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Garp çölü harekatını büyük bir 
muvaffakıyetle idare eden 

General Vayvel 

Bremene ikinci 
taarruz 

Bütün gece süı dü. Yan
gınlar büyüdü. Her ta
raf alev içinde kaldı. 

Bu harpte çok büyük işler görmüt olan İngiliz tayyareleri 

G. Vayvel Bardiyada 

Mesajında neler ilerleyiş devam 
söylüyor? ediyor. 

~keri Vaziyet 1 
Bardiyada lngHizler na
sıl çarpışıyorlar? Deniz 

ve havalardaki son 
hadiseler 

Dün akşama kadar alınan haberlere 
göre muhtelif c-ephelerdeki harekat ve 
vaziyetin müstakbel inkişafı şu suret
le toplanabilir: 

Ruzvelt Amerika 

lngiltereye şah- Yeniden 200 ti-
si mümessil caret vapuru 
gönderiyor. yaptırtıyor. 

Ruzvelt, bu \ıususta ma- lngiltere, Amerikadan 

Tra.blusgarp cephesinde: Vaşington, 4 (A.A.) - Ruzvelt, A- Vaşington, 4 (A.A.) - Röyter: 
Libyada, Bardiya müstahkem şehir merikanın Londraya tayin edeceği ye- Vaşingtondaki bazı mahfillere gö-

nidar konuştu. muhrip istememiştir. 

ve hatlarına karşı evvelki gün şafakla ni büyük elçiyi tayin edinceye kadar re, İngiltere önUmüzdeki sene içinde 
birlikte başlıyan taarruz muvaffakı- e:'>ki ticaret müsteşarı Hanri Hopkini Ruzveltin bu gemi programından isti
.retle inkişaf e~iş ve ayni su.retle de- şahsi mümessili olarak tngilte reye gön- fnde edecektir. Bunlar, önümüzdeki se-
vam eylert?ektedır: Ahn~n esırler 8-9 derec2ğ.ini ifşa etmiştir. ne için ihtiyat olncaktır. Yeni progra-
bini geçmış, mühım mıktarda harp Ruzvelt demiştir ki: mm doğrudan doğruya İngiltıere lehin. 
malzemes~ iğtinam o~unmuş, çeli~ tel- _ Hopkin, İngiliz hükumetiyle şah- de ve bilvasıta Amerika lehinde oldu-
lerle ı:evrıli, beton sıperlerden bır ço- sen temas idame etmek üzere İngiltere- ğu sarihtir. 
ğu ele geçirilmiştir. İngiliz deniz ve ye gidecek ve bir resmi sıfatı olmıya- Ruzvelt, bu vapurların silratle havu-
kara topları, ta~:yare bo~baları a~~ın- caktır. İngiliz hükumeti nezdindeki za girı;nesini emretmiştir. 
da da mühim mıktarda ıtalyan muda- Ameriknn büyük elçisinin istifası Uze- Vaşıngton, 4 (A.A.) - Ruzvelt, ga
fii ölmüş, gene mühim bir kısmi taa;- rine tayin edilecek yeni büyük elçimi- zewciler top}antısında, behe~i 7500 
ruz yapan Avusturalyalı askerJ.erın zin meınuriveti önümüzdeki avan mec- tonluk 200 tıcaret vapurunun ınşasına 
süngüsünden geçirilmiştir. Muhasara- !isinde teklİf edilecektir. · başlanmak üzere tedbir alındığını ve 
da kalan kuvvetlerin bidayette yirmi Rebicumhur, Hopkinin orada başka bu vapurların 300-350 milyon dolara 
bin t:ıhmin edildiği nazara alınır V'3 şu vazife görmiyeceğini; on beş gün son- mnl olacağını söylemiştir. Bu inşaat 
iki gün iç.inde 8-9 bini esir olmak üze- ra dönmesi muhtemel bulunduğunu programından İngilterenin doğrudan 
re on, on ikj bin kişinin har.p dışı edil- Hopkinin sıhhati iyi olmadığında~ doğruya mı, yoksa dolayısiyle mi isti
diği kabul olunursa. Bardiyad~ s?ı: Londra elçiliğine tayin edilemiyeceği- fade edeceği sualine karşı Jtuzvelt de
mütlafi grubunun ancak 8-9 hın kışı ni, resmi sıfatı bulunmadığını, seya - miştir ki: 

inşaat tezgahlarına da 
isabetler kaydedildi. 

olduğu m eydana çıkar. Manevi k~,.,,~e- hat masrafının hükumet tarafından - Vapurlar, yeni inşaat tezgahların 
ti perfaan, müdafaa hattında büruk verilmesinin muhtemel olduğunu ~öyle- da yapılacak ve devletin malı olacak
bir gedik açılmış ve nihay~!. arkadaş- miştir. tır. Bu yeni ~rogramın tatbiki iç.i~ la
larının yarısını da kaybettıgınden ge- Gazeteciler mumaileyhin Londrada zım olan tahsısat ayrılmıştır. Yem va
niş hatları yalnız olarak müdafaaya ne yapacağını sormuşlar; Ruzvelt de purlardan bazıları, bir sene içinde se-N apolyona karşı yapılan lngiliz zayiatı nisbeten mecbur bulunan bu mUdafileri~. daha -,u cevabı vermiştir: fere başlıyacaktır. 

·hk" ne kadar müdafaada devam gostere- - Hopkin Londraya bazı eski dost- Vaşington, 4 (A.A.) - Röyter: 
Londra, 4 (A.A) - Röyter ajansı, şey şimdi Hitlere karşı azdır. Merkez isti am- cekleri kolaylıkla tahmin edilebilir. Bar larıma sadece sıhhatiniz nasıldır, di- Ruzvelt, 200 geminin inşasını g:ıze-

evvelki gün Bremene yapılan taarruz ' d · ·ı • t · diya, çok muhtemel olarak bugün veya ve sormak için gidiy-0r. tecilere bildirirken demiştir ki: 
hakkında şu tafsilatı vermiştir: tekrarlanıyor. larına a gtrı mış ır • yarın tamamiyle İngiliz.ler eline düşe- Hopkin, Ruzveltin en eski arkada- - Halen o derece büyük ~onilato 

İngiliz bombardıman tayyareleri, bilir. Çünkü bunlara hır yardım gel- ıdır. Sıhhi sebepler dolayısiyle ticaret hacminde vapur batmaktadır kı, vapur 
deniz inşaat tezgahları ve fabrikala- 940 k / / l .. mesi imkanı da yoktur. _ Devamı 4 üncU aahifedf! - -Devamı 4 ncil aahifede -rın tahribine devam etmek üzere ev- lngiliz ır ının kal- Avustura ya t ar sun.. Bardiyaya yapılan taarruz, takip e-
velki ge<:e de Bremene taarruz etmiş. kınma senesı· olarak güye dayanarak büyük dilen plftn itibariyle de tetkike d~ğer 
lerdir. Bu taarru.z, üç gece evvelki İngilizler, muhasara hattını teşkıl e-
taarr~z. kadar ~lddetli olmamışsa yazılacaktır. işler gördüler. dince boş durmamışla~, z~ma~ za!11an 
da, . ~ütün gece devam etmiştir. Ilk . . . . • ttalyan müdafaa mevzılerıne gırmı~ler İn&ıhz tnyyarcleri hedefleri üzeri- . ~ahıre, 4 (A.A.) - Orta şark İn- Kahıre, 4 (A.A.) - lngılız umu~~ ve müdafan sistemi hakkında çok kıy-
ne saat ~O de varmışlar, son İngiliz gılız orduları başkumandanı gen~ral karargahının dün akşam neşrettığı metli mnlfımat elde etmişlerdir. İngi
t_aYYaresı he_d~i şafaktan bir saat ev- Vayvel, bir mesaj neşretmiştir. Gene- husuı>i tebliğ: liz başkumandanlığı, hu malumata is. 
Hl terketmıştır. Şehrin O zerinde se- ral, bu mesajında diyor ki: Bardiyadn harekat, şayanı memrıu- tinnden taarruz :planını hazırlamı . iki 
f1a ç~k açık .oldugundan, bomba atı- -Devamı dördüncü sahifede - - Devamı 4 üncü ıahifede - ucu deniU? dayanan yarım daire ş~klin-
k~f a Y.er!erın tesbitinde güçlük çe- deki müdafaa hattının yalnız garp kıs-

Metaksasın gü
zel bir mesajı 

Ordunun muvaffakıyeti
ni hararetle alkışlıyor. 

memıştır. T p • mındnn. yani Tobruğa müteveccih o-
ıaı?a~aı;nba gunu. has~ra _uğratılan- u·· tu·· n ıyasa Si ıan kısmından bü~·~k kuv~·ct}erıe ıaar- Zabıtauı da tebrı·k attl. naİ f enıden ta~rıp edılmıştir. Deşi- ruza geçmek "mrını Yermıştır. il 
bom~nş1aat1 tezgahları üzerine :ıtılan Bu ·uretle ilk hamlede tanklar tel 

a ar n bUyUk b' b' d .. .. h'f d gın çıkmış 1 1 . ır ına a yan- - Devarnı 4 uncu aa · e e -
d · ' a ~:'. erın diğer binalara A J h • •k 

a sırayet ettıgı görülmüştür. Yan- ÇI ma azırlıkları nenıc MI yas- r "'-\ gınlar o derece btiyUmUştilr k'. t X 'S 
lan bombalarla husule t• ·1 l, a ı- t d t•• 1 ·ıte e -lspan 
ribat muşahede.olunar::r:ı~~~~. tah- 1 a evamdadır. Bankalar, uccar- ngı r · 

Atılas Volke utşaat tezgahlarına } t } 
da hücu,m edilmiş, tam isabetlerle lara k d. a lardır ya an ac ı ar. bombaların düştüğü görülmüştür. re ı çmış • ~ 

T~yyareler şehri terkederken, bir Tütün piyasası 14 ikincikanuııda a- Milli tütün müesseselerimizden baş-
~~mıryol.u iltisak noktasında b~yilk çılac~ktır. -!'iyasanın açılışı yaklaştık- ka bütün tütün tacirlerine kredi nçıl-
ır fab.rıkanın yanmakta oldugunu ~~ tblün şırketleriyle ticarethaneleri- h s da bankalar umum mü-

vc ateşın etrafa sirayet etmekte ol - ~n. mubayaa memurları da muht~Jif ması usu un . . . . . 
duğu görill~üştür. Dcmiryolunun tutün 1!1ıntaknlarındn faaliyet göst~r- dürli\klerinden şehrım~z~~kı. ış, ~ıraat 
garbında müteaddid endüstri bina- mektedırler. Bütün mübayaa memurla. ve emlak bankaları müdurJUklerme e
larBi~at alevler i~lnde bırakılmıştır. r\Yfrın da~a kesif ş-ekilde tütUn mm- mirler gelmiştir. Bu suretle yerli t~- ı 
dar ! ny~a~~mız, .15 metreye ka - ba a ~~1!.1~ .. ~-~.Yılacaklardır. İnhisarlar tün tacirJ.erimiz de bankaların kre<lı
mibı~~c:.e ır proJektör grubunu lad~~ 

1
ur uhgu de mübayaa için emir lerinden azami şekilde istifade edecek-

! k • yoz ate;ııyle ta.'hribe m:uvnf a ıgınc an azırlıklur yapmaktadır )erdir a olmuştur. ' - . . r---..-------, 
Milli Şef 

Başvekitle VekHlere 
ziyafet verdiler 

Ankara, 4 (Telefonla) - Milli 
Şefimiz lamel lnönU, bugün Çanka. 
ya kö~lıünde Baıvekil Dr. Refik 
Saydamla Vekillere bir ziyafet ver. 
mitlerdir. 

1 
Milli Şefimiz, bu ay içinde bura

da. toplanacak olan parti müfelt:f· 
lerı.ne de bir ziyafet vereceklerdiı-. 

İhtikar ve hile 
yapanlar 

Irl~n:!;l as1biyette 

Almanya ~1 
Pro:e:;to edildi, tazmi

n ıt isteniyor. 
. Dahlin, 4 (A.A) - Iı landa hari

c~ye nezareti. aşağıdaki bevanname-
Yt neşrelmişlir: · 
Zec ,Currn!!h'.. lulinnsto\'\'on, l.lııbek, 
rın \ c Borın u.zcrine atılan lıombala
Alm~u~~enes ı netic e!'iııde, bnn!nım 

Irlandambnsı olch~ğu anlaşılmıştır. 
rı Alnın ~ın Rerlın maslahatgüza
r~kların~n n:yar~lerinin Irland~ top
buııl arın inf.üf~~gı tecavüzden ve 
rın in-anca \. ıyle ç!kan yangınla. 
olduğu zara de maddı olarak sebep 
metin i şidd:tı ~n dolayı Alman hiikfı_ 
mur edilmiştiı~ rr~~~s~o e~meğe me
tazminnt istemek ve a . atguzara tam 
bi halle r in vuk 1 1 

hır daha bu gi-
• u >u maması içj Jfi 

k.. .. ..1 zım ge.en mUessir tedb' 1 . n -
Bazı gaz ve omurcu er ması hususunda Al ır erın alın-

d' d '. rnan hiikümeti 
adl iyeye Verildi. nc_zt.ın Be ı skrar ıçin de talimat veril-

mı.I ır. nş a yerlere atılan b b 
Yüksek fiatlc gaz satan ve milli ko- ların muayene ine de devam 0d~ a-

runma ·kanununa aykırı. ~areket eden mektedir. e 1 -
111 •nfa oglu Osman seyyar gazcı .ınUS'-'' • 1 R ' x-

A.hme<l Jşıkman ve Şaban. og ~ nmn- J\ r 
ıan ile 58 kilo kömürü. hıylelı kantar ıvorveç sahılleri bom-
kullanarak 68 kilo yerıne ~a~n .. l\Ius- bardıman edı"ldı" tara Mehmed adındaki komurcu ad-
liyeye verilmişlerdir. 

1 
ko"mı·ir Berlin, 4 (A.A.) - D. N. B. bildi-

Evinde 2000 kilodan faz a . · v riyor: 
~Ulunduğu halde satmıya~ 1smaıle~ff: İngiliz harp gemileri evvelki gece 
~ Remzinin kömürleri müsadere k Stavanger yakınlarında Norveç sahil. 
~~e, hakkında tanzim edilen ~vra lerinl bombardımnn etmişlerdir. 
~,~hkemeye scvkolunmuştur. 

Bir tekzip 

Stalin 
Ne rnakale neşretti, ne 

mesaj verdi. 

Stal'n 
Moskovn, 4 (A.A) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Yabancı memleketler basını. bir 

kanunsanide Prnvda gnzetesinın v.e
ynhud her hangi diğer bir Sovyet 
gazetesinin Stnlinin entenıa<:yonal 
vaziyetin tahlilini ihtiva eden bir 
makalesini veyahud bir yeni ~:ıl me
sajını neşreylediği hnkkında bir ha
ber vermiştir. Tas njnnsı, bu uydur
ma olan haberi tekzibe seiahiyettar-ı 
dır. - -~ 

Anlaşma yakında imza 
edilecektir. 

Nevyork, 4 (A.A) - Taa ajanaı 
bildiriyor: 

Niyork Taymia gazetesine göre, 
İngiltere • lapanya hükUm.etleri 
Tanca meaeleıinde anlaımıılardır. 
ltilafnamenin b:r kaç güne kadar 
imzası beklenmektedir. Tancanın 

harpten aonraki statüaü için de 
müzakereler devam etmektedir • 

1 
Amerikadan buiday gönderilmesi 
meseleıi de müzakere olunmakta
dır. 

~------IŞARETL ER: 

Kömür, Petrol 
Yağmur yağar, fırtına çıkarsa, 

kömür gelmui imkanı da büsbütün 
azalacaktır. 

Bu biri 
Soğuk artar Ve kara çevirirae, 

gelecek kömür, bizi ıaıtmadan ev

vel içimizi yakacaktır. 
Şeh.'rde, kömür aatılan yerlerde 

bot ve aiyah bir zeminden baıka 
bir §ey görülmüyor. Petrol de kal
madı. Şehrin her tarafında kömür 
aıkıntısı, petrol aıkıntıaı eaiyor. Bu
nun sonu nereye varacak? .. 

Bazı tedbirler ahndığı bildiril
mitti. Bu tedbirlerin neticeıi ne ol
du? Eğer bunlar b:r fayda vereme· 
di ve kömür derdinin izalesine doğ-
ru bir aalah getirmedi iae, 4u halde 
yeni tedbirlere bat vurmak lazım
dır. Çünkü halkın bu cihetten ızb· 
rabı çok büyüktür. Şehrin kenar, 
fakir mahallelerı:nde vaziyet daha 
ciddidir. Alakadarlar ne duruyor -
lar? 

** 

Atina, 4 (A.A) - Başvekil gene
ral Metaksns, bahriye, harbiye ve 
hava nazırı sıfatiyle, kara, deni:t \'e 
hava ordularına şu mesajı gönder
miştir: 

c Yortular ve yeni yıl, sizi silah el
de, yurdun müdafaası için çetin bir 
mücadelede buldu. Mücadele çok 
çetin, fakat zafer ve şan ile douldur. 
Elen milleti, sizin muvaffakıyctleri
nize gururla bakıyor. Kadın, çocuk, 
ihtiyar, bütün Yunanlılar ve ben, size 
bütün kalbimizle şeref ve zaferle 
dolu bir sene temenni ediyorum. Sağ
lam surette Yunanistanı kurduktan 
onra şerefle dönmenizi bekliyoruz> 

General Metaksas; polis, jantlar-

Yunan kralı ve batvekil Metaksas 

ma ve itfaiyeye de bir mesaj gönder
miş, bombardımanlarda ve ceph~de 
gösterdikleri kahı amanlık v.e vazıfe
perverliklerinden dolayı teşekkürle
rini bildirmiştir. 

Muvazzaf Erler 
Bir sene daha silih altında kalacaklar. Bu hu

sustaki kanun Meclise ıerlldi 
Ankara 4 (Telefonla) - Halen si- layiha hazırlan~aktadır .. B~ UJ~i~a

lah altınd~ bulunmakta olan muvazzaf 
1 
nın, önümüzdekı pkazaMr~s~ g~l~clisı~:~ 

askerlerin, terhis edilmi.rer.ek bir se- nacak olan Bilyu 1 e • 
ne daha silah altında kalmaları ha~-1 müz~kere olunması kuvvetle muhte-
kında milli müdafaa vek.8.:le::ti:'n'.::c:::e~b.::ır~m:e:.:.:ld:.:ı:.r·:__ ________ -:---

.Orta Şark 
Harekatının mümeyyiz 

vasfı, hergün artan 
/ngiliz tazyikıdır 

Habeşistan da 
Kanşıklıklar ve ihtilal 

hareketleri 
Londra, 4 (A.A) - Ortaşark ha

rekatının mümeyyiz vasfını, artan 
tazyik teşkil elmektedir. Nitekim İn 
giliz kuvvetleri Libya arazisinde 110 
kilometre ilerlemişler ve Tobruk -
Bnrdiva arasında muhtelif noktaları 
işgal ·altına almışlardır. İngiliz tay
yareleri bir taraftan İtalyayı bom
balarken, diğer taraftan Libya üze
rinde.ki faaliyeti hafifletmemişlerdir. 
ltalya üzerinde Mn haftada yapılan 
palermu, Anensfyate, Napoli ve Ta-

- Devamı 4 üncü aahifede -

Garp çölünde 
Görülen manzara 

Kahire 4 (A.A) - Röyterin garp 
çölü har~katını takip eden muhabiri 
bildirivor: 

Bu ğarp çölOnün muhtelif kısımla
rında görülen manzara, her şeyi sa
tan bir mağazanın manzarasına ben
ziyor. Yalnız bu mağazada İtalyan
ların kaçarken terkettikleri harp 
malzemesi doludur. İngiliz ordusu. 
nun bir kısmı, hala bunları ayırmak 
\"~ saymakla meşguldür. Alındığı ev
velce bildirilen 328 toptan bir kıs -
mının etrafında otomobille dolaştım. 
Bunları temizlenmiş, yağlanmış, kul 
lanılmnğa hazır bir halde gördüm. 
Diğer bir yerde süngü sütunları, za
bitan şapkaları, çadırlar, örtüler du
ruyor; bir tarafta da mühimmat yı
gınlan duruyor. Bu ganaim yıgınlan 
arasında yalnız otomobiller eluıik. 
Çünkü işleyebilecek halde bulunan 
otomobiller, birinci sahipleri değil, 
İngiliz ordusu emrinde hazırdır, kul 
lamlmaktadır. Çölde, bazı İtalyan e
sirlerin malzemeleri temizleme işin
de hizmet görmek teklüinde bulun
duğuna da şahid olunmruştur. 



K.~ ~;r .- - . . 
·~~ ....,. .. .,{ "li.I- ...... ...... ~ ·~ . SAHiFE ( 2) 

Dünkü hadise Halk Diyor ki 

' (ANADOLU) 

Yunanistanda • '-

ıncır, ... •• 

Kazaların buğ
day ihtiyacı 

5 rkincikanun 1941 PAZAR 

iKısa Haberle;f-
leri hülasası ~ r-

----------------------------· Bunlar kimdir? uzum vaziyeti Yeniden tetkik edilecek. 
-, . -r 

* Türk parasının kıymetini koru· 
ma hakkındaki kanunun müddeti üç 
sene uzatılacaktır. lrlanda • lngiltere • Al- Asri sinemadan gazetemize telefon 

manyadaki ltalyan tay- ettiler ve mektepli olmadıklarını iyi- lncı·r fı·atı• tesbı•t edı.ldı·. lngı·ı-cc bildikleri bir takım gençlerin. kar-
Y ar eleri- Bulgar Başve- ne göstereııek mektepli sıfatiyle sine-

mava tenzilatlı biletle girmek istedik- le e e u··zu·· sat ld kili ve Amerika ile )erini haber verdiler. Biz buna hny- r y m 1 ı. 
F ransanın vaziyeti ret ettik. Maarif müdürlüğünün ehem- Atina ticaret alaşeliğimizden mın-1 yapılacak ihracat için 100 kilo dizi in

miyetle nazarı dikkatini celbecleriz. tak~ ti~aret müdürlüğüne Yun~n ü~üml ciri cGevgili istasyonu fop vagon 
RADYO GAZETESiNDEN: ve ı~cı: satışları hakkında bır rapor! 26_87 ebadında sandıkta 12,30 l:wiçre 
Iı-landanın bombardımanı, nazarı ZABITADA gelmıştır. Bu rapora göre Korent ne- . y • • 

dikkati buraya çekmiştir. Büyük harp --·z·a·a·-·---·.. vinden Patras piyasasında şimali ve frangı, <lıger sandıklarda 12,60 fıank, 
sonunda istıklfılini ilan etlen lrlanda, cenubi Amerika için mühim mikt!lrda 48-8 ebadında sandıkta 6,20-6,40 
bu harpte bitaraf kalmıştı. Halbuki bu Tahkir: kuş üzümii satılmış, fakat vapur olma- frank, Hollanda. Belçika YC Danimar-
bıtaraflık. Alman denizaltıları ile At- Tirede tstn~ıaı mahalle.~inde Sel dığınclan ihraç. edilememişti!'. kaya 300 er tonu geçmemek üzere 100 
lasta mücadele eden İngiliz harp ge- merci sokağında Remzi kızı :~8 ya - Girici piya asından ingiltereye mü- kilo ba~ına fop Ge\"gili 9,15-9,80 mark, 
milerinin j tifadesi bakımından hiç de şında Mahire Öz. bir alacak mese- him miktarda sultavine üzümü satıl- Lericles 10 kiloluk kutularda Fiıılan
mü aid değildir. Halbuki İngilizler, de- lesinden Mustafa kızı Huriye Kuyu- nnş ve ihraç <'dilmi~tir. Yunan incir diyaya 100 kilo ü1..erincleıı l,2ff-~,75 

İzmir merkezi ile kazalarının ihti
yacı için toprak mahsulleri ofisi tara
fından yapılmakw olan ayda kırk ton
luk buğday tanzim satışının ayrılan 
hisselerden bazı kazalar ihtiyacının 
temin edilemediği vilayete bildirilmiş 
ve ofi:.ıce daha fazla buğday satışı ya.. 
pılması istenmiştir. 

Vilil.yet fiat murakabe komisyonu, 
bu müracaatlar karşı:;ıında ofisin da
ha fazla buğday :;atması için kar:ır ~
Jacak bu hususta ticaret vekB.leti nez
dinde teşebbüste bulunacaktır. 

Bergama da 
Sular çekilmektedir. 

* İstnnbulda et fiati, bir gü.n e\"· 
velki borsada canlı hayvan fiatleri· 
nin iki misli olacak ve her gün hal· 
ka ilan edilecektir. * 105 sandık çiviyi saklıyan bir çi· 
vi tüccarı İstanbuldan 2 sene müd • 
detle Eskişehire sürgün edilecel<· 
tir. * Göreleli Arif namında bir tüc· 
ca1·, Bcyoğlu.nda Güner lokantasın~ 
girmiş. iki şişe rakı içmiş, gidece~ı 
zaman düşerek ölmüştür. Zabıta ha· 
dh;eyi şüpheli görmüştür. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

nizlerin açık kalması için yaptıkları luva hakaret ettiğinden meşhud cü- ofisi ile ticaret nezareti. Yunan incir- dolar fiat tcshit edilmiştir. 
bu mücadeJedcn Irlandanın ela istifa- rü.mler kanununa göre adliyeye ve- !erinin dahili piyasa ihtiyacı için oldu- Piyasaya ilk portakal mahsulü gcti- _ Rcrga~adan alfıkada:lara gelen ma-
<L ettiklerini bildirmektedirler. Ayni rilmiştir. ğu gibi ihraç için de satış fiatlerini rilmi~se ele ekşidir. Bin tanesi 750- lumata gore havala: yagrnuı;~mz devam 

* lstanbulda renkli kağıdla ma • 
kara satışında ihtikar yapan iki mü· 
~ege daha adliyeye verilmiştir. * Yılbaşı piyangosunun en bil· 
yük ikramiyesini kazananlar Diyar· 
ba da Fatma, Sriye ve Ilayriye 
adında üç kadındır. 

zamanda, her hangi bir Alman taarru- Kız kaçırma: tesbit etmi~tiı·. Yunan incirleri. takim 1500 drahmi ü7..erinden satış yapılmıs- etmekte, ::;ular çekılmektedır. Kazada 
zuna karşı kafi derecede hazırlanma- Tire~1in Gürdüllü köyünde. :\1eh- edilmeden ihraç olunmamaktadır. Da- tır. Mandalinalar portakallara naz,;_ z~ytin ına~.:mli~n~~ hasadına ~~vam e-
dığını, hazırlansa bile mukavemet P.de- med oglu rençber. Mustafa A 1ı Ars- hil ve hadç için işlenmiş incirlerin sa- ran daha tatlıdır, 1000 tanesi 600-1200 dılmekt-edır. Dıkılı ~azası dahı~ınde ve 
miyeceğini soyledikleri Irlandanın bir lanm 14 yaşındakı kızı Fatma Ars - tıs fiatleri 6-17 drahmi islenmis kimi drahmiden renkleri veşilimtrak limon Candarlı ovasındakı sular ç.ekılmekte
Alman istilasına maruz kalmasından an, nişanlısı Hüseyin oğlu Mustafa inciri 27 drahmidir. ' "' " 1000 tanesi 700-1100. drahmiden ~mtıl- <lir. Sey!aptan mütev<!llid zarar tesbit 
korkmaktadırlar. Böyle bir vaıiyet, Kaya tarafınch~n zorla knçır!lmış • lsviçre)'e 250 tonu geçmemek üzere mıştır. edilmektedir. 

* Ergani madeni kazasında Ers· 
miye .köyünden bir adam, g~ineme· 
diği karısını döve döve öldürmüştür· 
Katil yakalanmıştır. 

Monta fon 
yetiştirilmesi 

lrlanda için olduğu kadar İngilter<ı için Kemerdere dagı crvannda zorla ___ ,__ __ 
de tehlikelidir. Bombayı Alman tnyya- kirletilmiştir. Suçlu., kızı Tireye gö- ı 1 

IRADVOI 
* Bekçilerin vazifeleri, kontrolle· 

ri ve maaşları etrafında bir kanull 
layihası h~zırlanmaktadır. Bekçile· 
rin maaşları, şehirler bir kül haliJl• 
de mü talea edilerek, biri birindeil 
farklı olmak vaziyetinden çıkarıla· 
caktır. Bekçiler, muntazam maaşll 
ve kontrole bağlanacaktır. . 

relerinin attığı anlaşılmıştır. Alman- türmii~ ve orada handa polis tara- (i3 /R\ B:lte !:S\ 
lar bunu inkar etmektedirler. İngiliz- fından yakalanmıştır. ~ U i2) (.9l 

1 

Jer i e kendi tayyarelerinin yanlışlık- Bıçak taşıyormuş: ------------------
la bile olsa Irlandaya bomba atmala- lcıme:paşa bulvarında Hamid oğ- OZOMı 
rına .imkan bulu11madığını bildirmek- lu lsh:ıkın üzerinde bir bıçak bu-
t dirler. lunmuştur. 

İngiltere ile I rlandalıların arası a- Hırsızlıklar: 
çıktır. Halbuki Jrlandahlar, Amerika- Keçeciler caddesinde Ali oğlu 
) ı sevmektedirl~r. Şimdi İngiliz dava- Mehmcd; Ali oğlu lfeleğin ı>arhoş 
sıııı benim emiş olan Amerikanın, Tr- olmasından istifade ederek cebinde
landa işini de benimsemesi ve arnda ki 40 lirasını çaldığından tutulmuş
bir köprü vazifesi görme:'i beklenmek- tu r. 
tedir. * Ba~mahanede Bahçe ambarın-

lTAL YAYA GELEN da Hüs. yin oğlu arabacı Nuri; nm-
ALMAN TAYYARELERi barda bulunan buğdaylardan bir 
İtalya)a gelen Alman tayyar.eler"nin miktar <;atın almış, fakat ayni zaman. 

en ziyade Akd~nizde lngiliz donanması da 90 kilo bulgur çalmıştır. guçlu , 
ile uğraşacağı anlaşılmnkfndır. Bunun- ~dliyeyc sevkedilmiştir. 
la beraber büyiık Alman tayyarelerinin Dol11.nrıcıhk: 
Arnavudluğa a ker naklinde kullandık- Kestelli cadd~inde Ali oğlu sa-

7:-?2 Üzüm tarım 
350 S. Süleyman 
:~26 Esnaf bank. 
141 S. Gamel 
119 j. Kohen 
119 Akseki bank. 

67 II. Alyot 
50 Alanyalı 
38 Ş. Penciyo 
:~4 Rıza ihracat 
50 P. Klark 
28 M. H. )fazlı 
17 1. H. Vcral 
11 .i\layiğli 
10 D. Arditi 

J:ırı da haber verilmektedir. Demek ki, bıkalı Sadık, l\Ichmed oğln b:ıkkal 
Adriyalikte italyan emniyeti sar ılmış Derviş"n 2,5 liraı-;ını dolandırdığın - 2072 
\ c İtalya Akclenizle beraher, Adriyati. elan yakalanmıştır. 119259!.l 
ği de kaybetmiştir. Eve taarruz: 

İngiliz gazeteleri, bundan bilhas:sa İkiç,.cımelikte 479 ncu sokakta Hü- 194671 
İtalyan tayyarJerinin zaafı manasını seyin oğlu Mustafa; hmail oğlu Hü- No. 7 
çıkarmakta ısrar etmektedirler. IIıırp ı:;ey!n ve Hasan kızı Zehraııın cyine No. 8 
b .. şladığı zam nda italyanların ilk <;af taarruz etmiş. bıçak çekmiş ve %eh- No. !) 

için 2500 ta)S~ırelcri vardı. İngilizler, rayı dövmüştür. Suçlu tutulmuştur. _. ro. ıo 
Afrikada kullandıkları tayyare mlkta- No. 11 
rı bunun üçte biri olduğu halde gdip dan büyültülerek bildirilmektedir. Fa- ZAHiRE: 

K. S. K. S. 
lG 28 
22 50 :32 
21 :rn 
Hl 20 50 
rn 27 50 
24 50 :rn 50 
15 50 26 
18 19 
15 16 
26 26 
2!> :rn 

Komisyon Sah günü 
toplanacaktır 

Vilavct ıslah ha\·vanat komisvo
nu, önhmüzdeki saİı günü topla1~a -
cak, ruznamesindeki mevzuları mü
zakere edecektir. Hayvan ıslah ko -
mb;yonunun, vilayetimizin muhtelif 
çiftliklerinde montafon yetiştirme 
merkezleri tesis mevzuunu da tetkik 

24 75 24 
30 :rn 
18 50 18 
1 !) 50 19 

75 edeceği öğrenilmiştir. 

50 ! Foça kazası~; da hay\' an larııı 
50 ı;ağlık durumunu tetkik eden vilii. -

vet \'eterine· müdürü B. Nazım Uv
gur şehrimi~e dönmüştür. Kaza d~
hilindeki hayvanlardan scylaptan bo
ğulan yoktur. 

16 
ı g !;O 
22 
27 

y0k 

Kışiak olarak Nazillinin Dur-allı 
köyüne giden bir sürü koyunda çi -
çek hastalığı görüldüğü A:ı.·dın viltı
yetinden İzmir veteriner müclürlii~ü
n~ bilctirilmi~tir. 

BiRLiKLER BÜDCELERI g.elmişlerdir. kat Amerika haberleri gösteriyor ki; K. S. K. S. 
BULGAR BAŞVEKİLi Bu zümre küçüktür ve layihaların krıng 29 Çuval susam 28 50 28 50 Şehrimizdeki ithalaçt birlikleri ida-
VIY ANAYA NiÇiN GiTTİ? reden geçme.sine mani olamıyacaktır. 487 balya pamuk 65 75 re hev'.etleri ılün öğ'le üz.eri birlikler bi-
Bulgar baı;vekilinin Viyanaya gidi- Ameriknlılar, mih,·ercilerin bu hara- na~ında hirHkler ıımumi katibi B. A-

Rindeki e rar ~rd~si henüz yırtılma- retli n şriyatını, kendi umumi efkar- SIHHIYEDE TAYiNLER tıf !~_anın. rei~liğinde top~~mm.ış, y~ni 
mıştır. Faka her halde ha~ ta olduğu ıarmı t..:!skinc matuf telakki etmekte- . I nl budcesı ve kadroları uzerınde :h-
\\; teda\ i iç:n gittiği mev::oukan bildi- dirler. Filhakika böyle bir muhalefet, F.şr.efpaşa hastahanesi ~em~ılerin- ~ari müzakerelerde bulunmuşlardır. 
rilmektedir. Maamafih Almanlnrın bu ya efkfırıumumiyeden, yahud da mec- den Bn. Emine ÖzkUr Eskışehır has-! MUALLiM TAYiNLERI 
fırsattan istifade ederek siyasi teme S· 1ıst2n gelebilir. Halbuki Ruzvclt par- tahanesi hemşireliği ne. Tokat fılen 1 -ı 
lar yapmak i. tiyecekbri düşiinülcliiğü ti::;i seçimde ekseriyeti kazanmıştır ve leket hastı_ı:ha~~esi başh.emşiı:esi Bn. İzmir ikinci erkek li:<esi fizik Öğret
için, seyahatin, kah tedavi, kfıh ~i- Ameriknlıların. Ruzvelt politikn.sıııa Leman Gunturk İ:ı:mır - Eşrefpaş<ı meni B. :\Iııhli s Oktemer ve B. Hürrem 
ya i maksadlar tasıdığı söylenmiştiı·. taraftar olduklarından artık hiç şüp- h:ıst.uhanesi hemşireliğinc.~ebe Rn. Nu. ) Bayoğlu ilaveten kültür lisesi fizik öğ-

AMERIKAN KONGRESi heye mahal kalmamaktadır. rıye Baltalı Şarki Karaagaç l>el<>ctiyc retmenliklerine, ikinci erkek liseRi ta-
Ameriknn kongre inin yeni içtimaı FRANSADA VAZIYET: ~beliğiıı e .. Balıkesir köy ebe mektebi biiye öğretmeni B. Ilur~iıl Nazlı ila-

devr _sine ba lndığı malı1mclur. Frıkat • fa:r:eşal Petenin, hükumetini yeni- 940 Öseı.~. ı me~.unlarından Bn. I<am:-1 veteıı Ege Ji::<esi tab!iye öğretmenliği-
Ruzvelt, lngiltereyc yardım Jayihala- <len organi7.e ettiği, amiral Darlan, ran . _zkozel Gorcles - Hnnya belediye ne tayin edi lmişlerdır. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
9.00 program, 9.03 ajans haberle

ri, 9.1 8 müzik: hafif program ve 
marşlar, 9.45/10.00 ev kadını - ye
mek listesi, 12.30 program, 12.33 
Müzik: müşterek şarkılar, 12.50 
ajanı; haberleri, 13.05 müzik: tek 
şarkılar, 13.25/ 14.30 müzik: radyo 
salon orkestraı:;ı (Violonist Necip 
Aşkın idaresinde), 18.00 program 
ve memleket saat ayarı, 18.03 mü -
zik: radyo caz orkestrası (İbrahim 
Özgür idaresinde), 18.50 müzik: 
saz eserleri, şarkı ve türküler, 19.30 
memleket saat ayarı ve ajans haber
leri, 1 fl .45 müzik: fasıl hey' eti. 
20.15 müzik : Zarah Leander plak -
!arı, 20.30 konuşma, 20.45 müzik: 
Seçilm iş şarkılar, 21.15 konuşma, 
21.30 müzik: İskandinav ve Macar 
musikisi _ Keman ve Piano için.22.10 
l\Iiiz ik : Kabare müziği (Pl.), 22.30 
:\lcmleket saat ayarı, ajans haberle
ri ve ajans spor servisi, 22.50 mü
zik : Dans müziği (Pil.), 23.25 
23.:30 Yarınki program ve kapanış. 

ÇOCUK ESiRGEME 
FAALiYETLERi 

Biriııcikanun 1940 ayı içinde ço -
cuk esirgeme kurumunda çocuk ba
kımeviııe müracaat eden 80 çocuk 
muayene ve tedavi edilmiş , ilfü;;ları 
meccanen verilmiştir. 

496 çocuğa giinde üç defa olmak 
üzere sıcak yemek verilmiş ve 16 ço
cuğun bilumum mektep kitapları ve 
levazımı temin edilmiştir. 

Muhtaç ailelere 125 lira .kıymetin
de muhtelif giyecek eşya dağıtılmış 
ve 48 çocuk kundağı ve otuz kilo süt 
v-erilmiştir. 

GELENLER, GİDENLER 

* Büyük Türk şairi Ali Şir Nevaı· 
nin ölümünün 500 ncü yıldönümü ol· 
mak münasebetiyle 9 şubat 1941 ta· 
rihinde İstanbul üniversitesinde bil' 
ihtifal yapılacaktır. * İngilizlerin Mersinden satın a!' 
dıkları pamuk yağlarının ilk partı· 
Si İngıltereye vaımış~i.r. İngilizler 
yeni partiler de satın almak isteme1'· 
tedirler. Bu sebeple piyasa hararet· 
lidir. * İstanbul manifaturacıları İngil· 
tereden manifatura idhalini düşünü ' 
yorlar<lı. İngiliz ihracatçıları yüzde 
!) komi.yon i--tediklerinden şimdilİ~ 
idhalat imkanı görülememiştir. 

* İstanbulda da kahve sıkıntısı 
vardır. Maamafih 10 bin çuva: ·:ab· 
ve yolda bulunmaktadır. Yenj sipS' 
rişler ele yapılmak üzeredir. * İstanbulda geceli ve gündüziU 
olmak üzere hava denemeleri yapılll' 
caktır. Hazırlıklara başlanmıştır, * Istanbulda buzhanelerde binler· 
ce teneke peynir bulunduğu hald1 

tacirler bu peynirleri piyasaya çı • 
karmamaktadırlıtr. Ticaret mÜdül" 
lüğü bu halin devamı takdirinde 
peynirleri alıp bakkallara vereceği· 
ni kentlilerine tebliğ etmiştir. 

* Ziraat Vekaletinden vilayete ge· 
len bir telgrafta zirai teşkilat ~' 
müesseselerde çalışan ve ücretini 940 
budce:;;ine bağlh D cedvelinde yazı~ 
kadrodan alan memur ve miistaJr 
demlerinin adı ve soyadlarının i~ 
tatistik umum müdürlüğünce isteıt 
diği Ye servis itibariyle acele cedv~ 
linin çıkarılarak gönderilmesi biJdY 
rilmiştir. * İnşaat tahsisatından evvele 

rını ancak pazartesiye kongr2ye vere-' Flanden \'e Hutzingerden mürekkep cbelığiııe, g~ne ayni mektep mezunla- İzmir ikinci erkek lisesi mezuula
cektir. Ruzvelt bu layihaların muht"-l lıir üçler hey'etinin, mareşalın verece- rından Müveddet Sayar K~malpaşa - rından B. Ynko Beja l\lusevj yetim ilk 
viyatının mahiyetiıı.i bir kaç defa an- ği direktifler dahilinde Fransayı idı.- Ul~ca.k kö)':ü ebeliğine mıkıl ve tayin okulu öğretmenliğine tayin olunmuş-
latmıştır. Fakat şümulleıı:. la\·ihnlq., ı-e edeceği malumdur. Amerika hüku- nclılmışlcrdı r. tur. Kuşadası kaymakamı B. Edhem Yet-
rın kongreye ~vdiinden .s?nra an!a~ı: metinin umi~al Liyiyi .büy_ü~ elçi r>larak Bir s~r hoşlug"' un sonu kiner şehrimize gelmiş, vilayette vali 
ine.aktır. Aınerıkanın )enı ınşn edeceğ! l<'ransaya gondermesı Vışıcle memnu- MAHKUMiYET B. Fuad 'l'uksa lı ziyaret ederek kaza-

gönderilmiş olan 500 liranın vilaye
timizdeki göçmenlerin iaşesine sat 
fedilmesi sıhhat ve içtimai muavt' 
net vekflletinden vilayete bildiril 
miştir. 

ve b~r kısmının bu sene tamamlanaca- niyetle karşılanmıştır. • . . • . Kemerde umumhane sokağında İl- nın muhtelif işleri hakkında jzahat ver ESKi TiRE KAY 
gı bildirilen 200 ticaret gemi ·inin 111• Fransız donanmasının Almanlara Keçecıleı·<le Cnko Eskınazmın nile yas oğlu Hasan; ;;;arhoş olarak umum- miştir. Şehrimizde bulunan Foça kay- MAKAMI 
giltcre)e deuediJip edilmiyecekleri bi- verilmesinin müzakere edilme inin ~vinde oturan Hayim oğlu hamrnaı H- haneye girmek i~temiş, mani olan nok- makamı B. Rıdvan Atamsoy Foçaya Tire kazası eski kaymakamı B. C 
linmemekle beraber, deniz nakliyatın- mevzuubahs olduğu böyle günlerde a- ya İlbar~ hakaret v: tcfevvuha.tta bu- ta polis memuruna 50 kuruş rüşvet tek dönmüştür. mal Dinç hakkında vilayet jdare he!' 
ela kollanılacnk olan bu gemilerin. han- mira! Darlanın çok yakın dostu olan lun?Jak ~uçundan agı_rceza~a ~ır. sene, lif etmiş ve hakkında tutulan tahkikat Ege mıntakası iktısad başmüfettişi etinoo verilen meni muhakeme karat 
gi denizlerde l\ullanırsa kullansınlar, Amerikan amiralının Fransaya gön- ~ekız ay hap::<e mahkum edılmıştır. evrakiyle adliyeye verilmiştir. B. Sami İstanbula gitmiştir. şurayı devletçe d.e tasdik edilmiştir. 
dolayısiyle lngilter.eye de hizmet erlere tlerilme:;i, lngilterede :ehemmiyetle na- Kemalpaşa Main.. ""d"" ı··., - J T. l ı "~ 1 ~ i De~te- r. Jarlıg"'ın _]an.· 
ği :-öylenmektedir. zarı dikkati celbetmektedir. Çünkü ••ıU Ur ugunuen: t' .:ı '- I 1 Uı Uı 

Diğer taraftan, Amerikada Ruzvel- Darlan, Lavalın azlinden sonra en nü- y ı k • T. C. 
tin bu yardım plfinına muhalif olanla- fuzlu bir şahsiyet olmuştur. Ve kendi- apı aca ış• 
rın da faaliyete gectikleri, bilhassa t- si Ami!rika ile dostluğa ehemmiyet 1 _ 3 . kuru ke . . • .. A _ BAŞVEKALET 
talyan ve Alman kaynakları tarafın· vermektedir. OOO Lıra lO ş şıf bedellı Kemalpaşa Hukumet konaırı ta-
~ ... miratıdır. NEŞRIY AT VE MODEVVENA T DAiRESi 

Si d 
~ 2 - Şartname Kemalpaşa Malmüdürlüğünden alınacaktır. T AVV ARE nımaıın a Telef on: 3646 3 - İhale 13/ 1/ 941 Pa~artesj günü saat 14 de Malmüdürlüğil odasın- MODORLOCO 

, da kurulacak komısyonda yapılacaktır. 2 
"""='"'"'"""'"'"""'""""""'"'"'"''"."""""'"""'""""''"""'"""" .. "'"'""" 4 _ İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. Karamame Noı 14854 Netti tarilıi: 20/12/940 

BUGÜNDEN İTİBAREN ZENGiN PROGRA-
5 - Muvakkat teminat 225 lira 8 kuruştur. 
6 - İsteklilerin matlı.ip evsafı haiz olduklarına dair Nafia Müdürlii-

1 l\1A İLAVETEN EN SON 
ğünden tasdikli vesikalarını ibraz edeceklerdir. 27 5 (5676) 

Devlet detıi~Jlolları lzmir şubesi müdürlü-

Y AK I N ş A R K ğünden: 

r 
Alsancak vapur iskelesi iç.i nde büfe 31-Mayıs-941 tarihine kadar kıt

a verilmek üzere arttırmaya konulmuştur. Muhammen avlık icarı otuz 

1 ~ekiz liradır . .Muvakkat teminat akçesi -12,82 .. liradır. · 
Haberleri gösierilmeğe başlandı . Arttırma ve ihalesi 13-1-941 tarihine mlisadif pazartesi günü saat on 

beşte devlet denizyolları İzmir şubesi binasında yapılacaktır. 

r 
I~ ONS ER 

Her Pazar günü öğle uemeklırlnde.h 
Her akıam da Caz .. 

Deniz Gazinoda restoranı ....._ ____ ,_, ________ ...., ____ .._ _________________________________ .__ 

I Bütün lzmirin heyecanla v~ sabırsızlıkla beklediii ainema harikası 1 

HİNT RÜV ASI 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

TYRONE POWER 
ŞAHESERLER ŞAHESERi 

MYRNA LOY 

Şartnamesi körfez vapurları şefliğinden ımrasız verilir. 5702 ............... _. ...................... . 
YENi sN~~I AL TIN SERi HAFTASI 

Layık olduğu zaferle devam ediyor 
HAZIM T 0 R K Ç E VASFI 

: AKASYA P.ALAS 
EŞi GÖROLMEMIŞ MÜTHiŞ GANGSTER FiLMİ iLK DEFA 

CANiLER TABURU 
uı 111111111111111111111111111 ..... il' 111111111•111111111111. 111' 1111111 ...................... 1111111111111111 .. 

HERGÜN: 12 - 3 - 6 - 9 da Cuma:-teıi, Pazar sabah 9 da •. 

12 numarala para kararnamesine ek olarak hazırlanan ilifik kararın 
mer'iyete konulması; Maliye Vekilliiinin 9/12/940 tarih n 54284/ 
1/16743 sayıla teklifi üzerfoe, icra Vekilleri Hey'etince 14/12/1940 
tarihinde kabul olunmuıtur. 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Hariciye Vekili 
Ş. SARACOCLU 

lktısat Vekili 

H. ÇAKIR 

14/ 12/1940 
REiSiCUMHUR 
İSMET İNÖNO 

Adliye Vekili ~:filli Müdafa Vekili Dahiliye Vekili 
FETHİ OKYAR S. ARlKAN F AIK OZTRA" 

Maliye Vekili )faarif Vekili Nafıa Vekili 
A. F. CEBESOl' F. ACRALI YÜCEL 

Sıhhat ve içtimai 
muavenet Vekili 

Dr. H. ALATAŞ 
Gümrük ve inhisarlar Vekili 

R. KARADENiZ 

Ziraat Vekili l\l ünakalii.t Vekili Ticaret Vekili 
M. ERKMEN C.K. INCEDA YI M. ÖKMEN 

12 NUMARALI KARARNAMEYE EK Y.l.!!AR 
Madde 1 - Bankalar, her ne ıekilde olursa olıun muhabirleri nez· 

dinde bulunan ve bulunacak olan İngiliz liralarını Cumhuriyet Mer· 
kez bankasına tevdi etmeğe mecburdurlar. Bankalar, ancak Cumhuri· 
yet Merkez bankası ile mutabık kalmak şart:yle muhabirleri nezdinde 
lüzumu kadar İngiliz lirası bulundurabilirler. 

Madde 2 - Bankalar, muhtaç oldukları İngiliz liralarını dıt bir pi· 
yasada döviz aatmak suretiyle temin edemezler. 

Bankalar İngiFz lirası pozisyonlarını ayrı göstererek umumi pozi•· 
yonları gibi günü gününe kapatmağa mecburdurlar. 

Madde 3 - Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 
Madde4 - Bu kararın icrasına Maliye Vekili memurdur. 

Tiirk parası kıymetini koı uma hakkındaki kanun ve kararnameJel" 
liçin 4482 sayılı resmi gazetede münderiç 2/ 13200 numaralı karnrnıı· 

me haşiye ine bakınız. 



S ikincikinun 1941 PAZAR 

: ·········································································································· .... , . . 
• A • • 

~ızmir Levazım Amirliği ilanları~ . . ...... _ . 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -•mir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: ...... 
1 - Kuleli Maltepe, Bursa, askeri liselerinin her üç sınıfına 1 'Mart/ 

941 den başlıyacak olan 'Yeni der.s devresi için :Maarif liselerin
den nakil suretiyle talebe alınacaktır. 

2 - A~nacak talebenin. öz T.ürk ır~:nd.an olması, sıhhi muayenede 
saglam çıkması ve ısteklı adedı ıhtıyaçtan fazla olduğu takdir
de yapılacak seçme .smavında kazanması ve kendi okullarında 
bu sene aldıkları ılk kanaat notlarının dcreces· · .· ı 
şarttır. ı 1) ı " ması 

3 - Bir sene tahsili terkedenler her ne seb 1 1 
büyütmüş veya küçültmüş olanlar n ep e 0 ursa olsl!_n yaşını 
askeri liseler talimatında ya zıh h~di~~:ı, boyları ive agırllıklkarı 
bul olunmaz. uygun o mıyım ar a-

4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bul d ki . . 
belerinden diğer kaydı kah 1 un ~ arı Y.~rm askerlık şu
öğrenmeleri ve buna ·· u şartlarıyle muracaat .ro!larım 
rak 20/ll. kanun/94~o~e d~ ~aydi kabul kağıdlarını hazırhya
lar; girmek istedikleri ok~~) .t~ba~~n askerli~ yoliyle bu ~ağıd
dugu yerlerde bul . aı ~ g~ndermelenı v.c okulları bulun
den itibaren doğr una\ ıs1te.k~ıl~rın de gene 20/Il. kanun/941 

24 
uca 0 u mudürliiklerine müracaatları. 

1 . 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 
zmır Levazım A · r -· 5 1 - Beher· · mu: •gı . ahn Alma Kom~syonundan: 

k 
. ının tabının edılen bedeli 480 kuruştan 4000 adet kece 

omısyondaki evsaf v ·t· ·· · caktır. ' e şeraı ıne gore pazarlıkla ~atın alma_ 

~ = ~~3. keçe~in muhammen bedeli 19200 liradır. 
·~b't~cdmınatı pazarlıkla tekerrür edecek bedelin yüzde beş 

111~ e ın e alınacaktır. 
4 - P~zarlık 14-1-941 salı günü ~aat 15 de Afyon satın alma ko -

mısyonunda yapılacaktır. 

5 - Keçenin evsaf \'e şer ·t· · ·· k · · · · d aı m. gorrne 1stıyenler tatıl günlermden 
~a~ a h~r gün mesai zaman nda ve pazarlığa iştirak ~decek -
erın tayın edilen gün ve saatta komisyona müracaat etmeleri. 

26 31 5 11 
Bornova ~~k':i satı;';~ k";~iay~~undan: ™-__.-.__,.-_,,, 

1 - Tumen birlikler: ihtiyacı icin 747 ton yumuşak 498 ton sert 
C:.m~ 1245 ton buğday kapalı zarf usuliyle I0/1İ941 Cuma 
gunü saat 16 da eksiltmesi ynpılacaktır. 

2 - ud mum tahmin tutarı 136950 lira olup ilk teminatı 8097 lira -
ır 

3 - Ş.artnameyi görmek istiyenleı in her gün eksiltmeye girccekle
rın 249? sayıl~ kanunun 2 ve 3 ncü maddeler:ndeki belgelerle 
ve temınatları~·le ı:;aat 15 şe kadar teklif mektuplarını Bor
novada askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 

19 24 29 5 5549 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Beherine tahmin edilen f:at 200 lira olan 250 adet naklive ara-

bası 10-1-941 günü saat 11 de pazarJıkla satın alınacaktır 
2 - Muhammen bedeli 50,000 lira olup kat'i teminatı 7500 li;adır. 
3 -1ıartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - steklilerin belli gün ve ~matta fındıklıda komutanlık satın al-

ma komisyonuna müracaatla.ı. 1 3 5 7 

l zmir levazım amirliii satın alma komisyonundan: 
1 - Muhtelif mahaller ihtiyacı için yüz ton ve vüz ton olmak üzere 

iki parça sığır eti ayrı ayrı olarak 6-1-941 °paıarte~i saat 14 de 
Beykozda satın alma komisyonunda pnıarlıkla satın alma
caktır. 

2 - Pazarlık neticesi takarrür edecek fiat üzerinden de ~: 15 teminat 
alınacaktır. 

3 - Evsaf ve şeraiti her gün mezk~ır komisyonda görülebilir. 4 5 

~zmir Levaz~ Anıirliii Satın Alma Kom:syonundan: 
- ~erer kılosu.na 34 kuru.ş 50 santim fiat tahmin eclil~n dökiim 

a ınde 10 hın ton benzm 15-1-941 günü saat 11 de pazarlıkla 
alılnacaktır. ; = ~~Pt~rn~n be?~li ~ç milyon dört yüz -elli bin liradır. 

4 B . ernınatı ıkı yuz on altı bin liradır 
- u mıktar iki bin to d w l < • •• aynlarak ht ı·f k n an a~agı 0 mnmak uz.ere kı~ınılara da 

5 Şart mu e ı ı:"lımlaı dan alna bilir 
6 =. lst~kri~~f~ te~1?li~ komi;;yonda görülebilir. 

ma komi , e ı gu~. ve saattn Fındıklıda komutanlık ~atın al-
. s~ onuna muracatları. 5 6 12 1 :1 

Cinsi 

Yulaf 
Yulaf 

Ö0,000 
ioo,ooo 

4125 00 
8250 oo 

5 ıo 

Muvakkat teminat 

I.i. Kr. 

618 75 
ı2a1 ı>o 

Saat 

16 
15 

~iz levazım satın alma ko
mısyonundan: 
ı - 27 - kanun~vvel-940 tarihindeki kapalı zarf k · . 

lif olunan fıati gali göı ül-en '\"Üz bin kilo kur~ .~ıl~m~.sınde tek-
kanun-941 sallı günü :mat on~birde pazarlıkla ~z·~run.7-ikinci 
caktır. . e sı mesı Yapıla-

2 _ Tahmin ~ehlen bedeli yirmi sekiz bin lira olup ilk t . . . 
bin yüz lı.radır .. Şa:tnamesi her gün komisyondan alı~-:::;i~i~tı ıkı 

3 _ lsteklilerın bellı g~n ve &aatta Kasırnpaşada bulunan ko ..... < 
b 1 ınm ' ·ı u.ı<:;yon-

cla hazır u ı · · · 34 

AS. Fb. U. Md. lzmir silah fab
rikası Sa. Al. Ko. dan: 

K.apalı zarf usu!iyle münn~nsaya konula~w~570 l!ra. muh~mmen be -
delli dört kalem köseleye t~Jlıp z~hur. e.tm.7dıgınden. ıhtıynç hır ay içinde 
l>aza .. l ki t . d·lcceg· inden ı::teklıleı m her giln Halkapınarda si 
l '· ı a emın e ı . · , ü · tl -lh f b "k ··a·· 1 .. w··ndekı konus)ona m r.ıcaa arı. 41 a rı ası mu ur ugu 

'{AN ADO LU) 

lzmir sicili ticaret memurlu
ğundan: 
İzmirde birinci belediye caddesinde dutlu sokağında 5 numaralı 

mağazada ticaretle iştigal ıeden (Mehmed Seyit Travacı oğlu ve Sabri 
Mutafoğlu) şirketi esas mukavelena mesinin 8 ve 10 uncu maddele
rini değiştiren beyanname ticaret kanunu hükUmleme göre sicilin 2906 
numarasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

7: Beyanname. 
İzmir sicilli ticaret memu'ııluğu 

resmi mührü ve 
F. Tenk iimzası 

BEYA NN AME 
lzmir üçüncii noterliğind-en tasdikli 23-6-929 tarih ve 6482 :->ayılı esas 

mukavelename ile İzmir ikinci noterliğinden tasdikli 30-12-937 tarih ve 
1529.9 numar~lı ,irküler mucibince ( Mehmet) Seyit - Travacıoğlu ve 
S~b:ı ~lutafoglu) unvanı ticari:'\i altında devam etmekte olan şirketi
mızın e.-:as mukavelenamesinn diğer madtlelcı i hükümleri tamamen 
baki kalmak şartiyle ~ekizinci ve onuncu maddeleri aşağıda gösterilen 
şekilde tadil edilmiştir. 

Sekizinci ma~de: Şirketin sermayesi yapılan son bilançoya göre 
ceman 22000 yırmi iki bin Türk lirasından ibaret olup bunun (l 2500) 

o~~~n._Ee.~)'ÜZ lirası Meh~~yit_Travacıoğlu ve (9500) dokuz bin 
beş yüz lira!-lı Sabri Mutafoğluna aittir-:--- · 

Onuncu madde: Şirketin müddeti: Beş ~eneden ibaret olup 1-1-941 

tarihinden 31-12-945 tarihine kadar devam edecektir. Ve bu müddet 
zı:rfın~a hc_r hangi bir ortak şirketten çekilmek i:.terse üç ay evvel res
mı ~ekılde ıhbarı kıeyfiyct edecektir. Ve ortaklar müddetin nihayetin
iki ~ıy e~vel şirket muamelatının tasfi:~/esi hakkında birbirlerine resmi 
şekılde ıhbarda bulunmadıkları takdirde bu sirket bittiği tarhiten iti 
haren kendiliğinden ayni ahkam ve şerait daire~inde daha beş sene de
vam edecektir. 
• İzmirde birinci belediye caddesinde Dutlu okağında 5 numarah ma
gaz~da mukimler tüccardan Mehmet Seit Travacıoğlu ve Sabri Mu -
taf oglu imzaları. 2/1/941 

Genel sayı: 66 
~şbu 2-1-941 ~hli beyanname altındaki imzaların zat \"e hüviyetleri 

daı:ece maruf ve k~nuni ehliyeti haizler İzmıYde birinci belediye cad
desınde Du~lu sokagın~a 5 numaral mağazada mukimler, tüccarda.n 
~'1eh1!1et.S~ıt Trava~ıoglu ve Sabri Mutafoğlunun olduğunu ve bizzat 
kendılerının vazetmış bulunduklaı mı tasdik ederim. Bin dokuz kık bir 
senesi ikinci kanun ayının ikinci çarşamba günü. 2-1-941 

İzmir birinci noteri resmi mührü 

N. 
ve R. Köymen imzası 

Genel sayı: 126 
İşbu beyanname ~uretinin daire saklı 2-1-941 tarih ve 66 genel sayı

lı. as!ına uygun o~~~.gu .!asdik olunur. Bin dokuz yüz kırk bir senesi ikin-
cı ~~nun ayının uçuncu cuma günü 3-1-941 

Otuz kuruşluk damga pulu 

3-II. kanun-941 
Harç pulu dairedeki a ima yapıştırılmıştır. 

İzmir birinci noteri ı esmi mühri.i 
ve R. Kövmen imzası 

İzmir P. T. T. Müdürlüğünd~n: 
1 - 1574 lira 19 kuruş bedeli keşifli Seydiköy P. T. T. binasının ta

tamiratı 1-1-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle münaka
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15-1-941 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14,30 
da İzmir P. T. T. müdürlük binasında teşekkül edecek komis -
yon huzurunda açık eksiltme ile yapılacağından şartnamesi 
ve buna mütef.erri evrakı görmek istiyen taliplerin müdüri~·et 
levazım kalemine müracaatları. 

3 _ Eksiltmeye girebilmek icin 118 lira 6 kuruşluk muvakkat temi
nat \'ermeleri ve İzmir nafıa müdürlüğünden bu işe girebilecek
lerine dair almmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri Iazımdır. 

1 5 9 13 5724 

Beledige Havagazı Müdürlüğünden: 
İdarcmi?.e -60- lira i.icretle tahsildar alınacaktır. Laakal orta mektep 

rahsilini bitirmiş ve askerliğini yapmış olmak şarttır. Taliplerin vesai
k:yle biı·liktc 'l-1-941 sah ~ünü :mat 14 de yapılacak müsabaka imtihanı
na girmek iç.in Atatürk caddesindeki idaremize müracaatları ilan olunur. 

5 6 37 

Vilayet daimi encümeninden: 
İzmir memleket hastahaıı.e:;ini11 1940 ihtiyacından olan -9000- kilo ve 

·3060- lira kıvmetinde dana eti ikincikanunun ikinci gününden yirminci 
gününe kadar" 011 beş gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliple-
rin şartnameyi görmek üzere her gün hastahaneye, eksiltmeye iştirak için 
de yüzde yedi buçuk hesabiyle muvakkat teminatlarımn hususi muhase
beye yalmış olmak suretiyle ihale gi.inü olan 20-1-941 pazartesi 11 de vi
lay(!l daimi encümenine müracaatları. 5 7 12 14 33 

IAHIPE Ti)' 

iz mir Defterdarlığından: 
Satış 

No. su 

837 (Göztepe Nevzatbey ve 'Mısırlı cad. 857 ada, 12 
(parsel 495 M. M. 41 numaralı arsa 

338 (Karşıyaka Osmanzade M. İnkişaf so. 103 ada 
(51 parsel 20,9 M. M. 27 /4 No. lu arsa 

339 (K. yaka Osmanzade M. İnkişaf 1754 sokak 103 
(ada 35 parsel 237,50 M. M. 31 No. lu nrsa 

340 (K. yaka Osmanzade M. İnkişaf sokak 103 ada 34 
(parsel 251 M. M. 29 No. Ju arsa 

341 ( K. yaka Osman zade M. inkişaf sokak 103 ada 
(45 parsel 146,50 M. M. 27/1 No. lu arsa 

342 (K. yaka Osmanzade l\I. inkişaf sokak 103 
(ada 37 parsel 270,50 M. M. 33/1 No. Iu arsa 

~43 (K. yaka Osmanzade M. inkişaf sokak 103 adn 
(:3:~ parsel 291 M. M. 27 /5 No. lu arsa 

344 (K. yaka Osmanzade M. Sakarya sokak 103 ada 
(46 parsel 159 M. M . 7 No. ltı arsa 

345 (K. yaka Osmanzade M. inkişaf sokak 103 ada 
(40 parsel 25 M. M. 27 No. lu arsa 

346 (K. yaka Osmanzade M. Sakarya sokak 103 ada 
(47 parsel 229,50 M. M. 3 ve 5 No. lu arsa 

347 (K. yaka Osmanzade M. inkişaf sokak 103 ada 
(50 parsel 185 M. M. 27/3 No. lu arsa 

348 (K. yaka Osmanzade M. inkişaf sokak 103 ada 
( 49 parsel 173 M. :\L 27 /2 No. lu arsa 

349 (K. yaka Alaybey M. Şehitcemal sokak 26 adn 
(2 parsel 84 M. M. 4/1 No. lu arsa 

350 (İkinci karataş M. 9 EylUl :sokak 642 ada 3 parsel 
(75 M. M. 69 No. lu arsa 

351 (Birinci karantina M. Mimar Kasım sokak 722 
(ada 6 parsel 145 M. M. 21 No. lu arsa 

352 (Üçüncü Karataş M. Nebahat sokak 647 ada 15 
(parsel 94 'M. M. 5 No. lu arsa 

353 ( Oçkuyular beşinci sokak 1863 ada 1 parsel 
(104 M. M. 20 No. lu hane 

354 (İkinci Karataş Halilrifat .paşa ~okak 641 ada 
(26 parse1 106,50 M. M. 238 No. Ju arsa 

355 (Köprü M. Kayatepe sokak 1785 ada 9 parsel 
(325 M. M. 5 taj No. lu hane 

lcar 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

148 50 

45 00 

45 00 

50 20 

30 00 

60 00 

60 00 

45 00 

5 00 

60 00 

45 00 

35 00 

78 00 

150 00 

58 00 

9 40 

45 00 

16 00 

30 00 

356 (K. yaka Donanmacı M. Yemişçipaşa sokak 30/31 206 00 
(No. lu hane 

357 Yoll>edestanı 38 taj No. lu dükkan 98 00 
358 (Buca Aşağı mahalle istasyon caddesi 38/26 20 00 

(tajh dükkan 
359 Gaziler M. Huriyet sokak 18 No. lu hane 180 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetler.i peşin para v.eya ikinci tertip tas
fiye vesikasiyle ve (4) parça emvalin bir senelik icarı açık arttırma usu
liyle 5-1-941 tarihinden itibaren 16 gün mllddetle müzayedeye konulmuş
tur. 

İhaleleri 20-1-941 tarihinde saat 14 tedir. Taliplerin muhammen be-
delleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkfırda l\J. 
emlak müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonuna mliracaatları naı~ 
olunur. 5 1 19 32 

Kömür tahmil ve tahliy e işi 

D. D. Yolları 8 nci işletme ko-
misyonundan: 2 5 9 5734 

İdaremizin Denizli ve Dinar sundurmalarına 31-5-941 tarihine ka
dar gelecek tahmini miktarlariyle muhammen bedel ve muvakkat te
minatları aşağıda yazılı ~ömürlerin tahmil ve tahliye işi açık eksiltme
ye konulmuştur. İhalelerı 21-1-941 salı günü saat 15 de Alsancakta iş
letme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin M. teminatlariyle muayyen vakitle komisyona gelmele
ri Hi.zımdır. Şartnamesi işletme kaleminde ve mahalli istasyon sefle-
rinde görülebilir. -
Kömürün tahmini 
miktarı TON 

Muhammen bede! 
Tonunun 

Tahmili tahliy.e;-;i 
Krş. Sn. Krş. Sn. Lira Kr. Mahalli 

------ ----- ----<,- ------- -------

2000 
3000 

30 00 
7 50 

20 00 
7 50 

-------~~~~~~~~~ 

75 
31 

00 
75 

Denizli Sundurma 
Dinar 

İstanbul jandarma satın alma komisyonundan: 
Bir adedinin Azami sıkletlere 

...... ---oıs TABiBi --. 

Miktarı 
Adet 

48 

30 

1020 
12 
12 

6 

438 
12 
12 
12 

9600 
4800 

Malzemenin nevi 

Büyük kazan ckapağ'iyle 

beraber> 
ckapajiyle Küçük kazan 

beraber> 

Kara.vsına 
Büyük tava 
Kevgir 
Tepsi 

t<apaklı bakraç 
Saplı 
Saplı stlziec 
Kepçe 

Bakır ~·emek tabağı 
Bakır çorba tası 

8ıkleti röre muhammen 
Asi'ari azami bedel 

Kilo kilo Lira Kr. 

55.500: 60,500 5808 00 

14 15 900 00 

Kısım yekunu 6708 00 
....._ 

2.500: 2.800 5712 00 
3,250: 3.500 77 70 
6.500: 7 168 00 
1.350; 1.400 17 64 

.Kısıtn· yekunu 5975 34 

o 4.200 3384 87 
2.900: 3 65 52 
2 2.100 47 88 
2 2.100 47 13 

Kısım yekunu 3545 40 

Niimunesi sıkletinde 4320 00 
Nümunesi sıkletinde 1440 00 

Kısım yekunu 5760 00 

~ -;; 

~ 
İlk teminatı 

Lira Kr. 

435 60 

67 50 
_.. -608 10 

'"-& 

428 40 
6 82 

12 60 
1 33 

....... 
488 15 

253 87 
4 92 
3 60 
3 54 

265 93 

324 00 
108 00 

432 00 

lfopsinin yekunu 21988 74 1649 18 
1 - Yukarıda miktarları ve cin:> leri ve tahmin bedelleri ile ilk teminatları yazılı on iki kalem bakır mutbak 

edevatı Taksim Ayazpaşada jandarma mm taka komutanlığı binasındaki komisyonumuzda 7 /ikincikinun/941 salı 
günü saat on beşte kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi şart kağıdındaki izahat veçhile muhtelif kalemlerinin ay-
rı ayrı dört istekliye ihalesi de caiz olan bu malzemenin şart kağıdı ve nümuneled komisyonumuzda her gün 
görülebilir. Ve şart kağıdı parasız alınabilir. 

3 - 1.steklilerin talip olabilecekleri kısımlara ait ve istanbul levazım amirliği rnubasebeciliğine yatıracakları ilk 
teminat makbuz veya banka kefalet mektubu ve şart kağıdında yazılı sair belgeleri de havi teklif zarflarını ek-
~iltme saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuzda bulundurmaları. 24 28 ı 5 11967 /5601 

Cevat Dağh 
Haatalarmı her sin eabahtaa 

a)qama kadar ikinci ı..,.ı_. aoka· 
fmda 61 namaralı maa,.enehane .. 
ainde kabul ecl:r. Telefon ı 3011 

lzmir belediyeainden: 
İtfaiye milstahdemleriyle sıhhiye \'G 

iş nakil vasıtaları şoförlerine 58 çift 
fotin satın alınması yazı işleri mUdür
Hiğüncleki şartnamesi veçhi!~ açık ck
siltrney<ı konulmuştur. Muhammen be
deli 49:l muvakkat teminatı ~7 liradır, 
'rnliplerin teminatı Cumhuriyet mer
kez bankasına yatırarak makbuzlariy .. 
le birlikte ihakı tarihi olan 20-1-94 ı pa 
zarte i günü saat 16 ela encümene mü
racaatları. 5 8 13 18 49 

1 - Karataş üzerinde 304 ve 305 sa .. 
yılı sokaklardaki adi döşemenin tami
ri, fen işl~ri mü.dürlüğündeki keşif , e 
şartnamesı v~h.ıle açık eksiltmeye ko
nulmuştur .. K~şıf bedeli 854 lira mu
vakkat temınatı 64 Jira 5 kurustur Ta 
liplerin teminatı C. 1\1. baııkas~na ~atı: 
rarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
20-~.-9•il pazartesi günü saat 16 da 
encumene milracaatları. 

. 2 -. Otobü~ idaresine 100 adet RuS
sıng l\ag Dizel motörleri için Grank 
ra.!a~a:,~ .satın alınması, yazı işleri 
mudurlugilndeki şartname ·i veçhile a
cık eksiltmey.e konulmustur. Muham
men bedeli 2600 lira muvakkat temi
natı 195 liradır. Taliplerin teminatı 
C. 'M. bankasına yatırarak makbuzla
riy~e i.~n.~" tarihi olan 20-1-941 pnzar
te ı gunu ·ant 16 da encümene mlira-
t<1atları. 5 8 13 18 4.., 
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IVATAN 
- l AŞK ve 

-
Kanın • 

senı yakalıyorum, 

- Aman yapma! .. Yalvarıyorum. l nimle alay etmeyin. Ben fakir ve ayni 
çiinkü geç kalırsan beni bir daha gön- zamanda lalettayin bir hizmetçi kızı
dermek ihtimali :·ardı:. Halbuki, pek yım. Sonra siz Selilniğin en güzel ka-
buralara ge~;rıek ıstemıyorum. dıniyle sevişiyorsunuz. 

-Sebebı. K. d. k d 1 
- YoJJarda askerlerden kurtuluş - ım ır o a ın · ·· 

yok!. Irep peşime takılıyorlar! - Kim olacak benim hanımım; Zo-
- Neler söylüyorsun kız?. zo ! .. Fakat rica ederim .. Başıma iş aç-
- Doğrusunu söylüyorum. O kadar ma. Ben gidiyorum. 

(ANAD,OLU) 

Ziraat makineleri ısmarlanıyor 
Bu iş için Ziraat Vekaletine 3 milyon lira tahsisat 
ayrıldı. Makineler Amerikaya ısmarlanacaktır. 
lstanbul, 4 (Telefonla) - Koor- tahsisat yakında Vekalet emrine ve- üzerniden tevzi olunacaktır. 

dinasyon hey'eti, ziraat makineleri rilecek ve ziraat makineleri ilk fır- Ziraat Vekaleti, l:iu sipariş ıçın 
satın alıp köylüye dağıtmak üzere · d'd ··t dd" ı A 'k f" z·r at v k.l t' .. .1 lı·ra satta ısmarlanacaktır. şım ı en mu ea ıc merı an ır-

1 a. e a e ıne uç mı yon b 11 b malarivle temasa ba..:lamıştır. 
tahsisat verilmesini bundan evvel Gelecek olan makineler, e i aş- ,, .. 
kararlaştırmıştı. Bu karar, hükumet- lı ziraat mıntakalarındaki köylüye Makineleı·in, hasad zamanına ka-
çe de tasvip edildiğinden, :.ı.yrılan bedeli mukabilinde ve maliyet fiati dar gelmesi muhtemeldir. 

Ziraat Kongresi INGILIZLERIN MUVAF · 
FAKIYETI 

sırnaşıyorlar ki.. 1 _ Yok canım neden acele edivor-= ~~:t.C:~~~~eıer söylüyorlar bil- sun? ~ur bi~az!. s.öyliye~ekleri~~ ~.ar. Dün mesaisini bitirdi Ziraat Vekili 
sen!.. Dedı ve dılber hızmetçı kızın onbne • 

Londra, 4 (A.A) - Bahriye ne -
zaretinin tebliği: 

Denizaltı gemilerimizden biri, 

- Neler söylüyo:.Iar?:. geçerek kapıdan dışarı çıkmasına ma- murahhaslara zı·yafet verdı• 
- ~ Te kadar da guzelsın maşaallah? ni oldu. 

Ah yaktın beni? Keşke yolumda sana Zozonun hizmetçisi, hanımı kadar Ankara, 4 (Hususi) _ Ziraat Ve- Erkmenin veciz bir nutku ile kongre 
tesadüf etmeseydim!. O güzelliğine is- güzeldi. Bu itibarla sahte terzinin ru- kal eti tarafından tertip olunan pa - mesaisine nihayet vermiştiı·. 
min de (İrini) ise (İrini, sulh manası- hunu okşuyordu. muk kongresi, bugün Izmir mebusu Ziraat Vekili, kongreye iştirak e
na gelir) ve seninle evlenmek bahtiyar- Sahte terzinin filhakika dilber Zozo Rahmi Gökenin riyasetinde son içti- den murahhaslara şehir lokanta~ın
hğına nasip olacak kadar felekte insaf ile hususi hiç bir maddi veya manevi maını akdeylemiştir. Bu içtimada , da bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Tandcrbat, düşmanın işgali altında 

bulunan arazideki üslerden birine 
muhafaza altmda giden bir İtalyan 
denizaltısını batırmıştır. 

---x---
Kızılayın yardımı bulursam ne mutlu bana?. Gel sevişe- alakası yoktu O da hizmetçi kız gibi Çukurovada Akala pamuğun'.ln ika- :\Iurahhaslar, müteakıben numu-

lim, eğlenelim, en mesud ve en baht!- Zozonun em.dnde idi. F'akat ayrı ayrı mesi hakkındaki kongrenin temenni ne çiftliği ile ziraat enstitüsünü gez- Ankara, 4 (A.A.) - )larmarnda 
yar aileyi teşkil edelim 1.. Beşeriyeti hizmet görüyorlardı. mahiyetindek; kararı okunmuş ve mişlerdir. batan Urugvay bandrah Salvadur 
harpten kurtaralım, sulhü kuralım! Ve Terzi, doğrudan doğruya casustu ve müteakiben Ziraat Vekili ::\fohlis gemisinden kurtarılan 120 musevinin 
daha neler, neler!. Zozunun maiyetinde memur olarak ça- ii.cil ihtiya<;ları için kızılay tarafından 

- Devam et b_akayım, daha neler !ışıyordu. Dilber hizmetçi ise, masum i' alnız bu kadar mı? Askeri vaziyet (1200) lira muavenette bulunulmuş-
söylüyorlar !.. bir köylü kızı idi ve Frölaynın hususi hır. 

- Ah o alevli gözlerin, o tatlı gü- hizmetlerini görüyordu. Başka işlerle Roma, 4 (A.A) - Bugünkü İtal-
zel bakışların yüreğime bir hançer gibi hiç bir alakası yoktu. Bilhassa casus- yan resmi tebliğinde Bardiya mınta
batıyor .vesaire! .. Her ne ise iş lfıf iize- lukla !.. kasında İngiliz deniz, hava, kara örgülerini parçalamış, mevzileri sus-
rinde kalsa bir şey değil!. Fakat baznn Esasen hanımının casus olduğunu kuvvetlerinin ycniden taarruzn geç- turmuş, Avusturalynlı piyade de sün-
da sarkıntılık yapıyorlar!. bilseydi, belki de korkudan bir saniye tiğini, 9 ilk kanunda başlıyan çöl gü hücumuna kalkmıştır. Bu planın -Baı tarafı 1 nci sahifede -

- Ne gibi? bile yanında durmazdı. Genç kız: muharebe-rinin alevlendiği bildiril - tanzimindeki muvaffa_kıyetlerden hi:. niyet bir tarzda devam ediyor. Şimdi-
Hizmetçi kız, kollarını sıvadı: - Rica ederim -dedi- beni bırak; mektedir. ri de, nısıf daire şeklındeki müdafaa ye kadar beş bin esir alınmıştır. 
- Ne gibi mi?. Baksan a; kollarım eve gideyim. Ayni zamanda, beni affet; HÜR FRANSA BÜYÜYOR hattının djğer ku;ıımlarında bulunan Londra, 4 (A.A.) - Bardiyadaki 

çimdiklerden mosmor oldu. ağzımdan ağır bir liikırdı kaçırdım.. .· topların muattal kalmas~nı temin evle- İtalyan müdafaa hattının yarıldığı 

-Baıtarafı 1 nci Sahifede-

Bardiyada 

S ~kincikanun 1941 PAZAR 

~~smi teb!!ğ~ 
Atina, 4 (A.A) - 69 numarab 

Yunan tebliği: . 
Keşif kollarımız ve topçu kuvveti· 

miz mahdud faaliyette bulunmu.ştlJ:1: 
Atina, 4 (A.A) - Yunan dahıP 

emniyet nezaretinin tebliği: 
Dünkü gün memlekette sükfınetlt 

geçmiştir. 
Londrn, 4 (A.A) - Hava ve d•· 

hili emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Cumayı cumartesiye bağlıyan ~ 

ce, düşman tayyareleri İngiltereııiD 
garbında bir şehir üzerine devaJ11~ 
bir hücum yapmış ve yüksek infilB~ 
bombaları, ~angın ve binalarda b~' 
yük hasar vukua getirmiştir. :Bit 
miktar ölti ve bir miktar yaralı var
dır. 

:Memleketin diğer kısımları üzetl' 
ne de bombalar atılmış, fakat hııs-1 
hafif olmuştur. Ölü ve yaralı yol< 
tur. 

Londra. 4 (A.A) - Hava ve dahi 
li emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Dün gündüz düşman sahil bölge
lerinde cüz'i hava faaliyeti göster· 
miştir. Bomba düştüğü kaydede~ 
tek bir rapor, Kend kontluğund' 
bir şehirden gelmi~tir. Hasar çok Jl•· 
fifdir. İnsanca zayiat yoktur. 

Alman yada 
Münakalat güçleşti 

Bern, 4 (A.A.) - Almanyada ınO· 
nakale şartları son derece güçleşmif' 
tir. 

Berlin ile Bal ara.•nnda seyahat edetl 
yolcular, en aşağı 15 defa tren değit 
tirmek mecburiyetinde kalmaktadır· 
lar. Trenler, umummiyet itibariyle yU1 

de 30 nisbetinde azaltılmıştır. 

- Yolda tesadüf ettiğin inzibatlara Kusura bakma!. Hanıma da sakın beni "Lond;a. 4 (A.A~ - Raza-.ılde.n mek, taarruzun ya~ıldıgı tarafa tev- hakkında yeni tafsilat gelmemiştir. 
şikayet etmedin mi?. lşikayet etme!. Yalvarıyorum .. Çünkü mustakıl ~:ansız ~)ansına gelen bır cih edilemiyecek şekılde tabiye edilmiş :\Iaamafih bu hareket, büyük mikyas- An1erika, yeniden 200 

- Tabii şikayet ettim. Fakat ne ge- beni derhal koğar. tel~ra~a gore, Afrı.kada. Fransız h~t- ı olduğunu öğrenme_k olmuştur. Taarru- ta bir taarruzun başlangıcıdır. Bardi- • t 
1..er. Onlar da banimle alay ettiler. 1 - Böyle bir şeyi aklına gt!tirme gü- tı ust~vasının yem v~lılli. Hobt dun zun garptan, ~an~ '.!'obruk cihetinden ya müdafaasının asıl kaleden sekiz tıcaret vapuru yaptırtıyo 

- lmkam yok!. •zelim !. Fakat vaziyet zannettiğin gi- Razavıle gelere~ vazüesıne ~.nşl~. - yapılma~ında ısc ıkı sebep aranabilir. kilometre uzağa kadar vardığı i.ahm!n -Ba,tarafı ı nci Sahifede-
- Evet, evet!. Ne söylediler lıil!yor 1 bi değildir. Ben o artistle sevişmiyo- m~?tır. Y.eni vah gen?ral. Dogolun Bunları biri mah~~r ?rduların ricati- .ediliyor. Bu hattın tanklara karşı heıı- yokluğu harp sonunda ve belki de dl' 

musun!. Güzelliğe karşı herkes l'erfiru ı' rum. Aramızda hususi bir alaka yok- mu~e~~ılı ~· Dolar~ı.na ıle a~ker ne mani olmak. dıgerı. müdafaa hatlı- dekler, top ve mitralyöz yuvalarından ha evvel hissedilecektir. Bu sebeple hÖ' 
edermiş, kanun buna mani olamazmış!. tur. O; benim müşterimdir, o kadar! .. ve sıvıl erkan, İngılız. - Amerıkan nın, geride bulunması ıtibariy!e en za- mürekkep bulunduğu tahmin edilmek- kfımet daha evvel tedbirler almsgvı bif 
Aksi takdirde bütün cairleri, edipleri, Bunu da, böyle bilmelisin kızım!.. başkonsolosları ve Belçıka kongosu- vıf kısmının orada olması ihtimalidir. tedir. Bardiva ve buradaki müdafaa .11 

~ ·· ·ı· f d k J • d · vazife bilmiştir. Vapurların hepsi U" fiJ.ezofları, kodese atmak Hizım gelir- - Pek ala; teşekkür ederim .. Öyle nun mumessı ı tara ın an aışı an. İtalyan kuman anı Graçyani, mah- hattı, deniz kısmından bir çok defa bir tip olacaktır. Başka başka tiplerdt 
miş. Onun için kulak asma onlara! .. ,sc gideyim, artık!.. mıştır. <ıur ordularının yardımına koşamamı~- bombardıman edilmiştir. Bardiyadaki 1 1 

1 Ti? d o ur arsa, inşaat sekiz ay fazla sürer· 
Çünkil sen de güzelsin; onun için sa- - ?-{eden?. benden hoşlanmıyor mu- ACABA NEREYE G T tır. Çünkü y~r ıma gönderecek ordu- italyan kuvvetlerinin 20,000 den fazla Bunlar için fabrikalarda parça inı-1 
na takılıyorlar. Sonra da askerdir on- sun?. · ~unda manevı kuvvet Yoktur. Ve bu or- olduğu tahmin edilmektedir. edilmesi lazımdır ki, t.ezgahlar sadee' 
Jar. Yarın yaşıyacaklan ne malfım ?.. - Rica ederim, siz, hiç olmazsa be- Londra, 4 (A.A) - Röyterin öğ - duyu dahi ı--;e\·keyleyecek vasıtaya, tec. Kahire, 4 (A.A.) - İngiliz umumi montaJ· müesseselerj halinde çalışabil· 

Diyorlar. nimle alay etmeyin .. Yoksa masumi- rendiğine göre, 85 bin toniHitolı.lk İn. hiz edecek bol mal7.emeye malik eleği!- karargahının resmi tebliği: 
- Doğru, güzellik başa beladır kı- yetimden istifade ederek benimle eğlen giliz Kilin Elizabet Transatlantiği · dir. ~ Dünkü Cuma akşamı askerlerimiz sinAmerikada "elik igtihsalatı meseıe9i, 

zım !.. mek mi istiyorsun?. Ha'-·ır efendim, meçhul bir l-1emte müteveccihen Tri- İngiliz harekatının Bardivadan ~nn- Bardiya merkez.indekı" mu··dafaa hatla- .., .ı 1 ı N kt K At ·k ,J ni ele almak lazımdır. Bazı fabrikatııt 
- Aşkolsun. Doğrusu sizden... hayır!. Çünkü sizin gibi yakışıklı ve nite JO iy e . ~vyor an aprı. - ra Tobruk istı a~etinde daha süratli rıncla 14 kilometrelik cephede 3 kilo- ~en işlemek üzer.edirler. İki yüz v:ıpı.ıt 
Dilber kız, sizden böyle bir cevap zengin gençler, bizim gibi fakir ve hiz- lantıgj geçmıştır. inkişaf göstcrme~ı <;ok muhtemeldir. metre il~rlemişlerdir. Kahraman A- için lazım olan celik mevcuddur. 

beklemiyordum, demek istiyordu. Fa- metçi kızlarla, ancak )5eyjf için vakit Y1ınan cephes~nde: vu. turalya kıtaları tarafından co~kun Gazoetecilerin, İngiltere hükfımeti:ıİ-
kat hakikatte kıza aşık olan snhtP. ter- geçirmek istediğinizi anlamıyacak ka- Ruzvelt, lngiltereye şah- Yunan cephesınde mevzii bazı çar- hamleler yapılmıştır. Zayiatımız nis- başka muhri.p ist€yip ist€mediği ha1'' 
zi, ona sözünü bitirmec;.e meydan ver- dar aptal degyilim ! .. Bu itibarla beni • •• •

1 
.. d . pışmalar olmu.ştur. İtalyanlar, bir 'pi- !>eten azdır. Harekat muvaffakı.relle k 

b ~ ı R ındaki ... uall<ırine r.eisicumhur şu ~ 
medi. cAskolsun> cümlesine arzusuna affediniz. ~l mumeSSI gon erıyor yade taburu 1 e - erat istikametinde ckvam etmektedir. · b vabı vermiştir: 
muvafık manayı verdi ve fırsatı ka- - Yalnış düşünüyorsun güzel kız! -Battarafı 1 nci Sahifede- Timoriç.e suyu~un atısında mukabil Sudan hududunda fopçumuzun ve _ Bunlar gazet€ hikayeleridir. 
çırmadı: Çünkü gönül, arzu ettiği güzeli rızn . .. y a ·r taarruza g.eçmışler,0 tardolunmuşlnr- müfrezelerimizin faaliyeti olmuştur. ,. 

- .&n de onu temenni ediyoru!ll !.. ile kendisini verdikten sonra seveceği nezaretı musteşarlıgından ) ılmış, dır. Yunanlılar da . ztimsuyu ve Kili- Kahire, 4 (A.A.) - Röyter mu ha- ' 
Dedi. Fakat dilber hizmetçi kız kur- kızın içtimai hayatta işgal ettiği mev- fak~t beyaz sara~a mun!Bzam devanı sura arasında bazı ılerlemeler kaydet- biri bildiriyor: 

nazdı. Kolay kolay tuzağa düşmek is- kie bakamaz. Onun için hizmetçiyim, etmış, seyaha~le~ınde daıma Ruzvclte mişlerdir. Umumi karargahın dün geceki res-
t.emiyordu. diye müteesl'ir olma!.. refpkat eyle!"ı~tır.. . . V : Denizlerde: . mi tebliğinde,_A\·usturalyalı kuvvetle-

- Rica ederim hiç olmazsa ~iz be- - Devam edecek - Bu haberın ıfşa edılmesı, aş_n~- İngiliz harp gemıleri, Norveç sahil- rin 9 mil uzunluğunda bir cephede ta-
tonda hayret uyandırmıştır. Amerı - !erini bombardı~.an <:tmiştir. Bu hu- arruza kalkıp iki mil içeri girildiği ve 

Salihli haberleri Iktısad Vekı·ıı· Balıkes·trde kada, Hopkin kadar Ruzveltle teması susta fazla ~a!sılat gelmemiş olmakla harekatın muvaffakıyetle devam ettiği 
olan bir kimse yoktur. Ve Ruzveltin beraber •• İngılız ~e:_nilerinin muhtemel bildiriliyor. 

Salihli, (Hususi) - Salihlide şehir Balıkesir, 4 (A.A.) - İktısad Ve- şahsi fikirlerini bilme~tedir. Binaena- bir istila teş~busu~de hareket ilsleri Avusturalya kıtaları, şafakla b.era-
kulübü adında bir kulüp açılmıştır. kili Hüsnü Çakır buraya gelmiştir. ı:yh .L?ndr~d~ R.uzve}tın ta~rı h:ıreke- ola_rak kullanıl.lcak lıman, koy ve hava ber, Bardiya haricinde 8 kilometre 
Kazanın içtimai ihtiyacını karşıla - tı, fıkırlerı, ~mı~le~ı :-re .hıs~e.n ha~- meydanlarını bombardıman etmiş bu- imtidadınca yarım daire şeklinde iler-
mağa çalışacak olan bu kulübün re- x kın?ll başvekıl Çor~ıl ıle ~ngılız. kabı- lunmaları. ç.ok muh~meldir. Bir İngiliz leyen istihkamlara dört nala taarruza 
isliğine tüccar Rıza Tavas, ikinci re- Orta şark nesı a_zalaTu.u tenvır. edebılecıektır.. . tahtelbahı.rı. ~e Akdenizde bir italyan geçmişlerdir. Dikenli tellerle örtülii 40 
isliğine Dr. Rifat Evsen, komiserli- İngı.lt~r~ ıle Amerıka arasındakı .üç tahtelba~ırını t?rPilliyerek batırmış_ı. istihkamın zaptı uzun sürmemiştiı·. 
ğine mütekait malmüdürü Nedim bin !":Ilı~ mesafe~en teması •. Hopkın- tır. İngilı~. bah~ıye nezareti, yerlerine ltalyan miidafilerinden bir kısmı siin-
Saymen, muhasipliğine bankacı -Baı tarafı 1 nci sahifede - d~n ıyı ~ım~e. ~emın .e~e~ezdı .. Ruzy:ı~ yenileri gonde~ı]mesinde geçikilın'.!si güden geçirilmiş, mühim bir kısmı <la 
Hami Harmankaya, katipliğin" ban- ranto taarruzları zikredilebilir. tın yenı. İn?ılız sefırının ı--;.eçılecegm :ç.in ba~:ı:ılan dıger tahtelbahirleri bil- esir edilmiştir. Hücumun ağırlığı bir 
kacı Omıan Caner, azahklarına da Afrikanın şarkına, Habeşi:itan ta- söylemesı bı.r ç~k ~~hm~nle;e .!~1 * dırmedı.gı h~]~e, bu denizaltı bir üs- tarafa teksif edilince, dairenin diğer 
hukuk hakimJ Seyfi Ural ile tüccar rafına bir göz atınca, orada da ka- m~şs~ da, hıç bır ısım ılerı ~urülme- te torpıllend 1.?'1.~den ve diğer gemiler kısmındaki müdafiler bir iş görem~ 
Hamit Akiş seçilmişlerdir. Muvaf - rışıklıklar, ihtilal hareketleri görü - mıştır. tarafından goruldüğünden ilan etmiş- mişlerdir. Buralarda pek çok toplar 
fakıyetler temenni ederiz. lür. Habeşistanda isyan eden milli x tir. Bundan başka bir kaç italyan kru- bulunmaktadır. Bunlar ileri atışa el-

Son yağmurlardan taşan ve o\·ayı kuvvetlerin ileri İngiliz karakollariy- G. Vayvel vazörü de Trablusgarp limanında ha- verişli ise de, bu gibi yandan hücum-
basan Gediz nehri yavaş yavaş çe- le temasa başladığını Deyli Telgraf vadan bombalanmı~tır. lara karşı faydnsızdırlar. 
k·ı k d · d. k d İ 1 -Battarafı 1 nci Sahifede-- H [arda· ı me te ir. Şım ıye a ar can ve gazetesi •yazmaktadır. ta yanın Habe ava · Graçyaninin Bardiya müdafilerine 
knyvnnca hiç bir zayiat olmamıştır. şistanı istilası sıralarında vatanlarını c- Napolyonla milletler ara;:;mda İngiliz tayyareleri Bremen iizcriııe yardım husu:;unda uğradığı müşkülat, 

Kahraman askerlerimize kışlık he- kahramanca mOdaföa :etmiş olanlar; şimdiki gibi bir mesele çıkmıştı. lngi- bir hücum ~aha yapmışlardır. Meşgul elinde kafi derece mal7.eme ve nakıl 
diye tedariki işine kazamızdn hızla düşmanlarıııdan intikam a lma sırası liz deniz kuvveti ve İngiliz ruhu, o va- arazideki Iımanlar da bombardımana vmnta:-;ı bulunmamasından neş'~t et
devam olunmaktadır. Şimdiye kadar şimdi g.eldiğinden şevkle çalışmakta_ kit zaferi kazanmıştı. İngilizler, şim- tabi tutulm~ştur. Alman tayyareleri- miştir. Çünkü bu vasıtalar Mı;:;ır rica-
1500 parça eşya gönderilmiştir. dırlar. di Hitlerle de ayni mücadeleye girmiş- nin gece İ~gıl~er.ede bir şehir üzerinrle tinde ingilizleriu eline geçmiŞtir. 

Parti ve kızılayın tertip ettiği ko- Arnavud!uğa gelince, İtalyanın tir. Dtinya vaziyeti, çok karışıktır. Nn- geniş faalıyetı bıldirilmektedir. Diğer taraftan her iki ordu çölde 
miteler faaliyetlerine muntazaman vaziyeti orada da İYi değildir. Av- ıi telakkisiyle dünya yüzünde barış o- Alman tayyare~iliği hakkında Loıı- esen soğuk rüzgarlarla ve motörlcri iş-
dcvam etmektedir. Her hami.ret işin- lonyn, Kilisora, Tepedelen düştüğü lamaz.> ct:~ radyosunda bır görüşme yapan lıı- lemez hale getiren, yiyecek maddeleri 
de olduğu gibi bu; işte de Salihli ka- takdirde orada yeniden tutunabil - General Vayvel, İngiliz milletleri a- gılız havacılık muharrirlerinden bir kirleten kum ile de uğraşmağa mec
za ve köyleri işe hassasiyetle sarıl- mek için bir hat teşkilini düşünüyor- rasında'ki }rn.lkın?Jayı sena ettikten zat, bu hususta <;ok enter.esan ve haki- burdurlar. 
maktadır. !ar. Av'lonyanın iktısadi bakımdan sonra den:ıştir.kı: kat.en yakın denilebilecek malumat Bardiya miiclafaa sistemi hakkında 

Hayd tJ k f da vaziyeti pek mühimdir. Arnavud- c- İstık~alı.n. tarih yazanları, 940 vermiştir. ~ cfoğru malumat elde etmek hücum için 
U U • luk petrolü bu mıntakadadır. Petı ol ı yazarken ıngılız ırkının k~~kınma~ı Buna .ragmen Almanyanın 30 bin en mtiı:;aid yeri bulmak lazım gelmiş-

Karşıynka nahiyesinin Büyükçiğli borularının ucu da buradadır. Arna- sen-0si olarak kaydedecekJercıır. lngı- tayyaresı meycuddur. Bu rakama ihti- tir. Bu hıısııslnrda fazla tafsilat vere
köyünde Rahman Sabırlı ve Bayram vudlukdaki petrol, bugün İtalya için !izlerin hazırlıktaki .yavaşlığı, Norveç.- yatlar, yani . ılk ~atta emredilince der- m~mek mecburiyetiyle beraber, Avus
oğlu Said Alpsoy, gece Mustafa oğlu !'Ok milhimdir. Onu elden kaçırmak. teki muvaf'fakıyetsızliği yazacak, fa- hal sevkedıl-emıyecckler de dahildir. turalya kıtalarınııı zaman zaman ital
Aziz Tokun evine girerek uykuda bu- lta!yaya sonsuz derecede bir darbe- kat Dunkerkden sonra ümidsiz gibi gö- l!k hatta sevkedilebilecek, yani isteni- van hatlarından içeri girdiklerini ve 
lunan Azizin başına yorgan bastırm.1k dir. Elba.san mıntakasında son zn - rünen vaziyetin 1940 ela değiştiğin; len anda muharebeye iştirak ettirile- bu husu::ıta mufassal malt1mat getir
suretiyle rafta bir kese içindeki 775 manlarda bulunan krom madeni de işaret edeceklerdir. 150 sene ev,·el bilecek kuvvet beş binden yukarı, alt1 diklorlni söyliyebiliriz. 
kuruş parayı almış \'e başka para bu- aynidir. Çelik anayiinin en fazla Hitlerden daha kuvvetli bir adamdan. binden ise aşağıdır. Bu keşif müfrezeleri, düşmanın tank 
lnmıyarak çıkıp gitmişlerdir. Suçlı:!- muhtaç olduğu kromun elden kaç - Napolyondan korkmadığımızı, onu Harbe girdikleri zaman İngilizlerin tuzaklarını bulmuşlar, bunların eb'a
Jar, jandarma tarafından tutulmuş, ması da tesiıini derin surette göste- yendiğimizi kaydedeceklerdir. O Na- ise ilk hatta sevkedebilecekleri 3 bin dını ölçmüşler, çok kıymetli malümat 
adliYi!Ye verilmiştir. recektir. polyon ki onun memleketi bir ziraat tayyaresi vardı. Her halde bu miktar ve .esirler getirmişlerdir. Bu esirli:r-
/J ' memleketi idi, şimdi Hitlerin memle· şimdi çok artmıştır. Alman hava :.:ayii, cleıı ele Bnrdiya müclnfaa:n hakkında 

·'7 ve İngilteredeki diğ.er yerlerin ahali- bulduğu halde, İngiliz hava zayii he- taraftan tayyarelerle \'apılan keşifler 

Dikkat! 
Ancak Fuar gazino

sunda eğlenebilirsiniz. 
Orkestra bayrama ka

dar lzmirdedir. 
Y ılbaıı gecesini İzmirlilere, aza• 

mi b:·r neıe, azami bir zevk içinde 
geçirten fuar gazinoıu, o gece İçİll 
İstanbuldan getirdiği çok yüksek 
evsaftaki orkestranın, bayrama ka· 
dar lzmirde kalmasını temin etmit• 
tir. 

Sıcak ve ferahlı bir aalon. Kibar 
bir muh.:t .. Zena-in ve temiz bir ser· 
vis .. Mükemmel bir muzik ... 

AL SANCAK 
lstaıyonu karı111nda yeni açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERA TÖR 

ADIL BiR 

1 
ELHA MRA Sl•n ema ~zn da keti san:ıyi memlek-etidir. Londranın daha geç.en senelerde azami haddini malumat almak kabil olmuştur. Diğer 

"'"'"'"'""'"''""""'"'""'"'"""' li, ingiliz ruhunun ölmediğini isbat et- nüz bu noktaya çok uzaktır. Buna ula- de esaslı fotograflar ~hnmış ve hava 
İŞTE BAYRAMI KARŞILAMAK BÖYLE OLUR!.. nişLrdir. Hür Fransızlar. Polonyalı· şınca çok daha fazlalaşacağı şüphesiz- km·vetl"ri de bu ııuretle taarruza \'ar- Her şubeye aid hastalar kabul ve nıii' 

Son dere<'e mOessir içli bir aş.k _ Büyüleyici ve bazen coşturan ha- 'ar, Hollandalılar, Belçikalılar, Çek- dir. dımdn bulunmus!arclır. · tehaaaııları tarafından tedavi ediJit· 
'er, Norveçliler de b!zimle beraber- İngiliz tayyarclerinin böyle azlığın- Bida) ett~ muhasara kuvvetlerinin 

rikulade hır musiki - Cennetasa sahnelerle siislü gilzelliğine doyu)- dir. . da jkinci bir selıep de, ı:ıuhtelif cephe- hnfif zırhlı gruplardan miir.ekkep ol- Müessesede her zaman 
maz T A B t 1 R E N K L İ Şahane bir filim. Bundan sonra rneSaJıncla general terde harp etmesıncl~ndır. Orta şarkta ması e>saslı ,·ardıın kuvvetinin gelnıı'- d k b I T I 
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8 s o N B E s T E Vayvel haziranı takip eden aylar, orta hava kuvvetleri vardır. Yunanistanda c;ine 'intizar ~arur.etini tevlid dmiı:ıti;. o tor u unur. e ' 

şarkın ~çird~i istili tehlike~ni bi~ hava kuvv~leri harp etmek~dir. U- · ~~~--~~~-----~~~••••••••~~~~-· 
dirmiş, Sudan ve Somaliy.e düşmanın zak şark için muazzam bir 1rnn·e~ :.- JT Bat rollerde: DON AMECHE - ANDREA LEED - AL JOLSON 

Ayrıca harikulade ilave cMAHALLE KAVGASI:. renkli canlı 
rr. imler. SEANSLAR: Her gün: 2 - 3.30 - 5.30 - 7.SO - 9.30 da başlar 
Cumartesi ve Pazar gUnlerj 11.30 ve 1.30 da ilave seansı vardır 

DiKKAT- Haftanın her ı-ününde ilk batlama aeanılan UCUZ 
HALK MATINELERldir. Fiatları - Birinci 20 • Balkon 25 • Huıuıi 

30 kuruı. 

yaptığı hücumlardan bahsetmiş ve de- yırmış bulunmaktadır. ürk Sahne, müzik ve sinema töhretlerinin buluıduğu emaalaiz taheaet 

miştir ki: Almanya ise, sadece İngilt('re ada- KAHVECi• G'~'ZELI• 
- Somalide ehemmiyet..,iz kuv\·etıe- !arı için mevcud tayyarelerini kuHan- U 

rimize hücum ettiler. İngilizler bunu maktadır. İngiltere, yalnız orta şark
kompliman olarak kabul eylediler. Su- ta İtalyanlara karşı ayırdığı tayyare
dan ve Somalideki küçUk kuvvetleri- leri dahi anavatana getirse, bugiln bile 
rniz, büyUk düşman kuvvetlerine kar- Almanya ise müsavi kuvvete çıkabilir, 

Rejisörü 
ERTUGRUL MUHSiN 

Baırollerde M 0 N l R N U R E D D l N 

Bestekarı 
SADETTiN KAYNAK 

HAZ 1 M 

•••••••••••••••••••••••••••••• şı sarsılmadan hücum ettiler. belki de geçer. 


