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1!J41 BASILMIŞTIR 

Istanbul manifaturacılan Maca· 
ristana bir hey'et gönderecekler 

... ,... 
N.,. 8431 

Neıredilmiyen yazılar seri ftrilmezı----------------~---------------------
Giinil seçmİt nilaha lar 25 kul'Uftur. Hergün sabahlan (İzmir} de çıkar siyasi gazetedir. 

lataııhal, 3 (Telefonla) - Manifaturacalar, Ma
cariatana hir bey'et s8adermet e karar 'Rl'IDİI ...... 
dir. Bu hey'et, Tiirkiye - Macariatan ticaret mtba• 
kerelerini idare eden murahhallanmısla tema• 
selerek, mantfaturacılarm talepleri etrafında ma
lumat verecektir. -

Albay Donu.an 

Başvekil 

Ruzveltin mümessilini 
kabul etti 

Roman yada 
. 

Vaziyet bi li karışıktır. 
Fakat müaademeler 

durmuştur 

Alman taarruzu 
yakındır 

iki devlet kat'i harbi 
verecekler 

ıımanua, lspanua va Ak. 
denizde da harekata 

aıçeblllr mi? 

Vali, geçen ve bu yıl büdcelerin· 
deki vaziyeti anlabyor 

Vali B. Fuad Tuksal, vilayetin y~- razla kapatılmak üzere 2,509,695 
ni yıl büdcesi hakkında gazetemize lira idi. 1940 masraf bttdcesi yıek6-
şu beyanatta bulunmuştur : nu da ayni rakamlan ihtiva ediyor

- AlA.kadar dairelerden teklif o- du. Bu sene son beı ay zarfmda tah
lunup muhasebei hususiyece topla • siJitta inkişaf ve fazlalık görttldü-
nan 1941 vilayet büdcesi layihası, ğünden bu cihet d-e nazar a alınarak 

llEVKUF OLANLARIN ADEDi daimi encümende müteaddid içtima. 1941 büdceainin varidat yekftno en -
tarda esaslı bir surette tetkik edildi. cümenee 2,263,921 lira olarak tesbit ÇOK KABARIKTIR Ve umumi meclise arzedilecP.k şekli edildi, fakat büdceye dahil kısımlar-

B N B aldı. daki mahalli hizmetlerin karşılan -
Q:~et;a~c!:.':~) g-öreD~n · 24· :saat Geçen sene vilay-et varidat yekti - ması için vilayetin varidatı kafi_ ge -

llonıanyada aükOn •içinde geçmiştir. nu 300,000 liıası avans veya istik _ -Devamı 2 nci Sahife4-
lfiç bir yerde çarpışma, tahrik olma
nııştır. Son h&diselerle alakadar ola
rak Bükrqte 2860 kişi tevkif edil -
lrıiftir. Bunludan bir kısmı serbest 
bırakılmıştır. Halen mevkufların a - , 
dedi 2267 dlr. Romanyanın diğer vi
~ayetlerinde 2776 mevkuf vardır. 
llk taharrilerde asilerden toplanan 
lilahlardan maada son günlerde pek 
aı silah ele geçirilmiştir. 

Bükreş, 3 (A.A.) - General Rod
l'ik Mogoano yeniden Bükreş beledi
re ~islii'ine tayin edilmietir. Muma
Ueyh Ka.rol rejimi esnasında Bü.kreı 
Pı>Ua müdürü idi. 

~flkreş, S (A.A.) - Rador ajansı: 
Son günlerde Romanyada Rumen 

9'1baylarına yeni suikasdler yapıldığı 
hakkında çıkarılan haberler doiru de
ifldlr. 

Cenubi Afrika -
A•lonyanın lnsiliz tayyareleri tarafından 

---------· ·-----
AS Kf R I VAZIYET 

Afrika ve Arnavudluk 
harekih inkişafta 

Binıaziden hir ıörüniif 

ltalyanlar lnıziltere 

Banan için de istihli.ki diifün
meğe mecburiyet vardır 

-8-
30 Ye 31 lkinciklnan tarihli aaya. belerle sabit olmuıtur ki, tütflnıe"rimi

mıada, tiltiln men11a b erinde n zin müsait fiatlerle sablmasına yaJnız 
miiatahaille tacirlerin ne suretle tet- kalite yüksekliji ki.fi gelmemekte, pi
kilitlandanlmuı iham selditini te- yasaya arzolunacak mal miktarına da 
hariiz ettirmittik. Bqün de iatihaa- alıcıların mübayaa kapasiteleri hudu
litm tanzinıini konUfacaiızı dunu l'ÖZ önünde tutarak blkim olmak 

Yakın bir ınazide kazanılan teerü- -De,,.amı 3 ncll aahifetl-
B. Run-elt 

Nevyork, S ( A.A.) - Amerika Da
hiliye nazırı, lngiltereye yapılacak 

1 ya.rdım proje8i hakkında demiotir ki: 
- Nazi tehlikesi, Amer!kanın mu

kadderatını lngilterenin mukaddera;- f 
tına batlamıetır. Memleketimiz tehli
ke sahası haline gelmeden tehlik~yi 
durdurmak, hatta uzaklaftırma.k lil
zımdır. İngiltereye yardım projesi. bi
ze bu imkinı verecektir. Yani pro.je, 
bize ayakta yaşamak veya milca<!ele 
etmiyerek diz çökük yaşamak şıklar 
nndan birini tercih lüzumunu göster
m~ktedir. 

Amerikan kartalının deve kuşuna 
benziyemiyeceğini Almanlara ihtar et
memiz lAzımdır. Yapacağımız yardım 
ticari bir muthede değil, mücadelemi
zin hayati bir kısmıdır. 

Almanya ile bir anlaşma akdi me
selesine de temas eden nazır, şu söz
leri söylemiştir: 

- De..an 4 heli 1aliifede - lnsiliz ta"arelem kuvvetleri .ılllllUf kuıhakıt• ı.ır 1oıo1rafui 

'-' . . . ır111111ıı• CBJbıılıdı l11ııız taıprııırı Yağmurdan lıımz ta11arıılllil ıı 11111 aıuıııiı 1 
cıabeııstanda ılerlıyorlar A de • 

ve neıe içindedirler Yunan harekib Geniş faaliyetler rap reSI taştı Bir Alman gene- Almanyamn 40 
Londra, S (A.A.) - · Röyterin ce- • ı• • v b• k d 

:::: ~~~:i~ir~ıy~~~vetıeri nezdin- devamda gösterdiler Mersinl,ide bazı evleri ra ınm yapbgı m a ar tay-
Ken1anın b~tün mıntak~larından SU bastı ı•tı•raf)ar yaresı• V&r 

dUıınanı t&rdettıkren sonra cenubi Af- y d A Dün Bornova ve civarına yatan 
rika birliği kuvvetleri ilk defa olarak unan onanması V~onya da bombalandı şiddetli yatmurlardan sonra Mersin-
dtlşınan arazisine girmişlerdir. li civarından aeçen Arapderesi taş- F k 1 · ı· 1 Al F k b" d 

Şiddetli sıcağa alışık olan asker!er, NiHAi ZAFERE AZMiNi TE· ALMAN VE ITALYAN OSLE· mış, sular Mersinlinin yeni mahalle- a at ngı ız er, man· a at ır taarruz a ancak 
altı ardır hazırlandıkları hedeflerine siyle Çanidibi mıntakası arazisini l d ı· 1 • 6 b• t • • kull b·ı· 
•armışlardır. Şimdi Redolf gölünün YID EDiYOR RINE AKINLAR YAPILDI kaplamıştır. Münhat yerlerde bazı ar an sonra ge ır ermış ın anesını ana ı ır 
larkındaki çölde ilerliyorlar. Habeş evlere de su hücum ettiğinden vali Londra, 8 (A.A.) - Sallhiyettar Londra, 3 (A.A.) - Sanday Tay. 
lrazisinin bu mıntakasında. yol yok- Atina, S (A.A.) - Dün akşam net- Londra, 8 (A.A.) - İngiliz Hava B. Fuad Tuksalın verdiği emir üze- menbalardan öjrenildijine göre, Hit- mis gaz.eteainfn havacılık muhabiri. 
tur. Zırhlı otoların mitralyözleri, mu- redilen Yunan resmi tebliği: kuvvetlerine mensup ufak bir teşek- rine Bornova nahiye müdttrfl, jan - lerin meaa.f arkadafla.n kendisinin son bitaraf mahfillerden Almaıo-anın 
kavemet gösterecek yerli kıtalara at.et cMes'ud neticeler veren mevzii ha- kOl, dün şafaktan biraz evvel Bufoyn darma komutanı ve jandarmalar, der nutkundaki tidcletf tahfif için gayret tayyare mevcudu hakkında l'elen ha-
~mata hazır vaziyettedir. Çölde zırh- rekat cereyan etmiştir. Bir kaç esir ve Ostand doklanna hücum etmişler- hal bu mıntakaya yetişmiş, su içinde sarfetmekt.edirler. berlerin hayal mahsulü oldutunu 
it kuvvetler üçer tonluk kamyonlarla aldık. dir. Tayyaı-elerimizin hepsi üslerine mahsur kalanları, Mersinli parti o - Alman bava kuvvetleri umumt mü- kayıd ile diyor ki: 
aec;irilmiştir. Askerler prkılar söyli- Atina, 8 (A.A.) - Yunan Emniyet dönmüıtür. catı bfnaaına nakletmişlerdir. Evi~ fettiıi pneral Milch radyoda bir nu· cAlmanyanm 40 bin tayyaresi bu· 
terek harbe tevkle gidiyorlV. Bu ne- nezaretinin tebliii: Kahire, S (A.A.) - İqiliz Hava rini su buan bal.km istirahatleri te- tuk 86yliyerek, Almanlan fazla nik- lunma11 qıuhtemeldir. Fakat bunun 
hniD 1tbebf, fClphMil ki artık budu- Memlekette ıflldln hflldim adrmüt- kuvvetleri kumandanlıfımn t.eblitl: mln edilmiftir. Aynca doktor ve eıh- blnlfP kspılmamata davet etmfı w ancak 18 binden uı mWıarebe taJ• 

QD POilmiı obnN1ndadır. ......._ 4 ad .....,.. - - Dnwı 4 .... ....,.. - hat mınnma da sOnd~. ..._ .. : • 4 ... ....._ - ....,_ •• il ... ,. 
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f _~ünün hadisesi 

Mareşal Pete n 
:. 

ne yapacak? 
Tuiuh;cak, 2 y 1 vardır 

Amiral Darlan 

Fransız donanmasının 
kimsege verilmigece. 

ğini sögledi 

1 

~ ANADOLU ) 

Şehir meclisi 
dün toplandı 

Mevcud bazı i şleri 
tetkik etti 

Beledire meclisi, dün saat 16,30 da 
Belediye salonunda Dr. B.ehçet Uz'un 

Manisa mektubu 

Manisa Vilayet Meclisi 
işe başladı 

~~~:ıif ~~~ış~~rbat devregi ilk toplantı- Bir hırsız çetesi yakalandı. Et 
Celse açılınca istifa eden meclis aza-

,ınd:ın Bn. Ferhunde Aşkıercn yerine narhı yu••ksek no••ru•• ıu••yor 
mecli~ nzalıj(ıııa geçen yedeklerden B. 4rO 

Halici Atıl meclise takdim edilmi · ve Manisa, (Hususi mt~habirimiz . - kamiyle temasta bulundular ve dön-
m:clh aza>ınclan B. Tahsin Piyaleye, den) _Dün •aat 14 de valimiz Faık düler. 
rsteıiiği on günlük mezuniyetin veril- Türelin başkanlığında vilayetimiz Tayinler: 
mesi kararlaştmlmıştır. umumi meclisi ilk içtimaını akdetmiş- Tuıgudlu tahrirat katibi Server Al 

)lczhaha büdçesincle bazı münaka- lir. Gizli rey ile ikinci reisliğe: Se - kan Eşmeye, Eşme tahrirat katibi İs
leler yapılması teklifi ile sair teklifler laheddin Asını Ayral, katipliklere kentler Öztürk Gördese, Gördes tah
tedkik "dilmek üzer~ ait oldukları en- de: Fahriye Ak,ıt •Eşme• Ye Hıf- rirat katibi İbrahim Erdem Turgud-
cümenlere gönderilmiş, mahalle!ude zive Ün"81 cTurgudlu> seçildiler. !uya nakledildiler. 
itfai.H' te~kilatı vücuda getirilmesi 'Bundan sonra encümenler i~tiha - Beden terbiyesi i, leri: 
için mükeföfiyet kanunu . d, / re:si~~ı.~ hına geçileli v~ geçen ,·ılın encümen Reden terbiyesi atletizm federas-
yapılacak işlete dair Beledıye r2ısl:gı- azaları alenen ipka edildi, izahna - yon reisi vekili, ne~riyat ve propa -
nin teklifi nizam cnclimenine <e\'ke- me okundu. ganda müdürü Saffet Gürel, federas-
rlilmiştir. Valimiz vila;et işleri ha~kında von müteha•sısı Naili l\forel bölge -

FRANSANIN VAZl.YETINE Şehir meclisinin her hafta pazarte- güzel bir hitabede bulunarak Ebedi İniz atletizm faaliyetlerini tetkik için 
si ,.e P'rşeml:.e günleri saal 16,30 ela Şef Atatürkün aziz hatıı asını tebci- ayın sekizinci günü şehrimize gele -

BiR BAKIŞ Mare,al Peten toplanma'J kararlaştırıldıktan sonra len 3 dakika hey'eti ihtirama davet cekleı ve ayın onuncu günü İzmire 
rnffak olamıyacaktır. C'isere son verilmiştir. etti v? celseye on dakika fa"1la ve - gideceklerdir . 

.\lm.ı.1yanın İngilıvre,l'e kaı,ı be~- Ya Almanyanın donanma,,·ı ele al- .. i:di. İkinci celse reis vekilinin ba*- Aile toplantısı : 
'en n taaıTczu, Vişiye karşı aç! ~ı ma.;ına ve üsleı i ~ide etmesine mu - Zelzele kan lığında açıldı, izahname hakkın-1 Halbvimizirı tertıp ettiği aile 
taar. uza başlamıştır. Bu Paristeki, vnfakat suretiyle lngiltereye kar.;ı da söz söyleyen olup olmadığı ~orul- toplantılarından ikincisi dün gece 
A'nıan tarattarı Fran,nzlar kıınaliyle harbe g:recek veya Vi~iden kaçarak Evvelki gün •aat 6,15 de Kuşac~ı:sı du. Valinin huzuriyle müzakerenin Halkevi salonunda valimiz Bay Faik 

4 Şubat 1941 SALI 

BUGONKO PROGRAM 
8.00 Program, 8.03 Ajans haberler 
8.75ES ES LD AR LDARÖOi 
8.00 Program, 8.03 Ajans haberleri. 

8.18 Müzik: Hafif program (pi.), 
8.45 9.00 Ev kadını, 12.30 Program, 
12.33 Müzik: Türkçe plaklar, 12.50 
Ajans haberleri, 13.05 Müzik: Türk
çe plaklar, 13.20. 14.00 Müzik: Karı
~ık program (pi.), 18.00 Program, 
18.03 Müzik: Dans müziği (pl .), 18.30 
Konuşma (Çiftçinin saati). 18.45 Mü
zik: Çiftçinin saati, 19.00 Müzik : Bes
tekar simaları ><erisinden, 19.30 Ajan• 
haberler~ 19.45 Müzik: Radyo fasıl 
ahey'eti, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
Müzik: Radyo küme hey' eti, 21.30 
konuşma (Hukuk ilmini yayma kuru
mu adına Bayan Enise Ara : cVasiyet 
ve bunun aileye tesiri.>), 21.45 Müzik: 
Radyo salon orkestras ı , 22.30 Ajan• 
habBrleri, 22.45 Radyo salon orkest
rası programının devamı, 23.00 Mü
zik : Cazband (pi.). 23.25 23.30 Ya
rınki program ve kapanış. 

r 
Tütün 

32 milyon kilo 
~ .ıpılmıştır. P,~ taarruzun tıedefi. \'i- şimali .\frikaya gidecektir. Mareşal ırnzasında :;icldetli, saat :ı,28 de Degır- devamına karar verildi. Bunu müte- Türel ile eşleri ve seçkin bir davetli
ş;n;n İııgiltcr.-ye karsı Almanya ıle birinci şıkka karar ver·e bile bunu rrenclere nahi;·esinde üç saniye devam akip viliiy·etin mütaleanamesi nin bulunmasiyle yapılmış ve geç va- Tütün rekoltesinden t imd:ye ka-
ışbirliğini temin,Jir. vapmağa mu,·:ıffak olup olamıyaca- eden orta ş;ddette bire!' zelzPle olmuş- okundu. fçtimal:ırın salı ve cuma gün- kitlere k:ıd::ır neşeli bir gece ra•an- dar satılan mik tar 32 milyon kilo-

Alman - Fran .. ız mütarekesinin ·•ı siiphelidir. Dij(tr taraftan Peten lur. Ila:<ar yoktur. hr'ı vapılma'ı k.a. r.a.rlas.tırıld.ı .... Milli mıştır... . J h · ı ı· d 

satıldı 

. ~ ' · - ' ya balig· olmuıtur. Müıta sı e ın e ,mzaland,ğı hazirandan beri sıya"i donanmavı ve fü•le•i teslim etmıye - o--- Ş~fimiz İsmet !nonune ve buvukle - Bugun cpazar 2-2-941> Halkevı 
ve askeri vazi;et değişmi~tit'. Alman- ~eğine d~iı Amerikaya, Fransayı da ZABJT.' ADA rimize hey'etin ve Manisa halkının mensuplarından 25 kişilik bir kafi- henüz •atılmamı§ tütün miktarı bir 
,.a o zarna , F•ansız donanma~·nı ser terketminceğine dair de milletine rı tazimlerinin sunulmasına karar ve le. Spil dağları eteklerini takiben kaç milyon kilodur. lıest bırakmı ve ceıı.uıı Fran•:ısını iş- öz wr,;,istir. ;\faamafih Amerika, ··---· ·-·-·- - 7 şubat cuma günü toplanmak üzere Akpınar barajına kadar yaya bir ı:.;;~,;,;:;~;,;,;.,;,;;.;;.;;,;;,;.; ______ , 
gal ctmemi~tir. Bunun seb2bi, hıgil- \'ışi sefiri vasıtasiyL Fransayı mu - Tahkir: celseyz •on verildi. gezi tertip etmiş ve akşam dönmüş- Valinin tetkikleri ve me-
tereye kaqı y::ıı·ılacak harpte ı.:alıbı- kavemete teşvik etmektedir. Yardım Keçec'lerde Ali oğlu Halil Akde- l\Tanis::ı . (Hususi) - Geç~nlerde w.-. Kafilede bayanlar da bulun - busl:-rın ziyaretleri 
velin ede edileceği idi. Fakat eylül i!iviha.,nın ~üratle çıkması hunda mir. Konyalı 35 yaşında Bn. Ülfet Akhisarın Süleymanlı köyünde inhi- muş'tur. -
~·e ağu.,tostıı yapdan taarruz'ar ni - r.1Üessir olacaktır. Yolcu ile oğlu 14 yaşında Süle;·man sarlar bayii Şevketin evi ve itt'salin- ETE NARH : 
ticesiz kalını tır. ı Diğer cilı2tten Laval taraftarları, Yolcuyu tahk'r etmis ve dl'vmüş - deki dükkan (200 lira para ve "igarn Epiydan beri ke•ilmemel,:lc ve 

'işte bütün bunlardan sonra Ameri- F'ransanm Almanya ile işbiı !iği yap_ tür vesairesi i:e) soyulmuş, bunu ta ki - halkın etsiz kalmasını intaç eden ko-
ı<an n yardımı da İngilterenin rnziye_ masını :ktisadi cihetten lüzumlu Bıçak taşıyormuş : • ben Ya;aköy nahiyc•inin Süleyman yun etine şehrimiz beledirn<ince 
•ıni değiştirmi~. İtalyanın maı uz kal- Nifrmektedirler. Halbuki ne !tal.va ve Keecc;Ierde İzmirli Mehmed og - köyünde Hüseyin Demira;·ın cYi de "60> kuruş narh konmuştur. 
c.ığı darbeler mihvere boşluk açmış- ııe de Almanya Fransa,l'ı tamamlaya- tu HÜsevin Erkal kanın üzerinde za- ayni akibete uğramıştır. Şehrimizde münteşir Kurtuluş ga-
tı>. Bu sebeple mihnr strnteji•i bu - cak halele değildirler. Fransanın il<- bıtaca bir bıçak bulunmuştur. Vaka failleri olan Şarktan Akhi- zetesi civar kaza ve bazı vilayetler-
g~n ba ,an ba,:ı clPğismislir. ıısadeıı ,rnpabileceği işbirliği . istih- Kadınları dövmüş: -ar kövlerine iskan edilen Tercanlı de et fiatlerinin 50 kuruşa sat ılmak-

,\lmanya lıu~un için Vi:i il<• Hıir- alini Alman.rnnın işine yarıyacak Keçecilerde Recep Yılmaz; Ab - Yusuf ·Yılmaz, Halil Gülmez, Zey- (a olmasını gözönüne alarak neqri-
:,gi yapmağa •alışmakta faka! Hit - ı,'r hg\e getirmek olacaktır. tlullah kızı 50 yaşında Fatma v~ neJ İnce, Aziz Uzeyir Bozbaşı. Ko-1 yal yapmakta. 60 kuruş narhı fazla 
ler v Pet•n bunun nınna,<ını lıa•ka japonyada hareket : ).!ehm,d karısı 15 raşında Aneyı ku oğlu Hiiseyin, Ali Mehmed İnce, bulmakta, memlekette koyun bol 
ua k.ı o anık kabul eylPmektedir. japonya. Felemenk Hindistanının ılövmüs, tutulmuştur. caldıkları paranın bir kısmı ,.~ eş - iken sürübrin harice sevkedilmekte 
Yaf,:ız Laval. i b'rligini Alnıa'lyanın- 'eni nizama girme,; hakkında tekli- Kad;n yüzünden: . ya ile yakalanmışlardır. olduğunu Ye k:ısapların ve hariç pi-
Ki ·ilı' telakki etmektedir. Bu sebep- fi nrrıte,to eden notasını reddeyle- Kemerde Sürmeli gokağıncla bır Vilılyet jandarma alay ve • tabur .''asaların yüksekliğini ileri sürerek 
e Alman_..a La\ alı va•ıtn olarak kuL m'ştiı. japon hariciye nazır muavi- kadın me•ele•inden İstanbullu hma- kumandanlariyle Akhisar jandarma belediyeye narhı yükseltti'derini 

illnmaktad:r. ııi bir br•rnnat vererek bunu bildir - iı Sakal ı nalın la Bucalı Recep Aba- bölük kumandanı, Yayaköy nahiye- yazmaktadır. 
Lavalı mareşal Petenle lıarıştıc!lktan m;,, ve Felemenk Hindis!anının yeni c.ıoğlunu ba•ındmı yaralamıştır. •i müdürü Vt' nahiye karakol kuman- KÖMÜR iSi : 
oıı a Alman.at .şimdi onun kabin3- ı!i7..ama gireceğini ve iktısadi görüş- Hırsızlık: danı. hır'1zların çarcabuk yakalan - Kömür ihtiyacı gün geçtikçe hafif-

te alınma.,ında oa ı•rar gci !ermek- melerin devam edeceğini •öylemiştir. Karantinada 106 ncı <okakta Ha- masıııcla. büyük gayretler sarfetmi~- lrmekL,dir. Bunun; civar köylerden 
cedirler. Bu vaz'yet \'i~idp Alman japonymıın buraya bu derece ehem- san oğll• Mehmrd Yüce: llıccarçlan !erdir. MlJl\•affakıyet, muhi"I~' tak- köm!lr celbi hususunda ittihaz edilen 
müm<>s ıli Alı 0 

• tarafından idare e - mivet nrme:-ıinin :-ıebebi. oradan ala- B. Bürhaneddinin otomobil ıa~tikle- dir ve sevinçle karşılanmıştır. tedbiri.erin bir neticesi olduğu şüp -
ı!ilmek ecl.r. cağı kn•ır,ık. petrol, kalay, 1.:ahve. rini çalnrak 50 liıa mukabilind• sat- Manisa, (Hususi muhabirimiz - hesiz bulunmaktadır. Valimi~. hal-

Ab ' harpten en·el Paı iste Alman ray ,.e diğer muhtaç olduğu madde- tığından lt'tulmuştur. den) Soma kaymakamı NPcmed- kın bu ihtiyaciyle yakından aHi.ka -
njanı ,fatfyle Lava! ve taraftarla - ıcrrlir I 1 din Kute•, Kula kaymakamı Edip dar olmuştur. 
riylr· tema. h:ılinde bulunmu>; ve hat- japonya, Hollandanın i~gal altın- Kartal şchdmize gelerek vilayet ma- Kömürün kilosu beş kuruştur. 
ta IJaJadıye ,ba~vekil iken bu zatı ıla bulunmasından \'e İngiltererıin de 1 Kısa Haberler 1 ---
Ftaföadan bile çıkarmıştı. mesgul "olmasından istifade ~derek v·ı A t b •• d • d 

.Mareşa, Peten Larnlın kabineye -u \'!'Va bu ~ekilde Felemenk Hindis- - f ) aye u ce mız e 
alııınıa,ına yanaşmayıııca, Pal'isteki tanın; i"'i:mara başlamnk niyetıııde 1 
Fıan<ızfıır ,·ası aôiyle \'ışı hfikume- ol<luğ•ınu göstermi~tir. * Vilayet fiat murakabe komivo-

Vali B. Fuad Tu ksal, dün borsa 
komiseri B. Şevki Ertuğrul ile kes -
tane pa~arına giderek hububat satış
ları ve f iatler üzerinde tetkikler yap
mış. küçük esnaf ve bazı müstahsil
lerle görüşmüştür. 

• 
Bursa mebusu B. Fazlı Güleç, Kay

seri mebusları B. Sadeddin Seri.n ve 
B. Suarl Ürgüplü ile Kastamoııi me
busu B. Abidin Binkaya vilayette va
li B. Fu:ıd Tuksalı ziyaret etmişler -
dir. Vali, misafir mebuslarımız!a Ka
difekalesine, dradan Kül~ürparka 
ve İnciraltı mevkiine kadar uzanan 
bir gezinti yapmıştır. 

VEFAT 
Karantina komiser muavini B. Na

zif Aclan kısa süren bir hastalığı mü
teakip Memleket hastahanesinde öl
müş, cenazesi dün Emniyet müdürlliğii 
kısım amirleri ve polislerle akrabası 
\'e tanıdıkları tarafından ihtifalle kal
dırılarak Asri l<labristana defnedil-

tine kar~ı yazılar ne~rine ba~lanmış- nu, bugün saat 9,30 da mıntaka t~- 200 b • 1 • l k k 
tır )faamafih bu hücumlar mııreşa- k f caret müdürlüğünde toplanacak, fı- ın ıra ) açı OZOM ı 
la tevcih edilmemiş, amiral Darlan ve y 8 Zl tır • at murakabesi mevzuu üzerinde ba- K. s. 

r·fü~@Jl"~ .§} 
1 

general Hutzinger de bundan masun zı karar!ar alacaktır. 
1 

k d 197 İnhisar ida. 16 50 K. S. 
17 75 
30 

1 1 d I · t k' 1 ı * ~laııisa mebusu R. IIüsnıi Ya_ -Ba,tarafı 1 nci Sahifede-- ı bilirse de bu pek lüzumu a ro ve 1 
52 

K. Taneı· 
25 ka m ş ar ır. 'arıs e ·ı yazı ar a nıa- -

1 
b B . . teşkilatta eski senelere nisl>etle nok-reşal kal.ıinesınde asker olmıyanların Şehir n1Üessesesi hepi- man )fanisay.e. Deniz i me usu · ıcm ·mekte olma ının bu sene ıçın ~e >anlıklara tabii ne vilayet ve ne de 18 )!. j. Taranto 20 Çekilme.sinde ısrar g<isterılınb.·til'. Fahri Akrakoca D~nizliye, deYlet lı d ı ı · .. d' k "'ncu 1 37 C. Alanyalı 20 25 ml.ze aı.ttı'r e: evıım 0 c ugunu gor u · c• - encüm~n rıza gösteremezdi. Geçen 

Buntlan lı~ka Lavalın arkadaşla- limanları mlifettişi U. Kihad Rıza mence ancak ma:ı~lar. ıicretler ve za. sene bir zaruretle 
300

,
000 

lira açık 18 ~. Üzümcü 18 50 
rından Kontenua Pariste bir Faşist Bazı havagazı alıonemanları bele- Ankara) a gıtmışlerdır. 1 rurı masraflar, turistik yollara mah- gösteren vilayet büdcesinin bu sebep- ı 6 J . Kohen 26 50 
partisi kıırmJş ve radyoda bir nutuk clivede kafi miktarda havagazı saati * 1-12-40 tarihinden itibaı~n me- sus ınşaat tertipleri, kanuni hisseler, lerb bu sene de 207,748 lira açıkla ----
da vererek, partinin fa~ı.st ve nas - lıt;lunınadığından evlerine sarfiyatı ıiyec mevkiine giren Türkiye - Fin - nıubrem diğet' nıaearif için konulma- meclisi umumiye takdimine nıecbu- 358 
\'Oual sosyali" fikirlerinden mülhem tc'bit ed:n ;aatler konulamadığı için liındiya tıcaret anla~ması hükümle - sı lazım geleıı tah;isat nazara alın - riyet husule geldi. Meclis umumice 227541 1 2 olduğunu, Almanya ile işbirliğine :k fazla havagazı istihlak etmekte rine 'göre Finlandiyaya ihraç edile- dığı halde bile büdcemizin tevzin! büdcenin etraflı surette tetkikatı ----
taraftar lıuıdugunu, harpten sonıa , Pi lukları hatta bazılarının evlerin-. cek Türk malları m<nşe şahadetna- bu sene de kabil olamadı. Bunun ı- yapılırken bu açığa da bir ça~·e ara- 227899 1

1
2 

Fransız mli.tem,Iekelerını .Almany.a 1 ~:n birer' boru uzatarak komşularına melcri Türkiye deki Finlandiya kon- çin mekteplerin muallim kadroları- nılncağı tabiidir. Vihiyet meclısi umu 'No. 
ıle rnU tere_ken ıstı,ma: e~ le.mek u - da para ile havagazi verdikleri ve solosluğu tarafından vize edilecektir. nın tenzili, hastahaneler yatak aded- misi şubatın 

10 
ııcu pazartesi günü 7 

z.cre bır plan hazırladıgını bıldırmış- kıprilleıı ,asarruf maksadiyle gaz 0 _ * lzmir palamut ve zahire ihra - ferinin indirilmesi, zaruri bir kısım 8 t Catçıla r biılikleri idare he•''etleri, toplanacaktır. 
9 ır. . . caklarını sabahtan akşama kadar a- ' diğer hizmetlerin geri bırakılması • Hıtler de mareşalın hır ay evvelkt d d ki ı dün toplanmış, birlikleri ahikadar e- . - - 10 

. · .. · çık ve yanık bulun ur 
11 arı an a - den bazı kararlar almışlardır . gibi çareler bazen hatıra varıd ola- Haber ald ığımıza göre meclisi u -

mektubuna cevap vermış, ve. btr .ultı- şılmı~tır. Bu yüzden bazı semtlere .. ~.-;~;;.:11mımm••••••••••••mımmı11ım••., mu mi toplantıları ticaret odası kon- 11 

20 
20 50 
25 
26 50 

16 50 
20 50 
25 
31 
Yok maturn ma.hıyetınde telakkı edılen havagazı pek az gitmekte, bir çok pa ferans >:aloııunda yapılacaktır. INCIR ı 

bu c~vap u~erıne mareşal amıral abonemanlar. istedikleri şekilde isti- TELEFON :36-46 Bu cuma ırünü ma tinelerden itibaren TELEFON :36-46 
Dadaııı .f'arıse gondermıstır. Bugun fııde edememekLediı'ler. Belediye bu 
ııarıan ve Lami Parıs'teıı Vişıye ctön- gibi abonemanlar iç;n bazı tedbirler 
mlışlerdir. almağa lüzum görmüştür. Böyle za- TA VY ARE SiNEMASINDA 

110 Çu. :M. J. Ta. 
126827 Dünkü yekun 

K. S. K. S. 
7 50 7 50 

Ayrıca haber aldığımıza göre ami- rarlı hareket ettikleri tesbit edile - En güzel aık filimlerinin büyük yıldızı, eırarenıriz tebessümlü. Vilki 
ral Darlan Lion radyosunda hir nu- ceklerin havagazı derhal kesilecek- MlREILLE BALININ RA YMOND ROULEAU 
tuk iraded~rek, Fransız donanması t' 4 l J "lt d t tk'kl • K. S. yalnız Fransız imparatorluğunun ır. ile yarattığı AŞK ve IHT RAS filmi ngı ere e e l erıne 157 Çuval Arpa 7 125 
müdafaasında kullanılacaktır, demiş. • FRANSIZCA SÖZLO d d" 29 Balya Pamuk 60 

126937 U. yekun 
ZAHIREı 

tir ki, bu, üzerinde ehemmiyetle du- Su tarifesi 1 • AŞKIN ZAFER İ evam e ıyor 60.000 Kili P. çekir. 5 75 

K. S. 
7 126 
61 
5 75 

l'U mağa layik bir hiidised;r, Su tnrife"i. komisyon wrııfınd~ıl Londra, 3 (A.A.) - Vilki, dün in- DiNi AYIN 
ı fare al, nıfıtarek<'>'O sadık kala· Uı bit etlılmiş. Su ~irketi metre mık- VE gilterede Kavntri ve Birıningam şe- . 

rak 'ntizar eylemek i<temelcted:r. J alı başına ta;'in edilen ıo kuruşa iti· LUclEN BAROUX . BET'rİ S'rOKFELDI N hirlerini gezmiş, düşman hava kuvvet- Kudli$, 3 (A.A.) - Dun Ka:ııı~me 
Fakat uylc anlr. ı ı;·or kı lıuna mu - raz etmi tir. . FRANSIZCA SÖZLÜ l lerinin yaptığı hasarları tedkik etmiş- kilisesinde .~ıı.eral ll1e!~k~aııı~ ıstır~: 

1 ıırkçe S ozlu gönd rilmiştir. Tarıfennı <on ııex 1 .ı:ı. 2 • NEŞELi ,. SAHA zecektir. Gazetecilere Kayntrı<l,e ~ıç 1 tıı:: Ayı~~e İngılız yuksek komıseı ı-... .. .. -ı Şirk~tin itirazı, . : ·a.fıa Vekfıl~t..ın.e • tir. Bugün Liverpol ve Munce~teri g~- hat ruh.u ıçın bı~ .ruhn,nı, ayın yapıl~\ 

- E L H A M RA SiNEMASINDA BUGUN 1 
- h h 1 ki r içinde bırakan ainemacılık tarihinin sekizinci harikası - Cihan filim sanayiinin en muhteıem san 'at mucizesi ~ 
= "''"'• mo .. klol•m"";: ~w• ••~•• '< .,,.. R Y A S UT Ü R K ç E,, 1 
- 1 ~ 
- YARATANLAR : ~ 
§_ T YRONE POVVER MYRNA LOY GEORGE BRENTE 1 

d en mühim hadiseler sı; YENİ FOKS JURNALDA: Dünyada cereyan e en en son ve ~ 
:3 '->EANSLAR• Her gün: t.45-3.30 -5.30-7.30-9.30 da ve cumartesi paza r 11 .30 ve 1.30 da baılar. . .· ~ 
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~Şubat 1941 SALI 

~kemeıerde: 
----0::::::::: -

•• 
Odemiş cezaevinde 
geçen kanlı hadise 

( ANADOLU ) 

Halkın ve müesseselerin ehem
miyetle nazarı dikkatına 

lzmir Defterdarhğıadan: 
Gümü~ yüz kuru~lukların yerine gümüş lıir liralıklar piya<aya çıka

nlmış ve gümü~ yüz kuruşluklar 1 ubat 1941 tarihinden itibaren teda
vülden kaldırılmıştır. 

Tedavülden kaldırılan lıu yüz kuruşluklar Malsandıklariyle Cumhuri-

ş yet 111erk~z bankası şubelerince tebdil <'dilmektedir. 

abı•tıerden bir gardiyan, müdü• Bazı müesse"2lerin ellerindeki 100 kuruşlukları tebdil ettirmed~!ı i~
çilere dağıttığı ve işçilerin de berayı tebdil Malsandığıııa Banka şubesi-

•• d k b h tı• .. t rı·yor ıe geldikleri görülmektedir. 
~ ru e a a a J gOS e Gerçi her talep y>rine getirilmekte rn her ibraz edilen yüz kuruşluk 
ız,Ödeıniş Cezaevinde mahkumlardan mı çektim ve sağa so~a sallıya_~ak e!in- ıerine ayni miktar para verilmekte ise de bu tehacüm yüzünden bir çok 
ı~net ve Fethiyi bıçakla yaralamak- den kurtuldum _ve dogru m_~dure gıd~- •atandasların B .. , :ı kişelerincle vakit kaybettikleri görüldüğünden ~llc
n. suçlu ve halen İzmir Cezaevi ne rek habi"r verdıı;ı. Bunun uzerıne ~~- inde toplu olarak yüz kuruşluk bulunan müesseselerin ve yurddaşların 
,;k~ilmiş olan Mustafa, Fethi, .\li dür derhal İzzetı buldura~ak J".e~hını~ 'ıunlurı Jl.Ialsıındığına veya Cumhuriyet Merkez Bankası şubesinde cleğ;ş
lı!ij,l!ıurakaoo vazifesini. ihmal et!ne~ bıçağını aldı :-'~ çekrı:ecesrn~ kılıdl~d'.. irdikten sonra i~çilerinc vermeleri kendi işçilerini zahmetten korumak 
~'k ~•Yle maznun ôdemış Cezatvı dı-1 lş111 yatışır gıbı oldugunu ~annedıyoı- n 
lla~lörü B. Rifat Başoğlu haklarındaki' duk. Fakat Fet~ı, Altın d.'ş'.. llfostafa 'libariyl2 şayanı arzu olduğu gibi bu yüz kuruşluklar her zaman için e
'i aya şehrimiz Ağırceza mahkeme- ve daha bazı kımseler mudurun. oda- ~iştir:Ielıileceğinden ellerinde gümüş yüz kuruşluk bulunan sayın vatarı-

n1e. devam edilmiştir. sına daldılar. İşt2 burada kavga ~ıddet taşların her hangi bir şekilde mutazarrır olmaları dahi mevzuu bah:s 
•. Dunkü celsede şahid sıfatiyle dirı- peyda ett_i .ve düşmanlarım. fazla oldu- (

385
) ' ~ 1 - ı ı bulunmadığı ilılıı olunur. «u· n zzet, Ödemiş Cezaevinde buiun- ğundan ~kı bıçak darbi"sıy e yara an- -;,;.;;.;.;.._~-------------------------

n·gu sırada maznun )fostafa ve Fethi. clım ve bıraz sonra da bayıldım. Artık • 1 1 k 
,~n kendisine ·kumar oynamağı teklif bunda~ s~nrasını takip .or!emediğim Denız evazım satın a ma o-
ratıkıerini. kendisinin ele buna muvn- icın bılemıyorum. . .. . 
Ilı k~t ederek üst katta kumar oyna- Bund~n sonra gar~ıyaıı _Huseyın • undan• 
nı~~a b~şladıklarını söylemiş ve ıle- dinlenm~ş, 4 ayda~berı ~~pıshanecle mısyon . . . . 
~t kı: . ııu,ı~.ndugunu, bu muddet z.1'.fıı_1 d~. ıı;u,- 1 _ Mevcud evsaf, nümune ,.e markaları mucibınce tahmın e<l•len 

•ıı,ı. Oyunun ortalarında bır mızık- :lu,rnn bazı. yolsuz .hareketk . ın_ı bgorkc:kul- \}ocJeli • 45"l0 50 lira olan 14 kalem boya malzemesinin 7 2 t 94 l 
f· ' Çıktı Baktım münakaşa gittık~e gunu. hapıshanenın yanındakı a " • " · • . 
ıal'üyordı;. Hemen ovunu dağıttık. Bu clükkiinından hapislerin rakı aldıkları- Cuma günü saat 15 de Kasımpaşada bulunan Denız Levazım sa-
11·tada Fathi merdivenlerden aşağı in- nı gördüğü halde müdürün b~na göz tın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. . 
~1 · Ortalığı fazla velveleye ve reliişa vumduğunu bildiğini söyle_miştır. 2 llk teminatı <3398.29» lira olup Şartnamesi her gün iş saatı c1a-
ı:Jrenıek için be~ de a~ag~ imnek is-1 . Dinlenen daha b:~zı şahıHerden 0on: hilinde mezkur komisyondan 227 kuruş mukabilinde alınabilir. 
~t~· Fakat aşagırla Felhı ıl~ karşı- 1 ıa_. muhak~me, dıger_ şahıdl~rıı.ı 1 de 3 _ 1 ·teklilcrin 2490 sadlı kanunun istediği vesaikle birlikle adı gc-
kı ı . Fethi beni görünce hemen bıça- mış Cezaevınden İzmır.e celbı ıçın ıaş- ' . .. · . tları ila 

1 
• (

7311370
) 

nı Rıyırdı, korkudan !:>en de bıçağı- '.rn güne kalmıştır. Qen kom!Ryona murncaa • n o umu. 

l{arısını vuran, 
ltardeşini öldü

ren adam 
()da lstanbula S;!vke-

Bn. Hidayet i öl
düren Mehmet 

istanbul tıbbı adli mues
ses ~s ine gönde riliyor 
İkiçeşmelikte lbrahim kızı Bıı. Hi-

dılecektir . ' !ayeti bıçakla öldürmekle maznun ve 
t; meYkuf yorgancı :Mehmed Tankanın 

lia ~lanın Yenice mahalle-'inde karısı muhakemesine dün Ağtrc . za mahke-
tjİd nıfeyi bıçakla vücudunun mütead-ı mesinde de\•am edilmiştir. . 
·~ .ı·erierinden yaralamak ve öz knr-, Dünkü celsede iddia makamını ış
oıJ1. Abdurrahmanı da çifte tüfeğifle gal ed~n B. Rüşdü Üskent "?z _alarak, 
).{ Urın.ekten maznun Huseyın oglu v\·elkı celsede mahbmece verılen bır 
rluehıııed Kıu·adağın muhakemesine' karar üzerine İzmir )foml<ket hasta
de~ Şehrimiz Ağırceza mahkemesinde hanesi.Asabiye mütehassıslığınca mü-

aııı olunmuştur. 'ahede altına alınmış· olan maznun 
lj l ~dia makamı, maznunun, karısı hakkında \"erilen raporda cürmün iş
ltı~nire ile kardeşi __ Abdurr~hmanın L 'liş tar':ın~a mar~zi unsurlar,ımı te
ni nasebet l>eyda ettıgıne zahıp ve k:ı- ,- adıif ·e dılmış oldugundan muşahe:fo 
1.ı9°larak bu fili işlediğini söylemi•. '"" muayi"nenin !amiki için evrakile 
•e • 456 ve 457 inci maddelere ııöre lıirlikte İstanbul tıbbı adli müdürlü
k,~ Verilirken. çok SC\ diği kansı ile {-iine gönderilmesinin muvafık nlı~ca
kafdeşinin kendisine ihanet etmeğ2 ı;ı bildirilmiş olduğundan bir kere dı· 
firıkışıııa•ı gibi acı bir teessürün ha- ı:raca müşahede allına alınma~ıııı is
ı. etıci bir sebcb olarak nazan d;kka- t mi;t:r. 
ı;~.11 nınasını da mahkemeden is- Mahkeme hey'-eti bu talebi kabul 
kn· ıştir. Müteakiben maznun ve - ~ derek muhakem~yi başka bir gtiııe 
'lu~ tnüekkilinin maruz hulıın- lıırakmı~tır. 
keltıu _akli vaziyet dolayısiyle mah_ ·---- ·-------
nİ& enın ittihaz ettigi kararla Ma- müşahede altın;ı alınmasıı11 tı.lep ci
lan~ eınrazı akli>·e hastahanesinde nıiştir. 
fa]( 1 lllü~ahecleye afııımı~ olduğunu. :\1ahkeme, iddia makamının chl ta
lidat ıslihsaJ. edilen raporun münfe 'ebi veçhile maznı:m;n ı,iitün evrak 
~ınd hekim t_arafında~ ver!I:niş n!•na- • lJretlerivle Uirlik' ' f,taıılıula tılı:ıı 
4 aıı kenclısını tatmın edıcı mahıvet dli miie"•"e<in~ gönrlNilerek muşa 
~~ı'' 11lladığını, v• müekkilinin lstan. h2d? altına alınmaRına kHrnr \'~rpıi~ 

eınrazı aklh·e hastahanesiıidc dt ' nıuh;ıkenıoyi talik etmiştir . . 

'--- . --·------

Tütüncü~üğümüz 

lzmir defterdarlığından: 
İzmir körfezinde kain ve hazineye ait bulunan muhammen bedeli 

22000 lira homa ve 1500 lira bedel i muhammineli çakalburnu dalyan
lariyle 1300 lira bedeli muhammineli kırdeniz, 1250 lira bedeli mu. 
hamminli Çılazmak ve 300 lira !>edeli muhamminli eski gediz voli ma
hallerinde üçer sene müddetle balık avlamak hakkı su ve kara av 
\'ergileri umumi talimatnamesinin 28 nci maddesi delfıletiyle 2490 nu
maralı artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 41 nci madde•i muci
bince 1-2-941 taıi hinden itibaren 15 &ün müddetle 15-2-941 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat onda ayrı ayrı ihaleleri icra edilmek 
üzere açık artırmaya çıkarıldığından taliplerin İzmir defterdarlığına 
müracaatla şartnameyi parasız tedarik tdebilecekleri ve bu dalvan
lardan Ho ma da lyanının muhammen bedeli olan 22000 liranın yüzde 
7 1-2 ğu olan 1650 liranın, Çakalburnu dalyanının muhammen lıedeli 

olan 1500 liranın yüzde 7 1-2 ğu olan 112 1-2 liranPı, Kırdeniz voli 
mahallinin muhammen bedeli olan 1300 liranın yüzde 7 1-2 olnn 97 1-2 
liranın, Çilazmak voli mahallinin muhammen bedeli olan 1250 lira
nın yüzde 7 1-2 olar. 93 lira 75 kuruşun ve eski gediz \'Oli mahallinin 
muhammen bedeli olan 300 liranın yüzde 7 1-2 ğu olan 22 1-2 !ıranın 
ayrı ayrı nisbelte naktcn depozito akçesi ya'tırmak vcyahuııt bu ni,bette 
bankaların teminat mektuplariyle devletin muayyen tahvi l ve bonola
rını veı mek şaı-tiyle mua~;yPn giin \'f' :-:ıatte defterdarlık oda!'\ında mii
leşekkil komisyonu mahsusuna mliracaallıcrı ilan olunur. 

1 4 7 10 336 

---'~--------- ·--··---------
(iayri ınl'ııkıı l 111all<ın11 açık artlıl'ma /~MIR BELf!DIYES!SDEl\': 

ilanı 1 la 11941 neşır _ t?rıhlı ve 3973 sa-. 
lwıiı Biıi11ci lem Jfrııııırlııijııııcla,ı: yılı muamele vergısı kanununa ek k'.ı

D . .Vo. 1189(5.qJ.J 1 nun, Belediye cümle k~p1'ındaki ilan 
Açık arttırma ik paraya çevrı lec~k tahh1811rn a'11mıştır. İlan olunur. 

garri menkulün ne olduğu: Bir Hane. 
Gayri menkulün bulunduğu me,·ki, A L S A N C A K 

ınahall s:, sokağı numarası: Kar~ı.\ c.l· 

ka Baharİ\·.e mahallesi Yemisçi pa~a 
sokağında· pafta 44, ada 167, parsel 
1.3 de kayıtlı hane. No. 62,61. 

lataayonu k&rfısında yeni &çılan 

Takdi~ olunan kıymet : Evin tama EGE 
mı 800 li.ra değerindedir. hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 

saat : 3 Mart 941 Pazartesi günü şaat 
11 de lzmir 1 inci icra odasında s;t

i~b -R .. , t&r&fı 1 nci sahifede - 30 fevkinde veya dununda zuhur et- tılacaktır. 
etın ktedir . mesi ihtimalini de dahi li hi"sap etmek 1 _ İşbu gay r i menkulün a rttı rma 

ADı L BiR 
1• tııstıtülcrimizin mütemadi \'C kud- lazımdır. şartname•i 3 2 ' 941 tarihinden iCba-
•tJ; _ .. . d 1 .. 1. 1 . . . İstihsalin tanziminde memleketimi- ren 5933 No. ile 1 nci icra da!re-
•·ı· ... ,esaısı saye:-;ın e u u .. .erım:z:r . t' h kt ~rı"mı· ol·ı ı 770 k ' h k · .,.. le zın vasa ı e ar v. • 1 '- ı- sinin muayy~n numarasında e r esın 
r,k' ~i ><ahasında şayanı dikkat te- Jo; yapılacak hesaba tın esasını teşkil görebilm<si için açıktır . lliinda yazı
İkt·~iler kaydedilmiş ise de istihsaliı. edebilir. lı olanlardan fazla malumat almak is· 
~'..lak arzu ve icaplarına müvazi biı Şimdi biz müdahalenin zaruri .ol~- ti; enler, işbu şartnameye ve 939 5:!33 

l ır takip edebilmesini temin nıak- rak istilzam ettireceği sermaye ıhtı- dosya numarasiyle memuriyetimize 
~ı~le bugüne kadar esaslı kanuni ve yacı mevzuu bir tarafa bırakarak.det·- müracaat etmelidir. 

i t tedabir alınmamıştır. hal kabili tatbik bulunan tütün Zll'aa- 2 - Arttırma~·n iştirak için yuka-
ıı}lalbuki· büyük ihtiyaçlar bu gayeye tinhı tanzimi tarzı ile iştigal edeceğiz. rıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nishe
lı:~uf olarak bazı cezri tedbirlerin Yukarıda Sürprodoksiyonun yani t:nde pey veya milli bir bankanın te-

1.azını zaru r i kılmaktadır. . fazla istihsalin acı tecrübeleri üzeri- minal mek tubu tevdi edilecektir. (124) 

E E 

~ıt .. utun işçilerinin halihazırda takıp ne nazarı dikkati celbetmiştik. Bu 3 - İpotek sah ibi alacaklılarla di-
1:-ı<J~.ı "Cyir tetkik edilecek ?lursa b~ hususta varid olan bazı mütaleatı da ğer alAkadarların ve irtifak hakkı sa
tıt·hırJerin tütünlerimizin hımayes~nı serdedelim: hiplerinin gayri menkul üzerindeki 
lıı~lidaf eden mesainin itmam ve ık- Tütün her sene mahsulU alınan lıir haklarını hususiyle faiz ve masrafa Her f Uheye aid hastalar kabul ~e mü-
ı·~ı; sahasında çok esaslı bir ehemmı- ziraat şuoosi olduğu için buh ran d~v- dair olan iddialarını işbu ilan tarihitı· , . . . 
lll;a haiz bulundukları görülür. Bazen r~sinde tülünün artık kazanç getirme- den itibaren on bış gün içinde e\Takı tehas11•ları tarafından tedavı edılır. 
Cih~l~ketimizde ah idi olduğumuz H diğini gören zürra tabiatiyle, kencl;li- müsbiteleriyle. b_irlikte memuri!"etimi-; Müessesede her zaman 

• 
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lızmir levazım Amirliği llanlarıi 
~ .............................................................................................................. _ 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çatalca satın alma komisyonunda tahminen ooher kilosu 39 ku

ruştan 55 60 Ton sığır eti pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
2 :\iuhammen bi"deli -23-100- lira olup muvakkat kat'i teminatı üç 

bin beş yüz on liradır. 
3 Şartnameyi görmek istiyenler komisyonda görebilirler. 
4 - Eksiltme 7 2 941 Cuma günü saat 11 de Çatalcada·komisyonu

muzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
5 İsteklilerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar temi-

nat mektuplarını vererek komisyonumuzda bulunmaları. 29 4 

İzmir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
1 Askeri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktaralrı yazılı işletm,, mnl

zem€Sİnin 8-2-941 günü hizalarıııda gösterilen saatlerde pazar
lıkla satın alınacaktır. Şartnameler her gün komisyonda görü
lebilir. 

2 İsteklilerin belli gün ı•e saatlerde Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi s!iktarı Muhammen Ka t'i teminatı 
bedeli 

Pazarlık 
saati 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
-----

Benzin 33000 00 11 ao.ooo 
Mazot 4,660 
Benzin -15,000 

897 50 
45000 00 

·1500 00 
466 00 

6750 00 
11 
11.30 

2 4 

lzmir Levazım Amirli ği Satın A lma Komisyonundan: 
1 - Aşağıda c'ns ve mıktarı yazılı bak r levazımı 17-2-941 pazar

tesi günü saat 14 de Beykozda askeri satın a ma komisyonunda 
pazarlıkla >atın alınacaktır. ' 

2 - Takarrür eden fiat üzerinden )·üzde 15 temina\ alınacaktır. 
3 - Evsaf \'C şnait heı· gün mezkıir komisyonda görülebilir. 
450 Karavana 
450 Bakraç 

4 B. kazan 
70 K. kazan. 4 12 

h mir levazım amirliği satın alma komisyonun dan: 
1 - Aske i e\·saf dahilinde bin kılo koyun eli 18-Şulıat-!!41 <alı gü-

nü saat 16 da pazarlıkla alınacakt r. 
2 - Muhammen bedeli 600 liradır. 
3 - Kat'i teminatı 90 liradır. 
4 - isteklilerin adı geçen gün ve saatta teminalhıriyle :'.ianisada 

askeri ~adn alma komi~yonu başkanlığına müraraatları. 
4 8 13 18 

lzmir Levazım Amirliğ i Satın Alma Kom'•yonundan : 
1 - 15 ton kunduralık kösele 7500 kilo \·ak~te alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltme<i 6-2-941 per~embe günü saat 11 de topha

nede htanbul levazım amirliği salın alm;ı komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Kii>elenin kat'i teminatı yerli oluı;a 7200, Avrupa olursa 7525 
lira vakecenin kat'i teminatı 2825 liradır. 

4 - Numuneleri komisyonda görülebili•. 
5 - İsteklilerin belli saatta komisyona müracaatları. 

lzmir Levazım Amirliği Sat ın Alma Kom isyonunda n: 
1 Beher kilosuna 195 kuruş lahıni nedi'en on ton kadar sahtiyan 

alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla cksJtnıe<i 10-2-941 pazarle'i gü
0

nü saat 14.;lQ ela 
tophanede İstanbul levazım amırliği •atın alın" komis)-ol'tllıda 
yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 1462 lira :;o kuruştur. 
4 - Numunesi komi,-yonda görülebilir. 
5 - isteklilerin belli "Uatta komisyona gelmeleri. 

l zmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom"ıyonundan : 
1 - }fal. Mı-. birlikleri ihtiyacı için pazarlıkla 150 ton sığır etı <a

tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bl'Clcl: 52500 lira olup ilk teminatı 3937 lira 50 
kuruştur. 

İhalesi 8-1-941 cumarl(•si günii saat 11 dedir. 
Taliplerin mezkur gün \"c saaia Çanakkale ~Ist. )h-. salın 
ma komisyonuna müracaatları. 4 5 6 

lzmir Levazım Amirliği Satın A lma Komi&yonundan : 
i\liktarı 

Beş bin (5000) Kilo pirinç 
İki bin (2000) Kilo arııa şehriye 

a, -

Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kal •nı erzak nrrı :ıyrı ·pazuı-.ıkla 
satın alınacaktır. 

Taliplerin 5 / Şubat 941 çaışanba günü saat on beşte 

levazım amirl iği satın alma komisyonuna müracaı.tları. 

Ror,ıoı-cı Ti;111r11 So.tııı ,1/111a Koıııisııoııuııdmı: 

kışlada izmir 

1 Tuhnıinen behN kilonu • 35 • kuruştıın - 30200 _ kilıı i<ıihr eti k:ı• 
p:.Jı zarf ,;uretiyle satııı alın«caktır. • 
L'mum tahmin tut3r1 - 10570 - ı;rn olup ilk teminntı - 792 • hr .. 2 I~ hn Piyasalarınclaki tütün fiatlerır- ğinclen tütün ekimini tahdid eder. Arı- ıAO? bildirmelerı ıcap eder. Aksı hald.~I 

k--1 1
1~ de mütenasip oltnıyan fiat su· cak ayni tedabir, diğer şark tütünü haklar ı tapu sici liyl2 sabit olmadıkça doktor bulunur. Tel 2918 75 kuruştur. k . 

" a... k ~ _ lhalesı· 1 l 2 lHl Ctıtıın gLinü <ant 16 dn Bcrnovada ·omıs;"muıı lhti "nın sebelıi, i•tihsalin istihlak e ·en m2111leketlerde tatbik olunmaclt- satıs bedelinin paylaşmasından hariç

1 

_ - · 

~~d J~lari~·le gayri mütenasip dem• ğı takdirde, takip olunan gaye tam:ı- kalırlar bulunduğu mahalde yııpılacaktır. 
1~ ~zayüdüdür. men tahakkuk etmez, ve belki de Yu- 4 _ Gö<lerilen günde arttırmaya i;;- masraf!arıııdan fazlaya ~ıkmak şar- 4 Şartname komisyonda goriilebilir. İsteklilerin mezkür gün v.c 

~uıı•tıhsalin, istihliık_iıı icabına en uy· nan \'e Bulgar tütünlerinin Türk tü- lirak edenler arttırma •artnamesini tiyl~. en cok artırana iha!~ 0rliHr. saatte komi;yona gelmeleri. 29 4 8 12 (298) 
~ir Şekılde ,-e a_r~ ~le ta!eıı arasında tünlerinc tefevvuk etmesini intac ~de- okumuş ı·~ lüzumlu ma!Umat almış ve Böyle bir bedel eld2 dilmezse !hale .oı•••ı•••••••ımı•m•ı:mı•m•••••m:•ıııaı••m' 
~., 11~uvnz7n~ te.,sıııı temın edecek ou- lıilir. b.:nları tamamen kabul etm'ş ad v~ it:- ,-apılamaz Ye _satı~ talebi ılü~_r. . j, 
lııh • lanzımı, ancak her sena ziraat Gerek Türkiye, gerek<e Yunanis~an bar olunurlar. 1 6 - Gayrı menkul kendı~ıne !h_ale I 
,.. ka"1nın mümkün mertebe talebe en \'e Bulgaristanda tütün ziraat:nin 5 _ Tayin edilen zamanda ga)'«İı olun_an kım~e derhal v~ya ver'.len muh-

1 r: >n bir mikyasta t.e•bit eclilme•ine uzun zaman nihayetsiz bir surette mi"nkul ilr defa baji-ırılclıktan sonra en, let ıçınde parayı vermzzse ıhale ka-. 
. mevcud malların ıcabında piv .. sa- szrbest bırakılmasının saik olduğu çok artlırana ihale edilir. Ancak arttır rarı _f e~holunaı:ak kendisindeı_ı evvel' 
*~leniş ölçüde müdahale edebflecek neticeler malumdur. ma lıedeli muhammen kıymetiıı riiz- 1 en yuks<k t~klıfte bulunan _kımse ar-

1 

Bin bir çeşid 
ALİ ARKAYIN 

~. ;ette nazım bir miies;ıe•enin stok Bununla beralıer uzun sıkıntılardan rle yetmiş beşini bulmaz nya satış i"-1 zetm:ş oldugu 1>€delle almaga razı o-
1 P<11>ıimesi imkıinıııa baglıdır. sonra bu vaziyetin zararlarını hisse- th·en'n alacağına rııchanı olan ıli(i:er lıır<a ona, razı olmaz veya bulunmaz- Sarı kışla bak-

" ~anaatimize göre müdabıı!P kulre- elen tütün zürrı:ı nihayet kendilik!e- ~ı·acaklılar lıulunup ta berM bunların 1 sa hemz-n yEcli gün mücld~tl~ :ı.rtır- 1 1,;
1 

bh51i .. böyle lıir teşekk~'1 _:ıh~nk- rinden istihsali tahdit etm'şlerdir. 0 gayri m<>nkul ile temin edilmiş ,\lıı-: r.ısya ~ıh_arılıp en çok ar~tırana ıhale 1 >~ ır teşriki mesai, istı "'""' ıııtı- l!l!H yılında 68634 hektnr vusatında caklıırın mecmuundan ve paraya c·~-'~dılır. İkı ıhalc nrasınclakı fark ve ge- ka}İyesİ 
•,ıtı. altına alınabilmesine kuYvetle olan tütün zeriyatı saha"' 1932 de virıne ve paylaştırma masraflarınd[ın çen günler için yüzde 5 ten hesap oluna . 

~'.Ilı olacaktır. . 25708 hektara düşmüştür. _(Yunan is- fazlaya çıkın.azsa en çok artıranın ta- cak faiz ve diğer zararlar ayrıca _hü_k- v k .. /(, [ , 
~·•ı·a ancak bu sayecle, tütıin. ekıle- tanda <la 1928 de tülün ekılen saha ahhüdü baki kalmak üzere artırma on me hacet kalmaksızın memurıyetımız-, Laya oy O U !:-!;;_.._::...,-....:=::.:..==='-' 

olan 8ahnnın önceden \'e ıhtıya- 1.242.614 dekar iken 1932 senzs'nde gün daha temdid , .. ~ onuncu günü a\·- ce alıcıdan tahsil olunur. Madde (13:1) d lı kk 
1
, h d t k l .·. • ba kı 

U"gun bı"r mı· k,·asta "·ı,·ı·n "" •·0.·bı". 702 460 d" .. t" ) · ı ı ~ · · Bı"r 1
·' ·ııkarıda go"0 teı·ı'l.,ı1 313/ 1 Toptaı1 v peraken e a a .y~, ır ıva • ır ası>e \e ' 1 , , ., ·~ "'' . şa uşmuş ur. nı saatte \'apılacak artırma< a. ıeıdı c,v - !! ' 0 • • • • .. 1 

ıı bilmesi mümkündür.· Fakat !Ju neticeye ancak facııılarla satış isti venin :ılacagına rüchanı olan 941 tarihinde 1 inci İcra memurluğu . 
1 

• _ı~le~ı d~ :- ,qı.• ır. . . . .. • , 
'Ununla beraber mahsulun ranctı- dolu tecrübe dene le. ri geçirildikteıı diğer a.Jı;raklılımn 0 gayri menkul ile odasında işbu !lan _ve ~öst >rilen artı:- HarJçtcn gckce.< her ha~gı bır sıı~arış muşterının. arzusuna gore te l.m 
~ 1 evv lce tayin "clilmiyrceği cihet- sonra varılmıştır. tenıin eclilmis alacakları mecmuull'.lnn nıa sartnam~sı daıresınıl' satıl::ıeag? edılmek ~:ırtı,·le de kabul edılır. 
~'koltelerin, tahminlerin azami ', - DEl'EM EDECE[( - ve paraya çevirme ve pa,-laştırma ilan olunur. 1 · 
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Tepebaşında Habeş vatanperverleri lngilterede 

Harp masraf [arı daha 

fazlalaştırılacak Şirket mahkum 
Londra, 3 (A.A.) - Deyli Telgraf 

Bir barc_ı_y-an_ı_n-da çalı- Müstevlilerle çarpışı/a-
şan kızı vur"ıuş ve cak günü dört gözle Merinos fabrikası 

saklamıştı bekliyorlar 
llartum, 3 (A.A.) - Röyter ajan-

Ltanbul, :ı (Telefonla) - Tepe- "ının Habeş ordusu nezdindeki husu
başında bir uar i;ahibi bir müdde~. ev- si muhnuiri yazıyor: 

ga1-tlesinin siyasi muharriri, pek ya- oldu 
kın<la Avam kamarasına harp mas-
rafları için yeniden bir milyar İngiliz 
lir.alık tahsisat teklif edileceğini ha- E k · Ş k J • [l 
ber vermektedir. s ı ar uernıryo arı 

Dün üçüncü yılını idrak etti .. 
' f b 'k [ .... peU 

ve! yanında çalışan artio;t Evangııya- cBir çok tabii arızları yenmek za
yı ağ!r surette yaralamı~ ve bir eve rureline rağmen Habeş vatanpen•er
gütürcrek g;zJice tedavi altına almış- le! inin, kendi memleketlerindeki ile
tı:. Kızın anası. bugün adliy·<Ye mü- ri hareketi, umumiyetle memnuniyet 
rncaatla vakayı haber vermiş ve bar- verici bir şekilde devam etmektedir. 
~- d·,rhal yakalanmıştır. nu azimkar insanları, İtalyan müs -

.. Şimdiye .kadar ha.rp ~asrafı olar~k memurlarına tazmi
gunde 9 mılyon İngılız !ırası sarfedıl-

Burıa. 3 ( Hususi) - Bursa Merınos a rı asının açı ıtının ucu 
yıldönümü kutlanmıştır. Bu merasimde bir nutuk iradeden Bursa mebU' 
•u Sadeddin, Ebedi vp Milli . ıefler.~i2" n uğurlu eli.eriyle t~"'.,'e li ~tıl:;. 
ve açılışı yapılan müeaseıenm verımmden bahsetmı.ş ve Mıllı Şefın .. 
rafında birleşmiı olan kuvvetin memleketin her tarafında daha .,,u· 
k emmel eser ler başaracağını söylemiştir. Adliye. kızı tedavi olduğu evden· tevlilerini Habeşistandan kovmak i-

alarak ha<tahaneye yatırın Jtır. çin bir şey menetmiyecektir. 
x Habeş vatanperverleri, düşmanla 

Üniversite rektörünün çaı·pışılacak günü hararetle bekli -

mekte idi. Bu miktar şimdi 10 milyo- nat verilecek 
na yükselmiştir. 

~faliye nazırı, yakında Avam kama
rasına verilecek layihayı hazırlamış
tır. 

---x:---

İstanbul, 3 (Telefonla) - Eski 
şark demiryolları memurları, şirket 
aleyhine birinci ticaret mahkemesin
de dava açmışlardı. 

İspanyada Bir muhtekir 
oldu 

mahkuırı 

. f t• yorlar. 
zıya e l Fundalık bir arazide yüksek ka -

lstanbul, :3 (Telefonla) - Üniver- yalardan müteşekkil tabii bir kale -
~ite rektörü Cemil Bilse! bugün hu - de ben bu telgrafı yazarken, Habeş 
kuk fakülte:ıı .on sınıf talebesine bir kıluatının yaptığı ateşler, fundalık 

lngilterede 
Gönüllü Amerikan 

doktorla rı 

Şirket, hükumetçe alındığı sırada 
memurların 20-30 senelik hizmetle
rini tanımıyarak kimseye para ver -
memi~tl. Mahkeme; bugün verdiği 
kararda, şirketi, davacı memurlara 
hizmetleri derrcesinde tazminat ver
meğe mahkum etmiştir. 

l 'd İSLanbul, 3 (Telefonla) Sulta»" 
Çocuk düşüren er Şl " hamamda kumaşçı Zafiri ihtil<ıif 

· ı· t' · t· yamaçları aydınlatarak, bir noel a-çay zıya e . vermış ır. 
x ğncı manzarası vermektedir. 

Londra, 3 (A.A.) - İngiliz doktor
lari;·le i::~birliği yapmak ü:oore yakın
da lııgiltereye bir çok Amerikan dok
torları gelecektir. Bu doktorlar mo
dern harp şartları altında yaraların 

Tazminat miktarı bir buçuk mil -
yon liraya baliğ olmaktadır. Memur
lara, ehlivukufun verdiği karar dai
resinde tazminat takdir olunacaktır . 

detle Cezalandırılacak ;aptığınclan dolayı 25 lira para ce · 
zasına ve mağazasının bir hafta 1<3• 

Madrid, 3 (A.A.) - Bugün, doğu- patılmasına mahkemece karar ve· 
mun himayesine müteallik bir kanun ·ilmiştir . ---x 
çıkmıştır. Çocuk düşürme cürmü 12 Slovakyaya çivi 
sene hapse; çocuk düşürmede eğer ana Askeri vaziyet /tal yanlar 

-Battarafı ı nci SahifedP-- -Baı tarafı 1 nci sahifede - tedavisinde ihtisas sahibi olmak is\;_ •• •• • 
yen gönüllülerdir. Amerikan doktor- Komurden zehırlenenler 

ölürse mes'uller idam cezasına çarpı- ısmarlandı 
İngiliz taarruzları inkişaf etmekte - tına iştirak etükleri anlaşılmakta -
dir. tlır. Bir İngiliz mevkiine yapılan ha- !arı, İngilterede bulundukları müdcld 

zarfında Amerikan ordusu üniforma
Hinı giy€ceklerdir. 

lacaklardır. İstanbul, 3 (Telefonla) ~ Slovak 
---x:- - - yaya yeniden mühim miktarda çivi 1" 

ltalyanlar. kaçarken beraberlerin- va hücumlarında bütün tayyareler, 
de götüremedikleri hary malze!lle ve mutad ltalyan işaretlerini taşımakla 
vasıtalarını tahrip ecfeıek yollarda lıer~ber pilotların ltalyan olmadıkla
bırakmaktadırlar. İngilizler bu mın- n muhakkaktır. Bu tayyareler;n Sicil 
takada en az 100 kilometre Habeşi'- yanın K:.ıtanya tayyare üssünden ha-

İstanbul, 3 (Telefonla) - Bugün 
Nişantaşında dört kişi kömürden ze
hirlenmiştir. Bunlardan kapıcı Na -
zifl.e Ayten adında küçük bir kızca
ğız ölmüşlerdir. Diğerleri hastahane
ye kaldırılmıştır. 

Bir mülakat marlanmıştır. 
---x·---

tanın içerbine girmişlerdir. ı·ek;·, ettikleri kuvvetle tahmin edili- -Battaratı ı nci Sahifede-- -----
Kenyadan Habeşistana doğru ya- ror. I(atanya ile Deme arası gidiş, J '{" t [ • 

pılan harekat, hudur! içinde muvaf- geıış 2000 kilometredir. Almanların liz usf<.,ri kudretinin ve İtalyan askeri ngı lZ ayyare erz 
fakı.ı 'c devam etmektedir. 1 ss Yunkers tayyareleri, bu yolu ka- liyakatsizliğinin birer delili olarak -Bat tarafı ı nci aahifede -

r .• u'.ıi Afrika kuvYetleri de ce-' tedelıilirler Hangel 111 tayyare - kaydettikten sonra, İngiliz ilerleyişi Tayyarelerimiz taarruz, keşif ve 

lngiltere 
Vişi, 3 (A.A.) - Havas; . . . 
Amerikanın Vişi büyük elçısı Amı

ral Lihi Fransız iaşe nazırını ziyaret 
etmiştir. Mülakatta Fransanın iaşe 
meselesinin görüşüldüğü tahmin olun
maktadır. Amiral Lihi bilahare Maa
rif nazırını ziyaret etmiştir. 

Vişi, 3 (A.A.) - Havas : .. 

Jı.foskova-Stokholm 

muhaberatı 
Moskova, 3 (A.A.) - Pravda go· 

zetesinin bir haberine göre, MoskO • 
va _ Stokholm arasında duğruda11 

doğruya telsiz telgraf muhabe ratı n 8 
başlanmıştır. 

Sulh müzakerelerine Roçild, Vis Amiral Moyılyo, mu~
temleke umumi valisi Rişar Grinu 
Fransız tebaasından çıkanlmışlaruır. 

nup hudııd" üzerinden Habe.şistana 1 !eri de bı.ı m.uvaffakıyetj temi~ eder- için seçilen yolun, doğu Afrikasıııdaki bombardıman uçuşlarına devam etmiş. 
girerek 20 kilometre kad:ır ılerle - leı. Maamafıh bu harekat, genış mık- İtalyan müstemlekeler:nin en müh;m !erdir. Avlonya limanına şiddetli dııfi 
mhlerdir. yasta yapılamaz. Çünkü Alman tay. noktası olan ~1usavva limanııuı ula- bataryalarının ateşi arasında muvaf- başlıyorlar . 

ltalyan Somalisinde: yarelerinin üslerini teşkil için bazı şılan en kısa yol olduğunu zikrediyor. fakıyetle neticelenen bir hücum yapıl- Bankok, 3 (A.A.) - Mütarekel'1 

nuradaki İtalran topraklarında şartlarda güçlüklerle karşılaşacak ;\luharrir, Musavvanın zaptının Ha- mıştır. Malta üzerinde iki düşman LONDRADA SPOR akdeden Taylan Siyam h·ey'eti dU~ 
kuvvetli İngiliz keşif hareketleri \'U- !ardır. beşislandaki İtalyanların maneviratı tayyaresi tahrip olunmuştur. İtalyan tayyare ile buraya dönmüştür. sulh 
kubulmaktadır. Gelen haberJor, ge- Yunkers ve avcı tayyareleri, Sicil- üzerinde müdhiş bir darbe olacağını şarki Afrikasında nakliye vasıtaları Londra, 3 (A.A.) - Liseler ara- müzakereleri için bir hey'et beş şu; 
rek Somalide, gerekse Habeşistaııdn .;adan kalkarak Libyada harekete ve bu limanın işgali ile İtalyanlnrın tahaşşüdlerine tayyare meydanlarına sında yapılan spor müsabakalarında batta deniz yoliyle Tokyoya hareke 
İngiliz tesir ve nüfuzunun geniş öl- geçmek için Libyadaki ileri meyd.an. Akdeniz muvasalasının kesileceği gi- hücum eden tayyareler imiz, buralarda Hayden lisesi bütün rekorları kırmış, rdecektir. 
çüde yayıldığını gö,termektedir. ~arda benzin tazelemek ~ecilurıye- u:, İngiliz donanmasının da muazzam büyük hasara sei>eb olmuşlardır. '/o- şampiyon olmuştur. 1 

Libyada: ,indedirler. Bu gibi harekat d'.l an - Lir kıymeti haiz bir üs elde edeceğini !anada antrepolar ve depoların bom- ı R At bJ•..., ı 
Bingazi istikametinde ilerlomis o- cak mahdud bir nisbet dahilinde ya- söylüyor. halanmış ve infilaklar müşahede olun- frıgi/tereye yardım eSml e ı2 et 

lan lngil;z kuvvetl~ri, halen ufa!' lıiı pılabilir Eritrenin muhtelif mıntakalarında muştur. 
hazırlık devre,inde bulunmal<tadır- Kahire, 3 (A.A.) - Röyterin Der- ric'at yolları tehlikeye düşen İtalyan- Tayyarelerimizin hepsi üslerine -Baıtarafı l nci Sahifede-- Kahire, 3 (A.A. ) _ İngiliz haf> 
lar. Bir kaç güne kadar tekr1r ha- nedeki muhabiri bildiriyor: lara karşı yapılan harekatın İngiEzle- dönmüşlerdir. _ Bö; le birşey, sözlerini tutmtyan, kuvvetler i karargahının tebliği: 
rekete geçmeleri çok muhtem~ldir. Demeden tardedilen İtalyan as - rin pek yakında Asmaraya hücum Londra, 3 (A.A.) Amirallığın vaidler ini yeri ne getirmiyen Hitlerin, İngiliz av ve bombardıman ta)']PJ 

Arnavudlukta : kerleri, şehrin bir kaç kilometre gar- edeceklerini gösterdiğini söyliyen rnu. tebliği: 1 ancak tesislerini yerine getirecek nir relerinin faaliyeti, dünkü pazar gon
1
, 

Yunan kuvvetlerinin harekatı, cep- bındaki dağlarda Veyvel askerleri- harrir, Asmaradan Musavva üzerine Dün sabah, deniz hava kuvvetlerine iştir. Müzakere yoliyle Hitlerle varı!a- de Trablusta ve bilhassa Derne ı 
henin muhtelif mahaller;nde inki~af ne karşı muannidane bir mukave- kolaylıkla inilebileceğini kaydediyor. mensup Sort Fiş tayyareleri Sardoıı-1 cak bir sulh da bizim için çok fena Bingazi arasındaki yollar ü:oor inde de" 
etmektedir. Üzüm<uyu ile Tep 0 rl !en !llet göstermektedirler. Röyter muharriri, Eritre, Habe.ıis- ya adasında kuvvei muhar rike merkez- neticeler verir. Bunu düşünmek gibi vam etmiştir. Apolonyanın 40 kiloıtleı
ara~ında 1talyanların sık <ık )·ı:ptık-, Ben cepheden şimdi avdet etmiş lan ve İtalrnn somalisind~ yapılmak- !erine karşı şiddetli bir harekat yap- hayatımızı tehlikeye koyar. re cenubı garbisinde Slontada düşııı,~: 
!arı müteaddid taarruzlar püskürtül-ı bulunuyorum. Oraya giderken !tal - ta olan üç. İngiliz hareketinin Adis- mışlardır. Bu harekattan bir tayya- Vaşington, 3 (A.A.) - Ruzveltin nın a8keri kıtalar ı ve kamyonları ı:ııı 
müş \'? İrnl:canlara çok ağır zayiat yanların attığı mermiler yol iızerin- Abnba etrafındaki son İta lyan nrnka- r 0 miz dönmemişti r . kanun layihasının müzakere•ine buı ralyöz ateşine tutulmuştur. Kamyoıı-
verdiı<lmi.~tir. İtalyanlar, bi,ha<sa deki İngiliz motörlü nakliye vasıta- vemetini her türlü iaşe kaynakların- Londra, 3 (A.A.) - Dahili Emn!- gün mümes iller meclisinde başlana- Jıfrdan 3 Ü tahrip edilmiş ve asker ~ı· 
•on günlerde hava taarrıız:arını ~id- ·!arı arasına ve kayalıklara siper al - dan mahrum ve tamamen tecrid edil- yet ve Hava nezaretlerinin tebliği: caklır. Müzakere üç gün sürecektir. talarına da ağır zay iat verdirilmiştı t.:, 
detlendirmiş bulunuyorar. mı~ İngiliz piyadesi civarına düşü- miş bir vaziyete düşüreceğini v~ bü- Kayde değer bir hadise vuku bulma- Hariciye nezaretinin yüksek bir şah- Apolonyada tayyarelerimiz hücu•:· 

Alman tayyareleri faaliyeti : yordu. Derhal bir topçu müfrezemiz tün Hııbeşi;tanda isyan mevcud oldu- mıştır. siyeti, kanunun gelecek hafta sonun- ederek, Cibis tipinde ve C. R. 310 tı• 
Alman tayyareleri, son zamanlar- geldi ve İtalyanların mermi savur- ğunu kaydederek diyor ki: dan evvel çıkabileceğini söylemiştir. pinde iki düşman tayyaresi tahrip e1' 

<la Akdeniz saha,ında gittikç 0 faali- dukları bu dağa :ıteş yağmuru yağ- cBu isyanın itinalı bir surette ha- Bir muharrire göre Vaşington, 3 (A.A.) - Senato Ha- mişlerdir. Avcılar, nakliye vasıtalar~; 
vetlerini artmn:ıktadırlnr. Ifnhrlar- dırmağa başladı. zı.rlannıış ve Habeşlilere bu iş için icap riciye encümeni, yardım kanununa na ve asker kı ta larına da mitral;'"' 
da o!dıığu veçhile, Alman ham ha- I İngiliz kuvvetleri şimdi burada eden bütün techizatın verilmiş olduğu- -Baı tarafı ı inci sahifede- alevhtar olanları dinliyecekti r. Bunlar ateşiyle büyük zayiat verd irmişlerd ifi 
reketleri burndıı geçen ayın ilk haf-, İtalyan hatlarını yoklamakla v~ İta!. nu kaydetmek icap eder. İtalyanların !eri, kendini dev aynasında gören arasında Lindberg de vardır. Kahire, 3 (A.A.) _ İngiliz umun' 
tn~ında, bir gemi kafile•ine r<!fakat ·yanların planını keşif ile meşguldür. Habeşistaııdaki vaziyetleri hakikaten adamııı galatı ruiyeti olarak tavsif et- karargahının resmi teb liği : . 
eden İngiliz harp gemilerine karşı Harekatın inkişafı, İtalyanların it- nevmidanedir. mektedir. A dl k cephesinde Libyada Der neden iler i hareketiııı ;: 
vukubulmuştu. ~Iüteakiben :t.bltaya, 'ı' tihaz e<lecekleıi hat~ı har~ke~e bağ- Kahire, 3 (A.A.) - Orta şark İn- Muharrire göre Hitlerin nutkunda rnavu U zin devam ı için hazırlıklar devam e 
daha •onra hkenderiye, Süvcyş ve lıdır. Bu mukavemetın basıt bır dum. giliz kuvvetleri umumi karargahının yeni bir şey yoktur. H itlerin yapabile- - Bat tarafı l nci aahifede - mektedir. 
İ<mailiyey~ kudar uzanıldı. Iliicum-: dar hareketi olması muhtemel bulun. re•mi tebliği: oeğini Başvekil ve arkadaşları bilmek- tür. Eritrede harekatımız neticesill•~ 
!ar, *imdi İngilizlerin Libyad3ki ile-· tluğu gibi. İngiliz ileri yürüyüşünü Eritrede : Baranto işgal edilmiştir . t.edir. Bu korsanlık denizaltı hareka- Atina, 3 (A.A.) - İngilterenin Ak- düşman Barento şehrini tahliye etııııl 
ri mevzilerine de tesmil edilmi<t!r. : durdurmağa matuf hakiki bir muka- Cenubi Afrika birliği kuVYetleri tının teşdidi, tayya~elerle kütleler !ıa- deniz donanması Başkumandanı Sir tir. Bu şehir, dün işgal edilmiştir. Jl11 

Bu suretle Almanl:ırın, bilfiil hare - vemet harekatı olması da muhtemel- Dukanada hududu geçuek Habsşis· !inde hücumdur. 1 Andruv Caunnigham, Yunan donan- ·esnada şimal bölgesinde motörlü J;~ 
kata müdahale etmek istediklzr; an- dir. Buralarda, büyük kıtaları sak- tanda 15 kilometre içeri girmişler ve ikinci bir şey, harp sanayii merkez- ması ku rmav başkanı amiral Sakalla- talarımız Kerene doğru çekilmekt .. 
laşılm:ıktaclır. Düne kadar hedefle- lıyabilecek yarlar mevcudclur. iki İtı~lyan .müstahkem mevkiini işgal !eriyle diğer sahalar a şiddetli hüc~~- , riyu'ya aşa~ıdaki mi!sajı göndermiş- olan İtalyan kuvvetlerini geriletıtlek 
r:ni umnmi olarak seçen Alm~n t:ıy- İngiliz hava kuvvetleri, her zaman eylemışlerdır. !ar yapmak, kısmen olsun hava fıakı- tir: tedi r. 
:.·arelerinin son günlerde hedef ola- olduğu gibi burada da kıtaatl:ı iş bir- miyetini ele almak ümididir. c Yunan milleti için büyük bir zıya Habeşistanda Gondare doğru g7', 
rak Sollum vz Bardiya, daha <onra !iği yapmaktadır. Harikeyen ve Kil- /ngifiz tayyareci/igv i Üçüncüsü bunların neticesi müsbet olan General Metaksasın ölümü mü- çekilmekte olan düşman kuvvetleril1 
İngiliz ileri kuvvetlerini a!ma!arı. •andır tayyareleri derhal yetişmekte, veya menfi, ne olursa olsun İngiltere- na<ebetiyl·e benim ve kumandam altın- takibe devam ediyoruz. Bunun netic.r 
Afrikarlaki vaziyete kar~ı !:lkavd hunları aramakta ve durmadan dev- - Bat tarafı ı inci aahifede- yi istilaya teşebbüstür. da bulunan kuvvetlerin derin sempati- sinde İtalyanlar, büyük miktarda rrıBll 
kalamıyacakların•n bir delilidir. nu riye uçu~u yapmaktadırlar. İngiltereye karşı mücadelenin kolay •Amerika milleti, hiç bir anda şim- sini kabul etmenizi rica ederim. lla!en :oome ve her türlü ihtiyat maddeler''' 
hareketlerden de mak,;nd, İtalvanla- Garbe doğru ileri harekatında gö- olmıyacağını ilave etmiştir . diye kadar olduğu gibi bu derec~ sii- aramızdak i sık ı işbi rliğini Genera! terke ve tahribe mecbur edilm iştir .. 
rın kuvvei maneviyesini tutmaktır. rül;n yr.vaşlama, buradaki arazi General, İngiliz tayyarelerinin Al- ratle hareketin lüzumun u anlamamış- Metaksas tarafından tesbit edilen ve Cenubi Afrika birlikleri k uvvetler;: 
E•a•en Almanları rla arzuları hilfL - güçlükleı·inden ve bir haftadcı iki manyaya ıı_l{ır hasarlar yapmasına in- tır. Amerika, dinamik bir hamleye ha- uğrunda çalışan gayenin tahakkukuna Dokana cephesi üzerinde 15 kilo ıtle ~ 
fına müclahale~·e sevkeden amil ele meydan muharebesi vermiş olan in- tizar ~tmek lazım geldiğini kaydetmiş, zırdır. Yat<:lım projesi, pek. muhtemel müessir bir amil olacağını ümid ede- ı·e düşman arazisi içinde iki ! tal}'B 
budur. Çünkü harp s:ıhasını geniş - 'iliz kuvvetlerinin iaşe ve diğer ihti- İng:liz tayyarecilerinden bahsederken olarak en iyi dostlarımızın tahmin et- rim.> . huducl karakolunu işgal etmişlerd! t·, 
!etmek, onlar !cin hiç de arzuya ~a - raçlarının temininden il~ri gelmekte. şöyle elemiştir: tiklerinden daha evvel kabul edilecek- Amiral Sakallarıyu şu cevabı ver- ltaly:ın somalisinde keşif kolla rıll1 1 

yarı rleğildir. Bir taraf•an İngiltere. rl!r. Fakat gece gündüz durmadan cDaha 1918 senesinde İngiliz tay- tir. miştir: 1 zııı şiddetli faaliyeti devam etmekt.r 
adalarına taarruz yapılırk~n. diıi:e: •alı~malarl~ ilerlemeye hız vedlmek- :.-arecileri Al111anlardan sonra dünya- Hitl~r Atlantiğl fethetmiş gibi nu- cBüyük kayıbımız münasebetiyle dir. Bunun neticesinde İtalyan hudır 
taraftan .Alman ilsl •rinden uzak he- terlir. Avu.,luralya bölükleri, cumar- nın en iyi tayyarecileri idi. İngilizler tuk söylerken, kendi ı rkına ve halkına nazikane mesajınızdan ve izhar hıJ- d d h'I' d ··f ı ktı 
defler~ gitmek, A!manyanın işine el- lesi gecesi sabaha kadar çahsıırak muharip b!r kavimdir. lngiliz mıı- olmıyan hürmeti başkalarına kar~ı da yurdıığunuz sempatiden teşekkür ede
vermemektedir. Derııe yolunu tamir ~tmişlerdir. Bu- kavemetini kırmanın Polonyanın Bel- göstermiştir. rim. Bu zıyaa rağmen General Metak-

u a ı ın e nu uzumuz yayı ma 

Almanlnr bu harekata evvelıi Y•ın- rası son muharebede epiyce bozul - çikanın ve Fransanın mukavemetini Parolamız, Ruzveltin söylediği gi- sasın dilediği gibi nihai zafere varmak 

ve derinleşmektedi r. • ;, 
Londra, 3 (A.A.) - Amirallık 0'11 

Jc'l'rq 87 \'e 88 tipinde tayyareler v< mu~tıı. Şimdi bu yoldan top ve zırhlı kırmaktan farklı ve güç olduğunu bi- bi zaferden başka hiç bir gaye takip için azmimizin gittikçe kuvvetlendiği-

hir k 1<1 m k •şif tan are '.eri ile bası a- ~kıiia~f~i l:e~lc~r~g~a~rbte:d~o~ğ·r:u-:g~it~m:e:k~te~dti~:-.~rl:i v~o:r:u:z:. •::::::.:::::::~~t=m~e=m=e=k~t:e:d:ir:.:::::::::~ıiin•i ~s~iz~.e:te~m~in:e~d:er:i:m~·~·-:::ı'~ ... --m ı !ar. onra avcılar, <laha sonra bir 
kmm Han kel 111 bombardım:ın Alman yüzba0ısı; o dakikada beşe- jl • - Tabii herkesten fazla!. . 

resinin tebliği: , 

1 

Dün sabah deniz hava kuvvetl~rııı'. 
1 

mensup Suderniş tayyareler i Sardo~, 
yada mü him kuvvei muharrike !<9'.1, 

1 nak l arından birisine muvaffakıye• 
1,1yyareleri göndermek mecburiye - riretın ihtira·lar yüzünden maruz kal il VAT·A N AŞK - Şu halde mesele yok ! .. Verdiği. 
tiıırle kalm1'larclır. dığı müdhi~ felaketleri göz önün~ ~e- ve miz bu kararın, hatasız olarak tat-

Buı·aya gelen her tayyare . !nırilte- hiki cihetini düşünelim . Çoluk ço -
reye kar.sı yapılan taarruzun alev - lirerek derin bir teessüre kapılmıştı. cuğa gelince, onların ·evde bulunma-
hinedir. Ayni zamand::ı bugün Al - Harbin doğurduğu felaket ve peri- - , dıkları bir sı rada, mesela sinemada, 
manların harekat üs~ii ola!ak kul_ şaniyet, bütün dehşetiyle 2 numaralı Karım senı· gakalıgorum c ssun tiyatroda, enneıeriyle beraber git _ 
lanrlıklıırı Sicilya, Libyaya uzaktır casusun gözünün önünde canlı bir lıa- 1 asu tikleri bir anda, faaliyete geçersin 
ve Lib,va harekıit,na ciddi tesir y:ı.ıı- yalet gibi dikilmişti. 11 .... ıi-i-iiiiiiiiiii 1 78 1 Böylece çoluk çocuk felaketten kur-
ma'' imkansızdır. Teessürle sordu; tıılmuş olur .. 

Yunkcrs 87 tipi tayyareleri ile Pi- - Şimdi, bu bomba ne olacak?. -dedi. h:ırp zumanlarında nezaket, ı cuğa, harp sahneleıinden uzak du - Ve Zozo, çok sürmiyen bir düşün-
ke tay\·arelerin ve avcıla:ın l,urada- - Müteessir oluyorsun görüyorum; kibarlık, a.>alet, mevzuubahs olamaz. ran masum halka d eğil!.. ceye daldı. Arkasından ilave etti. 
ki har~kıi.ta laviki.vle istiraklerône im- - Tabii değil mi ya!. Öldürnıeğe, Düşmanı kökünden koparıp imha et- - Tabii! ... Katliam yapacak de- - Bu bombanın sureti istimal i 
kan yoktur. Yani taaıruz üz rinde imha etmeğe çalıştığımız insanlar, be- mek lazımdır. Harp bu; sokak kav- ğiliz ya! ... Bu bombalardan her hal - hakkındaki raporu okudunuz. Bom
k•ıt'i tesir yapmaları mümkün değil- şeriyete muzır o)aıı canavarlar değil- galarına benzemez!.. de lıir kaç masum da müteessir ola- banın sigortasını da gördünüz. Bom
d'r. <lir. Nihayet onlar da bizim gibi insan- - Anladık, :ımma! ... Çoluk çocu- caktır. Fakat çaresizdir, ne yapalım! banın teknik cihetlerini tahlil edecek 

dır. ln,anlığın ne olduğunu bilmek; ğun ne kabahati var? - Artık bu mübahasayı vakti ahi. değilim. Zaten o iktidara malik de 
uüyük bir şsreftir. Reisem!. Vazife- - Yarın onlar da büyükdükleri 1 re bırakalım <la sadedimize ge lelim. ğilim .. ~Iaamafih bu bombalar için 
miz mukaddestir. Her fedakarlığı gö znman başımıza birer bela kesile - Siz ne diişünüyorsunıız? .. Ne karar >'enin anlayabileceğin aynca bir t::ı 

---'<C--- -
Aiman hava cılığı -

, -Bat tarafı ı inci sahifede- ze alarak korkmadan çalışmalıyız. Ve cekler. Bugün yaptıklarımızın intika: verdiniz, reisem? limat vardır. Onu da oku! 
yare•icH:. Vz ancak bunun dokuz 

1 

,·atan düşmanlarını mağlup ·etmek için mını almağa ve bizim evlad ve ahfa- - Arzettiğim gibi, Entell icens ıe- Ve bir sigarayı saracak kadar ge 
lıiııi Hencliği anda kullanıbbilir. Bu ne lazımsa yapmalıyız!. Fakat bu me- dımızı imha etmeğe çalışacaklar. O- isi mir:ılay Rişarın vücudunu orta - nişlikte, ince bir kağıd ii:oor incle mik 
dnkuz bin tayyarenin ise 4500 Ü y2nda masum insanların kanına gir- nun için hayı r, kat'iyyen !.. İnsani - dan kald ırmak?.. ı·oskopik yazılarla yazılmış olan tali 

-
-
-

Lomlıal'clıman tanare,idir Alman - memeliyiz'.. yete riayet, merhamet gibi bugün - Affedersiniz ama, bu is, giiriin atı 2 numaralı casusa verdi. 
yanın, İngiltere Üzerine altı bin tay- )filli taassup; Fröla;nın ruhunda hükmü geçmeyen prensiplere itaat düğü gibi pek ba_<it değildir'... - Anlaşıld ı !. 
yare ile yuklenme'i Me.,elesi dü.$ünü- 1 cı kadar derin kökleşmişti ki; fe!5.!<et, etmek, yarın başımıza hatır ve haya- - Neden yüzbaşım ? Dedi ve di lber Zozonun yüzüne ba k 
1 hf · ·. Faknt Almanya, böyle bir la- 1 afet, perişaniyet ve dehşet ona :oovk le gelmeyen bir felakec doğurabilir.. Miralay Rişar; ·ekseriya çalıştı- tı. 

e arrıı lçin Polon\•a, Romanya ve !tal- ,.e neşe uyandırırdı. Taşıdığı' ruh o ka Bu itibarla kıırştmıza dikilmiş olan ğım :;erde içtimalarını yapıyor. Ço- - Görüyorsun ya!. Bu bomba, n 
yadaki bütün tayyarelerini çekemi- dar vahşik:;mişti ki, yırtıcı canavar- korkunç düşmana, dehşet saçan bir luk ~ocuğıı da ayni binada oturuyor- kadar acaip bir alettir. İnsan korkma -
l'Or. !ardan hiç bir farkı yoktu. ruhla mukabele etmeliyiz!.. !ar. O masum insanları düşünüyo - dan onu taş ıyabilir. Çok sivri olan uc 

Almanya, şimdiye kaclaı bir gün- Ş!karının üzerine atılmağa hazırla- - Bu cihet, doğrudur. Fakat kar- ı um. kurşun kalemdir. Bu itibarla onu, ya 
d~ ~500 tayyareden fazlasını kulla- nan bir kaplan gibi vaziyet aldı; şımızcla dikilmiş olan düşmana mu- - Peki, ben! d üşün müyor mu - zı haneye yerleşti rdiğin sırada te,sadü 
ııanıamıştır. - Ne demek istiyorsunuz yüzbaşı?. kabele etmeliyiz. Yoksa, çoluk ço - sun?... - Deva m edec~k-

u 
-
f 
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bir hücum yapmıştı r, tayyareleriJllW 
elen bir tanesi dönmemiştir. , 
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