beyanatta bulunmuş, Al " t bl' .._ • d . . . ., . 1 ısı, ve o an a Hındı tanı }it' ır ey e ımız On ra- hükO f 'd ta dak' d -· 'kl"k man resmı e ıgı: edecektır. ngıltere, düşman Yuna- ııe Japonya münasebetlerinden hah kumandan red cevabı verince şe 

me m 1 are rzın ı egışı 1 - nistana karşı taarruza g çt'kten son seder k b ı · · · · - bombardımann bnşlamış ve ancak er 
Ya gidecek. !erden bahsetmiş ve harp biday.etin- B.:~lin, 22 (A.A.) - Alman resmi ra onun imdadına koşmue laı rdır. - zamıne b' u yer erı, d~enı ıktı.sadı ~i- . r 

. de kurulmuş olan harp malzemesı ve t:Eblıgı: I ş . ırer. pa;çası. ıye tavsıf etmış, tesi günü burasını işgal etmiştir. şııı~ 
İstanbul, 22 (Telefonla) - İngılte- mühimmat fabrikalarının şimdi isle- İngilt€re ve Atlant'k .. . d keşif r·ı ... o~dra, 22 <,A.A.) .. - Askerı mah- Hollanda hındıstanıyle japonya ara- di ayni limanda, 9 bin tonluk bir it~ 
d l k l · · Lo d '" 1 uzerın e ı lerın knnaatıne gore İtalyanlar sında müzak ı · d .• · \·an kruvazörü yanmakta ve binler"· Te en a ınaca ma zeme ıçın !1 ra- meğe başladığını söylemiş ve sözlerine uçuşları yapılmıştır Londra ve cenu- · a· ' · ' ere erın evam ettıgıni t 

ya demi~yolu ~üte?assısl~rından mü- şu suretle devam etmiştir: bı şarki mıntakalar~nda mühim aske- ~m .. ;~·e ka~ar Arnavudluk c~phe~ı~- ?u:ad31n japonya i.çin pe~_r?l ve diğe; talyan e.o.;ir olarak bulunmaktadır. 
rekkep bır hey et gıdecektır. - Fazla nikbin olmak ist€mem. Me- ri hedefler ve bir hava meydanı bom- li~ o u ye Yara)~ olar~k 150 hın kışı : •P!ıd_aı maddeler. ıstendıgıni bildir - 88= --

K 
• 1• • den· a·· • b .. •"k b' t hl'k d ' . bardım d'l . t' zayıat vermışlerdır. talya resmı mıştır. Fransız Hındiçinisi ile de mü- Düşünceler.· 

lrtaslye O isi ı unya uyu ır e ı e euesı • an e 1 mış ır. makamları 2081 ölü ve 6515 yaralı zaker l Jd • 
geçiriyor. Büyük milletimizin ı:imdi T~yyarelerimiz, lrlandanın garbın- olduğunu habe ermektedirler Hal Mats e ~r ya~)~ ıgından bahs.ed~ıı 

Ankara. 22 (Telefonla) - )lali- faaliye te başladığını ve bu çalışma ela bı: düşman şilebine tam isabet kay- J:ı.uki Yunanlıı~/ şimdiye kadnı: ~inisio~ra~~ın~ıy:!Il.~t·ı~~an~ız Hındı - - Baştarafı 2 nci sahifede -
yeye bağlı olmak iizere bir kırtasiye ku~retiı~in .~~s~ır~.lmaz bir gayret. dev: rtetmışler, mürettebat ge~i.yi. terk€ 16000 esir al~ıslardır. 1000 kadar lak~ ·rt kala~ı ~ 1 

: a a Jap.on~·an.ııı yanan mihverin ucu (ltalya) m•ı· 
ofisi kurulacaktır. Bundan resmi resme gırdıgmı soylemezsem, vazıfemı mecbur ka!mıştır. Bu gemının ımdadı- <la kaçak İtalya; askeri Yunan kuv- maa~ıaf'h bu ·(a~~f .. nı t bıldırmd ış. lüp olur veya kendi rızaaiylrı tıı 
d · 1 ·b· · d 1 ·a yapmamış olurum. na gelen bır motörbot da batırılmı"tır. . tl . ' 'f , . . . .' 1 1 u ume arasın a - • ·ı · k • bİI aıre er gı ı sermayesı ev ete aı At' . f lak ti . • . t 'k n· Alma t . k b 

1 
"' ~e erı tarafından muhtelı yerler - Kı ıhtılafın sulh yoliyle h·ılliııi ja ~· tcrenın ucagına atılırsa, har 

diğer müesseseler de kırtasiyelerini bald ının a·e ~ erı~f ragmen ıs 1 • ılngil'z ~- ant~es/·ı 
1
ay. 0 mkuştur. den tapl::ınmıştır. İtalyanlardan 20 ponynnın arzu ettiğini sö~lemiştir - düğümlerinden birinin çözüldiii' 

bu ofisten temin edeceklerdir. Ç: n .~n ~şe~ız yo ur. İ 'ite . I ::ı~ lıc~e a 1 e erıne arşı ~~- bin a8kerin de hasta olduğu anlaşıl- Avu~turalya ile dostane. işbirJ·i· i görülecektir. Libya çöllerinde k"~ 

K h ıd• h b~rç;6 un an so~r; ngı d'!~nın rı ahn ' !11 dar a c~mban 1415,200 to~ı : mıştır. Bütün bu rakamlar toplandı- Yapmak arzusunda ol:ın japonvan;oı fırtınaları He beraber, top, tüftl" a Ve ge J ~rt ın GO ~_ncı tf'1!.1a a .~rl ve~ ıgı zda- /!1 ~~mınk e .7eb~ı<l ahtırı mışt:r. ,. ynı ğı. takdirde İtalyan zayiatının İran, Arjantin V:!. Brezilya' ile ;~·im~· bomba tarrakalarının sustuğu güıı• 
yı~ t'~1 k. ın ° t ugunu soy emış ve e- tı 0 ır ço şı.e ı e asara ugratmış· 45596 ya baliğ olduğu anlaşılır Bi - nnsebetler idame ettig- inı· .,

0
.:;1e u- Roma balkonlarının kapıları da ,.r 

ı ta b 1 22 (T 1 f 1 ) G.. .. mı~ ır · ı · ır t · ·' J ven k ı ·,to s n u , e e on a - umı·u- :. · · naenaleyh talyan makamları tara - haricive nazırı Sovvetler ve · · h açı maz olacaktır. O takdirde ı 
ğe gelmiş olan 800 çuval kahve bugün be- Bu r:.~a~ hk ~ı olmakla hbe:a- ltalyan resmi te blig"" İ fından verilen rakamlar yalnndır. arasındaki mü'nasebata nad~~c;~ya mihverin zafer ümidine, kargalarıl' 
çıkarılıyor .. 400 çuvalı fstanbula, 100 r ge~~. ~Y arp ga.rp c~p esın- İtalyanların Arnavudlukdaki umumi etmis ve şunları söylemi t'· . .ım tebe.Hümü ba,Iıyacaktır .. Almanf" 
çuvalı Ankaraya ve mütebakisi vilfı- dde verdkıgdımhız tek h1a1r~tekı znyı1atımız- ltalva<la bir mahnl 22 (AA \ zayiatının 50,000 olduğu muhakkak- - İki hükumet arasın şdaı.k.. .. darbeyi İtalya gibi henüz tam kaf' 

ti tk · a·ı kt' anço aaazocuguunutumama-1 • 'k ' • .. , ·t lı .. •· ımuna- · d·~··· b l k ı ye ere a sım e ı ece ır. lıdır. tal~·:ı.n umumı arargahının rcsmı ır. . . . ;ıe. G~ler, eskısıne nisbetle ıslah edil- •na yıme ıgı ~çın, '! o ~§ ve . a~ 
ltalyan çocuklarının tngTz b kT kt' 1 't 1 teblıgı: Atına, 22 (A.A.) - Atına aJımsı mıştır. Aradaki ~uitefehhümleri iz al yışların asker1 ve sıyaaı tesırleriıf 

• • . . ~-'· aşv;. 1 1 ı,d~:~ h~ ıda )~ıya Yunan cephesinde ıı inci ordu mın- bildiriyor: ve mümkünse takviye için ·ız;·m~ daha İyi kavramakta ve timdi hah'' 
tahlıyesı ~!J~n ucum .e kı fae. ıgı h t ;nt a en- takasında mevzii harekat cer~yun et- Dün ak~am ne~redilen 87 numaralı gayretler sarf ettik. Üçlü pak~ ' . 

1 
ya doğru akmağa çahtmaktadır. .1 

Londra 22 (AA) Avam kr.ma .~ l er~ maruz ati ı~nı a ı~ a.n;~ş ve miştir. Müteaddid hava teşekkülleri- tebliğ: çıkça göst eriyor ki Sovyetl~r ~le\~ı - Biz, şimdilik bu cephenin yeni b• 
rasında Ha""'"İS~n· Eritre M:ısı~ v; soz erıBne şu sure e bü~tv.~mbe mt ışkı;d:l miz düşmanın askeri tesisatını geçid- cMuvaffakıyetle neticelenen mev- hine değildir. ' • • - faaliyete sahne olacağına kanaat ~ 

~ ' ' . - en o zaman un u en ı e- l . k.. ··1 . d f" t , . . . z·· h k"'t l t Har·c· İ d. Akd . d k. ı . b tv Somalideki çocukların tahliyesi için ri sükutla karşılamıştım. Çünkü Si- erı, opru erı, a .ı o~ mevzılerını •ı are a o muş ur.» . '. ı •.Ye nazırı, ngiltere ve Ame- ı yo~z. .. enı~ e ra. ·~ erın .• '\ 
İtalyanlarla birlik"A hdbı'r alınıp nim- a· B 'd L'b. d d- bombardıman etmışlerdır. rıka ıle Japonya :uasındaki mün""e avcılıgı henuz bıtmemıştır .. Dılak• 

~ ·l.Ç • ı - arranı e ve ı Ja a uşmana B k h . . . • ·k s ta k · 1 b 1 ı b tı d ı. ..., - • b ı ·b· ·· ·· k d' matlığı hakkında sorulan bir suale ha- indirilecek darbenin hazırlandığını bi- aş ·a ava teşekküllerımız Seh~nı , · ı :ırruza geçere ışga e aş amış ar- c er e~ uahsederek harici ticaret- yenı c'.;~ amış gı ı gorunme te ır. 
riciye müsteşarı Batler şu cevabı ,·er- liyordum. Libyadan başka Eritrede, Valas •. Pereveze ve Korfu~a .askerı he- dır. Burada çok kanlı muharebeler ce- te Amerrka ve t.~gilterenin, japonya- HAN RAHMi GÖKÇE 
miştir: Habeşistan da da semereli neticeler ve- deflerı bo_m.ba~d~man etmıştır. reyan etmektedir. Dün gündüz Tobruk ya k~rşı en katı tahdidata kararlar A N A D Q L lJ 

_ Bugün cereyan etmekte olan ha- recek hadiseler geçmektedir. Bu sözle- 20~21 ıkıncıkanun~a ~iman ta~:ya- müstahkem mevkiinin şark mıntaka- ver~ış o1.dukl.a~ını ve bu kararları 
cliselerin durdurulmasına imkan :llma- ri size söylediğim anda, Tobrukun düş- r~lerı Malta ada.'lı uzerınde .faalıre.t sında bir mevzie düşman nüfuz etme- ta~bık ettıklerıııı. ingiliz dominyon ve -•••••••••••~ 
dığını siz de takdir edersiniz. Filvaki, müş olması kuvvetle muhtemeldir. go~tererek hava meydanları. ıle s!lhıl ğe muv:ffak olmuştu_r. t ·· .. ınü. temlekelerirıın, japon 'ticaretine 
bu hususta hiç bir tedbir alınmış d~- p k . 1 . ..,. f• l . tesısatını bombardımana tabı tutmuş- Şarkı İtalyan Afrıkasında .!Ilo.orlu engel ?ldu~larını, japon:ranın bu ti-
ğildir. Maamafih, bu çocukların tahli- amu ıp ıgt tat erı tur.. . .. .. v~sıtalarl~. ~~arruza geçen duşmanın caret _ışlerınde müşkül vaziyetlerde 
yesi için italya hükumeti veya mahalli Ankara, 22 (A.A.) _ İktısad Ve- Y~;mı .gun~~r mahsur b~lu!lan .. Tolı- hucumu butun cephelerde muayyen kaldıgını söylemiş, ı:ıvveJa harici 
İtalyan kumandanları tarafından bir kaletinden tebliğ edilmiştir: ruk uz.erme dun sabah.yenı hır hucum noktalarda dur<lu:ut!lluş.!ur. • ... tazyıklara mukavemete çalışan .in _ 
teklif yapılması lazımdır. Endüstriyel mamulatın maliyet ·;e ba~lamıştır. Gece gemıler~en topçu ~- .. Hava kuvvetlerımız duşman mo.oı - pony~nın .8..~n:a da yeni nizamı kur

lngiliz - Sovyet 
miinasebatı 

toptan satış fiatlerinin tesbit ve t~~ı başlamış ve sabahleyın şafak so- h~ kollarını bomb~r~ıman ed~rek ~are- mak ıstedıg~nı, .Amerikanın müdafaa 
kontrolü hakkındaki 3003 sayılı ka- kun~e~e kn.~lar .. bombardıman dev.am kaU: faal s~ır~~te ıştırak etmışlerclı~.. hatınııı ;Adrıy~tik ve :\tanş denizlerin_ 
nunun 1 inci maddesinin verdiği sala- etmıştır. Gund~z ta.n·a~e. ak.ın~arıyle I-...~ed~ hır usse taarruz eden ta) Ya- d ~~ ~e. Ç~~-Polı_nezya arasında göst eril 
hiyete istinaden, Adana ve Mersin bombardıman şıddetl.e~dı~ılmıştır. t~ç re~erımız b~rasını bomhardıma~ et- dıgını :-?yl e mış ve demiştir ki: 

Londra, 21 (A.A.) _ Avam kama- fabrikaları mamulatı fiatiııe nazaran Avusturaly::ı fırkası, ıkı agır fırka, bır mış!er ve hır petrol vapuruna ıs:ıbet . Böyle bir hattı hareket i ttihazı 
rasında İngiltere - Sovyet Rusya ara- İstanbul fabrikaları mamulatı olan pa- zırhlı fırkası ve bir asi Fransız fırka- kaydolunmuştur. cıhan ~ulhü i~jn ola ~ 

· Sahilti Ye Baamuharriri 
HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM 

Umumt Neşriyat Mtıdtlrjl 
HAMDt NÜZHET fJANlJAB 

Ah 6 A:rhtı 800 one: vııht• uoo 1ır. 
Yabancı memleketlere 27 lir• 

sındaki münn ebatın ıslahı için ted- muk ipliğinin beher paketi için 24-9- maz • . buı~u . teessufle kar-
birler alınıp alınmadığı hakkında aza- 940 azami 20 kuruş olarak tesbit ve sı·nemanın Sekı·zı·ncı· Harı·kası şılaıız. Bır mılletın başında bulunan- lduehanes ikinci Beyler aoka~ 
dan Adun tarafından sorulan suale ha- ilan edilen mıntaka fiat farkı, 23-1- !arın mesuliy~ti idrak etmeleri Hi. -
riciye müsteşarı şu cevabı vermiştir: 941 tarihinden itibaren mer'i olmak HI• NT RUYASI ıımdır. Amerıka harbe girdiği tak -

- Geçen sene 15 haziran ve 21 teş- üzere azami 27 buçuk kuruş olarak tes- rlird e japonya <la harbe girmeğe 
rinievvel tarihlerinde İngiliz hükume- bit edilmiştir. •lecbur olacaktır. Bu takdirde veni 
ti, bir İngiliz - Sovyet anlaşmasının bir dünya harbi çıkmış olacaktır. 

Gündelik Takvim 
1359 Zilhicce 24 

nkd: :çin tekliflerde bulunmuştur. Da- Halk evinde .. s .. .. Bugünkü harp, süı atle bitirilmelidir. 
ha geniş siyasi bir anlaşma için 22 teş.. TURKÇE QZLU japonyanın, her dünya buhranmdan !. O 
rinievvel tarihinde ele teklifler yapıl- Üstad Muhlis Sebaheddinin bu ge- daha kuvvetli çıktığı ma!Umdur. Bu ~4 
rnıştır. Sovyetler hükfimeti, hu muht~- ce Halkevindc fstanbuldan beraber TYRQNE PQVER - MYRNA LQY defa da bunu temine çalı~ıyoruz . İm- Sabah 7. 19 Ak,am: 17· 

1

9 

EVKAT 
S. D. 

lif teklifleri neticesiz bırakmıştır. Şim- getirdiği güzide san'atkarlarla bir - paratorluğun muhtelif hatları, mü- Ôğle :12, 26 Yat11: 18,4 
diki halde artık teşebbüs, Sovyetlere likte Efenin Aşkı piyesini temsil ede- GEQRGE BRENT dafaa kuvv~tıeri, onu daima muzaf- lldacli • ı4 59 lımak : s.:J5 
aittir.• cektir. Tavsiye ederiz. fer edecektır. Jı-...ı..-...·_._ _____ .__. __ 


