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Mareşal Petenin 
sahip olduğu 
avantajlar 

HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 

Yeni bnttan bütün dünyanın göz
l~ri rneralda Franıaya çevrilmi4 bu
lunuvor. 

Şhndi Franaanın işgal altındaki 
k·ımı ile ıerbeat kısmı birbirine kartı 
cephe nlmı§ gibidir. Pariale doğru
dan doğruya Lavalın riyaıeti altın • 
da değilse bile her halde teşv

0

ki v_e 
helki d .. himaveti altında yeni bır 
Pat ti teş:!kkül etn:ı:ttir. ipleri Lav al 
tariki ile fÜpheıiz Almanlar tarafın
dan oy-atılan bu kukla parti açık· 
tan acığa kayıduz şartsız Almanlar
la işbirliğı" taraftarıdır, ıimdi ar.tık 
Paria radyosundan Vişi iıtikamel!ne 
her gün her saat ıütumlarla dolu hü. 
cumlar yapılmakta, Vi~i hükumetinin 
Yerini Almanlarla daha sıkı işbirl=ği
ne taraftar olanlara terkedip orta • 
dan çekilmesi istenmektedir. 

PETEN 
Yolundan dönmemeğe 

çahş1yor --- ·-

Son Seyl3bııı T esirl~ri 
Amiral Darlan Vişige 

-döii°dll;.iikra;:-pCı,:.;--s;-
gidecektir 

-----· 1 

AıKfRI VAZIYET 
ltalyan imparatorluk 

arazisi artık lngilizlere 
geçmektedir 

Vili yetim· z dahilinde 
mühim tahribat var 

ALMANLAR, ISRARLA LA
VALi iSTiYORLAR 

Tire, Afyon ve Bandırmaya tren-
Radyo gazetesinden: d• 
İngiliz~erin. Afrikadaki h.ar.ekat 

4
sa- ler işlememekte ır 

hası genışlemış ve İtalyan ımpara~or-Loııdra. 5 (A.A.) - Röyterin si- Juk müstemlekesi dört taraftan istila 
;)·a-.i muharriri. Hit!.?rin Fransnnın edilmeğe başlanmıştır. Sellerin sürüklediii bazı şahıslar kurtarılmıştır vazi ·etini aydınlatmak için çalıştığı- Amiral Oarlan L1BYADA: · 
nı, \'işinin aşikar müşkülat içinde r "'\ Derne ile Bingazi arasında ve Bar-
bulunduğunu, bu müşküller yüzün -

1 
. 1 la kasabası yakmındak• Siren müs.-

den iş göremediğini, Paris mntbuatı- ı Lavaı kabinege g rıuor tahke1!1 n;e":kii İngilizlerce zapt ve iş-
nın neşriyatınJn gerginlikler ve 'te • gal edılmıştır. 
redllüdlcr ynrnttığını; Almanların Keza sahildeki müstahkem Apolon-
La\·alın kabineye alınınasm.ı :stedik- ya kuşatılmıştır. Burada İtalyanların 
}erini, zirn onun Almanya ıle her Donanma ve en modern tayyare meydanı mevcud-

-Devamı dördüncü sahifede - dur. Fakat bu meydanı İtalyanl:lrın 

lngiltere 
Habeş"slana yardım 

edecek 

1 k kullanması imkanı ortadan kalkmış
İmparatOr u tır. Buradan ancak İngilizlerin istifa

desi <lüşUnü!ebilir. 

Mareşrıhn peşindedir. 
Harekfıt, Sirenden sonran Bingazi 

istikametinde ilerlemektedir. 

Ajansların haber verdiğine göre 
Vişi bahrive nazırı amiral Darlan 
Parise git~İştı0r, orada Lava] ile bir 
takım müzakereler, kimbilir belki d~ 
Pazarlıklar yapmalc;tadır. Amiral 
Darlan yola çıkmadan evvel Fran -
•anın ıeriaindeki imparatorluktan ve 
Fransa donanmasının icabınd!l her 
taarruzu silahla karJıhyacağmdan 
hahaetmek ihtiyatkirlığında bulun- • ... • J "[ 
duğu gibi ~·mdi de Alman işgali al - Haıle selasıye, ngı tere 
tındaki Pariate çıkan Fransız gaze- d d • l d" 

Almanlar ise, Fransız 
siyasetinin değişeceği. 

ne kanidirler 

İngiliz tasyareleri, ric'at eden 1tal
yan askerlerini geceli gündüzlü taar
ruzlarla bomba ve mitralyöz yağmu
runa tutmaktadırlar. f ta!yanlar, İngi
liz taarruzunu geciktirebilmek için 

- DeYamt 4 UncU sahifede -
teleri Visi hükumetine ıütun sütun en yar ım lS e ı 
tehditler · savurmaktadırlar. Belli ki 
orta yerde bir pazarlık, bir çekişme 
'Ve belki de bilvasıta yapılmak iste
nilen l:;fr tazyik var. Bütün dava ser
heat Fransayı Almanya ile kayıdsız 
tartaız işbirliğine kazanmak 1'rzusu 
etrafında toplanıyor. 

1 
Uzak Şarkta 
HARP EMMARELERI MI? 

Sureti zahirede Almanlar bütiln 
bu vazi1etler karşısında lakyd gibi 
RÖrünüyorlar, hakikat halde ise bU • 
tün bu tertiplerin, bu komplo ve ~ama 
tatarın Berlinden ilhnm edild=ğine 
tUphe edilemez. 

Bugünkü vaziyetlerin iatikametl~~ 
ı-lni tayine çalışanlar hemen umumı
Yetle geç.en umumi harbi misal ola
rak gözlerinin önUne getiriyor, arada 
mukayeseler yaparak netice çıkarmı
Ya çalıııyorlar. Ffkrimi~ce hata .. bu.: 
l"adadır. Umumi harp ıl,. bugunku 
harp araaında karJılıklı muhas~m 
kuvvetlerin isimlerinden başka bır
hirine mütabehet arzeden bir nokta 
Yok gibidir. 1941 harbi 1914 harbine 
değil fakat umumi hatları itibariyle 
daha' çok Napolyon muhar~b~lerine 
henzemekted~:r. Napolyon Franaaaı 

·da tıpkı bugünkü Hitler Almanyaaı 
Ribi bütün Avrupaya hükmetmek 
daiyesini gütmüş, bu i~dia uğ~.n~a 
hatta lngiltere olmak iızere bulun 
Avrupa devletleriyle mücadeleye a
tıltn.ıJh. Şimdi Bay Hitlerin yaptığı 
ıihi yüz kırk aene evvel Napolyon ~~ 
birer birer bütün Avrupa devletlerın 
Oı-tadan kaldırmtf, lngilterenin ken· 
di aleyhinde tatbik ettiği deniz ablu
kasına mukabil o da İngiltereyc kar· 
tı l\"r kıt'a ablukası ilin etmişti. T!pkı 
tirnd,' Bay Hitler nasıl harbin netice
aini a.fmadan, alamadan Avrupada 
Yeni bir nizam tesİ• ve tatbikine kal
kıtrnı~ j,,. Napolyon Bonapart da ay
ni §ekilde Avrupayı kendi arzulan -
na, kendi kaprislerine ve kendi men
faat telakkilel'0 ne göre yeniden tan
~irn ve tenıika te9ebbüs etmif t\. 

Sirndiki mağllıp ve perişan l='ransa 
Yerine o zaman Rusya vardı. Napol-

- Devamı 2 inci r.ahifede -
r "'\ 

Almanlar 

Balkanlara in
mek fikrinde 

Bulgaristanı tazyik edi· 
yorlar • Burada karı

şıklık da var 
RADYO CAıETESINDEN: 
Londra radyoau, Bulsaristanın 

ıeçld vermesi için Bulıraristan üse. 
rinde Alman tazyikının arttıimı 
haber vermi§tir. Londra radyos\l , 
vatansever Bulgarların sözleri ö
nUnde misaller dururken Jnernleket~ 

1 

LAVAL KABiNEYE GiRERSE 
NE OLACAK? 

Ankara Radyo sazeteainin bu 
husustaki mühim miltaleaları 

ve verdiii haberler, ikinci 
aahife~!n baımdad.ı;r. 

Vilki 
Dün Amerikaya hareket 

etti 

lneiltere 
Singapurda Japonyaya 

. karşı h:.zırJanıyor 

ıtaıua ıaudaadadtr. 
Japınua, Almanya ile 

lng~~ ~~a~~~,1;:~f;çesi bir olmanın sonunu 

Manisa valisi ile alay kumandanı aeylap mıntakasında kurtarılan bir 
•ilrilnün batında 

Manisa - SeyJabın tevJid ettiği koyun sürüleri birer, bire~ sulardan 
maddi hasar, şimdi anlaşılmağa baş- ı kurtarılmıştır. Damlardakı ameleler 
lanmıştır. de kayık . ve dombo~arla çıkarılmıştır . . 

BilhMsa hayvanların mevsimin nis- Yukarı?an h~la ıne~ sular Manisa 
beten ısınmış olması dolayısiyle ovaya ovvasını bı~ ~enız halı~e koymuıtur. 
çıkmış bulunmaları, hayvan za.riatı- Agaçlar gorülmeme~1r. • . 
nm fazlalaşmasına sebebiyet vermek . ~~ahaza zarar e~kısıne msbetle h1ç 
teh\ikesini göstermiştir. gıbıdır. Yalnız nehır ve çay kenarla-

Valimiz Faik Türelin ve Vilayet rına yakın o~an tarlalarda, bağlarda 
janaar.ma 8.'Jiiy komutam yarbay Hil- 80 - 100 santim kum top':4nmışhr. 
mi Artiak ile diğer seylap gören mın- ~u ba~kı~an bu eene1ti kı!1ık mah
takalar jandarma komutanlarının al- sulun kamılen zıyaa. ugr~dıgı sanıl-
dıkları tedbirlerle ovalarda bulunan -Devamı 2 na Sahifede--

Habeı imparatoru konuştu g"rncokt"lf 
Lonclı-a, 5 (A.A.) - Hariciye nazırı U il '1 

İden Avam kamarasında Habeşistanın INGIL TERE MÜTTEHITTIR, resi b~ kumandan mareşal Sir Ro-

l!ütüncüBüğümıüıij 
istihsalin tanzimi esasmüstakil statüsü haklnncla beyana~- 1 ber Brug Buluma verilmiştir. l\tare-

ta bulunmuştul'. ÇÔRÇIL KADAR VAZ fEPE· şal umumi karargah olarak Singapu-
İden demiştir ki: EST IR ŞEF YOKTUR ru ittihaz ~ylemiştir. 
- Kraliyet kükumeti müstakH R B İngiliz Malezyası, Biı manya ve 

Habeş devletinin yeniden ortaya çık- Dahlin, 5 (A.A.) - Vilki dün öğle- Hong-Kong mıntakalarındaki buton Ja·rı ne olabilir? masıı11 hüsnü telakki edecektir. Ve den sonra Dahlinden hareket etmiş- kara ve hava kuvvetleri bu suretle 
Haile Selasiyenin hükümdarlık hııku- tir. Gazetecilerle yaptığı mülakatta, tek kumandan emrine verilmiştir. 

-Devamı 2 nci Sahifede- - Devamı 4 üncü aahifede - l\Iareşalıri Singapura muvarnlatın- Tütün kumpanyaları ve memuru zeriyat yap
mamalıdır. Ekilecek tütünün miktar 

harekatına ittirak eden 

Tepedelen 

Alevler içinde 
yanıyor 

Yunan zaferleri, bugün
lerde yeniden inkişaf 

edecektir 

Fransızların hecin süvarileri 

İngilizler 

Sireneyi de zap-
1 tettiler 
Italyanların buradaki mu· 

kav em etleri derecesi 
meçhuldür 

dan sonra İngiliz Malezya.sına takvi
ve kuvvetleri gelmiş ve Uzakşark mu 
daf aası baştan başa takviye edilmiş
tir Buralara sair aksamdan da kuv
veiıer gelmesi hayrete şayan değil -
dir. Bu tedbirler, Uzakşarkta Hritan
ya için bir endişe neticesine maledil
memelidir. Ancak, japonyanın İta! -
ya ve AJmanya ile üçüzlü pakta dahil 
olmasının tabii bir neticesidir. Ve 
bu tedbirler, Britanya imparatorlu
ğunun gittikçe artmakta olan kuvvet 
ve kudretinin Uzakşarka da lrnvvet 
gönderilmesine meyd~n verdiğıni 
gö!ltermektedir. 

İlkbaharda, Almanyanın Avrupa
da girişeceği bir hareketle miltera
fık olarak Uzakşarkta da bir buh -
ran çıkacak olursa, Singapur müda
faaya hazır olacaktır. Ancak milda
f aamn ne şekilde olacağı, nası] bir 

ve arazisi tes.bit edilmelidir 
.-5-

Hututu umumiyesi itibariyle tütün 
teşkilatımızın halihazır çe.rçivesini 
esas tutarak tütün zeriyatının nasıl 
tanzim edilmesi lazımgeldiğini ana 
hatları itibariyle aşağıdaki projede 
t?"östermeğe çalışacağız: 
fSTIHSALIN T ANZIMI TARZINA 

MÜTEDAİR PROJE 
1 - Bilgiye, tecrübeye dayanan 

tütün ziraatinin beyanname usuHlne 
değil, I uhsatname usulüne tabi tutul
ması lazımdır. 

Denizlerde vaziyet 

2 - Tütün kumpanyalarının veya 
müb:ıyaa memurlannın gerek bilva
sıta ve gerek bilavasıta tütün y.etiş -
Urmcleri menedilmelidir. Çünkü: 
kumpanyalar ekseriya büyük mik -
yasta yani (en masse) istihsalat yap
maktadırlar. Bu suretle bir nevi fab
rikn~yon istih~alatı yapan bu mü-es
sesclcr görmezi fazla, kalitesi dilşilk 
tütün yetiştiriyorlar. Ve dolayısiyle 
menşein rağbetini kırıyorlar. 

-Devamı 3 ncll Mhifede--

lnanız tauuaraıarı 
plan hazırlandığı bilinemez ç t• .. d r h .. 

-Devamı dördUncO sahife~~--= e ın muca e e- Devamlı ucum-
-~%%-4 .. U ler olacaktır lar yapıyorlar 1 $AR E.Tl.E.R 

Ders oldu . Fedakarlıklardan alınan Bir çok ltalgan tauuare-
Tütünleri sattık, demektir. Alıcı- muıaff akıgetıer Sİ tahrip Bdlldl 

lar, Jİmdi Manisa taraflannda 100-

150 kuruta tütün arıyor, bulam• - bügu" ktU" r 1 ST VE A 
yorlar. Umumi vaziyet, mükemmel- BRE LMANYAYA 
dir. Çiftçi, devlete karıı nihayetsiz j " .. ı AKINLAR 
b"r ~ükran durmaktadır. . INGILIZ NAZIR SOYLUYOR 

Pıyaaanın ılk açıldıiı siinlerde, - . . . -
acele ederek tütünlerini derhal el· Londra, 5 (A.A.) - Deniz ticaret Kahıre'. 5 (A.A.) - İngılız hava 
den çıkaranlardan bir kısmı piJman nazırı Krost, Roeyal Empir toplantı- ~~yvetlerı umumi karargahının teb-
oldular Haklan da var. Çünkü sında bir nutuk iradederek demiştir- lıgı: 
daha f~zla kazanabilirlerdi. Fakat ki: Trablusta Bingazi ve Berka tayya-

lerini harp sahası harne koyınıya- I 1 
cağını tahmin eylediğini, İngiltere- 800 ES R ALINDI VE ES R· 

kabahat kimindir? - Dü~manın büyük gayretler sar- re meyda;ıların~ h~cum edilmiştir. 
Kendilerinin. f edeceğine. şUphe yoktur. Onun tek ~.er~.ed~ şımeı:ıdıf er ıs'tasy~nu v~ m.o-

ER ITRE VE SOMALIDE DE Devlet, tedbir almııtı. Radyolar - gayesi, ~Uphesiz ki yolunda mani teş- t?rlu bı~ naklıye kolu t~hrıp edılmıt
da, gazetelerde itı"dal, dikkat ve te- kil eden İngiltereyi yıkmaktır. tır. Çe.kılmekte olan duşman kıtaa -

nin Balkanlardaki inkiıaflan Yakın LERIN SAYISI f 8 BiNE ÇIKTI 
alaka ile takip ettiğini de kaydet - Atina, 5 (A.A.) ._.. 101 numaralı 
nıittlr. . Yunan resmi tebliği: 
Ayrıca bı"ldirildiğine göre Bul - d4es'ud neticeler veren muhare -

l
garistanm içinde bir kaynatma ol- lıelerden sonra Yunan kuvvetleri mü 

him dil~man mevzilerini ~gal et -
maktadır. - Denmı 4 üncU .. hifed• -

HAREKAT INKIŞAFTADIR enni tavsiye ediliyordu. cEndite et- Nazır, gemi zayiatının son zaman- tına .alt! ta.a~ruz yapıl~ıştır .. 
meyin, aceleye lüzum yok, tütün ki.- }arda azaldığından bahs ile demiı:tir. İkı gün ıçın~e .cen?bı Afrika tay. 

Kahire, 5 (A.A.) - Röyt.er ajansı- milen, hem de iyi fiatle ıatılacak• ki: yare kuvvetlerı hıç hır k~~P. verme-
nın hususi muhabiri bildiriyor: diye yazdık, durduk.. - Bunun devamlı olacağı netice- de.!1 düşı:nanın altı tayyaresını düeür_ 

Derncden garbe doğru ilerlem~ktel Bu hadise, bir ders olmalıdır. Dev- sini çıkarmak mevsimsizdir. Daha muşlerdır. 
olan imparatorluk kuvvetleri, Sirene ide aüvenel~ dediiini yapalım; fazla zayiat verilmesi ihtimalini dil- . İtalyan somalisinde yerde buluna'!. 
limanını zaptetmişlerdir. Böylece Bin· netice muhakkak f.yi olur. şilnmek daha iyi olur. Önümüzde çe. bır düşman bombardıman tayyareın: 

- Dnuu 4 öncü .ahifede - tt - 0.ftlal 4 tlnctl ~ - -O..... 4 ..e =•§h .. -



- Sahife 2-
,, 

~ANADOLOJ 

Mareşal Petenin sahip 
olduğu avantajlar 

-Baıtarafı 1 nci Sahifede-
yon hem tasarladığı yeni Avrupa nİ· 
zamını, hem de fngiltereye karıı i .. 
lan ettiği kıt'a ablukasını esaslı bir 

Vişi hüklım~ti Siyasi vaziyet geri çekileceklerin ıeltilde tatbik edebilmek için kendi-
u··zerinde Alman öldürüleceği yıızılı- . h 1 R d 

dır. İtalyanların sıne mu asım o an usyayı avasına 
tazyiki devam et- kazanmak emelinde idi, bunun için 

· p · te L 1 k b• Libyada da mu-mektoedir. arıs ava a JOeye kaveınetleri çok Rus ordularını peritan ed.,r etmez 
Lava! ve Alman derhal Rusyaya sulh teklifinde bulun 
m ü m e ssillcriyle • • azalmıştır. du. iki imparator: Napolyonla Alek-
görüşmelere me.- gırıyor YARDIM LA- sandr Tilsit'te buluıtu lar, evvela bir 
mur edilen Amiral YİHASI: sulh muahedesi, onu takiben de bir 
Darlan Vişiye dön Amerikanın İn- ·uifak muahedesi imzaladılar. Bu su-
müştür. Amiralın Donanma ve imparator- ~i~tereye . yardım retle lngiltereye kartı kıt'a ablukası 
tekrar Par ise &1- ıçın _;neclıse sev- itmam edilmiı oluyor, ta Rus steple
deceği ve Lavalla luk mareşaJın peşindedir kettıgı Y_'.'r~ım k~- rinden başlıyarak Portehlz limanla -
birlikte döneceği nunu layıbası uç nna kadar uzanan bütün bir Avrupa 
söylenmektedir. • günlük müzakere- lngilt .. _reye karşı cephe alıyordu. Fa-

l 1 • } • den aonr:ı bugün krı.t bütün bunlar evdeki hesaplar 
Bertin matbual,- ta yan esır ert-tı, Amiral Vişiye (dün) mümessiller k"bilindendi, Rus çarının bir suikasta 

döndükten sonra • 

1 
• d meclisinden çık- kurban gitmesi it~'fak muahedesini 

Frafısanın siyaseti DJD cep enn e mış bulunacaktır. ortadan kaldırdığı gibi bütün dünya 
yeni bir safhaya Ulyiba bundan son ile muvaoalasmı kaybetmit olan Av-

d k b ı ı ra 8yan meclisine rupa devletlerinin iktısadi zorlukları 
~!~7:-i.ştir, eme - u unan ar gidecektir. da kıt'a ablukası hayalini ayni su -

Bütün bunlar, Cumhuriyetçi retle suya düıürmeğe kifayet etti. 
L l p t k • j namzed Vandel Bugünkü Almanyanın Avrupada 

bava .m .;ken ı:- INGILTERE HARP EKONOMIS Vilki bu meclisin yapmağa çalıttıiı da, umumi hatları 
ınesıne uc rar gı- ' · ·b · ı - k · d. 

receğini göstermektedir Lava! Dahi- hariciye encümeninde izahat vermek ılı ~~Ö e atagı yul ı;;ı a)nı şej '~it 
!iye nezaretini istemekı:.;dir. Bu suret- üzere lngiltereden tayyare ile Ameri- k senRe evve ladpo yon -ngı t 

. · kt· H t k a dönmüştür reye arşı usyayı e e etmege ça ı-
le zabıta kuvvetı elıne geçece ır. a~ ay! İ · İN HARP EKO- ••yordu bugün de Bay Hitler gene 
· h · ı·h· ti d NG LTEREN ' ta La_valın d~ a genış sa a ıye er e l İ. ayni lngiltereye karşı Fransayı ken-

alacagı şayıdır. Ancak bunları l\lare- NOM S · ... 1 )" di davasına kazanmak azmindedir. 
•alın kabul edip etmiyeceği belli de- lngılterede harp ekonomısı ı e a a- A k h .. F 1 h. rt 

Tütün tamamen 
tılmış gibidir 

sa-

Ege mıntakasına 8-10 milyon 
lira fazla para girdi 

Tütün piyasasında mahsulün tamamı satılmıştır. Rekolteye nazaran 
henüz satılmamıt bir kaç milyon kilo tütün de hiç meaabesindedir. Pi
yasa, bu sene, müstahsili tamamen tatmin f'."den bir se~:r takip etmiıtir. 
Neticenin bu tekilde müsbet olarak alınmıuında kuvvetli rol oynıyan 
i.mil ve unsurlar vardır. Bu nuaurla rı, §U suretle tesbit etmek müm
kündür: 

1 - Ticaret Vekaleti tarafından piyasa açılmadan önce esaslı ha
zırlıklar yapılması ve mühim tedbirler alınması, 

2 - Mübayea kampanyası baıladıktan sonra fiat hareketleıı' üzeri
ne müessir olacak kararların zamanında alınması, 

3 -Yüks4=k idare makamlarının pi yasa iç.in çok hasıas davran
maları, 

4 - Müatahsillerin hükümet tarafından verilen direktiflere uyarak 
aatıf hususunda teenni ile hareket etmeleri, 

5 - Alıcıların §&hai menfaatlerini, memleketin yüksek ekonomik 
menfaatleriyle te~if edecek şekilde geni§ bir zihniyetle hareket etme -
le ri, 

Bu ahenkli çnlıımalar, Ege mıntakası müstahsiline 8-10 milyon liralık 
fazla bir varidat temin etmiştir. 

Hükumetimizin gelecek yıllarda da bu gibi mühim ve faydalı tedbir
lerı· almakta ihmal göstermiyeceği tabiidir. 

Son Seylabın tesirleri 
fildir lngiliz radyosu 48 saat zarfın- kadar olarak alınan tedbirler vus'at d '.':~~ b~g~n k rans: e ~".': 0

k ak 
ua L~valın kabineye girmesine int;zar kesbetmiştir. Bir sanayi memleketi a mu •m

1 
ırd ~r var _ır: ~z '~ -Battarafı 1 nci Sahifede- arasında Küçük menderesin geçid ver-

edilmesi lazım geldiğini söylemişti;. olan İngi!terede binlerce fabrikada sene ~vve 
1 

or u arı ıherı~~· 0 • ur .. 0 
- maktadır. diği noktada iki atlı, suların cereyanı-

Fakat Lavalın kabineye girmesi milyonlarca amele çalışmaktadır. Bu, ma~I ~n~ ~ondun s;:_ te 1 ını :n~·;- Akhisar, Kula, Alaşehir, Salihli ve na kapılmış ve boğulmak tehlik:sine 
donanmanın Almanyaya verilmesi de'. üç şekilde mütalea edilebilir. rh~a b': a u eken busl'.~nkı~ gFerıs•n e T tl ka makamlıklarından gelen maruz kalmışlardır. Etraftan yetışen-

-. . ç·· k .. d D . 1 lngiltereye evvela harp malze- ıc ır şey yo tu, ugun u •ansayı urgu ~ y .. . l€r bunları kurtarnıJşlardır. Hayvan-
mek degıldır. un u onanmaya aı- .-- . . . i _ temsil rden Mareşal Pet•nin nrka _ son malumat, nufusca zayıat bulunma- !arı boğulmuştur. 
lan hakimdir. \'e donanmanın yalnız mesı lazımdır. Fabrılkalatr t1am lvder m sında ia• koskoca bir imparatorluk dıg-ı merkezindedir. Yalnız Turgutlu - 2 - Ödemı·ş•··n İzmire dog'ru 4 ve 
Fransa müdafaasında kullanılac:ığııu ıe işlemeli ve istihsa ar ırı m'.l ı ır. d n' . 1 k b .. k - "" .. . . 2 _ Britan a ihracatını ıdameye var ır. u ırnparator u ugune a Ahmetli arasındaki şimendifor hattı 5 inci kilometreler arasında bulunan 
soylemıştır. Bu sırada Veygand ve b 1 Ç..Y k .. h - • ha mad- dar harbin felaketlerinden uzak kal- üzerinde suyun yükselişi hattın vazi- beton köprünün garp kısmındaki ya-
Suriye komiseri Deny'in de birer nu- mec ur( ur.d un dud 1arı~ttmt d n:'k de 1 dığı gibi general Veygand gibi azim- yetini şüpheye düşürdüg" ünden müna- lağı, suların şiddetiyle harap olduğun-
tuk irad efmeleri ve Petene sadık ol- c!elerı ve gı ama e erını e arı e - k" 1 p t t · ı k k d·sine bu maddeleri veren •r ve mareta e ene amamıy e kale aksamıştır. dan geçilemez bir hale gelmiştir. 
~uklarını bildirmeleri dikkate şayan- ~~em~:ke~~r: hiç olmazsa biraz olsun merbut bir tahr,·yetin eli altında bu- İzmirle muvasala ancak buraya ka- 3 - Ödemişle Adagide yolu üzerin-
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BUG0NK0 PROGRAM 
8.00 program, 8.03 ajans haberle

ri, 8.18 müzik: hafif parçalar (Pi.), 
8.45/~.oo ev kadını, 12.30 prograırı 
12.33 müzik: neııeli şarkılar ve tür· 
killer, 12.50 ajans haberleri, 13.05 
peşrev ve saz semaileri, 13.20/ 14.00 
müzik: karışık program (Pl.), 18.00 
program, 18.03 müzik: radyo caz 
orkestrası (İbrahim Özgür idaresin· 
de), 18.40 müzik: radyo ince saz 
hey'eti, 19.15 konuşma (Karadooiz 
röportajları), 19.30 ajans haberleı i, 
19.45 müzik: kadınlar fasıl hey' eti, 
20.15 »adyo gazetesi, 20.45 müzik: 
cenubi Amerika havaları (Pi.), 2ı.OO 
müzik: dinleyici istekleri, 21.30 ko
nuşma (sıhhat saati), 22.30 ajans 
haberleri, 22.45 müzik: cazband 
(Pi.), 23.25/ 23.30 yarınki program 
ve kapanış. 

l ~©fr~c§) 1 
~~~~~~~~--------
OZOMı 

173 inhisar ida. 
59 M. i. taranto 
52 H. Alanyalı 
22 F. Solari 
18 A. Fesçi 

324 
228390 1-2 

228714 1-2 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 
INClkı 

K. !. K. 5. 
12 16 50 
32 32 
18 50 35 
23 50 23 50 
30 31 

16 50 
20 50 
25 
31 
yok 

K. S. 
74 İzzi ve ali fesçi 12 

K. S. 
15 50 
11 50 
13 

42 Şerif Remzi 10 50 
5 M. Beşikçi 13 

ır. . . .. . . . 1 , • erecektiı lunmakta ve Fransız donanmasını da dardır. de 3 üncü kilometrede birinci beton 

i
V ışıt uz~.rkı~~de _Pa1rıslmd ~tbuaby~e ıA·~- ma3m_ı:_ 'ti~~i~ istihlaki.ni temin etmek limanlarında ~a.rındırmaktadır .. Bu TRENLERİN VAZİYETİ: köprü yıkılmış ve burası, suların şirl- 121 yekun 

IH an azyı ucn .ın aşı ıgına goıe - ·. t• d d. nokta Franaa ıçın Almanyaya kar,ı Bugün Aydın hattına, Denizliye ka- detinden geçilemez bir hal almıştır. 127341 dünkü yekun 
m<l anl~~-Fratnsd·an1ın i~tiz~~ P?~i~~::ıs~~- me~~~~ı~e ~~ ef;~~ikaların çalışması gb~rittiği sea~diz mbuka:':'emette emsalsiz dar, sabah saat 7,15 de bir tren var-

1 
4 - İlk kurşun ve Seyrekli ve Y;;-

an ~ 1 a)e çı ır er. un r; - . . 1 1- d D·- . taraftan ır avantaJ ır, ugune kadar hesa- dır fakat aktarmalıdır. Akşama treni nice köyleri arasını sular istila etmiş- 127462 U. yekun -
·ı · b. ı·-- 1 a cephe ıç n nmo e azım ır. ıgcr b 1 , 

ya
1 

ı e ış ır _ıgı yapkıtemdas1ını vey orduya ;1a insan lazımdır. ını oldukça .'yi yaptığı anla!• a~ yoktur. tir. Ödemi le Beydağı nahiyesi ara- ZAHIHE: 
a ı1~'.'1~s;nı ısk:em1e ır_erT. etosi İste btiyle müşkül ':ıir meseleyi İn- mareşal Peten bakalı~, ?u avanta~- Tireye tren işlememektedir. Ödemiş sıııda muvasalayı temin eden Ilı! Men-

arıs,e çı arı an yenı an gaz ' ' . ' k.ld h ll t · t· dan ne dereceye kadar utıfade edebı_ hattı açıktır, ~ferler normaldir. deres nehri üzerinde tamir edilmekte 
Fransanın iki sıktan birisini tercih gıltere şu şe 1 e a e. ~ış ır. 1 k 1 "' ' s . · b · · · v ıkınc· derecede ece · Dün sabahleyin şehrimizden hare- olan beton köprünün orta lambası yı-
eylemesini yazmakta ve bu şıkların da 1 a~a~_ı, ırı~~-ı e b ;yrılmıştır HAMDI NÜZHET ÇANÇAR ket eden Afyon ve Bandırma trenleri, kılmış, demir ve ahşap kısımlarını s:ı-
birinin yeni Avrupada işbirliği politi- 0 ma. U7.ere 

1 1 
gri ula k 2 3 ·ı· Emı·ralemle Muı·adı·,.e arasında, Me- !ar götürmüştür. k k. t k d·- · · · • t !kıncı kısımdan aza tı aca - mı - , 

c~~:::~e~~ 1bi: ~:ziyet ı~~~~nğ~nu r~a~- yon kişi birinci derecede ehemmiye_tli LITVANYADAKI ALMANLAR nemen boğazında 130 santimden faz- Beydağ nahiyesine bağlı Bağcılar 
maktadır. Fakat ric'at hattını açık bı- olan ışlerde ça_lış~caktır. _Bu ar~da ka- la yükseldiğinden, yolda kalmış, ilerli- köy_ü hududu.nda_ ~ulun".n 7 dönüı;ılük 

. - . d·ı dınlardan da ıstıfade crlılecektır. Btrlin,5 (A.A.) - Stefani: . yememişlerdir. Çünkü suların daha ıncır __ bah_çesıyle __ ıçınde~ı yazlık evı su-
rak:t J.ahsın kını oldugu tayın e ı :ne- Şimdi lngilterede 2 - 3 milyonluk Almanrn _ Rusva arasında akdr,ılı- ileride hat ve köprüleri tahrip etmiş !ar sokmuş, goturmuştu r. 
me e ır. .. ., I bir ordu vardır. Yeniler gelince bu len son anlaşmala·r üzerine Litıvanya- olması ihtimali vardır. Küçük menderes bo_~nca bütün nva, 
p Bu gaze;e\e'J g-~~~ b~da~ ""'af;t~ miktar b-cş milyona çıkacaktır. Bütün dan mübadeb suretiyle Almanyaya J\fonemen kaymakamı YC Emirolcm su al~ındadn:- (>d~_mışın . Kur,ucaova, 
keten mes \ıe egı. :~· u~. ~n~ a t ledbirlH. bu zamanda istihsali düşür- g·•tirilen 527 muhacir kafilesi trenle nahiye müdürü, trenlerdeki yolcuların Erl~grul, Turkonu, Yenıce koy, &y-

aktı mareıı1 .at.k n 1 gız ıye~. ldışınınF~·n n:emek için alınmaktadır. Könisbergdw geçmiştir. vaziyeti ile ~lakadar olmuşlardır. Yol- reklı, İlk kurşun,. Kazanlı, Bala_b~nlı, 
rı acı po ı 1 ·acı arı mes u ur. .an- Bu tedbirler, muhakkak ki ordula- cuların mühım bir kısmı, kamyonetle Bozcakaya koylerının ova arazısı su 
~en1 de bu,n~r ar~sı~_dadır._.~sasen -~~ rın kuvvetini ve bir taraftan da sana- l • f fi, b · f geriye dönmüşlerdir. Posta idaresi de altındadır. 

el r erk m_~st ··nıa kctu udn Si\! er meo yiin harbe yardım kudretini artırmak- - ngzl ere, a eşıs ana trenlerdeki postaları geriye aldırmış- Su altındaki gayı·i mezru saha 4G 
o ara gos erı me e ır. ... ·ı olacaktır d d k tır. bin hektar, mezru arazi de 400 hek-

Fakat bu iddia ve ifadeler, )farcşa- ''' amı . yar zm e ece Sular, vagonların içine girmiştir. tardır. Burada mevcud 2 köprü yıkıl-
la karşı hilrm~tsizlik telakki edilcbi- J · l -Bat tarafı ı nci aahifede - Dün akşam (Saat 18,5) trenler henüz dığı~daıı nahiyelerle münakale kesil-
lir. Çünkü bu suretle Mareşal Peten, ngıtzz er kunu tanımaktadır. İngiliz hüküm>.!ti !zmire dönmemişlerdi. Bugün de Af- mıştır. 
e~trik~cı politikacıl_ar elinde oyuncak -Bat tarafı 1 incı aahifede- kendisinin Habeşistanda hiç bir arazi yon ve Bandırma trenlerinin hareket Telefonlar da işlemediğinden Öde-
gıbı gosterılrncktedır.. . . . g~ziye ;.:1 u kııometre yaklaşmı~ oulu- ihtirası olmadığını bir kere daha ta- etmeleri şüphelidir. mişin Beydağ ve Kiraz nahiyelerinden 

Lavalın . :f'.eten. kabınesın~. ı;.rmesı, .ıuyorıar. . . • yid eder . İmparator yardıma. iht!y~cı V!LA YETIMİZDEKi TAHR tl3AT haber alınamamaktadır. Menderesin 
A_Imanlar ıçı:ı bır gaye degıl, sadece .-ıaıeşal Graçyani Mısırı ıstıla et- olacağını hükumetimize bildırmıştır. Son yağmur ve seylaptan Küçük taşması üzerine Bayındırda Hasköy, 
lıır merh&le olacaktır .. ~!manya, buıı- :mege kaıı<tıgı zaman, ;:,ıreneyı ka- Kraliyet hükumeti bu hattı hareket- menderes ınıntakasında bulunan belli sularla mahsur kalmış bır ev yıkılmış-
dan :onra Lavalın te~;rı altındı: hır~- ıarı,:an ILtıhaı eımıştı. ·-· le mutabık bulunmaktadır . ba~lı köprüler, zarar görmüşlerdir. tır. 

91 çuval susam 
98 balya pamuk 

K.S . K. 5. 
28 625 28 625 
71 72 

1 -.L-
1 Kısa Haberle~ l_ 
1 1 
Vilayet umumi meclisi, 10 şubat· 

ta ticaret odası konferans salonunda 
toplanacaktır. * Belediye meclisi, bugün saat 
16,:30 da belediye salonunda toplana· 
cak, muhtelif teklifleri müzakere e· 
decektir. * İktı,ad Vekaleti maden işletme 
müdürü B. Sadi Mimaroğlu Ankara· 
dan şehrımize gelmiştir. * Gedıkli sıhhiye küçük zabiti B· 
Alaeddin Yılmazer İzmir deri ve te· 
nasill ha"talıkları sıhhat memurlu • 
ğuna, Kastamonu memleket hastaha 
nesi eskı hemşiresi Remziye Esende· 
re, Manisa memleket hastahanesi 
hemşirelıgine tayin olunmuşlardır. 

kacaırı Mare~al Petenı ka~a_nmaı:'.l ug- mgııız nava kuvvetleri teblıgınde Nayrobi, 5 (A.A.) - Yiyecek mad- Bunlardan bir kısmı harap olmuş, bu Bayındırın Kalafa köyünde yağ-
r:tşa_c~ktır. İtalyanı~ maglllbıyetı .. ·~~ 511"ene garoın<lakı yoıcıa rıc'at ~cıen deleri ve mühimmat ile silah almak ytizden kasaba ve köyler arasıııdu mü- murlardan 25 evin duvarları yıkılmı;>- BORNOVADA BiR HIRSIZLIK 
lıu _ı~ı kolaylaştırabılecektır .. ÇunK-~ haıyanıarın ııombar<!ıman edıldıgı üzere Kenyaya gelen Habeş memur, nakale kesilmiştir. tır. .. .. _ 1 . . . . 
nw_~lup ~talya urtık Tun~su_ ıotcmeg, l.Juuırıııncı{l.edır. ;:,ırenenın ışgaııııı vatanpen "r ve rüesasının anl~ttıkla- 1 \'ali B. Fuad Tuk•al, dün refa!<a- ,Kuçuk Menderes taşmış oldugllnd~n _ Hor~?rnda ~er ııronun zeytınh: 
degıl, clınd<!n ç_ıkan arazılerı g~n ı.1- 1.,.,uıren ıeıgraıta ıatsııat yoktur . .ısu rına göre İtalyanlar Habeşısta:ıda tind< Nafia mildürü olduğu halde, Tire 'lıre kazası dahılınde meşhur liuseyın g,nde ı ımur oglu Abduş,_ Ibrahım oll 
mağı c:>nına mınnet sayacakt_ır. iuoarıa mezı<ur manaııın mul<avem~t tedhiş usulünü takibe başlamışlardır.! seylap mıntakasında Subaşı köyüne aga kciprüsü tamamen yıkılmıştır. 1 ıu Menmc<! ve (;emal oglu .Mustafa-

işte Almanya bu suretle bır un!aş- ııosıermeoen mı zaptoıun<!ugu bellı ııe- İtalyanlar tarafından serbest bıra- ~ gitmiş, Yiliıyetçe daha önceden gönde- Akarca aıtında 15 ınci kılometrede- nın. Goıf kulübünden, jironun Ve be· 
ma yolu aramaktadır. Esasen tıa:ı gııcıır. ıuaamaııh naıyanıar ner yerde kılan köylerde katil y.e gasp vak'a!a- rilen sandallarla 80 hanedeki halkın ki kcipru yıkıldıgından 'l'irenin lzınır- ledıyenın arsal_arından muhtelıt za· 
mahfillerde •. Almanyanın ltalyan ma~- uıuugu gıoı buracıa cıa ıngılız tazyıKı rı pek çoktur. . Arapçı ve Çaybaşı köylerine nakilleri ıe muvasaıası kesılroiş gıbıdir. manlarda. demır çaldıkları haber. a· 
lubiye:ine_ Iak~yd kulıı;ası da bu şekıı - anıııca son aal<ıkaya Kadar muııarna- Yerliler şu düşüncededir: Mademkı işler!ne bizzat nezaret etmiş, geç vakit Yenı Çıftlık köyü _su istilasıım m_a- lınmış, ıttıhaz edııen tedbir sayesııı-
de telakkı e?ılmekttdır. , . oa ı<aıdıı<ıarı, sonra t.esıım olclukıarı ltalyanlar mıı,ğltip olacaiklarclır. _E~ \ · şehrımize döner dönmez Hiliiliahmer ruz haıdeoır, tehlıke ıçındedır . .. Bu koy de demırlerı kaldırdıkları sırada ya· 
İTALYAN İMPARATORLUCU ıanmın eaııme1cteclır. mizde imkan varken yağma ~tmel:yız. reisi Doktor Kamranla temas ederek haıkı, ~ahmanıar ve ::ıuoaşı koyleı·ıne kalanmalaıına teşebbus edılmı•ştır. 
ÇÖKÜYOR: . . _ . . 

1 
l\.anıre, 0 \A.A.) - lngiliz umumi , . . . . bu mıntakaya çadır sevkini konuş!lluŞ arızasız şekilde nakledılınışler<!iı•. l:ıuı:ıardan lllehmed ve Mustafa ka?• 

Dört taroftan ıstı!a e<lılmekte o.an ).acargahının r.eoııgı: . . .. .. esir edilenlerın miktarı 400 kışıyı bul- ve temin etmiştir. 1 Dun Tıreye .:ı sal :ve muteaddıd __ san- ınaga başıam_ış, korkutmak ıçın aı • 
İtalyan ;mparat~rlugunun ta~ın~ı~? naıııusta garbe ooğru ılerı yuru- muştur. • Fakir halkın iaşesi meselesi de ted- daı gonderıımıştır. Hunlarla koyler kaıarından sılah atılmışsa da gene 
yıkılması artık bır zaman mese.esıJıı. yuşumuz oevam .ediyor. ııerı unsurla- Eritrede: Keren etrafında kuvv~t- birlere bağlanmıştır. Sandal ve sallar- arasında muvasala temın edılecek ve tutulamamışlardır. Ab_cıuş tutulmuş, 
Ge!e~ı haberler, ltalya~a da faşı:;t p~r- ıımız cıun ;:,ıreneye gırmışlerdır.. !erimizin faaliyeti inkişaf, etmekted:r. dan gerek burada, gerekse Ba- tehlikede bulunan koylüler, dağ köy~e- çaldıkları 800 kilo demı~ çub~klarııı-
tısının bır buhr~n geçırmekte oldugu- l!.rıtrette, !talyanların rıc'atıen de- Barentonun şarkında I1ıc at. eden ve yındır mıntakasında çok istifade 'Odil- rıne naklolunacaktu·. Kuşadasında ::>el dan 150 kıl osu elde edılmıştır, Ka • 
nu ~ös_termck~e~ı~·· " . . . . :vam e<Uyor. !len unsurlarımız Kerene kuvvetlerimiz tarafından takıp olunan miştir. Diğer taraftan_Tire kaymaka· çuk - Kozpınar araaında taşan Mende- çan suçlu aranmaktadır. 

F aşıst partı~ıııın 3':' _lıderı _d~ yenı- ytıı<Iaşmaı<taoır. l:ıarentudan .ıutaıarı- ltalyanlar yollarda kamyonlar ve m_al- mı da yeni mukabil cihette Yeni çift- •es suları, yolu tamamen kapatmıştır. ZAJ:JJJADA 
den cepheye gıtmek :çın emı~. alm~ş- ınız cenuııı ıstıkametınde duşmanı ta- zeme bırakmışlardır. Burada da yuz- Jik köyüne gelip yardım ve tahliye iş- Vılayetımizde nüfusca hiç bir zayi- . _ ---- ·-:----- • 
tır. Bundan e:ve~ _bır kaç faşıst U<ızı- )<.ıp etmektedır. !erce esir alınmıştır. !eri ile meşgul olmuştur. Vali bugün at yoktur. 
rın ~pheye gıttıgı de hatırlardadır. _ ıtaıyan aomalisinde devriye faa.lil- Habeşistan~a:. Goı:da~ ~-olund_a de Menemene gidecektir. Çü~kü Ge- Ude_mişın Adagüme köyüı:den K~- ~l~~:~:t:a~~~~~~'~ caddesind~ 

Dıger taraftan Yunanısta~da» ge yetıerı devam ediyor. şarka doğru ılerı harekat ınkışaf ey - dız nehri, eski yatağına doğru dön- sım oglu Gazi Alkan, Odemışten ko-
len habe.rle_r, kılyan, as~ederınd,e ~uv- Kahire, 5 (Radyo) - Orta şark İn- !emektedir. . . . mekte berdevamdır. yüne giderken Küçük menderes geçi- Sa_mi oğlu ~li ;imur, bir arada yaşa.; 
vei manevıye_nın busbu.un k.ır:ı~ı1~ını ırilıı orduları Başkumandanlığının bu Cenulıi Afrika kuvvetlen, ışgal. edı- Alınan malumata göre, Küçtik men- dinde şiddetle akan sulara kapılmış, dıgı metr•sı 2~ yaşında Nedımey 
gosterm:ktedır. Yunanlı_Iar, esII . 71~ uK am neşrettiği resmi tebliğ; len mevkil;ıri ta~vıye eylemektedır!er. deres mıntakasındaki seylap zararları etraftan yetişenLeı· kendisini kurtar- makasla arkasından :yaralamış ve tu-
yanlar uzerınde bazı gunlük e~r.er tb d . Kıtalarımız tarafından İtalyan somalısınde: İtalyan soma· şunlardır. \ mışlarsa da beygiri ve eşeği boğulmuş tul muştur. 
ele geçir'?işlerdir .. Bun_Iardan bİırınde k. ı Ydll\ a. İta! l Bingaziye doğ. !isi hududunun 70 ~ilometre iç_eris;n- 1 - Ödemişte Adagide ile Öd~miş sular tarafından götürülmüştür. ' Bir tecavüz hadiaeai: 
mütemadıyen gerı çekılmekle talya-1 ta ıp e 1 en yan ar.. . . . . de bir düsman mevkıı, bır devrıye ko- İkiçeşmelikte 497 nci sokaktU 
nın şeref ve haysiyetini ayaklar. ı·u ric'at hnrdketıcrını ~ri.l~t1~1J' lumuz ta;afından zaptedilmiştir. ı•zmı•rde kahve Eskı· nu··fus mu··du'·ru··ne Şevki oğlu balıkçı Muzaffer· evine 
altına alınmaması, bir diğerinde da lerd:r, Şiın<liye kadar yo ar e ra :n a 1\ hizmetçi aldığı 17 yaşında Kllbrııyll 
, - . ai bir dava tasaddide bulunmuş ve şikayet üze· . E S • d TELEFON 36 46 ki J rine suçlu tutulmuştur. TA Y YAR lnemasln a 1 

• Sa Jyan ar Memuriyet \•azifelerini ihmalden /' ""\ 1 
maznun ve gayri mevkuf lzmir eski • • • . k 

İki kişi hakkında Nüfus müdürü B. Ramazan Dinç ile Askerı ııseıere gırece ı BU HAFTA 
Mısırın sinemacılık aleminin en b~iı:;·y~·ü:;:k~ik~i:_;.Y.:,:ıl;:d.:,:ız:.:,ı_"::" _____ .... ~~~· 

__ A_B_D_Ü_L_V_A_H_A_B_l_N ___ Y_E __ ----:: ~:=;~~: ~~~~~ AŞKiN GÖZ YAŞLARI 

GANE RAI{İBİ 1ı~~e a~~~;tC:: fe~~~= BAŞ MUGANNİYESİ 
ABDÜLGANi ESSEY/D TÜR:Çn~ıra:özlü A- NECAT AL/ 

RAPÇA şarkılı 

JvıLoız SULTANI 
V E .... ··ı Al 

YAKIN SARK HARP HAVADiSLERi Lon dranın bombardımanı - Londrada . dut~ru en . -
- · ·b t ff · Atinaya gelen ltalyan eaırlerı ve Atına-

ınan tayyareleri.. Bay Çörçilin müdafaa tertı atını e qı - Ö I . . . h -
- ·· d" y k · sevkiyatı - G R CE'nın zaptı !Çln u-

da yapılan tenlikler - Arnavudluga mutema ı u nan as en ld ki h 
Ö 1 • lk Jk 1 da giriti - Yunanlıların a ı arı arp cumlar Yunan ordusunun G R CE ye ha ın a ıf arı araıın .

1 
... 

levazı.:.ı. MATiNELER: 2 - 3,30 - 5,30 - 7,30 - 9,30 Cumarteai Pazar günleri 1,30 da ı ave aeansı 

eski Nüfus baş katibi B. Ahmed En-
takjbat var ginin muhakemelerine dün şehrimiz İHIUbO 

Sandıkç ılar çarşısında 29 numara- ikinci Asliye cez11 mahkemesinde de
da zahire taciri Kamil oğlu B. Hayri vam edilmiştir. 
Kasabalı ile Kestelli caddesinde 108 B. Ramazan Dinç, Tarabzonda bu
numarada bakkal Hamid oğlu B. Mus- lunduğundan yalnız B. Ahmed Engin 
tafa Şeri>etçioğlunun dükkanlarında gelmişti İhmal suçiyle alakası bulun-
çekirdek kahve bulunduğu halde ihti- - · . . ·r · k 

lzmir aakerlik ıubesinden: 
Askeri liselere girme&-e iateklİ 

lise talebe1erı'nin 20.2.941 günüııe 

kadar müracaat etmeleri ve evrak,.; 
!arının o güne kadar tekamül et • 
meai li.zım geldiği ilin olunur. 

MiMAR iSTENiYOR 

kiir maksacliyle satışa arzetmedikleri U:adıgın'., ıddıa o~unan ~~z~. enı~ en
haber alınmış ve istihsal edilen arama dısıne_ aıt olmadıgın_ı,. mudure ~ıt _bu
emriyle yapılan araştırmalarda B. lun_dugunu ':e ke~-~ıs_ıne~ bu_ ış ıçın 
Hayrinin ticarethanesinde 12,5 çuva- emır de verılme~ı~ını so?'le!'1ıştır. . 
im 704 kilo ve B. Mustafanın dükka- E~r.a~ın tedkıki ve ıddıan_ame~ıın lzmir askerlik ıubeainden: 
nında da 21 kilo çekirdek .kahve bu- serdı ıçm muhakeme, başka hır gune Ciheti askeriyece bir mimara ih• 
!unmuş, maznunlar Adliyeye verilmiş- bırakılmıştır. tiyaç olduğundan iateklilerin he ' 
tir. B. Hayri Kasabalı, tevkif edilmiş- --------------· ı 
tir. edilen Süleyman oğlu B. Ali Yavaş men ıubeye müracaatları ' lan o ıı· 

Dikilide buğdayın kilosunu 13 ku- Adliyeye verilmiş, !Duhakemesine baş- 11.;;n;.;;u;;.r;.. ------------~ 
ruştan satarak ihtikar yaptığı tesb~t lanmıştır. ,-

-
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~ ŞUBAT 1941 PERŞEMBE 

Tütüncülüğürnüz 
F -B14 tarafı 1 nci sahifede - 8 - Tesbit edilen zeriyat sahası

d azla görmez istihsal masrafını nın ademi kifayesi halinde ve müs-
a arttırıyor. tahsiller şikayet ettikleri takdirde 

dü
l<endi hesaplarına yetiştirdikleri mıntakaya tahsis olunan saha yüzde 
Şük 1-2 nisbetinde tezyit edilebilir. 

ı kaliteli mahsulü yüksek fiat - 9 - Tütün zeri için ruhs:ıtname 
erle k 

ın·· umpanya hesabına geçiren talebinde bulunabilecek müstahsille-
a u:ssese direktörleri veya mübaye- rin 1933-1935 senelerinde tütün zeri
Y~~.arı, ka.ime fiatını düşürmek ga _ yatı yapmış bulunmaları şarttır. 1935 
vas:re .m.~stahsillerimizin ytiksek yılında veya bililhare memlekete ge-
8iYas lı tutunlerine karşı fi at kırıcı bir len muhacirler veya mülteciler bu 

3 
~ takip e~iyodar. .. .. kayıttan müstesnadırlar. 

inhi Ekonomı, zıraat, gumruk ve NOT 
!ar ~arlar vekaletleri ve milli banka-
llıes .arafından seçilecek birer mü_ Tütün müstahsilleri hakkında bir 
ını~~ı!Je Ege, Marmara ve Karadeniz kadastro ihzarı ve bir Edaphogique 
nıu··staka!arından gönderilecek birer harita yapılması gibi düşüncelerin 

ahsıl ·ıı "ahakkuku; mevzuubahs sistemin, 
Ilıürekk ve tüccar mümessı erinden 'ıer türlü itirazları bertaraf etmek 
cekti ep pir komisyon teşkil edile-
rin ar. B.u komisyon her •ene ilkteş- mretiyle yapılacak tecrübelerin mu-
leti Y1.mhayetine doğru ziraat vekil- vaffakıyetle tetevvücünü temin eyli
toııı munıessilinin riyaseti altında vecek bütün ana..ıır ve ihtimaınları 
istinandacak ve ibraz edilecek vesaike :Jünyesinde toplıyabilınesi imkanını 
hekt en .. g.~Jecek senı: Türkiyede kaç ıerecektir. 
cakt ar tutun ekılecegi tesbıt oluna- ------'----------

4 ır. HAV ACILIK VE SPOR 
lar :;- ~konomi, gürmük ve inhisar- Türk hava kurumu tarafından neş-
lıYac etaletıerinin müştereken hazır- ·edilmekte olan bu mecmuanın 279 
tesbi: la.n bir rapora mü;teniden ·1cu sayısı da zengin münderecatla 
nıınt kdılecek zeriyat sahası miktarı ntişar etmiştir. Tavsiye ederiz. 
caktıa alar arasında taksim oluna -

r. 

~-- ----------- --- ---- ------- - - - ~~~--=..::....·_..:...:.::-=:..--:::--====-- -

CA .. ADOLU) 

lzmir Gümrükleri Başmüdür
lüğünden: 

Cinsi • Kilo Gr. 

Kontroplak 8907 

:VIarka 
Kıymeti 

Lira Krş. 

- - ------
J.K.A.L. 

Kap 

2 1326 31 72 
Hurda demir ve kapı 1789 O 18 Dökme 
Sargılık kağıd 66 O 10 1 
Ağaç kundura çivisi 31 O 2 1 
Çay 11 400 O 34 20 1 

Gümrük levazım ve satış ilan tahtasında yazılı sahipsiz ve kaçak eşya
larla beraber ~vsafı yukarıda göste,rilen eşyalar 17 / 2 .'941 Pazartesi günü 
>aat H de açık artırma ile satılacağından taliplerin saat 12 ye kadar 
kıymetinin r4 7.5 pey akçalarını Başmüdüriyet veznesine yatırmaları ya-
tırmıyanlarııı n. c .• yedeye iştirak ettirilmiyeceği ilan olunur. (356) 

iktisat Vefcaleti maadin umum 
müdürlü2-ünden: 
İzmir vilayetinin merkez kazasına bağlı Cumaovası nahiyesinin Sandı 

köyünde şimalen: Çamurdere tepesindeki Beton sütundan Çakallar tepe
sindeki Beton sütuna hattı müstakim, Şarkan: Çakallar tepesindeki be
ton sütundan Murtad köprüsüne hattı müstakim, Cenuben: Murtad köp
rüsünden başlayıp Seyitali tepe.sindeki beton sütundan ve Sandı köprü
sünden geçerek Cııııkoğ!u tepesindeki beton sütuna hattı münkesir, Gar-
1.ı;,n: Cınıkoğlu tepesindeki beton sütundan hudud başlangıcı olan Çamur
d~re tepesindeki beton sütuna hattı müstakim ile çevrili ve 810 hektar-

-Sahife 8-
:••111111 ................................................ 111111111 ............................................ ': 

'" A ı .. 

;ızmir Levazım Amirliği ilanları~ 
................................................................................................................ 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom;syonundan: 
1 - 11-Ist. Mv. birlikleri ihtiyacı için pazarlıkla 150 ton sığır eti sa

tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 52500 lira olup ilk teminatı 3937 lira 50 
kuruştur. 

3 - İhalesi 8-1-941 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Taliplerin mezkur gün ve saata Çanakkale Mst. Mv. satın al -

ma komisyonuna müracaatları. 4 5 6 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için on bn adet yem torbası kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İşbu torbaların muhammen fiati 125 kuruş olup tutarı 12500 

ve teminatı 937 lira elli kuruştur. 
3 - . Yem torbasının numune ve şartname~i komisyonda olup istek

liler her vakit görebilirler. 
4 - Eksiltme 8-2-941 cumartesi günü saat 11 de Isparta askeri sa-

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 23 27 1 6 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 10000 kilo pazarlılka sadeyağı satın alınacaktır. 
2 - Sadeyağının beher kilosu 170 kuruştan 17000 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 10-2-941 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Gelibolu 

askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saa evvel teminat akçaları olan 2250 

lira ve ihale kanununun 2.3 maddelerindeki vesaiki ile birlik-
te komisyona müracaatları 27 31 3 6 

Bornova Tümen Satın Alma Koıııisyomından: 

na!i- II~r istihsal merkezindeki sa- /'" 
dan ibaret arazide Profesör MUSTAFA HAKKI NALÇACI tarafından 

""\ 15 1(} 1935 tarihli ve 1 ı 2 numaralı ruhsatnameye müsteniden bittaharri 

1 - Tahminen beher kilosu 11 kuruştan 1245 Ton buğdayın kapalı 
zarfına talip bulunmadığından pazarlık sretiyle satıun alınaf 

caktır. 

2 Umum tahmin tutarı - 126950 - lira ilk teminatı 8097 liradır. 
nuna ve tıcaret odaları eylül ayı so- s t 1 kt r 
Ziyefkhdar mıntakalardaki tütün Va- a 1 1 1 
na b~ akkında ekonomi bakanlığı- Kar~ıyakada Zafer sokağında 
tutul ırer rapor göndermeğe mecbur 

6 
acaklardır. 32 numaralı elektrik fab~ikasında 

~ar -Zıraat fen memurları ile inhi- ncvcud ve halen gayri faal bulu
tiYatın~ınurları mıntaklarındaki ze- un her türlü hata ve kusurdan sa
zıın sah.ı:~ının ne vüs'atta olması la- im ve <!5 beygir kuvvetinde elek
nunag~dıgıni en geç birinciteşrin so -
<lirec kadar esbabı mucibesiyle bil -
ban : le~dir. (Bilhas.oa ova ve ta -
dikk ;azıye zerriyat yapılmamasına 

7 a etmek lazımdır.) 

:rik: motörü ile dinamo ve ihtiyat 
:IL"'tnmo vesair ali.t ve edevat ve 
<:ab!olar acele olarak satılıktır. 

~örmek istiyenlcr Karşıyaka Za -
'er tokak 91 /1 numaralı evde Ba
ran Şeref Donulay ile lzmirde bah-

dar -:- Ruhsatname talepleri alaka
cek ı.nhı~arlar memurluğuna verile
nıe~:hısar memurluğu ziraat fen 
!icar ru ıle ve bulunmıyan yerlerde ·eliler hanında 3 numarada avukat 
da be\ Ve sanayi odası reisi ile onun "<emaleddin Serbese müracaatları 
Ye re~ ~~madığı mahallerde beledi - 18.n olunur. D. 5 
n.a ta 81

• ıle müştereken mıntakaları- ---------------• 
tını h.sı~ edilmiş olan dönüm mikta _ 
lin ö~ozonünde tutarak ve müstahsi
atını eden beri yaptığı zeriyatııı vüs' 
cekıe:s~s ittihaz ederek karar vere-
~r. _ ._..._ _________ _ 

f zın: ı ır belediyesinden: 
cıı!r -- Cumhuriyet maahllesi, Akın-, 
ne k Caddesi lağımının Hiliil köprüsıi
ve b~dar 158 metre boyda uzatılması 
~utar suretle köprü ilerisinden gelecek 
zasy~n alabilmek için mevcud kanali
diri)lll<! un .da muktezi seviyeye göre in
ki keş-t1 ışi, yazı işleri müdürlüğünde
~iltıne1· Ve şartnamesi veçhile açık ek-
2141 r konulmuştur. Keşif bedeli 
dır. '!' ır~ muvakkat teminatı 161 lira
llıerk alıplerin teminatı cumhuriyeL1 
lariylez. bankasına yatırarak makbuz
Şaınb e ı~ale tarihi olan 12-2-941 Gar
racaa~l gunü Raat 16 da encümene mü- I 

Ga ~rı. 28 2 6 10 
dep taı '>ıntralı içindeki 4 numaralı 
ri);n~n bir "1!ne müddetle kiraya Ye-

1 

Şartesı, Yazı işl<ri müdilrlüğündek 1 nanı . kon esı veçhile açık artırınliya 

ALSANCAK 
latasyonu kartıaında yeni açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADı L BİR 

E 

ra Ulınuştur. ::\1uhammw bedeli 70 l!
tur~~va.kkat teminatı 5 lira 25 kuruş- !!er ıubeye aid lıaıtalar kabul ~e mü

ı·atır alıplerin teminatı İş Bankasına tehaaaısları tarafından tedavi edilir. 
o/an arak mak!buzlariyle ihale tadhi .• 
:ı,;ncü 21.2.941 Cuma günü ~aat 16 da Mut.ssesede her zaman 

mene müracaııtları. 1 ı • lo ı. l T l 2918 tı 6 10 14 ıa uot. r ı.;u unur. ~ 
c:ı=;ı:ıı'"G 

IZ!vlİR 

MENSUCAT 
1 ürk Anonim Sirketi 

~irk:;tin merkez ve fabrikası: İz mirde İialkapınardadır. 
ltı erfı Parnuğu:ıdan at, tayyare, köpekbaı, değiı-men, ieyik ve leylek 
arkalarını havi her nevi kabot b>zİ imal eylemekte olup mallan 

Avrupanın ayni tip r.1.1nıucatma faiktir .... 

Telefon r-Jo. '..::211 ve 3097 
Telgraf adresi : Bayrak Izmir 

d 
lzmir vil.ayet daimi encümenin
n: 

?/~~~·~~~mal paşa yolunun ~3 X O:.l~ ~ X 7!l6 ıncı kilometre1ed ııı asın• 
l~i 3463 1

. ı elık ~o,enın e~aslı ta mırı \ e sathının katranla kaplanma.ı 
beş gün n:~~ 2 kuruş keşif bedeliy:le 31-1-941 tarihinden itibaren on 
Yılı yasa hükdetıe ~çık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sa
tubat 941 pa~ınlerıne göre hazırlıyacakları teminatlariyle birlikte 17 
rı. aı lesi saat 11 de vilayet daimi encümenine başvurmala -

31 6 331 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A . k t' · '. · şır e ı~ın Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevaım dolay · . _ ..., ıııyle yenı çıkaı-dıgı kumaşlar 

SAGLl-\M ZARİF 
VE UCUZDUR 

Ye"· yaptıracağınız elbiseler İçin bu mamulAtı tercih edin 

SATIŞ YERİ--
Bırinci kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

meydana çıkarılan Linyit !ifadeni 99 yıl müddetle mumaileyh uhde:ine 
ihale olunacağından maadin niza'!'namesinin 36 ve 37 inci maddeleri mu
cibince bu ihaleye itirazı olanların 6 2 941 tarihinden itibaren iki ay 
içinde Ankara İktısad Vekaletine ve mahallinde Vilayet makamına istida 
ile müracaat eylemeleri ilan olunur. 6 22 (383) 

lzmir Defterdarlığından: 
Satı.ş Muhammen B. 

No. su Lira Kr. 

360 (Kahramanlar kuruçay M. 1517 sepetçisokak 
(152 M. :M. 14 yeni 10 tajlı arsa 20 00 

361 (Kahramanlar Kuruçay M. 1517 sepetçi sokak 
(1371 ada 33 parsel 146 M. M. 16 yeni 12 tajlı arsa 

362 (Göztepe ::\1. 107 No. İsmetpaşa sokak 940 
(ada 10 persel 206,75 M. M. 5 1 tajlı arsa 

363 (İkinci karantina 223 No. Nizamiye sokak 776 
(ada 1 parsel 200 M. M. 1 kapı, 7 tajlı hane 

364 (Göztepe 79 No. lu ülker sokak 851 ada 6 parsel 
(380 M. M. 46 kapu 4 taj şimdi 3 No. lu hane 

365 (Göztepe 86 ve 87 No. lu yeşilizmir ve şahin ,;okak 
(930 ada 4 parsel 172,50 M. M. 5 ve 16 tajlı hane 

366 (Göztepe 76 No. lu şehit ham eli sokak 849 ada 
(1 parsel 507,50 I\1. M. 5/ 1 5/ 2 kaptı 5 tajlı arsa 

367 (Göztepe hatay caddesi 944 ada 9 parsel 780 
(M.M. 549 yeni 397 taj No. ltı arsa 

368 (Karşıyaka alaybey 1699 nadir sokak 45 ada 10 
(parsel 67 M. M. 20 taj No. lu hane 

369 (Karşıyaka a!aybey 1669 No. süzan sokak 16 ada 
(10 persel 186 111. M. 19 kapu 29-2 tajlı arsa 

370 (Karşıyaka bo tanlı 1805 No merkez sokak 1341 l 
(ada 3 parsel !J8 M. M. 133 kapu 6 tajlı hane 

20 

41 

600 

500 

450 

507 

300 

500 

93 

120 
371 (Karsıyaka a'aybey 1675 Mit hatpaşa caddesi 

(13 ad.. 10 parsel 268,50 M. M. 118 kapu 114-2 tajlı arsa 4\lO 
372 (Karşıyaka alaybey 1699 )<odir >okak 45 ada 2 

(paı«2l 306,50 ~!. M. 4 kaptı 6 taj No. lu ar~a 
ı ,J7;J (Karşıyaka alaybey 1675 ::\lit hatpaşa cad. sokak 

(2;l ada 7 parsel 98,50 M. llI. 82 kapu 86 tajlı arsa 
;;7 1 (Kar~ıyaka alaybey 1694 sezai ~okak 45 ada 

(34 par,el 123 ::\1. ::\1. 3 taj No. Ju arsa 
:l75 (Karşı, aka alay bey 1694 "ezai sokak 45 ada 

(25 par"cl 9:l :\!. M. 27-29 kapu 33 tajlı arsa 
İCAR 

!'<O 

500 

150 

100 

50 

00 

20 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

;)76 Bayraklı l\Irnemen caddegi 49 / 1 Xo. Ju dükkan 250 00 
377 Karşıyaka Bahariye sadıkbey sokak 5 No. lu hane 200 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci tertip 
tasfiye vesikasiyle ve iki parça emvalin bir senelik icarı açık artırma u
suliyle 26-1-941 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye ko
nulmuştur. 

İhaleleri 10-2-941 tarihinde saat 14 dedir. Taliplerin muhammen be
delleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkur
de milli emlak müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonuna müracaat· 
l:ın iliın olunur, 26 6 245 

lzmir lise ve orta okullar satın 
alma komisyonundan: 

Bölge san'at okulu yatılı talebesi için YaptırılacAk 30 tııkmı harici el
bise ile 200 takım iş elbisesi açık eksiltmeye konulmu.ştur. Harici elbi· 
senin beher takımının muhammen bedeli 30 liı"a, iş elbisesinin de 6 li
radır. Numune ve şartnamesi her glln okulda görülebilir. İsteklilerin 
157 !ifa 50 kuruşlUK muvakkat tem:nat makbuzları ile e•naf blrlikleri 
veya ticaret odası vesikalarını hamilen ihale gilnü olan 11 şubat 1941 
salı gilnü saat 15 te Gazi bulvarında okullar muha.,ebeciliğinde top
lanacak olan komisyonumuza gelıneleri ilan olunur. 

26 1 6 10 253 ,..... .................... ._ ............. , 
Bin bir çeşid 

ALİ ARKAYIN 
Sarı kışla balı:

kaliyesi 
Yayakög Kolu 

1 
Toptan ve perakende bakkaEye, hırdıvat, kırtasiye ve baskı ,. 

işleri de yapılır. 
Hariçten gelecek her hangi bir sipariş müşterinin arzusuna göre teslim 

edilmek şartiyle de kabul edilir. 

3 - Pazarlığı 10/ 2/ 941 Pazartesi günü saat 16 da Bornovada komis
yonun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

4 - Şartname komisyonda görülebi.l.ir. İsteklilerin mezkur gün saat-
te komisyona gelmeleri. 16 21 28 6 (98) 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tahminen beher kilosuna 35 kuruştan 300 ton sığır eti, pa -

zarlılka .<atın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 105000 lira muvakkat teminatı 6500 li

radır. 
3 - İhalesi 12-2-941 çarşamba günü saat 14 de Çanakkalede ko

misyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin mezkur gün ve saata kadar komi<yona miıraca-

atları. 6 8 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna 333 kurus fiat tahmin edilen 15 ton siyah 

yağlı kösele 17-2-941 pazartesi günü saat 16 da pazarlıkla 
satın almacaktır. 

2 ::\1ecmuunun tutarı 49950 lira muvakkat teminatı 749:! lira 
50 kuruştur. 

3 Numuıw ve e\•gaf ve şartname'i her gün komisyonda görüle-
bilir. 

4 - İsteklilerin mezkur günde Çanakkale asker; satın alma ko-
misyonuna müracaatları. -- - - --·----lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Beherine yüz seksen beş lira tahmin edilen -100 dört yüz adet 
çift atlı nakliye arabasının pazarlıkla yapılan eksiltmesin

de talip çıkmadığından ikinci pazarlık 8 Şubat / 941 cumarte
si günü saat on birde İzmird e kışlada izmir levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tem!n:ıt kat'iye akçesi 9900 dokuz bin dokuz yüz liradır. 
3 - }Sartnamesi komi~yonda görülebilir. 
4 - steklilcr belli gün ve saatta teminat kat'iyyeleriyle birlikte 

komisyona müracaatları. 405 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli <16, 165• lira olan 16 kalemde cemaıı 
200,000 kilo muhtelif cins sebzenin 21-Şubat.941 cuma günü 
saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı <1212• lira 38 kuruş olup saı'lnamesi her gün ko -
mi<yond:ın alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda; azılı vesikaları muhtevi tanzim 
cdcc:~kleri kapalı zaıflarıııı belli gün ve sattan bir saat evveline 

kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 
6 11 16 21 728. 369 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünden 
1 - Tuzlamızda yapılacak duhili su te sisatı açık eksiltmeye kon

muştur. 

2 Keşif \ı.cdeL 4168 lira 67 kuruş ilk teminatı 312 lira 65 kuruştur. 
:ı Bu işe ait keşif, şartname, proje her gün Müdürlüğümüzde ve 

lzmir Baş müdürlüğümüzde görülebilir. 
4 İsteklilerin ihale günü olan 21/21941 Cuma günü saat 14 de 

Müdürlüğümüzde müt,;şekkil komisyonda hazır bulunmaları. 

6 12 20 (412) 

lzmir Sicil ticaret memurluğundan: 
İzmirde Mareşal Fevzi Bulvarında 15 ~o. lu mağazada • Vitali .Moı· 

doh - umanı altında, idhaliit, ihracat ve alelumum ticaret işleriyle iştigal 
etmek üzere müseccel iken bu kerre .1 yveter gümrüğü sokağında 4 nu
marada yalnız her nevi toprak mahsulleri ıılım ve satımiyle iştigal ecle
ceQ-ine mütedair beyanname ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 293> 
numarasına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. (416) 

lzmir Valiliğinden: 
Vi/ilyet Umumi meclisi 10 Şubat 1941 pazartesi günü ~ani l4 e Izn:;,ı 

Ticnret Oda•ı salonunda senelik içtimaıııa başlıyarakt1r. Sayın auılurıı• 
bu ijUretlc t.şrifleri rica olunur. 1411) 

-İnhisarlar Çamaltı tuzlası mü
dürlüeünden: 

Tuzlamızda hazineye aot Lokanta, Furun, Kahve ile Kasap ve ,;ütçil 
dükkanlarını ı bir sene müddetle talibine kirıılaıınıwu açık artırmaya k0n
muştur. 

Şartnameler müdürlüğümüz ile İnhisarbr Baş müdürlüğü lernzııı1 

şubesinde görUlebilir. 
İsteklilerin aşağıdaki ~ 7,5 mu\·akkııt t miıınt akçderiyle birlikte 

13 ı 2 941 Pe,~embe günü Tu;:lamızda mUk~d\kil kcmisyPııa inür~c:ı· 

atleri. 

Senelik :\Iuhammen kim 

Furun 
Lokanta 
Kahve 
Sütçü dükkanı 
Kasap 

Lira 

420 
150 
120 

30 
60 

::\luvakkat teminat akçesi 

29 2 6 10 

31.50 
11.25 
9.-
2.25 
4.50 

(277) 



- Sfthife4-

Miralay Sadık 
Romanyadan geldik ten 

biraz sonra heyeca
nından öldü 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Yilzelli
liklerden miralay Sadık, dün Ro -
manyadan vapurla geldi; ancak, va
pur boğaza girince, heyecanlanmış 
ve rıhtıma çıktığı esnada ağlamağa 
başlamıştır. Kendisini karşılamağa 
gelen akraba.<ı onu alıp Kadıköye 
götürmüşlerse de, heyecanı dinlen -
mediğinden, hastahaneye nakledil -
miştir. 

Miralay Sadık, gece fenalaşmış ve 
ölmilştür. 

Malta 

Uzah Şarkta 

Fransız - Siyam 
anlaşması 

JA PONYA, ICABINDA SINGA· 
PURA KARŞI SiYAM ÜSLE
RiNDEN iSTiFADE ETMEK 

i STiYORMUŞ 
Londra, 5 (A.A.) - Müstakil Fran

' Belgradda bir 
suikast hadisesi lstanbulda 

Belgrad, s (A.A.) - Zağı·ep in- Cür' etkarane bir 
giliz konıoloıluğu'nun alt katında [ k · soyguncu u bulunan lngiliz okuma salonunda 
bir bomba patlamıı, bir kadın ağır İstanbul, 5 (Telefonla) - Dün ge-

ce Hatay gazinosunda müşterilerden 
aurette yaralanmııtır. bir şahıs dövülerek soyulmuştur. Müş 
Bombanın bir pençereden atıldı- terinin cebinde bulunan beşyüz lira 

l'.!:ğ~·~·~a~n~ı!!oilm;,;.;;ao;k•ta,_d,_ı;;,r;,,. -------•'!çalındığından ve kendisi de sokağa a-- p. ortek--,.-Z hU .. -k .. UA meı··,.- tıldığından , hadiseye örfi idare ko-
mutanlığı el koymuş, gazinoyu ka -
patmış ve lnüstecirle garsonları harp 

sız ajansı bildiriyor: 
Taymis gazetesi, Fransız - Siyam Amerikadn deniz tay

anlaşmasını, uzun zamandır japon-

divanına vermiştir. Bundan sonra bu 
gibi hadiselere komutanlık el ko -
yacaktır. 

yanın ilk diplomatik muvaffakıyeti y aresi alacak 
olarak göstermektedir. Lizbon, 5 (A.A.) _ Portekiz hüku-

Japonya bu sulhu kabul ettirmekle met· B" 1 "k A "k d deni t . 

lstanbulda 
Paralı dilenciler 

f 

Son Dakika 

Yugoslavya 
Almanyanın talebini 

reddetti 

Yugosıavga ordusu 
Her türlü cebir ,hareke· 
tine koymağa hazırdır 

İngiliz 
Denizcilerinden 

kaybolanlar 
Londra, 5 (A.A.) - Amir~!l.ık ::r 

resinin bildirdiğine göre, İngılıZ ı ,, 
tış denizaltısından 5 subayla. 36 e 

1
.jj 

Triton denizaltısından dört sulJ!l· 
50 er kayıptır. '' bl. 
Hatırlardadır ki, Portışın kayı 1pı 

kanunuevvelde ve Tritonun 1<al 
da 29 kanunusanide bildirilmişlı· 

---x 

Hükumet 

cenupta bahri ve askeri üslerin vazi- 1 
•1r eşı me:ı a an z. 8:Y-

MOSTEVLI LERI DERHAL TAR. vetini lehine tasvip ettirmiştir. Japon- yarele_rı satın ~lmaga k:a~ar .~ermı~tır. İstanbul, 5 (Telefonla) - Bugün 
ya bedava aracılık yapmakta değil- Amerıka?ın Lızbon .elçısı, dun Kr:per beş dilenci daha yakalanmıştır. Bun

DEDEBILECEKTIR di~. Almaı:ı .ve İtalyan. dos~ları O?Un ~f~f:esıyle Amerıkaya hareket et- !ardan 60 yaşında Fatmanın dört evi 
mudahalesını talep ettik.lerı takdırde ş olduğu anlaşılmıştır. 

Londra, 5 (A.A.) - Almanyanın, 

Yugoslavya topraklarından kıtaları· 
nı geçirmek için yaptığı talebi, Yıı· 

goslavya hükumetinin reddettiğini vt 
kendi toprağına karşı ecnebi bir dev. 
Jet tarafından yapılacak her türlü 
cebir hareketine Yugoslavya ordusu
nun karşı koyacağını bildirdiğini, 

Londraya gelen bir rapordan anla
~ılmaktadır. 

Britany a menşeli mal' 
/arın idhaline müsa· 

ade etti 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Briı:'o; 

menşeli mallara serbest dövizle ,d 

Lavaletta, 5 (A.A) - Mal~a ku- Singapura hücum edebilmek için Si- ~ Diğer dilencilerden Artinin üzerin-
mandanı r~drod~ bır nutuk ırade - yam üslerinden istifade eyliyebilecek- MA CAR HARiCiYE NAZIRLIGI de 39 ve Arifin üzerinde de 58 lira bu-

müsaadesi verilmiştir. ··'/ 
İngiliz lirası kuru 530 kur~Ş 0~$ 

rinden kabul edilerek yüzde ellı ı:~ 
primi verilecek, mal bedeli bnıt p 
yatırılacak ve makbuz gümrüğe rıil' 
'erilmek suretiyle mal derhal çıkB 

derek demıştır. k_ı: tir. Ve japonyanın bu avantaj dolayı- . lunmuştur. 
- Malta muhım hareketlere sah- siyle dostlarından fazla ücret isteme- Budapeşte, 5 (A.A.) - Macarısta-

ne olduğu takdirde Alman, İtalyan si muhtemeldir nın Bükreş elçisi Dusses Hariciye ne- YUGOSL 1 1 1 
veya başkaları ols~ı:ı· müs~~vlilerin İşte Uzak şa~kta vaziyet böyle iken zaretine .tayin edilmişt!r. . AVYADA B R ST FA 
derhal tardedilecegıne kanı;m: İı:ı - Hollanda Hindistanı ve Çin, japonya- .. Mumaıle_Y~ .ı~ senedır Macarıstanın Belgrad, 5 (A.A.) _ Adliye nazırı bilecektir. . ..ı 

gi.ltere ~aziyete tamamen .. ha~ımdır. nın yeni nizamına girmiyeceklerini Bukreş ><efırı ıdı. Lazer l\farkoviç istifa etmiştir. Dev-
~oyle ~ır buhran .u~un surmıye~e~- bildirmişlerdir. Jet nazırı Mihailo Konstantinoviç Ad-

Bu rapor, Balkan hadiselerini ya. 
kından taki·P edenler üzerinde derin 
bir tesir yapmıştır. 

Bu müsaade üzerine İngıJtek 
mal siparişleri için Osmanlı bB11 ı' 
kefalet mektupları vermeğe baŞ)aJll • 

tır. Se.rı .. zaferl~r. ıçın kuvvetlerımız Japonynnın, Nankin hükumeti a!ey- Peten !iye nazırlığına tayin edilmiştir. 
her turlu tedbırı almış bulunmak - hine milli Çin hükOmetiyle müzakere- tırF. d 1 .. .• • gelııı1' ransa an evve ce gumruge ıııı 

tadır. ye girmesi muhtıemeldir. - Baa tardı 1 ıncı" aahifed .. - İtal a t bl"gW. d D"- ta fta (T . ) ' . Lav~letta, 5 _ (A.A:) - Maltada Fakat Şan-Kay~Şek, Çin seddinin y D e l ın e ıger ra n aymıs gaze:esı-
neşreilılen resmı teblıg: arkasında ufak bir yer istiyen japon- türiü işbirliğine taraftar olduğ-unu RICAT VE ADALAR DENiZiN nin Sofya muhabiri de şu haberi ver-

olan malların da çıkarılmasınn 
"aade edilmiştir. 

öğ'c • •n sonra adada te~like işa - yanııı bu teklifine yanaşmamaktadır. yazmakta?ı.r. .. . . . . . • mektedir: 
reti verilmiştir. Hilcum vakı olmamış- Bilinmektedir ki bir buçuk milyon ja- 'Muharrı;ıre go~e, Vış:nın nasıl ııır DE Ki BiR HAVA HÜCUMU iTi· Şimdi de Almanya, tazyiki Bulga- Politika 

Gazetesi 
Türkiye hakkında 11e 

tır. pon askeri Çinde her zaman için teh- Y 01 tutaca~ına_ .daır malumat yoktur. ristan üzerine yapmaktadır. Öyleye 
likededir. ~f.areşal çızdııı:ı yoldan a.ı:rılmFaması RAF EDiLiYOR benziyor ki, Tuna bouunda tahaş•üd 

ln2'ilterede 
GRiP TEHLiKESi GEÇiYOR 
Londra, 5 (A.A.) - Grip tehlike

sinin azamı olduğu mevsim nihayet 
bulmak üzer:ıdir. Dün avam kamara
sında beyanatta bulunan sıhhiye mü• 
teşarı bu hususta malOmat vererek 
demistir ki: 

- -Grip mutad seyrini takip eder
se ciddi bir tehlike yoktur. Gripten 
on sekiz şehirde ölenler evvelkı haf
ta 97, geçen hafta 120 kişi olmuş
tur. 

Sığınaklarda saı'l hastalık çıktığı 
şimdiye kadar hiç bir yerden haber, 
verilmemiştir. 

---x·---

Tepedelen 
-Bat tarafı 1 inci aahifede

mişlerdir. Bir çok esir alınmıştıı-. Kül 
liyetli miktarda silah, mühimmat ve 
yiyecek iğtinam edilmiştir. 

Londra, 5 (A.A.) - Taymis ga -
zetesinin Atina muhabiri yazıyor: 

c Yunan kıtalarınca şimdiye kadar 
alınan İtalyan esirlerinin adedi 18500 
•kişiye baliğ olmuştur. İtalyanların 
harpten evvel Arnavudlukda ~ulun
durdukları kuvvetlerin azami t:ıhmi
nine göre bu miktar mevcud kuvvet
lerin yilzde 7,5 gudur. 

Cumartesi günü İtalyanlar Kilisu
ra ile Berat arasında iki mukabil ta
arruza teşebbüs etmişlerse de netice 
alamamışlardır. Bilakis bu harekat 
YU!nan ileri mev:ılilerinin islahına 
yaramıştır. 

Askeri mütehassısların kanaatine 
göre önümilzdeki hafta düsmanın 
müdafaa hatları için tehlikeli ola -
caktır. 

Atina, 5 (A.A.) - Resmi Yunan 
sözcüsü, beyanatında, Tepedelende 
bilyilk yangınlar müşahede edildiğini 
söylemiş ve: 

İtalyanlar burasını boşaltmağa ha-
zırlanıyorlar. Bunun için de iaşe 
maddelerini yakıyorlar; 

Demiştir. 
Atina, 5 (A.A.) - Yunanistana 

Avu•turalya kıtaatı ihraç edildiğine 
dair yabancı bir ajans tarafından ve
rilen ve Bulgaristanda Zora ismin -
deki bir gazetede intişar eden tah
rikamiz haberi en kat'i bir surette 
tekzip ederiz. 

RADYO GAZETESiNDEN : 
Son bir habere göre, İtalyanlar 

Tepedeleni tahliye etmişlerdir. Şe -
hir şimdi alevler içinde yanmnkta -
dır. Yunanlıların şehire girmesine 
her an intizar edilmektedir. Yunan 
kuvvetleri sahild~ de gayet ehemmi -
Yetli bir mevki zaptetmişlerdir. Bu 
harekatta bir çoğu subay olmak !ize
re 800 esir almış ve bir çok harıı mal
zemesi iğtinam etmişlerdir. 

Uzak Şarkta harp 
emmareleri mi 
-Bı-• tartt(1 1 nci •uıhi f'ed ,.. -

iiı•bahiddet'milligdbm gf bmgfkho 
fin muhai-kaktır ki bir t~hLke vu -

kuunda İng-iliz arazisi karış karış 
miidafaa edilecektir. 

Son zamanlarda japonya, hariciye 
nazırı Matsuokayı takibe başlamış 
ve eski an'anesi olan ihtiyatla hattı 
hareketi bırakmıştır. japonya böyle 
YaPl"!nkla bir şey kazanamıyacaktır. 
fktır di sahada da ümid ettiği avan
ta i kendisine verilmiyecektir. 

Italyan misalinden japonya zimam 
daranının ist;fade etmesi, ders alma
•· liizıındır. japonya. Alman mille -
tiyle bir olmanın kendisine neye mal 
olacağını öğrenecekt ir. 

T k 5 (AA) H ıçın gayret gostermektedır. akat , , 
Fo yo, s" · b av~: f bunda muvaffak olabileceği şüpheli- Roma, 5 (Radyo) - İtalyada bir etmiş olan Alman ordusu, Bulgar 

d
. ransız - . ıyam arış onderansı dir. Gelen haberler Fransada sıkı mahal: t ki d k · · l 

ye ı veya sekız şubatta Tokyo a açı- k t 1 t b" ld • d hiç b. . İtalyan orduları umumi karargahı- opra arııı an g.eçme emrını a ma· 
yazıyor? lacaktır on ro e a ı o ugun an ırıne .• . dan evvel Almanya Bulgarı"stanın 

· · · inanılamamaktadır. nııı 243 numaralı teblıgı: • 
Vış!, ? (A.A.) - H.avas : . . . Vişi, 6 (A.A.) _ Amiral Darlan cYunan cephesinde bir düşman hü- Mihver paktını imza etmesini iste-
Salahıyettar mahfıllerde Hındıçı- b k p . t v· · dön k cumu tardedilmiştir Düşmana hisse mektedir. 

"kJ Belgrad, 5 (A.A.) - (PoJitı rı" 
gazetesi; Moskova ile Ankara il r 
sında gizli anlaşmalar bu!unddl' 
hakkındaki haberleri tekzip e ~ 
(Tas) ajansının tebliğini mevıu 

ni askeri makamlarının, Siyam iddia- u ~. şnm 1 aprıst eni ışıy~ ··şeceekct~ dilir zayiat verdiriİmiş bir miktar-
ı k 1 k ··ta ke hükü ve •uareşa e en e goru ır. • Londra, 5 (A.A.) - Londr:ının 

lar~na a.ı: ırıto arleda ikmlu. rbe·ı-"· ·1 ~- Tekrar Parİ.:'e dönmesi ve mareşalın esir alınmış ve harp malzemesi iğti- ı·h· tta hf"Jl . B 1 . t 
erme rıay~ ey erı ı "'ırı m~ .. - h tt h k t" h k.k d . hat nam edilmiştir •a a ıye r ma ı erı; u garıs a.-

tedir. maes! m~~~e:ın~ld~r ın a ıza ver- Şimali Afrikada karşılıklı tayyare nın, bugünkü mücadelede bita~af 

lhtikarla 
Mücadele 

Hızla yürüyor 
İstanbul, 5 (Telefonla) - lhtikiir

la milcadeleye hız verilmektedir. 
Fiat Mürakabe komisyonu, gazete

lerle halkı ikaz etmeğe karar vermiş
tir. 

Yüz kuruşluk mal için dahi muhak
kak fatura istenmesi ve vermiyenlerin, 
derhal telefonla. ya Ticaret müdürlü
ğüne veyahud da zabıtaya ihbar ~dil
mesi lüzumu ilan edilmiştir. 

---x---
Vi iki 

-Baı tarafı 1 nci aalıifede -
Dö Valera ile görüşmesinde Amerika 
Birleşik devletlerinin harbe girmesi 
takdirinde serbest Irlanda devletinin 
vaziyeti meselesine temas edilmiş ol
duğunu söylemiştir. 

Vilki burada kendisinin kimseyi 
temsil etmediğini de ilave etmiştir. 

Londra, 5 (A.A.) - Irlandadan 
dönen Vilki, kral ve kraliçe ile çay iç
tikten sonra, Röyter muhabfrine de
miştir ki: 

- Dö Valera ile serbestçe ve açıkça 
konuştum. İstediğim malumatı aldım. 

İngilteredeki intibalardan bahisle 
Vilki: 

Beyrut, 5 (A.A.) _Suriye yüksek fıı.aliye~i .olmuştur. İngiliz ~y.ı:areleri kalmak niyetinde olduğu kanaatin-
Frnnsız komiseri general Denz, bir Bıngazıyı boı;ıbardım~n etmıştır. dedirler. 
nutuk iradederek demiştir ki: Ş.arkı .. Afrıkada şımal cephesinde Röyter ajansının diplomatik mu-

- Suriye ve Lübnanın hattı hare- yenı mudafaa hatlarımıza yaklaşan habiri; Bulgarların, arada sırada is
keti mareşal Petene itaattır. Yalan düşm.ana ~ukabil. bir hüc.uı;n yapılmış tiklallerini ve bitaraflıklarını m•ıha
halıerlere ve yersiz münakaşalara nL ve hıssedılır zayıat verdırılerek düş-
hayet verilmesi Jilzımdır. man k~vvetleri tardolunmuştur . Cenup faza etmek istediklerini ileri aür-

General bütün Fransızları ittiha- cephesınde düşmana zayiat verdirdik- düklerini kaydederek, bu beyanata 
da davet ~tmiştir. ten sonra Dubattaki dağ kıtalarımız in:mmamak için hiç bir sebeb !TieV· 

---:x bır ileri karakoldan geri çekilmişler- cuıl olmadığını yazmaktadır. 

l ·z · dir. Tayyarelerimiz muhtelif saha-

bahs ederek diyor ki: . Jll' 
cTürkiye harbe karışmak ıste ri' 

1or. Tilrkiyenin, bilyük devıetıe0. 
münasebetlerinin mahiyeti öl'~il' 
ki, ortaya ihtiliiflar çıkarmaz. ı' 
kis Türkiye, bütün ihtilafların~~· 
harbin dı~ında kalmak ve bil·ıııı· 
devletlerle tabii ve dostluk munasel".r 
!eri idame ettirmek için biltun kU 
tiyle çalışmaktadır. 

Lord Loid ngı lZ tayyareleri ıarda faaliyet göstermişlerdir. Eritre- Bulgaristanın harp sahnesi olm:ı-
- Ba• tarafı 1 nci aahifede _ de bazı yerleri bombardıman eden !n- sı, hiç şüphesiz Bulgar menfaatlerin€ Londrada öldü 

tahrip edilmiştir. Gorden tayyare giliz tayyareleri yerliler arasında za- mugayirdir. Bulgarlar, Romanya, d 
meydanında beş düşman tayyaresi yiata sebebiyet vermişlerdir. İki İngi- nın acı misalini daima gözleri önün- Londra, 5 ( A.A.) - Bir müd ~ 
tahrip olunmuştur. Eritrede ordumu- liz tayyaresi düşürülmüştür. de bulundurmakta ve Romanyanın ten beri rahatsız bulunan müst~~' 
zun ileri yürüyüşüne müzaheret eden 4. Şubatta İngiliz tayyareleri Ege kat nazırı Lord Loid vefat etınıı · 
tayyarelerimiz burada da bir düşman denızınde bir tayyare meydanına hü- başına gelen akibetin, kendilerini d·, Anadolu : Ölümünü teessürle ~~ 
tayyaresi tahrip etmişlerdir. Bütün cu!Il etmişlerdir. Harp malzemesi ve tehdid etmekte olduğuna kani bulun· ber aldığımız Lord Loid, Britn~· 
bu harekattan yalnız bir tayyaremiz saıre bakımından hafif hasar vardır. maktadırlar. hükumetinde müstemlekat nazırld 
dönmemişlir. Alman tayyareleri Maltada Mikaha Lordlar kamarasında hükümct 1~1~ 

Londra, 5 (A.A.) Hava neza- vte Halfa tayyare meydanlarına hücum Bu tehlikeye, ancak vaziyetin icar ri, İngiltere ile muhtelif memle~ 1 
retinin tel>liği: e mişlerdir. Tayyare hangal'larına, ettirdiği tedbirleri almakla karşı ko· ler arasında ticari münasebatınr, 

İngiliz bombardıman tayyareleri kışlalara, uçuş sahalarına isabeUer rabileceklerini pekala biliyorlar. sis ve idamesine memur teşkil90 meşgul Fransız arazisinde Brest ter- kaydedilmiştir. Muhtelif infilak ve ı;.. _ ____ ..;. ____ ; ___ _,, , reisi idi. 63 yaşında bulunuyor 
1 

sane;ine ve diğer hedeflere taarruz- yangınlara sebebiyet verilmiştir.~ Bulg~ristan ziraat nazırı Müteveffa gençliğinde BritanY0!0 
!arda bulunmuşlardır. Bir tayyare - x İstanbul sefarethanesi memurıutıb, 
miz dönmemiştir. A k .... • istifa etti da bulunmuş. Anadoluyu baştan J 

Londra, 5 (A.A.) - İngiliz bom- S eri vazıyet •a gezmişti. İyi Tilrkçe konuşuyor~ 
bardıman tayyareleri bu gece Rur - Sofya, 5 (A.A.) - D. N. ~· . Bom bay valiliğinde ve Mısır uııı 11 

d b. .zı~aat Nazırı Ba~reyanof .. ıstıfa .e.t-ı komiserlig. inde de bulunmuştu. d· a ır sanayi şehri ile düşmanın iş - -Bat tarafı 1 inci sahifede- t B ş kil F ı f b paı la 
gali altındaki arazide bazı hedefle- yo. llara sıra sıra mayinler gömmüşler- mış ır. a v~ . 1 0 ugun. .• · ~ · çen sene fuarın açılma günü Lo!l d 
. . . 1 . d ment.oda bu ıstıf:ıı.nı.n k .. abul edıld. ııı.'ın. ıl ı·ad~osı"yle Tu··rkce olar"k bı"r rıı"~• rını, ısti a limanlarında deniz üslerı- ır z - b t k d , u ~ 

ni ve bazı düşman hava meydanlan- ERİTREDE: ve ıraat ııez11:ı_:~·1?ı . ız~a . e.n 1'ının 1 vermiş. milletimize saadetler teııı., 
nı bombardıman ·etmişlerdir. Agordat ve Barentonun t d denıhde cyledıgın.ı ~ıldırm.ıştır. ııi eylemiş. harpten sonra ilk fır' ı' 

İn"'iliz hava kuvvetlerı"nı·n bu hü- so 45 k" d - d kz.ap ın an Bagreyanofun ıstıfası bır şubattan 1 ta çok sevdiği Anadoluyu görfll "' · nra ılometre ogu a ı Kerene evveldir. .. . · . . "rl' 
cumları 15 günden beri yapılanla- de İngiliz kuvvetleri varmışlardır. S f 5 (AA ) _ B , k"J F"' f uzere mem!eketım.ızı. z ı~a;et • 

"dd tı· ş· d" · ·· .. 0 ya, · · aşve 1 • ı.'.l • sunda oldugunu bıldırmıştı. rın en şı e ısidir. ım ı bu şehır onunde muhar.ılıeler Ziraat nazırı Bagreyanoftın ıstifası B b kl • • ."!". 
1 

d si ' 
cereyan etmektedir. Kerenin işgali bir hakkında mecliste beyanatta bulun· ··t~ r~· ~nm~Y_ eı:\ 0 ~mt e 0 

J<L' 
gün meselesi telakki edilebilir. Zira muştur. Filof demiştir ki: 'TIUt/ ~· ım~z ~y.u. T'..' ~?ya de 1 Denizlerde v aziyet 

- İngiliz halkının müttehid olmadı
ğını zannedenler rilya görüyorl.ar. Ta
rihte Çörçil kadar vazifesini iyi ifa 
~den bir şef bulunmadığını düşünüyo- -Ba4tarafı 1 nci Sahifede-
rum. tin mücadele devreleri bulunacağı -

burada bir tahkimat mevcud değildir. _Bu istifanın sebebi, ne ziraat me. '!1~t 1 dı\ı ıye_cıs;ı:ı 1 •d ,~r ıyed 
11 

l' 
HABEŞlSTANDA: seleleri, ne de bu sivasetin hedefleri- ·! .e~e t 1t .egef ı 0 arın 8 

Sudan ile Batudan ileri harekete dir. Bu istifa. daha ~iyade usul saha· ·•nı ay e mış 0 uyor . jıl 
~eçen İng_iliz kuvvet~eri düşma!I ara~i- sına taalluk etmektedir. HOLLANDA KRALiÇESiN ~ 
sıne 50 kılometre nufuz eylemışlerdır. B"" · h""k- · · · 1 1 
Taarruz Tana gölü havalisinde Gon- . utün. ~ umetın sıyasetı ol~n bu HOPK NSE ZiYAFET 

Demiş ve Almanyaya davet edilme- nı saklıyamıyacağım. 
Jiğini ilave etmiştir . Ortaşark vaziyetine temas eden 

Vilki, akşam yemeğini bazı müte- nazır şunları söylemiştir: 
fekkirlerle yedikten sonra Amerikaya - Biz bir çok şeyler feda ederek 
-ritmek üzere bu sabah erkenden !ngil- şimdi Mısırda harbeden asker, top, 
terenin garbında bir hava limanından tayyare ve mühimmatı naklettik. Bu 
ayrılmıştır. Bu ayrılışı esnasında: fedakarlıklarımıza mukabil elde et-

dar üzerine doğru inkişaf halindedir. sı~ asete ıstıkbalde de devam edılecek- )f 
K f "k t" z· b" h 1 · t· d ··ı Londra, 5 (A.A.) - Hollanda ,ı enyadan ve A rı adan cenubi Ha- ır. ıra ız şa ıs ar sıyase ı egı . 1. . w·ıh 1 · R ı t· uııı~· 

be · t d • 1 h k. t d . . . . . ıç<sı ı e mına, uz ve ın m l 
. ş~~ ana ogru. yapı an are a • a prensıp sıyasetı takıp edıyoruz . li Hopkins şerefine bir ziyafet 1 

- İngiltereye yardım için Ameri- tiğimiz muvaffakıyetleri iftiharın gö
kada elimden geleni yapacağım. İngi- rüyoruz . 
liz milleti mükemmel bi r cesa ret gös- 941 yılı çetin olacaktır. Bilhassa 
termiştir. Ayni cesareti gösterroeğe denizde muharebeler geçecektir. 

ınkışaf etmekte?ır. Burad.a k.uv~e,J~r x miştir. Bu ziyafette prens Jler!'a 
~~~~~~o:ı:~ kılometre ıçerı gırmış AVUS TURAL YA BAŞVEKiLi Başvekil, Hariciye nazırı ve ı:ro,;~,I 

İt · · · · · ·ı K danın Avrupa sularındaki Hol , 
alyan somalı~ın~ k~rşı ıprışı en udüs, 5 (A.A.) - Avusturalya donanması kumandanı Vis Amiral· 

devam ~diniz. 942 yılını daha iyi derpiş ve müta-
taarruz daha musaıd bır vazıyet ~~- başvekili general Menzinin Filistin- lunmuştur 
zetmektedir. Burada düşman arazısı- deki Avusturalya askeri kamplarını 1 · 1 1 Af' 

Demiştir. lea edecek sebepler mevcuddur. ne 100 kilometre girilmiştir. teftiş ettiği bildirilmektedir. TAL YAN ES RLER C. 
~ -
'VATAN ve AŞK 
-

eseri olarak birisi karşınıza çıktia 
bile derhal beyaz bir kağıdı alırsın ve 
onunla yazı yazmağa. başlarsın. Yeter 
ki; yaz ı yazdığın sıralarda bu küçük 
düğmeye elin dokunmasın. . Çünkü o 
zaman derhal sigortası bozul ur ve 

~en:i~~ infilak etmek tehlikesi baş goo- Karım seni gakalıgorum' casussuo 
Bu bomba; dilştüğü yerde, otuz met- 11--.immiiiiii =iiiiiii.-1 79 1 ~-jj· iiliiiiiii~iiiiii~i.sıı-•I 

re bir dairede bulunabilecek her han- • • 
gi bir şahsı muhakkak parçalar, ili- !ay Rişarın yazıhanesine yerl~ştirmc- dur ki o zaman hayatınız büyük bir 
dürür, kurtuluş imkanı bırakmaz. ğe karar vereceğin zaman, enteliceııs, tehl~keye maruz kalmış olur .. 

Berlinde müteha~sıslar huzurunda reisinin biraz sonra dairesine gelerek Sıze bu iş için bir yardımcı o-
yaptığı tecrübelerde, alınan netice yazıhanesine gireceğini kat'i olarak !arak arkadaşlardan birisini de emri-

tesbit etmiş bulunmalısın . Çilnkü; si- nize amade kılmağı düşünüyorum. N~ 
memnuniyeti mucip olmuştur. Bomba goritalar açıldıktan sonra ve düğme der~iniz?. 
saniyede infilak eder ve müdhiş tah- harekete getirilip bir veya diğ~r nu-1 - Niçin efendimiz?. N~cbn b~ı::. 
ribat yapar. maralardan her hangi biri konulrluk- lüzum görüyorsunuz?. 

Ancak, tekrar ediyorum. Yek na- tan sonra bombayı infilake sevke<len
1 

-. Lüzum görmüyorum!. ihtiyatlı 
zarda basit görülen bu bombanın teh- alet ha!'ekete gelir n asfalyasını tek- tedbır alıyorum!. 
likesi çok büyüktür. Ufak bir hata; rar bağlasanız ve düğmeyi de sıfıra! - Sebebi?. 
ufak bir dikkatsizlik hayatınızla öde- kadar tekrar çekseniz bile gene fayda - İzah edeyim!. Bu bombaları ilk 
necektir !. Onun için haddim olmı~·a- temin edem~z. Yani bomba, ilk olarak defa olarak istimal ediyoruz. Vakıa 
rak dikkatli olmanızı bilhassa. tavsiye dilğmenin konulduğu dakikanın saııi- gele'! talimatta fazla reklam ediliyor 
ederim. yesinde infilak edecektir. Yahud da ve kat'! olarak i ş görebilecek vaziyet-

Ayni zamanda bu bombayı; mira- lııide infiliik etmek tehlikesi mevcud- te olduğu bildir iliyor. Fakat ben ıre-

ne tereddüd ediyorum. Acaba! Bir tek 
bomba ile iş görebilecek miyiz, endi~ 
si beni böyle bir tedbir almağa sevke
diyor. 

RIKAYA GÖNDERILECEM ~· 
Londra, 5 (A.A.) - Harbiye ıı1',ı 

Morgeson Avam kamarasında tıe~· 
natta bulunarak, cenubi Afrika ~~· 
metinin 20 bin lt.alyan harp esirııı 

- Tek bomba ile maksad hasıl olur- mağı kabul ettiğini söylemiş ve : ·f(' 
n yardımcı olarak gelecek arkadaşa - İtalyan harp esirlerinden bl p 
yazık olmıyacak mı?. ğuııun ziraat işlerinde kullarııl~v 

için t ngiltereye getirilmesi husu· 

- Ayni zamanda bu arkadaşın ya
kalanması, ihtimali de mevcuddur !. 

- Bu cihetin mesuliyeti ona aittir. 
İtina ile dikkatle hareket ettiği tak

clirJe kolay oklay yakayı ele verem~z !. 
!atta hiç ele belli etmez bile!. 

- Kimi göndermeği düşünüyJrsu
ı1uz?. 

daki teklifler tedkik edilmektcdil"· 
Demiştir. 

lngilt ere ~ 
YENi HARP TAHSISATI 60 

Mil YON IN GILIZ LIRASI . 
"r"' Londra, 5 (A.A.) - Harp rn1'· i'· 

5 numaralı arkadaşı!. cMuhucl 

1 

ları için kabul edilen yeni tslı' 
terzi> neşredilmiştir. •i'~ 

- Mısırdan avdet etti mi?. Bu mali senenin dördüncü tııh·J11i 
- Bu akşam İskenderiyeden ltı.1- tı olan yeni tahsisat miktarı 600 

yan vapuriyJ.e geliyor!. j yon İngiliz lirasıdır. t1'ır 
- Bu itibarla iki Uç sııat sonra bu- Bıı suretle kabu l edilmiş oııııı. 1 ~ o~ rada olacak demek.. İ si,at yekünu üç milyar 300 ıııı • 

- Devam edecek - ln ıril iz lirasına b aliğ olmaktadl!'• 
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