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Türkiye 
siyaseti 

Topra2"ımıza bir 
tecavüz vuku

bulursa 

Derhal silaha !>anlaca
ğız, hiçbir fedakarlık 
yapmıyacağız. Hudud .. 

larımızdan dışarı 
çıkmıyacağız 

Dün s:ıat 18,30 da Anlrnrn radyo
sunda bir konuşma ·yap:m Ilay Ah
med :_$ilkrü fö;mcr, Unlknnlar vnzij'•!-

, tine temas ederek, Alman rndyo ve 
gazetelerinin Tlirkiyc ile Almanya :L
rasıııua her hangi bir ihtil!if me\'ıuu 
görmiyerek Türkiyeyi t:ılmin ve t.es
kine çalıştıklarım, bu nrndn Yugos
lavya ile meşgul olmağa başladıkları. 
rıı, fnknt Yugoslnvyanın şimdilik 

rnukuvemct halinde bulunduğunu, Al
manların \'nktiyle Unlkanlnrd::ı hiç 
bir emelleri olmndığını söyledikleri 
halde y~wnş yav:ış indiklerini söyle
miş ve hulfısat..:>n demiştir ki: 

- Biz, Alm:ııı akınını kendi top
ı·aklarımız haricinde <lurclurmağı dif. 
sUnrncdik. EJ{cr Bulgarist:ın bizim
le ber:ıoor olsnydı ve Yugoslavya da 
çekinmescydi lnma imkan vardı. Fa
kat Bulgnristnn Alm:m or<lusunnn 
geçi~inc bizzat muvafaknt etmişti'r .. 
Şimdi, yeni vaziyet karşısmdn bizim 

Rlinkü iya timizin tnahhüdlcri 
lllizlc olan aliıknsını soranlar buluna
bilir. Şu cihet bilinmelidir ki, bizim 
Halknnlar:ı inecek bilyük bir devlete 
knrşı harekete geçmek için hiç bi 
taahhüdliıniiz yokt~u· ,.e bunun için 
hududl:ırımızdnn dışarıya çıkarak 
harp vermiy.eceğiz. Bilakis, hudı,ıdla· 
rımızdn, toprağımız:ı karşı vuku bu
lacak her hnngi bir tccnviiıc karşı 
d1>rhnl silaha snrılncağız. Ve böyle 
lıir hadise \'uku bulursa, milli miicn
delcyi yeniden cımlandırncnğız. Si 
rasi şerefimizdcn, iı:ıtiklfılimizclcn, si 

nsetimizdcn hiç bir f.ednkfirlık ynp
mıync:ığız. Tiirkiye şimdi, jşt,c> böyle 
bir intizar devresindedir. 

Yugoslavya vaziyeti 

Pakt niçin geri 
Kalmış? 

Almanya Yugoslavyaya 
Güvenmiyor, Bulgarlar 
ise toprak istemekte! 
Londra, 12 (A.A.) - Balkanlardan 

gcl~n haberlere göre Yugo3lavyn-Al
rnanya :ırnsında imzası buglin bekle
nen saldırmazlık J>:lktı, Almnnl~rm 
sonrndnn fnzln taleplerde bulunmnları 
ÜZ<!rin~ geri bırakılmıştır. 

Anlnşılan evvelce tesbit edilen snl
dıı·mnzhk metnini Almanlal' şimdi :ız 
Rörl?l(>ktcdirlcr~ Gnı<!tclc•r.;> göre Al
ınanlar, Yugoslnvlnrn. itim:ıdsıılık 
göstcnnckt.c, Yugosl:ı\'lar dn Bıılgnr
lnrdnn çekinmektedirler. 

Bulga.rlnrın Yugoslavlnrd:m toprak 
istiy~ği hakkmdn hnl>erler ge]miş
tir. 

Belgradda 
Siyasi faaliyet nrt lı 

• 
Yugoslav/ar, pakla gir
mek 'taraf tarz değ·ildir 

BAŞVEKiL VE HARlCIYE VE
KiLi ViYANA YA GiDi YORLAR 

Belgr:ıd. 12 (A .• ~.) - f!elgı'l el, git. 
til,çe bii~ ilt lıiı· diploııı:ıuk föa!İ,\'l' I 
mrrk<>zi hnliııi nlııı~ıl,ta lıı'. 11!.!1' tar:ır
tnıı :ılıııaıı lınbN·I I'{! gilı' l' ııt• millet. ne · 

PeraPalasta i ·nfil8k 
BOMBALAR SEFARETHAN ES· 
YASINA SOFYADA KONMUSTUR 

4 241 yaıraDo var 
de ordu, 1\ lm:ııı br Jdıine Y ugıı.,;l:ı v:, :ı , 
tnmnmi.}ct:ııd~ıı lıir.ŞC'y fetia ('dilmesi- .. iki bomba patlamıştır. Digw er bir tanesi patlama-
ııc meydım \·cı·mi:. eceklcrdil'. A lııınn r ugo81rı ı•ya_ füıJ:rr.1:ili SııclJtM·ir 

gawtderhıiıı rugo.:;Jav.rny:ı hiieumln- ı mıc olarak bulunmuştur. Vazı·yet sarı·htı·r 
l'l, prıznr \ 'C salı giinlcri l'ntılmanı:ıforı. y ugosla V ar Y 
na !K'l){'biyet vermiştir. Çünkü Alınan Ankm·a, 12 (A.A.) - Dün g.eeıc saat 21,!l:l de lsl:mhuldn 
g:ızctdcri, her gün fan nrc ile T}elgrn- • • 
da g<'tirilmckteclir. Alman gnzeteleri, B · Al . Pcrapal:u; otcljndc \'nki olan iııfilfık lıakkındn y:ııııl:ın t:ıhki-
Yugo l~wyndnn Almnnyanıı\ yalnız iic- l l" man tayyare S t n İ . k:ıt n°ticesinde meydana çıkan hakikat ~ııdur: 
lü paktı imzn etnıesiııi talep edeceğiııi diişürdüler J ·ıın · s f ı · · ·1 • t' · ı ~ ·ı h • · v:ızmakt· d l· . ngı u,;l'<'nın • o ytı e çısı ı e maıye mı ıamı u 'thı trcııın 
· Faknts~[ftl~1i~·.ctli mahfiller. bu haf- -- hareketiııdeıı en·el Sofya i~tasyomında sefnr_t erkiinının c~-
ta iiçlli pakta iİtihrıkt:m <l:ıha t.chlikcJi Alnıanyanın ültimatomu yrısı :ırasııın karıştırılan iki ç:uıt:ıtlnıı birisi elçinin nıisatiı· 
bir do:tluk \'C :ıdcnıi tt'cnvliz paktı im. k . 1. . • Jrnlılığı l'enıpal:ıs ote1iııe götüriilmlistlir. Hey'Nin otele mu
'Za!;ı lllC\'Zllllh:ıhs ohlnY,tıllll lıilıl!rnıek- Ve ralıget nleC ISlllln vas:d:ılındrlll bit'rt7. zaman sonra dn infilfık etmiştir. İkinci 
t(•dtirlert.ı ümh unıli tk:ınl:ıat,~· hiikukıne~in lop/anacai$ı yalandır rnııt:ı. g ııe sf'r:ıı.eı ııı~nıurl:ırıııdaıı birinin cş\·asiyle b~rnbcr 
rn<' ane .e ~ırC' ,e cc t>c<>gı ın<'ı' ·ezııı- 5 ·. . . . . . ,. _ . · . 
dedir. l:elgrnd, 12 (.ı\.A.) _Avala ajansı <·ıvnr ot<'ll<'nl?ı~ bırıne gıtmışhl'. hıı ılakı miitcakıp s~f:ıret. me-

Belgrncl. l:.! ( .. A.) - Utiyter bil- :ışağıcl:ıki lıey:,nalı 1ıcşre mezuncluı·: nıııru, t::ıııt:ı ıçırnle huhmup rad50 batar~·ası zannedılen cıs.rn-
diriyor: A iman elçisinin diiıı snb:th Yug0 .:;. elen ~liphelener.ek sefaret \'nsıü1~iylc polisi haberdar etmesi ü-

1yi h:ıb~r alan m:ıhfilLr<lc lıiidiril· J:ıvy:ı hnriciye nazırına bir ültimatom zerine yapılan tetkikat netice:>inde bunun dn infilak edici bir 
di~ine göre ~Yugosln\'yn. ~eııdi~im~cn \'Crdiğ:nJ dnir ecnebi biı· ~aynaktan c.sim olduğu miit~hns.sı;-ılannn yaptırılan mu:wcn-'deıı anlaı::ıl-
~~grud:ırı. <l?gruya tnlcp cdıbc bıle uç- çıkan hnbcı·lcr ,. _ klza, ) ugosla\'yn . . ,. . . .. . . . , , • . · . · 
hı paktn ıltıhak ctmiycccktir. ~fonma- ile Alnınnya nr:ı:sındnki dostluk mü- m1ş \e sıcım, z.uaısız bır hale ko~.mu~t.uı. _ ıahkıkata clC'\:tm 
fih Yugo:;Javya üzerine Alman tazyi- nasclwilerini yanlış bir Ş<!kilde 1töst-0r. - Dcıımnı 4 1mcu sa1ufcdc - lstan1ntlclrın bfr gör'finiiş 
kinin arttığı dn t-0yid edilmektcclir. Yu. meği ıstihrinf eden diğer haberler, ba • ....--- r,---------------------------, 
gosl::ıvya baş\ kili ve hnriciye nazı rı, tan t•nşa uydurmadır \'.C fena mak. acl- • A 1 1 

bir kaç g-iine kadnr \'iycın:ıya gidecek- hırln ortaya çıkarılmnktndır. A ~ KE R 
1 
v z ı'y_f_T_ ı t b ı M •• d d • 

!eri mıl:ışılmnktn ise de kerıclileriııi gö Xc\'.\Ork, l" (A.A.) - A:;so.s.r<'ticl A s an u u eıumu 
tiirmek üzere bir Alnımı tayyare•dniıı P11E?ssin bildi ı~iğinc göre Yugosln\'\';\ . • 
Bclı:ı:rada.. ~clctiği. lrn\<kınd:~'ki haber krnl naibi prc·ns Pol, hugiin hnli~:et 
tckzıp cclı!nıckl,,dıı·. nıecı:sini iı;t.iınna daw~t <'d(•cektir. Kr.ı. • • • b t 

_!'ugosln\'.\:ı - Alıı~aııya ar~ı:;ındaki liyet nwclisi, Yugo::ıla\'yanııı mihvN•' Bulgaristandan hava mısının eya na 1 
n~u.n:ıı-.eb:ıt do~t:mcdır. Unş\·ck.ıl \'e ~a- iltihnk edip ctmiy<!ceğini karnrta.-tı- harekatı ve Alı1ıan 
rıcıyc nnzınnın Almanyn~·ı zıyaretın- racaktır. 'l'opl:ıntı~ a askeı·i şeflcı· ı de 
den sonra nesrcdilccck t(·bliğin metni h:t:r:ık cclcccklerdir. deniz taarruzlarının o 
iizerinde durulduğu mevzmıl.ınhistir. En iyi mnlfımnı alan mahfillerin o AS\ n o ~ n=::a OD c:::=\\ n o· ta.!!:. IS\ te Da 
Yugoslnry:ı gazetelerinden Politlka, kanaati, krnliyet meclisi toplantısındn başlaması \S" \Ç;i' U U U 16 ii!5:!J ~ \S' ;;;;JJ 
Almnn hnric1y~ newrctin'in llC$riyntı- mihvere 1rtihnkt:m bn~kn hir netic .. •ve . . .• 
na birinci sahife ·inde cc\•ap \ cı·miş- \':trılamıracnğı şeklindedir. • R~dyo. gaz~eteııınden hulaaa: 
tir. Bclgrad, 12 (A.A.) - Röyter ajm1- ~!~delı d~r~da, yl u~.~n-~ılarkın dh!1· Şehit Polisler bugün ihtifalle aömülecek 

Hu gazete diyor ki: !-lJ bildirh·or: re a ı muv.a a. ıyet e uyu'!1e. te ır. e 
V~ziyet hakkında şimdiden miitnlea Vnziycti tetkik için kraliyet meclisi- B~r~d;. csı~elın. sa~~~ı f hını geç- lstanbul, 12 (Te,1efonla) - Is.tan bul müddeiumumisi Bay Hikmet 

yürülm k lilzumsuzdur. Asrl me . .-cle nin btı~ün toplnnnc.ığı hnkkındnki ha- mı§lıl. epe c cnı mu :ı .aa .?olctasın Onat Perapalas suıkastı etrafında gazetelere aıağıdaki beyanatı yap-
fili neticedir. Bulgarca Slovn gazete- ber hakkında re:::ml mahfillerde :ıcle- d~!'· ~al{anl:ırınş~~~abıl _huc~nıları 1 mııtır: 
sinin ııeşriyntınn da cevap veren Po- mi maHimat beyan (;dilmektedir. : mi ı'a .m~ş~i· un kı ~~nı unan - Yaptığımız tahkikat bugün radyo tarafından verilen malumata 
litika gazetesi diyor ki: Bı"!gTacl. ı 2 (A.A) - YugoslrıYyn ahı c t! rı e en~c te n·. _ . . tamamiyle tevafuk etmektedir. Bombalar valiz içerisinde Sof yadan 

Alman • Yugo~l:w miiııa~clıatının dnfi batarndarımn diin Yıı:..:ot.:la\' . alynn or~ur.u,.ıaşe tlarh::ı ıcın de- gelmittir. Sefaret erkanı Sofyadan hareket ederken hepsinin eşyaları 
~nlaha doğru .. gi~.tiğ"i görlilmck~iıiİ~ ... ~orrnklnrı 'üzerinde uçan hi~· .ı-\ lmsn ~:~:ı Bu va:ııyı>l, ltnly~n.lar.ı~ ."s;ue~ toplu olarak :ılınmış, iataayonda herkes kendi bavullarını ayırmıştır. 
Zaten ba:ka turlu olmasıııa da ırnkan ta~T!\resiııc ate~ :ı~:ırak bu tay~ nı ı~yi h < ol~n mukav~metını bıı l."\t da Ancak ortada iki bavul sahips;7. olar ak kalmıştır ve hey'et erkanı bu 
yoktlll'. Çünkii Almaıı~·anın ~n j\•j miiş dfü:;i.ıl'clükleı·i anl:ı.şılmıştır. n t.ahrı~ e decektır. iki valizin diğer sefaret erkanından birisine aid olmaı.ı ihtimaline bi-
t.erisi Yugosln\'ynclır. . ··-- Fılhakıl•a ltaly~nl~r~n .~rn:ıv.ud • naen bunları muhafaza etmek üzere gene sefaretin 2 meınuru tarafın-

ı}{• Ki d ı b' t d · ı b" \ I t · · ı·· lukda bu kadar muo.kulat ıçındc ıken dan kompartımana aldırılmı,.tır Bunların •'"hı"ple · n ., b" t" ı· · m gece a fl\'ac a ır nyyare n- rırtıı<' uç.:ııı ıı· ı maıı a\·vnresıııı < u- . - t k . k 11 "' .. d 1 . · " · .... rı ar nmı..., ır ur u 
fi bnt::ırya:ı, Yugoslavya arıızisi tize- şlirmüşlerdir. • · ybenı ~ vı~~ , ot akrı. f~od? erme erı • bulunamamı§, neticede bunları sefarete mensup yolculara aidiyet ihti-
-·--- • ------ -- -- u va7. ıvetı ı11ua a a ı ır. malini gözönüne alarak ve sahipleri buhtnmadığı takdirde sefarete 
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kilometre mcııafedeki Bergarnbun 
m evkii İngilizlere geçmiştir. Taarruz 
inki~afltuiır. Burasının zaptı ile 
Cibuti • A<lis-Ababa demiryolu mu
vasalaıu da düşecektil'. Böylece !n . 
giHzler. va~tiyl•• B ı·h0 ra limanın -
dan terkettikleri eski İngiliz somali
ıini 17.<.>l"İden çevirmektedirler .. Mer
kezi Haheşİ.slanda, Dambok da alın
mıştır. Erit rede sükun vardır Fak at 
buradan mühim haberler b<.>klenme
lidir. 

BULGARIST AN VE 
HAVACILlK 
Spiker bundan sonra, Bulgariıta

nın havacılık bakımından vaziyetini 
İzah ile Almanyanın diğer kun·etle
rinden tasarruf ederek buraya hava 
kuvvetleri sevkine mecbur olduğunu, 
Garp cephesinde lngiltereye kar§ı 
bunu yapamıyacağmı, ltalyada 1 -2 
tümenleri bulunduğunu ve Akdeniz 
mücadelelerinin Almanları bunlarla 
bile tatmin etmediğini, Polonya ve 
Çelroslovakyadaki emniyet teıekkül
lerini bu sahada kullanamıyacalcla
r.nı söylemİf ve demiştir ki: 

- Nihayet Romanya ve Avustur
yadaki 3-4 tümenin Bulgariatanda 
kullanılması mev:ıuubahstir. Halbu
' (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE > 

J"ıınnıı a.çl 1'1 lr-ı i 
. -

Arnavudluk cephesinde mmıııııııııııııııııııı111111111nıııııııımıııııııııı 
" • Orta Şarka 

Yunan-zaferlerı Yeni lncriliz kuvvetleri 
~ ~ 

devamda gelmiştir 

Almanların In
ıriltereye hava 

taarruzları Londraya gelen haberlere göre Al· ' 
nı:ınl:ırın, Yumı.nlılardan b:ızı strate
jik me\•kiler istedikleri nnlnşılmıştır •. 
Bu fakdirde Yunanlılar, lt:ılynnlara 
[}t'k nz tavizlerde bulunacaklardır. Yangınlar söndürüldü, 

8 tayyare düşürüldü 

Aslter dolu bir 
Italyan vapuru 

batırıldı 

Alınan askeri ınevkileri 
bombalandı 

ıtaıuanıarın şimdige ka
dar 130 bin zauiatı var 

Londrn. J2 (A.A.) - Jngilterc-den 
lı:ışkn bir sııhndn harp etmek üzere ay
rılan A vu~tu raly:ı ve Yeni Zelfindn 
kıtalnrıııın yolda hiç bir fmznya uğra
mndmı orta şnrkn vardıklnn lıildiril
mekwclir. 

Alrna)Jyayn stratejik m \'kiler \ e
rilmesln<> bizzat 1tnlyanm itiraz edece
ği öğrenilmiştir. Londrn, l2 (A.A.) - İngiliz hn\ll Londr:ı. 12 (A.A ) - İngiliz L:ıh-

w dahili emniyet nezaretlerinin kh- riyc n~zrm1tiniıı tebliği: 
YUNANISTANIN TRAKYA 

VALILIGI 
Jiği: . Akdeniz lıaşkumımcl:ııılığıııın ~a-

Diin :ıkşnnı diişnıan tayyareleri, dirdiğiııe gör~. tlf•ııiznltılarımızcla ıı 
K~nt kontluğu civurıııdn bazı fnııliyet biri, :ı ·kerl<' ılolu bir italFnı nakliye 

Atinn, 12 (A.A.) - Atiıın ajansı göstcımiştir. Hombn ntılctığı hakkın- gcınisiııi t-0rııilleyeı·ek h: tıı·mıstır. Si-
bildirlyor: da haber filınmamıştır. Ceııup sahille- cilyn sınıfından olaıı lıu n~kli. e g-cmi-

Trnkva umumi \'nlisi Kn\'ansise bir ri açıklarmda Lir diişmnn tnyyaresi ~i ~ıı>46 toııil:1todur. 
np::rndisit ameliyatı yapılmıştır. Ye- avcılarımız tarafıı\daıı dlişiirülmiiştiir. Loııdl'n, l:! · (.ı\.A.) - Amirnlhk 
rine Atina umumi vnli i Knsyas tayin Jln,·a d:ıfi batnryalarımız Portsmuts dnirc..;iniıı tcbl:ği: 
edilerek bugün Tr:ıkyaya hareket et- mıntakasınrla dört düşman bombarch- Rir gcc hiicumunn iRt:rnk eden bir 
nıiştir. m:m tnyyaresi tahrip etrnişlerrlir. Hol- düşman bombardıman t:ın·arc:-.i, hiı 

Yunan içtimai mum·enet, mesai ve den z torpito muhribinin diişürcliiğü İngiliz h:u p ı..remi i t:m.fından düşü
zirant nnzırlnrı, Makedonya ve Trnk- ile birlikte clün gece düşürülen t:ıyya- riilmüşHir. He lclenez t-0rpito muhribi, 
Yayn bir tefti seyahnti ynpncaklar- re yekfınu sekize baliğ olmuştur. Yunker::ı SS tipinde bir Almatı tayyn-
dır, - Devamı 2 inci aabifede - (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

'I T 

Sıtma ile mücadele 
Geçen yıl, bazı mıntakalar epiyce 

sıtma çekti.ler. Bu sene, bazı hazır
lıklara §ahid oluyoruz, hakikaten, 
yerindı:: bir ıey .• Yapılacak iş, bil -
hassa atıma mıntakalarında kafi mik 
tarda kinin ve ampul bulundurmak, 
alakadar sıhhat müesaeaelerini uya
nık ve dikkatli tutmaklır. 
Kar§ıyakadaki mücadeleyi de ta

zelemeğe mecburuz. iki sene evvel 
Karfıyakada sivri.sinek kalmamııtı, 
halbuki mazot dökme faaliyetinin 
azalması il,. vaziyet eski §ekline 
dönmüştür. 

Bunu da ayrıca düıünmeliyiz. 

** 

Esirlerin ceplerinde bu
lunan ves;kalar 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
r 

Almanya 
Atin:ı •. ı~ (A.A.> - Röyt(:>r :ıj:ın:ııl Yu1ıa1ı1"stana henu··z 

bildiriyor: 
.Merkezi Arıı:l\'uctluk cephesinde beş teklif yapmadı 

gün sü ren Yunan tanrruzundım ı:ıonrn 
Yuırnnlılnr, 3000 esir almışlardır. Yu- Atina, 12 {A.A.) - Alm:ınyanın 
nan sözcilsil, !talyan mukabil taarruz- Atina elçi~i tarnfından başvekile ba
larının düşmnnn zayiat verdirileı·ek zı teklifler tc\'Cli edildiği haberleri 
plisldirttlldüğilnii ve dnğlnrm uçu- snlı1hiyetli mahfillerde tekzip edil
rumlnriyle yamnçlarmın italyan öli! mektcdil-. Yunani~t:ına hiç bir teklif 
ve yaralılnriyle dolu olduğunu söyle- 1 yapılmnmı~tır. 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) ,_.__.., .. ..,.. ______ • 



- 8lb1fe ı - - (ANADOLU) 13 MART 1941 PERŞEMBE 

RADYO GA I ETESi 
Almanların, lngilterege 

hava taarruzları Hususi muhasebe teş
kilitı nasıl olacak? 

1 FIKRA 
-Ba, tarafı 1 nci aahifede -

Ayni !{{!CI' düsman tay) arelcri, ce
nubı şarki sahilini g_çerek oldukça ka 

Yufka yüreklilik 
İRFAN HAZAR 

Jst.ırnbulcla Pe- y ) Hindiçini ·,_ Si- labalıl~ bir mıntaka olan l\lidlan..;a ve 

~~k~la. bul~~lii~ı:~: UgOS 8VY8010 1~~7ın~~ştf:;.fı ~~~i S~tiyc ~aarruz <>tmişlc.>rdir. Şin~nli gar- 40 tahsildar alınması lüzumlu görülmektedir. di~~manlar - Bir yatıma daha ıit' 
lak hakkında pakta gı·rmesı· Fransası, Hindi - bıde bır mıııtakada bazı bınalnrda Büdce de tevzin edilmiştir - Öyle mi üstadım? 
Bulgar radyo u çiniclc.>n Mekong yangın çıkmış ve hasar vukua gelmiş- - Oyle ya evlidnn! Demek ~ 
dün 1staııbulclan k ? nehrine lrndnı· o- tir. Bütun ) ~mgınlar. şafaktan evvel \'ilfly l lımuıni meclbi, yarın smıtl Şimdiye kadar bir tahsildara tertip medeniyetleri öldüren ıey, me.rh~ 
Alman resmi is- ya 10 mi lan araziyi Sira- ı.öndüı iılmüştür. Gal eyaletine yapılan 14 de vilfıyet salonunda vali r.. Fuad edilen tahakkukat 14 biıı mükelleften met, gözyatı ve tef\catmıt da, bu~ •t. 

tihbarat ajan·+ ma terketmistir. hucumda bazı hn ar olmuştur. Tuksalııı rei. liginde tophnac·\ktır 1 aşağı değildi. Bir tahsildarın bu kadar zamana kadar buyurduğunuz ol lı1" 
na atfen haberi ~ .. Bundan 'l)ö,·le Sivil ımicadele, bilhasMl garbi Micl- M elisin lıu inikadında 1 .' İt' IA ."I fazla mükellefi bir sene. zarfında bu- meti bir türlü fehmedememitiz. 
\'erirken Pi'r:ı- Almanya, Yunanistan- hudııcl. bu n hir- lansta çok iy: işlemiş, Alman taanu- . . ncıı~ ı P a.ıı Jup vergi borcunu tahsil etmesi im- -Dedelerimiz merhametten 
palas oteli dilıin- dir. Geçen biiyitk zunun akim kalmasıııa ~ebep olmustur. hakkındakı komısyonuıı tctkıkat rn- kansız göriilmüştiir. işte bu ııoktavı raz hasıl olur, derler. 
de bir ceh ... nnem dan neler istiyor? harpte Alman) .ı. Bombardımanlar, hiç bir taraftn hl- poru ile büdcc• okunacnk ve müzakere nazarı itibar.e :ılan bi.iclce encüme~i. _ Acaba öylemidir muhteredl 
makin.e.;;iııin infi- m ii ı-ı t e m J c k e- cletli olmamıştır. Memleketin hc>r ta- eııilecektir. fazla tahsildar çalıştırmakla fazla tah Bence inaanlığın doiuıu, hayır 
lfLk ettiğini lıil- k·r~nclen bir· lds- rafında öli.i \'<! yaralıların ı:;ayl!il t1•ük- Habe:r aldığımıza gör<' lıiidce encii- silı1t temini gnyesini hedef tutmuştur. tesanüdün hız alııı, maddi man• 
dirmişir. Yunanı·ıtanın müdafaa mmı Çine geri ~ek d gildir. meni. günLrce HÜ ren t tkik:ıttıın :ıııı- Kaznlarımıztla \'almz bina ve arazi marazların ortadan kalkma tem• 

Sofradaki ln- \'ermisti. O ha- Londrıı. 12 (A.A.) _Almanlar, ln- ra \'ilayctin l!l 11 f;.eııesi hiidc.e..;iııi va- vergilerinde t:ıh.·ilat nisbeti yiizde 75 i lünü göateriti, hiiliaa hakiki me 
giliz . elçisinin k B Amerikanın di:sed"n :onrn giltere üzerine .} en:den gece hücum- ricla. masrnf r . evcıziıı olmak iizere bulmaktadır. niyetin hakiki çehresi merhamet 
B u 1 gnristaııclmı ararı ' ilk defadır ld bir lnrmıı ba"lıyalı beri gittikçe daha faz- 2,605,000 lira u rinden hazırlamıştır. Merkezde fazla tahsildar istihdamı yeaind~ Je'niyet dünyaaına gi 
ıınılmash·l ar- A ,·rup:ı devleti, la tayyar<' kaybetmo)<tt"clirler. Diin Bli<lccde memmların mmış zamları da suretiyle vergi tahsilatı, tahakkuka tın bulÜnmaktadır. Rahim adam: ~e 
t;k tngiİiz-_ Bul- ınaı·ıtareue gardımı uzak şarkta b'r gec·c de :1 tan are c!üsüriilmüs \'e iki nazarı it'bare alınmış \ bütlc tr>vzi- yiizcle 7f> ini bulduğu takdirde biidce- adam, beteri zirvelere ulaıan ad. 
g:lr siyasi mıina- U verli devlet' arn- t~·:;. ar nin de kaybedildiğine mt _ nincl fazla tah ilat e..;a ına i!ilin:ıd c- de me\•cud açıklar tamamen kapanaca. peyıamberleıen adam» demektır· 
sebetleri kesil- zi terketınekte- ha..;lrnk nazariyle bakılmaktadır. Ta\·- er mistir. ğı gibi yol vergisi ile on milyon lirayı - Tıpkı laa gibi dütünüyorsuıı 
miş bulunmak- clir. :'ıhıamafih yı, c· dnfi batnryalarınm ateşi .,imdi- nene bu en<"ümen tarafından mu ha- hıılmı bakaya vergiler tahsilfltı da av üstadım! 
tadır. Romanya Moskova, Japonya ile bu toprı~klar, e.' - :;e k 1tJ:w göı iılmcmiş clf>recedn s;ddPt- selY•i htnı "r<:: kadro:-; unda ~eni teş- rıca miihim bir y~kun tutacaktır. · · _ Evet, İaayı aevmediğinizi 
ile İngiltere arıı- l k ? velce Sıy:ıma aıt- Ji 0:-nıı,,~t:r. kil.H \ ücuda ~ctirilmt:·lir. Bu kadro Biidcc encümeni. tat1sil şubelerin; yorum. Fakat, lsanın merhamet 
sındaki giya:si mii- <.n aşaca mı • ti. ."iyam - Hin- !.,onclı .. ı. 12 (A.A.) _ Dün gPce i)a\'e-;: için lmclcede 40,000 lira fı.zla gene nyni şekilde bırakmakta, yalnız nilen zehri ümmetine içirmekle, 
mı.sebat, e\·velce x el içini anlaşmas.ı, lsk<ıç~ ımn Mrk sahili fü(lklarınrla Al- ücr >t ~abu! olunmu.ştur. ~üyi.ik kaza- tahakkuk şubelerini m~rkezi bir bina- ları anrlarca tedenniye mahkin1'. 
kesilmişti. Şinl· FRANSANIN TEHDiDi VE uzak şarkta bır maıılnrııı bir Henkel t:n·\·nre,.;i dLisii- lı:tr'l bırer t,:ıne verılm k ıızere muha- da ~ir yere toplıyarak çalıştırmayı tiği, onları göz yaıiyle yani ı 
di lngilter~nin me!ielcyi hali.et- ri.ilmi\<tür. Bil'i yar~lı Ôl~1ak üzere 3 s~b<'~ hususı):(>. kadro~tıt~a .<40) kadar tcklıf etml"ktedır. 'Şu suııetle tııhak- buhranlariyle gitgide yerinden "· 
ittifakında bulu- AMERIKANIN FiKRi mişı;.e ele Jerıne kiı-;i<Jen iln ret olan miirettebatı kurta- t~h~ıldarlık ılave eclılmıs~ır. Bu tah- kuk kayıdlarındaki k.mşıkhşlar tas- kamaz birer yatalak hasta h 
nan Yunaııistıııı bir takım mesc- rıımı~ . r. sıldnrlar ol'la mekU!p ve itse mezunla- hih Nlileceği gibi işi az olan tahakkuk 

1 
koyduğu iddiaları hakikaten gül" 

müste:.nıı olmak üzere İngilizlerin Bal- leler çıkaracaktır. Siyam .hükumeti! lı~ı Lt''hlr:ı, 12 (A.A.) _ Son h~wn hü- rı arasınd~n i~ti~rnnla seçil~rck. alı- memurları, mükellefi çok daireler ta- tur. • 
kanlarda yalnız P.elgrııdcln &efirleri ilhakııı tanınmasını lngıltereclı:n ıstı- ,·:.ıınbr ııc\a Alman tavvarelerinin Ro- nacaktır. Kendılerıne ayda ellı, ellı bes h:ıkkul\ memurlarına da )'ardım pde- _Siz, her hangi bir hadise, yah 
k:ılnuştır. Eğer Yugosla\'.ra hnkkıııcl:ı .rccektir. Halbuki lngiltere, Dögol hii- kinı.wm ı-ıırnvıııa da ·bomba attıklnrı \'e altmış lira iicret Yc.>rilecektir. <'<'klnrdir. manzara önünde içini çekerek 
bir kaç gi.inden heri alınan haberler kumetinc Fransız müstemlekelerinin bi~clil"l .ıekt<>dir. OIU(9t:zssu kıra hıçkıra ağhyan aulu ihtiyar 
doğru ise lıu de,·letin ele i.içlii pakhı tamamiyetini garanti etmiştir. İngil- Londı·n 12 (A.A.) - İngiliz hava 1 • ı• d o•• b• dınlardan hotlanır mısınız? 
girme~i b:r gün me::elesidir. Hatta tere, Lu ilhakı tanımayınca Siy:ımla tı- l.•JYV<·n<'ri, KiPI iizt"rine simdi~ c ka- zmır imanın 8 Uft lr otom o• - Hoılanmam. Ancak beninı 
Yugoslavya l>as\ekilinin uir kaç gü- ra;o;ı w·ılacak \".e japonlar da bundan chr rrorlılmemis dcrecean şiddetli bir diğim ~ey .... 
ne kadar Almanrnya gideceği hab.r istifadeye katkı ·acakhırdır. Halbuki tannuz yaımu kırdır. Bununla Kiele b•J k Jd - BırakınLz timdi dediğiniz f 
verilmektedir. Ameril\a ve İngiltere taraflarından ta- vapılaıı taarruz 30 e baliğ olmu~tıır.. eı·r SDQD ı·çı·nde kaç va. 1 azası o u Marazi tip, bu sulular için (zı 

Yugoslavya _ Almanya ara ında bir nınmadıkçu bu ilhnkın hukuki kıyme- Ki 1. daha ev\·~I de siddetlc taarruza U U namzecfleri!) diyıt.,. Böyle aulo 
unla~maya \'arılclığı bugiin bildiri!- ti yoktur. uğramı-;tı .• imdi burası Alman deni- Polis müfettişi B. Şev- dan ciddi bir hareket, ciddi bir 
mişıse de sonradan Almanlarııı talep- Viş~ hük.ume~irıiıı, bu. n:ıesel.e de bo- zrıltı h·ırp faaliyetinin mühim bir ii:-;- pur yaı aemı• galdı'? cadele. erkekçe bir haykırıf, ve. 
lerini ağırlaştırmaları üzerine imzıı- yun €gmesı fngılterecle ıyı tesır bırak- ·iicllir \'e bir çok bahri hedef].<>rc mn- U U • ket yaralandı kekç,. bir ölü, yahud öldürüt beki 
dan \':lzgeçilmi. H' baş,·ekiliıı seyahı.- mamış. Amerikııdrı da m"mnuniyctsiz- liktir. Huracla İngiliz ticnr-et gemileri- l"40 .- . ,· d. l· . 1. . . l>i.ııı ög-r\e iizeı·ı· Karata~ mevkiiııde bilir misiniz? 
· 1 t h' d'I · t' 1:1 h ld · J'k · d t L"" sen m'r 1 D · ı ı · it ·1 · k il • eneı-ı ıçm e zmır ım.ımn.ı ., T b'" b ki' 1 ~k· tı c e e ır .e ı mıs ır. ~er a e mu- ı ıı~ • ıı ırmış ır . .r ... a a ı a aı - ne taa ruz -ec n ı enıza ı gemı eı ı a ·-ı' . . k t" 11 )') f ııönii cacldesiJl(le bir otomobil kaza:-ı a ıı e ıyemem. ._. ın 

;.(t1k0 1..!l..r elfın <'-\ L.t.111 etmektedir. 'ı lanın, Fıhnsız donanması ile lugiltc.>- !iamıııı in<=a decek ateh·eler vardır. Al- gı~·kııt> çı an \ apt ur. mbo. or. '<' ~:et~ken 1 "'h~r nim bildiğim merhamet... 
l)·- t ft Al v .· t hd'd t .. 1 ·u . el 1. 1 . • d k mı arını go:. eren ır ıstatıs ı · ._c - olmuştur. Emniyet müfettişi B. ::Sev- E l il' d 
ıger ara an maıl\'anın, .ı uıı:ı- 1 rej ı e ı e meı;ı ngı cıe e co' ga- maın u. nı g0mı nksamını \'e \"C' e- par . . t' t 1 . t t' 'k kel ı:as ... r, tı amvn.v,·ı bı'nmek u"z.eı·e i- - vet, ne ın ve o ayar • 

· t '<l I ti t 'k t·ti- · b'ld' ·1· . t kk" d'I kte lı' · G ·" t' 1. J • • J ·ı · · ~ d·- nınız ıcar~ o< ası 1 a ı:;tı - 8 · n•ı:-;ı - . .. .. d b " 1 . d l"l t• le nıs :mı şı c e e nzj ı · ..ç gı ı ırı ı- rıp c u ı e ı me c ı. : ı ıp ır ,ı en m·mı ıına ı e montnJ ıçın ı~er 1, . f el h .1 l . p . ·t t'. l;erı lzınirden .volcu ·'·üklemiş ohırak suru c e ı eser erın e a e ıy 
\'or. Sii\·:O:mcliğinc göre Almaıwa. ltal- Darlnn. Amerika dun Fran a için ~ıl- ,·eri r' n: kletmekt..,dir. ~1! :ı 11.~ an nzıı anın ıs 11 

• •U 
1~ a ı:;- ranları yufka yürekli ve gözü 1 

;a ile )•un:ıni ·tanın :;ulh yapmasııııı mağa çalıştığı gıda mac\d{'l rini tı.•h- • 1{ieldc a\·rıca doklar, C'lektrik snnt- tıgc g4or1~8g6e0ç~'.1 f::Cntc ~·,·~ıt·fındha hm.anı- Çeşmlye gitmekte olan şoför İbrahim yapan «merhamet», bugünkü 
. . 

1 
t 1 d' 1 ·ı 1 T LI k d· · k . .. . . mıza il sa ı onı a o acmınde oğlu l\Iclck Değerlinin idaresindeki 14 1• •11 1 • d W d ld 

ıst<>mektedır. A maıınrnın. ta' anııı ı< ı ngı ız a u a::-ın .ın geçırmc.> r:ılı 1 zO';ıh!:ır \C. aır ınuhını t~sı<ıat >"- ·r·· 1 2,1""!)- t ·ı·t h . 1 sıı."ılı Jrnı>tık"ctıııııı k'tt'o"eı·ı·.sı· 111· 11 c;::ıı·p up mı et erın e ce a 1 0 u. 
,. · l .. · ı·k. t k ~ t J • t 't d' · I" 1 ıkl"·d A "k ı'· l<>k ı ı :....,,, ur\'" · 0 • · <> onı a 0 ııc·ınnHf' ·' " • ., · 'hd .. "k" 1 l ·· d J• ı unanı · :ııı uzermc c ı oı>nı · ıs e ,. ıs enwh e ıı. ,u ~~ c u e meı ı anın \' ııı· l c ·,·ın.·ı \•aı·c ıı· h ı·r d 1 ti 't 1,1\- . . • 0· k rı e, muaı ıv,. azı 1 muca e .. ı · t ·e ı "'- masiyıe ıı· ·aza geçirmiş \'e yaralnn-Lrindcn rnzger·mc~ini. Sclanikte k"n- bu gıc\a maddelerini \'ermiyec ği ta- , _ ' nıt.ı e 1 <'~' e .eı ,.,. a, __ " \'apur ~1!'1 P giren mütefekkirler görülmii 
d:ı-ıinc l.Jir iis verilmesini istediği, fn- biidil'. Amerjkalılar, Darlanda egki bir --- - 0 çıkmı~tır. ): ekun 11860<> • afı tonılato mı~tır. Yere eli.iş.en B. Şevket :Şaşerin Musikinin merhamete, ve yufk• 
bt İtah·anın buna razı olmaclığ'ı bil- İngiliz aleyhtarlığı sezmektedirler. JAMAYIK AOASf hacmııı~I~ 4!~0 \'npurdur ... Bu.ıılarnı iist dıırlağı y:ırılmıs w ön dişlerinden rekliliğe yol açtığı söylenir. lap 
flİl'ilmektedir. Amerikalılar diyorlar ki: devle! !t~.harnl_: mıkt.a.rı şoj:l,edır: iki::ıi kırılmış. ha~tah:ıııt•rc kaldırıla- nın Atinayı boğazladığı zam• 

ı I 011 ll·a l? (A A ) J·ımn~·ı1• ada l)l\ ruı·k ı·· Aıneı·ık·ııı ]'tılı•ar rak tellavı' .ıltın,·ı •ılııımı.s.tıı·. 8.oför 1tııly:ı, Yuırnııistıının mağlup edil- •:Ytsi hükumeti, ngilt.ere. ile clövü- J • l . • . - • ··~· .. - ·.: _. .... 1\. '. • -
9 

_.,,:.> • • • •• ·> .~ • • •• > • '? • • düıününüz! Şimdi ise kültürürı 
me.~ini ,. , isgal edilecek araziden hir şebılec.!k derecede kuvvetlı ise bu 81.?ı~.) .. 1~~ lıır a_n.ı .P~.ısı \ ıılmesı ~çrn ~ D.ıı~ım.ıı ~~1• ~ 1 Felemenk, 6 Fııın- derhal tutulmuş ve hadise tahkikatı- yesi, P.rkek temayU1lerimizi b• 

' 1 ş ul ı o '· e " umı · "·· f 1 1 •e,.. 65 İt 1 • ı 3 n:ı miıddciııml'\mi muavini H. Rii:tiı f kı. mının kendil'lin • \'erilmel'lini iste- kuvvetl"rini lngilt.creye karşı değil, c ~1 un tY r. ~ nı ana y .. sa, um :se sız, alJ ng; ız. 0 s\ "' a.~ı n.. hafa diıi1eştir~kt,.n v,. men 
mektcdir. Södendiğine gör<' Almanya hakiki düşmanı olan Alnrnııyaya k.ır- çım eı-a~ına gor · olacaktır. Macar, ~ Noı·ve<;, 7 Roı;n.anyn, -~ 'i u- Us~'(mt taraf~ndaı~ e! koımrnstur:. Ray tirmekten ibaret kalıyor! Diıi k 
,ıa buna razİ olm:.ımaktndır. şı kullansın.> --- ıuın, 7 ): ugo lavyıı. 6 Fıhstin ve ,\ Pa- Se\ kc>t Bn~ıc geçmış olsun rlerız. terlere fazilet mükafatı :verilir 

Jt·ıl .,1 Fraırn mü temlekoJer· tize- Diğeı· taraftan İngiltere ba,..vekili ZABIT.' ADA nama. .. . :c: erkeklere ... 
. • .}.' '. . ' ~ . :- ... ı . Çörçilın bir kaç gün zarfında Darln- n Bundan başl\a 1187 Turk, l Amerı- lnh·ısarıar - Gene bir yatıma giriyorurıı 

rındckı ıcldııılarıııcıan evvelce \'azgeç- - . ..• · .1 . t· 1 ...... .,.,.--·-· s·-·~ k:ın 7 Fr·ınsız ı tngil'z ı İfalrnn ı s· b f'k"rJ · " 
mist:, ~imdi ele Yunanistan üzerinde- naFce\'llJ> ver~egı ogrelrıı ;n!ş1ır .. 1. 1 

v Hl8 "Ylınan' n;aı;· olmak iiz~~·e ı ;19;imo~ dzum tyavl rdum · ? ız u 
1 1 erı 

k. 1 1 • 1 b h ran anın ıaşe mese esını ngı ız er ı angın · · SATIN ALI NAN TU" TU" N PA en o:> a ınız · ı tn c)> erm( tın \'azgeç~r. e u mu n- · · k 1 k . t' 1 ld kl tör Hmnnımıza gil'İp çıkmıstır Bun- • K'' ··k .. b f"k" 1 ri 
• ı.._ 1 1. 1 .. ~·. . . kt'. ıyı ·ar~ı ama· nıye ınce o u ·arını .. .•

1 
.. . • . 00 • • • • ,.., • .. - uçu gorme u ı ır e 

ı~ucc 11} ıne. Hl • j geçmı.}ece ıı.. beyan .>tmekte fakat Frnnsanm lıul Dun og e uzerı Karantınad~ı lilil l:ırın safı tonılato mıktarı 31101 <lur. I HAKKINDA CEVAP tadım Bilirsiniz ki fikirler cani 
F nkat \ ıın:ını.:-;tanııı .Aln:ıaııya karsı- husııst.ı hiç biı: teşebbfü~te lmlunm·ı iı- ncu .:.olrnkta 1-2 ::ayılı mana\' B. Ari- Gen" bir sene zarfında 190~rn ı-ıafi RAS lar Doğarlar yaşarlar ve öliİ 
~ıntl~ l?o~·uıı cgeı: vazı\·etı bulunmadı- 1 ğım bilclirmektcdİl'ler 'l fe aid bir oda ve biı· mutfaktan ıbaret tonilfüo h:ıc111inde :J07 Tiirk yelkeıı- VERiYOR Siz.in fikirleriniz ömürİerini ı,' 
gı hılclırılmekt~dır. Mt>sul. Yunan clev-

1 
Alm:ınrnnın Fran~adaıı " 5 mil, 

1 
..!Vde ~angın sıkmış, itfaiye <le1 hal l'si linmnımıza gfrip cıkmı tır. 1 yor ... Merak etmeyiniz timdi,·· 

l •t ndan~lnrı \"~ gıı1. tel<•rı, zafere ka- kental b~gcla\· 'mfüsacl;r; ettlki \'e .}~ı ~ yetişerek yangını öndürmü~tür. Ya_ -- -88 -=-- 12 Mart HJ41 günlü ve 8467 .sayılı diğim fikirler de bir :aman 
dar İngıltereııın ) a.ııı.nd~ı . muhar b '- nun 2 800 OOÖ keııtalının geri ver'lcli~i 1 pılan tctkikatta yangının odada ya- Jdh } A ) gazetenizin ikinci snhifesisnin dör-ı yerlerini batkalarına verecekler• 
ye clern.m cdecekl"r.nı bılclıı·m!.'kte ele- öğrenllmi.$tiı-. F·ıkat Almanlar ı geril tak içıııe atılan veya düşürülen ya - 8 atçı ar ! diincii !Sütununda (lnhi.sarhır idaresi onlar da dünyamızdan çekilip 
,·anı edıyorlar. kalan " 00 bin toı~ uuğdayı geri verme- nık ~ır :sıgara.da.n çı~tığı nn.~aşılmı.ş- .• , •• j' t~it.iıııliıı J)a:asını bir ~ın. evYcl ve~~.e- ccklerdiı·. 

•. • . . mişlerdir. Amerikunın :silahlanın·ı v 1 tır. Sıgarayı kımın duşurdugu t~ıhkık An karadan doncıuler lıdır) başlıgı ııltında bır yazı gorul- -------------
Amerıka rnrdım layıhai'ı, nıhayet İnrriJt,., .. d . : • .' 1 . 1 edilmektedir. , . • . ' miistiir. 

Am_rikn tesrii ınıık.ınizmaı-ıııın biitiin .. 0 d .. cı.~~ e 
1
) ar ım tıçıhn. vert".1~~ı c u- Kız kaçırma: 1 An karada bulunan ıdhalat ve ıhra- ç· eşmede ve kfö·leı inde idaremizce • 

l . sun ugu ma zemc\'e a sıs et ıgı p·u·ıı c ıl ı · J'kl · • k"t'b· )' At f · • · 
merha el rınden geç •rek knnun hiik- İar !;ir r k d '. h' b' 1 1 t b" 1-ı ~amlı oka~ıııda l\Iust:.ıfa oğlu Jfa_ 1• çı ) r ~ · ;}:1 unı~ıı:nı <~ 1 1 

" •
1 salın alınan tiitünlerin tesellümü nı-

müne girm'stir. :\lüm~.:.siller mecli:<i. de \"ct 11~1.~<:. 1 a aı. ıç·kr .~~~ e. 
1
t<- san, İlyas kızı 13 yaşıııda .Nigiırı ka- ~uın~n reı lıgın?ekı ıdhalatç~lıır hey~- pılarak para:;ı verilmistir. • 

uyanın yaptığı tadilleri, topyekun ka- "ıt1 ı Jc ..,_oltru ~mış ndu '.u. '1,..,
11 

•• 
1 

uz- çırınıs ,.e vakalanmıştır. tı, dun akşanıkı Af~ on trenwle şehrı-1 Y~ılııız hent"ız t"""'eil"'u .. mu" ,.aJltlını""ll 
• . • • \.? ng-ı eren~ \'ar ım ıçın ı mı v·ır · .. m· d" .. t" t Ih ı·t b' ·rkl .· ~~ .. -'" BUGONKO PROGRAM 

bul etmıştır. Ruzveltın de derhal ım- 1 1 ' 1 k , h .·. · .. 
0 

k 1.• ·' Esrarcılık: 1 ız..- onmuş ur. ' a a çı. 11 ı ~ı 1• V<' ııaraşı verilmi .. ·en beş altı ziirram S.OO pı·ogı·am, 8.03 aJ·ans hob "·) ı·ı. k ü"l"- coarı t.ısısntıst~metecıı. d 1 -ı l\.h a· dısın111lek 1tleı·c!nı1111ııht0ı1fn1·111ıfa' .. .. zası~ e .şımc ı uu ·anuıı y rur uge E. "' T .. Karısıvıık:ı a Jvas OU' u 1e mr ııı · " ~.- . . .. ' -, birer ikiser bal\'acı'a11 ı'ba .. "'t görmez ( 
· · tı' B. 1 'k A 'k 'Jk :.as ... n 1 em muz 1941 <le başlıj .m .. . ,d .. 2 • -: 0 b 1 tur· kahve \'C"'·ııı· ıdhaht , '\'a 1 ge .. · ·~ ri, 8.18 mi.izik: hafif parçalar 

gırmı~ r. ır esı · merı anın ı 1940_Hl4 l . . . . .1 "hl· . uzerın e <> ·antıgram es;•ar u un- . '" . . .,. • .. (;~. . : 1 tUtiinleri vardır ki bunlarm tesellümü 8.30 konusma: ziraat takvimi. 
hamlede İııgilt roye mihver devletle- f 

1 
sene. ı JÇın sı ~ anma !11•ı - muştur tırtmck ıçın derhal teşcbbuslere gm- ve paı asının ödenme i için tüc~ırın J11 

rini şa ırtacak derec.ede yardım temin r<laoı!ı~ ııı:ak. n:3'·6rıla~I ta~s!r~t.k281~1111~ ar Silah. taııyanlar: 1 ~"ceklerdir. • :satın aİcİıg· ı asıl mah:uı kısmının an- miizik: hafif pa~alar progrnd 
1 - b'Jd' ·ı kt cı· \' . t .. ı, \anı . mı yaı uı ır:ısını . . * u devamı (Pl.), 8.45 9.00 ev kr. 

1 

~c eceg: ıh ı~ ~e ~ .. ır. A aş.ıkng o
1
n- geçecektir. Bu miktar, hnrp sahasına _.1i-\na11t~rüL!ar caHcltlesınde_ 1Ra~rnzhan 1 • barlmnıt muımıelesiııin ikmaline intL- Jrnnusma, l 2.30 program, ı 2.:33 

c ~in ~e ."n ha. r ere ~oıl·:. me~ı a, 1 n-ırığılac:ık malz~menin ehemmiyetini og u .. usey~n ve . asan og u ı· er a- ffa)l.. d zar edilmektedir. . 7..;k: karışık şarkı ve türküler. l" 
gı teıe)c ıııp gemıe ıı, ta) yare er, ,..ö·te kt d'. tlın uzerlerınde bırer bıçak bulun -

1 

Jl..apınar a Teselliimünii yapacak ek. penmiz ajans haberleri, 13.05 müzik: • 
tımklar, seri hiıc.ı.ım gemileri, her tür-'"' j,/~1e t e ~t· 1t 1 1 1 1 muş, z,Lbıtaca ınüsadeı·e edilmiştir. mahallinde bulunmaktadır Bu mua- ve tiirkiıler programının de'' 
lü malzem"' \'eı-ccektır. Bu eşya hak- <lele I! !' afrakalr~d aya<! a gı~ a imi n_c - Tahkir: Bir amele yaralandı m 0 le de ynpılır ·yapılmaz bunların ela $ ı.. el t f ·ı·t . ·ı kt ı· F k rmın .ev ·a a e aza mış o c ugu İk' l'k . d ,.. t f· ..,, • 13,20 14.00 müzik: karışık pro,1 

rn a a :ıı a \erı meme ec ır. a ·at b'l r ·ı ekted" H lk 1 . - ·ıçcşme ı · cadd ... ın e .. vıutı a a . parasmın ödeneceği şüphesizdir (Pi ) 18 00 1 og 18 03 tll" 
bunların kı,·meti mil varlara baliğ ol- ı c_ır.' m ır. a a ayl'ı nn ıçyag oğlu H ·lmid s·lrhos olar·ık ahş-veris' Halka pınarda devlet demıryolları 1 • m~ f" t' ta, 'h 'lk .k. k .. ,·ıad.)·o' C't.z oı·klrc~tı~aasmı, (İbr. ahı'""' 

. k . d • • tayını :ıyda 800 gramdırn 300 gı a- '. ' • " . '. · .. " maııtöri.i Emin oğlu B. Mustafa· va- .} ı) e 111• • 'z.ı an 1 çı aca nus- · ., •·· 
nM uı ır. ma ·iner .1 . t" B • t - me:sell!:;.ındeıı kahvccı Alıye hak.11 et 1 . .1 1 b 1 'H hanızda neşrını rıca ederim Saygılar giir idaresinde), 18.40 müzik: r .. ırı mış ır. eyaz yag, ereyag ctmişt'r 

1 

goıı arı tamır ı e meşgu u unan a- 8 · .. 1 :. • · 11 
ve sudden pasta yapılmaRı menedil- H 1 

• 
1 

kl . san oğlu B. Bilalı vagona yanlış ma- aş7ma w çifte fasıl programı, 19.10 koll 
:\Jihvcr devletleri, artık Amerikayı ıniştir. , ıraı.z ı ar. . • ne . • t ... , k 'k' . d x (Seyahat röportajları), 19.30 

harp halinde addettiklerinden Ameri- I• evzıpaşa bulvarında Halıl oglu . uıı ) ap 11 •11 ·* ı ı vagon ~ı asın_ a-
k •ıA h Ahn1ecl, l\ıru.,taf!l og·ıu Şah•ıba aı'd kı tempoya sıkıştırmak suret.ıyle agır Gaıı·uor ııııcek haberleri, ı 9.45 müzik: radyo aya ı anı arp etmenin faydalı olup ' ., . , tt 1 beb . az hey' eti, 20.15 radyo gsı~e 
olmıyacuğını aralarında görüşmek ü- 1 ....L arsadan tas ,..ularken, Halkaı>ınar su.re. ıe yara anmasına se ıyet ver- 1 ı ıı · " mı t s 1 t t ı ı h ta İ 20.4;) müzik: gençler mando 1 .. ı zere lıir konfer~rns akt.deceklerdir. · fabrikasında Kazım karı ·ı Nadire, !\' ır. uç u u umuş, yara 1 ns - stanbul gümrüg·ünden rıkarılıın ve .,, 

1 
• h k 11 ı t " kımı - Sadık Talu idaresinde, ;ı 

Japonya hariciye nazırı Matsuokaııııı Kısa Haberler ı fabrika va aid 2 metre kaput bezini. aney · a < ıı·ı mış ır. İzmir ihtiyacına avrılan 400 çuval knh- 30 " ı-' mlizik: dinleyici istekleri. 21.' :ı 
Berliıı seyahatinin başlıca ı budur. çaldığı sırada tutulmuşlardır. x ve, bugünlerde zmİı'e getirilecek ve nuşma (sıhhat saati). 21.45 tll" 
Mo:,ıkova rndyo u, se~·ahatin Berlin ve -, I İkinci kordonda Ramazan oğlu ş h• • ) • piyasada satışa çıkarılacaktır. radj•o orke ·trusı (Şef H. Feı id 
Homaya yapılacagını bildirmekte, na- .l\lelımed ve Mustafa oğlu Ferhad, e lr iŞ erJ ııar). 22.30 ajans haberleri. Z 
zırııı Moskovaya geleceğinden bahset- Ticaret \' ekaleti milfettişleriııdcn ~ir dotomobkil lradyotö1'ü kapağı çaldı- ı Beled1"'C reisi Dr. Beh,..et l!z. dün Halkevinde kon "erans mi.izik: dans mliziği (Pi.)• :?! 
memektcdir. B. Celiıleddin Abanoz oğlu Ankara- gın nn ya a anmıştır. b , be .·.J 

1 
. • "kı . .. I 

1 

93 •)o \'nnııkı" ı>rogram \'e k~P'" 
(lalı Ş h 1• • ı · t' d bel il h era ı ıncle be edı"" par nı nlute ·v--k k · t t'tü il l ti · .... .., · ' e r mıze ge mış ır. :\f esudiye ca desinde A u a h . , . ..... • . ... • ı. u :.e zıraa en ı . < oçen erın- ____________ ,._ 

Domei ajan~ınn göre nazırın, :\fos· 
kovaya uğrayıp uğramaması, Mosko
\'acla japon elçisiyle Sovyet erkanı a
rasında cereyan etmekte olan miizake
relerin neti<!i!sine bağlıdır. Almanya, 
bu müzakerelere yakın bir alaka gfüı
t ~rmektedi r. Almmıyanın hedefi, ja
ponya ve Sovyctler arasında bir aıı
hışma temini ve bu suretJe japonyayı 
İngiltereye karşı serbest bırakmaktır. 
Fakat lngilterenin arkasında Ameri
k<ı belirmektedir. 

J ponyanın. İngiltereye karşı hir 
harbe girmek istemediği de anlaşıl
maktadır. Çünkü lngilrere ve Ameri
ka miihim deniz kuvvetlerine malik
tirler. Japonya i~e bir ada memleketi
dir. Almanyanın tazyikiyle japonya; 
Sovyetlerle bir anlaşma yapsa \'e Sov
~ etler bir uzak şark nizamını tanısa
hır bile gene f ngiltereye karşı hareke
te geçmiyecek \ e Almanyanın, İngil
t reye indireceği darbeyi bekliyecek
tir .Eğer İngiltere bu darbe altında 

ıezilecek qlursa o vakit japonya da mü-

* Ödemişte Tiirkmen mahallc•sin- kızı 30 yaşında Mediha ayni barnkn-
1 

ıı~::ı.ı~ı B. \ eh~ı. ol~ugu hald~ b_u~tın den doktor Bay İsfendiyar, konferan-ı fC5) 
ele kahve satışında ihtikar yapmakla da oturduğu Emin kızı 20 yaşıııda ııaıkl~~rtla Le.~kık.tt )a~n:ıış, ıncıraltı sııu bugi.ın saat 17,30 da halke\'i salon- ~ Olr~ a 
maznun İbrahim oğlu l 6 yaşında Fatmanın evde bulunmadığı sırada mevkıı~ıde \:ucud~ getırılm~kt~ ola!1 laı ında verecektir. Mevzu (Günlük ~~ 
Nuııeddin Bardakçı ve Süleymnn oğ- kapı kilidini kırarak eşyasını sokağa naz ·ı~cıyc_ fıdanlıg!nı ~ezmı._t!r: Fı- yi) cekl<.>r'mizJeki vitaminler ile e- OZOMı 
hı Fehmiııin Ödemiş asliye ceza mah ~İtmış ve 127 lirasını çalmıştır. Suçlu fa~:Iıgn 6o0 nıızenc ye fıclanı dıkılmek- h 0 mmi)et. miktar ve teminleri) <lir. 
keme;iince yapılan muhakemE>leri aranıyor. N ır. 

ZAYİ neticesinde Nureddin 25 lira para 
ceza,.ına mahkum edilmişse ele ya -
sının küçüklüğü nazarı itibare alına_ 
rak para cezası 40 kuruşa indirilmiş
tir. Suçu sabit olmıyan F-chmi beraet 
etmiş ve tutulan 111 kilo kahvenin 
Fehmiye aid olduğu anlaşılarak ken 

disine· iade'linc karar verilmiştir. * Belediye daimi encümeni. diin 
öğleden sonra toplanaııak ar,;a satı
şı il~ me~guı olmuş, yukarı mahalle
lerde bazı sokaklarda kaldırım ve 
kllnalizasyon inşasına kıırnr \'t>rmiş
tir. 

VARHN !aa 
IZMIRIN EN 

Sayın 
BÜYÜK SİNEMASI 

Halkımıza 
En Büyük Sürprizini Sunacaktır 

?????? 

Feci bir kaza 1-11-9:12 tarihli Elaziz \·ila\'eti 
Mazgirt jandarma siivari lıöliiğU11 -

Al:sancakta palamut fabrikasında den almış olduğum askeri tezkeremi 
Aptullab o~u amele Salih; 200 kilo a- zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
ğırlığıııdaaly:ıları istif ederken bir kisinin hükmü olmadığını ilan ede
bnl) tının ayııklıırı üzerine dfü~mesiyle rim. 
iki ayağ-ı kırılmıstır. Z:mıUı amele, Seydiköyde mukim 323 doğumlu 
hastahane) e kaldırılmıştır. İsmail oğlu Salih Yüce 

r TA yy ARE Sinemasında Tel. 36-46, 
BU HAFTA iKi BOYOK FİLM 

1-TQRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI: llZIL RllllSE 
2-FERNANDELIN Y AJtA TfiGI: ZORAIİ ASIER 

Matineler: 2 5 8 de, Cumartesi pazar aünleri 12,30 da batlar 

218 inhisarlar ida. 
22 Rıza ihracat 
16 1\1. Beiikçi 

256 
237547 1-2 

2a1803 1-2 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 
INCIRı 

285 Ç. M. H. Nazlı 
133315 eski yekun 

133600 U. yekun 
ZAHiRE• 

1'· 
K. s. ı1 
l~ 3l 
31 nJ 
31 75 J 

dahale edecektir. l•••••••••••••••••••••••••••I 
35 ton K darı 
40 B. pamuk, 
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la MART 1941 PERŞEMBE 

ıco. lan 
o. Yerl E"skf Yl!nf Taj 

U'4 KuPdaaı Davutlar nahiyesi 
Şanlıköy plika mevkiinde 

186 c c c c 
281 Hasanhoca Osmaniye ead!.. - 37 33 

desi A~a 814 panel 7 
~ Bayraklı Kanarya sokak - 5 
.. IJ\) Haaıanhoca Salvarlıotln ha- 63 8 

nında Ada 343 parsel 121 7 
417 1 nci Karantina Yıldıztepe - 26 

ve Gönül so. ada 722 par. 1 2 
484 Karşıyaka Alaybey Şadiye 14 12 

so. ada 26 par. 7, 270.50 M2. 14 
16 

~ ICarf)Yaka Alaybey cihan so. 5 7 
ada 20 par. 14. 1514.50 M2. 

~7 KartJYaka Alaybey Sfizan 5/2 9 
so. ada 18par. 22. 518 M2. 

448 Karşıyaka Alaybey Fener- 8/10 2 
ci s. ada14 par.2, 1347.50 M2. 

419 Karşıyaka Alaybey Süreyya 1§ 15 
ı. ada 26 par. 9. 713.50 M2. 

1&2 Karşıyaka Osman zade Rab- 2 6 
mi Bey sok. ada 108, parsel 1, 
208 M2. 

&es Karşıyaka Osman zade 52 1 54 ı 
Repdiye cad. ada 109 par.-
sel 16 1913.50 M2. 

172 Karşıyaka Osman zade Ma- 8 8 -
bet 80. adal09. parsel 14 
1454 M2. 

'21 Ayvukla Topraktepe sokak - 45 
ada 1849 parsel 3 

'88 Birinci aziziye M. Kırımlı s. - 47 
ada 1596, parsel 15 

'179 ikinci Silleymaniye yüzbaşı - 55 
Hasan ve Deşteban ve Hıfzı 

~ .. so. 2788 M2. ada 142 par. 13 

866 Bornova Bozalan mevkiinde - 872 -
3876 llıl2. 

874 Güneı Mah. Azizler sokak - 20 -

~~2 ~n~~7 i:~~:0ouygu so. 6 27 -
-vıO ikinci Karatat Şehit Nusret - 59 4 71 

So. 211 M2. ada 632 par 17 
1122 AH Reis M. Hacı Hüseyin - 23 25 

Sok. 1683 ada 11 parsel 
lt40 ikinci Süleymaniye Aziz ağa - 96 

ı. 228.60 M2. ada 135 par 14 
llgg Sultaniye JI. Hacı Mevhit - 18 

1188 D::a=
8 
=tler caddesi 116 88 -. 

181 112. 118 90 841 1tea Darataç tehltler c. taş iake- 135 147 1 
le yeni 1522 el•· 999.78 K2. 28 128 ' 

7 1 
103 

(ANADOLU) 

Ahk••• talıai~e aulh hukuk .... , lzmir beüdiyeritedn: 
k&tiplitiadc.n: Mezbaha idaresine bir adet amon-

Net-i 
Tarla 

K ti Depo ito Mahcur ~ehr~m tasarrufu altın- yaklı kompresör ve teferruatının sa-=- 32:_ da bulunan ızmirde tuzcu M. kabak- tın alınması, yazı işleri müdürlüğün-

Tarla 
Mağaza 

Arsa 
Mağaza 

Arsa 

. · çı sokağında pafta 68 ada 468 paı~ A • 

sel s taj 21 numaralı .. tahminen 50 deki fenni ve malı şartnamelerı veç-
5oo.- lOO.- metre murabbaında 50 lira muham- hile kapalı zarfla eksiltmeye konul-

14oo.-ı.... 280·- men kıymetli arsanın nçık artırma muştur. Muhammen bedeli ~~.000 
ile eksiltmesine karar verilmiştir. Bu lira, muvakkat teminatı 900 lıradır. 

29.- 6.80 karar dairesinde ilk artırması 1-4-941 İhalesi 11-4-941 euma günü saat 
200.- 40.- 8alı günü saat onda b~k.itiplik daire 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun 

sinde yapılacaktır. Bu artırmada tarifatı dairesinde hazırlanmış tek-

Arsa 

9ı.- 18.20 yüzde yetmiş beşi bulmazsa on gün lif mektuplan ihale tünü azami sa
sonra yani 12-4-941 cumartesi saat at 15,SO a kadar encümen riyaseti-

• 162.SO 32.46 10 da kat'i ihalesi yapılacaktır. Ta- ne verilir. 28 ıs 28 9 710 
Jip olanlar muayyen olan günde yüz ı .. --.. ıı----------.1 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Tarla 

Arsa 

Basmaha 
ne gediği 

Arsa S 4 h. 

de yedi buçuk veya bu miktar ban - ata. aranıyor 
605.80 121.16 kaya teminat mektubu ibraz eyleme- Omer Muharrem S.IRan FalmK.ua 

-' si lazımdır. lhal., bedeli peşindir. L-in S.IMm keaici Wr uta
7

a ihti7aç 
181.50 36.26 yüzde iki buçu){ belecliye resmi alı- --. 

cıya aittir. Satıhta eıkarılan bu arsa •anlar. 
• 471.63 94.33 üzerinden bir hn'k iddi, ~ında bulu- lrllllİ' Öm8r Mahartem 

nanlar vesaiki ile beraber 10 gün 1~:=:.::::::.::_:•Ti:.:.,....:;:::th:•:ae:•W=ir~ . ..ll 
356.75 71.35 icinde mahkemeve müı.acaat edecek I' 

tir Atıcı bıi arsanın tapu kaydındaki izahat almak istiyenler mahkeme baş 
208.- 41.60 leh ve aleyhindeki masraflarını ka- katipliğine mürıacaat'-edebilecekleri 

bul etmis olması şarttır. Daha fazla ilan olunur. 
-------------------------

1.435.- 87.- .411-------------------··--.., 
565.20 111.24 

263.86 52. 77 

15.- 3.00 

Baııılıra T11111111z 
Simanızın güzelliğini 

· artıran Bukleli altı 
aylık ondülenizi 

Ev ve bah- 397.- 79.40 ElrEı JILIROl'a 
çe arsanın Y G 
46080 3'71640 apbrınız. ayet uzun 
hissesi h 

15 00 ve er arzuya uygun .. Bağın 3 8 75.00 . 

hissesi KEÇECiLER TELEFON: 28 00 Evin 3 48 h. 36.00 7.20 .. _______________________ _ 

Ev 1 3 h. 60.00 12.00 
Arsa 158.00 31.60 

6 24 h. 
2.80 l Arsa 14.00 

~ 

Arsa 111.79 22.36 

Arsa 117.90 23.58 
3 4 h. 
Arsa 362.00 72.40 

Arsa 666.51 133.30 
1 3 h. 

lzmirde makarna imaline elverişli ( Tip-.3) 
Ekstra un /iatı hakkında ilan 

lzmir Fiat Murakabe Komis-
yonundan: 

1 - Makarna imaline elverişli olan toprak mahsuHeri ofisi tarafın. 
dan buğday koruma vergisine tabi değirmenlerde imal ettiri
len ve evsafı İzmir belediyesince mazbut (tip 3) ekstra unun 
13-3-1941 perşembe gününden başlamak vl! İzmir merkezine. 
münhasır olma.le üzere 72 kiloluk beher çuvalına (çuvalla be-

2 
raber) on ik~lira elli kuruş fiat tesbit edilmiştir. 
Bu fiat İzmir merkezinde toprak mahsulleri ofisinin em:ıi al
tın~ki fabrikalarda teslim fiatidir. 

ll'13 Daraiaç şehitler caddesi 
25128.68 M2. 

174 285 2 118 
176 

Sebze 1172.64 234.53 
bahçesinin 

3 - Bu fiat yeni bir tebliğ ve ilan yapılıncaya kadar caridir. 
4 - Bu karar ve tebliğe aykırı hareketler hakkında milli korunma 

kanunl!nun cezai hükümleri tatbik olunacaktıı. Keyfiyet ilan 
"'Yft-...Lılrajaç şehit.kır c. Varilci 

IOkak 1584.87 M2. 
157 _. ·k. 
161 

llsı lCarantina Murat dağ sok. 8 - ' · 8 
Yeni 178 nci sok. 176.25 M2. 

11 ada 726 persel 18 
91 Tepecik Façi bahçe - yeni 20 - 18 

1220,1227 nci sokok 

91 r:ik Sünpeli • yeni 1225 72 - 70 
1 iobk na li2. 
193 alhkuyu yukarı Sinekli 144 - 148 

caddesi ada 1620 parsel 45 1204 Bornova Han ardı - yeni gitr 35 - 33 
'h..- büz sokak 144.99 M2. 

7 '45 hissesi 
Arsa 1 5 h. 633.87 126.77 

Ev 1300.00 260.00 

Dükkan 
1 6 banka h. 67.00 13.40 
5 6 hazine h. 333.00 66.60 

400.00 
Ev ve arsa 600.00 120.00 

Ev 150.00 30.00 

Arsa 58.00 11.60 

olunur. 962 

Vilayet idare hey'etinden: 
t~mail karısı Fazileti zorla darülacezeye götürmekten mazn•ın İz

mir be'ediyel!!i darülaceze hastabakıcısı Seyfi Erkinci hakkında yapılan 
tnh ki kat uzeı ine adı ge\en maznunun vilayet idare hey'etince 13-4-940 
tarihinde 187 :myı ile muhakernesinin men'ine kaııar verilmiş ve bu ka
rarın müstcki Fr.ziletc telıliği istenilmişl4e de kendi~inin bulunamamış 
olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiye.t ilan olunur. 

----------------------------------------------.... ----
~l«IUO Bornova M4!rkez-yeni orta s. 75 - 75 
ıo& Bornova Hilal _ Tarlabaın s. 26 - 12 A. 

Arsa 
Arsa 

12.00 
6.00 

2.40 
1.20 

Ödemiş Tapu sicil Muhafızlı9' 
ğından: 
Öd nıiş kaza mm çatıılyol mahullel!!inde Tavaslı sokağında kain ~..... 16.75 M2. 

~ 8uırUh MtnıeQlen C. yeni . 57 - 60 
l 1844 neft 80. İ29.8S M2. 
22o llQrakh Menemen cad. yeni 1 - 3 

1844 n~ aok. 57 4.56 M2. 1221 Bayraklı Menemen cad. ye- 57 - 62 
l9- ni 1644 No. 80. 459.65 M2. 
.. GQ Bayraklı Bornova caddesi 29 - 62 

Gül yeni 1640 No. sokak 71 
1 

1231 Bayraklı Ayva - yeni 1613 7 2 i ncU so. 471.29 ll'2. 15,34 
282 Bayraklı Ayva - yeni 1613 « 

.ı- No. aokak 671.99 M2. 
·~3 Bayraklı Ayva • Yeni 1~13 « 

No. sokak 608 M2. 
l2a6 Bayraklı Baliliye - yeni c 

1612 nci sok. 605.25 M2. 
286 Bayraklı Baliliye - yeni 

2 

2 

1 

2- 2 
1612 nci sok. 123.55 M2. 

lıco Turan Şimendifer cad. yeni 7 - 189 
ıcı .. _ 1848 nci sok. 132.17 )(2. 
~ c c c 229.83 M2. 8 - 38 
~ c c c 132.16 M2. 7 - 138 
fti Turan .kilise, Cafer Tayyar 33 -

yeni 1862 nci so. 2038.86 M2. 
ı.t.s Tutan kilise Cafer Tayyar 11 - 49 
.1.,._ yeni 1662 nci so.1351.82 :M2. 
~ c c < 1683.20 M2. 9 - 50 

1 Turan .Menemen cad.1593 -·- 222 
ol6.. No. IOk. 889JSO M2. 
'?lf!lle2 Turan Menemen cad. 1595 88 - 167 
1_ No. sok. 804.89 M2. 
'CG2 Buca Namık Kemal sokak 2 - ' 6 
ı.... 1897.79 )(2. 
... ,O Buca thçe - yeni 28 nci a. 19 - 8 

l"9 =~~ye Mah.DervitHü- 29 - 82 ' 
aeyin - yeni 786 ncı sokak 

l Ada 36'1 parael 8 
295 Dolaplıkuyu ıı. lamail ef. s - 5 1 

yeai 150 nci aokak 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Dükkan 
ve ev 

Arsa 
5 8 h. 
Arsa 
ö 8 
Arsa 

& 8 h. 
Arsa 
6/8 b. 
Ana 

Arsa 

Arsa 
Ana 
Tarla 

Aru 

Tarla 
Arsa 

Ana 

Arsa 
9 16 h. 
Arsa 

Arsa 

Arsa ... 

22.98 4.60 ı 6 kapı numaralı ve sağı kaltak oğlu Ahmed veresesi hanesi ve karğa 
oğlu halil oğulları lzz-et ve Ali hane!Iİ arkası İzzet ve Ali hanesi \•e de-

287.28 57.46 veci yörük Ali oğlu İbrahim veres si hanesi solu deveci yörük Ali oğlu 
45.97 9.19 İbrahim verese~i evi ve Adagümeli A~şe evi önü Adagümeli A~ şe evi 

vıe yol ile çav:.ili 327,40 M2 bir ev, Kırk be-; se-
1000.- 200.- ne evvel Denizlili karısı diye anılan Abdullah kızı -Hacı- Fatmadan 

haricen iştira uretiyle Bademyeli Mustafa oğlu Mustafa damo~lunun 
senetsiz v _ nizasız mülkiyet ve zilliye dinde olduğu sabit ve bu ~uretle 

88.00 17.60 Mustafa Damoğlu uhdesine yeniden tesciline kaza tapu komisyonunun 

126.00 25.20 5-3-941 tarih ve 18 No. lu. karariyle kaı·ar verilmiş olduğundan işbu 
karara itirazı olanların ilan tarihinin ertesi gününden başlamak iize~ 

114.00 22.80 bir ay zarfında Ödemiş tapu sicil muhafızlığına müracaatları, t_bliğ 

117 .24 23.45 

87.0'1 

40.00 
• 

7.41 

8.00 

69.00 13.80 
40.00 8.00 

407 .00 81.40 

203.00 40.60 

252.00 50.40 
345.00 69.00 

322.00 h.40 

327 .00 • 65.40 

559.00 111,80 

10.00 2.00 

6.00 1.20 

yerine geçmek .üzere ilin olunur 968 

Askeri fabrikalar umum mQ
dürlüğürlden: 

Okaijen tesisab alınacak 
Elinde çalışır bir vaziyette oksij~n tesisatı olup ta satmak istiyenlerin 

evsaf ve satış şartlarını bildirir tekliflerini tetkik edilmek üzere en kısa 
bir zamanda askeri fabrikalar umum müdürlUjOne göndermeleri. 

7 9 11 13 878 

Vilavet daimi encümeninden: 
İzmir - Kemalpaşn :>olunun 3 036--3 + 736 kilometreleri arasındaki 

(709) metıelik şosa tamirat ve inşaatı (3453) lira (2) kuruş keşif bedeli 
üzerinden 5-3-941 tarihinden 3-4-941 tarihine kadar bir ay müddetle pa-
zarlığa çıkarılmıştır. 

isteklilerin ~raiti anlamak üzere her gün vilayet daimi encümeni ka
lemine mürucaatları ve pazarlığa iştirak için de 3-'4-941 perşembe günü 
saat 11 de yüzde 7,5 teminat makbuzlariyle birlikte encümende hazır bu-
lunmaları ilin olunur. 5 13 21 28 '849 

• - SABfJrB: 1 -

fh;;·ı;·;;;;;"·A;;i;iili-h~ 
................ ~·····-·····--·-· .................... .._ .... _. ····-···-···· hlıııidr l.eYamm Amirllii Satm Alma K...,__._ı 
Miktarı Cinsi Beher kilosunun tahmin bedeli Teminat 

-
Kilo Lira Krş. s. muvakkatası - .J --
8000 Nohut 15 ' 67 59 
4000 Sabqn 40 120 00 
4000 Pirinç 36 108 00 
4000 Kuru fasulye 28 96 00 
4000 Makama 29 87 00 
4000 Bulgur 22 66 00 
6000 Patates 9 27 00 
Eksiltmenin şekli ihale tarih gün ve saati 

P A Z A R L 1 K 17 / Mart 941 pazartesi günü saat 10 
P A Z A R L 1 K 17 Maırt 941 pazartesi günü saat 10,30 
P A ZAR L 1 K 17/ Mart 941 pazartesi günü saat 11 
P A Z A R L 1 K 17 / Mart 941 pazartesi günü saat 11,30 
P A Z A R L l K 17 Mart 941 pazartesi günü saat 14 
P A Z A R L 1 K 17 / Mart 94.1 pazartesi günü saat 14,30 
P A Z A R L 1 K 17 Mart 941 pazartesi günü saat 15 
1 - Yukarda <·ın~ \C' uükı:.ı tarı ve beher 'kilolarının hhnıin fiat-

ları ya:tılı ~···dı k.ı.rm t•rzalc ih'Uyacı 17-Maı·t-941 tarihinde 
ayrı :ı,;ı·: ;m·ııı::·.\"~cı le VP ;>nz&rhkla yapılan e"siltmesmdt? 
th.ip ('ılnn.ıdığındı.n ıınnırlık hi1alannda yazılı gt.in S.l itlcı
J,. kı~la"tlıı izm:r IEvazım amirliği satın P.lma kJnıi~yımıınd:ı 
\)·ap '. •:cıktır. 

2 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
3 - istekliler kanuni vesikaları ve temj.ııatlariyle birlikte ihale 

saatinden evvel komisyona J!!Üracaatları. 
wlmr Levazun Amirliti Satın Alma Xomiıyonundan: 

Miktaıu 
Kilo 

50 Arap sabunu 
100 Toz sülgen 
100 Yeşil toz boya 
100 Kahve rengi toz boya 
100 Sarı toz boya 

50 Siyah toz boya 
50 Hafif çinko 
50 'Bezir yağı 

Yukarıda miktarları yazılı sekiz kalem boya pazarlıkla satın ftlına
caktııı 

Taliplerin 14-Mart-941 cuma günü saat on dörtte kışlada izmir leva
~m amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

lznn. Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
Miktan 

Kilo 

600 Sadeyağı 
4000 Börülce 

6'00 Sadeyağı 
4000 Kuru fasulye 
2500 Pirinç 

• 

600 Sadeyağı . 
Yukarıda cins miktarları )-jazılı altı kalem erzak ihtiyacı ayn ayrı 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
istekliler ellerinde numuneleriyle blırlikte pazarlık günü 14-Mart-941 

cuma günü saat on beşte kışlada izmir levazım amirliği satın alma 
komisyonuna müracaatlan. 
-ı-;.;=r Levazun Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Müteahhid nam ve hesabına 432 ton kuru ot 29-3-941 günü 
saat 11 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeJi 26488 ve ilk teminatı 1911 lira 60 kuruş
tur. 

3 - Şartn..,mesi her gün komisyonda görülebili•. 
4 - fsteklile.~in belli gün ve ~aatta Fındıklıda satın alma komis,·o-

nuna muracaatları. 13 17 23 27 · 

Vilavet Makamından: 
Vilayet mektupçuluk kalemine yirm~ lira asli maaşla evrak mPmuru 

alınacaktır. Taliple;ıin kanuni vasıfları haiz olmaları ve yazı ma'kinesin
de seri ve hatasız yazı yazmasını bilmeleri şarttır. istida ve evrakı mils. 
bite ile vilayete müracaat edilme~i ilan olunur. 971 

iLAN 
Beden Ter biyesi genel direktörlüğü lzmir 

bölgesi başkanlığından: 
1 - 3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 4 üncü ve ni~namenin 

~ uncu maddeleri mm"~ince 1941 yılında 18 yaşına giren J928 doiumlu 
mek:f'p harici gençler beden terb"yesi mükellefiyetine batlaınak üzere 
1 :t :.1 •• rt Cuma v 15 Mart 1941 Cum&rtı>si gQnler• &la&~ 17 den itibaren 
niıfu,, c•fadanln. 1 ve birer adet vesikalık tutolraf!a -h:rlikte ikamet ettik
leri mın«ıkanın gençlik kulUbUne mQracaatla kayıt•arını yaptırarak yed
lerine bh:(:r mükellefiyet hüviyet cüzdanı alacaklar \'e 16 Mart/1941 Pa
zar günü sabahı ıaat 9 da sıhhi muayeneleri yapılnuı k ve idmanlara baş-

ı lamak üzere apfıda gösterilen idman sahalarında toplauacaklardır. 
2 - Kıt mevsimi ve havaların yafıılı gitmesi dolayısiyle muvakka-

en ı..atil edilen idman faaliyetine tekrar başlanacakından ev,•elce kulüple
re kayıtlı bulunan mükelleflerle şimdiye kadar her hangı seebeble kay
~lını yaptırmamış bulunan 18 - 19 - 20 [•tındaki mektep harici d!ğer bü
tün gençler de 16 Mart 1941 Pazar günü saat 9 da idman yerlerinde ha
ıır bulunarak kayıt ve yoklamalarını yaptıracaklardır. 

3 - İşbu davete gelmpren mükellef gençlerle yanlarında mükellefi
) et lftıçağı olanlan çalıştıranlar hakkında kanuni takibatta bulunulacağı 
ulakadarların malumu olmk üzere ilan olunur . 

4 - Yeniden tescili yptlacak olan 18 yaşındaki mükelleClerle şimdi
} e kadar kayıtlarını yaptırmamış olan 19 ve 20 yaşındaki gençlerin ika
ın-:ıt mıntakaları itibariyle müracaat edecekleri gençlik kulüpleri: 

• a - ŞeMiı Fahrettin, Karantina, Araphasıın, Goztepe ve Güzelyalı 
karakolları hududları dahilindeki mahallatta ikamet eden mükellefler 
Güzelyah tramvay caddesinde (GÖZTEPE GENÇLiK KULÜBVNE). 

b - lk.:çeşmelik, ÇukurQeşme, Dolaplıku~ u v Bozyaka Polis kara
kolları hududları dahilindeki mahallatta knmet eden mükellefler Hata) 
.:addesinde 173 numl\rad~ (ATES GENÇLİK KULÜBÜNE). 

c - Kemeraltı, KeQeciler, Çorakkapı, Azizi~e. Selvilimescit ve Kan
tar poli.-; karakollnrı hududları dahilindeki mahallitta ikamet eden mü-
kellefler (ALTINORDU GENÇLİK KULÜBÜNE). , 

d - A?sancak, Şehitler, Kahı:amanJar, Mersinli ve Kemer polis kara
kolları .hududları dahilin.deki mahallatta ikamet eden mükellefler Alsan-
cakta Şerafettin cadde e (ALTAY GENÇLİK KULÜBÜNE). 

e - Karşıyaka, Ba h, Soğukkuyu ve Turan polis karakolları hu-

1 472 Ada 9 parsel 24 M2. 
~ Eşrefpqa 3 ncü Sul ı 1iye M. 9 - ;16 

l{Qaeyin aja-yeni 6HJ ncusok. ' 
l 8'1 ada 9 par. 1'19.50 M2. ı 

Arsa 27.00 5.40 P A Z A R L 1 K L A 
. 701 2 ikinci Karataş 9 Eylül 122 122 10 birbirine 

sokak 661 ada 9 parsel 124 124 12 biiıik 

dudları dahilindeki mahallitta ikamet eden mükellefler Kal'fıyaka deniz 
banyoları kal'fısında (KARŞIYAKA GENÇLiK KULÜBÜNE) müra-

2500·- 500.- cant edeceklerdir. 

297 SncU Sultaniy-' lıl. Aşureci 12 - 34 
yeni 60'1 nci S. 62 ada 
19 panel 106 112. 

la&s Eeretpqa s ncfl Sultaniye 1,3 - 14 
Jfah. Hüseyin aja-yeni 819 '

1 neu IO. 81ada8par.86112. 
Gbel Yalı Mllateeabi zade 6 -
1Gl 40 No. la sok. 73 112. 
~-4pntl J8 

Arsa 26.00 

Arsa 13.00 

Arsa 6.00 

5.20 126 126 14 üç ev 
izahatı yulcanda yazılı gayri menkullerin peşin ve pazarlıkla satııları 

f 26 3 1941 tarihine msadif çarşamba ırünü saat onda ihaleleri yapılmak 0-
2.60 zere arttırmaya konulmuştur. . . . . 

1 
1 - istekli olanlann hizalarında yazılı depozıto akçelerını veznemıze 

yatırarak arttırmaya girmeleri. . . • . . 
1 20 2 - Müzayede sırasında verilen be del, mukadder kıymeti geçtıgı takdır-

• de taliplerin depozitolannı niabet dairesinde tezyit eylemeleri ve möhUr 
kullananlann mOhürleriai PoterdeQ tasdik ettirmeltri. ıs ~ ( 989) 

5 - Her mf1kellef kaydını müteakip kulübünden bir hüviyet cüzda. 
nı alacaktır. 

Yukandaki kulüplerde kayıtlı bulunan mükelleflerin spor yapacak-
lan sahalar tunlardır: 

a - ~pe Ye At.et Gençlik kulübü: (Talebe çayın sahasında), 
b - Altınordu ve- Altay Gençlik kulflba: (Allaneak Halk l&humda), 
o - KarpJaka Genollk kulflbQ: (Karf11aka B61p aha ve ulonunclı). 

11 ll 



I 

- Sahife 4 ~ (ANADOLU) ·13 MART 1941 PERŞEMBE 

' ' lstanbulda Millet Meclisi Almanlar SON 1-1 A ·13 E ~ L E .R 
Bazı gazeteler kapandı toplandı . 

Uran nuntakasuıda Sov .. Türk- Macar 
müzakereleri 

Aıılwra, 12 (A.A.) - ı l Martla 1:->- AııkarH, 12 (A.J\.) - Buyiik .Millet 
tmıbuldu Perapnlas otclincle vuknlm- :Mt•clisi. bugün Şcm~eddin Güııaltayın 
lnn infiliLk mi.ına,;cbcti) l zabıta tuh- H•isliğiııdc toplnnmı._tır. Denizli mebu
kikntmı kal eder mah')ctt<' neşri- su Ur. Kıızını Sammılmm vefat ettiği 
vat ynptıklarından dolm•ı Y ·ııi Sabah, hnl•kıııdııki mektup okunmtı:5 v~ hııtıra
\'ntan. Hnkikat ve Hıılİ< gazeteleri U- sma hi.irmeten bir d:ıkikn ı-;üklıt cdil
çcr giin, Vrıkit. '{an, T: viri Efkar, miştir. Bumlnn Ronrn meclisin 1!)40 
Akşam. demokrat politika gazeteleri sen"Rİnın birinci ve l!l4 L ı::eneı:ıiniıı 

0 de ikişer ~!Ün miıdd<'tlcı örfi idnr ko- ikinci .ayları h<'sap 1·n1>0rlnrınn ıttıla 

yellerle müştereken 1 

askeri fabrika nu 
kuruyorlar? 

Londra, 12 (A.A.) 
Frnnsız :ıjan. ı bildiriyor: 

:\Hi-:takil 

mutnnlığınca J..np!ltılmıştıı. hasıl t>dilıniştir .. 1 eli,,, Cunıart<><:i gü
nu toplanacaktır. 

.:\loskovnıla ısrarla clcılıısan Sn\ iala- eı· r anla'maga varılmadan k--.sı'ldı·. Heg 'etı·mı·z 
ra göre. Alm:mlar, yakınd~ Ur~n· mırı- Y U 
tnknsıııd[t :ıskeı·i ftıbrikalar kurmağn do .. nerken Sof gaga ug'>Jramıgacak ---x---

lstanbul 11ıiiddeiumu-
misinin beyanatı 

( BAŞTARAFI 1 NCf SAHiFEDE ) 
teslim etmek üzere yanlarında alı
koymuşlar ve tren böylece Sofyadan 
hareket etmiıtir. Tren buraya t:"Clin
ceye kadar vnli:ılcrin sahibi çıkma
mıştır. Yalnız tı·ende merak edenler 
bunların sahipleri hakkında bir deli! 
elde etmek ihtimali ile bakıyorlar; 
bunların açık olduı!unu görüyorlar, 
her ikisinin içinde k&fi çamaşır el}} nfıı~ 
bulunmaktadır. Büyük valizde 2 , 
küçükte de l aded radyo akümüla
törü (bataryadır) şeklinde 2 paket 
görmüşler, buna rağmen gene ken
dilerinde bir ı;\iphc hasıl olmamış
tır. 

lstanbula geldiklerinde, memurlar -
dan birisi büyük valizi, kendi eşyası 
ile beraber, bir diğer memur da kü
çiik valizi yanlarına almışlardır. Bü 
yük valizi taşıyan memur P-erapnla
sa, diğeri de Tepebaşındalci Alp ote
line ,.,itmişlerdir. Bu otelde kendi 
nllnıl rına tııhsi'S edilmiş odalar bu
lunuyordu. Büyük valizi hamil olan 
memur, valizi, Perapalas otelinin 
iç tarafında vestiyerin bulunduğu ye
re çıkacak merdivenin hir bnsama -
:?ına bırakıyor ve müstııhdeminden 
birisi bunu yukarı çıkarmak üzere 
geliyor ve odasına götürüyor. Sefa
ret memuru iç merdivenleri eıkmak-

• ta iken valiz l:>irden bire infilak edi
yor ve malum hadise vukua geliyor. 
Küçük valizi taşıyan memur ise an
nesi ve babasının kendisini beklediği 
Alp oteline gidiyor ve valizle bera
ber odasına çıkıyor ve valizi odaları
na koyuyorlar. Hem bu valizlerin sa
hiplerini bulabilmelc, hem de nrkn
datlarını ziyaret için otelden çıkma
ca hazırlanırken ani bir infilak sesi 
iıitiliyor. Memur buna rağmen ta -
aavvurundan vazgeçmiyerek ziyare
tini yapmak için otelden çıkıp Pcra
palasa doğru gidf"rken hadiseye 
mezkur otelin sahne olduğunu öğre
niyor ve ani olarak arkadaşının ya
nında gördüğü valizdeki batn:-ynnın 
had:ı.cye sebebiyet vermiş olacağın• 
düşiinüyor. Bunun üzerine yanında 
getirdiği bataryanın da bir felakete 
sebebiyet vermemesini temin maksa
diyle acele kendi oteline dönüyor ve 
bavulu açarak içindeki batnryayı 
alıp dıiarıya çıkıyor ve Tozkoparan 
tarafındaki asfaltın üzerirylen hayır 
aıağı itiyor. Bundan sonra derhal 
keyfiyeti de hiikumete.haber veriyor. 
Memuriyetimiz, ciheti aıkeriye.den 
ce)bedileıı bir mütehass1' mı- ı·ifetilc 
ahlmış olan ve zararı izale ettirilen 
mezkur cismi alarak icabedcn tetki
kata tevessül etmiştir. Bu nesnenin 
muayenei fenniyesini natık :rapor he
nüz alınmamıştır. Yalnız mütehassı
sın c\smi tetkik neticesindeki beya -
natına göre, mezkür cismin (memeli 
protil ) denilen infilak madde3inden 
ibaret olduğu öğrenildi. Tahkikat 
gerek mahallinde yapılacak ince ve 
dakik kt>şİf ve gerekse mütehnssıs -
ları tarafından ~zkiır madde üze
rine yapılacak tetkik ve muayene ve 
bazı deli.ilin toplanması gibi husus
lardan dolayı halen devam etrnel:te
dir. Halen zannltına alınmış kimse 
d e mevcud değildir. Emniyet direk
törlüğü birinci şube memurlarından 
661 sayılı Reşad Musluğun, ayni şu
be memurlarından 109 numaralı 
Mahmud Ardıç hadise l<urbanı ola -
rak aldıkları yaradan miiteessircn 
hastahanede ölmüşlerdir. Bunlardan 
maad a, 22 yaıında Cafer oğlu Şük
rü, ateşemiliterlik katibi Eliz Corc 
da aldıkları yaralardan miiteeısiren 
ölmüşlerdir. 21 tane de yaralı var -
dır. Yaralılar PoJ kızı Şapel, Pera -
palas kapıcılarından Samuel oğlu 
Avram ile Maycr oğlu Muiz, Hasan 
oğlu Sami, jak Alber, Pcrapa
lu pasaport katibi Mehmed oğlu Hü_ 
aeyin, Sevici oğlu Talat, Süleyman 
oğlu Hüseyin, Nikola oğlu Kasti, 
kapıda bek.liycn ~oför Koco ilyazi, 
lngilterenin lstanbul konsolosu Pate, 
İngilterenin Sofya konsolosu Bal-Baç 
Sofya sefaret başkatibi Lamburg, 
Kaptan Belli, konsolosluk şoförü 
Berler, Perapalas müdürü Karanti
nos, aokaklan geçen yolculardnn Is -
mail, Eteni, Salamon .. 

Yaralıların bir kısmı, yaralaı·ı ha
fif olduklarından tedavileri nyal<ta 
yapılarak ({Önderilmis, bir kısım da 
Amerikan, Beyoğlu. Sen jorj, Ça-
n.loğlu ınhhat yuı·dunda tedavi al -

tına alınmışlardır. 
Pek memnuniy"tln öftrenildiğine 

göre, hayatları tehlikede olnc~k d -
recede yaralı hastalara tesadüf cdj). 
memıitir. 

lstanbul, 12 (Telefonla) Hiıdi-
aey .. • kurban giden iki poliı;imizin cc· 
naz ... merasimler'i yarın (bugün) 
yanılacaktır. 

Saat 12,15 de cenazeleri Beyoğlu 
Zükilr haataneainden kaldırılacak 
ve Edimekapıdaki 9ehidliğe gömü -
lecektir. 

kışlıync:ıklımlır. Bıı fnlıl'iknlnr, su 
Şfıı11.f1. ı· nltındrı ktll'lılııcnkt ır: 1 . · . . · .. 

J :__ A hıınıı) n. lazım g<'l"n ermn- .. :stnnLul, 1~ ( Tdef'onl:ı) :-- Jl~r h.ı1t:ı ıçı ııd~' A ııkfırıı) :ı d(ııwcek ' · <'-

---oı---

DAHA DA NELER? 
Bükrcş. 12 (A.A.) - llador rıjm1:s1 

JiJdirJ~ Ol'; 
2 l\irırtta )'fıpılan p\cLisitin ııt>ticesi 

ilan ('dilıni!$tiı·. Anton<>sko siyasctiııc 
•\ttt eh.} nlerin miktarı yüzde !i!l,9, lıa
nr di\·cnlerin miktarı dn 0.9 dur'. Bıı 
m•tic.c: plclıisit koınh.yonu tarafından 
A ııtoıı "<koya bildfrilm iştir. 

yc·)·i, mii hPndiı"I .:ri \'l' kclıiınt 1 \'l'l'('(:ck mw.1<1,~t ;v\·cl. I!udut~Ş~<'Y, .ı•ıclcıı lıı r ı<milıı ı· __ UzC'rııule- mutnb.ıknt hnsıl oluı·
tir. Sovyt>ll<'r de iptidaı lrınchl~lcri te- lı<>y ('fımızlt• :-ı~:ıra_ı· lıukuınctı ar:ı:-ıınrla s:.ı, muıakt•ı't•lc!'c tlt•\'nm cımc•k ıc:ıı 
min cclcceklerdır. • bı~şlrımı" \:e şmıdı).~ kadar cı.crn.m et- lı.ır . lnc:ıı· be) <'ti Aılk:u·ny:ı gdc>c ·k-

~ - llnrp ımnanındı• istihsalfıtın mış olnn tıcaı·et nıuınkt.•~clc.rı .. hır an- tır. , . . . .. _ 
vliıde \·il'mi b<'si So\'\'ctlcrc verile· lu"?mnya \':ırılnı:nlnn kcsılmıştır. ı ll('y 'İırnıı domı"tl' Suf~ ay:ı ugrn-
'*J..tir. · ' "' · ıı.-., · timiz. direktif :ılmnk iiZt'l'c im ınıy .. c:ıkl11" 

:1 - \Inrpt<'n mıra falJl'ikalnr. bii- -::()Ol:w 

tiin l<'Chiıati~ lr. ~1)\',\'('tlc-1·iıı m:dı ol:ı- Dem k a ·ı . 1 Tı·caret veka"' le 
cnktır. O r Si erın l · 

ONDRADA B'R ZiYARET f:ıı lı:ıb •ı i \·C'rcn muhabir, muhim- • • • b• hl• "' • 
L mat \'c kı.mya maJ;leleri imal e~lec~k O- zaferı tının ır te ıgı 
Loııdrn, 12 {A.A.) - Amcl'ikııımı lnıı fabrık:ıl:ıı· plııııl:ır\nııı Hımdıtfoıı 

Loııdrn elçi..;i Vaynnnt, dcvl<>t n:-ızırı hmm·J:.rnnıı:;o 01 cluV,uııu t<'yirl dmckt.e-
Grinvuclu ziynlX't ederek UZUll mfüldct dir.. . . Hitlerin kazandıg"' J zafer-
"Ol'iİ~lllllŞtiİl'. Elçi ve mızır, uzuıı nıiid- Lu haL ı ııı tnlıakkııku hnlıııd!" Al-
.letteıı l.J<.>ri tmmnnakt:ıdırlnr. Her iki- .mnn!ar. ha,·n ~{icumlarındaıı mnsun lerden kat kat ınühinıdir 
-;i el<.> ent<'rnasvon:ıl biirrıcla :ıın idiler. fnbrıknlnrn ~nh.p olıııtıi Lulunrıc:ıklar. ı 

- · o ılır. 

BULGAR SÜVARi AlAYLRRI 
HAKKINOA BiR TEKZIPll 

Sofya, 12 (A.A.) - D. N. H. bildi-
dyor: 

--x---
Matsuoka 
Hareket el ti 

Süvari l!!.;ekküll~rinin Yugo. im· a-
razi. ine geçmiş olduğunn dair bir kı- Tok\ o, 12 ( A.A. > - japony:ı hn-

r;ciycı nazı~ı Matsuokn, bugiin D r
,,ını yn.Lancı gazeteler tn.rafmdaıı yn- lin" hal'eket ctmistir. 
yılan haber, a keri mah fill<'rcc fr{iliiııç Tokyo, 12 ( A.A.) 
tclfll~ki C'dilmektedir. 

l>onıcl ajnıı-
sı bilcliriyor: 

Halk için ayakkabı Hnriciye nazırı l\Tntcmokanın ncr -
... !in ~<'v:th:ıi.inin, hilha. ~n rliiny:ıcln 

f,.:tanbul, 12. (Telefonla).1- F ıat büyük ır<mdnliklcr bulunduğu bir 
murnk<ıbe komısyonu. bugun kundu- zamanda ynpılmaı;ı C'hcmmiyct: ha
rııcıl~rrn haz~.l'i~clıkl~!'' ~al~ ~.ıyakk~- izdir. ilk "<lefnrlır ki. japon nazırı. 
bı numunelcı ını tet.~ı~ .dınıslır .. l~u Awupa se}'nhntine rıkmı~tır. :Mo"lko
orııekler muvafık gorul.bıse, halk ıçm n 1da Sovyetler ve jnponya ara.:ındn 
beş,. hcş l!uç~ık ve nltı lmıya :1yakknbı biı• iııkisaf haHıl olursa çok fnyclnlı 
temın e<lılmış olrıc.:ıktır. bir sey olacaklır. 

Amerika istihsaıatı 
Bütün dünya istilzsala

tınıll yüzde ellisini 
teşkil eder 

Vşington, 12 (A.A.) - .\lümcssillcr 
m~Jisi, yardım kaıııınu projesini riya
nın ta<lillcriyle.bcrnbcr 71 ı·eyt> karşı 

317 rey ile tasvip etmiştir. 
füı7.\'elt. <liin akşnnı projeyi imza

lamıştır. 

Ynşington, 12 (A.A.) - Snlahiyct
tnr kongre mahfil!erinin bildirdiğine 
göre Rıız\•.elt, kongreden lııgilt-ereye 

J 
yardım programının tatbiki için i mil. 

Perapalastaki infilak Gece hücumları rnr dolarlık krerli nçılma!'ını i~tiyc-
( BAŞT ARAFI t NCi SAHiFEDE ) cektiı·. 
olunmaktndıl'. 4 ölü ve 22 ynrnlı \'.'lr- Almanla ra ,çoğa mal Vaşington, 12 (A.A.) - Hcsmi \'(' 
clır. d;plomatik mahfillerin mütnle:ısııı:ı 

l ·t:ınhul, 12 (A.A.) - lııgiltercııiıı oluyor giire, demokrasilerin Amerika fıynnın-
.'ofya elçısi Jteııdell, ailesi \'e elçilik ı 
crkfını ile 70 kisiden mürekkep lugiliz l I:°ndra'.. 12. (.\.A.~ - Almnı~~~ll'ın, < a kaz;ıııdıklnrı znfer, lliUerin Baı-
tebaaı;ı diiıı ~nat 2l de lst:wbtıln mu- ngılterc uz~mııc yenıdcn gece ~ucum- kanlnrda istihdaf ettiği diplomatik z:ı
v:ı alnt etmişler<liı·. lt('nclell, Bulgıw lau _ yaı)~ı'.ngn ~a~lıya~ıd~n. b?,r_:. c\;ıh:~ forcl •n.kaf kat mühimdir. ~Hifı'it infi
mcmurl:ınnın kendisine karşı gnyet !nz!·~ tn.} ~ are ka.} bctlıl,l rı goı ulmek ratçılar m11:tesna, bUttın Yaşingtoıı 
nrızik dm;mndıklaı mı \'C kral Horisin, tedıı.: .. t!t~')"•' ı·"sı· kanunun istihdaf ('ttiğ'i gayclcı in sü-
Bulgnr hududuna kadar keneli hu~m;i Dun . uc . lıombnrdım:ın . ) " " 
vagonunu lngiliz ..:!çisine tahsis etmis kaylıcttı~]crı. ~ıılnşıhnışl!r. J.und~:ı ratl? :·{) milecssir bir tnrzda üıhakku-
olduğuııu ilfıve etmiştir. Rendeli, ın: b.~s~a .~ı~er ıkı .. tnyyaremn .dnhn du- ku ıc·ııı heyecanın ynrdım taraftarla
giliz menfaatlerinin Sofrfüla Amerika suruld.u~u t:eyyud etmektedll'. .. .. l'tna iltihak etnıi:-stiı-. 

içi ·i tarafından muhnfaza edileccr,iııi 1 1r~gkılbı~ nı_ulcllnftatn btatnrynl:u,·ı dl!'orul- .Amerika endiistı-isiııin verimi, bii-
. A ··k ı · · · k 1·1 · ·I b ınN ı · ıı· şıc c " e a es nçmı~ m· ıı-. .. .. . . . ve m('ı ı n e çısının ene ı erı) c e- hın dunya ,·erımının yüzde 50 sini 
r:~l'.e!· Bulga~· ~ududun:.ı k:~dar gelciiği- tc:-skil <!lmekleclir ki bütlin bu verim, 
~~ ıhı~: ;tm~ştı.r. Rendeli, ıstm:bul~~r~~2 A sker dolu bir / ta/yan lngilterc ,.~müttefiklerinin emriııe ve. 

Cunıhuriyet gazetesinin 
neşriyatına cevap 

veriliyor 
Ankara. 12 ( A.A.} - 1'icar~t Vc

kfılctinden: 
8 .i\Iart tarihli Cumhuriyet gnzet~

sinde Ticaret Vekfü"tinin teıısihiyl{ 
t icnret i~lcrini bir elden yapmak i.ize
re b:r mü:!sseS-O kurulduğu rnzılmış
tn·. 

Uah,;i geçen müesse..:;e, bir. anonim 
·irket olup bu şirketin kurıılmn,;ı ii?.C· 
ı·ine pamuk piyasa<ı.ıncla b:ızı ı::ayialnr 
dt.•\·eı·nn dmi~. bu husu~ta mı"sele. ti
c.ar{'t \'Ckfiletin<','.! Ankara ve lstnnbu1 

gazl'lclerinrle t:ıvzih eclilmisti. P.uıw 
rağmen t:eaı'Cti hiı· cldm yapmak içir 
bil' mün:ısese kunı1cluğu tekrar edil· 
rni~tir. nu mıılsız lınb<"ri ;ş:ıe ed<'nlcr 
hakkında n~kfıh .. 1 lı;~ tahkibla tcre.ssiil 
'Clilnıistir. 

Gene Cumlıuriy<>t gazeteo::inin 20 
:ır:ırt tarihli sa,\ ısında Ankarayn gi
den idhnl:1tcılnrımızın füuwekiliıııiz< 
clilekl<>rini bildiremediklcrini ve birlil 
ler icl:ır<> hey'.l}tlt'rine dahil olmıy:ın bt 
zı kim cl<>ı·iıı A nknr:-ıya git tiklPriıı i ,.< 
huıılıll'ln doğt·udaıı ıloğruyn ba~vt>killı 
konuşnnıadıklnrını ~·:ı.zmıt:hr. 

Tlirk <'amfrısınclan olnn \'e hirlikleı·· 
le Jıiya~aya ynkında dahil ve hnriı' 
bulıınan bıı tiiccarlnr. kendilerine M 
rulan sualh.•r!! \'e <lil<'klt:>r!ne o:ıir. :ıçık. 
ı•a C't.:Ynphır vl'l'mi~. lı!itiin dilcık w mli. 
ta l':ıl:ırmı açıkçn beyan Mmi:şlerclir. 

T:tı clilcklcri tcsbit , ..... liizımılu kel 
bid ı·i :ılnıak iizc·rc Aııkar:ıy:ı ırell1r 
tiiccıırlardnn a\ rılnn bir kısım. tic.'l· 
ret \•ekfüet' sc>rvislf'riyle f('knik hu~us 
kll'tln m ii:rnk1.• rdcrc lın~bnrn~lrı.rllt r. ---o----
Vişi hükômeti 

.ün. k.ıl.ıcaktıı ·- Bun~lan so~r·~ huku- , l'il cek ve ynrclım malzemesi scvkiy:llı 
mctıı~~en alncagı tnlım_ata lll~IZHI' ~t- vapuru batırıldı derhal bir intizama konnt'aktır. F 
mck uz re Ankaınyn gıclccektıı·. I ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHlfEDE ) •' as ta Alınanla ra Üs 

r.esine tam bir isabet' kaydetmiştir.. Bulgar vermemiş • 
Vazı.yel Thyyare, huvadn parca parça olmuş, 1 

milrettelı:ıtınrlan kimse kurtulnmannş. ff ÜkÔmetİ \'işi, 12 (A.A.) - Eski Hnv:ı . .; :ı-
<DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) tır. jaıısı bildiriyor: 

Askeri 
k · 1 k 'k J.oııclr!ı, 1 •_) (A.A.) - Hava ncza- llazı yabancı raci.yolar, Fnsta l.ıazı i getırecek eri uvvet mı tarı, bu- - · 
1 ki d d d . b reti istihlınrat dairesi, İngiliz honıbar- B l 'k p } H l deniz ve h:U'n üslerinin Alll)aııyanın 
aca arı mey an a e ıne ağhdır. e çı a. o onya ve () - emrine :im:ıılc bulundurulduO.ullll bil-
Bulgaristanın sulh zamanındaki dımıın ta,\') nr.elcrinin Hınni bir mPrkez • .. 
10 d 1 h \'C Hen mm takasının hayati b:r ek- }anda sefı" rlerı"nc ;y·ı dirmi$_lerrlir. Bu haberin, t:ımamiyle 

-15 mey an arının, arpte, arttı- • s ll)'Clıırnı.·ı oldltg~ u b1ırad·.1 bı'ldı"ı·"ıln1ek-
l b·ı - · · d" .. k b'I b ı llllr\'•.)\t ıt•laki noktası olan Kuıony:ı- • 

rı a ı ecegını uşunse ı e, unt aı·- . l t d. teclir. Hu ınüna . .-ebctl" "Cncral \\!.'~-
da harp esnasında iniş, uçuş yerleri, YH y.ıptıklctrı hücumda Hohcn Zo!lner muan1e e e ine 1 " ,., ·" 
benzin, bomba vesaire barakaları köprlisiinclen dr:ıfa yayılnn dc1niryol- gmıclııı ; Afrika imparatorluğunun , 
hazırlanması zaruridir. Bütün bun- !arına tam isnbetler vaki olduğunu \' • miiLcaviz kim olurs:l olsun ;rulnı:-: 
1 vııı1 ırıııJ,ı· cıktı<•ını bı'lclı'ı·nıc~·•.ed:r. Lonctr:ı, 12 (A.A.) - Öğrenildiği- Fı·nnsız kuvwtleriylc mildııfnn E<lilc-
ar nihayet 20-25 i geçemez. Çünkü ,, o .. "' " •· S f ı 1 1 · · 

b Hen nehrinin iki . nhili boyunca ne gvrc; 0 yac an ayn ma' ıçın pasn- Ct:ğini t<>yicl ('tmis rılduğu h:.ıtırlntıl-
öyle meydanların 1000-1200 metre port istemiş olan Belçika ve Polon~·a n·.nkt" • .:ıır. · 

1 - 'ht' l d B" ı fabrika \ e elemin olu <le1>0laı·ın,tn yan ,, "'' uzun uga ı tyaç arı var ır. oy e - sefiri ri ile Hollandn maslahatgüzarı, 

1 
meydanların muvasalnsı meselesi de gmlrıı· \C infilfıkl<'l' g·i.irlilrnlişttil'. Bir B ı h"k ~ t' · 'k l ı 
mühimdir. Çünkü hava birlikleri , lngiiiz t.ınm·c:ıi clöııiişlc biı' Alınan u g:ıı· u ·unıc ıııııı ço · rn ıa mu:ım<'- R At bJ• w ı l 

t .. t l • t . . lesine maruz knlmışlardır. esmı e ın er 
bombaya, benzine vesaireye muhtaç :ıyym l'sıııı a ırıı> e mıştır. Bulgur hiikumeti, bu devletlerle mü- 5- 1 
tır. Bir bombardıman bölüğü günde J na!';ehatı olmaclığ-ını ilel'i sür~rck, sc- - ·. - .--- --- -. -----
25-30 ton 11arfiyat yapar. Fakat har- A rnavudluk cephesinue firlcı·i miilt~ci fal'zcttiğini bildirmiş- halıırc. 12 (S. 21.10 1.oıı<lr:ı rrıd 
bin knt'i neticelerinin yakla•tığı ve t' · \'OSUJHhn) 1'eblı'rr• 

,.. ( BA STARAFI 1 NCJ SAHiFEDE ) ıı-. . ' - ,, • kısa zamanda muvaffakıyetin zaruri . . lııgfüz biiyiik elçisi n ~ııdoJI bıı iio' lngiliz kun·ctleri sonınlicle )loğn. 
Oıdu -U Z"ma la da LU ı ı'kt"'r 2 J lllıRlll'. ,. • ' ~. ' • ~ C)

0

!"\'IJllll 1()00 k') t • ·ı ,• • d g u n r ., 11 ... - !,.. .. ı..~ 1 ·ı: , t arkaclrısını ugraclıkları ııılicıllım \'azı - ~- J 11 1 omc 1 f' 1 cı ı<:ınL l 
misline çıkar •• Bunun için de. iyi mu- ~ozcu, ut!yanatııı:ı şun arı 1 ,l\C c - • • . · · . ·. buluıım:ıktnuırlar. 
vıuala yollarına ihtiyaç vardır. Hal- ınistir: «Cephenin merkez kısmında Ht~1•1 kuı:t:n~mn~ .ı.çm Suf)nrlaıı h:.ue- ıo · rtt il . ,,.ı 100 k'l •. •)" · ... ·· , . · " . . ı . kctını gccıktırrnıştır. nı.ı a aınııınn ı ome~~l 
buki Bulgaristanın yol durumu bu- 1 .. 00 metıe ) ukscklıkt.e h.17.1 tcpC' cı • uzakta bulunan 1Jal{a1rnr mcvkıi 
na manidir. Maamafih her şeye rağ- zaptedilmiş~r.~ " , * Zl\Jıl-.•dilmişlir. Kuvvctll'riıniz Cub:ı 
men 30 meydan kabul edilse - ki Paznrtes.ı ,b'Üllu, 1 uı~anlı~nrın me.r- ITAL YANLAR INGILIZ ESiR· n .. lıı iııi g<'çerlerk{'ıı diişmaıı znyiatı
mübalegahdır. v~ her meydan için kez. ceph:!sındc elde cttıklcrı nv:ı~taJI~ I I ı' nın a 1 hiıı kişiye· baliğ oldu~tı arıln-
2 bölük kabul edilse, 1u halde Bul- vnzıycti muhafnzayn. dcıvıım ctlıklerı LER NE Y BAK IYORLAR şılmıstıı·. ])iğ-er nııııtnblıınla ricat 
gariııtana 60 bölük, yani 2 fırka, anlnşı~.mıştır. ~ukabıl. tanl'ru:-l:ır ~a- Londrn, 12 (A.A.) _ Harbi;·e na- lıalirıdr bulunan dUşnıan kll\'\'<'tleri, 
azami 3 fırka gelebilir. Fakat nıey- pan duşmnnn ngır znyınt \•erdır~n 1 u- "'l . ~ t" , k . . d Hnbc~ valnnf>('J'Vcrlcıri ve lnrr1liz 

1 1 l.. k ti · · .. ı· ·· t zırı .~ oı gcs:;on ' ıın m am ıım:l ıasııı a .., . 
darıların bu kuvveti istiabına imkan ıı::!ı ı ar •. < uşnımı ·ııvw• c•rıııı pııs \llr - lıir suale ı:;u cevabı \'ermiştir· kll\"\'C't)Pri tnrnfuHl:ııı takip edilmek 
Okt C .• k" h ı d muşler<lır. · · tn.clı'rleı· >" ur. - un u ma zur arı vnr ır. , . .. . - Enternasyonal kııılhaçını.lnn rıh- "' · · 

Hava hücumlarında kesafet teşkil b-ıır ltalyanlnnn, uzcrJcrındc üıılunnnl 1 1 ~ t .. ,,, it 1 .. d k. 1 ·ı·· Eritre ,. Librn ceı>helcrindc \·a-'k 1 d .. ~ ·1 ı·-· ·· · rnn mn uman gor... n \.1 a ı ngı ız . ederler. Mart sonundan evvel böyle vesı a ar an ogı•enı < ı)~lllC gore <'Sıl' · 1 · ı · 1 zivettc dcğ-isiklik yoktur 
b. · t" t · · · k. ı cdifocck her Yunaıılı için lt:al • ..-mı ku-
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csır erırı~ ·ytatrı aıı "'mu:ımc c. şnyıını ·ıı .... ıı"s ı'1111'1.·ır."t.oı·ltık \'c0 

lnrrı'lı'z ktl\'. ır vazıye ın emınıne ım an o ması, l 
1 

_ 
10 

f k .. ..
11 

.. 
1 

. . . memnıınl\ e ır. " " ·• ~ 
çok şüphelidir. man< an ıgı rnıı ·, gonu u cı ıçııı • ------ \'l'tlcııiııin hareketleri. Hnbc!-ıi<ıtau -

DENiZLERDE: de ~iı-c.r madalya \'Crmcği .\·rı.cl~tmiştir.j • dnki diğer biitiin ınıntktllarla mu -
lngiltcrcnin son haftalık deniz ) cnı alınnıı 1t:ılynn esırlm·ı, Jtaı- 1 Para borsası lstanbula vaffııkı~·etlcı inki.'l:ıf -etmektedir. 

ınyiatı, en yiiksek rakamların uçun- ynn kuwetl~ri zayiatının ı:ıimdiye kn-, kl d • r A tiırn, 12 ( A S. 20.4fi I?acl\'osun • 
cüıü olmuşlur. Anlaşılan Alml\n oe- 'laı· 1:10 bin kişiyf' hnliğ olrluğunu si>y- na e I ıyor da•ı) - YunnnL,faııdnki lngiliz hnva 
nizaltı tn. rru:zu başlamııtır. lng-iliz- lc:miş!Cl'<liı·. 1 Tst~11ıbul. 12 ı Tl'lefoııb.) .\ıık:ı- kll\'\'Ctlcti umıımi kar:ınr.fıhınııı ii~Jc 
ler buna mukabil, her tedbiri n!mnk- , Atııı:ı, 12 ~ (A.A:!. - 13G mıınaralı 

1 
r:ıyn naklcllilmi-ı olnn para l;or'1nsı, üzu·i ııe~rcttiği tebliğ: 

ta ,.e gene kafilelerini sevketmcl<tc- ) ı\n~n re..,mı teb!ıı.rı: . .. 1 yakınclrı tckrnr lst:ınhula :ılınac:ıkiır. . A \·cı \'C bombnrdıınan tn)T•ırelı>
dirler .. Muhripl"r, forvetler, tayyare. Duşmaıı 511k şıdd~t!.\ .. hucuınln.!·mu Buııuıı için, •1 iiııdi vakıf hrımndn bir 1'11Hlcıı miirckkep biı· ha\'a t.şekkülii, 
!er, dinleme cihazları, su bombala- devam ı1tmış. fakat butun 1 şcbbusle- V"l' kiralanmıştır. ,\11rn\•uıllul.ln Calabnti cHi~mmı ktı\·. 
rı il~ uğrn.şnıaktadırlar.. ri büyük zayi:lt \'erdirilerek kıı ılmış- · \ ~ t:cıl'iniıı me\'Zilcri \·c te~emmiileri 

Bütün bu faaliyetin gelecek hııfta. tır. Bir mukabil hücum ı1etic.csinde 8 Knoks'un b t iizeı'in" bombala:!' atmıslardır. Akak 
larda müsbet neticelerini Leklivebi- ii yüksek rütbeli sulı:ıy nlın:-ık ii7.{'J"e ey;ın:\ ' :ı lifnclaki hulutlnr yiiziiııdcıı bom • 
liriz. Cünkü İngilizler, ancak muay- 450 e3ir :lldık. Xe\'york. 12 (A.A.) - Bı lıri) C' ıı. nrdımnnın neticesini tnnrnmen t .::. 
yen zamandan sonra bunları h<tber Tayynrclcrimiz. muharebe snhasın- zırı :ılbn~· Knoks demiştir ki: bit etmek miimkiiıı olmamıstır. A\'l'!ı 
verınek itiyadındadırlar. Malu~d, dnki nsk~ri )ıedcflcri ınu\'affakıyctlc - N:ızilerin harp sistcm:w.! "n uy- tan arelcriıniı. mcı·ki'!z t'cphcsi iiu-
bntırdıkları gemilerin yerine, düs - bombardıman etmiştir: gun olı.ııı me\'sim vX lngilforeniıı yur- ı intlC' clüşmrrnın biiyük hir m·cı havn 
manın ba,ka gemi sevketmemı•giflir. Yunan ~mniyct nezareti ele t{\bliğiıı. dıma -en ziyade muhtaç olclufu güııl<>r kun etiyi(' knrşıla~nıı". y:ıpılan nnı-

Ortaşnrka yeni Avusturalya ve d(' cHişman tnr):arelerinin J.,iscour.iy{' yaklaştı. gu smHln bizim de istikhnli- hnrcbed 0 6 dii~mnıı tayynr<>~i diisii -
Zelar.da kuvvetlerinin gelmesi, lngi- \·c gnrbi ~Ioradn bir l.öye bombalar at. mizin ıncvzuubahs olduğu ııokta:::ınclal rlllıniic::, hir kısmı cl:ı hnı;nr:ı uğra11l
li:ı donanmasının büyük kuvvetine tıklarını. fakat telefat ,.e hasar olma- ısrar etmek lfümmunıı kani bulunuyo- nııştır. Ta:yynrclerimiziıı h<>wi UslC'-
de la let ediyor. .. clığını bildiı'iyor. rum.:r> ı ·ine diinmlişlerdir. 

Avam kamarasınd' 

Çörçilin 
Beyanatı 

Dünyanın en büyük 
mokrasisi, kahir ku~" 
lerini Nazizmin ı11:ıi 

• 
biye tine hası-ettı 

Loııdra, 12 (A.A. )- B:ıı;,•f 
Çürl"il, lıuglin n\•nm knmıır~ 
An11:rika birleşik c!evJctl{'rinill· 
lama ,.e öliiııç \·erme knnunııJI 
\'ip ve• knhul etmesinden dolll~ 
giliz ınillcıtiııin nıinnctt~n·Jıgııı 
dinli. 

n:,şvekil. bu mC;S"l<' iizC'riJlll 
natta bnlunrnak Ü7.{'Tt' nynğ:l ~, 
ı.amnn, bütiiıı mebuslnr .ı;eviııC 
n~cnn içinde idiler. Dahn be 
l)nşlam~ıdnıı evvel nlkıs tuf111I 
nu ('ııılntıyoruu. 

l!aşvl'kilin ynptığı beynnntııı 
sudmı: 

- Kirnlama ve ödiinç \·e~ 
je i. <Hin Tei:; tarnfındnn i!ll 
imzalrmmnz, derhnl kmıuni~·e 
1>etmiH ve meriyct mcvkiinc 
tir. 
Şundan eminim ki, n\'nm 1'· 

~ı. ı.;crek kendi nnmınn ve gerr 
~an millC't ndrnn bu filiecnnP.; 
J.ıin . iynsct fıbidcısi knrşısınd11 

ve hiirmetkfir hissiyatımız:ı te 
olmtıkhğınıı istiyecektir. . 

Pilhnkikn, diinynnm Ml btı~ 
mokrn.::isi, bütün Jrnlıir snnn~" 
i kuv\'Ctiııi. n:ızizmin mnğlO, 

wemin-e hasredeceğ-ini lıu ,.c~ 
l'Csmcn bildirmiştir. Ta· ki, 
kiiçUk, biitlin cHinyn millc>tl~fl 
ı·et icindc, hürriyet içimic ) 
tar, (alkışlar) . 

Amerilrn birleşik dedctJcr1 

meti ve milleti, hu tarıdıı 
ederek hakikatte yeni bir 
nnnyns:ı ynzmışlardır. Bu 
mğlam \'C' terakkiperver bir 
ı1iycıUıı ycgfııı<.> temelini tcı;1'1 

~ek h:ıkları gözöniinde tıı 
kalınnyıp, ayni zamanda 
mi-aile bu hak w kanunlar:ı 
ettirmek mnksncliyle mN~tl 
,-c ~ iiklerc iştirnk etmeli 
her ııerede olursn olsun biit 
smı Inr:ı Vf' hiir milletlere V$l 

de güsf ('recektir. 
Kr:ıliyet hükfrnıcti, ndınn <: 

parlamento \'C btitiln İngiliı. 
niıı, hürriyeti sc\'cn bütiin :ıtl' 
hissiyatına tcrciiman olnrnlc. 
kn hir~:-;ik devletlerine !ll1 

lığımızı ·nrzcderiz. (Şiddetli 
rckli alkı~lar). 

Ruzvaıt dluır ıı: 
• 

lngilte renin neye 1 

yacı olduğunu bili 

Harp malze 
ve alatı 

, 
Yıldırım sür'atile ) 

tan geçirilerek l 
reye teslim edile 

' 

Vaşington, 12 (A.A.) - ~ 
\'C ödi\n<: verme knnunu .btljj 
cumhur Ruzvelt t:ırafırıdaı\ 
mış \'e derhal meriyet mc'' 
miştir. 

Heisicumhur, 6u münaS.C~ 
buat mümessillerine vcrdi~İ 
ezciimle şunları s.öylemiştir: 

- Ordu \'1.' doııanmnnın Jl1
11 

siy tlt•ri, göııderilccck hıırP 
1
, 

:1iui tmızim etmişlerdir. 1Jıt1! ~ 
kısııH Jngi!tcreye ve di~cr ~ır 
Y uıı:mist::uıa ı~önd<'rilecektır· 

lugiltcrcnin ney('e ihtiy:ıcı 
biliyoruz.~ ı 

lngilk'r<!ye gid c.<!k t:ııık •:CJI 
~r hrızırlnnmıştır. BUüin ~~JI 
dırım sür'utiyJ{' Atlas del11 

çirilmcsi ve en kısa bir ztı~ 
giltercye t('Slim edilmesi tcıt11 

tir. 

Almanhücu 
1 

/ngilizlerin marı:1 

tını kıramtı 1 

- __....)) .. 
Tokyo, 12 (A.A.) - AS5~'1t" 

gnzctcsinc Londrndaki 11Htlı• 
riyor: }ı~ 
G~~cn Ey](ılcfoki AJ111:ııt 1 ı1J 

sonrn Knmtri ve • ene ~o.ntet ~ 
ynpılan hiicumların 1 nıp1ııl1ıııı~ \'iyatını kırıp kırmadığı ~ıt 
\'islerini lıozup hozmadHC1 

oiur~a buna mır:ık: 
- Hnyır. 
Cevabm1 \'eririm. 

it 
k 


