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nü kutluladı 

30 DCU yıl 

N1>. 8405 
Neıredilmiyen yazılar &'er i •erilnıezı---------------- ----,,-------- ------------------
Günü ceçmit nüahalar 25 kuruıtur Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Adana, 5 (A.A.) - Adana kurtul~unun 19 uncu 

yıldönümü bugün büyük merasimle kutlulanm'iştır. 
Bütün şehir baştan başa donanmış haldedir. 

~:-::---::------=-=--------~:::.::!.:.::..ı_ __________ :.:::::2.=.::..:.::.::::::.:::::~=------~-----=~-----------------------------------------------------
N afi a Vekaletinin 5 senelik plinı 
Hükiimet, 50 milyon lira sarfile su baskınlannın 

•• •• 
onune geçilmesini temin edecektir 

için elli milyon lira sarfedecektir. 
Nafia Vekaletinin, 31 milyo:ı. lira-

Ruzvelt 
Bugün kongrede nutku

nu iradedecek. 

Yardım tatbikatı Anka~·a, 5 (Telefonla) - Nafia 
Vekfüetı, memleketimizin muhtelif 
mıııtakala11nda her sene vukubulan 
su baskınl~rını önlemek üzere ikinci 
beş sene bır program hazırlamıştır. 

Bu program, beş sene zarfında 
tatbik edilecek ve bu sayede nehirle
rimiz ıslah edilerak, su baskınlarının 
önün~ geçilecektir. 

lık birinci programı bu sene bitecek Bu iş için bir korporas-
ve derhal ikinci programın tatbikine k ·ı [ k 

Nafia Vekaleti, programın tatbiki 

Elen matbuatı 
başlanacaktır. gon teş ı o anaca 

·----- - · Vaşington, 5 (A.A.) - Reisicum

Türk gazetelerinin dos
tane yazılarından çok 

memnundur 

Elen matbuat müdürlüğü 
Ba yazıları cephede harp 

eden kahraman Elen 
ordusıına ulaştıraca

ğını bildiriyor 
A~ina, 5 (A.A.) - Selanik, Palras 

vesaır yerlerle Göricede çıkan Yunan 
gazeteleri, Yunus Nadi, Hüseyin Cahid 
Yalçın ve Necmeddin Sadakın başmu- B d• d•• •• f •ı• t 1 • 
harrirleri buıunduk1arı gazetelerdeki ar ıya u~tu ngı iZ ayyare erı 
~~zılnrının matbuat umum müdürlü- ~ 

lngiliz aakerler i 

güne gelmesi dolayısiyle bu kard~çe 
Yazılar ve ~~ennJlere en yüksek ı:uk- / ngiliz kuvvetleri şehre 
ranlarını bıldırmek suretiyle mukabe- • ., , ç+, k 
le etmektedirler. Matbuat umum mü- gırmege muvaı J a 
d~~lilğü, bu kardeş millet temennile- ld l 
rının Yunan kara deniz ve hava kuv- O U ar. 
~etl~rine ula~tırıl~cağını temin eder. 
00:~1n asker, bundan mütehassis ve ı·t I 1 d 

1
5 

m ; ezzız oıaca~tır. . . . a yan ar an 
rektö~noils gazet.esı, Atına aJansının dı-

r Vekyaellinin bir makalesini bı•n es·ır al ndı ~iı;.tmi~ir .. ~u makalede Vekyaelli, 1 • 

Almanya üzerinde çok 
şiddetli hücumlar 

yaptılar. 

Tahribat çok 
korkunçtur. 

0
w{ ıye arJcıye vekili Şükrü Saraç
g .unun 1940 :nlı başında Yunan mil 
:~~:ı vMe Y..~.~~n başvekil ve hariciy~ Taarruza iştirak eden ALMAN FABRIKALARININ ÇO· 

eı..ü.ıunısın da Türk · ıı t• O 
~~~~~şrettikleri mesajlar:I':n ~b~~= lngiliz donanması bü- GU TAHRiP EDiLDi, 20 BOY K 

Ms akaı~~- deniliyor ki: yük işler gördü. YANGIN ÇIKARILDI 
araçoglu · t' 

cTürk mesaJında: Londra, 5 (A.A.) - Hava nezare- Londra 5 (A.A.) - Hava nezarc ı 
1940 yılın~~ ~unan ç~uklarının sesi li tc~liği: istihbarat servisi, Cuma günü Al~an-
mek~-.J1· B aşında ıtımadla Yıiksel- Dun gece sahil tay'-·areleri gün ya üz.erine yapılan hava taarruzıarı-
~ r. u hal t:ti · · b t J ' ~ b"ld" k vericidir.> ' a ıçın çok itimad 8: arke_n Br~st limanına taarruz et- nın çok tahripkar o~d~gunı: ı ırme -

Demişti. !11 1.şlerdır. Bır düşman destroyerine tedir. Pilotlardan bırı, attıgı bomba~a-
Gencral Metak d . . . ısabetler temin edilmiştir. Düşman rın Almanyada bir şehri aydınlattıgı-

tin, tarih ve moo~i e~' bu ikı. ı:tılle- avcı ta~·arelerinin h ücumuna uğrı- nı bildirmiştir. Pilotların r~P~!la~'.1 • 
rumak için 1 1 • y _eserlerını ko- Y~.n bır tayyaremiz dönmemiştir. yangınların ta uzaklardan ~o~undur 
oeklcrini sö~lee;i ~rmege devam ede- D~ş~~n ~vc~_larından birisi, denize ğünü haber vermiştir. He.def ıttıha~ e-

Vekyaelli b ş · · . " . düş~rülmüştur. dilen yerlerin merkezlerıne tam ısa-
tatbik sahn~ınıu -~es~~fa[.da~~48;zlerın t Norveç cenubunda 2 iaşe gemisine betler temin olunmuştur. Bombardıı
dan evvel buld~k~amı e 1

.n Ylhn- aKru~ edilmiştir. manlardan sonra 3000 metreye kad~.r 
şubatında Bel d rını )azarak l940 "l" ahıre, 5 (A.A.) - Orta şark İn- dumanlar yükselmiştir. Yangınlar mu
antantı k g:a da toplanan Balkan bgı ı7:. ordıuları umumi karargahının temadiyen genişlemekte idi. 20 büyük 

onseyınden dönen o-ener al ugun neşr tt · • · t hl· -Metaksasın Sela 'kt.e . . e Dü e ıgı e ıg: yangın sayılmıştır. 

hur Ruzvelt, yarın kongre huzurun
da okuyacağı nutku hazırlamakta
dır Haber alındığına göre Reisicum
hur kongreden milli sanayiin filen 
harp zamanındaki esaslara göre teş
kilatlandırılmasını talep edecektir. 

Parlamento mahafilinde İngiltere
ye kiraya verilecek veya iade edile
cek levazım suretiyle yapılacak yar
dımı tatbik etmek üzere yeni bir. hil
kümet korporasyonu teşkil edilece
ğine dair çok mühim bir haber do
laşmaktadır. 

Mareşal Peten 
Alman tazyikine muka
vemet etmekte devam 

ediyor 

Almanlar 
ita/yaya gardım için 

Mon-Senis şmenidif er 
hattının kontrolünü 

istiyorlar 

Yunan dai aüvarileri 

Arnavudlukta 
Italyanların muk:-bil ta
arruzları püskürtüldü 

Yunan kıtaatı 

1500 metreden yüksek 
mühim tepeler işgal 

etmiş [erdir. 

Adrigatik denizinde 
Bir Yunan tahtelbahiri

nin muvaff akı yeti 

Italyan vapuru 
Torpillendi ve suların 

sevkile Yugoslavya sa .. 
hillerinde karaya oturdu 

Atina, 5 (A.A.) - Resmi Yunan Atina, 5 A.A.) - Yunan Bahr iye 
sözcüsünün askeri harekat hakkında nezaretinin tebliğine nazaran 31 ki 
verdiği maıamata göre, dün hiç bir nunuevvelde .saat 6,20 de Spanidisin 
İtalyan mukabil taarruzu muvaffak kumandasındaki Katsomis denizaltı
olamamıştır. sı, Adriyatikte iki topla mücehhez 

Bunlardan biri Kilisura mıntaka- San Ciyovanni Dimecuza adlı İtalyan 
sında ağır topçunun müzaheretiyle petrol gemisini attığı torpillerin bo
yapılmasına rağmen düşmana ağır şa gitmesi üzerine su yüzüne çıkarak 
zayiat verdilerek tardedilmiştir. 500 metre mesafed en topla hücum 

Yunanlılar, şimal cephe.sinde 1500 etmek suretiyle tahrip ~tmiştir, lta1-
metreden yüksek mühim tepeier iş- yan gem~, suların sevki ile Yugos
ga l etmişlerdir. lav sahiline sürüklenmiş, karaya 

Atina, 5 (A.A.) - Röyter ajansı oturmuştur. 
bildiriyor: İçindeki benzin ve mühimmat in-

Son 24 saat zarfında Arnavudluk- fi1ak etmiş ve yanmıştır. Kumandan 
- Dev•mı 4 Uncil .. h ifede - Spnııidis, bir derece terfi edilmiştir. 

Zehirli helvadan iki 
··ıd·· ' o u. • 

ınsan 

Adliye, bütün bir aile efradının zehirlenmesine 
sebep olan hadisenin tahkikatile meşgul.. 

sözleri söyk . nı _hır zıyafette şu , B n .g~ce karanlık basmadan ev- Daha küçük yangınlarla ' ceman ~O 
dır : mış oldugunu yazmakta- v el atı <lıyanın bütün şimal kısmını vangın tesbit edilmiştir. Maamafıh Maretal Peten 

tutan talyan.k tl ' ı Lo d 5 (AA ) R "" •~ · d" cBelgrad t la - b uvve eri teslim olma- yangınların teker teker sayı masına n ra, . . - oy~rın ıP-

Adana - Vilayet jandarma kumandanlığı, bir aile efradındırn iki 
kişinin hayatına mal olan ve ikisinin de ağır surette hastalanmasını 
intaç eden bir zehirleme hadisesinin tahkikatiyle meşguldür. Öğren
diğimize göre hadise şöyle cereyan etmiştir: 

Mirza Çelebi mahallesinde 31 numaralı evde oturan Kamil, torunu 
Lütfi, gelinleri Rakibe ve Şefika, genel evler sokağı köşesinde cevizli 
ve susamlı helva satan Süleyman isminde birinden helva almışlar ve 
yemişlerdir. Çok geçmeden aile efradındn ani rahatsızlanmalar belir
miş, fakat bunların zehirlenme alametleri olduğunu hiç biri farketme
miştir. 

ön_Unc geçme·~ ntısında fırtınanın gal m~c. ur kal.mıştır. "mkan görülememiştir. Pilotlar ifade- lomati~ muhabir i Alman~arın V~şi hü
dıgımızı bilmf . muvaffak olup olma- n~ı}ız devrıye kolları, Bardiya !erinde hücumun sonuna doğru çok kfimetınden Mon - Senıs demıryolu
yo;um k i dil~~~~~· Fakat şu1!u bili- ş:hrı~ın orta~ına kadar girmişlerdir. müten~yyiç olduklarını bildirmi~ler- nun kontr~lilnü talep ettikleri~e ?air 
ra~~rı bizler ayak~arn:n tehlıkelere Şımdt çenberın cenu~u şarki sahası- dir. Bunlar, Bremen şehrini tenvır e- olan habcrın bu y~lun F~a~sa ıl~ ıtal
kat ıdır. Yılan gil) Y~ ve kararımız n_ın dış ~ısmının. ternızlenmesiyle iş- dilmiş muazzam bir .noel ağacına teş- ya arasında en serı ve miihım mıktar
içinde kalmaktans~ h 

8 rU?~rek sulh tıgal edılmektedır. 15 bin esir alın- lıih etmislerdir. İlk tayyare saat 19 dan da asker ve mühimmat treni geç.ir il
mak evladır. arp ıçınde kal- m~şt~r. Mukavemet ede!l kısımda te- az sonra· şehrin üz.erine gelmiş ve gon mesine müsaid ve kış zorluklarından 

<Almak istiyorsan gel d mıslık devam etmektedır. tnyvare 22 yi biraz geçe, ~hrin üze- salim bir yol olması hasebiyle Londra-

Helva yenildikten bir gün 5onra Kamil ve Lütfi ölmüşler, Şefika ve 
Rakibe ağır surette hastalanmışlardır. Hadise o gece jandarmaya ak
setmiş, bilahare müddeiumumilik keyfiyetten haberdar olunmuştur. 
Cesetlerde otopsi yapılmış, helvacı Süleymanın helvaları, tahlil edil
mek üzere, İstanbul tıbbi adlisine gönderilmiştir. 

nil Balkanlılar düstur hal' e a~> sözü- K udan.da ~·aziıyet değişmemiştir. rini terketmiştir. da büyük bir alaka ile karşılandığını 
tur.> ıne 0Ymuş- f a~~ra şım.alınde devriye ~ollanmız, Başka ta,·ynrcler havanın açıklı~ın. -Devamı dördüncü aahifede -

- Bu Balkan antantı konsey i t· 1 yctlerıne devam etmışlerdir. dan jstifade ederek Hunkens kanalın- " -
mı son telakki etmek lazım ınıdı~'>ıma.. d :0n?~a, 5 (A.A.) - Amirallık da iki gemi görmüş, ancak dumanlar, l:ŞARETL ER• 

Tahkikatla Müddeiumumi muavinlerinden B. Şeref Gökmen meşgul 
olmaktadır. Helvacı Süleyman nezaret altına alınmıştır. (BulfÜn) 

Sualine de: · a~k~nı~ tebliği: yangınlar yükselmeğe başladığından • 
- Hayır. Cevabını vermişti. Kıy ğınd enız donanma kumandanlı- tayyareler, hedeflerini IB.yıkiyle göre- Zafer Italyada metli rneslekdaş ve dostumuz Hüseyi~ 3 ~n ıJU. haberler alınmıştır: memişlerdir. Filhakika bu duman sil- f • t te b•t• 

C~hid Yalçının yeni bir makalesin ta~ ond kanund~ Bardiyaya yapılan tunları ve yangınlardan hedeflerdeki la S l 1 
gore, böyle bir mesele, yeniden tabak: mü~~~i~ : denız .~uvvetlerimiz de hasarı tam manasiyle müşahade etmek • ) • 
kuk e<focektir. -Durettc mud.~halede bulun- mümkün olamamıştır. Almanyanın JC erJ ---x evarnı 4 ncu aahifede - _Devamı 4 üncü aah:fede - Y 

• A • Herhalde lngilterenindir. Halkın kuvveı manevı-

Tetıs tahtelbahlrl 
Bir Italyan denizaltı ge

ınisini bahrdı 

lrlanda 
8.itaraflığın tehlikesiz 
bırşey olmadığını an

laınağa haşladı 

Alman tauuareıeri 

Londra, G (A_. A.) - Bundan on se
kiz ay evvel L~verpol körfezinde ba
tan meşhur Tctıs deniztlltı gemisi her 
kesin hatırmda~ır. 99. mürettebatının 
feci şekilde bogulma~ıyle neticelenen 
bu kazadan sonr.a ?'etıs deniıaltı gemi
si 5 ay suyun dıbınde kaldıktan sonra 
çıkarılmış ve Somorv~ld adını alarak Arnavudlukta asker""ı 
denizlere açılmış, ycnı muvaffakıyet-
ler kazanmıştır. Bir İtalyan denizaltı nakliyata mı tahsis 
gemisine tesadüf eden Somorveld de-

Amerika matbuatı 
Yardtm mevzuu etrafın
da neşriyat yapıyorlar. 

Amerika sanayii 
Bu sene dünyayı bay· 
rette bırakac; .. k dere· 
cede faaliyet göste

tıizaıtı komutanı, derhal mane~ra y:ıw edilecekler? 
ı>arak torpilini atmış, az sonra ıta_lyan Londra, 5 (A.A.) - Röv~r ha,·a r 

tahtelb h .. ·n bulunduğu yerde bır su cılık muharriri iki yeni v .k d .- ... -evyork, 5 (A.A.) - Gıızeteler, 
• 

8 .~nnı . . yasi olmı ' cı .a a an, Rı- İngıltereye yapılacak yardım mev-

recektir. 

SütAunu. yukselmışt~r. d . f'lak duyul- ~hcmmiy!t~ı/a~ka~ ~vkkedrı babkıhmdan zuu lizerinde tekrar meşgul olmakta-
Ynı ~:erden bır e ın ı . n 1 ı -va a an a sede- dırlar 

:rıuştur. Uç balıkçı gemisinin bulunduk re~~;J~; ki: Nevyork Herald Tribun gazetesi bir 
~u kafile, deniz <iip bombaları atara .1 • ' l~landanın bombaı·dıman c- makalesinde, Amerikanın harp gafer tarafı taramış, bombal~r a~~lır~en d! ~sı 1ve ı~lyaya Al!J1~n tayyarele- ;re!erini~ şi_mdiden sarahatle ta~in 
taıYan denizaltısının denız uzerıne l rmın ge mesı ıneselelerıdır. Avustural- edılmesıni ıstcmekte ve bunun Bır

«:ıltrnadığma göre battığına muhakkak ya murahhaslarının bir sözünü burada l eşik _Amerikanın mücadeleye faal 
tılal'ık hük a·1 '· t" ' - Den119ı 4 üncü .. hifede - - Devamı 4 üncti tahifede -me ı mış ır. 

Avusturaıua 
Gerek gıda maddelerinin, gerekse 

bazı kumaşların f iatlerinin tesbiti 
işi, bütün vilayetler imizde çok ağır 
inkişaf ediyor. 

Bu mesele, uzun zamandan beri Harbiye Nazırı, Avus-
bnhis mevzuu edilmekte, komisyonlar k ' l 
tnplanıp durmaktadır. Fakat şimdi- turalya ıt a arının mu-
ye kndar mevcud vaziyeti ıslah ede- vaf/akıyetlerinden çok 
cek her hangi bir neticeye varılma- d 
mış, her hangi bir karar alınmamış- memnun ur 

yesi çok bozuk 

Mlhveroiler 
Akdenizde büyük bir 
taarruz hareketinden 

bahsediyorlar 
tır. Fiat tesbiti demek piyasanın tan- K~hire, 6 (A.A.) - . Avustural!'a t:ond ra~ 5. ~A.A.) - Röyter ajansı 
zimi ihtikarla mücadeleye istikamet harbıye nazırı S~nder, dün akşam Ka- Bal den bıldırıyor: 
ve ·1'eb.il · d kt" hirede Mısır radyolariyle neşredilen Bazler Nahrih~n gazetesi, italvada 

rı rnesı eme ır. b' t k .. 1 . ~ 1 d mia h lkın k v · · · k • 
H ıb k. ..b "ht " 1 ır nu u soy emış ve ezcum e e ,,- a u veı manevıyıesıni uvvetJen. 

a u ı mu ~em ~ ıyaç ar ~e ıa- tir ki: dirmek jçin yakında Süveyş de dahil 
rurt maddeler lıstesıne olan bır çok _ A vusturalya kıtalarının bazı mu- olmak üz.ere Akdenizde büyük bir ta,. 
e~ya ve gıda maddesi, hala ve hata vaffakıyetlerine karşı if tihar dll:yuyo- arruz mıevzuubahs olduğunu bilcfid. 
müstakar olmıyan bir fiate tabidir. rum. Bardiyaya tahakkuk eden hücul!,1, yor. 

Bunun sonu ne olacaktır? istikbal için bir zAmandır ve bu hBu-
. cum, tam zamanında yapılmıştır. u 

Halk, çarşıda kışın sırtına geçıre- hücumda vazife alan Avusturalyalı· 
ooği iki metre pazen bulamaz olmuş- far A vusturalyanın ktiçük bir kısmı
tur. Memlekette bunuıı stoku yok mu- dı;, Asıl büyük zaferi bekliyelim. Za
dur? Varsa nered~ir ?. Niçin çıktı- f~;in hi~ getire~~i ~?l.h, .~arşımızda 
rılmıyor veya çıkartılmıyor?. kuçilk hır ışık g!b.ı gorünuyor, fakat 

n· k 1 d h fazln zafer her halde hızım olacaktır. İtalya, 

- - --==,o=-,,,__ __ 

Ağrıda zelzele 
Ankara, 5 (A.A.) - Bu .sabah sn. 

at 1,55 de Ağrıda şarktan garba doğ. 
ru, oldukça şiddetli bir yer sartıntısı 
olmuştur. Hasar ~·oktur. 

ıze . a ır.sa, mevzua a a yakında yıkılacaktır. O zaman hakikt, 
ehemmıyet vermek lhımdır. gaddar ve insafsız düşmanımızla kar- te, aman vermeden ve merhametsizce ** şılaşacağız. Bu düşmanın kat'i suret- mağlüp edihM!!i lazımdır. 



SAHiFE ( 2 ) (ANADOLU) 6 İKİNCİ KANUN 941 Pazar!t 

cuz e l.,._,..T A_Ş -~ A_R ~· 
Serlevhalar arasında 

ı• Sefine Nevyorktan 
At/antiğe açıldı. Belediyenin b • • Akşam - lli.Kmet Feridun - f} en ,t e a; kimolar gibi yaşamalı imişiz? 

Harbin ba~ladığı zaman'arda, 
ık sık, Nc,·york limanında l\Ionı oe 

zinciri ile cl emirlenmiş olan Ameri
kan .::iva.set sefine inden bal. ı1eder
ken, hL; dibi midyelenmiş ve küf tut
muş geminin de gün g elip AUanti~e 
ve Okyanusa doğru açılacağını ya
zar. dururdu.k. O vakite göre kı:;men 
m evsimsiz sayılan ve hatta ak"i mii
talealarla karşılanan bu tahmin. şim
di vakıaların en ağır bir ~ilindiri ha
linde 940 - 41 geçidinden beriye at
h1mış 'e yürümeğe başlamıştır. 

- Ne var, fena mı?. Harbe gi. 

e e C Z de ıda ıd r yanan yıkılan, bombalar altında, 8~ 
~ t • !er içinde can verenlere git sor; 1<~~ 

Belediye tarafından halka ucuz lul'. Pişkin olduğu takdirde kabıık molar gibi değil, hatta vahşiler gibi 
ekmek yidirınek hususunda bazı tec- ve iç itibariyle çok mugaddi ve güzel hayatı tercih ederler. Böyle me~~ 
rüöeler y·tpılmaktaclır. Hazırlanan renklidir. Ticar~t Vekaleti miitahaq- ,ı,.·etten i~e öyle bir vahşet daha iyıd 
bir kaç nevj ekmek füı;erinde yaı>ılan ·ıslaıı da muvafık gördükleri takdir- Cumhuriyet - Almanya İtaJ~A 
tecrübeler, mü!'lbet netice vermiş, bil- de bu nevi ekmek tamim edilecek ve havn kuvvetleri gönderdi. 
hnı:ısn kilo u 10 veya 11 kuru~a satı- her sınıf halkın ihtiyacına cevap ve- - Bunun manası malı1mdur. 
labilecek bir ne\' i üzerinde fazla clu- rilmiş olacnktır. Şimdi kilosu 12 ku- İtalya Akdenizi zaptedeyim der~ 
rulmu~tur. Bu ekmek nümunesi, mü-· ruşa satılan ikinci nevi ekmek yerine Romadnki 1stik13.l bayrağının üstll 
teha sıs furuııculara gösterilmi~. on- ele işcileı• ve e~naf bu ekmeği tercih Rornaıı~·adaki gibi, Alman bayrağı 
ların da mütalaası alınmış ve Tica- edecektir. Orta halli ailelerin de bu kildi. 

Jngiliz doı anma.~ Ruzvelt. infirad iAtnletinin kiifleri-
ret Vekaletine gönderilmiştir. Bu ek- ekmeği tercih etmemeleri için hiç bir - Et ffatleri tesbit edildi.. ı..1 
mek, yuvarlak şekilde ve bir kiloluk- sebeb yoktur. - Fiat dediğimiz nesne, civaya ır 

k tn~kilt.cr n ·n e-1'· Asker·ı bahı·sıer 1 Del nebilir ... ~i. al- ni silerek Amerika sefinesinin kaptan 
·onomı ve sa- nıan arın .;. .. orve- köprüsüne fırlamış, hareket çnmnı 

nayi c.ephesi 1den çe yaptıkları ih- çalmış ve muazzam Amerikan sefinc-
de yıkılamı~ "a - raç hareketi mu- si artık denizler·e açılmıştır. 

'k ~ ~ ~ 
ğını artı h ice vaffakıyetiyle ne Bu denizlerde, içine girilip ·iyasi 
anlamış olan Al- 1 gı•ıtereye as- ticelenmiştir. Ay- ve Ii'kcri hamulcler indirilec.Jk, mu-
manların İngiltere ni tarzı hareket kabilinde demokrasi harbi nrımına 
adasında d 1ni1,- k ) b• İngiltereye ka.rşı çok şeyler alınacak bir yığın liman 
d~n asker çıkar- er çı arı a ı- da tatbik ed:le- ve uğrak yerlcıi vardır. 
ma hareketi J ap.. >ilir. . İşte Fransa sahilleri.. :\1.'.ıresal Pe-

Menemen
Bereama 

Şoselerinde tamirat 
başlıyor mayı yeniıien ıı•r mı•? Norveç lıman- tenin mukavemetinin terli, buhranlı 

düşünmekte nl - !arına yapılan ih- bir devresinde \'e Alman siyasi tnz- Gediz ve Ilakırçay nehirlerinin fc-

asapların mü
racaatı 

Etin fi ati erini yükseltmek 
istiyorlarsa da belediye 

razı almıyor. 

zedi. Buradan yakalarsın, oraya 
çar, oradan tutar::ıın, beriye gelir .. 5' 
ki fare koğalıyoruz. 

Ulus - Bir İtalyan taburu esıir 
dildi. 

- Kendilerini tebrik etmelidir, Ç 
kü karınları doyacaktır. 

Tan - Almanya. yeni bir siyai t~ 
ruza hazırlanıyor. 

duğunu gelen a- x raç, !ngiltere~:e l'a yikinin de arttığı bir zamanda, Atlas- yezanından Menemen ve Bergama şo-
jans haberlerin - .B d ·· ·· l b • pacakları lhraç tan, bu sefinenin düdük ~~csl<1ri du- sa)arında 135 metr.eUk kısımda bozuk-
den öğreniyoı uz. unu uşunme <:, lr şerai~inden ta- yulmaktadır. Peten artık e..-;ki Peten Juk husule geldiğini yazmıştık. Sular 

- Siyasetin canbazlık yapabileeı°' 
yerler pek kalmadı. Simdi sıra, s 
hındır. Nitekim bu kuvvet, vakıı; 
çok işliyen çeneleri de susturmuşt~ 

Şehrimizdeki celepler namına bir - Bir kız, oda~ında yaralı bıJ· 

Almanya lüş- motörbotla bir dritnavtı mamıyle başkru- olamaz. İhtiyar mareşal yeniden can- tamamen çekildiği için bu hafta icin-
tiiğu mühlik va- dır. lanaca 'k \'C tazyike karşı gerilip mu- de gerek şosaların ve gerek bozulan 
ziyet icabı ola- zapta kalkışmak kadar Norveç liman- kave~et etmek için mu~taç olduğu 1 köpriilerin derhal tamiri i~in nafıa fen 

hey'et Belediye reisliğine müracaat du.. . 
ederek son zamanda lstanbulda sa- - A-;ıl yarayı aramak lazım geJı 
tılan etlerin, lzmire nazaran fiatle- kalbinin içinde bulacağımızdan şUP 

rak Fran :ının larına yapılan enerJIYi bulacaktır. Hatta bulmu tur 

1 

hey' etleri tarafından keşıfler yapıla-
rinin dalın yüksek olduğunu ileri sü- etmiyelim .. 
rcrek lzmirde de et fiatinin artırıl- Vatan - Bomba tesiri yapan me 

donanma ını eli- gariptir. ihracat: da.. caktır. P.u hey'etler, bayram günlerin-
ne g.eçirmek ve 1 - Dahilde bu işte fspanyn .. Sık sık Mihvere doğ- de de çalışacaklardır. 

masını L5temişlerdir. - Şimdi de asıl bombaya, asıl 
Bunların, ileri sürdükleri sebcb, leye .sarılmak lazımdır. Çünkü me: 

bu clonanın ::ıyı, 1 Hüsamettin ÜLSEL 1 lunan Alman un- ru knvnn İspanyol ibresi, ha-;::ıa:-; bir 
mümkün olursa, surunun evvelden barometrenin gösterdiği inki<:nfla K •• ıt •• Konya ve diğer hayvan yetişen mm- hırla hnrp bitmiyor. 

takalardan, fiat pahalılığı sebebiyle - Yeni senenin ilk suçlusu. 
1talya donanma- Eski bahriye müsteşarı teslih Ediler~k ih- şimdi tum bil" üıtikrara doğru gidi- u urpar ta 
sı ile birlestire- zar edilmi~ olma- yor. O İ<1panya ki. kanlı bir dahili ih-

İzmire kasaplık hayvan getiri!miye- - Bu adam artık ilelebed 941 ifl 
rek da:ma İstanbula götürüldüğüdür. suçlusu~ diye mi dolaşacak? 
Belediye reisliği, bu müracaat üzeri- Vakit - Türkiy~nin vaziyeti itS 
ne tedkikata başlamıştır. Şimdilik da dikkatle takip ~dilmekte imiş., 
"t fiatini ·yiikseltmek için bir :::ebeb - Aman efendım, aman!. ) . 
görülmemekte ise de bazı kasaplar ltalyımlarda biraz dikkat kabil 
son Zı'manda koyun etinin kilo'unu kalsaydı şöyle etarafa bakar, A 
55 _ 60 kuruşa ~atmağa bnşlamışlar- vudluktaki dayağın, Libyadaki 111 

dır. ranrn ııer.eye doğru gittiğini Bil 

rek İngilter2) karşı kullanmak ga) e lsı, ti.lfıftnn, ~iitiin bünyesi haıap ve p~- Çulcurov koşusu 
,.e. emellerini veniden Uıkibe baslamıs. 2 - Norveç kara sularında ingiliz rıl'ıaıı halıııde rıkmıs olmasına rag 

" · . • ek k vf t h ... t t .. ~ l .' J - Dün saat 11 ve 11,30 da Kültürpark olurror. gemileı•nin l<ontrol vazifesinde bulun- mPn, ı-; 1 sı , u u a eı ane eıw e . . 1 1_. ·kı· ve u" rı· .. k te .1 ·ı · d · · f k d t kt h 1. k 1 · ıçııH e uır, ı ,..uncu a gorı er a-ngı ız onanmasının ezıcı a at ya- mama ı, l>eren e a mn an a ı a mamıı;:tır. 1 •3000 ve 6000 t f r 
vaş vavnş hi .. cdilen tazviki ve İngiliz 3 - ı.·orveç limanlarındaki ve<;ait- F•ıkat artık bu ka nr ı·Jıgva son ra~ınca' me re mesa e 1 

" " d: • k 'r, ıs~ t' ç··vek~~ (Çukurova) koşusu yapılmıştır. l\Iüsa-tn.V\.'ar.elerinin gittikçe artan adetleri ten tamamiyle istifade etmek sureti, ırece zaman ge mıs ır un u k • kt . v .. a· "d"k baka va tıir ço. atlet iştirak etmiştir. ile Alman sanayi m\ntakasına karşı 4 - 1 ~or:veç miJ!eti ara::.ına ek!lmi" uza an uzaga, gene aynı u u ·e:ı- Ü·.. ·ü kategor· 0000 t rk k 
yapbf:rı tabripkfır hareketleri kaqı- olan nifak tohumu ile Norveç bü!iin- leri duvulmaktadır çunc .. ı .., me re 1 0 -

ında Alman) anın son olarak İngilte- lüğünün parçalanması. , fştP bütün Avrupa milletleri, işte ş~l~~l Alk~:~s~~ 9<12 tg~~a~a ~·ı~rit .. 
reye yeniden bir askeri Jhraç hareketi 5 - 'orveç donanmasının Alman Afrikada tazelenen ümidler... ~t.1 ~i·kıe' ve Vef'~Şır , 11 7 ~ ı~~ a Gediz nehri ~ 
Uıcriıbesinde bulunmak lüzumunu hi - donanmasına mukavemet edemiyeceJ< Ne olacak? . .Mihver, japonyanın ıl ın.~ .~ ciilükle b\· u~ut r' a 1 a-
ı;etmekte olduğu anlaşılıyor. vaziyette olması, <ln hal'be girmesini istiyor ve Ruzvel- c aB~çur~e ı'kinc· kı ıtrmış ~dro6r0. 00 t Ken .:uında bulunan 

Al f 1• t' t' t h ı·a· · · k • d . ır " ı a egon e me -mnnyanm Frnnsaya donanma jçin 6 - Alman tayyare aa ıye ı, ın e < ı mı, Japonyayn ar~ı n bır , feli koş d R . ç t' . 91 4 k d 
müracmıtı ı>:ık uçık olarnk gösterir ki, 7 - Asırlardan beri sulh jçinde ya- hare.ket olarak gösteriyor.. re n:esa · . ~ a a~ım e ıneı .~.' a avra 
Almanya hükumeti deniz kuvvetlerine şamış olan Norveç milletinin esas iti- Bu ümicl nafiledir, boştur ... Japon- dnkıkr~~~k~;~ıKc~, Ha~ı.? ~~~vt .~ıı:- M enenıeniıı Emiralem nahiyesi tla-
• nhip olmadıkça İngiliz adalarına as- bariyle ı::ükunet.~ver bir millet olma- ya. yıllardan beri içinde boğuştuğu ci ve şnn uçuncu 0 e mı.~.eı- bilinde Kayıkbaşı mevkiinde Gediz 
ker çıkaramıyttcağrna kani olmuştur. sı, geniş Cin topraklarından bnşını kal- <lir. nehri kenarıııda 85 _ 40 yaşlarında 

Halbuki Fransamn ve hatta italya- 8 _..... (Norveçin) memleket miida- dmp böyle bir maceraya giremez. olduğu tahmin edilen bir kadına ait 
nm birleşme !yle hasıl olacak olan de- faa tertibatını bitaraflık hukuk ve Hatta Üçler paktının kampanalarla lla" ç erı·ne bir i kelet bulunmuştur. 
niz kuvvetinin Avrupa sularında bulu- kaidelerine göre tutmuş olması, ilan edildiği gündenberi. jnponya, Y İskeletin baş ve kolu mevcud de-
nan İngiliz d niz kuvvetlerine üstün 9 - Almanların bitaraf olan bu mihver siyasetini takvive edecek ne Ten irdiyot ;çmiş! ğilse de iskeletin yanıbaşında uzun-
olmadığı a ikardır. memlekete tecavüzlerde bulunmıyaca- yapmıstır ki!. • - ca bir saç demeti de bulunmuştur. 

Son Taranto baskınından Ve Sar- ğına dair vermiş olduğu teminata inan Siyasi sahada bile herhangi bir Dellfıllıaşı sokağında 38 sayılı aile MPneınen Miiddeiumumiliği. hadise-
donya civarındaki muharebeden sonra ması, jest, bir hareket göstermiyen bu dev- evinde lsak kızı 18 yaşında Coya, ye el koymuş, ve doktor tarafından 
bu faikiyet İngiltere lehine daha ehem- Gibi müsaid şeraitten ileri geldiğini Jetin simdi mihverin füsunkar ha kış- diğ'cr adı • Termin. evinde 1laç yerine yapılan muayenesinde bundan 5 _ 6 
misetle arbmştır. düşündüğümüz zaman bu ihracın im- larına kapılarak Amerika ile harbe yanlışlıkla tentirdiyot içmiş \'e ken- ay evvel ecclivle ölen bir kadının 

Londrndan gelen telgraflardan aıı- kan dahiline gireoeğini tabii görmek- gireceği ümid ediliyoı sa, «zehi gaf- disinde zehirlenme arazı görülerek bir kör mezarhğıııa gömülmüş olclu-
laşıldığına göre Almanya her ne pa- liğimiz icap eder. leh demek Htzımdır.. hastahaneye kaldırılmış. teclaYi altı- ğu ve Gediz nehrinin son taşkmında 
hasına ol ura olsun bir ı;nilyon ( !) n" Halbuki lngilteredeki şartlar tama- ~ -rihayet işte mihverciler diyarın- na alınmıştır. suların mezardaki cesedin iskeletini 
ker feda ederek lngiltcreye bir ıh- miyle başkadır. 1ngilterenin muazzam dan yükselen asabi feryadlar, telaş sürükleyip Kayıkbaşı mevkiine ka-
raç hareketi yapmak asnwuruncla bir deniz kuvveti vardır. Bu kuv\•et avazeleri Ve nihayet işt.e Alman tay- K 1 ~ dnr getirdiği neticesine varılmıştır. 
imiş. birleşecek olan italyan - Fransız do- yarecil~rinin İtalyaya gidişi .. İtalya ema pasae1a Maamafih başka ihtimaller de nnza-

Biitilıı ~ğıtlığı ve lüzumlu eşya1 nanmasını anavntan sularına gelme- ve foşızm hesabına, ne müdhiş bir ~ rı dikkate alınarak tahkikat yapıl-
c2phanc ve gıcln maddeleri ile bil'likte den ev,·eı Akclenizde tahrip edecek va~ tecelli, ne korkunç bir akibettir bu!.. Bir mağazayı soydular maktadır. 
bu bir milyon askeri nakledecek v.,sa:- ziyıetteclir. Cebralteye dayanacak o!an Fakat sefine, henüz kendisini göı-ı- Kemalpaşa kazasında Parsa kö- o.___ __ 
t'n aznm_ti karşısında insan gayri ih- bu :filo bütün azameti ile füılyan-Frnn- tcrmemiştir, limandan yeni kıılkmış_ yiincle ... I~stafa oğlu l\lehmed Keski- Kavga ettiler 
tiyari titrern°ktedir .• rormal vazivet- sız filo unu kendi sularına sokmıya- tır. ııin dukkanına kilidine anahtar uy-
te bile böyl bir hareketin aylara ve caktır. Bütün bunların zaten beklenen ne- k · Tilkilikte Kabasogv an sokagv ında 

t . ı ld duraı a gıren hır:;;ız tarafından 84 
çok miktarda yardımcı vasıtalara ifti- lngilliere sahili bir taarruz için kuv- ıce er o uğu mallım<lur. I<'akat bu çift Jrndın iskarpini, 8 çift erkek Eminenin aileevinde vapur amelesi 
~al' edeceğini düşünmek mantıki olur. vetli toplar ile mücehhezdir. İngilt:- oluşun zaman, şart ve şekilleri bi- kundur~sı, 8 çift kadın spor !skarpi- Ahmed oğlu Ali Yavuz oğlu ile ı·arısı 

Me afenin yakınlığı göz önünde tu- renin kuvvetli hava filosu böyle b.r linmiyoı du. Ruzvelt kaptan Nev- ni, 30 çift <;ocuk botu, 18 çift çocuk Behiye Seyran ve oğlu Nizameddin 
tulduğu takdirde (10) bin tonluk bir taarruza mani olacak diğer bir un- yorkt~ıı denize açılırken, bütün bir ayakkabısı, -3 kilo çorap jpligv i, 10 pa_ çocuk meselesinden Hüseyin oğlu 
nakli ve O'emisi ancak (4) bin asker surdur. Ayni zamanda mütaarrız Amerıka, mahdud bir zümre müstes- · Mustafa Tezcan la kavga etmişlerdı·r. 

" b ı k ket çorap ıpliği, 15 ipekli Bursa men-

!ardı. 
- Bulgar baş\·ekili Viyanaya 

ti.. 
- Hını, biraz daha sabreclelinı · 
- Yeni Sabah Adilane ı:ıulh !. 
- Almanlara sorulsa, dünyanııı 

yakkabılarını, §apknsını çıkarıp 
linin mide.sine girmesi şeklinde bil'' 
dir. 

SAPAı' 

l~adınlara bıç~ k 
çekilir mi? 

Gaziler mahallesinde Dönerli 
knğ'ında oturan Ahmed oğlu Hast 
Yılmaz bir kavga neticesinde JIO 
yin karısı 40 yaşında Emine ü.ı 
paıı ile kızı M yaşında Lütf~ 
tlövmü,. ,.e onlara bıçak çekmi~tı 

Eve taarruz eltiler. 
Tepecikte Sürmeli sokağında. ?ıl 

tnfa Dolambay ile metresi 18 Y'° 
da Remziye Akçamlının oturd1ıl! 
eve geceleyin taarruz eden HüS 
oğlu Sabit Sallık: kadını dö\' 
Mustafayı da taşla oaşıncıan yn 
mıştır. 

Ynk'aya müdahale eden bekc(İ 
rahim ele Sabitin attığı bir taşlB 
şından yaralaıunıştır. Suçlu Sabit 
tularak meşhud cürümler kanun 
göre A clliyeye verilmiştir. 

nakledebilir. Bu halde beheri (10 birı Kuvvetlerini sahilde her tüdü teçhi- nak o
1 
ma üzere, kendisini rıhtımda dili, 15 peşkir, 1 top Manisa bezi, 21 Snrho~ ~alde bulunan Mustafa Te~-

ton olmak üzere (100 gemi ile ancak zata malik kuvvetli bir ordu da bekle- al ış amış ve arkada fabrikaların çift erkek, 50 çift kadın çorabı, 35 ca21. elın.ı pencere c~mına vurarak bi- ı R -/& li:5JV -
(400) bin askerin nakli mümkündür. mekteillr. ciş başı» diidilkleri de duyulmuştur. çift terlik, ve bir miktar kumaş dük- legı kesılmek suretıyle yaralanmış ve ~ 
Dört yüz bin a kerin mühimmat, di- Almanların işgal ettikleri Narvfate Bu hareketin tarihi ehemmi·vetini kanda bulunan üç çuvala dold~rula- hastahaneye kaldırılmıştır. ,..,.._ 
ğer malzcmci harbiyesini, bunların lngilizlerin tesebbüs ettiği ihraç ha- (!Hl) yılı hadiseleri göstere~ektir'. k ı 1 /" , • n.. ·ıt ı r:ı · ça ınmırtır. Hır.sızlar zabıtaca r , 
yedek aksanımı, \'e gıda maddelerini reketinin de ne kadar güçlükler jle knr uıgı ere, ya nız maddi vardımla de- ar:ınmaktadıl'. BUGÜNKÜ PROGRAM 
ve lüzumlu diğer eşyalarını taşımak şılaştığını biliyoruz. ğjl, bilha~sa Amerikan siyasetinin __ _ Dikkat! 8.00 Program, 8.03 Ajans hD 
.lçin kullanılma ı lazım gelen gemiler İngHbere adalarına denizden asker bu ~ri Ye tereddüdsüz ink;şafı ile ----------- leri, 8.18 Müzik: Hafif pro 
miktarını da hesap Ederseniz bu mese- çıkarma hareketini düşünmek tıpkı bir en buyUk kuvvetini bulmuştur. e· (pl.). 8.45/ 9.00 Ev kadını - KO 
lenin büyüklüğü karşısında derin d - motörbot ile bir dritnavb zaptetm~ğe 'l'am harp havası.. Tam iş görüle- ır vapur A k F ma, 12.30 Program, 12.33 :\iU 
rin dlişünür ünüz. kalkışmak .kadar garip bir harekele cek zaman.. y nca uar gazino- Fasıl heyeti, 12.50 Ajans habe 

Sahilde asker ihracı için ihrazat la- karar vermek kadar gülünçtür. D~amın, temaşa l bile dehşet Yere- un an ordusu için Ame- sunda eg" lene bilirsiniz. 13.05 l\Iüzik: Faınl hey'etj prog 
zırndır. Çok tabiidir ki, bir a. kerin En nihayet İngiliz mesaisinin, İn- cektır. Hele Dramın kendisini düşii- "k ı 'l" l nın devamı. 13.20/ 14.00 Müzik: 
yalnız gemi vasıtaları ile ihracı çok giliz düşüncesinin, İngiliz azmının nünüz. Fakat asrımızın bu muazzam rı aaan ı aç ve ma ze- Orkestra bayrama ka- rışık program (pi.), 18.00 Pro 
z?rluk1an tevlid eder. Varılan sahilde ve maneviyatının Almanlarınkinden düğiimünü de başka türlü çözmeğe me getiriyor 18.03 l\1üzik: Radvo caz orke~ 
çok muntazam ve aitin birlikte bulun- lgeri olmadığım kabul etmek te hakşi- imkfuı .yoktur. Beşeriyet. bu sirah dar /zmirdedirı. (İbrahim Özgiir idare.simle), 1 
durulması icap eder. İngiltere :-ahiliniıı nnsane bir mütalea olur ve ingiliz mil- alın yazı mı da gün gelip geçirecek- "'~evyork, 5 (A.A.) - Kasandra · Müzik: ~arkı. türkü ve taksi 

· JT 1 b' f · L I s vap 1 1 Y ılbaıı gecesini İzmirlilere, aza- •ı tabii maninlnrı, gemilerin asker ihra- Jeti Britanya jmparatorluğunun yaşa- tu. a ır acından ibarettir. Fn- O\'C ı uru, muhtelif ilaç' ma zc- l 9.1;; Müzik: Swing Düo~u _ R. 
cındaki mii$ülatını bir kat daha art- ma ve ölüm mücadelesinde bulunclnğu- kat istikbal emniyetle doludur. meyi ve sahra hastahaneleri portatif mi btr nete, azami bir zevk içinde ve Heigh _ Smith tarafından, l 
tıracnğını da göz önünde tutmak za- nu da müdriktir. ORHAN RAHMİ GÖKÇE çactırlarım muhtevi olarak kanunusn-

1 
geçirterı fuar gazinosu, o gece için Ajnns haberleri, 19.45 Müzik: 

rureti ••ardır. Ağır topların ve tımkla- Buna mukabil bu güçliiklere vakıf *- -- ni ortalarında Nevyorktan Yunanistn- İstanbuldan getirdiği çok yüksek yo ince saz hcy'cti, 20.15 RadyO 
rın gemilerden sahile nakli hnyli müş- olmnsı tabii olan Almanların da atı- nın Pire limanına hareket edecektir. evsaftaki orlCeatranın bayrama ka zetesi, 20.45 Müzik: Luciennc 
kül bir mes~ledir. Jacaklnrı bu teşebbüste işin azameti Sivastaki göçmenler Hükumet tarafından verilen bu vapur, t . ' . . • ) eı 'Jn lllaklnrı, 21.00 Müzik: IJ 

Bu mun1.znrn kafilenin, düşman ia- karşısında düşkün bir ruhu. manevi Yunani~tnnn Amerikan Kızılhaçının dar zmırdc kalmasını temın ctmıf- yici i"tekleri, 21.30 Konuşma, Z 
rafından dökülmüş olan mayinJ.eri rn.- vnziyette bulunacakları da tabiidir. Sıva.: . 5 (A.A.) - Sıvas valisi, yardımını götürecektir. 1 tir. Müzik: Radyo orkestrası (Şef: 
ramıya mah u küçük sefaine, deniz .. 1- .Muvaffakıyet, maneviyet ve vesaitin diin Ulaç 11ahiyesine yerleştirilen ----: Sıcak ve ferahlı bir ıalon. Kibar E. Praetorius), 22.30 Ajans ha!J 
tı gemi! rini tahdp .edecek kapan ge- derece ine göre artar veya eksilir. göçmenlerin ihtiyaçlarının tamamen ihtiyacını temin maksadiyle Gezici bir muhh .. Zengin ve temiz bir ser- ri, 22.45 :Müzik: Cazband ( 
ınilerine, süratli motörbot1ara da ihti- Bu asker çikarma hareketinde el- temin· edilip edilmediğini tedkik ey- köy, Demirci \'e Marangoz kursunu 23.25/ 23.30 Yarınki progranır 
yacı vardır. zem olan faik deniz kuvvetinin Al- ]emiştir. Ayni zamanda göçmenlerin açmıştır. vis .. Mükemmel bir muzi.k •..•. _.....,., kapanış. 

Bütun bunlara ilave düşman filosu- manların elinde değil, ingilizlerin c,- # 
nu zararsız bir hale getirecek olan kuv- JindE, bulunması. zaferin hangi TAYYARE s· d ,.,.. 
~etli bir himarc filosunav i~tiynç Yar- ~.rafa tevecc~h edeceğini . ~dahatle ınemasın a I ele/on: 3646 
cır. Düşmnn fılosunu maglup etmeden gostermektedır. Harp fennının umu- '"'"'"""""""'"'"'""'"""'"'""'""""""""""'""""'"'""""""""'" .. """'"' 
büyük ~ir ;hraç kuvveti, mukadd~~a- mi kaideleri değişmez. Yalnız yeni ı;i- F R A N S 1 Z C A s ö z L O 
tı.~ı tnl.ıe terked2rek, sevketmenın. lfihlara göre tatbikat şekilleri b:ışJrn.- M K J M h 1 K d 
boyle bır crUbe) e atılmanın mecuu- • A onte- ar onun eç u a iDi 
nane bir hareket olduğuna hükmetmek dır. ~ alnız şunu da vunulma~ak .l?zım-
her iyi düşünen fikrin vereceği bir ka- dır kı, suları çok soguk olan ıngılız de- AYRICA : M t K t ve Gayet gülünçlü KOMiK ve SON GELEN 

rardır. nizinde cnnav:rl:r µek çokt~r.. y AKIN ŞARK HABERLERİNDE 
Kastamonuda Pasif Harıcıge Vekılı Yunanistan GÖRİCE'nin zaptını tesit ediyol' - Yunani:.tana İngiliz 

k • askerlerinin ihracı - İngiliz Şark ordularının düşmana indirmekte ol. 
orunma ıstanbula gı•ttı• duğu son harekata ait hazırlıkları - Amerika Cumhurreisinin nutku ve 

J{n. tamonu, 5 (A.A.) _ Dün Kııs- ı İngiliz Hariciye Nazırının Şark seyahati - Uçan kaleler vesaire ... . 

1 
............................................................................................................... .. 

tamonuda muvaffakıyetle neticele.- İstanbul, 5 (Telefonla) - Hariciye BAYRAM münasebetiyle bu hafta da programımızı ÇARŞAl\IBA 
nen bir pasif korunma tecı übe:ıj ya- Vekilimiz Saraçoğlu Şükrü, bui'Ün An- günii değiştireceğimizden bu ZENGİN programı görmek fırsatını 

ı t . . . . ikiaiçıirimmaiymıiniızi.ıımı111ım ................... Iİll .... llllliıllİlllllllilllilll .. lll•~ pı mış ır. k radan şehrımıu ~lmıştır. • ti . 

FİLİMLERİN CİNS VE KIYMETİ.. 
BELLİ EDER OYNANACAK SİNE1\1ANIN 

TÜRI<ÇE 1 1 iSMİNİ .. 
~ ............... ---=--------...-

3 AHBAP s· k 
ÇAUŞLAR lf 

VE 

Arşak Palabıyı~ 
·e yan HayganuŞ 

TAt JU" REKL• ADAM Vallace Berry 
Y 1 DokresDe~~ 



6 1KJNC1 KANUN 941 Pazartesi '(AN AD OLU) 

lzmir ilk okulları koruma cemiyetinden: :"'"'""""""""""'""""'""""'""'"""':.,:'""'""""'""'"'""":;""''"'"'"'"" ...... ~. 
İzmir vilayeti .Yük?ek ~a~.ı:~mca rektörAli. 1~~2 ci so. Bilgin apartmanı ~ızmir Levazım Amir ig .. i llôtnları§ 

1771/239 hukuk ışlerı mildurlugu nu- Talat: Tuccardan Çankaya 126 cı : : 
maralı ve 7 -hazir.nn -1940 tarihli il- so. No. 6 ~ıu••Hu:n•utu•••1111••1111111•.••·:-::•11•n1111•11• ....... , ......... : .................................... . 
mühaberle.tcscil edilen cemiyetimiz ya- Münir Birsel: Gazibulvarı No. 21 lzmır Levazu~ Amır~ıgı . S~tın _Alma . Ko~·ayonun~an:. . ... 
sasını cemıyetler kanununun bu husus- üst kat 1 - Beher kıl osuna .H kuı uş nO santım fıat tahmın edılen dokum 
taki nhkamına tevfikan berveçhiati Salahedd' A 1 k k t E . t halinde 10 bin ton benzin 15-1-~41 günü saat 11 de pazarlıkla . _ . ın s an or u : mnıy"<! 1 1 kt 1lan edıyoruz: müdürü Giiz 1 1 56 . N 52 a ı naca ır. 

1ZM1R jLKOKULLARI KORU)lA Fuat R· .e ykatı . 1~
1 ı-o. 0z· .. h .: 2 - Muhammen bedeli üç milyon dört yüz elli bin liradır. ..,,, 1 1 .t)ra ar. ı.mrazı u re\ı- 3 K t'-t · t .k. .. 1 b. 1. d CF,M YET ve doktor Gtiz 1 .. 1 C· . d .. k _7 i - a ı emına ı ı ·ı yuz on atı ın ıra ır. 

Ana yasa.ı;ı ~o . .No. 6 :e Ya 
1 amı uıa u c 4 - Bu miktar iki bi_:ı tondan aşağı olm~z:ıak üzere kMmlara da 

Cemiyetin a<h ve merkezi ::\Iuz· ff' . U .,, . Al . k 14 ,t 3 .. ayrılarak muhtelıf kısımlaı dan alnabılır. 
1 ,..._ 1 • l . d l " a er ı <IS. sanc.l '*· cu 5 ş t . h .. k . d .... l b"l· - uene merkezı zmır e o mak 80 No 1 - •ar namesı er gun ·omısyon a goru e ı ır. 

üzere clzmir ilkokulları koruma cemi- • .R.ı. ı·r· Alt k. İlk ~,~d . t 6 - İsteklilerin belli glin ve :matta Fındıklıda komutanlık satın al-
t . . 1 b" . t k a ıo . ııt: rısa müfet- k . .. tl r:: 6 12 13 ye ı> namıy e ır cemıy.e urulmuş- tişi Me r t" , t N 47 ma ·omısyonuna muraca arı. - D 

tur. İdare merkezi İzmir halkev"ınlle- • ş u ı)e 5
0°· .ı.1 °· dir. ye er . . İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Ccnıiyetin mevzuu ve . 4 - Hayrı seven ve cemıyete hız- 1 ~ 100 ton sığır eti 8-1-941 günü saat 14 de Beykozda askeri satın 
2 _ Cemiyetin mevz gayesı . met etmek istiyen (18) yaşını ikmal et- alınan komisyonunda pazarı ıkla satın alınacaktır. 

uu Ye gayesı ıniı:ı ve medc • hakla h' l·adın 2 - Pazarlık neticesi takarrür edecek fiat üzerinde yüzde 15 temi-ilk?kullara devam eden çocukların veli~ kli k h k ~ı .' . ter~ sa lıpb·ı~ ı, 
Jerıyle okullar arası d k. te er e er es cemıse uye o a ı ır. nat alın::ı~aktır. 
bıtayı kuvvetlendi n ~/ mas ve ra- ö - Cemiyete giren üyeler mali du- 3 - Evsaf ve şerait her gün mezkur komisyonda görülecektir. 5 6 

ı _ Bu maksa rme. ır. rumları ile mütenasip bir para veya. 
ğıdaki şckillerd da 1 er:şmek için aşa- mal \'ermeği tanhhüd ederler. Üyeler İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

A) Yayın e ça ışı ır. yıllık tahhüdlerini ya birden rahud ı - Beheri 275 kuruş tahmin edilen otuz bin adet kurumlu tüylü 
B) İnceleme taksitle verebilirler. Cemiyet üyeleri koyun derisı· alınacaktır. 
C) Mürak taahhüdlerinin nevi ve miktarını de-
11 _ Yin ~be . . ~ . ğiştirıebilirler, ancak keyfiyeti yılın 2 - Pazarlıkla eksiltmesi 14/ 1/941 Salı günü .saat 14 de Topha-

işleri yapn~y~ ma~f adb.11~ın aşagıdakı bitmesinden önce haber verirler. nede İstanbul Levazım amirliği SA. AL. Komisyonunda yapı-
a) ,, . vazı e ı ır. Üyelerin yıllık taahhüdleri 120 lira- Jacaktır. 
k .Fakır çocuklara yemek temin et- yı geçemez. 

meb) Z . . 6 - Cemiyetten çıkmak istiy.enler 3 - İlk teminatı 6375 liradır. 
ek Jayıf çocuklara yıyecek t.€mın et üye bulundukları müddet içinde taah- 4 - Nümunesi komisyonda göriilebilir. 

m c)' ç . . . hüd ettikleri taksitleri ödemek ve ne 5 - İsteklilerin belli saatte kom jsyona müracaatları. 
tt" ocukların dışlermı muayene zaman nyrılacaklarını bir dilekçe ile - -= - - --....;... •• -,,..rw ,-.......,,,.. .. .., ...... ,..........,.n,... 

e ~rnı~k ve dişlerine baktırmak. . bağlı bulundukları şube merkez baş- fzmir Levazım Amirliği Satın Alma Koniayonundan: 
tt") 1kuhtaç, hasta çocukları t.€dav1 kanhğına bildirmekle mükelleftirl~r. l - 2600 ton buğday öğütülm~sinin 14/1/941 Sah günü saat 16 da 

e ırme • Teşkilat ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul-
d e) 

1 
Muhtaç çocukların elbbe ve kun- 7 - Cemivetin genel kurultavı, ge- muştur. 

ura arını t.€darik etmek, nel merkez ve şubeleri vardır. . 2 - Muhammen bedeli (84500) liradır. 
f) l\Iuhtaç çocuklara okul kitapları- 8 - İlkokulları koruma cemiyeti gl?-

nı, defter, kalem gibi levazım temin et- ne! merkez başkanı cemiyeti temsil e- 3 - Muvakkat teminatı (5475) liradır. 
mek, eler. 4 - hteklilcrin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeyi aç-

g) Ok.ulda bir kitaplık t.€sis etmek 9 - Genci kurultay merkez v.e şu- ma saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplariyle 
~e ?u kıtaplığı günden güne zengin- l>elerin umumi heyetleri arnsından se- ve 24!l0 numaralı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesaika 
eştırmek, ~ecekleri ikişer zattan terekküp eder. ile birlikte Manisada askeri satın alma komisyonu başkanlığına 
1 h) Ot kulda noksan olan ders araç- 10 - Genel kurultay adi veya fev- müracaatları. 

29 2 6 12 arını nmamlamak, kalade olarak toplanır. Adi toplantı 
İ) C?Cuklar için okulda veya civa- yılda bir defa ve lzmir halkevinde vu- ·-.--.--L------------------------

rında bır ~yun yeri ve oyunlar için a- ku bulur. zmır evazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
raçlar temın etmek, 11 _ Genel kurultay g.snel merkez 1 - :\Ianisada asker} hastahanesinin tamiratı 8-1-941 çarşamba i"ii-

k~ Okulda iyi ve sıhhi içme suyu başkanı tarafından açılır. Bundan son- nü saat 10 da açık eksiltme suretiyle eksiltmeye konmuştur. 
temın et k 2 - 1\luhammen bedeli 4500 liradır. me , ra kurultav müzakerelerini idare et- k 

I) Okulda arttırma sandığı kurmak mek üzere. bir başkan, bir asba:ikan, 3 - Muvak ·at teminatı 337 lira 50 kuruştur. 
ve korumak, iki sekreter seçilir. Kurultay kararla- 4 - İsteklilerin şartname \'e keşifnamesinj görmek üzere her g{in 
~).Okul bahçesinde ağaç ve çiçek n kurultay başkanının inızasiyle teb- ve adı geçen ve ::aatinde de teminat makbuzlariyle ve bu gibi 

~etı.~~ırmek ve ağaca ve çiçeğe bakma- liğ olunur. Kararlar gazete He ilan e- inşaat i~Je:ini başardıklarına dair makam aidinde alınmış ve-
ga ogrenciyi teşvik etmek, clilir. saikle bırlıkte Manisada askeri satın nlma komisyonu b:ı.şkan-
.. n) Okulda tavuk ve arı yetiştirmek 12 - Genel kurult:ay adi toplantısın- lığına müracaatları. 25 28 2 6 
ıçın tedbir almak, da a~ağıdal<i işlerle meşgul olur: j Bol'uova askeri satın alma komisyonundan: 

o) Okulda basit ziraat tecrübeleri A - Genel merkıez icraat raporunun 1 - Tahminen beher kilosu 30 kuruştan (1!),000) kilo sığır etinin 
Yapmak için araçlar temin etmek, lelkik ve tasdiki, ! kapalı zarfına talip zuhur etmediğinden pazarlık usuliyle satın 
k P) Okulda elişi, dikiş, biçki ve ev ba- B - Gelecek yıldaki icraatın tayini, :ılınacaktıl'. 

1~1 ~~e resim dersleri için araçlar te- C - Üyeler tarafından teklif edile-' 2 Umum tahmin tutarı (5700) lira olup ilk teminatı (428) liradır. 
mı~) Çek, cck hususa tın müzakeresi, \ :~ - İhalesi 27-1-941 pazartesi günü saat 15 de Bornovada komisyonu-
tem ocu~ vdileriy!~ okul .~ra.smda D .- Genel merkez üyelerinin :e ~ıs- muzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
1 ası temın etmek uzere musamere- fı mıktarıııda yedek azanın seçımı. 4 _ Şartname komisyonda görülebilir. İsteklilerin mezkur gün ,·e 
,~:S~~1!~~d~~şk~nfera~slar gibi sosyal 13 - Genel kurultayın fevkalade o- saat!.<! komisyona gçlmeleri. 30 6 13 25 5704 

s) Kal b 1 k urma , . !arak toplantısında ruznamede yazılı 
vam ed a a 

1 kyerlerdekı okullara de- mevcucl maddeler müzakerıe edilir 1 Büyükdere Tümen satın alma komisyonun-
nulmas:~ç~~c~eJ~:ın fazalardan koru- Genel mc rkcz idare hey' eti . 

t) İlkokulda ~~ ~l~~k,. . ..w 14 - Cen<?I merkez, genel kurultay dan: 
rencinin istidat , ~mı }ıtır~n ~g- tarafından seçilmiş 11 ü.r.::den ve ya- Asker ihtiyacı için 600 ton sıfır eti knpalı zarfla satın alınacaktır. gtin 
tahsillerine deva~ et:1~'~1I~rme .gore r~sı kadar ~a yedek üyeden mürekkep- beher l<ı"lostına 38,5 kurus fiat tahmin edilmiştir. Etin evsafı ve teslim 
mek, e erını temın et-~ tır. Üyderın memuriyet müddeti bir • 

u) Okul veva ö~r . . . jyıl olup gelecek adi kt;rultayına kadar mütldcti Ye mnhalleri tümende mevcut şartna~esinde yazılıdır. Eksi.lt~c 
görtilen her hang· ı.entıdbı~ın faydalı devam eder. İdare hey' eti üyelerinin mu·ımelcsi 'T':ıı:.1nşlada haz1r bulunacak olan Tumen satın alma komıs) o-
mak. 

1 ır e ıre başvur- tekrar S€çilmeleri caizdir. istifa eden- ' 1 16 1 ()4•1 tarihine müsadif perşem~ a-iinü ~aat onbirde yapılfiCak-
1 • • . • f1UJl{ a / ' < 

Müessis azalar erın yerme ye<leklerı Jkam':! olunur. 
.. 3 -. M~essislerin hepsi TU k t· 15 - İdar~ ~ey'eti !mrultayııı so- tıri . .· t •esini görmek üzere her glin tümene müracaatları 

bııyetın<lcdırler. Öz ve soyadları r a- nun<la yapacagı ılk toplantıda bir baş- steklıleı ın şar n~n. . . . al <: atinden bir saat evveline karlar 
lek veya sanatları ve ikametgahİ meı;.- ,,:an, lıir asbaşkan, bir sekreter, bir ,.e mtiırnkasaya iştırak ıçın <le 1~b e ~a k bT de komisyona ver-
şağıdadır. arı a- muhasebeci bir de veznedar seçer. kanuni teminat mektuplarını ma uz .,~u :l ı 1~ 
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.,
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706 Ahmed Acar: Başturak, hususi m l6 - !dare h<ıy'eti. şulıderin doğ- ,nekrl ilan olunur. ... ...... 
hasebe ~efi. Memduhiye mah. Barda~: rud1a7n do1gru~·a me,rc~idir. . . . _B_......eled-ı"g-e ff avagazı Müdürlüg" ünden: 
çı so. No. 24 . - daıe hey etı cemn·etın her ı- ~ -- ..__ •• ,. --- - • .. " ·&-

.Abdurrahman Türkmen: Emekli ~ıni Yürütür .. Muam~utı tefliş, genel -ı<l;';.e~ii'~'"'":°60- ıira ü~tie tahsildar alınacaktır. Laakal. ort~ mekte~ 
bınbaşı. Değirmendağı ITuribev so. ırur_uhltal ya sunulacak ıcraat raporu ve ahsilini bitirmis ve a.-kerliğini yapmış olmak şarttır. Talıplerm ve.-;a!-

SAHiFE '{ 1 )' 

Menemen tapu sicilli muhafızlığından: 
Menemenin Samurlu kö.} ü hududu içinde kain ve tarafları: Bakır 

çeşmesi ve Menemen yolunu takiben Nemrut agac.nda nihayet bulan 
ve gene Menemen yoluna temns ederek Ali ağa tarlası mevkiine gelip 
buradan biçer kaplıcası suyunun akıntısı ile Nemrut cisrine ittisal pey
da edip buradan Efrenç ırmağı suyundan deniz sahilini sı,> ırtarak çö
kek denizine ve sonra üst tarafından Kızılca ağılı geçip yağmur baba 
çeşmesi hizasındaki kaba çamdan sakız ağacına ve buradan da Güzel
hisar - Menemen tuzlasına giden yola inip mezlüir yolu sıyırtarak ku
yumcu bağlarına giden yol üzerindeki değirmencleresine ve bu dere
den de koca kaya ağacı ve buradan üst dede mevkiine çıkıp tekrar 
ahırcı gediğinden yılanlıkayaya giden yolu takiben bakı:cı çeşmesi 
mevkiinde nihayet bulan hudud içerisindeki çiftliğin hopyarlı Ahmet
paşa vakfından olduğundan bahsiyle İzmir vak1flar müdürlilğü tnra
fından vakfın manevi şahsiyeti adına tescili istenilmektedir. 

)lezkur arazi ile ilgisi olanlar varsa ilan gününden itibaren On beş 
gün zarfında evrakı müsbiteleriyle birlikte dair-emize ve yahud tahki
kat için 25 ve 26 kanunusani Cumartesi ve Pazar günleri mahalline 
gidecek olan memurumuza mürncaat etmeleri iJUn olunur. (42) 

Jz,nfr belediyesinden: r 
ı - Garajsantral dahilinde muvak

katen Börekçi \'e pastacı vitrinleri 
konmak üz.ere ayrılan yerin bir sene 
müddetle kiraya verilmesi, yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık arttırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli 100 lira muvakkat teminatı 
7 lira 60 kuruştur. Taliplerin t<~minab 
C. 1\1. bankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 15-1-941 Çar-

Satılık 
9 adet otomatik Platt, bir adet 

Armstrong marka pamuk çıkrığı 

çalııır vaziyette satılıktır. Taliple
rin Bidayet han 1 O numaraya mü
racaatları .• 

samba günü saat 16 da encilmene mü-ı Telefon: 2871 
~·acaatları. 27 31 6 13 ıı---------------• 

Müflis Cemal Örs iflas 
idare memurluğundan: 
İzmir Salhane mahallesi Enveriye 

.~okağı tapunun •102 inci .sahifesinde 
177 pafta 690 ada 7 numarasında kn
yıdlı kırk lira kıymeti muhammeneli 
199 metre murabbaı bir baş arsa aşa
ğıdaki şartlar dahiresin<le :-;atışa ko-

nuldu: 
1 - Satış 1zmir üçüncü icra ve if-

las dairesind~ 27-1-941 pazartesi gü
nü saat 10 da masa memuru tarafın
dan vapılacaktlr. 

2 -· - Arttırma şartnamesi 14-1-941 
tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için mezkur dairede açık bulun
durulacaktır. 

ALSANCAK 
İstasyonu karşısında yeni açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 

3 - Tayin edilen zamanda arttır
ma bedeli gayri menkulün muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulma-
clığı takdirde en çok arttıranın taah- ı . .. 
hüdü baki kalmak üzere nrttıramanın Her şubeye aıd haatalar kabul. ve~~
on gün daha temdicl edilmi.:: olac~~l ve tchass1sları tarafından tedavı edıhr. 

onun cu gü~ü )·ani ~-2-941 t.a_:ıhınde Müessesede her zaman 
perş~mbe gunu gayrı menkulun en 
çok arttırana ihale ooil~ceği. doktor bulunur. Tel 2918 

4 • 1potek ;:;ahibi al~caklıla~la d:-1 . 
ğer alakadarların hususıyle faız ve 1 
masrnfa dnir olnn iddialarını evrakı Halia :ı:eytinyafmdan DUUDul 
müsbiteleriyle on beş gün içinde bil" O "lfA h 
dirmeleri aksi halde hakları tapu si- mer JY.I. U ar rem 
ciliyle sabit olmadıkça satış bedeHnin Ç S b 
paylaşmasından harjç kalacaklal'l da- amaşır a unu 
ha fazla maluınnt almak i~ti~-enlerin T O P TA N K l L O S U 
940 ( 1) numaralı dosyasiyle İzmir 

35 
K 

üçüncü icrn ve iflas memıırluğıına mii- ' ur uştur 
rncaat (•tmeleri liizumu ilfrn olunur. 

50 MM'wt nz -
Bütün lzmirlilerin misafir oldukları ' 

lı Bankası civarında maliyel 
Ankarada: Yeni Şehir Palas: bahçesi karşıaında: 

TELEFON 3949 

l . . T epebaıında Şehir tiyatrosu 
stanbulda: Yenı Şehır Palas: karşısında 

No 7 · ayı n arı nızll'ıme · )"" ·· ·· '" k ·· 1• k · t'h .. · : ana '-' ' .• • yı, uıum gorurse ı-· .1,,. birlikte 7_1_~n ;:alı günü saat 14 de yapılaca mu8aua a ım ı anı-
Alı .Zoı·luln · ·u· 1 · · · ·· .Jnsa tadılatını hazırl"r " 0 cen11·- \I~ ... • ~· • · . · ·· ti ·ı· 1 T'" k• · b" • · ın f ot ller"nı"n n ı"yı"s· ve e k f"" l""·u··du""r carı K t 1 r. ma. zemeı ınşaıye tuc- yetin .dahili mua 1 ı' : .. " .... . t n·ı <Yirınek iç.iıı Atatürk cadrle::;indekı ıdaremızc murncaa an ı an o unur. ur ıYenın ırıncı s ı e J e ı n on or u .. 

'.. u~ u uş 871 ınci so. No. 22 k "i· . :-. • me e eıını tanzım e - · ~ EGELiLER 
TELEFON 41300 

Huseyın Varol: Muakkip İkinci Ka ~ete :teıe dlazım gelen tali:natnamele- 5 6 37 _ __: Dostlarınızı ancak bu otelde bulabilirainiz 
rataş! Yeni Türkiye so. N~. 35 ' - f,1 1

. ıp ~.er. Şubelerin icraat rapor- lsliiiiiiiiiiiİiiıiİr:iİil•••İmı••--
~~l~~ıza Cniıran: Tüccar kitibi arı ;~ ~~~ ve ~sabı kafiy~erini ~·~~u~~~~~~~~~~~ ~-~~~~~~~~~~--~~-• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~tT:~~kô~~r~:ı~ .sx. ~o.t 131 . get~ar:r~e/%t~ ~~~:r· kurultaya karı:ıı Dokttır Oreratör D o k t o r 

cak Bornova cad N .5 vu a. Asan- yegfinc mesul bil' heyett·. ' :. Dahi Öke Behçet uz 
. ~ev~~ ':.ura!: 'or~~n mes 1 18 - İdare hey' eti enıı~z ayda bir 

sıbı .. ~op_ru ı~ üncu so. No ~8 muha- kere muayyen gün ve saat!erac topla-
Huseyın Dınmez: .Müteaİıh·d. ~ır. Ve meYcud üreler!'lin ekseriyeti 

refpaşa Kuyu so. No. 23 
1 · Eş- ıle karar verir. 

Cevdet ~Ieriç hakim. Birinci be •ln İdare hey'eti göreceği lüzum lizeri-

lZMIR ASKERİ HASTAHANf.51 
KULAK, BURUN ve BOCAZ 

HASTALIKLARI MÜTEHASSISI 

Cocuk hastalıkları ... 
n1ütehassısı 

Numanzade çıkmazı No. 32 l ... r ne umumi hey'eti toplantıya davet c-

. ~ilmi Sınar: Gü7:?lyalı telefon id"- der. , . Hastalarını her o-ün öaleden sonr«\ B ... d h 1• tb ' 
ıesı fen memuru. Guzelyalı :No. 10,.._.. l? - İdare hey etı başkanı cemive- .. • e) !er seıkagın n A .enı\ mn aası 

İkinci 'Beyler t.okağı No. (80) ' Hastalarını 11,30' dan l.ıire kadar 

..... Ahsen _Gürtin: fstikl~l ilkokulu 'lı~ te.~ıt .her ~.ür1ü ahval ve hususalta. 'C€- kabul ve tedc.vi eder. yanında knbul eder. 
ogretmenı. Karşıyaka 'Yemişcipaşa 8,,ş ~ı)etm hukumet nezdinde ve mahn- .--.... ~----::=~~~=~~~=---'~~~~~":..":..~":..":..":..'"!-":..":..":..'"!-":..":..•,_• __ _._.=..--•• 
No. 44 · ımde nasp ve mesul murahha:-;ıdır. kaya yatırmak m~~buriyetindedirler. rultay turafından karar \'erilir. Ve 

~ı. .. Sebati Karaözbek: Kestelli cad. 20 . ş!~bcler 26 - Genel merkez idare hey'eti ta- fesih.mu:ımele"i cemiyetler kanununun 
Mü.ftu so. J:o. 44 Naciy.e Cingü: ~e- d t -:- C<:ı:ııretın şubeleri ilkokullar- rafından temin edilen paralar, biitlin 27 inci madde:5indeki ~urtlar ~ıltında 
catıl>ey okulu başöğretmeni. 2 inci Ka- a esıs edılır. masraflar çıktıktan sonra geliri az o- cereyan eder. 
ra~t~na 179 uncu so. No. 23 ya~!c;- H.~~ şube ikincite~rin başında lan şubelere ihtiyaçları nisbetinde ve 31 - Cemiyetin fe~hi halinde malı, 
~rmet Ertunç: Halkevi sosyal ~·ar- bir ba ~ı ı . toplantıda aralarııı<lan j,lare hey'eti knrariyle dağıtılır. parası ve demirbaş eşya.sı çocuk e"-ir-

<lım kolu başkanı Karşıvaka Tnhirbey c· b' şkan, hır sekreter bir mu:ıasebe- Jfürakabe geme kurumuna verilir. 
so. N?· 11 · z~re ı~ ~~z_nedar, dört te üye olmak ü- 27 _ Gi;nel kurultay ge)ıel merkez .lliitefcrrik maddeler 

.. Naıl~ Esin: Ticaret lisesi müdürd. ~Qer ~1 ışıden ibaret bir idare hey' eti i<lar.e hey'ctinin bütün Jcraatmı ara- :32 - Ana yasasının tadiline ait ka-
G.undogdu Ali Çetinknya bulvarı, Şe- hey'et~r~vzu okul olduğuna göre idare !arından ~eçecekleri üç milrakiple tef- rarlar genel kurultayın sülfü:aııı P.kse-
hıme yunus apartmanı 2 inci kat. ni ile iki ~:~asına okulun ba~öğretme- tiş ederler. riyetiyle; diğer kararlar mevcud aza-

Neş et $aylan: Maarif müdür mua- tır. ogretmenin katılması şar~ Tutulaccılt d.cftcrler nın yarıdan hir fazlası ile verilir. Ku-
vini. Arapfırını 442 ci so. No. 77 22 _ $u . 29 - A Üye defteri, rultayın birinci toplantı:-ıında ekseri-
~~ah Yal~ınoı~n: Sakarya okulu yılda bir de~eı:~•t umumi. ~ey'etler: B) Karar defteri y~t temin edilmediği takdirde bir haf-

başogretmenı. 2 ıncı beyler numanza- yetlerinin va. toplantı, ı<lare he- C) Gelen ve giden evrak ta sonra yapılac:ık ikinci toplantıd.a 
de No. 17 birinin teklif~ ~l u~umi hey"etin heşte defter ve dosyaları. mevcudun ck::ıeriyetiyle karar verı-

Gaffar G~neri: Dumlupınar okulu tılar ynpnr. ı e e fevkalade toplan- D) Varidat ve sarfirat ele!- lir .. 
başöğretmenı Arapfırını Hastahane 23 - .Şubeler ida h .• . t.€rleri, 33 - lntihaplar ve şahsa ait knrar-

T 73 " ı re ey etlerı her T") :\1 kbt · evrakı müs 
so.ANl.o.Rıza Özkut: :\faarif müdürü. ~;JJ;c;~~tu~.~ \~saapb~ctakl_an toplantılar- ., •. a ız \ e , - !ar gizli v.eya açık reyle. icra olunur. 

ı " . · N 2 • • a ı \ e alın·ıcak t d F) ~~· h b k t•• 3ı1 - Cemiyetin parası bir milli ban 
Karşıvaka Selımıyl·e ~-~: t?· . birleri gözden geçiı'Crek ka;ara lı e _ - Gclı"•~ ;:<ıı1yç~ıa\k.ela ... esa ı n ı. ka.va .vntırılı;. Merkez ka!lasında elli 

S tk Akkay: Jkogre ım ıspekteri !arlar. ' ag- . , " , , • 
• 

1
• Kı' • t ş Şehit Nusı ~ c:0 . No. 56 . 29 - A) Üye taahhüdleri senede liradan fazla para b~lundurul~m.az .. 

2 ıncı ara 8 ~ 1 • Tücc ... r. Göz~pc 24 - Şubeler ıdare hey'etleri, her bir liradır. Bu miktar 35 - Cemiyetin sıyn~etle ıştıg·alı 

ı .~~kı B~1cıo4g9~ · yıl ikinciteşrin ayında o yıl içindek· senede 120 lirayı ke<;m{!- memnudur. 
nonil cad. No. t ·· ·· d ·c t h b k t'"I · ı memek üzere icabınıla u- 36 - Cemiyetin bilvasıta \'eya bila-

Rahmi Filibeli: Tüccar. nonu ca · ~-ı~aa .;ebUtesa .
1 

a 1 ?rı ve gelecek mumi hey'etçe tezyid o- vasıtn ticaret yapması yasaktır. 
No 984 .. ~ a aı çeyı uınumı hey'etlerine Iunabilir. :~7 - Cemiyetin ilk kuruluşunda, 

Nuri Çolakoğlu Erler 900 cu so. No. tas~ik_ ettirerek genel merkez idare R) Teberrüler, cemiyetin idare hey'ctini müessisler 
22 131 _ _ - . 7 a- hey ~hne tevdi ederler: ~ C) Müsamere, eşya piyango nrasında seçerler. . 

Haki Erol. tş bankası muduru' ' 2o ::- Şubeler tnhsılat yek unların- su gezi, 38 - Çocuk bayramı olan 23 nısım-
~ıf çı~ar bulv~rı, Doktor Rahmi apart- dan .!u.~de 5 ini müt:.~akıp ayın onun- D) N~şriynt. da cemiyet fevkalade faaliyet göste-
llı Nı 6 . cu gunune kadar cemıyet adına ve icla- Ccmi11etin feshi rir. 
~~ı h .

0
• Ö ... · •t """zu··m kurumu eh- re hey' etinin iösterecei'i bir milli ban- 30 - Cemiyetin feshine ~ene! ku· •YJU ıp Ziıyı : 'v SON 

1941 mo~eLer! ge~di 
4 - 5 - 7 lambalı 
4 lambah yalnız pilli 
5 lambalı mütemadı - müte-. 

navip ceryanlı 

Tevfölk ~aylk~n'lt 
Peştemalcılar: 7 3 Tel. 333 



SAHiFE ( 41) lANAQ.()LU) 

Alman tauuareıeri Kameron halkı lstanbul -Ankara maçı Fiat kontrolü 
6 İKİNCİ KANUN 941 Pazarte~ ,,,,, 

Hindistan da 

lngilterenin garbında 
hücumlar yaptılar 

lngiltereye bir tayyare 
hediye etti 

Ticaret Vekaleti bir 
talimatname hazırladı. Faşizm düşmanlığı git' 

Ankaragücü Birliksporu, F enerbahçe Altıntug"' u . t tı.kçe artıyor Ankara, 5 (Telefonla) - Tıcare 

Beşiktaş Vefayı, Galatasaraylılar Süleymaniyeyi Vekaleti, fiat kontrolü için bir talima~ 
Londra, 5 (A.A.) - Hür Fransız- name hazırlamıştır. Bu taJimatnam.e, Hı·ndf ı·ıer . t l~~n Knı:n~r?n _valisti, Ddövalked~Kki İn- ve Beyoğluspor Beykozu yendiler tasdik için vekiller hey'etine sevkedıl- " I~ 

Hasar Ve Zayla gılız vahsını zıyare e ere ame- A •• • • • • t' NAZiLERLE MUCADELE iÇ 

O derece ehemmiyetli 
değildir. 

ro halkı tarafından İngiliz hava Ankara, 5 (Hususı) - Bugun lık netıcelendı. mış ır_. .. . .~ 
k n tl . b. Spitfayer tayyaresi maçlarının son karşılaşması çok hey€- Beşiktaş ile Vefa takımı arasında T~lım~tnameye gore, kontrol, şıka- BiR KOMiTE TEŞKiL ET' 
h ure er~r:t ~ iç·n teberru edilen canlı oldu. İlk müsabaka, Ankaragücü vuku bulan maç, 6-2 Beşiktaş lehine yet uzerme v

1
e r-esen olaca1ktır: . 

e ıye e ı m~sı ı r • ile Birlikspor arası.nda vuku buldu ve bitti. Ankara, stanbul ve zmırde fıat MEGY E KARAR VERDILEa 
sı~f .altından ıba:et .Pa';'ay(Kı te\ dı et-) 1-0 Ankaragücünün lehine sona erdi Şaref stadında yapılan maçta ls ler her gün kontrol edilecektir. Jl 
mıştır. Tayyarenın ısmı ameron 1 t b 1 A • - c - K lk t 5 (AA ) t ıı• 
olacaktır. Para, Kameron yerli ve ya- san u, 5 (Hususı) - ~ıenerbahçe tanbulspor takımı 5-1 Topkapı takımı- S k ta .a u a, . . . - Hi~ıd~s. ıı 

Londra, 5 (A.A.) - Hava ve dahili bancıları tarafından teberru edilmiş- stı:_dında Fenerbahç.e takımıyle Altm- nı, Galatasaraylılar 7-1 Sül.eymaniye- arı amış n~z~ al~yhtaı:ı J:>~~ cıephe teşkıl ıçın ~ 
emniyet .nezaretlerinin tebliği: f B .. b ti İngiliz hava na- tug arasında vuku bulan fudbol müsa- yi ve Heyoğluspor 2-1 Beykoz takımını v k .. t ·z . mıllı Hınd bırlıgıne dayanan halk 

Dün karanlık bastlktan biraz son- ır. Lu mduBn~se be ek b tta bu bakası, 4-0 Fenerlilerin galibiyetiyle yenditer .n.aga gos erı erı mokrat partisi kurulması üzerinde(! 
ra düşman tayyareleri, gecenin büyük fırı or K ıver u~uı eytn\kürle- %JOC>c • Sarıkamış 5 (A.A.) - Buraya ge- lışılmaktadır. Bu teşebbüsün başıııll' 
bir kısmı zarfında devam eden birse- ?1:~~11. a~eJon .u tr~. eşe - y ı len beden te;biyesi genel direktörlüğü bulunan Raul, şu beyanatta bulunrrı0' 
ri hücumlara başlamışlardır. Hücum nn~ ~uı~~~eerru~~iı:ız t~giliz hava eşı• ay kongresı• kayak rıehb~ri, dün ka~abalı~ halk ta- tur: . . .. . . 
bilhassa ingilterenin garbında bir şeh- k tl . b. ta h d ·y ve rafından alaka ile takıp edilen kayak - Faşızmle mucadele ıçın ameJeııt 
re tevcl. edilmiştir. uvve erme ır yyare e 1 e ·· ı-~ ·1 · t K ta yük müzahareti lazımdır Biz Hindliler 

ilavesinden ibaret değildir .Bu hadi- D •• l gos..-;:rı erı. yapmış ır. t· ombu 1~· . - .. , b t l'k" · F . dü ~1 
Burada bazı yangınlar ve basarlar, .:ıe Fransız ruhunun tekrar ihya etli- un top andı. Sigara içilmemesi hakkında tav- sek rüthelı subay! par l ve va evı rı e- ı:nu~la art:e eafımadı ız. ~·ı~şıdzme. t' ş _,, 

bir miktar ölü ve yaralı vardır. Cçnu- 1 ' - .. t .. 1 .. t kte I isleri ve gençlerın bulundugu ha de ışÇJ er ar ıın an Yı:ı!n.ın a ıç ınıııı 
bi Galin bazı noktalarına bombalar a- d~cegını am manası) e gos erme - &İyelerde bu unulması teklif olundu gösteriler, .iki saat sürmüştür. Mütea- yapılacaktır. 
tılmıştır. Fakat hasar geniş değildir. ır. İstanbul, 5 (Hususi) _ Yeşilay raporu okumus ve müteakiben müte- kıben askeri garnizonda gençler de da- Antifaşist konferansı, yakında V' 
Ölü ve yaralı da azdır. kongresi, bugün Eminönü Halkevin- addid hatipler söz alarak, alkolün hil olmak üzer·e 100 kişilik bir ziyafet hi<le toplanacaktır. Bu toplantı l'~ 

Londra, 5 (A.A.) - Hava ve Em- Ku••ı•n Elı•zabet de akdedilmiştir. fenalıkları hakkında uzun izahat veril~iştir. Kayak sp?vruna yazılanla- Hindi.yen konferansından evvel yapı" 
niyet nezaretlerinin tebliği: İstiklal ınarşını müteakip reisliğe vermişlerdir. rın mıkt~rı ~O ye balı~ ol~u~~,:1~· Be§ caktıı. 

Son tebliğden beri gelen raporlar, Kapa vasıl oldu. İbrahim Zati seçilmiş ve müzakıere- Sigaranın kurum mefküresine alı- d~n te~bıyesı g~nel d:zıektorlugunden Alman casusları 
dün gece İngiltere üz.erine yapılan lere başlanmıştır. nıp sigara içilmemesi hakkında tav- gonderılen 4? çıft kayak ve ~alzeme 
h.~va .hücu~ları esnasın~a Londra Londra, 5 (A.A.) - Dünyanın en Profesör Fahreddin Kerim, Kuru- siyelerde bulunması için bir teklif buraya g:elmış buulnmaktadır. 
bolgesınd~ hır no~-~-ya duşen bomba- büyük gemisi 85000 tonluk Kilin Eliza- mun bir senelik faaHyeti hakkındaki yapılmıştır. x---
lar, az mıktarda olu ve yaralı vuku- bet transatlantiği Atlas denizinden kor Arnavudlukta 
una .. sebeb olmuş~ur... . . san g.emisi tehlikesine rağmen geçerek ·a A t bJ• "' ) 1 " O k puşn:anın bugunku ha~a faalıy:tı 10 bin kilometrelik bir mesafe katet- esmı e 'lg er non D'USU -Battarafı 1 nci Sahitede-
munferıd ~ayyarelerle dogu. ve. ~ogu miş ve Kapa varmıştır. Vapur, Griniç Y taki muhasematın en mümeyyiz va-
cenup sahıli yakınlarında bır, ıkı ta- yolunu takip etmiştir. Gemi, gizli +u- sıflannı italyanların gerek sahil, gerek 
arruza mun~~sır kalmıştır. Bu taar- tulan vazifıesini görmek üzere yakında Kuleli idadisi birinci merkez cephelerinde yaptıkları mu-
ru~lardan bı;ı es11;asın_da K•en_t __ k.~nt- Kaptan da hareket edecektir. Gemi sü~ Elenler, yeniden esir kabll taarruzlar teşkil etmektedir. 
l~gunda sahıl şe~ırl~:ınd~n bııı uze- varisi Cems Pavnley gazetecileri kabul aldılar geldi Cepheden alınan haberler, Yunan-
rın~ bombalar duş~uş, bıraz hasara .2derek şunları söylemiştir: lılarm hiç zayiat vermeden bu taar-
ve ınsanca az zayıata sebeb olmuş- _ Yolda hı·,. bı"r düşman gemı'sı·ne 5 (A k İstanbul, 5 (Tıelefonla) - Bugün ruzları durdurmuş olduğunu göster-

v - ~ Atina, ~ .A.) . .:-:- Yunan arar- İnönü koşusu yapılmış ve 856 genç 
tur... . rastlamadık. Seyahatimiz iyi Wi!Çti.. gahının resmı teblıgı: iştirak etmicttir. mektedir. 

. Dun __ gece hava dafı bataryaları,_ On gu··nae Nevyorktan Kapa ..,,eldı'k. En M ff k tl t· 1 ~ Son günlerde Kilisura v.e Tepede-
6 ·- uva a ıye e ne ıce enen mev_ - 351 atletle koşuya gir.en K ı l' 1 • 

bı_: duş~an b.ombard.~man ta~~aresı iyi bir gemi olan Küin Elizabeti yolda zıı: hareketler yapılmıştır. 20~ esır sesi birinci gelmiştir. u e ı ıı- len mıntakala:rında mühim muhare-
duştirmu.şlerdır. Bug~n . 2 duşman süratle hareket ettirmeğe bile lüzum alınmıştır. Bunların arasında bır çok o- beler olmuş, Yunanlılar Kilisura ci-
tayyaresı cenup sahıllerı açıkların- <Y"örmedik subay da bulunmaktadır. Bundan varında bazı tepeleri zaptetmiş ve 
da denize düşürülmüştür. .., · * başka, otomatik silAhlaı vesair mal- AvJonya mühim miktarda malzeme almışlar-
Avcı tayyarelerimizden biri kayip- zeme iğtinam edilmiştir. dı.. 

tir. Mareşal Peten İtalyanlar, Kilisura - Berat yolu-
Londra, 5 (A.A.) - Röyter ajan- x nu Yunan top ateşi altından kurtar-

sı, Cuma akşamı Bristolda ölenlerin -Baı tarafı ı nci aahifede - Amerı·kada lngiliz tayyareleri tara- mak için mukabil taarruza geçmiş-
miktarı, hüc~.m.~n genişliğ!ne n~sb_e1:- bildirmektedir. Bu yolun elde edilmesi ler, fakat bir şey elde edememişler-
i~ o kadar buyuk olmadıgı bıldırı- mihver faaliyetini gaha müeessir bir fından bombardıman dir. 
lıyor. hale koymak için faydalı olur. Çünkü Bir anketin neticeleri Yunanlılar, burada mühim bir te-

--x Al •t l d ~ edildı· pe,Yj zaptetmişlerdir. 

Avusturalyada da faB' 

liyette bulunuyorlar 

Korsan gemisi 
Herhalde yakalanaca~· 

Tembera, 5 (A.A.) - Başmüddeı 
mum'i Hörs, geniş bir casusluk şet'i 
kesinin meydana çıkarıldığını söyleP1~ 
Almanyanın harpten evv;el her yere 
bu meyanda Avusturalyaya da casıı 
'ar göndermiş olduğunu ve AvustuP 
ya sularında dolaşan Alman kors·. 
gemisinin A vusturalyanın bazı salı· 
'erinden istifade etmesi :muhtemel 1.ı 
tunduğunu, maıımafih bu korsan ~ 
'llisinin her halde yakalanacağını ·"~ 
.emiştir. 

Devlet moesseseıerınıı 
ihtigaçıarı 

manya ve ı aya arasın a yeg .. ne Nevyork, 5 (A.A.) _ Gallop ens-
doğru demiryolu olan Brenner yolu, titüsü tarafından yapılan bir anke- Londra, 5 (~~t 21,10 radyosu) - Eşya, tamamen lngilte' 
aylardan beri kullanılmıştır. ltalyada tin n-eticeleri, dün ilan edilmiştir. Yunanistaındakı ıngiliz hava kuvvetle.-Yuoosıavua-Yunanistan 

Arasında bir tediye an
laşması imzalandı 

kömür vıe iptidai madde yokluğu her Neşredilen anketin, fngilterenin za- ri kumandanlığının bugünkü tebliğin- Amerika matbuatı reden getirilecektir 
gün Almanyadan italyaya çok miktar- ferine itimada ve Amerika tarafın- de Britanya hava kuvvetlerinin Av- -B~t ta~a~ı 1 ne~ sahifede - Ankara, 5 (Telefonla) - Haricİl 
da tren tahrikini 2arur1 kılmaktadır. dan İngiltereye yapılan teslihatın lonya ~hi~ :re. limanını bombardıman olarak gırmesı ıstenmıyor.sa bunda Vekaleti genel sekreteri Numan Meıı' 
Brenner yolunun yokuşları çok diktir. nevine ve intizamına dair olduğu an- ettiklerı bıldırılmektedir. Şehrin orta- istical edilmesini t~vsil'.'e etmektedi~. mencioğlunun riyasetinde olmak U~ 

Belgrad, 5 (A.A.) - Yugoslavya Bu sebeple Almanya, italyaya geniş laşılmıştır. sında büyük binalara tam isabetler te- Meşhur muharrır Lıpman da bır re vekalet mümessillıerinden mürek~ 
Ticaret nazırı Andres ile Belgradda- bir yardımda bufunroağa karar vt!rdi Amerikanın müstakil yaşaması min olunmuştur. Bütün tayyareleri- n:~~ales~!1~e l:!~. sene Amerika. s~na- bir komisyon toplanmış vıe devlet J1I 
ki Yunan elçisi, bir tediye anlaşması ise Mor Senis yolu bu işi mükemmel iç.in !nglltıerey.e teslihat yardınıın'a rniz, salimen üslerine dönmüşlerdiT. yıın.ın butun dunyayı hayret ıçınde asseselerinin ihtiyaçlarını tesbite pi 
imza etmişlerdir. Bu anlaşma ile iki görebilir. lüzum olup olmadığına dair sorulan bırakacağ1~1 yazmakta~ır. _ lamıştır. 
memleket arasında serbest döviz üze- Vişi hükftmetinin mütareke ahk.a.- suale yüzde 68 evet, yüzde 26 hayır x Volter Pıem, gazete.sınde yazdıgı Getirilecek eşya tamamen İngilter 
rine i~ esası vazolunmuştur. Yeni an- mına sarih surette muhalif olan bu ta- cevabını vermişlerdir. Diğerleri müs- Bardiya düşlü bir makalede Amerika donanmasına den alınacaktır. ' 
laşmanın hükümleri, evvelki anlaş- Lebi kabul edip etmiyeceği malüm de- tenkif kalmıştır. b~y~k y~rdı~c~ gemiler yerilmesin~ Komisyonun son içtimaında inıi 
ma hükümlerine de şamildir. Ve bu ğilse de Pet.enin, filodan, müstemleke 1941 senesinde Almanyanın İngil- -Baıtaralı 1 nci Sahifede-- hukumetın buyuk ehemmıyet atfettı- mümessili de hazır bulunacaktır. :ıW 
ayın birinden itibaren tatbik mevkii- imparatorluğundan ve Fransadaki ken tereye bir istila teşebbüsü •yaptp yap- muş, saffı harp gemilerimiz tarafın- ğini yazarak amirallığın her gün her tar süratle getirilecektir. 
ne. girecektir. di prestijinden mürekkep kozları e- mıyacağı sualine yüzde ıı evet, yüz- dan da vazifeler alınmıştır. tipten gemileri müsadere ederek do- w' • re' 

Iki memleket arasındaki k '.ering linde tuttukça Alman tazyikine kuv- de 74 hayır cevabı verilmiştir. Yüz- Bir buçuk saat .süren şiddetli bom- nanma emrine verdiğini, bunların A N A o Q L u 
anlaşması ilga edilmiştir. Yugoslav- vetle mukavıemet ooec.eği şüphesizdir. de 15 kişi, cevap vermemiştir. bardımanla düşman kuvvetleri, oto- arasında Transatlantikten gezinti 
ya Ticaret nazırı, bu münasebefüı Vişideki vaziyet, hatta faşist taraf- mobil nakliye kolları, mütemerküz yatlarına kadar her nevi gemi mev- -t' 
beyanatında, yeni anlaşmanın mun- tarı Boduvanm istifast hariç kabine- ateşe tabi tutulmuştur. İkinci dere- cud olduğunu. bunun icin yapılan ... ., ,,.. 
hasıran teknik mahiyette olduğunu, nin vaziyeti meşkUk kalmakta herde- A • 1 L h cedeki deniz kuvvetleri, kruvazör ve masrafın 75.850.000 dolara yüksel- Sahibi ve Ba;muharriri 
ihracat ve kontenjan usullerinin de- vamdır. Fakat son haberlere göre Vi- mıra ea y torpido muhripleri, harp sahasını diğini bildirmektedir. HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM 
ğişmiyeceğini söylemiştir. şinin vaziyeti ingilt-ere ve müttefikle- F:' müessir surette, yakından bombar- Gallop enstitüsünün son anketi de 

----* ri için cesaret kırıcı bir mahiyette de- r ransaga vasıf oldu dıman etmişl-er.dir. Bu mühim hare- çok mühim bir netice vermiştir. 
Irlanda ğildir. . . Cenevre, 5 (A.A.) _ Klermon Fer- kat esnasında deniz kuvvetlerimize Amerika müdafaası için istihsal3.-

Cenevre, 5 (~.A.) - Vışıde~ al~- randan haber alındığına göre, yeni A- hiç bir hasar vuku bulmamıştır. Yal- tı artırma hususunda harp fabrikala-
-Bqtarafı 1 nci Sahifede- n~n habe~lere goııe, Fransız k~bı~5.sı, merika büyük elçisi amiral Leahy, dün nız Satis top <;e.kerinin yanına düşen rının günde 24 saat çalışarak üç ekip 

tekrar etmek lazımdır: Kullanılan bir dun ~ahr1ye nazırı Darlanın reıslıgm- İspanya yoliyle Fransaya gelmiştir. bir obüsten bazı zayiat olmuş ve za- kullanıp kullanmaması sualine yüz
silah, geri gelerek bizi vurmak istiyor. de hır toplantı yapmıştır. . Amirale, Madridde iken Madriddeki rar göreD:~erin aileleri haberdar edil- de 89 kişi evet, yüzde 7 hayır ceva-

Dövalera ve Irlandalılar, bitaraflı- Londı·a, 5 (A.A._) .- Muhte_Iıf m~n- 1 Amerika büyük ~lcisi bir ziyafet ver- miştir. Duşman :tayyareleri, bu hare- hını V·ermiş, 4 kişi müstenkif kalmış-
ğın tehlikesiz bir şey olmadığını ~imdi balardan alınan Vışı .h.abe~lerın_e gore miş, ziyafette Fransız btiyük elçjsi de kat esnasında taarruzlarda bul~n- tır. 

Umumi Neşriyat Müdür11 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 

Ab 8 Aylıiı 800 one: vınıtı 1400 kr. 
Yabancı memleketlere 27 lira 

anlamışlardır. Bu hadise karşısıııda Al~anya ve_ !tal!a Vışıdekı vazıyetten hazır bulunmuştur. muşlardır. Fakat bu taarruzlar akım Milli müdafaa programının tectrii-
mesele; Irlandanın ve Dövıelaranın bi- andışeye düşmuş bulunmaktadırlar. · 

0 
bırakılmıştır. ne yanyacağını muvafık gördüğünüz idarehane: ikinci Beyler tokalı 

taraflığı feda edip etmiyec.eğidir. Gelen bir Madrid Telgrafında bildiri- Kahire, 5 (A.A.) - Röyterin batı takdirde şimdi aldığınız ücretle da-
İtalyaya yardım için Alman tayya- liyor: F·ııı·p çölünd·eki hususi muhabiri bildiriyor: ha fazla çalışır rnısmız su.aline de 

r~leri gelmes_~ meselesi~e. gelince, şi~- Berli::ıd:~. Ma~~id gazetelerine ~~ Bardiyada İtalyan müdafaa hat- yüzde 75 kişi evet, yüzde 15 kisi ha-
dıye kadar hucumlara Jştırak etmedik- ber verıldıgme gore Alman~a harıcı- Tekrar Rom d •"n ·~ 1~ OT larına kar~ı kara, deniz ve havadan yır cevabını vermiş, yüzde 10 kişi 

Gündelik Takvim 
1359 Zilhicce 7 lerine göre, bu hadise pek eski değil- ye nazırı, Vişide mücadelenın Alman ~ • aga O U.:1 80 saat s uren bombardtmanlar çok müstenkif kalmıştır. 

dir, şu var ki, tayyarelerin toprak üs- t.araftar ve alıeyhtarları arasında çok Nevyork, 5 (A.A.) - Vazife başına şiddetli olmuştur. Bombardımanlar * - EVKAT 
tü hazırlıkları, levazımı vesaire gibi .şiddetlendiğini beyan etmiştir. İleride gitmekte olan Amerikanın Roma bü- neticesinde beton istihkamlar berha. Jngiliz tayyareleri !. D. !. 1'· 
meselel,er mühimdir. Şimdiye kadar, Alman - Fransız teşriki mesaisinin bu yük elçisi Filip, gazetecilere, söyliye- va edilmiştir. Deniz kuvvetleri de 55 
hücumlar için kullanılmadığına göre mücadele neticesine bağlı olduğu bil- cek kayde de~r bir şey olmadığını ve bombardımana iştirak ederek kara- -Battarafı 1 nci Sahifede- Sabah : 7, 26 Akşam: 16, j 
bu tayyarelerin Arnavudluğa asker dirilmiştir. Almanya hariciye nezare- Romaya avdetinin mutad hilafına bir dan taarruzu ltaz1..rlamıştır. ikinci sanayi m erkezi şehri sayılan Öğle :12, 20 Yatsı: 18 3 
n~kliyatına tahsi~ ~~ilmeleri muhtez:ıel ti~ı~ gör~, Almanya -. F~an.s.~ işbirliği- h~dise .. te~kil et_me~iğini beyan etmiş- ~ardi?"a, bütün gec~ bombardıman Bremen, ~r çok h.ede~lerle do}udur. lkiacli • 14 41 lms k • .c. 3q 
dır. Bunların, btiyuk tayyareler, pıke nı ıstemıyen kuvvetlı bır zumre mev- tır. Buyük elçı, ilkbaharda hastalık edılmiştır. Gereik şehırde, gerek ku- Burada ınşaatı bahrıyıe tezgahları, • _ il • ~ 
tayyareleri ve avcı tayyareleri olması cuddur. Bunlar, bu işbirliğini baltala- sebebiyle Romadan ayrılmıştı. ru çayların yataklarında müdhiş ta- fabrikalar, deniz üstü tesisatı vardır. kalmıştır. Ayrı ayrı infilaklar duY~ 
muhtemeldir. Pike tayyarelerinin Ak- maktadırlar. rakalar, bütün gece devam etmiştir. Bunlar tahrip edilmiştir. Başkaca fab- muştur. Büyük bir garın deposuna · 
denizde faaliyet gösterecekleri tah::nin Stefani ajansı da Romadan şu habe- mektedir. ttalyan kuvvetleri, bu müddet zar- rikalara, demiryoll!lrına, garlara, em- şen üc bombanın i-nfilak ettiği göı.'1 
ediliyor. Fakat fena havalar yüzünden ri vermektedir: Gazete diyor ki: fında mütemadiyen ısusmuş ve m'üd- tea depolarına da bombalar ablmıştır. müştür. Demiryolunca yangının te''1 

av~ı ~!'Yar•ele.rinin Arnavu<!l.uk~ faz- . Popo~? -~'!tali~ g~~~~.i, Vişide asa- «Buna rağm~n iş adaı_nları ve plo- hiş ateşe karşı .ın~dafa~ imkanını bu- Yan~ın bombalarında~ başka hedefle-! sü et~iği müşa~ade olunmuştur. ~; 
la ış gormelerı muhtemel degıldıl'. bıyet hukum sürdugunu yazmakta, tokratlardan murekke.p hır kısım, rna- lamamışlardır. Dır tngıliz pilotu, ba- re yuksek çapta tahrıp bombaları da I sanayı mahallerınde yangın umumı ~ 

Bilhassa hava şartları, benzin ve kabinedeki son değişiklik1erin, mevcud ı· ziye rücu etmek fikrindedir.> na bu taarruzun pek korkunç oldu- atılmıştır. Tayyarelerin mürettebatı, l hiyet almış, buralarda yangınlar, ıı 
meydan yokluğu yüzünden Libyada bu iki cereyanın carpışmasından mütevel- Gazete son olarak şunu ilave edi- !fonu ve taarruzun başlangıcından yüksek infilak bombaları par~alarmın l ve infilaklerdıen başka bir şey göf 
tayyarelerin pek az faaliyet göswre- lid olduğunu, ekseriyetin Almanya ile yor: beri böylesini görmediğini söylemiş- göklere fırladığını görmüşlerdir. memiş v-e işitilmemiştir. Hasarın 1l 
cekJeri muhakkaktır. samimi bir işbirliği istediğini kaydet- «Fakat bu oyun keşfedilmiştir.~ tir. En büyük bir fabrika alevler içinde büyük olduğu tahmin ediliyor. 

= . ~ § TÜRK SİNEMACILIGININ EN MUHTEŞEM ZAFERİ OLARAK ELHAMRA SiNEMASI KURBAN BAYRAMININ BİRİNCİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ~ 
~ 15 seneden beri 1PEKFİLM stüdyosunda yapılmış olan 19 filmin bütün masrafları kadar büyük fedakarlıklar göze alınarak yaratılan yiı'minci Türk filmini, zevkiselimi yüks·ek muh t.erem İzmir halkına, iftiharla tak·~ 
;= dim eder. ~ 
:= Mevzuu: Dedelerimizin ninelerimize, onların annelerimize, annelerimizin bize ve nihayet bizim de mini mini le rimize dizlerimizin dibinde tatlı tatlı anlattığımız efsanıevi Şark masalından alınmış, zevkine, güzelliğine, mu-~ 
~ siki vce ııarkılarınm nefasetine asla do:ramıyacağımz harikulade şahane bir SANAT ve DEHA abidesi: ~ 
= . •• ~ § ~ 

! K A H V E C ı GU Z E L i I = r" ' ~ 5 Reiisörü: Türk tiyatro hayatının en büyük sanatkarı: .. ,.,; ' • , _. Mıı,si!ci: Türk musikisinin en şöhretli bestekarı: ~ 1 ERTUGRUL MUHSİN SADETTİN KAYNAK 1 
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