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Ankara, 1 (Hususi) - Memleketin her tarafında 

Hava kurumuna teberruatta bulunulmakta devam 

olunuyor. Vilayetlerden toplanan teberruat, Kurum 

merkezine gönderilmekt.edir. 

~~~...;_~~--...:.:....::=.==::.!...._~~-=.:~:::...::==::::.:.:.~~~==:=:::::::::::==:ı-7"=-:~~=-~--:-~~-,...~~-----ı 

Çörçilin, Türk Milletine v~".~~~.~~d~1~!~!~" J. - - --~-
H ti• s ı A ı kişafı arttı. Amerika, . ara re ı e am arı lngiltereye uçan kaleler 

''Müşkül uylar zarfında Türk mille
tinin değişmez dostluğuna maz
har olmak saadetine erdik.,, 

iki milletin dostluğu, felaketli zamanların imtihanından muvaffakıyetle 
çıkmıştır. iyi günlerde de bu dostluk, dünya ve hür milletler için 

büyük bir ehemmiyeti haiz olacaktır. 
Ankara, 1 (A.A) - İngiltere baş- çok müştel'ek gaye ve menfaatlere 

vekili B. Çörçil, Anadolu ajansı vası- istinat etmektedir. !k; milletin dost-
tasiyle Türk matbuatına aşağıdaki Juğu, felaketi; zamanların imtiha -

. 
verıyor. 

Radyo gazetesine göre, bugün Ati
nadan alınan haberler harekatın bü
tUn cephe üzerinde inkişaf halinde 
bulunduğunu bildirmektedir. Şimal 
cephesinde Yunan kuvvetleri, bazı ile
rilemeler kaydederek stratejik bakım
dan mühim bazı mevkiler zaptetmiş
lerdir. Bir hafta evvel Ohrinin batı şi
malinde Lin kasabasını zapteden Yu
nanlılar, şimdi Şkumbi nehrinden El
basana doğru ilerlemektedirler. Fakat 
ltalyanlar, yollar üzerine siyah ekmek 
biçiminde bazı patlayıcı maddeler bı
raktıklarından çamuTlara karışan bu 
maddeleri, toplamak ve ondan sonra 
ilerlemek güç olmakta ve ilerleyiş ya
vaş inkişaf etmektedir. Buna rağmen 
Elbasanın doğusunda Librat kasabası
na 15 kilometre yaklaşmışlardır. Bu 
mevki üç yola hakimdir. Draç limanı

-Devamı 4 ncü sahifede -mesajı gönd~rmiştir: nından muvaffakıyetle çıkmıştır ve 
cYeni yıl müna•ebetiyle Türk mil. ben ·eminim ki gelmekte olan iyi --------------

letıne , Türk matbuatı vasıtasiyle en günlerde bu dostluk dünyanın istik- Amirai Darlan 
hararetli .•elamlarımı gönderir ve bal; ve bütün hür milletlerin emniye-
1941 yılı için refah ve saad~t tcmen- ti, saadet ve refahı için pek büyük 
ni ederim. Geçen sene zarfında 1n- bir ehemmiyeti haiz olacaktır. 
giliz milleti, bir çok elim tecrübeler 
geçirdi ve öyle anlar oldu ki en iyi 
dostlar bile muvaffakıyetimizden 
şüphe etti. Şimdi böyle şüphe eden 
pez az kimse vardır. Fakat İngiliz 
halkı arasından bir tek kimse bile 
nihaj zaferden şüphe etmiyor. Yeni 
yıl~ eşiğinde bulunurken karşılaşa
~ı,ıgımız zorluklara ve mücadeleye 
ıtımadln bakıyoruz. Biliyoruz ki harp 
vasıtalarımız her gün biraz daha ar-

---------------
ıngiliz hükümdarları 

tıyor. Ve Birleşik Amerikanın mu- Londra, ı (A.A.) - Kral Altıncı 
azznm istihsaUitı bize yardım edi _ Jorj, yeni sene münasebetiyle Londra 

Dilhalın tahribinden do
layı halkın duyduğu te
essüre iştirak ediyorlar. 

yor. Akdenizde son zamanlarda ka- Belediy,e reisinin ve halkının yeni sene 
z'.'nılan zaferler önümüzdeki yılın 

1 
temennilerine verdiği cevapta, bilhas-

bıze neler getireceğine bir nliimet sa demiştir ki: 
sayılabilir. Felaketli zamanlarda iyi J - Kraliçe ve ben, sevgili hükumet 
dostlara malik olmak bir nimettir. merkezimizin tarih ve an'anelerinin 
G~çen m.ü~kül aylar zarfında Türk ıasırlardanberi remzi olan Dilhal'ın 
hfi. kı1metının ve ~, ilrk mı"lletı'n·ın de- B&y Ço'"rçı"I d t ~-
ğışm d tı yok yere tahribinden olayı. va ~n'."'s-e:ı: os uğuna mazhar olmak tün ba" laı ı k tı· · ;•,·ını' !arın duyduğu acıya tamamıyle ı•tırnk saadetinp nail olduk. Bu dostluk bü- g · n en uvve ısıne, , 

- miltekabil anl~ma ve saygıya brı- ediyoruz. 

Yunanistanda ( ' 
Harp ne zaman 

Yugoslavyada 
Bu sene ınahsul rekol-

Fransız donanmasına 
hitap etti 

< 

lngilizlerin meıhur Kuin 

Baraiya düşmek Üzere 

940 yıhnın mu
hasebesi 

lngiltere neler yaptı? 

AZ iNSANLA BOYOK iŞLER 
G0R0LD0. GAZETELER DiK· 

KATE ŞAYAN NEŞRiYAT 
YAPIYORLAR. 

Elizabet zırhlıaı 

Adriyatik denizi 
içinde 

lngiliz donanması 

Dört Italyan vapuru 
daha batırdı. 

Belgrad, 1 (A.A.) - Yugoslav ıra
zet.eleri, İngiliz harp gemilerinin, bu 
sabah Adriyatik denizinde 4 iaşe ge
misini batırdıklarını yazmaktadırlar. 
Vak'a, Arnavudluk - Yugoslavya sahil 
hududu önünde olmuştur. Batan va
purların mürettebatı, salimen sahille-

Londra, 1 (A.A.) - Londra mat- r.e çıkmıştır. Bu vapurlarda ağır top
buatı, yeni sene münasebetiyle maziye Jar ve iaşe maddeleri bulunmakta idi. 
bir nazar atmakta ·ve bazı hadiseleri Londra, 1 (A.A.) - 1940 senesi zar
hatırlatmaktadırlar. Gazeteler, İngiliz fın'da 40 bin gemiyi ihtiva eden 2000 
-donanmasının heyeti umumiye itiba- kafile, muhtelif denizlerde seyretmi~ 
riyle muvaffakıyet amili olduğunu tir. Bunların naklettikleri .eşyanın kıy
vazmakta, donanmanın Akdenizde tam meti 4 milyar sterline baliğ olmuştur. 
bir muvaffakıyet temin ettiğini ve de- Vapurların katettikleri mesafe bir se
nizaltı tehlikesinin de önüne geçtiğini, ne zarfında 54 milyon kilometredir. 
yeni ordunun çok mükemmel olarak bıı Sahil muhafaza tayyareleri, bu kafile
:>ene hazrr olacağı ve harekete geçe~- !er üzerinde uçarak onları himaye et-

-Devamı dördüncü aahifede - mi•lerdir. 

Seylap sahasında en 
• 

vazıyet son ltalyanların yaptıkları 
hava akınları 

Bir kadın diyor ki : 

bitecek? 
Çörçilin cevabı: 

tesi eksiktir insan zayiatı hayvan telef atı yok-
Nümayişler oldu 

ORDULARIMIZ KAZANDI. BI· 
ZIM YARALANMAMIZIN 
NE EHEMMiYETi VAR? 

Atina, 1 (A.A.) - Umumi Emn'vet 
nezaretinin tebliği: · 

D.Uşman hava kuvvetleri memleket 
dahıllncJ.e aşağıdaki akınla~ı yapmış
lardır: · I 

2
1 

- Selanikte hasar ve zayiat azdıı-. 
- Prev~zede · ' ha-ara ut.ram t zayıat yoktur. Evler' 

• n ış ır. 
3 - Yanyada z · 

ehemmiyelsizdir. ayıat azdır. Ha<ar 

4 - Kozan kırlarında z .· 
sar yoktur. a~ ıat v~ ha-

ı 
Korfu, 1 (A.A.) - Üç düşma 

yar.:>si, dün Korfuyu bombardıman tay-
. 1 el' H . net-

mış er ı~" asar ve zayı.at Yoktur. A-
kında aırır yaralanan bır ihtiı-ar ka 
dın, hastahaneye kaldırılmış, t<davl 
altına alınmıştır. Bu kadın, kendi•ini 
ziyaret eden Röyter ajansı muhabiri
ne: 
~ Ordularımız kazandıktan sonra 

benim yaralanmamın ne ehemmiyeti 
var. Demiştir . 

Muhabir<> göre kadının bu sözleri, 
manevi kuv\'•tin yüksekliğine delalet 
~tmektedir. 

Manastır, ı (A.A.) - Röyter ajan
sının Arnavudluk hududundaki muha· 
biri bildiriyor: 

- De•aını 4 lincü sahifede -

7 ~ 
Macaristan da 

Seferberlik mi 
var? 

Budapeıte, 1 (A.A) - Macaria-

d f b r lik yapıldığı hakkın-tan a se ere . 
b. k aklardan verılen ha-

da ecne ı ayn . d 
hfillerınde uy ur. 

herler, Pette ma k d' Bu 
if d·ıme te ır. ma diye tavı e ı d .. 

1
d. 

haberler, hakikate uygun egı t ır. 
Budapeıte, 1 (A.A) -;' l(a~ı: ırı

cı neıriyat yapan Oklu ha~ 1 ar.r:' 
•Maiyar Uıak» ıazeteai 1 ırun 

1~ın;,;;,lid;;,d::;e:,:t;;;le::..;k;ap:;;•;;t;;;ıl;;;mı;,:;ft;..ır.ı.. _ _. __ 

Düşrrıan yenili1Zce! 

Londra, 1 (A.A) - Çörçil, ge
çen gün dlitman tayyareleri ta -
rafından bombalanan Sitiyi ziya
retinde itfaiye efradından birine 
fUnla.rı aöyleıniıtir: 

- Çocuklar! Sıkı dayanınız 
düşmanı tanıamen mağl\ıp ede: 
ceğ':ı:. Sıiınaktan çıkan biı· kadın 
baıvekile ya.klaıarak harbin ne' 
zaman b_itecefini aornıuştur. Baı
vekil, cevaben: 

- Düımanı mağlup ettiğimiz 
zaman 

Demiıtir. 
-~. --_--~--·------

HOKOMET SiKi TEDBiRLER tur, sular iniyor. Fakat hava ge-
ALMAK MECBURiYETiNDE ne lodosa dönmüş IDhidir. 

KALDI Darlan, harb:n bidayetinde bir Maniaa, (Hususi muhabı"rimizden) - Dört günden beri seylap sa-
haaında insan kurtarmakla meşgul ekiplerin başında bulunan valimiz 

Belgrad, 1 (A.A.) - Bu sene nıah- lngiliz limanını ziyareti .eo?~s~~a Fa.'k Türel, jandarma alay kumandanı yarbay Hilmi Erbakla bucün 
sul rekoltesinin 6 milyon kilo açığı \•ar- .. Londra, 1 (A.A.) - Bıldırıldıg~ne avdet etmiıtir. 
dır. Bu ~ebeble bazı muzır unsurlar, gore, Fransız kaf!ler~nunu~ _Avrupalı Şimdiye kadar sular altında kalan bağ damlarından ve Çerkes Oa-
vaziyetten istifade ederek Yugoalav- ve yerli h:>lkı Spıtfaıre . ~ıpınde avcı maniye, Veziroğlu, Yeniköy halkından bir çok kadın ve çocuklar on 
yada nümayişler yapmışlardır. Hükf~- t~.ı:ya~·elerı satın .. alma~ ıçı~ 5000 !n- beş kayık ve tombozla kurtarılmıılardır. 
met bunlara karşı tedbirler aldığı gı- gılız !ırası teberru etmışlerdır. Bu .tay- Sular ortasında kalan bir cok hayvan sürüler; de yen; doğurdukları 
bi ihtikara karşı da şiddetli tedl:>irler yareler, Fransız kameronunun müda- kuzulariyle kamilen tahlis edilm"ılerdir. . . . . 
ittihaz •'tmiştjr. faas~n.da kullanılacaktır. . Sarfedilen gayret nüfusca hiç bir zayiat olmamasını temın ettıiı ırı-

!htikar yapan furuncuların rlerhal ".ışı, 1 .. <A.A.) -. Amıral Darlan, -Devamı 3 ncü aahifed-
tevkif edilmeleri kararlaştırılmıştır. yenı yıl f!1Unase~tıyle F,ransız do.na.n- -------------------- --------
Ekmek için ikincikanunda vesika usu.- masıı~a hıta~n bır m~.saı neşretmıştır. 
lü tatbik edilecektir. Zaten bazı yerler. :\1esaıda ezcumle .şu s°.zler vardı~: . 
de bu usul tatbik edilmekte idi. Ayrıca Mareşal Pebenın yuksek otorıtesın
tuza, yağa vz petrole de vesika usulü de Frans~, a~ır günlerini . nam~s ve 
ıatbik ,,dilecektir. vekar daıresınde vecıbelerıne rıayct 

- • ederek geçirecektir . __ ıiıliıı ___ _ 

iŞARETLER: 

Telgrafhanede 
Gişe vaziyeti 

Telgraf vermek için merkez tel
grafhane gişesine giden her vatan
da§, tundan tiki yet eder: 

Bir lngiliz tayyaresi uçuşa hazırlanırken 

Kahire, 1 ( A. 

lngil" z tayyare! · · A . 
b balar d.. ekrının vlonyayı bombardımanları intıbalarından (Sağda 

Kalabalık çok, memur az .. 
Eıasen biçimsiz bir yerde bulu

nan gişelerin önleri, ekseriya dolu
dur. Mevcud memurlar, durmadan 
çlııırlar. Fakat her vatanda§ gene 
mutlaka ve mutlaka yarım ıaat, 

bir saat bekler Hele fevkalade 
günlerde vaziye

0

t daha ciddidir. Bir 

memur, elindeki telgrafı okuyup 
kelimelerini sayıp makbuzu kesin
ceye kadar 3-5 dakika geçiyor. 
Eger gişe önünde on kiti birikmişse, 
onuncuya ancak 40 dakika sonra sı
ra gelir. Bu vaziyete ehemmiyetle 
nazarı d"kkati celbederiz. 

A) - İngilfz ha
va kuvvetlerinin 
tebliği: 

29-30 ilkka -
nun gecesi, İngi
liz ağır bombar -
dıman tayyarele
ri, Gazal ve Tob 
rukta tayyare 
meydanlarına hil

Ingiliz hava 
kuvvetleri 

mız, Akra Po•ei
don yakininde bir 
düşman tayyare
sini alevler için
de düşürmüştür. 
İngiliz somalisin-

om • Ufer •n, Solda isabet vaki olan bir gemide infilaklar 

ltalyanlar 8. İden 
Ricatta devaı'n 

ediyorlar. 
Taarruzları püskürtüldü. 

Telefat büyüktü.-. 

Yunanistana 
mesaj verdi. 

Yeni sene ıçın muvaf
fakıyetler diledi. 

.A.tina, 1 (A.A.) - Röyter aja;;;;: Londra, 1 (A.A) - Har;ciye na-
nın Arııavudluk hududundaki muha-1 zın lden, !nıriliz radyo•unun don ak-

- Devamı 4 ü11cii sahifede - 1 -Devamı 3 neli Saloıifede-

Telgraf gibi bir muhabere vasıta
sının, kendine mahauı bir ıürati İ•· 
til:ıam ettiği maHlmclur. Buna bir 
çare bulmak ... ,..k,. 

** 

• 

de taarruz! keşif 
Libya ve Arnavudlukta uçuşları yapılmış, 

l Feilap • tayyare 
baskınlar yapıldı meydamndaki bi 

cumlar vapmışlardır. Tam i•abetler 
kayd~luİımuş. yangın ve infilaklar 
müşahede edilmiştir. Avcı tayyarel~
rimiz, keşif u~uşları esnasında h;ç 
bir dU~man tayyaresine rastlamamış. 
!ardır. YunanL<tanda keşif uçuşları 
yapan bir avcı tayyaremiz, Preveze -
Lefkat civarında bir düşman deniz 
tayyareaine tesadüf ederek bu tay
yareyi düşünnüştür. Diier bir avcı-

- nalar bombardı -
man edilmiş, büyük hasarlar husule 
getirilmiştir. 

29 İlkkanun günü cenubi Afrika 
hava kuvvetlerine mensup avcı tay
yar2leri, İtalyan somalisinde Barde
ra hava meydanını bombardıman 
etmişlerdir. Bir bombardıman tay -
yaresi, tamamen imha edilmiş, diğer
ler; de ciddi hasara uğratılmıştır. 

- Devamı 4 ilncii aahifede -



SAHiFE ( Z l 

Dünkü hadise
lerin hülasası 

................ ..,. .. K:l'< .................... ım• 

Hitler ve Stalinin me-
sajları - Mihvercilerin 
hiddeti, Ruzveltin Ital
ya kralına cevabı - ln
giltere - I spanya ve 
Ro1nanya - Macaris~an 

Radyo ycı tesinrlcn: 
Hit' 'rin vı1 n"ımla biri a::.kerlerine, 

diğ r~ paı·.'i :..rkadu~lat·ına iki m ,aj 
nec:r tmiş ·r. A ,{~. ler2 ait kı~a mesaj_ 
da (940) ·af :er ni ha+ırlatarak en 
mühim \,ı.lifor:n (941) e intikal ei"i
ğini m \ uı;:bahs den Londra radvosu, 
bunun garp c pht:>siııde bir taarrvza 
geçm k if ıd ~::;i taşıc)ığını ka~ dctmek-
ooir. 

Bı.ı mtı ajın diğer bir noktası, Bitle
rin kar.,tı:;ında dfü:ıman olarak nrtık 
valnız 11 ilter0 y; dPğil. 1Jiitii}1 di.ım :ı
yı ,r.örrrekte olduğunu gfü;term kledir. 
Halbu kı ·:mdiy-e kadar düşman ola-
1 ak yalnız İngiltere me' zuu bahi:;ti. 

İkinci, uzun m0~aj, harbin sel ble
riııi izah v rrıe;:;uliyeti lngilter •ye at
fetm.,kted;r. Diger kısımlar da r~e. 
Almanvarm k..,n<li hududu iç;ndı> ,.r 
dışında daha ad'l bir nizam ktırmak 
mticadelesin lıasredilmistir. 

Hitleır 1 ir zamanlar. komünizmin 
takhihi için ku lanclığı p~ütnkr:ıt talli
r:ni, hu mesnjda İngilt<!ı·e Ye Amf'ri
kalılar: k!. "l kullanmış, Amerikan ef
karı umumh i'~inı dlişüner~k demokra
siyi tnkb'h _ mck "n ç-ekinmiştir. Bu 
nutuk. ;: rmavedarlarc.. kar><ı bır f'kit 
hareJ. .. etitıı l~tihclat •l<>r gibi gol·iin
meıd dir. 

:sTALİ 'i~ . l'TKU: 
D ğt;r tn ·af · n Stalin el:.> Sov:>~t 

m'lfotLrrn h" ı Jen b; me:-aj n ·şrede
rek Sovy t •rir' bir tehlike il' kıır:::ı 1:!$
makta olduk'arıııı hild rmi~. S'ıvyet 
m~lJe 1 ı !.nin u. anık lıulunmaları Jüzu
mu•1u ihtar tmi;:tir. 

I:L'Zl'J::T,T}.V ·~n TIU' 1'E 
Mlfll'L'R< hRR: 

• 
.. ·c ANADOLU) 2 İkinci kanun 1941 Perşembe 

•• 
Uzüm, incir satışları l_T A_Ş L_A_R _.l_ 

Amerika ve ne vaziyette? ihracatımız lehlne de9,40t:~~·1ö~~~.~:r~~k,;::.'dıı~~·~e;~ 
Mihverciler Bu sene u··zu··m rekoltesı· es1_1• görünce durakladı. kaçmak için bir yer 

940 - 941 

11 aylık dış 
ticaret 

K.. 35 980 496 aradı ; Lulamadı. Burun buruna g~ldik: 
Ruzveltin ocakbaşı konuşması, I t lira bir Saatin yelkovan ve akrebi de <lyni 

Amerikanın Avrupa harbi muvace- yıllara go••re çok azdı. saatte hiribirini bulmuşlardı. baktım: 
hcsindeki eski ve en son infirnd dü- fark vardır Yılbaşının ağzı, burnu kan içinde 
ğümünü d~ kesip atmıştır. Ruzvelt, Bu !eneki incir rekoltesi 25 b "n, hurda incir rekoltesi de 12 bin ton- ı idi. Bir ~·angından kaçmışa benziyor-
kullandığı kelimelerin, izah ettiği dur. incir mahsulünün vüzde 40 mı Tarım satıl} kooperatifleri birliği Dış ticaretimize ait olmak üzera ve- du. Fakat o, bir karmanyolacıyı. bir 
rea.l"tenin ve öne sürdüğü fikirlerin almıştır. İngiltereye yapılan ilk 5000 tonluk satışından başka ;ooo ton rilen resmi rakamlara göre, ikincitcş- apaşı, bir serseriyi de andınyordu. 
hey'eti umumiyesiyle, totaliterlere daha verilm2si mevzuubahstir. ş:mdi ihracat işleri tekemmil ettiril- riıı ayı içinde memleketimizden 11 - Çok uzaklardan geliyorsun gali-
kar şı simdilik manevi bir harbin mektedir. İngiltereye- ikinci bir sataş daha yapılıı·sa pek az ncir sto- ınil~·on 43.50!) lira değerinde ihracat ba? Dedim. 
başladığını bildirmişt:r. ku kalacaktır. Hurda İncirlerin 7-8 bin tonu da kooperatı:fler birliğinin yapılmış. buna mukabil 5.501.081 lil'a- t~tek:::.iz isteksiz, 

Milıvercilere kar$ı şiddetli bir li- elindedir. 3000 ton kadar da inh:sar Iar idaresi mübayaa etu.iştir. İn- lık ithalatta bulunmuştur. - Evet -dedi- 939 dan geli~·orum .. 
sanla rr.eydan okumağı andıran hu cirler'mizi, yalnız kooperatifler birliği ihraç. etmektedir. A1ınanyaya 1939 yılının ayni ayı içindeki ihra- - Suratın, leş yimiş bir aç köpek 
nutuk, teferruatı ht-nüz anlaşılamı- da mühim bir parti satış vapılmıştıı·. catımız ise 12.045.351, ithalatımız da suratına benziyor. 
yan (Ruzveltin İngiltereye yardım Üzüm piyasaııma gelince, hararetlidir. Bu seneki rekolte :S bin ton G <>g .ı 037 ı· ·d· - Sen baııa bakma!.. Arkamdan 

1 .. , 'i. ıra ı ı. f t k 
'PT<-"gr~ım) hakkında umumi hat arı tahm!n edilmektedir. Ege bölge~:nde hiç bir vakit bu kadar az rekol- 1940 yıhmn ikinciteşrin ayı ile biten (!:>41) geliyor, büyük ziya e e o ona-
itibar') le müsaid bir tahmin yap · te görülmemiştir. Sebebi, seylaplar, devamlı yağmurlar ve muhtelif ıı aylık dış ticnr.et rakamları <la l.ın cak ... 
mağa kafidir. Şöyle ki: üzüm ve bağ hastalıklarıdır. Geçen seneden 14000 ton kaılar stok 11 aylık devre içinde dış meınleketler.c - Nasıl geldin, geçtin?. 

Ame ·ika, lngiltereye her yardımı kalmıştır. ilk parti olarak lngiltereye 5000 ton, son defa da 15000 ton ~H).572_6!55 lira değerinde ihracattır ve - Bana kal::;aydı, ben belki ele sükfı-
yapacaktu·. Bu yardımı, taahhüdler, üzüm satılmıştır. 63.592.159 lira değerinde de ithalatta netlıe. kimS€_ri incitmeden geçec-ektim .. 
formarteler, kredi, fabrikaııyon itı: - Bundan sonra muhtelif yerler(! ve İngiltereye yapılacak satışlarla bulunduğumuzu ve ihracatımız lehiu- Fakat 939 un mirasına kondum .. l\fa-
bariyl" şimdiye kadar en ileri ~afha· üzüm mahsulü tamamen satılmış olacnktır. Fiatler iyidir. ele :35 milyon !>80.496 liralık bir fark !Um ya, insanlar da .epeyce kızışmışlH. 
ya götürmeğe mani olan bütün un- kaydedildiğini göstermektedir. Kabahat bende değil, bunu yapanlar-
surlar, artık mevzuubahs olrr.ıyacak- G l h 1039 yılınrn 11 ~ylık ayni devresi Iadır. Siz insan oğulları, yapar, çatar 
tır. •• z erı·mı•zr yen· m ~ içinde ise 115.834.715 lira ihracatta ve ond;.n sonra, bütün kabahatı bize 

Ruzvelt, Amerikanın harbp girmi· O } } cıJ. • ve 112 milyon 695_858 liralık ithalattn n.tfedeıı-;iniz. Ben, kuı·ulan kanlı sofra-
veceğin\ söylerken, kuvvetli bir yar- bulunın4ş ve ihracatımız !€hindeki de daıı kalkamazdım, -elimde değildi. Fa-
'.hmla İngilterenin muhakkak galip • ı • • :u:38.865 liralık bir fark kaydedilmiş- '<at bu :;ofrayı da ben hazırlamadım 
~eleceği vr dolayısiyh• Amerikanın reç ere çevıırme ıy~z ya ... !ıskeri bir müdahalede bulunması . · L ~ .1 • ti. 11 aylık dı~ ticaretimizin muhtelif !140, cebinden saatini çıkardı: 
cıarun:tinin hasıl olmıyacağı mütale- mcmlek:~tler araı:;ında sureti inkısamı- - Oooo -dedi- fazla konuşamam, 
-lSına dayanmıştır. Bunda da hakkı na gelince, gene bu resmi rakamlara <;idiyorum. Arkamda.n gelene bak .. 
vardır. DenizleYdekf hakimiyeti ve A t J M ı h J göre, ihracatımızda 17.G32.742 lira Havdi, Allaha ısmal'ladık.. 
'mpar<ıto•rlukdak\ muazzam !Crvet vus ura ya ve a ezya, ma su - İtalya, 14 milyon 971.288 lira ile Ilir- Ve, cnva'P beklemeden köşeden kıvn}. 
ve müthis hazırlıkları ile İngiltere, les:k Amerika devletleri, 10.298.SOl lı, karanlıklarda kaybolup gitti. Filha-
('arşı cepheyi tek başına yıkacak kud- )erimize iyi pazar olabilirler• lira ile Romaııya, 9 milyon 613.983 li- 'dka karşı köşeden ayak .sesleri geli-
-ettedh·. Ancak, bunu tam bir cmni- ra ile İngiltere başta gelmekle bunbrı. yordu. Ben de ilerledim .. Genç, güzel 
vet altına almak ve süratle tahnk· Bağdaddak" ticaret ataşeliğimizden Ticaret odasına ~elen bir rapor- 8 _q49 _287 lira ile Almanya, 6.613.274 bit' kız: karanlıkta bana. Şeytani bir 
le~ 'lahasına götürebilmek için, da son zamanda ham hali sebebivle [rakın transit vaziyetinin eh•muni- lira ilt> Fransa. 4.729.449 lira ile :\Ia- ,,.ülüşle bakıyordu. Selamlaştık. Kel'-
'\m2rikan yardımının da bol verimli, yet kesbettiği ve fraka muhtelif yerlerden pek çok yabancı tacir gelme- caristan 4 .239.277 lira.ile Çekoslornk- dimi takdim ettim: 
'!llİhan'ki bir intizam ve hızla ingil- ğe başladığı bildirilmiştı'r. Raporda hülasaten deniliyor ki: va ,.e 4_014.215 lira ile de Yunanistaıı Anadolu gazetesinden Sapan .. 
tereye teveccüh etmesi lazımdır. Ruz ihracat maddelerimizin fraka ve bu voldarı Avusturalya ve Mnlez - takip eylemektedir. - Teşekkür ederim, şerefyab 0 1-
veltin me~hur tulumba borusu teş- yaya fazla miktarda sevk ve ihracı mümkündür. Bazı tacirler; Singa- İthalatımızda ise, 10.782.807 lira ile ılum .. Eendcııiz de 941 .. Rica ederim, 
l.ıihi d~ ancak böyle bir idrakin mah- purun serbeııt liman olması sebebiyle hem burada ihracat mahsulleri- ttalva, 9.708.474 lira ile Romanya, 8 koluma girin .. Çünkü çok sarhoşum, 
1ulü olabilir. mizin fazla istihlaki mümkün olabileceğini, hPm d"' burada Türklere kar mil)·on ,439.006 lira ile İngiltere. 7 n1iJ- 1vakta duramıvorum .. 

Nutuk, mihver nezdindr kuvvetli şı büyük sempati bulunduğunu ve gerek Avusturalya, gerek Malezya von 562_260 lira ile Almanya ve 7 mil- · - Sarhoş ~usunuz ? .. 
bir şamarın aksülameline benzeyen için tnuhtelif ihracat mahsullerimizin transit olarak buradan sevki ;,011 280 .85:~ lira ile Birleşik Amerika - Evet, eYet; hem de ı:w.k çok ~al'-
hir lı'ddet dalgası uyandırmııtır. Bu mümkün olabileceğini söylemişlerdir. Avusturalya, b!lhassa halı, sı- İ>astn bulunnrnkta ve Lunlar1 takiben lıoş ... 
hiddetle öyle bir mantıksızhk ve şu- gara, zeytinyağı ve bazı kuru ıneyvelerimizl~ palamut hülasalarımı~a ele ·2.29 1.390 lira ile Çekoslovakya, 1 - K>reden böyle?. 

Bt• nutuk trafıı da ihtiyatlı li~an ursuzluk hakimdir ki, Jurnale D'İta- mühim bir pazar olabilir. Yapılan temaslarda şimdiye kadar Yunanıs- milyon 907,518 lira ile Fransa, 1 mil- - ~'reden olacak; dünya masalan 
kullan. n mihv ·ciler, şimdi şiddetli iia g"hi bazı İtalvan gazetelerini tandan Avusturalyaya müh ·m miktarda tütün, zeytinyağı ve halı sa- von 116.738 lira ile İsviçre ve 1 mil.von kurmuş. Kimi şarap i<;iyor, kimi kan .. 
bir fenkid~ ~(r'şm;;:J r. hatta Amerika- (Amerika fazla oluyor, müsamaha- tıldığ~ öğrenilmiştir. . . .. . l 16_788 lira ile de Brezilya gelmekte- Önümsıra 940 geçti, görmedin mi?. 
~ a el~ m2ydan okumuğa başlamışlardır. mız son haddine yaklaşıyor) gibi gü- Avusturalya tacirlerine gönderılecek mahsul numunelerı. uzerme - Gördüm; suratı ciğer yimiş kn-
Bcrlin 2 gün sükut etmlş, onu takilı:m lünç vazılar vazmaia bile 3evket · mühim siparişler almak mümkündür. Hatta telP,rafla siparış verecek- clir. cluz köp-eğc JJ.enziyorclu .. 
tenkitlerine başlamı~tır. Blitiln bu miştir. Önlerindeki İngiliz kuvveti- lerini vadetmı"şlerdir. Ayni zaınanda memleketimize lazım olan kau- Genç kız, bana iyice yaslandı: 
tenkidlerde H.;..zvelt, Yahudikrin bir nin gi~tikçe büyüdüğünü ve artık çuk, kalay, demir ves8:.ir"' gibi !evlerin iyi fiatlerle mem~eket~~i7f" i~- Manİsada - O da. bir ~ey mi'? .. Gelecek ~·ılhn-
aleti olarak g .. ;sterile~ek kadar ilari yenilmez, ez'lmez, kırılmaz, bükül- hali de mümkün olabit r. Bunların Londradan finanse cdilmesr ıçın hıç şında ben giderken, yani yerimi (942) 
gjdilmclct<>, bozılan Ruzvelti yiiksek m"z b,r hale geldiğini görüp ona kar. bir zorluk mevcud değildir. Hava kurumuna yardım \'e verirken heni ı;:;eyret.. 
'crmayen'n bir ımidafii olarak gö-;ter- ·;ı bil"" bir şey yapamıyan mihverci· - • - Demek sen daha büyük marifet-
mekt€dirler. ler, Atlas denizinin ötesinde, dimdı:k 1 __J_ ZABIT ADA ve yılbaşı gecesı ler işliyeceksin .. 

Hnlbu k: Rt.zvelt. hazıı·lamış olcltığu ve kud .. etli bir halde kendilerine _., ·- wııs= -=-- 1 ;;;;·a·--·a·-·=·=-· - Oıla ne şüphe!.. Fakat pu mar.i-
'Pliinlu. Ame ikada S(',.;yal bir ahPnk mühim bir darbe vurmağa hazırla· 1 Kısa Haber~ er - ~Ianisa, (Hususi muhabirimiz - feti ben işliyecek değilim, onu bu~ka-
kurmaga çalış.maktadır.' nan A erikaya kafa tutuyorlar. _ Bıçak taşıyormuş: den) - Halkevimizin sosyal \·ardım !arına sormak g('ı·ek.. Nerelerden $!C-

Diğ r tfıraftan Ruzv lt i::;e, r zartc- italyadan ııarfınazar~ fakat Alman - ,.,...... m• 1 )l imar Kemaleddin cadd<!.sinde kolu yılbaşı akşamı mükellef bir ba- çeceğin; i şimdiden göri.ir gibiyim: 
si günü topluıacak kongre i . eni lar, umumi harpte Amerikanın oy- Kanber oğlu Ali Negizin üzerinde lo tertip ~tmiştir. Baloya valimiz Fa- - Nerelerden'!. 
kanunlarını hazırlamakla nıeşguıdüt. ıadığı rolü ne çabuk unutuyorlar? * Rursalı Ahmed Uma~ namın ela bir bıçak bulunarak ahnmışlır. ik Türel ve refikalaıı Rüesa, şehrin _ _ H ·ırabelerden .. Dumanları tüten 

JTAL ,.A }~J>AIJ\'IJA\T t 1 ·t k · · k 11c Hırsızlıklar: mu··nevverlcri, manıf simalar Ye aile- ı · d 
1 \. ı..~ _, • • Amerika, kend" siyasi "ercf ve 

1 
biri. stanbu a gı me ıc;ın çı ·mıı:;. .- hü.vük, korkunç yangın yer erııı en .. 

l::.l,ZVELTE ., ı Kömu··rcu" leı· ç,·ıı·..,ısında Erz1·11caıılı 1 · · ,t·ı·ak etnıı·sıerdı'ı· Sabaha ka ı. : lıa.ysiyrtine dokunulduğu gün, h:.ı(be d~:m~ Mudanyadan dönmek mcc:rnrı- .., erı 1~ 1 
" • ' ' - İnsan kelleleri üzerinde dans edece-

Yılbaşı münasebetiyle İtalya kralı- iştiraki de bilir. Nitekim Vilson gibi yetindt> kalmış, fakat eve gelince kn- Şakir, kömür almak için kalabalık daı· eğlenilmiş ve piyangolar çekil- ğim .. Çığlıklar ata ata, diyardan diya-
nın U>lgrnfına RuzvC>Ii. verdiği c~v::ıpta mutedil bir Amerı"kah devlet reısı rısmı Şem:-i namında bir gençlP yak••- ara!-':ında dolaşan $alim oğlu Hüseyi- miştir. ra ate:-) götüreceğim .. Denizlerin bile 

h • t ·1 d ft ı b' • ·k· · · ı kl ak·ı nin yelcg-i cebinden jiletle kesmek su Sos:\.'al yardım komitesine mühim ~ k .. şa_ R.ı .. -0mennı er .en ,'onra, ayan ılc umumi harpte bunu yapmıştır. lnmış, ner ı ısını Hça · amı~ ve y, ' - - - Luluştug-unu görece sınız .. 
mılletının 1G41 ele sulh-e kavuşması te- Simdi ise Amerikada Vilsondan çok lanmı<ı.iır. retiyle 207 lira çalarak kaçmıştır. bir nakdi muavenet temin edilmiştir. - Of, çok zalimane bir şey .. Neron 
menniler'ni b]clirmi~tir. Fakat höJ 1~ 

1 
daha ~~erjik tehlikeyi tamam iyi~ id- * tsviçreli bir firma, İstanbul Be- Suçlu aranıyor. Balonun tertibinde vilfıyet idare bile Romavı ,·aktığı zaman tablo bu 

mesajlar. telgraflar ve tem"'nniler 2ra- .-ak etmis_, üc.üncü defa riyasete s2- ledi,·e-.inin Amerikadan otobi.is müba- Balcılar cadde;;inde 294 sanlı dük- hey'eti azasından Xec~ıti Şemi, parti kadar müclhiş. olmam1<:ıtı.. 
sında siyasi vaziyet inkişaf edip dur- -Devamı 3 ncü Sahı!fede- yaa -dec2ğini duymuş, teklifler yap- - aza ı .e Y ·ı l l! sı " - _ Bak, Romanın yanmasını iyi ha-

1 

J kanda İbrahı'm og· ıu ~Ius.'t,·ıfa· Gu··zel- k ·aa.. he •'et· , ı· ·· Rız·• Akas ~ 
1 t d meriç, B. Abdullahın tuhafiyeci dük- lan Halkevi rei..::i Azmi Akın ve me- . t k .. d "h maK a ır. ,,,. , nııstır. 1 A • tırladınız. Tarih bır e errur en ı a-
Amerib İngiltere~· yalnız maddi 1 •• - ı ı * lstanhul<la me~ ve fiatleri ~·üksel- rnnnıdan bazı eşya satın aldıktan sai arkadaşlarının büyük emekleri rettir, derler .. Kimbilir, Roma, belki 

cLğil, siyasi yardımlar ya1Jmağa da T E ş EK K u R meğı2 b.ı Iamı~tır. Yüksel;ş 'ı~ 25 nis- ;~~.ra bir de eşarp çalmış, tutulmuş- sebketetmşitir. * bir daha yanar .. 
başlamıştır. Bu yardım, bilhassa Vişi 1 bctindedir. Armudun iyi cinsleri GO - ~ ~ - Benim hakkımda ne düşünüyor-

Zahıtayı tahkir: Kurban bayramının yaldaşma,ı do- , ., 
hükı1m~ti nezdindedin ~1alılm<lur ki, Tutulduium pek berbat bir hasta- 70 kuru;,;a kadar ı:atılmaktadır. lnönü cadtlesı·nde llaq·ullah kızı ı· · h k sun··· 
\'isi, Alman taz"iki altındadır. Bir ta- * Bugünlerde tek ve çift takı;ilerin "' layısiylc va ımız, aı;a ·urunn.ıı'.a - Senin lıakkında '! ... Elinde kalem; 

:ı. J lıktan kurtararak hana hayatımı ha. 1 ·1 Saliha Çirih İbrahim kızı 15 yaşın- ' ardımd·ı bulunulm·ısı ıçın raftan Almanlar. kııra, hnva ve den:z mlişteı·2k ça!ısm<!larına emir ı;erı me- d • azamı Y< .. ' . . • ·- '·azacak, kafa 1latlatacak, ekseriya pa-~ 1 d w ı· hA k d kt ) · a Zelılra ı'le kP"ga ederken araya ı k 1 ı·e bır t::ımım , .. ıpmı!'l J t üslerini isterlerken diğer taraftan ita:_ gış ıyan eger 1 ve azı 0 or a- . si b~klenmektedir. ·•• rnza V::!. oy e · ' ·'' ··. - 'rasız kalacak ve çile dolduracaksın ... 
ya da Libyaya Fransız gemileriyle rımı:zdan BB. Lütfü Sabri ve Halide · * lstanbulda buz imalinin artırıl- giren ve kavgacıları yatıştırmağa ça- tır. Manısa bu se~e ordu!fluza ?11 Genç kız birdenbire çenemi tuttu: 

1 1 t d R Jışan polise ag~ır sözler ~öylediğ1n - ka" ta:ı.·,·are hedıve edebılecektıl' ' · d nakliyat yapmak taleblnde bulunmak- candan minnet ve şükranımı arze- ması için tedkikat yapı mak a ıı·. o- t ''" ·"' w • . . ·· - Oldukça gençsin .. Pek çirkıne e 
tadır. Ma1'~Şal Peten ise mukavemet-ı derken yüksek şefkat ve =htimamla- manyaya çifti 915 kuruştan 5 bin torik de~ utulmuştur_ Her şe_yd.e. oldu,?"u gıbı bu m~~·zuda benzemivonmn .. Gel gel seninle öpüşe-
• ·~a· I' k t 1 ·ıt ·ı k 1 t l t otosiklet kazası: da valımızın alakası şayanı şukraıı- lı·m, bell.,ı. gelecek yılba.:.ı gecesi gene = ır. 'a ·a ngı ere 1 e arası açı 0 - rı'Ie h~_ .... · tesellı' eden baş hemcaire ı'le sa ı mış ır. İkiçes ı·kt y fd l "ddesin ~ " 
cluğuııdan bir yalnızlık içinde bulun-• .. " - * Trakyada çiftçiye tohum dağıtıl· · ,nıe 1 e usu ece c.. - dır. buluşuruz. O vakit beni sevmez, bana 
maktndır. Amerika, işte ona bu val- Bn. Nigara ve yüksek alaka ve yar- ması işi sona ermiştir. Dağıtılan to- de Rıza oğlu Hüseyin, motosikletini 0 • bakmak bile istemezsin .. 

"' d ı d ı "d asfalt Yol üzerı·nde ceviz ovnıy:ın 11 nızlıi:'l hi::-.settirmek istememektedir. ım arını esirgemiyen Ana o u ı a- humhık 2801900 kilodur. Bu ı:;ene ekim J BECAY.IŞ Dudaklarını uzattı. cküt> diye bir ya.,.ında Dur:ıuna çarptırmış, yüzün-
Nitekim bir kruvazörle sefirini gön- resiyle tahrir hey'etine ve mesai daha fazladır. den yaralanmasına sebebiyet vermiş- ses duydum. Başım şiddetle acıdı. Göz-
(l,,1 .... 11·!':tı'.·. arkadaşlarıma da bı.lhaa•a te .. ek ( * Bıırsa valisi halka bir beyanna- . v 1 . Gazi orta okulu sekreteri B. Şeı·if !erimi açtım: Rüya, rüya! .. Karyola-

.. ı< ., y 1 ı ı tır. a (adaıı sonrıı kaçan Hüseym k 1 k 
Amerika, İ::;panya m~s.ele:::.ind <le me nt:>şr.ederek ihtikarla mücat e.~cıe aranıy·or. Kocatürk ile Karataş Orta o u u S'? - dan yuvarlanmışım .. 

aJ ni yardımı göstermektedir. !ngiltc- kürler ederim. halkın yardımını istemiş ve Bur:-;ahla- r.eteri Bn. Leman Zeııg'erin becayişlt~ri, Filhakika ben yılbaşı gecesinin tanı 
ı-e ile İspanya arasında vaziyet normal Anadolu gazetesi mürett:bj rı, ihtikar \'ak'alarını derhal haber * :\1aarif Vekaletince muvafık göriilnıi:ş- 0 saatinde, karyolama uzanmış, bu rü-
bir llekil gö:--terirken, lsp~nyanın Tan- R. ÇAKBAK v.erme~e davet etmiştir. Halkevı·nde tür. yayı görüyordum. 
ca m .. sei~sinde indirdiğı bir darbe ve a· k c:l O " - *Havaların itratsızbğınclan miite- 1 RADYO 1 SAPA~· 
bur.ıdaki iki İtalyan ~ıenizaltısınm GPl'- ırİWMANYA - .llilCARiSTAN: vellid grip haslalığıııın artmasına ·at- Resim sergisi açıldı 
t..-ı:;t bırakıl111as1 ''e tlı"g-reı· bazı h.~cıı· .... e- şı İstanbulda esaslı tedbirler alınmış- C. Amerika - lngilter~ 
uı.:_ • " " Bu iki devlet münasehatı gerginleş-- -
Ier, İngilterenin b•ıraya yapmak üzere mektedir. Gariptir ki, her iki dı-vlet ~ır. · 1 · · Amatör ressam ve· fotografçıların O O 
oldukları ~ardımı tehir etmi'ş, Amer.i- .veni nh.amcıdırlar. Romanyanın, ~ov- * Sümer bank, küçük tacı!· ~rııı sı- hazırladıkları resim ve fotograf seı- BUG NK PROGRAM 

Santiyego, 1 (A.A) - Cenubi 
Amerika memleketleriyle temaslar
da bulunan İngiliz ticaret hey'etiniıı 
ı·ei;:i Lord Vellington ve arkaclaşla:rı, 
bugün Snntiyegoda Şilinin güzide iş 
arlaınlariyle görüşmi.işlerdir. 

1 parişlerini kabul etmek :::.uretıy e, mu· gisi. eli.in sn::ıt 14 de Halkcvinde açıl- 8.00 program , 8.03 a.ians haber -
ka da spnnyaya 100 bin dolarlık yar- yet Rusya He el~ arası a~ılmakta v-e tavassıtların aradaki karlarını kaldır- t S ıeri. 8.18 müzik: hafif program (Pl), 
clım hareketini geri.Ye bırakmıştır. Rusya, Roman.va _ :Macaristan ilitilü- rh mış ır. ergiyi vali Ba;· Fuad Tuk - k l'> - mak kararını ver iştil". cıal açmış ve dı'g~ er da.'•etlı"lerıe bir_ 8.45 9.00 ev kadını - onuşma, ... :rn 
Şimdi, Am'2rikanın tava sutu ile aıa- fında. clnha Zİ\,·acle ;ı.racarif:ltnııa tuvcc- B .. "k t" 1 s·· 1 "nk m . • 12 33 .. 'k k l 1'> uvu uccaı· ar, umer ),~ , a- !ilde eserleri }>ir.oı· bı'reı· go·· ",den ge- program, . , muzı : şaı ı ar, .... 
dn bir salah hissedilmeire başlanmıstır. cüh etmektsclir. ı·tı· t kl d Pı·va"'a ,.., " '' 50 · h b 1 · 13 o~ ··z"k · "" • mu a nı sa amıyac·a ar ır. • ·' ,:.; .. çirmi~tir. . aJans a er erı, •. o mu ı . 
Son haberlere göre. bir İngiliz - !span- Bir habere göre, Romanya, ~Io~ko- külliyetli m&l sc:ı.·kedilnıek Ül'A?redir. Sergide 400 resı·m. 20 

kadaı· fotog- halk türküleri, 13,20 14.00 müzik: Mahkumiyetler \ol müşterek komis"onu Tancanın vadaki . ~firini geriye çag· ırmıştır, Bu * ş h · · Aw ı mahkenıesı· k k (Pi ) 18 00 "' e rımız gı. ceza ı·af vardu·. Halk, akııı akııı "ergiyi arışı program . , . prog -
icl:..r0 tarzını kararlaştırmak üzere h k t · · ·· b t ke~ı·ıme ı t kAt• ı · d B ,. • t \Turn ., u - 8 o .. 'k d k Al kt "1 d" cadde'ı'nd are e , sıyaı;ı munase a ın . - za )ı ·a 1p crın en . ·usa ıa;. ziyaret etmektedir. ram. ı . 3 ınuzı : ra yo caz or es- sanca a il esu ıye s e 
toplanacaktır .Rıı mesele halleclilir~e, sini değils~ bile, iki devlet müna;'eba- vazifesinde gösterdiği ehliyete binaen • tra~ı (İbrahim Özgür idaresinde), 109 numaralı B. Ali Haydarın dük-
iki devlet arasındaki diğer miina:;chct- tının herhalde dostane olmadığım ~·ös- bir clcr~ce terfi .etmiştir. .. . AMBALAJ, GÖZTAŞI POTAS 18.40 müzik: kadınlardan fasıl şar- kanından öte beri çalmakla suçlu 
!erin de kolaylıkla halleclileC€ği tabii- ~erir. * Türkiye - Iran arasrnda munakıd ~ ' kıları, 19.15 Müzik: Greta Keller ve ihR.an oğlu Vecihi ve Mahmud oğlu 
~ W- ' bayt.ari mukavelenin 1r.an ~hi~şahı 

1 
lTHALATI Bing Crosbyin plakları, 19.30 mem- Ahmed Cumhur asliyeceza mehke ~ 

ELHAMRA Sinemasında ................................................ 
Bugün matinelerden itibaren 

Sayın İzmir halkına iftihar ve şerefle takdim eder. 
Adına cSOREKLI TATLI BELA.» denilen AŞK illetine gönlünü 
kaptırmış bütün sevdalıların dilinde destan olan senenin en büyük 

T O R K Ç E S Ö Z L O aşk ve ıztırap filmi 
Büyük bestekar P U Ç Ç İ N İ nin ölmez eseri 

MANON LESKO 
Filmdeki şarkıları söylüyen, B E N J A M t N O G 1GL1 

Başrollerdc - ALDA VALLİ - VITTORİO de SICA 
FOKS JURNALDA - en son ve en mühim haberl~r 

SEANSLAR: Her gün 2-3.30 5.30-7.30-9.30 da başlar 
D l K K A T : Haftanın her gününde ilk aeanalar UCUZ HAJ~ ma• 

tineleridir. F 1ATLER1, Birinci 20 - Balkon 25 _Koltuk 30 kııruıtur. 

tarafından imza ve tasclık e<lılmı~ 0
1
- S le ket saat av. arı Ye aJ· ans haberleri, mesince yapılan duruşmaları netice-Tarım alış koo!)=ı·atifleri birliği 

(luğunuan mer'iret mevkii ne girdiği d · 19.45 müzik: radvo ince saz hey" eti. snide birer ay hapse mahkum edil -· Al Slovakya an tizüm ve incir ihracında "' Gümrük ve lnhi.:1arlar Veka etinden k 20.15 radv. o gazete:;ıi, 20.45 müzik: rnişlerdir. 
l ·ı 1· ·ı 11mbalajlık ola:ru kullanılmak üzere 

şehrimizdeki alakadarlara )I r ırı miş- " 1 1200 Gen,,ler mandolin takımı - Sadık Ta- Cumaovasında bir kadın mesele· 
~imdiye kac ar O metre küp kutu- "" · 

tir. İuk kereste getirtmişti. Şimdi de 4000 lu, 21.00 müzik: dinleyici istekleı i, .sinden çıkan bir kavgada birbirlerinı 
* Garp vilayetleri canlı hayvan ih- metre küp keı:este gelmek üzeredir. 21.30 Konuşma (,;;ıhhat saati). 21.45 sopa jJ,~ dö,·cn Şaşal köyünden Mu -

r:ıcatçıları birliğinin faaliyet sahasına 1 :Müzik: radvo orkestrası (Şef: H. sa ve karısı Zeynep, İsmail ve karı"-~ 
ı el . K Avrıca müstahsil erin senelik ihtiyaç- J 1, dahil bulunan Çanakkale, ~ ırne, ırk "' d 1\1 Ferid Alnar), 22.30 aJ·ans haberleri, Ay"senin mıliyeceza mahkemesinde~.1 

1 b ·ı- !arı olan pobs111 a .ı.' acaristanclan, la reli, Tekirdağ \"'C stan ul vı ayetle- l 22A5 müzik: dani' müziği (Pl.), duruşmaları bitmiş ve hepsinin de. ı· 
l . h göztaşının ngiltereden, Jilmaş.in, pa- k 1 1 .. l'inin bu birliğin faa ıyet sa asından · 1 23.25 2~.30 Yarınki program ve ka- ld~er ay hapislerine ·arar veri rr1 ,,-

çıkarıldlğı, Burdur, Isparta, Deı~izli, muk balyaları çenherı, çuva ve kana- tir. 
A~oo~Maniuv~v~erinin~ru-vi~in A~ri~v~air mem~~~~ p•a•n•ı~ş.••••••••••••••••••••••••~-~-· 

· b · den celbine teşebbüs edilmiştir. 1 
len liizum üzerine u birlik ::;tatüsünün Bütün İzmirin heyecanla ve sabırsızlıkla beklediği sinema harikası 
verdiği salahiy.~te istinaden yeniden H 1. N T R u~· y A S I 
bu birliğe dahil edildiği Ticaret Veka- ğin iştigal mevzuuna dahil maddeleri 
letinclen şehrimizdeki uHi.kadarl::ıra Jhraç eclemiyıecekleri ve bunlarm ihra- • 
bildirilmiştir. Yeni iclhal olunan ~aha- cat yapmalnrma rnümaneat edilmesi, TÜRKÇE SÖZl:.0 ŞAHESERLER ŞAHESERi 
lardan biı-lige <lahil olmıyanlarla bir- valnız birlik azasının ihracat yapabi- T Y R O N E P O W E R MYRN•A••LliOilYilll••• 
likten çıkan veya ç'ikarılanların, birli- İecekleri emredilmiştir. lıllııilliııiiliııııiılııiııılllliiııiııiiliı..ıiıiiı••••••illiilİlllı-



2 ikinci kanun 1941 Perşembe 

Hikaye 

Kocalar Nasıl Terbiye edilir? 
Yazan: Suat Derviş 

Marianne yaşlı gözlerle annesinin 
boynuna "'ırılnca: 

- İş bu halo mi geldi yavrum di
ye annesi ona .ordu. 

- Ililiyormuydun anne. 
- Bilivordum ~ocuı(um .. B;Jirsin 

- Borcun ne zaman geri verilece
ği mevzuubah< değildir benim için. 
Ben •ana yardım etmek i<temiyorum 
o kadar. 

- Bu da ne demek ... 
- Yalnız bana ihtiyacın olduğu-

zaman yiizüme gülmenden bıktım u
. andım.. htemiyorum. Benden ken
dine hiç bir yardım bekleme .. 

- Jan hiddetle: 
- Anladım, anladım dedi. Ben 

kendi başımın çaresin; bulurum. 
- Çok iyi edersin. 
Bir kaç gün böyle geçti. Bir akşam 

Jan karısına: 
- :lfenardları bir akşam davet et

mek istiyorum. Dedi. Herifle büyük 
hir i~ yapacağız ... IIang; akşam ça-

(ANADOLU) 

Seylap s<ıhasında 
vaziyet son 

-Baş ta ,afı 1 nci sahifede -

en 

bi hayvanatın da &ni baskın yü !Ünden telefat vermea"nin onune ge -
çilmiştir. Şimendifer bu sabah sa!lt 8,47 geçe sular altında bulunan ve 
Üzerinde (50) santimden ziyade ·~u bulunan Muradiye bogazından geç
meğe muvaffak olmuştur. Fakat havanın tekrar lodoaa dönmesi yü
zünden ovaların su altından kt rtulmaaı mümkün görülmemektedir. 
Gediz bu kısımda yatağından 'J< • metre irtifaı geçmektedir. Şimendi
.ferlerin su içinden geçişi, yaban:ı yolcuların hayret ve takdirlerini 
mucip olmuıtur. Bir lng,'liz hey'eti bu cesaretin hayranı olduklarını 
ve 8 ine: ve 3 ncü işletme.müdürler~nln her türlü takdire değer bulunduk
larını MünakalC.t Vekaletine yazc ıkları bir teşekkür telgrafiyle bildir
mişlerdir. 

• 
FOÇAYA VAPUR, 
Gediz nehrinin tasması yüzündı'n lzmir _ Foca arasında karadan 

ben her Şeyi iyi gürürüm. Sen bel~i 
hatırlamıyorsu·n ama ben sana 'IZ 
nişan h iken: •J anı iyi tanıyor mu -
sun• diye sorardım. Sen de aşktan 
gözlerin kararmış oıduğu !çin : 
«Evet onu iyi tanıdıjbmdan eminim> 
derdin. Ilalbuki onu İyi tanımıvor _ 
dun ve şimdi de bunun için üzii!Üvor
sun. Halbuki hen sizin anlaşma~lık
larınıza şaşıyordum. Çünkü günün 
birjııde gelip böyle kollarıma at:la
caııını ve bana: «Anneciğim çok bed
bahtım. diyeceğini biliyordum, Jan 
-kayııaı:ası olduğum için söylemiyo
rum - ınatçı, mütehakkim, kıskan~ 
kavgacı ve hasis bir erkektir. 

~rulım. t 

muvasala iki gündür ke~.~ldiği için kazanın iaşe maddelerini ve :zaruri 
ihtiyaçlarını kolayca temin etmPk ınaksadiyle vilayetin teşebbüsü 
üzerine devlet denizyolları, Karaburuna işleyen körfez vapurunun Fo
çaya da uğramasını kararlaştırmıştır. Perşembe v~ pazartesi günleri 
saat dokuzda birer vapur pasapo~ ttan Karaburun ve Foçaya hareket 
edecek. ertesi günler dönecektı!r. 

-Evet anne onda bütün bu kusur. 
lar var ... 

- Peki ne yapmak i,-tivo:<un ço-
cuğum · 

- Ondan ayrılmak ... 
- Ayrılmak bu bir çare olabilir. 

Fakat bu hiç bir ~eyi düzeltmez. Bo
ş~ndıktan sonra geçireceğin hayat 
bır kere gözünün önüne ıtetir. 

- Ne yapayım anne ... 

et. 
Kocanı terbiye etmeğe gayret 

- Terbiye etmek mi? 
- Evet en huysuz erkek ;erb!ve 

e~ileb;Jir ... Buuun için hepsinin a·h
lakına göre türlü, türlü u;ul \'c me· 
todlar vardır. Jıının en fazla hangı 
huylarından müşteki•in. 

- Kavgacılığından, ev<? her ak
Ş~m Huratlı girer, çocukları, hizmet· 
çıler; ve beni durmadan haşlar, azar
lar durur. Onu hiç bir şeyle memnun 
e~eğ~ imkan yoktuı. Ancak ~-da 
bır iki gün mesela ay soııların:ı doğ
ru kendi para. ını bitirdiği \'e lıenclen 
borç istediği günlerde biraz yüzlimc 
güler o kadar. 

- Demek Jaıı "ana ihtiyacı oldu
ğu zamanlarda seninle ~yi geçiniyor 
öyle mi. ... Sen her zan1an ona .. Onun 
sana muhtaç olduğunu hi;-ettir -
meliHin ve ona .... 

- Hangi akşam istersen çağır .... 
Fakat sana şunu •öyliyeyim ki ben 
" akşam evde olmam Yalnız bana 
•htiyacın olduğu zaman senin emrine 
'lmade olmaktan bıktım .. İnsan dai
'l'la kendisine ivi muamele eden bir 
kocara kaqı ıı; gibi vazifelerle mü
kelleftir. 

Ah bir bu eksikti. 
- Hiç hiddetlenme w darılma 

Jaıı artık aramızda eski samimiyet 
ve bağlılık elbette kaim;~ değildir. 

- Pekala ben de :IIen~rdları lo -
kant:ıya davet ederim. 

- Nasıl hoşu.na gider>e öy!p yap. 
Bu mücadele a~ağı )'"Ukarı altı ay 

•üı·dü. Bir kere bile Marianne soğuk. 
kanlılığını kaybetmedi. J>udakların
<la daima tebe•sümünli m'1hafaza e
derek şu veya bu tiyatro piresını 
•eyretmeyi. tatiller; şu sayfiyede ve 
bunda geçirmeği,şu yem< gi veya bu 
ı·emeği pişirmeği redded yordu. J an 
dlşle'rini gıcırdatıyor, ycın1ru.klarını 
•ıkıyor patlamamak icin kendin; zor 
zaptediyorclu. 

* 
~lariannenin a~;esi uzun müddet 

k:zına bir ~''l' sormadı. llir, hir hıı
cuk ~ene ge(·mişti. Riı· gün kızına: 

- E .... Jan na~ıı iyi mi"! Diye sor
l1u. 

- AnnPciğin1. sen bnnn .Jan nasıl 
adam oldu mu d;ye soruyorsun. Evet 
sekerim huysuz kocam yola geldi. 
\' e hayatta izdivaçta bu kadar .;aa
det bulacağımı hiç limid e:memiştim. 

BURSA HAVALISINDE: 

Bursa, 1 (Hususi muhabirimi~d•n) Kemalpaşa ve 
havaJisinde sular tedrici surettt.:"" azalmaktadır. 

Karacabey 

Bu seyli.pta alınan tedbirler SB}(llsİnde seyliptan insanca hiç zayiat 
olmamış, pek az hayvan zayiatı ol nuftur. Su ,'le mahsur köylünün her 
türlü ihtiyacı zamanında alınan tedbirlerle temin olunmuş.tur. 
Şimdi Uluabad - Kemalpa şosesi >de bozulan kısımlar ve mıntakalar 

tam ~r ve ıslah edilmekte ve vesait· n geçmeain~ yarar hale getirilmek
tedir. Sulama baş mühendisi B. Su ıyibi~ açılan gediklerin kapatılmaaı 
için amele ile çalıftığı görülmekteiir. Nafıa Vekaletince Karacabey -
Susurluk kanal ve sedlerinin ~nşasınd.r.n sonra bu havali, tamamen ko
runmuş olacaktır. 

~~~~~--~~---------------·~--~~ BiR FABRiKATÖRÜN OGLU /r ' 
Va,,.ı.gtoıı, 1 (A.A) - Amerika 1 M.. ede ı·ıe 

adli.ve nezareti. meşhur tayyare fab- uzay 
rikatürüııliıı oğlu Kladyus Dorniye. S [ k k h h 
nin Ameiikada ikametini temdid et- atı ı a ve ane 
meı_ııiştir. ~endi;! temmuz 19~9 dan mobilyesi 
berı Amerıkada uulunuyordu. 

İLA:-;ı 

Askeri Li.•cleı-r. talebe alıııacak. 
1 .\fart 9H başlangıcı olan yeni deı·s, 

rıh için nakil suretiyle Kuleli ;\lalte-ı 
pe ve Bursa A~keri liselerinin her üç, 
<ınıfına da talebe alın:ıcak. Okurlar 1 

2 inci kanunun 20 sine kadar bütün I 
evrakları tekemmül etmiş olacak şinı

1/1/1941 Çarşamba günü saat 
on dörtte Bornovada büyük «Yıldız 
kahvehane•i» nin bilcümle mobil
yeai müzayede ile satılacaktır. Sa· 

tılacak efya araaında on iki lamba
lık (Kada) markalı Ve gramofonlu 
radyo, mermer ve demir masalar, 
sandalyeler, kanapeler, aynalar 
ve ilah ... vardır. Satış Bornovadaki 

<liden Alsaııcak Askerlik ~ubesine mü- kahvehanede olacaktır. 
racaatlan ilfın olıınur. ıı~;;;;.;,;;,;;.;;;;;.;;.;.;..;;....-_______ ,ıı Genç kadın annesinin ııa~ihatleri

n; tuttu. Ayın 25 inci gününe kadar 

kocasınııı bütün huysuzJuklaTına ı'zm' t'Y" ru" kle ' ba mu" du" rlu" a~eta gülerek tahammül etti. Ann B ide ır ~um rı ş -
.vırmi dördüncü akeamı kocao ı ~nu • n ..., .. 
~~z~de_ğey~ık~rdı.. O _gece hiç kavga 1 -Ba, tarafı 1 nci sahifede - gunden: 
' m< ı. ırmı beşınc, gun ·abahleYin ı . 
mutad~ _üzeri.ne en _geç :ıyı~ı dördUn- •~m Rıım.ca ~eşriyat ~·aı,tığı saatte . l\Iüfrerlatı gümrük satış servisinin iliııı_ fahta,ıııd:-ı a'ıh lıstelerde ya· 
rle tedıı e edılmek uzere bır k~ç bin 'r un:ın mılletıne hır mesaj göndere- zılı muhtPlif t'ilh esva 7·1-fl41 salı ı,run•ı '""f ı.ı ılt• açık artırm.ı ile 
frank borç istedi. Gene kadııı: rek. hariciye nezareti mevkiini i•''al o:ıtılacağınclan t:ılip.İı•rin ayni gün ~:ı,ıt l:l ye kadar yüzde 7.5 P•Y. ak-= ~ermem J~ıı dedi. e~tiii:!. anda ~n.nd~~ kı~·nptl' gay\;\e- calarını basmlidüriyct vezne;;ne rntırmaları aksi takdirde müza~·ertc-

. r~~~t san'.' en geç bu p:ırayı rı nıudafaa ı~ın ıkı mıllet:n müttefi- ;.e i,stirak e~tirilmiyeceği ilan olunur. 5603 ~~~~~'re ılnrle ode.ı·ec"ğimi •::ıdedi- ~an ~a;bettiğini. gÖ! mekten duydu-
. · gu büyuk Ro\·ıııcı kaydetmiş ve şöyle 

demi•tir: · 
- Hiiyle bir ittiharl büyfik bir kuv- Deniz levazım satın alma ko-Düşüne;/;-;;-- - -----

vet teşkl; ecler. Parlak ı,r~neralleriııi- ,mı'syonundan·. . . . . zın kumanda,ı altıııd:ı yapılmış olan 
kah.rnmanca taarruzıııı nıaddh·et ve 1 _ Te bıı;n . el ı ,n b"deli 011 sckız bın !ıra oıan dokuz bııı metre bu-
cebır kuvvetine kar*ı ~·apılaıı 'miica- r:ıdanda bezıııin .J.kı\r.un:.;an.-941 cumarte'i günü saat 11 de 

Amerika ve mihverciler --- - -------· -..--. - Baştarafı 2 nci sahifede - · 
çilmek g.'bi Amerikada emsali görül
meyen bir v.ıtandaş bahtiyarlığına 
ıahip olmuş bir adam (Ruzvelt) reis 
bulunmaktadır. Bu adam , yeni ve 
ileri bir Amer'kalı tipidir. Bu adam 
harbi umumi ıonraımın meıhur 
Monroe nazariyeaİni çürütüp fırla -
lan Ve Amerika menfaatlerini, Av
rupa deınokraıiıinin sağlam ve ayak
ta dl.ıru~unda bulan adamdır. Bu 
adam, hıç ~İt- devlet adamında bu
lun~ı>:an bar .takım Ol'l~jinalitelere de 
aahıptıc ve hıc; tüphesiz ao"yle b'I" 

delede ka_t:i bir dönüm r•oktası tes- kt 
kıl erleceı,rıni üıııid ~tmekteı·'r.ı Sc pazarlıkla ek iltnıesi yapılaı·a ıı-. 
ne il<' ı k ·' .. - 2 f ık .teminat bin üç yüz elli ı:ra olup ~aıinamesi komi•yondan l •ı: k ı meme ·et orrlular:n:n zafeı-

k . 1• d" .. ne ı ır 
ı, evve a uıunmeıini •on k . , ra onuı-

ınaaın1 ve ab>:n
1 

ı zamanda büyük ifler 
yapmaıını ı en bu adaın zaın 

1. b' h • anı ge ınce, tam r arp Yapm.a&ını d 
b'lecektir.Fakat buna lüzum kalacak 
mıdır? 

Biz de Ruzveltin fikrindeyiz: 
Hayır!... F ranıanın, mihverciler 

cepheainde yer alması takdirinde 
-ki mareıal Peten batla bulun • 

b't· azaıımakta oldukları bir sırarh 
ı ı .iYPr. 1~ .. Pni .. Pnede bütiin kalb,in1'~ 
-: cesur Yıınan milletin;: gittikçe ·ı·-
an muvaffnkı~·Plier rliler'm. • ' 

SaçlarıS:Zızı ı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cilc!inize tabii ta. 
ravctini iade etmek ietiyo.-aanız 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun ol<:cakaını:ı 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 
Kemeraltı - lzmir 

" " 
alınabilir. 

lstekliler;n belli gün , .• sa:ı ta 
yonda hazır bulunmalan. 

kasımpa~ada lıuLnan kom:J -
5725 

dukça buna imkan yoktur - lngilte. • 

T 1 8 k - Tuzlamızda yaptırılacak otolli' 1pı•ajı açık ebiıtnıeye kon-re, ağır bir tazyik ile mihveri parça- • ş an ası 
!ayıp kıracaktır. muştur. 

Almanya ve ltalya, fayed gazele- /(;"" ""k t J 2 - Ke~if bedeli 919 lira 55 kuruş ilk teminatı 68 lira 96 kuruştur. 
!erinin ve aöz aöylemeğe ıelahiyetl' UÇU asarru :ı Bu işe ait keşif ve resim her ıriin miidüriyctimizdc ve izmir baş 
yarı reami mahfillerinin ileri sür - hesap/arı müdürlüğümüzde görülebilir. 
dükleri gibi, Amerikanın hareketle- 1 • 1 9 l l ı J d .. 
· · k 1 9 4 4 steklil~rin ihale günü olan ,;. •· cuma gün! <aat 1 ~ mu-rını a~tı müsamaha ile karıılamıya- 1 

cak bır hale ceL'yorlaraa, bunun ko- Ik tlürlüğümüzde müteşekkil kcmisyonda hazır lıulunmaları. 
layı vardır; raıniye planı 18 23 2 5538 

Amerika it,. aiyaai münasebetleri ke · d } • --------------- · h/ • • 
keserler. ~atta Ve hatta, harp de i- şı e erı Kömür tahmil ve ta iye ışı 
lan edebi~ı~le~. Ken~ilerini tutan 4 Şubat, 2 lllayıs ı A - t C•l ' • ı t k 
yoktur. Bılakıs kendılerine en ağır 3 iklncit..>şriıı' tari:ı~~ os. D. o. Yolları ci ncı iŞ e me 0-
ithamları aavurara!' serbestçe mey- rinde yapılır. • 
dan okuyan ve lnır:·ltereye.yardımını mısy d 
artırmağa koşan bır Amerıka vardır. -1941 ikramiye/eri - onun an: .. 

Y"k kten atıp tutmak, her za - ı adet 2000 liralık_ ?QOO • J idaremizin D~nizlı ve Uinar şu·ıdurmalarıııa 31-5-n41 tarıhıne ka-
manu h:"r vadide kolaydır. FJ:'!'da.t Y1ii- 3 , 1000 > _ 3~000.·-- !>ıra 

1
: dar ge cc<k Lıhınini mikt:ırlariyle muhammen bedel ve muvakk.at te-

.. ' h tın ve yatıyan a ıae e- k it 
~yen .. ayat tutmalarla değitip 2 , 750 > _ 300__ minatları :ı~ağıda yazılı ~öm:irleriı. tııhm'.l ve tahliye i;;i açık e sı m_e-
rın, boyle ": ıp ld kları gö.-ülme. 4 500 > Ye konulmuştur. lhalelerı 21-1-941 ,,,,Jı guııu saat 15 de AbancaUa ış-
lıaşka mahıyet a 

1 

8 
> > - 2000.- > !etme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

nıiıtir. ·ı Amerikanın > 
250 

• - 2000.- > hteklilerin l\I. tn;ıinatluri:; 2 mıı»yyen vakitte komi•yona g•lmcle-
Kaldı ki mihvere• er, • bir muha- 35 > 100 • - 3500.- > ri 1'1zıındır. Şartnamesi i~,,.trıı, kal miııde ve mahalli i~tasyon setle-

· ra - - .. ·- > rinde görülebilir. 
lngiltere yanında manevfı n••vı bi- ' 80 > 50 > ·'000 1 
r P vaziyeti almasının .. u·· • ~e gö- 300 20 
le eesaretlendirdiğin; gorm ' • • - 6000.- > Kömürün tuhnıini ::\luhammen bede' 
r ki d' miktarı TOX T1>nunun 
ece er ır.. kongresi '.ı'ürkiye iş bankasına para yatır· T J ·ı· t hl' Bekliyelim; Amerikan 

1 
• de a cmı ı a ıy.:• 

!<>planınca Atlas denizi öte ~rın maida yalnız para biriktirmiş ve faiz Krş. Sn. Kr~. Sn. 
... • 0 rece -
:·!lltlaka enteressan ıeyler g almış olmaz, ayni zamanda taliinizi de 
t ~. denemio olursunuz. 
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jızmir leva-ım Amir ıgı : 
........................... ................. ... ..................... .......................... .... .. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Mani.sada askerj ha.tahaner'n'p •a'Il'.ratı 8-1-941 carşamba, 

nü saat 1 O da açık ek•iltme suı-e'iy , e~sil;-rcy,• konmuştur. 
2 - Muhammen bed 1i 45ı'n liradır. 
:ı" - Muvakkat tcmina:ı :J:'7 lira 50 kuruştur. 
4 • İsteklilerin şartname "' ke 'fnamesini ııürmek üzere her gün 

Ve adı geçer: Ve Saatinde rJe t,•nıin 1+ makbuzlariy]e Ye OU gibi 
'nşaat işlerini başardıklarına dair makam :ıidinde alınmış ve
saikle lıirJ:kte l\Inn •da askeri sa•ı alma komisyonu başkan-
lığına müracaatları. 25 28 2 6 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Birlikler ıhtiyacı için kapa'ı zarf u~uliy.e 200 ton sığır et 

14·1-941 salı günü saat 17 de a!ınacaktır 
2 - ;\Iuhammen bedelı 35 olup tutan 70 b'n İiradır. 
3 ;\Iurnkkat teminatı 5000 lirad r. 
4- Talipleııi.n mezkur gün Ye saatte Çanakkale a•kerj satın alma 

komi.-yonuna müracaatları. 28 2 7 12 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
ı - Beherine kırk üç lira tahmin edilen 2000 iki bin adet teYhit se

meri ve teferrı;atı pazarlıkla 8:ılın alınacaktır. 
2 Pazarlık 4-2. kfın-941 cumartesi günü saat onda kışlada izmir 

levazım amirJ:ğ; satın alma k'ımisyoııunda yapılacaktır. 
3 - Hepsin:n tahmin edilnr tutar. ~6000 seksen altı bin liradır. 
4 - Teminat kat'iye akçası 11100 un bir bin yüz l;radır. 
5 - Şartnamesi ve numunesi komi•Y<•ııda görülebi:ir. 
6 - İstekl'ler kanuni V€3ik3lnn \e teminat kat'iyeleriyle h!rFkt;: 

:hale .'!aatinden evvel koınisroııa müracaatları. 28 2 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom "syonundan: 
1 _ 2600 ton buğda)' öğiı:ülmesinin ı.ı 1 !141 Salı günü saat 16 d~ 

ihale,;i ,apılmak ilzere kapalı ~nrf usu'iyle eksiltmeye koını,,·

mııştur. 

2 - ;\luhammcn iJede:J' (84500) .iradı• 
;ı ;\fuvakkat teminatı (5475) Jiratlır. 

4 lsteklileri'ı şartname-.ııi görmeK iiz'rc her gün Ye ek"iltmeyi aç
ma ,aat,nden en :;ız bir ,aat cnclne kadar teklif mektuplariyle 
ve 2490 numaralı bn~nıın 2, 3 üııciı maddelerinde ~·azılı Yesaika 
ile birlikte :llaniRada askeri sa< ıı alma komisyonu baskanlığına 
müracaatları. 29 2 6 12 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 Kııleli, faltepe, Bursa, askeri 'i elerinin heı: ~ç sınıfı~a 1 l\Ia~t' 

941 den ba~lıyacak ,,]an yeni clrrs dcv.?s, ıçın :lfaal"f lrnelerın
den nakil surcliy'e talebe ahsacaktır. 

2 Alınacak talebenin öz Türk ırkından olmaoı. sıhhi muayenede 
sağlam çıkması ,.e !st.•kli adedi ihtiyaçtan fazla ol_duğu takdİl'
cle yapılacak seçme • ı n·.vında kazanması ve kendı. oku Hannda 
bu senr aldıkları ilk kanaa~ notlnnımı clerece•ı ırı olma•ı 
şarttır. 

3 Bir ~ene tah<id terked~:.ıer h_r ne ebeı.Ie olursa ol-~n 1Y~~1·ını büyütmüş \'l·ya küçliltrr:cs olanlar yaşları, lıoyları ve agır ı" arı 
a:.;keri liseler talimatında ya zıh hadlere uygun olmıyanlar ka-
bul olunmaz. . 

4 - Bu şart;arı taşıyan i teklilerin lıulundukları yerin asketlik şu
belerinden diğer kaydı kalıul şartlariyle müracaat yollarını 
üğrenm .' leri ve huna güre de kaydi kabul kağıdlarını hazırlıy a
rak 20 II. kanım 94 L den . tilıaren askerlik yoliyle bu :ı:üğıd
ları girmek i"teclikleri okul:ara göndermeleri ''e okulları bulun
duğu yerlerde bulunan isteklilerin dl' gene 20 II. kanun '9.Jl 
den itibaren doğruca okul müdUrlüklerine müracaatları. 

24 27 30 2 5 8 il 14 17 20 23 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - 26-12-94ll günü ta.i;b; çıkııııy:ııı 250 nakliye arabasının yen;. 

den p~zarlığı 1-1-!\41 g nü aat 11,30 ela yapılacaktır. 
2 - Beher arabaya konulan fi.ı~ 200 l ra olup muhammen bedeli 

50,000 lira kat'i temiı:at 7500 lirac ır. 
3 - Şartııam<'Si her gün komisl oıırl:l görülehiliı·. 
4 - - İsteklilerin lıelli gıin v~ snalta fındıklıda komutanlık satın al-' 

ma koııı'.syoııun2 ıııürnr rntlar•. 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 ··- Tahmiıı.>n beher k lo;m 160 kı:ıruşcar. .J0,000 kiio rncleyağı pa

zarlıkla atın al.nacaktır. Şnrt'lamesi kom:syonumuzdan \'e -
verilmektedir. 

2- ::\luhıımmcıı bedelı 64uOO lira VE m~vakkat teminatı 1450 iira
drr. 

3 - lha]e,i ·1-l-!141 cumarr •ı g,nü .aat f .. :ıo ela Çanakkale :'>ist. 
:Jlv. ~nt.ıı alma komi•)·on~ncLı '·ar,ılacaktı.-. 

·1 İsteklileri mezkur güı. .ant 9,'lO za kadar komisyonumuz:ı 
mürac:ıat etmeleri. 

5 Sadey:ığl:ır ayrı ayrı nnitcahhidlere <le ihale edilebilir. 
-----

1941 model_e 
4- - 5 - 7 lambalı 

• 
·"11 -

4 lambalı yalnız pilli 
5 lambalı mütemadı - müte

navip ceryanlı 

T~vföll<. ~61Vk~lfilt 
Peştemalcılar: 7 3 Tel. 333 

• 



, 

, 

• 

• 

SAHiFE ( 4) (ANAQOLU) 

- - lngiliz pilotları Makenzikin Bitler 
IVATAN ve AŞK l Graçyaninin tayyarecile- Radyoda verdiği mesajda 

Bu senede hareketsiz 
duramıgacak. 

4 nokta • rini sür'atle mağlup nihai zaferden emniyetle 
senı yakalıyorum, ediyorlar bahsediyor. 

-
Kanın 

Ottava, 1 (A.A.) - Radyo ile Ka- 1 
CaSUSSUO nada ahalisine hitap eden başvekil Ma-

iijiijiiji]i 1 60 liiiiiii 3 haftada kenzikin ezcümle şunları söylemiştir: 

lngilterenin istilası, mü
tebaki Fransanın işgali, 
Balkanlarda bir hareket Ey ahmak herif!. Bir ölüyü mezar

dan kaçırmaktan korkuyorsun da ca
susluk yapmaktan niçin korkmıyor
~un 1. Allah sana akıllar ver:ıin ! Bir 
ölilyü mezardan kaçırmak suçunun ka
nunen cee:ası nedir, biliyor musun?. 
Azami bir sene hapi,;, halbuki yaptı
ğın casusluk seni doğrudan doğruya 
idama ııevkeder !. Düşün; ne kadar ah
mak ve dü~üncesiz bir adamsın! .. 

Casuo<; kilidlenmiş olan dudaklarını 
müşkülatla kımıldattı ve mırıldandı: 

- Ben hayatta olanlardan fazla ölü
lerden korkuyorum. )faamafih emirle
rinizi infaz etmekle müloellefiz. Bu iti
barla ı.ı numaralı hanımefendimizden 
soruyorum. 

G<!nç ve güzel kızı mezardan çalaca
ğız, eşkiılini ayni akşam kaçıracağı
mız artistin eşkaline benzeteceğiz. Son
ra ne olacak?~ 

- Evet! .. Sonra; cesedi kaçıraca
ğımız arti:<tin yatak odasına g~tirec·~k 
siniz ve onun yatağına yerleştircceksi-

• 1 
nız •.• 

- Sonra?. 
- Göğ•üne \'e tam kalbin bulundu-

ğu yere bıçak batıracaksınız \'e bı
çağı orada bırakacaksınız! .. 

- Fakat, ölü, kan çıkarmaz ki?. 
- Her birinizden birer şiringa kan 

alınacak ve o kan yaranın içine v.:; dı
"ına dökülecek!. Malum ya!. öldürücü 
hançer açtığı yaradan alınma'"a fazla 
kan zaviine mani olur. Böylece muka
bil cas~s teşkilatını aldatmış oluruz! .. 

- Bununla iş bitecek mi? 
- Hayır!. Ölü kadının 14 Fliilarn 

olduğunu isbat edecek evrakları hazır
lamak lazımdır. Evinin içinde mahfuz 
höcerebrc askeri planlar, kod;kler, şif
reler, muhtelif ilaçlar, küçük kutu ma
kineleri, ktiçük projektörler ve..;aire 
konacak ve iş böylece hitam bulmuş 
olacaktır. 

Dilber Zozonun kurduğu plan naki
katen şayanı hayretti. 

Casus; zeki kadının kurduğu planı 
gözönüne getirerek üzerinde durdu. 

- Plan güzel! .Fakat düşmanı öy
le gafil avlamak liizımgelir ki ! .. Bu da 
kolay bir şey değildir!.. 

Diye düşünüyordu. 
Birdenbire başını kaldırdı \'e; 
- Frölayn! .. 
Dedi. 
- Ne var?. 
- Hakikaten dişi bir şeytan,ın ! 
Zozo gülümsedi. Bu cümle, guru-

runu artırmıştı; • 
- Bunları kenara bırakalım da 

işimize bakalım. Kompliman <>rası 
değildir. Çünkü sen de, ben d~. bü -
tün teşkilatımız da müthiş t ehlike 
anları geçiriyoruz. Ve biz; bugün i
ç in kurtaraca~ yegane çare budur! , 

- Güzel, takat? 
- Ne? 
Onları nasıl kandıracağız? .. 
- Anlamadım? 

----------····-

14 Frölavne aid oldu- - Bütün dünyada hürriyetin zaferi 
- CeHedin ' Amerika amelesinin elinde bulunuyor. 

ğu:' 0
7 ~u mu düşünüyorsun? "'er Je tahrip edilenler- Yeni senenin, geçen seneye nazaran 

l ~ "' daha acı bir sene olması muhtemeldir, _ Evet·, müs,kül gibi görünüyor h ı · den başka avada 200 milletin gayretlerini gevşetmemesi a-
bana !B .. r ki. ondan kolay bir şey O· l l t . k zımdır. Bununla beraber, önümüzdeki 

- ' a ' ta yan ayyaresı yo »ene içinde terazinin, nihai zaf·erimiz 
lamaz !.. lehine doğru sarih bir surette eğilece-

- Yani? , •. . edilmiş bulunuyor ğinden eminim. Bu suretle bizim dün-
- Çantasına yerleştırecegınız ev- K h' 1 (AA) _ Orta şarktaki yamız olacak olan yeni bir dünya)'l ta-

raklarla!.. .• İ .f ırı~j tları · G~açyaninin tayya,re· savvur edebileceğiz. Bu yeni dünyanın, 
Entellicens memurlarını ığfal ~gı .1z. P

1
• 
0 

ali Afrikada süratle mağ- hürriyete, hakikate ve adalete tapacıı-
etmek ihtimali vardır. Fakat onla· c1! erıtnı şkıtmd. ler ğından şüphe etmiyorum.• 

t'lk' · !ay up e me e ır . 
rın başında bulunan 1 

•
1 m~r~m Noel münasebetiyle 24 saat süren x 

Rişaı kolat_k~lay kuyuya ıneıı d . bir tevakkuftan sonra İngiliz hava Hagfadak'ı ıng·ıı·ızıer 
!ardan degıldır. . . kuvvetleri, taarruzlarına yeniden ve 

Dilber casuse; derhal kendını top- daha büvük bir azimle tekrar başlamış 
'adı ve derin bir düşüncey~ daldı: bulunuyorlar. Hava meydanlarına bü-

Fakat o anda takındıgı vazıyet 0 yük hasarlar yapılmış ve sema, düş- Yunan ordusuna günlü 
k~dar güzeld; ki arkadaşını hayret man tayyarelerinden temizlenmiştir. J d 
çınde bıraktı. . Üç hafta ev-ve! başlıyan büyük taar- elbise gönuer iter 

Bu güzel çehreyi, bu şirin vücudu ruzlardanberi İngiliz hava kuvvetleri- Kahire, 1 (A.A.) - Atinadaki İn-
<anki bulutlar ihata etmişti Zozo on- nin elde ettiği rekor, dikkate layikti~. giliz elçiliğinin müracaati üzerine 1laJ'· 
ların arasından nasıl sıyrılacaktı ? Bu müddet zarfında 200 düşman tay- fadaki İngiliz harp yardım komitesi 
'fasıl parlıyacaktı? yareai ıpuhakkak surette düşürülmüş- Yunan kıtalarına hediye olmak üzere 

Fakat Zozonun; kavrayışlı, kabili. tür. Vasati olarak günde 9 tayyare tayyare ile bir miktar yünlü elbise 
\'etli ve •ürati intikali şayanı hayret- demektir. göndermiştir. 
t i. İzahat talebeden muhatab~na ce- Tayyare. mey?anlarında ve hanl!ar- P"-------------, 
ıap \·ermekte güçlük çekmedı. larda tahrıp edılen veya hasara ugra- ı 

_ Evet!... Cantasına yerleşt!r~!e- tılan tayyarele~, bu ra.kamdan hariçtir., N t• h 

veya l&panya yoliyle 
Afrikaya akın 

Londra, l (A.A) - İngiliz gaze· 
teleri 1941 aene•'nde Hitlerin hare
ketsi~ duramıyacağını, bilhassa fU 
dört noktada durarak, çareler ara ... 
yacağını yazmaktadırlar : 

1 - lngilterenin istili.sı, 
2 - Mütebaki Franıanın İ§gali, 
3 - Balkanlarda bir askeri hare· 

ket 4 - ispanya yoliyle Afrikaya yü
rümek . 

Matbuat; bu dört noktanın da Hit
lerin muvaffak olamıyacağı te§eb
büılerden aayılab'leceğini kaydet 
mekte müttefiktir. 

HiNDLiLERiN INGIL TERE 
OAVASINA YARDIMLARI 
Kalkiıta, 1 (A.A.) - Hind milli 

federasyonu, bir beyanname n eşre· 
derek lngilterenin, totalilerlere kar
şı mücadele ve mukavemetini takdir 
ve hayra.nlıkla kaydetmiş, Hine! mil
letine hitap ile İngiltereye eld~n ge
len yardımı tavsiye eylemişti!'. cek eşya hadisesi biraz benı duşun- Bir subay pılot, Royter aıaıısı ınu- 1 eca 1 mer Um 

dürdü Maamafih onun da kolayını habirine şunları anlatmıştır: 
buldu~ Kimyevi mürekkep. şişele • .- Gtindüzleri alçaktan uçarı~k ya~-~ Ihtif ali Bardiga düşmek üzere 
rindrn menfi ve milsbet ıkı gayet tıgımız hucumlarda yerde tahrıp ettı-
küçük şişe konacak. Ca8uslukla işti- ğimiz tayyareler, havada tahrip ~ttik-1 Ankara, 1 (Hususi muhabir'miz- -Bat tarafı 1 nci sahifede -
"al eden her ferdin üzerinde bulun- lerimizden fazladır. Bunların yekunu- ğini, İngiliz hava kuvvetlerinin, İngil-
~ k İt den) - Eaki Maarif Vekili, İzmir d Al ta a 1 ·nı·n uaptıg·ı durduğu maddelerdir bunlar!.. nu tesbit etme imkansızdır. alyan- tere e man YY re erı ,, 

_ Kafi değil!.. l":rın b~ tayyare zayia.tına muk
0

abil İn- Mebusu merhum Necati Beyin ölü- zararlardan daha fazlasını Almanynda 
_ Elbette kafi de'ildir. Dur baka- gılızle;ın _kaybet_t;klerı tayyat-ler, an- münün 12 nci yıldönümü münase- yapmakla İngilterenin hava üstünlüğü-

g cak yırmıve balıg olmaktadır. betiyle her yıl olduğu gibi bugün nü gö~terdiğini kaydetmektedirler. Ga-
lım · daha bitirmedim. Sonra da bı..zı · 

7
.eteler diyor ki: 

' d k t k l' C ög' leden sonra Cebecideki merhu • OOO d · ~ahte evrak te ari e me azım. a- cAvcı tayyarelerimiz 3 ıişman 
suslar arasında cereyan eden mu ha ve- R uzvelt mun kabrinde bir iht'fal yapılmıf- t3yyaresi tahrip etmiş, dafi batarya-
relere benzer açık bir iki mektup!. Bil- tır. hırımız 444 tayyare düşürmüş, balon 

P ' ·· " d - barajlarımız da Alman tayyareleri. hru;sa Selanik körfezi dışında cereyan azartesı gunu yar ım y • t d arasında zayiat yapmıştır. Bardiyanın 
eden deniz faciasının stenoğrafi şeklin- h kk d k. 1 ~ k unanıs an a sukutu yakındır, teslim bayrağının çe. 
de raporu... a ID a I p anını On· -B tarafı 1 nci Sahifede- kilmesine intizar edilmektedir.> . 

Bu vesaik kafidir .. Onu Frölayn di- greye teklif edecek. af .. .. . . ·J Yangın söndürme işinin mecburıı·e-
ye telakki edecekleri muhakkaktır!... Ohri gölunu~ .. ga':'p s":hdlerındekı tini ileri süren gazet.eler, Alman hava 

_Sonu var_ Vaşington, 1 (A.A.) - Amerikad.a: muhanebeler., butu_~ ş~ddetı_nı muhafa- kuvvetlerinin Londrayı yakmak teşeb-

İngiliz taggareıeri 
Bir köprüyü tahrip etti-
ler, bir gem·yi de h3s 1ra 

uğrattılar. 

ki İngiliz mübayaa komisyon!'. :eısı za etmektedır. Mudhı~ soguk ve kar büsünden iki gün sonra ihdas edildiğı
Moris Virtin, Atlantik Klipper tıpı!1de fırtınası d~layısıyle Yunanlı~ar, . t~l- ni yazmaktadırlar. 
Uç büyük deniz ta_YY<ıresinin Aın.erıka.: y~nla:ın el an muhaf~za .ettık~erı Lı!1 Deyli Telgraf gazetesi de şunla,.1 
dan teslim alındıgını bildirmış!ır. Bu koyu ıle ba~ı tepeler uze:ıncle~ı mevzı- ,azıyor: 
tayyarelerle İngiliz imparatorlug~ ara.1 leri henüz ışgal edememışler~ır.. ' cBu iki sene, İngiliz m:lletine bütün 
sında münakalat temin edilecektır. 1 Fakat İtalyanlar, b.u m~vzıl:_~ı ~zun kudretini göstermek imkanını vermiş-

Vaşington, 1 (A.A.) _ Ruzveltin müddet muhafaza edılemıyecegını an- lir.• 
katibi Vorley, pazartesi gilnil kongre- lamış bulundukların~an, buralarda ~u- Gazete, İngiliz evladlarının hiç bir 
de Ruzveltin İngiltereye kira ile h":rp lunan _malzemelerını Elbasana dogru devirde bu kadar büyük borç altına 
malzemesi verilmesi hakkındaki planı çekmege b":şlamışlardı: . Bu a.rada _Yu- girmemiş olduğunu, hiç bir zaman bu 
teklif etmesi muhtemel olduğunu söy- nanlılar: agır topçu hım~yesınde ıler- kadar az insanın bu kadar büyük yük 
lemiştir. Lemekte devam etmektedır. . !tına girdiği görülmediğini yazarak 

Londra, 1 (A.A.) - Salahiyettar - Dün açık h.ava.dan istifade ~en .ttnl- ~uzveltin nutkundan bahsetmekte, Ak'. 
mahfillerden bildirildiğine göre, diin yan taşyarecıle':' 1 • Moskopolıs, Gor~ce denizde donanmanın kudretini gö~tere-
gündilziln yapılan hareketler esnasın- f talyan}ar ve Pogradeçtekı Yunan hatlar.ını şıd- rek vaziyeti değiştirdiğini, en zayıf 

detle _bombardıman etmışler.dır: . Bu düşmana müessir darbeler vurulmıı~ı-
da bir İngiliz bombardıman tayyaresi -Baıtarafı ı nci Sahifede- şimalı kısımda Yu.nanlılar, uç ıstıka- na devam edilmesi lazım geldiğini kay. 
Emmeri civarında mühim bir köprüyü biri şunları bildiriyor: mette ilerlemektedırler: _ detmekle Almanyanın İtalyaya kö-
bombalamıştır. Ohri gölünün garp sahilindeki ınu- Birinci ileri ~areket, Görıcedeıı ba'i- mür ve diğer ham maddeler verncek 

Klesing civarında taarruza uğrıyaıı harebeler, şiddetini muhafaza etn~ek- lay_ıp M.oskopolı~ten geçerek Beratı! rnziyette olmadığını, bunu evvelce 
bir düşman gemisi de, tamamiyle yana tedir. Müdhiş kar fırtınası sebebıyl~ dogr~ g.ıt~.ek.te?ır. . .. lngilterenin yardımiyle temin ettigini 

Yunan kıtaları, Lin köyü ile civardn.kı . İkıncı yuruyuş, yukarı Komb~ vauı- tebarüz ettirımktedir. Bayram için trenlerde yatmış v~ arka tarafı suya batmış bir tepeleri, henüz işgal etmemişlerdır. sınden ge~mekte ve Kokuş cıvarı13da Deyli Telgraf, Almanların son >,a-
. db • / halde görülmüştilr. Fakat İtalyanlar, burasının Yunanlı- Mokra daglarınd~n Elbasana dogru ı manda gayet az ticaret gemisi batırclık-genı te ır er lar eline geçeceğini nazarı dikkat~ ala- cereyan etmektedır. . • larını itiraf e_ylediklerini, salahiyettar 

Ankara, 1 (A.A) - Bayram do· RUSYA JAPONYA rak burada bulunan malzemeyi Elba- Üçün_cü i!eri hareket. ıse Pogracleç bir zatın, düşmanların ne zaman_ ~·eni ayı•iyle Ankara, lstanbul ara•ı'lda S. · sana doğru nakle başlamışlardır, .Yu- ve Lın uzerınden .gene El basana dogru bir silah keşfetseler mukabil sılahın 
artacak olan yolcu ihtiyacını karşı- Moskova, 1 (A.A) - D. N. B. a • nanlılar, şimdi ağır topçu himayes•nde inkışaf elmektedır. da derhal İngilizler tarafından keşfe-
lamak ve halkın istirahatini temin j ansı bildiriyor: ilerlemektedir. Lin köyü gerek Yuıınn- dildiği hakkındaki beyanatını da yaz-
etmelC"için 2-1-941 tarihinden itiba- japonyaya uzak sularda balık av- lılar, gerek İtalyanların ileri kolları- AskerAı vazı·yet dıktan sonra şöyle devam eylemekte-
ren on gün müddetle Ankaradan sa- nın girdiği bir yer halindooir. dir: , 
hahları saat 8.20 de ve Haydarpaşa- lamak hakkı veren ve her sene tazel!ı- Dün havanın güneşli olması, topçu- cAlmanlar, şimdi şimal buz denizin-
dan gene •aat dokuzda birer g;.indüz nen mukavele 31 birincikanunda ların isabetli ateşini temin etmiş ve -Ba,tarafı l nci Sahifede-- de Petsamodan cenuba, İspanya ~ahil-
treni tahrik edilecektir. bitmiştir. Moskovadaki japonya elçi. bütiln gün topçu düellosu devanı eyle- nın İngiliz ve Yunan tayyareleri tara- lerine kadar uzanmaktadırlar, Alman 

---x 1 ;i, anlaşmanın temdidi için hariciye mistir. · fından mütemadiyen bombardıman denizaltıları, İtalyan denizaltılarının 
komiseri Molotof ve muavini ile mü- İtalyan hava kuvvetleri de Mosk0 P0• -'dilmesinden dolayı İtalyan takviye da iltihakiyle pek artmıştır. Onun için 

Manisada ham:yet Iis, Görice ve Poğradeç~ Yunan hat- kuvvetlerinin ve harp malzemesinin gemi kafilelerine daha _f~zla _ torpi.dc 

d teaddid görüşmeler yapmıştır. 1941 larını bombardıman etmişlerdir. . . Arnavudluğa 'sevki için Şinkin Jimaııı muhribi terfik ettirmek ıçın şımdıkııı· yarışı devam a muvakkat anlaşmasının yakında im- Yunanlılar, şimdi üç koldan şu ıstı- tertıih edilmektedir. Bu yol Librattan den daha fazla torpidoya malik olma-
)fanisa, (Hususi muhabirimizden) zn edileceği bildirilmektedir. kametlerde ileri hareketine de\·aın et- geçtiğinden Yunan kuvvetleri ilerJ.;yip mız liizımdır .• 

Kahraman a•kerlerimize kışlık hediye ---x--- mekt.edirler: yola hakim olunca artık İtalyan takvi- Ta,,rmis gazetesi de, geçen senenin 
toplanmaHı devam etmekted-ir. Valim!z 1 •ı• h Bir kol llfoskopolis üzerinden Bcr~- ve kuvvetlfri ve harp malzerııesi sevki- tam bir blançosunu yaparak İngiltera-
Faik Türelin ve ::\fevki komutanı Ga- ngı iZ ava ta, ikinci kol yukarı Şkumbiden .l{ogıç yatı da akamete uğrıyacaktır. nin ıztıraplarıııı belirtmekte, fakat 
zal Tevfik Ögenin refikaları hima;;e- ve Mokra dağlarını aşarak Elbasa~a, Merkez cephesinde Timoriça daj:'ıı- tehliloenin, ruhları yükselttiğini kay-
sindeki )fanişa Bayanlar h~y'eti şim- kUVVetler'ı üçüncü kol da Poğradeç ve Lin üzerın· nın cenubunda yarma hareketi devam detmektedir. 
diye kadar merkez kazada on yedi bin den Elbasana doğru ilerlemektedirle.r. dmektedir. Tavmis başmuharriri, son altı aylık 
parça eşya toplamışlardır. Bunlar pey- -Baıtarafı ı nci Sahifede- Bu gece İtalyan kuvveti.eri cepheııın İtalyanlar iQin vaziyet gün geçtikçe vaziy~ti tedkik etmekte, şehirlere, \'a· 

2 ikinci kanun 1941 Perıembt 

. lngiliz devri
yeleri 

T rablusgarp toprakların· 
da faaliyetlerine de· 

vam ediyorlar 
Kahire, 1 (A.A.) - Bardiya mın~ 

kasında İngiliz ileri umumi karargi• 
nezdinde Röyter ajansı muhabiri b 
liri\'Or: 
. ı;ıgiliz devriye1eri, iki günden~ 
Trablusgarpte 110 kilometre içer' 
kadar uzanan bir sahada hareket h 
'indedirler. Diğer taraftan 24 kan~ 
0\·veldeıı beri Bardiyadan Tobruğa ( 
len yol üzerind2 sahil boyunca devrL 
hareketleri yapılmıştır. Bardiyan 
muhasarası devam etmektedir. J{ 
'ırtınası yeni başlamış olup sıcak 
:ırtmıştır. 

---x:---

Ankara - lzmir 
Yataklı vagon seferleri 

dörde çıkarıldı. 
Ankara, 1 (Hususi muhabirini 

den) - Devlet Demiryolları idal' 
Ankara • İzmir arasında haftada 
"Ün işliyen yataklı ve yemekli katar 
rın gördüğü alaka sebebiyle 3.1.19' 
tarihinden itibaren munzam bir ~~ 
ilavesiyle dörde çıkarılmasını karı' 
•aştırmıştır. Bu katar, Ankaradan ~ 
ma günleri, 1zmirden de cumart~ 
>ıünleri kal.kacaktır. 

---x---

Resmi tebli2"1efı 
--------------------~ Kııhire - İngiliz kuvvetleri umu 
carargahının tebliği: 

Büyük Britanya kuvvetleri, Bar• 
.-a havalisinde tekrar faaliyete g~çnı 
erdir. Sudan ile Kieııyada devriye 
opçu faaliyeti olmuştur. 

Kahire - İngiliz Hava kuvveti 
carargahının tebliği: 

Büyük Britanya bombardıman ıs: 
ı areleri, Bardiyada faaliyett.a buN· 
.nuşlar ve düşmanın nakliye l<olları 
1ücum etmişlerdir. Atılan bamb~I 
·ıe<leflene isabet etmiştir. 

Avcı tayyarelerimiz, bütün bu faB 
,·et esnasında hiç bir düşman tayyM' 
;ine rastlamamışlardır. 

İngiliz hava kuvvetleri, Taranto 1 

'<apuliye taarruz etmişler ve liman t 
· isatını bombardıman eyi.emişlerdi!'· 

Palermoda liman tesisatı, bir kifl'l) 
fabrikası bombalanmıştır. 

Bütün bu harekattan bir İngiliz ıı 
yaresi üssüne dönmemiştir. 

Şarki Afrikada ve Assaptaki a..•~· 
hedeflere taarruz edilmiştir. 

Atina - Yunan umumi karargil 
nın 31 Birinci kanun tarihli ve 66 11 

,naralı tebliği: 

Muvaffakıyetli mahalli muhareb< 
cereyan etti. Esirler aldık. 8 topla ~.,. 
liyetli miktarda harp malzemesi i8' 
nam ettik. Düşman z ırhlı arabaları~ 
akınları kesildi. Bu zırhlı arabalard 
birini iğtinam ettik. İki düşman tavı 
r0si düşürdük. 

Yunan umumi 
0

emniyet nezareti~ 
~~bliği: 

Memleket mülhakatında sükunet ,. 
dır. 

Yuııanistandaki • ingiliz hava k 
·ıetleri karargahı tarafından bu'1 
iğle üzeri neşredilen tebliğ: 
Bombardıman tayyarelerimiz, d 

23 üncü defa olarak Arnavudlukta J. 
'onya limanını bombardıman etmişl 
lir. Hava şartlarının gayet f.ena olo1 

una rağmen pilotların raporlarına / 
"e atılan bombalar, hedeflerine dU 
-nüş, ehemmiyetli zararlar ika etrrı 
·ir. Hava filolarımıza taarruz eden 
lüşman avcı tayyaresi havada part' 
'anmış, duman saçarak düşmüştiJr. 

Dünkü tebliğde düştüğü bildiri! 
bir deniz tayyaresinden başka S. 81 
•1inde bir bombardıman tayyaresiı1 

laha düşürüldüğü anlaşılmıştır. 
Tanarelerimizden birisi kayip 

Diğe~l~ri salimen iisler!ne dönmüşl1 

·lir. 
Londra, 1 (A.A.) - Hava ve Da~ 

Emniyet nıezal'etlerinin tebliği: 

derpcy Kızılay kurumuna teslim edil- Lin kısmında Yunan tazyikini kırnınk tehlikeli bir şekil almaktadır. Evvelki purlara hücumun devam ettiğini! düş · 
mektedir. Avcı tayyarelerinin refakatinde bu • için mukabil bir hücum yapmışlarsa gün alınan bini mütecaviz İtalyan esi- manın işgali altındaki yerlerde lıman- A N A O Q L lJ 

Kaza ve köyler de ilave edilecek lunan düşman bombardıman tayya. tla püskürtülmüşlerdir. İki taraf d~ ri ile mühim miktarda top ve harp mal- !arla tayyare meydanlarınd~n sey_~ü~-
olursa :.\fanisa vilayetinin bu hami,ı·et releri, dün Malta üzerine bir akın ağır zayiat vıırmiştir. Yunanlılar, dag zemesinin burada alınmış olması kuv- ceyşi mühim istifadeler temın ettıgını, - ••••••••••••rll 

Dün gece, İngiltere üzerinde dtişf1' 
~ın hiç bir hava faali.yeti olmamıştıl 

mü<abakasına elli bini mütecaviz par- yapmışlardır. Hasar olmadığı gibi kıtalariyle takviye edilmiş olarak 1t~l- Yetle muhtemeld;r. halta bu sebeble Afrikaya bile malik 
ça eşya ile i~tirak ettiği anlaşılmak- insanca zayiat yoktur. İki çocuk, ya- yan kuvvetlerine saldırmışlardır .. L~n Berat istikametinde Momanşta Yu- olmağa çalıştıklarını, 941 senesi için 
tadır. ralanmıştır. hattı önündeki İtalyan kuvvetlerınııı nanlıların eline geçmiştir. Böylece Yu- Amerika ile elele V<!1'2rek muharip --------------• •·-----------··--•ı 4 fırka olduğu tahmin edilmektedir. nan kuvvetleri Berata biraz daha .vak· kuvvetlere en iyi silahlar vermek ve D o k t o r İngiliz ve Yunan hava akınları ;;aye- laşmışlnrdır. onları mahirane kullanmaları için de Doktor Operatör 

sinde buradaki İtalyan kuvvctled, çok Kilisora ve Tepedelen mevkiind.! talimlerine ıehenımiyet vermek lazım 
Behçef Uz sarsılmış ve hırpalanmıştır. mevzii bazı taarruz ve mukabil taar- geldiğini, zırai ve sınai istihsalatın 

Elbasan semtindeki Arnavudlardnn ruzlar olmuştur. Himaranın şimnliwl~ amme menfaatine uygun şekilde artı-
IZMIR ASKERi HASTAHANESi l bir çoğu, silahlariyle İtalya:ı kuvvetle- stratejik bazı mevkiler Yunan kuV\'et- rılması ve tanzimi lazım geldiğini yaz. 

Çoruk hastalık arı rini arkadan vurmaktaılırlar. Dün l·~ri tarafından ele geçirilmiştir. maktadır. 
KULAK, BURUN ve BOCAZ mütehassısı Skumbi üzerinde cer,,yan eden ~iddetli İngiliz donanmasının, Adriyatik ıle- Makale şöyle devam ediyor: 

HASTALIKLARI MÜTEHASSIS! bir hava muharebesinde İngiiiz tııyya- nizine girerek Yugoslavva . Arnavud- c Vatandaşları, hava akınlarına kar. 
İkinci Beyler aokaiı No. (80) • Hastalarını 11,30 dan bire kadaı releri iki İtalyan tayyaresi düşürmüş- luk hududu açıklarında· kıtaat ağır 1 şı korumak lfızımdır. Evl<ri yıkılanla-

lerdir. top ve mühimmat nakleden 4 İtalyan ra d.rhal yardım etmeliyiz. En b\iyü.-Haatalarını her ırün öaleden aonra B 1 k • d Ah k matbaası - k • .. k d 
• ey er so agın a en gemisini batırmasının Arnavudlukta j:'ılimüzden en üçügümuzc a ar vıııı-

~;:;;k;a;b;u;l;v;e=te;d;a;v;i;e;d;e;r;·==:;;:~;y;a;n;ın;d;a;;k;a;b;u;l;e;d;e;r;. :;:;~:·:;=i Olivier ve şürekası muharebe eden v.cya Arnavudluğa nal{. fenıizi başarmağa çalışmalı~ız. . 
- le<lilecek kuvvetler arasındH cok m'i.I Bardiya, düşmek üzeredır, teslım 

LiMiTED him tesirler yapması çok nıııht ·~:"'· uayrağını bu_!!ünlerde çekecektir. 
Vapur acentası dir. . Buradaki İtalyanları.n vaziyeti ç~k 

UÇAN KALELER: ehemmiyetli bir şekil almı~tır. 20 bu~ 
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Piyaaaımm ihtiyacına cllre va 
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Ddvli Mcı-1 gazetıesiniıı Vruıingtoıı kişilik garnizon, müLemadı top ateşı 
dan Öğrendi~ine göre mart sontında altında ıpü.tevekki~ane beklemektedi[. Sabah 
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------------------------· 
uçan kale verilecektir. Amerika ordu- harp vermek için hazırlanıyor, bekiı- 1 lJgle :12, 17 
sunda bulunan ~çan .kalelerden ?ir yor. Ha~ırlanmak .. fırsat~- bulı;ı.uştur. 

1 
lkiadi : 14 37 

miktarının da ve~ılmesı muht.emcldır. Bu harbın netıcesını de goreceııız. lmıak : 5.);t 


