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tüccarların ue 
müstahsillerin de 
gayret göstermesine 
ihtiyaç uardır. -·-HAKKI OCAKOCl.U 

HOCUI EDiLDi 

ıs SonkAnan Cmnartesl 1941 -t 

Arnavutluktaki harp 
Yunanlılar bir 
miktar daha • 

esir aldilar .. 

Habaııstanda tazıuat 

isyan bütün Ha
beşistana iyice 

yayıldı~ 

YENiDEN iLERLEDiLER VE ITALYANLAR CENUPTA SIDA· 
TEPELER DE ZAPTETTILER MOYU TAHLiYE ETTiLER 

Atina, 17 (A.A) - Bütün Arnavut Hartum, 17 (A.A) - tayan bütün 
cephesi boyunca harp faaliyeti devam et- Habefistana yayıhnıfbr. ltal~ 

· mekteclir. Cepbeden alman aon haber- Habefi.atan umumi vallıi iıyan merke
lse göre :yaimağa devam eden kar n at olan Gocun eyaletine ai~. Ha
fiddetli soğuk ıenij b~i.ta mani ol- bet .. ~ mücadelesini Ha
maktadır. Fakat mahalli ilerlemeler Yu- ile SelUiye Hartmndaki umumi brar-
nan mevzilerini günden güne lyi}eftir- ıiılwmdan idare etmektedir. Habeı va
~edir. Biiylece, bava açalınca, :reni .....,_.erı.i Hmtmna ıeleftk impara-
bir ileri hareketi mümkün olacaktır. todanndan dinldif ..ı.,orı.r. 

Yunan ordusunun resmi sözcüsü va- ttalyan pmizonlan miitkül vaziyette 
ziyeti şöyle anlatmıştır: bulunmaktadır. Her Yiliyette ltalyan 

Kıtalarunız ilerlemiıler ve cephenin kıUab pusuya difiiriiliiyor ve iizerlerine 
cenup k11mında .mühim tepeler alm19- atet ediliyor. Cenupta Siclamoyu. tah
lardır. Ayni bÜyiiklükte hir ltalyan ke- !iye etmek mecburiyetinde kabmtlardw. 
ıif koluna raatlıyan bir Yunan ketif ko- hnparator Yatanperverlere her nevi 
lu, diifman ke~lf kolunu eıir alnuttır. esllba temin etmektedir. 

Bir 1 ta1yan fırkası merkez bölgeainde Llbyada uazlyefte 
çok büyük stratejik ehemmiyeti olan IJı Jr 

• bir tepeyi işgal etmekte idi. Bazı haber- d~I :YO 
lere göre burada müdafaada bulunan Kahire, 17 (A.A) - İngiliz orta 
düşmana o derece seyrek takviye gel- prk umumi karargah.mm resmi tebliği: 
mekte idi ki nihayet İtalyanlar dağbk Vaziyette hiç bir değişiklik yoktur. 
arazideki bu mükemmel mevkii terket- ıHHllllllllllllllllllllHHllllllHllllllllllllllllHIHllll 

~işlerdir. _oağlık arazide muhteşem n-: Bulnar kralı 
rı hareketine devam eden Yunan kqif ·.~ 
kollan, topçu atqini müteakip bir ba. 

8 
kild 

kınla hu mevzii almışlardır. aşve en 
YUNAN RE..5Mt TEBLi<ll.ERI 
Atina, 17 (A.A) - Yunan resmi 

tebliği: Cephede mahdud faaliyet ol
muş ve bir miktar esir alınmı§tır. 

* 

izahat aldı 

Kof ve 
ları 

Zigana yol
kopalı 

Gümüşhane 17 (A.A) - Kof \"C Zi~ana daila
nnda bir buçuk metreden fazla kar Yardır. Bu 
sebeple iki pndenberi yol kapannuş. münaka· 
lit durmuştur. Her iki yolun açdma'iı için faa
liyetle çalışılmaktadır. 

·-------' YEN1 ASIR ~.fotbaasında basılmıştır 

Habeşistana kar§l yapılan harekatın merkezi olan Nairobide. .bir manzarcı ··-·-·-·- ·- - . -·-·-·-[-[._.. - ,_,_ -·- ·- -· ·- ·- -·· 
1 ütün müıtah•ili telaı etmemelidir 

---------------:x*x~------------

Mevsim sonunda müs
tahsil elinde satılmamış 

tütün kalmıyacaktır 
----------x.x------------

Amerllıalılar nihayet yine izmirden tütün ala· 
ccdılar. Almanların ihtiyacı· Hülıümet 4 milyon 

lira ayırıyor • Düşiifı flatle tütün aJan 
tikcca'lll fıontroHi 

Ticaret vekaleti namına tütün piyasa- imkansız olduğu için Amerikalı kum
sının seyrini takibe memur edilen veki.- panya ve finnalann ihtiyaç hacmi çok 
let merkez tütün rapbrtörü B. Fikri So- genq olacaktır. Bu itibarla buıün. Türk 
yer, piyaaa hakkında bize asağıdaki iza- ihracat tüccan için çok miisaait_ bir va-
1.atı vermiştir: siyet vardır. Ameribblmm :miilaa,..t-

- c Tütün sot14lan normal şartlar ta t~. ~tiyatlı, nUli . daY~~ 
al...a. devanı ctraektedir Amerikalı )'armkİ ihtıyaçlanu lzmırcHIU bıcirler
.ı...ı.r. bu -- ..,.._., TU17~dn tavaazub d .. lemİD eylemelerini ic:abettineeldir, 
ebnemeainden dolayı .mübayaat itlerin- "9 "ha kat'idir. 

B z H · · N B p~.J de biraz ihtiyatlı hareket ediyorlar. lh- Am~rOı:ahlar halen piyasaya mahdut 
1NG1LlZLER1N ~UNAN1STANA u gar Aalrıctye azın, .' .. ..ı':JIVJ tiyaçlarını bilihara tüccar elindeki stok- nisbette iştirak ediyorlar. lhtiyaçlan ge• 

son manycı seya latınu.e ı rd 1 S il Lilo 'd' G:-VERECF.'K.LER1 TIBBİ MALZEME Sofy l 7 (A.A) Kral dü lardan kapatacaklardır. çen aene e e m yon il ı ı. ';ıl'uu• 
Londra, 17 (A.A )· - Yunanistana gön.. ~' - , • n Bilhaua Yunanİltanın ve Bulgariı- diye kadar ancak iki milyon kilo müba-

derilecek lngiliz. tıbbi malzemesinden Batvek!I B. ~ kabul etm'!tlf. ~ Amerika,a tütün göndermeleri - Sonu 2 inci Salıiletle -
bUyük bir kısmı Londraya yapılan 90D Batvekil krala '9az1Jet hakkuıcla ıza- ••• •••• ••••••• • •••••• ... 
dUsman hücumlarının biri esnasında hat vermİfm. 8 C d K • ı d b b h •d · 
kullanılmaz. bir hale ge.tirilmiştir. Fakat nn1111111111111111111111111111111tHHlllHllllllllllllHa • f!C) et f!Tlm • nce ayı U 30 0 gl IYOF 

~;:nı~~1~ı~çiıa~~I == s~~ llElllllll HARBi 
İ!lbirliği sayesinde bu malzeme derhal 

~u8h:::ı:r~1~~a~ı l~~':!:a:Q ~ GIRIESI MUHTEMEL 
çı binlerce İngiliz lirası vermiştir. -·- Münakalat Vekilinin dün 

yaptığı tetkikat 
----------~x.x--~~--~--

VeJrU şerefine dlln w geceleyin ONia e&Jfnde .,. 
AnfıGN11Ndasta zı~'afetleP WPlldl 
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53-
Torbalı ve e
ğirmenderede 

zelzeleler 

Su ve Ele trik fİTketleri satın 
~~~~~~~~~x.x 

alınacak 
Muuaf falı fıılmalı için 
tüccaPların ve 
müstahsillerin de 
gayret göstermesine 
ihtiyaç vardır. Hotin kasabası yanıyordu 

Mestan 
~~~~~~~~s•x•~~~~~~~~~ 

bey, alııncılarlyle Lehistanı altüst et• 
miş, Hotin önlerine gelmlştL .. 

-·--
Torbalıda bir, 

Hükün~et şirketlerden 
murahhaslar istedi 

- Baştaralı 1 irıci Sahifede -
azami ı:ayret sarfeylemektedir. 

Türk ordusu dumıadan Hotin kasaba-ı zUne doğru yükselmekte devam ediyor
sına doğru ilerlemeğe devam ediyordu. du .. ~ 

* * - Gel imdi. bu tarafa dikkat et, lala .. 

Değirmenderede üç 
zelzele oldu 
Evvelki gün ve dün Torbalı ile De

ğirmenderede yeniden zeheleler olmut"
tur. Dün -sabah aaat sekizi yirmi bet ge
çe Torbalıda f8.rktan gaTba doğru orta 
şiddette ve beş saniye süren bir sarsın
tı olmuştur. Hasarat yoktur. 

~~~~~-x.x·~~~~~~~ 

Euueıa su şlrlıetının satın alınalJfleceğl anlaşdı· 
yor • Elelıtrııı flatıerı aratacalı mı1 

İnhisarlar. yerli ürünler, Tütün limi
tet nsıtasiyle geni~ mübayaat yaptır
makta ve diker alıcı tüccarlara da mitti 
bankalardan krediler temin nlemckte
dir. l\fahsul kalite itibariyle biİtiin sene
lerin üstündedir. Dünya ihtivan ise kv
kahide genistir. Binaenaleyh bii\·lc bir 
mahsııliin istikhaliııden asla endişe edi
lemez. 

_ Bu dÜ!jmanda da zerre kadar yü- Kafir bu yandan ilerleyip Rumeli aske
rek yokmuş.. Bütün kasabaları, kövleri rinin işgal ettiği metrisleri arkadan vur
bo ltmı,lar. Ben bir kaç esir yakalayıp maifa ızeliyor ... 

ilk fırsatta evvelA au ıirketinin aatın 
alınması müzakerlerine başlanacaktJr. .. onları hizmette kullnarak bundan böyle Nasın Sen de İyice farkcttin mi~ 

dmürümU rahat bir surette geçireceği- Şimdi vcziTlerimden biri yanma kafi 
mi umarken, §imdi bu ümidim suya bir kuvvet alıp dÜ!jmana kar!)ı gelsin .. 
dü.c;müş bulunuyor... tşt~ yanımızda vüzeradan bazıları hazır 

Zaten h:ıngi işte talih bana güler yüz bulunuyor ... Bunlann içinden birini se-
gt terir ld•... çip hemen o tarafa yollamalısm ... 

•. r Bay2ti Mestan beye bu suretle Yürks.k bir tepenin üstünde harp ha-

Evvelki gün saat 1 ! . 46 da Oeğir
mendere nahiyesinde b~ saniye devam 
eden bir zelzele olmuf. 14,31 de garp
tan gelen ve tahminen üç saniye devam 
eden orta şiddette bir zelzele bunu ta· 
kip etmiştir. 

Nafıa vekaleti. 941 yılı içinde lzmir
deki ıu ve elektrik şirketlerine ait tesi
satı ıatın almağa ve bunları devlete mal 
elmeğe karar vermiştir. Keyfiyet esa .. 
sen evvelce bu şirketlere bildirilmil ve 
ıalın alma ~inin formalitesi kısmen iler· 
!emişti. 

Bu defa Nafıa vekaleti gerek au ve ge
rek elektrik •irketlerinden. hükümetçe 
ıatın alma müzakerelerine iştirake eali.
hiyetli murahhaalarının Amraya izamı
nı istemiştir. 

TARiFE iŞLERi 
Nafıa vekietinin bildirmeai üzerine 

yakında su ve dektrik tarifesi komiıı
yonları devre toplantılarına başlıyacak
tır. 

Su tarifeaine bir zam yapılması kati
yen hatırdan geçmez. Yalnız elektrik 
şirketinin bazı talepleri vardır. Elektrik 
kilovat tarifesine bir miktar zam yapıl· 
ması istenmiştir. 

Yalnız yeter ki satı.,larda istic:ıl ~ös
tcrnıek suretiyle Pİiusada ôrızi bir pa
nik uyandırmaktan ı;alnnılsm. Ve ) alıııt 
lıükiimetin hüsnü niy("tini isti~nuır et• 
mek istiyen bazı açık ıözlere mc' dan 
boş bırakılmasın. Gerce nl!knlı makam· 
lar tütün satıslarıru adım adım takip et
mektedirler. Lüzumlu karnrları el• nl
mal..-tadırlar. Fakat bu muazzam i in 1ıal
lini münh. sıran hükümctia omuzJn .. ına 
terkeylemck. lünınua.ı. \e ~·ersiz !'.:1;,a, .. 
\'cf 1crle tela u\·andırrn.:ık ta doinı de
ğildir. 

d..,.+ yanıyordu... rekatını takip ed<'n padişahtan aldığı bu 
A!estan bey: emir üzerine. Hüseyin paşa yanlarında 
_ Senin bu derece hayflanmana or- duran vezirleri gözden geçirdi .. 

!Jlda bir sebep göremiyorum, diye cevap İşle Karakaş pasa da bunların ara.sm
verdL. Akıncılarımız işlerini büyük bir da bulunmakta idi .. Verdiği gizli kara
m vaffakıyetle bitiridiler.. ra müsteniden Karakaşı harcrunağa ka-

Dün sabah saat sekizden aonra gene 
Değirmenderede garptan gelen ve dört 
saniye devam eden ufki ve şiddetli bir 
sarsıntı olmuttur. Hasarat yoktur. Su ve elektrik ,irketleri keyfiyeti umu

mi merkezlerine bildirml;ılerdir. Henüz 
c~vap alınmamış ve müzakerlere ioti
riik edecek salahiyet sahibi murahhao
Iar tayin edilmemiştir. 

Kızılayın yardımı 
Kımscnin bı..mu ka.--amadan düşman rar veren veziriazam hünkara bakıp de

ı c 1 ket':tln altnı UstUne getirdik.. di ki: 
<;im'' bizi ordudan çağırıyorlar Artık - Karaka paşa cesur ve aslında ise 
.: v.ı dönmek 15zım.. yarar mtidchbir bir kulundur . Tensip 

B" •'!boynunu bükerek Mesta_-, beyin edersen , sultan• n bıı ~e onu mcıııur 
k • • ında hazin hir vaziye• aldı ve bu edelim .. 

Cumaovası ve Değjrmenderede son 
vukua gelen yer ıarsıntılarından zarar 
görenlere ılaV,.ıtılmak üzere Kızılay ce .. 
miyeti mahallerine yirmi bet çuval un 
gönderını,tir. 

Bu tirketler murahhaslarının memle
ketimize gelmesi bazı formaliteleri icap 
ettirmektedir. Bildirildiğine göre Belçi
kadaki Alman makamlan. harice çık
mak üzere pasaport alanlann harp ni .. 
hayetine kadar bu memlekete dönmele
rine mü!laade ebnemcktedir. Bu itibar .. 
la murahhulann gelmeleri mümkün ııö
rülrnüyor. 

Hükümetimiz hayat pahaJılığına çere 
bulmak üzere. tedbir aldığı bugünlerde 
bu iı. tarife komisyonunda büyük bir 
hassasiyetle tetkik edilecektir. 

NAFIA KOM!SERLici 
Nafıa mÜC9SeSeleri komiaeri B. fama

il Küçük, Nafıa vekaleti Nafıa 'irket ve 
müesseseleri reisliği tarife ve hesap hey
etine tayin edilmiştir. Yeni komiser he .. 
nüz tayin olunmadığmdan Nafıa mücs
eeıeleri komiserliği müamelatını vekA· 
!eten Nafıa müdürü B. Muhittin Erkut 
idare etmektedir. 

Hükiimet tcdhirlerinin ınU\'Dflak ol
ması için tiiccnrJann \'e nıiistah!oiir rin 
de iizl"rlerine tere(tiip eden \·azi. ıoll'r 
vardır. 

Tiirrarlar fırsatı ıı;animet bilmek dii
siinresindeıı llzıık kalmal.dırlor_ Fc71a 
kazanç lıırsına kapılmamalıdırlar. Dii
şiiııınelidirfor ki miistahsili Iıırpalaınak 
mcınleltctin tcnıelini !'arsam:ıktır. Ve vi .. 
ne düsünmelidiı·ler k; alınacak mallar 
yine devletin müuhereti \'C onnn te.,.,in 
cyliyeoei:i \'asıtalarla satılacaktır. fi \• 
let miistahsiline hakkını ödemiyen tiir .. 
rara müzaheret elini uzatamaıı. 1ü.•t:ıh
sile diisen vazife de vardır. Hükiimd 
teminatına inanmak. lüzumsuz teıa~ \'C 

heyecana düsmemek. satu;ında teenni 
(Östern1ektir. 

tavrını bozmadan Mestan beye dedi ki:. HünkRr hic ~es cıkanuadı.. Gene Os-
- Siz orduya avdet ediyorsunuz F2· manın siikütUnu o~un muvafakat ettiği- Dünkü yağmur ve dolu 

kat ,bizim halimiz ne olacak?.. ne bir isaret olarak kabul eden Karaka.~ 
- Ne gibi Bayati efendi•. Siz de bi- 1>a a t·azifesinin basına gecmek için ora

zlmle beraber gelecek değil mL•iniz• .. dan a~·rılmai!:ı mecbur oldu ... 

Dün zaman zaman sağnak halinde 
yağmur yağmış, şehrin bazı yerlerine de 
dolu düşmüştür. 

Yoksa bizi bırakıp gitmek mi istiyor u- Hünkar düşman kolunun hare.kntını 
nuz•... takipte devam ederek: 

- Ama, o nasıl söz Biz gönltimüzün - Allah vere de tez erisehilie!.. Dedi. 
arzusile aizl terkederek yanınızdan na- dü,man nerede ise Rumeli gazilerinin 
sıl ayrılabiliriz?. arkaınru çevirecek .. 

- Peki, madeınkı \•aziyet böyledir. Sanki İkinci Osman cevap veriyormu5 

--·--Hariçten yeni 
mal talepleri 

Tütün müatahaili telaı etmemelidir 
~~~~~~~~--s•x,~~~~~~~-

Ordugaha hep birlikte döneriz.. Bun- gibi Karakaı; paı;a yanına aldığı sezerli 
dan ne çıkar sanki?.. askerlerle birlikte sava~ meydanında 

- Böyle deme, bey! .• OrdugA!ıa döne- birdenbire zuhur etti... 
cek olursak, sonra vezirin pençesinden Karakaı; pasanın yanında, at üzerinde 
gibizi kim kurtarabilir?.. Mestan bey dahi bulunuyordu .•• Biiyle 
Düşün bir kere .. Herif gerek beni. gerek dar bir zamanda başka yerlerd•n kuv
refiklerlm Ba!!rıyarukla Dağdevireni vet getirtmeğe muktedir olamıyan Ka
eline geçirdi mi. bizi koyun gibi boğaz- rakaş pa~a o sırada ihtiyata ayrılmış olan 
!atacağına kat'iyyen emin bulunuyorum. Me.tan heyin askerlerini yanına alarak 
Biz göz göre göre gider de bu mu hak- cok az bir kuvvetle düsmanın hücumunu 
k 1.- tohlikenin !cine kendimizi nasıl kar~ılamağa mecbur kalmıstı. Halbuki 
ıtabiliriz?. metrislere doğru ilerliyen Leh süvarile-

Hayfadan bir firma ticaret oda11na 
müracaatla kestane, fındık, kabuksuz 
şam fısbğı. üzüm. incir ve derhal Türk 
ihracat maddeleri üzerine it yapmak 
istediğini bildirmiştir. 

Mevsim sonunda müs-
• • VILHELMSHAFEfı'E fi. E 

tahsıl elınde satılmamış HÜCUM EDILeı 

HAKKI OCAKOt':LV --·--
Yugoalavyadan bir firma muhtelif 

maddeler iıtemL,tir. 

tütün kalmıyacaktır 
- Yok canım .• Sen \'ezirden çok kork- ri ndetleri itibarile Karakaş pasa kuman

•.ıP.un için tehlikeyi izam ediyorsun! . dasındaki askere karsı büvük bir üstün
Sadrllzam keramet sahibi mi'.. Sizin lüği.ı haiz bulunmakb idiİer ... 

benim yanımda oldul!unuzu nereden Bunu padişah da farkedip döndu. Hü-
keşfedecek?. ııcyin paşaya dedi ki: 

Hem fanı muhal olarak bunu anlasa - KAfir atlıları büyük bir dağı an-
hılen hen öyle kolay kolay vezire do.t- dırır. Karakaşın askerleri ise buna mu
larımı teslim eder miyim biç? .. Yoksa kabil bir zerre gibi görünürler .. 
•na ilimat etmiyor musun? .. Bırak. bu Çabuk, Karakaşa imdat yeti~lir. Yok-

'ena kuruntuları Bayati efendi!.. sa kMir alayı bir çığ gibi gelip asker-
Sizin için yapılacak en doğru hareket !erimizi ezecek .... 

sürUden ayrılmamaktır ... Malum ya' Sü- Hünkardan bu emri alan veziri azam 
rüden ayrılanı kurt kapar'.. sa~kt Kara kas pa•aya imdat gönderıneğe 

1'1esta., bey nihayet Bayati ile arka- gidiyonn~ rJbi yaparak hemen oradan 
daşlannı t!lrezedm ayrılmamağa ikna sıv1'ınıştı. 
etmisti.. 

M •:m ',ey akındlan!e birlikte Leh 
-( Bitmedi )-

•~pr::":hırının içinde on b~ 'iİn l nheri (1) Doy,.mhk Jır•kalıide d"!Jmak, gı-
gczinin duruyordu. na getinnil:-.. 

Müfreze hanci kasabayı hutısa ora
da hiçbir canlı mahlô.ka rastlay ~a,,., -
tı. Lehlikr, akıncıların gelme.slııden kor
karak kasabalarını, köylerini bıralı:•ır
lar, memleketin iç "'a afl .. n .rı lr ;;.,_, ftj 

kil~; -.1erdir 
Uğra klan yerlerde lırc-ol< an.ıınet 

.nalı buları akncılar uı: duklanndan hin 
kat fazla doyumluklar• ( ! ) nail olmut
lan:h 

Bütün ef. at Lcl- b n 
ba çi ek kızıl F' . :;adek gidCTek 
dü ta can l!'VindMı vur.:oak e,-,clini 
güdıip c! rurken .ndi r vl--llzamın Mes
tan bey nderdW bir mektup akıncı 
mt:" ze !İ g nye dönmeğr, Ho•in önün
de çarpı$<lII T"rk '"ı ,1 < ı .• <'a
v~ı < ;ti. 

Akıncılar be:ı 1 nır 
üzerine .,... r i"itc z r1.ye d0ndiiler .. 

Borsa 
.--

ÜZÜM 
3S2 A. H. fi-,finıcü 
323 Üzü.nı tanın 
J 34 M. j. laraııto 
63 inhisar ida. 
59 N. üzümrü 
21 Jiro ve sü. 
1 l\I. ~ik\'i 
6 J. Kohen 
5 P. l\Iihalef 

18 K. Taner 
1018 Yckfın 

2Hl994 Dünkü .nkün 
%12012 U. Yekim 

No. 
'o. 

7 
8. 
9 

14.50 27. 
19. 28. 
26.125 31.50 
14. 15.50 
21.50 23 50 
34. 35. 
20. 20. 
23.50 23 50 
33. 33. 
23.50 23.50 

16. 
19.50 
23.50 
29. 

--·--Fia tlerin kon-
trolü işleri 

Fiat murakabe itleri villyetlmizde 
büyük hıuau.iyetle yürümektedir. Gıda 
maddelerinin muraltabe komiayonunca 
teablt edilen liatleri ticaret veı.aı..tlne 
bildirilmiftir. 

Fiatı murakabe işleri için lzmire la• 
yin edilen memurlar ha_fta batında teh
rimize gelecektir. -·--Hava kurumuna 
yeni yardımlar 
Bayan Suada Zeki İrtern 22 ayar bile

ziğini, Karşıyaka - Mesrutivct 150kai!ın
da 5 numaralı evde NC$et Yücel ve eşi 
Nihal Yücel nişan yüzüklerini, Hava 
kurumu İzmir şubesi müdürü Şevki De
mir nişan yüzüğünü hava kurumuna te
berrü etmişlerdir. Kendilerini tebrik ve 
takdir ederiz. -·-8. Cev et Kerim ince agı 

bu sabah gidigor 
- Baştaralı 1 İnci Sahifede -

mir Ilınan reisliğine gitmiştir. Bu sırada 
refakatlerinde limanlar işletmesi umum 
müdürü B. Raufi Manyas bulunuyordu. 
Liman idaresinin muhtelif şubelerini ge
zen vekil B. Suha Ulaçaydan malumat 
almıı, Bilô.hare posta. telgraf ve telefon 
tesitlerini ve tcşkilEıtını gözden geçir .. 
miı. ihtiyaçlar üzerinde durmuştur 

BU SABAH GıDıYOR 

- Baıtaralı 1 inci Sahiled• -
yaatta bulunmuşlardır. 

HOKOMETIN HASSASiYETi 
Ticaret vekaleti tütün piyasaoını pek 

büyiik bir hassasiyetle takip eylemekt ... 
dir. 

Müstahsili !Jltmin edici satıılar yapı
lacağından ıüphe edilmemesi lizımda. 
Müstahsil, yakın ııünlerde malını iyi fi
atle satacağını besaplıyarak panik yap-
maktan kaçınmalıdır. 
SATIŞ MiKTARI VE 
REKOLTE 
Tütün salı§ları on bir milyon kiloyu 

bulmuttur. Bu rakam, reıml kayıtlere 
müatenittir. Rekolte hakkında bir çok 
tahminler vardır_ Tüccarın iıine yan
yan tütünlerin otuz milyon kilo olarak 
hesaplanması lizımdır. Şimdiden üç
te biri aablmqtır. Bu rekoltenin 27 mil
yon kilosu ııoranti edilmiı vaziyettedir. 
Diğer üç, dört milyon kilo tütüne miif
teri çıkmazsa, icabında veklletimi.a bu 
tütünleri mübayaa edecektir. 

Yani mevıim sonunda tütün miistah
ıili elinde tütün kalmıyacaktır. Tütün 
davasına halledilmit nazariyle bakmak 
lazımdır. 

TOTON MOBA Y AASI iÇiN 
TAHSiSAT 
Şimdiye kadar yerli ürünler iki bu· 

çuk milyon kilo, tütün limited bir mil
yon kilo, inhisarlar idareııi de bir mil
yon kiloya yakın tütün mübayaa etmiş
lerdir. Yerli ürünler ve tütün limited 
geniş salahiyetle hareket ediyorlaor. 

Ma!üm olduiu üzere koordinasyon 
heyeti tütün mühayaatına iki milyon li
ra tahsis elmİfti. Koordinasyon heyeti 
bu tahsisatı dört milyona iblağ etmek 
üzeredir 

ALMNLAR VE 
TOTONLERIMIZ 

malWrıat verilmlttirı 
-c Tütünlerin vaaati kaime fiatleri 

mıntaka ticaret müdürlüğünce takip ve 
not edilmektedir. Yanl her tüccann ••
tın aldığı fiat tesbit edilmektedir. Mak
sat. tüccarın müstahsile ödediği parayı 
teabit ve tayin eylemek ve bu hwıusta 
ciddl bir fikir edinmektir. Bu fiaterln 
gene icabında ilan edilmeıi de mevzuu 
bahiotir. 

Çok düşük fiatle mal satın alan tüc
carın vaziyeti, ihracat lisansları verilir
ken teemmul edilcektir Ticoret vekaleti 
yok bahasına, mal satın alan tüccarı kon
trol hakkını muhafaza edecektir.• 

TiCARET MODORLOC.ONDE 
TOPLANTI 
Ticaret vekaleti merkez tütün rapor

törü Fikri Soyer fzmirdeki tülün tica
rethanelerinin miimeuiJlerini mıntaka 
ticaret müdürlüğür.e daveti" bir topli\n
tı yapını§, hükümet te-JbnI..-...· izah ey
lemiı, tütünlerin çok iy} ' •e·!e satıla .. 
cağım, fiatleri düşürm.,;. <~ıet>büsünde 
bulunmamalannı kendilerine söylemiı
tir. 

POLİSTE 

Elektrik cereyanı 
çalıyormuş 
fnönü caddesinde 126 sayılı bal ~cl 

Salih oğlu Ali Kargının, dükkAnıncL'.ı 
elektrik aatinin üst kısmında açılan hır 
delikten ince bir tel uzatarak elektrik 
cereyanı çaldığı iddia edilmiş ve hak
kında tahkikata başlanmıştır. 

BlleAinden yaraladı 

- Baıtaralı 1 inci Sahiled• -
nun gecesi İngiliz bombardıman ta'>')'a
relerlnln Vilhelmshafen üzerine yaptık
ları bir hücum hakkında İngiliz hava 
nezııı'eti istihbarat servisi ~u tafslliltı 
vermektedir: 

İnı:iliz hava kuwetleri dün ı:ece Vil
helmshafen d<>niz iissünc iki hücum \'PP
mıslardır. 
Bunların birinc.iı;i sııat 20 de ba•lamt' 

ve ıtcce )-'arısından biraz !liionra sona er
mistir. İkinri hücum sabah saat S il<' 6 
arasıuda vuku bulmru;tıır. Bomhardı· 
man tayyarelerimizin birinci dale;::ıC\t 
Vilhclınshafcni terkettikten sonra bımu 
takip eden ikin<•i biiviik dalganın sade
<"e Hollanda salıillerine varmn ı k{ifi ı: 1-
tniştir. ('i.inkii ilk ta.\·yarelcrin homh!ll;ı. 
rından çıkını nwı:ınlar her larnfı n~·d•ıı· 
Jatıııı- ,.e giik yiizünfi kaolı.-an al"' ı~r 
Alman sahillCTiııden 80 kilo.;,eltt li"•h 
Uollanıla sahillerine kadar denizi a)d•n
latarıık İn'tiliz bombardıman tanıırdc
riııc kla\'uzlıık elmislir Bun'br Vilh~l
mslıafenc kal!" ulC\·den bas · hir <'V 
görmclli,<lcrdir. 

\'il' c1rnsh:-'en dc"'liz " iinun 11 1· 

(en liınanı taarruzun merkez !!tıkletrnı 
tc 7i1 etn1~ tir. Bu liınnn nıurabha ek· 
!inde olup harici diğer limanlarla hır· 
likte mer ·rze ıııerbutlur. Doklar fnh
rikalar. ın:'lkinelt.~r ve h"r türhi nnirl'
nolar burada bulunur. Celik fa'.rikal:ırı. 
deınir oc·al·ları sanayii, top deJJolnrı du 
buradadır. Homha"l"rl•mtı1ndnn sonra nlev 
(er gök yiizünü 200 kilom< trc mesafe\ c 
kad.ıır a:vdınlaftuı,fır. 

ikinci hiicun1 Jnpı!dığı z.aınan Ba' 111-

ferun h:il:\ nle\'I r icinde vaııdıllını n ~
tar ı:örmiı:ler ir. 811 ~ fr bombarı!: 
t::ıv~,relcri yc"İ 1an.,nlar l'ık :mı f 
\ c de\· ıu etmı"kfP (l1anları da kız-at r 
1111Şbrdır 

v· • d •t saat d v :n eden cehri b1r 
y{lrüyüşiin son da Hotin kasabasının 
surlan uzaktan görünmüştü.. Ayni za
manda birbiri arkasına gürliyerek kıya
metler koparan top seslerini duyan atlar 
hirı:lenbıre ürkerek hızlarını bUsbUtün 
arttırdılar. Mestan bey özengilere basa
rak atının eğeri üstünde ayağa kalktı .. 
Daha iyi görmek için gtineşfn nurlarına 
kal'$ı bir siper gı1ıi kullanmak maksadi
le f'linl alnının üzerin" yap~tırdı-. Ve 
gözlerinın hütlin kuvvetini kullanarak 
derin derin bakı:nağa koyuldu_, 

No. 
No. 
No. 

10 
11 

İNCİR 
71 Çu. Nesim Sabah 
40 • M. J. Taranto 
8 • l Z. Talil 

1. 
16. 
16. 
15. 
16. 

yolk: 

9.50 
16. 
16. 

Münakaat Vekilimiz bu sabah Azizi
yeye giderek çamlık civarındaki yeni 
tüneli tetkik eylemesi mukarrerdir. Ve
kil oradan Aydına geçecek ve yarın teh
rimize dönecektir. 

PARTINiN ZiY AFETi 
Dün gece saat yirmide parti tarafın

dan vekil şerefine Ankara pala!'lta bir 
ziyaff"t verilmi~tir. 

Elimizde bir çok atü'ler vardır. Al
manlar aşağı yukarı 19 milyon kilo tü
tün alacaklardır. 

Başdurakta kasap cırağı Hasan o~lu 
Ali Erdoı'(an adında bir çocuk. arkadası 
Ahmet Öngülü >ol elinin bileğinden bı
cakla va,.alamuıtır. 

Biraz elana sıınalde deniL t u,~ . l 

vurtlı.r. Burada .JVııı 7 .. amanda 24 denızdl 
tı gemisi iııı;a edilebılir. Bu ııman en ' 
yük harp !lemilcrinin ıtirebilcc.,i\ı ger 
Jikle. muazzamdır Sark kısınınıla 1 r 
cok bahriye kıslaları vardır. Pilotlar \' • 
le!'iııe döndükleri Vrlkıt limanın her f.ı
raf.nda kiloıııetrl'lc-rce bir sahanın v··.uı· 
dığını sövleıniı;lerdlı-. Jkkeri hedPflerın 
cofu hu van_gın ınıntakRSı ici."ldc<lir 

Uzaktan gördükleri manzara pmd.i bil
Un akıncılann il7crint!e büvük bir tesir 
uyandırmıştı •.. 

Hotin •levler ıçL'ldc cayır cayır yanı
yor I<- •" n üzer den yükselen inil!
~ b.r dıo=n v • ~eş sütunu gök yli-

6 •Ki. Taner 
2 • Hayım Levi 

128 Yekfuı 
11611% Dünkü yekün 
116810 U. vekün 

. ZAHİRE 
ıs ton ILışlıa.~ 

175 ton SD5alll 
237 B. Pamuk 
40 ton inee keoek 

125 C. F8511lya 

Salihpalas 
Birinci Kordon 364 numara 

29.50 
70. 
3.50 

15. 
16. 

zı. 
30. 
72. 

3.40 
19. 

Otel salonlarında her Cumartesi 
ve Pazar ~ünleri neşeli 

caz mevcuttur 
Ucuz ziyafetler deruhte edilir. Her alqam yemek 
en iyi ailelerinin toplandığı yerdir. 

vardır. İzmirin 

1-5 S.2 

--·--YENİ NESRİYAT 

Orta Okul 
Ögrctıneıı Şinası Revi tarafından çı

karılmakta ve ?necmuacılık tarihinde 
mühim bir boşlui:u doldurmakta olan 
(Orta Okul) talebe mecmuasının cok 
zengin \'C faydalı yazı, resim. tablolarla 
süslü ikinci sayısı çıkmıştır. 
İzmir ö~etmenlerinin himmet ve gay

retlel'inin eseri oian bu güzel talebe ve 
ııençlik mecmuası yurdun her tarafında 
derin bir alılka uyandırmıştır. Mecınua
vı bütün talebelere ı avsiye ederiz. 

Sahlık 

--·--B. Atat İnan geldi 

Bu izahatımla tütün müatasilinin tenev· 
vür ettiğine kanüm. Tütün müstahıillerl 
için telaş edilecek bir nokta yoktur. Te· 
enni ile' hareketler. 18zundır.> .. 
DOŞOK FıA 11.E TOTON 
ALANLARIN KONTROLO 
R<Srni bir makamdan bize aşağıdaki 

Zeytinya~1 iç.in İstanbulda İn~iliz 
ticaret birliiıi mümessilleriyle temaslar
da bulunan ihracat ve ithalat birlikleri 
umumi kttibi B. Atıf İnan dün Tırhan 
vapuriyle şehrimize avdet eylemiştir. 

Aııkara radvos1;} 
BVGVN 

8.00 Program ve memkket saat .. varı, 
8.03 ajans haberleri. 8.18 müzik: (Pi J, 
8.45-9.00 Ev kadını - Yemek listesi, 13.30 
Program ,-e ınerolekt-l saat ayarı. 13~;J 
müzik Türk<-e nlaklar. 13.50 ajnııs lıa· 
berlcri. 14.05 müzik· Türkfe plaklar H. 
20 ınüzik: RiyaseticUmiıur bandosu, 
15.00 müzik: (Pl.ı, 15.30 müzık: Ankara 
devlet konsen·atuvarından n•klen neş
riyat. Riyasetiriimhur filaımonik orke ı.. 
ru. ının konseri, 18.00 Pro~r~ın ve ınem
ı~kct saat avarı, 18.03 ınUzik Radyo en• 
eırkestrası. 18.40 Müzik: Türk miizi/tin
den folklor eırıı~kleri. 19.00 konusma: 
(Günün meseleleri). 19.15 müzik: Zey• 
bek ve ovun ha,aları. 19.30 memleket sa
~t ayarı ve ajans haberleri. 19.45 milzlk: 

Bu Hafta Tayyare Sineması 
TELEFON: 36 - 46 

DANiELLE DARRİEUX - JEAN KİEPURA ve LUCİEN BARROUX 

iki Gönül Bir Olunca 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Muhteseın ve mükemmel musikili, ~arkılı filmde sevimlilikleri. neşeleri ve 
cazıbelerile em.salsizdirler. Monte Karlonun lüks bayatı arasında çevrilen 
ve Moııte Karlonun gece hayatını, Operasını J{a.Zİnosunu tasvir edPn canh 

ve cazip bir ask macera~ ı 
VE 

Sol~un Gül 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Gibi ıkı güzel filmi sa)·ın miiılavimlerine takdim ecl• 
MATİN~;LER: 3. 5.30 - 8.15 Cumartesı. Pazar günle..; L>O da ilave se.nsı 

Fasıl heyeti, 20.15 Radyo gazetesi. 20.45 
ınilıik: &ırkı ve türküler, 21.15 konu" 
ına• (Bibliograf~-a). 21.30 Müzik Radvo 
salon orkestrası, 22.30 memleket saat 
ayarı, aian• lıab..rleri. borsalar, 22.sf 
konuşma (İnııilızo<• - Yalnız kısa dal~• 
postasile). 22.50 Cıızband (Pl}, IS ~t 
23.10 a kadar vnlnız uzun d•lı:a pos!•· 
sile). 23.25-?:110 ,~ar1nki nroPram vıw kn· 
panıs 
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"Amerika bü- il •lTEIE- lngilterecle yi- Japonya - Çin Hava hücumun- Roma kendisini 
tün tayyarele- YE flPIClil YIRDll yecek mesele- harbı ve zafer da Alman ame- aldabyor 
rini In~tereye Bütün Amerika leri münakaşa BiR Çlll NAZiRi ZAFER 011· lesi çabşnuyor ATINA AJANSI VERDICI YENi 

ermeli" yardım i•inde olunuyor ~ .. ~1Rı.ı;1t~ ~~~o!.e!!ı. ıngu1s 1HN111ıa1arı B~~.~Aı~l~ _B~l~~j!'~ 
'J' nin reisi o1a.rak. bura.ya gelen Çinin de- altında çaJqfll'dmafl diriyor: Roma. AmaTUüuktaki balyan 

AMERIKILI BiR MOTEHAAS· b. 1 • SÜT, SEBZE VE PATATES ııia llf1n iller nazırı General Rutehen lstenllenleP kıt'alannınvwyetinifyigöstererekken-
sıs BU FiKRi IOOA· ır eşıyor HEM iYi GIDl HEM DE ~::::.-ı..ıuc~= =e=~~ ::::.::.by.:;:..ı:=. ::ıı.: 

FAA En.lfOft Alllel'Buln bitaral'•"'-· INGILTEREDE BOL ikmal ectileeell bususUDda btiyUk ümi~ menhalarclan alınan haberlere göre, ha.- melde ~e Papatikolis acllı.1:~ tahtel-uı • • • .._. ler beslediğini 96ylemft, bu hattm Bir- va tehlikeleri esnasında & 1_A--ada harp bahirinin muvaffakıyetlerını küçiUtmek-
Nevyork, 1'1 {A.A) - Bavacıhk ı,1ed ma • 1 1 aebftlf Londra. 17 (A.A) - Et ve peynir manya ile Çin arasındaki tlcart mtına- ~ tedir 

mütehassısı binbaşı Sezarki şu beyuaat- lllld gill: ~or gibi l.er gÜn yenilen maddelerin büyük sebetleri inkipf ettlnceltnf ühe .,.ı.. ~ ~ faliyet dur- M~zkQ.r ra~o Atina ajansı tarafından 
ta bulunmuştur: V · l ( .a. a.) 1.1___!_.! mik7uta ıtahdidi üz.erine miltehassıs1ar mlftir. dır. Diler mil1l milıdafaa fab- bu tahtelbahirin Uç. vapur batırdığı bil-

- Birletik Amerilımnm lııiitün ~, 7 
n.n - .--na• yiyecek meaeleeinl cidcl! surette naz.an Çin heyeti b\ll'ada iyi brpla~'fhr· rikalannda. ~ bafka hlıtka tekillude dirildiği halde İngiliz radyosunun fit 

ta welerinin lngı1tereye sönderil- ye eneBmennKle httiltere 1'e miitte- "tibe ı :ı.. d J nal Medikal B · Gener8I yarın umumi vali ile Bımum- hareket ediliyor. vapur torpillendiğini bildirmesini tefsir 
m~ lizımdır. Amerikanm menfa- fiklerine yardun liyihalanm mi- ~nik~ ;; ~~~ mütehasuaı Sfr ya ~linl ziyaret edecektir. General Evvelce bu fabrikalarda her if bıra- ederek, kat'i ve ~ hareketlerimizi 
• b .. elzimd' ç- kü Am dafaa edecek nazırlar ve hatipler ta- . _ . Rutc1ıen başka bir mfuwıebetle yaptığı kılmakta ve .lfçiler sığınaklara~- baltalamakta haklıdır. 

ti unu must ır. un e- . edilm. f Ortad t nkit Con Boy ıman vucadaaun ihtiyacı olan beyanatta şunlan söylemiştir: te idiler. Şimdi ise 'binalar içinde ça).Jf- Yugoslavya tsvfçre ve Fransadakl 
rikanın kendi hava ordusu için ilk ym 1§ ır. . . . a e • m:ev- maddelerin dört şeyle tamamen temin - Bugün Birmanya yolu açıldıl! ci- malarma devam ediyorlar. Bazı yerler- m\lphitler ~uvaffakıyetlerimııi 

0 
ka

aafı harp lngiliz cephesidir. zuu ka~a~ıf gibidir. Tenkit edilen edilebileceğini yazmaktadn·. Bunlar da: betle Çinin muzaffer olması ve uzak~- de ameleler bunu protesto etmişlenlir. da:r dik.katle ve bitaraflıkla tebarüz e~ 
Esasen Birleşik devletlerin sürüklene- §ey, Re!'ıc~h~ az zam~ 0 • ~- Süt, yeoil sebze, ekmek ve patatestir. km sulh ve istikrara kavuşması Umit- Bilhassa Berlin fabn"kalannda böşle tiriyorlar ki İtalyanların takdirlerine ih-

ceği her hangi bir harp Avrupada cere- dar derm aalihiyetler verilmesıdır. Tam bir rejim tanzim edilirken muay- leri daha çok artmıştır. vak'alar olmuştur. Bunun için bir gö- tiyac; kalmıyor. 
yan eden muharebeden bambaşka bir Bu hususta mütalaa yürütenler Kor- yen gıda :maddelerinden ziyade basit nilllü teşkilatı yapılın~ır. Alarm veri- Zafer, hareket teşebl>Wunü elinde tu-

~ahiyette olacaktır. B!naenaleyh ş.im- del Hulün beyanabm Amerikan b~ bıw gıda esaslanna riayet etmek lazım. AMERiKA J[HLll[llM lince ameleden isteyenler fabrikalarda iş- tanın, tarih besley~ ve nefes aldırma-
m kullanılan tayyare tıplerinden farklı tarafbimm llOml gi1>i kaydediyOl'lar. d Sthh H !erine devam edeceklerdir, isteıniyenler dan taarruz edenındir. Yunan ordusu-
tayyarelerc ihtiyaç gösterilecektir. Tay- A erika uh • im k L__ 11'. ate.?~. esaslı ~~del~r ta- " u de iJi terkedeceklerdir. tş başında 5len nun kırmadığı muka\•emet yoktur. Bu 
yar }('?'ve motörlerl şhndikilerden fark- m.. ~ ani? o ama la• uaa- mamen malum degılse de kafi mıktar- AZAMEJIUI GODUJOR amele için tazminat verilecektir. şanlı muvaffakıyetler Yunan i tikbalinin 
1ı olacaktır. her oyle l>D' vazıyet alJYOI' ki artık da bazı maddeler vücudun ihtiyaçlannı it -•- garantisidir. 
Almanların harbi kazandıklan tak- bitaraflığın minuı kalmıyacakbr. temin edebilir. Memleket dahilinde is- Af • F ---~ 

dirde havacılığı ihmal ederek harp ge- Ve eski bnknku düvel icaplan Ame- tihsal ~ilen süt. sebze ve patates bü- - Battaralı 1 inci Sahifede - ~n n ransız Amerikanın yeni 
milerl inşasına koyulacakları ve Fran- rikanm )üzum göreceği tedbirlere tün halk ihtiyaçları için kafi miktarda- • • İ • . t 
s:ıdaki tersanelerden istifade edecekl.: mini oLmuyacaldar. d~r. Ve bunlarla tam gıda temini kabil- zın fU ~~vahı .verm~r: Ul yyarecısıne. Londra sefiri 
".hakkında halk arasında yayıT:ın du- SABIK SEFtR DE KANUNU dır. Uwnumi sıhhatte bir değişiklik ol- - Bo~le.bır ıeyın bu sene veya Londra, 17 (A.A) _ Otuz yaşlanda . 
F:tl.nl'c> yanh!rtır. Alm~ann t~gilız ada- MODAF AA EDECEK maması için bu maddelerin fakir halk her lıangı bır zaman vukubulaca- bir Fr ·ı tu C ird ber b i- Nevyork, 17 (A A) - Nevyo k. Nıyuz 
larında yaptıkları tahrıbatı bıze nakle-- fınd ak . h li . - .. r 8DS17. pı ? . . ezay en a ~ etesin iyi bir ynaktan is ıh~ rı-
dt>bılmeforl için bu Unkü tayyarelerin V~ ington, (A.A) _ Birleşik Ameıi- :::ecem::ı/· tt .• >:eT_lnde olanlar gını '?Y ıyemen:· . • • ne aldığı altı ~ı.ıle ber~ber tayyare ~e :Z gorc ın vre beynelmil l lı b"'ro u-
hım•ket sahnsını dört misline cıkarma- kanın bık Londra s firi B Kenedi ya- yenebilmesı ıcabeder. infiratçı meb uslardan bınnın ıu- Londraya gelmiştir. Bu pilot İtalyan mü- _,_, b' di kt 'rU 

1 
C D 

· ' d d B Stim d · ek k · k tr ı · 1 · nun t=U ır re o o an on cy-lan kafidir. Amerikanın mildafaası mu- rın (bugün) meb'usan encümeninde sö:z. ~· _ ali kaf!Um a a • son emıt- tar e . omısyonunun on ° e~ır. en- mond B Ruzvelt 'taraf ndan Londra 
azzam bir gayreti icap ettirir. alarak İngiltere ve müttefiklerine yar- - tir ki: ne tevfıkan, ta~arenin kapısı kilitli ol- bliyük eİçiliginde B Kenedıyi istihlif 

--•- dıma müteallik kanun projesi hakkında- F k K-1- ederim ki her h duğundan kUçük pençeresinden tayya- 1 ·ırt· 

J nl A ki düşüncelerini söyliyecektir. B. Kene- ransız ÇOCU - -: ':'"~~ ~üsü L_ kuan- reye girmiş, arkadaşlannı da oradan içe- etmek {here seçi ml.! ır. apo ar me- di düıı B. Rmveltle görüştükten sonra Iİ bir •ti• ne .. va v- rlye alım§ ve havalanarak evveıa Cebe- -·--
hariciye nezantme gitmiştir. Gazeleci- lanna ilaA ç vetleri de mfizaheret edecek Ye böy. lüttanb hınllşttr. Tayyare General D& rikava cevap ıere beyanatında yamı radyoda 11ıaa bir ıe bir t~ yapı)abileceii u.. 0o1e tes11m ~· hlell7a -..ekDi,I• 

• J -~.~· • ,;;nderiJdi ~=-~~ llERIUlll 11111 =~~AA) -Polonya bat-

~:.!c.8! B. Mussohnının ıc.t1ıncu1,..... ..,......,,. ::::· ~.::.~...:::"'" ~ GIBIESI IUHTEIEL =-~p ~ ~:f:'\.e: 
J.:. ı in t f+.: ~ı . yepJepe u~ ~ 1nsi&s filosu tahrip edilir W78 bizi den inpuı makaadmda kullarulmM. 

ftcaD'lftlll SuZ er e e ..... en gönd-lfD himaye edemiyecek bir hale gelfte • • . üzere B. Çörçile 4SO tngillz lir .. gh-
lıtıPU •fp ~ a.al.._ Vef._._.I N ~evyo~k 17 (AA) - J'rwı-ı11n iŞRal et ,. iltili. teldi- - atqtaralı 1 meı Sahiletle - denniftir. B. Çörçil buna kart1 göncler-
nesretılfep u 1 -· ..,.. AUR O U edilmemış kısımlarına il.Aç llÖtUren 'bir o zaman, ev o~ dlil Mr mektupta ,öyle demektedir· 
Tokyo.. 17 AA) - Amerikan meb· lıumandanlıjına ~ ~unma 1ngWZ kmıtroıa ta- keti vardır. 11dler:=~ menfaat muktazaa Yapbiınaz bo teberrüü ocakları ~ıb-

usanında hariciye namının. vuku bulan terefl edllfB ~e verilmesi takdir.le AMERiKA - tNGiL TERE 0 mı ORDU HAzIRLANIYOR lan abideleri tahrip edilen, fakat ruha 
be~~natına cevap olarak Japon kabine- Roma 17 (A.A) _ Stefani bildiriyor: Raif . . • • BfRUöt Vaşington, 1'1 (A.A) _ 1 Temmuzda u1l tuğla ve tatla .. &ibi çöltrniy~n 1'&-
ll ~ede~ ~ra. b~ ~ann~e ne,ret- B.. llmısoli.ni ildnci KBnunun. 13, 1', 15 azısın ismindeki .meşhur muharrir bir B. Stimson İn iltere e ardım ka- başlıyan malt sene için harbiye bütç9i yük Poloeya milletiaia haklwmzdald 
miştır. Hulcum;ttn ıatıhbarat bur~ıu na- ve 16 ıncı giinleri BouilJes vilAyeti dahi- ~--da Alb:: ~8!.u altında bulUDall Jayih g üda~ y bn • projesi 1.515.460 kişilik bir ordunun kla- doatluiwww bir remzi oalna telakki 
mrinı~ mezunl bBırKzatrdbeleyannamenm neş- lincle nıtiteaddit ~irlerde bulunan as- durun d- yardım t~şkil !:C:;!i ndun. t' ka·s.mı m e 1f ve mesine ve S,976,475,800 do1mlılr. ....,. ediyoruz. Ba ha.uata bir karar verine> 

U'l:IJ evve . o Hullun beyanatı kert hastaneJeri zıyaret ederek Yunan emış ır ı. sarifi dikka a1maktadn icada be ·· ·· .. ·· W..fua .._ 
lıal:kmda mütalea yürüt~ni cesıbesinden dönen yaralalarıa Röriişmilş- yaz:ırak makalesine söyle devam etmek- - fngiltereye ve diğer devletle- nazan te . ye... r te mnmuzu m 
-_öyle~i~d. A~i .~ Vqington -.e Ber- tür. B. llUMOJini ~ve lumplan tedır: re ardım hakkındaki Ruzvelt ka- tNGtLtZ DENtz 'nCARET cegım • 
lin buyük elçilennın ne uman hareket da ziyaret ~ ve siyah ıt&nlekli lata- •AcaD. Ahnanlanlan zaııtetüklerl yer. Y1... . . NAZIRININ BlR B1TABFSt --------------
...<Jcceği aualiııe cevaben demİftlr ld: larm. bir aeçit resminde hazır bnlı•DMı .. 1en1eki cocukJua ait oJduh halde .... nun ayihuuıdan ~1at lngıltereye Londra, 1'1 (A.A) - Demz ticaret na- Klzday cend,7etl izmil' 

- Bedin h\iyik e~inin hareketini tuır. Gklan malYIDe'.Vt imtemek 1:U hatam- harp levazımı temın etmektir. Şüp- zırı Ronald Xrost evvelki alqaın Ame- • 
ayın sonuna talik etmesi muhtemeldir. dır? m~ Ulltettiit mem1ek.ettekl e-- he yoktm ki lngilterenin miidafaasa rika halkına hitaben radyoda bir n\ltuk merkalllden. 
:f; de~d': =:'to=-elçisi =~~-,~r.:".,.. ::!: tera: . . de m:1::ı;;. ~ ::..: .M:. t ~ ;...-:..~ .. ı:, ---- ,.. llZN.I y llEIFllTllE 
23 ildnd kanunda hareket edecek va- Prens ~m~~~ ~rdu k~danlığı- mecbur etmektir. Bö~ t~ ~ ingilterenin gelecek baharda ve ~4:'si~ b~~n:=.r":et a"! 88JOl IOISER 
purda yer tut=~:_ na terfi ettıaı b=ı.::.ktedir. şı en iyi ve kuvvetli yol tutulmWJ olur.• yazda karpla§Bbileceği buhrana kar- gönderdijiDizi, kaç gemi inşasına ~la- Selilaattia Göktepe 

Y • b• •• ı •• ___,._._ ıı koyabilmesi için Atlas mıntabeını dığınw biliyoruz. Top, tank 'Ve &air bin- AJbert Bn.YD 
Habe$ imparatorunun enı ır UÇ u korumakta olan lngiliz filosunu ko- lerce ~ ~-:vıimlan;nm ~ka- (Xomervatuvctr Pıo e5arleriuclen) 
kabul resmi Tana llolderansı rumak üzere silah ve cephane yetit- smdım yükselip bıze ıe~n, b~ erı~ Nari Sami 
Hartum 17 (AA> - Habeşistan im- pakt ya ıl O top•-or ti. Am ikan d.. . . . •tanıyoruz: ctmdat geliyor. Size ıon- .. _ .. -n-eth de te P ıy r --J ren er en ustrıamm aza- dermeğe uktedir ld v h ....-4 ol .-..~.. Ot: oven ve saıre n sona • paıatoru Haile ~elasiye İngilizlerin garn Bükreş, 17 (A.A) _ Gazetelerin bil- mi sür·atle çalı§ması lazundır. Ni- layacagım~ 0 ugum ~ 'r-3 • Y - trio .• Sololar 

~~~~!~ i~ıak~~thii~a:ı?~ı ~ Aınerilıa, İngiltere De di~iğine göre Tuna konferansı 20 !kin- hayet bizim de kendi müdafaamızı Bu sözlerl duyunca bizim için hazır- 26 1 941 Pazar niJ saat 16 da 
Cin aras d ı cikanunda toplanacaktır Almanya, Sov- . ed k l h . . ı L,o_ la :ı- • • -ı.: Hal S tonunda 

tertip ctmi tiı. Bunlar ara:oında bazı Ha- ın G )len yetkr ttalya ve Boman · a murahhasları temın ece o an cep ane ımalıne =ıa o n feYwnn ınsan : hısan 18-19-21-22-2.3-25 147 (79) 
hE!$ ricali. Sudan hUkürneti mümessille- ,,,,. ............ konf~ama iftirak edec:iclerdir. müteallik olan tedbirlerin sadeleşti- tiz.1 ... _ınJand~~:_teı.;~= sur: -------------
ri \C' fn ilız kara v hava ordu!~ erkA- Tokyo 17 (A.A) _Nişi Nişi gazetesi- ·ı . 1 d b"' .. le f e ııcaır JıuarUJOilD u~ :?Wı-< etmı- DOKTOR 
nı bulunmakbı idi. Kabul reıımı ımpara- n· L iyi b' bad h her ld v • n mesı yo un a otün gayret r sar yoruz. 

u_ m çoıı; ır men an a a ıgına olunmalıdır l'E• .a • YADVJN 
torun ikamet ett cıtırh n ı;aravında ~öre 1 Subatta Ingiltere Amerika b' 1 • ------------- .., ....,..,, _.. 
yapılmı t qıt devi leri ve Çungki~ arasında~~ $ili• BoliyYa arasmcla Miidafauı bizim için elwııı 11miJet- yeti 1917 dekine nishetle daha py- tÇ HASTALIKLARI 

-.- lü bir.Pakt aktedil~kf:ir· Londra ve ademi tecavtlz paktı li ~~ meml~etle~ harp vesaiti ~.tlidir. Bugün kendi müdafaamız hmiı m mleket hastanesi dahili has-
Kayseri Ye Malatya Çungking anıımda tımdıden hakiki bir Londra 17 (A.A) _ Riyodöjaneyrg- temını maksadile sen vuıtah ve tam IÇlll baıka memleketladen y..dım a lar serirlyat §efi. 
halk~PindP anlaşma aktedihnistir. Aynı malamata dan bildiriliyor: salahiyetli bir makama ihtiyaç var- gÖl'ecek yerde kmc1imizi müdafu- Paz.s dan maada her gün hastalarını 
~ereDer ~öre Çungking htikiimeti Birman~a $ili ve Bolivya arasında ademi teca- d.r. ya hamlanmalda benber batb mil- kabul ve ~edavı eder. 
An ı . 17 (A.A) - Kau eri ve Ma- ~olunun yenkren çalımbilecek bır vilz paktı iki hariciye nazırı arasında lngiltere 1917 de Ameribwa bi- Jetlerin ilıi-rlanm da göz önünde TELEFOl\" Evı· 2545 

t,. " bale konulması icm İngiltere ve Birle- imzalannuştır. Bu anlasma ile her tUrJil • ~ ~ -% • • Muayenehane: 3956 
., h Jk l . tarafınd n t rtip edilen i .Anıı:>rika dl"vlet!erinc müracaat et- harplarııı ve tccavUzlerin reddi müıa· !e. cepha~e ~ !1i" ~-e hıtmak mecbunyetinde bulunuyo- MUAYENEHANE adr i · tkinci Bev· 

l1. 'o r f ve • ırrı r il ri açılınıştır mı t k'" y ktı ıdL D··-"=nkü cep,__ane mıalib 'V'IO...... ...... ,.... ok k nt a 25 ı unoaca r. ~u 10 .. ~- ....... " 

BUGVll ULEDE 
l - F n ıcm !< il, t criı~ ~ cani olan bir doktoru müthiş maceralan .• 

CANiLER DOKTOR il 
Y ralanl ı: • EDVARD G. ROBENSON - HUMFf\RI BOGARAT ... 
2 l No.lu şarkıcı Kovboy CİNOTRİN EN SON FfLMt 

1-

2. -

KOVBOYLAK R.'ESMI GBCIDt 
F.~ SON GELEN TÜRKÇE HARP .TURNALI 

rAKDA 
Butun dünyamn Jtflzelli~ esir oldulu billur seslı 
DANİ'YEL DARRİYONUN Elf SON r.ILML 

lr~LPAOaısı 
GA.Ncsnaı.a AzPAfr .... 

.~e~ de&eet dolu .mütlif<ı: tilim 
TURKCE PARAMl.JNT HARP JuR· ., r .. ı , 
. ~ 3 BiyiikFılm haftası 

YENı ~ •••ff•killlll .... •H• 
~~~~ - h.K DEFA - M.:fu~~E 

ÖLÜM PUSESİ 
3AHPAP - 'l'OBKÇE - ARŞIK PILIBrrrnı 
~ar SiRKTE HAYGANOŞ 

1'RACY - ıw.:T KELLY • RtCltARD GRFENE 

_KARA GüNEŞ 
~: 11.45-3-8 de CUJllUteli, Pmr -.ı. 10 ela 

Ereili Kömürleri 
iŞLETMESiNDEN: 

Ticaret •ekfıleti tç ticaret umum müd 'rlüğön· 
den: 
Tınkıyede Hayat, Yangın ve Kan Sıgorta 1 rıyl ul olına tlz re 

kanun! hlikilınler dairesinde tescn edil rek bugun f liy halınde bulunan 
tl'nyon Hayat sigorta kumpanyası1e Unyon Yangın ve kaza ve uhtel'f muha
tarata ltal'§l sigorta kumpanyasmm Türkiye Umumı vekffi bu kere müracaat.
le Menemen şehri acenteliğine şirket namına yanım ve hayat si orta işlenle 
meşgul olmak ve bu 4}erden doğacak davalarda, bütthı mahkemelerde müd
dei, milddeaaJeyh ve (fçiincft phıs sıfatlarile hazır buhmmak üzere Muzaffer 
Hancııwı. ıtaytn edildllfııf blJdiımftttr. Keyfi~ si~ §frketlennin teftiş n 
mUrabbesf &a»ındakf 25 haziran ım tarihli bnnnttn hükümlerıne muvafık 
&6rillmOt olmakla ilan olunur. l3Ş (78) 

3780 numaralı kanuna müsteniden n~dilen 2/12899 numaralı kararna
menin 3 sayılı kararma göze teşelrkill eden Ere~ll Havzası Kamtirleri Satq 
Birliii, 3887 umaralı kanua ve Z/1~ sayılı l:aramamenhı tatbiki :netiee!ııt 
olarak 1 kinunılM!Qi 1141 tarthıpden ~ tasfiye haJine Jı:onmuı olması
na binaen .sözti geçen Birlikle tasfiYe tarihine 1rader aktedi1:mfş ola mvk. 
velelerin Umur tesJiml vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak hakJap tşJet. 
ınemiz tarafından devren ve nakleD bbul edilmiştir. Biaaena1e7b l klnu.. 
nusaıd lMl tarlhindea itibaren iödlllr tealimfne mltteelilk talepler ~ z,. 
galdalrta Mahdud Jıtes•uffyetB B'rell Karnarıert İfletınesl ııae.....,..._ ımt- c.B.P. 8& BMa llaM-e OC•l•'Mlan 

: racaat edilmesi illn: oluur. 18-Zl-2.f-2'1-30 ~ · 

~·------------.. ·------------· Bonovada yapdacall llb edilen Dne gftreşbıtn 19/1/941 pazar glinti yapıfa.. - .... cafı f1tn olunur. 18, 19 140 (7'7) 

Ereğli Havzası Kömürleri 
SATIŞ BffiLIGlNDEN: 

3780 numaralı k•mıa müaemidea JU!P'edi]a 2(12889 ııumaralı kararna
m.en~ 3 sarılı kararına göre teşekkül eden Ef'eili Havzası Kömürleri Satıf 
Birliği, ahıren mevkii mer'iyete konulan 3861 numaralı kanun ve 2/14547 
.,.ıh laı aıaame lri9:8Hi@leı Wa illt16t netleal olaralr l Hmam sal Da 
taıM •u itibiıına 'lltsfiyc haline konmıştur. 
~ Blrlille şimdiye kadar akte~ ._ mııkanleleıia kömür _.. 

mW mllea8* Tecibele.ri ve işbu veeilleleden cloğllCÜ J.klaı Jhğli g. 
ma.leri İf}etmlesi 1-lllından kabul alunarak 16nüı- tud' rtı .... mulıııln•
~. ~ lftre yapılacağın Mı lJa ı.rus lcla •Jcad.t.ın 1Jnili 
IComUrleri İşletmesine ve tasfiye- tarihinden evvelki muameleler için dahi 
ınerk~ 7.onıtılclalrıa lmhman. hırfi tamy~ ~ ffft'ZaR Xömftı 1eri S.-

''af Bk1ijtae Jllibaaıat elımta• Uiı'l Gl• r. Vr l&-21-2i 2'1-ao , 
~7e& De•mi eMl"'•'ndea 
Pıyasacf~ me~cut m~Jzemeye aöre ke-şfı tcııM".'ll 1anzım edilen Güzeiyaiı ilk 

oku~ bala tamiratı 1.ı08 lira 3 kun; ... keşif bedeli uzerinden 15 l 941 tarihin-
den ıtıöaren 1!" ~; r1d ffc- açık <'ksiftmeye kmıul<faiundan mekJilerin Z490 
a)Jb Jma lliikiiır haı daya~ l: l n t iaaüuile biriikU 30 1kiDci 
kanun 941 per 11 de .. r • ll Encümenine başvurma-

1941 
tZMm tımfct SULH HUKUK HA

KlKUötNDBNt 941/ 102 
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MAREŞAL GÖRING 'iN SiY ASİ VAZİYE2' 
::x:: 

Almanlar lngilterede bir SOVYET - JAPON DOST- i - . 

Amerikan yar- SÖZÜ IE OLDU? çok U8"8 hücum etti LUGUNA ELVEDA! SC>N HABER 

dımı ve Alman- Son Ingiliz bom- Bilhassa Bristol Ademi -i:~cavüz 
lar - Baik:ıniar· bardımanları- bombalandı paktı yapmı-

iaşe başlama•ı yakın teı ki/atının -
da vazıyet nın mi.nası MOTEADDIT'YıNGINLAR yacaklar ••• 

ÇIKTISA DA SONOÜRÜLOÜ, Londra, 17 (A.A) - Royter ajansı 

Başvekil bu işle üç saa 
kadar meşgul oldu A.merilıan donanma· 

sının ingiltereye 
devri - Almanlar 
Ballıanlarda ne 

Londra, 1 7 (AA) - cTaymis> ga
zetesinin havacılık muhabiri geçen haf
ta gündüzün yapılan hava akınından iNSANCA ZAYiAT Az 

Mo!kovadan istihbar ediyor: 
Moskovada wnmni intiba bir Sovyet-

~~~~~---x.x·~------------

. ~?pmalı istiyorlar ve 
7.'ürlıiye halılıındalıi 
niyetleri ne? 
Rnd.Yo gazetesine göre Amerika bah

riye nazın Albay Knoks'un hariciye en
cümer.indeki sözleri arasında en ziyade 
alibi dikkat olan nokta donanmanın bir 
kısmını başka devletlere devretmekten 
rcisiciimhuru meneden kayıtlann İngil· 
tereye yardım lAyiJıagına konulmasını 
reddetmiş olmasıdır. 

Bahriye nazırı, Amerikan donanması
nın devrini icap ettirecek vaziyetlerin 
mevdana gelebileceğini söylemiştir. 

Cümhuriyet partisinin reisicümhur 
namzedi B. Vilki bir nutkunda İngilterc
ye kayıtsız ve şartsız yardım taraftarı 
olduğunu söylemiş ve bu yapılmazsa 
Amerikanın tehlikeye düşeceğini teba
rüz ettirmiştir. İngiltercye böyle bir yar
dımın Amerikayı Almanya ve Japonya 
ile ha'"be sürüklemesi endişesini bazı 
Amerikalılar gizlememektedir. Bu se
beple Nevyork belediye reisi harp ha
linde Nevyorkun müdafaası için •Nev
york şehrini müdafaa konseyh adı veri
len bir teşkilat vücuda ~etirmiştir. 

AMERİKAN YARDIMI 
VE ALMANLAR 
Almanyanın yardım vaziyetini nasıl 

kaTŞ11adığı Folkişe Beobahter gazetesin
de ~kan bir makalede izah edilmektedir. 
Amerikanın ,geniş ölçüde yardım yapa
myıacağı ümidini simdi Almanlar bırak
mışlardır. Alman gnzetesi layihaların 
meclisten geçeceğini ümit etm<?kle bera
ber yardımın geı;- kalacağım da ümit et
mektedir. 

Cünkü - hep Alman muhan-ire göre -
altı aya kadar İngi1tereye yardım gelse 
bile bu altı ay kinde Almanlar boş dur
mıyacaklardır. Alman gazetesi ortada 
istihsal zorluklarından başka naklive 
zorlukları olduğunu yazmaktadır. Al
many:ı bir çok denizalb gemileri insa 
e<liy~r. v~ hunlar faaliyete gecince Ame
rikadan İngiltereye eşya nakli mümkün 
olamıvacaktır. 

Alman gazetelc·'rinin Amerikan yardı
mı hakkında bu yolda lisan değiştirme
leri dikkate layıktır. 

AIMANYANIN $ARKTA 
llAZIRLlKLARI 
Dii:er taraftan Almanya şark tarafın

da hir takım hazırlıklarda bulunmakta
dır. Talim ve terbiye kıtnlan ismi ve
rilen kuvvetler Romanyada artık öyle 
biT ad verilemiyecek miktarı bulunca 
Almanlar bu memleketteki iktısadi men
faatlerinin korunması hahanesiyle bu 
ırevkiyah izaha cahştılar. 

Macar radyosu her gün tren dolusu 
Atmanlnnn Macaristandan Romanyaya 
do~ geçtiğini bildirmiştir. 

Nakliyat el'iin de,·am ediyor. Şimdi· 
ye kadar toplanan kuvvetlerin 150 bin 
kişi raddesinde olduğu tahmin edilmek
te ise de nakliyat devam ettiğine töre 
bir müddet sonra bu kuvvetlerin iki üç 
misle cıkanlması pek muhtemeldir. 

bahsederek o gün hava kuvvetlerinin Londra, 17 (A.A) - İngiliz hava ve 
Vilhelmshafenden Fransada Breste ka- dahili enıniyet nezaretlerinin tebliği: 
dnr uzanan geniş bir saha arkasında Dün gece lngilterenin garbinde .birçok 
düşman araz.i!inde ve işgal altındaki yerlere ve cenubu şarki, cenup ve cenu
topraklarda 12 5 kilometre kadar icer- bu garbi bölgelerinde birbirinden uzak 
lere girdiğini yaz~aktadır. ~ muhtelif noktalara bombalar atılmıstır. 

Şiddetle devam eden "bu taarruz Al- 1ngilterenin garbindc bir şehirde, birka
manlar için çetin bir darbe olduğu ka- çı ciddi olmak üze.re, müteaddit yangın
dar İşgal alhndn bulunan Fransızlar 1ar çIB:mı§tır. İtfaiye bunları mücessir 
için de bir süpriz teıkil etmiıtir. Filha- şekilde bastınnışsa da ticarethaneler ve 
kika Ma.resal Cöring Alman hava kuv- diğer binalarda hasarlar vardır. ln.c;anca 
vetlerinin ingiliz tayyarelerini I...ondra zayiat yüksek değildir. Diğer birçok yer
§ehrindeki hava meydanlanna tart lerde evlerde hasarlar olmuştur. lnsan
ettiğinl &Öylemİ§tİ. O gün Avrupa kıt- ca zayiat pek azdır. 
asında berekette bulunan tayyarelerimi- BtLHASSA BR1STOLE 
zi ıeyreden her kes harp sahası geni§ o- HOCUM ED1LD1 
lan tayyarelere malik olduğumuza inan- Londra, 17 (A.A) - Royter ajansı 
mııtır. bildiriyor: Alman tayyareleri diin gece 

Tayyarelerimiz gerilemek şöyle dur- tngilterede Londra mıntakası üzerinde 
sun, bilakis hava hududumuzu şarka hafif keşif faaliyetinde bulunmuşlardır. 
doğru genişletmektedirler. Şimdi Al- Buna mukabit hücumlarını Bristol mın
man pilotlarına kendi memleketlerinin takası üzerine teksif etmişlerdir. Birk8-Ç 
topraklarında hücum ediyorlar. Zman saat 1..arfında bombardıman tayyarele.:'i 
geçtikçe daha derinlere !okulaca.klar- dalgalar halinde Bristol üzerinde uçmuş 
dır. Bunu bizim fabrikalarımızdan çıkan lar, cvvelfı yangın bombaları, bilahare 
tayyarelerle Amerikadan gelecek tay- infilak bombalan atmışlardır. 
:y:areler temin edecektir. Birkaç bomba bir hastane binasının 

--a-- memurlar kısmına düşmt4 ve çabuk 

Bulgarl.stan _ Almanga söndürülmüşse de idari servis odaları 
bazı hasara uğramıştır. Hastalar arasın-

B l . da ölen olmamıştır. Bazı evlerde hasar 
e grat 17 (A.A) - Bulgarıstanın vardır Birçok kişinin enkaz altında kal

Berlin . elçisi ba.:v Draganof Belgra~ ~a- mış oİmao;ından korkulmaktadır. 
zetelerıne yaptıgı beyanatta, Bulgarıstan 1 g"lt . tak d div ·1 Al · d .. "fak .. n ı erenın garp mm asın a ger 
ı e n~anya aı:asın a yenı ıtt.ı. ım~~- bazı noktalarda da bombalar atılmıştır. 
~;r;l~~ıne z.en_ıın hazırlamak uzere gıttı- Londrada iki defa alarm verilmiştir. Bun-
gını sovlernıştır. 1 b. . · · k ·· ·· hAd" · • , • arın ırıncısı ısa sunnuş ve a ısesız 

Sıyam kıt aları Hın- geçmiştir. İkinci alarm işaretinden biraz. 
• • • • • sonra şiddetli bir baraj ateşi işitilmiştir. 

dıcını ye gırdıler Bu sebeple Ten vadisinden gelen Alman 
' . , tayyareleri· istikametlerini deği§tirmiş-

Tokya, 17 (A.A) - Sıyam kıt aları 1 ıxr B" k ··ks k ·nnAk b · ili 
Kamboç vilfivetlerinin şimal kısmmı is- d~' ır:. t .. ır ;ç h~ te d ı a on ası 
gal etmişlerdir. Ayni meıııbada11 gele'n uşmuş ur. a rı :,., az ır. 
haberlere giire cindi muhar<.'bel<.'r dcv::ım • 

ediyor. Akdenizde· hava barbı 
sütlerin muksııt ve 11edeOerinden biri su 
olabilir. Anıa\'Utluktan atılmak fü:ere Almanlar Mal
olan italyan ordusunu bu cok miişkiil 
durumdan kurt.-ırmnk için Romanyanın t 1. • k 
cenubunda toplanmak sur<.'ti.rle Yuna· aya UJr a Jll 
nistam endi 'eye diisiire.rck Amanıtluğa 
sevkettiii ku""'etlcrin bir miktarını ırar- yaptılar 
bi Trakyada tutm~ığa mecbur etmek \'C 

!:;~;.:~ İtaly:ıya endirekt :vardım :rap- İngilizler- mühim 
2 - Aynı maksadın tahakkuku için ntifıtarda tay~are 

Selıinik üzerine fiili bir harekete geçil- dü~ürdüJılerini 
mcsi diişiinülmii'i olabilir. 't' 

3 - Üçüncii ihtimal olarak bu kuvvet- söyliyorlar 
ler sayesinde Bulgaristan ve Yugoslav- Londra, 17 (A.A) - Royter ajansı 
ya üzerinde tazyik ederek üçlü pakta il- istihbar ediyor: 
tihaklannı temin etmek \'C yahut itnlya- Sanıldığına göre çarşamba günü Mal
ya yardım maksadiyle bu memleketler taya yaptığı hücumlarda dt4man mhim 
topraklarından asker geçirilmesine mü- miktarda tayyare kaybetmiştir. Çarşam
saadelerini istihsal eyleml'k ~ayesi takip ba günü biri öğleden evvel, ikincisi öğ
cdilebilir. · leden ~nra ve üçüncüsü gece olmak 

Bu maksada sulhan erişilemediği tak- üzere üç hücum yapılml§tır. 
dirde mezkur dl!vletlerden evvela biri- Gece hücumunda evlerde hafif hasar 
sine, sonra diğerine karşı Almanların verilmiştir. ölü ve yaralı olmamıştır. 
bir askeri harekette bulunabilecekleri öğleden sonra birinci hücum şiddetli ol
tahmin edilebilir. muş ve düşman pike hücumları yapmış-

4 - Libyada Tobrukun sukutu üze- tır. İngiliz hava kuvvetleri hiçbir maddi 
rine serbest kalacak olan vakın şark İn- hasara uğramamış ve tngiliz hava kuv-

BALKANLARDA ALMAN giliz kuvvetlerinin Selaniğe çıkarılarak vctlerine mensup kimse ölmemiş ve ya-
MAKSATI...ART bir şark cephesi te."is etmeleri endişeşi- ralanmamı.;ır. 
H:ılen Romanyaya gelmiş olan kuvvet- ni şimdiden bertaraf etmek yahut Bri- Lavalette bir ev blokuna vaki isabet 

]er bilhass:.ı dört bölgede tehaşşüt etmiş- tanya adasına muhtemel bir cıkarma ha- neticesinde birkaç kişi ölm~ ve yara
tir. Bir kısım kuvvetler Roınanyanın şi- rek.etine karşı İngilizlerin dikkatini şar-
mal do~'Usundaki Moldavya bölgesinde ka çevirmek ve serbest İngiliz kuvvetle- lanmıştır. lkinci hava hücumu esnasında 
tehaşşüt etmiştir ki bunfa .. ın Rusların rinin kat'i neticeler alınacak yerlere gön- hiçbir bomba atılmamıştır. 
muhtemel bir hareketine karşı toplandı- derilmesine meydan vermemek gayesi ALMAN RESMt TEBLtGt 
l!ına hükmetme}. mümkündür de zaif bir ihtimalle tcemmtil edilebilir. Berlin, 17 (A.A) - Alman resmi teb-

Ötcki tehaşşüt rnıntakası; Macaristan, liği: Dün öğleden biraz sonra Maltanın 
Yuı:!oshava ve Romanya hudutlanmn TÜRKİYEYE KARŞI? Lavelatta limanında İngiliz deniz cürii· 
birlrı:tiği Bamıt mmtnkasıdır. Bu kuv- Bunlardan başka Tiirki.vc üzerine bir tanılarına büyük muvaffakıyetle netice-
'\'etlerin d~ Yugoslavyayı tehdid için hareket bahis mevzuu olabilirse de kafi lenen bir hlicum yapılmıştır. 10 11<lnci· 
orada tophınm1s olması kuvvetle tahmin netice üzerinde tesiri olmıyncak olan kanun bombardımanı esnasında ağır ha
cdilebilir. böyle bir harekete f?edlmcsi kanaatimiz.- sara uğrayan İngili:>. tayyare gemisine 

Üçüncü tehaşştlt bölgesı ise Bulgaris- ce uzak bir ihtimaldir Almanya bu ih- yeniden orta ve ağır çapta bombalarla 
tanın ı;imalindedir Burada toplanmakta timallerden her hanl?i hiri<iini i~ra ederse birçok defalar tam isabet.ler yapılmış
olan kuvvetlerin Tuna üzerinde ge~t te- bütün Balkan devletlerinin kendi aley- tır. Tersane mıntakasına bırçok bomba 
mini icin hazırlıklarda bulunduğu ecne- hine büyük 'bir cephe kurma~ım intaç ntılmıştır. Bir şilebe en büyük çapta bir 
bi kavnaklarından bildiriliyor. Dördtin- edeceği Jrihi Almanya ile Avrupa kıta- bomba isabet etmiştir. 10 tkincikanun
cü tehaşşüt bölgesi ise Köstence ve şi- sında heniiz hiç bir temas olmadan İn- da hasara uğrayan Sutampton kruvazö.. 
mali Dobrica mıntakasıdır. Bu kuvvet- ı?iliz imparatorluk kuvvet1crinin kat'i rü öyle ağır hasara uğramıştır ki bila
leri Romanvava yollamakla Alman b:.ış- yardımiyle cenuptan kendisini tehdit hare batml§tır. 
kumandanlığının nasıl bir maksat. güt- eden bihiik bir harp cephesinin teessüsü 8tMALt tSKOÇYADA 
mckte olduğunu şimdiden kat'i bir su- imkan dairesine girmiş olur. Bu itibar- Dün gündiizün müscllah keırif uçuş· 
rett(' kf'stirmek mümkün değildir. Yal- la Balkanlarda yapması muhtemel ırörii- lan yapan tavyarelerimiz şimali tslcoç· 
ruz ınuhtmncl luıreketleri söylece göz- len bu hareketlerin kendisi için maceralı yaınn garbinde ve lngilterenin cenubu 
den ~ec;irilebilir: Wr harekete lh's.nek demek olaealı b- §&J'ld açıklarında 13 bin tonllltoluk Uç 

1 - Birinci ihtimal olarak ba ......, naatbldeJiae şilebe birçok bomba atmışlardır. 

Japon ademi tecavüz pakti akdinin ar
tık bahıs mevzuu olamıyacağı merke- İSfanlJuJda et flatlel'İ IJiraz arttı 
zindedir. Ankara, 17 (Yeni Asır) - &aslan olmuŞur • 

Geçen ilk teşrinde yeni Japon büyük tamamen tesbit edilmiş olan iaşe teşki- 1STANBULDA ET· 
elçisi Moslrovaya geldiği zamaİı Sovyet- latının ay ba§ında faaliyete geçmesi kuv- FtATLARI ARTI' 
lerle Japonya arasında bir ademi teca- vetle muhtemeldir. İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Şehrimiz 
vüz paktı akdedileceği kanaati mevcut- Başvekil doktor Refik Saydam ticaret de et iiatlan bugünden (dünden) itiba 
tu. Gerek B. Molotof, gerek Japon ha- vekaletine giderek ia~e teşkilatı hakkın- ren bir miktar arttınlmı§tır. Karama 
rciiye nazırı B. Matsuoka iki memleket daki program üzerinde tetkiklerde bu- ve dağlıç füıt)an kiloda yüz para, kıvır 
münasebetlerinin normal bir hale gel- lunmus, i.iç saat kadar bu işle mc~gul cık fiatı kiloda 7,5 kuruş yükselmiştir. 
mesinin arzu edildiğini bildirmişlerdi. ••-·-·-.-a-·-·-·- -·-·- _r_,,_.....,. .. _,_,_._,_,_·-·-· 
Sefirin Moskovaya her iki tarafın muta
bık kalabileceği bir plan getirdiği zan icra Vekilleri Heyeti dün toplandı 
ediliyordu. B. Molotofla bir çok görüş~ Ankara, 17 (A.A) - icra Vekilleri heyeti saat 16 da Başvekil doktor Refi 
meler yapıldı. Fakat böyle bir paktın Saydanı.ın riya.setinde nıutad haftalık içtimaını yapmJ§tır. 

imza tarihi her halde henüz çok uzak- ··-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-····-·-·- -· ı:ı-·-·-·-·-·-·-·-11-• 
tır. 

Jlaponlar Mançuko üzerinde nüfuz1a
nn1n Sovyetlerce tanınmumı, Sovyet
ler birliğinin Çine yardımdan vazgeç
mesini istemiılerdir. Sovyetler lehinde 
biiyük fedakarlıklara hazır olduklarını 
ihsas ebn.İflerdir. . 

Bazı şayilarn göre Japonlar merkezi 
Mongolistanı Sovyet nüfuz mıntakası 
olarak telakki etmeği ve Dairende Sov
yetlere bazı kolaylıklar göstermeği ka
bul etmişlerdir. Sahalin adası hakkın
da da bir anlaŞ,ma hazırlanmıştı. Fakat 
Japonya kendisi için hayati ehemmiyeti 
haiz olan balık avı meselesinde hiç bir 
fedakarlık kabul etmemişti. Sovyetler 
de, son Rus - Japon harbindenberi hiç 
bir zaman bu balık avı haklannın kayıp 
edilm«ine razı göstermemektedirler. 

Makineye 
Verilirken 

SfillJ mıı 

ln~iliz tayyare
leri muvaff akı

yetli akınlar 
ya~tılar 

Londrn, 17 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği: Dtin gece havanın çok fena 
ve fırtınalı olması lngiliz tayyarelerini 
Vilhelmshafen deniz Üll!ÜnÜ bir kere da

ha faarruzlarına esaslı hedef ittihaz et
melerine mani olmamıştır. Bu taattuz 
geçen gecekinden daha hafif bir nisbet 
dahilinde yapılrnı.'.Ş olmakla beraber aza
mi derecede muvaffakıyetli neticeler el
de edilmiştir. 

İngiliz tayyareleri birçok yangınlar çı
karmışlar ve sonradan gelen tayyareler 
bilhassa garlardan biri ile depolar mın
takasmda yangınlar fevkalade genişle
~ olduğunu bildirmişlerdir. Birçok in
filakı müşahede .ettiren alevler fışkır
mıştır. :Başka tayyarelerimiz de Emden, 
Bulong ve Kale dokları ile Ostand'da bir 
demir yoluna ve işgal altındaki Fransa
da bir tayyare meydanına taarruz et
mişlerdir. Bu hareatta ancak beş tayya
remiz kaybolmuştur. 

iNGtLTEYE HüCUM 
Londra, 17 (A.A) - Hava ve dahi

li emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Bugün düşmanın faaliyeti çok az ol

muştur. Münferit bir tayyare bu sabah 
Kent eyaleti üzerine bir bomba atmış!a 
da ne hasar ne de in!anca zayiat vardır. 
Gene bu sabah erkenden bir düşman tay
yaresi 1skoçyanın §İmalinde avcılarımız 
tarafından denize dü~ürülmüştür. .... _.. 
lJ dü$ınan tayyaresi 
düsürüldü 
Mallıı 17 (A.A) - Dün öğleden son

ra Malta üzerin~ düşmanın yaptığı akın 
esnasında düşUrüldüğü bildiri1en 10 düş
man tayyaresinden başkaca 3 tayyarenin 
muhakkak surette ve bir düsman tay
yaresinin de muhtemel olarak hasara 
uğratıldığı öğrenilmiştir. 

-~--·----

BiR TEKZiP 
Vi.,i. 17 (AA) - Mareşal Petenin 

yeni bir hükümet kurması için nazırların 
istifalarını verdiklerine dair ecnebi mat
buatta ~an haberi HaYU ajansı ra
~ teblp etmektedir. 

Ticaret Vekaletinin tütün satış
lan hakkında mühim bir tebliğ 

------------------x•x----~-------------
Fiat lıırma teıelJIJüsüne meydan verilmiyecel! 

vaziyetin istediği tedbirler hemen 
ittihaz edilecek 

Ankara. 17 (A.A) - Ticaret Veka
letinden tebliğ edilmi§tir: 

Ege mmtakasında açılan tütün piya
sa!ınm inlci§afı hükümet tarafından çok 
yakın bir alaka ile takip edilmektedir. 
Hükümetin müdahale mübayaatı ıçın 
tahıis ettiği dört milyon liraya ilaveten 
kendi sermayelerile de yerli ürünler ve 
Türk tütün limited ~irketleri 36 yerde 
piyasaya hararetle iştirak etmektedirler. 
Bundan ba§ka inhisarlar vekaleti de 
kendi teşkilatına hu yolda emirler ver-

mişt:ir. 

Piyasanın üçüncü gününde salı~ va 
ziyeti memnuniyet bnhş görülmekt 
olup hükümet satış ve fiatleri bugünk" 
normal seyrini muhafaza etmesini temi 
için bütün alakadarlar nezdinde kat' 
tedbirler ve teşebbüsler nlmaktadır. 

Bu arada fiat kımıak buausunda he 
hangi bir hareket ve teıebbüse meyda 
verilmiyecek, vaziyetin icabettirdiğ 
munzam tedbirler de zamanında alına 
caktır. 

-·-·---•-•• ·-•- -·- _._..._ı...•-----a--•-•""I 

Tunanın donması, itha
lat ve ihrac·atırrııız 

runayı buzların kaplaması, ithalat ve ihraca .. 
ıımızı zorlcqtırdı 

İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Bir ay 
evvel merkezi 4.vrupa memleketlerin
den siparişleırimi~ karşılamak üzere yo-
la çıkarılan üç buçuk milyon liralık it
halat eşyasının İstanbula getirilmesi, Tu
na nehrinin do~ası yüziinden geçikmiş
tir. Yolda kalan bu ;malların karn tari-

kile getirilmesi imkanı da elde edile 
memiştir. Binaenaleyh Tunadaki buz 
krın çözülmcsın~ intızar cdilmekie 
dir. 
Tumının donması yilzundcn, Avrupa 

ya satılmış olan birçok ihracat malları 
mız da yolda kalmıştır. 

••••••-••ı-ıwı•a-•-·-·-·-·-·-•-••..-..ı•--·---·---·---·---~--_..._..,..._.__.._...., 

Manifaturacılar anoni 
şirket kuruyor 

-------x.x 
Bu şirkete imtiyaz veya ithalitt 
inhisar verilmesi şa)·iası asılsızdıı 

Ankara 17 (Telefonla) - İstanbulda anonim şirket ıeşl'il etmek için usul' 
bir kısım manifatura tacirleri arasında v~hile ticaret Vekfiletine bir müracaat· 
bir anonim şirket kurulmakta oldUb'U ve te bulunmalarından ibarettir. Bu müra• 
bu şirketin manifatura ithalatında inhi- caat v .. kaletcc tetkik edilmektedir. 
san veya bazı ımtiyazları haiz olacağı --e--
şayialar~.v as~ı~. Sa!:1hlye.~li .. makan:ı- Tütiin piyasasını 
!ardan ogrenıldıgıne gore hükumet hıç 

1 
,.. • • 

bir şirket veya şahsa bir maddenin it- Ve ... lalet takıp eclıyor 
hal veya ihracı imtiyaz. ve inhisarını ver- Ankara, 17 (Telefonla) - Ticaret ve 
mek tasavvurunda değildir. Hadise bazı kaleti Ege tütün piyasasını saati saati 
manifaturacıları kendi aralarında blı' ne tnlup etmektedir. 
N••---·---·---·---·---n--•--•--·--·--·--·---------·-...-.-.. ._.._"_ -•-•- - • t 
Vesaiti nakliye 
Meşin ile maskelenecek 

Ankara, 17 (Telefonla) - Dahiliye 
vekaleti bundan !Onra yapılacak pasif 
korunma tecrübelerinde bilumum nak-

Amerikadan 
Daha JOO pamuk 
makinesi eetirtiliyor 
Ankara, 17 (Telefonla} - Ziraat V 

kiıleti pamuk kongresi mukarreratını 
liye vasıtalarının ı,ık tertibatlarını ne su- tatbikine ait hazırhkları ikmal ile meŞ 
retle ma!keleneceğine dair yeni bir ta- guldür. Amerika.dan getirilmesi kara 

laştırılan 300 pamuk makinesine ilav 
limatname hazırlanmış ve alakalı ma- ten 300 makine daha sipariş edilmiş .; 
karolara tebliğ etmiştir. Bu talimatna- buna ait mukavele Amerikan finnal 
meye göre motörlü nakil vasıtalarının 

rı rnümcssi11erince hugün imzalan•nı 
projektörleri meşin. ile örtülmek ~uretile tır. Bu suretle 3 - 4 sene içinde bütü 
maskelenecek meıın bulunmadıgı tak- ihtiyaclJlltZı karşılayacak makineler p<''" 

dirde mukavvalı bezle örtülecek ve lam- derpey celhedilmi.ş olacaktır. Ziraat VP 
banın teeac:IGf ettlii k1811Dda ziyanın m- klleti bu makinelerin dmdlde imali iç 
maaı için afak 'bir delik bırakılacaktır. de tetkikler ppmaktadır. 

T 'lirle •inemeeılıfının 
EN BÜf Ô.K 

ELHAMRA BU GON 
Matinelerden 
iti6aren saf:eri olaralı SJNEMASINDA 

Kahveci 


