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Kütahya, 3 (A.A.) - Tavşanlı - Değirmisaz ma
den mıntnkasında tetkikata giden lktısad Vekili B. 
Hüsnü Çakır, dün sabah Kütahya dan geçmiştir 

l_As_k_eri_ı_ota_ıea_I 
lngiltereyi istila 
etmek muhaldir 

.. 
'JAskeri Vaziyet 1 Romanya da 

Italyanlar bir kaç günde Vaziyet çok ka
teslim olacaklardır. 

RADYO GAZETESİNDEN: 
Gelen haberlere göre, İngiliz ku:v

rışıktır. 
lrlan :lanın i.şgaii de fay~a 

veremez. 
vetleri Bardiya müdafaasını yarmış- Komünistleri~ Dem. r mu
lnrdır. Ve buradaki tahkimatın çok 
kuvvetli olduğu anlaşılmıştır. Evvel- haf,zlar Çlrpışm lkta- '"' 
cc İngilizlerin Bardiyayı düşürmek dırlar. 

Teyakkuz, her teşebbüsü kullandıklarını ve fazla zayiat ver-
için bol topçu kuvveti ve mühimmat 

h l memek için de esaslı hazırlıklar gör- Al D • h mu a yapacaktır. düklerini söylemiştik. ·$imdiye ka - manga emır mu a- . 
·Lond~a, 3 (A.A) - DeyJi Herald dar taarruzun gecikm~si bu~~an il~- fız/arı teşvik ediyor. guzetesınde binbaşı Şefald, Alman- ri gelmiştir. l\f aamafıh boyle bır 

lnı·ı l ~Jt · mu·· dafaa hattına karşı 15 günde böy _ n ng, cre:n istilası mevzuunu 

nıuhLeld' b:ı.kımdan tetkik ederek le bir taarruz hazırlığı yapabilmek 
buna imkan olmıyacağı neticesine İngilizlerin Vellin1rton fpj bir tayyareai cidden takdir.e Hiyiktir. Müdafaa 
varmaktadır. Muharrir, Hitler, mu- hatlaımdaki yarmanın ehemmiyeti-
vaffak olacağına kanaat getirmiş ol- Hı·tıer Bardı·yada ne göre artık İngiliz taarr~zu durmı-saydı, şimdiye kadar tekraı taarru- yacaktır. Mevzilerin derınleme ya-
za teşebbüs ederdi. Dedikten sonra, ---- ziyetlerj az olduğundan Bardıya Londra, 3 (A.A.) _ Röytcr ajansı şimdi veya gelecek ay Hitlerin veni- müdafilerinin iki üç güne kadar tes- Bükr.eşteıı bildiriyor: 
den istila teşebbUsünde bulun;mı - Acaba nereye ilk müdafaa !im olmaları beklenebilir. Son mev- Romaııyada dahili vaziyet karışık-

BU ŞARTLARLA . ALMANYA 
ROMANYAYI PEŞiNDEN SO· 

RÜKLIYEMIYECEKTIR. 

.racağını yazmakta ve Şll nıütalenyı suk haberlere göre harekatın Mı - tır. Romanyuda yeniden Alman kıtu-

.vilriitmf!ktedir: Jd k? h tt Jd ı;ır topraklarında geçti~i zam~nl~r- !arı beklenmektedir. Sol cenah unsur-
« Eger Almanlar, İngiltere üzeri- S8 ıraC8 8 ı yarı ı da redi İtalyan fırkası ımha edılmış, larivle demir muhafızlar arasında sık 

ne daha büyük bir hava kuvveti gön- ikisi de ağır zayiata uğratılmış ve sık ·göriilen ihtilaflar b•ınun amilidir. 
derirlerse, tayyare artık lngi!i?.lerde yüzde ellisi esir edilmiştir. Şimdi de Diğer balkan memleketleriyle Alman-
daha çoktur. Paraşütle muhtelif yer- Bu hücumlara karşı iki Afrikada tayyare faali. !iç fırkanın esir edilmesi beklendi- yadan"• hatta Bükreşten gelen haber-
lere asker indirecek olurlarsa bun- ğine göre ltalyanların ıimdiye ka- ler, bu şehri muhafaza için gelen Al- Romanya kralı Mihail ve babau eolü 
Jar derhal imha edilebilecektir. Çı - silah var: yeti de arttı -dar on fırka harp dışı edilmiş de - nıı kuvvetlerinin üç fırkava baliğ ol- kral Karo! kabilecek kuvvetler, maksadı tnhak- kt' Müt b k· 1t 1 kuvvetle m .; 
kuk ettirmek i"in iler

1
• harekete gayrı· ' - me ır. e a 1 a yan - d klannı göstermekt€dir. Ayrıca b~- kü demi~ muhafızlarla komünistlerin 

.,. Abl k dı b rinin esaslı bir harp yapmaları müm- ~k mı"ktarda harp levazımı da mü- emellerı"nı"n 1tatışmoaının net"ıcesı"d·ır. nıilsaid bir memlekette harbe mecbur u a ve bombardıman Derne e ombal nd k ~ d v 'ld" v 'kine· b' İngiliz \'U y Q'7 k l 
a ı un egı ır. e ı 1 ır hurili vagonlarda bulunmaktadır. Bun- Hat•- bu '-·üzden bazı hadiseler de ol-a acaklardır. lrlandayı işgalden de . taarruzu bunları da dağıtabilir. Tob- ·ı ·~ • 

bir menfaat tasavvur edilemez. BCY,}•- ~ndra, 3 (A.A.) - Taymıs g!lze- Kahire, 3 (A.A) - İngiliz ordu- ruktn toplandığı .söylenen kuvvet de )arın, Romanyadan Almanyaya verı en muştur. Bu hadiseler bjr kaç hafta ev-
le bir hareket, yanlış bir istikamete tesı, Ahnanya_~ın .muhtemel maksadı- laro umum; karara&hının tebl'fo fazla bir ku\'vet değil, Uç dört fır ı>elrol karşılığı olduğu söyleniyor. Ber- vel Basarabya hudud boyunda bazı ~?l~n bir adımdan başka bir şey de- na ta?sıs. ettıgı ~ır. yazı.?a dıy~r. kı_: Libyada bu aabah §af akla bera- kadan ibarettir. Buna karşı İngiliz lınde söylendiğin: gör~ Al~anlar, Ro- çarpışmalar şeklinde tezahür etmiştir. gı ldır. Irlandanın ı"stı"la~sını, tno-ı"ltere_ . c_Hıtlerın .. ta hmınıne gor .. e .l.ngıl_ız k,ıl manyada ı"ktısadı vazp1etın baltalan- h f 

18 

R . 

1 0 
~ b ber Avuaturalya kuvvetlerı·, t•nk kuvvetlerinin daha üstün oldug~ u ü- . ~ . 40 demir mu a ız ve us ö m 1- , nin istilası ı'"in b"ır kademe t·,.JaAkkı" e• mın tahrıbınden daha buyuk hır şey ... gel olmak ıçın tedbırler al-

.,. "' ı.- 1 Lo d 1 h • mı"d edı'lmektedir. Gcrçı· Tunu!' hu- mwnna en ... •w tür. Romanyadaki Sovyet elçisi Lov-mek yanlış bir düşüncedir. teyakku-
0 

amaz. n raya yapı an üc~mlar, farın da yardımı ile Bardiya müda ., mışlardır. Komuınstlerle dıger unsur-
zu lıırakmadı<ı.ımız takdirde istila , b~ m. ak. sa. dla. d.ır. Fa.ka.t bu, İngıltcre- f h ı b' k - dudundaki İtalyan kuvvetlerinin ge- lara karQı alınan bu tedbirler, bugün- _ DevamJ 4 &neti aahife4e -ıs n t J b t aa at arını ır no tadan yarmıı- tı'rı'lme."ı· ı·htı'malı" so··,_·Jenebı"lı'rse de ll' muhal bir hayalden ibaret kalacak- ın JS ı ası ıçın yenı ır aarruz yapı-

1 
d H ., .; 

tır • lacağını tazammun etmez. Denizaltı ar ır. arekat devam etınektedir. buradaki Fransızların vaziyeti İta!- • d 
. "' ta,_vyare hücumları, taarruzdan ev- Dôğer cephelerde bir feY yoktur. yanlar için daima şüphe); bir mese- Bulganstan a 

ltalyada bir sui- -::Lo:---n-:dD_r:-~-a3-:-m_ı_(_:-~-· ;c:ü:~--aa_h:i_f_e:d:e::--_-_-_-_______ :;D:e;v:a.::.m=ı-=do.::.: .. r:...:d:.::ün=~=ü-naah=d=ra~e:e (~ ADevam> :kilncü aakhifede -

k d ? A.) - Müstakil Almanlar A.) - Müstakil merı a on-as mı Fransız ajansı bil- Fransız ajansı 
diriyor: Dublin üzerine ya esı• toplandı 

Komünizm ve son si
yasi vaziyetler 

Fransada 
Yeni komite ve babn· 

lan harp gemisi 
Hudut garnizonunda 

yangın çıktı 
Serbest Irlan- lrlanda topraklarına pılan hllcum hak- gr • BaŞ'1ekil Viganaga ita/gaga giden Alman 

da hükumet rei- kında şu tafsili- b • • "tt ·7 t l • • •d• 
si Devalera, bir bombalar attılar tı vermektedir: Ruzveltin planı mutlaka aca a nıçın gı ı aggare erının çeşı ı 
Alman bombası h t Bulgaristanda ko-1 • .. 1 Fransanın b~ parçalarının ken- Dün saba a ı- kazanacaktır. m R d t Baz t •ıt d A lan bombalarla 

1 
ünist hareket- a yo aaze esıne gore günkü vaziyetin _ 

1 IYı at uapıldı .ı·ı~mi~~~il":ı":ı'.: sablget fazladır 1 Al- Dublinde bir çok ~~~tedi:.u~:·~~e~ani olmak için me- ehemmi;-.ti malıimd~~- v:i~~~?:~~ 
Roma, 3 (A.A.) _ Persembe .. il !in nezdinde şid- ı t binalar hasara Çünkü Amerika, sefa· buslar, memleketi dolaşacaklar, nutuk- met tebeddülüne dair gelen haberlere ~psumya hudud garnizon~nda b~~~k detli bir prnte·- manga protes 0 \uğramıştır. B:rz meti f n:gifterenin za .&e- lar irad edeceklerdir. Ortada iki cere- göre, Flanden, arniral Darlan ve gene-bır Yan?ın çıkmış, bazı askerler, zor- !Qda bulunacağı kaç kişinin onka I' yan \'ardır. ral Hutzingerden mürekkep bir üçler 

lukla. bınadan _çıkarak kurtulmuştur. sanılmaktadır. ı . edllecektır altında kaldığı rinde buluyor. 1 - Sovyetlere daha fazla yak'aş- Rornitesi teşkil edilmiştir. Bu nazır-~arnız.on, Lublı~anaya gıden Yol üze- şıkların tamamen _ tahmin ediliyor.. 
3 

(A A ) İ "it ma. k lar, mareşal Petenin riyasetinde bütün rındedır. SabutaJ olması kuvvetle tah söndürül . d.. . .. . d Vaşington, · · - ngı ereye 2 - Mihvercilerle işbirliği yapma .. nazırların vazifelerini göreceklerdir .. 
min edilebilir. 4 kişi tevkif edilmi • "dd t . ~~sı uşü.nulmektedır. Çok Şehrin meşhur Donover c~ddesin e yardım için bir karar vermek üzere Fakat Bulgar hilkümeti her iki ce- Maamafih, Ayrıca başka değişmelc-
t:ir. ş- şı e lı mudafaa tedbirlerinin de alın- bir çok ev yıkılmış, Datferın cadde- kongre bugün toplanacaktır (Yani. reyan arasında daha ihtiyatlı bir po- re de fotizar edilmektedir. ması beklenmektedir. sindeki binaların camları kırılmıştır. dün toplanmıştır). Fakat asıl pazar- Jitaka takip etmekte ve Bulgaristanda Son dakikada gelen bir habere 11'6-
Y M h • • Deyli Meyi gazete.cı· · • n bl" - Yedi kişi hastaheneye kaldırılmıştır .. tesi günkü toplantıda Ruzvelt, bir ik- ekseriyet bunu tasvip eylemekt€dir. re, iki Fransız harp gemisi Fransanın 

an.n, e metçığe he-!' habirinin bildirdiğine1~'.rre ~ l ın dm;;· lrlnndalılar, Şarki Irlandada yedi eya- raz \'e istikraz plinını izah edecektir. Bulgar başvekilinin, Viyanaya yaptı- Afrikadaki Dakar milstenılekesine ıri-
diye t l •• •• d •• Alman ha\'a kuvı'61ılerini~ :-an ~ ~ lele yangın bombaları atıldığı ve Dub- Reisicumhurun bu plinında mevaddı ğı seyahat ise, birincisi hakikaten le- derken bir t~h~elbahir tarafından b~ 

op ama gunu ur . rına kar~ı gittik a ucum.':'· !ine 15 kilometre uzakta deni~e .taı:y_a: iptidai;-e0 verilmesi meselesi de dahil- davi, ikincisi ise sisasi olmak üıere iki tırılmıştır. Hadıse hakkında henüz hıç 
Ankara, 8 (A.A) - Kızılay kuru- nazilerin büyUk r :ı~ıı nefret dun relerle manyetik mayınler dokilldugu dir. sebebe atfedilmektedir. Çünkü Ber- tafsili! yoJ<!ur. 

munun Mehmetçiğe hediye toplama beş kontluk ü~ · uv~e erle gelerek hakkındaki tebliğ üzerine bu hareket- Reisin, kongrede kuvvetli bir ekse- !inden resmi ve salahiyetli Alman me- (Anadolu - Bu hadisenin yeni de-ııünU olarak ayın 6 inci günU parti masından sonrarı~e 11.mbalar Yağdır- !eri nefretle karşılamışlardır. riyet ve bir blok teşkil edeceği tahmin murlarının Vjyanaya gitmiş olması ğil, eski olması muhtemeldir.) ı:~~itı m~nsupları, semt sem; dola- g yz alını almıştır. -Devamı 4 neti '"hilede - ediliyor. ÇUnkU Amerikaltlann bir çcı- muhtemel bulunduğu gibi Almanyanın ITALYADAN GiDEN ş ~Ynıyat makbuzu mukabilin- Al ğu, Amerikanın sağlam şekilde emni- Sofya elçisi de Viyanaya gitmiştir. H:ı- ALMA".f .TAYYARELERi . 
de hedıyelilc olarak h 1 manya ·Bremen yetinin garantisini başta olarak bir kiki vaziyet ŞU bir kaç gü.n içinde anla. Söylendığıne göre ltalyaya ırıden yı alacaklardır. azır anan eşya. lngiliz zaferinde görmektedirler. şılabilecektir. - Devamı 4 üncii aahifede -r--------

lngilterede 
Gizli bir tay
yare sistemi 

"' R 1 • , uzve tın sesini Baştan başa 
bombalandı 

---·~-------------------------,-- -iŞARETLER: 

merikanın lngiltereye 
erdiği yeni tayyareler. 
Londra, 3 (A.A) - lngiliz hava 

Dezaretinin eaki imalat müdürlü -
iilnde DıUYaffakıyetle vazife ıör -
müı "1e kendiaine timdi «Şövalye. 
rütbeai verilmı=ı olan Erneat Lebon, 
lnıilterenin sizli tayyarelerinin pek 
çok mühinı itler yapacağmdan e· 
min olduiunu ve bunlann faaliyeti
nin beklenmeai reabettitini aöylüye. 
rek demittir ki: 

_ Almanların ortaya ne çıkara
caklarını kimıe bilmiyor. Fakat bi
zim yeni model tayya~elerimiz çı _ 
kınca çok mühim nehceler görüle-

cektir. • 
Konaelide (8) tipinde 26 tayya-

reden bir kısmının çok yakında 
tearm edileceiini bekliyoruz .. Ev
\relce Amerikan ordusunda ıken 
lrıriltereye verilmesi kararlaıtırı
lan 24 tayyare de saatte 550 kilo • 

etre aüa-at yapan ve 400 kilometre
lilr; aahada laaliyet ıöeteren tayya
r.ıerden her biri .f ton bomba ta -
~aktadır. -

duymuştur. 
. 

Izmirsporu 
Hitler, milletine yeni Yirmi binden fazla Partimizin yeni vilayet idare 

·dl j hey'etinde İf taluimi yapılırken, vaı er yapmıştır. bomba atıldı apor itlerine Re,ad Leblebicioflu 

Fı ayrıldı. Difer vazife taka:mleri ıi· 
k akat ~vrupagı kor- Müthiş yangınlar çıktı, bi bu da çok yerinde oldu. 

llnç va f k Re,ad Leblebicioilu, senelerce zıge e oymuştur zarar büyüktür .. ıerek kulüp, ıerekae mmtaka ida-

ŞIM 1 1 . ' reciliiinde cidden çok aamimi, çok , o SE NELER GOROYOR? EMDENE DE TAARRUZ EDiLDi dürüat ,ekilde çalıımı§ bir arkadaf-
Nevyork 3 (AA tar. O da bilir kf, lzmirde apor, 

fından ital;·.:ın k; .) -.~uzv~lt tara- Londra, 3 (A.A.) - İngiliz hava hem de muhtelif ,ubelerine §Amil 
snjın hususi bir al~~a gonderılen me- kuvvetleri evvelki akşam Bremen üz.c- olmak üzere, büyük bir aukut dev
ti olmadığına da1!1ah~~kıe: ve ehemmi.re- rine 2000Ô yangın bombası ile bir çok 
tonda. yapılan ~r u u!llctçe _Yaşing- yüksek infilak kudretli bomba yağdır· reai geçirmektedir. Bu i§le uğra • 
ver devletlerinin Yanat, ıtalya ıle mih- mışlardır. Brcmene y.aJ>ılan bu büyük tan bütün eakiler, maziyi hatırla -
sadiyle bir Şey arasını asma~ . mak- hiicumun esas hedeflerini her türlü makla avunup atimedeyiz. Kaç ku
mcktedir. Yapılmadıgı gost{?ril-' harp gemisi ve bilhassa denizaltıların lüp vardı, ne oyuncular, ne eleman-

Nevyork Taymis gazet . inşa edilmekte olduğu deniz tezgahla- lar yeti§tı!rilmitti? .. 
reisinin ecnebi devletler r -c~~· c.u_mhur- rı, tasfiyehaneler, demiryolu münaka-

1 graf teatisi teamül haline egı::;~erıyl? tel. !atı, limanlar ve civarındaki depolar, Şimdi kaç kulüp var ve on ann 
makin beraber İtalya kraJıe. 1meAmış 0!- fabrikalar ve diğer muhtelif endüstri da vaziyeti nedir; bu ciheti kıaaca 
k · · · 

1 
e merı- mı t k· 1· •- k'l t "cıt· B k k ü t ·d l ak tetkik a cumhurrcısının seneler le b . . n a .l .ırı ~~ ı e mı.~ ır. ,as ın, ve er ama m a enı o ar 

başı milnasebetiylc birbir~n: ~11 ~ ıl- karunlık çöktükten itibaren bir saat edelim, vaziyeti anlarız. Kemmi,.et 
göndermeleri adet hükmüne . d~~n~ sonra Laşlamış ve daha gece yarısın- kadar keyfı'yet de fena .. 

gır ıgmı d · 1 10 000 • · · f·l~k yazmaktadır. Ruzv.elt, İtalyan k ı an eHe • ) angın \e ın 1 a 1 Bize öyle geL=yor ki, fzmirde 
«Önümüzdeki sene içinde it.al ·a ra.ı~ln bomba!'!ı atılmıŞtır. _Alma_n hav~ dafi 
Jetinin adil bir sulh ün netic~e;~n~~~ bataryaların!" baraj a~ş~ çok şıddet}i 1 aporu yükaeltmek için eaaalı bir 
milstefid olacağını ümid ettiğini> bil- olmuştur. Bır çok. denız ın~aat tezu~ka= alaka, bir te§vik lazımdır. Beden 
dirmiştir hına, doklara v.e bınalara bır çok y terbiyeai tetekkülümüzün meaaiai 

· . . . se~ infilak kudretinde bombalar isa- b b .. ·· f·ı · G.~~eteler,. Hıtlerın mesaJın~~ hah- bet etmiştir. Bu akın; Almanların src-ı de olmaaa, i§ler üa utun na ı e aı-
settıg! .zaf erı, 194~ w ~~ _vadettıgi gibi ~n pazar Londra üzerine yaptıkları decektir. lzmire eaki mevkİı!ni ver· 
1941 ıçın de vad~ttıgını ışaret eylemek fNnsiz taarruzdan )>iri İngiliz hava mek lisımclır. 

- Devanu 4 üncti aahifecle - - Devamı 4 üncü ahifetle - ** 

Yunanlllar 

Yeniden bazı 
köyler aldılar. 
Hava çok fı.rtınalıdır. 

ıtaıuan tauuaraıarinin 
slılllere ıerdikleri 

telefat 
Atina 3 (A.A) - Hava şeraitinin 

son 24 s~at zarfında cephenin büyük 
bir kısmında harekata mani ?1.ması
na rağmen Yunan kıtaları, Kılısura-
nın şimalinde -Oüşmanın kuvv~m 
mukavıemetine rağmen ilerlem:şlcr 

ve bir çok köy işgal etmişlerdir. Fır
tınalar şimdi her iki tarafın har-e~a-

1 

tını fevkalade gilçleştirmektedır: 
Hava şeraiti, düşmanın hava faah: ltalyan eairlerine aıgara veren bir 
yetini durdurmuştur. Yunan resmı Yunan aakeri 

~özcüsü, Kilisura civarında 2 ~op ve 12 si .kadın, 20 si çocuk ve 5 i kun-
bir miktar İtalyan malz~rnesı . d~ha 
ele geçirmiş olduğunu soylemıştır. dak çocuğu olmak üzerıe 80 ölil, 28 i 

Atina, s (A.A) - Yunan emniye- ~adın, 15 i ~ocuk, 14 ü kundak çocu. 
ti umumiye nezaretınin tebliği: gu. olmak uzere 296 yaralı vardır. 

Harbin ikinci ayı .esnasında, yani ! Şehir ve .köylerde 60 ev ve bir kilise 
29 ikinciteşrin ile 29 birincikanun - yıkılmıştır. Y!kılma tehlikesine ma
ara.sında ltaly11n hava akınlarının ruz b'ulundugU'ndan tahliye edil-fn 
halk arasında yaptığı zayiat ve ika 1 evlerin miktarı da 100 Q aeçmekte -
ettiği hasar oöyledir: 1 dir. - J 



SAHiFE ( Z) (ANADGLU) 4 ik inci kanun 1941 Cumartesi 

A RADA SIRADA Lisans muameleleri ManiSada tohumluk .....,..._ ___ -....................... - -.. ,...,.._. .. . ·-······················- 1 S P O R 1 
~~Hk~a • 

gider mi? hakkında bir emır tevzii işleri Hakem işleri 

Roma ı·adyosu, her gece dünyanın imtihanlar yapıldı, 
bilmediği ve a.}:lardan beri işitmediği Bazı gu··mru··klerı·n yanlı~ hareket Seylap mıntakasındakı· pamuk karar verildi 
hatx>rler v'."rmege başlamıştır. y Ilölge hakem kornite:;i bu hafta i-

Bizim patron, bir yığın vatandaş gi- tt•kı • •• ••ıd•• v •• d h ı•• k · •• d•• çinde iki defa toplanmış ve bu top-
b~ Ro!11~ ~adyosunu hazzetmediği için, e 1 en eoru ugun en mua- ma su u ço zarar gor u. lantıya bütün hakemler Ve hakem 
hıç bırımır. bu radyonun programını namzedleri iştirak etmişlerdir. 
takip etmiyı;ruz. Dün, sadece biraz mele ı• ah ed•ı•yo Manisadan aldığımız malı1mata gö.' yapılmıştı.r .. Diğer kazalara a.it tevziat tik loJ)lantıya memleketimizin ef;-
espiri mevzuu bulabilmek için Romavı Z 1 1 r • re bu yıl ziraat vekfılcti, Manisa vila-

1 
b h ft d k .J u a Aa ıçın e sona .erece tır. ' ki tanınmış sporcularından ve halen 

muntuzaman d.inliven l)ir a.~k~_da~ an- İhracı lisansa tabi tutulan maddebr Bunlara işaret verilmekle beraber res- ~·etindeki muhtaç ciftçilere verilmek Seylap saha~ın~akı bulunan pamuk! ithalat gümrüğü müdürü bulunan 
latırke~l, b~n bıb ~ayret:?duştunı. için salahiyetli makamlar tarafından mi mühürle mühürlenmeleri de bildi- ti_zere 2~1 ~ ton tohumluk buğday tah- tarlalarında şımdıye ~adar k:~Jdırı!u- Beşiktaş kulübiinden Bay Rü~tü Er-

K~d, I~ıcaza gıder mı· verilmekte olan lisansların muamelR- rilmiştir. sıs etmıştır. mıyan pamuk mahsulunden .Y~zcle 30 kuş ile Galataı;;arayın emekdarların-
Dı~\.e b.ır sual knr.,;1 ·ında kalırsanız. tında, bazı gümrük idarelerince tali- Başka bir gümrük va-::ıtasiyle yapı- Bunun 200 tonu Eşmeye, 100 t~mu u., toplana~ıyacak hale gelmıştır. Zey- <lan ve şehrimiz hukuk işleri müdürü 

·lb~tfa kı: matname hükümlerin<> riav0 t ed;lme- ı k" t da mt""ıhı" b" z te· Rulava 50 tonu Alasehire 250 tonu tın nınhsulu, her tarafta toplanmakta- Suphi Batur istirak etmi-:lerdir. 
H 

, - . " • · an sev ıya m ır mev u ~- · ' ' .. 1 ı . z.., ·f h d ·· · • "' 
- ayır· . . . . eliği görülmüştür. Gümrük ve inhisar- kil €tmektedir. Bir gümrükten vırpıl:m Salihliye, 300 tonu Turgudluya, 150 c 11 

·, ~.} ~n a arı ~ona ermek uzredır. P.u toplantida şehrimiz!n hakemlik 
C'e~abını vermmu~.: Zıra kedı, e:ı lar vekaletinden şehrimiz gümrükleri ><evkivatı müteakıp, malların drğer bir tonu Akhisara, 100 tonu Kırkağaça, J ıımu~ kon(!resı, murahhaslan: işleri görüşülmüş ve çok faideli ka-

<'ok bır mnhallt>den dıger mahalleye gı- başmüdürlüğüne gelen bir emirde Ji- .. • .. kt t •t 1 k beki d·-· h"l lSn t S 100 D . . Ankaıada toplanan pamuk kongre- rnr alınmıştır. 
el bilir. Halbuki Roma radyosu. kedi- sanslar u··zerı'ne 'l·aı>ılacak mtıan1oıe,·e gl und1ru4~ e .. ral~~skı mou .. adrda t· . ek ıgıta·ı~ı.-- k ·. 1 onu on.~atyba.k.· . ltol\ıfnı .. emırcı sine :\Ianisa murahhası olarak vila.vet n 1 k 1 k" . d k . H" "tt" - . . h k .. ı .J -· er e ıı gun u e ın ın ıza aza arına, mu e a ·ısı c e ~, anı::;a mer- . . t ··a·· .. B Al" Akk ·ı ·r . naş ıyaca o an i ıncı evre li 
11111 ıcaza gı ıgını er n şanı ~ov.er dair şu izahat verilmiştir . . A d .. .. 1 • 1 . "ft .1 . h . .1 . t• zıı aa mu uru · ı an ı e çı tçı maçlarını hakemlerimiz ekip halin-
lururmuş. .. . . . . . hı olarak alaka ar gumrukten se\'K~- <ezı çı çı erıne ta sıs edı mış ır. mümessili sıfatiyle vük::ıek ziraat mek- de idare edecekler ve yan hakemler 

Mes.ela: Libya cephesinde ltalvan l )1uc1c!.etı ~~?de kt~lalnılmıyan lı~am>- Y?t. tari?iniı.1 .mi, yoksa ihra:at tarı- Şi~~cliye kada~· Turgudlu, Eş?1c, Ku- tebi mezunlarından: pamuk mü~tah~ili <le hakemlik ehliyoetnamesi alanlar-
a~kerleri, İn iliz ordusunu hezi~r.te a~ın gumru er.?e ~ un~n B nusha- h~~1~11 mı de ıtıhare alıı.~ması .. l~~ım g=l- la, Go~.des, ft:khı~ar ve Alaşeh1r ka~a- . B. Fevzi Lütfi Karaosman seçilmiş \'C dan S~"ilecektir. 

_ t 
1 

g . t . 
1 

d t im ı. çok defa mudcletrn hıtamınclan u- dıgı hususunda tereddude duşulmektc- !arı mustnhsıllerme tamamen tevzıat Ankmwa gitmişlenlir " 
u?ra mış ar, perışan e mış er n, n- zun zaman sonra ticaret vekaletine ia- dir - , , . Geçen sene kursa ' devam eden 
gıltere bunu saklı'l·ormuş. d a·ı kt a· B k b"I l" B ·· . .. .. . . 1 namzedlerin ı"mtı"hanlaı·ı vapılacak 

İtalyan tahtelbahırlerı. her nasılsa haları 18 saat zarfında tıcaret vekn- . ·ı . .. ··no tr· •t t• •l "V g ence 1 ır Ve muvakkat lisans alacak 
.J • • • e e ı mc e ır. u a ı !sans mı~- Bu hususta gumruk beyannamesınu1 Ev J ı• b• * , .J 

korkmadan Ye İtalyan gölü olan !:)tine gönderilmelidir. Lisan::ıın tan- \kerdı.lmd;_s_ı ~ı~..e~hı ~mebcındsı •tst~hre ı) e sl7le: 1 K H b J olan riamzedl~r 2 inci takım maçla-

Akd 
. 1 b 1 t ·1· • "h" .. e ı ıgı wırı ' e ı ı az ec ı b 1 h 1 "' ısa a er er ·a d ki . 'b" "'JllZe açı mış U unan ngı !Z zım tarı ınden 45 gun muteber olaca- . . . .. a o ıg . rını ı al'e e ece erı gı ı ayrıca yan 

donanmasının en lıi.iJ ük kruvazör- ~ h kk d k" -dd t' b .. ..k cektır. Şayed ıhracat, lısansta gost:e- azır 1 - 1- --.,... hakemlik yapacaklardır. Lisanslı o -
}erini bir hamlede batırmışlar ,Or- r a ·ı~ a hl mu! ~ ı? a~ı grmrU - ri}en limandan doğrudan doğruya ya- 1 )an hakemlerimize sıra ile vazife ve-
talığı temizi om işler de' İngiltere: bu 

1
:)
5
rce __Yal~kış :Sdadpt~n bıgı 

1
an aşı ml~ştır. pılacaksa, bey.an namenin tescil vesair * lstanbulda .et fiatleri tetkik e- rilecek ve ikinci sınıf hakemler orta 

. . . . gun u mu e ın aş angıcı, ısan- f 1. 1 . 1. ""dd t· · b"t" A b" · · ·· ·· a·1 k h k ı ~ znferlerı diınya) a <luyurmrıl< ı~temı.- ,;ın gümrüklere vürudu veya föracal o_rmn ıte erı. ısans mu e ının ı. ı- yın on ırınct gunu ı me tcdir. Ticaret müdüriyeti, a em igi yapbkları zaman yan ha-
vormuş !. beyannamesinin tarihi olmayıp lisan- mın<U:ı: evvel başlanmış olmak şartıy- k b ki · . toptancı kasaplara et fiatini düşüre- kemleı i l inci sınıf hakemlerden se-

Kô.mi ORAi. .ın tanzim tarihidir. Bu hususta li- 1-e nakıl vasıta~ın!n bulunmaması_n?an a şamını e e~ınız. cck ça; el ere tevessül etmelerini bil- çilecektir. 
•nnsların nrkularına şerh verilecektir. veya her hangı hır sebeple tahnulatın lzmir hayırse\•erler cemıyeti tara- dirmiştir. Fakat toptancılar buna im- llakt:m komitesinden iitifa eden 

ASKERE ALIN iş BAZI 
Kullanılan fü;anların tüccardan alınan bitirilmemesinden ?tü;ü kıgmen vey~ fındnn, 1 l kanunsanj cuma gUnü ak- kan göremediklerinden başka, fıı-tı- ~Iustafa Bal öz yerine bu vazifeyj 

M A nfüıhalarının arkalarına da ihraç e- tamamen ihrnç <:dılmıyen malların· 4ü ııamı lzmirpalas salonlnrında bir ba- nalar dolayısiyle kanunsani ve şubat kabul eden Bay Rüştü Erkuş dün ak-

MEMURLARIN MAAŞLAR' dilen mnlın F. O. B. kıymetinin çok' günlük müddetin geçmesinden :c:oııra lo tertip ıeılilecektir. içinde deniz tarikiyle hayvan nakli- şam yaııılan toplantıda hakem nam-
d f • "h a·ı r d yatı yapılmazsa fiatlerin dahn vük- zedlerinin tahriri ve şifahi imtihan-

Fili askerlik hizmell2rini ~ npmaJan c a Ul":>rı e ı mel ıği görülmüştlil". da ihracına müsaa e edilm~lidir. ~-e.n:iyet, kış mevgimi i~in tertip. seleceğini bildirmişlerdir. • !arını yapmıştır. Bu imtihana ıeski 
ihtiyat sınıfnıa nakledilmiş olan ve bu e• b kk 1 h k 1 • d ~ttıgı _ ılk bal.osunun fey~alade n:ş,e~ı * Ayııı iptidasmdan beri. i:;;tnıı _ hakemlerimizden Fehmi Eriş ile fut
d;~a talim Ve manevra mi.inase~~tivle . ır a a a - ngıltere en alı- ve ~g.Jencelı olması ıçı~ her turl~ bul ve Ankarada fiatlerrn kontrol bo lculardan Göztepenin eski mer -
sıluh altına alımın memur ve mtislah- tedlıırı almış ve bu me) anda, şehrı- işleri sıkıştırılmağa başlanmıştır. 1s- kez muhacimi Muzaffer de girmiş -
demlerin maıış ,·eya ücretlerinin as- kında t k•b t k ) e· mi7.in hayırsever tacirleri, o gece tanbuldn memurlar. ikişer iki~er !erdir. Namzedleıden muvaffak 0 • 

kerd-e kaldıkları müddetçe tam olarak a 1 a naca ma zem mükemmel bir piyango tertip edil - nııntakalara U\TJlmı;;Jardır. )anlara ehliyetlerine göre hakem Va-
\'eriJme. i maliye vt> maarif 'vekill~tle- mesi için zengin bir eşya kolleksiyo- * Ortamektep tal~bcsi, her ne su- zife~i.,. e.rilecekti;. . . 
r~n~n. s;hrimizdeki alakadarlara bil- Şek rİ ancak İstedig"' İne ithalat hakkı muayyen nu teberrü etmişlerdir. Bu ~uretle retle olursa olsun. :-;por müsabaka - ~ırııırı devre lık ma.~ları hıtmış ol-
clırılmıı;;tır. . hem eğlenceli bir gece geçirilmiş. !arına iştirak ettirilmiyecektir. Ala- 1 tlu.gun~1an. b~ı haf~a ~usabakal.~ra a-

veriyormuş. milli firmalarındır. hem de hayır ev.erler cemiyetinin kadaılar bu karardan vüzücülük ve ra ven mıştır. lkıncı devre musaba-LiMON f IOANLARI başarmak istediği yükgek hizmetle- tıtletizmde zarar gi.irecekleriııi söy- kalarına gelecek hafta b~~lan~cak-
Bergamacla Uzunçarşıda 15 numa- "525 sa\•ılı kanunla ta:>dı"k oltınnn ı kt ı· 1 tır Her hafta ırnzartes· gunlerı ak 

ı .., · ., ı·e iştiı ,ak edı"lmiş olacaktır. Hu ge- eme "C ır er · 
1 

-
zmir - Mers:nli fidanlığında bu ) ti rada bakkal Süleyman oğlu B. Hüse- Türkiye - İngiltere kredi ve teslihat l ~ · ~ çamı biitün hakemler bölg-e merke -

7000 tane üç) apraklı limon ficlaııı ye. yin Akçetinin. muhtelif kimselere şe- anlaşmaları mucibince satın alınacak ceyi kaçırmayınız. . ~ ,81 ~n?ul balıkçıları, balık agı ~inde toı.>lanarak bir gün evvelki 
tiştirilmiştir. Ziraat vekiileti, bu yıl !~er sattığı halele kendisine şeker sat- malzeme için İngiliz kredi~inden is- ıplık el !1 ın s.adect; bal~~çıl.~ra .::.atıl- maçlar hakkında görüşmelerde bu-
B?rno~a zirat mekt~bi ara~isind:n mü matlığı bakkal Mustafa oğlu Arif ta- tifade edecek müesseseler tesbit edi- .BiR LAHD BULUNDU masııı~ ısteınışlerdır. Çunku bunlar- lunacaklardır. 
hım hır kısmının lınıon fıclanhgı ha- rafından zabıta va sikavet edilmiş za- lerek Gümı ük ve İnhisarlar Vekale- elan luks perde yapılmakta, balıkçı- ---<...__ __ r "f ~ d"l · · ·· · ·· ·· · " J • • <l k lar sıkıntı çekmektedirler. Keyfiyet Ö ~~t ı ra~ ~ ı ~':!S!n~ munasıp .go;·~ıuş bıtaca l\fohmed Rattal adında biri giiıı tinden .şe~ı:im~z. e i alakadar daire- Aydının Germencik ııahive:-:i da- tetkik edilmektedir. G CM ENLERE TOHUM 
':- • fer~.ınlı fıdanlıgıı~da .}'.e~ıştmlen derilmiş ve parası mukabilinde bir lere IJılrlırılmış~ır. Rıı müe.;;sese}er hi!iı{cle Karaağaçlı köyiinde 'asarı ati- *İstanbul adli\!e..._i, eı-;naftan sekiz 3242 sayılı kanuna göre göçmenle

re tevzii kararlaştırılan Menemen ka
zası için 9900, Bergama kazası için 
12600 ve Bayındır kaza:-;ı için 9000 
kilo tohumluk buij-dayın bu kazalara 
gönderilmesi hususunda ziraat banka-

lımon •. fıdnnlnrmcla!1 oO~O ınrn! Bo~- sandık ı:~ker aldığı görlilmüş, B. Hü- Sümerba~k. Etıbank, devlet dem!r - kndan bir Jfıhd bulunmuştur. Maarif .J 

n?va zıraat mektebı emrıııe v .. rılmesı- . ,· . . . ~ yolları, zıraat, nafıa ve diğer alak- kişiyi. jhtikar suçundan mahkeme -
m emretmiştir. Mütebaki 2000 limon ::ıe) m Akçetm, elınde şeker bulundugu d , k A leUerdir. \" ekalctiııden viliiyete gelen bir e - ye vermiştir. 
fidanı, İzmir vilayeti emrine ~verilecek halde igtediğine satmak, istemediğine ar 'e a mirde Jahdın bulunduğu yerde Ay- *Ticaret \" e.kilinin bavramda l;;;-
v.:> bahçe snhiı>Jı:-rine tevzi edilerek- atmamak suçundan adliyey<e v~rilmiş- B · · k dm vilayetinden verilecek tahsi~at- tanbula giderek fiat mu~akabe işle-
tir.. dr. ayram ıç ın hazırlı la sondaj yapmak üzere İzmir miize rini tetkik etmesi muhtemeldir. Ve-

Maliim olduğu veçhile, müb:ırE'k müdürii. B. SelRhaddin Kantarın tav- kil bir de tamim göndermiş, mura- ·ı umum ı_nü.dür}üğüne emir ve:ilct~ği 
"Tıu-rk ~o .. zu·· ''" Kurban bayramı Çarşamba güniidür zif edildiği bildirilmiştir. knbeye azami ehemmiyet verilerek sıhhat. ~·e ıçtı~aı. ~u~ve!let vekalctrn-

tJı , ve J.>ayrum namazı da saat .9,1 o dadn·.

1 

ihtikara kat'iyyen meydan verilme- <len vılayete bıldırılmıstır. 
Adanada çıkan «Türk Sözü> refiki- lzmir Memleket hastahane.ikim- Vatandaşlar yavaş yavaş bavrmn lE5l 1 mcsini bilclirmistir. 1 RA DVO 1 

Terfi 

miz 17 yaşına basmıştır. Uzun zaman- yageri B. Salaheddinin almakta oldu- hazırlıklarmı yapmağa baslamışlar. ~o r ~ a * İstanbul mülhakatmdaki köy-
dan l)eri tr·•rek Çukurova mıntakasını, ğu 50 lira maaşın, kanuni müddetini dır. Kurbanlık koyun sürüleri henüz ~~------------ !ere gönderilen numune tezgahları 
gerekse memleketi alakadar oden neşir ikmal ettiği ve tcrfie müstahak olctu- gelmemiştir. Maamafih hu sene kur- OZOMı btıı al ardaki köylii kadınlara göste-
fnaliyeti v.e cidden temiz havatı ile ğu için 041 büdcesinde bir üst derece- hanlık koyunların ıe.o;ki senelerde oldu. K 5 rilmekte ve bu tezgfıhların işletilme- BUCONKO PROGRAM 
k0ndi~ini <;ok ·evdirmiş olan ~efikinıi- ye çıkaı·ılması sıhhat ve içtimai mua- ğu karl:ı ı · bol gelmemesi de muhtemel. • • K. S. si öğretilmektedir. 8,00 ıprogram, 8,03 ajans haberleri, 
ze daha çok uzun ömürler ve muvaffa- venet vekaletinden vilayete bildirilmiş- dir. Hava Kurumu, vatandaşları k~se- Çuval * tsvcçten bir ticaret hey' eti gele- 8,18 miizik: Hafif program (pi.), 
kıyetler dileriz. ı.ir. ceklari kurbanların derilerini kuruma 572 Üziim tarım 17 28 cek ve Türkiye - fgveç ara<:ında tica- 8,4519,00 ev kadını _ yemek lis~esi, 

t<'berrüe devam etmektedir. 200 il. Alanyalı 17 50 211 ö ri mühadeleyi artırmak üzere Tica- 13,:rn program, 13,33 müzik: Türkçe 

· lzmir Defterdarhğından: · 
Satış Muhammen B. 

No. su 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

279 

280 

281 

282 

28~ 

284 

285 

286 

2~7 

288 

(İkinci Karantina İnönü .sokak 770 ada 2 parsel 
(161 M. M. 6 numaralı arsa 
(İkinci Karantina Cüneyit Rokak 771 ada 7 parsel 
(317,50 M. M. 34 No. lu nraa 
(İkinci Karantina Veysel sokak 17.J!) ada 7 parsel 
(110,50 M. M. 9 numaralı arsa 
(!kinci Karantina l ve 3 Uncü Kasım sokak 750 
(ada 2 parsel 809,75 M. )1. fJ 10 No. hı arsa 
(İkinci Karantina Selimiye sokak 760 atla 1 par
(sel 188,75 24 No. lu arsa 
(Guzelyah Tenezzüh sokak 888 ada 9 parsel 
(177,50 M. M. bila No. lu arsa 
(GUzelyalı Madenci Şükrü so. 904 ada l parsel 
(148 M. M. 12 1 numaralı arsa 
(Güıelyalı M-etrestepe so. 914 ada l parsel 
( 141,25 :M. M. 4 numaralı arsa 
(Güzelyah Tınaztepe ve Müstecabi sokak 919 
(ada 14 parsel 224 M. M. 58 No. lu arsa 
(Ciizelyah Teceddüd ve Selfımet sokak 907 ada l 
(parsel 177 14 2 'No. lu arsa 
(Güzelynlı Re~adiye sokak 898 acln 9 parsel 
(137,25 M. M. 15 numaralı arsa 
(Güz~lyah Bozkır sokak 920 ada 3 parsel 1648 
(M. M. 2 No. lu eşcarı havi arsa 
(Salhane Selamet sokak 694 ada l paı"'el 124,50 
(M. M. 10 o. !u arsa 
( Koprü iskele sokak 1730 ada 11 parsel 141,25 
(M. 1\1. 82 No. lu arsa .. 
(Köprü Kayatepe sokak 1737 uda 106 parsel 215 
CM. M. bila No. lu arsa 

Lira 

50 

95 

11 

80 

40 

100 

40 

70 

100 

17 

40 

400 

14 

40 

10 

(Üçüncü Karataş En veriye sokak 649 ada 2 par.sel • 15 
(119,50 M. M. 46 No. lu arsa 

Kr. 

00 

•)-
- O 

05 

!JO 

00 

00 

00 

00 

00 

40 

00 

00 

25 

00 

55 

00 

Yukaı ula razılı emvalin mülkiyetlerine peşin para veya ikinci tertip 
lasfiy~ vesik«8iyle bedelleri ödenmek üzere bidayeten talip zuhur etme
cliğinden 30-12-940 tarihinden iUburen 10 glin müddetle temdide bırakıl
mıştır. İhaleleri 12-1-941 tarihindedir. 

Taliplerin yevmi mezkfırda M. emlak müdtirlüğüııde müU!şekkil sntış 
komisyonuna müracaatları Han olunur. 31 

1 Biltün 1zmirin heyecanla ve aabıraızlıkla beklediii sinema harikası 1 

HiNT RÜVASI 
TÜRKÇE SOZLO 

TYRONE POWER 
ŞAHESERLER ŞAHESERi 

MYRNA LOY 

Filhakika havacılığın bu kndar bü- 144 Rıza ihracat 24 50 27 ~O ı·et Vt>kfilcti ile temaslarda buluna - plaklar, 13,50 ajans haberleri, 14,05 
yük ehemmiyet kazandığı bir devirde 136 A. Fesçi 14 24 50 caktır. miizik: Türkçe plaklar !programının 
en hayırlı, en doğru hareketin bu ola- 81 l\1. j. Taranto 13 50 15 * )f emleketimizdeki ecnelıı mü- devamı, 14,20 müzik: Riyaseticumhur 
cağı şüph 2sizdir.. 75 Akseki ban. 24 75 27 rebbiyeleriu hudud haricine çıkarıl- bandosu (Şef: İhsan Künçer), 15,00 

ZABITADA 
68 M. Ti. Nazlı 24 50 25 mal arı için Dahiliye Vekaleti alaka- ıniizik: Pperetlerden se ;me parçalar 
66 S. Sülevma. 24 50 25 25 darlara emir vermiştir. (pi.), 15,30 Ankara devlet konserva-
59 D. Ardlti 24 29 * İğneada limanında11 lstnnhula tuarındaıı naklen neşriyat. Riyaseti-

Eskj düımanlık : • 58 F. Soydan 14 14 gitmekte olan Türkan vapurunun 75 Cumhur filarmonik orkestrasının kon-
vcs••=•c1• 1••g•4 

Kemalpaşa kazasının Yukarı Kı- 53 Y. T: Talat 18 25 ıs 25 Y&Şınd:ı ve bütün denizcilerce Si:!Vi· seri, JS,00 program, 18,03 müzik: 
32 j. Rohen 20 20 len kaptanı Bay Osman, \'azifc bıı- Radyo caz orkestrası (İbrahim Özgür 

zılca köydündt Sarı Örnerin kahve- 16 A. H. Şeşbeş 24 5o 24 50 şında ölmüştiir. idaresinde), 18,40 müzik: Halk türkü-
sinde sin e o urmakta olan Nuri oğ- l'> C! * 1 . lerı"), 1°,00 konuşma (Gu··nu··n .-nocıe)ll-y - ..,ınlak bira. 19 rn zmır Ege lisesi orta · kısmı re- il .. ......, l"-
lu Yah::a aman, ::ıarhoşluk ve es- . lnri) • 19. ,l" mu'"zı"k ·. Ze~·bek havalarl, 
k

. ı. • d t b ı. · ı İb h" - ı sım ve yazı öğretmenliğine Bay Ce- " v .ı 
ı uır a ave se euıy e ra ım og u 1572 l • ı U 1 19,30 aJ· ans haberleri, 19,45 müz·,·k ·• 

Ete,n Taşçıya tabancasiyle altı el a ze tayin edilmiştir. 
ateş etmişse de mermiler isabet et- 19ıo77 * Cumartesi günleri saat 1:1 ten Fasıl hey.eti, 20,15 radyo gazetesi 20,45 
memiştir. Suçlu. tutulmuş, adliyeye sonra kalınmamak üzere kız enstitü- müzik: Şarkı, türkü ve taksimler, 
sevkcdilmiştir. 192599 !erinin orta okul mezunlarına mah- 21,15 konuşma: (Biblioğrafya), 1.30 
Yanım: No. sus 4 ve 5 inci sınıflarında da ye_ mtizik: Radyo salon orkestrası (Vio!o-
Bergamada inkılap mahallesinde - mek pişirme derslerinden birer sa- nist Neciıp Aşkın idaresinde), 22,30 

Deynek alan sokağında oturan Sü- 7 16 at indirilmesi uyg:u.tı görülmüştür. ajans haberleri, 22,50 konuşma (İn-
leyman oğlu Mehmed Gürcünün evi. ~ ~~ ~~ * Sivas mebusu B. Mithat Şükrü gilizce - y,alnız kısa • dalga postasi)'· 
nin bacasındaki· kurumlar temizlen-

10 
Blcda İstanbula ve Denizli mebusu le), 22,50 cazband (pi.), (Sl!at 23,10 

mediğinden ateş almış, yangın çık-
11 

2;0~0 Dr. Kazım Samanlı Ankaraya gitmiş. u kadar yalnız uzun - dalga poatasiy-
mı~a da derhal söndürülmtiştür . iNCiR: !erdir. le), 23,"25/ 23,30 yarınki program ve 
Zarar pek az olmuştur. · kapanış. 

=~çs~a~~=J:= şoför Hasan, şoför Çu\·al K. S. K. S. ASKER AiLELERiNE YARDIM YENi ASMA ÇUBUKLARI 
Nazım ve Ahmede hıçak çektiğin- 12 • Belediye daimi encümeni; dün öğle- • 
den tutolmuştur. 1~~ ~.ii~gl~~.;;a~~. ~;! r>O 16 elen sonı·a I>r. Behçet Uzun ı-eisliğiıı- Manisadaki Amerikan asma fidan~ 
Bıçak taııyormuı: 20 H S 

10 50 10 50 de toplanmış, asker ailelerine yardım lığında bu yıl bir milyondan fazla 
Keçecilerde Kiraz hanında Ah • 19 M. BC\~l~;i oğ. 

7 50 :.0 tahsis lrnrurlarını tamamen tasdik göklü Amerikan asma çubuğu yetiştl-
ıned oğlu Hilminin üzerinde bir bı- 7 

" etmiştir. Asker ailehrine yardıma de· riJmiştir. Bunların topraklarfyle bir-
çak bulunmuş, zabıtaca ahnmıştır. 225 vnm edilmektedir. likte sökülmesine ve tevzi edilmek ü-

Sarhoıluk bu! 113255 ~:&!l~iye reisi, dün cumhuriyet koru- zere hazırlanmasına başlanmıştır. As-
Atatürk caddesinde gazinoda Kal- il~~~ cıvarın?a dıvar ve .Karantinada ma fidanları, Ege bölge:1indeki bağcı-

kavan motörü sahibi B. Reşid; sar- Palamut bt~yu.k kanahzasyon inşaatını tetkik et lara tanesi on par.adan tevzi edilecek-

ho~uk saikasiyle ~azende B. Meh- 128 kental 430 430 ~.ır··-~~---~-----~t~ir~·---~--~----~ 
medi şişe ile başından yaralamıştır. 71 B. pamuk 68 7r> r ' 

•YHI sN.NıNcl • A
1

..._L_T_l_N_S.ER·l·H-A•F•T•A-S-I-. • 1 .. !fs~~1M~A~i~~~~=~s:~:~ 
Layık olduğu zaferle devam ediy0r • 

HAZIM T 0 R K Ç E V ASFl 

AKASYA PALAS 
EŞi CÖROLMEMIŞ MOTHIŞ CANCSTER FiLMi iLK DEFA 

CANiLER TABURU 
11111111111 Mnlllllll l ltlhMllfllllll 11 n il lltl llllll l il lll il l l l l lll l l l 111111111111111111111111111111111111111 

HERCON: 12 - 3 - 6 - 9 da CUma:-teai. Pazar sabah 9 da •• 

Son derece müessir içli bir aşk - Büyüleyici ve bazen coşturan ha
rikuHlde bir musiki - Cennetasa sahnelerle ;üslü güzelliğine doyul
~nz T A B İ İ R E N K L 1 Şahane bir filim. 

SON BESTE 
Bat rollerde: DON AMECHE - ANDREA LEED - AL JOLSON 

Ayrıca harikulade ilave cMAHALLE KA VGASb renkli canlı 

resimler: SEANSLAR: Her gün: 2 • '3.30 - 6.30 - 7.30 - 9.30 da başlar 
Cumartesi ve Pazar günleri 11.30 v~ l.30 da ilave seansı vardır 

DIKKA T- Haftanın her 1rününde ilk batlama aeanaları UCUZ 
HALK MA TİNELERldir. Fiatları - Birinci 20 • Balkôn 25 • Husu 

30 kuruı. 



-4 ikinci kanun 1941 Cumarteai 

:······································································••11••··································· : " . : 

~l~mir Levazım Amirliği llanlart: 

.( A N AD OLU) 

lzmir Levaz1m Amirliii Sabn Alma Komiqonunclan: 

SAHiFE T ! ) 

iLAN 
. . 
----·••••ııııııııııınnıı"ı-ıınaııııııııaıııııınıııııeııııııı•ıııııııııııııııııı·ıııııııaı•ı• ... •: 

lznür Levazun Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 
l - 7047 lİl'a 75 Krş. bedel keşifli yol inşaası kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeıye konmuştur. 
2 - Eksiltme 6/11. kin./941 pazartesi günil saat 15,30 da kışlada 

İzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

1 - Beheri ne sek.sen lira tahmin edilen '500 beş yüz takım çift atlı 
nakliye arabası koşumu taahhildilnil ifa edemiyen mUteahhid nam 

ve. hesabına pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığın
dan pazarlık 13-2. kanun-940 pazartesi günü saat on beş buçuk

ta kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan ya
pılacaktır. 

Toprak mahsulleri ofisi: Tur
gutlu memurluğundan: 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutarı (40,000) kırk bin liradır. 

3 - Teminat muvakkate akçası (3000) üç bin liradır. 

Ofisimize aid buğdaylar tahmil tahliye ve sevk işleri on beş gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. 

3 - Teminatı muvak~ata akçası -52~- lira altmış kuruştur. 
4 - ş1 ab~l~ame ve keşıfname ve resmı her a-iln komisyonda görü

e ı ır. 

5 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına d · ·k 
4 - Şartnamesi ve nümunesi komisyonda görülebilir. 

İhale 15-kanunsani-941 çarşamba gilnü saat onda yapılacai'ından ta
lip olanlar yevmi mezkur ve saatta ofisimiz dairesinde bulunmaları ve 
mukavele şartnamesini görmeleri için de memurluğumuza müracaatları 

&'Östermek mecbur;yetindedirler. aır vesı a 5 - İstekliler kanuni vesikaları ve teminat muvakkatalariyle birlikte ilan olunur. 2 3 4 . 
6 - El.kfsiltmketyeliştira~hedlecekler kanuni vesikaları teminat ve tek-

ı me up annı ı a e saatından en az 00 t 1 k . 
dhale satinden evvel komisyona müraaatları. 4 10 lamir Levuun Amirliii Satm Alma Komisyonundan: 

yona vermiş bulunacaklard r .eaa evve omıs-
- ır. 22 27 31 4 

l..U.- Levaaam Amirliöi S t Al 
Cinsi Miktarı • a ın ma Komiayonundan: 

lzmir Levaaım Amirliii Satm Alma Komiayonundan: 

1 - Tahminen beher kilosu elli kuruştan 40,000 kilo kesilmiş ko -
yun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Muhtelif mahaller ihtiyacı için yüz ton ve yüz ton olmak üzere 
iki parça sığır eti ayrı ayrı olarak 6-1-941 pazartR.si saat 14 de 
Beykozda satın alma komi~onunda ;pazarlıkla satın alına
caktır. 

Yulaf 
Yulaf 

17500 
20000 

2 - Eksiltme 10-2. kanun 941 cuma günü saat on beşte kışlada !z-
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Hey'et;nin tahmin bedeli 20,000 liradır. 

2 - Pazarlık neticesi takarrür edecek fiat üzerinden de ',t 15 teminat 
alınacaktır. 

1 - Yukarıda cins ve mikta . ı 'k' 1 4 - Teminat muvakkata akçası 1500 liradır. 
3 - Evsaf ve şeraiti her gün mezkur komisyonda görülebilir. 4 !) 

ı kl rı ~azı ı .ı ı ka em yulaf ayrı ayrı pazar-
ı a satın alınacaktır. 5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. lqıair levazım amlrliti aatm alma komiayonundan: 

2 
- 1Talipleri~ ~-2.'_~nci kan.-941 salı günü saat onda kışlada İ7.mir 

evazım amırlıgı satın alma kemisyonuna müracaatları. 

6 -. İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminat teklif mektuplarım 
ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş buluna-
caklardır. 25 30 4 8 

Pazarlık suretiyle (8453) çift yün çorap satın alınacaktır. Taliplerin 
7-2 inci kan.-941 salı günü saat onda kışlada İzmir levazım amirliği satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

I~ Defterdarlığından: 
Şubesı Cılt varak Mükellefin ismi Yaptığı iş Mevki; ve sokak 

No. -
K. Matrah 

No. Lira. Kr. 

Yeni Ş. 15 31 H-~ p k'' -t -- -
aaan e us ün Terzi B. H. Hoc yol Be. 45/9 60 00 

« 

< 
< 
« 
« 
« 
c 
« 
c 

c 

« 
c 

« 
< 
« 

« 

« 

c 

c 
« 
c 

« 
c 
« 
« 

« 
c 

c 

c 

« 
c 

« 
c 
« 

c 

c 
c 

30 60 Nuri Gurbay Marangoz A. ağa çerçioğlu 23 140 00 
4 24 M. oğlu Hamdi Manav c Mutaflar 52 60 00 
3 38 Salim Kömilrcü c Mutaflar 23 120 00 

30 20 Salim Kömürcu" « Mutaflar 23 120 00 
5 1 Yusuf Karaoğlan Yağ ve peynir « Cangiri 12 200 00 
5 

3 Muzaffer Çinkografçı c 1 nci belediye 2 400 00 
5 

5 Nail Demirci c Sığır kasap 17 100 00 
4 85 Ferdinant Madyano Komisvoncu c Çiviciler 11 84 00 
~ l8 Hıfzı Bozdağ Mühe~dis c Bakır be. 39 72 00 

3 
19 Hıfzı Bozdağ 1 Mühendis • c Bakır be. 39 72 00 

103 Emin oğlu Hasan Kundw·acı c Mutaflar 21 100 00 
30 31 Ferdinat Madyano Komisyoncu c çiviciler 11 84 00 
27 90 Ali Epikmen Marangoz c ı Murabit 27 /4 100 00 
17 91 Abdullah oğlu Recep Kebapçı R. H. hoca kolancılar 5 108 00 

5 l6 H. A. Güler Tilccar c c Osmaniye 26/1 80 00 
20 5 Ziya Nazman Demir hur 

davatçı 
5 68 Ş.Konkar ve Malamo Ticareti 

c c Kuzuoğlu 55/2 200 00 
K. H. hoca 

3 17 Cemal Berberoğlu 
3 2• Ahmed oğlu Ali 
6 5 Ömer <>ğlu Derviş 
6 6 Ömer oğlu Derviş 
6 7 M. oğlu Tevfik 
6 13 Mesu:d oğlu İhsan 
6 14 Mesud oğlu İhsan 
6 16 Osman ve Şevket 

umumiye 3/1 No. lu 8/10 150 00 
araba tamirci Ahmet ağa sefahat 4 48 00 
Kahv.eci B. H. H. 2 ci sipahi 9 00 
Terlikçi « > Hayrettin Pa. 5/13 48 00 
Terlikçi c > Hayrettin Pa. 5113 48 00 
Kömürcü « c c c 4 9 72 00 
Dökmeci « c Kantarcılar 23/2 120 00 
Dökmeci < c Kantarcıl~r 23 12 120 00 

Berber ve c c ismet P. 41 / 2 60 00 
1
1 tiltilncü · 

22 48 Mustafa oğlu Sıtkı Eskici < « H. Hoca 
6 40 Mu11tafa oğlu Sıtkı Eskici 
6 39 Mustafa oğlu Sıtkı Eskici 

10/ 2 
10/ 2 

25" 00 
25 00 c c H. Hoca 

6 32 Bilal Er kesen Eskic. 

6
6 42 Mustafa Cemil Terziı 

c « H. Hoca 
c « Hayrettin 
« « y~ni Ka. 
« « Yol Be. 

22 Mehm t ~ C 
2 31 ş e og. evdet Tabelacı 

evk-et Duru Fırıncı 
2 · 41 Ali Koçlu ~ 

Kahveci 
2 44 Mehmet Gökalp Kahveci 
1 35 Cemal Azaklı 

Şehitler Türkoğlu 

c M. Mezar 
c « c. 

2 31 Mustafa oğlu Ali 

7 24 Fethi Aksu 
20 11 Abdullah Tığlı 

~ .Meyveci ve Mesudiye 
Bornova 

' 
Eskici 
Çarıkçı Ahmed ağa 

Kemeraltı 
Manav 

. Mesudi\•e 
Pıde fırını Ahm t ~· e aga 

10 11 25 00 
19 45 00 
11 200 00 
17 200 00 

1 70 00 
46 150 00 
60 100 00 

40 60 00 

203 170 00 
65 150 00 

İş müddeti Kazanç 
Lira. Kr. 

1.1.938-31.12.938 
1.4.38-14. 7-38 
ı. 1.37-20. 1.37 
1.1.936-31.12.936 
1.1.37-14.6.37 
1.1.38-1.6.38 
1.1.37-1.8.37 
1.1.37-1.8.37 
1.1.36-31.12.936 

16.11.37-31.12.37 
1.1.38-1.3.938 
1.1.37-15.3.37 
1.1.37-29.5.937 
3.4.939-2.5.939 
15.2.937-1.6.37 
26.4.37-26.9.37 

18 00 
10 97 

83 
31 00 
13 48 
37 23 
70 36 
17 42 
29 40 
8 49 

11 02 
6 17 

11 92 
2 30 
7 95 

13 33 

29.3.937-20.11.937 57 75 

4.9.36-31.12.936 
ı. 1.38-1.4.938 
13.9.36-81.12.36 
1.1.936-31.12.936 
1.1.937-1.8.940 
1.1.936-31.12.936 
1.1.936-31. 12.936 
1.1.37-1.10.87 
1.1.986-31.12.936 

1.1.37-31.12.37 
1.1.938-31.12.938 
1.1. 938-31.12. 938 
aı. ı 2.37-1.8.38 
1.1.37-5.37 
15.9.38-30.11.38 
:n .10.37-31.12.37 
1.1.938-25.11.38 
1.12.37-31.12.37 

15.2.38-15.8.38 

12.10.36-27-2.:37 
4.5.38-30.5.38 

21 94 
2 96 

24 34 
12 00 

6 97 
18 00 
36 00 
26 92 
18 00 

6 25 
7 50 
7 50 
6 53 

19 72 
14 77 

2 93 
47 18 

1 70 

5 95 

15 82 
6 27 

Buhran 
Lira Kr. 

3 60 
2 19 

19 
6 20 
2 70 
7 45 

14 07 
3 48 
5 88 
1 70 
2 20 
1 23 
2 74 

46 
2 07 
2 67 

11 55 

4 39 
59 

4 87 
2 40 
1 39 
3 60 
7 20 
5 38 
3 60 

1 44 
1 50 
1 50 
1 31 
3 94 
2 95 

59 
9 44 

34 

1 19 

3 64 
53 

Zam C. 
Lira Kr. 

12 

6 70 
12 66 

3 13 . 

1 79 

2 39 

53 

ı 25 

4 84 

94 
1 35 
1 35 
1 18 

2 66 

8 49 

2 37 

Yekun 
Lira Kr. 

21 60 
13 16 

1 14 
37 20 
16 18 
51 38 
97 09 
24 03 
35 28 
10 19 
13 22 

7 40 
16 45 
2 76 

12 41 
16 00 

69 30 

26 33 
4 08 

29 21 
14 40 

9 61 
21 60 
43 20 
37 14 
21 60 

8 63 
10 35 
10 35 

9 02 
2:\ 66 
20 38 

3 52 
65 11 

2 04 

14 

21 83 
3 20 

Tarh No. 

1478 
1258 

431 
363 
363 
584 
609 
859 
542 
680 
680 
367 
542 
139 
840 

1129 

990 

701 
1132 

460 
1735 
1735 
1739 
1767 
1767 
1770 

1619 
1613 
1613 
1744 
1469 
1859 

100 
59 
66 

180 

55 
77 

Yukarıda isim ve unvanı .1 t' t .h d Kemeraltı 293 600 00 1.1.39-15.11.39 156 82 31 36 188 18 60 

lzmir belediyesin.den: 
57 inci adanın 3 sayılı arsasının ve 

1379 ve 1381 sayılı sokaklarına rast
lıyan köşede sekiz metre murabbaı \'e

rin satışı yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko-
nulmuştur. Muhammen bedeli 64 lira 
muvakkat teminatı 4 lira 80 kuruştur. 
Taliplerin teminatı cumhuriyet mer
kez bankasına yatırarak makbuzlariy
le birlikte ihale tarihi olan 15-1-941 
çarşamba günü saat 16 da encümene 
müracaatları. 31 4 9 13 

Ellerinde 39 ve daha evvelki senele
re ait damgalı ölçü bulunduran her
kes, bunların 941 senelik muayenele
rini yaptırmak için ölçüler kanunu ve 
nizamnamesine göre 1-1-941 den 31-
1-941 tarihine kadar ölçülerinin cins 
ve miktarını gösteren bir beyanname 
ile belediye ayar memurluğuna müra
caat etmeleri mecburidir. 

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

3 4 15 21 5723 

' ' Müzayede ile 
Satılık kahvehane 

mobilyesi 
1/1/1941 Çarıamba günü saat 

on dörtte Bornovada büyük « Y ddu: 
kahvehaneaİ• nin bilcümle mobil
yeai müzayede ile aatılacaktır. Sa
tılacak eıya araamda on iki limba· 
lık (Kada) markalı ve gramofonlu 
radyo, mermer •e demir maaalar, 
aandalyeler, kanapeler, aynalar 
ve ilah ... vardır. Satıı Bornovadaki 
kahv~hanede olacaktır. 

Halla sqtlnyafmdan mamul 

Omer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

35 Kuruştur 
ticaret edip halen d arı 1 

e 
1 
care ga . a r~sleri Yazılı mükellef !er namına muhtelif yıllar için tarh olunan vergiler i~imleri hizasında gösterilmiştir. Bu mükellefler t-erki 

maddeleri hükü 1 
11

.ere e b.ulunduk I~__rı tesbıt edılememiş olduğundan ilan tarihini takip eden günden itiba r~n 30 giin içinde itirazları olduğu 3692 No. lu kanunun 5 ve 10 ncu •••••••• • ••••-
• m erme tevfıkan teb lıg makamına kaim olmak tizere ilan olunur. 19 ı Oliflier ve şürek4.şı 

l~ır Defterdarll2-ından: UMITED 
Şubesı Sıra Tarh M h 11 . - Vanur acentuı 

No. No. a a esı Sokagı Kapı İsmi İşi Cilt Fevkalade Yekun Senesi Birinci r 
---- -- - ~ No. Varak Kazanç 'i~ 15 ceza buhran ihbarname Atatilrk caddui a... Waua 
Başturak 

> 

> 

-

> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 

> 

> 
> 
> 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

26 

9 

10 

45 
9ö 
32 
3 

13 
108 

5 

Duateı>e 

Barbaros ' 
Selçuk 
Mitatpaşa 
Barbar(ls 

Balçova 
Battı 

2. ci azizi~·e 
Güzelyalı 

Eşrefıpaşa caddesi 

İnönü caddesi 
Yusuf dede 
İnönü caddesi 
İnönü caddesi 
Yukarı M. 
Kabakçı 
l inci Çeşmedar 
İnönil caddesi 

-
38.17 Mustafa Çelebi 

1 

- 't 

Bal ur 

20 Lütfi oğ. Refik Or Fotografçı 
82 Asım Demir Avuç Dondurmacı 

611/l Bahaettin Sobacı 
127/2 Arif oğ. Fehmi inat Kalaycı 

211/ 1 Muharrem Uralıp Berber 
59 İsmail Denkdiken Eski elbiseci 
28 Ahmed Muhtar Eskici 

949 Ali oğ. M-ehmed Eski ve yeni 
Gilzel~·ıılı t ·· kundura 

B/ 62 

1/ 1 
3/ 30 

15/ 8 
2/ 49 

21 / 37 
3/ 23 

23/21 
22/ 41 

1.43 

25.46 
4.54 

6.61 
3.98 
2.75 

36 
1.96 
2.59 

00.21 

91 

72 

06 
35 
47 

00.33 

ôO.O!) 
82 

1.32 
80 
55 
07 
39 

1.97 

30.55 
6.27 
7.93 
6.60 
3.30 

49 
2.70 
3.58 

.ı nonü caddesi 22/40 1 6" 11 ıtt 11 4 Kılınçreis }J R · 951 Süleyman Özkundakçı Kunduracı 8.08 1.45 . ... . o 
12 · ıfatpaşa cad. 19!' F 22/37 S 1 64 9 83 12 Sümer Damlacık " Veysel ve Zekeriya ırıncı .19 . . 
13 12 Kılıcı Damlacık 84/ 16 İbrahim Ya}>an Mall!lv 17 / 23 4.66 93 5.59 
14 10 Duatepe Eşrefpaşa 16 İbrahim Yapan Manav 25121 1.26 28 25 1.74 
16 26 Tınaztepe tkiçişmelik 11711 Rıza Kazocağı Kömürcü 25/ 14 1.77 32 35 2.44 
16 46 Kılınçreis Hatay caddesi 641 HüsnU İbiş Terzi 22134 10.89 1.96 2.18 15.03 
17 424 Konak Sagrı sokak 124 Raif Kızılay Kömilrcü 25/ 5 3.0() 60 3.60 
18 312 Konak Anafartalar 1 Hüsnü Dölek Dişçi '2/ 24 82.60 14.87 16.52 113.99 
19 16 Konak Anafartalar 74/ 3 M.ehmed Ulucenk Terzi 25/ 42 39 07 08 &4 

20 1718 Tan lkiçeşmelik 7/ 11 Halil Çırayaran Berber 25/32 9.23 1.66 1.85 12.74 

21 15 Bozkurt İltiçeşmelik 218 Salaheddin Selman Kunduracı 25/ 30 11.93 2.15 2.39 16.47 
:l&O Salepçi Hacı Mahmud 236 Niyazi Şen Marangoz 24/ 40 3.79 68 76 5.23 

22 
361 ;:)alepçi Hacı Mahmud 81/5 Esad Hatipoğlu Doktor 23/ 24 44.05 8.81 22~ 75.12 

23 Konak • Alip~a 81 ı 6 Esad Hatipoğlu Doktor 23/ 25 12.39 2.48 6.19 21.06 
24 2

64 
:Kestelli Başturak 24 Ekrem Vehbi Marangoz 23/ 18 2.59 66 52 66 4.42 

25 42 Kestelli Başturak l04 Ahmed Şenipek Manav 23/ 34 4.41 96 8S 1.10 '1.85 

937 

938 

.) 

939 

; 

) 

938 
989 
939 
939 

) 

940 
940 
940 
940 
> 26 21 44 Mustafa İkican Kasap 23/ 42 18.78 00 2.76 3.44 19.98 

l · Anafartalar 
> 27 11 Sa epçı 20 Hasan Pıeküstün Terzi 24/02 10.20 2.22 2.04 2.55 17.01 > 
> 28 1049 Konak . ~aşturak 8/ 4 Hasan Çengel Manav 24/4 S.89 61 88 1 5.68 > 

, 
• 
> • 
> > 

» ) 

> 
> 

> 

, 
> 

> 

, » 

> 
> 

) > 
> > 

> > 
> > 
> > 
> > 
) > 

lukarıda isim ve unvanları ile uca retgah adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif yıllar için tarholunnn ve!'lriler isimleri hizalarında göstcrilmlıtir. 
»~u ınilk 11 fi te k" ticaret edip halen nerede ~ulundukları ~sbit edilemediğinden ilan tarihini takip eden günden itibaren 80 a-Qn içinde mezkQr VeJ'i'il•te itiraz hakları olduğu 3692 
~lu'-- e e e5r rıoı maddeleri hükümlerıne tevfikan teblii makamına kaim olmak üzere nan oluıtur 20 &anunun ve uncu · . 

TeL 2443 
Londra •• U.erpol hatlan illa 
Piyuaamın ihtiyac:ma pn n· 
parlanmuı eafer 7apacaldarchr• 

T. iş Bankası 
Kaçak ta8arruf 

hesapları 

1941 
ikramiye planı 

keşideleri 
4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Aiustoi, 

8 ildncf tıeorin tarihle
rinde yapılır. 

- 1941 ikrtzmigeleri -
ı adet 2000 liralık - 2000.- liral 
s > 1000 > - 3000.- > 
2 > 160 > - 800.- > 

4 > 500 > - 2000.-- > 
8 > 250 .. - 2000.- > 

86 > 100 > - 3500.- > 

1
80 > 60 > - 4000.- > 

300 > 20 > - 6000.- > 

Türkiye iş bankasına para yatır

makla yalnız para biriktirmis ve fait 
almış olmaz, ayni zamanda taliinizi d8 
denemit olurıunuı. 

' 
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Kanın • 
senı yakalıyorum, 

Müthiş soğuklarhü
küm sürüyor 

Bir Üçler meclisi te
şekkül etti Koçan 

ltalyaya gelen Alman Ben bir Anadolu çocuğuyum. 
Moskova, 3 (A.A.) - Sovyetler bir- itibarla 4:Koç.an> tabiri benim için 

Jiğinin Avrupa kısmında havalar çok Budvı·n tayyareleri - Roman- aşina ve ayni Z<ımanda munis bir 
CBSUSSUD soğuktur. llkkanun başında Moskova- Jimedir. Dün, bizim gazetede tütün 

1---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 61 1 da sıfır altında 32, daha şimalde 44 de- yada vaziyet çanları hakkında bir şikayet vardı. 
r~ce soğuk kaydedilmiştir. Kırım ve zı tiitün alıcıları, şimdiden iyi tfl 

Öyle oluısa, tabii!... zevk içinde biran bulunmak gibi sa- Kafka~yada soğuklar nisbeten az - istifasını verdi RADYO GAZETESİNDEN: !erin koçanlarını topluyorlarmış. 
- Fakat buna rağmen delailin adetin~ nail olursam dünyanın en dır. Cenevre, 3 (A.A.) _ Vjşiden öğre- ııyı, ben de alaka ile okudum ve 

ka.fı" gelmem' es1• ı"lıtı·ma1 1• \•ardır. Bı' - mesud ve en bahti'-·ar kadınları ara- Alman tayyarelerinin fta]yaya gc- verdim: 
.; nildiğinegöre, başvekalet müsteşarı es- r. .. il h . ti h~a· 

na en aleyh düşmanların bütün şüp - sına karışacağım. Ne mutlu bana! ki hariciye nazırı Budvin istifa etmiş- ~şı~ gun. n en c e~1mıye i . a ıse- Bu koçan, kıymetli bir koçan 
helerini izale etmek için bir fedakar- Neşesinden rahat oturamıyordu. A ) 1-· sını. ~eşkıl etme~tedır. A~.erı~an ve Fakat, köylümüz, nedens.e onun kı 
Jık daha lazımdır. Bu itibarla ma Dilber Zozo; sıgarasını bitirdikten VUStUr8 ya ı.ırNevyork, 3 (A.A.) - Vişiden öğre- !ngılız gazetelerı, bunu bırınc:ı !11ese- tini ı}ek anlamaz. Kendilerinden bu 
dalyalarımdan bir tanesini feda et- sonra husrui hizmetçisi olan dilber nildiğine nazaran, hariciye nazırı l~ .olarak ita ly~n tayyarelcrmın ~n- çanı değil darı koçanını bile is 
mekliğim lüzumu hasıl olmaktadır! kızı zille çağırdı. Zaferden emindir Flanden, bahrı·~·e ııazırı amiral Darl,·ın gılız tayyar~lcrı kaı:şısın~laki aczıne olur;-;a ve;memelidirler. Koçan 

- atfetmektecln·Jer. Fılhakıka İtalya .. . . . ' 
- Doğru; o zaman yaptığımız işi - Kızım -dedi- terzim ikinci pro- .. ve harbiye nazırı general Huçingcrden harbe girdiği zaman İngilizler, İtal _ ?1ulkıyet vesıkasıdır, koçan bır b 

garantiye bağlamış oluruz! va için gelecekti, geldi mi acaba 1 · K~dus, 3 (A.A.) - Avusturalya mürekkep bir üçler meclisi teşkil edil- yan tavvarclcrinin e:ıki model olduk ısbat vasıü~sıclır, koçan, ~ara gün 
- Şu halde bu madalyayı da ya- Hayır efendim! Bendeniz ev - harbıye n~zırı general Tendel v: g': miştir. Nezarctlerin ekserisini bu liç- !arını ~·~ Liiyük is göremh·eceklerini tudu~. Hulasa koçan bır kıym 

nına al!.. den ayrılmadım. Binaenaleyh gelmiş ~el~urma) başkanı general Strodı Fı- !er meclisi idare edecektir. yazmı" ltalvan gazeteler: bunu şid- \T(;rgı koçanını saklamalıdır, z 
cDilber Zozonun arkadaşına tes ol a'-·dı muhakkak zatıalinize haber lıstmde bulunan Avusturalya kuvvet- x '' • 1 l" t h 'Jd b ru 

- .; l · · teft" · · b J • l a· det ,.c ı·crbı·ı·aı·la ı·ecldetmislercli. İn- ge ır .•. a ?1 ar sorunca, «. uy. u l . tt·-. d 1 k k tl· . \'en·raı·m ermı ış ıçın uraya ge mış er ır. b • D 1 K f k f 
d
1
!11 A-e ı~ıkma attya!k~oM ıymdel ı ı- · . . .. Tende!, Palestin Post gazetesi muha- Mug"' lada da yag"' ntur)ar giliz gazeteleri şimdi lıu mfüıa!'e - enı ır: .. a a oçanını, yanı nü us 
ı. ynı ·ıyme e ıf ıduç m~~ a yalısı - Şu halde kendısıne haber gon- birine beyanatında oı·ta şarktaki A- betle İtalyanların Lonura lıombardı- çanını ıyı tutmıran adamın .b.aşı, ç 

daha vardı. Fakat e a ettıgi u d d h 1 l . B ki" orurn ı ' durdu manına bı"ı· kal" def" go··ııderdı"klerı' tlen kurlulm~z .. Bu koç .. an, bızım. d l S 11! ·- "h er.; . e~. a .· ge sın:·, e ~Y. • ··• vusturalya ~kıtalarını görme.k ve bu ·... " -
. ma a Y.a; lekunıge vaıkır va~mnz ı - Ha~ dı gorey ım s.~nı ·.:··.1:3enı ıntızar- kıtalarla alakadar me.:ıelelcrı yakından tayyarelerin Alman tayyareleri hi - !~~m_ı, nırlıgımıza, dun,yaya gebp 
raz ettıği i muvaffa ıyetm arma- d b k ı ç k ışım var bek Muğla, 3 (A.A) - Son haftalar i- ma~·es.·inde ancak bı"r kaç defa U"a _ ~ıgımıze, n.ered.en ko.pup neler b ganı olması itibari"ırJe casu~e için çok a !ra ma_.... un u ' - görüşmek için geldiğini söylemiş ve: ed · ... "ımıza daır bır \'e"ıkadır 

.; lemege vaktım yoktur. - Avusturalya, harp hazırlığı için. çinde Muglada devam en yağmur- bildiklerini vazmaktadırlar. .,, ., . kıvmetlr idi. Nitekim bu kıymetli ar- ? Jar "k" gu··ııden berı· dinmı·.., hava "Ç • Btı zan1a11J,·1 tu··tu"ıı k('W'anı da ö. .; f d ·- · 1 d ı - Gidip bizzat çağırayım mı. eledir. Ve zaferden emin Luluıımakta- • 1 1 '" ' .. - İ ~...-maganı e a ettıgınc en o ayı müte- - Evde senden başka kimse dır. mıştır. Köyceğiz - Muğla a!·asında kinci mesele; Alman fayy:ırele- dir. Tilki, karganın ağzından pe 
essir olmuştu.> :ok mu·!. sular Nam-Nam köprüsünün ::ıedleri- riniıı, Arnavudlukda mı, şimali Af- kapmak için 4:Ah kargacığım, 

Derin bir nefes nldı . Sonra devam nı· "'Ötürmüş, ve bu yüzden miinaka- rika<la mı kullanılacaktır. Şayed, i- ue güzel sesin var .. Şöyle öt de • tt. - Hayır, "alnızım !.. ~ k" · h ·· d ·ı· J Al 
e ı: - .; 8 !ut kesilmietjr. ıncı cep eye gon erı ır erse, - veyim> demiş .. Bu koçanı kapmak 

- Hiç şüphesiz; düşman teşkila- - Öyle ise bekleme, çabuk git, remen x nıanlar, garbi Avrupadan başka bu- le çok şeyler söylenebiliı·. Sakın 
tını arzu ettiğimiz gibi avhyacağız ! ~e) !.. rada da meşgul olacaklar demektir. koçırnınıza iyi sarılın ... 
Onun için her fedakarlığı göze al - - Emreder.siniz!... -Baş tarafı birinci sahifede - AskerAı vazı·yet lııgilizlcr de bundan memnundur. • 
dım. Nihayet kendimi takibattan i Çünkü Almanlar şimdiy~ kadar ln- • • 
kurtarmakhğım Vt! vazifeme ser - Dilber hi metçi ,kız, derhal hanı- kuvvetlerinin aynen mukabele için bul- gHter.e ile muhtelif cephelerde çar- Küfür 
best olarak devam etmekliğim la - mın yanından ayrıldı. Fakat ay:rılır- duklnrı ilk fırsat olmuştur. Londraya -Baıtarafı 1 nci Sahifede- pışma.ktan çekinmişlerdh·. Tayyare-
zımdır. ken dudakl~rında .tatlı ve .~ynı z~ - gelen raporlar, bu mukabelenin tam ledir. Arada iki bin kilometrelik me- !er Arnavudluğa gidecek olunıa, o 

Genç ve güzel casus, başka çarei m.anc~.a maı;ıda~ ?,ır tebessum belır- bir muvaffakıyetle yapılmış olduğunu safe vardır. tık taarruzda mevcud tal<dirde Almanya, Yunanistana kar 
hal bulamamıştı. i\taamafih b•1 pla- dı: ~oyle bır duşunce aklından geç- göstermektedir. 2000 ltalvan kamyonundan da bir sı harp açmış olacaktır. Halbuki Al
niyJe şayanı hayret bir zekayn ma- mıştı. İngiliz huva kuvvetlerine mensup çoğu İngfüzler tarafından ya tahrip manya. İngiltere Balkanlarda teca-
lik olduğunu bir daha isbat etmiş - Bizim hanım hangi provadan hah bombardıman tayyareleri, dün gecı:! edilmiş, •ya da ele geçirilmiştir. vüzi bir cephe kurmayınca burada 
oJuryordu. <ıediyor !. Ne tükenmez provalardır de Bremendeki hedeflere karşı Yeni ARNA VUDLUKDA: harekfda geçmemek istiyordu ve 

NitPkim Zozo; sonradan gi>rüle _ bunlar!.. Allah encamını hayır etsin!. bir hücum yapmışlardır. Ayni zaman- Yunanistanda Kilisu.ra - üzüm su- hatta defalarca Balkan sulhünü boz-
ceği gibi; müttefiklerin mukabil ca- - Ah hanımım; beni aptal mı zan- da Emclendeki hedeflere de hücum e- vu arasında 3-4 günden berj başlı - nıayacağını bildiı·mişti. Nitekim şim
sus teşkilatını bu pJUniyle derın bir .ıettin?. Terziyi sevdiğini pek iyi bili- dilmiştir. ~·an hareketler jnkişaf etmektedir. diye kadar Yunan harbine mlidahale 
gaflete düşürmüş ve bu suretle ser_ yorum .. Böyle olmasaydı memlekette Londra, :3 (A.A.) - İngiliz hava Mevziin derinliklerine girilmiş ve etmeği kendi politikasına uygun gör-
best olarak faaliyetine devam etmiş- başka terzi bulamaz mı idin?. Herifin nezaretinin tebliği: bir çok köyler zaptedilmiş; 2 top ve memişti. 
tir. Daha tehlikeli ve daha korkunç ~!inden iş gelmediği de meydanda .. E- Bu gece lngil.iz. hava kuvvetle.rinin bir çok harp malzemesi iğtinam o - Üçüncü bir nokta ise, bu hareketin 
bir rakip olmuş, tam cesaretle calış- \'e daima onu çağırıyorsun?. Şu halde b~şlı~a h~defler!nı Brcmen te~~ıl :t- lunmuştur. İtalyada bir müdahaleyi istihdaf et-
mış. müttefik orduları için miithiş maksad hiç <le prova değildir. Terzi - ~ıştır. Hucum, ilç buçuk saat. sur~uş- Lin şimalindeki Yunan kuvvetleri tiğidir. Çünkü, İtalya, lngiltereye 
planlar hazırlamağa başlamıştı. d{!n bembaşka bir şeyler bekliyorsun! tur. İnşaa~ tezgahlarına, denız tesısa- de bazı muvaffakıyetler elde etmiş- karşı kendisini ne der.eceye kadar 

Ayrıldılar!... Maamafih vazifemdir gider çağır~ tına ve bır gara toplu halde yangın ler ve ileri yürüyüşe devam etmek- müdafaaya mecbur ise, dahilde de 
Frö)ayn cZozo> ~·alnız kalınca rım. ' ' bombaları ve yüksek infilakli ~ombn- tedirler. Burada da bir miktar esir faşi~t rejimi ayni şekilde mildafaaya 

. b" k - , , .. . . . . . lar atılmıştır. Yangınlar çıktıgı ve alınmıştır. Cenup cephesine gelince muhtaçtır. Nitekim gelen haberler, ~enış ı: A oltuga uzandı. \ e ru:kı- Dıl~r. hız~etçı kız bı.r~z sonra sah- infilakler vukua geldiği görülmüştür. Himara şimalinde de bazı ilerlemeler ftalyada dahili vaziyetin karışık ol-
\'C mamulatı _cS::ımsun» kokulu :;ı .- tc terzının dukkanmda ıdı. Düşman işgali altında bulunan yerler kaydedilmiştir. duğu, mareşal Badoğliyonun bir ta-
garala:dan hır tane_ alar:_ak ateşledı. - Beyefendi -dedi- hanımım Zozn ve bu arada Flessingue, üstende ve x raftan vatan haini olarak gösterilme-
-. Ze~.ası~·ın/:a.:att~g~ pla?~n .verece- r.:izi bekliyor. Prova için gelecekmişsi~ Brest de bombardıman edilmiştir. Tay Almanya, Ruzveltin si için İtalya hüktimetnice muallim-
gı ndc 1

10
.e) ıd uşuneı e ze\ 'e neşe- niz. Bugün bir kaç defadır, sizi sor- yarelerimizin hepsi üslerine dönmüş- !ere emir verilirken diğer taraftan 

ye a ı~or u d G l d·-· . · ·· l d. Be · .. 1 d" • • d t 
. .. .. u. eme ıgınızı soy e ım. nı gon- er ır. sesını uymuş ur halkın sokaklarda, tramvaylarda 

_Mesuddu ve bu t~hayyulun ya:a.t- derdi. Ve sizi acele beklediğini söyle- Londra, 8 (A.A.) - Jngiliz bom- mareşalı bir kahraman olarak gös-
t.ıgı payansız neşe ıle sıgara mı lÇI - di. Çünkü acele işi varmış!.. bardıman tayyarelerj, dün akşam ye- -Bqtarafı 1 nci Sahifede- . terdiğini ve İtalyada ekmek fikda-
) ordu. ı · b · "d · t·ı· ı· ı ta t- t"dı"rler Nevvork Taymı·s gazate~ı 

Öl.. ·· 1 k" 1 · t ti - yı, amma u saatte gelmek :m- nı en ıs ı a ıman arına arruz c "" · ~h d 
1 

ti ·. ,. :. ııının gittikçe art.tığını bildirmekte-
- umum e ra ıp erıme ne a ı A • 1 d" F h.1 .. t"k t• Ruz"eltı"n mı ver eve erını·n kaza-r . hü) . ı ki" d k"k 1 b.,h kanı yok!.. mış er ır. ransız sa ı ı ıs ı ame ın- • , . dır 
. la ar, ~e zev . ı a ı a ar ... şet. den aydınlatıcı fişenklerin ışıkları gö- namıyacağı hakkındaki beyı!natına . 

mış olacagım. Bılhassa bu paı•ansız (SONU VAR) riilmüş ve uzaktan infilak gesleri işi- karşı bir cevap vermek mecburiyet:n- ROMANYADA: 
tilmiştir. Kale _ Bulonyi arasınrla bir de kaldığını, sansör~ rağmen bu ha~-

B. Mille t Mec~isinde çok projektör, semayı taramakta idi. rin Almanyada işitildiğini ve işte bu- Romanyada da vaziyet karışık -
Londra, 3 (A.A.) _ Bremene rapı- nun için de Hitlerin, 1941 senesi için tır. Geçenlerde kömür buhranı ve 

lan taarruz hakkında ayrıca şu mü- zafer vadine mecburiyet hissettiğini Tunanın donması yüzünden Alman-
temmim malumat verilmektedir: yazmaktadır. yaya ancak demir yolu ile nakliyat 

Evvelki gece Bremene tevcih edilen Gazete diyor ki: yapmak zarureti yüzünden tren se-Dün müteaddit layihalar müza~ taarruzda, buradaki deniz inşaat tez- 4:Hitler, yeni se~ni!1 eşiğinden a- ferlerinde tadilat yapıldığı bildiril -
gahları daı bombardımana tabi ~u- yağını atmıştır. J:Iı~lerın sözleri, yeni mişti. Bu meyanda Romanyaya bir 

k k k b 1 d•ı • tİ tulmuştur senenin karanlık ıstıkbalini göstermek miktar Alman askeri geldiği <le ha
ere Ve JSmen 8 ll e 1 ~iŞ r. Bir pil~t, Tatvod ta"vare fabrikmn tedir. Sözlerindeki kehanet, kimseyi her verilmişti. Yeni haberler göste

.;.; ikna etmemiştir. Hatta kendisi de bu riyor ki, Roman.raya getirilmiş olan 
Ankara, 3 (A.A) - Büyük :\fil Jet nuna müzeyyel kanunun 3 ncü mad- ~zerin~ ge.~ince bu f~brikanın Yandı- sözlcrfo doğruluğuna kani değildir. kuvvetler 

3
_
4 
fırka kadardır. Sövlen-

Meclisi, bugün reis vekili Refet Canı- desinin tadili, mer'i gümrük tarife- gını. gormuş; oradakı Do~'.çe ~akom Hitler, Alman işgali altındaki -:er- diğine göre, demir muhafızlar!~~ ko-
tezin ı iya.setinde toplanarak, Hazi- sinde muvakkat mahi'"€tte deg-işik- tasfıye fabrıkasma ve muteaddıd de- lerı· manen de fethettig-inı· 50··vıemı·s·.t1•1 •• " .; · 11 k k b b 1 t .J • münistler arasındaki ihtilafın daha ı·an, Agustos 1940 aylarına aicl diva. likler yapılması ve vabancı memle- mıryo arına pe ço om a ar a mış- Fakat herk"" bili,yor ki Fransa, zor 

h b · ı d De · J · d b" f b "k "'"" kanlı bir şekil almaması için bu nı mu ase ~ıt raporunun sunulduğu- ketlerle muvakkat ticaret anlaşması ar ır. mıryo cıvarın a ır a rı a karşısında bo'-·un eğmiştir. Norvel", 
d t k 1 t Al .; "' kadar askere ihtiyaç vardır. na air olan mazbata ile divanı mu- nkdi ve ticari anlaşmalar akdine ya- amamen yı ~. mış ır. ınan rapnr- Belçika ve Hollanda için vaziyet bö.r-

hasebatın üç aylık raporları Üz(.'rine naşmıyan devlet müvaredatma kar-· )ardan bu hucumun, Manhuyma ya- le olduğu gibi Çekoslovakya ve Polon- Çünkü iki zümre arasında hadi.se
İttihaz edilmekte olan kararların şı tedbir 1€r jttihazı hususlarında hü- pılan taarruzdan d_'.lha şiddetli olduğu ya da ayni şekilde boyun eğmişlerdir. ler vukubulduğu, hatta Sovyet elçi
meriyet ve şümulünün tayinine mü- kumete selahiyet verilmesine aid ka- :ıJ?laşıl,!11aktadır. . . . HiUer, Avrupayı açlık ve korku hü- sinin Romanya hükumetinin nazarı 
tedair mazbatayı müzakere ve ka - ntın layihalarmı, Türkiye _ İngiltere Da~ı bata~yaların çok .~ıddetlı a.teş~- küm süren bir hapishane haline koy- dikkatini celbettiği, demir muhafız
bul eylemiştir. arasında 2 birine ikan un ı 940 da ak- n.e rag~en.pılotl~rımız donerken, ıngı- muştur. Hitler, kendisini bir zaferin lar lideri ile Antoneskonun arasının 

Devlet memurları ayhklaı ının tev- dedilen tediye anlaşmasının tasvibi- lız sa~ıllerınde ~.ır Al~an Yu~keı:s ~ay kapısında zannederke.n seni senenin c- a~~ıldığı , Romanyanm hem Rusya , 
hicl ve teadülüne dair kamıııa ek ne mütedair kanun Jı1yihasının birin- yar.esme te~.aduf etmış .ve. bır pılı>wtt- şiğinde karşısına lngılterenin dik!lmiş hem de Macari<:tan ile aralarının 
kanun layihasının ikinci müzakere<>i ci müzakerelerini . yapmıştır. ~uz, bu~a hucu~ eylemıştı~. T~p ate- olduğunu görmüştür. açıldığı haberleri gelmektedir. Ru-
yapıJmış 've kabul edilmiştir. M ı· ·· şınden :.onra duşman tay~aresı, zık- Onun arkasında da Hitler, Amerilrn.- menler Transilvanvanın Macaristan-

ec ıs, onümüzçlcki Pazartesi günü k •aparak v d kararak k • • 
Bundan sonra .Meclis, maaş kanu- toplanacaktır. za ) t e uman çı a)- nın bulunduğunu görmektedir. Hitler, dan istirdadından bahsetmekte, M::ı-

________________ ,:_ __ _:_:.:.:..:_____ bolmuş ur. . . . . şimdi çelik çerçeve içinde kalmıştır. car radyogu da Romanya devfot a -
Amerikanın v· . f. . Bremende Amıdon ve pırınç fabrı- ve çıkacak bir yer bulamamaktadır .. damları alevhinde konusmakfadır. Zelzele ışı se ırı k!lları d~ yakılmıştır. Bir pilot, kendi- Ruzveltin mesajı, mihve~in mukav~mc Maamafih h~r ikisi de mihverin nü-

Ankara, 3 (A.A.) - Dün Marma- .Cenevre, 13 (A.A.) ......_ Vişide tah- sıne '.'..erılen bu hede.flere bomba!arım tini kırmağa matuf, genış gir hareke- fuzu altındadırlar. Bu itibarla ger-
ris ve Datçada hafif bir zezlele olmus- mın edildiğine göre, Amerikanın y~ni atacagı sı.rada fabr1kaları, o kadar ti ihbar etmiştir. ginliğin daha fena bir .şekil alması 
tur. Hasar yoktur. · büyük elçisi amiral Leahy, Cumartesi müdhi~ hır yangın içinde bu.lmuştur :x ihtimali mcvzuulıahs olamaz. 

giinü Vişiye gelerek vazifesine başlı- ki, esasen bir yığın enkaz halındeı bu-
ı•acaktır. Junan bu yere bombalarını atmamıs ve 
· başka h~efler aramıştır. Bu yerd'e S 

yangın çıkmıştır. Pilotlarımız döMr- - Bq tarafı 1 nci aahifede -
ken Hollanda hududunu aştıkları hal· Gazeteler, Irlandanın Alman tayya-

Almanlar ilman tauuaraıari 
lngiltere üzerinde tek- Bitler 

de gene büyük yangmı görmekte de- releri tarafından bombardıman edil-
rar uçtular -Baıtarafı 1 nci Sahifede-- vam ettiklerini söylemişlerdir. mesinin lngilterede doğurduğu heyc-

Londra, 3 (A.A.) _ Hava ve dahi- velki topçu ateşine teşbih edilemez. Deniz tezgahlarından ikisi üstüne canı tebarüz ettirmektedirler. 
li emniyet ;nezaretlerinin tebliği: Fakat sabrı tükenip Hitlerin bir te- binlerce yangın bom.bası düş~.Okten son Deyli Herald gazetesi, serbest lr-

Dün gece düşmanın esaslı hücumu şebbüste bu!~nması d~ muhtemeldir. r.a o kada_r J?arl~k hır alev .. dunyası ha- landaya bombalar atıldığını yazarken, 
cenubi Gal eyaletinde bir şehir üz~ ~)yle zannedıhyor ki Hıtleri~ ilkbahar lıne g~lm.ı~tı~ k! b~r~~·a du~n. bomba- sansasyonel serlevhalar koymuştur. 
rine tevcih edilmiş ve ikametgahlarda, ıcraatı, yakın şark veya İngıltereyc o-ı• Jarın ınfılakı bıle ışıtılmemıştır. Işıkların söndürülmesi kaidesinin tat-
ticarethaneler<le ve diğer binalarda lacaktır. Buna karşı yapılacak şey, lıik €dilmediği için Irlanda şehirleri-
mühim hasarlar vukua gelmiştir. Bir h_azırlan.maktan ibareUir. Bu da iki si- F d ne yanlışlıkla bomba atıldığı mevzuu-

! h Ü h d bahsolamaz. Şark sahiline 100 millik miktar. ölü ve yaralı vardır. Memle- a a m. n asır ır. ransa a 
ketin diğer kısımları fü:erine atılan ı - Abluka, bir hat dahilinde 5 eyaletin muhtelif 
bombalardan hasar ve zayiat pek nz 2 - Bombardıman.. -Battarafı ı nci Sahifede-- yerlerine bombalar atılmıştır. Alman 
olmuştur. Bunlar, gayet emin silahlardır. Al- , . . tnsyareleri, lrlaııda şehirlerine, bilhas-
:-----------·---~ manya, şimdiden tayyarelerimiz in ~!man tayyarelerın.ın. adeclı 250-300 sa Dulıline hücum ederken denizi sağa 
B~yog": unda 3 büyük "kendi tayyareleri miktarında olma- dur. Bunların h~ngı cıns t~yyare ol- alarak taarruzlarını yapmışlardır. 

makla beraber evsaf itibariyle iist!i:ı- dukları meçhuldur: B~n.u ~ıım:k. ltal- Deyli .Meyi gazetesi de bombardı-
sin e manı n oynadığı lüğilnü kabul etmektedir ve Almanya- y~n.m. tayyare va.zıyetinı bılmege elvew man hacli~sinin, lrlandada Alman!nr 

daki h~deflere darbeler indirebi1mek- rışlıdır. Maamafıh İtalyan bon:ıbar~~- iç.in gittikçe artan nefretin, şimdi gayz 

BAYRAM Ol DE te gündüz hücumlarını da defetmek- man tayyareleri, av tayyarelerıne go- haline gelmiş_ olduğunu yaımaktadıı·. 
ı ı ı ı ı ı · ~dir r.c daha ıayıftır. Nitekim son Ubya Bombardım::ınlardan en çok zarar er<;. 

~~~~~~~~~~~~~~~·~w~~·~~~~~~~~~~~•I harekibnda İtalyanların dört bom- ~n yer, fada kalab~ık ~an Dublin
1 bardıman tayyaresine 14 ::ıvcı tayyare- bölgesidir. 

Türk Sahne, müzik ve ainema töhretlerinin bulutduiu emaalaiz taheaer · f k · t" İt ı b b d J) hı· 3 (AA ) R • · t"hl sı re a at etmış ır. ayan om ar ı- u ın, • . . - e~mı ıs ı ıa-

ALSANCAK 
lıtaıyonu kartıaında yeni açılan 

EGE 
Hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 

• 

KAHVEC I• Gu•• ZELI man tayyarelerinin ancak parlak ve rat bürosunun bildirdiğine göre, ev-
mehtaplı gecelerde harekatta buluna .. vclki ge~ ve dün sabah serbest Irlan- Her t ubeye aid hastalar kabul ve mü-
bilmeleri de buna alimettir. Yani ih- ela hükümetinin muhtelif kontlukları- tehauııları tarafından tedavi edilir. 
tiraçları bombardıman tayyares!dir. na bombalar. atılmış, hasarat ve nü~US- Müessesede her zaman Rejiaörü 

ERTUGRUL MUHSiN . 
Beıtekirı 

SADETTiN KAYNAK 
" Bınaenaleyh İtalyaya gelen Alman en bazı zayıat olmuştur. Elde edılen 

Bağırıyorlardı: 
- Alçak, hain!.. 
- Yobaz, inkılap düşmanı .. 
- Soytarı, dalaveracı !. . 
- Ben senin cemaziycl'evvelini 

ı· . 
ırım .. 

- Açtırma kutuyu, söyletirsin 
Ü)'Ü .. 

- Molla! .. 
- Molla ben değilim, sensin .. 
- Şu suallerime cevap ver .. S 

Sen .... Sen ..... Değil misin?. 
- Ya ~n. ya sen!.. Haydi filin ı 

hesabını ver, filan şeyin iç yüzünü 
lat .. 

- Edepsiz, rezil, serseri, küsta1ı 
- Kaşarjanmış, utanmaz .. YOZ 

rası .. 
Bir kavga, bir küfür dalgası, bir 

rültü ... 
Uyandım; oh, hay Allah razı ols 

rüya imiş .. Kendimi lstanbulda Ba 
lide sanmışım, bereket İzmirde, 
başında uyuklıyormuşum .. 

Bana hediye 
Bir kari im telefona edi,yor: 
- Kömürle alakana çok teşekkür 

deriz. Gerçi kömür bulduğumuz 
ya, sen gene vazifeni yapıyorsun. 

- Teveccühünüz, yazmak bi 
çare bulmak başkalarından .. 

- Sana bir hediye tertip edey 
dedim. Bir kalem, giizel bir cep 
mi.. . 

- Sahi mi söylüyorsunuz?. 
- Ona ne şüphe? . 
- Şu halde, bana iki kilo kö1J1Ur 

min edin kafidir. Çünkü yirmi 
saatten, yani dünkü mangal başı 
!evhalı yazımı ,yazdığımdan beri 
siyondaki odamda buz kıesmekle 
gulüm. 

SAPAN 

Roman yada 
- Bat taralı 1 nci aahifecle 

rcntief, bu hadiselere bir nihayet 
rilmesini Romanya hüktlmetinden 
l:!p etmiştir. Diğer taraftan demir 
hafızlar kendileriyle ihtilaf halinde 
lunan herkesle, yahudilerle ve di 
)eriyle eski hesapları halletmek yo 
nu tutmuşlardır. 

Almanlar, menfaatleri icabı ola 
Romanyadaki komünistlerin nüfu 
kırmağa çalışmaktadırlar. BaJkanl 
daki Sovy.et mahfillerine göre Alm 
ranın Gestapo teşkilatı, demir mu 
fııları bir alet olarak kullanmakta 
her şeye hakim olmağa çalışmakta 
Romanya köylerinde yapılan bir 
bütün köylere komünist nüfuzunun 
eliğini göstermiştir. 

Çiftçiler ele lejyoner sınıfına mfl 
mayil ve onun için tehlikeli add 
yor. Almanya, Romanyayı kendis 
birlikte bir sergüzeşte sürükliyecek 
Jıır~a, Romanyalılardan bir çoğu 
şiddetli aksülameliyle karşılaşaa1A11• 

Bardiyada 
-Ba, tarafı l nci aahifecht 

Kahire, :1 (A.A.) - İngiliz 
kuv\·etleri tebliği: 

:n İlkkanunu ikincikaııuna bağl 
gece İngiliz boml:ıardıman tayya 
ri, Timimi ve Gazalaclaki hava me 
!arını bombardıman etmişler, ya 
Jar çıkarmışlardır. Bir düşman 
resi, tahrip edilmiştir . .Evvelki 
Bardiya bombardıman edilnı 

Derneye yapılan hava taarruzun 
bir miktar düşman tayyaresi h 
uğratılmıştır. Biltiin bu harekat 

tayy~relerinin de.bomba:dıman tayya- yan~ın bo~bala~ın~n .Alman bombası doktor bulunur. Tel 
relerı olması muhtemeldır. olclugu tesbıt edılmıştır. 

Bqrollerde M 0 N t R N U R E D D 1 N HAZ 1 M 2918 sında tayyarelerjmiz zayiatsız 
ne dönmüşlerdir. 

' 


