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Dans yerleri talebeye yasaktır 

Ankara, 23 (Telefonla) - Dana yerlerinin, bi

liimuın talebeye yasak edildiği, bugün Maarif Ve· 

kaletinden mektep idarelerine bildirilmi'ttir . 
Talebe, hayır cemiyetlerinin verecekler i danalı 

toplantılara daM gidemiyeceklerdir. 30 ncu yıl Neşredilmiyen yazılar geri verilmez 

1 Nn. 8420 Günü geçm iş nüshalar 25 kuruştur. Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
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]Askeri Vaziyet jl -ltalyan zayiatı 13 fır-
kaya çıktı. 

ln2ilizler Derne
ye vardılar. 
Şimdi tutulacak iki 

gol vardır. 
DUn Sidneyden verilen bir haberde 

Tobrukun düştilğil bildirilmişti. Bugün 
de resmi tebliğlerle hu haber teyid ed!l
mi~tir. Tobrukta esir düşen insan ve l 

Geçenlerde Bardiyada esir alınan 3 İtalyan generali Mısıra 
malzeme miktarının Bardiyadan ziya- Romanyada 
de olacağına dair tahminler varsa da 
bunlar, son tesbitlerden sonra belli o- -----------~ 

getirilCı"kleri sırada. 

Tobrukta 

14 bin esir daha 
allndı. 

Aralarında 4 general, 
1 amiral var. 

itaıuanıardan 2000 ga. 
raı ı var. inailızıerin za. 

uiatı 500 kişidir 1 

Eritre ve Kenyada da 
ilerleyiş devamdadır. 
Kahire 23 (A.A.) ·- Jngiliz Orta 

Şark kuv.:i!tleri umumi karargahının 
dUn akşamki tebliği : 

Dün öğl eden .sonra A vusluralya 
kıta.sarı, Tobruğn girmişlerdir. Garp 
kısmındaki İtalyan müdafaa kuvvet
lerinin temiz lenmesine devam edil
ıncktedir. Sair istihkamlnr da elimi
ze geçmiştir. 

Kahire, 23 {A.A.) Buraya ge-

Çör çil Tobruk 

Kabi~e vaziye- ltalyanlardan na-
tini anlattı. sll ahndı? 

lacaktır. Harekatın başladığı 1,5 ay 
zarfında esir edilen italyan kuvvetleri 
13 tümene baliğ olmaktadır. Bugünkü 
günde Grazyaninin elinde Tunusta bu
lunun 1 tümen hariç -0lmak üzere 1-1,5 
tümen kadar kuvvet kalmıştır. Bu kuv 
vetlerin bir mukavemet göstermelerin
den ziyade Sirennyka eyaletini terkle 
gaı·bi Libynya gitmeleri muhtemeldir. 

Muharebeler 
devam ediyor. 
Garnizonlar ve şehir 

ler a &ilere iltihak 
etmeğe başladı. lngilterenin şimdi dört 

milyon askeıi vardır. 

iş sahasında kadınlar
dan da istifade 

edilecek . 
Londı a, 23 (A.A.) - Avam ka

marasında muhtelif meseleler hak
kında izahatta bulunan Başvekil 
Çörçil, harp kabinesinden bahisle 
demiııtir ki: 

- Harp kabinesinin umumi siya
seti, icra uzuvları tarafından doğru 
olarak tatbik edileceğini temin ey
lemek mesuliyetini üzerime alıyo
rum. Harp zamanında i~leri süratle 
tanzim etmek için bu en iyi çare
diı .> 

Başvekil, harp sonu, meselelerini 
imar işlerini tedkike memur nazırın 
vazifesini «Eğer cemiyetimizin icap 
~ttiği üzere terakki etmesi !azımsa 
bunun için zaruri olan büyük ve 
ameli tedbirleri hazırlamaktır. > 
cümle.siyle · ifade etmişti!'. Çörçil; 
silahlı kuvvetler hakkında ezcümle 

- Devamı 4 üncü aahifedc -

Donanma, hava, kara 
kuvvetleri el ele 

Harekat esnasında ıtaı. 
uan tauuareıeri hiç 

gözükmedi. 

Son bir habere göre bazı hafif İn
giliz motörlü kuvvetleri, Tobruka 170 
kilometre uzakta Derne önüne varmış-

Sağda Başvekil General Antonesko, 
solda Demir muhafızlar bir n ümayit 

eanaaında lardır. Bu şehrin de bir kaç gün zar- R d .
1 

. 
1
. d 

fında Bardiya ve Tobruk gibi, fakat on a uı a" Si arın e ın e rarsızdır. 
lardan daha kolay ve çabuk düşmesi U t Fakat asilere yardım etmek üzere 
beklenebilir. Çünkü burası, Bardiya ve Berıı·nı·n du" 'Uu ncesı· 30,000 kişinin hükumet merkezine gel-
Tobruk gibi bir mü.stahkem mevki de- y diği zannedilmektedir. Moldavya, Re-
ğjldir. sidov ve diğer bir çok garnizonların 
Şimdi İngilizler için iki şekilde ha- meçhuldür 

1 
a:>ilere iltihak ettiği söylenmektedir .. 

reket etmek rnüm1!Cündür. Demir muhafızların generel Antones-
Birincisi, sahildıeki asfalt dar yolu &lgrad, 23 (A.A.) - Jyi malumat ko leh.ine hareket eden garnizonu si-

takip ederek evvela Derneye, sonra da alan kaynaklardan gelen haberlere gö. li'ihtan tecrid ettikleri ve ~neral Ga-
Bingaziye ve Ağa.debyaya varmaları re Romanyada vaziyet müfrit demir raaliviyanın bütün garnizonu ile bir-

1 T Al YAN TOPÇUSU DA KEN ve buralarını tem.izlemektir. Ancak m~hafızlar lehine cereyan etmekte- likte asilere iltihak ederek Bükreş üze. 
• yol, sahili takip eden uzun bir yoldan dir . Memleketin dah ilinde ve Bükreş- rine yürüdüğü söylenmektedir. Dl ASKERLERiNi KiRDi. ibaret olduğundan italyanlar bazı yer- te muharebeler, dün akşam geç vak"te Rumen Trnnsilvanyasmdaki şehirle-

Londra, 23 (A.A.) _ Müstakil !erde mukavemet göstererek bazı kuv- kadar devam etmiştir. Posta ve telgraf rin hepsi amele ve köylünün yardımı-
Fransız aJ·ansı İngiliz kuvvetleriyle vetlerinin temizlenmesine engel olabi- idaresi, asilerin elindedir. Vaziyet ka- -Devamı 3 ncü Ahlfed.,_ 

lirler. 
birlikte Tobruğa giren Hür Fran.->ız İkinci hattı har~ket, Tobruktan sa- 1 1 
.kuvvetlerinin mühim jşler gördüğü- hil yolunu takiben biran evvel Binga- T na an d6 rİ n n iP> Da \\.8 lE!! S\ lE!! o 
nil ve 1taly~n müdafaasını kırdı~ını, ziye ve Ağndebyaya varabilir. Böyle- ~ lb ~ Y/' c:31~~ 
bunların mutarekeden evvel İngılte- cc Dernede v.e Baltıktaki kuvvetleri da_ _ _______ , __________________ _ 
renin hizmetine verilen müstemleke. _ Devamı 4 üncil •ah:fede _ v d h 
den olduğunu ve bu rnüstemlekenin • t • • • 
bilahare general Larmina tarafından r ' azıye ıyı ır, ma • 
Suriyeden getirilen kuvvetlerle t ak- J ı•k t ki 
viye edildiğini bildiriyor. General p J 5 0 arı sul satılmaktadır. Patruks kumandasında Mısırda bulu-
nan Hür Fransız kuvvetlerine ya- İstanbul, 23 (Telefonla) - Mem-

-Devamı 4 ncü aahifede - leketteki iplik stoklarının teıbiti 

len ha beri ere göre, Eritrede İtalyan 
ric'ati devam etmektedir. İngiliz 
kuvvetleri, düşmanı yakından kova
lamakta ve gerilerini mütemadiyen 
hırpalamaktadır. İtalyanların hu
ductdan 130 kilometre ötede bir de- Belgrnd, 23 (A. R J • 8 J him vesaik bulu-
ll'liryolu bnşı olan Agordatta muka- A.) - Ruzveltin UZVe tın a • nan çantası, hudud 

için alakadarlara emir verilmittir. 
Hükumetin, bu stoklara el koyaca
ğı söyleniyor. venıcı etmesi bekleniyor. Balkan devletle- da trende çalınmış-

Kahire 23 (A.A.) _ Orta Şark ri . nezdine bazı kan mu••messilı• tır. Donavanı ha·----
İngiliz k~vvetleri umumi karargahı- vazıfelerle gön" mil olan tren hu-; 8 ı•d 

Manisa mıntakasında da satış güzeldir. Muğl ·\ 
mıntakasında az tütün kalmıştır. 

nın tebliği: d~rdiği müme~;· dudda Sarıboğ- • en Tütün piyasasında satışlar de- tir: 
Tobruğun dün gece düştüğü bildi- sıl albay Dona- T · rada gelince çan. ı - vamdadır. Dün akşama kadar satılan Manisa. 23 (Hususi muhabirimiz-

riliyor Bir kolordu, bir fırka kuman- van, Sofyadan lİrkiyeye de ge~ecek. tanın araştırıl- ' miktar 22 milyon kiloya yaklaşmıştır. den) - Tütün piyasası üzerinde tet-
danı 2 general, ı amiral ve yüksek Bel~ra.da hareket ması için tren Tanca hakkında Henüz satılmamış tütün miktarı, se- kikler yapmakta olan ziraat bankası 
ı'iitbeli ordu deniz kurmavları bir etmıştır. Sofya- durdurulmuştur. ·1 kiz milyon kilo kadardır. Bunların da meclisi idare azasından R. Kemal Gü-
Çok subaydan başka 14000 .den fazla dan alınan haber. S of y adan B elgrada Ruzveltin mü- ı·zahat verdı· kısa zamanda tamamen satılacağı an- rer. yerli ürünler şirketi müdürü B. 
esir alınmı.Qtır. Tesbı't edı'ldı· ö-ı"ne go" - !er~ aöre, alba.v ·d k ·ı · · ı · · · !aşılmaktadır. Hüseyin Kaval alı, ziraat bankası İs-.., "' "' g z er en mÜmessz ın messı 1• y;rmı B A ·k k 1 t b 1 bes· üd' ... B l\f h d Al' re muhtelif çapta 200 e yakın top, Donavan. kral dört saatte be azı merı an umpanya arının, an u şu ı m uru . e me ı 
Jlek çok harp malzemesi ele geçmiş- Boris tarafından evrak çantası çalındı. · B 1 dd n bek- Londra, 23 (A.A.) - Hariciye na- ziraat bankasına müracaatla banka Tüneyden mürekket hey'et bugün fz-
tir. Zauiatımız GOO kişiden azdır. kabul c<lihn iştfr. rı ekr~· a R - zırı İden, avam kamarasındaki izaha- vasıtasiyle milbayeat yapbrmak iste- mirden gelmiştir. Hey'et, vali B. Faik 
lt J enme e ır. uz tında ezcümle demiştir ki: diklerini yazmıştık. Ziraat bankası na- Türeli ziyaret ederek malumat almış, 
h alyanların sayılan 2

000 yaralısı ~onnvan'. Bulgar .k~ahna?. Ru~veltin veltten, Prens Pola bir mesaj ge- - Tanca vaziyetine temas eden İs- mına fzmire gelen ve piyasada tetkik- bankalar müdürleri ve müstahı;ıiilerle 
n~~~~~~~:e kaldmlmıştır. bır mesnJını vermıştır: Mumessıl, kra- tirdiği bildirilmektedir. panyol hükumetinin Tanca enternas- ler yapan hey'et, Manisay~ varmıştır. temaslarda bulunmuşlar ve notlar al-
Eritrecle harekat devam etmekte- im huzurunda 20 <lakıka kalmıştı:-. Budapeşt:.€ 23 (A.A.) _ Peşti Usak Yonal idaresinin müesseselerini birer Manisa muhabirimiz dün akşam tele- mışlardır. 

Relgrad, 2~ (A.A.) - Havas aJan- t . lb' D B 1 dd taraflı ve habersiz olarak değiştirme- fonla gazetemize şu malUmatı vermis- -Devamı 2 nci Sahifede-
- Devamı 4 üncü sahifede - sı bildiriyor: gaze esı, ~ n.r onavanın e gra n ğe ve kaldırmağa teşebbüs etmesi üze- ~ 

lVIacar 
faa 

Rulgar-Yugoı-lav hududundan haber az kalacagını ve oradan Budapeşteye rine keyfiyetin İngiltere tarafından Jt J ) 
verildiğine gör-2 Sofyadan Belgrada geleceğini, ~onra cin Tilrkiyeye gidece- protesto edildiğini hatırlarsınız. Ve a yan ar 

• Mu••da- gitmekte olıın Donavanın. içinde mü- ğini yazmaktadır. büyük Br itanya hükumeti, bütün hak- _ 

Nazırı lngilizler L. Vilki 
Davet üzerine ~erline Alman hava. hü- Mühim beyanat-

hareket ettı . l d ) cum arın a as a 
MACARiSTAN, YOLCU TREN· ) d 1 

LERINI NEDEN AZALTMIŞ? sarsı ma 1 ar. 
Budapeşte 2 "' . j 

tanda ·oı ' 3 (A.A.) - .uaearıs· E d .. t . .. l . 
h kkı Jd kc~ trenlerinin azaltılması n us rı muessese erın-

a n a ı ka +. tb .k. b 1 ı 
mıştır. Bu k rnrın ı.a 1 ıne aş an- de zarar azdır 

ta bulundu. 

lngilt : reye aıiçin gitti
ğini, yardım hakkındaki 

fikrini anlath. 
\•üzde 12 nisbnr:ırıa azaltılan trenler, • 
Tu~anın don~tındedir. Karara sebep, Nevyork, 23 (A.A.) - Londradan Nevyork, 23 {A.A.) - Deyli Tel-
na \'eni iltihakş ~nıası ve Macarista- Xev.y?rka gelen T. U. gazetesinin mu- graf gazet<?sinin Nevyork muhabiri
r· ;z olmasıdır e en Yerlerde trenle- habırı .«Ben ~obenson> Alman tayya- ne l.ıir müliikat veren Amerika Cum-
ı;· d te 23· A ı-elerinın lngıltere<lc endüstri mücsse- huriyetçi partisinin Reisicumhur 

r \tl{ş 'ıazır( .A.) - Macar mil- selerine yaptığı zararların nisbet~ıı aı namzedi Landon Vilki demiştir ki: 1 
mu a aa 1 

• 
1 

•• gcn~rnı Bartıı, Al- olduğunu ve İngilizlerin, büyük hay- - Cesur İngiliz milleti hakkında 
ll'lnnyanı_n cla.vetı u~erıne .reisliğinde ret.€ şayan bir mukavemet gösterdikle- duyduğum derin hayranlığı tekrar 
bulundugu bı r hey et}e . bırJikte Al- rini gazetesinde yazmaktadır. Muhabir ederim. İngiliz milletine Amerikadan 
manyaya hareke.t etmıştır. J.~vvela Av- diyor ki: yardım edilme~i için her şeyi yapma- , 
rupa garbındakı h.arp . mcyd~nlarını c:Hatta Kan1tri şehrinde bile. şeb- ğa razıyım. Hatta Cumhurrei.:ıi nam
gez,ecek, sonra BerJıne gıdecektır. Böy. riıı merkezi harap olduğu halde fabri- zcdi seçilmeden evvel de ben Ameri
l~ce Alman ~a~~uman.danı~ın Macn.- knlar hasara uğrıımamıştır. İngiliz kanın, İngiltereye yardım etmesine 

1 tıstana yaptıgı zıyaretı de ıade etmiş sansörii, Kavntri sanayi mües~sele- taraftar idim. Eğer Reisicumhur in-
olacaktır. rinin ha ·ara uğradığını yazmak için tihap edilmiş olsaydım, ayni fikirde 1 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Halen Al- gazeteleı·c müsaade etmemiştir. Bunun sabit kalacağım tabii itli. Bence İn
tnnnyayı resmen ziyaret eden Maca1· sebebi de diğer hasaratın ehemmiyeti gilteren in mağlup olmasına mü~aa- 1 

l11illi müdafaa nazırı general Barta. karşısında her şey yoluna girinceye - Devamı 4 üncü aahifede - J 
Alman ricaliyle görüşecek ve garp kadar lngiltercnin, bu şehirdeki fah- --! 
c~phcsini gezecektir. Nazır, 29 sonka- rikaları tekrar taarruzdan masun lıu- dı, Alman tayyareleri, tekrar bu şehre 
nunda Berlinde bulunacak ve ayın 30 Jundurmak istemesidir. Çilnkü İngi- dönecekler ve fnbrikalara ikinci bir 
Unda Budapeşteye dönecektir. Iizler, bunu o vakit ifşa etmiş olsalar- hiicumcla bulunacaklardı. 1 

Jarını muhafaza etmektedir. Nihai su-
rette bir anlaşmaya intizaren Tanca Arnavudluk cep
mıntakasındaki haklar üzerinde Mad-
ridde müzakereler yapılmaktadır. Böy- h • d t 
le bir anlaşma diğer tarafların men- esın e aarruz
faatlerine asla dokunamaz. 

Nazır, şimdi Tancada hiç bir düş- da muvaffak 
man denizaltı gemisi bulunmadığım 

- beyanatına ilave etrn.=r. • olamadllar. 
iŞARETLER: 

Tenkid 
Umumiyet itibariyle, tenkid, ce

nıiyet, it , fikir ve aan'at hayatında 
bir terakki ve tekamül unsurudur. 
Bazılarının t enkide kartı •İnirlen
meleri mümkilndür. Fakat haklı bir 
tenkidin kıymetini, bu ain:rlenme
lere feda edemeyiz. 

Tenkid, büyük zeki faaliyetle
rinden dof ar ve cemiyette bir yük
aelit i ifade eder. Ferd Ve cem·1yet· 
lerin olgunlatmaaında, eaer ve İlle
rin ~Üzelliiinde, aeviyenin fırlama
sında tenkidin yapıcı faalo:yeti bü
yijk bir amildir. 

Faka t tenkid, kendi bünyesinde 
bütün elemanlarını bulundurmaia. 
mecburdur, bu ciheti de unutmıya
lım. tenkid de tenkid olmak 1rer•k-

** 

Büyük bir taarruz bek
leniyor, vaziyetleri de 

ağırlaşıyor. 

ıtaıuanıar, geniden as. 
ker ve mühimmat 
. aetırdiler 1 

tta b Yun•n .. kerler;, Arnavud hallu •• 
Ati~a, 23 (A.A.? - B~yana u- çocuklariyle beraber 

lunmaga mezun hır ~ahsıyet, şunları 
söylemiştir : çirildikle.ri zaman pislikten acınacak 

- Merkez cephesinde mühim lıir bir halde idiler. 
mevkiin ger i alınması için italyanlar Roma, 23 (A.A.) - Stefani ajansı 
taraf mdan yapı lan 4 mukabil hücum bildiriyor: 
püskürtülmfiştür. İtalyanlar, o kadar Arna\'udlukta karla örtülü dağlnr
ağır zayiata uğramışlardır ki teşeb- daki ileri İtalyan kuvveUari tayyare
bUslcrinden sarfınazar etmişlerdir. Sa lerle iaşe edilmektedir. Fevkalade faz
lı günü Yunanlılar, italyanların B~r- la kardan yollar. kullnnılamıyacak hal
sağliyeri Ye tliğer alaylanndan 150 -e- dedir. Bunun içindir ki iaşe işJQrinde 
sir almışlardır. Esirler in t-0iu ele Q'e- - Deva.mı 4 ü.ııcü ıahifede -
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Dü kü hadise·'ı :-§ 
Ierin hülasası ~.-"""'_.11.......,.'-~ 

Fiat mürakabesi y ı ş hır_ ..... _ 
mektu 1 r 

n .aı_T_ AŞ __ L A_R _ı 
Saça, Ondülasyona 

dair -R d k• Canımız, hududumuzun Memurların tayini başladı. 
Muhabirimiz vaziyeti 0 ya 8 1 d"b· d d• Vilavet Fiat miirakabe kadrosunun Ticaret Vekaletince hazırlan- Son lıcş on sene zarfında, memle· 

1 ın e ır. dığını yazmıştık. Haber aldığımıza göre İstanbulda Fiat mürakabe teş- izah ediyor kette bir ondüla::syon modası çıktı .. Ve 

ı•sy ne ~af• SAİME SADİ kilô.t na 12, İzmire yedi veya sekiz kontrol ve şef tayin edilecektir. , .. .. . .. bu moda, şehirleri bir ha:3talık salgını 
~ İzmir Fiat mürakabe kontrol memurluğuna tayin olunan ikinci Erkek Bunnnn uç guıı. '2~velkı .. nu~~a~ıız · J!ibi istila ettikten sonra, knsabalnrıt 

Bir buçuk yıl içinde, çok duvarlar lisesi mezunlarından B. Talat Kızılbayrağın tayin emri viliiyete gel- da !snıet namındnkı hır knl'ıımızın ıfa- kadar gitti, ~n fakir mahalleleri yokln· ha arda? yıkıldı çok hududlar çözüldü ve kaç rniştir. Bu mcmurlarm, Fiat mürakabe i~leı·inde devamlı surette ça- desıne al fen bazı mektupların. yanlış- uı. Hatta ve hatta. tütüncü, fabrfü~ 
zav 3 ll; milletin hiirriyet ve istik- laşmnları sayesinde fiatleı·i tam manasiyle kontrol etmek mümkün ]ıkla Bayındır~ yakın Çıplak ıstasy.~- işçisi, pamuk çapacısı genç kızlarıı~ 

lngiltel"eye yardım-Ame
rika - Rusya, ltalyanların 

bir marifetleri· Japon 
hareketlerinde tezad 

ıaı; mÜ!tevli çizmeleri altında mah- olacaktır. • A n~ııa bırnkıldıgını_ yazn.~ıştık. . Karıı- .,iyahlı, beyazlı örtülerini kalclırarıık 
voldu, gitti .. Buna rağmen, had;ı~le: İhtikar yapanlar, artık gı'zli bi!<::- olsa fa!1liyet göatermeğe ımkan ~uı, bıı. n:'~~tu~)laıın muteaddıd oldu- onların, vaktiyle babaları~ızııı imrc· 
rin dalgalar halinde atılııları hala bulamıyacaldardır, Zaten ~on defa kabul edılen kanunda da cezaları gun~. ln]~ıı ıyoı du. . . .. ııerek baktıkları uzun, topuga veya bC· 
devam etmekte ve istikbali bastıran ~iddetlendirmiş bulunmaktadır. ~ Dunb~ayıı~r bnrn~.abırh~J~den ~~ı- le lrnda: olan saçlarını da karıştırdı .. 
kesif karanlık, en küçük bir yerinden g!:rıız 1.r me . u a gore, T a ~00. rru .a- Erkek ve dişi cinsini ayırmakta bu; 
delinememektcdir. 1 J d• 1 _L l~galı !>ır şe~ılde ga~te.}e ~ılc~r.lmış- .}ük bir hususi)et arzedeıı saç, evvdıı 

Harp, att'ş hattından uzaklarda! e e ıye 1 b l 1 iır .. 1_sım muşa?ehetı sebebı):L •. ~a?,- alfırrı.rs ndan başlıyarak, nihayet işte 
RADYO GAZETESİNDEN: duran milletlerin iradesine bağlan~- BiR FID NLI" KURDU Kısa Ha er er serkı~tın Ç~lbalk ıısktlas)b'Oll~~~ ~ıt ıkbı, u~ bu ondulusyonun dalgalarına kapıldı. 
Roman) adnki i:;) an hareketinin ma- bilseydi ve bu ipini koparmı, scrserı-ı it • me up, ) an ış ı .a. ~ ısı:'lS) ona ıra ritti.. 

hiyeti yavaş ) avaş anlaşılmaktadır. yi kendi dairesi içinde ihata etmek Belediye, lnciraltı plajı civarında 1 - 1 kılmıştır. Muha~ırı1!1ız, ıstasyoıı me- Kadınlar buna mukabil; 
İsyan, baş\ kil Antoneskoyu devirmek miımkiliı olsaydı, belki atiyi bu ka- biiyük bir fidanlık tesis etmiştir. Bu- * T b 1 rnhkemesine ayda on ~~ırun~n h~~.vaz~yet1kb~ ~uıı:t~ tnlt1~ - S'ziıı de vaktiyle burma bıyık)~· 
için, demir muhafızların mühim bir dar mübhem ve meçhul görmekte rada daha zinıde narencive fasilesin- . or a ı. n < A .b. il İzmir ıgı.n~ \C a ısenın~ 1 e ay\ u u. u a ·ınız, k ıytan bıyıklarınız, pala bıyı ·• 
kı mı tar fı dan yapılmış, dün gece bata olab"lirdi. Fakat sulh kadar, <len fidanlar· yetiştirilmfştir. İleride ~ıra m.a·a.şlı. bır za~ıt k_~t~ ile ebir ka-\ ve ı.sıın. müşabehet~nden do~a~ _hır hn- arınız, Vilhelmvari bıyıklarınız var· 
.aat (11) e kadar lejyonerlerin elinde h d t k b"t" hüsnüniyetlerin ı bı=>ledi~· bur ela miihim in~aat da vap- ıcı a cl.uı esme 40 !ıra uc.e. tad,m ıbaret oldugunu bıldıı.ınekte- rlı Siz de onları tamamen veya kısmeı1 

b .. t arp e arı 1! un . . ' _.e, ~ . . ·• .. 1• • tiJl tavin edilecektir. Talıpler ayın dir . '. .. .. ..' ·· ' bulunan Bilkr s radyosu, ugun saa bütün gayretlerın harıcme çıkmı§tır tıracaktır. Şımdı 4000 !ıra sarfı) c fı-
29 

J .. •• • t'han olunacaklar-! · ·ılıp supurdunuz. 
1 10 buçugn kaclrr neşriynt yapamadı- 'le onun her zaman, hatta ve hatta d. nlığııı etrafına muhafaza rlıvarları .J. uncu gunu ım 1 ' ' ' --*- --· Diyoılar amma, hiç bir mazere ı 

lar. Rad)o, öğle.} in tekrar Antonesko- kıyafet 'tebdili suretiyle, yeni yeni inşa ettirilecektir. uır*. })'kT k . 1 koyunlarda çı- BiZiMLE iŞ YAPMAK ski uzun kadın saçlarının sırttan aşn· 
mm b<>yannamc ini okumuştur. Beyan. jestler yaparak, komıu evlerinden k . ı ~ ~ a;~s:ı;~t mücadele ~clil "ıya dQ ru inen o rengarenk harma_n!· 
namede general, vaziyeti şu suretle gö" ıçrı~~ .. sıçraya ~elebileceğin'. bilmek iKi MUALLiME ARASINDA ~ac~f~:~ov:~ı~rı:ı!ş~ yapılmak'cadıı·: ISTIYENLER :ıı!1 yanıp k~l. olm~:;ının. acısın~ ıç~: 
termeldcdir: e duşunmek ~azımdır.. . . lstanbuJ belerliye,.;i. kuzuların ınızden ılemı) ec~ktır. Şaırler, bır me 

BuşHkıil t dun saat 22 de, ansızın . Yaşam~ğa Jıyakat. ~esbetmış mıl- GEÇEN HADiSE me~simsiz ve cok küçük iken men'i 1talyada bulunan biı· firma, 'fürki- u dnha k.ay.be~ıler. . • 
top, tüf k ve mitralyöz at<?şine tutul- ıet, harbı, ancak sılahla karşılar .. , . . . 

1 
. ngv a başlamıı:tır .}Cdeki tacirlerle lüks mobilye üzerine Artık ke~ SU) u perışan, kalmamış 

muştur. 700 kişTk bir grup başvE:kfı- -larp, hud'adan ibaret bulunan bi.i- Ödemişin Kuvvetli köyünde başöğ- ~1~ ia~ e eı d ar~~.1 b'r vasak ,,;
0
k: iş yapmak istediğini şehrimiz 'rica- ır. Gönlıller, bağlanacak bir ckemen-

lete b, lı kı la avlu ur dan top ve tü- ün ~aıntalarını ku~lanmakta ser- r:!tmen T~mrisokanın, ö~r:tmenlerden t:~ .. ~e\~~ı:~, ~r e~1l:te \·~zılncaktır. ret oda ına bildirmiştir. li zülf> bulamamaktadırlar. Aşıkları 
f k e 't "'çını lnrdır. Suikasd, sahık ~ıttır. Dostluk, temınat, adalet, şe-ı Bn. Hayrıye grtuncu mıllıyet mesel~- 1 tanbuİda narha rağmen et Tiirkiyedeki san'atkarların mobil- itreten kaküllerin yerinde yeller es· 
baı;v kıl cnual P roviçesko tarafın- ·ef v~ hak or~8:klığı gibi feyl~r dete- •inden bir ~nün~ka~a .Yü~~~.den de~ıl, fiat~eri Yüks~lmiştiı. Çünkii t·t~nbu- ye üzerine yaptıkları işler, haıiçten mekted:r. 
dan b · • huklım t darb i mahiyetinde- enn~~ edebılır .• Fakat ayagını, ~u: a:.ı:ı~rınclakı geçı?1s.~~lık ~'Uz~n?:n dov- la kasaİJlık hayvan az gelmiş, bazı mobilye getirtilmesine ihtiyaç bırak- Romaacı, yastığa düşen bir hastıı 
dir.> ~u~ ~çınc att!ktan sonra m.~s~esını dugu ve yaraladıgı ogrenılmıştu. müesseseler de fazla mübayaaı.. yap- matlığından bu müracaat hayretle enç kız başını tasvir ederken :)ıkıntı 

B ) nnn m d bundan sonra Rumen •ndı rır, kendı kanununun hukumle-
1 

d karşılanmıştır. ekmeğe başlamıştır. Çünkü eskiden, 
halkından, tahrikatn kapılmaması için · · t tb'k b 1 h ınış ar ır. açlar \ ,. rclı ve güzel hastanın solgun 

k rını. a J e &far.. . Sıg"' ·r neslinin ısla 1 Fiatler şöyledir: l 3 yalvarılma ta Vt; Bınaenaleyh. bu da~etsız vet ka~h - a Kıvırcık 85, Dagv lıı• 78, Karaman - çehresi, yastığa yayılmış saç arın aı:~: 
- Geneı·al Antone!;konun. '.\.'ahudi- t - l · ... TQRBALIDA BUGDAY d 1·. !utlar J·,.ı·nde bı'r soluk ve w-maccraperes ~. ayagını uza maga mese es1 76, Sıgır 55, kuyruk 75, kara ciğer ııı a, utı • ' 

Jeıe satıldıgına hiç bir z:ıman inanma- I~alktığı dakikada, geriye fırlatmak a
5

. ·IHTIYACI sunkiir mehtalm benzetilirdi. 
yınız, ··- gerektir. \'ilfnetimizde sığır neslinin ıslahı d h 

1 
..::.arkı aralarında; B ı d - • 1 * tstanbulda dört kişi a a yü {- " 11 DenilmcUedir. ~yanname1~t~k ıger Eski dünyanın mühim bir kısmını için beş senelik lıir program hazır dan- sek fiatle satıştan Adliyeye Yerilmiş- Tıırbalırlan vazılıvor: - Uzun saçların sırma tc eri il i 

taraft n gwn ı.ıl. m_ıh.ver PO ı. ı ·a ına .. :aran ate" kar"-ısında, bütün Türk dıg~ım 'nzmışhk. Bu programın, . ~- , hk • Jl"'ıll< buod:ı •. \' satı.:;Jarmdan şikayet- Bağlar kendine hep gönü er' ld ı kted E k ... y J ı- !erdir. ç muhtekir de ma um ol- . . ., y o • • .. .• • 
1 

. sadık kalacağı bı ırı me · ır. •. s 1 
milletin;n duyduğu elem ve ıztırap, ha etrailıca tanzimi için seçilen vı a- muştur. çı_dır. Bu~day bulmak!a muşkulat _çe- Şekliı • le hiç bir ses duyu mıY:.1 • 

bas\e,dlin, g ne eski dah:li)e vekılle- bizim c'nsnnlığa ve sulha kartı tatıdı- yet veteriner müdürü B. •·azım Uy- * fstanbulda zabıta, büyük bir es- kılmektedır .. !lun~ ~agmen rn:_ıedıye, Ondülfıs)on, yalnız bunları süpüruP 
rinden bir"ni u_ıkasde te.ş.' ik eder.e.k mız ~ ... vginin tertemiz bir tezahürü- g·,.ur, vfü.vet ziraat müdürü B. R .. er.e.t T h · ı k k d d J dd r t•~ alaknd ır •itmekl d~ kalmadı. Fil dişi tarağın k 

1 
ı rarkcc: sebekesi yakalamıştır. a kı- e me r ı ı e ?ı ı .su e .w '. : ·1e Antoı;c::.konu.n .m hver po!ıtı ·asına u~- •ür. Biz, içinde bulunduğumuz bü- Diker. veteriner yarbay Hakkı G~.tgoz kat n~tiee inde evvela şehirdeki es- olmakta ve partı dallı bu ışten alaka- . erine, ı rnkineyi sokarak, zavallı aı 

mak ıstem dıgı \ )ahudılere satıldıgı .. iik insanlık c::amiasmın, bütün saa- ,e rift"i B. Mithattan müteşekkıl en- l k 'k t k'"Ad' reislerini kasıp kavurmağa başladı. 
l kt d. .r " " rnr cle.oosu, müteakiben de Yalovrı- ~mı e ·sı e meme ı.t ır. . ıı haberini çıkardığı söy enmE: · e ır. det ve huzur haklarına hürmet edil- cümeıı, t ·lkikntını bitirmiştir. Ankııı .ıda bir ondülasyon, yedi lll', · 

Her halde leJyo~rl03riıı epeyce ba- mesi taraftarıyız. Biz, medeniyeti ae- Program, tnsdjk için Ziraat Veka- da da l>ir depo meydana çıkarılmış- Ha) r<. etmeyiniz, evet, tam yedi _11• 

sit di.ışunceli oldukları anlaşılmakta- \İyoruz. Biz, r.·ık ve orta çag-ların bü- 1 tin.e gönderilecektir. tır. Birincisinden 18· ikinci:;inde 20 j L ·\ ıa .. Yani bir fakir ailenin bir aylık ın· 
kilo ei'l'al' bulunmuştur. yarJŞ arı t dır. tün o:iddet ve istila sistemlerinin l c;., masr~ fı .. Evde, dört tane bnynn ll' h 1 d ,... * tanbulda limana gelip giden d ı h b l .. Burada 2 mu m sua ya.r ır: hortla}ıp çıkmasına muarızız. k 1 k' Ankara an a ınan a er ere gorc, ..\\vur . ,!iniz: 

l - Almanların bu hadı·ede rolle- Fakat ne yazık ki, dig"er tarafta, Gün: üş yüz uruş u .ıa- C'Cnebi tilccar vapurlarına verilen bu yıl İzmir ilkbahar at yarışları, altı Bir ıdikanız, iki kızınız, Lir tane 
su üzerinde vaziielerini uistimnıl 

1 ri olm ıştur? . bu vicdcni ve yüksek ruh ve §Uur te- b k ; l hafta devam <:decektir. Miiteakıp yı - ıl" l.mldız, hemşire veya akrnbnnız .. 
2 - .t\Yıton :;J,o, rnzıyete t. mam.:n ınayülünden nasip alamamıt olanlar, rjn OZU Oı~.n 3..H eden liman işletmesinin üç memuru larda bunun wk:Z haftaya çıkarılması Gezmcge gidce€ksiniz .. Fakat ev,·elll 

hal.im midir'! ., . . 1 _ • cün-..·ayı kundaklamı"-, bulunmakta- B cl 1 a 1 n t,,tkiklercle ile iki kaptanı hakkında takibata ihtimali de kuvvetlidir. Çünkü sonba- ·"'rbere nitmek lftzımdır. Gezintide y~-t _ k d .r ,.. azı vezn ere e y. pı a .... başlanmıştır. """ " ı Bunlar~n her ı cıs~nc ele ka. ı ş_e •
1 ~ dırlar. ~imdi yapılacak ıey - ki ya- gümü~ ) uz ku:uşluklard"an bır Jn.~~ı- * Tokatta iiç sene evvel nüfus har at ynrışlnrımı halk rağbet etme- pacağııaz nıasrcıfın iki m islini, içinı. 

cenıp \'~rılemez. L€Jyon~r1 rın şıddı>-tlı pılmz"-, hazırlanmıs_, tamamlanmıı- k J ldu undan "'Upheve cluşul mekte olduğundan sonbahar yarışları \'ana vaı a, e\•vela beroorin çekmcccsı· 
1 ... ııın a P 0 g • 'l • - memuru iken rüşvet aldığı iddia cdi- -' J 

Alman taraftan oldukltrrı Ve A mrın- tıı.· - he:r ihtimale kartı derhal müda- miiştii. Bu paralar, darphane . umu~1 len ~luS'tafn, 1stanlıulda tevkif edil- artık yapılmıyacaktır. n, fırlau caksınız. 
ların muvafak ti haricinde böyle bir faa ve mukabeleye geçmekten ~ba- müdür1üğüne gönderilm~ş, tetkık edıl: miştir. -o Geçen erde, gazetelerden birind ' 
hareket .} • r. m1yncnldarı malumdur. rettiı-.. m~ş, ço?"unun h~~a aldıgı )'~ m~de!.1~ * Be~iridc son.d aj ameliyelerine ZABIT ADA oyle bir serlevha okumu~tum: 
Mı amaf h a ileı n, resmi te .. ekküller Tarih Türk kahramanlığının muh- ~ogurlugu,_ bu yuzden ha~~~ı gumu;? ve muhtelif soııdaJ mıntakalarından ·- .... .:._._ ~ Ondule saç kullanılmıyacak -işe de,·· 
olm yıp mutea TiZ bir zümre olması tcşem s~hifeleriyle doludur .. namü- para şeklınde ses v~~~ed.~1!ı. anlaşıl-1 evkedilcm makineler montajına de- = •+- let müdahale etti- l..>cn ... evincimden ye-
ihtim.ıli rnrdır. Yani fi iler hem Anto. tc.:nahi 1 urbanlar fedakarlıklar, ız- mıştır. Darphane. mudur~ugu, l>un!ar vnm edilmektedir. İkinci bir kuyu- Silah taşıyormuş: ı·imden fırlarken, bir çok bayanlar clıt 
n.nsk ~ , h m d' k

0

ndi teşekküllerine tırap v mihnetl~r içinde yarattığı- alıkoymuş, yerlerıne .. yenı d!'-rp edılen ı;un daha sondajına ba~lanmıştır. Bayraklıda Mustafa oğlu Ali Ta- Aman, eyvah~ demişler .. Fakat altt· 
k rşı i yan e mi 

1

erdir. mız yeni Türk vatanında, hürriyeti- gümüş paralardan gondermı~tıı·. Maa· * Tacirler muamele defterlerini makın üzerinde bir bıçak bulunmuş, nı okuvunca anladım ki, bu saç, bizini 
Bu mılnnsebetı", d mir muh1 afızlnr rnizle, ~ refjmiz, istikli.1ı:miz, haki- mafih kalp gümüş 100 kuru~luklar d:1 ikinci .k:inun ııonuna kadaı' ,·aridat zabıtaca alınmı~tır. bildiğimiz kadm saçı değil, madeni snç 

te0kilfitı şefı Hor) a Simanın A manya. ~iyetimizle yaıamak kararandayız. 13 1·1 'şt'r ;. J .. ı··kı · Hırsızlıklar·. ı'mis .. Hani dalgalı dalgalı lfımnrinıt· .. e cıe ec ı mı ı · muuur u erıne iı;aret ettirecekler- • t 
ya gitmekte olması da dikkate ş~ yan- h.imseden toprak istemiyoruz. Fakat clir. " Bayraklıda 1643 üncü sokakta }ar vardır ya, işte onlara ait bir kon. -
dır. buna mukabil, yalnız ve yalnız bize KOSTU. MLU. B'LO * Şili hükumetinin İstanbul sefa- Hamid oğlu B. Naziiin evinden 15 li- rolden bahsediliyormuş .. Ümicllerinıııı 

Diğer taraftan Almanların. Roman- aid olan maddi ve manevi kıymet ve H ret kf~tibi kaybolmu~tur. KeHdiııi ı·a kıymetinde biı• kat elbise çalınmış .. ukutıından mütcvellid bir hal içinde, 
yada nsari in bozulmasını istememe- haklarımızdan hiç bir zerreaı'nin de Şehrimiz Halkevi ı;o:-yal yardım çok zengin bir adamdı l\Taceralı bir tır. llu·:;ız aranıyor. rayri ihtiyari gazeU!yi bıraktım \'C, 
leri mnnhka uygundur. lktı. adi istifa- bizden i .. tcnmeainc de tahammülü- komitesi tnrnfından S şubatta Halke- hayalı Val'dı. Yakışıklı. bir erkekti. * _ lJrlada Yeni mahallede Dn. - Yazık oldu S leyman efendiye, 
del r bile bunu emretmektedir. Gel.m müz yoktur. vi salonunda kostümlü bir balo veri· Cuma gecesi. Park otelde Bulgar Patma Kayanın evine giren bir hır- Diye mırıldandım. 
habcrLrcle Alman kıtnlarının fili ol~- Şaycd bir gün, her hangi istika- lccektir. Balo için şimdiden mühinı konsolosu ile konuşmuş ve ayrılmış- Rız tarafından kıymetli bazı eşya ça- SAPAN 
rak hadiselere karışmadıkları, bır metten ldm olursa olsun, birisi kal- hazırlıklar vapılmaktadır. tı . Otomobili Taksim meydanında lınmıştır. Hırsız aranıyor. • 
kaç yerdeki müdahalelerinde. sadece 1 ı. r da bu kararımıza, bu azmimize " 1 i,>oş olarak bulunmuştur. --- ı R) A 1 1'z•ı·tu··n pz"yasat 
Anton.csko. tar~fta.rl~r~nı hım_a)C et-ı kar~ı bir tasallutta bulunacak olursa, l [8~ ~ ~ ~ a VtO 
mek ı tedıklerı bıldırılmektedır. An-, bıitün b'r Türk milletinin pençesini, ~ U - c:::!! 1 ~ "' -Bas tnrnfı ı nci sahifede -
!aşılan, asileri Almanlar da tutmamak- hudud boyunda, gırtlağına sarılmıı ~Aüz · yede ile fevkalade __ HeJ 'et, buradan Akhisara ve orıı· 
ta.dırlar. §imdi, isya.~ııı bastırılıp bas- görecektir. insanlık namına, harbin UZUM ı BUGONKO PROGRAM dan Kırkağaç ve Somaya gidecekti~· 
tırılmadıgı meçhuldur._ Gene~al Anto- aleyhinde bulunan biz Türkler, hak- K. S. K. S. Satış 

8 00 
p 

8 03 
A. h b Bir habere göre hükumetimiz, bu he)· 

neskonun beyannamesı, gerçı g.znera- kımıza kar§ı saygısızlık gösterecek 337 ü Tarım 23 33 . · ro~~a.m, · . Jans a er- .et vasıtasiylc piyasanın vaziyetini ve 
lin hakimiyetini göstermekt.€ ise bu olanlar knr§ısında, harbin nasıl ya- 274 S.zSüley. 19 19 Acele volculuk doJa,•ısiyle Birinci lerı, 8·18 Muzık: Rafıf progran; pi.~ kalan tütünleri tesbit ettirmektediı' .. 
cihet kat'i\.'\.•etlc malilm değildir. Ge- pJdıaını ve bir milletin kütle halinde ·~66 A R Ü .. 22 ·>2 kordon ca· ld · Al wk . k l 8.45/ 9.00 Ev kadını _ Yemek lıstesı, \ !> 

u .. - . . z. cu - l cı esı sanca vapur ıs e e- 12 30 p 19 ..,3 M ·· ik. Şark .1anisada satışlnr normal haldedir. ~) 
neral radyoya hakim olmakla beraber n:ıs1J ça:rpı§tığmı başkalarına bir da- 226 J. ı Esk· 18 18 50 sini geçtikten s< nra 1479 •0 lu sokak ·· rogram, ~..... uz · • ı- Jıı· ... arcla \',"zı',,et "Ok ı'vı'dı'ı·. ~~.·ıhstıl kal· k h h .k. · · b"l · • · ı. • ' .... · . .- lar, 12.50 AJ'ans haberleri, 1:3.05 Mü- " " _. ... _. .n Bü ·reş şe rine a ımıyetı ı e meç- ha öğretebiliriz. Harp bizi tanır. Biz 147 M. j. Taran. 22 25 30 tn 6 No. Itı hanede mnruf bır aıleyc aıt ik. Ş· ·k , t•· k"ler 
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mamış gibidir. 
huldür. Çünkıi gelen haberler, bazı kı- de harbi,kend"mizc has tekilde ya- 137 Ş. Bencuya 1;~ 21 50 fcvkaHlde zarif ve nadidP mubilvaları z . ·. '11 ,.1 \e ur u ' · · · Mughı, 

2
:
3 

(A.A.) -Bu sene .Muğl.ıı· 
taların .ehre clog~ru "Ürüclüklerini, ha- w;arız. 7 •. ) ı:r S" 1 28 28 ınliı't""d" -1 t 1. , kt ~ S· t·l· .. k l\luzık: Kaı ışık program (pl.), 18.00 ~ 

1 • -' •. 1 > ;ı. • o. u e. ·' -'" "" ı e sa ı ac.ı ı r. a ı .tc..ı 18 03 :\I .. zik. .R. d S <la istihsal edilen tülün miktarı t.ı mı • zı ~~rııizor~ları!ı. a~ilere iltih_a~ et~!k- 1 Zaman geçmiş, bu topraklar üa-, 67 ~I. Beşikçio. 22 23 eşyalar arasında maon biı· büfe, ceviz pı:ogrıı~, 
1

· .... (İ u ö· · ... ·~ yoA~ - vomı mütecavizdir. Şimdiye kadar sıı· 
lcrını, 3~ bııı ~.ışını.~ ya~d~m !çıı; Buk-1 tünde, çok şeyler değiımittir. 51 N. Üzümcü 20 20 1 yemek masa.sı, sen·ant, Sirr.ons fabri-, b":~ngk>l -~ı)aıl~~'O :\rnz~~~ 1ş' ek .. eş hı an miktar l\'Iuğlada 1,200,000 kilOı 
reş~ do?;u 'y~rüduklerın.~ bı_klırm:k-1 Canımız, hududlarımızın dibinde- 49 l\f. lzmir o. 10 16 25 lrnsının Lfıke birer ve iki k:şilik Ame- ?.ce erı '. 

1 
·~ 

1 
... 
9 00 

:\ ... ~r ı, tur- .l\lilastu l,OSO,OOO kilo, Bodrmndll 
tedır. Dıger bır habere gore ıse, Buk- d r ve bu hududlardan biz artık hiç 47 7 Y. 1. Talat 26 :n rikan karyolalar, komo<liııolar, aynalıl ~u ).?t.tı~kn~~ ~J·rns. hab!~ızı~: ~a~~ 

3
00,000 kilo, Fethiyede 950,000 kilO' 

reşre bütün büyük binalara Almanlar kimseye geçid vermiyoruz. 37 36 Ş. Remzi 20 34 dolaplar, yazıhane, t!tajer, döner kol- ~;fız~k1 '. p~;rev 'emai . e~~ ·k ( . dur. Fiatler 35-80 kuruş aı·asındadıt'· 
tarafıııdan el atılmıştır. Belki de bu 21 7 p. Ki ark 21 25 50 ktuımk,ıduy~r ı:öşe ~tajeri, .rat:ı.,k oda~ı t~- 2o.i5 İ{adyo g~z~tesi, 2~.:5 ş ~c~~lit Fethiye, Milas ve Bodrumda pek ııı 
kargaşalık, Almanların Romanyayı • 'h }ar m h'~ . t tatb'k d'l n k , Şıtoınerelı dolap tm:alet komı- 30 l( (İkt tı'ı'tu"ıı kalmıctır. :\Iugvlada satılmamış o· tamamen ele crerinnesi neticesini vere. ıaj ı a .. A u wvıya 1 • ı -. e ı 1 e -

1 
a· . · . · . ' ' . 21. onuşma ısat saati) 21.45 s 0 

" t h k t d •A d k 1815 3G ın ve ıkı Amerıkan karvola, Amerı- 1 .. "k. R d , ı ' . lan tütünlerin çoğu, birinci kalitediı" cektir. Hndise, Bulgaristan ve Yugos- e ve. u ·ume • ~·ar ~mı l.Çmın ~ e~e. 218812 kan kan 'k' k lt k ~ .. k k h l\ uzı · a ) o sa on oıkestrası (Vıo- . 
lnvyada mühim tesir yapmış, Balkan-' rnsıtulan hazırlamaktadır. Ya!lı ~~lı- . 1 . c~ ve ı ı o u , yu se se - ıonbt Necip A~kın idaresinde), Alıcılar mübayeata devam etmekt.€dıı"· 
Iılar i"in ivi bir ders teşkil etmiştir. ya.tt.a yardım. başlamış. ~cme~t.ır. C .. u.ı.1- 220627 36 P<l aı, kadıfe şezloı:~, aynalı port man- 22.30 Ajans haberleri 22.45 1\Iüzik: ler. DUıı Felemenk kumpanyası da mil' 

'" J k d l ı a - l ı t to, canlı masa ve sıgara masaları, nın- R d • 1 k ' bn"eata başlamıştır Filhak:ka Bulgar ve Yugoslavlar, ev- ~ )a~ ım, .}a .11
.1Z !fl~C ısı~ ~gı • JU un 1 No. rokeıı ka y k 1t k k'· d t a ) o sa on or estrası programının 'J ' •• 

velce d : tiklallerini müdafaaya azim- mılletın ek~~rı.}etının aızu:sudu.r. Ya- ... , 16 muşamb nepedvel ı 1• ho u '~~kıza e devamı, 23.00 .Müzik: Dans müziği • • 
pı an son bır ank t yar lımm bır p:ır . a san a .resı, asır ~1 ımı, se- (pl ) 23 25; 23 30 y . k' Torbalıdan bildirilivor: 

kar görünüyorlardı. Hadiseler, bu rız- . . e..: < • - 8 20 deflı masa yol halıları J~parla ve A- k. ' . . aı ın ı program Hermnn Spir.er tütün knmpan) a~ı 
mi takviye ~tm'ş olacaktır.. ~nm~;~:~~:ı ~1c~~~ıııi~ı~k~~:i~!lttiı~iı:ı1~: n 25 50 cem halı ,;e seccadeler.' ve:;ııir bir çok _v_e_a_ı_rn_n_ı.._ş·--'--------- Torbalı mıntakasında bu sene tntüP 

Ame r.kanın lngıltere- le Lile yardımn taraflar olduğunıı gös- 10 31 Az mal var. eşyalar satılacaktır. ZEYTINYAG~ 1 IHRACATI almakta rekor kırmış ve fiatleri dC 

d ı · termekted:r. 11 Yok. Satış peşindir. Fırsatı kaçırmuyrnız. normal der<Cccden diişürmemiştir. }.le\~ 
ye yar ımı mese esı: Amerika-Rusya: INCIRı K. s. K. s. Türk Müzayede salonu Zeytinyağı ihıacatçılnr birliği ida- cucl tütünlerin hemen kaffesi 45'-7° 
Yardım layihıısı, hnriciye enciime- _ re hey'e'ti, dün saat 17 de birlikler kuruştan satılmıştır. Geriye kalıt11 

nind tetkik edilmektedir. Fakat bu- Amerika, Rusyaya karşı koyduğu 1042 Çu. M. İzmir o. 6 5o 6
1

0
6 

~g müdüriyeti binasında toplanmış, atış ve ihraç miktar yüzde 10 nisbetindedir. Bu kı~· 
radn mühim bir nokta vardır. tayyare ambargosunu kaldırmıştı. Bu 253 c 1' .. ümilge 11 50 fiatleri üzerinde müzakerede bulun- mı da inhisar idaresi salın almaktıı' 

Layihalar müzakere ediledursun, -Devamı 3 ncü Sa!Vfede- 229 < Ş, Remzi l4 5o 14 50 I>: 2 muştur. dıl'. 

TÜRK DONAN ASI 
100 < P. Klark 9 11 50 ~ ................. ımlll ................ llE .. IEll .... OAg&E...,,.'-B:!KEt~t•et .. 111 .. :;;zııııllil'P~"Q'4IEHIE3111l ........ u ........ u,.. .. ·-

- ' 70 « H. Uyar 4 5 

ELHAMRA Sinemasında ı~: ~;f~~N~~-1ı 1 ~ 50 i~ 50 BU HAFTA 
111111111111111111111111111111111111111111111 ••• 

Bugün matinelerden itibaren 
AŞK • KL T - BÜYÜK İHTİRAS - EŞSİZ HEYECAN 

Senenin en muazzam Fransız filmi 

FIRl'INA 
FRANSIZCA 

Baş rollerde: Annie Ducaux - Arletty Erch Von 
Stroheim - Dalio - Andre Luguet 

FOX JURNAL'da en son ve en mühim haberler 

' 

Seanslar: Her gün; 2-3,30-5,30-7,30 ve 9,30 da 
Cumartesi ve Pazar 11,30 ve 1,30 da başlar. 

Dıkk.ıt: Haftanın h~r günü ilk seanslar ucuz halk matineleridir. 
20-25-30 Krş. 

Fiatleril 

PREVEZE ZAFERİ NETicr :! 
iN 

49 c A. M. Ata. 14 15 TAYYARE 
47 c M. Ali Kar. 18 18 
33 « M. Beşikçi 6 50 H> 50 S/NEMAS/NDA 
20 c Ritaş 17 17 Eski Venediği yıpratan siyasi ihtilaflar 

kadın entrikaları .. Cinayetler .. Kanlı ihtilaller 20 c Pol Mika. 9 9 TELEFON: 3646 
1977 Yekun 

12179!) Dünkü yekun. 

123776 U. yekun. 
ZAl·!tRE: 

10 Ton Susam 
15 Ton 

183 Ç. Fasulya 
40 Ton K. darı 

809 B. Pamuk. 

K.S. K. S. 
30 

20 
8 

67 7i 

BARBAROS devrinde V E N E D i K 
BÜYÜI( TÜRKÇE SÖZLÜ TARİHİ FİLM 

" HER .. Ay RI CA 

KUL Üynıyanlar: F ernandel - Gaby Morlay - Julles Beuy 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

MATİNELER: 2 - 5 - 8,15 Cumar tesi Pazar günleri 12.30 da ilfıve seansı 
4 ----=-----..... 



24 İkinci kanun ı94ı C U M A (ANADOLU) 

Hikaye 

Satılık Kısrak 
Yazan: Kenan Hulusi 

Almanya 
Sici/yaya yeni tayyare

ler mi gönderdi ? 
Lon?ra, 23 (A.A.) - Şim~tli Afri

kacla lngilizlerin temin ettikl~ri mu-
Bu-d ·· ··ı · · A d 1 eline geçirir ıreçirmez 

0

lnşını ''au Lu vaffakı)~etlcr, Almam•ayı cenubi Av-g ay ovu me mevsımı ııa o u- 0 ' ' ol - d b . t db' ı · -
~un bir çok köylerinde bir derttir. De- rnrnk omuzlarıııa vurduğu gibi: rup.a a . azı t; . ır er almaga n:e~-
girınenlerin ek erisi köylüye uzak ol- - A ha ayu a ha; dedi; yürü baka- buı c~mış olabıiıı:. Almanyanıı~. Sıcıl-
duğu · · h · · b' el" .. 1 Jım Kesıeye 1'imdi r yada 300 - 400 pıke tav\•arc gvnder-
Vasıtaı~ı~ e!)~llkll lkırl ~şuTnnbı.~ t.ıı·~ lfaurnn biı~iki <l~belendi· fakat Zül- diği ve Roma ile Napo'ıi°ye <le ayrıca 

.lr,1mag,1 a ar ar. a 11 oazı J ' 1' ' k .. ti . .. l a·-· .. 1 . 
ları L ı . b l . b l lk' ~ t fü çavuş kulaklarım o kadar sıkı ya- ıUl\ a UV\ e erı gonc er ıgı soy enı-. u ur, azı aı ı u amaz. ı .~aa , yor 
u9 saat; yahud yarım günlük mesafe- ırnlamış; b~ynuııu o. kadar k~vvetle · · 
l'ı yaya gidip gelmek mecburiyetinde burmuştu kı hareketüen rnzgeçtı; keıı-
kalırlar. Jisini olduğu gibi bıraktı. Tek ekmek 

Maltalılar, zaferden emin 
bu 'ur. uyorlar. 

Malta, 23 (A.A.) - Başvekil Çör
çilin mesajımı ce\ aben Malta valisi 
tarafından halk namına aşağıdaki tel
graf çekilmiştir: 

c:;\Ialta halkı \'e garnizonu telgrafı
nız<lan fevkalilde mütehassis olmu~lar
clır. Allahuı .r:ırdımiyle l\lalta zayıf 
düşmiyecektir. İngilter.enin galibiyeti 
için harp ettiğimizi lıiliyoruz. Nihai· 
zaferin bizim tarafta olduğunu kat'i 
surette biliyoruz.> 

Cumaovnsı köylerinden biri olan . .. .. , , 
l<:esrede, bundan başka, sarp geçitler Erlc~ı gunu sabahtı. Çavuş, Ali 
dolayısiyle bir de vah si ha) van korku- Ahmedı kah\•ede yakaladı: 
su vardır. Kesre ile değirmen arasın- - Ağam, dedi; değirmende bir kıs
da uzayan dağlar gtin aralığı bile rahat rak satın aldım ki; şuna bir bakıver 

Ankara, 23 (T€lefonla) - l\Iem-
leketimizde tek ekmek çe.şnis! hnk- Muhası·p 
kında yapılan tec.:~ikat sona ermek 
iızerediı. . 

geçit vermez. Uzaktan uzağa ,·ahşi hele ... 
hayvan sesleri duyulur. Geceleyin yo- Ah ~hmed:. . 

İçinde çavdar unu bulunacak fra~- aranıyor 
colalarııı, yalnız hastalara tahsıs 

lunu kaybetmiş yabancıların önüne - N.e~ede kı ulan, dc~ı. 
edileceği söyleniyor. Defter tutmağı, blanço tanzimini 

kurt gibi, çakal gibi hayvanların sık . -: Bız~m ahırda b:? Alı Ahmed! Ba-
sık çıktığı vakidir. Jı bır gel!. 

Geçen sonbaharda ise işler daha bo- - Vazg<ıç çocuk. Ali Ahmediıı kıs-
Z~ldu. Hu hayvan korkusu ) üzünden ·akhırı du.r~>r.keıı Kes reye başka lns-
~oy muhasarada kaldı. Buğdaylarını rak mı gelır. Baştarafı 2 nci sahifede -
ovutme~ için hiç kimse Kesreden bir -.- Ucuk lıulclun~. b~. ~~~a ! Hem <le vaziyet, Amerikanın Rusyaya tayyare 
adım bıle dışarı atamadı. enın kısrakların <lordunu de satın a- ihracntı yapacağını göstermemekte-

lçierinden biri; ır ha.~ .. .. . dir. ÇünkÜ 044 senesine kadar Ame-
"-:- Koca Kesı-.a aç kalacak değil ya; - Geç Zulfu çavuş, geç.! Benı yor- rikacla bütün imal edilecek tayyareler, 

Diinkü hadiselerin 
hulasası 

bilir bir muhasibe fötiyaç vardır. Te
lefon 2345 e müracaat. .......... __ _.. ........ ____________ __ 

Doktor Oreratör 

Dahi Öke 
1ZM1R AfıKERI HASTAHANESi 
KULAK, BURUN ve BOC.AZ 

HASTALIKLARI MÜTEHASSISI dedı. Piyadeye haber gönderir, hay- na sabah sabah!. şimdiden satılmıştır. Sovvetler için 
Vanları temizleriz. _ ~~ııunla bera~r kahv~de :sabah verilen son karar sade~ ·bir dostluk ikinci Beyler aokağı No. (80) 

- _!?iyadeye haber için en azı sekiz \e) fı yapanl~r Alı Ahmed.ın e.trafında jestidir. ' Haatalarını her gün öileden conra 
saat 1azım. Ali Ahmedin kısrakları ne oplanınca gıtmek mecburıyetınde kaL Al I 
gijn.e duruyor? Gün aşırı bize verir; ·~: ~.ülfü çavuş önde; A!i Ahn~edl.e n1anya- talya, kabul ve tedavi ec!er. 
Yanımızda da silah olduktan sonra hay oylulcr arkada ahıra dogru seyırttı- Alma a F sa t. lzrııir belediye.<;itıden: 
Van ne yapacak bize? er. , v ny ~. ran . 1 - Otobü::ı işletme idaresine flus-

. Fikir Kesre köylülerine fena gelme- . Zülfü kapıya geldiği zaman birden- ~ obrugun t ngılızler tarafınd~~. ış- sing nağ dizel motörleri için 100 adet 
dı amma: Ali Ahmed itiraz etti: ııre durdu: sr.alınden ba.hse~en İtalyan 7~e?Iıg~.nde grank yatağı satın alınması i~i yazı 

- Şuna ela bak, dedi. Tehlikeli iş- - Gir ağa, dedi. Buyurun! kullanıl:u.1 bır soz, İtalya - \ışı muna- işleri mildürliiğiındeki şartnamesi \'t?Ç-
ler için Kesre köylülerine kısrak v~re- . Ali Ahmccl bir taraftan yürüyor; ı;elıatını mıh etmek lınkımrndan cnte- hile :H-1-041 cuma giinii :;nat 16 yn 
Cekmişim? Aha; bir lnsr~ğın kaç.a mal ır taraftan da: resandır. uzatılmıştır. l\Iuhammen bedeli 2600 
olduğunu Kesre köyliilcri acaba biliyon . - Olur adam değil şu Zülfü çarnş, Tobruktaki harek:itla hiir Fransız- lira muvakkat teminatı 105 liradır. Tıı-
llıu? ıyordu.: ne kurttaı~. ne çnkal'!_~n kor- Jar bulunmuşlardır. İtalyan tebliği !iplerin teminatı Cumhuriyet merkez 
r,. - Tut ki, yüz lira, iki yüz lira ulan, .ldr:. Bır1 ç~!vnl .bugdayla degı.rmene hundan lı"h""'clerk"n (so"zde muarı·'- bankasına yatırarak nrnkbuzlariyle 
.l\.Oca kö · b' Ar Ah d' k yf' · · ıp ge · ustclıJ, de bedav:ı bır kıs- ' " = "" .. 
aç mık I {? Z!'lf" çme ınd C.. ı ı~ın ak' ' ' l r) kelin1€leri, kullanılmaktadır. nu tayin edilen gün ve saatte encümen~ 
lü" or la).:ıctak ... uw u davu~. ogru soy- F .. knt ahır kapısıııın u··z r·ı'ııe bı·ı· suretle İngiliz kuV\'etlerinin yanında müracaatları. 

• ol • • or ısragını a gun aşırı Ye- .' ' w • · - \ · · k , 1 · · b ı d - · • . - · 
rırsın bize· b w d ·1 . .. . t n bıre kapandıgını duyuı •a · ışı uv\et ermın u un ugunu so~ - 2 - ltfnıve must:ahcer.ılerı) le s1h-
. . • ug a) arımızı uçeı saa z .. 1f.. . " · lemek i~tcmiştir Bunu Vişi de teyid • · 1C:lllde Ö\ ti tüp gdiriz Bız de kancuk - u u çavuş, dedı; .Zii fü çavuı:ı ! t . f. k t k · t' k d. . 't 1 hh·e Ye iş vesaiti nakli~ e şoförlerine 
deg~··ı· H . k .. .. tl ne ı·ş be ı Al . b k d Ali .h ' mış, a a uv,·e ın en ısıne aı o - 58. 'ft f t' t 1 . . . ı ız ya.. ayvan çı •a gorurse el- .. a~ l ıra Ll ı a d w b 'ld. . f ,' çı O ın Sa Jn a ınınası ışı, yazı ış-
bette vurup yok ederiz. Yok bizden şkınn .. Vny nman; sırtlan, sırtlan.. ma/g!;ıı 1 }ı:n1ıştır. .. b k t leri mtidCirlüğtindeki şartnnmesi vcç-
~ayvan vergisi i tiyoıısa açık' söyle a- Köylü) r <ıhırın tarafına toplanmış- I' erı en k~a udma '3.Ilbore,t ub f vve • hile 31-1-!>41 cuma günü saat Hi va u-
Ra? ' r; gôzl('ri rlelikte gülüşüyo.lar: raıısa .Yı ı ma an ı rıs a .u unur- t l t . M h b dı:ol; 4{)3 l'-

. · · 1 (.>n Surıyeden kuvvetlerle takvıye edil za 1 mış 11 • u ' mmen e · · ı 
. l_luna ra!:'lllen Kesrelilcr Ali Ahme- - Alı Ahmed, dı7orlarcl.~: . ı-eı.1ın miş, bilfıhar<' Libya •a sevkedilmistir- ra muvakka~ tt-minııtı 37 liradır. Ta-

dı ıkna edemedi. Ağa, bir mide doyu- ı~k n bu .. Nasıl. I\:('sre koylillerın,c İt l, 1 .. b b} 'kted' .1 v· : !iplerin temınatı cumhuriyet merkez 
ınu için kısraklarının hiç birini feda ~~duy civütmek için kısraklarını Yer- h'~k~ an t'1•1,1 ıAmlu ı ;ne: .. 11 ~r·_. ı~ı bankasına )'atırarak makbuzlariylc 
ed . -· . . 1 .. h"k' ııvon mu? u ume ıJ e man)a aı.tsınd,ıkı mu- . . .. tt .. 
emıyccegmı, ıcap cc erse ışı u ·u- · 1. 1 

.. n ısebatı hshrndıkları ı·cı· 11 bo" .1 tayın edıleıı gun ve saa € cııcumene 
ınete k tt' . Ke 1 ·ı . b 1 - A ı A ınıed . , ' " ' . J ece a- .. ti w a ·se .. ırıp w sre ı erın _zo.r a ıga _ .· · .... ·• , . . . 'lyı bozmak istcemcktcdirler. mur~ıcfüt arı. . 
<:ıktıgını soylcmege kadar gıttı. . ": crı~ cm, declı. 'eı 1) on · An.ıhtaı Karataş üzerınde 304 ,.c 301; sayılı 

Bu sırada ilk sözii söyliJen Zülfü r hızım kancuktn; alına ha; alın n Japonya ve nüfusu: sokaklardn adi döşeme tamiri i~!. ya-
Çavuş: ıı... . . . zı işleri müdi'rlii[rüncleki keşif ve şart-

- Varsın, dedi; Ali Ahmed kı:;rak- F~kRt K~ ~cd: ~u ın~ıkamın Al!_ Ah- llir taraftan ıılifu;:;unun fazlalığı namesi veçhile 31-l-9 l'!.. euma günü 
1arını bizden sakınsın! Biz de Ali Ah- dm ~a~ı~ugu ~çm m~, yoksa .lıu~~a~: h~~eb~yle Çini istilaya kalkan japony,1, saat 16 ya uzntılm1ştır. K~şif bedeli 
llıede :rapacağımızı biliriz! ~elesı ıçın m oldugu da bır turlu u ger taraftan. nüfusu arttırmak 8l>4 Hra mm·akkat teminatı G ı lira 5 

Biri şöyle atıldı: ıla ılamndı. ıçiıı ) eni bir kanun hazırlamıştır. Bu kuru tur. Ta1ip1erin km im b Cumhu-
- Ulan Zülfü! Ne yapabilirsin ki > kanuna göre. japonynnın nüfusunun ri.}et merkez bankasına yatırarak mak 

Ali Ahmede sen?. Ali Ahmedin pa:rası Par iste feı.ıki .&at ID60 senesinde 100 nıilyoıı olnınsı la- buzlnriylc tayin edilen gün ve saatte 
da var; şarısı dn ... Parası var seni. sa- /1 wndır. l encümene miirncaatları. 
hııahr. Karısı var kancuk korkusu Londra, 23 (A-A. > - Almanların. Bu netiooyi elcle etmek için de 20 ya- D k 
Yok. Eğer kancuğunu kaçırayım der- J<lr· te eli kisi tPvkif ttikltri Ye po- -;;ıııa ,·armış erkekler, 21 ya~ına varmı§I O p i O T 
seıı bu sefer de hiıklimet korkusu ,·ar! . in; halkn hitaben neşrettiği bir \ı;dar mutlaka evleneceklerdir. Behçet Uz 

~:~ş~~ biri: . eyannamede, uydurma şayialara Bir ailede !.>eş çocuk .cs~stır. Fazlaj 
Zuifu çavuş, dcdı. Sen kenara çekil. ~mmiyet vermiyerek, llCrkesin işi- çoculdu olanların ''ergılerı azaltıla-

~li Ahmediıı karısında gözün var bili- i le gücü:> le meşgul olınaınnı aksi- cnk, kendilerine iahsi~at verilecektil'. 
l'ız amma; iş işten geçti artık! Ah a- c ha ket edenlerin cezalandırıla- Evlen:mlere ikrazat yapılacak, l>ekfır-
Inıı Osküdarı aştı. ·. ğını bildirmiş'tir. : rdhıı fazla v rgi nlınacaktır. 

Zülfü: >.-- Şu t€zada göre, japonya fasid bir 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Hastalarını 11,30 dan bire kadar 
d?ğirmen için yola çıkayım da başıma nunda, ancak ciiyiik imparatorluklar 
hır hal gelsin? .. Görürüz Ali Ahmecli L:>ndrn, 23 (A.A.) -- Röyter ~dansı \ apan ve yıkan fımiller rol oynıyacak- Beyler sokağında Ahenk matbaası 

6.AHIPE f 3) 

Rami tümen satın alma komisyonu reisliğinden 
Asker ihtiyacı için 34 Ton sadeyağı kapalı zarf usuliyle ve kimyevi 

tahlile tabi tutulmak suretiyle sabrı alınacaktır. Eksiltme muamelesi 
5 - 2 - 941 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 11 de Ramide Tümen 
karargahı sabn alma komisyonu dair~inde yapılacak"'tır. 34 ton sade
yağının tahmin ıedilen bedeli Etli dört bin dört yüz liradır. İsteklilerin 
şeraiti anlamak üzere lıer gün Ti.ımene müracaatları v~ eksiltmeye iş
tıı :> k j in de mu: yyen sap trn bır ..-:aat t \ H i kadar teklif ve temi-
nat mal\Lu.ı:u muk LB d l lı nur. 

21 "7 30 (355/178) 

lstaııbul Defterdarhğından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 35,000 lira keşif bedelli Yıldızdaki acem 

.köşkünün ~'lktlması .enkazının inşaat mahalline ta~ınması ile 
çağlıyan kasrının takviyesi, çatısının tamiri dere ve borularının 
yapılması. 

2 - Eksiltme 3/şubat/941 pazartesi günü milli emlak müdürlü2'ün
de müteşekkil eksiltme komisyonunda kapalı zarf usuliyle saat 
15 te yapılacaktır. Kapalı zarfların saat on dörde kadar ko
misyona tevdi edilmesi ve saat on beşte zarflar açılırken ko -
misyonda hazır bulunulmal)ı lfızımdır. Postada vuku bulacak 
teahhürat nazarı dikkate alınmaz. 

3 - Muvakkat teminat 2625 liradır. 

4 - Ilu işe aid plfin krokileriyle hususi şartname, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, yapı işleri umumi fenni şartnamesi, eksiltme 
.şartnamesi ve mukavele projesi milli -emlak miidürlüğünden 

175 kuruş mukabilinde alınabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin yüksek miihendis veya ~·üksek mimar 

olanların veyahut ta bir yüksek mühendis veya yüksek mimarla 
teşriki mesai ederek mukavele ve evrakı liizimesine birlikte im
za etmeleri meşruttur. 

6 - İsteklilerin en az bir taahhiıtte 26.000 yirmi beş bin liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış oldui'u vesikalara 
i~tinaden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel vilayet makamın
dan alacakları ehliyet ve 1941 yılına ait ticaret odası vesikala-
riyle gelmeleri. 14 19 24 29 87 /110 

= 

Iktısad Vekaletinden: 
- Vekaletimizoo lzmir Ye Ödemişte yaptırılmakta olan (2250) adet 

el d.>kuma tezgahının nmbalaj işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - 2250 adet el dokuma tezgahının tahmin <>dilen ambalaj b€dc1i 

(4GOO) lira olup muvakkat teminatı (337,5) liradır. 
3 - lhale 10-2-941 pazartesi giinü saat 15 de Ankarada Yekalet bina

sında toplanacak komis)onda yapılacaktır. Taliplerin mezkur gün 
\'e saate kadar teminatlarını )atırmaları lazımdır . 

4 - Bu husu a müteallik şartname \ resim vekfı!..,t levazım müdiir
liiğü ile 1 "nbul v.e İzmir mıntaka iktı ıad müdii ... ıüklerinden pa-
rasız olarak alınabilir. 24 29 2 8 ~!19 232 -· n ( t. ö;;ü-;o··= tah~i. ve-= tf hliyesi) 

D. D. • 8 ci işle~m komis-
yon undan: 

ldare•ı1izin Dinar "~ Denizli Suııdurmalarına 31-5-940 tarihine kadar 
gelec~k tnhmini miktarlariyle muhnmmei'l bedellcı·i \e M. teminatları aşa
gıdl! , .ızııı kömiirlerm tahmil \e tahli) e işlerinin nçık eksiltmesi 4-2-H41 
salı u·iinii snat 15 cls Als. ncal ta işletme binnsında komisyonumuzca yapı
lacnktır. 

İstE.kliler'ıı ~l. t minat muklıuzlariyle muayyen vakitte komisyona gel-
m •l j Jaıımdır. Şaı tnamesi isletme kaleminde ve mahalli i.;tasyon şefle-
r !ld • ı~örül<'h.lir. . 
Kömürün tahmini Muhammen bedel M. t.eminat 1\1ahallı 
Miktarı ton Tahmil ve T. hliye Lira Kr. 

Krş. st. Kr. t. 

2000 30 00 20 00 75 00 Denizli Sun-
durması. 

3000 7 50 7 50 31 75 Dinar Sun-
durması 

(238) 

" ~ 

B - Doğrusunuz amma, dedi; hele ROMA YADA ENDÜSTRi d ir(' içine girmiş demektir. Bunun so-ı 

o zaman! > 'idiriyor : tır. yanında kabul erler. 
Zülfü çavuşu bir kaç gun daha sab-1 D. N. B. :ıj:ııısmın Bükr€şten v0 r- ::---------·----~========::===~~~·'! 

ret k · d d 1 · k · · 1 ği habere göre. Roma.ny::ıda husu~i ı • o t d ı """ d 
Makine 1'amirhanesi 

1.· me .. pıya e en yare ım ısteme ıçın •ndüstri müesseseleri devlet ı'daı·es·ııı' zmır e·r er ar ıg•n an·. r.ırnse ilma edemedi. Zülfü yirmi döıt ' ! 
l'aşmdaydı. Kesrede parmakla go··.::te- ı .. nmıştır .. Ter :rn.('Jer, nğır -endüstı·i 111 t f l\" .... 1 ki ,, ll1' n a .. ıe taı.ı 'creselerinden kızı Adile, Ferişte vcoğlu Yusufuu 
tilir; bayram giinleri Cumaovasının ~ ues ~s "rı, na· 1~ nt V" t" t>fon şir- Basmahane sub.cs lH'. olan 234 lira 6D kuı uş veraset vergisi borçların-
clört yanından gelen pehlivanlara göz < tler~ de bunlnr nra~uıdadır. dan dolayı hacız dıleıı Ahmet ağa mahallesinin Kemeraltı cadclesin-

I~i gününde tes "iın etmeği prensip edi~en va bu· 
nunia iftihar eden bir ınüessesedır 
Keetane pasan dem!leller 6'1 • 89 Telef on: 1991 

{lçtırnıazdı. Yalııız parasızdı. Göz ko)-'I x --- de .kfün ı.GO 26,27 s~yılı. nrnğazıııım borçlulnrn ait olan altıda üç his-
cluğu bir kancuğu elden gaçırmış; Ali m ses: 3!1!1 !ıra kıymet tızermden Vilayet idare hey' eti karari\•le kat'i iha- tf'iıılli~~:~x 
J\hmede kaptırmıştı. 1 nya lesini~ icr:!-sı ic;iıı 1 o gün müddetle mü::rnyecleye <;ıkarıımtştır. 

Bütün İzmirlilerin 
h Bankası civarında maliye 

misafir oldukları -~, 

Resreliler Zülfünün laf anlamadığı- .. -B.:~ta ah ı nci Snhifcde-- Tnlıplerııı 4 ~·ubal/!>41 Salı günü sant JG <le Vilayet idare hey'eti-
llı görünce: 1 ıı~ miiracnatları ilan olunur. (226) 

- ltin yiğitligine de bak, ded!!er; 11 g<iren Jdyvncrlerin yaptıgı mulıa
liif.. Hem de silahsız ~ola çıkacakmış.. r beden sonra asil€rin .eline geçmiş
.Ne duruyon ya; çıksın ya?.. tır. As;J<ırin elinde bulunan Biikr~ş 

Zülfü çavuş boş laf etmiyordu. İki radyosu ordu) a hitap ederek lejyoner
gün sonra buğdaJJamıı övütmek içm Jere hucum etmemelerini .söj lemekte
hakikaten yola çıktı; ve Jıakikauın de d:r. Bunlar, kral Ye Romanya için harp 
.l<:esrelilerin düşüncliığü Ziılfü çarnşun ettikkrini b:Jclirmektedirler. 
başına geldi. Bitaraf müşahidler, Romanyada va-

Çavuş değirmende işlerini geç bitir- zi)etin nazik olduğunu, çünkü muha-' 
diği için Kesreye alaca karanlıkta clö- liflerin kuv\etli bulunduklarını ve lej
ruYordu. Boğazlar istikametinden ge- yonerlerle aralarında bir anlaşmanın 
e.n bir hayvan sağ bacahrı yanından imkansız olduğunu bilclirmişlerdit. 
~ırdeıı bire siirünerek geçti; acı acı Demir muhafızlar şefi Horya Sima-
oınurdadı. nııı Berlin sın·ahati. nazan dikkat~ ccl-

Zülfü, hayvanın cinsini yan siiriin- hetmektedir. · Bel'linclc İ1') an hareketi
lllesinden tanımıştı: nin nasıl karşılanclığı henüz ke:;tirilc
h - Vay itoğlu it; dedi; 1.ıir sırllan memektedir. Almanyanın Romanya ci-

n!. çisi Baron Fon Giringerin Biikreşe 
l Hayvan, Zülfü çavuşu yan gövdesiy- e ldiği bildirilmektedir. 
e devirip yere atmak; üzerine çullan- Belgrud, 23 ( A.A.) - Bükreşle 
~ak niyetinde idi. ÇünkU cesetler pa- her tüı·lü muhnbere kesiktir. 
dışahının yaşıyan insanlara karşı kul- Bulgar kaynaklarından gelen son 
landı'-rı tabiy.e buydu. Yüzde doksan haber .. re göre, bütün Romanıyada 
~kiz de hareketinde muvaffak olur; dahili kargaşa! klar devam etmekte-
~~ ve göv?esin!n k~vvetli bir insanı 1 dir. Bükre tC'ki bittin mühim binalar, 

suıa~ıe .. devırmege kafi gelirdi. Alman kıtalaımın işgali altına geç-
Zülfu ilk dtlrbeyi Yedikten sonra da mistir. 

~~ kuvvetlendiğini ~is.sediyordu. De- Vilfıyet merkezleriyle büJ ıik şehir
gırmendcn Yola çıktıgı a.} ni adımlarla !erin bir coğunda örfi idare ilan edil
yürüyor; ve en çoj{u Yarım saate ka- miştir. Müfrit d('mir muhafızların 
dar Kesr.cc!e. ol~cagını düşünüyordu .. elin ele mitralyöz, mühimmat vesnir 
Bu sırncla. ıkıncı darbe sol tarafından esleha bulunmuştur. 
k.~vvetli t.r baş vuruşu ile r- • li. Zül-ı Bunlar; bazı binnla_ra çelı::ilmişler 
fu: ve ilk gelen askerleı ı tarc.1.cderek, 

- A ha, dedi. Öküz oğlu öküz... mukavemctıe devam eylemişlerdir. 
Sonra, bir yan hareketle omuzlaı ın- Bulgar gazetelerinin verdikleri ha-

daki çuvalı yol çukurlarından birine berlere göre, Demir muhafızlarla 
fırlattı: 1 Antonesko kıtaatı ara. ında çarpış

- Gel ulan; dedi. Sıkı isen vur hele, malar devam etmektedir. 
bir?. 1 IIükfım t aleyhine isyana i. tirak 

Sırtlan bunu anlamış gibi, arkadan,, etmek üzere vilayetlerıden ve köyler
üçüncü bir vuruşla sürtünüp geç!yor- den peı<: tok kimseler Biikreşe akın 
du J,i, Zülfü, hayvanın iki kul.ığmı da ctmekt dir. 

lzmir Defterdarh2'ından: 
Ahmet oğlu Ali Rıza Uğurun Başduıak şubesine olan 768 lira 84 ku

ru.~ Milli emlfık ~tış bedeli borcundan dolayı hazineden satın aldığı 
Goztepe mahallesınin İ:-.metpaşa soka[.'1nda kain 9 taj savılı ve 384 li
ra kır~etindeki evi Vilayet idare hey' eti karariyle kat'i· ihalesinin ic
rası ıçın 10 gün müddetle miizayecleye çıkarılmışhr. Taliplerin 4/Şu
bat/941 Snlı günii saat 15 de Vilayet idare hey'etiııe müracaatları ilan 
.~!!-!~~~:·.......... (225) : ........................................................................................ •,:. 

~ızmir l vazım Ar. irliği i!a arı~ . . 
• •••••• ...................... , ....................... ,, •••• 1 ••••• •• ill •• , ..... 111111 ••••• •••••1• 11111 ••••••• , ••• ••-'••··~ 

İzmir l.e':'azıı:n Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Eskışehıı· Hava okuluna iiç erkek daktilo alınacakllr. 
2 - Aşağıdaki vasıfları haiz olanların 28/l /D•ll tarihine kadar 

Eskişehir ava okulu komutanlığına dilekçe \'C vesaiki ile mü
racaat etmelidir. 

A) Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli olmamak. 
B) Medeni haklarından mahkfimiyet cezasiyle mahkum veya 

. devlet için müzir teşkilfıtlnra men up olmamak. 
C) Iyi ahlak e,:.habmdan olmak hay~iyet namusu muhalif filllerle 

alelitlnk ağır hapse veya o derece cezayı mı.istelzem bir fiil ile 
mahkum olmamak. 

D) Sıhhi nhvali vazife göı meğe müsait olmuk (raporla), 
E) En az ortn okul tahsili görınliş olmak 
F) Daktilo kursu görmüş olmak (ecnebi dilleri bilenler tercih 

olun ur.) 
G) imtihanda muvaffak olmak. 
11) En az üç sene hizmet edeceğine dair noterlikçe musaddak ta

ahhüd senedi vermek. 
3 - Bu evsafı haiz isteklilerin imtihanları 5/2/!>41 tarihinde Hava 

okulunda yapılacak \ e kendilerine gösterecek iktidara göre 
( 60 - 120) !im licret verilecektir. 24 26 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Askeri ihtiyaç 'çin 4200 metre kablo 28/1/941 günü saat 11 

de pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 16500 lira olup kat'i teminatı 2475 Hrndır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - 1 teklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satın 

alma komisyonuna g-elmeleri. 

Ankarada: Yeni Şehir Palas: bahçesi karşısında: 
TELEFON 3949 

f stanbulda: Yeni Şehir Palas: 
Tcpebaşında Şehir tiyatrosu 

karşısında 

TELEFON 4ı300 

Türkiyenin birinci sınıf otellerinin en iyisi ve en konförlüsüdür 

EGELİLER : Dostlarınızı ancak bu otelde bulabilirsiniz 

AL SANCAK 
istasyonu karıısında yeni açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BiR 

T. İş Bankası 
Küçjik tasarruf 

hesapları 

1941 
ikramiye planı 

keşideleri 
4 Şubnt, 2 Mny ıs, l Ağusto , 

3 ikınciteşriıı tarihle
.:rinde ) apıhr. 

- 7941 ikramiyeleri -

1 1 ı:d<ıt 2000 liralık - 2000.- liral 
s > ıooo > - aoon.- , 
2 > 760 , - 300.- > 

4 > öOO > - 2000.- , 
B > 250 > - 2000.- > 

35 > 100 > - 3500.- > 
80 > 60 > - 4000.- > 

1 k b l .. ~00 ., 20 - 6000.- , 
Her §Ubcye aid hasta ar a u ve mu- •-=----------------=--il 
tehaasıaları tarafından tedavi edilir. Tilrkiy iş bankr.qma para yatır-

Müessesede heı· zaman rııakıa yalnız pnrn biriktirmis ve tniz 

d kt b l T l 2918 'llmış olmaz, ayni znmnnda tnliinizi de 
o or u unur. e denemiş olursunuz. - -



# ' 
·c A N A D O L U ) - --.. 24 İkinci kanun 1941 C U M !,,, __ _;:_ ________ _.:. ______________________________________ :--______ ~ 

•™' 
SAHiFE ( 4 ) 

Yunanistan Pirede 
IVATAN ve AŞK 1 Mülteciler mahallesine 

bombalar attılar. 

lngiliz taggareleri 1 Resmi teb_!iile! 
ITALYAYA VE REN HAVZA Lonclra. 23 (A.A.) - İngiliz hfl\-a -

Karım • sem yakalıyorum, 
casussun 

1 70 ·~~iiiiiiifiiii~IBlllD. 

Almanyanın uzlaşma 
teklif terini reddetti. 

• ve cl:ıhili emniyet nezaretlerinin telr 
SINDAKI HEDEFLERE HÜ· liği : 

1 
Dün gece İngiltere üzerinde herlleıı 

Atina, 23 (A.A.) - Atina ajansı, CUM ETT LER hemen hiç düşman faaliyeti olmamı·· 
pazartesi günü Pirede Mülteciler ma- tır. Gecenin ilk saatlerinde Londra ,·ıı· 

S k d · hallesine yapılan düşman hava taar- roşlarına bir kaç bomba düşmüştür· onuna a ar ruzlarında askeri kıtaat ve te,,~kil<!t- Duseldorfda- Pek az hasar olmuştur. Zayiat yoktur· 
tan başka milli gençlik teşkililtı nza- Alina, 2:1 (A.A.) - Yunanistand!i' 

Bazıları da, :Müddeiumuminin yanına yaklaştı. harp! sının da takdire değer faaliyet gö~- k• t • t ki ingiliz hava kuvvetleri karargfılı1' 
_ Kim bilir -diyorlardı- dostiylc Sordu; tercliklerini bildirmektedir. Bu tc~ki. 1 . es ısa rı111 tebliği: 

geçinememiş veyahud barlarda iflas - Katil belli oldu mu? Jatl mensup 3 genç, sivil halka yar- Tavvarelerimiz, :Elba~anda :ı:;kcr• 
edenlerden biri kızın günahına gir- - Ha)-·ır !. Cinayet esrarengiz bir y • -- lata mensup 3 genç, sivil halka yur- ıeıLfleri bombardıman ctnıislerdil"· 
mişf... şekilde ika edilmleişt!r.d Bakalımt~ ken- unanıstanın Londra se- !'erdir. Gene bu teşkilattan :300 g·rn~. Ingiliz bombardıman Demin olu charında ~iddetli bfr jııf· 

Alman casus teşkilatı; naşm çeh- f.edilen parmak iz rın en ne ne ıce a- f • t ·ı " B harap olan evleı i tamir etrııek ,.:ure- ak mtiş:ıhade edilpıiştir. Tayyareler· 
resini, Ziznnın sarışın çehresine oka- lacnğız !.. ırı gaze ect ere: a- tiyle hükumete ve halka yarclım et- tayyarelerinin ihtima- miz. ınyiaUıız donmii ·!erdir. . 
dnr üstndane ve mahirane bir şekil- - Tuharriyat yaptınız mı?. ŞlmlZI eg"' mİyeceg"" jzf dedi mişlerdir. Bu hareket. her tnraft.'l d k Atinn, 23 (A.AJ - Umumi e11111ı· 
de benzetmişti ki dilber artistin en - Hnyır!. Doktor i~ini bitirsin de " takdir ve hayranlıkla karşılannııştır. ının an açmamış'ır ~·et nezaretinin tebliği: . 
yakın aşıkları bile ölüyü gördükleri ondan sonra.. x DU1"man tayyareleri, Y:ın) a köyler 
zaman ağlamaktan kendilerini ala- - Evet; belki aşk mektupları ve- Londra, 23 (A.A.) - Bura Yunan MISIRDA BiR YUNAN CÜZÜ· Londra, 2:~ (.\.A.) - İngiliz hava lzer:ne bombalar atmışlardır. Ha· t 
mnmışlardı. saire bulunabilir. sefiri, bugün gazetecilerıe beyanatta t· · t·- · - bı·- >'oktur. nezare ının neşret ıgı re:-.nıı te ıgc 

Ag-ızlardan hüsnünivetle "ıkan bu - Doğru!. bulunmuş ve ezcümle demiştir ki: TAMI KURULUYOR. Atina, 23 (A.A.) - 88 mımarııl: 
" " F k t t kQ ı tası H göre Lu gece, havanın fenalığına rağ. mütalealnrı; bilnh!!re en müdhiş ve a a çan ası cmez · r e çan - Başımızı eğmiveceğiz. ürrirc- Yunun tebliği: 

en ağır küfürler takip etti. gayet t?~ii cesed suhibinir_ı .de~il, ~a- tin bahasının yüksek olduğunu bili- Kahire, 23 (A.A.) - Yunan hüku- men İngiliz tayyareleri, Ren havza. Muntffakıvetle neticelenen m~.hı:Jlı 
Nitekim; hadiseyi evvela teessürle, çırılnn Zızanın el_ çantası ıdı ve onu yonız. Bunu ödemekte ter1eddüd et- meti, Mıı:ıırtlaki 20-45 yaş arasınd:ıki sında Duseldorfn kar~1 bir ta·trru: .ıar~ketler ce.reyan .etmi~tir. 150 c5it 

sonra küfürle karşıln.·an zabıta; o barda bulunmadıgı sıralard!l kullanı- medik. Znf erimizi harabeler üzerin- Yunanlıl.~ır.~n silfıh al.t~n~ alınarak ~ir yapılmı~tır Bu taarr~zda İngiliz ta •. 1ldık, mebzul harp malzemesi elirrıi~e 
d A ı ı ı- dal ·a k Yunan cuzutamı teşk1Jını muvafık gor- .~ .: .. .\ 

anda masum Zizanm ağır bir suçun yor u.:& tc;ı ı\~ açRı maz hevve a m1 a .!d de teı:ı'id edecek vaziyete düşse de, müştür . .Mısır hükfimeti ve İngiliz or- yar~lerı, bulun bombalarını hedef tu {.eçti, ta}Yarelerimiı, muharel>e nıci' 
örtülmesi için esrarengiz bir şekilde '1 gö~.e çarp. ı: e . ~ne; eyecan a mu - her f edakiirlıkta bulunmağa amade- lanı üzerindeki hedefleri muvaffa!<1• 
ortadan kaldırıldığını ve esasta hiç bir • deıumumı.nın e!ı~den ça_ntayı aldı.. . yiz. ta şark kuvvetleri kumandanlığı bu- Lulan mınt:ıkalara atmağa muvaffak /etle bombardıman etmişlerdir. l:W 
cinayet mevcud olmadığını keşfede· .- Aftedersınız -de~lı- .burada ıkı- Londra, 2:3 (A.A.) _ Yunanista- n::ı muvafakat etmişlerdir. olmuşlardır. Bir kaç yangın cıkarıJ. . ün tayyarderimiz üslerine dönıniif 
bilecek kudrete malik olsaydı adalet , mızden maada başka hıç kımse kalma- nın, uzlaşma için Almanya tarafın- * mışsa da h::ısarat, layıkiyle te::.bi~ edi .• ür. 
muhakkak ki, başka bir şekilde tecell nn !.. • .. ? dan . ~;ıkubula!1 büt~n teklifleri ~ed- Hav .:1 kurunı u r. a yardım Jememiştiı'. Kahire, 23 (A.A.) - İngiliz kar:ır· 
edecekti. Entelicens servis de mühim - Nıçın ·· . 1 dettıgı ve İngıltere ıle beraber nıha- • İngiliz tayyarelerinin bu taarruzu. iılhmın resmi tebliği: . 
bir gaf işlemekten kurtulacaktı. - lpzahk ~d1;fımC.. d' k ld 1 yete kadar harbe devam ederek za- hareketleri geçenki Vilhelm~hafen hücumu de· 20/ 21 sonkanun gecesi tayyar.eıerı· 

Zabıta derhal harekete geleli. Otop- . . - e · .• a ~ ·· . es~ ın a ırı m~ı feı~ temin edeceği v~ .bunda emin ol- miz, italyanlurın Elgul]bi tayyare :ne.r· 
si. daha cesed kaldırılmadan adli .. -~ çın beledıJenın :;ıhhıye memurlarına dugu cevabını vıeıdıgı Atinadan bil- Ankara, 23 (A.A.) - Yurdun her rece~inde geniş olmamakla beraber, ,fanına taarruz etmişlerdir .• l\"e .. ·dııll' 

' " - d d ı· ı tarafında hava kurumuna teberrüler k t ı· ı t :ı. " doktoru tarafından yapıl.d ı. musaa e .. e ,e ım ·· • . _ diriliyor. ço · e.sir 1 o muş ur. daki ta.v'-'areler arasında mühim hıı: 
G 1 F k t d 1 hararetle devam etmektedir. Bur~ada " ı 

Hançer· zavallı cesedın tam kalb - uze ··· a a cese Ya nız ıç ru ::t 8658 lira teberrü edilmiştir. Duseldorf harp endüstrilerinin mü- sanı sebebiyet verilmiştir. Şarki ftıı • 
üzerine sa

1

planmış ve kalbi ikiye ayır· balad):le gidecek!. . L d him bir merkezidil'. İngiliz tayyare- Yll Afrikasıııda ~lassua yapılan rıu· 
mış''· Doktor, Dedı fakat derhal aklı başına geld1. 00 raya yapı• x !erinin buraya ıyaptıkları taarruz. cumcla. bir elektrik santıralı ve bir fab-

- Ölüm; anide olmuş -dedi- katil; -. Hayı_;! Hayır!. . Kahramanlarımıza rika tahrip edilmiştir. İstasyon da tıı· 
bıçağını büyük bir maharetle kullan- Dıy~ ~~gır~ı ve sıhhıye memurların- J h•• )ar 21 inci akın olmak dolayısiylc mu- arruza hedef tutulmuştur. Assap eh·~· 
masrnı biliyormuş. Zavallı; muhakkak dan hırını çagırdı: an UCUm hediye/er hakkak ki mühim zararlar vermiştir. rmda asker taşıyan kamyonlar üzerı: 
ki (Ah) derneğe bile vakit bulamamış- - Gel; sen b~kalım !. Şu parayı al Arikara. 23 (A.A.) - Askerlerimi- Bombardıman edilen mıntakada ne mitralyöz ateşi açılmış, Göredek1 

tır. Zannederim ki, uykuda iken öldü- ve en yakın manıfaturacıdan on arşın ze kışlık hediye ~berrüü, yurdun her askeri hedefler, vagon tevzi istasyo- İtalyan kuvvetleri karargahında yıııt' 
rülmilştür. Ve bu gibi yaralar; öltirnü. kada: ha~se al, sabuk gel!.. Hiç bir netice veremez. tarafında devam etmektedir. Mersin nu, tayyare meydanlaı ı, çelik ima- gınlar çıkarılmıştır. Nakliye kuvvet!t-
bir kaç saniye içinde intaç ederler. Muddeıumumı sor~u; .. .. Madrid, 23 (A.A.) _ lspanJolca vilayeti halkının şimdiye kadar yaptı- liithaneleri, yüksek furunlar vardır. ri tahrip olunmuştur. Bir çok ke~iflef 

Otopsi raporu da tabii; bu esa:; üze- - Buna neden !uzum goruyorsu- ğı teberrü 29059 parça eşyaya baliğ Bunların çoğu, cİngiliz tayyareleri- yapan tayyarelerimiz zayiat.sız dlW 
rine tanzim edildi. nuz?. Mar gazetesi Londraya yapılan hava olmuştur. nin ihtimamından kaçmamıştır. mü~lcrdir 

Z b ta. b . . tte ·d - Vazife icabıdır. :Müsaade b:ıyu- hücumlarının askeri bakımdan asla Londra, 23 (A.A.) - İngiliz tay- . 
a ı ' u cına)c mey ana çı- h e.k-t d be t k ı ı ehemmiyeti bulunmadığını yazmak =-00 yareleri, bugü11 Sicil'-'a'-·a ve T"taıı- ------* 

kan ve halkı sevindirebilecek ola:ı ci- ru~~~dda.r a ıf!l a .. sebr 
8 

a a!ımt:· tadır Gazete a·yor ki· Alman tayya - A A • " " ... 1 1 1 1 1 
h t . kt t t d c·· k .. h .ı.uu eıumumı yuz aşının vazıye ı- . 1 

• - skerı vazıyet ya üzerine geniş mikyasta taarruzda B R NG L z TORP TO MUH· e 1 me um u uyor u. un u em · b.ld'- · d ·ı.' t d' v d. releri İngı·1ı·zlerı'n mukavemetini kı- b ı ı d b · · . r f T · , nı ı ıgın en ı ıraz e me ı. e cese , • ~ u unmuş ar ır I 
d~n=s~~{=:~k cı~~~:~i ~~~: ... ::~~: Renenin ~rif. ettiği şekilde kaldırıl:ı- ramamışlar~~r. Lon~radaki sıg~na~- -Bat tarafı 1 nci aahifede - . AIBI YARALANDI, BATIRILD 
h d b ·1 ·ı Al - . ... rak katolıklerın mezarlarına defnedıl- !arın e.kserısı boştuı. Halkın e sera- ha koJav esir edebilirler. ~obruk Loı1dr,•ı, 23 (A.A.) - İngı'lı'z bohri· ~ e u vesı e ı e man casu~ ı.t:Ş- a· yeti evlerinde oturuyorlar. " .1. 1 " 

kılatınab.m7kn~uk~ .şadhıhslarkdanf ;t hıçk ol- ı.Artık pansı·von Entelicens memur- İngilizler, adetlerinden hiç feda- Tebliğ, Tobrukta 14000 esir alındı- -Baıtarafı 1 nci Sahifetle- ye nezaretinin tebliğine göre, bir tor· 
mazsa ır ı ı ışı a a eş e me ve " 1 g-ını, bunların arasında 2 general, bir Ilil veva mavin çarpma:>ı netı·cesi.ıt~e 
b ti dü tc k ·ı·t k'"k" )arının hücumuna ugr-amıştı kar ık yapmak istemiyorlar. 1 " " " • u sure c şman ş ı a ını o un- . · . çok ordu ve deniz kurmayları ve yük- kında yenileri i tihak edecektir. Hiperyon torpito muhribi hasam uı· 
den imha etmek istiyordu. Rene ;revınçle telefona sarıldı ve mı- sek rütbeli subaylar bulunduğunu bil- Kahire, 23 (A.A.) - Röyter ajan- ı-amı~ ve yürüyemiyecek hale geJuıi~· 

Fakat bütün tedbirler fayda verme- ralay Rışarı buldu. H•t) dirmektedir. sının Mısır - Libya hududundaki mu- tir. Diğer İngiliz muhripleri, Hiperf011 

di. Ümidler de suya düştü. Ce;;edin - ~umandan!. 1 er Kahireden verilen haberler, Tobru- habiri bildiriyor: General Vayvel muhribini batırmışlardır. 
bulunduğu odanın bir penceresinin ca- Dedı. kun düşmesine amil olan bu taarru- ordusu, Tobruğa karşı büyük bir Ölenlerin yakın akrabaları haberdll~ 
mı elmasla kesilmiş ve oradan pencere - Ne var L zun, kara deniz ve hava kuvvetleri a- taarı uza geçmiştir. Bu ordu, edilmiştir. Bu torpito muhribi, 19lt' 
açılmıştı. Cam parçaları yolun bir ke- - Frölayn !.. Romanyadaki garnizo- rusında işbirliği yapmalnriyle elde e- lngilitr. tanklarından, Avust.uralyalı da dcni;-.e indirilmişti. 1340 ton hile· 
narında duruyordu ve Ozerlerinde kan - E, ne oldu? .. Yakalandı mı?. dildiğini bildiriyor. Taarruza takad- ve Hür Fıansız motörlü kıtaatındun minele idi, 4,.ı pusluk 4 topu vesairj{O· 
lekeleri vardı. - Hayır. ölü olarak bulundu!.. DUDU takviye ediyor. düm eden günlerde İngiliz bombardı- mürekkepti. Hücum, dış mürlafaa çük topları ve torpil kovanları vard• 

Demek ki katil; camları doğrudan - Nerede?. Londra, 23 (A.A.) _ Hitler, Ro- man tayyareleri, müstahkem mevkii hattı ile Tobruk önünde çok kuvvet-
doğruya kanlı elleriyle götürmüş ve o - Manastır istasyonunun tam kar- manyadaki garnizonunu takviye et- geceli, gündüzlü bombalamışlarrlır. 1i mevzilere tevcih edilmiştir. Avu~-
raya atmış olacaktı. Ayak ve el izler: şı:;ındaki pansiyonda?. mektedir. Kıtalar., seylaplara ve İngilizlerin yaptıkları taarruz, bu üç turalyalılar tel örgüleri geçerek bir 
keşfedildi. Odaya girenler iki kişi idi - Hayret!.. :ı.ıacar _ Rumen seyriseferlerinin in- ordunun ahenkli iş yapmalariyle elde gedik açmışlar ve tanklar buradan 
Bu izlerin tetkiki için camlar ve hu· - Evet miralayım !. Ben de hayret- tizamsızhğına rağmen Romanyaya edilmiştir. 20-21 sonkanun gecesi İn- ileı lem eğe başlamışlardır. Bir A vus-
susi makine ile alınan fotoğraflar em· te kaldım!.. varmakta devam ediyor. giliz bombardıman tayyareleri, Tob'- turalya livası, bu gedikten geçerek 
niyet müdüriyetinin daktiloskopi rlai· - Pek ala!. Bu işler telefonla görü- ruk üzerine taarruzlarında iki italyan ilk müdafaa hattına girmiş ve topçu 
resine gönderildi. ~ülmez !. Yalnız mısın?. x dafi bataryasını susturmağa muvaf- mevzilerini ele ge~irmiştir. Kıtaları-

Fakat sabıkalılar arasında bu gib; - Hayır!. Müddeiumumi ve arka- Amerikadaki bayr .ık fak olmuşlardır. mız, topçu barajı arkasından ileri 
izl~r.e tesadüf €dilemedi. Bu itibarl:ı daşlardan iki kişi daha var!.. İtalyan resmi tebliği de taarruza ta- hareketine devam etmiş, ve ilk hat-
katil ilk defa olarak cinayet işliyor de - Şu halde tahkikatını bitir; vesai- hadisesi kapandı. kaddüm eden gece sabaha kadar Tol.>- vede İtalyan topçularını temiz!emiş-
mekti. Fakat bu muhayyel cinap:?tiı ki topla ve çabuk gel!. Fakat dikkat v · t 23 (AA ) H · · ·e ruğa hava taarruzlarının devam etti- !erdir. 

BULGARISTANDA YENi 
TEDBiRLER. 

Sofya, 23 (A.A.) - Dahiliye nez'' 
reti, milli korunma kanununun pe~· 
şembe gününden itibaren meriyetc ırı· 
reC('ğini bildirmiştir. 

--:=88=--

iç yüzü ancak harp bittikten sonrr et!. Müddeiumuminin tahkikatını eş- ı aşınHg 1°ns, F a· s··sk-had~~~~~;1_ ğini, gündüz de taarruz ettiklerini bil- Geı iden gelen kuvvetler ve ~ıhhi-
kal edecek, tehire uğratacak hareket- naz rı u ' an r n 1 0 . .. · u· _ dirmektedir. ye kollarının da bu ı:ıırada ilerledik- -Baıtarafı 1 nci Sahifed.-

meydana çıktı ve onu herkes hayretle ı.erde btıltınma ·'· Aynı· hedef u"zerı'nde den do.layı Alman ve Amerıka. n h.uk. 
k 1 d ı Bir taraftan İngiliz bombardıman leri görülmüştür. tayyareler kullanılmaktadır. 

Italyanlar 
arşı a ı. yürüyen vazifelerin teknig-i ayrı .'.>ldu- metl~rı arasında n<?,talar.te~t: ~dı.mış tayyarelerı·, ~·aarruza devam ederken Bu anda müdhiş bir manzara ı·ıe Atina, 23 (A.A.) - SalaAhı'vettıı! O gün Zozonun neşe::ıine payan yok. oldugunu res en !'loylemıştır 'aşıng- "' " 

t ğuna nazaran müddeiumumiyi kat'iy- . m .: .. . . ~: ' - ın av tayyareleri de harp sahası üzerin- karşılaştım. makamlardan bildirildiğine göre, ttal· 
u. yen meşgul etme!. . tonda~ı. Al!?~n ~uyuk elc;ılıgı er~a~ ·l~ de devriye uçuşları yaparak buraya Binlerce İtalyan askeri, kendi top- yanlar, Delvinadan firar ederken gıY 
Planı şayanı hayret bir şekilde pli - Öyle bir şey aklımdan geçmedı dan bır! ha~~s:ye .. kapa~mış naza~?t:r İtalyan tayyarelerinin sokulmasına )arının ateşi altında kalmıştı. Bun- türdükleri rehinelerden başka Yunıı!l 

rüssüz olarak tatbik edilmiş, hayatın• bile mira.layım_!.: . . . . ~f~ılabılecegını soylemış ve demı.,. · mani olm~şlardı~. Bu sırada İng~liz l~rdan pe·~- ç.oğu öteye ~eriye kaçı- n~_u!'.ebc:,anınd.an 17 ~işi):i de bera~ 
kurtardığı gibi serbest olarak vazife - Senı _pek ala bılıJ orum. Tanfe ha H 1 Al h .. k. f t vdi taJvarelerı tek ıtalyan tayyaresırıc yor, kendısını kurtarmaga çalışı rnr- goturmuşlerc1ır. Kendılerınden bugilııl 
sini görmeğe devam etmek muvaffakı :.et yok!. Olen kadının feci manzarası tt~ b.u • kmt ant ku um1e ı1nek b~na rastlamamı'şlardır Bu vaziyet Libya du. Bir çoğu da telef olmuştur.· kadar haber alınamadığından hayntt~ 
'-·etine nail olmuştu muhakkak beynine vurm ş midenizi e ıgı ır me up a onso osu ı L - l k' İ · ' - Pl" ·b· 'Ik h d f ôl ı ki 
" · u • sındaki Alman bayrağının indir!lme- < a ı talyan hava kuvvetlerinin iş ya- an n:uc.ı ı~c~ ı . e_ e e va:an up o madı arı malum değildir. . 

Entelicens servisi memurlarındar bulaştırmıştır. Hele şimdiye kadar be- sinden dolayı teessürlerini bevan et- p~mıyacak vaziyete getirildiklerine en ku~v.etlerı.mız, ık~ :sa.at ıçınde vazıf e- Manastır, 23 (A.A.) _ Röytcr.ıO 
ilk olarak esrarengiz cinayeti habeı :er.emecliğin kadınların arasında ise miştir. Alman konsolosu ve bi~ Ame- guzel. bir misal teşkil etmektedir. lerını ~erme getırmış bvulunuyorlar- '"\rn?~udluk hududundaki muhabıf 
alan yüzbaşı Rene idi. ~ektiğin ıztırabı müdrikim !. Binfüma- rikan deniz subayı hadise hakkında Mıkrw.tisli mayinlere karşı: dı. Önumde .garbe do~ru . uzanan bıldırı~·or: , 

O gün onu tesadüf o taraflarda OU· !eyh bu şaşkınlıkla pot kırabilirsin !. tahkikat yapmaktadırlar. İrı_gilizler, son zamanda miknatisli snha?a Pln_strı~o ~e Mırantıyef ka- İtalyunların büyük bir mukabil ts, 
lundurmuştu. Karargahtan geliyordu Bu itibarla rekrar nazarı dikkatini cıel- mayrnlere karşı yeni bazı aletler keş- Jel.erme dogru ıl.erı hareket devam :ırruıa hazırlandıkları zannedilmekt~ 

Cinayet hadisesi; ağızdan ağıza do· bediyorum. Ancak ve ancak bizi ala- fetmişlerdir. Bunlarla mayinlerin ne ~dıyordu. Pla~t~ıno kale8i, limanı dir. Öğrenildiğine göre, İtalyanlar bl~ 
!aşıp duruyordu. kadar.eden cihetlerle meşgul olacaksın. Ingiltereye satılan kadar derinde olursa olsun bulunması ıhata etmektedır. hassa Yugo::ılav hudud civarında ıw 

Derhal pansiyona girdi. Doktor, O· Taharriyata dikkat et, ve acele gel, ra- ve imhası mümkün olmaktadır. Bir subay bana dedi ki: yana deresi mansabına yeni kıtaıııf 
topsi ile meşguldü porunu ver!. (Arkası var) torpitolar x - Evvela Plastrino kalesinin düş- ihraç ve balıkçı gemileriyle mahalli ıı 

lngilizler 
Afrikadan 54 bin esiri 

Akdenizde bir üsse 
naklettiler 

Londra, 23 (A.A.) - İngiliz harp 
gemileri, şimall Afrikada esir edilen 
54 bin İtalyan esirini ve pek çok tank 
ile mühim miktarda askeri malzeme
yi, Akdcnizdeki başlıca İngiliz ü~le
rinden birine çıkarmağn muvaffak 
olmuşlal'dır. 

U=---

Suriye f evaklô.de 
komiseri 

Londra, 23 (A.A.) - Hnlepten 
b'iltliriliyor: 

Suriye fevkalade komi:;eri Denç. 
hugUn gazetecileı i .. ~e halk müme~sil
lcrini kabul etmiş ve kendileriyle 
uzun müddet konuşıuktan sonra 
Beyrut.a dönmüştür. 

inhisarlar Vekili 
Istanbulda 

Vaşington, 23 (A.A.) - Bahriye Tobrukta mesi liizımdır. Diğerleri, sonr:ı ko- raziyi iyi bilenler tarafından idare C' 
nazırı Albay Knoks, dün gazeteciler !ayca zaptedilebilir. dilen motörlerle harp malzemesi ' 
toplantısında beyanatta bulunarak, -Battarafı 1 nci Sahifede-- Önümde Tobruğa kadar inen bir mühimmat nakletmişlerdir. Mürntıı 
lngiltereı1eı satılan elli torpidonun, dir. Şimdi Liskiya ve Barenli mevzi- yol var. Bunun etrafındaki petrol de- Alp ve avcı kuvvetleri Tirana \•e lf 

Amerika 
şimdi Atlantik denizinin öbür tar.a- lerini tutan İtalyan kuvvetıeı ine kar- polarından keı;if dumanlar yüksel- kodraya çıkarılarak derhal Elbasnııl 

500 küçük harp gemisi fında bulunduğunu söylemiştır. şı da muvaffakıyetli harekata devam ~ekte idi. Geniş çölde karıncalar gi- sevkedilmiştir. Moskopolis ile Lin :ı. 
Yalnız bu torpidolardan biri ha:>a- olunmaktadır. Metemmanın sarkın- bı kıtaat, istical göstermeden ilerle- rasında İtalyanlar, keşif faaliyeti go~ 
ra uğramışsa da, bunun da şimdi tn- da mükemmelen tahkim edilm-iş hat- mekte devam ediyordu. Mitralyöz, lermişlerdir. Dün öğleden sonra ne yapıyor 

Vaşington., 23 (A.A.) - Mebus:ın 
meclisi, denizaltı avcıları da dahil ol
mak üzere beş yüz küçük geminin in
şası ve deniz inşaatı tezgahlarının ge
nişletilmesi için 909 milyon dolarJık 

gilterede bulunması muhtemeldir. !ara çekilen İtalyanlara taarruzlar tanklar ve piyade kuvvetleri, büyük tarnfta vaziyet sakin geçmiştir. 
---o-- yapılmak'tadır. K•enyada devriye ahenk içinde vazifeye koşuyordu. Rir •·----ıcm--------"-ı 

L. Vilki 
layihayı kabul etmiştir. Bu layiha, -Ba, tarafı 1 nci aahifede -
tasdik edilmek için ayan meclisine gön de edilemez. !ngilteı e de sizlere na-
derilmiştir. j' sıl daha geniş yardım edebileceğimi-

o= zi tedkik edeceğim. Görebileceğim 

T •• k R her şey ile çok yakından alakndar ur - umen .olacağım. Her şeyi görmek istiyo
rum, bilhassa Kavntri şehri ile liman 

Ticari münasebafı 
normaldir. 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Bük
reş sefirimiz Suphi Tanrıöver, bugün 
Romanyaya hareket etmiştir. Sefiri
miz, gazetecilere beyanatında: 

- Romanya ile ticari münascbatı
mız normaldir. Yakında avd~t et
mekliğim mevzuu bahis değildir.:. 

Demiştir. 

---o---

ve sığınakları göreceğim. Her şey
den evvel fngilterenin istilası mev
zuu ile aliıkadar olacağım. 

kuvvetlerimizin faaliyeti muvaffakı- İngiliz bataryası, en ileride bir İtal
Y~tle devam etmiş ve muhasematın yan kalesini dövüyordu. Akşam Tob
bıdayetindenberi mevzilerimizi işgal- ruğa varınca limanda büyük bir va- -•••••••••••1111'1 
!erinde bulunduran düşman. bu mev- purun, bunun yanında da küçuk va
zilerden tardedilmiştir. purların yanmakta olduğunu gör

Diğer bir tebliğde, Tobrukta so- dük, Burada birinci kalenin zapbe
kak muharebelerinin iki saat sür- dildiğini öğrendik. Tobruğa ikinci 
d~ğü ve İtalyan hava ku\'Vetlerinin hücumun ertesi gün yapılacağını öğ
hıç müdahale etmedikleri bildiril- rendim. Hiır Fransızlar da harekata 
mektedir. iştirak ctmişle.r:dir. Cephedeki mu-

Sahilai Te Baımuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM 

Umumt Neşriyat Mildftr1l 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAB 

---x h.arebelerc tek İtalyan tayyaresi iş-

ÇÖrçil tırak etmemiştir. İngiliz hava kuv- Ab 6 Aylıiı 800 

- Rl\ş tarafı 1 nci lllhifede -
demiştir ki: 

,~etleri, havalara tamamen hakim One: YıUıfı 1400 Jao. 
idi. Şimdiden mühim miktarda esir 

- Ordunun mevcudu meselesi, bu 
senenin başında halledildi. Bugün 
~ilahlı ''e techizatlı 4 milyon a~kcri
miz vardır. Bunlar, üzerlerine dü~en 
vazifeyi başaracaktır. Deniz ~!şırı 
memleketlere asker gönderm~k işi, 
bazı şaı Uara ve bilhai:sa elim:zdek. 
gemi adedine bağlıdır.» 

alındığı, tôp ve~air ganaim elde edil- Yabımr.ı memleketlere 27 lira 
diği anlaşılmı~tır. 

İngiliz zayiatı, Sidi Rarrani ve lrlarehaneı 1Jcind Beyler Mikat: 
Bardiyaclu olduğu gibi Tobruk'ta du 
rok hafiftir. Bunun ~ebebi, İngiliz 
clonnnma, tayyare ve top taarruzla-
1·ının müşterek yapılmasıdır. Tavva
rcler. taarruzlarına 2,5 saat de~·~m 
etmiş, topç.u:muz da bir saat bombaı
dımanlar yapmıştır. 

Gündelik Takvim 
7359 Zilhicce 25 

EVKAT 
!. D. !. O Pangaltıda y<..kalananlar 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Güm- İstanbul, 23 (Telefonla) - Pan-
tük ve İnhisarlar Vekili Raif Kara- galtıda basılan bir evde on be.ş ~r
deniz, bugün Ankaradan ~ehrimize kek ve kadın yakalandı. Bunlardan 

Amerikadan İngilizlerin neler is
tediklerini ve ihtiyaçları neler oldu
ğunu da yerinde öğreneceğim. İngi
liz milletinin hattı hareketini de öğ
renmek arzusundayım. İngilterenin 
harp karşıım1da vaziyetini ve harbi 
kazanınca İngiltere için en iyi şekil
de hattı hareketi ne olacağım da ted
kik edeceğim. Şimdi AmeJikadan 
gönderdiğimizden daha fazla neler 
gönderilmesi lazım geldiğini de öğ
rrnmek istiJ•eceğim. Şimdi gönderdi
ğimiz malzeme azdır. Fakat Ameri
kadan alacağınız malzemenfa size 
müfid bir çığ haline gelebileceğini 
söyliyebilirim. 

Baş\•ekil önümüzdeki altı ay için
de yeniden başka :-:ilah fabrikaları 
kurulncağını söylemiş ve demiştir ki: 

- işçi sayı ını artırmak için ilk 
defa olarak kadınlara mühim bir ni~
lıet dahilinde mliracaat edeceğiz.> 

Tanklar ve piyade kuv'I eti, bun
dan sonrn taarruza geçmişlerdir. ,S.ıbah : 7. 19 Akşam: t 7. ~A 

Ôğle :12, 26 Yatsı: 18.49 

gelmiştir, beşi dolaplardan çıkarıldı. 

11 saatte 1G kilometre ilerliyen 
İngiliz kuvvetleri, Tobruk limanını 
sarmış bulunuyordu. lkiadi : 14 59 f mıek : 5.~ 

---------..-------------


