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ıstanbul Ticaret odası 
Memurlarının maaşlarına zam y~p~ 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Şehrimiz Ticaret odası 
erkanının maaşlarına zam yapılmıştır. 

30 DCU yıJ 

Nt>. 8406 

Son vaziyete göre, umumi katibin maaşı altı yüz 
liraya çıkarılmış ve şube şeflerinin maaşlarına da el-

Nqredilmiyen yazılar l'•ri verilmezi---------· ----------..,::------------------:-:---------1 !işer lira zam yapılmıştır. · ·--
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Başvekilimizin Düfikü Mühim Nutku 
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Millet Ve Memleketin Sel6.meti /cin ittihaz Edilen Hattı Hareketin 
, 

' 
isabeti Bugünkü inkişaf/arla Bir Daha T eeyyüd Etti 

Saida Baıvekilimiz bir nutuk vel'ir ve solda Millet Mec !isi azagı nutku dinlerken 

öç Ve Duş ~Ü'V©l~~töliiti)ö~ 
Çiftçiden çok mahsul istiyoruz. Tek ekmek usulü 
ihdas edilecek, ihtikarla mücadele artırılacaktır. 

Şanlı ordumuzun hergünden daha 
fazla kuvvetli olmasına çalışılıyor. 
lttilaklarımıza sadıkcz. Bu dürüst 
• 

sıyasete ayni yoldan devam edeceğiz. 
.1 Vat~ndaşlar için stoklar yapılacak, Sanayi müesseseleri devlet progr&mı 1 

e ça ıştırılacak, icabında idhalat işleri devletleştirilecektir. Silah altındaki 
muvazzaf erlerim' · h' · · · ·ı 

Ankara 6 <H .. • . ızın ızmetı hır yıl daha uzatıldı ve meclıs tatı yaptı. 
,.,._, 101 o~ırun t~ps~ası) - Büyük Millet mişlerdir. Bundan başka domir deniz zam tahsisat verilmesi hususundaki 

nmış ve tatil kara- hava J1 • • - ' ,. ' b J d'I · t' rını vermiştir. Meclisin bu ünk·· i . yo arı ıçın 16 milyon liraya ka- kanun layihası ka. u e ı mış ır ..... 
maında yeni. mebusların infiha u ~çtı- dar taahh?de g!rilmesi hususundaki Meclis, ~i~asetıcu.:nhur ye Buyuk 
hataları tasvıp olunmuş ve tahl~f d~= kanun _layıhası. ıle devl~t demiryolları Millet Meclısı 940 bud~lerı~de tebed-

e ıl büdcesıne 8 mılyon 500 bin lira mun- -Devamı 3 ncu .. bıfede-

Almanya Denizde bir facia -
Balkanları Vişi

den daha mühim 
• •• •• 

mıgoruyor? 

Alman-Fransa rnu·· nasc-
hah gergindir. 

Bulıari$fan tazyik edi
liyor. Almanya Manş 
$ahillerinden çıkrnıga. 

cakmış. 

llllN DIPLOMATLARI NE 
DiYORLAR? 

mı geçti? 
Bir sandal bulundu. Fakat için

~e~ilerden haber yok. 
Menemenm Su2beyli köyünde feci bir vaka olmu9tur. lbrahim oilu 

1 ~ Yat!nda. A~med Bayram; Kaklıç köyünde bulunan büyük annesini 
l'Onnege l'•tmıt, ~.ktam Ü2eri beygir aırtında kendi kövüne dönerken 
yol':' ~atırınıı ve Su2beyli köyüne bir kilometre unkta kanala gelince 
:1•dı bulamamıı, karanlıkta kanalın üç metre derinliğind" bir yer'ne' 

a mıı ve kurtulamıyarak boğulmuttur Hayvan yu00 2erek kar§• tarafa 
çıkmı k'' · · · · ' 

f, 0 Ye gıtmıttır. Köylü tarafından kanalda yapılan araştırmada 
tocu~un .. cesedi bulunamamıtaa da kasketi ıular içinde bulunmuştur. 
rteaı &'Un yapılan ara9tırmada cesed çocuiun •uya düttüğü yerden 40 

metre kadar 'l•ride bulunmuştur. ' 

• 
Gediz nehri . • .. • •. . .. . 

•raeınd nın seylahı munasebetıyle .M&nısa Vf' Menemen koylerı 
••ndall a mİvaaalayı temin için 9ehrim1<derı kamyonlarla gönderilen 
tir. ar ıu arın tamamen çekilmiş olmas, ~ebeb'yie İzmire getirilmiş-

j
Londra, 6 (A.A) - Hür Fransız 

a ansı bildiriyor: Dikilı ,.e Ur! k 
1 

• • • 

b
. Alhınanyanın- Fransaya karşı ııasıl Yağınurlard a aza arında in,aeına baslanm'~ olan g~men evleri, son 
ır attı hareket talcip edeeeii me- fından lelt an .epey zarar görmüttür. Bu evlerin, müteahhidleri tara-

rakla beklenm A ı...d o v • 'd •• •• --- --;--r_a_r -=·n~':.:":.::•:.:ın:a:.:::ba:t~l.:'.:a'..'..n~m'..'..ış~t~ır::, _____________ _ . • '7""' ır. ışı e goru - , 
len sıyası faahyet sebebiy!P bazı J •1 
noktalar üzeru:de durmak i~abeder. ngı tere 
Daha geçen agustos ayında Balkan 
yarım adasında bulunan bazı Alman 
diplomatları şayanı dikkat beyanat
larda bulUJımuşlardı. Bunlardan bi
ri!i şöyle di.yo~du: .• 

_ Hitlerın ıstedıgı şey. !o'raıısa i
le Almanya arasın?~ ırki bir hudud 
çizm~ktir. Bunun ıçın de milbadele 

~·'aetır. . 
Alman diplomatı, bıraz daha ileri 

giderek Alsas ve Lorende bulunan 
Fr 1 d başka Valonların da 

ansız ar an . .. k'' olacağını 
l<'ransaya naklı mum un . . ' 
l<'ra büttin bunları geçın~ıre -

neanın, d oldugunu 
tek geniş arazisi mevcu 
sö"l -ııı..+· B öeyanatına :nanalı 
h " euı,9uı.r. u 1 ' ttal 

ir cUmle de koyan bu di~ oma,, • 
ı·a için şunları söylemiştı: . bir 
<li - İtalyanın, bu hususta h'.ç al 
~ hceti ~oktur ve olamaz. Bır B • 

' 11 memleketindeki diplomat b!ın· 
-Denllll 4 ııdl .. Jüfecl• -

Yeni yıla zafere . 
ınana-

rak girmiştir 

Bunun için de birçok 
sebepiere maliktir 

Londra, 6 (A.A) - Elthanıd b' 
n_~tuk iradeden maliye nazır~ S~~ 
Kıngsley Wud: ıı 

- !ngilterenin 1941 parolaları 
teyakkuz, faaliyet ve durmadan gav' 
ret olmalıdır.• · -

D~miş,Je.ni senenin kat'i bir sene 
olabılecegını, fakat İngiliz halkının 
çok <;~tin imti.hanla.rla karşılaşması 
mümkün olabıJeceiıni ili.ve ederek 

- Doanıı 4 üncü sahifede -

Hür Fransa 
lngiltere ile na~ıl bir 

anlaşma yaptı? 

Dün, müşterek bir teb
liğ neşredildi 

Londra, 6 (A.A) - Harici.>r ne
zareti ile Hür Fransızlar kumandanı 
general Dögoltin umumi kararg-:!hı 
tarafından müşterek bir tebliğ n~ş
redil•niştir. Bu tebliğde 27 ilkt€şrin
de general Abvildc iken Dögol tara
fından neşredilen bir emirı.ııme ile 
bir imparatorluk müdafaa kon•eyi
nn kurulduiu, İngili:ı: hüktlmetinin 
konsey ile bütün me!Jeleleri müzake-

- Devamı 4 ün ~ii oahifede ---

fAskeri Vaziyet 1 

~e:ilizler T obruka 
yaklaşmış bulu

nuyorlar. 
Yunan ordusunun mu
vaffakıyetleri devam

dadır. 
Muhtelif cephelerdeki askeri vazi-

yet şöyledir: • 
28 senedir üzerinde !talyan bayragı 

dalgalanan, meydanlarınd~ Mussolini
nin ve faşizmin heyk~llerı buluna~ 

.., ..... ~+ 

• 
.. ..r\ 

...... • 
.. .. ... • 

• 

• 

• 

Bardiya müstahkem şehri, dünden be:ı Libya cephesinde 
İngilizlerin elinde bulunmakta~ır. B:ı-
tanya imparatorluk kuvvetlerı, denız, 
hava ve kara ordularının kuvvetli iş
birliği ile dört gün evvel Bardiyaya ta
arruza geçmişler ve iki gün içinde 30 
bin askerin müdafaa ettiği bu müstah
kem şehri, 500 ü bile bulmıyan te~e-

Hind askerleri, bir lıalyan tayyareai bombasının 
infilakını tel kik ediyorlar. 

Bardiya nasıl 
alındı? 

fat mukabilinde ele geçinnişlerdır. , , 
ttaıyanıardan 3o bini mütecaviz .~r, Donanma, şıddetlı suret-
bir ordu kumandanı general ve dort •• • ld 
generalle bir çok subay esir alınmış- te muessır o u. 
tır. Bu arada bir çok tank, her türlü 
techizat, top, malzeme ve mühim mik
tarda iaşe stokları da !ngilizlerin eline 
geçmiştir. 

Bardiyayı muhasara eden İngiliz 
kuvvetleri kumandanı, !talyan kuman • 
danına iki defa müracaat ederek tes-

ltalgan bataryalarını 
susturdu 

lim olmasını talep etmiş ve milracaat,. Bir gemi ıı·mana glrı·p 
!arına cevap alamamıştır. İngiliz yıl-

~;ı:;ır. taarruzu bundan sonra başla- ıtaı n emisinl batırdı. r talyan kumandanının mukavemette ua D 
ısrar gösterişinin sebebi, Graçyanin;n Kahire, 6 (A.A) - lngiliz harp 
gerideki müdafaaya hazırlanmasına gemilerinin Bardiyayı bombardıman_ 
vakit temin eylemeğıe atfoluna~il!r. !arı hakkında, Röyter muhabiri, şu 
İtalyanlar, Bardiyada pek muhım tafsilatı vermiştir: 
zayiata da maruz kalmışlardır. lngi- İngiliz deniz kuvvetlerinin hücu -
!izler, Çin suları için yaptıkları 15 Ek j mu, sabah erkenden, saat 6,30 sula
toplarla müheccez gambotlarını Afri- rında şiddetle başlamıştır. Su kesimi, 

- Devamı 4 üncü aahifede - -Devamı 2 nci Sahifed-

Bardiyanın 
zaptında •• 

5 General, 30 binden 
fazla asker esir alındı 

Ele geçirilen mühimmat 
da çok fazladır 

Hür Fransızlar da taar. 
ruza iştirak ettilır 

Kahire, 6 (A.A) - Ortaşark u
mumi karargahının dün akşam neş
redilen fevkaliide tebliği: 

«Libyada mühim Bardiya üssü Bri
tanyalılar tarafından tamamiyle iş
gal edilmiştir. !talyan garnizonu 
bu.gün tamamiyle teslim olmuştur. 
Düşmanın bütün teçhizatı ve harp 

- Devamı 4 üncü 8ahİfede -

ltalyanlar 

Mağlubiyeti iti
raf ediyorlar 

Seylaptan göçmen ev
leri de zarar gördü. 

Fakat bundan kendile
rine kahramanlık his-

Zavallı bir çocuk boğuldu. 
Sandallar Izmire döndü. 

sesi çıkarıyorlar Dikili kuasmda Fatran çiftliği sahil'nde gümrük muhafaza er~eri, 
yelkeni direiine dolanmıt bir tonluk kırmızı .renk!~ bir b~ıkçı aa:n. d 1 

Roma, 6 (A.A.) - Telegrafa gaze- görmüşlerdir. Yapılan tahkikatta sandalın kıme ard oldul'u ve ıçd" e 
tesi başmuharriri, italyan ordu hatibi bulunanların n" olduiu kat'i aureıte anla9ılamamı9tır. FakatSayb' 0:-
Ansaldo, !talyanlara hitaben şunları düncü &'ÜDÜ Bademli köyünde oturan Mehmed Kalk~ ve • ~1k .. • 
söylemiştir; mircioğluna ait bir aandalla bu iki ki ıin'n ve ~raberlderınDd'ekila!dnı ~~--
•- Bardiya düşman tarafından i•- . 1 M'' · B lk -ı d oldugu hal e ı 1 en • den Hüseyın oa u unun a anog u a B gal ed'l d h' 1 Be g ı· • 'ki · b' üddet aonra a • ı se a ı, genera r anza ı ve demı· iakelesine &'İtmek üzere ~areket eıtı e.~·~. ı~ m . f kat bir da-

askerleri tarafından 20 gün devam e- demli • Çayaizı mevkünde aahılden açıkta goruldukl8erıd, ar civar 
den müdafaa bir iftihar sebebidir. Bar- ha kendilerinden haber alınamadığı öğrenilmittir. •.he~ 1 

1
"... k 

diya denizden müdafaası olan bir ka- · b k ıkmaları ı tıma ıne ar-
le değildir. Yalnız kara müdafaası iakelelerle Çayağzı ve sahıl !oyunca ara~a ç S dallarının fırtınadan 

t• arattırma yapılmııaa da bu un~mamıı ar ırh. ~n dilmektedir. Araı-
mevcuddur. Burası, yalnız italyan as- devrildiği ve deni%e düterek boguldukları ta mın e 
kerlerinin kahramanhg-iyle dayanmış- d dil kt d' 

.;:;;tı~rm~a~la~r;ın~a~:e~v~am~~e::;:m:e::e~ı:r:.:;---=--:======:::=: 

• ;;~;::;;· .. •• - , Arnavudluk cephesinde 1 
• • • 

Çok Şükür Yeni Yunan m~vaffa-
kıyetlerı 

Çok tükür yarabbi; &'Ök yüzünü 

açtın, havayı uıttın, rünetin yüzü- •• •• k b" h 
nü bi2e göaterdin .•. N~.k~.dar aüre- Buyu ır mu a
cek bilmeyiz, fakat komur, odun 
diye koşturanlar azaldı: Bu~ran rebe 
sancıoı biraz aoluk verdı. Belkı bu 

bekleniyor. 
' arada b'r çare bulurlar. Kömürcü-

ler muhtekir olmaktan, halk fazla 
para vermekten ve kıvranmaktan 

Yunanlılar esirler ve 
tepeler ele geçirdiler. 

kurtulur. Selanik, 6 (A.A.) _ Buraya gel~n 
Büyüksün Allabım, hamdolsun ~on haberlere göre,. Arnavudluk bo~

gesinin şimal bölgesınde karların erı
mesi Yunanlılara muzafferane ileri 

aanal.. 

Hepimiz, kömür gelm't ve ucuz- hareketlerine devam fırsatını ven:ıiş 
lamıt l'ibi oevinç içindeyi2. Evet, ve diğer t~ra~~n Y,una~ to~çusu duş
belki bu arada bir eaaalı çare dü- man m~vz~erını mueessır bır surette 
ünü!'' ı ıı hı zayıflatmaga muvaffak olmuştur. 

f ur.. ntaa a ·· Atina, 6 (A.A.) - 71 numaralı Yu-

-~ . ** - Devamı 4 Unç\i Mhifede -

• 

Son günlerde Adriyatikte büyük 
muvaffakl}'etler kazanan Yuııan 

tabtelbahirinin ı\ivarili 
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hadise
hülasası 

Kömür, Petrol Zirai istihsa a· 
lanılan bi ~ a 

a kul- 1 Ra~lyo gazetesindeTl -1 ~ 
Bulgar Başvekili Al- _f!ısa !iaberled 

BiR KAYIK KOMÜR GELDi. 
YENiLERi BEKLENiYOR. 

.......... .....,_. ____________ .... _. __ ı a manyaya nn gitti? 1 1 
* Nisan ayı içinde yapılacak Tiir· 

kiye serbest güreş müsabakalarını 
Adanada yapılacıı ğı söylenmektedir Rusya Dün Fethiyedcn deniz tarikiyle 90 

ton odun kömürü gelmiştir. Bu kömür- 8 ı • f • tJ • h k 
ler, derhal piyasaya çıkarılmış, kilosu un arın vergı mua ıye erı a -

Ruzveltin planı ve Alman 
Fransız münasebahnın 

gerginliği 

RADYO GAZETESİNDEN: 

7,5--8 kuruştan satılmağa başlanmış-

tır. Bı.~~u~1erde hi:. ~~ç k'.lyı~ ~olusu kında yeni bir tefsı·r Balk.an sefir/erini Mıos-
cıaha komur gel·ecegı ogr.enılmıştır. Su-

Günün Pn ehemmiyetli hadisesi, 1 ~~r her tarafta çekildiğinden civar na- Binn vergbi kanununun 3 üncü yıp bu binaların tarzı istimal ve veç- kovaya çağırdı 

R~manga ile muhabere 
niçin kesildi? 

Ru veltin A rn erik an kongresinde ve- ' h~~·e .. v~. kazalar~an da şehrimize odun maddesinin G ıncı fıkrasında ziraatın hi tahsisi.eridir. Kanunun 3 üncü mad
rcccği ınutuktur. :vraıum olduğu vec- kom~n~. gclmesı beklenm~ktedir. zirai hıtihsalatta kullandıkları binala- desinin 6 ıncı fıkrasının başındaki 
hil e. kongre, içtima devresine cuma Komur .!mtışları, beledıye ve poliı::ce ra vel'ilmiş olan muafiyetin esas me·- «Züra>. k~limesinin mutlak fılar~k. ye 
günü başlamıı:tıı. Ruzvelt eğer ikin- k~~trol altında bulu~durulmaktadır. . . . . .. ş me11edılmış olmasına nazar:.n zıraı ıs
cite~rindeki ntihabatda kaybet"ey- Dıger taraft~.n .öğrez:dığimiz.2 göre i:ı- gulı)~iı __zır~~lt. olan ş~hıslara munha- tihrnl ile uğraşanların kafı'esi _ müs
di. şimdi iktidar mevkiini cumhuri- tanbulch.t.n mu~ım mıktarda petrol da ı:ıır o!du.gu ıçtıhad edılerek esas _meş- terr.irren zfraat işleriyle meşgul ve e
yet partis: namzedi Vilki işgal ede- gelmek uze.:e~~r. galesı zıraat olr:ııyan ş~hı.slara aıt. ~i- sas meslek ve meşguliyetkri ziraat ol
cekti. nu iktidar değişmesi, bittabi Gerek komur, gerekse p.etrol sıkın- nalar, bu muafıyetten ıstıfade ~ttırıl- suıı, olmasın- bu tabirlerin medlıilüne Itadyo gazetesine göre, Bulgar baş-
) n:dır:ı me~ele..sini hayliden hayliye tısı devam etmektedir. ~~mekte .. ve \'e~giy~ ta_bi ~utulma~ta dahildir. Fıkrada bu ıtlakı tahdirl e- vel,ili Filofun Viyanaya yaptığı seya-
clegiştırecekti. Çünkü Vilki vazife_ ıdıler . D:ı_n m.alıye \'-ekaletınden vıla- elen bir kayıcl bulunmamasına ve ka- ha1 in tefsirleri devam etmektedir. Bir 
ye yeni başladığı için pek allıkadar 

0
_ BU NASIL ANADIR? yete teblıg edılen büyük millet m~cli- mın nmının ziraati teşvik ve himave habere nazaran Filof Viyanadan ayrıl-

lamıyacak. uzun zaman m
2
vcud me- · s! tefair ~a~arına göre muafiyettep is- mnksacliyJ.e bu muafiydi bahşetÜği mış, Almanyaya gitmiştir. Mevsuk ol-

s;ıeleri öğrenmekle meşgul olacaktı. Ödemişte Kiraz nahiyesinde oturan tıfade ettırılme.mek~ o_lan bu ~abıl ~i- pek aşikar bir şekildf' anlaşılmasma mıyan bir h~b~~r! ~ull?!ar başvekilinin 
1 ardım meselesi muallB.kta kalacak Ali kızı :30 yaşında ümmü Gülsüm; Ö- nahtı~ ~a, v.e7gıden ıstısna edılecektır. \'e nihayet mlikeUefiyette adalet ve Sı.ılzburga gıttıgım, Rıbentropun ora
VP. b.undan mihverciler ü'tifadc ede- elemiş cezaevi önüne 2,5 yaşında Ah- ~e.clısın ~fsır kararında hulı'.bıaten de- mlism·at !'!saslarmın d:ıima ve her şııy- ela buluııdu~~~u ve bu vcs~le ile _B1;1l
cektı. med ismindeki oğlunu terkettiğinden rnlıyor .~ı: . . . -~ . clc·n üstün olarak göz önünde tutulrıa- g~t· ~aşvekılı ıle konuııacagını bıldır-

Ru:Zveltıı. tPkrar intihabı Amerika- tutulmuş ve adliyeye verilmiştir. :Mua.! ıyetı ~esıst~ takıp .edıl.en he- sı icap edeceğine gör•.ı tefsire mahal mıştır. . . 
11111 $tyasetınde bir istikrar temin et- x- def, mukellefın sıfat ve vazıyetı olma- gi}rülmemiştir. Bu h~berı Kolombıya radyosu ver-
miştir. Ruzvelt. seçimden 2 av sonr<' İ 1 ıı=::oo miştir. Ingiltere ve Amerika kaynak-
İngiltereye yardım programın; cizr.ıic: HAYVAN ISLAH ŞLER Yu 4 Ü. tu·· nu·· )arı ise, Almanyanm Bulgaristan üze-
vc bugün kongreye müsbet tekİifler: a 1.') S O rinde tazyik yapmak istiyeceğini, fa-
ıe gelmiştir. Bu programın mahiyeti Har•anat ıslah komisyonu, bugün .n bt_muvaffak olamıyacağını bildirmek-
ancak Ruzv~ltin nutkundan sonr:ı toplanacak, sığır neslinin ıslahı ıçın udırler. 
anlaşılacaktır. Bu.na rağmen Ruzvel- vilayet veterin2r müdürlüğünce hazır- B k• k Jt d 8 •ı RUSYA - BAL.KANLAR: 
tin şimdiye kadar verdiği nutuklar- lanan raporu müzakere edilecektir. ll Sene 1 re 0 e e mi yon Son hab2rlere göre, Rusya, Balkan-
dan bu progı amın ihtiva ett!ği ild k !ardaki sefirlerini istişare için Mosko-
e~as şoyle te~bit edilebilir: ZABITADA okkalı noksan var v:ıya ~.ağırmıştır. Amerika~ radyol~-

1 - Ruzvclt, Amerikan saırn''iinin ı-a·-=-·=·•·s·a-~ • rına gore, bu davet, Bulgarıstan vazı-
verimini artırmak için tedbir al~ıırrıa Y~nı_ın .tütün rekoltesi hakkında yıl mahsulli, idrak bakımından muhte- yetiyle alakadardır. Maamafih vaz)-

. · k Sahte nüfus taşıyormuş: h t c t d b' J t h l kta kt B' k s nı ıst yece tir. Am~rika sulhte kal- Ödemişte Cumhuriyet mahallesin- şe. r~mız ı are o a~ına ır r.ap~r ~e. - lif vaziyetl~n- r.rzetmektiedir. Make . y:: , vazı oma~ n uza ır. ır ac 
makla berab r eııdü<:tri faali' etınin mıştır. Raporda ezcumle denılıJ. or x:ı: 1 T 1 Ad la ·d t · J'Ull beklemek lazımdır . 
h 

1 de oturan Yenice Vardar muhacirle- z · .. t h t hd'd d'l · 1 l onya, esa ya ve a ı a ye ısım ROMANYADA 
arp şartlarına uygun bir sekil aıma- erı~ .ı sa asının a ı e ı m1ş o - .. .. ~ " 

.:'il kaıarınclndır. Bu mcvan~h 
2

,
1 

saat l'indeıı .Muharrem oğlu Üzeyir De- ması ve yaz aylarında havanın iyi geç- ı utunler daha nrken kaldırıldıgı halde NELER VAR'? 
çalışıl.mas da meYztrnbahstir. Y~ıpı- mirba.', başkasına aid nüfus hüviyet meme.si .~~layısiyle ~u~ani!'<bwın 1~40 Garbi Trakya ile or:a ve garlıi Make- Romanya ile muhabere ke~ilmi.ştir. 
l:ın bır anket ll'eticesinde :rnlaşıl<lığı- ciizdaııı taşıdığından tutulmuş, ad- senesı tutun rekoltesının kısmen mute. donyada rekolte, seferberlik ııetioesin- Bazı memleketler Romanya ıle tema-
na göre. işçiler bu.na taraftarllıl'lar. li.ve;-.'e verilmiştir. cssir olduğu söylenmektedir. Ytı!"lun de bir müddei geçikmiştir. sa gelmek istemişler, fakat bunu temin 

2 - tngiltereye \'ardım mcsele-Ji.. Bir kaza: tütün istihsalatı 1939 yılında 44 rnil- Yuhanistan harbinin de tütün satış- edememişlerdir. Bunun neden ileri gel-
Re's Rlızvelt . .Amerikan harp vasıta- Alsancakta 1494 ncü sokakta 'Meh yoıı okka olduğu halde bu sene 36 mil- !arına te!'<ird<~n hali kalmıyacağı şüp- eliği anlaşılamamıştır. 
larınuı ariyet olarak !ııgilterc.ve \'C- med oğlu 13 yaşında Kemal. elinde- yon okka tahmin edilmektedir. Yeni hesiz sa.rılmaktadır. 
rilmesine taraftardır. Teklif de bu_ ki sopa ile oynarken attığı ::.opa ile 
nn dnvanacaktır. Mümin kızı 13 vasmda Sabihanın Al 1 FRANSA _ ALMANYA sol kac;ından yar~la

0

nmasına sebebi - man ar 
yet v ı·mi~tir. 

Ü zünı ihraç li~ lesi 
tasdik edildi 

"I ht l'f k kl Kama taşıyormuş: BiZDEN MUHJEL"lf MAD ı •· u e ı ·a~nn arrlan gelen ha- 11.r • ık b ·k" d Ah d • 1 herler gbrt>. Almanya _ Frama mü- _ me7'..,ar ı aşı me\ yn ~ mc . ngilterere ,vapılacak 15000 tonluk 
na:sebatı gittikç~ gerginleşmektedir. 1 oglu. Eıtem Kaplanın uzerınde bır DELER iSTiYORLAR üzüm <\atışı için hazırlanan t~vzi Ji.s-
\lmanyanın v· · h .. 

1 
• t• . k 1 k:ım.t bulunmuş, zabıtaca ahnm1ş - tesi hakkında ticaret vekaJetim iz:!hat 

~ < : ı~ı Uı<Umc ~nın mu ·a- tır. B r d k' T k d d k A k d 1 . venıetınclen :;abıı·::;ızl:rnmaga buslarl•- B d 
1 

. er ın e ı ür ticaret o asm an, \'erme· üzo.;re n araya gi en r.nıır 

Bardiya nasıl alındı? 

* İstanbul 01 tıt mekte{! ve lisete· 
rind·e birinci kan:ıat notları talebe 
lehinedir .. Talebrnin çalışması, geçeı 
yıllara nısbetle yüksektir. Çaliş:rrt1 
ve ahJal\: bakım:n dan üstünlüğü go· 
ren talebe, Maadf Vekaletince trı~· 
dir tıdilecek ve nıünasip hediyeler 
alacaktır. 

* İngilizler m ~mleketimizden 51 
bin balya tiftik alacaklardır. Fi:ıt 
meselfsi konuşulınaktadır. Maarrı~ 
fih İngilizler, ablukalarına dıı!ı 
meml€ketlere mal sevketmiş ve hll 
len onlarla iş yaııan tacirlerin mal 
l~rını . almıyacaklardır. Bunltnn 
sımlerıni havi bfr kara liste veril 
miştir. 

*Büyük bir h:ımule ile Mers 
hattına gitmek üzere hareket ede 
bin elli tonluk Ati la şile b1 

Bozca:• da açıkların da karaya otur 
muştur. ~ilebin baş tarafı mühiıf 
ha -:ara ıığramıştır. 

* Dahiliye Vı·kaleti, belediye '' 
teşe kkiillerindtık i memurların vaıı· 
fe ve mesuliye1lleri hakkında veı' 
bir nizamname hazırlamaktadır~ r:· 
znmnamede İstanbul ve Ankara iÇİ~ 
hu~usı hü kümleı de bulunacaktır. . * Ha;;;ra yolu ile yapılan nakfü: 
üzerine her üç ~imendifer idaresine 
yapılan tenzilat üz-erine, nakli)':ı 
~irke1leri ve Ba: radan deniz yolu il. 
ıhracat yapan kumpanvalara tenı · 
ıat knrarı vermişlerdir: Bu ~nref 
ihraca~ımız üç ınisline çıkabilecektir 

* hl.an bul da da bir testithane in~· 
·edilecektir. Bu fabrika hayvan ]esle 
rinden makine yağı, kesilen hw;•ll 
kaııl:ı,rından kimyevi gübre yapıi:rnıı~ 
için l <J tanbul lıelediytısi tarafındıı 
yaptırılmaktadı r. Makineleri hazıt' 
clır. * t~tanbuldla et satış fiatleri iCİ 
son bulunan formüle, ka~!\plar il 
raz E>tmişlerdir. Formül, borsadı:ı~ 
canlı hayvan fiatlerinin iki mi~Jir 
satış e asını ihtiva ediyordu. * t~tanbul Kadıkövünde ze,·tif. 
vağınd a ihtikf~r ya pa1; üç ki~; ·ad· 
liyey0 Yerilmi~tir. 

FRANSA ·SUR iYE g·rı anhşılm akta dır ttal ı .. j aşm an yara anmış: Izmir ticaret odasına gelen bir ırapo- kuru meyva ihracatçıları birı: ği idare 
' • ' · yan ara gore G '·ı · ld · d F ·k "I d"l T · k Vi~ide b"l·ı· Alm t ft 

1
.• . azı eı cac esrn e aı ve ~"1. J u - ra gör.c son haftalar zarfında ür iye. hey'eti reisi B. Salah€ddiıı l~ame.-in 

, ı an ara arı, c ıg-erı 'd b ı d" 'd 407 ı Alman aleyhclar,ı olmak üzere · ik' mecıt ·b .. c .. e. 1 ıyKeye aı . 'k sa.rı_lı yo~- cl.rn mı.ıl almak maksadiyle bir ço ( fir- reisliğindeki he.v'et, clönmüşt'ir. Liste 

-Ba~ tarafı 1 nci aahif ede -
hafif gemiler, Bardiya limanına 
yakla~mış ve mevki almışlard1r. Bun
ların arasında 380 lik bir topu bulu
nan bir monitör de bulunuvordu. 
Harp gemileri, sahilden altı ~il me
saf·ede durmuştu . Yapılan bombar -
dımanda mareşal Grazyaninin kalesi 
üzerine en aşağı 300 ton merm~ atıl-
mıştır. Atışa amiral gemisinin 3 Sam 6 (A.A.) - Röyter: 
salvoluk mermisiyle başlanmıştır. Suri,ve koın1seri gıencn1 Deny S· 

ce-revan v·ırd• .. Geııe .,,.
1

· 
1 

• cu o o usu ı e eınar ıstı ametıne gı- malar Berlin ticaret odamıza müra- tasdik cclilmistir. 
• · • ' .ı. ' · ... J 1 ı nı. v.n ,ıga d k · t b ·· t k .. k b l l b f · ' göı" lı 'rinciler işbirliğini istilzanı el- _er en ° o us, e. yu ara asına ar- caat arca ulunmuşlardır. Bu ırma- ---o---

t"klrri hald d · ~ 
1 

. ı kadan çarptırmış, ve arabada bulu- !ar zeytinyağı, keten yağı, her nevi zi- LiMAN l'HRAC"'TlıllZ 
' ıger erı .rnna yanuş- nan Yuda oğlu Baroh ile İbrahiınin raat mahsulleri •. dokuma ham madde- M n 

mamaktadırl.ır. Fakat zaman geçtik l b ı d l ce A1maııl rın bu 
1 

d ' k e v.e aş.arı~ an ~-ara anmasına se- leri, barsak, kıl, tıbbi ııebatlar. vün, Şehrin.iz ticaret odası istatistik Jıü-
dı t 

an aşma an ma - bebın~t vermışlerdır pamuk. ham deri istemektedirler. Du rosu tardından hazırlanan bir is1 ati~-
sa arının ngilterevi nıağlı1p etınel< H . ık · "cin Fransanın Aln~an zaferine vaı:- B ırnz 1 d: 

11
.

1 
Ö firmaların adresleri, şehrimiz oda::>ı- tiğe görı· birincikanun aymda linıanı-

dım etme~· olduğu gör"! kt · r ornova a u ehmed zcan. Mus- na bildirilmiştir. mızclan dış memlıelwtlere 1,919,9~0 !i-
n 

1 
' . . ·-. u me . ec ır tafa Akmaner ve Ramazan Okan ra krvmı•tinde 988,95 ton muhtelif 

şiu:ii~::~t~ab:;~;~rl~~ın~~~~~~~:·· i~~!ı K~rtu~uş gok~ğ~nda 4 sayılı evde IIa~ mahs.ul ve 2532 lira kıymetinde 439 
Alman\'a Vhyi Al~rnn al· ·h 1 ı ı· mıd _ogl~ Saımm arsasında bulunan MAHKU-MIYET haş hayvan ihraç edilmiştir. 
ile ith~m' etmektedir e) car ı gı demırlerı çalmış, seyyar hurdacı Ra-

. mazana .;:atarken tutulmuşlardır. Kemeraltı caddesinde ziraat banka- TU .. TU .. N PIYASASI ---* Sarhoşluk: sı memurlarından Enver oğlu B. l{fıın. 

GELENLER. GiDENLER 
İzmir ziraat odası namına Ankara. 

da pamuk ıslah kongr2sine işt irak & 

elen İzmir mebusu B. l\lehmed Aldemir 
A~.ka~.achuı Nafıa Vekal~ti su işleri 
4 uncu şube müdürü B. )Iemduh Kur
c~oğiu Aydından şehrimize gelmiş, Blt
lıs mebusu B. Süreyy;ı !stanbula gi~ 
miştir. 

Kurbanlrk koyun satış 

İkiçeşmelikte 4 ncü sokakta Os - ran Özakman sarhoş olarak Ege hita· Tütün piyasası arın 11 üncü gi.;nü 
man Senaytaç sarhoşluk saikasiyle hanesinde gürültü yapmış ve karak~ açılacağından dün piya.•;a ile u!akaılar 
Ahmed oğlu :Mustafa ve İbrahim kı- la götiirülünoe Kemeraltı polis ko~ı- bazı zt vat, mıntaka ticaret müdürlü
zı Suada Sen Turan evine taarruz et- ser muavinine ağır sözler sarfetrnış. ğünde bir toplantı yapmışlardır. 'l'op-
miştir. mahkemeye verilmiş ve iki ay hap~e. lantıya inhisarlar başmüdürü B. İb-

Bu nasıl i,tir? 50 lira para cezasına mahkum cdilrnış. t·ahim <le iştirak etmiştir. 
Musa oğlu O.sınan ve Ahmed kızı tir. 

Halime; bir kadına tarruz suçundan ------- _ x 
İk!.çeşnıelik polis merkezine götürüL 1 1 FUAR~MADAL YALARI 
muş ve orada tahkikat yapılırken R Ô {(j) V Q - - s • ---:-: 

Osman, polis memurlarından B Nu- ~ ~ ~nun~ ~enternasyo~al j uarına ı~ı 
ri'l·e taarruz etmı·ş Hal " d · 

1
. şekıhle ıştırak edtın fırmalara verı-

J , ıme e po ı- lec k d' l ı }J ı d' k 
.sin sağ bacağını ısırarak yarala O O . e ıp oma ar, e e ıyece ço <'a-
tır. Her iki~i de me hud .. .. 

1 
mış- BUG NK PR<?GRAM . zıp \ e güzel tarzda bastırılmış ve 

nununa göre mah~eme ~:rs~~k~~ha- 8,oo .. p:ogram! 8,03 aJans haberlerı, bunların firmalar adına tanzımine 
i 

1 
d' :Y - 8,18 muzık: Fafıf program (pi.), 8,451 başlanmıştır. 

Kurbanlık hayvanların şehirde sa- mKş er ır. 
1 

k 9,00 ev kadını - y.emek list.esi 12,30 -·---=o=---umarcı ı : 12 33 .. "k T .. ' ' J'k tışına belediyece müsaade edil mi" K • k . program, , muzı ·: url\:çe p a · 

mahalleri 

Doğum ~ ... ·ı itti k · "'' arşıJ a ada l 725 ncı sokakta 19 !ar 12 50 aJ· ans haberlerı· 13 •ı:- rrıLi · 
J'\.l rµar cıvannda hal "'antral ar_ numarada l Ar ·1 c ·ı Ak ' · ' '\ •) sası, kurban !ık pazar haline getiril- . . . 1 ce ep 1 og u emı . a- zik: Tlirkçc plil.klar programının d.! · 
tniştir. Burad:ı satışlar, belediyece ıeı, Alı nce, yusuf Coşar •. sımsar rnmı, n.20/ 14,00 müzik: Karu;ıık 
k l 

1 
Recep Altınçekıç, Ahmed Gırgin ve program (.pi.), 18,00 progr~m. ıı::,O~I 

ontrô cet edilmektedir. Başka yer O~han Yurter kumar oynarken Ce- _:\Ju".,.ı·k .· Cazbaııd (pl.), 18,30 koıltt"'n1~ı 
de kurbrınlık hayvan satışı yasak e- 1 R -~ 

1

' • " clilmiştir. mı ".e ecep arasında kavg~ çık:mış, (çiflç:n:!l saati), 18,45 müzik: Çifl<:i-
Karşıyakada da örnek köyünde ~~~ıl bıçak .çe~erek Rec·ebın elınde nin s<c.ati, 19,00 müzik: Ravel - pıanc : 

f:abş yapılmaktadır. ~an on Jıra;}l zorla almıştır. Suç- için Sol-El Konçertosu ve Boler!> (pl.). r lulaı, tamamen yakalanmışlardır. Hı,!JO ,ıjans haberleri, 19,45 rnüzil<: 

Belediye daimi encümeni :ızasın
~an Muzaffer Özgenin bir kız çocu
gu ı1ünyaya gelmiştir. Nevzatla u -
zun ömürler diler, ebeveynini tebrik 
eyleriz. 

----o-v---
Bornovada " Fasıl h<'yeti, 20,15 radyo gazetı;ı:,i. 

20,45 müzik : Koro - klasik program, Deve güreşi var 
21,30 konuşma : Hu!D.ık ilmini .., ....... mı&ı Deniz Gazinosunda kurumu adına avukat Fehmi kural) Ünümüzdr.ki pazar günü, Borno -

P 
21,45 ınUzik: Radyo salon orkestrası va<la bayraın uçul'ması ve ncrgiz 

erşembe akşamı, çok eğlenceli supe dansan (Violonist Nt~cip Aşkın idar<::!sinde) , bayramı sapılacak, bu müna• ebet
1
e 

fl k C n 22,:>0 ajı.rns haberleri, 22,45 müzik: saat 13 de bir de deve güreşi ola -
er a şam az-razar öğle yemeklerinde konser Radyo salon orkestrası programının caktır. Güreş için, Salihli, Ayvalık, 

Sonra diğer gemiler, birer birer li _ ma gelince, memleketin emnivetiP 
ma.n öpünden geçerek ateş açmışlar- münha.-nran Fransanın temin ~dece' 
dır. İtaiyan müdafaa bataryaları, mu- ğini ve. en fazla düşündüğünü~ yi)' 
kabele etmiş, bunlara, İngiliz muha- cek temin etmek oldngunu sö)'l 
ripleri. yakından ateş açarak cevap ıniştir. 
vermişlerdir. Bunun üzerine büyük ...... ..,,,~--..-----.... --1 
gemilerin hücumları tekrar başla - 191.t=i\\ n:::-~ ~ 
mıştır. Tonlarca kaya parçaları , L.=::> Q U ~ (gl 
kalelerden koparak denize dökül- ,,,,,,,; 
müştür. Bu inhidam, semayı toz bu
lutu altında bırakmıştır. Bundan 
sonra sahil bataryaları, tekrar ateş 
açmış, harp gemileri yakinine obüs -
ler düşmüştür. Gemilerimiz tekrar 
ateş açınca sahil bataryaları susmuş
tur. Bu esnada Avusturalya topçusu
nun hir.1ayesinde bulunan İngiliz mo
törlü kuvvetlerinin Bardiya müda -
faa hattında bir gedik açtıkları gö -
riilmüştür. Donanma, bundan sonra 
~eyirci kalmış, akşama kadar İtal -
yan tay1yarelerinin taarruzuna mu
kabele etmişlerdir. 

Bir İngiliz torpido muhribi, gece 
Bardiya li!11anına girmiş, bir !talyan 
harp gemısini batırmış ve birini de 
beraberine alarak getirmiştir. 

Bergson öldü 
Vişi, 6 (A.A) - Tanınmış filozof 

Bergson bugün ölmüştür. 82 yaşında 
idi. 

OZOMı 
K. s. K. S 

Çuval 

345 M. j. Taranto 15 
342 Üzüm tarım 19 50 
247 Albayrak 21 50 
158 S. Gomel 19 50 
144 Akseki Ban. 29 

91 A. R. üzümcü 12 
74 D. Arditi 23 
58 Y. E. Bencuva 14 
44 S. Süleyma. · ~4 
32 Sevki M. 19 
27 H. Alyoii 18 50 
25 N. üzümcü 13 50 
11 K. Taner 19 

7 H. Alanyalı 26 50 
6 j. Kohen 28 

1611 
194671 

31 
27 ' 
26 ;ı 

28 
27 b 
14 b 
29 
15 
27 
17 (, 
18 l 

14 ~ 
19 
26 : 
28 

,-----------------~ ' 196282 

[q)enceli bir 
kış balosu 

İzmir yardımseverler cem·yeti -
nin bu ayın 1 O ncu cuma günü ak
şamı için İzmirpalas salonlarında 
tertip ettiği büyük balo için geniş 
mikyasta hazırlık yapılmıttır. 

No. 

7 
8 
9 

10 
11 

INClR: 

16 
18 50 
22 
27 
Yok 

K.S. K. ~ 
91 A. M. Ata. 10 13 
25 B. S. Alazraki 11 11 fi 

116 
113480 

Yekun 
Evvelki yekun 

Deniz gazino ve res'"oranı devamı, 23,00 müzik: Dans müziği Menemen ve diğer kazalarrlırn ti.ilü--::-:====:::------...:::.. _______ l.~==--- (pl.), ~3,25/23,30 yarınki progt·nm ve l.2!:_g.etirilecektir. 1 
- · - kapanı~. r -'\' 

, - ..... M**MP 

Balo, eğlenceli, sürptı:zli olacak

tır. Mükemmel bir müzik de temin 
edilmittir. 

Balonun sabaha kadar devamı 

düşünülerek Kar§ıyaka için gece 
saat 3 de Pasaporttan bir vapur 
tahrik edilecekt:r. 

K . ! 
113596 U. yekun 

ZAHiRE: 
K.S. 

25 toıı susam 23 ~ 
25 B. pamuk 76 

k . d 5 b 70 ton P. çe ·ır ·ek 
--~-=rJ--..-ilımİlllllİIİllİ~--.-... ...... _~I~ 

FiL!MLERİN CİNS VE KIYMETİ.. 
BELLi EDER OYNANACAK S!NEMANIN 

TÜRI<ÇE 1 B A y R A M on İSMİNİ. . 
HAFTA S 1 Ancak Fuar gazino· 

sunda eğlenebilirsiniz. 
• .. t .se ıır .ış .. e- Ü . 1 - • ~ Orkn f b k yecanlı bir mevzu .. Çıldırtan bir ç eJ ıc~gm aşkı ııgrunda hayatınz feda .... s ra. agrama a-

kıskançlık 3 SAATLİK eden lnı· kadın .. Ağlatırca.mıa ht".'!$i ve dar lzmı·r Jedı·r. 

TAYYARE SiNEMASINDA Dikkat! TELEFON: 36-46 

Beyaz Esi.re Şimmiieae.<ı8ıir Kbir aaşkndruamn? u Uı 
2 

Y ılb~şı gecesini lzmirlilen, aza-
mi b~r neşe, azami bir zevk içinde 

Siııcwı kııdı~~~7ı~!\~~~ill.: lıorilaı.cıı o . . (LA LOI n.u NORD) geçirten fuar gazinosu, o gece için 3 AHBAP s. ki. Arşak Palabıyık" 

T
" k S" .. r NIYANLAR: Mıchele Morgan- Pi- lstanl:uldan getirdiği çok yükaek ÇAU.ŞLAR ır ll,P H ur çe ozıu MUAZZAM FiLM ene Richard Vilm _ Charles Vanel. ev.,.fıaki orkeotranm, bay,.ma ka. _, yan ayganuş 

FRANSIZCA SÖZLÜ dar İzmird~ kalmasını ten~in etmı'ş· VE 
MATİNELER: 
B 

ŞlMAL KANUNU BEYAZ ESİRE 1 th-. 
ayram günleri.. 

1
' ll B Diğer günler.. 11 - 2 - 5 - 8,15 12,:30 - 3,30 - 6,30 - 10 Sı::ak ve ferahlı bir salon. Kibar TA' YU" REKLı· ADAM va ace errg. 

2 - 5 - 8 3,30 - 6,30 - 9,30 

1 

b;r muh:t .. Zengin ve temiz bir aer- Y D l 
•

1 ...... İlllllllm ~~~~Y~al!n~ız~8,~1~5~tie~oin~so~rt~Yjaikı~n~Ş~a~r~kih~air~plhlai-beiirlİelriiıi'laİive:t:en~g~ö:st:e~ri~lece::ık~t~ir~ ........... .J[lt~~~~~~~~~~~~~lJl... ...... :. ................. ~:::o::e:::r:e:s~D~e:l~r:z~s:..ııİııılliııııiıiıilll!!~~ vis.. Mükemmel bir muzik ... - ..-



7 İKİNCİ KANUN 941 SALI (ANADOLU) 
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~ızmir Levaz 1 Anzirliği ilanları~ n 
-Baştarafı 1 nci Sahif.,de-

dül yapılması, Siir<.l mebusu Şefik Öz
demil'in teşrii masuniyetinin kaldırıl
masının devre sonuna bırakılmaRı, 

milli parayı koruma kanununun 3 nl 
daha uzatılması, silah altında bulun~n 
935 ve daha evvelki doğumlularm 
hızmet müddetlerinin bir yıl uzatılma
sı hakkındaki kanun Jayihalarını da 
kabul etmiştir. 

Müzakereler sonunda Hasan Saka 
'.l'~ab~un ~e Hilmi Oran Adananın; bir 
ıkıncıteşrın 940 dan şimdiye kadar 
hil~Clmett.en gelen liiyihaların müsta
celıyetlerıne göre müzakere edil' 
karıldığını bildiren ve 10 mart 9df çı
zartesl gOnüne kadar ta til • pa
hakk.ınclaki teklifleri kabul J ;.j11':11ası 
meclıs kış tatili yapmıştır e ı mış ve 

A~k.ara, 6 (A.A.) _ 13.. .. . 
Meclısınin bug" k" t 1 uyuk Mıllet 
!is içtimaının 1un u op ~n~rnında mec
ait takririn k ob m]"art gunune talikine 

k . a u unü müteakıp B 
ve ıl Doktor Refik Sa d k.'. .~ş-
gelerek - d Y anı ursuye 
1 d

. aşagı aki nutku irad ev lemis er ır: ,J ,-

Aziz arkadaşlarım . 
İki l · ' J ay ık bır tatile karar vermiş bu-

unuyorsunuz. İntihap dairelerinizde 
veyda m ıml.ekctlmizin diğer mıntakala
rın a tetkıkler vap k B. .. z 1 . t'b l . aca sınız. ıze gu-
e ın 1 a ar getirmenizi dilerim. 

Ankaradan ayrılırken dah'l' h ric" · t' • ı ı ve a-
ı vazıye ımiz hakkında ı._ d b' . kaç k r . ""n en ıı 
B e .~me dıı~lemeni1.i rica edeceğim 
ug~n dahılde en büyük çaJı,ma. 

~ız; d~ny~ buhranı karşısında iktısa
f ve tıcan sahada müvazeneyi muha 
·~::ı etmek, Türk vatandaşının asgari 
~ ıyacına tekabul eden yeyim, geyim 
e kı-:akacak maddelerinin bulunması 

~~ lı ve. s~tışın.ı sıkı bir nizam altına 
s ':11~k, ıstıhRalı, hatta elimizdeki \'e
aıtın de ~evkinde ~ir dereceye cıkar
~ak ve bıl.hassa ihtikarla mücadeleyi 
uvve~le?dır!'1ektedir. Bu hususta hü

k~metınızı lazım olan her türlü sala
hıyetlerle .techiz buyurdunuz. 
'Ik S~kı, nızamlı bir iktısadi sistemin 
1 a.deme~rinde bulunuyoruz. Henüz 
ne mustahsılin, ne mü"tehlikin ne tüc-

dcarın ve ne de alıcının alışmadıg·ı bir 
evrede · s k d yız. ı ıntısı ve şikayeti var-

1 ır. Ve olacaktır, fakat azami dikkat
: hüt~n g~yretimizi sarfederek bu 
r evrey~ ıreçıreceğimize kaniim. Bu a
ı::da. bır .dah~ bilhassa tebarüz ettir. 
d e~ ırerım kı, asgari ihtiyaç göz önüı 
~I u ulacaktır. Bazı lüks malzeme de

m en ve hayatta ihtiyaca değil, zevk. 
~;~~ J~'.·en eşya.;:a hi~ .bir kıymet V< 
olan u .'Jet vermıyecegız. Bize Iiizın 
vat ' ~ıl~assa geliri sabit ve mahdu( 
rıd~n İ~~ arı; ve ail~lerinin ihtiyaçla 
ceg·; · ~,·,·eccııa_~ bu ın1'i kütlenin J·ivc-

• ~ , gı ve yak - · · 
dar etmektcd. V acagı ~ızi alaka
su•ta st k . ır. e edecektır. Bu hu-

o yapılma ı \'e u • yerleri t · . mumı satı• 
bilümu es'", hu.susıler de dahil olara'' 

m sana,·ı m" 1 " tin vereceği i , . u.essese erin, devle-
hilinde çah~~a~e ıstıhsal P;o,.gramı da. 
salatın bu m _arının t.emını ve istih
tevzii progra~~~zala_rda rn_tanda.ı!ara 
!etler ç~lışmaktad~r~~de alakalı vekiı-

Takdır buyurur•unuz k' 
retle yapılacak stok, iht'k~· 1 bu .. su. 
delede büyük rol oynıya:a~~: muca-

Arkadaşlarım; · 
.. G~ze~ke':' .~e tetkikler yapcrken 

Turk ko~lusunden çok, amma pek k 
~ahsul ıstediğimizi bir defa da s'çlo 
r ın lisn d ız e
rim. nınız an işitmelerini rica eck-

. Soruyorsunuz ki. hazan b' 1 : f 
tı vey h d • ır se a e-
2~man: u~ • tam. i•tihsale yakın bir 

!arın zan1anla azalacağını ümid ediyo- ': ... 
1 
.•• , ... ~··· · •ıı•••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 

rum. Bu arada ithalat tacirlerinden zmır Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
şikayetim olduğunu söylemeden bu bah l - Bcherine tahmin edilen f'at 200 lira olan 250 adet nakliye ara-
s.i kapatmıyacağım. Devletten her tür- bası 10-1-941 günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
lu yardım_ı göreceklerine şüpheleri ol- 2 - Muhammen bedeli 50,000 lira olup kat'i teminatı 7500 liradır. 
maması lazım gelen bu vatandaşların 3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
~a~a makul bir yol tutacaklarından 4 - İsteklilerin belii gün ve saatt:ı fındıklıda komutanlık satın al-
umıdvarım. Yakın bir z:ımanda büyük ma komisyonuna müracaatlaıı 1 3 5 7 
şehirlerimizdeki ithalat tacirlerini bu- lzınir Levazım Amirliği Satın Al,:,.,a Komisyonundan: 
ray_a çağırarak, kendilerinden öğren- 1 - Birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 200 ton sığır et; 
mege uğraşacağım, şikayetlerini din- 14-1-941 salı günü saat 17 de alınacaktır 
liyeceğim ve vaziyetlerinin, yalnızken- 2 - Muhammen bedel; 35 olup tutarı 70 b:n İiradır. 
di menfaatlerine inhisar etmediğini, 3 - Muvakkat teminatı 5000 liradır. 
onun fevkinde umumi menfaatin ha- 4- Taliplerin mezkur gün ve saatte Çanakkale askeri satın alma 
kim olduğunu anlatmağa çalışacağım. komi>yonuna müracaatları. 28 2 7 12 
Olmadığı takdirde, bundan evvel baş- Bornova askeri •atın alma komisyonundan: 
ka bir vesile ile huzurunuzda arzetti- 1 - Tahminen beher kilosu iki kuruştan 1245 ton buğday kırma-
ğim gibi ithalatı yalnız devlete inhisar sına kapalı! zarfla talip bulunmadığından pazarlık suretiyle 
ettirmek teşebbüsüne geçeceğim. satııı alınacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 2 - Umum tahmin tutarı 24900 lira olup ilk teminatı 1867 lira 50 
Dünyanın arzettiği fevkall\de şart- kurustur. 

!ar karşısında vat:ın müdafaa vazife- 3 İh ı- · 1 2 941 - a esı - - cumartesi günü saat 11 de Bornovada komis-
sini üzerine almış olan şanlı Türk or- yonun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
dusunun her gün daha kuvvetli olma- 4 - Şartname komisyonda görülebilir. 
sına çalışıyoruz. Ve her gün daha kuv- 6 - İsteklilerin mezkür gün ve saat 10 na kadar teklif mektupla-
vetli olduğunu görmekle :;eviniyoruz. rını komisyona vermiş bulunmaları. 7 12 19 27 67 

Yukarıdan beri arzetti{:im bütün -:--:-~;.:.;.,..;;..;;~~~~~~?'-z.;;:.:.:!.!~~!!,;.:-.!-.!..'..:....:.~:;.:..---...::.: 
çalışmalar, Türk vatanının müdafaa lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
kabiliyetini en yüksek derecede tut- 1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmede bulunan 25500 kilo pirinç ih-
mak için bize verdiğiniz vazifenin i- tiyacına talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 
caplarıdır. Bu yöndendir ki, altından 2 - Pazarlık 13 üncü. 2. ci. kanun-941 pazarte>i günü saat on altıda 
kalkılamıyacak hiç bir müşkül tasav- kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya-
vur etmiyoruz. pılacaktır. 

Sizin yüksek itimadınıza ve vatanın 3 - Tahmin edilen tutarı 9690 liradır. 
dört köşesinden Büyük Meclisine ve 4 - Teminat muvakkata akçası 726 lira yetmiş beş kuı·uştur. 
onun hükümeline karşı gösterilen ve 5 - Şartnamesi komısyonda görülebilir. 
çok içten gelen bağlılığa dayanarak, 6 - fstekliler kanuni vesikaları ve teminat muvakkatalariyle bir -
gösterdiğiniz yolda sükfınetı 2 yürümek likte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 
vazifemiz olduğunu bir k«re daha ar- lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1.etmekle sevinç duyarım. 1 - İzmir tayyare birlikleri komutanlığınca gösterilecek )·erde 

Aziz <ırkadaşlarım; yaptırılacak 31615 lira yirmi dokuz kurus bedel keşifli bina 
Bıilün dünyada görülen siyasi \'C inşaasına talip çıkmadığından pazarlıkla ;aptırılacaktır. 

r.skeri faaliyeti, hükilmetiniz azami 2 - Pazarlık 13.-1~?41 pazartesi günü saat on dörtte kışlada izmir 
tayakkuzla takip ediyor. Ve bunların le\'azım amırlıgi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
muhtemel ;nkişaflarını her an göz ö- 3 - Teminat muvakkata akçası 2372 liradır 
nünde bulundurmağa çalı ,; ıyor. 4 - Şartname ve keşifname ve resmi yüz eı'ıi sekiz kuruş mukabi-

Harici siyaşetimiz, bu faaliyetler Jinde komisyondan alınabilir. · 
devrinde de •izce malüm olan esaslar 5 Pazarl ıg· a 'şt' k d ki - ı ıra e ece er kanuni vesikaları ve teminat mu-
daircsinde yürüyor. Diyebilirim ki, vakkatalariyle birlikte ihale •aatinden -evvel komisyona müra-
milletin ve memleketin s ,1ameti için caatları. 

ittihaz etmiş olduğunuz h ottı hareke- lı:".".~~~~~""".:"."'~~~~----------------
tin isabeti, bu inkişaflarla bir kere da- zmir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
ha t!'<'yyütl etmiş ve bizim yegane ga- 1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmede bulunan 13112 lira altmış üç 
yemiz olan masuniyet um<.lesi ittifak- kuruş bedel keşifli tayyare birlikleri komu.tanlığınca gösteri-
larımıza tamamen sadık ve merbut •i- lecek yerde yaptınlacak Yol inşaasına talip çıkmadığından pa-
yaset:mizdeki şuurlu istikrardan iyi zarlıkla yaptırılacaktır. 
rıeticeler alınmasını intaç etmiştir. 2 - Pazarlık l3-1:?41 pazartesi günü saat on altıda kışlada izmir 

:'.11uhtereın arkadaşlarıma tekrar te- levazı.m amırlıgı satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
niıı etmek ist cl'im ki, tas\ipleriııe ik- 3 - Temınat muvakkata akçası 938 lira kırk beş kuruştur. 
il'an elmiş olan ,.e hiç bir memleketi 4 - ~artn~me, keşif!1am~si komisyonda görülebilir. 
izecek, endişeye ılü~ürecek ana~ırı ih- 5 - .stekl.ıler kanuı~ı vesıkaları ve teminat muvakkatalariyle bir -
iva etnıiyen dürüst siyas timiz, ayni lıkte ıhale saatınden evvel komisyona müracaatları. 
ıoldan yürüyecek ve ümid ederim ki, Büyükaere Tümen satın alma komisyonu 
ı ıı!(üne kadar ol duğu gibi bundan son-
·a d:ı millet imizin hay rına velild net:- ı· eisl' ğinden: 
!eler Yermekten hali ka l mıvacaktır. 
Arkaılaşlarım ! · 
liepin ize sıhhat \·t n~~ qe g üzel "'e

.-ahatler dilPrim. 

Asker ihtiyacı için aşağıda cin;; ve miktarları yazılı erzak ve yem 
maddeleri pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık muameleleri aşağıda 
yazılı gün ve aatlerde Taşkışlada hazır bulu:ıacak olan tümen satııı 
alma komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin şerait; anlamak üzere 

----- ------------ her gün tümen e ve pazaı lığa iştirak için de aşağıda yazılı muhammen 

B
.. •• k ı ~~dcllerc göre teminat paralariylc birlikte komisyona müracaatları uyu ılıın olunur. . . " 

Cinsi Kilosu Tahmın olunan Saat Tarıh Gun 
Deve güreşleri bedeli 

Lira Kr. 
Bornova C. H .P. başkaıılı!Jındaıı: ----
12-1-941 pazar günü Bonıovada Kesm e makarna 17,000 5100 00 

cumhuriyet halk partisi müşter~kcn 3910 00 
beden lcrbiyc;.i gençlik kulübü men- kırmızı mercimek 17,000 111 iiO 00 
f~atı.ııa. büyük bir deYe gür eşi tubıı e- Bulgur ı 5 .000 05100 00 
dılmıştır. Bu güreşe civar vilayet ve Nohut 34.000 80000 00 
><a~alar.ımızdaki en meşhur de,·eleriıı Ku.ru ot lOOO,OOO 48000 00 
ışt k · 'Saman 800,000 
be~lra ı tcmın edilmiştir_ Bu münac;o- Çift K. Çor. merci
. ... ~ Born~vadaki nargiz bayramından 
ıstııacte cdılmesi için muhterem halkı- mek komp irmesi 21,000 
~~z~~- bu fırsatı kaçırmamaları ilan o- llulgu: 300,000 

5460 00 
75000 00 

9,50 
9,45 

10,00 
10,15 
10,30 
10,45 

11,00 
11,30 

14-1-941 Salı 
14-1-941 Salı 
14-1-941 Salı 
14-1-941 Salı 
14-1-941 Salı 
14-1-941 Salı 

14-1-941 Salı 
14-1-941 Salı 

• . a ıena bır hava . . t· d 
gıştiriyor ve ü .d . _. •. ~azıye ı e- ---
bizi mahı·um md~ . ettıgımız mahsulden iz '11· b ı - --· 

c Kapalıl !zarfla intaç edilme-
diğinden pazarlıkla > (62) 

H"k' e ıyor. ı. ,- e eıliue•indeıı: 
no~aıu:~~~k~ok ekim tavsiyesinin 20 numaralı bslediye arsasının et-
kıymeti olduğu~~de~ .. dkha .fazla şimdi raf duvarlarından yüksek olanlarının 
mu.ş ve gereğini ~a '::; koylüsü duy- yıktırılması ve duvarsız olan kısım
sızın salahiyetli !' P aktadır. Fakat Iarının duvarla çavrilmesi oşi, fen işle
daha kendilerine ı~an~nızdan bir ke~ ri müdürlüğündeki keşif ve şartname-
hükümetiniz büvük u~ urulma•ına, hü- si veçhile \'C bed ı· .. 
dir. . •Ymet vermekt - e ı muza~ edeye çıka-

Ne fiat dü~mek endi . e rıla.cak arsa ile ödenmek rnrtiyle :ıçık 
mamak korkusu vardır. esı ne de ~ata- eksıJt".1eye konulmuştur. Keşif bedeli 

Gerek toprakta ve gerek . 1 ~29 !ıra 13 kuruş muvakkat teminatı 
fazla istihsalin halde ve istı'kbsaı1ıayıde hl O. lıradır. Taliplerin teminatı cum-
. • ' a de b · urıyet ke b zım yegane de,teğimiz olduğu h 1- kb m~r z ankasına yatırarak 
tandaş bilmelidir. ' er va- ~; uzlarıyle i.ha.ıe tarihi olan 22-1-

Bu arada, hükilmetinizin, büyük n ça.rşamba gunu saat 16 da encünıe-
hirlerde tek ekmek sistemine k Şe- e muracaatları. 7 13 17 20 
ve k Ü • arar ----:-::--------=-...:.:_ r~~ ze~e oldugunu da arzederim A -----
~u ışın tabıı neticesi olan un fabrika~ L S A N C A K 
arının devlet kontrolüne alınması ve 1 t 
çı.karılacak ekmeğin yüzde muayyen s aıyonu kar§ıaında yeni açılan 
~~s~tte. ç.avdar unu ile karıştmlması . E G E 
me: ~i on.üne aiırımışt~r. Bu suretle ek-

İhtik~t:r• d~şurmege çalışacağız. hususi Hastahanes' 
.. ta mucadelede yeni bir usule s h.b. 

~u.racaa ediyoruz. Fiat murakabe teş a ı ı: DOKTOR 
kıl~tı_nıb.mekrkeze bağlıyarak sıkı ve A D J L 
daımı ır ontrolün mümk" 1 -. t un o acagı-

OPERATÖR 

B/R 

53. 62 
"'5- ,.,,, •r ,r;ır -c ..---... ,._..,.,,. :"il · · ·r-1••~:::~ .._ 

Torn.,.cı, frezeci, pulanyacı, zımpara tezgahı 
işçisi ve ruvelver tezgahı tornacısı alınacak 

Askeri fabrikalar :umum mü~
dürlüğünden : 
Ankaraıla istihdam edilm•'k üz.ere yukarıda yazılı 

:.aklır. Askerliğini yapmış olmak ~arttır. Taliplerin 
müracaatları. 30 3 7 11 15 

san'atkarlar alına
umum nıüdür1üic 

5679 

'zmir defterdarh2-ından: 
Nebil vereselerinin Basmane şubesine olan 228 I.ra 16 kuruş vPra;oet 

vergisi borçlarından dolayı haciz edilen Güzelyurt mahallesinin Azizler 
sokağındı. kain ıs sayılı ve 2880 l'ra kıymetindeki aile evi Vilayet 
idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
Taliplerin 16 ikinci kanun 941 perşembe günü saat 15 de Vilayet id,-
re heyetine müracaatları ilan olunur. 26 31 7 14 5653 

lzmir~defterdarhğından: 
Hasan Hulusin:n Kilyler şubesine olan 879 lira 75 kuruş Milll Em

lak satış bedeli borcund~.n dolayı haciz edilen Bornova Kocacami lller
kez sokağında kii'.n 57 sayılı ve 400 lira kıymetindeki arsası Vilayet 
idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin lG ikıı.ci kanun 9.Jl perşembe günü saat 15 de Vilayet 
idare heyetine nıüraca::.tları ilan olunur. 26 31 7 14 5654 

nı ta~mın e ~~~~yiz. Görülecek lüzu
ma gore verdıgınız salahiyetlerden is
tifade ederek ko~trol cihazını mükem
melleştirmek daıma imkan dahilinde
dir. Bu arada, vatandaşlarımızın da 
devlet teşkilatına yardım etmesini ve 

bilhassa 100 kuruştan fazla alış veriş- lzmı"r avcılar ve atıcı"lar cemı· -
te fatura istemekte ısrar etmel~rini 
teşvik etmek lazımdır. Müeyyiderlen • d 
mahrum şikayetler karşı·· •!a cezasız yetın en: / 
kalan mücrimlerin, ancaı. ? u Y.olda". . , 
tedip olunabileceğini herke.sın bılmcsı 15 ikincikanun 941 çarşamba akşar;ıı saat sekizde Tilkilikteki cemıye. 

t dandır merkezinde umumi h~_v'et toplan;ıcağından azanın gelmesi rica olunur. 
kendi menfaati ik ızasın · 

Ticari sahada icraatı teşvik ;e 6
9 

<;er~velemek suretiyle alınan .tedbı r- Her §Ubeye aid hastalar kabul ve mü- iz mir S:C;l ticaret memur}ugw undan: 
ler, sizleri memnun edecek ~k; Id~ de- tehaısısları tarafından tedavi dT 
vametmekted;r Hükiınıet,eJınuek ı her M•• d h e 1 ır. -Yul'<!f Y. Arditti- ticar~t unvaııirle lzmirde Şiritçilerde 1319 uncu so-

. . d uesses"" " <>r zam kakla 6 nun1,,1·,ılı mag· azada hurda vat ticaretivle i0 tigal eden Yusef Y. 
vasıta ile buna yardım ediyor, ve e e- "' "' - an - -· - , ' ~ktir. doktor b } T l 

291 
B Ardittin:n işbu ticaret unvanı ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 

ltlıalılt ticar~tinde a-örülen zorluk- U unur. e 2908 numara,ına ,.ayıd ve tescil edildiii'i ilan olunur. 61 

• 

!IAHIPE '{ J )' .. 
lzniir Defterdarheından: 

Satış 

No. su 
Muhammen B. 
Lira Kr. 

297 (Karşıyaka Alaybey l\Iirnt sokak 22 ada 14 202 00 
(par:;el 135,25 M. M. 5 numaralı arsa 

298 (Karşıyaka Alaybey Yıldız 1683 ~o. sokak 30 • 54 30 
(ada 5 parsel 90,50 :\L ;ı.ı. 16 11 No. lu arsa 

299 (Karşıyaka Alaybey Şchitrenı a l 1681 No. lu so- 202 50 
(kok 27 ada 5 parsel 270 111. M. 20. 22 No. lu arsa 

302 (Karşıyaka Alaybey Mirat 1672 sokak 13 ada 3 171 00 
(parsel 114,75 Jl.L M. 6/ 1 To. lu ar~a 

303 (Karşıyaka Alayl>ey Yıldız 1683 sokak 20 ada 145 00 
(2 parsel 291,50 18.11 No. lu arsa 

304 (Karşıyaka Alaybey Selamet 1682 sokak 28 ada 46 25 
(7 parsel 92,50 M. M. 34 No. lu arsa 

305 (Karşıyaka Alaybey l\Iimarsinan 1693 sokak 41 68 25 
(ada 12 parsel 136 M. M. 35/1 No. lu arsa 

307 (Karşıyaka Bahariye ada sokak 180 ada 23 par- 113 75 
(sel 455 M. M. 54 No. lu arsa 

308 (Karşıyaka Bahariye Tasvir 1864 so. 177 ada 73 20 
(3 parsel eşcarı havi 244 M. M. 14/ 2 No. Iu arsa 

309 (Karşıyaka Soğukkuyu Adaçıkmazı 1853 sokak 49 30 
(148 ada 7 parsel 246,50 M. M. 12 No. lu arsa 

310 (Karşıyaka Bahariye yeni sokak 1865 sokak 179 480 90 
(ada 26 parsel 1603 M. 111. 7 No. Iu arsa 

311 (Karşıyaka Bahariye 111. Tütüncü fiokak 1863 100 00 
(N. 180 ada 10 parsel 79/ 40 M. :'.11. 7 No. Iu hane 

312 (Karşıyaka Bahariye M. ada sokak 1849 180 108 75 
(ada 21 parsel 435 M. 111. 54 No. lu ar•a 

313 (Karşıyaka Bahariye M. ada sokak 1849 180 ada 126 00 
(24 parsel 504 M. l\I. 52 No. lu ar<a 

314 (Karşıyaka Bahariye ada sokak 180 ada 22 108 75 
(parsel 435 lif. 111. 54 No. Iu arsa 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine peşin para veya ikinci terlip 
mübadil tasfiye vesikasiyle bedelleri ödenmek üzei'e bidayeten talip zu
hur etmediğinden 3-1-941 tarihinden itilıaren 10 gün müddetle temdide 
bırakılmıştır. ihaleleri 14-1-941 tarihindedir. Taliplerin yevmi meLkı'lr
da milli emliik müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatla-
rı ilan olunur. 68 

lzmir sicil ticaret memurluğundan: 
1zmirde Şirilçilerde 1319 uncu sokakta 6 numaralı mağazada hurdavnt 

ticaretiyle iştigal eden -Yako :\1. Arditi- nin 1-1-941 tarihinden itibaren 
terki ticaret eyl~diğine mütedair beyanname ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 2907 numarasına kayıd \'e tescil edilmiş olmakla esas kaydı 
terkin kılındığı ilan olunur. 60 

lzmir defterdarhğından: 
Ali Rızanın Köyler şubesine olan 112 l'ra 50 kuruş l\Iilli ı:;;mJak sa

tış bedeli borcundan dolayı haciz edilen Bornova Kocacami M. Dayı
oğlu sokağındıı kain 4 sayılı ve 25 lira kıymetindeki arsası vilayet idare 
heyet; karar:Je 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
Taliplerin 16 ikinci kanun 941 perşembe günü saat 15 de Vilayet ida-
re heyetine mürar,aatları ilan o'. unur. 26 31 7 14 5655 

Vilayet daimi encümeninden: 
İzmir memleket haslahanesin n J<l\0 ;h·':;acından olan -9000- kilo ,.e 

.3060- lira kıymetinde ı!ana eti ikiııcikanunun ikinci gününden yirminci 
gününe kadar on lıeş gün müddetlç açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere her gün hastahaneye, eksiltmeye iştirak için 
de yüzde yedi buçuk hesabiyle mu\'akkat teminatlarının hususi muhase
beye yatmış olmak •uretiyle ihale günü olan 20-1-941 pazartesi 11 de vi
layet daimi encümenine müracaatları. 5 7 12 14 33 -Kemalpaşa icra nıemıırlıığundaıı: 

Ayişeye borçlu Alinin satışa ~ıka
rılan bağının 17-12-940 tarihli Ana
dolu gazetesinde intişar eclen satı~ iliı_I 
nının günleri bayram münasel>etiyl~ 
değiştirilerek 15-1-941 çarşamba ;rünü 
1 inci 25-1-941 cumartesi günü ayni 
saatlerde 2 inci satışı yapılacağı tas- 1

1

. 

hihan ilan olunur. 

Olivier ve şürekası 

-

1941 model 

LiMiTED 

Vapur acentası 
Atotrı.. cadd,.•i R.,..a binaaı 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
Piyu:ı.l'nın ihtiyacına söre .... 
ı:ıurlarımız ·~fer yapacaklardır. ... 

• er! ge di 
4 - 5 - 7 lambalı 
4 lambalı yalnız pilli 
5 lambalı mütemadı - müte

navip ceryanlı 

T~vfölk ~~ ylK.<®liil"lt 
Peştemalcı!ar: 7 3 Tel. 333 
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İstanbul belediyesi 
SAHiFE ( ~ )' 

Ruzıeltin nutku 
Amerika reisicumhuru 

diyor ki : 

Amerika 

ine-iliz matbuatı 
Bardiyanın sukutundan 

Mussolininin mesul 
olduğunu yazıyor 

Kurban fiatlerinde ihti- / ngilterege 3 bin tay- Bu sene yeni saffı harp 
kar yapılmasına mani yare verecek gemilerile takviye Bir kargaşalık 

} k } Bir İstanbullu arkadaş, bizde cB 
O aca • Londra, 6 (A.A) - Kanada hü - O unuyor jur, Bonsuvar, günaydın, tunaydı 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Kur_ kümeti, İngiltereye her ay sekiz yüz Vaşington, 6 (A.A.) - Mebusan gibi selamlardan şikayet ediyor. F 

Kanada Amerika donanması j,_T A_Ş _L A_R _...., 

ban fiatlerinde ihtikar yapılmaması harp tayyaresi teslim edecek ve bu mecJigi bahriye encümeni reisi Den- bizdeki kargaşalık, selamın yalnız 
Londra, 6 (A.A.) _ Gazeteler, için belediY'ece lazım gelen bütün suretle ceman üç bin tayyare daha ton, bu sene J·eni saffı harp gemileri- le olan kısmında değil, diğer şekille 

Bnrdiyanın sukutu münasebetiyle u- tedbriler alınmıştır. Kurbanlık ko _ verecektir. nin Amerika donanmasına iltihak e- de de vardır. 

B 
.. ld ., k J h. zun makaleler yazmaktadır. Yürütülen yunlar bu sene mebzuldür. deceğini ı-ıöylemiştir. Bu yaz 35 şer bin Kimi bonjur der, kimi günaydın, 

ugun o ugu auar ıç mutaıeaıara göre, bu hezimetten ıtaı- * Dimitri mahkum oldu tonluk iki zırhlı daha hizmete gire- mi sağ; kimi merhaba, kimi sadece 
bir zaman tehdit altın- yan ordusu değil, l~ussolini I?esuldü.r. T cektir. Böylece Amerikan saffı harp Jam, kimi selamünaleyküm, kimi 

İtalyan kıtaatı, gunlerce muter.eddıd aksiler lstanbul, 6 (Telefonla) _ Kırmızı gemilerinin miktarı 17 ye çıkacaktır. bah şerifler hayır ols.~n .. 
da kalmamıştır Graçyani<len ve boş kafalı Mussolini- boyalı Salam yapan Dimitri adında hir Bundan başka yaptırılmakta olan :'~ . Akşan;ları veya dıger vakitler 

den yardımsız kalmışlardır. Hakkındaki kar ar şahıs mahkemeye verilmiş ve iki ay yapılacak daha 15 saffı harp gemısı r:ıen sela.mlar da gene başka.:. Elle 
Bir rivayete göre; mareşal Graçya- d .., . . hapse mahkum olmuştur. vardır. lama. &:elınce, başı açık oldugu ha 

ni, bundan evvel Mussoliniye gönder- egışmıyecek Dimitrinin Pendikteki imalatha!le<:i S RUSYADA ASKERLiK kandıllı temenna savuranlar, yalı 
diği raporda Bardiyanın tahliyesini İ~tanbul 6 (T 1 f 1 ) _ T k ·ı _ de iki ay müddetle seddedilmi:$tir. • ~a şapkasın.ın. kenarında .askerce 
teklif etmiş ise de Mus:Jolini bu telfüfi rin tahdidf hakk~n~aok~ t.\rarın ade~i~- Moskova, 6 (A.A.) - D. N. B: lam veren sıvıller, şapka ıle reve.r Demokrasiler 
reddetmiş ve mukavemet edilmesini miyeceği ve hususi otom~billerin fna- *- Ordunun naşiri efkarı Kızıl Yıldız yapanlar veyahud chazırob vazıY 

iNSAN DEGIL' Top' TANK' emreylemiştir. liyette buıunmaıarına müsaade ednm'i- AMERiKA ELÇiSi VIŞIDE gazetesi, ordu ve donanmada er ve er- :fçenıer,k şapkayı yukar:dan, ken1 ---'X yeceği söyleniyor. . . . . . başların muvazzaf hizmet müddetinin an, ar. adan tutup sela_:n .. ve~en 

TAYYARE VE GEMi iSTiYOR. B dl k t Vışı, 6 (A.A.) - Amerıka bll'leşık 4 sene olarak tesbit ıe<lildiğini yazmak- başındakı şapkasına el goturmıye ar ganın su u u M devletlerinin yeni Fransa büyük clçüıi tadır. ' tmerhaba> diyenler, gene başları ş 
LAR, BUNLARI KENDiLE · JAPON YADA PASiF MUDAf AA m!li.ral Lihi dün gece yarısına doğru Evvelce hizmet müddeti erler için k~lı. ~~duğu halde ellerini göğüsle~i 

RINE VERECEGIZ. T k 6 (AA . Vışıye varmıştır. J2 sene, erbaşlar için 3 sene idi. g.ot~rup_çatla~a çatlata ve aleykümU 
v t • · J h o ! 01 .. · .) - D. N. B ·. sını-vellam dıyenler, neler de nele 
ı arım saa lÇlnue er . Pasıf :zıudafaa hususunda ılk. mü- l\Iaamafih, resmi dairelerdeki if 

b •tt. hım tedbır olarak Tokyo beledıvesi A k A • t Al B -k l v· ı· . 1 ~ . k ı· k 11 l şey ı l. d" t kt d" ~ . .k . , s erı vazıye manya aı an arı ı- ,nıga~a ıgına ..... e e ıme u~ anış arı 
Vaşington, 6 (A.A.) -Reisicumhur or .par ~ .0 rt sıgınak yapaca t~r. bakarsak, selam kargaşahgının o 

Ruzvelt kongrenin bugünkü içtimaın Londra, 6 (A.A) - Röyter ajan- Demıryolu ıltısak noktalarına da sıgı- . . şiden daha mühi . Jar mühim olmadığını anlar ve te 
da nutk'unu irad etmiş ve ezcümle şun- sının çöl muhabiri, Bardiyanın zaptı- naklar ya.pıla~ktı':" D~r sokaklar, yan- -B•.ıta.rafı l ııci :Sa~ife<te-- . •• •• m mı limizi buluruz. • 
}arı söylemiştir: nı naklederken diyor ki: gın vuku unda ıtfaıyenın kolaylıkla ge- ka harbınde kullanmak uzere getırt- goruyor? .. 

_ Amerikanın emniyeti bugün ol- cSon hücum, saat 16 da başladı çebilmcsi ve ateşin sirayet mıntakası- mişler, 38 lik toplarla mücehhez Rerör l Bir mecliste otur~yorduk. Dostl 
duğu kadar hiç bir zaman t€hdid al- ve yarım saat sonra her şey bitti. nı azaltmak maksadiyle geni~letilecek- monitörü de sığ sulara kadar sokula- -Baıtarafı 1 nci Sahifede-- dan biri sordu; 
tında kalmamıştır. Bardiyaya gi:~i~i!ll zaman, bin - tir. rak düşma~ı b?mbala1!1ış~ır. 1.talyanla- ları söylediği zaman Alman kuvvet- _ Kadınları, içimizde en çok a 

Demokrasiler her tarafta tecavüze !erce İtalyan esırının yanından geç- ra bu gemılerın verdırdıklerı zayfat leri, kiltle halinde hücumlar yap - ba kim tanıyabilir? 
uğramıştır. Vazifesini yapmak mecbu- mek mecbu~iyetind~c kaldım. Bunla- Bardiganın zaptında pek çoktur. Y.~ın ateşi, ~e.ricatte, ne de makta ve Alman hava kuvvetlerinin Düşündük, birbirimizin yüzii 
dyetinde bulunan reisicumhurunuz 51_ rın çehrelerm<le gunlerce devam e- mukf!,vemet gostermek ıçın toplanmak- de günde 20.000 ton bomba atması lıaktık. Nihayet, şimdiye kadar d 
fatiyle istikbalimizin m.evzuubahs ol- den müthiş bir Jztırabın izleri sezili- - 8--.taraft 1 nci Sahifede- ta olan italyanları rahat bırakmamış- rnzım gelm..:kte idi. Büyük bir Al - defo evlenmiş bfr arkadaşa gözilm 
duğunu size söylemeliyim. ;ordu: . . malzem~ ·i elimize düşmüştür. Bar- tır. . . y man gazetesinin müdürü ve Göringin kaçtı. Biz kahkahayı basarken o 

Diktatörlerin istediği gibi aktedile- İ~gılız do~a!1m~sıyle h.ava v~ k~- diyad~kı İtalyan garnizonu kuman- İngıl.ı:. k~man~~nlı~.ının b~ .akşam <le ~amimi dostu olan bir zat da , yağa kalktı: 
cek bir sulhdan sonra Am€rikada da ra kuvvetlerının ststematık faalıyetı, danı general Berganzoli, ayrıca 4 neşrettıgı bır tEblıge gore, İngılız kuv- mübadeleyi teyid etmiş, hatta Flan- -Yoooook -dedi- ben dört d 
siyasi, dini ve hatta iktısadi serbesti kuvve~lcr. aras~n?aki işbirliğinin par- general ve daha bir çok yüksek rüt- \'etleri Bardiyanın. sukutiyle beraber clrdaki J1'1amanlarm da mübadelcsin- 'vlendiğime göre, demek ki, kad 
kalmıyacaktır. lak bır tımsalıdır. Bu, İtalyan kuv - beli subay esirler arasındadır. taar ruz hareketlerıne d~vam etmişler den bahseylemiştir. Ancak miibade- halfı anlıyamamışım .. İçimizde ka 

Biz, evvela kendimizi müdafaa et- \'etlerinin biı· anda felce uğramasına Londra, 6 (A.A) _ Gazeteler, ve ikinci merhale olan Tobruk mınta- lenin hududunu çizmemiştir. nı en çok anhyan zat, işte, şu ar 
meliyiz, saniyen de harp eden demok- 'ebep olmuştur.> Bardiyanın zaptını harbin en mühim kasına yaklaşmışlardır. Öyle tahmin Bu zııt: daşlır. 
rasilere elimizden gel~n yardımı yap- x zaferi olarak kayd ve buradaki ha- edilebilir ki, Tobruk daha .. zayıf kuv- - M anş sahillerini hiç bir zaman Ve parmağı ile bir arkadaşı g· 
malıyız. Arnavutl k C h · d rekatta donanma, kara ve hava vetlerle fazla mukavemet gosteremiye- elimizd·en çıka1ıırnıyacağız. Demiş. ~erdi. Bu arkadaş, elli yaşına vanrı 

Şimdiden şunu söylemek lfızımdır U ep esın e kuvvetlerinin sıkı işbirliği neticesin- cek, ingiliz hamle:ii burada da ve bun- Gaskonya körfezine kadar uzanan ~akat hiç evlenmemiş bir zattı. 
ki, diktatörlerin dikte Edeceği sulha biz --:~.•ı tarafı 1 nci aahifede - de. gösterilen muvaffakıyetler dola- dan sonraki yerlerde de daha :;üratli o- sahanın Alman olacağı hakkında i- s A p A N 
hiç bir zaman razı olmıyacağız. nan teblıgı: yısıyle orduyu sel8.mlamaktadırlar. lacaktır. znhai vermiş ve demiştir ki: 

Harp etmekte olan demokrasilerin ~ cMahdud mahiyette mahalli hare- Londra, 6 (A.A) - Hür Fransız Çünkü bugün Trablusgarptaki ita!- - Eğer ısulh, bir gün İngiltere ve 09=---
insana ihtiyacı yoktur. Onların, mil _ kat olmuştur. 200 kadar esir ve mebzul matbuat servisi bildiriyor: yan kuvvetleri çok azalm~ş, techizat ve Almanya arasında akdedilecek olur- Sahte Sterı·ınlBr 
:yarlarca dolarlık harp malzemesine ih- harp .malzemesi aldık.> Hür Fransız umumi karargahının malzeme itibarjyle de ~~kır düşmüştür. ~a bu, Almanya ve Anglo - ::ıakson-
tiyacı vardır. Biz, bu mütearrız mil- Atina, 6 (A.A.) - Yunan emniyet tebliğine göre, Hür Fransız kıtaatı Yerilen malumata ~ore Trablusgarp lar arı~sınd~ !11uv~_kk~~ bir mütareke İstanbul, 6 (Telefonla) . _ Kar 
Jetlerle hali harpte bulunan devletlere mzaretinin tebliğinde, memleket da- Libya ve Su dada muharebelere işti- taki italyan kuvvetlen şu Şekildedir : akdedılmelıdır. Cunku Anglo-sa k - l·öyde bir sarraf d"kka d t i 
tayyare, gemi, top ve tank vermelh·iz. hilinde sükQn hüküm sürdüğü bildiri!- rak etmişler ve muvaffakıyetler ka- Tobruk mıntakasında iki piyade tü- S?nların bulu.nduğu mevzi, kendile- l\irası bozdura~ üçu kiş·n~:b~tac~gy 
Belki yakında bu devletler, vereceği- mekt7dir. zanmışlardır. meni vardır. Buı:tlaı~~an ~irinin topçu- rınd~ kl~ldıkça A~~anya! .kat'iyyen kalanmıştır. Bozdurula~ liraların, 
miz harp malı:ıemesinin bedelini öde- Atına, 6 (A.A.) - Yunan resmi Garp çölünde bir Hür Fransız bah su Bug-Bugda ıngılızlerm eline geç.- ve hıç bır zam~ı:ı ıtımad ıçınde yaşı- davillden kaldırılan sterlinler 
yemiyecek vaziyete gireceklerdir. o za- sözcüsü dün akşam asker i harekat hak- riye silahendaz taburu, harekata fa- miştir. yamaz. Onun ıçın Almanların Flan- ht · ld v 1 
man, biz kendilerinden para istemedenı' kında aşağıdaki tafsilatı vermiştir: al surette yardım etmiştir. Bu tabur- Derne mıntakasında ufak bir tank drde ve Atlantik sahillerinde uzun sa esı 0

1 u1_gut han ~~ılmd ıştbır. BulndJ 
Y 1 1 b Ih k b. 1"- dd B b' 1 "'aman kal . F Al. rın, mem e ~e arıcın e astırı l 

istihsal edebildiğimiz malzemeyi onla- . - unan ı ar i assa sahil bölge- Bardiyanın garbında Tobru yolu - ır ıgi mevcu ur: . u ır ik tanklar- :-·b. .• . ması, ransa - ı:na~ya zannolunuvor. Zabıta, ıehemmh· 
ra vıereceğiz. sınde yeni mevziler elde etmişlerdir. nu kesmiştir. dan bir kısmını Sıdı - Barranide kay- ~ş. ırlıg.~ne ve JZ~ansız~ar~n bu ış~ırli- tahkikata ·başlamıştır. · 

Amerikanın bu hareketi bir ilanı İtalyanlar daima ümidsiz bir halde va- Sudanda sipahi müfrezelerimiz betmiş, bir kısmı da Bardiyada sağ- gıne gosterecegı :ıamımıyete baglı -
harp değildir. . DiktatÖrler na _ ziyetlerini jyileştirmeğe çalışmakta- düşman keşif kollariyle çarpışmış ~ lam olarak İngilizlerin eline geçmiştir. dır. x 
sıl teltlkki ederlerse etsinler Am<!rika dır. Fakat bütün italyan mukabil taar tır. Bu kollar dağıtılmış ve düşman Bu birlik çok zayıftır. ftalyaya gelince, metalibatının ta- f taf ganlar maAlubiget 
korkmı.racaktır. zaten dikt~törler, bi- ruzl.arı. b~yük zayiat verdirilerek tar- yüzlerce ölü bırakarak kaçrnağa Tunus cephesinde .~ört fırkahk bir h.a~kuku için uzun zaman bekleme- itiraf ediyorlar. 
ze harp iltln etmeğe hazır oldukları an- dedılmıştır. Burada 100 esir alınmış- mecbur edilmiştir. kuvvet vardır. Bu. tumenlerden ikisi- sı lazımdır. 
da vesile bulmakta güçlük çekmezler.> hr. Atina. 6 (A.A) - Yunan mahfil- nin topçu birliklerı pek zayıftır. .. Bu 7:at, İtalya hakkında bu sözleri -Baıtarafı 1 nci Sahifed.,_ 

Reisicumhur, uzun süren ve çok al- . Halen düşman Avlonya istikame- Jeri, Bardiyanın düşme..'>i haberini Tunus ceph.csinde:ı sevkedilen ve soyledıkten .~on.ra başkaca izahat tır. Bu müdafaanın askeri sahad 
kı~Ja.nan nutkunu şu cümlelerle bitir- tınde ye~i müdafa~ mevzilerini işgal çok büyük bir memn~niy~tle karşı- şi.md~. yolda bulundugu ~hmin .?lun~n ve.~mekten ır:ıtına etmiştjr. Fran~ız kıymeti kolayca ifade edilemez. 
rnıştır:. . . ·-· . e~mektedı:: Daha ~ıma.l?e, ~unanhlar lam.ı~tır. Yu~a.n m~hfıllerı, .?n ~·eni bır .tu~~n daha vardı.r kı, b~ tumenın must.emlekc ım~aratorlugu hakkın- suretle İngiliz taarruzu 20 giln d 

--: !Jız~~ ıstedıgı!?ız sul.h; söz ser- bır st~ateJık U.:pe ıle. dıger ~.ır çok U:: İng!1ız z~ferı~ın mu~.te!ek ?uşmanın .renı mu~afaa. ceJX:~sı~~ gel~n~ye ka- da bır sua~~- de· _ muştur. Ve diğer ordular, ıtahaşş 
beiiıtısı, dını serbestı ve mılletler ara- pcler ışgal etmışlerdır. Bu bolgede 4 u katı hezımetınde mu hım bır rol oy- dar haylı geçık~cegı şuphesızdır. --: Cezanın Fransız kalucagını için vakit bulmuştur. G<?neral &rg 
sında iktısadi hürriyeti temin edecek subay olmak üzere 150 esir alınmı ş.- nıyaca~ı kanaatini izhar etmektedir. İşte, böyle. dagını~ Akuvvetlerin; top- temın ~d~mem zali ve İtalyan erleri kahramanca m 
b.ir su}hdür. Bizif!l gareier_imiz, dik~- tır. .. . . Kahıre, 6 (~.A) - . Ortaşar~ İngi- lu, e~ son sı~~m sıl~?Ia~ı~ mücehhez Demıştır. .. . . d::ıfileri ile, jlalyan maneviyatının s 
törlerın k~rma~ ;stedıklerı yeni nı- Manastır, 6 (A.A.) -. Royte~ı~ A.r- lız kuvvetı.erı U:ı;ı;u.mı karargahının v~ nıhaye~ ~ıdı -. ~aııanıyı de ele ge- Lon.dra, 6 (A._A.> - Royterm dıp- ı-:ılmadan kaldığını göstermişlerdir. 
zam prensıplerının tamamen aksidir.> n~~udluk hududundakı muhabırı bıl- bu a~şamkı teblı&:ı: . çırmekle. ıkı ay ıçın muzaffer ordula- lom~t!k muharrırı yazıyor: Bardiya ne olursa olsun, çünkü d ____ ,*___ dırıyor: .. .. cLı~yada Bardıyanın te~ızlenme- rı~ .dahı. kar~ı.sında duramadıkları, . ~ı~ıden g{!len haberler azdır. Bi~- f)eoeği zaman yakındır, bu mildaf 

• • Pazar gunu, Elbasan - Pogradeç mu harekatı devam ıederken, bır taraf _ erıdıklerı İngılız ordusuna ne derece- ?ı~ını tutmıyanlar vardır. Boduenın her italyanın iftihar edebileceği b 
lngıltere y enı yıla zafere harebe mıntakasında az faaliyet kayde- tan da ileri kıtaat Tobruk mıntakn- ye kadar dayanaca~la~ı sorulmağa de- ıstıfası resmen teyid edilmekle be- keyfiyettir.> 

. k . . . dilmiş olmasına rağmen iki tarafın de- sına yaklaşmıştır. Bardiyada 30 bini ğer. Bizim kanaatımızce; büyük çöl raber, bir üçler hey' eti teşkilini Ha-
ınanara gırmı ştır. vamlı topçu ateşi, Yunanlıların ve ital- mütecaviz esir, tanklar, toplar ve h"r harbinin üçüncü safhası seri ingiliz vas ajansı tekzip eyl<?miştir. Maa- ·A--N--A--0--Q--L-·u• 
-Baıtarafı ı nci Sa hifede-- yanlann bu bölgede büyük muharebe- türlü harp levazımı ile mühimmat ·re hamleleriyle ve daha kolaylıkla netice- mafih tekzibin Alman nüfuzundan 

yi vermeğe hazırlanmakta bulunduğu- iaşe maddeleri iğtinam edilmiştir. lenecektir. olduğu muhakkaktır. Ne olur~a ol -
sözüne şöyle devam eylemiştir: mı göstermekte idi. Yunan kıtalarının Sudan ve Kenyada keşif müfreze- YUNAN CEPH~S1; sun, bu üç kişinin, G. Hutzinger. ami_ ------•••••• 

- İngiltere 1941 e zafere iman için maneviyatı mükemmeldir. Ve bu ~P- !erimizin faaliyeti devam etmekte_ Yunan kuvvctlerı, şımal ve cenup- ral Darlan ve Flandenin en mühim Sahıüi •• Bqmahurfri 
çok iyi sebeplel'e malik olarak gir - hede muhakkak surette yakınlarda vu- dir., ta yeni ilerlemeler kaydetmiş ve tepe- nezaretleri ·ellerinde tuttukları ve H AYDAR ROŞT() ORTEM 
mektedir. İngiliz milletinin hattı ha- kua gelecek muharebenin netice~i iti- Londra, 6 (A.A) - Londradaki !er ele geçirmiştir. Bu arada 300 kadar Boduenin istifası ile kudretlerinin 
.reketi, düııya'nın hayrarlhğını cel - madla beklenilmektedir. kanaata göre, Bardiya muzafferi, italyan esir i alın~ıştır. Şimalde, bu- fnzlalaşacağı tabiidir. 

Umumi Neşriyat M thlth1l 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAlt 

betmektedir. Hürriyet, adalet ve Şukumbi vadisindeki çarpışmalar yeti, bu harbin en büyük menkıbe _ günlerde büyük hır meydan muhare- Hoduenin çekilmesi, Lavalın istifa
medeniyet mevzuubahs olduğu için- daha şiddetli olmuştur. Göricede hayat ıerinden birini tamamlıımı!j bulun _ besi vukuu kuvvetle muhtemeldir. Ce- ı:ıının neticesini ve mareşal Petenin 
dir ki, İngiliz miHeti sarsılmaz bir normal vaziyete dönmüştür. Muhtelif maktadır. Bu hususta mütalea serde- nupta italyan kuvvetleri Avlonyaya sıkı hattı hareketinin yeni bil' burha-
cesaret göstermekte ve zaferin gele- yiyecek maddesi dolu kamyonlann den bir zat, şöyle demektedir : doğru ricat etmektedir. Müteaddid nını teşkil etmektedir. Ab 6 A hfı l80 
ceğini bilmekted ir.> şehre varışı; halk arasında çok büyük - Dunkerk harbinin intikamını faz İtalyan taarruzları ağır zayiat verdi- Hitler, Vişiden, daha müstacel iş- One: Yıtl~iı t4G8 llr. * memnuniyEti mucip olmuştur. lasiyle almış bulunuyoruz. rilerek püskürtülmüştür. Bu t.ıarruz- ler üzerinde dikkatini toplamıştır. 

Hür Fransa Atina, 6 (A.A.) - Yunanistandaki Altmış beş binden fazla esir almış ların, daha ziyade büyük kuvvetlerin İtnlyaya yardım çok daha mühim- Yabancı memleketlere 27 Ura 
İngiliz hava kuvvetleri umumi karar- olmaklığımız, bunun en mukni delili- kargaşalığa uğramadan ricatini temi- clir. Hitleri işgal eden diğer mesele 

- Ba t tarafı 1 nci sahifede - gahının tebliği: dir. Bu mağlt1biyetin, italyanlar için ne matuf bulunmaktadır. de Balkanlardır. Bulgar başvekili ldarehaneı llriaei Beyler .olrak 
re etmekle bahtiyar olacağı bildiril- Bombardıman tayyarelerimiz Elba- ezici bir mağlubiyet olduğunda şüphe İngiliz radyosunu.n bir haberine gÖ- Filof üzerine mut:ıd Alman taktiği 
mektedir. sanda yolların iltisak noktalarına V.'.! olmadığı gibi, kazandığımız zaferin, re, Yunanlıların elıne esir düşen bir ile tazyık icra edilmektedir. Roman-
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Dögolün o zaman neşrettiği emir- diğer askeri hedeflere çok muvaffakı- müttefiklerimiz üzerinde teşci edici İtalyan subayının cebinden mühim bir yadaki hadiselere rağmen Fi10fun : 
namede, müstakil hareket Pdilebile- yetli bir hücum yapmışlardır. Bütün bir tesir yapacağı da muhakkaktır. vesika çıkmıştır. Bu vesiku; ikinci Bulgar kralı Boristen daha fazla mu
cek bir Fransız hükumeti teşekkül bombalar şehre düşmüş ve büyük bir Bilha~sa Yunanlıların italyanları de- hatta bulunan ital.ranlara; kargaşalık ti bir vaziyet almasından korkmak 
edilinceye kadar imparatorluğun iş- yangın çıkarılmıştır. nize atıncaya kadar harbe devam hu- çıkarmalarına mani olmak için ilk hat- için bir sebep mevcud değildir. EVKAT 
]erini .kontrol etmek üzere bir kon- Alınan fotograflar, binalar üzerini! susundaki azimlerini asla gevşetmeme- taki İtalyanlara kargaşalık çıkarmak Bern, G (.A.A) -Bazler Nahrihten S. D. S. O. 
sey kurulduğu ve bu konseyin har - tam isabetler vaki olduğunu ve müte- !erini temin edecektir. için ilk hattaki İtalyanlara ateş etme- gazetesinin Berlin muhabirin·e göre, 
bin vaziyetlerine gö're devletlerle addid yangınlar çıktığını göstermek- Bu zafer, mihver devletleri tara - leri hakkında verilen emri muhtevidir. siyasi mahfiller Vişi ile münasebatın Sabah : 7, 26 Aktam: 1,,55 
müzakıere ve muahedeler akdine se- tedir. fından tehdid edilmiş olan bütün Yunan ordusu, Tepedel~m ve Kilisu- gergin olduğunu ve pek muhtemel Ôğle :12, 20 Yatsı: 18 3S 
lahiyetdar bulunduğu bildirilmekte Tayyareler imizin hepsi üslerine dön- milletler üzerinde ayni tesiri Yapa - racla da mevzii hnrek~t i~e bazı strnte- olarak yeni bir vaziyete varılacağını lklacli . 14 41 im k C.Jt 
idi. müşlerdir. cağı da şüphesizdir. jik noktaları ele geçırmışlerdir. knbuJ etmektedirler. • •• : ~ 

~ TÜRK SİNEMACILICININ EN MUHTEŞEM ZAFERİ OLARAK ELHAMRA SiNEMASI YARIN MATİNE LEHDEN İTİBAREN .. 

s 16 seneden beri İPEKFİLM stüdyosunda yapılmış olan 19 filmin bütiin masrafları kadar büyük fedakarlıklar göze alınarak yaratılan yirminci Türk filmini, zevkiselimi yüks-ek muhterem İzmir halkına, iftiharla tak= dim eder. = Mevzuu: Dedelerimizin ninelerimize, onların anneler imize, annelerimizin bize ve nihayet bizim de mini nıinile rimize dizlerimizin dibinde tatlı tatlı :ınlattığımız efsanevi Şark masalından 
=siki ve şarkılarının nefasetine n la doyamıyacağınız harikulade şahane bir SANAT ve DEHA abidesi: 

- •• ---
---- KAHVECi GUZELi 
--------

Reji8örü: Türk tiyatro ha yatının en büyük sanatk!rı: 

ERTUGRUL MUHSİN 
MwJiki: Türk mu~ikisinin en şöhretli bestekarı: 

SADETTİN KAYNAK --


