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Püskürtülen İtalyanlara 
mukabil taarruzlar 

İlk hedefimiz, harbi 
kazanmaktır, dedi lngilizler de Derne ve 

Bu &ene tütünlerimizin aatıımda B • • • J Ç 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

lOrft:.klarR uğrayacağımız kanaati ıngazı ClflQrlnaa J aa-
ltnı• nele un:.umiyetlcımit gibi idi. Ti Sulh hedefi de dünyayı ligettedı"rler 

caret Vekaletinin bundan birbuçuk 
a.y evvel ve tütün piyaınııının açıl • geni bir harbin çıkamı- Vzümsuyu ile Kilisura arasında ba-
llıa.ıındau bir hafta önce radyomuzla tı istikametinde inkişaf eden Yunaıı l ;c ga~ete~el'le yaptığı beyanata ve gacaiı şekilde kurmaktır harekatının tevlid eyliyeceği tehlike-
.. •vt"ye~re ra~mcn bu tütün satı~ı ler dolayısiyle olacak, İtalyanlar yeni 
1ltlintülcri, eö::ıüllerden tamamen takviye kıtalariyle bu cephede müte- ı 

''Yn:!~::~x~·plerini uzun uzadıya Lord Halif aksla Hitlerln ~=~~~~r.mut~g~s~;~r~lar~:ı!~~ı:~i 
~•hL'l edecek değiliz. Bir kaç sözle k arasında altı İtalyan tümeni, Kilisu-1 
~•:ret edeli!n ki: Mühim bir alıcımız sın onuıması Lord Halilakı l'a mıntakasında da tanklar ve tayya-

•n Amerıkalı kumpanyaların bu reJer tarafından yapılan İtalyan taar-
~rıe tütün alamıyacaklarının anla· Vaşington, 28 (A.A.) - Gazeteciler,- ~ ruJları, Yunanlılar tarafından muvaf-
'!l~aaı, harp dolayısiyle ihracat itle- toplnntısında 1ngiltere büyük elçisi Begaz sarayda toplant fakiyetle ;pilskürtlilmilştilr. Hatta Yu-' 
~ın maruz kalacağı farzedilen müt- Le>rd Hnlifaks, İngiltcrenin harpten nan askerleri, İtalyan başkumandanı 
11~lat; bu sebeplerden en mühimleri- sonra toprakların taksimini istihdaf • Kavalero kumanda8ında yapıldığı bil-

1 letkil ediyordu. eden hiç bir muahede akdetmemiş ol- lngı•ttereye yar- dirilen bu taarruzların hepsini püs-
Hakikaten Amerikalılar piyasaya duğunu söylemiştir. İngilter.'.!nin harp kürttUkten başka derhal mukabil taar-

~~ koyınamıılarkcn ve harp dolayı - hedefleri hakkındaki bir suale Hali- d • l • ruıa da. geçmişler ve Üzümsuyu civa-
j1Y'e ihracat ,:ılerjnde tevehhüm edi. faks şu cevabı vermiştir: im iŞ eri rında Senesira ile Majon batısında iler-

• 

Boğazda bir deniz 
kazası 

İatanbul, 28 (Telefonla) - Bu .rece Şirketi Hay
riye vapurlarından biri, Boğazda bet tonluk (Rüz
gar) motörüne çarparak motörü batırmıttır. Tayfa
lardan biri boğulmuf ve diğerleri kurtulmuıtur. 

ln1riliz tayyarecileri çay içiyorlar. 

Yunan nazırı Arnavudluk cepheılnda 
• 

Italyayı itham Italyanlar gene 
ediyor püskürtüldüler 

en zorluklar da 1rözle 1rörülür bir - 11k hedefimiz harbi kazanmak- !emişler, bazı mevziler ele geçirmişler-
r•hiyette ortadan kalkmıt addedi. tır. Ve başlıca sulh hedefimiz de dün- dir. M~jon ~atısındaki harekAt inki- ltalyanın çevirdig"' i entri- Yunanlılar bir karış yer 
~biyecek bir durumda iken memnu- yayı diğer milletlerl.e birlikte yeni bir Ruzveltin huzuru ile §af halındedır. Bu sebeble burada mev- ' ' 
tııl·etıe gördük ki, tütünlerimiz hem harbin çıkm:ısına mani olacak bir tarz- zii bir mahiyet almış olan harbin ha- kalan anlatıyor bile bırakmadılar 
•.:ı.f>ir zanıan içinde, hem de müatah- da tekrar kurmaktır. !ngilizleı· bu de- konuşuldu r.eket harbine çevrilmesi, derin cephe-
'111" yüzünü ~Uldürecek ryi bir fiatle rece iyi harp ediyorlarsa, demokrasi- de bulunan İtalyanların gayri müsaid 
'•tılrnıttır. nin mukadderatının mevzuu hahsoldu- ( ( 1 mevzilere sUrüklenmesi ihtimali var- /ta/ya, Yunanistanın be- Topçu ve hava kaflfltJl-
"e9~Y!:~ a':ı~r;:~ :;:;;:~: ik;~~ı: !:ru~um~~~=~~~ i~;~~;eye nasıl yar- AM9ERIRLKl~GIJNAEPOVNARYAAMLAEDI Ş· dırTrabluıgarpte: lini kıramadı, çünkü bu leri de faaliyete 
~:~~thiren bazı memleketlerin t!mdi dım edebileceği hakkında sorulan sual Libya cephesine gelince, Bingazi ve b l jl d t • 

.. 1 arpte olmaları, harp eden bü- üzerine J..ord Halifab, gazetecilere Vaşington, 28 ( A.A.) - Ayan mec- Derne etrafındaki muharebeler şiddet- e sa am ır geç l 
r\lk ınilletlerin tütüne olan ihtiyaç- şunları söylemiştir: !isinin hariciye encümeni bugün hafi lEnmiştir. İngiliz harekAtının daha zi- Atina, 28 (A.A.) - Atina ajansı Atina, 28 (A.A.) - Yunan resmi 
d•rı, •e nihayet dünyanın her tarafın- - Nasıl harp ettiğimizi anlamak ve bir toplantı yaparak, demokrasilere Yade Bingaziye müteveccih olması ih- bildiriyor; teblii1: 
~ l'ürk tütününe kartı beslenen in- bize nasıl yardım edebileceklerini ka- yardım kanunu projesini tedkik etmiş. timali çok kuvvetlidir. Çünkü stratejik Adliye nazırı Hacıyambakupulos, Mevzii faaliyetler olmuştur. Yunan-

)1:t~p •ayılabilir. Fakat bizce tütün- rarlaştırmak ~merikalıla.ra aittir. İn- tir. Söylendiğine göre bu toplantıda ehemmiyeti fazla olan Bingazi İngiliz- Mesajer Danette neşrettiği bir maka- lıla.r bazı düşman mevzilerini işgal et
t'ırnizin bu sene az b"r zaman için- gilter.enin harp malzemesine, tayyare- izahat ver.en hariciye nazırı Hull, Ame- lerin eline geç.erse, Derne mıntaknsın- lesinde Akdenizin ancak yirmide bi- mişler, 90 esir, bir kaç otomatik ai!ih 
~."e en iyi bir fiatle aatılmaıında en 1ere ve ticaret vapurlarına ihtiyacı var- rika Birleşik devletleriyle japonya ara- daki İtalyan kuvvetleri için kendilikle- rinin kendisine ait olduğu halde bura- almışlardır. Yunan kuvvetleri düşma-

~\l~•sil' ve en faydalı &mil; hükume. dır.> . sın da karşılıklı bir anlaşmıya ve iş bir- rinden teslim olmaktan başka yapacak daki on devletin idaresini İtalyanın nın tanklarla yaptığı bir taarruzu püı-
t'tnizin bu işe verdiği ehemmiyet ve - Devamı 4 Unclt aahıfede - - Devamı 4 üncU aahifede - bir şey kalmıyacaktır. hangi hakla üzerine alacağını sormak- kürtmilş, 4 tankını tahrip etmiştir. 
0~tn \'aktinde aldığı güzel ve yerinde Habeşistan ve İtalyan somalisi ile tadır. Nazır, Yunanistanın İtalyanın Atina, 28 (A.A.) - Emniyet n.eza-
lt •:rı tedbirlerdir. Bundan dolayı hü- 1 G n· n n==\\ na İl ~ H !\ ~ Da ses Da 1 Eritre cephesinde İngiliz ilerleyişi de- istifad~si için yaptığı fedakarlıkları retinin tebliğine göre dUnkil gün mem-
i :ll:ıetimize ve bu iti muvaffakıyetle ~ U U ~ U U ~ \YI vam etmektedir. hatırlatmakta, Faşist İtalyanın şimdi- leket dahilinde silktlnetle geçmiştir. 
~~t-e eden Ticaret Vekiletimize 'r "' ye kadar Yunanistana ya.ptığı pek çok Manastır, 28 (A.A.) - Röyterio 
bu.~Ü-t ve tükranlanmızı bildirirken vaidleri çiğnedji'ini, Arn4vudlukta is- A'ı'navudluk hududunda.ki muhabiri 
d n Ege hallnnın duy~ulannı ifa- T ı T ki u Sab)&D tÜtÜD yanı baatı.rmak bahanesiyle kıtalar bildiriyor: ,.:k ettifimi2de hiç bir §Üphemiz aş ı, opra ı, y- topladı'ğını,. milteaddid teminatlara cŞimal cephesinde şiddetli muhare-

hı... •kt rağmen faşizmin yıl dönümünde !tal- beler olmaktadır. Yunanlılar taarruz 
bi ~U~umetimi::in bu itte aldığı ted- MI ftrl yan milletine M!diye olarak Yunanis- yaparak mühim tepeleri ele geçirmit-
,.:ıırı rıabeti ve tam muvaffakıyeti gtJ S Ek ki S k tanı verIMii düşündüğünü yazmakta !erdir. Şkumbi vadisinde Yunanlılar 
~U 111~ bu sen~ ve yalnız bu mahsulU- n UZ m e er 2 milyon ilodur _ ve bu dönekliğin İtalya tarihinin en tazyiklerini idame ettiriyorlar. Fakat 
id :ı: ıçin değil; önümüzdeki yıllarda Ege bölgesinde tütün satış!an, -Devamı dördüncü sahifede - -Devamı dördüncü aahifed• -
ttı rats: edeceğimiz bütün mahsulatı- dün akşama kadar 28 milyon kiloyu 
ı~ •:tı~. iyi bir fiatle elden çıkar'ılabi- o d bulmuştur. 
l~~rıni gönüll~rı:mize bir iman ha- rta a bir kUSUr V8r amma, Satışlar, tütün bulunan mıntaka 
d~ı·~ Yerlettire::ek en kuvvetli bir larda devam etmektedir. Türk-Yunan dostluğu 

etrafında 
bı, olduğunu görmekle Vt" l\nJa - sahı·p çıkan yok 
)' •kla da ayrıca memnun kalmakta- F• 
L ·~Ö2Urnüzün önünde beliren bir Dün ekmek mevzuu için Mıntaka Ti- termekte ve buğday cesamet ve ıat mürakabe 
11•k'k caret müdürlüğünde Vali B. Fuad ağırlığındaki taşların yıkama makine-
çıık 

1
• ~ttir ki; geçen eenelerd~ birbu- Tuksalın reisliğinde bir toplantı ya- !erinden düsebileceğini söylemektedir- ı·şıerı• ıkı ayda ve azami otuz, kırk ku- ı n . 

~a ıat 1 "t" h )" .. b pı mıştır .. eledi~c ~·.eisi Dr. Behçet Uz ler. ~·; . 2 nisbetinde ecnebi mevad için Beledı·ye reı·sı·mı·zı·n Yunan mec-
• 

1 an tu un ma su umuz u ıle Beledıyc dnımı encümeninin bazı bile avni noktai nazarı ileri sürmekte 
... e

0
ne l_0-12 gü.'l içinde yirmi yedi mil- t k · · 

3 n le 1 • a~ası, mm a a tıcaret, iktumd, vilayet \'e kusuru Toprak ofiit-i buğdaylarında Manı"fatur!:I< fı"atlerı" 
\'el'i . 

1b°. mıktarında ve memnuniyet zıraat ve Toprak mahsulleri ofisi mü- bulmaktadırlar. · u d k b•r ya 1 
B cı ır fiatle aatılmı§tır. dUrleri bu toplantıd? bulunmuşlardır. Halbuki Toprak ofisi, bunu tama- karara bag"' }andı mUBSlft 8 ÇI an 1 ZJ 1 

•el u. g~7.el hadisede milli müesse - Son zamanlar?a lzmı~ ~uru~ları~da_çı- ~~n reddetmekte ve buğdaydaki ecne- . A • •• • Ankara, 28 (Hususi) -Türk_ Elen İzmir Fuarına Elen hükumetinin 
tet-~~kıınl ızin v" banltnlarımı7:ın göı- kan ckmeklerın s~mt ıtıbarıyle bırbıri- bı maddelerin % 4 ü kat'iyyen tecavüz __ Vılayet Fıat Murakabe k_omısyonu. • Ticaret ofisinin fikirlerini ya"·an devamlı surette iştirakinin bu yakın-
...... 

1 
eri değerli hareketlere ve ı ,J - b 1 d t 9 30 d M tak t t il " ~'-!Ustahıı'lin ibraz ettiii basirete tak- n~ ~ıygun ° mnıııgı .. ~ .azı ~.rının renk~e- etmediğini, bu nisbetin dünyanın her ~n -~~~ • . a ın a ıcare m. • Türk - Elen Ofis mecmuasının son sa· lığın gilzeJ bir tezahürünü teşkil eyle-

\llJ' rının ele e sme~·leş.tıgı gorülmektedır. yerindeki buğdaylarda görüldilğünil, ~~~lugünde vah B. ~uat Tuksahn reıs- yısında, İzmir Belediye reisi Dr. Beh- diğini yazan Belediye reisi, Fuarı zi
da ı~ai'Je;:;r;ıak lazım olduğunu Bilhn~sa bazı ıclrl_ıa.lara ve şikayetlere iyi yıkama ve temizleme makinelerinin h_gınd~ t_opl~nmış, .. ıdhalAt eşyasının çet Uz'un bir makalesi vardır. Bu ma- yaret eden yüz binlerce Turietin dost 

sebebıyct ,·er.en,_ ıçınd~ kum veya taş bu nisbeti buğdaydan ayırmamasına fıatlerı üzerı~de muzaker~ler~ ~ulun- kalede Türk - Elen dostluğunun tarih- milletin inkişafı hakkında malumat 
parçn8ı bulu~clugu söylenen ekmek kat'iyyen imkan görülemiyeceğini bil- m~ştur. ~anıfat~ra tacırler~nın. ko- çesi yapılmakta., bu dostlukta iki mil- edinebildiğini beyan eylemektedir. HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

llHll IHllttl!llllf llllllff Ullf f llflH!lll lflfllllllllll 
mevz~ıu üzerınde durulmuştur. . dirrnektc ve işin, bir Toprak ofis işi mı~yona ~öndermış oldukla;ı fıat Jıste- Jetin an'~nelerinin, lisan ve musiki Makale, maddi ve manev1 çok müm-

Alakada~l_!t_rı.n, bunu~ sebeb~-er! hak- ~eğil, bir Belediye - fabrika işi oldu- 1~~1 Uz~rı_nde . yapılan. tedkıkl~_rde ma- kaynaşmalarının birliğine dayanan ve taz vasıflara malik olan dost Elen mil
kında \:erdıgı ızahat ?ınl_e~mıştır. .. , gunıı kaydeylemektedir. Belediye de lı~et fıa~ıne ıl_ave edılecek yuzde k!r daima çok sağlam kalan bir dostluk ol- Jetine saadet temennisiyle nihayet bul-

Sahtekarlar Fnbrıkatörler, kendılerını haklı gos- tedkikat vaptı.rmnktadır. msbetlerı tesbıt ve kabul olunmuştur. duğunu kavdetmektedir maktadır. 
------------------·--- Bu fiatler, komisyonca ilAn edilecektir. ---,.---· -----·--------·------------

l~. Müda/aa Vek:liııin 
Vilki, intibalarını 

' Ayrıca bazı fabrikaların iplik balyala- r 
rında kullanılan kanaviçalarıtı da fi
atle.rinin takdiri istenmişti. Komisyon, Mı•Jl"'ı 

\ 1 ROMANYADA VAZIYET 1 
Şefimizin H. Sima nerede z&mini kullanmışt~ar gazetecilere 

fa:~kara, 28 (A.A.) - .Milli Müda- anlattı 
Höncı.e eki~i ~affet Arıkan şu mektubu 

Ba:ı:l'rnıştır. 

f 

\ 
nami~'.~ şahı~ların Milli Müdafaa Vekili y "'• · ç·· ·ı ve 
kartı : eskı harflerle ve sahte tavsiye emegını orçı 

ILtıy)e İ ta b •. 
re fi- 1 

dürlüğune 8 n uı Vakıflar Baş mü- kasx ile beraber yedi 
caat ettikle~~ tramvay şirketine müra~ 
la haber aldı hnn~. yazılan mektupl:ır-
kimS<'ye Ver~~?Yl~ ~v~i~oe. kartları Milli servisler 
mil 111111 ııı 1111111 unııilıu l11~1ı11ı~tıll lııın i 111111111 

nazırı 

çok iyi anlaşmış 
görünüyor 

ile 

Amerika 
Hükumetleri Portsmut bombardıma. 

Vilki MontefJideoda bir kon- DIOdl kurtulan BSkİ 
fıerans akdettiler eserler rüştük. Birbirimizden çok hoşlandık. 

İden ve Daf Kuperla <le görü~eceğ:m.> 
Nevyork, 28 (A.A.) - <Nevyork Demiştir. 

'l'a·ymis) gazatesi; Boşalan Avrupa Londra, 28 {A.A.) - Yilki, Londra- Vilki, bundan sonrn Sitide yaptığı 
Piy~salarını telafi etmek üzere Ame.. da geçirdiği ilk gün hakkında gazeteci- gezintiden bahsetmiş, üç milyon kita
tika hükürnetleri arasında ticari Iere intibalarını şöyle anlatmıştır: bın yanmış olduğunu hatırlattıktan 
l'rıünnsebetlerinin in kişafmı görüşmek - Bugün öğle yemeğini Ba}~ ve Ba- sonra söriediği sözler çok acı olmuştur. 
Üzere Arjantin, Brezilya, Bolivya, Yan Çör~il ile beraber yedim. Bir saat Londra, 28 (A.A.) - Portsmutta 
l>arnguvay, Urugu\'ay, Şili ve P~ru üç çeyrek enternasyonal vaziyet, harp, belediy~nin kıymetli eşya salonunun 
hOkfimetleri mümessilleri Montevıde- Amerika ile İngiltere arasındaki mü- çelik zırhlı kasaeının açılması milm
~da bir konferans akdetmişlerdir. nasebetıer hakkında görüştük. Çörçile kün olmuştur. Tarihi arşyolara ve 
au konferan!ta Amerika mtı~ahidleri hayran kaldım. Öğleden ıonra milli ıümüo takımına bir oeY olmamıetır. 
Ut }ıazır bulunmu~ur. servisltr nazırı Bedin ile bir saat rö· - Devamı 4 tincG aallifecle -

her balya için kanaviça ücreti olarak 
266,5 kuruş fiat tesbit etmiştir. Bu fi
nt, müşteriye ait olacaktır. ,!~~~~!!!!;ri Milli acaba? 
.,.....n-ıyr-- - n • 

Dikkat 

Şefimiz İsmet İnönünün yakındtt. 
memleket dahilinde bir seyahat yap
maları muhtemeldir. 

FAALiYETE GEÇTiLER 

Evet, hepimizin, en çok c:t'ikkatli ı 
olatağımız b;... dıevirde . y,ıroruz. talyan nazırları 
Ordu, ıerapa dıkkat keaılDUftar. Hü-
kumet, dikkat ve baaireti en yÜkaek h d 
ıeviyeıine çıkannıttır. Vatandat - Cep e e 
farın da dikkatlerini kuvvetli ve f&f-

Romanya, gene Führer 
ve Duçenin yanında 

imiş 

Asauıı toin çok şiddetli 
ted-lrler alındı 

ınaz bir objektif halinde kullanacak-
ları zamandır. K c· d b" Bilkreş, 28 {A.A.) - Yeni hük8 -

Memleket meselelerine dikkat ede. ont ıano a ır tayya- metin teşkili müna.s.ebetiyle b&Ftkil 
ceğiz. Şüphe~~ gördilfilmüz fikir ve re fİlOSU kuma,ıdanJ oldu tu~~onegko ŞU beyanatta buJunmuı -
siına.lar üzerinde dil&atli davrana-
cağız. Propagandalara, yabancı Roma, 28 (A.A.) - Resmen bildi· - 1:'arafırndan teşkil edilen htı • 
.özlerine, ecnebi radyolar nefriyatı- rildiğine göre, İtalyan hava kuvvetle- kO~etın gayeei, ae~yioi t~~in ve id~
na kartı ayni dikkati göıtereceğiz. ri yarbayı olan hariciye nazırı K?nt renın ~ormal seyrıni yenıden tMıı 
Hükumetin vazifelerini kolaylaştır - Ciano bir bombardıman tayyare fılo- ctmektır. 
mak, birlifim:zi daha fazla kuvvet. su ku~andanlığını üzerine almıştır. - Devamı 4 llncü .ahifede -
lendirmek, dikkatimizin birinci pla- Kont Cianonun kumanda ettiği filo ---------------
nında yer alacaktır. muharebe mıntakasında faaliyette bu- }erdir. 

Sözlerimize, yazılarımıza dikkat lunmaktadır. Londra, 28 (A.A.) - Roma radyo. 
etmediiimiz zaman olmıyacaktır. Belgrad, 28 (A.A.) - Dün bir İtal- llunun bildirdiğine göre maarif nazın 

Her aahada, mutlak tekilde, ilen: yan bomba tayyaresi Zagrepte ye- Gartya ile naf ia vekili Bateainin cep. 
ve kuvvetli bir dikkati re inmiıtir. içinde bulunan altı kişi bir

1 
heye gittiklerini bildirmektedir. Bun· 

lıt• bqtlnGn, W.. dtlten •u"-L otelde mevkuf kalacaklardır. İtalyan-: lar dal' mtıfrıtHlerinde kumandanlık ** Jar yollarım kaybettiklerini B6ylemi•· edeee1derdir. 



.SAHiFE ( 1 J 

EGLENCE GEC,ESİ 

Deniz Gaz:nosunda 
Perşembe akşamı saat (8) de baılanacaktır 

~'{eni sürprizler .. IhasaJar yemeklidir. 
iki gün evvelden angaje edilmesi mercudur. 

(AftADOLUl 29 ikinci kanun 1941 Çarı~ 

Akhisarda 
Şehir, n1ektep, yol ve 

sağlık işleri 

Bu da tersine 
Kız oğlanı kaçırdı 

Cumaovası nahiyesinin Güneı- kö
vilnde Bn. Elif Gök adında bir kız · 
Öteden beri sevdiği • lehmed A i oğ
lu fsmaili kaçırmış ve kencii ('\ine 
götürmü tür. Bunların ikisi de 16 ya
şındadır. M el , ad i; e) :ntikal et
miştir. 

-~ 

Halk evinde 
Yeni filimler ve kongre 

toplantısı 
Parti genel sekreterliği, Hnlkevi

mizde gösterilmek üzere muhtelif 
mevzularda (Milli Şefin 940 da Mec
liste nutuk iradetmeleri, Türk genç
liğinin Cumhuriyet bayramınn işti
rakleri, İzmir fuarı vesaire gibi> ala
kalı bazı filimler göndermiştir. Fi -
)imlerin gösterilmesine bu nkşam 
saat .sekizden itibaren başlanııcak -
tır. 

" 

1 
Halkevi umumi ·k~ngresi 31 kanu-

nusani cuma günü akşamı saat 17,30 
da toplanacaktır. --

Teşekkür 
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B. N. IGRIBOZ 
B rno a Ziraat mile dele · +a .ro

ıu miidu iı B. .. Tihad lğriboz, mah u
lfıtn rız olan haı:;erat üzerinde tet
kiklrr ynpmak üzere !stanbula git
m' tir. Buradan p'rnrava gec cek-
ti" 

MUALLiM TAYiNi 

u ur. 

SEHIR MECLiSi 
C'Cli i bir ı:;ubatta topJıı!l 
lı acakt r. Bn toplantı 
1 diyeye a·d muhtelif . 

• ular uzerinde reislfü t 
-ıpılacak teklifler müz~ıl< 

Zelz 1 

K?z k ı? ma: ~ 
Corak apıda 1279 uncu soknktll 
'n -0 ı Süleyman; ~mal k 

\ ında ıimey· iğfal ederek k, çı 
\ • tutulr uştur. 

Çor k yü..ıindmı: 

İzmir Kız öğr"tm n okulu m zu11la- Anaf talar caddesinde Emer 
Dün, bir l,ariimiz tel fon _tti ve de- rınd n B ı. Sahire Çelik. Ödemişin Ki- n .• 1ac d" çocuk me:selesinden · 

di ki: rıB nahi} esi öğıetmenliğine tayin edil- nfa kızı Bn. Emine} i bıçakla sır 
· t· dan hafif surette ynralamıı:;tır. 

~cm~le~e,ekm~inwunun.~~ m~ı~ş~ıı~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lı ve kumlu çıkma ı hakkında okuduk
hırımıı bizi tatmin etmiyor.. Bizim 
bildigimize göre, "~lıirde mevcucl bü
tün fabrikalnrın, modern yıkama ve 
t mızlenıe cihazları vardı:-. Binaena
leyh, bugday taşlı, topraklı olsun veya 
oımasm, bunun un ve ekmek üzerine 
doğrudan doğru) a tesir yapması varid 
değ:Jdir.. Olsa olsa, fabrikaların te
mizleme, yıkama işlerine kafi miktar
da dikkat etmedikleri hatıra gelebilir .. 

Kalıkaha ile gülnıek - Heyecandan t;"fr;mek 
İr,tiyenler bu haft~ soluğ·u YENi 
s·nemadn vl 1a ıdırl . 

~;~i HAYDUT YAMAKLA"I rJ.f'a~f;fofoJ 
Görünmiyen Dehşet menbzı 

ır lik dEfa 
Belediye!11i~in, bu mev:u ü1..erind_e du~- EN YEN I FO f<,..') JURNAL 
masını ıstıyoruz. Bugday, aynı bug- ı • 
daydı r . Fakat yed iği miz ekmek, eski ,1111111111 .ı 1111 1111111111111111111111111111•111 ı ı u ı1111 ı .1111,a11111nı11111111111ıı111111ıu1111111111 111 

ekmek değildir .. Sebelı de, yıkama ve Seanslar: 11,30--2,30-5,45 -9 C:a Cumar!csi, Pazar saat 10 c!ıt 

~ı~kme dikkatsi=tl~ii~id~i~r~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
BU HAFTA 

TAYYARE 
SiNEMASINDA 
TELEFON: 3646 

TÜR DONANMASININ 
PREV.EZE ZAFERİ NETİCESi 

Eski V :cn€d:ği yıpratan siyasi ihtilaflar 
kadın entrikaları .. Cinayetler .. Kanlı ihtilaller 

B A R B A R O S devrinde V E N E D İ K 
BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ TARİHİ FİLM 

HERKÜL AYRICA 

Oynıyanlar: Fernandel - Gaby Morlay • Julles Berry 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Ref ikamın hayatını tehdid eden has. 
talıiı t.eşhis ve tedavi ile bütün aik ef
radı mızı minnettar bırakan Doktor 
Cafer Soye,r V-O Doktor İbrahim A.zari
ye aleni t.eşekkUrlerimi sunarım. 

Anadolu gazetesi l\lanisa muhabiri MATİNELER: 2- 5 - 8,15 Cumar i Pazar günleri 12.30 da ilav~ seansı 
ÖMER ÖZKA YA om *Y8 ' w eın a a mıı-~1&11--, 

~ DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN! •• Yarın akşam saat 9,30 da 1 
~ Bütün lzmirin aylardanberi sonsuz heyecan Ve Sabırsızhklarla Bek:ediği ~ 
~ DÜNYANIN SEKiZİNCi HARiKASI ~ 

1 H i N T R u y A s "TU ÇE SÖZLÜ,, 1 
§ TAYR ONE POVVER MYRNA LOY B 
~ EL HAMRA Sinemasında Sayın Halkımıza Yarın Akşaııı Saat 9,30 Da. 1 
~ İlk Olarak Takdim Edilecektir. ~ 
~ Fiallerde zam yoktur. Localarınızı lütfen evvelden kapattırınız. ~ıın 
ımuuımı lllJIHUUUUUI mu l llllll lllllll lllHIHHMIUlllllUIUllllWlllllllllllUlll•HHUUllllHMN IHHIHHIHNllt llHllllUHllll lllllHI 111 llHlllllHHllllURll ,111UI 1111il11 ı111111111f11111111111111111 11111111111t!!111111111111111ı11111111111111111111111111111ı1111111111111111illll11IU11HlllllH11111 muunll 



29 İkinci kanun 1941 Çarşamba 

Manisa da Salihli Şehir kulübü 
ana nizamnamesi 

Gedi::: gene yükseldi ( Dünkü nüshadan mabat) 
Bir köyde dikiş nakış Katibin vazifeleri: ' , -- ------

kursu açıldı 1 - Katip hey:eti idare toplantıla-
rında müzakeresı yapılacak hu~usa
tın ı uznaınesini ihzar ve bunu toplan. 
·..ırlan lüak11l üç gün evvel azalara 
ebliğ eder. 

Manisa, (Hususi) - Dün havanın 
yağmurlu olmasına rağmen merkeze 
bağlı Karaoğlanlı köyünde, köy ka
dınlarma mahsus yeni tesis edilen 
biçki, dik'ş ve nakış kursunu açmak 
üzere valimiz Faik Türel, refikala
rı, maarif müdürü Bilal Kutlug, İs
met İnönü kız enstitrısü müdürü 
Hayriye Gizella ve kalabalık bir öğ
retmekn kafilesi otomobillerle köye 
gittiler. Valimizı burada kısa ve ve
ciz bir hitabede bulunarak Cumhu -
riyet hükumetinin köylüye verdiği 
önemi tebarüz ettirdi. Ensitü müdü
rü Gizella da kursta yapılabilecek 
işler hakkında izahat verdi. l\1aarif 
Vekaleti tarafından kurs için gönde
rilmiş olan eşyalar ve gene bıı mak
Radla köyde hazırlanan küçük bir 
sergi ziyaret edildi. 

Kursun birinci günü köyden 15 ta
lebe kaydedilmiştir. Talebenin elliyi 
tecavüz edeceği anlaşılmıştır. Tale
be için lüzumlu vasıtalar maarif ida
resince temin edilmektedir. 

Mt'ınisa, lsmet İnönü kız ewtitü
siine bağlı olarak açılan bu !mr>un. 
lüzum hasıl olursa bazı derslerine 
enstitu öğretmenl.ri de yardım ede
ceklerdir. 

Bundan bir ay evvel Hac•ralıman
Iar köyünde açılan köy marangoz ve 
demircilik kursunun ledrisat da iyi 
bir çalışma ve durum içinde i• kişaf 
etmekkdir. 

• 
Müteffrrik hab~;ler: * Ôzyuıt içkili gazino,unda •:ı•r"on 

Sabri, gazino müstahdem;nde'ı Kaz' 
fi sustalı rakı ile ağır •urett ;-ara
lamış Ye yakalanmıştır. * l\Ierkezc bağlı C:özelt köy; nden 
Gök Ali adında bir ~al.ıs tütün mua
melesini tekemmül eWrmek iizere 
İnönü bulvıırırıda pu: .,,d>ın pul alıı-. 
ken cHikkfinın idncl · dü<üp 'i!müş. 
tür. * Bir kaç giindür ,\'ağam yıfrmur
lardRn Gediz tn~mı.;. Ye ovay 1 ~u h~
tilıi. etmiş ir. Yükseliş eV\'~lkilrre 
nisoeten az ve tehlikesizdir. 

2 - Hev'eti idare kararları:u zap
•ctlnrek btınları gününde karar def
terin., geçirir ve azalara imza etti -
:ü·. 

3 - Reh~in imza edeceği muhabc
'"atı ve \;'\"rakı hazırlar. 

4 - Gelrn ,.e gitlen evraka ~id iki 
iosya ile bir demi•ba, ,.c bi:· aza kıı
·ıt d~fteri tutar. 

. hı hasiıı veznedarın ,·•zifeleri: 

1 ·- . Sarf enakı müsbitelerini iz
·ar ve bunları reiole birlikte imza e
ler. 

2 - Bir varitlat ve sarfiyat defteri 
tutar ve hasılat ve rnrfiy,ıtı bu def
er" giiııV gününe kaydeder. 

3 - Bir azalara ait aidat ve mü
lavimlere ait yardım defteri tutar. 

4 - Her türlü para sarfiyat ve 
ah~iiatını idare ve kıymetli kı)·met
iz makbuzlarla mukavelename ve

. aire gibi her türlü evrakı müsbilcyi 
nuhafaza eder. 

5 - Yanıııda elli liradan fazla pa
a lıulunduranıaz. Fazlası milli lıan
alarchn birine yatırılır. 

6 - Ahzü kabza reisle birlikte 
mezundur. 

7 - Yukarıdaki \ıusn,atlan reisle 
ı:rlikte nıesuldürler. 

Iley'di idarenin vazifeleri: 

1 - Kulübü hey'eti umuıniyenin 
'<lığı kararlar ve tayin e, iği yollar 
zerinde sevk \'e itlare eder. 

2 - Kütüphane, büfe, salon ve 
ıahcenin tanzim ve idare. 'ne ve bu 
!er için alınacak müsta'1demlerin 
azifelt!rjne, aza ve müdavimlerin 
ulübe devam şartlarına ve kulübün 

• çılma ve kapanma saatlerine, vel
asıl kulübün alelumum sevk ve ida-

•npine müteallik bir dahili talimat
.ıme hazırlar. Bu tal'mııtname hü-

• imlc:inin tatbikine mezundur. 
3 İdare hey'etinden olsuı;, ol -

------ .ıasın azadan biri ,-eya bir kaçı ta-
f-Aahk unı" ye! rafından riyasete vukubulRcak şiki.ı-

ı:t ve ihbar üzerine kulüp ana ni -
Tilkilikte _;srar •atarken yakala - ımıı .. ıne.<i \'e talimatnam 2sine ria-

~aıı K.~dır oglu Medet ~aka!, n.slıye , et etmediği, kulübün şeref ve hay
uçuncu ceza .mah~emesınde •ekız ay ·;-etini ihlal ettiği ve kulübün tesis I 
hrapse, 2?4 !ıra agır para ce:-asına • mak<atlarına uygun olarak çah~a -
Ciiamazgaht.a. Perla. ad•ndakı. kızı 1 bilme;i icin lüzumlu ahengi bozduğu 
madde_ t~ym• suret:yle .+ar kır edeni abit ola·ıı.Iar hakkında ihtar, mu -
I ak oglu llfanoel c.lc l.ııı· al' hapse, kk t 'h d · · 'h ı 
3 ~ r hkfı. 1.1 ·a a ı raç Ye ııımı ı raç ceza a-

•. ı'"\Para cezasına ma · ı~ e•' ndnn birini tatbik edebilir. Ancak 
m!ş ere ır. dainıi ihraç karan alınca bu kararı 
Çalınan n1vhrem evrak ıtbike geçmeden evvel umumi he-

Vaşington, 28 (A.A.) - De\"ld tec
rübe ve araştırma bürosuııdan mahrem 
bir \.akım vesaik çalınmıştır. 

• eti fevkaliıde toıılantıya da\-ete ,., 
i'ıraç kararını bu heı"ete arza mec
l·urdur. Bu baııtaki n.ihai kimİrı hafi ı 
r 'Yle umumi hey' et :ılır. İhraç .<ebep
lerinin ihraç edilene bild'.ıilmesine 
lüzum yoktur. Karar defterinde de 
L babı mucibe zikretmez. 

Yabancı devletlere men'!IP iki ajan 
t.M·kif edilmiştir. 

Siyasi vaziyet 
- Baıtarafı 2 inci snhüede -

kuvvetler Çat gölü ve Kongo ;-olu 
ile yukarıya çıkabilirler. Ticari mü
nasebetlerin inkisafı, müttefiklerin 
oradaki kuv,·et kavnaklarını da ar-
tıracaktır. · 

Nazır, cenubi .Afrikada bunları 
konuşmaktadır. 

l_~_~_©_a_rr_~~©l_a_ 
OZOMı 

1220 Üzüm Tarım 
640 Esnaf B. 
200 İnhisarlar 
122 Süleymanoviç 

!!6 1-2 Y. 1. Talat 
85 M. B. H. ı 'azlı 
82 R. C.üngör 
70 K. Taner 
52 N. üzümcü 
43 P. Klark 
36 S. Bencuya 
34 Lefon 
15 111. G. kardeş. 
6 M. Beşikçi 

2701 1-2 
221681 -1-2 

K.S, K. S 
16 32 
25 35 
16 17 50 
24 75 29 50 
24 33 
22 34 
18 25 18 25 
15 23 
21 21 50 
21 21 
15 18 
28 28 
16 20 
12 50 12 50 

4 - Kulüp büfesi istek!";" an -
1 cn.ı:c idnre hey' eti karariyle icara \'t:

Icbilir. 
5 - JT er sene bir biianço "" yıllık 

n csai•i hakkında b'r rapor hazırh
l arak 1ıisan ayı haftası içinJ,, toııla
n rak un1umi hey'et(• arze~meğc ve 
':ı nlar hakkında izahat vermeğ,, 

churdur. 
6 - Sarfiyat ve Yar;datın l >vzin'' 

\'in her ınalj yıl başında bir büdcr 
t.0 nziın eder. 

Hey'eli idare toplantıları: 

1 - idare hey'eli mevcL1d azası
nın nısfından bir fazlası b:r araya 
gelmedikçe toplaııtı yapamaz. 

2 - Sarfiyata ve her türlü idari 
i,lere ait bütün kararları toplantıya 
iştirak cdenlcrni ekseriyet reı·leriy
~e alır. 

3 - Revlerde musavat olursa rei
in bulunduğu taraf ekseriyet kaza

nır. 

4 - En az ayda iki defa toplanır. 
5 - Mazeretsiz üç defa üst üste 

toplantıya gelmiyenler bu azalıktan 
kendiliğinden çekilmiş sayılırlar. 

:\!adde: 9 
lllurakıplar: 

1 - Daimi aza veya daimi müda
vimler arasından iki de murakıp se
çilir. 

(ANA.DOLU) 

EREGLİ KÖMÜRLERİ 
iŞLETMESiNDEN: 

3780 numaralı kanuna ııı"'k"liden neşredi, ıı 2112899 numaralı 
kararnanıen.n 3 sayılı kararına güre teşekkül eden Ereğli Havzası 
Kömürleri s~tış B;rliği, 38G7 numaralı hnun ve 2/14547 sayılı 
karnrııamcnin tatbiki ncticco;i olarak 1 kfınunsani 1941 tarihinden 
itibaren tasfiy haline konmuş olmasııın binaen sözü geçen Birlik
le tnsfiye tarihine kadar akdedilmiş olan mukavelelerin kömür 
tesl'mi vecibeleri \'e işbu vecibelerden doğacak haklar İşletmemiz 
tnrafından devren ,.e naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1 kfı
nunusan: 1941 tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik ta- • 
lebler için Zonguldakta l\Iahtlud Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İş
lctıııe~i Jlliie,se · mlir:ıc:ınt cd'Imc~i ilfin olunur. No. 155 

E EGLİ HAVZASI KÖ ÜRLERİ 
SATIŞ BIRLIGINDEN: 

3780 nu'llaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 numaralı 
kararııamenin 3 sayılı kararma göre teşekkül eden Ereğli Havzası 
Kömürlerj Satış Birliği, ahiren nıevk'i mer'iyete konulan 3867 nu
mamlı kanun ve 2/14547 ;ayılı kararname hükümlerinin tatbiki ne
ticc'i olarak 1 kfınunu,ani 19.U tarihinden itibaren tasfiye haline· 1 

konmuştur. 

Satış Birliğiyle şimdiye kadar akdedilmiş olan mukavelelerin kö
mür le;linıine müteallik vccil.ıeleri ve işbu \·ecibelerdbn doğacak , 
lıak:arı Ereğli Kömürleri i~letme. i tıırafmdan kabul olunarak kö
mür teslimatı işbu mukaveleler hükümlerine göre yapılacağından 
bu husus için alakadarların Ereğli Kömürleri lşletmeşiııe ve tagfiye 
tarih'.nd.n e,·,·elki muameleler için dahi nıe~kezi Zonguldakta bu
lunan, hali tasfiyede Ereği: Havzası Kömürleri Satış Birliğine mü-
racaat etmeler; Hiin olunıır. 17 20 2a 26 29 No. 156 

Istanbul .D"fterdarlığından: 
1 - EkRiltmeyc konulan iş: 35,000 lira keşif bedelli Yıldızdaki acem 

köşkünün yıkılması enkazının inşaat mahalline taşınması ile 
çağlıyan kasımın takviyesi, çatısının tamiri dere ve borularının 
yapılması. 

2 - Eksiltme 3/şubat/941 Pazartesi günü milli emlak müdürlüğün
de müteşekkil eksiltme komisyonunda kapalı zarf usuliyle saat 
15 te yapılacakiır. Kapalı zarfların saat on dörde kadar ko
mi<yona tevdi edilmesi ve saat on beşte zarflar açılırken ko -
ıniS\·onda hazır bulunulması lazımdır. Postada vuku bulacak 

~ . 
teahhürat nazarı dikkate alınmaz. 

3 - Mu,·akkat tem:nat 2625 liradır. 
4 - . Bu işe aid pian krokileriyle husu•i şartname, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, yapı işleri umumi fenni şartnamesi, eksiltme 
şartnamesi ve muka\·e!e projesi milli emlfık müdürliiğünclen 

175 kurnş mulrnbilinde alınabilir. 
5 Eksiltmeye gireceklerin yiiksck mühendis veya yüksek mimar 

olanların veyahut ta bir yük,ek mühendis nya yüksek m:marla 
te;riki mq•ai ederek mukave•~ Ye evrakı lıizime.sine birlikte im
z:ı etmeleri meşruttur. 

6 - 1-tckliler'n en az bir tauhlıülte 25.000 yirmi beş bin liralık bu :şe 
bc.ızer iş yaptıf.ııuı dair idarelerinden almış olduğu vesikalara 
i•tin::ıdeıı ek~iltme t rih; den Eekiz g:Un evvel \'ilayet makamııı
dn.n a acakları ·hliyet \'e 1911 .}tlınn ait ticaret od!l.:-ıı ve.-.ikala-
riyle gclmeleı·i. 1-1 l!l 21 29 Si, 110 

o&;: -- "" ~ -

inhisarlar Çamaltı tuzlası mü
dürlüe:ünden: 

T•ıoJ;ınıızd.ı lıaıin") e ail Lokanta, Furun, Kahve ile Kasap ve ;ütçii 
t.ükkanlıırmın lıir ~ ne müud 'tL talibin~ kinılaııması açık artırmaya koıı
nıl..1f r. 

•. u:~ ı~} r ntlitiürl.üğ"ümüz ıle inhisarlar Ba~ müdürlüğü levazın1 

~ ,~ ,~' l
1c gfJrülebilir. 

1,tcklilcr «, ıgıdaki •, 7,5 nı~nıkkat tem:nat ahçekrirle birlikte 
; _, 2 fHl Per~cmoc gürü Tuzlamızda "1ütc~ekkil komisyoPa mür~ca

ıleri. 

Srn lik ~.Julıamnıen hira 

hıruıı 
Lokanta 
Kahve 
Sütçü dükkanı 
Kasap 

Lira 

420 
150 
120 
30 
60 

:Olurnkkat teminat akçe'i 

31.50 
11.25 
9.-
2.25 
4.50 

2a 2 G ıo (277) 
....,~~~~~~:."::'.:"::'::"':':'T':'.~~:---:::::::::::::::::::::::::::::::.-.--... .... --::: . ı::.ı.:.____..__ 

l
mumiyenin to;ılanmasım istıyebilir - lngilizce ders veriıir 
H. 

Her iki takdirde de idare h~y'eti • Tecrübeli bir muallim tarafın 
hey'eti umumiyeyi fevkalade toplan- dan in;ıilizce hususi den ?e•il;r. 
t:ya tlavete mecburdur. Anadolu matbaasına müracaı:.t 

3 - Müzakere yapabilmel< ıçın 
kulüıı dainıi aza .. ının nısfından bir os!r~~?'iz.s ı ~~s 
fazla~ının toplantıda bulunma•ı şart- lznıiı' belediyesinden: 
tır. Bu da yoklama ile anlaşılır. Ek- 63 üncü adanın 343 metre murabb:1 .. 
'eriyet yoksa toplantı bir hafta gon- ıııdaki 39 sayılı ar,asının satışı, yazı 
raya te.lik edilir. İkinci toplantıda işleri müdürlüğündeki şartnamebi \'eÇ 

ekseriyete bakılmıyuıak müzakere hile açık arttırmaya kunııımuştur. :\Iu
mecvud aza ile yapılır . hamnıen bedeli 1372 lira muvakkat L~-

4 - Müzakereye başlamadan ev- miı:atı 103 liradır. Taliplerin temi:ıa
vel umumi h~y'et daimi aza aza>ın- tı Cumhuriyet mukcz banlıasına satı
dan bir reis \'e iki de katip seçer. rarak makbuzlariyle iha!e tarihi olan 
Rci' nıiizakeratı idare eder. Kıitip - 31-1-941 cuma günü saat 16 da encii
ler de hev'eti umumiye müzakere ve men. nıilracaatlan. 17 21 25 2!l 
karnrlan;ıın !ıulı1sasını zabıt Ye te>-

224383 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 

16 
20 
25 50 
31 

2 - Murakıplar idara hey'etinin 
alelumum faaliyetiyle defterlerini ve 
bütün hesabat ve kuyudat en az üç 
r.ydn bir murakabe ve neticeyi sene
lik toplantısında he\"eti umumiye -
ı·e bil' raporla arzederler. 

lıit w ziriı·i rei•le birl'kte inız:.ı eder
ler. 

le~hit eyler. 
:Hadde: 11 

No. 11 
INCIRı 

az mal Yar 
yok 

K.S. K. S 
82 A. H. Albay. 10 50 14 
65 A. Fesci !J 50 15 
49 S. Akımsar 9 50 l 5 
48 M. İzmirli oğlu 7 7 
36 1. Ye A. 1''esci 13 15 
27 r. H. )fazlı fi < 13 50 
10 N. Börekçi 14- 14 

317 yekun 
125079 dünk!I yekun 

125!lll6 U. 'ekim 
Z HIRE.: 

119 B. pamuk 
:ı5 ton lıui,'du· 
12 ton p. çeki dek 

I{ 

71 
~ 

'j .ı 
') 7~ 

5 iO 

3 - Gördükleri eksikler ve ku;ur
lar için idare hey'etiııe tav,iyene bu
lunabillrler. 

.J - :llühim mc;ele!er zuhu~unda 
hey'eti umumiyeyi idare hey'e'ti va
sıtasiyl,• fevkalade toplantıya çağı
rabiliı !er. 

Madde: 10 
Hey' eti umumiye: 

1 - Daimi azalar lıey'eti umunıi
yeyi te~kil ederler. 

2 - Bu hev'et her sene nisan avı
nın ilk haftas; içinde toplanır. İcaıie
rlerse idare hey'eti de, azalar: liia -
kal bir hafta evvel yazı ile ha\ıerdar 
etmek şartiy:e, umumi hey'eti fev -
k"larle toplantıya çağırabilirler. Da
;mi azanın Iiiakal be~te birinin ar -
Z" iyle de umumi hev'etin toplan -
TT.a,ı t lep edilebilir. ·Keza. liizum 
ırörürlerse murakıplar da hey'eti u-

n - Karar! ır to 1 ' ntıya iştir.:ık e
den clajnıi aza n;.evcuılunU'i bit' ta?.· 
· a. rPyil ~ alınır. 

fı - Toplaııtıda 'dare 1'ey'et' H 
."ur:tkınlar :=;cnelik rap(ı: ları'lı okur~ 
kr. Bu ra• or!ıırın kabulü hahıde 
1nare lıey'eti ibra edilir. Bunu miitc
ak:p idare hcy'eti ve murakip intiha .. 
bına gcr:ilir. I<;n çok rey alan yedi ki
si idare lıey'etini teskil ederle'" !Ja
lı~ az rey alanlar nldıklan rey ''rll 
!'l·y~~ .\~ectck olurlar Ye idare hr-'::'~ "in
den bir veya bİI' kaç azalığın inhilfi
Ii halinde sırasiyle bunlar gdirilir 
~iurııkıp.ı~ rlalıi ayni şekilde j,-,tihıııı 
olunur. 

7 - Umumi hey'e+ a'acağı karar-
la? la hey'eti idarcniıı vazife!erin. 

bi• V'" ça' ışına yollarıııı t,ıy; e-
c" ~1· 

~ 'ri 1 cnka 1 tns&.rfufu: ------ - ----
Ku!(lp kemli ihtiyacı için gayri 

'De'lkul •atın alab'.lir ve icabedersc 
satabilir. Müt mmim teminat olarak 
da ipotek alıp verebilir. 

Madde: 12 
Nil;amnnme tadili: 

Nizamname daimi mevcudunun 
clii; ttc ilçiinün reyile tadil olun:ıbilir. 

lif adde: 13 
Fe ih: 

Kulüp da'mi azasının Iaakal döt
te [içüniin talebi ve reyile feshedile -
Ji!ir. Bu takdirde bütün borçları ö -
c eııdiktcn sonra kalacak matlubat 
w meYcudntı aynen Salihli Ila1kevi-
n :ı. devro'uııur. 276 

8 - Aza duhuliye \'e 
müdavım yardımlarının 

air'ofyle 1 Salihli Şehii' kulübü 
miktar•ııı Resmi mührü 

!IAHlPE ( J) 

~•uuııııı11111ııuııuııı11n•1111111111111ıu111111111~u111111uııuuııı11uıııııı:••••ıııuııııınııu••: 

~ızmir l vazE1n Amir iği /la farı~ 
. -
•Uıı· 111 t• 1uı11111111t •• 111111110 1lfllt11111111111111 ll•1••1•1e111fn1•11ıtlUllllll•l•ıtıı•ıııı.1ııu .. ııı•ıı: 

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

zarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi komisyonumuzda veri
lecektir. 

2 - Muhammen beded 32000 lira kat'i teminatı 4800 liradır 
3 - fhnlesi 3 '2.'941 Pazartesi günü saat 10-30 da Çanakkal~ Mst. 

ll!v. komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
4 İsteklilerin mezkur gün ve saatte komis;-onumuza müracaat-

ları. 21 25 29 1 
~~ .......__.____,,~~~~"':"'~':"'"-----=---...;;.;;,....;;~~~~ 
İzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
1 - Tahminen beher kilosu _ 35 - kuruştan üç yüz ton Sığır eti pa

z::rlıkla •atın alınacaktır. 
2 :l!uhamme'l bedeli - 105000 - ıira mn\'akkat teminatı - 6500 -

liradır. 

3 - İhalesi 3, 21941 Pazar günü saat 15 de Çanakkalede komis
yonumuzun buluncluğu mahalde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkur gün v~ saate kadar komisyonumuza mü-
racaatları. 21 25 29 1 

•ı'"z-m•i•r-Le;.,,zım Amirliği Satın Alma Kom'syonundan: 
Miktarı Cinsi 

70000 
70000 
50000 

Odun 
Odun 
Odun 

1 Yuka.rıda cins ve miktarları yazılı üç kalem odun ayrı ayrı pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 Taliplerin 30/2 nci kanun 941 Perşembe günü saat on beşte Kış
I.ıda İzmir Levazım amirliği satın alma komisyonuna müraca
atları . 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çatalca satın alma komisyonunda tahminen beher kilosu 39 ku

ru .tan 55 60 Ton sığır eti pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
2 Muha me; bedeli -23400- lira olup mu\'akkat kat'i teminatı üç 

bin bes yüz on liradır. 
3 Şartnameyi görmek istiyenler komisyonda görebilirler. 
4 Eksiltnıç 7 2 '941 Cuma günü saat 11 de Çatalcada komisyonu

muzun buh.nduğu mahalde ya.pılacaktır. 
G İstekli! rh muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar t'.!mi-

nat ınektııpl«rını vererek komisyonumuzda bulunmaları. 29 4 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı z ,rf G>uliyle ek>i tmede bulunan (25500) kilo Pirinç ihti

yacına talip çıkmadığın<lıın pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 29 1 941 Çarşamba günü saat 15 de Kışlada İzmir le-

vazım nmidiği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin ed,icn tutarı (96PO) liradır. 
·1 - Teminatı muvakkatası 726 lira yetmiş beş kuruştur . 
5 - Şartnamesi komisyonda ııörülebilir . 
6 - lst kliler kanuni vesikaları ve teminatı muvakkatalariyle birlik

te ihale rnatıııdan evvel komisyona m'ü racaatları. 
Boı ııovcı Tiiıııı>ı Satın Alma Koınisyoıııından: 

1 - Tahminen beher kilosu - 35 - kuruştan - 30200 _ kilo sığır eti ka
palı zarf suretiyle ~atın alınacaktır. 

2 l'nıum tahmin tutarı - 10570 - l!r.ı olup ilk teminatı _ 792 - lira 
75 kuruştur. 

3 1hale1'i 14 2 941 Cuma günü saat 16 da Bornovada komisyonun 
bu!unduğ ı mahalde ~·apılacaktır. • 

4 - Şnrtııanı2 komisyonda görlilebilir. İsteklilerin mezkur gün '': 
s,ıat' k· nıi~yonn geln:ıeleri. 29 .ı 8 12 (298) 

İzmir Sicili ticaret memurlu
ğundan: (297) 

Tescil edilmiş olan [Endüstriyel Türk Anonim şirketi] ne ait sermaye 
ıırtı.-ı:ıa b 0yannanıesi Ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 2923 mı
marasına kayt ve tescil edildiii:i ilan olunur. 

1: Beyanname 
T. C. Ticaret Vekaleti 

İzmir Sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 

1r Ticaıet Uınuııı Müdiirliiğıi Şirk. 
Sayı 41 

Sermaye arttırma bevannamesi: 
Endu. riyel ı'ürk Anonim Şirketinin 23 3, 1940 tarihli umumi hey'et 

ıçtimmnda :<i'iü.000 liradan ibaret ~irket sermayesinin 300.000 liraya çı
karı.ma•ıııa karar verılmiş ve artırılan 50.000 liraya ait muamele ikmal 
tdiin1i~dr. 

1.'u suretle artırılan 50.000 !ıranın tamamının taahhüt ve dörtte bir:
ııin ödenmiş olduğu Vekalete gönderilen vesaikin tetkikinden ve Ticaret 
kanununun 391 inci maddesi mucibince İdart meclisi ve l\lürakipler tara
fından verilen nıüşctrek imzalı besannameden aııla~ılmıştır. Bu ::;ermaye 
nrtırılınasının Ticaret kanunu ile Şirket esas mukavelenamesi hükümleri
ne uygun olarak yapıldığı görüimüş olmakla Ticaret kanununun 391 iıı

.:i maddesine t2vfikan bu sermayeye artırma beyannamesi verildi. 
Pullar: Ticaret Vekili N. 
Resmi mühür 
İmza 

imza okunamamıştır. 
• 

28/11941 
45 Kuruşluk Damga pulları Aslı gibidir. 

İzmir Sicili t.cııret memurluğu 
resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 

İzmir ·defterdarhğından: 
Yen; :\fa1 .) ç şu!.ıes. r-ükd.cfl rinden Seyyar Bb:ıiye kalfası Mehm el 

oğlu Cafe:- nam.na 1930 - 933 ~·ılları i~;n tarholunan 139 lira 55 kur:.ış 
kaz,ıhç vergisine nı1'i itirnz üzerine tetkikı i+i•az komi;yonuııca verginin 
102 1 ıa .35 kuru~ Gzerhı :n t. el 'en ahakkukuııa ait ittihaz olunan 12 7 
,937 tarih ve 732 s:ıyıl: Lararı ı t ı,r~i iç'n mükcll f hakkında icra edilen 

hkika•tı. mu mai ~yhın ölmüs olduğu ve v:ı.rlslerinin ikametgahı meçhul 
kulclığı tE. L edildiğinden 3692 , 'o. hı kanJn ahkamına teyfikan ilan tl!
rih'ni takip ec.kn günden itibaren ır; giiıı znrfında \'arislerin temyiz.eıı 
itlraz ~debilccekh·ini tebliit mak:>nıına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(280) 

lktısad Ve aletinden: 
1 - Vekiıletimizce İzmir ve Ödmıi~t.e yaptırıhnakta olan (2250) ad.et 

el dokuma tezgahının ambnlaj işi açık eksiltmeye konulmustur. 
2 !?250 scle_t el dokuma tezgahının tahmin edilen ·amhalaj ııeaeli 

(4500) Lrıı olup mm·,ıkkat teminatı (337.5) liradır. 
;_' -- İhale 10-2-941 pazurtesS günü Raat 15 <l~ Ankarada vek8.lel bina· 

sıııda tc.planacak konıisyc.ııda yapılacuktır. Taliplerin mezkur gün 
ve sn:ıt<> kadar teminatlarını \·atırmaları lazımdır 
Bu hü. u a müteai!ik şartname· ve resim vekiil2t le~·azım müdür
lüğü ;:e lstanbul ve İzmir mıntııka iktısad müc\ür-Uklerinden pa
rasız olarak alınabilir. 24 29 2 8 399 :!:Jz 
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Matsouka Almanya IResmi tebli{?ler) Herman Spirer Son dakika: 

Hava Kurumumuza 10 . 

SAHiFE (il) 

Belçika kongosu 
İngiltere ile işbirliği 

yapıyor 

Çin-Japon ihtilafı hak- Vişi hükumetini sıkıştır- lngiliz resmi tebliği: bin liret verdi ltalyanlar 
makta devam ediyor Kahire, 28 (Orta Şark İngiliz hava Ankara, 28 (A.~.) - Triyestede kında beyanatta bulundu 

Tokyo, 28 (A.A.) - D. N. B.: 
kuvvetleri umumi karargahının resmi Türk tütünleri üzerıne çalışan Herma? 
tebliği: Spirer şirketi, Hava kurum1;1muza T~ı

Libyada bir üs daha 
ter kettiler Belçika kıtaıarı 

Müttefiklerin davası için 
dövüşmek üzere Habe
şistana ve 

kaya 
Şimali A/ri
gidigor 

Kıı.p, 28 (A.A.) - Belçika müstem
lekat nazırı Develşade Elizabeti Vilden 
buraya gelmiştir. Mumaileyh buradan 
şimale hareket edecek ve daha evvel 
Başvekil Smuts ile görüşecektir. 

Cenubi Afrika blrliği ile Belçika 
kongosunu alakadar eden iktısadi me
seleler bahis mevzuu olacaktır. Görü
şülecek meseleler hakkında şimale 
Kongo yoliyle kıtaat nakli mesele;i de 
vardır. 

Nazır, Belçikanın zafere kadar çar
pışmak hususundaki azmini tekrarla
dıktan sonra: 

- Almanyanm Afrikaya dönmesi. 
bütün Afrika milletlerinin istiklill ve 
emniyetine nihayet verecektir.> 

NaZJr, beyanatını şu sözlerle bitir
miştir: 

- Belçika Kongosundaki Belçikalı 
subaylar ve yerli kıtalar, İngilizlerin 
yanında, müttefiklerin davası için dö
vüşm !{ üzere Sudana, Habeşistana ve 
Şima,i ,\frikaya gidecektir. 

---X'.---

ÇAK ININ OLOMO DOLAYISIYLE 
Budapeşte, 28 ( A.A.) - Macar 

ajansı bildiriyor: 
Kont Çakinin ölümü münasebetiyle. 

aralarında Türkiye elçisi bulunduğu 
halde ecnebi devletlerin siyasi mümes
silleri hariciye nezaretini vekaleten 
idare eden Başvekil Kont Telekiye te
ess!irlerini bildirmişlerdir. 

*'----
Lord Hali/aksın gazete

cilere beyanatı 
-Ba9 tarafı 1 nci .ahifede -

Lord Halifaks, Berline giderek Hit
lerle görüşmesinden de bahsetmiş ve 
demiştir ki : 

- Hitler bana, İngiliz parlilmento
~unun ve İngiliz basınının tenkidi de
vam ettikçe, Almanya ile İngiltere ara
sında tam bir anlaşma ümidinin fay
dasız olduğunu söylemişti. O zaman 
kendisine şu cevabı vermiştim. 

cÖyleyse boşuna geldim, sizin de 
kıymetli vaktinizi kaybettirdim.> 

Vaşington, 28 (A.A.) - Ruzvelt;n 
hususi katibi Orli, Lord Halihksin 
itimadnamesini takdimi merasimi icra 
edilmiyeceğini bildirmiş ve ilaveten 
demiştir ki: 

- Beyazsaray ve Amerika Birlesik 
devletleri hariciyesi, itimadnam~nin 
Ruzveltin Lord Halifaksla bulu•tuğu 
zamıın takdim edilmiş olduğu fikrin
dedir. 

---x---
Vilki intibalarını gaz~

cilere anlattı 

Ayan meclisinde hariciye nazırı 
Matsouka Çin ihtilafı hakkında be
yanatta bulunarak şunları söylemiş
tir: 

-Yeni alınan tedbirlerden bahset. 
miyeceğim. Yalnız şunu söylüyeyim 
ki, Çinlilere aid olup şimdi japon i
daresinde bulunan bütün mUessesat, 
fabrikalar vesaire sahiplerine iade 
olunacaktır. Esas şudur: A.,;keri ol -
mıyan he~ ~eyi eski sahiplerine iade 
etmek. 

Gene ayan meclisinde beyanatta 
bulunan harbiye nazın general Toja 
ezcümle şunları söylemiştir: 

- Japon ordusu Çinde bir tenkil 
hareketi yapmaktadır. Eğer Çin iyi 
"iyetlerini gösterecek olursa, japon
«a uysal bir vaziyet almağa hazır -
dır. 

Jaoonva 

Amiral Reder 
Yakında lngiltereye ta

arruz edileceğini 
söylüy or 

Radyo gazetesinden: 
Madridden gelen haberlere inanı

lacak olursa, Hit!er - Mareşal Peten 
arasında bir mülakat daha vuku bu
lacaktır. Almanyanın, Fransız do
nanmasını ve Tunustaki hava üslerini 
İngiltereye karşı girişeceği harpte 
kendisine teslim etmesi için Vişi nez
dinde tazyikte bulunduğu ma!Om 
olduğuna göre, mülakatın mevzuu 
anlaşılabilir. 

Almanyanın yeniden İspanyayı 
da tazyik ettiği bildirilmektedir. Fa
kat diğer taraftan amiral Retler doğ_ 
rudan doğruya İngiltereye karşı ta -
arruza geçileceğini, fakat bunun için 

-Iollanda Hindistanından de İngiliz donanmasının imhasına lU. 
zum olmadığını söylemiş, bunvn AI-

fedakarlıklar istedi man donanması tarafından başarıla-
. cağını ilave etmiş, İngilterenin bü -

Londra, 28 (A.A.) - V~rılen habe- tUn ümidinin Amerika tarafından 
re. g~re, japonya hUk~metı, Holla~da yapılacak yardıma bağlı olması ha -
Hınd~stanından mUhım fedakarlık.ar sabiyl2 bu yardım gelmeden büyUk 
a!ebınde bulun~uştur. Talepler me~a- Britanya adasına hücum edileceği 
ıında, madenlerın ve dalyanların ıa- ni söylemiştir. 
oon amelesiyle işletilmesi de vardır. • 
. Bu taleplerin kabul edilmiyeceği Istanbulda 
~annolunuyor. 

Bombardıman tayyarelerimiz Lib- yeste konsolosumuz vasıtasıyle 10 ~ın 
yada tayyare meydanlarını ve münaka.. liret tebcrrü etmiştir. Alenen teşekkur
le hatlarını bombardıman etmişlerdir. ]erimizi bildiririz. 

Apolonyaya pazar gününden sonra La" stı'k ve çı'v'ı 
dün de taarruz edilmiştir. 

Şarki İtalyan Afrikasında Cibutinin 
ııo kilometre cenubı garbisinde Ke- Tevziatı başhyor 
ren ve İşya istasyonları; Asabın yüz İstanbul, 28 (Telefonla) - Mem-
kilometre garbindeki Adana yakın olan leketimize gelen 14 bin çift otomo
şimendifer köprUsUne taar.ruz edilmiş- bil lil.stiğinin tevziatına başlanmış-
tir. . tır. 
. Asaptakı ~epo ve antrepolar, Habe- Tevziatta, evvela devlet daireleri-
şıstanda ilogurda tayyare meydanın- nin otomobilleri nazan dikkate alın
da yerde bulunan tayyareler bomhar- t 

d ·ı . t• mış ır. 
dıman e ı mış ır. . Çivi tevziatına du başlanmak üze-

Avcıla'.ımız devrıye uçuş~ar1 ı d.yap- redir. 
mışlar, düşmana ra.stgelmemış er ır. hlb' 

Bütün har.ekil.ta iştir~k ed~n t~yya- Apartman sa 1 
relerımız salımen Uslerıne donmuşler-

dir. Dı.lencı· Aznif yakalandı 
Atina, 28 (A.A.) - Yunanistanda-

ki İngiliz hava kuvvetleri karargahının İstanbul, 28 (Telefonla) - 60 
bugün öğleyin neşredilen tebliği: yaşında dilenci Aznif yakalanmı.ş 
Bombardıman tayyarelerimiz Arna.. ve üzerinde 70 lira ile bir apartman 

vudlukta Elbasandaki askeri hedeflere Lapusu bulunmuştur. 
taarruz etmişler ve geniş hasar ika Aznif, zabıtada verdiği ifade.de: 
eylemişlerdir. - Kiracıları:n para vermedıkle -

Tayyarecilerimiz ayrılırlarken he- rinden dilenmege mecbur ka!ıyo -
defler üzerinde siyah dumanlar gör- rum.> 
müşlerdir. Demiştir! 

Şiddetli. ~a!i top :ıteşi:ıe .rağm.en INGILIZ KRALININ KIZLARI 
tayyarelerımızın hepsı de uslerıne doıı-
müşlerdir. • . TAYYARE iLE DOLAŞTILAR 

Lo;ıd_ra, 28 .• ~A.A.) - Bahrıye ne- L dr 28 (A.A.) - Prense.! 
zaretının teblıgı: . on a, ·t b" h·ı 

19 ikinci kanunda gece yarısı niha- Elızabet ve Margarı , ır sa ı ~u
yet bulan hafta içinde beş Britanya, 6 ~afaza bombard~man tayyaresıyl_e 

---x:--- Ayakkabı ihtikarı var müttefik olmak Uzere 58200 tonluk ge. ıl~ ~efa olarak. bır t~yyare merkezı~ 
R d • t İ · . . . · t y nı zıyaret etmışlerdır. 14 yaşındakı omanya a vazıye stanbul, 28 (Telefonla) - Fıat mı kaybetmışlerdır. Bu zayıa son ı ı El" bet volana oturmuş on 
-Battarafı 1 oci Sahifede- Milrakabe komisyonu, ayakkabı ihti- hafta zayiatından yilksek; harbin bi- prens~s k" ı~a d . atarak viforü 

Memleket sükfinete ve ~alışmağa karını ehemmiyetle takip eylemektedir. dayetindenberi vaki zayiatın haftalık yai~~y~e; b.ar d~ş~m~na ka;·şı çevir-
' Bazı kimselerin 15 - 20 liraya kadar vasatisinden aşağıdır. m. t" ır 

nuhtaçtır. İdare işleri hiç bir vakit ayakkab. ı sattıkları .te. sbit edilmişt.ir. Lo __ n.dra, 28 - Bahriye neza:retinin mıBş uır.sırada kral ve kraıı·~e de mey-
;eçmeksizin tabii cereyanını almalı K b ı d te tebl ' ·t·b omısyon azı muessese er en ıs - ıgı: . d d ha bulunmu"'"ur 
•ıe herkese devlet otoritesini ve ı ı a. diği maHlmatı almıştır. Bugünlerde Cumartesi ve pazar günlerı hava an a zır •• · 
-ını tanıtmalıdır. ayakkabılar için fiat tesbit olunacak- taarruzlarına. m_aruz kalan .1!1-üsell~~ KAYBOLAN HiND 

Harici siyasete gelince, hariciye ne t b ı k ı · ı d zınde kı 
·•aretı"nı· de u··zerı·me ,a\dıg"ım hUkfi - ır. a ı çı gemı erı: şı~a . enı . ı POLITIKACISI • J b Jd Alman tayyaresı dUşurmüşlerdır. Bom 
met, mihverin bilyUk FUhrerle Duçe- stan U a balarını attıktan sonra sis içinde ~ar- Kalkfita 28 (A.A.) - Hind poli-
nin yanındadır. bolan bir UçUncU dilşman tayyaresının tikacılanndan Sudas Buye kaybol -

Bu taahhildlere sadakat, siyasi bir Pasif korunma sakatlanarak yanmakta olduğu görill- muştur. Mumaileyh hasta idi ve 5 

Kahire, 28 (A.A.) - İtalyanların. 
Trablustaki deniz ve tayyare üssü olan 
Bomba mevkiini bugün terkederek kM· 
tıkları öğrenilmiştir. 

İngiliz kıtaatı, bu Ussü derhal ;şg~I 
eylemişlerdir, Burası, tahfi.p ediJmış 
tayyare enkaziyle dolmuştur. Parça· 
,anmış tayyareler arasında dört denıı 
cayynresi de bulunmuştur. 

Derneyi bombardıman etmekte olan 
lngiEz toplarının sesi buradan mü· 
kemmcl bir surette işitilmektedir. 

____ .* ___ _ 

Hull 
Türk;ye, her hangi bir 
hücuma karşı koyabilir. 

Demiştir 
Vaşington, 28 (A.A.) - Hariciye 

nazırı Kordel Hull, bugün Amerika 
hariciye encümeninde beynelmilel va· 
«iyetten bahsederken, Türkiyenin, h~r 
~angi bir hücuma karşı koyabilecegı 
1<:anaatinde bulunduğunu söylemiştir. 

Yunan nazırı 
-Baıtarafı 1 nci Sahifed&

karanhk sahifelerini teşkil edece&-ini 
vazmaktadır. 

Nazır makalesinde diyor ki: 
cİta!ya, bize darbeyi vururken Yu

nanistandaki 15 bin Arnavutlu kurtar· 
mak istediğini ileri sürmüştür. 

Fakat bunu söylerken, İtalyada ya· 
ııyan 300 bin Yunanlıyı unutmuştur· 
Mussolini, İtalyanın bu harpteki gaye· 
sinin Yunanistanın belini jcırmak ol· 
duğunu söylemiştir. 29 teşrinievvel 
940 da ise,Arnavudluktaki İtalyan baş'. 
kumandanı Mussolininin bu sözlerirıı 
tekrar etıniştir. 

Bereket versin Yunanlıların beli 
~ağlamdır.• 

hattı hareket değil, şuurlu bir yer al- müştür. Harbe iştirak eden balıkçı ge- kanundan beri evinde bulunuyordu. 
mıştır. Romanya ile mihver arasında tecrübeleri . milerinden hiç birinde zayiat ve hasar SU-VEYŞ KANAL! A rnavudluk cephesı'n Je fikri bir birlik teşkil edilmelidir. Bu k U 1 

fikir birlig"i en geniş milcyasta olma- İstanbul, 28 (Telefonla) - Pasıf yo tur. . . . . . . • h" 
- korunma tecrilbeleri önUmUzdeki per- . Balıkçı g~mı}erının _h~maye. ettıklerı TAAHHÜTLERi - Bat tarafı 1 incı aıı. ıfede -

---x---

lıdır. Bu, başlıca prensiplerimden şembe gilnU ('.Yllrın) yıı.pılacaktır. tı;aret gemıler~den bırı, h~fı~ has~ra . . ltalyanların şiddetli topçu ateşine ma· 
biridir. Ekipler ayrılmış ve provalarını yap- ugramışsa da hmana gelmıştır. Tıca- Kahıre, 28 (A.A.) - Mı~ır ~a~ı- ruz bulunuyorlar. .. 

BU kreş, 28 (AA) - General An- mıştır Canavar düdükleri de yerlerine ret gemilerinin dafi topları bir d~man ye nazırı, .s~veyş kanah şırketının Develi mıntakasında şiddetli sungu 
tonesko, hariciye nezaretini uhdesi- t k 1 · t tayyaresi dilşürmüşlerdir. taahhiltlerını altın üz,erınden yap - muharebeleri olduğu bildirilmektedir· 
ne almıştır. Buna mukabil harbiye a ı mış ır. Kahire, 28 (A.A.) - Orta şark İn- mıyacağını tekrarlamıştır. Osbiviça ve Voria dağları arasınM 
nezaretini bırakmıştır. General Ja - Bakırko••y giliz kuvv~tleri umu~i. karargahının İtalyanlar fevkalade gayretler göster· 
kaliç harbiye nazırı tayin edilmiştir. bu akşamkı resmi tebhgı: Bursada seylap mişlerse de hiç bir muvaffakıyet elde 
General Pafesko dahiliye nezaretin- Tehlike atlattı Liby~da: Kıtalarımızın. Dernede ta- edememişlerdir. İki tarafın hava kuV· 
de kalmış, general Pahagan milli haşşildu devam etmektedır. Bu.rsa, 28 (A.A.) - Mus~fa Kem.al vetleri faaliyette bulunarak cephedeki 
ekonomi nezaretine, general Sten es- İstanbul, 28 (Telefonla) - Bakır- Eritrede: Kuvvetleri:mizin Barento paşada ve Karacabeyde yemden seylap mevzilere ve ateş hattındaki kıta!ars 
ko maliye nazeretine, Albay Drago- köy, bu sabah bUyilk bir tehlike at- ve Agordat mıntakasında ileri hare- başlamıştır. Vılayet ve kazalarda her hücumlar yapmışlardır. Üç gündür de· 
mir ekonomik planlar nezaretine , !atmıştır. Köyün yeni mahallesinde katı terakki ederken, seyyar kuvvetle- türlü tedbirler alınmıştır. ı \'Rm eden muharebe esnasında Yunan· 
general Roçest maarif nezaretine, sobadan çıkan yangın, kısa bir mUd- rimizin Hagardan ric'at eden dUşma- o lılar bir karış toprak bile kaybetme-
o:eneral Sitişyu ziraat nezaretine, ge- det içinde büyilmUş ve dört ev yan- na tazyiki devam eylemektedir. Bura- . Yaralamak den mevzilerini muhafaza etmişlerdir· 
neral Corce<ko nafıa ve münakalat dıktan sonra ateş söndU rillmüştür. da yeniden yüz esir alınmıştır. Şimdi- Gelen haberlere bakılırsa, buralarda. 
nezaretine, profesör Tanesko sıhhi- T 'ı'şı' hu··kuAmetı• adlı.ye ye kadar bu mıntakada alınan esir İ k k • d "enı·ş muharebeler olmaktadıcr. 

· a t· Dakan adlı"ye ne lıl'< ·kta ki•"•melikte Sarmısa so agın a ~ ~·e ve ış nez re ıne, - mı rı 1200 ü geçmiştir. ""' 1 b" ttalvanl"r, 16. 20 tayyareden mUte· 
t . f ·· Kraynı·, matbuat H be · k d Hamza og"lu Kadri sarho• uk sebe ıy- ~ zare ıne, pro esor • nazırı a şıstanda: Metemma .'jar ın a ' r.ekkil ·filolarla cephe ilzerinde faaliye_t 

ve propaganda nezaretine, Mihail b" d • · "kl"k le bıçakla Süleyman oğlu Bakiyi ve 
V. S hh' b ır egışı ı yoktur. h ı ". östermekte, v. olları, cephe gerilerinı. rlevlet nazırlıg"ına tayin edilmişler - ışi, 28 (A.A.) - ı ı se ebler İta! K "f k 11 Mustafa og"lu Abdurra manı yara a- ' 

yan somalisinde: eşı o arı- mevzileri bombardıman etmektedirler· dir dolayısiyle Adliye Vekili Albertin ye- . f 1 1 1 d mış, yakalanmıştır. 
· . mız yem aa iyette bu un:ınuş ar ır. Yunan ve İngiliz tayyareleri de ge-Yeni kabinenin kurulduğu bugün rıne Paris hukuk fakültesi profesörü l . . 

Saat 17 de ı·ıa·n edı"lmı""'"ir. Jo. ze. f Bartilinin getirildiği resmen bil- talyan resmi teblıgv ı k d t . d"' il niş faaliyet göstermişler, Avlonya yo· 
•• tipinde i i üşman ayyaresı uş r- ıunu, Elbasanı, cephe mevzilerini bom· 

Bu .. kreş, 28 (A.A.) - Bu sabah dırılmektedir. İta! d b" ah ) 28 İtalyan mu··şıerdı"r ya a ır m a , - · · •ıardıman etmişler ve ateş hattında aı<· 
B.ükr~şte fevkalade .şiddetli.?olis ted~ Cenub·ı Af rlka müdafaa orduları başkumandanlığının 235 nu- Şarki Afrikada, Kenya cephesinde '<erlere yardımda bulunmuşlardır. 

-Ba• tarafı 1 nci aahifed" - bırlerı alınmıştır. Asker mufrezelen 1 • maralı resmi tebliği: kuvvetlerimiz Dubottaki düşman ka- Atina 28 (AA ) _ İtalyanlarırı 
Bunlar arasında 400 senelik ve daha yollarda bütün otomobilleri durdur - k k ti dl , Yun.an cephesinde mevzii mahiy~t- r~koluna ~ücl!m et'!lişler, düşman:ı z.a- 'On gün.lerde ve~dikleri zayil\l, har· 
eski eserler vardır. makta ve içini aramaktadır. Bir çok sını ÇO uvve en rıuor te vakı çarpışmalarda dUşmır.ııa zayıat yıat verdırmışlerdır. Tayya.relerımı~, b"n baslangıcından beri vukubulıın 

Londra, 28 (A.A.) - Vander Vilki, evlerde araştırmalar yapılmıştır. verdirilmiş, bir mikta'I" esir alınmış, düşmanın kamyon ve zırhlı o.tomol;ııl z~v·atı~ en ağırı olduğu tesbit edil-
bugUn İngiltere bankasına giderken Halk sakindir. HoryEı Simayı bulmak Kap, 28 A.A.) Cenubi Afrika birliği otomatik silahlar iğtinam edilmiştir. kollarını bombardıman etmışlerdır. ' : tı. ' 
alarm işareti verilmiştir. Vilkiye, bu için yapılan araştırmalar şimdiye maliye nazırı Hopmer, diln parlamen- Tayyare teşekkilllerimiz düşman mev- Avcı tayyarelerimiz. G.ıa.~ter .. tipin?e mı~ı'ı~an askerleri İtalvanların ri. 
işıı.retin bir hatırası olarak bir bomba kadar neticesiz kalmı~ır. tonun açılışında milli müaafaa için 14 zilerini, asker tahaşşüdlerini_. mot.örlü bir ?üşman tayy:ar~sı du~urmuşlerd~r. 1 eatı neticesinde işg'aı ettikleri mevzi. 
parçası verilmiştir. Bükreş, 28 (A.A.) - Dahiliye ne- milyon İngiliz liralık munzam kredi vasıtaları bombardıman etınışle_rdır. Keşıf tayyıı.re~er~?1.ız d'.' bır ~aşka duş- 1 leri ccsedlerle dolu bulmuşlardır. 

Vilki; öğleden sonra Sitiye giderek, zaretinin tebliği: açılmasını talep etmiştir. Bu mali se- Bıngazi vilayetinde Dernenm şar- man tayyaresı duşurmilşlerdır. • 
Alman bombardımanlanndan husule SUkfin ve a•ayiş her tarafta teessüs nenin içinde milli müdafaaya verilen kında çarpışmalar devam etmektedir. 27 /28 ikinci kanun geoesi düş!"an I * 
gelen hasaratı görmüştür. etmiştir. Yeni belediye reisleri vazi- tahsisat bu Sll'retle (70) milyon İngiliz Kuvvetlerimiz bir düşman kolunu tar- tayyareleri Katonyaya hücum e~ışler _ :.,,,.=---.,....,,~~--~ 

=-001=--- felerine başlamışlardır. lirasına baliğ olacaktır. detmişler ve zayiat veroirmişlerdir. ve bombalar atmışlardır. Ne zayıat ve ı K H b } 
Beyaz sarayda J l t Bilkreş, 28 (A.A.) - Son çarpış- l\T kt k Esirler alınmıştır. Hava kuvvetleri- ne de hPsar vardır. ısa a er er 

ı Op an ı malarda ölen iki subay ile 15 askerin .ıvevyor a ar miz, düşman piyapelerini, zırhlı kuv- Na~li.civarına baııka düşman tay- ·- ..--
-Ba, tarafı 1 nci aahifede - cenazesi bugün kaldırılmıştır. Mera- Nevyork, 28 (A.A.) - Şehre kari vetlerini ve otomobillerini bombardı- yarelerının yaptıkları akın az. hasan 1 1 

liğine varmak için yapılan uzun gay- •imde bütün kabine azası ve kor dip. yağmaktadır. Şiddetli soğuklar devam man etmiş, mitralyöz ateşine tutmuş- sebep olmuştur. Başkaca zayıat yok- * İstanbulda vaktiyle başka işleı-
retlerin filen neticesiz kaldığını bildir- lomatik hazır bulunmuştur. etmektedir. !ardır. Hava kuvvetlerimiz Harikeyn tur. le meşgul, baba oğul, harp patlayın· 

miş ve İngiltereye fazlalaştırılarak ya- ·~~~::::~-::::~:=~::::::::::::::::::::::::::::! ca büyük kumaş stokları yapmış ve 
pılan yardımın Amerika devletlerini - Kumandanım; zatıalinizi böyle! il •m Nmi,,,,,.,,.., \ b>r otopsi için gönderilmesini rica et- bunları son zamanlarda yüksek fiat· 
Avrupa harbine karıştırmıyacağı hak· keyifli gördi!_kçe ne ~ada_r memnun ve 1 VATAN tim. Yeniden, nezaretim altında bir !erle satışa çıkarmışlardır. Kcyfiye·· 
kında encümene teminat vermiştir. mesrur oldugumu bılsenız!. AŞK muayene yaphrdım. haber alınmış ve fiat murakabe ko -

Vaşington, 28 (A.A.) -· - Mebusan - Yaaaa; demek ki çehrenin, ren- ve Kadının viicudü; bir kaç saat evvel misyonunca tetkikata girişilmiştir. 
meclisince tedkik edilmekte olan fngil- ginin uçması memnuniyetten ileri geli- öldUrUlmüş bir vücuda benzemiyordu. * Franrnnın işgal edilmemiş kı -
tereye yardım layihasının tadili hak- yordu değil mi?. Güzel doğrusu .. Ne m - Görüşlerinizde hata yoksa, hay- .ımlarındaki memleketlerden, tacir· 
kındaki teklifleri müzakere etmek üze- :se sadede gelelim artık. Kar m senı· uakalıuorum ret doğrusu!.. Fakat ölümle beraber Ierimizle ticaret muamelesi yapılmaJc 
re dün akşam riyaseticumhur sarayın- Şimdi anlat 11akalım ! Neler keşfet- 1 1 casussun yıpranan ve bir iki günlük cesedin il zere bazı tekliflı•r vuku bulmuştur· 
da fevkalade bir toplantı yapılmıştır. tin, neler gördün; umumi kanaatin ne- · 1 73 1 '•m ~·-:· , manzatras1ı arzeden zayı1fa y?arBadılkışldar * İstanbul bekdiyesi, Meckidib'l.l?-r 
Reisicumhur bu toplantıya hariciye, dir?. ---·• • mevcu o madığı, ne ma m. u a ı- köyünde 1000 yataklı , bUyü ı 
maliye nazırlariyle mebuşan meclisi- Rene; evvela elindeki evrak çanta- nUyor, aklından neler geçiyor?. baktı. nın dıı mütehammil bir vücuda malik hastahane yaptıracaktır. İnşaat içiJI 
nin demokrat ve cumhuriyetçi erkanı- sını açtı. Müsadere ettiği evrakları, Suali yüzbaşının zihnini karıştırı- - Allah Allah!.. Bu iş nasıl olur böy olmaması ihtimali varid değil mi?. ~ekiz yüz bin lira a.vrılmıştır. Bele· 
nı davet etmiştir. madalyayı miralayın eline teslim etti. yordu. le?. - Zannetmem!. Fakat böyle bir va.. diyeler bankasından da bir miktar 

Vaşington, 28 (A.A.) - Havas : Sonra hadiseyi, müddeiumuminin esas Nihayet miralay başını kaldırdı. - Dilşman teşkilatı, kuvvetli bir r.iyet mevcud olsa bile, vücud bir kaç alınacaktır. 
Albay Lindbergin beyanatını müte- tahkikatına istinad ederek anlattı ve Keskin nazarını, yüzbaşının üzerine zekanın idaresi altında icrayı faali- saat içinde o çirkin manzarayı arzet- * tstanbul belediye ve doktorlaı·ı, 

akip son günlerde hissedilen galeyanı ilave etti; dikti ve sordu; yet ediyor ve bizi karanlık bir tuzağa mezdi !. Tamamiyle yıpranmış ve eri- eker hastalığı çekenler için çavdar 
tckiben mecliste sakin bir hava esme- - Telefonla zatıalinize arzettiğim - Hadiseyi, kuş bakışı gözden ge- düşürmeğe çalışıyor. Düşmanın aldığı meğe yüz tutmu~ bir vücudla karşılaş- unu ve •iyah ekmek temin edilme1' 
ğ• başlamıştır. gibi, cesedi bulunan bu kadının artist çirelim. Bu cinayet beni tamamiyle bu tedbirler, şayanı hayret değil de ne tını. Yilzbaşı; üzHe bazı teşebbüslerde bulunmuş· 

D')mokrat liderleri, gelecek hafta olduğuna ve ismi Z ile başladığına na- tatmin edecek bir manzara arzetmi- dir?.. Unlbuki bu kadın; o akşam barda !ardır. 
İngilt!>reye yardı:n layihasının büyiik zararı bila şüphe aradığımız Frölayn yor!. Rene; sersem olmuş, apt..~ı gibi mi- idL Geç vakit ve sarhoş olarak bardan * Rursada iki atış poligonu açıl· 
ekgeriretlc tnsdik cdileceğlni söylemek- on dörttür. - Neden miralayım ?. ralayın yüzüne bakarak dinliyordu. aynldı. Bu itibarla cinayet, gece yarı- ması kararlaştırılmıştır. 
teriirler. - Bu delil.il kafi mi?. - Karanlık bir nokta nazarı dik- - Evet yüzbaşı; telefonu alır al- sın dan iki üç saat sonra icra edilmiş * İstanbulda nihari olarak mek · 

Hariciye nazırı Kordel Hull, harici- ·- Tabii kafidir kumandanım!. Ru katinizi celbetmedi mi, yüzbaşı?. maz, kıyafet değiştirdim. Ve süratle oluvor. Saatinize bakınız!. teplere devam eden lise ve orta me1'· 
v• PncUmeninin hafi celsesinde verdiği madalya \"e onun vesikası her şeyi - Ne gibi kumandanım?. hadise mahalline geldim. Habers:z, Saat 15, değil mi? tepler talebesinin mekteplerdeki acl· 
iz hatta. Britanya icin Amerika men- meydana çıkarıyor. - Düşman teşkilatının bizi avut- baskın yıı.pmak niyetinde idim. Ne .1a- - Evet1... resle:in~ mektup gönderilmesi ys -
hnlnrının seferber edilmesi lüzumunu MiTalay mükemmel Almanca bili- mak, uyutmak ve gaflete sUrUklemek zık ki geç telefon ettiniz ve gc!diğ'm - Şimdi, bu mürettep cinayetin sa- sak edilmiştir. Gönderilenler, ~ahiP' 
hatırlatmıshr. Nazır, Cine vardım!~ yordu. Evrakları birer birer tedkik için böyle bir şeytanlık dUşUnmesi ih- zaman cesed mezarlığa kaldın!mı~tı. I &t üçte ika edildiğini kabul edelim. ]erine verilmiyece.k, kontrol edile· 
herP 1 r, Amerikanın bütun Uzak şark etti. Madalyayı, eline aldı. Evirdi çe- ti mali varid olabilir!. Hadise, esraren- Size görünmeden, doğru balediyeye Aradan on iki saat geçti ve cesed def- cektir. 
d;vle ·~rin• yardım edileceili manası- virdi. Üstündeki yazıları okudu. Ve- giz olmakla beraber gayet basit şart- gittim. Ve naşin defnedileceği mezar- nedilmiş bile bulunuyor .. Binaenaleyh * Edirnede kırtasiyeci Musa AM· 
nın çıkarılmaması icap ettiğini beyaıı sikayı da keza .. Sonra çok silrmiyen !ar altında cereyan etmiş gibi görünü- lığı öğrendim. Bereket versin mezarlı- tahmininiz yanlış olmasa bile bu kadar to pilleri 12 buçuk kuruşa satacBıı 
PVlemi~. AmPrikanın Avruıında İnıril· derin bir düşünceye daldı . yor. Zannı galibim şudur!.. ğa vardığımda ce5'.'d; henUz defnedil-\ kısa bir zaman içinde vilcud, o hale ge- yerde 15 kuruşa sattığından 16 lir: 
teren:n mn7.affer olması ve Uzak •ark Ren~; miralayın bu vaziyetini he- Ortada, kasdi cinayete benzer bir memişti. Hadise ilzerindeki düşUncele-' lemezdi. 60 kuruş ııara cezasına, 7 gün dil 
h vnı'\·ptin muhafazasını istediiini yecanla takip ediyor; hadise yoktur.. r imi mezarlığın telefoniyle adliyeye' ! nan ki, yaz ol~aydı o naş çoktan ko- kilnının kapalı kalmasına mahkO~ 
bildirmiştir. - Kumandan, acaba!. Neler d UşU- Rene; hayretle miralayın yüzüne bildirdim ve adliye doktoru)lun ikiı:ıci 'kabilirdi. - SONU VAR - e dilmiştir. 


