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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
SALJ TELGRAF: ANADOLU - IZMlR 

TELE.FON: 2776 
JT ADRES: ikinci Beyler sokağmda 

Ş b t ANADOLU gazetesi idarehaneai 
' U a (ANADOLU) MATBAASINDA 
1941 BASILMIŞTIR 

30 ncu yıl Ne~redilmiyen yazılar geri verilmezi---------------------::-------------------------

Tel ve çelik halatları . 
lstanbul 10 ( Telefonla) - Tel 

ve çelik halatları beyannameye 
tabi tutulduğundan, bunların bil
dirilmesi için hükumetçe 5 gün 
mühlet verilmiştir. Nı>. !!438 Günü geçmif nüshalar 25 kuruştur. Her~n sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

·-.--;,;....;;_;,;.;_~~_..:;~~~~----------~~~~~~~--~~~~~---~~~~--.:....--~~~~~~--------''----~~---'--------~~~~~~~ 

r---Çörçilln nutku ~· 
Bitler ve Mus
soliniye şiddet-

1 le hücum etti 

· A~KfRİ VAZİYET Vi ayet Umumi Meclisi 
ı .1• 1 dün '.op andı. 
ngı ız er 

-- -Hitler, Avrupa, Asga ve 
Trablusgarbl ta

- Vilayetin izahnaıne~: İl.<! daimi encumen mütalea
namesi dinlendi ve ihtisas encümenlerine gene 

daha uzakta ne gaparsa 
gapsın mukadderatının 
önüne geçamigecektir 

mamen temiz- geçen sen\;k1 aza intihap edildi. 

lngilterede maneviyat 
şiddetli bir alEv haline 

gelruişlir 

liyecekler 

Harekat çok igi gidiuor 
HADYO GAZETES1XDE.': ı 
lı.ı:ili1. motör!U birlilderi. Tralı!u:ı-

1 garp istik:ırnetiı.dcki iJel'lt•yişle :ııe d, -
vaın ~tınektedirler. Br.şkumandaııl:ilın 
duııkü td1liğine göre Bingnziye 220 ki-

' , !uıııeh·e meı;af{'de Eladeyla zap'c<lil-
'· . • :ı;.t;;.ı.;: mi~tir. İIPl'leme harek.,ti, tııhmiıı hal'i. 

· ~' - "' -' 
1 ciııde bir hızla lnkişuf <:tmekt.,dır. Bu-

• - """"'™" ,...,,._, . ı güne kadar, Bingazideıı ~onra k;ıt .<li-
RUZVELTIN ÇÖRÇILE MEK Londradan bı.r manMra !en 270 kilometreye iJi\veten 200 kılo-• A '" ç 09 llll!lllllllllll!Hlll!illl!li!IHll!ll!!lllill!llllHllll metre d:ıha katedilmiş olma,;ı e,ok 

TUBUNDAKI ŞiiRDE merı -a ve ,,or- B I •1• • muhı ··"llcıdir. 
. 8SVC :ti IIDJ.Z Ziııı Binır~ziden "'"'ra b:ız~- mckn NE DENiLiYOR? çı•t1•0 nutku ~ vemctı~ı·e ragm~ıı 36 s>tte ~.') ı,:ı;ı-

1 

rncrrelık 1. r nı'.!~afe~·ı n~:ın ~Jtı \~l\'\ 1 l ~ 

lnııiltere ba•vekilı' Ço"rçı"lı"n evvelkı' ------- Hava kuru•nu'1da tcd· ' r:ıı şiırnr. mnlıav<me' görnı<"ıdi'<\r'-., Al · { k ~ • ı n · !iÜt"t", • .. ·yalu:t: \•ol-..: ile 200 k·ı,.n:ot ·ın 
gün gece yarısında verdiği nutkun ~ıs er ço aerın ve kik!er yaph dalın gitm: .. oın{aı:ırı hi~ de ;}ıt'nd 
"~"kısımlarını dün vermittik. Ehem- mÜs:ıİcf ol:.!u . .

1
• • haricin.le d0 ;'fi!c!'r. Aıı!a>ılı.vor ı,:, b~. 

lhtyetine binatn, dercedemed'ğimiz Anka~a, 10 (A.A)-~a~v~.k·_ımız ~:uıııandnııhk pklııı. ıırazi Ye !kır.:ıl 
~ıaıınları da Anadolu Ajansı servi- ------ Dr. Refık Saydam, bugu? Tu~I~ ha- hakımıııchP gö<t'rdiği lıazı m•ı5l,.!l:i, 
aınden alarak veriyoruz: Ame ı"ka bu sese laAyık v~ kurumu gene!. merkezı_ne gıuerek \'C mahzurlar" rn~men, her !ohlik~\'j 

Londr· 9 (A A ) Başvekil Ç" r ı bır buçuk saat suren letkıklcrde bu. · • k l ·· t · 't· ı . ı , T. ı, O . .. . . . _ . 
a, · · - or· B .1 guze nınra. • nı un la ~an nr !.'.l. - atte valı ve muzakerelt'..-: tak~p eden cazctecıler aıagıda meclı.ate.n 

Ç!] dün ak~am radyoda bir nutuk söy- olduğu şekilde cevap !u.n..,,uıtur. aşveki' ~ur~mun mcsa. ]u,garpten çıkarıp ı.lmaı{a \'e)'a imhıı . bir görünü§ ' 
lıyerck, İngiliz milletine ve impar:ı.- • mnın daha fazla veıı mlı olmaaı hu. etnwiıe matuftur. Bunun da bir 3\' •. - • • • . •. 

torluğa hitap etmiş, evvelki hitabın- verecektzr auaunda hava kunımu başkanı, Er. - içinde ba~nrılması muhtemeldir. Cüıı°- \ ılu~,ct. uıııunıı meclıoı, düu ~gl~5l_eıı J \ ~-lı: ıııedıs111 ~~saısıne baş~a;ken 
dnn !>eri e n lıe av i inde ceravr,n .. . . zurum mebusu B. Şükrü Koçağl\ emır k. b 1 1. ·ırtık ltah··ml•r ·;. sonra\ alı B. Fuad Tuksalın rc1'lıgın- 1 kısa bır nutuk söylıyerek meclısı se-
~den vuku~ü'i hnliı:a ;vıe~i.!ıtir. · Loııdrn, lO .<A·A;·l - Çorçılın nut- ve direktifler vermi9tir. ~· u "'.' .'~'· '1 

.' ktur ı.r;ılrn\:· n~\1"}~ de ticarl't odıısı konferans ~a!onıında liimlanıış, muvaffakıyet temennisindiı 
Çörçil'. i.ki_ di~tat~re kendiler\ içi~ ~~ı:;ı:a:ı;~\~i1şt~:ıs~er h~kkında şu l!lllllllll!lllllllllllllllllllllllRlll!lllll!lllf!llllll ~~~~~~~~J;~i~d~~ eok.daha az e;ü~:r~k'. ~~~~~~-ışİıe~;j~.:er~~: ~~~s~=~~~t b~;:· l~~~~~~~~şn '",~ziı;1~~:ı~::~ı ~=~en Ş~~ 

bz~fer sn.ıtının çaldıgkını zkan~ııttlkleı.ı Nevyorkt.ım gelen bır telgrafı.1 lızl·'ıe ıtımac! ctk-cek ,.e agır nzıfcle- tlı'. Gerçı Trnblusgarpt~ cl:ı tah~ınııü ırnrli reısi avukat Münir Birsel muh- dakika slikfıt vakfesi "apılmasına mec-
ıranda tek başına arşı o~an ngı- t•foyyoık Ta ·mi• gaz..tesinin Çörçl- r· · 'f "( on!· ra Pzı olnn he· it!' ı nr<lır Fakat hu bhkım:ıt 'rll'ı!l':ı '.. ' · . • ' · 1 · '. . · 

liz milletinin kudretini tebarüz ettir- 1'. tk h k~k 'd üt 1 ••1 ,.. .
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.y k~r•ıd;r ,: , b·ıtı kısmındadıı: U>Iıı daireler nıuc!urk>rı ve gazeU-cı!cr, !ıs a1-1sını davet etmış ve ıiç dakıka 

· . h. uk . t· 111 nu u a ın "şum a e .. ar ~u- \eıece •r. '. .' ' · · mec!L• ıııiızakerderini takip etmi•!er-· tazim den-e•inden sonra ruzname mu· ~1•· ~c lın .ka :aman m a\eme .ın g~- riıtüldıiğünü bildirmelde<lir: l'\evyork Her:ıld Tribun gnzetüs: ele Rıı;ı:ı:ızı.d«n gcJoeek ~m·,···tl~_rP kr.r- dir. ' 1 -Devamı 3 ncü aahifede-
·~k ıı;ıııaıa~oı lukt~, gerek Bır~~~~k Çörçilin h:Uıbesi, Amerik:ıda cevap_! diı·or ki: RI t<••:rlerı olı:mıız. Bu ıtıbnr!a ıt~ ·.an. 
:unıerıka mıll<'tlerın<le, gerek buıun sız .kalmı··ııc ktır Am<·rfırnlılar lııgi-1 ·- o.... "·' "' ıı .... n •ahifed,. - !u to<!i:n ohrnl·. yahuc! fıı.,at 'ır:!ur- N . k ıo (A Y ·' 1 . 

ftYllda İngiliz mnJetine karııı uyan- , . . • -- !arla kcndilik~erinden Tı-ulılusu fotk<'- eV) or . ' . Vandel v·ıkı· . - aruım şı-
d.ırdığı havranhk lıi•sini tebariiz et- ı k ı deceklt>rılir. lııı::ilizlrriıı Mhilcle:ı iler- A) .- . \ ıındel 1 nın ?asıl yapılma 
tırdikten ,..Oııra, hiç bir m1•deni cnmia- Ya g .... mur es· ı· ı· ne e tug .... - leı·işlerine ıııuknlıil F"r:ııı'Iz!aı-ııı Çat Yılkı._ ~lıpper ta~· Si lazım .gel~iği 
nın uğramadığı bir imtihanı cesnrcl gölü müsten1lekesiııcloıı e.imalc· rlı'i:rru yaresıyle. ~e~- Ne yo kfa hakkındakı. mil -
Ve .ın,uvaffakıyetle g çircn İngiliz mil· ~~leika .. Fransa ve İngiliz kU\-v~tlc- york~ gehnce gn- v r t~le~m. tn~~lter~-
letının man~viyııtının en ufak bir "ıır- d d t rıııduı bır kun·et. d» İt::ılvanlan ~··ııııı ı zetecılere be~a- Y'.. \1'.; bıgiiızlen 
8ıntıya uğramadığını, bilakis mi.~li as- yan a ur muş ur tnrnfmı.l:ın tehrliıl ~tm 01<t~dit·. Dı:ıJaı.J n~tın~a. tng:ı.lız Vilkinin, yardımın şekli go:;~ü~~ sonr:ı. 
la ı<örühnedik şiddette hir al~v hn!:ne . • la simııldı,ki tngiliz k'l\'Vetl<>ı !. "ııl- mıll~!ı.nın .g~s- etrafındakı" fıkı"rlerı· deg~~~ıştır. Ayan 
!:rldiğini sövlemiştir. terdıgı bırhk h~rıcıye encılme. 

Cörçil dtİsen J<'ransan arkadnn "il I" . B •• • d t h "b t f l d - Devam> 4 ün~ü uhi(rcl.• - knı·~ısında de- nınde salı günü 
ran hil~kAr. hi~siz ~·e f~ııa adam, "lly~- zmır - ergaına şosası uzerın e a rı a az a ır. r " rin b_ir lıerec~n " Jza?at vermeden 

ıt:ı~si.r ettiği t~nlr.ıın cli~atörli ll!ıısso- Bazı Menemen köylerine salları' un ekmek gidiyor.. i dl uydu!l'unu soy- Eskige nisbetle degltti evH•lf ?)~ hı'.sus-
_ını111rt havvnm bır ıhtır:ısla •aldırdı- t 1 •ıt emiı5(ır. Gııze- Y ta ta sı .ıl ~ere-

!!! Yuıınnistıın<la uğradığı z 0 liliiıı~ he- Havalar yağmursuz devam ettiğin den Gediz neh11'nin tuğyanı dur- ngı ere tecilerin, lııgiltereye yardım için ev-ı m<m. 
Zııneti hntırlalnıı~ y• Arnr.nıdlukt. muttur. Sular, muhtelif yerlerde inmektedir. 2,30 aantimetre yükselen ___ velce kendi•inde mevcud fikıin. se - Gazetccil<'r, nıeousıın mecl!<indc 
Yunan kamçıları altında acHbn kı\'- sular, aaalta on ıantimelrc dü~mektedir. yııhnttaıı evvelki tarzda olup olmn - . ::ardım layihasının hükumet tarafın-
rannn :lI.ıs•oliııiııin İngiliz ve impa- lzmir. Bergama fOSeai Üzerinde auların tah1"batı maalesef fazladır. ou·· n Romanya dığı hakkındaki •uale Vilki şu cevabı,· elan verilcliği şekilde kabul "':li!diği 
tat0rluk ordu!an tarnfındaıı Trabltı:'· Menemen su aeddindeki açıklık artmakta devam etmiştir_ Dün akşa • vermiştir: - Devamı 4 üncü sahifede _ 

'1. uı(ratılclığı müdhi• h<>zimeti telııt· - Devamı 2 inci sahifede -
ruz ~ttirerı-k, modern harbin bütiln ile münaseba-
\'cısıtalariy! .. müc'hhez on, on bir fır-
knlık bir orcluyıı karşı 1100 lciiomet- t k t• 
relik hir çölü iıir h .. mled, llJ!tırn'r bti· ını es 1 
tbn bu kı:\ \'eti ya inıha vey:-ı esir ct
lll~k 8lll";)ti.'·ı., perişan edl'n İııgil'.z ,.c 
Itnp:tr:ıtorluk ortlusunu ''t.ı onun i\.nh
raınaıı kıını'<!ıılaHlnrını minnet -:e ~i
tayi~l~ yaddıniştir. ı 

İngiliz lıa v kili: 
·- ;\[otöclii kura. lıuva \"c ı.eoıiz 

lıııı•ı· •tl rin •n karn <mlusiyl~ )·&ptıgı 1 

Tıar)rık i~h:rliği olın:.sa.\·<lı Tralıl•ıe . e
feri miinıkün p]:ımnzdı. 

D<'dikten ll(lnrıı su söz!nı·i ili'"·~ ct
llıiştir: 

Elç;, keyfiyeti Rom;·n
y.ı.ya bildirdi 

Bükret, 1 O ( A.A.) - Hava• "jan. 
aı bildiriyor : 

b - llu ·~lıırliii'iııin kudretini ~u s.ı-

lngilıcrenin Bük•e§ elçi•;, bugün 
öğle üzeri Romanya BaıvekiM ge -
neral Antoneakoyu ziyaret ederek 
hiikirmetinin bir notasını vermiı, 

İngiltorenin, Romanya ile aiyaai 
münaaebatının münkati addedildi
ğini bildİl'nÜltİr. Elçinin Köstence 

Sağdan itibueıı Am;ral Dada.n, Maretal P.,ten ve general Hutxinger 
ah ş:ıiakla beı·alıer Akdeniz dunan

llıantız amiral Som rviUe'in kum·ınrla
ı;ı «llınd:ı C'enova köı·fozrııc gicl0 rck 
~lnı:ın na;~i!erinln C"ezair veya Ttınus
U ıı~ncr<ıl \' eygaııda taarruz etmPk 
ııftr~ vııpurl:ıra binebileC\)kleri bu de
nı ı Ussünü ezici bir tarzda lıombardı-

Fransada Almanya 

yoluy\e refakatinde lngiliz tebaalı 1 
elli kı"p ile latanbula bugün hare -
ket etmeai muhtemeldir. 

Kabinede yapı- 1 Hava kuvvetleri 
'1n ettiği zaman gördük. 

j <;:örçil, lta!yan imparatorluğunun 
Obıtatın:ı i~nret etmi~ ve yapılan fe- ltalyan ecirleri, b'r lnııiliz nakliye gemisinden kuaya çıkarılan benzin ..... e",. A·;; l!'T ı.tR 

ran değişiklik ne vaziyette 
~alıkların tamiri znrure!ini kaydettik- tenekel.rini naklediyorlar. "':ıEö;;;liii;;;;i;ı;;;;;i;;~~İıöii•a'-"~;..;..;.ıı;:: 

.n sonra, Amerika yard'ımından, Hop -
kın~ Ve Vi!kinin ziyaretlerinden şilk- vauveıı•n orduları --- --·------·- Buhran gene de .. amda

dır. Flanden istifa.na
mesinde neler bildiriyor? 

rnnla babseylemiştir. AJ 
_Dundan sonra Başvekil Alm~ııyanın manya 

ınostakbel maksadının ne olabileceğini 

Bornova treni ve Tire 
ile muvasal:ı 

~ra.~tı.r:mş, Mııca'ristanı ve Romanya- Trablusu Z<.ptedccektir Jonı· bir hareket gaptı H ıstıla ıle Karadeııize inerek nazile- il 
rin. <li~leri~i. şimdiden Bu!garistana f sveÇ askeri m/i-

Tireye tren İ.flemiyor. Çünkü Ça
tal İltaayonu ilf' bu kaza merkezi a -
ra&ındalı;' köprü aakatlanmıştır. Fa
kat köprünün uıkat olması ile, bu 
tehrin tren muvasa!a&ını yü:ıilstü bı· 

işbirliği ile mütarsko 
şartları çarpışmaktauır 

l!eçırdiklerını hııtırlaUırak, Bulgaris- h 
t..ıııııı Romanya,. Hollanda, Danim:ır- te aSSlS/arı 
kıt w :-lon·cç ıııısallerınden ibret ala-

~i~~i~11:1idiııi izhar etmiş ve ~öyle de- INGILIZ ORDUSUNUN HARE-
Danim2.rkrt c!on:~nması:u 

zap~etti 
rakmak doğru değildir. Mademki 
otoray Tirede kalmıtlır, lzmi•deıı 

- Eğer lılitlln B.~lkan nıillc!leri A SiTAYiŞ 
birlik cılurbr, iııgiltt:re ve Türkiye ta. K TINDAN LE BU DEVLETE KARŞI OLAN 
rafından rnrdını gör.erek birliktP. ha- BAHSEDIY0°LAR TAAHHÜTLERDE BOZULMUŞ 

köprüye kadar otoray işletilir ve 
kartı taraftan da Tirede kalan oto
ray gelerek yolcuları alabilir. 

Radyo gazet~sine göre on günden 
beri devam eden buhrandan ~oııra 
nil:ayd Vişi hüktimetinde hiı- deği -
şiklik olmuştur. Haricin nazırı Flan 
den istifa etmiş, yerine bahriy,, na

ı·eket ede;ler:ı-0, Avrupanın ceııulıı şar- n 
kis:nde bunları )emneğe kiıii gelecek Stokholm, 10 (A.A.) - hveç as- DEMEKTiR 
Alınan kuvvetleri toplanıııcayn kadar kcri mahfiileri, general Vayve!in ha
~?k aylar geçer, ve bu aylar zarfı.nJa rekatından sitayişle bahsediyorlar. 

Bornova treniı 0 zırt amiral Darlan geçmiştir . .\m'ral 
Bornova tren ta.rifeai de değiıti - Darlan, bahriye nazır!ıg-ını mu!· •fa

n'lmi~eir. Fakat uaulen tetkik ve tas- zn _tmiş ve başvekil mua,·ini de ol -

hır çok şeyler olabilir. Albııy Praj, Bingazi, Entre ve 
A~ıikan yardımı müecss!r olduk- Yunanistan hnrekiitını.n, İtalyan mil

~a, hava ku\'\'etlerlmiz fazlalaştıkça, !etinin cc..,.retini kır:ıcağını kaydet -
'nrktnki ordulunmızın kuvveti bi1yti- tikten sonra, mare~l Graçyaninin , 

Okçe, muhakkak ki bir çok şeyler o- bundan sonra harekata devam etme-
--Dnuu tlirdbcfi tahifetle - -Devaaıı dirdliacll ..ıüfede -

Sktokholm, 10 (A.A.) - G-eçsn haf- dik için vilayete verilmittir. Belki! muştur. 
ta A!~nnların,. Dıı.ı:imark~. deı~:za.ltı Bornova ~lediyeainin ~e fikri;ıin Şimdi anıirai Darlan, Vişide. mnre-
ve torpıto muhrıplerıne vaz ıred ettık- alınması lazım gelecektır. K"nler ·şal Pctcn<leıı sonra en nilfuzı ı bir 
!eri hakkında bir haber alınmıştır_ soruyorlar: zat olmuştur. On günden beli deYııru 
Dageıı~ Blnter vazetesinlıı verdiği ha- ,Uzun müddetten beri, tarife çık"· eden buhran, Lavalın kabine içine 
bere göre, çarşamba gününden beri madı, acaba ne oldu? alınmnsiylc aUikadardır. Amiral Dar 

- 0. .. 1111 4 Uıadi ~ifecle - . 

6 hava ordusu, nerelere 
yay1lınış bulunuyor? 

Dün akşamki radyo gazeteoi, bu
günkü Alman hava kuwetlerinin 6 
havn ordusu ile bir müstakil fırka bir 
deniz hııvn birliğ'i \"e bir d<ı iki talim 
ırkııcıııt!an ibnret olduğunu bildir~-

rek şu malfimatı verm~tir; 
Ilu oı-clul::ırdan üçü lngilt€reyP kar

ş! kull~nı!maktadır. Bunlar, diğerle
rıııe nL,betle daha kuvvetlidir. Yani 
fırka adetleri fazladır. 

Rc~inci ordu, Hol!nnda, Norveç , 
Danimari<a ve Şimal; Almanyadadır. 
ikinci ordu, Belçika \"e Fransaııın şi
malinde, üçüncü ordu grubu Fransa
tla, ut\rdiincü ordu Viyanr.da, biıiııci 
oı du Polonya da ve şarki Almanya -
da. altıncı ordu Romanyada bulun -
maktııdırlar. )faamafih bu son ordu
nun tnm kun·ctte olmadığı anla~ıl -
maktadır. ltalyadn dn mllstakH bir 
birlik vardır ve mevcudunun iki fır
ka kadar olması muhtemeldir. Al -. . 
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c 
r BUGÜNKÜ Pf:OGRAM 

"0/ıi = Hayır!,, 8.00 program, 8.03 ajans haberleri 
8.18 müzik: }ı fif proo.:r·m (P1.l· 

R d t Ço•• rçı·\ı"n nutku Çörçil, nut- ORHAN RAHMİ GÖKÇE 8.45-!).1'0 e'< kad nı - ''t>mek listegi · 
n yo grıze e- kunda Balkanla- .,. " 

sine güre !ngil- ra da temas ede- . 
1 

d" . . t Dun baz ~ b i . 12.30 'H'ogram, 12.33 müzik: i.irkçc 
t<!re b::ış\· .. kili k Al • Edebıyatın ve onun s:cn ısını e- · g 64Z a O neman arı• >lfı.kalr. 12.50 ajans haberleri, 13.0:> 
Çörçilin nutku. re· R man~da- sis için kullandığı bütün unsurlnrın · • . ıJlfıkl. z 1a 8arkılat pJ·ogramının de • 
son gün]ohr!nd" en ltaly nl r ~~~ük om:;x.~a~ ~ı:~e,=- güzcfl tıan:.ntlnı· ve diğer bi:tün yo s z kları konuşuldu vnmı, 13.20-14.00 mtizik: k-ırışık 
mühim a 15{>- t · 

1 
d v B 

1 
ı ım er tc ı.vuı;;u, zaman z man >rovrrır11 (Pl.), 18.00 n. ograrn. 18.0S 

sidir. Çörç:ı nut- op :\ ıgını 
1 

d~ - kEndi iri en h s, en parlak bir ı;: kil- Belediye meclisi, dün saat 16,30 daj B. Sadettin Dinmez de filhakika ha. '.\!üzik: C«zband (P!.), 13.'~0 konu-.· 
!::unda .c~öz!er- ga~ıs. aıla '.~d. ı~- österİ)or. Bunun 'çinc!ir ki ede- belediye salonunda Dr. Behçet Uzun vag«zınn abone olan ve saat kullan- ma (çitfçinin !->Rat;), l~.4.5 l\lJzik : 
den ziyade fil~- Fransız müstemtekele- 1<'.rını 1:~)1.l ıg~ bi h erlerin int:işar ~aha arı za - reisliğine!~ toplanmıştır. Celse açılın- mıyım bazı abofü!manh•r tarafından f"'"ftdn ·'1 u~..ti - zeyb~k oyunh. ·ı. 
ynt hakimdir.• rı·nı· de tehlikede ~11h!i1'eo.. oy ı:;;~~ t ... _;ılar ~.J~aha cyok dbeıin rı~l~tadl?rınk?- ra büdce encümeninden g ... len ve mez- havagazının muhtelif suretle suiisti- 1 ı:J.00 rnizik: I panynda yanm saat 
Demiş ve be. ay-

1
• . . l' 'k' ko.'[' : ıuıyor. c ı..nun ıç "· ır ı, aha idare.sinin 938 sene.si hesabı knt'- mal edildiğini bazı arkadaşlariyle işit- (Pi.). 19.ılO ajan~. hı.lıer!eri, 1 fl.45 

hk hadi lerin •• t • rlarf? "·~· ıç_rn. '"\ ~rn cchh'y t, d!.işünm, duyan, y:ı. yan •• v· muhusiplerinin zaman idare miş olduğunu .söyliyerek demil'tir ki: ii1i'k: radyo fasıl hey'eti. 20.1? 
parlak simn<:iyie, gos erıgo · •• n _ıll_etler ~nı )':- v g~r n içtimai r:ınhl\:k yığmlnı-ını; h~ apları hakkındaki mazbata reye - Bır aza arkadaş, ziyarete g!ttiği adyo hrtzete:-i, 20.45 müzik: ·adyı> 
İngiliz milletinin iınüne çıkmıştır. likte h,:rc1 t .etmelt. rını tav,;ıye ctmış (' se.rlar topluluğunu) k ndi etr:ıfın onulmt ~. t. dil, dilmiştiı·. bir arkadaşm evinde mutfakta hava- {•im' h~y'eti - klasik proj""rntll· 

Çörçil bu nutkunda İngiliz milleti- ve de.nı tll' kı: . &a clnha bü)~k bir halka b.alınde MPhr.lle itfni) teşkihltında çalışa. gazının boş yere yakıldığını gör'lliiş, ~l :30 Konuşma (hukuk ilmini ~ııy-

h
. ' t . t' f k t b 

1 
b··t·· - biılık ohırs. \t.> Bnıka.ı -:nı.ıl..'t- t 13lora ş bulunuyor •• İn::nnlık, ede- c:ak ldplcrin . • tech"z:ıtıııa .sade- n .. cıyu "lıeiJini sormuş, nşcı da: fü, kur mu adrna general Rifat Ta~-

11<' ıtap mış ır, a a unc n u un 1 . 1 ı . · Turkı'"cO: 'n \·· rdım . . . • A d' J l k b J d . . . erı. ıı • •ı ' ı l! -' - bıy.:ı.t n3. ıb nı ı:ı.lmasaydı, hntta ı - dil n " uzere h ··ergisi bel~·Jıj e lıhı- - .Mutfak ısınsın, diye gazı açık un: )e\ et..> arşı orç arımız an 
dunya muhatabı ıdı. Her nnllr>t, bu- göreıd. h •. ıekct ._detlenı.e Alınan 'Jr- 1 E-r v.üzel ı:ım'atlara r"O-ınen bütün :n ~ ü d• 5 .:. ı ~apılma ·ı, H' mak bulund.ırduğunu söyfomiştir. Bu vazi- ıskerlil. nıiikellefiyeti.,, 21.45 mii -
günkü ve ynrıııki vaziyeti için bu mı- dusu ' kuvn•tleri, topla1111ıcnv. ha- ih• lct·i•ı güzellik ve fü~unu '-ail o- u tari ~ ı_ ı;le havagazı ver; ınc i yet karflı~ında sürat le tedbir almak ıa. .ik: R. dyo salon orkcstı as• ( Violo • 
tuktan kendi ine bir hisse ayırabilir. dar IJir ç<}c muhim şt:> kr o acak "' .;:~- 'tırd 1 Edebiyat, bir gü::ıel{ gib:, hem üziindC'n abmı man miktarıııın <'O- zımdır. 'İ '" NC'"ip A~kın idare iıırlc), 22.30 

Çörçilin nutku, beş ay e\·velki ve man gc~"'ek, Almr ıılar buı.ıd.\ "TI ·'at- l· c'\ 1' ·ndine yanmakta, hem de \al ılı .,,.,ı, kok ' ' oömikok trvziatııı~n Azadan göz tabibi Dr. Midhat Orel, jc.ns 1 ab rleri, 22.45 radyo c;aloıı 
bugünkü vaziyeti tebnrüz ettirmiştir. fuk ol,ı. uy caklard;r. ,. ·' . . 'dnd 1: ulundurru yıldızlar k&in"tını • .w.ı~«ZI "d ı "si turafrnclan yapılnı ısı .,füıt::ıiz aboncmanlardan bazıla!:mm rke" ı ı prograTYlının devamı. 23.00 

. . . . . . . Çorcı , 191 ı de Bulgu_ lar n. •• ·. c- l'llHnr- da yıknmaktadtr. Bcmtı hı • ı, pleı ~', bu idneniıı khclı·<>:-ıuna hın agazını israf ettikleri tevatürüniin '1;izik · dan<> müziği (Pi.). 23.25 
Fılhakıka Fı amıa )Il"1ldıktan sonra dilmek: :n' r ym.o ı lngılterc a · hıne fikirleri. hatırlatnn, tek bir lelim Mı ilav r ) apılrn: :;ı kalı ıl d• ı ı ş- hakikaten duyulduğunu, hatta havsa- '~t:~o Y ırınki program \'C k:ınrn•.ı 
Alman tayyareleri, lngiltereye durma. harbe s: •rdikl rini, fa mt ceza "ördük- 01n'uştur: r. !anın kabul etıniJeceği nisbettc :::uiis- x---
dan hücumlar )apmışlardır. Hatta leriııi, fi meli d ıı. nı hatavı . rıpmı~a- «Yfov·r!» Bt ndan !;<.)J ·ı ı>OZ ı:da:ı hWdan B .. y t!mal yapııdığıııı ..,öylemiş, bu me.selc ZAR/T -"D 
Fransanın ),kılışından sonra İngilte- caklm·ı 1 z,ı ı t" ·ı.i ..>Y emis ve: Biiiyo"'nunuz; Yunan bn!veldli, bü Fahr: DJl ... uZ<?) liiı lı.ıv~ g·1:1.ı bah Lıde hakkında nıeclisce bir karar Yerilme- "' • l ~"i. ,4 
r<'nin yıkılacağını tahmin edenler ol- - E "l' .'.ll n; h· R.} ı ... ~_ne~ .. p'ırlar- vük v'lt npPrver ,.e ,'dealist, kuvvet riııdf durulması l.:zını g l.n bir <i n t\' l havu.gazı müessesesi müdü- w.az;.· ~-- · -· '":...n 
muştu. İtalyan orduları, Süveyş kana- • ıı o uz "'nede Bt \•nr mılletı, 'zum- li a11ker ve halis Türk dostu Mctaksas • h~ 1 n balı, d reK d m;stiı· k": :unlin, .neclisi tenvir etmesini teklif Seberwiz taal"ruz: 
Iına doğru harekete geçmişler. bir rnik- uz v f laketli bir harbe üçün u defa öl üşWr .• Bir Yuna..1 gazetesind - s. atı iz ha-ı;ar;:ızı alan o:ızı al:ıo- eylemiş' :r. İkiçc> melikte Tahir oğlu Behznt 
tar da ilerlemişlerdi. Amer;ka o vak- okulmt s olacaktır. dost m"Jkt kt'"nlının beyannı:ur.csini emant~rııı J,arak el, "ak mür,wir <'V- Vaki .. geçiktiği için gekcek cels ele 'e:. sel. Demir oğ1t1 tehmcd Ali İş -
t, kndar Jngiltereye platonik sempa- D m · c:r. . . .. okurl::er ı:u cümleye rastgcldim 1 r kendi havagazı tesisatırdan gı ı }ı. v~ga ı miidüninun ize.batının diıı- rer. ·ı! knh\ esin,' ~-tıbcp.siz ta arı u:r. 
tid~n başka bir şey göstermemişti. Çorçı .. nutkundr\ Mussolınıden b_u- ( « Hayır_ Ohi» ölmüştür). k •ırn t lcl• k1 annı duyduk. Bu l •nmeRi kararla&tırılmıştır. Gel{'cek denk radyoyu, fıncan ve tabaklnrı 

lngiaere.} i istila teşebbüsü yapıl- vuk i tihfnf Ye istihza ile bahse mış- H~yır» her dHde sık sık kuHanı. ı " 1td" ı .,nin şiddetle tak'b: h'ı- çtimn cumn glinü ~nat 16,30 tla yapı- '·ırmış. tutulmuştur. 
mış, fakat muvaffak olmamış ve ya- tir. la.n lıinletteyin bir kelimedir. F::ıkat 'm·al•tır. 1 Cocuğunu düşürmüş: 
hud hir yapılmamı"" savtlaı'bilir. Fa... C n<.ı ıtı b 1mıbarcltıızam: . \ bı· keli ne, tarihi ve büyük bi•· ha. k k v " .ı l K:!nıı ı·cl(.l 246 ncı so a ta Recep 
kat &imdi 1talyanl~r .erimiştir. İtalyan rcno. :ı.nın hombnrdımımırnn a os- -li (' ı=i<· (yani Metakaa~ın, sab~h Rzamay zmı·r ı·arıcıı ~o yaşında Sevcliycnin çocuk 
kuv\'t'~tleri Mısm işgal edecek yerde 'eri lu. kındn h_ nüz .~alumat f' lme- k~r ı k puyu cahp du ltalynn ordu. ~ mM ,~iışiirdtıgü zabıtaya şikayet cdilznic:. 
İngiliz kuvvı~tleri, Bingazivi almış- miştir. l• akat Bıngazın. ın zaptı ıle do- cunun Yunanistnndan gcc.m sine mü • .; l t r, n • e ~ apılan muayen~:>incle hamile bu· 
lardır. Bunun son tezahürleri <l Ce- ~-an he• can henüz zaıt o ı_namı:> n·. va d.,- istiycn ltnlynn şefirine knrş• -- ---- ~, 0f'~(0ZI unduğu "ocuğu clü~ürdüğü anlaı:ıl • 
novanın bombardımanı olmuştur. An .• '-lo, radvo ı ııeşrıynttı bulu- h<lyır • Ohi» dcı:.ıesiyle) Yunr.n '" ı G'-f rli.. ·ec~k O. Il " Amerikanın ı.·ardım tesebbüsU !ler- narak rı: gazinin clüşm~sinin. lta1:..a- diinva ta .. ihın' in icindc, ebedi al·Ller ı • ııstır. ;,abıtacn tahkikata ckvnm o· 

.; • · f t · '" r: r.ı •·r 'onmak aclır. 
!emiştir. Çörçil, nutkunda bu ~urntle la t 0 ~ •r uyandııdığını itıra e ~ış- b·raknn. hnrikuliıde, dalgalı, gürü!- ' 1 •..a t;! '- PJ • 1 • • ~ k • • 
iki devlet arasındaki manzara farkıııı :r. Di r tarafa AJma.n ra~,·ol. rı, ülii, :r' thiş bir şey olmuştur. Yunan A.ınar sudau getirılecck cıım, Pors- Dl Hh IÇIDuB ÇO 101 Süzen keyfe gelmiş: 
göstermiştir. Fakat İngiliz mi!letini hen uz 1 h, •.ıeı i vermemışl rdı!·· Fa- ı ari:.' hu tek kelime ile açılmı~tu·. 11 , ~ ı..hta i\!l .. nıe sanayii JTW.duele- !':J Kara• tiııada İnönü cadde~iııde ('c· 
<le fnzla n "kbin olmnmağa davet etmis- ~at iu ı an rad:yo-,;unun ne~rıvıı.tını u t~h k("limeden sonra, italya. ili r· kon. janı tı.:ni..z olmadığı !çiıı hl- ı· ıo, a a~" 1 a 1 kız umumi kadınlardan 24 ) ı:j 
tir. krar mcktedirler. 1tal~ an r~dyosu: ~arbcl ri yemeğe ve mihver aaHc.n. ~.::ı ıı.tçı' rıı.ıızdan ba nu.ddeleı den g - U 1 nd:ı $ · zan; sarlıo'5 olarak otrımobı 

G ç n Frangız - Alman harbinde İngiliz! rin knrşısındn A fr kn._dnkı :na· n La lumıştır. Ge.ne bu tek ke- t rtn <•k 'SL ·~-n!er varsa ;:tedikl ri Kı.lıla\' l .ırumu İzmir rnerkeziıım ·,..inde r .ı a attığından tutulmıl';tur. 
lııg:ı:z er hava muhnreb::lerine fazla ınüst.crr. kelerin tehli~ede 01 (~l\g~ı~u lime, milletlerin nüfus kalabalıkları\ ,nıkt. un t. bit" t!car ... t -..Aaı _t:~- . nelik İrnngre ·i, önümüzd~ki cumar- Ate~ etmiş: 
hnzırlnı.amamı ·]ardı. Almanlar. F'rnn- öylerk n .Frnn.;ız mu:;tcmk' ' ~ının ile de~fl, ruh ve &eciye kudre!lcriy]c. ı c.I •ı . h imizc.c-k• < IAkadar .u a uldı- .esi guııi.i to11Janacaktır. Gaçen yıl, lo- Kur , akada Kemalpaşa cadclC'~in· 
.ız mağlCıbiyctindcn sonra İngilter~~ ~ de ayni tehlikf' altında bul~_nduguııu olçüleb:'ccefini anlamak vesilesini ı ilm "stir. zılay kurumu, geniş bir faaliyet yılı .ı:ı Beki· oi;lu nmelc Ali; alnca1< n '-
d bir taarruz yapmıslar, falmt ır.u - hilclirm" ~ v Franf.iızlara mu~cYt•kkız '\crm' tı'ı-. Burada, «Ohi» k limcsi . --<-- geçirmiş.ir. Vilayetimizin muhtelif eLsintl n icımail oğlu İbrnr ·'llin i.ı • 
vnffök olnmamıslardı." İngilizler. dai- lma)nr.nı tav~iye <'.'tmi~tir. artık t<?ıihi bir abidedir. Fakat onu 

1 GELEPLER cinE"'iLEŞ). \·erlcrind. ve İzmir merkezinde yok- 'l.C'rinc tabanca iİe> iki el atı ( tmi~ 
mu uyr.nık bulunmu"'lardıı-. Cörçil. Bu t \'siyeyı: _Fran~a _nnmı.1 '1 mı, tnl1ibcn, Yunan kralmın Met:ıksc.llln 1 • f.i r· IQ :-hıllara ç >k bl15 iık yardımlar yapılmış i e rle pıermiler boşa p.'itmi~ Vl' .. uclı1 

İng,lt ... reı~.iıı \'n?-i):etine .temnı:; ederken oksa r· ·•n vn~·ı~~.sıfa~~,·le ı~~~yn ve,,:~l- v~fotını mill.etine .haber ve~irk:ın , İzmir ptırti mufeWşi, lstanbul me- tır. Bir ~ılua 411.~ taleb.::y~ 1002 lira "Jfıhiyl.. tutulmuştur. 
şunları s~yl-"mıştır: . .. n~anyr ıc·.n mı oyledıgı m, ıtlT)l cLv,ıl- bır çok zengın kelım~ ve tabıı-lcrı bı- bu u B. Galip Bnhtıyar Göku ve !\.un- s.ırfftmiş. ders levn:ı:ımı ve ayakk.Lbı Hırsızlık: 

- İngıltNc, gece ve gunduz çalışı- dırB. 
1 1 

•.• 
1 

'"h"m rnkıp gene bu tek l:ehmeyc sn1rılmaa1ı, ,.,\ mebu .. u B. Ali Rıza Tüıel lstan- t •ııin etmiı-;tir. 35~ \atandnşa muhle- 11{içe ... ndikte Pazary. rindf' Al' 
yor. h r ~Y~ hazırdır: Ge_çen Ağ-us- nrr~ı·1ün meı:".e erı ıç.ı:ıc e ~1; . o abid~ye, edebiyatta rembo ~n a. - i <t.m hrirn ze g•lmiş, Bu•""'a rr.ebu- J,f ı:.f'kill rde mt1ddi yardım1~1· Y"Pm~~· ~,1 u M 'rnıed: Süleyman og'u Ali -
to-. , e c~ Jule n, zaran .şımdı dahn. h.a· n_':ın h.ıı: ~okh dn ~omnn~ nd~-~· • .m: tın yaldızlarını vur.muştur. lkı l<el.- J B. F.ı:t.lı Gill l" l>.tnnbula ı•itmı~1u·- t.ıir . n~: •n ırnn'ı n:rnk ~darık e)l~mış- 1-11 c<'lı"•ıdc>n para c · zd. 1 nı ç, !eh· 
zırız. Donnnmnmız c\nhn kuvveUıdn. lı7. <'lç rın. Roma .1 !l hnı:ıv,,k•l. ,., le me, bu destanı yaratan ve Yunan ta- d r. tir. J)ık i z l:RI~ telakdzedel •rm, •l 
Kuvvelli filolarımız da· daha <;oktur. ·ıl Anlr .;ko~:·ı h I" ?ot:ı ~\·dı " m~- rihine şeref sahasında ileri bir bay - burük pav~ on inşa ett:rmiş. a) .·ıca ıntl.rn ıhı lmuştur. 
Çörcil. nutkunda Am~rikanın y:ırrlı - 'dir. B• rotn ıle !ngılter ~1 ı;ı R.nman: r ktnr bnhtiyarlığını veren adamı o· ln il•... ·.:~ rd biriiğiv:c z :, tin~ .ı:ı:ı 11kiJ:dC' Al~pe. Rergamaaa İnkaFı. Kız kacırnnlar: 
mınc.lan da bah::ı-edcrek demiştir ki: rn iJ.ıı "· :l i münn<lf>ootlerını mtnk"?tı uun hay t ve eserlerini, ba9ladığı ve "~ zahi sa 1 ı mtizaker.eler" ,?e b - Jrtıvlrrinın immsıııı üzerine almı~ı.ır. ı' 4ref ışadn • I ehm d oğlu R ı.ıcl: 

- Bundan eminiz. bize her yardım rtdetti~· bildirmiştir. 1~kinin. ·eF:ılm- )Ürlittügü mücadeleyi nnlatmnk için 111 .ık · :.~ 8 hrimiz ihracat v<> hllm- 3~· ş.r •\,ik olan bu iki köy 4500 ı~rn- Mu tafa kızı 19 y~{şı:rıda Sc'ıriyf'Y 
\'apıln aktır. Amerikan m ·ııctı·ni d . "nde 5" dı:ıi İl" l{ö<;tcnc0 .Yohvl-. Ro -

1 
kA fi gelmiştir. İşte edeb.:yatm kuvve- • t ·ı lıirlikkri umumi katibi B. ı\ tıf v.ı mal olacaktır. İnşaat, :. akıııdn so- • ,1ç rm• v ) ~.kalanmı,tır. "i 

tngilterenin mukavemet kııdr ... tine mnn~·ad .1 ~~r·~et. lmc~ı mııhtemc ti.. ı i ._,,, t ,t •• bı la gicmistir. 111 ., ll'N'<'ktir. * K. ııtinada 96 ncı solrnkt·ı Aı'l 
iııanmnğa davet etmiştir. 1 ( ldu~u lı l<lırılmı~t r. Mı;;tnksas o kelimeyi söylediği gün, 

1 

. . ~ -- . ·- - r~lu Rr ıf. Demir kızı i5 ''lş1 nd·1 

1 e~e?,i>:etin en parlak z.irvesi~e gök ~.... - • ~ ıı..:...rl 1'eşekkiir "'ilı yya\ ı kacırmış, tutulara\ adı;-

1 E
. ~ --_.m,,I M~-ng"' Jado 1 yuzu~u. tutuşturarak gı~en b~r mny· , o A.) clın San'atlnr okulu müdür ve ·, /t' v<?ı lmistiı·. 1 ;?°::-Sw~ ~ ~.~ _·. ~--~ U. : ~ t~p gıbı fırlamış~ı ... ~elırne~ laaletta-

1 
m muallim: gşim Erbev'i feci bir kaza 1t: Kc·mnlpaşaııın Alaylı köyüııC r 

• ~ U - \..9 SA-·ılfıınnnnı<' TUTUN U~R ym ahvalde hep,·mızın agzında ve .. . . k b dl htl -, . ~.1uAtafı- kızı Ayşeyi zorla karırmıı-
-uwww:»wa -=- l ı ıh~m ~ VM k 1 • d b ·u· ·· tt' h tt~ J İıtanbul Galata iş bankası mu- netıc~.:;ındc kaybetme e rn ıg na :ı t(<,pl üs eden Ali ogvrlu C'cmal zıı~ 

;ı h~ c:mın e ası ır, muccı-re ır, a a ~ d"" .. O D d v • t"ccnr ugradım. Bu münasebetle muhtelif su- T • OZOMı K " .Muğla, (llusu. ı) - 1'ti~iın ı:ıı.ıtışln- ıçtır. . ~ . uru aman ar aı;an v~ .u ·, rette acımızı paylaı:ım~k. C"llUZ(> mera· tnra 1 ııtulmuştur. Ay~cı. kencl!sı; 
• - 2~· 5 rı ııiha) •t lm istikrar bulabildi. HU- :aımt kel~e, c.debı b.ır n~mosfe!c d~n Hac.ı Velizade Samının ka - imin~ İf> irak etmek, ç lcnk yollamak · "C'ırr:ı 1

• ictediği Gemııli. hıC'~l<'' 
49 A. R. tizi.ımcü 17 50 kametin tam yerinde müdahale i ve dogru, kendısınc s~mb.?hk bır mahı .- yın pederleri, İzmirde zürradan 1 lütfunda bulunan sayın dostlarımıia, li,Hl •ı hafıf >;Urett Yl'-... nlamıc;+ır 
8 P. Klark 14 14 n..ızıınlık \alıiesini görenlerin iyi ha- yet.vererek fırladı~ı f!Un, ~nun v~ahı- Rıza ve Mcr İn takas limitet ıef- muhumun me.,lE>k \"em •ktep arkad:ış- Kaza.: Ar 

reketi pi) asayı tutmuş ,.c iyi bır vn: Y~.tı?,d ~eı·hcıl~ buyuk b1r ~degışme, lerinde Cezır.inin pederleri Rı- ıarına \e bıih• ·~. elemlerimizi t hfit Co : k' .. piıla Şen oknğınrl ı P 
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T • o. 11 

J ~' •• 

20 C'. JL 1\:arako 
G~ Ç. H. Levi 
20 (. H. Ş bes 

292 l kun 
1279r2 dunklı yekfin 

zi~·etc ••etirmiştir. $u da muhakkak .kı buy';'k ili r .r:. ucız. "'• ~kudr ~ oluy~r.. lukularını fedaknrlıh. deı·ec<-· \Jf•lu l• • .rn ve Hasım oğ'u O ,mnıı· 
" o t B:r vr.kıtler, .t.bedı Şef At::ıturk zab y zade B. Hüsameddin, dün · 1 · t"" ı l B , \ ~v·~ 1<um .'·ükletirkC'n ha.nm1ıı: 

;,k partıde ncele edenler zarar e mış- • . d b' k b' k 1. t k b. .~ 'd mc çıkr raıı mır uccar nrmc an · 1 
1 

rdir. :çın . 12, te ır e ıme, c ır f vefat ctmi} ve cenazesi, tedavı e Hi.ıstyin Avni, ::.\ıfe. merci B. G:ılip \'f' ' ·r,lc>ıı bire ürkme~iyle Hu~anm c 
1 

Bu gibiler biihassa küçük zürradır. zarr::; kullanırdık: bulundl.•ğu Fransız haslnlıancsin- Aydın . nn'atlar okulu oğretmeni Bay k rnraya akılmış ve :rarnlanmıo:, O:-• 
1 Bı.ı tiıtumin butün hizmetlerini k 0 ndi- < » .. 

1 
v• • 1 den ko.ldırılarak aı:ırl bıbristana Bekirc minı ettarını. Şükranlarımın nan n ~a·r bileği el 

1 dıvnra sık1şarıı1' 
lG 50 teri görenlerdir. Halbuki büyük zur- Atatur~ten ba.ısedecegımız zaman ibliğına d lfıl,..ti:'ıizi r"ca ediyorum. ırıl111ıst1:. Yaralılaı. lrnstahı.nc~ 
20 50 ra, büyük tütün partilerini elde tutan- «O» der~ık. . . Rmniha Brlıey k.ıldırılmı.şlardır. _..; 

l 
"Ik d f . «0 gclıyor» , «ı:.ıte, Onun sesı du· ~ wnrıtt~:.• '"P.iUJIAW'LI. 

25 lar dayanmış ar ve 1 e n pıyasnyı yuluyor» , «0 bizimdir ve ebed~yetin-
::n dı.işürmek için yapılan propagandala- dir» , «0, ne büyük bir harika ve mu

ru kulak asmamışlar ve şimdiye kndnr ci:a::edir ilh .. » 
yok ~·tikseK fiat btemc1'te devam etmişler-i " Şimdi, Mcteksas da tek kelime ile 

K c t c: 

1 

dir. Muğl&ya akseden haberlere göre yaşıyor: 

6 
· 
7
"" · ., .Muğl ... da güya tütün kalmamış.. Bu, t·Ohi _ hayır!» 

... 6 75 tmmı.m·5 ı yanlış ve menfaatleri koru- ORHAN RAHMi GÖKÇE 
11 11 , n mıızır bir ı>ropagnndadır. 
12 ı 4 1. !\Iug d bu.} ti)\ pnrtil rin hem de balya, Milfı.:-ta 30-40 bin kilo vardır .. 

rn nef:., cin t~n olanların muhim bir Fiatler <le 50-80 arasındadır. Mugla
··ı mı clu. maktad,r. Aldıgım en kat'ı i da en nefis, en ınıihim partiler müşte
mdum .. t şudur: :Muğluda 10 bin bal- ri beklem ktedir. Değerini bulu a \e
ve, Yerl,E ·ı~u 150 balya, Ulada 1000 uıecektir. İşte hakıkat budur. 

1AYYA E Sinemas da. TELEFOt~: 36-46 
BU HAFTA 

Mısırın sinemacılık aleminin en ~üyük ik: yıld1~ı ..,.,.._.........,,_,.~ 

As00Llr== A ... 1"""1 .... AlllJllB1D9!l-=N-T .-v .... E __ ... -~, ~=;~~:, ~:~~ AŞK!N GÖZ y AŞLARI 
,.. • lar arasında fevkn- .-. n UGANl\.ıı"YESI. 

GPı.f. E RAKİBi Iade suretıte can- BAŞ ıv! P.J '4 

ABDÜLGANİ ESSEYİD TÜR~~:ıra:özlü A- vr~ıwc J\{ŞCA1.:._ ,!J.Lİ ..,-
J!?t'.'214 U. ~e.t"ın • ._.. ...__x.......- RAPÇA şarkılı 

u~~ ·;~· ~;:::,. ::·:o ~~ ~g: ğn,ur kesm~.~~}~~~~ .. ~=cde~rmuştur . I~. ı z Ş,~ L T"A r{I 
__ _.

0 
• mıı ka.dar çalışılmasına rağmen Menemenin Tu:ı:çullu ve Süzb~yli köy- y E . 

Z l (Y Ieri, henüz nulıırla mahsur haldedir. Bir çok evlere ve damlara sulnr ARP HAVADİSLERİ L d bomb~rd·mcnı - Londrada diicürülen .~l-e ze e hücurr: d:mi& bir ev ve bir dnm yık rnıştır. Bir çok c,•lere ve domlarn YAKIN ŞARK H on ranın. . . f l . l :ıı. • At' ' • C" T ·· d f t'b t t ft · At•naytı •relen ta y:ın esır erı ve ma· 
ı~vvelki gece vnrısındnn sonrn Btıl· da sul..u- hücum ctmi~tir. man tayy .. sclcrı .. Bay _orçı ın mu a aa ter 1 a ını c 

1~1 
•• • • b "'Ö , . : , h"". 

guıcakİ:•)iind,q2.defazelzeleolmuşt~ır. Men~n1er~·n Seyı·ek l{öyünün c·"f'r kı~·rnları, su altm~adır. M~ne-, da yapıla:: ~cn!ikler. Arnavudlu~a mütemadi Yunrm aakerı scvkı~~t~ • G R1CEnın zaptı ~ın u 
Rıı köPcl<> \:!ğmurlı-ırla zelzelenin t-e- rnen L.uykrme rnilnrln un ve ekmek t vzıa.tına devem e~ılmektedır. c ~ı .. , . o""du~unun GÖRlCE')·e halkm nlk1 lerı ı:r:ırn1dn 3ırış1 - Yunan!ılar.n aldıklan harp 

" · 1 · · d M · · lA t t hl' dılen 13 ev su- uı •• ar, o: unan • o d ilA 
"ri}le Yusuf z·ya J?u.ru ":e Mustrıfa Bo rıoı.:P.. n::ı..uyc.ın e erııınııue scy.ap.en a. ıye e.. . ': l- levazımı. MATiNELER: 2 -3,30 - S,30 - 7,30 - 9,30 Cumartesi Pazı:.r cünleri 1,3 ıı ave ae3..ll&~ 

l\?.fo Ahmetli cYlernım bırer dıvnrı lnrm çckılmesınden sonra muny .e E"dılpuş, vnzıyetlerı~ın tehhk~l 0 ,am~ :ıoıvaıso-rviZ".'ı~a:!Z~Yf:tt:'!!:~~ljll' 

,lttliliuım ıııııııııııııııııııı ıııtiıııııııı 111 ıı ıııriiıitti/liı:iiilinıiliilıliilı·nf ülıttBHıntıiıllııttt!lli ıUlıllıllülııUlı~lilttfıilıiıilılıiiiıııııımimııı~ıııiıuıı~uıııııııııı'.:ıı~ımu1ııııııı ııı ıııı ııııııııı: ı 1111111111111 ıııııııııımı~.:111ıııı111111111111111111111111!!111ıuııımııııı111111 1 
~ EL l-l A ~Vi R A S r ~ ılJ ,__ ~l J D A B U G U ' ~ 
- b' cJ" d" ~ = 13üti.in İzmiri oonsuz hayranlıklcr içinde bır1t l~e.cıık olan Cl!&İz ınuazzam ır prO""!'lWl t nn lfOr-uz. :;::::: = iKİ BÜYÜK FiLİM BiRDEN ~ 
- 2 ~ = -1- - ~ - ~ 

i HİNT RUY A I U YILDIZ 1 
~ 

tt. FRANSIZCA SÖZLÜ ~ 
==" TÇRKÇE SÖZLÜ ~ :::::= • B il d ROBERT YOUNG - FLORENCE RlCE ~ 
§ Başrollerde: TAYRONE POWER - MYRNA LO"i aşro er e.: ~ 
·= FOKS JURNALDA: Amet{ka Yakm~ark ve Afrikadan gelen en son ve en mühim haberler. · ~ 

lııııııııııııııı&filıfıffi~tı,rnm~ın~Tıııtıifi~fiiıi~fl,bı\\fı;M~i~ni;ıtıtf ~1ıfı,nı5ıtiiııg~;lı,ffiY,ıö~~füiiıfıiihıifii:u,~fü~,~nn;uurmh~ııtiılı;ıwı\1iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııuııııııııı111111111ıuııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111ıııı~ 
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Vilayet umumi meclisi toplandı 
. -Bllf tarafı 1 inci aabifede- ı etk cclse)e oırakılmı~tır. 
cıbin~ yapılan meclis ikinci reisliği Bundan sonra meclis ihtisa; encü
!!eçirnL C.·~ vukttt B. un Ese 1 tekrar m<'J !.r·m s;,;i:nine geçilmiştir. İşa
ıntihııJ.ı olu ırııustur r~t ı » ı Je :ı apıla!1 se~imde büdc.ı en
!. R N.ur. E.sen, meclisın t"vecc;i~ü.ııe c~nı.ni.ne "VLlk" t BB. Ek re~ Oran j 
1<>ekkur ettıkt n ,uııra meclis ka. ·ıı- Onemı~>, Hasnıı Çelebı •B~rgama>, 
ıklerinc c BB. S~m· t'ülcü ve diş t~- .ınıkat Nuri Esen cİzmiu, anıkatl 
bıbi .Ali Hali Bayer in hap dilmi~- \hmeı! Env ·r. Ôzg7n. cİzmir., Meh-ı 
lerdır .• :et •ih r :..La3ı B. M hmed med Orht,n c~efer.ıhısar.. 11ehmed 
Orh<JJ., Hiııl Şcfir "'• tilvLK mili t Eı:rrn <Ödemi'>, 1 Sr.nıi Gülcüoğlu, 
~tcl~s; rds'igi"~· La, ek::e: , m~ı,s.ı Tire>. I'iizım Taner c1zmir, intihap! 
e\zı Cakmo. r'"', dah~ 1 iy, ve~·il.' ıtine 1 ilrı:ıışh .. ı·dir. 

Parti gt!n-el sekr~terl.·Hne rn~cl!gin tıı fıa c.1~ı1m.enine Bn. Sab.iı·e Sult 
• '.?! ,.e L.ağit:ık duygularının te'gr:ıf- e DR Ahm;od Şükrü Sayar <İzmir>. 
.a uııı.ı te .• iif tmiş v teklif ılkı~br- • 'E:cati E;-gli n .:D:kifü. ~Rerai \'arclarl 
<l kabul fd mi •ir. · Bay:nrlı• . I~azıın Agra ı ,Tıre•. 

1 ~!ec: 1İ •. Pnumi azalığ.ııdan ç~k:JC'n Sü'"..lmn·i I1ara:ı cBergnma», Sırrı Ş~ı 
Jaz. az4ııı n y riııe yeni L~anl'"' seçil· er ~Fc.~-: _. _ Ke~1al Onarat cRerga
~~1.hakkındaki mazbatalar ok'nmuş, "" seç·Im şıcnlır. . .. . 
rı'· \ asfi İdil:n ist.ifn~ı n~ )-~!.·ine ye· Jd.Lr-e zıı~aı~t ve vcteı~ıner ıencumenı· 
h klerden H. Recai V<mların gelmesi c Ays< İgnboz <İzm.ır>, Ragıp :a-

kkında Bayıı:rlır kaza e.;~ümen;ndcn ,ancı tÖdenuş>, Refık Sandıkoglu 
~7len ~az~a!a okunmu.:, mcclbce tas- Th», J:lü~eyin Avni Ba~aran •Ur· 
!~ Edıl rnlır. Avukat gkrem Oran, 1 A,.;:::ı r.uvenç ~KuşadU.<1>, o,man 

~ !l'er aza hakkındaki evrakın hususi '.ıbr.n•: < ~len<'mcn>, Hasir Kabarlnyı 
1 . .' encıirnend tetkik cı.lilrreshı: t 'k- C ıne•, F:ı'.k Üstün c~len:nwn>, h
ıt etr-i'ı, B I!ec·ı VaıJıırın e\•vel!:'l r.. ail Tııfnn cKemalpa,;a> İ1'tihap cdil
ıı:~c: stc ç ı.iı mış, herkesin tm;eccühii- i•lerd ı:. 
J}~ kazu.nmıs )ir ~t oJduğ , i..iı ı:ıOj.".C· s~. h" . 1CtUnenin~ ?<Jktor!ardan 
~ı , b .• ~ı a1..a do. l-iJi ıı zc:::mna.m .• 'ı . .'.!l El~ l{u r'dcıln.:., Dr. K:~_n'ran. Ör:-;, 
:ıh"<lt":J, , ııefceae m ·!isin "ger lr. O man Yunu,, Dr. Alı ff3J>m Ba-

';~ni az ı n e rakın• tet ik ·çin , zn .r ve ~! ,lımcd Seyrek eh n:n -!'~il-
an avı kı• I>B. "u•·i H.s ,..._ ~'-r ~:lerdır. 
~ ıar: ~ ıkrti S ) \ Ekrc:n nrar' 111.ıarit <llcüınenin~ Fa .. ma. Belli 
,eferıı; 'l>l" aza•ı !\Jphn < ) Orlı rtd.ı Bergnır.a>, avukat Zıya Gunduı cB?.-
llıü~k ·ep lıı• encıimcn ,c mi"1;iı· ındı•>, avukat .1urad Çın.ıc cİzınir., 
l<:ıı-abı , .. ı .ız.ıs B. Em ~ulokoklu- Jrhaıı Rahmi Gök~ cTor;•'.'.Jı>, ~aid 
tıun öltir- m c ist f'(~~~ür]e aın1nııı::r "n"r cK.emalpuşH>, Selinı Orsel «Ö
ke ıne<'li~tt:! me'TI 1rk t i'll'er icin haki- 1 eıniş>, Ilasan Serter cÖc.1 ~mi&». Zi· 
ba•en fa,.dalı sekilde A, lı t ğı 'll"\'ZllV er Özk.ın Tire>.' Kt•m:ıl. O,;km· Me
«h~cldeıı m humur hotıra rı. h;ir~ !emen ıntıhap l'Uılmışlerd"·· 
~e~n ~';r dakika va Va !uru _,, t• r. Her haftmıı~ cuma ve ' lı !';ciı1.le.ri, 
,erın, vc.e•ı yed k • R. s nn. •ı .. t 14 de toplanılmas'. yalnız ontı· 
lı:ı.radeniz"n :stıf ·ı kah ı eı ild {• " ııüzcfaki ictimaııı cuma günü o!ma,,ı 
~'nra v i, lzmi• a-asınd n F4r' "'c- hıl edilcrkwn .-oııra gcler~k celseye 
t acıba • ııı tifı; ı ~· kıııda l r m•:< d ruzname d 0 tesbit olm:ımıs. c,.ı,~ 
b 'P aldıg• ı ~e ı bıldi•mis, azııd:ır · · tarahıdan kapatılmışt r. 
1azılar, { '.1d in " m :clıeket ;eleriıı- - -- ----- •· 
'1e1 ıızt: za.m~n ~~h ,.,,, bıı· za~ '>lır.ak Zagi "liihiir 
. >arıvl • ıst f •n• k lıul edıl~emo-

l 'ni t 1.1 f etm· J"rd"r. 'ali ke~ isiı: 
e 2'bru LÜc'llP. • t f +-m , ıs· i r·c· 
•tı·-. . ' .. . . 
. 1 2'ını, fal\at ~ 1 rin çrkJu '",. i~e 

'' ilrclliid-ıü lıııdirmi "r Avukı" F.l{. 
to.nı Oran. B. F<'ı ırl Erzac be ın··ı hı 
'f"e nı, z ıı addedilmesini + t, ·r tmi• 
\~~er azaı.,rıl1 n1ütalca ve ~özleri 
; ını,"<i'kten r" n ic: ıJ i ifl kıı-
JUj ıı-d 'Jıli 1r. Yer, \ecf~'Cl,rl e'1 R. 
I<a?.ır:.i "r;1 (;'f r ~ce..,ı v irı rni v 
l&:~n .rıh •>firlc q nir ta .. bi'{ n~4-ieel-<"lri 
~e ı, s l:ıı ııti h. x ıncf k ''la\ ' 
~h.n 1 • ., c n· n .. ••t l 1('"'l'la· 

~ı c.kurr ~ v' l""'\re kcn.-.a1a ·~ r.ele 

---
/(ula, sulh ıı.,/r ık mahk ,-:;-; .,ı, ıı. 

g0 ~u.lanın Ca" ice<,id mahııllesiPdc .. 
tilUJaga r,ğı Ölü Alı K:ırıs. Aıdlc \i' 

llıet Sadık karı .• Hatice ve kızlar: • "i· 
lıaıı Ve .:\1eliha taraflarından aı-ıı; 1113· 
!!\; .eden Beyağıı oğlu ölıı İsmail l'<'re· re;' Xiyazi, i~met, Zehra, N'ad'ı .. ', Şe-
1" • Adıl ve Halice il<> Alive vckı" •ri 
ıı":ııı Çjj aleyhi riııe ııç:'aı-» :rnıc: şllyu 
~1 ,.Vasıııın .vııpılmakL dan •.ı·hkiirntı 

asındıı: 

~ !Java edil-n'"rc! ı 1. ınJı ug · A:Ji 
.a~ına n1:ılıkemec •·1,ia~1 l '.'1 dav'ii· 
~~ 11 n, mumaileyhin »u.: Ln b., ' .1{ 

c VeJ Kulovı terk derek a• ılrlığ: \ ""le . . • du· n ıkametgiıhınııı da meç'ı.:l tff uıı-
rı:,~un~an hah· il lıi!a t '>lig iade r :ı. 

'.i::1 gorülmüş •.id,ıir,ııdan hu· · < t" ı
l~ ~ulı.ake. 1 ri kanununun 1 ıı ve 
~} ıncı madd ler: hükfl'>~'tr'ne ·~vfi· 
, 11 tehir;:~ n Aı ııdolu lzeıc-ı rn ı
<la .J-.~ ilan y r m'"" a çe iL'll"r
ke ~ bırer ı;rı ·'- ıl.1 · n: dn K. " m~Jı. 
li llıe @aloıııyl hı!! dıse i·a" • mah,l
•ı 11

€ :ı~akın:ı \" m• 1 J..." kemen hı dr. •)~,. 
;·n.ı l tarihin~ saat l O a tnlik ; k~· 
~r Verllmiş olciuğn ilfın oı nnr. 

1 Doktor Ata Özkal 1 

ıCocuk hastahk-i 

"\'. eddimdeki ,.ahsıma. ait o.!ln \"t 

30 tnihiııi t~şıy:uı (Kap! .ıı Halıip) 
· mindeki nıührcimü 20·ik nciktıııun-
911 tarihinde Z!l.\ i ettim. '"eni~ini 
ıp-t u. n1ış o!duğun1Jan bad .... ~na eskisi. 
in h·•kmii l<ulmaılığıııı i'f· mı oiiı.li-
lrinL 
İzmir: l}an1l ~cık BerlK:r ()~mar;aka 
s. \ak '-ti. ·c. lıı •\de )fal ·ıı Kııplan 

I z ııı ir belecliıı<Ri;ultn: 
Hali rifat paşa cadd('siıırı' 3i!J, fl~

·rmendağnc.a 3'.J7 ve Yeni.<U ı f'!ahal 
imi<• 1310 s.ıyılı .- .. kakla.ıla kana. 

7.~S\"( · .\.· ~ptıı·ılm :->I ·~i. y zı ·~ıcri 
ü<l 1rli. ğl.ı ,ıd ki keşif \"f' Rartnanıe.:-.i 

h: bir ay mvdrletle •ı. '.or!ı '" hı-
lt\J!n1ıı;ıt• ~. l{e'"'if bedeH 21.ı3 lira ;J2 
ruş murnkkat • ·!ıi.ıatı 154 lira !ıO 

•ırı •t r. Taliplerin teıniıırlı iş ban
.·ına vntırarıık makbıızlariyh ~~-2-

. l1 tarihôı!<lrn !l-3-941 tar'"ine karlar 
1 aftanın paznrtf'~i. <;>a!·~am 1 Ll Vt C'll

ıs, f-'ÜnJeri ~n:ıt 1G tla encün"!en,. nıü
~aatları. 11 15 20 rn;; 

AL S ANC,4 K 
l.ato..,yonu karşııı•nda yeni &çılııtn 

~ G r.;· r.. ~ 
Hususi f: ., o hanesi 

Sahib;: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BiR 

E 

11~~,.,!l!.q!:~,a~~~.~11 
., ıneudifer cadde•i N~. 108. ı Her §ubeye aid hastalar kabul ve mü-

...._ Telefon: &057 lchaı .. sları tarafından tedavi edilir. 

~a.ı l\1üessesede hcı· z~ man 

'AMAIJ •• UJ 

:.• ~ • uı1 • • • • • • • ·~ •• u ı ı ı ı • •' u · ı' • urı ı •ı ı n n•., • ı" uı ı 11, u ı u ı ı ı, uııu ı,, 1101 u. ı u .. 01111 ı ıuı• ın , .. uı ~ · 

f ı z P<' " v~:.. .. • ·A rr ir iğ · 1iô:n ' ·· -·rJ 
•S.I l'fl0~'9u•••••tnı••••l•••••utft•• ıun••••••~t•••·•• .,.,,.,,, ••• ,.~•••••U• • "'' •u•••••••ıl' ·••il ~ : 

fzmtr Levazım Amirliği Satın Alma Kom:syonundan: 
Pazarlıkla (3000) kilo .,dey:ıgı gatın uhnııcaktır. Taliplerin 12-~ubu1-

9 ll çr.r~ambu gü1'ti saat on aört buçukta kı~laılıı İzmir lernzıın iııniı·nği 
satın alm:l komisyonuna rnüracaatları. 

----....,,,~~~~~~~--~~~ 

lzmir Leva~ım Amirliği Satın Alma Korn!:syonundan: 
1 - 10 toıı zeytinyağı 18-2-941 •ıılı günü saat 14 de Beykoz 'ıskeri 

'.:ı.tııı alma komisyonunda münakasaya konmuştur. 
2 - - Tııkarrilr edecek fiat üzeriııdeıı yüzde 15 teminat alınacaktır 
.ı -- Evsa~ \e şerait her gün mezkur komisyonda görülebilir. 

Jzmir lı:vazım Amirliği 5atın Alma Komiayonund;;:----
1 - Beher k >U ~ kuruş 25 sııntiın fiut tahmin edilen 240 ton yulaf 

17-2-~4 l ı azıırtesi günü ,;aııt 16,30 da pazarlıkla satın alıııa
taktır. 

Tut:ırı olan 20200 -lira. kat'i teminııtı -3030- liradır. 
:ı Eı af ı·p şartn~nıesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklile

rin mezkür tarihle komisyona müracaatları. 
fzmir Levazım Amirliği Satın Ah'.na Komi':~~~u·~-;-d'!'' a-n-: , __ , ----
1 15 ton salıun rn-2-941 çar~aınba günü saat 14 de Beykoz Ratın 

alma kon1i~yonunda münakaHaya konmuştur. 

2 Takarrür eden fiat üzerinden yüzde 15 teminat alınacaktır. 
:ı Ev. af Ye şerait Beykoz satın alma komisyonunda görülebilir. _____ .. _ -~-~-..-..-

İzmir Levazım Amir!iği Satın Alma Komisyonundan: 
1 60 ton '"keri eysafta arpa l~-2-941 çarşamba günü saat 16 dıt 

2 
pazarlıkla alıııacaktır. 

Muhamnı,,n l"'deli -4500- liradır. 

:ı K~"ı teminatı -675- liradır. 

·1 - J ,tcklileı .. n odı geçen güıı 'e saatte temiııatlarirle 
nı~n sutııı alına komisyonuna müracaatları. 

:Vlanisa tü-

~----..... ~ .. ____ _ 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l'azaı·lıkl:ı (7!l9) çift kayışlariyle beraber er mahmuzu satın alınI<-

rak1ır. 

T:ıliplerin l 2-Şubat-941 çarşaııba günü ,nat 15 de Kışlada İzmir le 
•.·nz1m amirliği ı::atın alma komiRyo nunn miiracaatJaı ı. --· - ·= --- . hmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 Kor birlikleri için 20 ton sadeyağı 18-2-941 salı günü saat 15 de 
Be,-koz $alın alma kombyonuııda münakasaı-a konmuştur. 
Takarriir ~deıı fiat üze1·indeıı yüzde 15 teminat alınacaktır. 
Evsaf V' •erait her gün mezkur komisyonda görülebilir. 

2 .. 
" 

İzmir Leva?.ım Amirliği Satın Alma Ko:niayonundan: 
llfiktarı 

15000 Kilo Bulgur 
10000 Kilo Bulgur 
•3000 Kilo Bulgur 

8000 Kilo Ayaktan '1ğır eti 
Yukarıda cin<,. mikt:nı )'azılı ~Öı1 kal~nı erzak ayn ayrı ırnzarlıkla 

satın alınacaktır. 

Taliplerin J2_f!uba1-!l4l çarşamlııı glinii ;ant onda k•slada izmir leva
zım amirli,!i ~at1n aım~1 kom::-ı;vonunn miirncnatlnrı. 

lzmir Lev~z1n1 Amirliği Satın Alma Komi1yonundan: 
:Vliktarı 

5000 Kilo pirinç 
2000 Kilo arpa schriyc 
1 001) Kilo irmik 
Yııkaııda cin< ve m:kt1rı )·azılı iiç kalem erzak a.ıTı ll)'! ı pazarlıkla 

.1 tıq n?ıııncaktı 
T.ctliplerin 12-·)·~" 1 car· l!:,b:ı. ı:tbıii san 15 :{() da kı -4t;:.dn ·zm;r ll'va

un a !1~ il'l j_i"( .• :'\tır. ı :rn a k nı i ...:vo n ı ~".;.;",;,' ,.ı:ouo ·~";ı;'';,;,"~'·;;;"m.t;.;1 a;,;r,.;· ·~------lllPC' • ._........,.,._,.,.,__,,,..~~-"'"'. 

İ:!:rnİr L-evn2Hn Aıı1irl;ği Satın AJ1na Komisyonundan: 
1 !lehe· k İ<'·UP a 44 kn•tı< fiü tuhnı n edilen 4-1 ton salı un ;,!ıııa -

f' 01 ktn· 
P11z rl ki: ehilt'lle<i ı ~.2.n 11 ııı• ~e"ılı~ günü saat 14 de topha
ııf\clfl İs+ ı•ıhu ll'\~1?.1111 i:Lrıı:rı gi.:~afın nllna konıi~yoııund:ı :rapıp 
lııcaktır. 

:1 11 ~ tcP-a1atı 110~ lir:..ttlıı. 
4 S:1rt 1·1m( ··i kr:nı',vnn(l~-ı gr·~iilil:·. 

~~ lc.:t .ı l1'· ·~ hl'l: •ri• ..... v· !o;'",:-ıt:a hon1!..;yoıı:.r ıniirnrr::-:tiarı. 
.,. - - .......... - ·- ~ ~ .... - .. ,... ı ıa: -·mı-c.~ı-· 

!z.nir f .. f"va:ı:un t-\ıı.;ı":-l:~i Sat'n .4..~ma }.,.c;m_isyonundan: 
ı f!, h r k.,o ııı.ı ı·irmi he• 1·u '" t'iım'n frlikıı (46000) !<.J0 ~e

J;'rc'ı•k iz kıı · ·ii~~·i:!1 :ı..zarl·kl'l snt1!1 n'ına.caktır. 
2 l1AZ'l!' ıl lJ-~ C, t 'J 11 ;ıcr-r ı"

1

·~ ı;ü11il . .::.at orı he::ıtt: kıclzda 
:zıJ·i" le\~ .. 7lJl1 nnıirı:~. o;;~l .. ın ,' 11r..a ~.on1~;yor~nnda ~·ap:l:ı.rnktır. 

:: - H.">ein r. talı<r:'n ec11 n tut:•rı 11500 Jiraclır. 
.1 "fe!ninat k!lt'i:-t :-.i +Hk,.,· 1.lr re! )C' k iiat \;~·Jrinden rrlın.-ı.c:.ıktır. 
5 -·- l•tdd:\, ·· belli ı.rh n saotl ı komi-yona müracaatları. - ---~-- ,..... ·-·- .... -.-. ... · .. ----~-··t_ .. _ _ ..... ,,_ .., 
İ.zmi · Levaz;m .ı\•n=r!iği Satın AJına Komi:ıyonundan: 
1 Erzak \e c~\·a ;ıi.ık:;_ve .. i :~8-2-n'l c ını~ gilııli ~:1~11 11 <le !-.qıalı 

znrflıt ihalesi ;npılacıık1n·. 
2 

" " 

·J 

11< torıin;ılı ]<dl() Jirnrh'. 
Ş~trln~on.;.;-ıi bet· 1'"Ün $. J'r.1 ... ·{1l"'; {lrnı:r• ntın a 1n;a k~Jtıı"·--~·o
nıwcla görtiletilir. 
İ<tPl<li!rr 1 elli ~ı.ıt>mi<n :, · ··• 
kilde t 0 kli~ r..\;! ... ~:11> at"'u: S(•liın:. 
roisyonuna vc:n1i: oln1:1lntı. 11 

V\" .,,ı lll' ı,ac1 •• k ı. HT1.. P -

~el;i :..i,.._'C'l sat::'! a ı ., . , ... 
16 21 213 

İzmir Le\A.Zrm J&i:lirliğ\ Sat?n A!n1a. ~;~yonundarı: 
1 716 kilo f>OO g;:am h['.nl 1 -. ·•z ·pik -to:~;l kilo IJOO j!l:ın 

g:ri i 1>Hk ·ıtın nlınaraktır. 
" 

" " 

Pnza ·bkln eksj:tme~i J0~2.o.ıı ·ren, le ı{rnü a,lt 13 :ıo dr. 
t 1~ıhanede İstanbul lı:vazın1 :!P.'i l Ki :-:ilt.!1 a'n:a 1-;.oo-n· ".' .:nrla 
yapı' <!raktır. 

Ta1ım!~ bedı:li 161 ·o !irn 711 ku , J.;:1t'i \4'~11iıı·ı"tı :z 1-~1 1 4
' 

12 knru,tıır . 
4 Kıınıuııele i kımi.yvııca göri:lür 

rı,.' ilıli cısU11e lı ıkıık mııhkeıııesin-
,S,. . doktor bulunur. Tel 2918 

5 lstrklilerill b ili "' kitt~ ] omisrnu~ g·,,lınds t. -- --- ---p --··-· --........ ~ ·- ·-·._..,,, ..... ~ 
fzrnir Levaz~rn Arr~irliği Sai!n Alma Konıi1.yonun<l-•u: 

cı~~ a!ıhlinin Mithatpaşa mahallesiıı-
J.·eı·· ~€hra Türker tarafından koc:ısı !'° "\ 
tıı~ ' 1 Türker ı<leyhinde açılan hoşan- s t 1 kt 
·ı,ıtavası ll<'licesinde tarafların geçim a 1 1 ır 
'-; ı leri sab!t olduğundan boşanma- Kıor~ıyakada Zafer sokağında 
l"Yh~:ı 5-12-940 tarihimle mücldcitl 
a~ ın gıyabında temyizi kabil olmak 62 numaralı elektrik fabrikasında 
ı,~nrJ ~arar Yerilmiş ol\iuiru , :ı tnrihi mevcud "e lıalen gayri faal hulu
l il ~n itibaren 15 gün z;ırfında tenı- nan h r lürlü hata ve kusurdan sa
e~ ea;~n:ıı;,diği fakd~rde hükmün kat'i- lim ve 45 beygir kuvvetinde elek-
·~gı ı!anen teblıg olunur. 486 

liaUa ae7tin7'aiınc!aa mamul 

Omer Muharrem 
Çam,.şır Scııbunu 

l'OPTAN Kİi OSU 

36 Kuruşt ·~ 

trik motörü ile <linamo ve ihtiyat 
dinamo \.·c:.air ali.t ve edevat ve 

kablolar acele olarak satıl:ktır. 
Görmek istiyenler Kaı·ııyaka Za • 
fer sokak 91 /1 nwnaralı evde Ba
yan Şeref Donulay ile lzmirdc hah-

' çeliler hanında a ııunıı.rndn avukat 
KemnltC!din Se .. Lcte ı.nürııcaatlnn 

1 ,'lan olunur. D. 5 

lzmir Nafıa müdürlüğünden: 
/.Jr]a Li'.11aıı bınnsını.1 tamir'.. S50 lira 5 kuruş kc~if bedeliyle 5/2/ 
l tarıhınden ltıbaren 15 gun mUddetle açık eksiltmeye konuldu

'11dan isteklilerin 2490 sayılı ya a hilkümlerine göre hazırlıyacak
l'ı, teminatlnriyle lı.•lik+e 20 Şubat 1 941 Pervembe gilnü saat 11 de 
fıa mOdilrlilğ inde mütcşekk.l komisyona ba§vurmaları. 5 11 (402) 

1 - Ayi:l l.yıı ı:lli~ı.-ır le 1cl:tn 10•> toıı l''ıa,·lı1'. pirini! aLıu-•.crıktl!\ 
2 Pazarlı ki~< k3ilt. ,,..,, ı;·,_:,:_~J41 :.ı günıi •ant I<\ <le topr"'ı:edc• 

t~t:--\ııbl~' ı ·\':,:ı:•"'ı1 :1111:1· ~! »ıt 1 n -lt•ı:ı.·1 }{·•ı'!li~on nd'a vrı'a. 
cııktır. 

~O t ıı rıı •. ııP« pırrıı,· !n ııtı.n' lıedelı :!O•ı;ıo lira ilk ,c i
uatı ı~vo Lrı:d.,·. 

\ e ı\d:..p "'.fil' p~rh:L•i ~in ı~ıhrnin 1 ... ı'del! 1~.:iOO 1 r:'\ !lk ter:ıin~ı.. 
1 :..f!7 Lrn -ııJ knruştuı·. 

5 • ·umJrL ~ ~aıtnam-;:l r.i '.conıiı;;y on<l: J.f'i; ülür. 
6 - fstol~ljj. ı i11 ıı: t•;:\ttt ...... cmi. \"::ln~ .r.-·~ n1elt?ri. ____ ... - ___ ... ~ . ·-·---,---··-----.-
l:zrnlr Levazını Aınlrljğ~ Satın ~\ima Ko::~isyonunJan: 
1 - 1 he.· kilo~~ttn:ı . iiz e!li kıırnş tahrc,in edilc•n f21),0~.ı.J} yir1~1i 

1 ı kiTo ~,d ·~ •ır: ka7Ja ı zt1 rf u..-1d'ylt> ı K:-.l!tniP,vc kon"f!.1n:-ıtuı-. 
Ek<ilt,,-,e 28-Sul)at-!Hl CU!lııt ı:ljniJ. •·:ır.t ıııı lıcş bui'tıkta kı"1~d:ı 
!znıiı ;p\-.a ·- 1 lıl · .. 11irliği ·atın µlıU.J kon1i:.:.\"otıunda v:ıoıl~caktı~· ... 

:> - llej.ı>iıı•n l!ıL:11i.ı cr1ilc,. ıuta.-ı (';Q,OıJO) ·otuz [,!ıı ·liradır. 

2 

4 TPnlh~ut ın~ı\'aKkata akç-.ı. l {2250) iki lıiP iki ytız c•]Ji birndır. 
~url11aıncgi konı:~.yonda görü!cb:Eı. 

b - 1-t<'k1'1er ·, ''inal ve tek'if •''Bktı;pl.,ıı1>1ıu ihale 'aatintt~n n 
az bir .::ıaat e·;r ' r11 .• t \ıua , ... •rn1ıı., buJuıır.caklaı-dır. 

Jl !ti tl <ı6 
<it. -- .,...,-.._...... ' ..... •;to-~ 111---·-

lzmir · De fterdarhğ;ından : 
Selim Soma ,,ıı Ye•ı. :ıI !!~ ~ıtbhıne olan 105132 lira 96 kuı-uş harp 

kazancı ''rrisi b1.rcu daıı dt'lr. ı l:ac;z erlıı~n Karşıyııka A!aybe;- Ayatir
yada 17-18-19 sayılı ve 120 lira kıyın~tindeki bııhçe gediği vilııret idare 
hey'eti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 

1 

5-3-D41 çar§amba günü saat 15 de vilayet idare hey'etine müracaatları 
ilan olunur. 11 18 25 489 

SAHiFE 1 

Madeni eşya ve malzemesi it
halatçıları birlie:inden: 
Stattlmüzün 12 ıcı nıadde,i mucib•ııtc lı tligim zııı adi umumi hn'et 

toplantısı 21-2-941 pazııı'Lcsi "ilnü "aat 16 30 da birlik ;alonunda ·va-
pılacaktır. · 

Birliğimiz~ ka)'ıtlı azalnı .n teşriflnı rica olunur. 

Ruzname: 
1 - İdare hey'eti r:ıpor!arıııııı okunm:<sı 
2 - 940 bliiııçosunun tasdik" \'e ılııre .. ı etın.n ibrası 
:3 - 941 bütçesinin ta>diki · 

4 İdare hey'eti ve miirııkip taı·ini 494 

İzmir Çuval kanaviçe Jüt ma
mulatı ithalatçlları birliğindeıı: 
Stalümüzıiıı 12 • cı madde<i mucibince lıirli~·inı;zin adi umumi hev'et 

toplantısı 24-2-~41 pazartesi giinii •aat 15 de birlik salonunda 
0

va. 
pılacaktır. · 

Birliğimize kııntlı ııznl:ıı n ı~~rifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 • · idare her'eti rapodarının okunması 
2 - 940 bliınçosunun tasdiki \'.;! idare hey'etin,., ibrası 
3 - 9·il bütçe.,inin tasdiki 

4 - İdare hey'eti ve mürakip tayini. 493 

ızmir deri kösele ve deri sanagii gardrmcı 
maddeleri ithalatçıları birliğinden: 
Statünıü7.iin 12 •ıci maddesi mucibince birliğimizin adi umumi hev'd 

topl;rntı'ı 24.2-941 P•Zarte'i günü saııt 17 de birlik salonunda ;.a _ 
pılacaktır. · 

Birliğin1:zC> k,.-yıt!, n1:ala ıı teşrifleri rıt·a oluııl.lr. 

Rıızname 
1 - İdare hey'di raporlarının okunnrnsı 
2 - ~).10 bliııwo,:unun ta•diki ,.,. idare he'V'et nin ibrıHı 
3 - 941 bütre,inin tasdiki ' 

4 -'- İılare he~"cti ve mürakip tayini. 495 

Mani'fa tura 
ğinden: 

ithala tçlları birli-
' 

Stattimüzün 12 nci madde ı n1uı.:ihıncP lıırlif,!inıizin adi umJn1i hey'et 
toplantı•. 24-2.~J.11 pazartc>; günü saııt 16 da birlik salonunda va -
pılacaktl!'. · 

Birliğimize kayıtlı azaların te~rifleri rica olunur, 

Ruzname: 
1 - İda«e hcy'eti rı.porlarıııııı okunması 
~ - ~40 blanço~unuıı tasdiki v0 ıd::ıre he~ "ct.n.iı ilırn.-ı 
3 - 941 bütçe,inin tasdiki 

4 - idare h~y'eti ,.e ıniirakip taymi. 491 - -·----· -~ ..... ·-----·--------
İzmir Çay kahve ithalatçıları 

birliğinden: 
Statiinıüzlin l 2 nci n1c...ddesi n1ucilrncc l>irJığimizin adi un1'"'ml hcv"t•t 

toplanlıs. :~4-"-941 pa~art::ı.,ı;ı;j gıinii ~a·ıt li>,:JO da tı lık s:nlonurıd, 'ya. 
pılacııktır. · 

Birliğimize kıı, ıtlı azalaı 'n te~rifle•i rica olunur. 

Ruzna1ne: 
1 - ldııre h~y'e1i rı.porl~rınm okunması 
2 040 Liıtııçosunun ta,diki ı; • idare hc .. v't•linin ılırası 
3 - 941 bütce"inin tasdiki 
4 ··- idare hey'eti Ye mürakip ta)·iııi. ·192 

1 

.. _._..,_..,._,. __ ·-:na. --.&: ·--~ ~'1111~--~-

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

Tahnıiıı E<iııerı bedeli cl6, w;;. lirn ı an 16 k11!emcl ec ıırı 
2 .ı,(100 kilo muhtelif cin.• . ne, ;ı 21-Şubat-941 cumıı gtiııii 

_at 1-! <le kapalı zarfla ek siltm ,., . ııpılac:c!<tır. 
ilk temıııat «1212• lira ::ıs kurus .. ı.ıp ~atlnanıeRi her gü:ı ko
mı ·YOndaıı alınabilir. 

8 - 1 ... teklilerin 2190 s:<fI
1 knnJuda r:ızıl! ve~ik;ıJarı n1uhtevi tanzinı 

edp,·('klrn kıpa:· 7a !lıı, 1111 lıc'li il ve ·•attan bir ,aat evvı?line 
1, dn,. kon· ~OH lıl~k:.ı.ıhgın ~.\ ut. ıııukabilinde vermeleri. 

6 11 16 21 728/369 

~~\ııııııiııııııiıilııııuııliinııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111mıııınıım~ 

--

-- lzmir Halkına Müjde _ 
Halkımız gayııi sıhhi mahlüt yağı kullanmaktan kurtuldu 

lstanbul beieaigesi memurlar kooperatifi 
Yağ itletmesinde mütehassıs dolı.tor ve kimyageri nezaretinde = = =: imal ve rafine edilip lzmir belediye kimyabaneoinde yapılan = 

== ld tahlil neticesinde formülüne uygun o uğu tebeyyün eden : = 
1 

~ Yemeklik !e~ y~~~e~~~~nı~ade gağlarını 
- Sıhhi v~ nefis olmasın:ıı rağ er~ her 

keseye 11:: v:.:rişlidir --
-1s Kiloluk tenekelerde h"'°"klik, pa.ta.lık '""{•)·agı Kilo.•u 85 « ;:-
_ıs kiloluk tcuekclr.t,1c yemı>klök rad yugl KıJ.:ı,u 100 kurı..; -
= ==-= Toptan alıC"tlar için müıa<'aat Y~rı· .=::: 

KESiANE PAZARINDA No., 24 .Şemsi Giineşliler "-
= nıü!!ssesidir ~ 
iiiiı 11111111111 ıımıı ıı ı ı ı: tı ııı mı m ıı ı mn ıı mm ı ı ı ;:. ıı u ı ı ı ıH ! ı 111 ı u ı ı ı i ı ı mıı: 'mı ı i rı mı ıı ı ı ı ı nr "Ni* .. 

Bin bir cesid 
ALİ ARKA \'lff 

Sarı kısla hak-.. 
ka:iyesi 

Yagaköy Kolu 

.. 

b~skı l 

1 
Toptan ve perakende bakkaliy~. hırdırnt, kırt:.o:ı~ •e 

işleri de yapılır. 
Hariçten gelecek her hangi bir sipiriş müşterinin arıuouna göre teslim~ 

edilmek şıırt!y le de kabul edilir. 
" 



• 

CSAHIFF. 6) 
.. ..., --- (AN~DO LU) 11 ŞUBAT 1941 S A L 1 

Kahvehanelerde Par· ste Hopkins · 
1'eşekkül eden. millipar- lngilterede her şeyi gör-

.-. :..z .. • ~"1.·:o·t",··. ··~· ..... ı· " .. ~·. ·, ·~-... ,. • 

·'· ·· ~ · ''" N · .. ,,(· · .. ,M/~ A B E . R L E R 
• \, ' • .l '' Yakalanan 200 talebe 

tiye yazılanlar azdır müş ve anlamıştır 
Londrıı, 10 (A.A.) - Paris gazete- Londr:ı., 10 (A.A.) - Bir mll<ldet-

lsfanbul, 10 (Telefonla) - lllaarif r 
Vekaletinin tedbir aldığı günden beri S 
knh\•eham·lerde iki ;ı·üz talebe yaka- on 
lımmıRtır. 

Dakika 'Parti tarafından hazırla 
Jcrı, Hnı !:€ .< 1 c<likn millı pnrti et-, (<•n beri lngilt.crede bulunan ve şimdi 
afında uz m~kaleler yazm!U<tn \"c• memleketine dönm<•k llzere ayrılmış<>- Talebenin, claM yerlerine devıım ct-

Fransızları hu partiye girml'ğe teş-, ik lan Ruzveltin şahsi m!lm('!!Sili HoP: menıl'!eri hakkıııclaki emir üzerin.: de 
ett"t>ktedir. Maamaf;h, Ovr gazetesi- kiııs, lııgilterede bulunduğu müddetçe bııgünleı·dc kontrole başlanacaktır. ' 
n,n yazdığınl göre, mi!li partiye )'3· çok Ş{'yleı· öğrenmiştir. 

Yunan ordusu tılan yeni konferanslar 
Ankara, 10 ( Huauai muhabirimizden) Cumhuriyet Halk Pıırti•İ 

zı: - r pek azdır \'azifeııini ala;,şsız yapnıağa muvaf 
--x-- fak olan Hopkins, İngiliz hüküm- Vayvelin ordusıı 13 bin siyah gömlek-

L 1 k b
• darlariyle beraber yemek yemiş, !n-a va SIZ a Jlle ~iliz başvekiliyle defntla konuşmuş, -Baıtara(ı l oci Sahifede- liyİ hezimete uğrattı 

. • • • lngiliz matbuat erk.anının davetlerini sini faidesisz \'e J' . !" kk" Atina, ıo (A.A. )-Kiliaora ha • 
Vışıde ıyı karşılandı kabul. etmiş; baş_n:kilin .refakntind~ !emektedir. üzumsuz te a 

1 
ey- valisinde mukabil taarruza kalkao 

Le d 10 (AA) '" . kab' ~anavı merkezlerıııı gezmı~. her şeyı ı ondr· 10 (AA) R · t · 13 bin siya.h aömlekliden mürek-.. ra, .. . - .ışı . ıne·, .. - ... t tk"k t . . h tta 1 '!iz ' ,ı, . . - oy er aJan- • 
"nd. ;.ıpıla.n tad:Jat, Fransada iy;ı goı-ı;rıu•:. ~ ı ~ ";~ş .'e. 8: ~~rı . sıııın hu.•u<I muhabiri, general Vay- kep bir İtalyan kuvveti, Yunan 

ı..ı.·şılaııroştır. Yalnız, nazarı dikkıı-' k~bın".nııı bazı gızlı ırtımalaı ,nd.ı \'elin, Trablu,g:ırbe doğru harekata ordusunun şiddetli ateşiyle kar§ı-
t, celbe· n biı· n kta vardır: Alman- bıoe bulıııımııştur. devam cdec('ğini bildiı mekte, Trab- la§mıştır. Vukubulan muharebede 
lnr, L:ıvalın kabineye ahnmn.ı ıçın l kd ' d l d lusgarbın i•galiyle İngilterenin bil - siyah gömlckrler müthiş hezimete 

memleketin ilim ve irfana ola n ihti yacına karşılık olmak üzere üç ııe 
nedir devam eden mühim konferanaları bu a<ıne de ,:Jımal etmeıniştir. 
Halkın ilme gösterdiği a lakayı nazarı dikkate alan Partimiz yüksel< 
mektepler Doçeııt ve profesörleriııe yeni konferanslar için vazife le r -ver" 
miştir. Yeni konferanslar ın ilmi m<:>hiyette olmakla beraber halkın j)ı
t"yaçlarına uygun olması da kararlaıtırılmıttır. Halkevlerimizden aÇ1' 

lan a nke te gelen cevap lar, konferansçılarımıza verilmiş ve ona göre 
mevzular hazırlamaları rica edilmiştir. Bu mevzulardan bir kısmı, şiıır· 
diden teabit olunmuştur. 

biı ur. gıt) ret göst.crdikleri halde mu- r aşıarını o an ıran yiik faideler temin cdebileccğ;ni ,bu- uğramışlar·, bin ölü ve pek çok ya-
r•a "yh kabine)e alınmıımıştır. O ha?- Yahudiler nıın iç:ıı ıv• derece fedakarlık ynpıl- ralı bırakarak harp meydanından 
de A '11anla, neden harck,•e geçmiyor- •:ı S('Zll olcluirnnu kaydeylemekte ye kaçmr~lardır. 
!ar? Istanoul, 10 (Telefon.ıı) - A\·r~m Trnblusı;;.r;ı lrıgiltereıı;n eline ıreçer •.o;;;;;,;ı;-.;;.ı.;;iiii.ii-.; _____ , _ __ _ 

iste um "'li e. d\rın kcııd k .. ndinc ,.e Roluı ism:lllfo iki yııhudi y:ıkalnn- gcç"1cz. mütered'did de\' Jetlerin der- Cenovada 
sorL. ğu hudur. mıştır. Bunlar, muhtelif zamanlarda hal iy:l'<etl;ırini değiştirccBklcrini * ınzı ırkdaşlarını dolanrhrmakla maz- ilih·c •ylcmnkted;r. 

ndurlnr. lll u Iı:ıbir, lt:ıly:ın: :ı: m. Eingıı z in in 

Çör.riı·n nutku ;.ga,iıı<!e COk esir \'erdiklerini \'C :tr- lndiliz donanması 

Adliye vekilinin 
beyanatı 

~ a de) v•ıkı• hk. l ibynda İngiliz ordu.una kn~sı 
- Ba arafı 1 ıneı uhif• de - 1 kny. t'Ok b·r ltalyıın ku\'\'etiııin kal·-

Jacaktır. - Bu tarafı 1 Jlcı .,.hi(ede - h·:ıd.·•ın. ışP.ret y]Pmektcdir. 
Çorç J, M.ıltny& k~rşı yapılan Al c lı:ız tr.d;Jat yapln. , olma ::s he- . Kal:irc, ııı (A.A.) - Her ne kadar 

Italyanlara ağır hasa
rat verdirdi 

ma.n hilcu.-:ımun ugrac.ığı h z meli ·abcr hunların es.ıs hiikil.,.Jcrc nid ~ .r.:ı'.e~:ıtııı ıı ~u.rctl(' inklşnf edcc~~i 
1 ayıd ' L hücumu yap:m 150 Alma •. olmadığı hakkınclıı lj ntli!ıiıı, , ~r'i-' H~ıdcn k~atırıH!mezsc de, general j 

KürtaJ suçları için ceza kanunundaki 
hükümler kafi görülOgor 

ı. c b< '.ı dınıın tayyııre;ı nd •n '11 len h'.lbere ehemı<lİYet atfetmiş, ~('-1 \\v\" ·1• kı.ıvvr·tl riniıı Trablusgar?'.l OE PQLAR, FABR KAL AR ATEŞ 
' ~ i d ha fnziıı;,,nı. tahrip <ı di- ·ahatınııı hu•u 1 nı~hiyette dcldgu .. dt.grıı ılcrfrmekte olması muhtenıeld!r, ALO! 2 T YYARE DE 
)(i ... bL.,tan e •. r~\ezi Akd ... 1 ıi _ 1:"' u b r n daha Ö\~ em;!-l, R· Z\'(~lt< 1 Graçy;'nı ordu~unun n1anC'vıyatı 1.:ı. , A 
tıüt! Akr eniz ' iıı 4jliz lıak'!!"r ti , ya~ati iı!lkkında iza.hat \"ü rrpor yı;lamış ~lan .J'.ak;~·e!!i.nin inlıilül ;tm,.i_ş DU" ŞÜRÜLDÜ 
ni i oldugunc.ı ıs ar ylı m şt'r. r 1,.e, g•nı bıld mıs, leg·""'·<t'e ol. ası ~crek~.ıı. f'.,ıkı~e krılaıı \c ~ıı.k-

'-'"" "" , İng·liz r"J&l,lrtna n.u .:1 • t, 1 in ~·cc k i ile ve Irla -Hl 1 el evlet \·~ Iurı, mitrn!yozlerı az::ılmış bul~nan 5 
ı1 tahlik 3 • ın hıç bir 1~ı-~ 'ç~ i uk met crk:1nirle ·«rl,,c.<ç~ g[,-Us- fıı·kıı. ,,rtık rnııharehc kabiJl)·eti olan Londra, 9 (A.A.) - Bııhriye ne-
ayı!ıı;.ı" _ıı.ğı ı v herk, in böy c uğ' nıJ - lemi ır hiı· kunet !<"kil ıılmem~ktediı'. zaretinin tt•lıliği ı 

Lir tchl·key 1 arşı lıBzır olma.•ı ·c.ı, 1 - ' -- - İııı!i'.iz <>rdu•u: ~imdi Elageyln il~ Cenova harekatı hakkıııdıı mufns-
ettiği i •ö•I M ş' demiş. r kı Fransada TralıJu,;g:ırr> arasında bulunan lx:ş yüz sal malumat gelmiştir. 

- P t •r," hart· kaıanm:: iç ıı kiJr,mctrdik lıir cöl "ahası kar;;ı<:nda Amini Somerville'in kumandası 
ı 01 • ...Cı 1 <' S lıifede-- 'ı l 1 • ngi: er :ı >-;ıl vetrn s lazımdır. llit- u unma,:llıdır altmdaki kuvvetlerimiz, •Renovt , 
kr r.a 1n tle\ tlc İli{' tPhdidkrırn ı Pn. lıu u tenıı.1 için \'iş' V" Pari.ı SuYari ;>.talgregor> , .~falaya füıvari 
ç..lıJJir. füM) .-!ln lıU;-i~{ e et ~r ktı· l ·ıra ın,d" r.- kil, dokurr..ıştur ---~ Poli'ycn . cArk-ıoyal, Sm·ari Hol -
ı>aral,ilir. Hatta Hındis'an k.ı ,. • rına' St~:- · <liğinc _!?öre Pc•eıı. '.~~' ı!.. A/nıanya yeni bir ha- Iand», <Şefild, Suvari Larton• zırh-
kac'.lr gidebilir. J..!!netini Avru ıad.ı v 

1 

~lal~,hrc nazırlıı:ını. vcrm?.~ıgı~deıı k t t Iılıırı ile onlara refakat e<leıı hafif 
Asyadıı, daha uza;ta her yerı;> ~oç•• ,a,al.n bu hu U•takı te•elıousll .ıkım re e y ap l ku\'vetlerden teşekkül ediyordu. 
l,i!ir. Fakat b!lt!in bunlarla mıı atldr- kaim• t·ı·. Peten. Lavala devlet na - -Bas tarafı ı nci sahifede - Ccııova ve civarına 300 tondan 
ratının onü e g~emiyecektir. 1 zırlığını ,·erm gn razı o.lı~uş·a -la Dıınimarka torpito muhripleri Alman fazla obüs atılmıştır. 

tstııa et •ı'i"i m .'etler ·e dai . 1 de- tava!, b.unu kııbul ~~memL~tır: . _ denizcilerinin idaresine geçmiş ve ü- Ansoldo elektrik makineleri fab -
nizlcre \"e havwl:ıra bfudm Bri'an,ıı 1. llarlcı{•' na;;.ır~. I• lund~nııı ıstııası, zerlerine Alman bandırası çekilmiştir. rikasiyle, gene Afaald ve kazan fab
impara+-0r: ·ğıı, dııha doğrusu ;ngiliz 1 ı~tı afın ıç )'ilzunu ayrl~~la~m:ıktatlır. Bunlar talim gemisi olarak llaltık rikıısı büyük ha•ara uğramış ve bti
düi kn: '.ınn b!itllıı dünya el nd ada- f·.lfinde~ Petı·ne verdıııı ıstıfa"ındıı denizinde kullanılacııklardır. Gazete, yil k yangınlar çıknnlmıştır. Şehrin 
!etin kılıncı olduğu halde oıu ,uka.>ın· lıyor kı: . . . Danimarka denizaltılarına vaz'iyPd e- elektrik fabrikası ateşe verilmiştir. 
dan takip ed2cclüir. . cBana h:'.ııcı,l'e nnzıı:Iığını vndı- <lilmediğini yazdıktan sonra, torpito Liman etrafındaki tesisatta da mu -

Başvekil nutkunu, Ruzvelte hitıı n,ız. bu --:azıfeyı yapmaga ç~ılştım. muhriplerine Almanların el koymala- azzam yangınlar ÇLkmıştır. Mazot ve 
eder!.'k \'e lngiliz millefniıı itiıııad et- Fak~t P1utareke. ~artı.arını .telıf ed~ · rının, Danimarkaya karşı olan taah- petrol ~arnıç l ar ına, iaşe gemilerine 
--ıroini i. tcm:ştir. ~ıedıııı. Ilunun ,çın şım<lı ıstıfa <'dı - hUdlere lıu ~uretle ilk ciddi riayetsiz- müt<ıa<ldid i"abetler oimu".tur. 

Çörçil nutkund,• ayni zaman a de- '·orum.> . . . . !iği gösterdiklerini ve İskandinana Deniz tayyarelerimiz de pPtrdl 
miştir ki; , . Buna naz_a:an ;\/manya ıle hbırlı- milletlerinin hareketleri karsısında basfiyehane8inı~ ve civarda.ki diğer 

-Amer:kan yardımına g~Jinr, b;r. ''.1 yı;pmal< ıçın mııtnrPke şartları te- Almanların, bu lhill<>tleri !idare için hedeflere tonlarca infilak ve yangın 
!eşik Amerika d-vlet ve milletinin w- l.f e~ılen:~z. . . müşklll vaziyette kalacaklarını 1-ııvdey- bombaları atmışlardır. 
fer içın bize her şeyi vermek ' tı>dik· . F!an?eııın bu m~ktubu, lııınlız 1 c - lem~ktedir. · Diğer deniz tayyar€leri Piya'de 

ı,tanbul, 10 (Telefonla) - Adliye 
vekili Fethi Okyar, bugün mahkeme. 
!erde dolaşmış v.~ müteakiben gaze
t~cileri kabul ederek •u bevanatta 
bulunmuştur: · · 

- istanbuJ mahkemelerinin bir 
•enede çıkardıkları i~leı i tetkik €\ -
tim. İcra ve iflas işlerinin memnuni
yet verici şekilde çıktığını gördüm. 

~fahkemelerin , 940 )'llındah.i işle
ıi, g~çen ~enelcrden çok duhn fazla 
olmuştur . 

istinaf mahkemeleri tt•şkili h11k 

İngiltere 
Ayni zamanda taarruza 

geçmiş bulunuyor 

Çör çil 
Balkanlara yaptığı ih
tarla yakın bir akını 

evvelden haber 
vermiş oldu 

!eri ,e verecekleri muhakkak !"ilıidir. •uı ıddır.lannı tasdık etmektedır. Al- tayyare meydanınn va ~imendifer 
~n harpte At anti!;-in öte. inrl.n ik' nn~Jar, .Fr:ııısız donanmasını ,.e .h~- x hattına büyük hasar ika etmişl erdir. Ottava, 10 (A.A.) - Bu harbin 
m ıy~., kişilik lir kuvvet gönde,·mi~- ::a uslerını ıo;temekte Ve b~~~ işbırlı- Asker""ı vazı·yet Mildııhıı.leye te.şebbiis eden iki !tal. büytik ordu lar harbi olmadıiiı hak -
!ereli. Şimdi bu ordulara ihtiv .cımı. ' 1 adıııı verm:k~dırler Vışı ıs~ bunu yan tayynreHi dü.~Urülmüştilr. Bir tay. kındı1 Çörçil tıırafından yapılan be-
yoktur. Bıı orduya, bu sene, ı;dec<:k I!!' lrnbul •!mem~~tır. Binaenaleyh Fran- -Baştar•fı ı aci Sahifed- yaremiz Ü"11iiııe dönmemi~tir . yanatııı, bütün gayretlerini harp 
ne, hatta hic bir ,-e,.e ihtiyacım:z ol- a uzer~ncle~ı .• ~lm:ın tazyıkı. devam , . . • • malzemesi etıafında tophyacak olan 
mıyn.caktır. Fakat her tUrlil harp mal- decektır. V~~ının, buı_ıa _n~_gi.lne ka- yan bölgesin~ uyni uzaklıktadırln?.· \·e r~n.?va~ ı boın·bnrdıman eden ve Kaııada i~in hususi bir manası var~ 
zcmt.:<Jnln fazla miktarda ,.,rilmcsine ~nr tnhamm~l. edeteğı günun en mtl- her ikisi de motör!U olduklanııa göre, Cebelııtt:ırıktaıı hareket etmiş bulu- dır 
ihtiyacımız vardır. Bunları, b•ırada •.• m meselcsıdır. . . . . . . birbirine ayale uydurarak, ayni zaman- nan .. İngiliz filo"unda Şefild kruva - , Balkanlara vapılan ihtar, zanne
lng:lterede i tiyoruz.> Bıı mııkavemetın temıııı ıçın lngı- da ıretice almak i~temeler i muhtemel- zöru de bulunuyordu. 9 bin tonluk dildiğine göre. Almanlar tarafından 

('örcil, ;•tilı1 U,lılikeıinin hen"z zui! ıı.z _clonanması 1tıılyanı;ı Ce~o\"n .se~- dir. olan bu kruvazörde 12 tane 15 lik çok yakında yap ılacak bir akını ev-
olmadığını sö:; liyerek lngiltereni 1 ge- ını bombardıman etmı.;ılerdır. C~rç.ıl Şimdiye kadar esir dUşen İtalyan top vardır. Ren ov ve Malaya saffL ve iden haber vermektedir 
çcn Aihıstcs w eylüle naz:ın:ı.n ,.1 ~k:1- ~?tkunda, bunu ıııılatmı~ ve d1>mı~tır geıreraller i sa:ınsı (20) yi bulmustur. hRaı:p. gem~ıe,riı0ıde 38.1.ik toplar, Ark İtalyanların Afrikada · uğradığı 
vesn kabul etmıvecek derecede kun· .t. kı: . Bingazide e"i'. dllşe_n ital.>:anların u~:ıal ta:ı:ıaıe gemısınde 60 t~YY.a- hezimet, lngiliz imparatorluğun un , 
i, olduğu~a sö:ı;le'lliş VP demi~tir k; : . - Almnıılnnn, ~sk~rlerini \eno: •a; ısı be~Uz te.;ıbı~. ~dıleme~ı~s~ d~, r_e 'ardır ve 937 yılında inşn edılmış- müdafaada kalmakla beraber, artık 

• Ha\"abrda, toprakta şimdi çCTk rnd~n \'apurl~rn bm?ırerek Şımal.ı malzemenm çok mu~ım ~ldu!"~ şıı~?.- tır. . . . a),ıi zamanda taarruza da geçtiğini 
kıı.·\e!l yiz. Gereı;: yazın, ı:crek su .. ba· ~-~rıkaya geçırmelerı muh!Rmeldı. d~n ~u:·vetle. tahmın edılebılır. Çun-1 Ccn_orn sehrı, ltnlyanı_n, e!l mılhım Kanndıı l ,Jara gö~term iştir. 
harda nvcıla~ımız n.~zi hava ktı'."'l'et'e on~ıl. Cenovıının hombıırdımanııı - kU Lı?yadakı ltalyaıı ordusunun mııl- 1 sanayı merkezlerınden bırıdır ve ltal-
ı·iniıı t :ırruz .• nu 'pu kiirtmtiş w kud- ,I:•.n .Lah~ede'.!'l.'ıı de,mek i:<ten~i"tir ı rı:esı , umumiyetle Bingazi Jimmıınıı yıınııı en mühim idhalfıt ve ihraca! ı;. 
rct~rini s:ö t.cn .işlerdi. <_ı · Şım:ıh Afı ık:ıda \ t'ygand mü .te- g?lırdi. . manıdır. 

Ordularımız ria Rimdi esk:sin' !lnın· ·ıh olsun. . E 7ilrcdc: Ayrıca cok mühim olan nokta · 
ran ıhh~ ~alım vaziy.ttedir. llaşku· , ~"·,manalı bır t~zahiirdüı'. ln~il - l;ıgi!iz harek,,ti buratln sahile doı(· İngiliz filoHunun, Akdenizin en şi'. 
mandans,z krab ve in"'Jiz kun- ·th·in' eıe. c.<:ınanmMının bu hareketıyle ru ınkışaf etmektedir. Bir kol Eritre- malinde olan bu limana kndn' gel
muht lif ,·erleıde irlıı;~ eden el!,c~ el' "'W111 A:kden.iz. devletierinP ce,aret nin merkezi olan A~maranııı şimal ba- mesidir. İngiliz donanma"ı geçen 
b!iytlk itimadımız va.-dır. 'Fakat im~- ,.~rmek "t.Pmıştır. Bu bombardınıan. tıoını Kerend<! harp etmekte, diğer bir hafta bütün Akdenizi taı·amı~, fa . 
nı~ 'irt nıi~yon ingilizin ölm<tlc ,·~yn '»lh:ı. ·:t \ eygand üzerinde mi;P~•ir kol, cenııptıı Ar~ze istikametinde ha- kat ne ltalymı donanmasına, ne de 
ıplip ge'~ek h ı•ıı~undııki azmine cı11 • ılaca~tıl'. . . -., rekii.t y:ıpma~tadır. Bu ku\"\"et.Jeriıı, Alman filolarına ra•tl:ınııştı. Geçeıı
~rnıy r. hgiliz adalarıııı beklemek w Lı~;. ~da~ı hareka.tan bııh.<erler k diğeı·Jerine nı•l>Ctl'I) daha fnzla o!rluk- le: de Sicilyada yaralanmış olan ln _ 
mUst ,•·ye kar~ı koyrnnk :;imdik hal- •lem"ıt-r ~·.: . . . !arı anla~ılnınktadıı" Askerlik bakı - "iliz tayyare gemisinin de lRkende. 
de biz ,,. için b;r şey rlci!:ildir.> , --: lnı:ıılız kııv':·e~J~rı, Lıhy'.lılakı mından böyle lazımdır. tt.~lyaııların · riyeye gelmiş olmasına göre, tngil _ 

'ör•il; "'ransanııı teslim olduğu za. 1.ah an kıın·etlerını ımlıa etmı<kr- A~mara w daha şirnaldeki kuvvetle- terenin Akdeniz hii.kimiveti daima 
man Hit r•n nz çtık iııgiltereniıı de lır. Tunus hududuna yaklnşmakta- riniıı gerikıi il<~ muvasala yoll:mnın kendisini gö.;teriyor, demektir. Bu 

Hava faaliyeti 
lng;Jiz sahillerinde dü

şürü len Alman 
tayyareleri 

ltalyanlar 
teı • m ,.•aca6nı s:ındıı{ını, :~t'layr '."}aı·. Bıı da t>llıett.e Veyg:ınd ve Vi- kesilmesi w buradaki İtalranlnrııı vazi.nt, ltalyanları mağ!Up etligi' 
kar~ı şimdi kış aylarında tomin edi'~' ;·n n muka,·emetını artırmıs olacak- t<?slim<' nı;:cb"r edilmel~ri bek!cııebi- ı;ibi lta!~·ndaki rejimin yıkılmasını Selô.nik ile Yanyagı 
kuwctlerl.e her suretle mukabele müm ır. iir. ela lacll etmektedir. b b 
k!lıı o! luğumı, her tilrJU hücumlara C5iili ı' om ardıman ettiler 
d . , h d 1 k - Sonra?. .. &&i m ' Lo n.z ... 'l, :ıva an yapı aca taarruz. 

1
.- ndra, 10 (A.A.) - Dün •o rk sa-

üt il h 1 - Sonrası kolaydır :ırtık !. Rir a~a- .,.. 
'lra v~ r:ıraş ç ve gaz ücum :ırına ' VA A ~ J A ŞK hilleri açıklarında 2 Almıın bombar-karşı !ngiltcrenin mani tedbirleri al- ğıııı gayet yava.~ geriye doğru çektin . · dıman ta,.,,aresi dilşürülmllştilr. Bun-

mi; bomba, giirültiisüzC<J taban halı-.. V " mış bulunduğunu ve mukabele ~d0ce- , · .~ "' · !ardan bi r isi avcı tayyarelerimiz, di-
ğiııı sôyl0miş ve demiştir ki: nııı üzerine düşecektir. O ıamaıı aya- . "" ğeri bir harp gemiiji tarafından düşll-

ğmla masaııııı altrna doğru dikka+Ie :- --- ---- ----- · -· - Bir kaç gıin evvel Amer.ka cum- rillmüştür. Dört düşman tayyaresi, 
h 'f"et, Ruzvelt, rakibi olan bir zatla leccksin !. Karım seni gakalıuorum 1 casussun Londraya yaklaşmış, Londrada kısa 

a .ı t r m 'tup göııdermişt;r, Bu - Eooee !. Miralay sigara a!:ı::ım süren bir tehlike işareti verilmiştir .. 
mektJbun onunda L~ng Falour. bir derken tablayı dakikalarca karıştırır · ·· · ··· · .. · ·----1 82 1 . •ıu Tayyarelerden bir \"eya ikisi Londrn 
m.rı.- •um 31 oulunmaktad!r, Ruzvelt, ~a ve bu \"e~ile ile beni eğlendirmeğc ne<lir'!. 0;r korku geçirmişti. ö7ümün müdh'• civarı;ıa ge!mişse. d.e d~fi bata;Yal~rı-
cilu manzur emin hiz:ru ve izin vazi- kalkışırsa ne olacak?. &ıı de onunla hı'c•p-1 ha\·•! ı· .. il .. .. ü d'k"l 1 • nın şıddetlı ate•ı ıızerıne ""'rı don-

1.kk. rd 1.. ' b '· ı · b Esrnrengiz terzi·, el Jydııg"u .• ~ e ı "'oz nun on 1 m" nıa ' "' ~eı.mlıe tc a ·ı va ır.• uerauer oşu v0~una mNar ıgı mı oy · · ·. " ne ı " - müşlercllr. Bunlardan başka dü•m:ın 
D mek+ ·<lir. Çörçil, bu mnr~um•JYİ Jı.racağım!. •an kıpkırmızı olmuştu. Cevap verme- neYııatını perişan etmişti. 1 tayyaresi görülmemiştir. ' 

okum ;şt ... r. ?.!nnzum nin son satırı - Senin gibi koı·kak V•' aptal h •il'- el• Dilber Zozo •öylenmckte devam et- Fııkat hoıılıar ve ayni zamanda ce-1 Atina. 10 (A.A.) - Dün Atinada 
,"de il"' 1 'eri Afü.h kahretsin!. •i: suı· dilberin tenki<l; aklını bı.şınn top- iki hava tehlikesi işareti verilmistir .. 

!n r'• •. mti kbc' ne r \. <- -· Rica ederim!. k ı h ı ı l 1 B' · cı·· s t·ıt 13 2- d 13 50 k , - D ki: hu bvm >n akkınr a a mı•tı. Caqııslukta itirnzın şüphe ıı·ııı 0 1 ·'' • • <> en " ye rt-
nd tıi!t kırkııluryl "wmma n~- -R kad:ı•basitL.r vib,Q.dıı- ,·mdiJ·e kadar vcıdiğim izahat; sa.-- U\'nntlıru· • h . .1 jdar,ikiııcisiı;aat20, 1 5den2 1 ,15e1<n-
t. ' < ı.:e• n rıı k 1 ' ı re ' c k k• r akın~ ık, a\ ,ı !.. . ·' · . ıı:ıııı ve 0 şup. en• .. ıı. ve_rı en tl,·ıı· <le\·ıını htmı'.ot"ıı·. , •o .:İ( m n 1 r tos" ııitt K ku b· ; ,._ ld - c ., 

::; kli or.• 1 - Scrrnak, '{]r ~lmak ~)Tl d •!- a .. ır vazıf ·den daha tehlıkelı o uganu Londrn, 10 (A.A.) - Dün 2 Spit-
ç 1. . , ; k:ı J ·:i;il, ö. le yıı ! . ı ·ı .. d or , " a ·., j < ~ < ır reı:1 m .. c t .}lın ü ve bu düiünce; yilrcğinrk• 7.<J· fair tay~·aresinden birisi kc~if uçuşu 
""m er tı"r· L • "'ı'm k f ' n ı'-,' Kocıı miralay; o mahr0 m '°b7.thr.ne- ı·•kı" b' t <l 1 k . 1 it 1 1 h d b ·~ ... , .;;.u ç Aıı.., .;~~ - .J .ı ır cc~are uyan ır< ı. .\'Hpaı· en ışga a ınt u,.;,i sa a a ir 
- t'· t f ı .. o m y luk k t!•ııi" r nd ·,:r SL 1 olur'lı' t"bii ay.p olmaz' de teni bir \"-)T k saat dur<hırabiiir Aya~a k~lktı ve ayrılmak için mii-ı dü nrnıı tay_vare dafl bataryasıııa ve 

r yi , rı zat \"L!'Ceeğim C·' Fak, t dü~ür. k O.. bır !.adı ıım. Rıı· ıı• ;, a öküz!. t:ğ•enncek adam bulam11dı sıı:ıdc ı.,teclı. l;ıtaatına alçaktan mitralyöz ateşi ııç-
\" p r'. 1 ıır. r gm n fiizuen c''.l!'.a cesur, . "'1 m r)a senini· mi eğlc•n 'cek ! .. Son. a d:ı - Emriniz harfiyen infaz .ıL: . nııştır. Diğeri de bir düşman gemi~i-

- ll it mnd liı."z, iman d'n'z, tin -.e daha düşunc.eıbin!. Siz bana farzımuhal olarak bunu rla k bul ~t- cektir. Rci<em !. . Ne oluı-,;a r.•,11·1 ~.·ıı ;ı.ı ., •. ı ateş açmıştır. 
g ı. ''>< 'ı.L. Ali. h n, <tı l h • r t t ·lkh cdcc,..ğl iz y rdc b0n-l • k 1.ıile bu nwy:ı11<lu bir ve~ile bulup rımı \"erılim. Verdiğiııiz C<' ... u 0 t kafi Atina , 10 (A.A. - Bugün inti~ar 

} i •"d ~ ktı'" Ter rl .. .ırl etm!!):-
1 
im<l.ıcl ı·~ )vtsunuz, bar. rli1• 1 tıf oradan kaçamaz mısın? Kims ·ye belli geldi baıııı!. Bombayı ıılıyonım ve mü- edtn reKmi tebliğde bildi ri ldiğine gi).. 

niz, h c r ,. dt z. yıflamıvac.: ğ •. ,. re[rınlz yerd >, hulıls:ı lıır lı'.!ıno i- ·ttirmcd n o cirnrdıın uzııJduşamaz •aadeııizi talep e<liyoruın . Sey:ıhatl~n re; italyıın tay;-areh-ri, Selan iği ve 
.'e ':ıir"rn re bir muharelıc dıırb~s. 'lr e.nıek kcrfi~etini mant.ıbn siz,: mısın?. Halk ara.•ına karn;ıp cch<?n- yorgunum çünkü duracıık halim yok!. Yanyayı bombardıman etmişler w 

d mu dl h• nmlar lıiz • ı•c r-' it olduğı hlc', iz, bana muh•aç olu· '1rm olaµ gid~nıez misin?. O kıyafeti- - Pek lilü !l'idebilirsin .. Fakat!. bombnlar atmışlardır. Yanyııda kadın 
n.·,.: J<'ır. bize her twr1ü a.Nler, va- } Jr ·:uz. Jlcnd~ıı Cl'l!.aret nlm•k İrltİ- ni ilstiinden httıktan <onra seni kimi - Enırot!. ve çocuk olmak üzere yirmi kiiji ölmü ş 
ı' lor veıln !, biz, itam bir n°t:r ., vor ., .. ~!. Eri\ ·ki fer y:ı.kışmıynn bir tanı~·abillr?. \'e bir kaç ev ile bir mektep tı ıhrlp c-

> e er!~'re~z.» 1 hareke.iir bu!. Şu halde ayıp değil ele Enııre1ıı!z tuzi; hakikaten n:ıüdhi~ - Devam edecek- dilmişt i r. 

kıııdaki lılyi hn, Dahi liye encümenine 
veı~l miştir. 

?.fahkümları nafıa işlerinde çalış· 
!ırmak kararıııdayız. Şimdilik , ı;: ıı • 
rabiikte ve Zonguldııkta dört yill 
mahk(ım ~alı.şmaktadıı'. 

htanbul adliyesine son gün lerde 
iki kürtaj davaRı ge lmiştir . Bu neV' 
'uçlar için, ceza kanunumuzda mev· 
cud hükümleri kafi görüyoruz. a~ 
itibı:rla kanımda deı{i~iklik m~\·zıı· 
ubah.< değildir.• 

Tayyareci ka
fileleri 

İngiltereye vardılar ve 
dominyonlar nazırı tıı· 
rafından karşılandılar 
Londra', 10 (A.A.) - DominY0~· 

!ar naz ı rı Çanburg, ! ngiltercye gele~ 
ilk pilot ve tnyy:ırec i kafilesini isti~' 
bili etmiştir. 

Avusturalya, Kaıında ve Yeni v: 
laııdndan gelen bu tayyarecilere hitşP 
eden Lord Çanburg, imparatorl uk ~~
vacıhk pliınının, imparatorluk :ııııı1 

arasındaki i şbirliğinin en munzı'~ 
v milhim bir faalivet subesini te~~ı 
ettiğini Höylemişti r: · . 

Lord, sözlerine şunları ilave ctrıı 1 ı 
tir: 

- .HiUerle mesai arkadaşiarın.ıP 
ceMretlerini kıracak en büyük şeY~~· 
dünyanın en i)i pilotl:ırı olan sizierı 11• 
ılııima kabaran bir dalga halinde ~ı· 
l:L~ denizlerini :ı•arnk valnız biı 1 ıı1 
adamızı müdafaa' için cİeğil, ayni ı•· 
manda Almanyanın hayati mP.ı-l<eZ~ 
rine mütem:ıdiyen ve gittikçe dan' 
ağır dıırbeler indirmek llzerı• hizır.etl 
koştuklarını görmektedir.> 

Almanya 
-· Ba• tarafı 1 nci aahlfed" / 

~an .hav:ı ku\'vetleri bu sureti•".!{~~ 
nı~ bır sah:.yn yayılmışlardır ve ıstr, 
diği zam:ın, muayyen noktada bit. 1 
lesmele:i imkılnsızrlır. lngiJizJcl"., 
Akdeniz hakimiyetlerini v.2 Yunaıı~. 
tanda bulunu~ıınu düşünen AJmall .. 
!ar, ltalyadıı k i kuvvetlerini çekeJll· 
.'ec.~ ki eri gibi, petrol encli~esi ile ıı~ 
man;-adakileri d .ı geriye alam:ızlıt ~ 

Eıı küçük hava bi rli~i 3 ü fa:ıl, ~ f. 
ihtiyat olmnk üzere 12 tayyarede> 
;bar ct'tir. 3 birlik bir bölük, üc böJ!ı f 
bir tabur, a tabu r bil' alay, ÜÇ ııl~. 
bir fırka, 3 fırka da bir hava ord• · 
"11 teşkil etmekU,dir. Bir ordu d~ f~'ı 
tayyare adedi 1300 dilr. Ayrı.~a nt. 
fırkanın bir h imaye, bir k c.~if :ıl~;; 
vard ı r. Almanlar, paraşüt fırkıı~ ı 1 . 

bir ha\'a bindir me \"e indirme ord~ 
-una sahiptirler . 

---~*----

Amerika ve Çörçilirı 
nutku 

-Ba9tarafı 1 nci Sahifed
•Cörçilin nutkunu, hadi~lerle )'.f(; 

vıına müt.ıılea etmek lazımdır. lnıP ·ı· re, kendisine lazım olan 'l'e bizdelld ı,. 
tecliği silah verilinoe en mildhiş ıı~, 
beyi vuracaktır. Ber lin!n sllk~tut ll 
r:ığ"men Çörçi. ;n nutku ehemrrııf< 
mütakayn değer. ~, 

Va.1ingtoııdı•n g~ len bir telgr:ıft:ı 
niF,·or ki: 

Cörçilin nutku; ııhenkli \"C k:•ı'i ;1• 
zimkar ifad .. ~i~·i<> Amerikadn ~ol; 11\r 
him te;;irler hu;;u!e ıretirm i ştir . .fltl .~W 
hık , Çörçil:n, Am~rikııda maJıl>rl ~ 
retini daha ziyade arttırmıştı r. • .~, 

Çö l'çilin, nutkunda bilhassa •ı191 ;~ 
ca Amerikan yardımına 1ngilt.Rr~t,r 
ihtir:ıcı olm ı vacağı \'e olmaclığı rı.1 ,,~ 
,·an ctme•i, İngiltereye yardım k~ 
nunun ayan meclisind~n •ü rııtle ktı l· 
mcs i ıı i ve kabulünU•kolay la~tırıır.~ 1'~' 
Vaziyet, t ngilwre lehine •imıl•Ye ce4' 
ıl ar h i~ bir zıım:ın olmadıj\'1 d·~re 
m!isalddir, 


