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YENİ ASIR Matbaamnda basılmıştır .. Cümhuriyetin "e Cümhııriyet eserlerinin bekçisi sabahla~.. ~'kaf' siyasi gazetedw 

Vişide 
---·---

Alman tazyikinin 
kuvvetlenmesi. 

beklenebilir -·Almanya Alıdeniz 
meydan harebini fıay
lletmemefı için Fransa• 
dan yaredım lstiyore-. 

ŞEVKET BİLGİN Karlar üstünde kızakla harekatta bulunan Sovyet askerleri 

Mueşal Petenin, Saint Florentinde, 
Ahnan hava mareşalı Göringle mülaka
tında, Almanya - Fransa arasmda kat'i 
bir anlaşmaya varmak için zemin hazır
landığından bahsedilmişti. 

Bu mülikatın üzerinden haftalar geç
tiği halde, müsbet bir netice vermedi~ 
IÖriilmüştiir. Bir müddetten beri, A!
lban siyasi mahfilleri, Vişinin Almanya 
1araflbdan yapılan teşebbüsleri cevap
B'IZ bırakmasından hmınutsuzluk içindP
dirler. 

·- -·-·-·-·-·-·- --·- --··1 
1 Sovyetlere göre 
.. " -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
Alman mal- Rusya esa· 

• • • • zeme, ıns~n ret reıımı 
kaybı ağır hazırlıyor ---·---Ya hıız merkez cephe-
sinde 10 gün içinde 
14 bin Alman öldü 

---·---
Merkez krsiminde 
kanlı harpler oldu, 
bir kasaba alındı 

Bernde çıkan rcDic Tat- gazetesinin 
Berlin muhabiri bu hoşnutsuzluğu aç1k
~a belirten bir telgrafında, şimdi Paris
te esen havayı, general Simoviçin hü
kürnet darbesini yaptığı zaman Belgrad
da esen havaya benzetmiştir. Muhabir 
dernek istiyor ki, o günlerde. Yugoslav 
unıuıni efkarı memleketlerinin üçlii 
Pak1a iltihakını nasıl derin llir heyecan· 
la kar!?ılamışsa. bugiin de. Fransız umu-
~i erkan Almanya ile işbirliği ihtim2- --8-- --•--
linden o nisbette nefret etmektedir. Vi- Son alınan pelı çolı mal- Karadenezde bir 11apul' 
şi Yer yer kendini hissettiren kaynaş- uJa • 
ınalann, bir manevi depreşmenin ba· zemeden başlıcaları: batırıldı, J m l'lp ve 1 
sı.nçı altındadır. 33ı top, 50 tan'lı ve uapul' ağır hasara 

lla1buki Alman propagandasının emri f!.f!. ı. ""ratıldı. 
a~tında çıkan Paris gazeteleri, Vişini11 J~;;1 HGmyon U!U • ..... 
•ı.ntizar,. politikasına şiddetle hücum Moskova, 16 (A.A) - Bu sabahki ~erlin, 16 . (_A~) - Alınan teblıgı: 
eden Yazılarında Berlinin sabrı tüken- Sovyet tebliği : 15/ 16 son kanun gecesi Dogu cephesının şımal ve merkez . ke-
bıek üzere oldugu" nu bildiri-.·orlar. kıtalarımızın düşmanla çarpışmaları de- simlerinde ~uhar.~beler. d~.vam e~yor: 

"' t · t " Merkez kesımde onemli duşman suvarı Bcrlrn, sabnnın tükendiğinden ne za- vam e mış ır. . .. b ' Alm 
- ALMAN ZAYİATI kuvvetlerıne hucum eden ır an ta-... an bahsetnıişse bunu büyük çapta 5 kA d k nh h b I 
ela~Iarın takip ettiği görülmüştiir. Aca- Moskova, 16 (A.A) - Moskova rad- buru 1 son ah-un b~ ~ ~u are ~ e~-
ba ışgal altında olnuyan Fransaya vey:ı yosunun neşrettiği yarı resmi bir de- den sonar mü ım ır aş~ ;3"cfe e -
~ müstemleke iı.tparatorluğuna meçe göre m~rkez Cl:!phesinde 6 son ka- (Sonu Sayfa 3, S ) 
ltJll'Şı bir hareket mi hazırlanmışbr? .. nundan 15 son kanuna kadar 14 bin 
Bkunu bilnıiyoruz. Yalnız şurası muha:k- Alman ö!müştür. Bunların arasında bir 
aktır ki Alın 1 R · ti ve general de vard1r. 
. , an ann usya rıca (Sonu Sayfa 3, Sütün 5 de) ~ıbya bozgunu Vişide •in,izarn politi-
~sı ... taraftar1annın Almanya ile sıkı iş 

bırlıgine taraftar olan Dadan'lar, Pu
theu1er ve Brinon'lardan ziyade mare
'81 Peten üzerinde tesir yapmalarını 
~olay1aştınnıştır. Bu sebeple Vi!?İ üze
~dcki Alman tazyikinin artması bek
-=nebilir. 

AlntanJar Fransadan ne istiyorlar? 
'el 1'1ihverin bugünkü sıkışık vaziyetin

e hunu tahmin etmek güç değildir. 
b Afrika ınuharebeleri Akdenizin ve 

Jngilizlere göre 
---·---

A vusturalvalı-
lar Japonlara 
mükemmel bir 

hamle yaptı 
Utün Avrupa kıtasının mukadderatı 

il~rinde çok önemli tesirler yapacağına 
Core, Alınan isteklerini, her şeyden ev
!el, ntihverin Afrikadan kovulmasını 
0
'!1iyecek ve İngiltcrenin Akdeniz haki- --•--

~~Y~etini sarsacak yardımlar şeklinde Batı Malezyada vaziye-
h:ıasa e~ck .kabildir. Yani Fransız te A11usturealyafıfal' hd· 
"f//e rptl ge.ınıte~i It~lyan donanmas~~ kuv- .. • • cıı·ngapur mutlnlıa 

endırnıelı, ınıhver kuvvetlerının Tu· Hlm ..a 
:Usta Yerleşmelerine ses çıkarılmamalı· müdafaa edifece'Jı 
b~r. Anlaşılan Berlin, Afrikayı muazzam Singapur, 16 (A.A) - Resm! tebliğ_ : 
~~hareket üssü haline koymağı hedef Avusturalya kıtaları Malezyada Saplin 
bınkn .~glo Sakson projesine ka~ı ko;v· sultanlığının doğu bölgesinde muhare
~üt, •çın b~~k.~ ç~e görmemektedır. beye tutu~uşlardır. .. . 
ol arekc lıukiımlerıne tal'.I\amcn aykırı Singapur, 16 (A.A) - Dun akşamki 
1 a~ak bu meselenin Bcrlinle Vişi ara- tebliğ : Avusturalyalılar bu sabah. Sap
~~ a ~~ <;etin görfü~mclere mevzu teş- lin Neorinin doğu kısmın?a şiddetli mu-

G ettıgınden şüphe edilemez. harebeler vermişlerdir. Ileri unsurları-
h,di~~e~l Veygandla vazifesine son ve- nuz düşmanın bir piyade ve tank ~olulhnaf gü~c kadar birlikte çalışmış olan na hücum ederek bunu yenmişle;rdir. 
d Afrıkası hava kuvvetleri kuman- A VUSTURALY ALILAR V AZIYE-
b~~ı general Robert Odiç aNews Chro- TE HAKİM 
eh~ e. ~azetesine beyanatında, Veygan- Kambera, 16 (A.A) - Avusturalya 
._ Afrıkadan ayrılmasından sonra Al- b kili B Körting vusturalyalılarm 
... anva F ri b" •tü aşve . 1 b' h 1 ile 
fak 'nı • rans.a .arasında aske ır ı ... · batı Malezyada mükemı:rıe ır A~ e 
hı tcrn~ahcdc~u~ın esaslan hazırlandıı:.ı- dövüştüklerini ve vazıyete hakinı ol
li'ı-ansı n et~ıstır. Son zamanlarda h':'r duklarını söylemiştir. Bununla ber~~~ 

:dara ıltihak etmiş olan generalın durumun zorluklarının devam ettıgını 
-- (Sonu Sahife 2 Sütun 6 da) de ilave etmiştir.h"f 3 s··tun 6 da) __ • (Sa ı e , u 

Alman propaganda nazın B. Göbels 

Alman propaganda 
nazırı di vor ki : 

---·---
Mail 1-,ı p olursak 
n~illi varlı2ımız 

da tehlikeye 
~irecektir -·-Harellln nasıl biteceği, ne 

zaman biteceğinden da· 
ha ehemmiyetlidir •• 

Hamburg, 16 (A.A) - Propaganda 
nazırı Göbels belediye dairesinde genel 
durumdan bahseden nutkunda 22 hazi
ran 1941 tarihinin büyük ehemmiyetini 
etrafiylc anlatarak demiştir ki : . . 

• - 22 haziran Almanya ve mlittefık

Tütür• fiatları eyiliiini muhafaza ediyor 

Dün akşama kadar '' 12 ,, milyon 
kilo tütün satıldı 

Birinci ve hatta ikinci kalite tütünler tamamen satılmıı gibidir, 
bu sebeple dün öğleden •onra piya•a biraz yava,Tadı 

Dün akşama kadar Ege mıntakasında 
yapılan tütün satışları 12 milyon kiloyu 
bulmuştur. Satışlar öğleye kadar bir 
gün evvelki hızla devam e~lemiş, fak~t 
öğleden sonra piyasada aşagı yukarı bir 
tevakkuf başlamıştır. 

12 milyon kilo tütün satıldığına göre 
·piyasada birinci ve hatta ikinci kalite 
fütünlerin tamamen satılmış bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Bu vaziyet gözönünde 
tutulunca piyasanın bir tevakkuf devre
si geçirmesi, tüccarın vaziyetini tayin 
eylemesi ve yeni alım muamelesine in
tizaren kendisini derleyip toplaması ga-

yet tabi! karşılanmalıdır. 
SATIŞ YERLERİ VE MİKDARLARI 
Dün öğleye kadar satılan tütünler res

men şöyle tesbit edilmiştir : Akhisarda 
2.500.000 kilo, Manisa 500.000 kilo, Kır
kağaçta 400.000 kilo, Somada 360.000 ki
lo, Turgutluda 250 bin kilo, Gördeste 
150 bin kilo, Smdırgıda 1.2,90.000 kilo, 
İzmirde ve civannda 1.800.000 kilo, Ke
malpaşa.da 300 bin kilo, Menemende 200 
bin kilo, Foçada 150 bin kilo, Torbalıda 
300 bin kilo, Ödemişte 500 bin kilo, Ada
gidede 500 bin kilo, Tirede 500 bin kilo, 
Bayındırda 200 bin. kilo, Urlada 150 bin 

bin kilo, Çeşmede 100 bin kilo, Alaça
tıda 100 bin kilo, Seferihisarda 90 bin 
kilo, Bergamada 400 .bin kilo, Kınıkta 
200 bin kilo, Dikilide 200 bin kilo, Ku:
şadasmda 200 bin kilo, Fethiyede 20~ 
bin kilo, Çinede 100 bin. kilo ve Bodrum, 
Karaovada 50 bin kilo tütün satılmıştır. 
Yukarıda da işaret eylediğimiz gibi 

bu satışlar dün saat 12 ye kadar .Yapılan 
satışlara ait resmt rakamlardır. Oğleden 
sonra yapılan satışlar iki milyon kilo .. 
dan fazladır. Bu itibarla şimdiye kadar 
12 milyon kilo tütün satıldığı neticesi
ne vanlmışhr. (Sonu Sa. 2 sütun 3 te); 

Japon askerleri makineli tüfenkle ateş açarken. .. 

Uzak dol!u harpleri 
---·---

Çin de, .Japonya 
da Şan~sada za-
fer k&zanıldı~ı 

iddiasında! -·.JajJonlal' Manillanın 
şimal IJatuında müstah• 
Jıem bir adayı alddare-

T okyo, 16 (A.A) - Domei ajansı
na göre Japon kıtalan Manillanın şimal 
batısında Lovi koyunun giriş noktasın
da müstahkem Deviso adasını işgal et
mişlerdir. Burada ( 16) ağır top alın
mıştır. Bunu başaran kıta genç bir su
bayla 1 O neferdir. 

AMERJKAN E.SlRLERJ 
JAPONYADA 
Tokyo, 16 (AA) - ilk Amerikan 

esirleri Japonyaya gelmeğe başlamıştır. 
Guamdan alınan 442 Amerikalı esir 
Çingtaoda bir kampa yerleştirilmiştir. 

JAPONLARA GöRE ŞANGSADA 
VAZiYET 
Şanghay, 16 (AA) - Çindeki Ja

pon karargahı 24 ilk kanunda başlıyan 
Şangsa taarruzunun sona erdiğini bil
dirmiştir. Japon kıtaları 30 çin tümenini 
ezdikten sonra hareket üslerine doğru 
çelciliyor. 

ÇINULERE GöRE ŞANGSADA 
VAZIYET 
Çungking, 16 (AA) - Japon kuv

vetlerin Şangşadan Yaşuya doğru çeki
liyor. Çin kuvvetleri Japonları takip 
ederek Şangşaya 11 O kilometre uzak
ta bulunan Sintiang nehirnin cenup kı
yılarındaki mevzileri ele geçirmişlerdir. 

CENUBi ÇiNDE 
Cenup cephesinde Puao Luayı alan 

Japonlar buradan çekilmek zorunda kal 
mıştır. Humnan Şekyan Atvel ve Suyan 
eyaletlerinde müdafaa muhareheleri de
vam ediyor. 

lhracata dair mühim kararlar 

Bazı maddelerin ihracı 
men veya tahdit edildi 

Yapağı ihracı yasalı • Bir fıısım maddelerein 111· 
raç halılıı muayyen teıelılıüllere uerelf-

dL rüccare birli'lılerel umumi ııa • 
tfplereinln salcildyetlerei arttırddı 

Ankara, 16 (Hususi muhabirimiz- --------------
den) - Ticaret vekaleti ihracat bahsin
de yeniden bazı mühim kararlar ittihaz 
eylemiştir. Yapağı ihracab men edilmiş
tir. Palamut ihracatı da faTta muallak
tır ve yalnız hülasa halinde palamut ilı
raç edilebilecektir. 

Balık yağlarını mübayaa ve icabmda 
ihraç hakkı Beykoz deri sanayi fabrika
sına verilmiştir. Çiyit mübayaa ve ihra
cı Ege mmtakasında Tarun sabş koope
ratifine ve Çukurova mıntakasında zi
raat bankası pamuk müessesesine bıra
kılmışhr. 

Pamuk ihracatını yalnız ziraat ban
kası ve T anm satış kooperatifleri birliği 
yapabilecektir. 

Tüccar birlikleri umumi katiplerinin 
salahiyetleri tevsi edilmştir. Umumi ka
tipler Ticaret vekaleti adına birlik mev
zuuna giren maddelerin satıılan husu
sunda dış memleketlerle ticari muame· 
lede bulunabileceklerdir. 

•••••••••••• 
Japon tayyareleri 
Singapuru onbeşin
ci defa bombaladı 

---·---
Tokyo, 16 (AA) - Umumi kararga-

"Rio De Jane .. 
iro" konferansı 

---·---
8 ütün Amerikanın 
mihverle münaseba
tını kesmesi istendi -·uHitfereizm ue vahşi Ol'• 

tafılareı ol'tadan JıaJJıma· 
dı'lıça sulh yapılamaz •• n 

Rio De Janeiro, 16 (A.A) - Amerika 
devletleri konferansı reisliğine seçilen 
Brezilya hariciye nazın B. Ara_nha mad
di ve manevi nizamın Amerikanın ve 
bütün dünyanın menfaati namına muha· 
faza edilmesi gerektiğini söylemiş ve 
şunları ilfive etmiştir : 

c - Amerika sald1nşa uğramıştır. bu 
sebeple Amerika kıtasındaki memleket
lerin hareket hakları kendiliğinden be-
lirmiştir. > . 

Bu celsede söz alan Brezilya devlet 
reisi B. Verga bugünkü konferansın 

(Sonu sayfa 3, Sütiin 1 de) 

l 

Jerinin Avrupayı Bolşeviklik tehl:kesin- 5111111111111111 ııımııı ı ıııııııııı ınmmmııımııuı~ 

den kurtarmak için harbe giriştikleri ta- =-==Ekmek kartları ya'"~= 
rihtir. Alman askerleri Sovyetlerin Al-

hın bildirdiğine göre donanma tayyare
leri Singapura on beşinci akınlarını 
yapmışlar ve Tengah tayyare meydanı 
ile askeri tesisleri şiddetle bombalamış
lar<lır. 

J~n l.a:öC"umlnruaa salırıe olan Singapurun civarı ile Borneo adası harltasL. 

manyayı ve Avrupayı yok etmek için = 1 • ı = 
nasıl haz1rlandıkların1 görmüştür. Har- E rı n ev ere verı - ~ 
bin cetinHği ve acılığı kar!?ılaştığııı:ız = .., = 
tehlikenin büyüklüğünü ispat eder. Hıt- § Inege başlanıyor § 
ler l!İriştif,ti hareketle bu tehlikeyi önle- E_ : 
ınişÜr.ıı . _ Ekmek kartlannın evlerde sahiple- g 
GALİBİYET VE MAGLÜBIYET : rine verilmesine yarın başlanacak,: 
Göbcls Japon milletinin kahramanlı~ı- ~tevziat pazartesi akşamı bitmiş ola-~ 

nı övmüs kazandıkları başarılarla milı- = caktır Dünden itibaren Francola = 
verin vaziyetini kuvvetlendirdiğini ka~- ~ tevzii~e son verilmiştir. ; 
dettiktcn sonra şimdiki muharebelerın E Bu husustaki tafsilitı iç sahifeleri- :E 
ehemmiyetini anlatarak demiştir ki : E ınizde bulacaksınız. ;: 

(Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) ;;ıııım111111111111111111111111111111111111m111111111111r. 

Başka te~ltjller de Klanç ve Dkud_a 
tayyare meydanlarına hücum ede{'Ck 
ağır hasar verdirmişlerdir. 

Batavya, 16 (A.A) - Doğu Hollanda 
Hindistanı tebliği : .. 

16 av tayyaresiyle korunan 26. duş
man tayyaresi Anlunan üzerine hır akın 
yapmış, büyük çapta bombalar atını~. 
Diğer bomba tayyareleri Bomeo dogu
suna hücwn etmiştir. Üç ölü ve 21 ya
ralı vardır. 

ınmrmımı Konferansta Birleşik Amerikanın 
Mümessili B. Sunıner Vels 
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Blnbir dlreJı bataJıhane s! basılacahtı, Koca Köp· 
riUü taJlmat verlyof'dıı-

- 6J -
- İşte geliyor! .. Sokağın ucunda bir sezmeğe muvaffak olamadan her jş olup 

k3Ç gölge belirdi. Herhalde veziri ham bitti. Müııtahkem bir hisar derecesinde 
hazretlerile muhafı~lan alacak bu ge
lenler! .. 

metin görünen Fazlı paşa sarayının cüm
le kapısı. daha ilk hamlede Zülfükar 
ağanın kumanda ettiği on kiplik müf
rezenin cline geçmiş bulıınuyordu .... 

Tayfur yanılmamıştı... Peşinde gelen 
iki muhafız tarafından takip edildiği 
halde önde yilrüyen orta boylu adam 
Köprülü Mehmet paşanın ta kendisi idi. * 

Zülfükar ağa gizlendiği yerden ayrı- Dışarda bu mühim hadise cereyan et-
laralı: lı:oca Köprülünün yanına doiru tiği sırada, binhirdirek saravının içinde 
ilerledi. olup biten i!llerde hundan daha az en

Ascsbaşıyı fatkeden veziri azam ga- teresan değildi. 
yet yavq bir aeale ded: ki: O gün akşam olup ta ortalık kararır 

- Aia aenm.islnL Ne var, ne yok> kararmaz. dışanııı gibi sarayın içini de 
Dediklerimi tamamiyle icra ettin mi> derin bir seasiz.lik kaplaml§tL 

- Her fY yapıldı sultanım... Cana- Bazı odalardaki mumler ya)cılınl§tı. 
var)ann inini her taraftan nm sıla lt!Şlt- Salonlar. deUıizler koyu bir karanlık için
hk. içeriden dıpnya kuı değil, bir siY- de kalnnşl.aTdı. Hiç ibir tarafta ufalı: bir 
'risinek bile uçamaz. ç.ıtırdı bile duyulmuyordu. 

Acaba bizim de bu inin içine girme- Bir aralık Mehparenin oda kapteı bir-
miz liz.ım gelecek mi) denbite açıldı. 

Zülfükar -fa. ortahğ. -ran &oyu lca- Kapının aralığında. ilk önce bir kadın 
:ranlılttan ötürii, sadrazamm yaYafCA başının zarif c;lı.ltilcri helirdi ve orada 
güld~ğünü fu'lceciememiıti. ihtiyar ve- durdu. dııarısınm sessizliğini dinler gibi 
kir. Ases batının aaline 1carplılt olarak görünClü .•.. 
dedi ki: Sonra kapı bir az daha açıldı. Orta-

- Hele şu aorduğun feYC bak 1 Biz lığın seıı_;iz~iğin; kulak vkeren hayal ya-
. · • l · · d vasca oaaaan aı~anya çı ·tı ... 

içenye gırmeyınce canavar arı ının en V _Li • • b" h&..-- "h" ,L!.-• .. l f~-,_ , e san& esırı rr var ... "°' gı ı. • ...,, 
CL,anya çdcarmaga nası muva nuı: oıa- .. rülıü tmec1 k "d h 1.:.. 
Liliriz} Canavarlari hem inin içinden, gu d e en on.

1
orunl .. ~~-ug1 • 

:a.. _ d .ı__ d :1 1c • d" arasın a yaTaf yavq ı er emege ~ a
uem e uırpr an zorıama ıcap e ıyor. dı. 

Bak. timlli heni iyice dinle.·· Sen lıe- Kahya Ferhat ağanın itgal ettiği oda-
n.en yanma on adam alırsın. hunlann nın önüne vardıktan sonra orada hir
hcti hpmm bir yanında, geri kalan bet denbite durdu. Y:enid~n lculalc verdi. 
adam da öteki tarafında gayet tetik bir Ortalığı doldunn eenizlik hiç bozulma-
Ya%İyette llazır duracaklar.... . . dan uzayıp gitmeğe devam ediyordu. 

Sen vanp kap1y1 çalacalcsın. Brttabı Yav~ oda kapısını itti. Telı:rar 
Sçmdcn kapıyı açacaklar. Eğer açma- dinledi ... 
J'JP ta kim olduğunu hizmetçilerden biri Oh. ne ili!... Hiç bir taraftan en uf k 
iıonıcalc oluna münasip bir yalan uydu- en belirsiz bir ses. bir çıbrb mucesi sız-
i'up ..öy)enin. mıyordu ve içeriye girdi... 

Kapl)'l beherne1'al açtırmağa çah,ma- Zındanm. anahtarlarını. elile koymu' 
1-n ! . gibi, oda kapısının arkasındaki çivide 

Cöreyim .eni 1.. .• Kapı açılır açılmaz asılı buldu. 
oraya saklanan adamlann onu birden Gayet çabuk bir hareketle bemen çi-
~e girip kapmm telcrar lcapablma- viden an&htarlan aldı. 
ima meydan yermiyeceklerdir. (),f&J1Yll hrladı. Şimdi hayal hızlı hız-

Ba mretle ha canavr :inini kolaylıkla lı lco§UYordu. Alt kata ininceye kadar 
fethelmcğe muvaffak olacağız. ko!lmağa devam etti. Sonra bir az ya-

Jşte dediklerimi anladın mı> imdi vaşladL Tq merdivenlerin önündeki 
var, hiç falso yapmadan hu emirlerimi demir kapıyı anahtarla çar çabuk açtı. 
hemen yerine geilit Karanlıkta, 1!!lak duvarlara tutuna tutu

Ases baııı eğildi. veziri azamı sı-lnm- na merdivenden indi. 
ladıktan sonra hemen oradan ayrıldı. - B İT M E O 1 -
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ŞEHİR HADERLERi Vişide 
---·---

---·---
Maaş ue ücret zamları 
doJayısiyle yeni bütçe• 

Jer JıabGl'IJı .. 
Bütün daireler 942 mali bütçelerini 

haurlayarak Vilayete vem.işlerdir. Dün 
akşam toplanan vilayet daimi encümeni 
bu ıhzari bütçeleri tetkike başlamıştır. 
bütçe rakamlan çok yüksektir. 
Vılayet daimi encümeni önümüzdeki 

hafta içinde her gün toplanarak bütçe
leri eleyecek ve rakamları tesbit eyle
dıkten sonra yeni bütçe tabedilecektir. 

2 şubat tarihinde yıllık toplantılarına 
caşlayacak olan Vilayet umumi meclis~ 
maaş ve ilcret zamları dolayicille dikkate 
değer bir bütçe kabankhğı ile karşılaşa
caktır. Bilhassa 941 senesinin 4 ayına 
ait kabarıkltk nisbetinin eritilmesi işi 
i!ynca bir mesele olacaktır. 

---------tt---------
y arın yapılacak 

koşular 
---·---

KoıuJara saat ıo da 
llaşlanacall-

Yarm saat 10 da Küllürparkta Mobaç 
kır kO§usu yapılacaktır. Bu koşu 4 .kilo
metre olarak Kültürparkın dış toprak 
p:.tinde yapılacaktır. Tasnif ferdi ve ta
kım esası üzerine yapılacak, kazananla
ra madalya ve bayrak verilecektir. 1şti
r.:k edecek atletlerin pazar günü sabah
leyin saat 9,45 te Lozan kapısında kap
tan veya idarecilerle birlikte haz.ır bu
Jıınmalan rica edilmektedir. ------------it_,,.,... _____ _ 
~ütün lıatlaı ı eyilıği· 
ni muhafcza etii yor -·-(Başlara& 1 inci Sahifede) 

FİATLER NASIL? •. 
Dün öğleye kadar yapılan satışlarda 

fiatler 65 kuruştan 135 kuruşa kadardı. 
Filhakika bir kaç parti mal 150 ve hat-

Elımelı lıartları yarın veriliyor 

Pazartesi akşamı kart
ların bütün evlere dağı
tılması bitmiş olacak 

Alman tazyikinin 
kuvvetlenmesi 
beklenebilir -·-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

verdiği mahl.ınata göre, vaziyet Alınan· 
ya aleyhinde olarak gelişmeseydi bu it· 
tifnk muahedesinin parafe edilmesi için 
Bitler - Peten arasında hir mülakat ya
pılacaktı. Bu mülllatı bir sulh de.meçile 
birlikte ittifak muahedesinin ilim takip 
edecekti. Sovyetlcrin ileri hareketi ibti

.,. -• yar mareşab bir keıre daha •İntizar• 
......... a elıınelı teuzfatına ne zaınan IHıflanaı:ağı politikasından ayrılmamağa sevketmiş-
meçlnd • Bu ay nillayeflnden sonrası için Anlıa· tir. 
Padan renldJ luıPtlal' ...H nflerlJeeelı •rancoıa '9nfı General Odiç, mihver kun·etlerinin 

S- "' ı- Trablusta tutUDa1111yarak Tunusa sığm-
Ekmek ltartlannın en büyük kısmı 

dün akfama kadar doldurulmuıtur. Gö
rülen lüzum üzerine birinci ve iltinci li
senin birinci ve ikinci :muflaruıdan da 
bir kısım talebe bu iılerde çalııtırılmağa 
başlanm11tır. 

Ekmek kartlarının doldurulması iti
nin bitirilmesi iç.in tatil olmasına rağ
men bugün öğleden sonra ve yarınki pa
zar günü de çalıımağa devam edilecek
tir. Pazar günü bütün kartlann yazılma
ın tamamlannuf olacağı muhaldcaktır. 

Doldurulan kartların semt semt ev
lere tevziine yarından hiharen baılan
malctadır. Kart tevziatı pazarteai a.k
ıamı lkmal eclilmi~ bulunacaktır. Vil&
yet ve belediyece bu hususta lüzumlu 
görülen tedbirler alınmı,0tır. 

Kartla ekmek tcvr.iatına hangi gün 
başlanacağı henüz bildirilmemiştir. 

Yf..NI KARTLAR 
Tevzi edilecek kartlar bu ay nihaye

tine kadar herkesin ekmeklerini fırınlar
dan tedarik etmeleri içindir. 

laşe umum müdürlüğünce hazırlanan 
rerlkli kartlar yakın günlerde lzmire ge
tirilecek ve bunlar ıimdiki muvalı:lı:at 
kartlarla tebdil edilecektir. 

Okullarda di&iplin 

Belediyede daimi bir büro faaliyete malan ve silahlanm teSlim etmekten çe
geçmek üzeredir. Daimi büro elı:mek kinmeleri halinde yüzde yüz mubve
mevzuunda her türlü yanlıflılcları orta- meile brplaşaealdann41an asli şfipbe 
dan kaldıracak ıurette faaliyet ıö• edileniyeceğini, Af:ribdelri hiiitiin l'tan-
terecelı:tir. sız hava kun·etJer.inia yeniden Fnnsa-

NOFUS COZDANI nın kurtuluşu için harekete pçecekleri 
OLMlYANLAR günleri dört gözle beklediklerini de ili-
Nüfus cüzdanı bulwımıyan vatandaş- ve etmiştir. 

lann ekmek temin edebilmeleri ıçın Vaziyete yakından vukufu olan sali
mahalle mÜmC88illerinden birer hüviyet hiyetli bir askerin ha 9iı&leri, VŞt ne 
kağıdı almalan ve karakollara müraca- kadar tazyik ediline edilsin, mibYel'ei
atla bunu ta.dik ettirmeleri icap eyle- lain hakiki Fransayı hür vkd81bft1D 
mektedir. çmfiği "J'Oldan ayvuuyacaklarmı p 

EKMEKLER HAMUR termektedir. 
tki ıündenberi Jzmir fınıwmnda ek- ŞEVICE'l' BR.afN 

mekler nefasetini kaybetmiıtir. Bazı fı- ·-
nnlar hamur ekmek çıkarmaktadır. -----
Bunun kat"i surette önüne geçilecektir. VIJayef idare JıeyeflnJn 

FRANCOLA VERU.~MlY0R ,,,,. seneUlı lıCll'Clrlal'ı 
Dünden itibaren francola tevziine 941 yılında villyet idare 'heyetince 476 

son verilmi§tir. memurin muhakemat kararı, 5506 diğer * kazai kararlar, 1259 idar! ve istişar! ka-
(Y ann hanıi. semtlerde evlere ekmek Taı' olmak üzere '1241 karar ittihaz edil

kartıan dağıtılacağı hakkındaki tafsilat miştir. Yeni seneye tek evrak devrediJ
ile bu bahse dair diğer malômatı 3 üncü memiştir. 
ghl(emma 3 ve 4 hdi sühmlanna ko
nulmuş olan Vilayet makamı ile Bele
diye riyasetinin ıil8nlannia okuyunuz..) 

ce verimi artırma 

Şerfye rnafılıeıneıerı 
Jıararları müzelerde 

Müfettişler toplandı, 
n üdürler de toplanıyor 

1327 yılından evvele ait şeriye mah
kemeleri karar ve sicillerinin Adliye 
vekiiletinin tensibi üzerine memlekette
ki belli başlı müzelere devrine başlan
mışbr. Aydın, İzmir ve Muğla vilayetle
rindeki bu gibi siciller İzmir müzesine 
gönderilmeğe ve devredilmeğe başlan
mı.ştır. 

tA 162 kuruşa kadar satılmış ise de bun- Menemen orta olıulunun plci.nı hazır • IJıl talebe 
larm piyasanın umumi gidişiyle bir mü-
nasebeti olmaması ve satışlarda bir nis- yurdu binası inşa oıunacalı-

Bunlar ilmi bir şekilde tasnif ve tet
kik edilecektir. İçlerinde büyük kıymet 
taşıyanlar maarif vekilliğine gönderile
cektir. 

Yeni zeytincDIJı 
lıursları.. 

bet olarak ilcri}•e sürülmemesi h'\zım- tik tedrisat müfettişleri Maarif mü- için lüzumlu malzeme de bazırlanmıttır. 
dır. dUriüi;,'Ünde toplanarak ilk okulların tc- Bina için 20 bin lira earfedilecektir. 

Urlada bir zeytincilik kursu açılmış
tır. Yakında daha hım yerlerde kurslar 
açılacaktır. 

Cüceler, gölğe gibi, Zülfükar ağanın 
peşinden ayrılmadılar. 

Fiat1er iyidir ve hatta harp şeraiti mizlik, teshin, terbiyede birlik, gC"ri kal- Ancak bu i§in bir formaliteai varoır .ki 
ortasında mükemmel olarak ta karşıla- mış çocukların yetiştirilmesi ve disiplin Dahiliye veklaet.ince tetkik cdilmekte-

.,.__ ____________ T- nabilir. Bau satışlarda geçen senekine hususlannda alınacak tetbirleri karar- dir. 
nazaran yüzde kırka kadar fiat fazlalığı iaştı~cdardır. TALEBE YlITLARJ 

Bütün köylere gönderilen bir tamiın
de budama kurslanndan mezun olnu
yan ve ellerine vesika bulunımyanlarm 
~eytin budamaları menedildiği bildiril
miştir. 

PeYkalide Konser Aradan bet dalcilı:a ya seçmiıı. ya 
geçmemişti iti, birdenbire gecenin de-
rin eessizliği içinde akisler yapan aa bir Güzel Sanatlar komitesi tarafından 
tokmak ııesi yükseldi. 

Sonra ba 9ea. birbiri pep sıra bir 
kaç defa daha ititildi. Daha sonar demir 
bir kapının yerinden aynamasmdan mü
tevellit keeltin bir pcuta L ..• 

Mil.ter Celebi 
Ve kapı açıldı .... 
On adam, bep l>trden, saltla~dtlan İmür HALKEVİ sa1on1armda 18 

yerden fırladılar... ~pazar günü saat 17 de 
Ve sarayın içindeliler biç bir ıey +• • w , w w, w w 

'~~~&~~&' 
MÜJDE .•. MÜJDE ... WJDE ... 

Ru2iiıı l !stNEtı.4ASINDA 
_,. ... & ... -.a. - F - ... ,.-~_ • .:.·-tım MATİNEl.EBDEN tı1BA&EN 

SENENİN EN B'ÜYOK VE EN Mt)KF.)fMEL FiLMİ, BUGÖNE KA
DAR DlLiMlzE ÇEVRİLEN FİLİMLERİN EN MUV AFFAKI. iNSA~ 
KUDRET VE KABiLtYETINtN EN SON HADDL LEKESİZ BiR 

AŞK. iLAHi BİR GÖNÜL MACERASI ... 

V ATERLO KöPRü~ ü 
TURKÇE •• WATERLOO BRİDGE •• TURKÇE 
SOZL'O VİViAN LEİGH - IWBEBT TAYLO& SOZLO 

SEANSLAR: 1-3-5- 7 ve 9 DA .. C. ERTESİ, PAZAR 11 de başl•r 
~~~-<'>'"'.">" v 

~ ... 

Büyük Gece 
~RUS JNIULABlflDAN HEYECANLI BiR MACERA r 
Kapı çalındı, ayni zamcı nda sert, çabalı ue ndi· 

teaddit ayalı se slerl duyuldu... 
••• JJ ••• 

- Duyuyor musunuz? diye fısıldadı, kika.ti göstenniyen yan "karanlığı aydın
duyuyor musunuz, kan çanının çaldığı- lattıktan sonra: 
ru duyuyor muswıu.z! Nasıl davet edi- - Beyhude hayaller! diye içini ~ti 
yor. Huşu ile dinleyiniz!. Halbuki Anna, heyecan ve cezbesin-

Masha da : - Kilyonlarla yıldız nasıl den haU bir şey kaybetmerni§ti, sözlerl-
parlıyor? diye il.ive etti. ne devam etti : 

- Ve ... Yarın. .. Hürriyet! - Böyle bir zaferi satın almak için 
Anna, en büyük ümit ve hasret ifade hangi fedakArlık çok görüle bilirdi? Za

eden bu iki kelimeyi .söylediği :zaman, vallı Rusyamızın çektiği ıstıraplar ya
hepsi de, bu inkıllp ve ihtiW ailesi, ha- nında, bir kişinin çekeceği i§kencelcr, 
yalleri ile süslenen en tatlı bir :sükflt tek bir insan hayatı ne kıymet ifade ede
~de, gölgeleri, karanlı1darı kendileri- bilir? 
ni her taraftan sarmış sert ve acı haki- Vasili titreyen bir sesle, !kalbini titre-
k.atı, merme ~ koştuldan tehlike- ten bu sesle ve ta kalbinin sesile : 
leri. ve nihayet önlerinde zalim ve canlı - Haklısınız! diye bağırdı. 
bir misal olan Tantalm .kendileri için de - Fakat, bu kutsal davaya 'tamamile 
mukadder fe1lkederi unuttular. kendimizi bağlamak, hem de şahsı .ıstı-

tçlerinde en pozitif olan Antuvan, hep- raplanm:m dÜJÜnmeden, bip ve v~ 
sinden enel bndi ben1ipiıe vaziyeti danlarmıızuı bütün uaflarmı atmak su
hissettirdi ve ilk hareket olarak lamba- retile bağlanmak lazımdır. 
yı yak.ta ve :bu hereketile tehlikeli ve ha- V..W, bir hatip veya bir aktör dü-

varsa da baz.ı.larında bu fazlalık yüzde Bugün saat 15 te yine maarif müdür- Türk maarif cemiyetinin talebe yurt-
kırkı bulmamıştır. ı··;:..;;_.:L.. T :- Orta "' L-:L L._11 larında bulunan talebenin vaziyetlerini 

İnhisarlar idaresi piyasaya j.:tirak ey- U,;UDUC ..u&ıt, ve .LeAlllA oa.uuar 
"' müdürleri toplanarak okullarda verimi tanzim ve istirahatlarmı temin eylemek 

lemiş .ise de şimdiye kadar ne kadar yükseltmek, talebeyi daha fUurlu bir üzere ba~ı sıhhi tetbirler alınmasına lü
mübayaatta bulunduğu kat'i bir rakam surette çalı.şmağa teşvik eylemek. ted- zum görülmüştür. 
olarak tesbit edilememiştir. Çünkü me- risat ve terbiye mevzulannı tetkik ede- Maarif cemiyeti yurtlarında 260 talebe 
murlar mıntakaıun her yerinde dağınık ceklerdir. mevcuttur. Maarif müdürlüğünün gös-
bir surette çalışmaktadırlar. MENEMEN ORTA OKULU terdiği lüzum üzerine cemiyet 1zmirde 
YENİ SATIŞLARA DOCRU Menemende iop edilecek orta okul b;ri kız, diferi erkek olmak üzere iki ta-
Bize verilen malQmata göre bir kısun binasuıın plinı tek lı:at olarak hazırlan- lehe yurdu binası inşa ettirecektir. 

yerlerde henüz satışa hiç arz.edilmemiş llllf ve tudik ec:li1mek üzere Nafia ye- Bunların arsalan tesbit edihnek üze. 
tütünler vardır. Bazı müstahsillerin hl- ületine gönderilmiftir. Binanın inpsı redir. 
ıa daha yüksek fiat bekledikleri anla-ı------------------------------
şılmaktadır. Bundan sonra üçüncü ve 
dördüncü kalite tütünler muamele gör
meğe başlıyacaktır. Kalite değiştiği için 
€atlerde de dcği~e olacaktır. 

Bizce piyasanın ve satışların yeniden 
hızlanması için pek o kadar uzun mUd
det beklenmiyecektir. Alıcılar bili is
teklidir. 

Altınordu ve Göztepe 
yarın karşılaşıyorlar 

Yeni mal taleplerL. 
Teı1v1vden bir firma ticeret odasına 

müracaatla kuru meyve 'Ve konserve al
mak istediğini bildirmiş, Beyrutta bir 
firma da tahq. traversi fiatlerin.i 90J'lllU§ 

ihracatçılannın adreslerini istemiftlr. 
- . ---· -----

Sel~- nald~ea m8clü· 
Pttne qten el ~I 
Selçuk nahiyesi mUdürü B. Nermi 

Oransala tesbit edilen bazı hareketlerin
den dolayı villyetçe i§ten el çektirilmit
tir. Ayni işten dolayı köy tahSildarı Şe
rif Baykal da vazifeden çıkanİmııfir .. 
Tahkikata devam olunmaktadır. 

Ol'fada talHınca 
111ralımanın cezası 

FETHIYEDE SATIŞ VE FJATLAR 
Fethiye, 16 (A.A) - Tütün piyasa

sı açılmışbr. 1lk verilen fiat 11 O kuruş
tur. Fiatlar 120 kuru§a kadar çı'kmıt ve 
en aıağı fiat 65 kuruş olmuştur. 60,000 
kilo tütün satılmıştır. Merlu!z ve nahiye
lerde tütün kalmamış gibidir. Muamele 
harareıle devam etmelctedir. Müatahsi
lin memnuniyeti büyüktür. 

Bu m~ı fıangl tarafın lıazanması muhtemel? Seydiköy nahiyesi Belediye zabıta 

kuvvetli kadrolariyle çıkacaklardır. Bir memuru Hasan Atakın 4 yaşındaki oğlu 
~piyona maçı mahiyetini alan bu kar- Tayyar, evde mevcut bir tabancayı kur
şılaşmada Göztepe kazanırsa şampiyon calarken çıkan kurşunla ağır surette ya
olacak, aksi takdirde Altınordu ile puan ralanmıştır. Tayyar, memleket hastane
puana kalacaktır. Göztepe kazanırsa sinde tedavi altına alınmıştır. 

Bu hafta lik maçlarına devam edile
cektir. Bu seneki lik maçlannın en mü
himmi olan Göztepe - Altınordu karşı
laşması yann yapılacaktır. 
Yarın iki lider 'takımı karşı karşıya 

göreceğiz. Her iki taraf ta sahaya en 

.§ünce ve gayretlerinden 
uzakaşmış sesiyle: 

tamamiy)e dm erkek için fenadır, onu zayıflatabi
lir ve ona korku nedir öğretir! DedL 

-- Evetl Diye haykırdı ve sinirli. si-
nirli yürümeğe, odada dolaımağa 'baş- KAPININ ZiLi ÇALINDI VE BiR 
ladı; ve bütün gözlerin kendi üzerine TABANCA DARBESJ DUYULDU 
balı:tığını hissedince, ini olarak durdu: 
Annanın gözlerinde, bir hayretten ziya- Annarun sesi, iradeli bir hakimiyet 
yade bir yakınlık, sıcak, yakıcı bir ya- ile yeniden ciddile,ti. Vasili. Annayı he
kınlık hiııeetti: ona doğru kottu. elleri- lecanlı bir dikkatle dinliyordu: 
ni tuttu ve onları Öptü, kckeliycrek: Bu açık kelimeler, Vasilfoin kalbini 

-- Beni affediniz! Dedi. deliyordu. Acaba, kalbinin kendisine 
-- Fakat sizi affedecek ne var:? yok- karıı olan arıuını mı anlamıııtı} Yüzü-

sa ... TaomlJ hamiyeti.ni:ı:.i. bu cesare- nün hatlan sanki birbirine kal"lfb, yü
tinizi, maksat uğrunda azami ve nihai zünde der.in bir :iatirabuı göJ.ieıai dalga
çalışmak, hareket etmek arzunuzu mu? landı; ve ini bir kararla: 
Bunlardan dolayı sizi ancak te,.nlc ve 
ta'kdir ederim. - Evet hakhaınız. .. Evet... Hepinize 

Bu •özleri hiç duymamı' gibi ve ken- de allaha ısmarladık 1 Diye bağırdı ve 
di diifüncelerini takip ederelc: kapıdan fırladı. gitti. .. 

-Evet, dedi, fakat: sırf ~i istirap- Küçüle salonda ezici bir ııüldit, kalan-
ların. anlatmak istediğiniz bu istirapla- lann üstüne çöktü, neden ııonra Anton 
nn; iradesi tam bir insanın bile hızı111 diJleri araaandan: 
durduracağına jnanmıyor musunuz:~ - Bu kadar çahulc, adeta firar eder 

- Aramızda iıtirap çekmiyen ikim- gibi gitmek için acaba aebep .nedir> 
dir ki) Yoksa deli midir? Diye mmldandı. 

-- Fakat ... Ben, bizi ancak kendisi Anna da: - Benim de gitmckliiim 
iç.in yaşamağa icbar eden mutlak ve li.zım. Dedi. Evet. hem de gitmeliyim. 
despotik istiraplatdan bahsediyorum... Sofya. genç !laza mantosunu giymesi-

-- Siz nazariyelerden bahsediyorıu- ne yardım ederken, kulağına yavaıça: 
nuz, değil mi Va.sili> -- Vasiliye böyle ne oluryor> Hele 

Vasili. <lurumsiyarak: bugün ne ılcadar garipti Diye hsaldadı. 
-- EvetJ ... Dedi. Anna, çok derin bir elemle: 
-Yoksa ... Beni ürgütmiıtinizl Di- -- Korkuyorum ki a,ık olmasın. .. Di-

yen genç kız güldü, sonra ezici bir eda yebildi.. 
ile: 

- Çünkü .. Bilirsiniz ya., Yıuili. ka- M/111111 BİTllEDt,...... 

bundan sonraki maçlann ehemmiyeti 
kalmıyacak, Al tın ordu kazanırsa sonuna acoıc:ıoııcaıc:ıaıaaıcı11ıa11ıa11ıo11ıoaıoao110110a ocıoa ~il CIOl:IDll:IDICCllDDIDD1a111a11111111a111cxrc 

kadar bOtün karşılaşmalar ehemmiyet- Tayvare'de 
lerini muhafaza edeceklerdir. 
KİM KAZANACAK 
Bu suale kat'i olarak cevap verilemez. 

Çünkü kuvvetler aşağı yukan müsavi 
gibidir. Birinci devredeki karşılaşmacb 
Göztepenin mağlQp sanıldı~ dakikalar
da vaziyetin birdenbire değiştiği görlll
müştür. Yarmki maç ise daha mühimdir, 
Altmordu daha heyecanlı ve azimli oy
nıyacaktır. Öbür taraf o kadar zorda ol
mamakla beraber avantajdan ~tifade 
edemediği takdirde vaziyetin Jeniden 
nezaket keSbedeceğini ve ~piyonlu
ğun tehlikeye clüşebileceğini hesap ede
rek oynıyacalcbr. 

Görülüyor ki her iki taraf kazanmak 
veya kaybetmek hususunda bir çok Amil 
ve müessirlerle karşı karşıyadır. 
Şu halde mUhakkak olan bu maçın 

çok çetin ve o n!sbette heyecanlı olaca
ğıdır. 

BUGVN 
KLASiK DANS KKALİÇl'Si 
MARİKA ROKK'ıtn 
EN SON TEMSILt 

KORA 
TERRY 

VE 
MAE WEST'in yarattıiı 

ŞEHVET KADINI 
MATINEll:K : Ş. KADINI : 

1.30 - 4.45 - 8.00 
KOKA TERRY: 

11.50--3.15 - l.Z0-9.35 
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INGILIZCE 
OORE7EN DEMLER 

.... _..._..._,.. •• O A 

orvz SEKİZİNCİ DERS .. 
l U\ c never seen hhn .. 
Onu as1a görmedim .. 
Have you ever been to America? No. l h~ve never been there. 
!Amerikayı gördünüz mü? Hayır, görme~m.. . 
!lf you subtract two from two, what is Ieft: N?thing. 
İkiden iki çıkarırsanız geriye ne kahr? Hıç hır şey .. 
He lost his fortune and had notbing left . 
O servetini kaybetti ve geriye hiç bir şeyı kalmadı .. 
What does he know about it? Nothing. 
Onun hakkında ne biliyor? Hiç bir şey. 
How much English does he lmow? None. 
O ne kadar İngilizce biliyor?_ Hiç.. 
None of those people were there when we went to that place. 
Biz hıtraya geldiğimizde şu adamlardan hiç biri yoktu.. 
We invited them ali, but none of them could come, and none of us could go to 
see theın. • 
Onların hepsini davet ettik, fakat hiç birisi gelmedi, biz de onlan görmeğe git-
medik_ 
'!'here were no nowers there. 
Orada hiç çiçek yoktu. 
rAre there any flowers? 
Orada biç çiçek var mı? 
No, there are none. 
Hayır, orada hic yoktur. 

No, there are not any. 
Hayır, yok. 

J What did he say? Nothing. 
O ne söyledi? Hiq bir şey. 

Nothing which he does seeıns to succeed .. 
Hiç bir şey muvaffak olduğunu göstermiyor .. 
Who was there? Nobody 
Orada kim vardı? Hiç kimse .. 
Nobody whom he meets seem.s to like him. 
Ona tesadüf edip onu seven hiç kimse yok .. 
lle know nobody in the town. 
Şehirde hiç kimseyi tanımadı. 
Nobody has been told yet. 
Daha hiç- kimse söylemedi. 
Nobody taught hinı bow to dance, he taught himseH. 
Hiç kimse ona dans öğretmedi, o kendi kendine ~dl. 
Where can you find another pictare like that one? Nowhere. 
Nerede böyle bir resim bulabilirsiniz?.. Hiç bir yerde.. _ 
'lııat old man has been nowhere except to the nearest town. for. sixty _ye~s. 
$u ilıtiyar adam altmış senedir en yakın kasaba müstesna hiç brr yerı gorme-
nllştir ... 
'We looked for it but it was nowhere to be found. 
Onu aradık, fakat hiç bir yerde bulunmadı .. 

~--~~~~~--~~--~~ 

" Rio De Janeiro ,, 
konferansı 
(Beştarafı l inci Sahilde) 

Amerika milletlerinin Birleşik Amerika 
fle olan tesanUdtbıü bir lrerre daha teyit 
ettiğini söylemic:ı ve şunlan i1ave etmiş-
tir: "$ 

« Konferans, Amerikan milletlerinin 
e~et ve selameti için gerekli gördü
ğü tedbirleri ihtiyatla almak zorunda
dır.> 

B. SUMNER VELSİN BEYANATI 
Riyo de Janeiro, 16 (A.A) - Ameri

kalılar arası konferansında birleşik 
devletler milinessili B. Sumner Vels 
§Unlan söylemiştir : 

• - Cenup Amerika memleketlerinin 
~ver devletleriyle ticari münasebetle· 
~~ kesmeleri ilk bir t.edbirdir. Ameri
~ Yarım kUrresi memleketleri arasın· 
da ticari ve mall muamelelerin, yarmı 
kıırrerun müdafaasına zarar vermemesi 
için çoğaltılması lazımdır. Birleşik Ame. 
rika bu tedbirin tatbiki dolayısiyle zor· 
luklara uğrıyacak Amerikan milletleri· 
ne her yardımda bulumnağa hazırdır .• 

SULH ZAFERE BAÖLIDlR 
B. Sumner Vels Amerika kıtası mil

letlerini birleşmeğe davet etmiş ve şun· 
ları söylemiştir : 

• - Hitlerizın ve onun vahşt ortakla· 
rı Ortadan kalkmadıkça sulh yapılamaz. 
Bu bUyük işm başarılması için yapacağı
nıız fedakirlık dünyanın yeniden kurul· 
rnasının ~Usü olacaktır.• 

URUGVA YIN TEKLİFİ 
Riyo de Janeiro 16 (A.A) - ürttg· 

~~ hariciye naz~ Goanli Pan Ameri· 
-.ı. konferansmda cenup Amerika dev
letleriyle mihver devletleri arasında si-

I
Yasi :münasebetlerin de kesilmesi mese
esinin görüşülmesini teklif etmiştir. 

ARJANTtNtN VAZİYETİ 
~ Ri~o d Janeiro, 16 (A.A) - Riyo de 

Alman propaganda 
nazırı diyor ki: 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

- Harhln nasıl biteceği, ne zaman bi
teceğinden daha ehemmi_yetlidir.. Eğer 
bubi kazanırsak ham maddeler ve yi
yecek hürriyetini, hayat sahasını ve 
devletimizin yeni içtimai nizamım ve 
mihverin ırki hayat gelişimini elde ede· 
ceğiz. Kaybedersek bütün buııla:r.la be
raber milli varh~ da tehlikeye gire
cektiJ'. Cep1enin vatan için yaptığını va
tan hiç bir suretle ödiyemez. Rahatsız· 
lık: ve yolsuzluktan çekeceğimiz sıkın-
tılann biç biri cephedeki fedakarhk 
duygusuyle ölçülemez:.• 

Göbels nutkunu bitirirken vatan ve 
cepheyi, metin sakin ve sarsılmaz. kal· 
mağa ve yeni seneye de geçen yılki ka
dar azimle ginneğe davete~. 

---~~·~·~--~r-ı.-~~----...,._ '""'•"* 

Alman ~örüşü 
ile Avrupa ___ _. __ _ 

AVRUPA MtLLETLERI TARI· 
HIN DOMOM NOKTASINDA -·-Berlin. 16 (AA) - .:Yeni Avrupa-

nın ekonomik çehresi» mevzulu bir 
konferans veren iktısat nazırı Doktor 
Funk Avrupa mUletlerinin tarihin dö· 
nlim noktasında bulunduklarını ve ge
lecekteki ekonominin .Müşterek iş• ve 
• serbest iktısatn gibi başlıca iki vasfı 
olacağını izah etmiştir. Doktor . Funk 
Avrupaıım kömür, demir ve al~mın~m 
ile iaşe maddelerine malik oldugwıa ışa
ret ettikten sonra şark seferinin de bu
lunmıyan diğer maddeleri temin edece
ğini belirtmiş ve kıtanın bu suretle ab
lokadan ve buhranlardan korkusu kal
mıyacağını ilave etmiştir. ıu:e~o konferansına büyük ehemmiyet 

~· Ar;antiııin durumu biraz elas
WJDdir. Hemen harekete geçmesi isten- cağım söylemiştir. 
~ diğer Amerikan devletleriyle bir· Sabah gazetelerinden nufuzlu Kon
~ ı:nihverle münasebetlerini kesmde merçiyo gazetesi reis B. Ar~a.Il;1D nut
-r.l!' vermesi beklenebilir. kundan sonra, konferansa ıyı niyet ve 
B~ARAFLIK FtKRt KALMIYOR iyi anlayışın b.8kim oı~ğunu yazmıştır. 
~o ~ Janeiro, 16 (A.A) - Konfe- ~A) _ Yarı resmi ~ir 
ki ın ılk toplantısındaki intiba şudur ili Ri de Janeıro 
tic~VVe1ce dii§ünU1düğünden müsbet ne- kaynaktan 1;!~!~ ıı::.ciye mUste· 
lar :i' alınabilecektir. Bazı murahhas- konferansın V ,~ utku ihtiraz! ka· 
ı. . . ~ınaıı Anı "k rdım U be şan Sumner el5lll n ~ b"taraf en aya ya e ra- lar] d ludur Cenup Amerika dev-
de- ~~di bu k~~ak fikrile gelmişlerse r~ ~ omenf~tlerine aykm bir har
sıldığını .. fıkır ve kanaatlarınm sar- e e. ·klemnek -çın· tazyik edildikleri 
ka &örmüşler ve kesif bir çokluk be sürü 1 

YENtASIR 

lzmir vili yetinden : 
Elımek kartlarının dağıtılma&ı hakkında 
1- Ekmek tevziatında kart usulünün tatbilrntına dair olan Talimatname 

gereginc~ doldur'.ılması ikmal edilen kartların İzmir Belediyei sının içinde 
ait olduğu semt ve mahallelerdeki meskenlerde oturanlara dağıtılmasına 
18/1/942 yarınki pazar günü başlanacaktır . 

2 - Bll semt ve mahallelerln isimleri Belediye r.iyasetince ilan edilmiştir. 
3 - Diğer sem~ ve mahallelere ait kartların doldurulması biter bitmez 

bunların d.a ~ağı':ma günleri Belediye riyasetinden ayrıca ilan olunacaktır. 
4 - İş ıntizamln yürütülmek üzere meskenlerde oturanların her semt ve 

mahalle. icin Belediyece ilan olunan günlerde nufüs hüviyet cüzdanlannı 
toplu ~ır halde b•Jlundru malan ve gelecek mahsus hey' etlere göstermeleri 
ve verile-::ek kar!laı-ı iyi muhafaza etmeleri sayın İzmir halkından ehemmi
yetle reca olunur. 

5 - Bu kartlar mukabilinde ekmek tevziatına hangi tarihte başlanacağı 
a~Tıca ilan olunacaktır. 

Ekı ... ek kartları 1' akkında 
lzmir Beledi ye Riyasetinden : 

SAYIN HEMŞF.HRlLERE: 

Ekınegin karta rı!.btı suretile tevzii hakkında hükümetçe alınmış olan ka
rara uygun olarak hazırlanan kartların Karşıyakada, Turan, BaYTaklı,ve 
Karşıyaka MersirJM ile merkez mıntakasına bağlı Kurtuluş, Yıldız, Namık 
Kt-mal, Odunkapı, Türk YılmaZ. Se.lebci oğlu, Fevzi paşa, Güzelyurt Gün~ 
Ke~elli, Sümer, İsmet paşa, Tan, Kahraman, Bozkurt, mahallelerile lki çeş
n:elik mıntakasına bağlı Tuzcu, Altay, Suvari, Yeni, ve Sakarya mahallele
nnde 18/1/1942 p:ızar günü saat 9 dan itibaren tevziine başlanacaktır. Saym 
ha:lmruı.m nüfus cüManlannı evlerinde toplu olarak bulundurma.lan ve kart
ların tevzii sırasında kendilerine müracaat edecek olan memurlara kolaylık 
gcstermeleri rica olunur. 

Her hangi bir sebeple evvelce beyanname vermemiş olan halkımız 19/1/ 941 
tarihinden itibaren evlerinin bağlı bulunduğu Belediye mıntakalanna müra
cast ederek nüfus cilzdroliarını göstermek suretile ekmek kartlarını alabile
ceklerdir. Kartların istimal tarihleri aynca ilan olunacaktır. 

~ 'ıit-ı:; .-. =..-.ı:..·..caııııll·illl-C•T;'iill _____ , 

BUGON JSTJKLAL ıÇJN DÖGÜŞEN 
DEREBEYLERİNE KARŞI ÇARPI· 

ŞAN._ 

10.000 LEBCE ESİRE KUMANDA 
EDEN-

BEİS' İN 
VİCTOR ME LANGLEN 
BBİAN AHERNE 

DÜNYANIN OLDUCU KADAR TtİRK DUBLAJLA.BiNiN DA 
ŞAHESERİ 

T Ü R K ç E LADAM o KAMELYA 

KORKUSUZ 
Müthiş Maceraları 

BÜYÜK BİR .1\ŞKIN, BÜYÜK BİR MACERANIN R O M A N 1 
S~~SLAR : 11.15 - 1 - 4.30 - 8 de- Cumartesi, Pazar 9.30 DA ... -İstanbul Belediyesinden : 
Temizlik işleri hayvanatı için alınacak l 00 ton saman ve216 ton kuru 

ot kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 
2O100 lira ve ilk teminatı 1; 09 liradır. Sartname zabıt ve muamelat mü
dürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 20/ 1 /942 perşembe günü saat 15 te 
daimi encümende yapılacaktır. 

T i\lipleri ilk. teminat makbuzu veya mektupları 941 yılına ait ticaret 
odnsı vesikaları ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numa
ralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplannı ihale 
günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdn. 

~4-17 22 26 203 (104) 

, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
i Devlet lıemı1 Yollarından 5 • • ...................................................................................... 

Palamut hiildsası alınacalı 
D. D. YOLLARI 8 NCt iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
2400 lira muhammen bedelli (8000) kilo palamut hülaaasa açık eksiltme ile 

alınacaktır. lhalesi 23 / l /942 cuma RÜnÜ saat 15 de Alsancalcta işletme bina
sında komisyonumuzca yapılacakur. İsteklilerin ( 180) liralık muvakkat temi
nat makbuzlarile muayyen vakitte komisyonumuza ~elmeleri lazımdır. Sartna-
mesi işletme kaleminde RÖrülebilir. 7 1 O 14 1 7 58 ( 48) 

Souyetlere göre 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Moskova, 16 (A.A) - Hususi tebliğ : 
Batı cephesinde 6 son kanundan 15 son 
Ununa kadar aşağıdaki harp malzeme
sini aldık : 

331 top, 50 tank, 155 kamyon, 744 mit
ralyöı., 59 tank kar~ koyma tüfengi, 199 
otomatik tUfenk, 4614 tüfenk, 1464 oto
mobil, 175 motosiklet, 1039 bisiklet, 25 
sarnıç kamyonu, 20 traktör, 558 yüklU 
vagon, 90 vagon, 5939 obüs, aynca 25 
vagon, 40 taşıt, obüs dolu 32 sandık, 
bomba dolu 22 kasa, 18744 mayn, mayn 
dolu 48 kasa, 700 ufak bomba, barut do
lu 10 kasa, 1 milyon 882 bin kurşun, 
otomobil ve motosiklet yüklü bir tren 
fabrika ve demiryolu malzemesi yüklU 
bir tren, asker elbisesi yüklü on vagon. 
~~~-~-.~,~~~-

Almanlara göre 
(Baştarah l ind Sahifede) 

w 
SA.RIFE J 

lngilizlere göre 
(Baştarafı l inci Sahifede) 

Avusturalyalı kuvvetler kumandanı 
general Benet şu telgrafı çekmiştir : 

aKıtalanm çarpışmak ateşiyle yanı
yorlar. Zannediyorum ki düşman pek 
yalanda benim Mla yaşamakta olduğu
mu görecektir .. • 

Londra, 16 (A.A) - Taymis gazetesi 
Malezyadaki durum hakkında diyor ki : 

Singapura cepheden hücum edilmesi 
mümkündür.. Fakat bu pahalıya mol 
olur. Düşman buradaki mevzilerimize 
gelince şiddetli bir müdafaa ile karşıla
şacaktır. Şimdiye kadar düşmanla kat'l 
bir muharebe vermedik. Singapuruıı bi
zim ı.-e Japonlar için ehemmiyeti çok 
büyüktür. Burayı korumak için hiç bir 
fedakarhktan kaçmılmıyacaktır. 

Borsa 
mif, l O topla bir çok makineli tüfek, -OzVM 
mayn atrayıcı bir makine. yüzlerce tü- 64 İnhisarlar fek ve 850 at almıtbr. Düffllan 1 300 
den fazla ölü vermiştir. 22 Kaptan Rifat 

Teodosya ve Kerç yakmla.rmda 15 00 12 P. Klark M.ih. 
tonluk bir düıman vapuru batınlımf, 98 Yek\ln 
büyük bir vapurla bir muhrip te aiır 126601 Umumt yekfuı 
hasara uğratılmıştır. Buz denizinin batı No. 7 
cephesinde Stalin tipinde bir buz kıran No. 8 
bombalarla ağır hasara uğratılmııtır. No. 9 
RUSLAR ALMANYA tÇiN ESARET No. 10 
REJtMi HAZIRLIYORLAR No. 11 

Bcrlin, 16 (A.A) - On ajansı hil- İNCİR 
diriyor: Noye Zürber Zaytung B. Edenin lOOO A. H. Albayrak 
Moskova. görüş~eler~n.i inceliyen b~ ~a· ıO: i~ ~ 
zısında ~ıyo~ kı: lngılı~ - Sovyet goruş- 1107372 Umumi yekOn 
me1erl sıyası alanda hır uzlaşmaya var- 120850 kil z 
mamıştır. 7 son kanun tarihli Sovyet 0 eytinyalı 
notası Rusyanın işgal altındaki Sovyet ZABl:RE 
arazisinde yapılan tahribatı ödetmek 5g ~on ~usam 
umini gösterir. Rus notası Almanya ta· on aşhaş 

45 75 45 75 
52 75 52 75 
46 50 46 50 

44 ~o 
45 50 
46 50 
49 
54 

13 13 
18 50 18 50 

49 ?9 

50 50 52 50 
51 50 51 50 

rafından Rusyada yapılan zararlan :=--------------
ödetmek İçin Rıısyanın bu memelketi 
bir nevi esaret rejimi albna lcoymağa 
hazırlandığını anlatıyor. 

Harbin mesuliyeti bakımından İngiliz 
durumu Londra konferansının ilk top
lantısanda belli olmU§tur. Gerçekten bu 
konferaostaki müttefik devlet mümes
silleri Sovyetler kadar şiddetli davran
mamışlardır. Davransalardı hunun işgal 
altında bulunan yerler ahalisi üzerinde 
tesirli neticeleri görülürdü. Fakat Rus
lar için bu kayğu yoktur. 

İLAN 
Maden küaSü ocalıllırmııla çahf

IDlf tecrübeli iti- anJ.r bir maden 
çaVUfuna ihtiyaç .-dw. Talip olan
lar b:mircle PaJanaluda 21 numa
rada Hatan Hami Çana müracaat 
ebinler. 

TELEFON : 4054 
16 17 (120) 

roaaaaa~aaaocaaaaaaaaaacoc 

İZMİR ESNAF VE AHALI BANKA.SINDAJI: 
İsimleriyle hisse senetlerinin No. lan aşağıda yanlı olan hissedarlarımız hiş. 

seden mütevellit borç bakiyelerini ~mekten imtina ettiklerinden ellerindeki 
hisseler esas mukavelen..<mıemizin 18 inci maddesi htilmıüne göre İstanbul kam· 
biyo Borsasında sattırılmış ve iptal olunmuştur. 

Satın alanlara yeni hisse senetleri wri1ecektir. 
DfiNKt) NÜSHADAN MABAT 

Sıra Hisse Makbuz İsim ~ Adresi 
No. adet No. 

10509 2 5086, 799 Küçükbahçe K. Çolak Halil Karaburun 
10510 2 5419, 908 Parlak K. Muallim .M. Halda • 
10511 2 5028, 738 Sarpıncak K. Muhacir Mustafa • 
10512 2 Z. B. c Gago Mustafa oğlu Ahmet • 
10513 2 Z. B. • Mehmet • 
10515 2 Z. B. • İzmirli Ali oğlu Osman • 
10516 2 Z. B. JI Hacı Hasan oğlu Hüseyin • 
10517 2 5030, 740 ,. Mustafa oğlu Osman • 
10518 2 Z.B. 1 Abdullah O. Ahmet • 
10519 2 Z.B. • İhtiyar Ali O. Mehmet • 
10520 2 5026, 736 • Mehmet Çavuş O. İsmail • 
10521 2 5025, 735 • Balta Ali O. Hüseyin • 
10522 2 5024. 734 • Kahya Ali O. Hu.,eyin • 
10525 2 5149, 864 Haseki K. Ballı İbrahim • 

tZMtR BELEDtYEStNDEN: öDEMtŞ lCRA MEMURLUöUNDAN 
İzmir Bayram yeri Kabancı zade çık

mazı 646 numaralı sokak 38 numaralı 
evde olup mezldlr evde bulunmadığı ve 
on gün evvel çıkıp nereye gittiği de an· 
l~ılmadığı iade edilen tebliğ zarfındaki 
posta idaresi şerhinden anlaşılan İbra· 
him kızı Salihaya. 

10526 2 
10536 2 

5147, 862 • Şerif Ahmet • 
5148, 863 Tepeyoz K. İmamca Mustafa • 1 - Tilkilik Faik Ener parkından 

müfrez 2000 metre murabbaı arsa ile 
rçindeki kahvehanenin bir sene müddet· 
le kiraya verilmesi işi bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmıştır. Muhammen be-
deli icarı 600 lira muvakkat teminatı 45 
liradır. Taliplerin teminah tş Bankasına 
yatırarak makbuzlarile 19/1/942 den 
2/2/942 dahil tarihine kadar haftanın pa 
zartesi, çarşamba ve cuma günleri en
cümene müracaatları. 

2 - 1372 nci sokakta 23 ncü adanın 
11, 12, 13. 14 ve 15 sayılı ve 776 metre 
murabbaından ibaret arsalann satışı, 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile kapalı zarflı arttırmaya konul· 
muştur. Muhammen bedeli 11640 lira 
muvakkat teminatı 873 liradır. Taliple
rin teminatı lş Bankasına yatırarak 
ınakbuz.lariyle teklif mektuplarını 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır· 
lıyarak ihale tarihi olan 19/1/942 pa
zartesi günü saat 16,30 dan bir saat ev
vel encümen riyasetine vermeleri. 
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~~ 
DOKTOR 

Kemal Sallll Aysay 
Sari hastalıklar miitebassm, 

BAKTERİYOLOG 
Dahill hasta1annı Tilkilikte Batu· 

niye camii karşasmtla Namazıih 
eaddesi No. 2 de kabul eder. 

TELEFON : KLİNİK : il23 
EVi: 3536 

19/şubat/92'l tarih 83 numaralı ipotek 
senedi mucibince 397 lira 50 kuruşun 
1 teşrininevvel 935 tarihinden itibaren 
faizi nizamisi icra harç ve masrafları 
ve avukatlık ücretinden borçlu bulun
duğunuz ödemitte tüccardan Naci Tö
rtin vekili avtikat tbrahim Yaylaya işbu 
ilfuun tebliği tarihinden itibaren otuz 
gün içinde borcunuzu ödemeniz ve ta. 
kip talebine karşı bir itirazınız varsa 
tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde 
bu itirazınızı istida ile veya şifahen icra 
dairesine bildirip bedava vesika alma
nız 18.z.ımdır. Bu müddet içinde itiraz 
etmezsen.iz veya 30 gün içinde borcu öde
mezseniz yukanda ipotek tarih ve nu· 
nıarası yazılı evinizin satılacağı tebliğ 
tnakamına kaim olmak üzere usulen il&ı 
olunur. 290 (126) 

Memedeki Çoc.klara Gıda 

Fosfarin Ziva 

1 Bebelerde kemiklerin m:ıntazam 
t~ii diflerm kolay ç00na. 
um, vaktinde yiirümelerini. tom-t 
huI Te gÜrbüs olmalarma temia 1 
eder. 

10537 
10538 
10539 
10540 
10541 
10542 
10543 
10545 
10547 
10548 
10549 
10550 
10552 
10553 
10554 
10555 
10556 
10557 
10558 
10563 
10566 
10567 

9918 
9919 
9920 
9921 
9923 
9926 
9928 
9930 
9931 
9933 
9935 
9945 
9952 

2 Z. B. 
2 Z. B. 
2 z. B. 
2 Z.B. 
2 Z. B. 
2 Z.B. 
2 z. B. 
2 990, 5256 
2 Z. B. 
2 Z. B. 
1 8401 
2 Z. B. 
2 5019, 729 
2 5020, 730 
2 5034, 746 
2 Z. B. 
2 Z. B. 
2 5056, 768 
2 208, 312 
2 Z. B. 
2 5054, 716 
2 5055, 767 
2 2868, 2869 
2 2870, 2871 
2 2872, 2873 
2 2874, 2875 
2 2878, 2879 
2 2885, 2886 
2 2891, 2892 
1 2897 
2 2893, 2894 
2 2825, 2829 
2 4840, 4844 
1 4940, 49« 
2 10008 

• Hamza Mustafa • 
• Masavan Ahmet • 
• Yetim Hasan • 

Boz K. Laz Ahmet • 
• Hüseyin oğlu Nurullah • 
• Veli O. Mehmet • 
• Hafız Ahmet O. Ali • 
• Süleyman O. Ali • 
• Dilsiz İbrahim O. Mustafa • 
• Kara Hüseyin O. Halil • 
• Kara Zeybek O. H. İbrahim • 
• Halil Baha O. Halil • 

Hisarlık: K. Karamanlı Mehmet • 
n Ak Hüseyinin İsmail • 
• Manastırlı Ahmet • 
• Tireli Mustafa O. Osman • 
• Hafız Hasan Dayı • 
• Dalyancı İsmail • 

Ahırlı K. Tahsildar Hüsnü • 
• Hilrninin Aliş • 
• Ak Mustafa Z. Mehmet • 
• Madenci Mehmet Çavaş • 

Gesen köy Arif O. Yusuf Em. foça 
• Bayram O. Ramazan • 
• Hacı Hasanyan Ali ağa • 
• Arif o. Şerif • 
• Abdülkadir O. Salih • 
ll Ömer O. Arif • 
• Hasan O. Ahmet • 
• Süleyman O. İbrahim • 
" ömer O. Hasan • 
• Salih O. İskender ç. • 
• Hasan O. Ramazan • 
• İsmail O. Mustafa • 

İppınar M. Hasan O. Hul&i • 
• dı rşısında zayıf kaldıklarını anlamışlar- anlaşıhyor. . . -

r. Berlind~ söylendi~ gore cenup 
U~ğvay murahhası B. Gnoni cenup Amerika için bu tazyike boyun eimek 

Anıenkanın infıradcılık ile yaşayamıya- manevi ve malt bir .iflis olacaktır. 
DOICl'OR 

KEMALM. YAL4Z 
DOÖUM VE KADIN HASTALIK· 

Depo: Ziya Unlan ve CKla müs
talızerah fabrikası, Volto ban No. 
2 - 8 

9953 
9954 

2 10009 • Molla Hasan 
2 10010 • Avanoslu Abdurrahman • 

-
BUPUN LALE'dB 

TEL:2753 Görülmemiş Harika 

KAMiLEN BENKIJ iLK DEFA-

TAN'da 
TEL:4248 

•• -· 1 ıt -· -
1 --Güliver Cüceler Ulkesinde 

lfERKEğN SEVE SEVE ROMANI OKUDUÖU FİLİM ... 

2 • d •1 • Heyecan deh-
-- Denız F e aı erı ,et filmi 

TANIN SEANSLABI : 
11 - 13.45 - 11.30 - Z0.30 .. 

LALE SEANSLARI : 
9AS - 1.Z.15 - 17.45 - 20.38-

LARI MCTEllASSISI 
Birinci Beyler Sokak 3L Telefon 2946 
EVİ : Karantina - Köprü.. 
Berat ap. L. TEL. 3888 

caaaaaaaaa=ıoc=cc:ı~=,acaaaaaaaaac 

Piyano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

ı,ıerl 

Adil /mer 
Anafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 

Asma alb cad. tatabnal 
tzmirde deposu: M. S. Sevinçli 
Oçüncii Beyler Şamlı sokak. 24 
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DOKTOR 
SalAbettin TEKAND 

ÇOCUK BASTALIKLARI 
~ISI 

Hastalannı her gün öğleden sonra 
Numan zade sokak 5 numaradaki 
hususi muayenehanesinde kabul 
eder. 

TELEFON:M53 
EV :3459 

1-13 (51) 

9956 2 10013 • Tobaklı Ahmet O. Hakkı • 
9958 2 10016 • Osman O. Deveci Yusuf • 
9959 2 10017 • İmam Hasan • 
9960 2 10018 • Cinci Ali • 
9961 1 8002 • Mehmet Ali O. Yakup • 
9962 l 8003 • Kahveci Çakır Mustafa • 
9963 1 8005 • Mahmut O. Ahmet C. • 
9964 1 8006 • Zor O. Mustafa O. Hüseyin • 
9965 1 8007 • Topçu O. Veli O. Mehmet • 
9966 1 8008 • Mustafa O. Ali • 
9967 1 8009 .. Muhacir Mümin Dayı • 
9968 1 8010 • Koca bıyık Hüseyin • 
9971 2 10021 Gesen köy Kasap Demir > 
9974 1 8015 İb pmar Hacı Yusuf O. Hasan • 
9975 1 8016 • Hafız Hamza • 
9976 2 1222, 122S Kozbeyli Çoban O. İbrahim .. 
9977 2 1240 • Muhtar Mehmet Ali • 
9996 2 1211 İzmir C. Bakkal Limnili Raşit • 

- SONU YAlllN -



Balkan birlifi için Akdeniz ve Al'rilıada 
yapılan anlaıma aon çarpıımalar ----· . Alman ve Finlerin n~üşkil 

durumu devam ediyor 
Yunan ve Y u- SoUum höl~e- Büyük Millet Meclisinde 
ıroslav kraUan sinde lntfİ)izler ,, 

birer autrk mihveri sıkış- Refah,, vapuru badises • 
BadJo ......... dola eepbeeln- m. c1ddt bir harekete ~ bak- •• ıec1·1 • • d .. b k 

:,::_tlur.::':..ı.aı: ~~.,: soy_.~ er ~:~r ıçın un eş işilik bir 
•bedk a.acıa daramu tamamlyle harekltm kilçtlk olmadıimı gösteriyor. Yalnız Balkan 1111'1111 Son on bet .... de Malta •• k ld 
==:=--~ cJar~~~~~ deeu, 111ea•ezl A+l'Dl8- adasalOOdenlazlalla.a encumen uru 0 
l'bıJandi181I takvtıe mrunda blm•ptr. dlr ve bunlarm Sovyetler tarafından ldı'llll de ......... htlcamana .......... 
~ her iki tanf ta faaliyet. kullanılmaın ihtimal dahilindedir. !'.sa- Londra. 16 (A.A) - Yunan kralı ve Kahire. 16 (AA) - Orta Şark IDll-

tıfdfrJer, fakat netice ltibuiyle her ild sen Almanlar, daha .vvelden Sovyetler- hi1kilmeti tarafından Yugoslavya krail liz t.ebliil: ~ ! 6 (AA) - ~ Millet lı:...ı meh-ı.r. tebBi edllMık 
1mı6a da Mr •·ere 70ktur. den aldıkları harp malzemesini geriye ve hükilmeti şerefine verilen z4tafette DUn Apyda çevreeinde az deifflldJk .. hu8!i- Şemsettin Giinaltayuı re- Yerip ~ nılU7or. .r::e 

O..,. Be ıJmeD giltl .....,,ctakf Volk· tapnağa muvaffak olamamışlarc:lır .. Bu- bir nutuk .aöyliyen Yunan kralı dem1f- olmuştur. Kıyıda -nar kollarmuz Wiiinde iki celae llkdetmiftir. Bhiaci Jltı _.,._. 17 lacl ':..cıclelli ·hepimi. 
W nehlt bav•enMt hiç bir Alman kal- nunla beraber Alman1arm kendilerin- tir ki : maın tar1alan içinde ve ılddetli mub- celsede Befah vapuru hWl8esl haJrJ.mda zin malGnniclm Bir meba.in 
-.. llWdlr. A1manlar ~ nehrin den de bir çok ma1-me kaybetmiş ol- • - Balkan birliilnin Balkan ~ veınet bqmnda yaV8f Y8ftf ilerliyor. betYeWettea selea apptaki tezken ledcfthı M,yed. 1111umıl,Jrenha mma bnmnııcuDımı•mDMted• 
..., ••• mGdafaada bulunuyorlar. OJıe. duklarmı ela hesaba katmak lAzmuhr. lerine kendi ekonomik ve aiyasl menfa· I>Ufman ileri kollarmm.a bqı dUn de 0~:r~ Millet menuttur Bir me'bmulı ~ tıliıfo 
.... ieJ1ı1 ~ ahmf olan Bm1arm AMERİKA.DA DEV TAYYARELER atlerinl gütmek için en iyi bir vasıta ve büyük Dır hava faaliyeti c6sterm1pe ele 1 n:u eReL.L hMec;lW 7Gbek rUye ~fz lıakJ.m ewmı &..il.il 
........ ....._ &lfle Alman1arm burada devamlı bir au1b için MiJam bir inanca kayıplarımız az ohn~ it• ..,ne. nuı vapuru _&die-brln Y1I- -ı- 0 __ ..-

4J;dUl'.w ...._ hlJdm o1dukJan anla- Amerlbnm uçan kaleleri NlrJ.mda oldutuna eminim Vqlnctonda mm Halfaya 9t'VNSindeld ~ btJl.o bu Gzerine en bfbilk uked adli Amir __,.. gwu'll nfZPmnameJ dehUtnfQ 182 d 
_.__ bJr çoi defalar malGmat verilmfftlr. edilen ittifak, suDı w dalat için cl&vtl- mak için Btlr Fransız kuvvetleri ele lel- ..,.tb-le pnel kmma;F betJr••hinnn tala i9ID bir mebusun kendi t.Jebi ktfl clelD-
~· Şimdi Ameribhlarm •Bava Devb adı milletleri sıla • '-- -ı....ı. kibta melllm ettlil mll1t mllclafaa dfıo deniywJUneena'4!Jh ~ tlıt-' w ~ mubwa Olan Al- altında tkt. bin benlr kuvvetinde dısrt ten olarak birbirine ..... ™"'""· ka1eti &tetUhlı tara1md 2sı'11 ~· wm Wr ~MWa. cLill1 ~ 
...... ~ 1Ja ..._ .......... Jr. -8rlf1, yuıl 8000 beygirlik b(lyUk de- ~· Zafer elde edilbıoe Yumnı.ten ~ ~ cı::n etml§tir. 194 J :mu.de - -'-- t.Wdbt -Al-- im hak ~. MeclWn hakb ot.ijooı 
llift ......_ ı.r AD tehll1recfedirJer ~ t......,,;,,.,.• ve .ı:Ugoslavyanm lratlandıklan fedaklr.. .ınGı..uu. BAVA a.uCUlılLARI ..,,._.. •- ...__,_..,. 
AWenJnm ıt..ı.n nehrin .L.a.. tanfı.. Diz uum'budıman Ve ll8Ylf tanareJeri bkların Jıakild kıymeti takdir o}ımacak- TT-1.l-1 16 ( A "' ) Tı 1.1UI. 8lnde 1 J /9/1941 tarihli fezleke ile ... .......-b ..... kum lliiadclafadtf 
_ 1 --au J8Pbk1an haber ~. Bu ~ ~ .n.n. - e....,.: ~ karan ...nJm1t Ye 1>a -. halı.olunan heyeti umumiye brm .. 
- •'"'•- 41alr 1ılr llmet ,Ktur. Jeifn b(>yu 52 bnat1armm uzunluiu 61 tir.• B1Jr Fransız ve 1ngiBz tanuelerl c1i1D 8UIClaki dosyalar pnel kannq Mthn.. namı ~ yani tepti ID88UDiJet.la 

MCffKA••s metredir.~ 18 odalı bir evin ~ Y~vya krah da fU cevabı ftr· Ha1fapda1d dUpuma hilcum etmiftlr. bima c4SnclerilmJtti. MilpnmlleJh ma- nud ~ nlnmnuaei 4iuilhJ• 
tÇa,_,..... blbGk hereklt JOktur, her l8hası kaclardır. 63 im alırhloıda olup mittir · 1 Top mevzilerine ve clepo]ara bombalar kamc:a :rapılaa tetkikat neticesinde J 6/ 17 tncl hüı ,,. 78 inci aaaclct..de oaa 

Al tend ta 1ıgnııiam tl1l 1ılr cephe ad- bomna taşıdıjı zaman ıı miirettebatı do-~;ız eı!~ = atıhmt '"mot8ıJ! fıafıt kolları :aiitral- 9 /1941 tarihinde alınan hir tezkere ne takip eden madclelerm.ı. ma .lle 1a.te. 
et 1ee\tedlr. llov,etler Smo1enskte hm vardır. Yolcu tayyaresi olarak lnılJan•l- birJiiiıı kurulmasına d:iru mum bir Yç: tugecealucba tayyareleri- mwlede alakadar mJD.t mlclafaa Yeki- rili7or. Her hansi blr tahldüt ~ 
aıellll•.W elde etmll1-- ele bu istika- dıiı zaman 150 er tapıaktadır. adımdır Ballr birJix.&...a- !1..-ı._ ~ miz _. _ı.:uu. batJsmda dO li Enincan mehmu Saffet Anbn ile mi- liil ile .orp bAkiınlnln Earld 7aktur. 
IDlllte l1ml ~. lloskova- M zl1i Amerilradan A 1ı14 • ~ ..--a ,...._ ~;, pnanm mo- nabJAt Yek1li Sinop mebaa Cndet Tmmr igla mebu.aa lfadelllDe ......._ 
am 90 ~ befwnda bulunan Mo-~ ..uı-. _,w~ kezi Avrupa birJiiinfn de ~ ttirlil tapt koluna hO.cum ederek hafllak- Kerim 1ncec1eymıa da tahldbta dahil ela hblm _.,..,.. ............. ~it 
~ ...__._ ..18-_.118 ele bu .-Lt•- yere eow.., a~ .. lUzumuna inanmilardanmı .. • Jua ve 7aD1JDa aebeblyet ~r di- ~·'---• ı•ı--- 'l.. 'l..aı...._ 'L~d:-11-ı.. • ..._ B • 'l.._.;2_ 
~ ......-~~ mcvJUm MUdafaaın için de bol top ve makineli :INGtı.TERE MOZABIR ie:r ta~ 4e Tra'blustald be- emmıau .au;umu uqve& .. ~ .. uu .. .&&.Ull9 ebnemlfm-. unun .. D- mfieeede 
llalR1 .._ omup tarafllırmda ~ ttifenkle teçhiz edilmittir. Tabii bu tay- Londra, 16 (AA) - İngilterenln Yu- deflerle limanı bombalamJf)ar4ır. Y~ verilen ~pta m~le ile allbdar ederseniz BüyGk Millet meclisi nunma 
..... ~ ~- yare)erln bir çok clhetleri de gizlidir y Pa ıJ tasvip tme- DUpnan tayyareleri din de Kaita,a diler zevatın ait oldugu mahkemeye hunun caiz olmac:bimı ller bans1 bir tlılı.. 
6'. Bana ıımran ba istilramette en iJe. Tecrübe iyi netice verine bu ta- ~: ...... 1:. v an~ e akın hUcum e~ tevdi ile mezk4ıo muhakemenin cereyanı kibt itinin yiiriiyehllmeel lçia dl..,...._ 
ıtde....., B:m1ar Smolenake 175 ki· lerden lerl halinde· edileeekm .ucuy&eu sonra . ve Y • emumcla 7Ukanda ismi seçen iki Yeki- mei d.hiJlmizln taPa- etdii .at adile-
.... bc1'r yak'lapmf demektir. Sov· tNGtr.Jz DENİZ ~YİATI • =-~ ed= bir~~~ ~ERDEN lin de davaya dahil edilm.ı 1Azmı ıel· sll)de BtıyUk Millet Meclltine ma.c..t 
ıed'eıla m tok tn1dıJaf elde ettikleri yer İngiliz amira1lık daireshı1n eşredilen L Yugos)a rot!a y · u . ta diği kararına vasıl ol~ takdirde edileceiinl arzetmek iaterim. Yusuf ıc... 
ı. Mk••ftlıo. Ş&pheelz Mojaiskteki bir ~---'-- 6 m3ı ka ~ sarfecflı!n ~1 uv~bu: j ~ ~~L .. ı.!8.ı~~ icaheden muamele yap iizere me- mal Taqlnekten eoma reis hapekalet 
Ahun lalelan doluda kabmt ve Ore1- uc;,auua&~ 8 re, ver Y· 18.Y& .. wer m ro «Bir ........ ......_. ~ Y~ aelenin bildirilmeai yazı)mlftl. Billhara tezk ealnfn fiteald fa1aalanncla iki 
delcl Ahnentm; da tehdit eden bir du- naklarımn batırı1dılmı ilin ettikleri :tlı- oynamıştır. İlle Yugoslav plAnı ~di va- lı bir yazı da diyor kl: genel kurmay hefkenlıimdan 22/11/ er u1ıak m .J:m. 1ed 1.--1.....&&:sı 
tam hlm1 olmuttur. Bunun için Alman· giliz harp ~ mikdarı, harbin başla- nlan neticeden çok daha ileri gider ma- c General Akenlek'bı emrine verilen 1941 tarihinde alman bir tezkerede ten- zatın m eme e • ~"'1511 
lamı Oıelc1eki 400 • kilometrelik cephe- dıtı tarihteki İngUiz filosunun mecmu- biyette idi Bug(ln]di program iki mem- yeni kuvvetlerle Afrikada vuiyeti tas- vir mabadile eski mil1t müdafaa ve mü- turih ~· S.... san mn••me
den ~ dolru bh- tashih yapmaları undan çok fazladır. leket arasında tam bir işbirlili için atıl- fiye edebileceği anlqılmaktadır. Irak 've nakalat vekillerinin ifadelerine mUraca-~ ma ~ ~ ..,,. 't 
11zanm AJm•laraı da bunu tercUı Almanlarm batırdıklarını iddia ettik· mış bir adımdır. Sulhtan 6nce yapıcı bir İran, uzak doğu ve Hindistan başkumaıı- at zarureti haaıl olduiu hildirildiilnden •tın yapı .. menna. uzum 0 up • ederek1tri k muhtemel 6rUlmekte- leri mikdan bulab!hnek için İngiliz do- işbirliğine başlanama.ısa da su1h masa- danhğm<Jan ayrılmıştır. Uzak dolu b8§ nıaeie TUıkiye bGyGk Millet Meclial ~·cbimm tayini ~. hir encflm~ lD'o 
dk ço 1 nanm8'J"m mevcudundan 29 muharebe sında görU.şQlecek esasların şimdiden kumandaiılığı asıl Bincliatanm miidafa. reialiiine uzedilenık gerek .ki mil1t tibahı lazım~. Şimdi hu enctimenin m.. 

CntOPrA ve 13 tayyare gemisi daha fazla mevcu- hazırlanması çok faydalıdır. Yunan-Yu- ası için gerekeıı tedbirleri alacaktır.> müda.a vekili Erzincan meltaau Saffet ~~~ olcunecektır. ~~ 
BmW lılfflnnqetinde de Sovyetler du obak l6zmı gelir. goslav murahhaslan bu maksatla çalış- ALMAN TEBLtOt A,ıkan ve serek eski münakalat vekili ~el clebillde abla ~ ~ 

lıa:yek lmnet:1erle tMrruza ~ene Alınanl8im eski ve işe yaramaz de- mağa başlamışlardır. İki memleket mil- Berlin, 16 (.A.A) _ Alman tebllii : Sinop mehU811 Cevdet Kerim lncedayı lıaklund reha ~ın::: :rapıl-
de bir ........ -1de edememif1erdlr. Al- dıkleri Amerikadan altnmıı 50 muhribin tehassıs1arının sulhun görUşüleceği ma- Şimal Afrikada diipnan1n kara ve de- Büyük millet Meclisi riyueti veutetile = ile aı:.,: Ja.! 0~ mi~ 
IDfınJar mukavemet g&stennektedlrler- de 37 Alman dentıaltm batırdıiı bu be- 18da tam bir plinla buluşmaları geçen niz kuvvetleri Sollum ba1ges1nde Al- tenvir ınN .. dile yazı ile vaki olecak lauma J.a"-=-.u ı-.ır-~ 1..- ..,_ 

&o.,et1erla Tepnrogda glriştik1eri an- yannamede zikredi.1ınqtfr • sulhta Versayda lrarşılaşı1an güçlükleri man ve İtalyan Oslerlnl bombalamala m.Gncaata ceftp Yennefe amade olduk yazılıp ı:::;,:-::ı-;:ı~ _. 
--.,m hareketin de J.alls p)Npne- ~e flmdiye .kadar İngiliz ortadan kaldıracaktır. devam etmişlerdir. Jaımı bildimdf1erdir. Ahlrea 19/12/ bn • ati ec ._.. 
ler b;rc1Mmedlll a6rllltlYOI'. &namnumm iki llaffı 1wp ...,.ısı ile MMı8MW Batı Siı'enailrada e1ıeımDiyet1i bir ha- ~41 tarihinde ırenel kurmq hetkah- e..:.,. N.Vlerin kutuya ahlmeNM ltat-
Kmmılül prp.,...lar devam ediYor; il~ tayyare geml~fp Almanlar tarafın. An..erikan ordu- ~olmamıştır. Ştuka ve savaş tana-~ alnwı.!Oilt .= Bundan 80nrll ~ ....... 

Mmn1arm çdmtıJmı Sovyet kıtalaruıe dan batmldılı bildfrilme1cted. relerimiz İnglhzlerbı kamyon ko~ : s6rll-=-~b.ll:c1a amma m.bn da d1irlüt& f9'8 malt 711ı tae.hı b.tWae 
\ $ i S\ u ' 1 L~ •• Sirenaikaaald ta)'Jari ~ ,,. ... ~ tJd .... .,. 19.tl .... ,.. ............... .,.. 

SOıt • i yad oaziyet lngılız blltiJn tii l iJ 1n1vuyor -t:ıl!"ı:!:" u!::i'~~·~":daıd t:ill&f'~ıeit=.- 4i1:.. ~~ • ._ . .._... Mı "" 
• e e lstihkAmlara gece ve gUndUz akmlar d• Diyeti tewrllyeleri dolayJaile kanunen bu- butçesinde münakale icruam. ft nakll 

• • ORDU «36000 00» SUBAY VE vam tmiştir na imUn ıre;riilmiyerek emiri adlt eda- vantalannı g8etren cemıle 1;*Zi ~ 
dıo De jane· D omınvonlar ERDEN MOREllEP OLACAK ~ nakli,.e tayyareleri ıs IOll kA- ::ı~·::u~~~ ~~ :rı:.7;:- ~er~·~.,.._. 
• • nuntla Alrdentrde kendilerine hllcum Jisl cl.ldJt ....... ...,..,nln J 70 inıcl macl maddesine J.aleıt edaı. .ıtmcla ........ 
ıro" onferan- (nnı)tereye ta· Vaşington, 16 <AA> - ~ na-~ dd ın.wz ..,,aıesbıl d0tllrm0t- d.me ~ tahkllrat ..-o. bu -. '"'bundan Oft1'a allAh .ıtma •J.m.CaJi 

~ zm mister Stimaon Amerika ordusu • _.. hapelilet ile pnel brme7 ara- olan mırvu:af erattan tıma Wanetlteifa 

ncl beki d k 
mevcudun~ 3.800.000 subay ve ere çı· J/IALTADA nncla Mre)'ua eden muhaberabn mUMd· muvazZafhk mGddetlerl mııf ıefrl1ıı 8'1B-

• 88 e- mameD 88 J lranJmala başlandıiuıı bildirmiş ve bu- Malta, 16 (AA) - Yeni Jdm tik 15 dek llllletinla 14 do.ya olarak ,.ukMk meblzhı fnb1lae Wlsı--... mild-
e ntın ordu mevcudunu bir: ınJali artma- gUnii içinde Malta yüzden fazla akma mabmJarma tlkdfm ...,..,., -nıJa. detlnce tlç Ye ba il T' ........ :r8'leE 

e Detiee bulDDuvor calı!u aöylemltUr. ulrmfbr. Ça1amba gecesi dGpum nmla anederlm. subay yetftecekler ~ tH W.. fl1D. 
_ i.tNI>BERG:IN V AZİYETl boınbarcbrDaiı tayyareleri Maltaya yek- ......... DGldor ... ..,._ ruaun IJlwlae a.tr bmm 1'yu...DI 

--9- · • Vaşincton, 16 (AA) - Barl»lye na- 1aşmıf ileler de aneak bir kaç ta..ı Ja.. Bana m......., Y...t Lma1 T.P. &hinci ndlzekerest yapdsmibr. 

Alili VE ITALYAI BAŞ HllOISTAiıJıılHAREIET· =::m.::. aı:::=e .. :::_ ::S .:=ı::''=· •=== J: :!tt~0p .az abmt " fQDlerı .ayı.- n1 =-~a.=:=.:::::_ 
lllRILLERI BULUŞUP LER INGILTERE iÇii =:n~~1,~eem:; =~~~=.: .. =~--.~~ t:mçoknyalanw.t~ .. , .... 

IOIUŞTULIR BiR ZAFER ::- ban.unda çahpraimı aöylemlf-=-~· öıa ,,. :varaJmn ol- =t:'e:ir 2~~!'~! 1 me'h!!:.~ T.=:l~'= 1Z: = 
- · - e ~ e efmn lladalne mUraceat etdlindea W.- Fuet Sltm-. Rk.e. Mlaıllr ~ ~ 

.....,. • •• • r.. ~ ~ Bem. 16 <A.A> - ı.. Tribun 0e B d t ,, d f •mıe' ._... eedW;yor. T•hJdlr• htklmDiln•n 1tu 1n- MecUe P*Drtal aflrAd -ı..r=t• 
-~~~·~~~~~~= "ua~~e en~ r na~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 
......... __ bCltaD clOn7anm l]gisbıl •ng:iltere seçen harpte olcluiu slbi ha r -. Alm n t• ti • 
::=.-~hldi88 oı- ~v~0u::.ıonı;=..rwıı.::= Jeni ziyafet ve burtı11 ve Emde- anya e ıeare mız 
~ Amerika mGmealli Sumner yor. BlyGk Brltanyenuı dominyonlarma 

ır.ı. ~..::*..!:'~ ~~:ı:..:to=: nutuklar ni bombaladı 
mmas blmadıim' ft Amerl· daiı1acaiı ,eklinde te&ir ec:lllndttL Bu- e • Şubat sonunda bir ço 
~ topraklarmm mihver s&n hunun abini Pr61oruz. Hindi.tan- .a. ...o B tld .--.. b.._,... 
~ ti olUak JrnU.nmuma mil· clek1 hareketlerde lnsiltere için ~mannt ................ lalllleYI ..... a ~ ..... e;:;u- 7811• t• • 1 b. 1 k 
:ıe~·:.= ~ blr zaferdir. lllbd llomtbdstlUden ....... pblddl, ...... eşya gc ırı e ı ece 
~ füat slJall mtıwebetlerln çlrdik1erl acı tmtnumdım 80Dl'8 arb1t lmnmalE için lledelleN d: ldlea• 
l•Jdıtel: mthadrı komolm w lalre il-- aJaDanarak blrleıacekkri ifmidini bil- llll'PlllYO..._,J edDL. ..........._,__, 18 nrent "Ala' a.·batl Bazı Ahmm f1rina1mi --1. ............... a '1 ... mGnieaJJ1erfnbı ve ajanlarmın dirmiftlr Budapefte, 18 (A.A) - Macar bari· Londra. 16 (AA) - Hava nazırhlı- ~ \ ... , I - i!i'Y ~ 
~ Aıner1bılalı çabn1muı 1b1m İqil~ bu hareketi teşvik ve tas• ciye nazırı Bardofa1d, İtldyaı1 ~ nm tebJlil : Dün geae kuvvet1l bombar- IOll1arma doiru Avrupa ile tren milna- alabdar-., 111mt IODUIUl doira iiıilm• 
......... .e,lenıWJr. v1p ettlll nn•hedmtn Lmıdrada hma· nam ~ CJaDo f8Nflne wri1en z1.7a- cJmuqı tetldDerimiz Bamburg Ve imde-o blltmm 'bqliyacalı anlaplnuaJda- lebtimllle m nınl 9"8 w ........... 

arletlk Amm1ııa, -- Amerika ~ ~- fette fUD)an 86ylemiftlr : nl tekrar bombardıman etmtflerdir. Her dır. ~ ~-
devlederl. in lue bir 1-kı ppar lf.bl MDıver bymkJarmdan bu hususta • - BugUrı Macaristan yeniden sOaba dd limanda ~ ,..,..,,ıv ~ 

r:::7. ~~mı:: =~v:paıı; =':..:nde~ ~n:=~~: tır$tmaı batı Almanyaimda ... .. emur maaflanıaa yapılaea 
dla ~ f,aaıı,.tinlD &ıtJ.ııe ıeçi1- .u hasebiyle bu birlikten hoflanmııaca- ten eeref duymaktadır.. deflerle BoDandadelrl -.. ..-ı.n 1 A h ba••t •• ~· 
-...m Wemekte w bunun Uwlnde lı tabiidir. Kont Ciano bu 'µtb fU cevabı .,.._ da bombardmum edfhnlttlr. zam 8VJ 8SJ ee enea ue 
~. Amerfb bu ~ elde Fakat ııühverirı bugUnlerde BaJ1ran- miftir : Berlirı. 18 (AA) - Alman teb1fll : Ankara, 18 (HUIUll) - llmıur ve riifClltlrlma baa .......,ann lllDUlll a6o 
~ 1roaferens ta muvaffak ol- 1-a lwbcıak hali JOktur. • -~ cbtluk İtalyan m. İngiliz boinbarban. tan8releri din milatahdemleıe vem.- fevbJlde zam.- es&eı1elerde çhk, haftalık w IC'nc1el&. 
-... SayıJabllir. Ancak .A,rjantin gibi in- RUSY ADA VAZİYET politikamnın eaşlarmdan biri olmuetur gece Emdene ve A1maDyamn lfmalmde ]ar bakJnndald llylaa blltçe enclbxıenin... le Jumlarm vulyetl ha1tJaada heG-
l&atçı devletler ıı.az baımhmt sayı- Bu halsizlik Rusyada baslanm deva- Şimdi büyük mfttteftkhnk ~~ ~ telıJrlere hilcum etmlşlerdir. Halle de tetkfk ecHlmekt8dlr. Encümenin ...,.. .:ı · I ..ın..n .. .ımM'-B~ b 
leııpaz. Fekat Japon deniza1tdarmm mmdan ileriye gelmektec11r. Gerçi aske- da yanında Avrupamn maOevt blrlillni 8rasmda 8len ve yaralananlıır vardır. h bir tadil y.pmıyaoalı anlaplmaktadır. m ne ._.,..._ .. uu • 

Amerika civarındaki fuliyeU Birleşik rt bir tehlike henUz yoksa da, Ruslar komUnistlikten korumak 1çin yemden Uç İnliliz tayyares1 düşilrUlm.ilştilr. Miles111Bler baremine tabi mil•eHler mevzu& temas etmeleri lm'"'19 mulı• 
Aınerilramrı llln1 ~. Bil· Almanlan ilkbahar taarruz hareketine çarpışıyoruz. MeniJeketlerlmlZln buatı- ALMAN BO'cuMLARI memurlarmm tekaüt t.evkifatı 1-ap meldir. Bundan batka mahrukat ~ 
tin Amerlb devletlerl harbin kendi su- bazırJ8nmaktarı alakoyuyorlar. Alman.. ne kadar ~~ bUtUıı ~ icfıı- Lo~ 16 (AA) - Hava nazırhlı· edilmeden zam aJabilmeJ,rl ~bir cer- Din mtle&H-191'\ mlmurlaftna cJa tetmdl 
luma kadar 19baesinl tabft bot gö:nrft- lann yaz plim gibi laf plAm da tatbik de ~ savaşla mukayese edilecek nm tebl!li : Dün ~ dUşınan tayy~ yan vardır. Böyle ~· daha adil 18· ve 1500 ıUmıı )'eriDe 1000 rakum ..., 
ıeeelderdir. edilemem1ftir. Bitlerin aakerine lstira- ba.ska bir harp yoktur. Biz b1ltUn mut- teri şlnial dolu İngiltere ilzerhıe bir yı]maktadır. LAyiha umum! heyette 18- 8JJ1m teabffl Jsteldltciaktir. 

Konferans henOz yeni beflemqtu? Bu bat ve hazırlanma temin etmek için tefllderimiz1e beraber UarlınJz.e aldılı- hava akını yapiıışlardır. Bir dUşmaıı <:);C~ııı<::>ı<:);C~ııı<::>ı<:><::::.<::::~~:><::::ı.<:<::~<:);C~ııı<::>ı~~ııı<::>ııı::::ı..c;~~c::ı.c::::ıı1 

"'11şme1er on liln daha devam edecek- ,.ptı1ı çekilme hareketinin 'bozuldutu DlJZ yapıcı vazifeye sadık ve 88l'S11maz bombardıman tayyaresi dflşUrO)mUş, T k M ··ıı • 01· • d 
~ver devletlerl, Birıe.tk Amerika- =·~bu~m=rıi'i!': ~~~~~ ~y===·~lr~~ilf- opra a su en ısın e 
1Jf diler Aınerlb devletleri ııezdhlde dar da bazırlanamamışlardır. Pıdan eminiz .. • aerlin, 16 (A.A) - Aiman tebliil: Ankara, 16 (H"!Nıdkr 'l'oprak nıalısulleri ofisi umum mtlctUrlUIUne, ~ 
!tibardan ~ek için blltOrı kuvvet- Almanyanın r.nlandiya. Macaristan e 15/16 son klnun gecesi savaş tayya- sek milralrabe hey~azasmdan B. AJis enin tayini brarlqtı. 

wroN~r~ıAV :. =:ı m~ fedakarlık· NISIR • 11MLAMDIYA =n:sı!l!1~~·==& Relik ,ş vket inci! bır •ual talıriri verdi 
ANI..AşMAsı Son Peşte zlyaretlei-inin hakUd mahl- lltlnasebetlm keSUdl _ Anbna. 16 <Huuat> - Refik Şevket tnce (Manisa) Mkl barfleırle nmı-
Londrada Yunarılstarı ft Tuplavya Yeti hakkmda henUz açık malibnat ve- Helalnki. 16 ( A.A) - Mısır hükU. JaPoftlana •asyadakl Mil lranunt ninmname "8 talimatnamelerin yeni IWDei'Je tal>a 1çia Ukl-
~ arasUıda fmmeN!!ı anlat- rilmeın14t1r. Fakat, bazı kaynak1ar,m meti.. fnsiltere ve Finliandiya ara.mda aa..a _.albl•a.., metbı ne düfinclüiUne dair Mecliee bir tifalU sual takriri vermiftt. 
iDii, ..ıAka -uyaııdırzmt .,k 8rıemJl bir verdiJderi haberlere göre Macıar asker- harp halinin illm dolayısile 7 80D Jca.. seqra .. ...-:ıH.8 e • 
olQııllr. Yuaaa ~ Çudenıil Lem- leri Alman ve ttaJyaD kıtalarmı bazı nundenberi Mmr ve Finlandiya arum- Tokyo, 16 (AA) - Hüktimet 18• 8 dape•te .dol .. : iz ...itti 
illll ....... Yuam ....._ bltaP yerlerde ~. Bulgarlara da diplomatik ~rin p.ildiil- cüaii J~ SoV7etler ltirliil nez.. Y. ~ K& 
.-. bu~ ~ balı cJa SJrb1etmıda blusa benzer polis vazir. Di J-4 aon klnunu Flnland!Ya lıarlcbre elindeki 1>u,Gt 8JıPii Patakalonun Pm.cll ~ ~6 (Y..ı Aan - Maanea rwalelretlmlzdklııli~ 111if'jllll• 
elnlltw!=fl81tNheı ileultıtlmntD ..- fer:l ~ 81SJ~. ~ b~. KıdW!t!f:te b~ ~ e]si...w }i ~ ı..ret ~ b111Ga ........ ~~~ e11d-a. 


