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Mallannızı lzmir Entemasyonal 
Fuarında bir milyon alıcıya tanıhn 

20 AC\JSTOS - 20 EYLOL 

Togmia gazetesi 

Amiral Darlan'a 
• cevap venyor 

l•ırı, Frauı -ıttıa. 
a "' ııı •ııııuır 

ln2iltere 
Hitlerin tehdidine 

• ....:evap verıyor 

lınaJiller yapılıyor. Fa
lt.t kanlı çap11malar az 
l.ondra, 15 (A.A.) - Röyter: 
Oti ajan mm Beynıt muhabiri, Su

~Y~ kargaşalıklar ~ıktığı haberin! 
tid ~tm!ştlr. 

lngiltereye ilk kafileyi 
sevketm:ştir • 

Şimdilik 9 9 parçadır. 
iaşe sevkıyatı da sıkı 

olacaktır 

Bu sabah 
Ruzveıt nui.kunu ver· 

miş olacak 

Ruzvelt, halen Türki
geye harp malzemesi 
gönderilmigecektir, 

dedi 

Başvekilimizin 

Çarşamba günü bir nu 

tuk vermesi bekleniyor 
Ankara, 15 (Huauai) - Bat

vekilimiz Doktor Refik Sayda
nun, Ç&l'f&n.. gilnü Büyük mil
let mecliaincle , nıilhim. bir nu. 
tuk verme i. beklenmektedir 

-----· ·---
A i Kf R I VAZIYET 
Arnavudluk harekatı 

Havalarda son vaziget 
Amavudluk cepheainde: 
Aımavudhıktan gelen haberler, 

~u~ıJolininin de yakından takip ve 
hır r ivayett> göı·I! idare ettiği ltal .rım 
taarruzunun genişliğini göst<'rnıek • 
tedir. 

Tepedelenin simaline doğru 30 ki
lometr e genişliğinde ve en vilksek 
dağlnnn garbında vuku bülan· bu ta
arruzda, bir çok yüksek r ütbeli su -
bnylar ela en il eri snfl'll':l SP\'kedil -
miştir. ('ünkii Jt:ılynu lnr Lirici1c kur-

<DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

Franıada 

ihtiyarlara tekaüdiye 
verilecektir 

1111111 Pltlllı 
11111ntı 

---~ nr.auuu nu 

lfARE.Tl.l.Ft 

Kahve Tevzii 
Meselesi 

Pazarte~· ıünli lzmire 420 ~UTal 
kahve geliyor. Çok deiil, fakat ih
tiyacı töyle ltöyle bir kaç giln kartı· 
layahilir. 

ı11ı11z ıazıtııırı ıazıuor Yuıosıavuının ıazıuıtı 

Almanya 
lngiltereye, iki beladan 

birini tercih ettirmek 
istiyor 

Fakat bu meselede Ame 
rikanın da rolü vardır 

Londra, 15 ( A.A.) - Taymis gn
zcte~inin diplomatik muharriri, Fran 
ı;ıız ticaret gemilerine harp gemileri
nin refakat edeceji hakkındaki be
yanatı bahis mevzuu ederek diyor -
ki : • 

elik n:ız:ırd:ı ByM bf'nziJ•or ld, Al
manya Visiyi, lngiltcrt•yi iki b"ludnn 
bidııi toı·cih karsı~mda hırakımwa 
ikn.ı etmi~tiı·. Bu sudur: Y n nbhıka
yı terkl•tınt•k \"Cyn Frıılh•lZ donan -
ma:-;ı ile> ciddı ihtilafı giize ıılm:ık. ln. 
gi lteı- • :ıhhık.ı~ ı hiç biı· zammı za -
y ıflatamaz. 

Fransız idhalatından Almanların 
h isse aldıklarına dair deliller vardır. 
lngilizler, Fransanın bir ~ok yerk•ri
• AlmanlnJ'ln yağma ettiklerini ve 
nihayet Vişinin Almanya il{' hali~a
n" isbirHği yaptığını unutamazlar. 
f ngilizlcr, Fransızların kendilerinin 
eski müttefikleri olduklarını ve on -
Jarın da İngiliz zaferini bek ledikle
rini de unutmıyorlar. 
Eğer Fran..111zlnr, bu maddelerin 

Fransada kalacatını temin edebilse 
idi, l ngiltene tarafından idhalat ser
beil-t bırakılırdı. F akat bu temin edil
memiştir. İdhalit maddelerinin ka~ 
iyyen Fransızlara inhisar ettirHmesi 
takdirinde vaziyet değişebilir. Tev -
ziatın :ralnız F.:.ransayn inhisarı için 
ise, bunun bitarafların daimi mura-

- .,..._ 4 ........ if .... -

Bitler 
Balkanlardaki planının 

tatbik tarihini 
değiştirdi mi ? 

Almanlar, Yunanlıların 
gösterdikleri cesaretin 

farkındadırlar 

Yugoala'9')'a 1aar.:ci1e nazırı 
MarkoYiç , 

Belgrad, 15 (A.A.) - Alman ta
lcı>leri hakkında Yugoslav,·anın bir 
karar nlmak husmıunda ğösterdiki 
teehhüı Hitlerin Balkanlardaki pla
nının tatbik tarihini değijstirmiştir .• ~ 1 

<DEVAMI 4 NCO SAH FEDE ) 

Kardeş Iran dün bay
k tluladı 

Bu münasebetle lzmirdeki Iran konso
loshanesinde de lkabul resmi yapıldı -

. Cli~·iik Şehinşahın .m~s'ud yıl dönü- retli büyük Iranın her şeyi bu ulu \~ 
rnll kardes rnemleket.n her tarafında yilce varlık sa~·eRindc dirilmiş ve ebe-
kutlanmakfadır. dileşmiştir. 

Bu ba~ ~a~. ~rnnın t:u;ihi bayramla- . Bir çok millet ve m"mleketler tari
rının en bü) ugil, en mes ududur. İran- hındc Iranın mlyUk Şehinsahının sa
lılar dün, iftihar dolu tarihlerinin bin. şaah saltanat devrini böyle-.: mır ve ~e
lerce yıllık evladlarının en büyüğünün lal dolu satırlarla süslediği ve .süslt-
en biriciğinin ve en iyisinin doğum ta· mesi az görülmüştür ve gene hayat ve 
rihini tes' id etmişlerdir. Iran ülkes; İ!~tiklil aşkının, atesinin, kalbinin en 
baştan basa heyecan ve sevince gark dcr:in yerinde ve ruhunda bu derecE:' 
olmuştur. yerleştiği milletler de az görülmüştür. 

Bugünkü İran mucize asa değişikli- han milleti, Bü~·ük Ş2hinşahda 
ğini, mana V"' hakikat d9lu inkılapla· yalnız bu devrenin ihtişam ve ışık do
rı nı, harikulade teceddüdünü ve bugün. lu bitmez tükenmez hazinelerine sahip 
kil eş."iz azametini ancak büyük impa· ve nail olmamış, ayni zamanda ikti
ratorunun iradesine, azmine, fedakar· dar ve azamet dolu kendi istikbal mnn
lığına, O dahi şahsiyetin vatan ve mil· zarasının en b i ,.e en derin asarını da 
lel sevgisine ve Onun bu yoldaki him· lndan temin etmiştir .. 
met ve mesahıine medyundur. Alihazreti hümayun Şehinşahı kar-

fran milleti, l ran tarihi ve Iranın :leş İran içln muazzam bir halaskar, 
bay9t ve isti)>!ilj hülisa_şimdiki kud- ..=- ~·flın 1 fpçj p,hifede -

Yunan ukerlel'i .. 

Şubntın 28 indt'nberl Şamdn halk 
~'-:"'ll}'ııder )'apmaktadır. Bu vaıiy"'t 
,:~ flat"nln artmasından ıleri gel· 
~'4ttlr. Ahnli \ "<' ~rlt> Poli:t nrnsın

~nrpaşmular olduğu ) nlandır. 
~ldiseler başladıjındanbcri on ki
~ yAralanmamı~ır. Beri inden 

Bizim üzerin~ duracaiamız nok-
ta, te.ziat itidir. RİYa79te ... Mal •-•...ılı• ... lldl 
allkadarlar hir liate haall'la ........ , ar•llll 1 U9 
huauai t-T takim puplara tınaiat 

Yıııı Tı-1111 : 
p 

yapmıtlu, iN ._.t1e kah•eDİD 7 ... 

Glılı hldlıııarl ~a::;.!: ::~~=-.:. e= Yanan zaferleri Memlekette sü-
h ... eti Berlinden ıonra ihtimal •ermek iatemi7G1"U&. Çlinldi d da k A 

KARŞILIKLI HAVA AKINLARI 

arp .-yr düt~u,onaa ~ kah•• , ..... ID .... '?" evam on var 
1'1111 M tik Rur havzasını Amerika yardımı ve aenelik kah•eaial Wlaar ebani ip'ıt 

r il dei il, ka•il oldufa kadar herbeln 
mihverciler ., .. nesneden ec11n.ı.u .... için .-.. T 1 .. k" "ld .. •-Mffl bombaladılar deriliror. Kanaatimisce selec:ek kah- aarruz ar pus urtü u 

lr .. 111 ve hiç •ir tarafa lüç Wr pa7 a7r.ı.a. 
bd~Ornba)•, 15 (A.A.) - Hind siyasi Balkan işleri - Yugos- dan doi rudan dofruya hallan eliae Da11111111, ludlanndan 
ı.~1 rı.rt kon~ranaı <iatılmadan önce, " ·ı~ J J h t geçecek .. kilde tefti edllmelidw. 

Yunanlı nazırlar 

Trakgada lialkla 
temaatadırlar ~-1\dJetanın harp pyretlnin artını- ıngııı.11reı.ıe ne asara lavJJ,anın, Rusganın Aylardan.._.,: kahve yUziae ~... "eriue tl.e otıliılı 

~ı b ıkl lda · i d H" d · t ı , ./. t ret çeken laalkm •• onlar del&letiyle a · "· T 1 

Y4! u kant ı r JÇ n e ın ıs.. ve eı.e,a var ve Fransanın vaz iyeti matltuaba .. tnziat ı.:.. ... haseaai- Atina, 16 (A.A~) - At•a radyo- Atina, 15 (A.A.) - 139 numaralı 
bt..M.1ıı;nin kurulması husu.cıuncta ~ ---•· ,_,.._, .... _ l .a. ..... d Yu ı tebl";:..: 'ta;;? uretf kabul etmiıUr, Londr~, 15 (A.A.) -:- _Hava ~·~ Da- yetle hareket ebllelİ ta•ittllr su, Muav.ıni ·••--un n ~ .. avu '- nan resm ı •• : 

ltOnte•ans -isi Hindistan birliğini hili emnıyet nezaretlerının tebhği : ı Gerek bunlara, serekae diier Şu laaait kah•e itinde oı.;. de4i Julda 80 ltilomıetrelik bir "phe Uze· Dötman ayni cephede şidde•)i bir 
• -~ • . fl Düşman tan areleri dün gece büvük slinün mühün h&diaelerine aW koduya ... 7-.. ............ ......._ rinde yeni4en taarruza :;mel-erin- topÇu ateıinden s6bra bir çok bonı-

h' için hitan kongre partisı şe e- . ~ · · Ankara radyo ı••eteainin miita • lcetı- - --•··ti ••--- .1-L-- AnYıı .. .ıı-· -...-- L..r- ......,tta"''""- b:tn- baı..tıman ve avcı tu.·"·arelerinin de .,. aıu.ıa...ıann birlesmesi busu· 'üsatte harekatta bulunmuştur. Mem. le 111 ....,..._ _ __ - -. uwa _.. ... ,.... ~, • .,.... a . ı 
bükOmete hlt.ap eden bir nutuk leketin Klayd bö1-eai tekrar taarruza ı' ..., ikinci aahifeınbin ba\anda· dur kawtlntleJS.. • nın tamamen imha eciiıdillai bi ir- iftirakiJle tiddetli ve mü.tevali hü -

~llUr. _.,...... 4 ... ......._ _ .... •---------·il tt fDIVAIQ 4 NC0 SAHlhDI) (DSVAMI 4 NCO SAHIFl.DI) 



SAHiFE 2 

"' • t 
At yarışları 

Bug~n 

(ANADOLU) 

ihracat 
Bu sene iyi gitti 



• 

on müdürlüğünden: 
• .~rtbn ve bft'umnm ma1Rmesi mlkeah'tdde ait olmak ilzere 

(3500) üç bin beş yUz adf't telefon rehberinin tab ve teclidi açık eksiltmeye 
çıkanlmıştlr. • ~ 

2: Muhammen. bedeJi (15:>0} Bin ~ş yüz elli ı..-a, muvakkat teminatı 
<116,25) Yb bil altı lira :rirmi beş kuruş olup eksiltmesi 21 Mart 1941 
Cuma gunü saat 15 de İzmir Telefon Müdürlüğü binı!sında miite.!jekkil 
ıatın alma ko111isyoııunda yapılacaktır. 

8: 'l'aliplerin muvakkat teminat makbuz ve~ a Banka mektubü ve ka
nıinl v.eaiklıe melkür gün v.e saatte Komisyona müracaatları. 

4: ParaalZ olan şartırnmel\·rin her gün İzmir Telefon Müdürlüğilndc 
rötiUeeefi ilin olunur. 4 16 (831) 

lar umum Müdürlüğünden 
- şartname ve numunesi mucibince 10,000 adet bira sandığı ka

,.&J sarfla ihale olunamadığı ndan pazarlık usuliyle eksiltmeye 
Jt.elınauııtu r. 

2 - Pazarlık 24-3-941 pazarte.ıi günü saat 14 de Kabataşta leva. 
zım ve mübayaat şubesiıl{leki alım komisyonunda yapıla -
calttır. 

3 - Şar'tnam~ levazım şube~inden izmir ve Ankara başmüdtirlükle
rfnden parasız alınabilir. 

(ANADOLU) 

inhisarlar lzmir baş müdürlü
ğünden: 
8487 sayılı kanunun onyedinci maddesine göre Gavurköy, ÖJemiş, 

Tire, bölgelerinde iyi fide, iyi tütün yetiştirenler ve iyi.denk ve f-'rıni fi
decilik ve kurutma yeri yapanlar aııaınnda bir müsabaka açılacaktır. 

Müsabakada kazananlardan eirinci ve ikinci gelenlere para ve takdir_ 
name üçüncü, dördüncü ve beşinci gelenlere yalnız birer takdimatne ve
rilecek ve kazananlar gazetelerle ilan edileceklerdir. 

1 - En iyi fide ve fenni fidelikler GavurköyOnde 8-Nisan-941 de 
Ödemiş ve Tirede l-Nisan-941 de ve mahallerinde. 

2 - En iyi tütün ve fenni kurutma yerleri C}avurköyde 15-Haziran-
941 de Ödemiş ve Tire mıntakalarında 8-Haziran-941 de ve ma
hallerinde. 

3 - En iyi Jenkler Gavurköyde, Ödemiş ve Tirede 16 ilktqrin 941 
tarihinde mflracıtat edeceklerin kendi köy~rinde kanunun onye
dinci maddesindeki hey'etler tarafından görülecektir. 
Müsabakaya iştirak etmek istiyenlerin birer dilekçe ile bildiri
len tarihlerden önce mahalli inhi.qrJar idarelerine müracaattan 
lAzımdır. 

Yukarıda bildirilen tarihlerden sonra yapılacak müracaatlar ka-
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin . olunan gün ve saatta teklif 

t edecekleri fiat ilzeııinden ~·U.de 7,5 güvenme paralariyle bir
likte mezkur komisyona müracaatları. l bul olunmıyacaktır. 14 16 958 -..........__ ___________ ..,...... 

inhisarlar lzn~ir tütün fabrika
sından: 

8-12-16-20 1689-874 

lstanbul P. T. T. müdürlüğün
den: 
İdar.emiz ihtiyacı için 12 m~tre lik 4S1 11 metrelik 65,1 O metrelik 

6415, 9 metrelik 1275, 8 metrelik 1590. 7 metrMik 1070, G metrelik 
1320, ceman 601 O adet kestane <: ·nsinden telgraf" diııeğinin alınması 
kapalı zarfla ek~iltme} e konulmu;;Lur. 

Eksiltme 28-3-941 tarihinde cuı a günü saat 16,30 da büyük posta
hane karşısında Valde hanın ikinc·· katında idaremiz umumi depo mu
hasipliği odasında toplanacak mftclürlük alım ve satım komisyonunda 
yapılacaktır. • 

Direklerin beherinin muhammen bedeli 5 lira oluı> muhammen bedel 
Jektlnu 30050 liradır. Muvakkat t Pmİ)latı 2253 lira 75 kuruş'iur. Muka
vele ve şartname J>l'Ojeleri 150 kmuş mukabilinde verilecektir. 

Taliplerin sartnnmeleriııi görm<>K Ye muvakkat teminatlarını yatır -
mak üzere çalışma günlerinde bü~ ük postahane binası birinci katta 
müdürlük idari kalem levazım kı· ınına ve eksiltme gün ve saatinde 
bir saat evvel 940 senesi için mutt'her ticaret odası vesikası 'e teminat 
makbuzu ve 2490 No Ju artırma \ e eksiltme kanununda yazılı vesika
lan muhtevi zaııflarını a) ni ~·erdP komisyon reisliğine tevdi eylemeleri 
ve eksiltme gün ve saatinde de \' :ı ide hanı beşinci katta umumi depo 
muhasipliği odasında toplanacak komisyona girmeleri. 

12 16 20 24 1790-927 

Deniz Levazım Satınalma .ko~ 
misyonundan: 

T. Bedeli ilk teminatı Pazarlık günü ve ı,1aati 
Lira Kr. Lira Kr. 

40000 Kilo Beyaz üstüpü 19336 - 145Q 20 20 3 941 Perşembe 14 de 
40000 Renkli c 15176 - 1138 20 20 3 941 Pers~mbe 15 te 

1 - Mevcud e\·:saf ve niimun.:-;i mucib;nce tahmin edilen bedelleri, 
ilk teminatları paza rlık ıriınleri yukarıda yazılı iki kalem iistii

. pQnOn hizalarında yazılı saatlerde Kuım.,q.da bulunan Deniz 
Levazım ıuttın alma komi-. ,·onuııda pazarlıkla eksiftmesi yapı-

lacaktır. 
2 - Şartnamesi her gün iş santi dııhilindc mezkur komiı,1yondan be-

delsiz alınabilir. 
S - İsteklilerin 2490 ımy,lı kanunun istediği 'esaikle birlikte adı ge

çen komfl!iyon~ belli giiıı v~ "aatte miirncııatlnrı ilan oluıwr. • 
16 17 (1896 983) 

Sabf ilanı 1 Usta aranıyor 
Menemen aulll hukuk mahkeme - . 

aiad • Sa • 940-212 Omer Muharrem Sabun Fabrikası 

M
ea. h · ,..i. l" · 1 ·· t İçin Sabun kesici bir uataya ihtiyaç enemen •zıne ma ıyesıy e su 

Ö . d k ' ·•ü •ardar. ınoııa meı• veresesın en amu ~1. :- O Muha 

nire ve otlu Osman kızı M~am~tr lrllllt: r:::thane.i~~~ 
validesi Hatice kardaşları Nıyazı ve 
Ayşe ve torunu aysel ve babası :Mu~-
tafa aralannda müşterek bulunan M. M. tarla ve gene harta alanı mev. 
ve kabiliyeti taksimiyesi bulunma _I kiinde şarkan ve cenuben istiıati 
ın&.~ı sebebiyle kesbi kat'iyet eden zahari garben sahibi senetler ~ima-
13-9-940 tarih ve 176 sayılı kararla len foti oğlu yani tarl.asiy1e çevrili 80 
bedelleri hisseleri nh~betinde taksim lira kıymetli 3 hektar 676 M. M tar
edilmek üzere satılmasına karar ve- la ve gene küçük köy mevkiinde şar
rllen Menemeninin seyı ek küç~lk köy kan zahari tarlası garben ve şimalen 
ınevkiinde şarkan çoban dimitiri ve- tarik cenuben muezzin ismail tarlası 
reseai garben ve cenuben tarik şima- ile çevrili 75 liıa kıymetli 1 hekt;ar 
len toklu yorsi tarlariyle çevrili 195 3785 M. M. tarla ve gene küçük köy 
lira kıymetli 3 hektar 5841 M. M.1 mevkiinde şaı-kan istavri garben ze~
tarla ve gene ayni köy koca beyli bek ahmet şimalen tarik cenuben kap 
rnevkiinde şarkan ve şimalen tarik 1 tan oğlu yorgi tarlalariyle çevrili 66 
a-arbeo kazak Mustafa cenuben bak.1 lira kıymetli 1 hektar 109 M. M. tar
lava oğlu tarlalariyle çevrili• 325 lira 1 a ve gene küçük beylik mevkiinde 
kıymetli 5 hektar 9736 M. M. tarla 1 ~arkan vasil veresesi garben Ye ce
Ve l'ene ayni mevkide şarkan zahari 1 nuben Rahibi senet şimalen taı!ik ile' 
tarlası garben ve şimalen tarik cenu.I çevrili 195 lira kıymetli 2 hektar 
ben müezzin oğlu ismail tarlalariyle 4813 M. M. tarla peşin para ile ve 
çevrili 120 lira kıymetli 2 hektar açık artırma suretiyle hükOmet dai
'2066 M. M. tarla ve gene ayni mev- re$indeki mahkeme salonunda 17-4 
~e ~kan zahari garben ve şima- 941 tarihine müsadif perşe~be günü 
len v ecenuben taııık ile çevrili 2751,.aat 15 de en çok artırana ıhale ya -
Ura kıymetli ı hektar 5045 M. M. pılmak üzeı-e 17-3-941 tarihinden iti
tarla ve pe Hçtk köy civarı mev - baren satılığa çıkarılmıştır. Şxrtna
kiinde şarkan bakkal yani garben ve me ve evrakı müteferriasına müşte
balen sahibi senetler cenubt!n za-1 riler görmek için bu tarihten :tiba -
bari tarluiyle çe\'rili 22 lira 50 ku- ren dairede açık bulundurulmakta
ruş kıymetlf 4136,50 M. M. tarla ve dır. İhale gilnü satış bedeli kıymeti 
lene k&y ei•aıı nıevkiinde ıarkan yol muhammenin yüzde 75 ni bulmadığı 
lllltiea Up&J ltoml şimaleo mo~·tap takdirde ikinci artırma günü olan 
efla iltavri cen11ben topal komi taıl- 2-b'-941 cuma günü saat 15 de ~n çok 
lalariyle tnrfli 75 lira kıym-etli ~tıranın üzerine ihalesi icra edile-
4695 M. K. ı.r~ ve gene harta alanı cektir. Bu mallar üıerlnde irtifak ipo
"•mı diteri akpınar me· • ·nd"' ,ar-1 tek ve sair suretle bir hak iddia~ı~da 
lc.a.a Ylicı Mikola rarben oti vere- bulunanlar 20 gün zarfında ve~aıkle 
llı!9li t••~ san otlu lambro cenu-1 birlikte ve talip olanların da dellali
betı yala nikolald tarlalariyle çe\ - ı \ e ve tapu masrafları müşteriye ait 
rili 60 \n kıymetli 2 hektaı 7570 I olmak üzere bedeli muhammenelerL 

. M. tarla ve sene koca be,.lik mev- 1 nln ~ Uzde 7,50 pey parasirle veya 
ldiHe tarkan ve fimalen tari1< gar- banka mektubu ile 940-212 dosya 
beıı aahlbi 1enet tarlaaı cenuben is- 1 numaraslyle satıta memur edilen 
ta otlu dimitiri tarJalariyle çev-: Menemen mah~eme bqkitfbine mfl. 
-....-..lira kO'..ali 1 hektar 6642 racaatlan ilin olunur. • 

Fabrika dahilindeki kaldırımların inşa ve tamiratı ile kanalizasyon 
tamiratı eksiltmeye çıkanhnıştır. 

Her iki işin keşif bedeli 7290 liradır. 
Şartname ve ke~ifler her gün mesai saatleri dahilinde Al~ancakta 

tüttln fabrikasında göı ülebilir. 
Eksiltme 27-3-941 perşenbe günü saat 15 de tütün fabrikaı4mda mü

teşekkil komisyon huzurunda açık olarak yapılacaktır. 
Muvakkat teminat -646- lira -75- kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin en az beş bin liralık bu gibi işleri yaptıkla

rına dair veırlka ibraz eytemeleri lazımdır. 
Eksiltmey eiştirıak edeceklerin teminat ak~elerini iştirakten önce 

vezneye yatınq~ olmaları sarttır. 12 16 20 24 954 

86 Sayılı Kemalpaşa tarım kre
di kooperatifi tasfiye heyetin
den: 

86 sayılı Kemalpaşa Tarım Kredi Kooperatifi Umumi yeh'etinin ver
diği tadiye karan 27 2 941 tarihinde Yüksek Ticaret Veki~ti tarafın
dan tasdik .edilerek tasfiyeye başlanmış bulunduğundan alacaklıların en 
o:eç altıay iç.eriKind~ enakı rnüsbiteleriyle birlikte tasfiye hey'etine mü-
racaatları lüzumu ilin olunur. 16 23 30 (1027) 

Menemen belediye riyasetin
den: 
Belediye~ gösterilecek mahalde yaptırılması mukurer 1642 lira 44 

!aıruş k(•gifli parke tnşı ile kaldırım inşasına ait eksiltmeye teklif edilen 
pey lfll ık had itörülmcdiiinden eksiltme on ailn uzatılarak 22. 3 941 Cu
martesi gfinü saat 10 a talik edilmiştir. Talfplerfn gflnOnde Belediyeye 
müracaatları lüzumu ilin olunur. (1006) 

lzmir defterdarlımndan : 
Satı~ 

No. ım 
Muhammen B. 

479 ( Cçiincü Karataş l\Iısıı·lı cad. 670 Ada 9 parsel 975 
(M. M .... ski 16. halen 156 1 No. lu Arsa 

!80 (Salhane M. 9 Eyliil ve Burhaniye sokak 862 Ada, 
(18 ı>U:o;PI 188 M. M. 2 v~ 137 kapu No. lu Ar.sa 

481 (Güzel) ~th Tec~ddüd sokak 806 Ada 3 parsel 87 
(M. M. 19 taj Numaralı Arsa 

482 (Güzelyalı Teceddüd sokak 907 Ada 4 parsel 40,75 
• (M. M .• 14 1 Taj Numaralı Arsa 

483 ( GOzelyalı Tee.eddilcl sokak 906 Ada 2 parsel 84 
(M. M . 19 1 taj numaralı Arsa 

484 ( Gilzelyulı Teceddüd sokak 904 Ada 3 parsel 267 
CM. M. rn tai numaralı Arsa 

485 (Göztepe Şahin ve ı~met pş. sokak 939 Ada 2 parser 
(181 M. M. 5 1 ve 1 taj numaralı Arsa 

486 (Güzeiyalı Erik sokak 910 Ada 8 parsel 66,50 M. M. 
(43 1 kapu Numaralı Arsa 

487 (Güzelyalı Ferah sokak 910 Ada 2 parsel 70,50 
(M. M. 43 1 kapu numaralı Arsa 

488 (Güzelyalı Reşadiye sokak 898 Ada 9 pars.el 137,25 
(M. M. 15 taj numaralı Arsa 

489 (Göztepe Şehit Fethi sokak 843 Ada 1 parsel 41,50 
(M. M. 27 - 26 taj N"o. lu Aı·ı>a 

490 (Göztepe Turgut reis sokak 840 ada 7 parsel 38,75 
(M. lf. 1 2 taj No. lu Arsa 

491 (Göztepe Nenatbey sokak 841 ada 9 'Parsel 75 
(M. M. l!I taj No. lu .Arııa 

492 (Göztepe Nevzat bey sokak 841 'ada 4 paı·sel 130 
(M. M. 29 taj numaralı Ar~m 

i9:3 (Üç ku~·ular 5·No. lu sokak 1865 ada 1 ı>arsel 651,50 
(M.· M. 38 Eski, halen 11 tajlı Hane . 

494 (Göztepe Şehit Fethi sokak 843 ada 7 par~! 130 
(M. M. 13 kapu numaralı Arsa ; 

i95 (Darağaç Umurbey 1515 No. Sepetçi sok.ak 1417 ada 
(2 parsel !l6) M. M. 23 taj No. lu Hane 

496 ( Darağaç Umurbey Şehitler cad. 1411 ada 2 parsel • (1600 !\f. M. 111 1 taj No. hı Ar.sa 
497 (Darağaç Umurbey Şehitler cad. 1421 ada 2 parsel 

(266 M. M. 80 t.aJ,. numaralı Hane 
49~ (Daıağaç Umurbey 1627 Altınçıkmazı sokak 1396 

(ada 30 parsel 160 M. M. 17 taj numaralı Hane 
i99 (Mersinli 1569 No. Banyo sokak 1476 Ada 4 parsel 

Lira Kr. 

120 00 . 

r 
35 00 

13 00 

6 00 

12 60 

40 00 

50 .oo 

13 00 

14 00 

27 00 

30 00 

30 00 

30 00 

65 00 

50 00 

65 00 

100 00 

1600 00 

400 00 

100 00 

(8 tajlı Ev , 250 00 
500 (Kahramanlar Kuruçay 1553 No. Eminbey meydanh

(ğı 1378 Ada 20 parsel 60 M. M. 11 tajh Arsa 
501 (Darağaç Umurbey 1519 Savlet sokak 1414 Ada 10 

24 00 

(parsel 50,75 'M. M. 6 taj No. lu Hane 160 00 
Yululrıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile 16 S 941 tarihin

den itibaren 16 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. İhaleleri 31/ S 941 
tarihine müsııdif pazartesi glinü llBJlt 14 dedir. Talipler.in muhammen be· 
delleri üzerinden ~ 7,5 depozito akqesi yatırarak ~vmi mezkOrda Milli 
Enıl&k MüdUrlüiUnde mütefe1ddl ıatıı komisyonuna mflracaatlan illn 
olunur. ' 16 28 (18) 

• 
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zınir Levazım Amirliği 'ldnları~ 
: 
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Le.asan Amirlitl Sabn Alıma Komiatou..,.•n ı · 
1 - Mevcut numunesi veçhile (800) çift fotin 22-~-1941 cumartesi 

günü saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (5200) liradır. 
3 - Kati teminatı (780) liradır. 
4 - İsteklilerin şartnamesini görmek ve pazulıta i•tirik etmek üze. 

re teminatlarfle birlikte Manisada askeri satın alma komisyonu-
na müracaatları. 7. 12. 16. 21 

fznir Levazım Amirliti Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme 19-8-941 tünü saat 

on dörtte koıtıisyonumuzda münakasaya konmuştur. 
2 - Tekarrür eden fiat üzerinden yüzde 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her giln komisyonda görülebili•. 
Adet 

6000 
8000 
5000 
7000 

10000 
10 

300 

Yem torbası 
İp yular sapı ve başlıiı 
Belleme 
Kolan 
Gebre 
Nalbant takımı 
Çul 

• 

I 

16 617 
-ı;;.ir Lnaz~ Amirliii Saba Alma Komiq••-·•: 

1 - On bin kilo irmik 18-3-941 salı tgünil saat 16 da pazarlılka 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2800 liradır. 
3 - Kat'i teminatı 320 liradır. 
4 - lsteklileırin teminatlariyle birlikt~ muayyen gün .Manisada 

satın alma komisyonu başkanlığına müracaatları. 

fzaa. l.e•azam Amirllti Lbn Alma KOllÜa)'omuulaıa: • 
Pazulılka 7000 kilo çekirdeksiz kuru üzüm satın alınacaktır. Ta-

liplerin 17-Mart-941 pazartesi günü saat on mette kışlada izmir, le
vazım amirliği satın alma komlıyonuna müracaatlan 

bmir Le•azun Amirliii Satm Alma KoaaiaJODtlDd-ı 
Miktan 

150,000 Nal mıhı 
• 

1..50,000 Nal mıhı 
1 - Y.ukarıda miktarı yazılı iki k~lem nal mıhı ayrı ayrı pazar. 

lıkla satın alınacaktır • 
Taliplerin 17-M art-941 pazartesi gün il saat on beşte kışlada izmir 

levazım amiı liği satın alma komsyonuna müracaatlan. 

tamir l.e•az1m Annliii ~~ Alma Komiayonandaıa: 
1 - Beherine seksen iki lira tahmin edilen (150) yüz elli adet 

cift atlı sıhhiye arabası koşumu pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 21-Mart-941 cuma gilnU saat on beşte kışlada izmir 

levazım amirliği satın alma komisrnnunda yapılacaktır. . . 
3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 12300 on iki bin ilçyüz liradır. 
4 - Tekerrür edecek fiat üzerinden teminat kat'iyesi alınacaktır. 
5 Şa.tnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İsteklilerin belli gün v~ ~aatta teminatlariyle birlikte kotnis

yona müracaattan. 

Deniz Levazım satın alma 
komisyonmıclan: 
l - Tahmin edilen bedeli c43,000> lira olan c30,000• metre Erat yaz

lık elbiselik kumaşın 19 Mart 941 Çarşamba günü saat 14.30 da 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tık teminatı c3226> lira olup şartnamesi her gün komisyondan 
216 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte İstanbulda bulunan Komisyonda 
hazır bulunmaları. 15 16 (1842/ 987) 

Deniz Levazım Satın alma ko
misvonundan: 
1 - Me\cud nümunesine göre tahmin edilen mecmuıı bedeli 16184 

lira olan 200 :1400 kilo Süngerin 20 3 941 perşembe günü saat 
15,80 da pazarlıkla ~ksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İstekliler, teklif edecekleri miktar ve fiatlere göre yüzde yedi bu
çuk nisbetind~ ilk teminat vereceklerdir. 

3 - 'Nilmunediııi görmek istiyenlerin her rtın ve pazarlığa iştirak 

edeceklerin de belli gün ve saatte ve kanunun ist.ediii vesaikle 
birlikte lstanbuldaki komisyonda hazır bulunmaları. 

16 17 (1927 1007) 

lzmir defterdartiğ1ndan: 
25 3 931 tarihine kadar hazineden taksitle mesken, Ziraşta mahsus 

:.ı razi ve Toprak mahsullerini hazırlıyan, imal ve tasfiye eden veya faa
ıiyeti toprak mahsulleriyle alikalt bulunan imalathane, Fabrika ve nıüma
" ili gayri menkul satın alanların mütebaki borçları, 3975 numaralı kanun 
muc:bince 940 mali senesinden itibaren yirmi seneye tecil edilmiştir. 

1 - Mesken: 
Bir kimsenin ayni kaza dahilinde, Maliyeden taksitle aldığı evden 

b:ışka uhdei tasarrufunda diğer Öir evi yoksa bu satın aldığı ev mesken• 
addedilir. Ve tecilden istifade eder. Bunun için d~ müşterinin, işbu Ev 
merkez kaza dahilinde kiin ise belediye zabıtasından, Nahiyelerde iae Na
hiye mU<lürlüklerinden ve köylerde ise ihtiyar hey'etlerinden kaza dahi
linde uhdei tasarrufunda başkaca e\ i olmadığına dair resmi bir vesika 
Rlıp Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne tevdi etmesi lizımdır. 

2 - Ziraata mahsus arazi : 
Merkez kaza hududu dahil veya haricinde olmalarına; Bağ, Bah

çe, Meyvelik v~ra tarla gibi cins farkına bakılmaksızın ziraata mahsu~ 
:ıraziyi satın alanlar bu kanunun tecil hükmünden istifade ederler. 

Arsalar bu hükümden müstesnadır. 
Belediye hududu dahilindeki arazi inşaata mahsus arsa mahiy.etindedir. 

Ancak, bu gibi arazinin arsa olmayıp halen ziraatta kullanılmakta oldu
ğu, müşteri tarafından ziraat müdürlüğünden alınacak bir vegika ile tev· 
~ik dildiği takdirde o müşteri 3975 numaralı kanunun tecile müteallik 
hükmünden istifade eder. 

3 - Toprak mahsullerini hazırhyan, imal ve tasfiye eden veya faali
,·eti toprak mahsulleriyle alAJcah bulunan iınalathane, fabrika ve müma
tıili gayri menkuller: 

Çıl'çır, ~eltik, fındık, fıstık \ 'e badem gibi mahsulleri çekirdek veya ka
lmklarından ayırmak, tohum ve ~kirdekten ) ağ istihsal veya bu gibı yağ
ları tasfiye etıMk, hububatı kırarak veya fiğüterek un ve emsali madde
lere çevirmek ve saire gibi ameliyeleri yapan imalathane, fabrika ve em
tali b!naları satın almış olanlar da 3975 numaralı kanun hükmünden isti-
fade edebileceklerdir. · 

4 - Bu huauıta daha fazla izahat almak istiyenlerin Milli Emlik mi-
cllrlGtüne mlracaıt etmeleri ilin ohmur. (992) 
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Almanya teliş 

içindedir 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

lngiltereye yardnn eıasının kabu
lü, Berlin siyasi çatısının üstünde 
müthif inf'laklar yaratan ağır aıidet
te bir bomba tesiri yaptı .• Almanya
Qın, bu hadiae rle umumi harpteki 
Amerikan müdahalesini hatırladığı 
fÜphesizdir. Çünkü dünya sanayi ima 
latanın yüzde elliıine hakim bulunan 
büyük bı'r devletin, her ,eye ragmen 
ve her türlü harp ticareti gayelerin
den uzak olarak böyle bir karar ver
meai, en sarih şek\: ile, lngilter nin 
yanında bir mukadderat ortaklığına 
girineıi demektir. 

Harp eğer bir teknik meıel.?&i ise, 
küfenin demokraa:Jer kısmı şimdi ar. 
tık ağır basmıştır. Eğer gıdanın, İpti

dai maddenin harpte bir tesiri oldu
ğuna inanıyoraak, onu da demokrasi 
hanesine içlemek gerektir.. Eğer 

harpte abluka bir rol oynıyacaksa, 
denizlere hakim olan lngiliz donan-

16 Mart 
Bugün lstanbulda ihti

fal yapılacak 
1 t. nlıul, 16 (Tclefonln) - Yarın 

E~· ııptıı lG .. 1nı1.. sehicUcri ihtifn1i ya. 
ııılncaktır. İhtif:ılde miitcacldid hn
tipler tarnfından mıtuklnr ir:ıdc<lilc. 
cek ve miltcnkiben bir g.-çid re:mi 
\'apılacnktır. 

----*·----
KIZILAY YARDIMLARI 

Ankara, 15 (Hususi) - Kızılny 
umumi merk<>zi, Çıınkırının Sarıkn -
\',ı ko) ünde he} elfindan zarar gö -
reııler~ ) ardım olmak iizere (500) 
ira ,.e trenle> de ( 40) çndır gönderil. 
miştir. 

• 
(ANADOLU) 16 MART 1941 PAZAR 

Somada 
1 SON l-IA.13E~LE~ 

Zeriyat işleri çok 1Y' Rumen petrolleri Yeni tip tay-
gidiyor ' 

Soma, cııus~ı il - Kasabamızın R ·ıı . . yareler 
inşe işlerini normal halden uzaklaştır- umen m1 ehnın mena- . 
mmnak için knymaknmımız Necmed- f ·· d h"I" d h f 
din 'Kuteş sıkı lıir me ai tntbik etmek- 11 a 1 tn e mu a aza ·AMERiKA f ABRIKALARI 
tedir. edilecek 

Ziraat işlerine fnzla ehemmiyet \'C- iMALATA BAŞLAOI 
rilmektedir. Bu sene bir karış toprak 
boş bırakılmıyııcaktır. Yazlık zcriyat A t k 
huzırlıklnrı tnmrunlanmıştfr. Fnsulye, n one.s on.un Yenı· tayyareler 
nohut, susam, dnrı tohumları iyi cins-
lerden temin edilmiştir. prensıplerı 

Pamuk, tüllin zcı-iyatmdn da g~en 
senedep noksan knlmıyacak gibi ha- Dünyada mevcut bütün 

Italyan 
h••kA t• u ume ı 

CENOVA BOMBARDIMANINOA 
VUKUBULAN HASARATI 

HALKTAN GiZLEDi 

· saııirdeı -aoırıııı 
taıırıf zırhklar ynptlmıştır. J.'idanhkl:ır sıkı YABANCILARA VERiLEN iM· tay'yarelerin fevkindedir 

bir kontrol nlınmıştır. 

d f b ı .k Diğer taraftan halkımız knsaplnr- TIYAZLARDAN ÇIKAN l~cvyork, 1. 5 (A.A.) - Amerika 
"{ unanistan a se er er ı clnn sik:lyetçidir. Etler hem h i değil, TEZEBZU-P tnyynre fnlll'lknlnrı, <lunynda fuc,:c~1t Cenovada dört vapur b•' 

AHna , 15 (A.A.) - HurhiY<' ne- hem de pahıılıdır. Kuzu eti GO kuruş- bütün bombnrdımnn tayynrelermın 
znretiııiıı emriyle siluh nltnrn c:nğn- tur. B0lediyeniıı frınliy~te geçm si lfi- Rükri!. , 15 (A.A.) . t ~fnni a _ tcvkinde yt'ni tnyynreler imal etme - tırılmış, doklar ve all" 
ı.ııı 1929 sııııfınu nwıısup n kcrler. zımdır. . . . . . jansı ~·nzıyor: g.e bnşlnmışlnrdır. Ru !nyyareler, I k l 
kıtaların.L iltihnk etm<'ktedir. * . tnl.ıyc ışlcrı nrnlıye .1w11t:oıı~rı Rumen hükumeHnin mlitenddid şimdiye kndar kullnmlmış ol:rn Cll trepo ar ya ı lfUştır 

Hük.umet, zelzele ~ Oziinclc.n .znrar Ba~ Hnlıl t~ırafımlan t:dtı~ ed1lm<'k· toı>lnntılnrı neticesinde general An_ munzznm bombardıman tnyy:m~lerin ' -l\! 
k 1 lfj t ı l d ., t b k t f ı l d Loııdra. 16 (A.A.) - Snnsöre ~~ -..i;rmilş olan Lnri :n as er eı ının, > <ı< ıı· . . . .. .. .. ionesko, şu prensiplere istinnd eden c en ur uçu sna nz a 1nvn a 1 p 

~1 nyı~ta ·ef nbcrlige tn bi tutu lmn lnrı 1 . lşt<'n el çektml<'n. nu~lmud~ru Te\·- bir plan tnnzim l'tmistir: k:ıJabiJC'cektir \'e iki rnisJi :ığ-ırhğm- terilınedcn tnlyndnn Amerikny~\uer-
111 tensip eylemi tir. fık hnkkında m. esu.lı) <:.tı .mucııı bazı 1 .-- Petrol 1·"ı'n so"n z.nmanl:>rdn. da bomba nlnbileceklerdil'. derilen bir telgraf, ~n~bi müş.<ıh ı gıı 

k ı b ı 1 t "' " den Liı-inin gözünden kaçmamıştır. 
no ·snn nr ~te~ ıt e< 1 mış ır. .. yab. ııcılara \'erilmiş olnn imtiyaz - ---x;--- telgrafta, lngiliz tavvarelerinin cenD" 

Rumen parası .. ~ ~C) laptml lıo~u.lnn. J?uıılar kop- lnrclan hu U)(' gelen tc>zebziibe mnni Banzı·na lspı·rto rn bombnrdımanuıdii yaptıkları tjl~rt, 
r:: • • r~suıı.un yn~ıh~a ... ı ıçm .. \'ıl:ıreltcn tnh- olmak i~in. hiikumetiıı elinde~ alı_ 1 kk d 10 ı k _.ıı 

E . k 1 (A A ) .M ıı Ru s t t t R k ü t~:ıt ın ın a mn mat v~ri me ·teu.~ ~u I<'~. ., . • - ı ı men ı ıı ıs enmı · ır. u ·opr geçen sene nan hnklnrııı tekrnı- hlikumete inde- t 1 k Söylendiğine göre, Cenovnıin ,,~-
1rn1·asmın istikrarını muhnfnzn için köyhiınUzüıı tf'berriiü ile yapılmışh. si karıl ırı aoa hulnn tnhribat, ftal_\'nn balkındnn ~ 

ma11nın ve ticaret filolarının yanın- hukfımetce lfizım gelen tedbi.ı ler dn- · 'Q _ _ Petrolün, Rllmc•n mil!etı'ııin 'l 
d A 'k -<- il • · G - lenmiştir. a yavaf yavaı mera an gem erı- pi olunmaktadır. o··r Jeste çadır tevzı"atı umumi menfaati d:ıhilinc1e muhnfa- \ .. 1 -d 

· d •· "k • · · d .. ·· k k k ·· ı r. ı Uı Bombardımnndan sonrn top ~~· nın e gozu ecegını uşunme ge- Bunun, anca pe u u yon arın . . • . . . 7..a ve istbmnrı. w-
~ektı.~r. Eğer harp, kıtalar harbi ha. onüıı e geçilme i uretiyle mümkün :Mn.ıus.n .<Husu. ı). - Demırcı .. c_.ör- 1,l1 mnk adln ,.en'ı d'ıı·ek ... 'ıfler dnh·ı- Bunun için ziraat Vekİ· BcJediyc meclisine halk hücum e " 
1. d.. b'. •· b l b. d s ı ı ı K l ı Al 1 ) " " ve izahat nlmak ist<!rnişsc de, zabı ıne uşerae utun un arın ır ara- o labilccegi kanaati vnrdır. es, a ı 1 ı, u. n, ·.ı;?me, aşe ur .ıaıı- ıı·nde "alı_,mnk u"•zn.r" b·ır petrl)l mı·1 .,_ d b" t 

ı k 1 b·1 ••. h " . "' " ' lı"nı"n rı"yaseti·n e ır tet lı nlkııı crnle,\•anım 1orln lınstırmıŞ~rr ya ge ere ne er yapa ı ecegını a- -- darmu mı tdtıs ecl;n ı:nın~akamız ku- te. atlığı kurulmuştur. • b BP'. 
tırlar:l .. mak imkanıızdır. { ·ı· t l · maııdıını Yurbay ( eıılıl Şımşek ıo,efa. x k"k k . k Ticnret nezareti, \·ukubulan t 

Ötedenberi, .Jngiliz zimamdarları ngı lZ gaze e erı yazıyor kutiııd " nlny kumandanı Ynrbay Hil- l OmlSYODU teşe • J.!t hakkında wdki!mt yapmak öıe 
harbi icabında uzun zamanlar için- r BAŞTARAFI 1 NCI SAHJFEDE ) mi olduğu halde şchı-imize dönmliştür. ınaııız tauuarııari kül etti \ ·~ııcıvnyn Lir hey'ct gündcrmiştir t 
de neticelendirilecek, makan·zması kabC' i altıuda olması lfızımdır. Gördl's lıey<>lfm ınıntaknsmdaki lml. ııey'~t C<ınovııya· m~vas.ılat etti1' 
ona ıöre ayar)llnmıf bir faaliyet Devli Telgrafın diplomatik muhar- k:ı çadır tevzii~ başlanmı. tır. lstanbul, 15 (Telefonla) - Ben- omn, tertibat almadığından do 
olarak dütündüklerini bildinnisler- riri el~. lıu nwselede Jngiltere \'e Ame Komi. yon reisi Yarbay Hilmj Ar- DON GECE TEKRAR ALMAN ziııe ispirto knınşhrılması keyfiyeti- ı:n1an kumandan mm tevkifini e~ il 
di. Alman tezi ise, tamamen aksine rikaııın mil :terek siyn5;et tnkip ede- bnk bugün valimiz Faile Türele tevzi- • ııin fotkiki için Zirnat Vekili Muhlis mi2 \ 'e liman reisiııi &: azlettirı~ııst 
idi: . l'eklcriııi ynzmuktadır. :\luharrire nt ve halkın yerleştirilme işleri hnk- YA OZERINOE AKINLAR Erkmenin riyasetinde husu.si bir ko- Ingiliz tayyareleri, Cenovay:ı ) 

Guya harp, ~eçen Ağustos ve Ey- göre. Amerikanın Vişide . iyasi mli- kında izahat vermiş.tir. misyon teşekkül etmiştir. Renzine tıkları hiicumda 4 vapur bntırznl~ 
1• ı d b. k M .. · · ı· d .. k 1 k ı 1 YAPTI yilzde elli nisbetinde ispirto karıştırı- 16 \'Hpuru bombnh)'arak tahrip ,,t uı ay arın a ıtece , anıın otea n- mc ı ı var ır \'e muzu .ere er. ·o !lY- l"r ''e lı'rn"'ndakı' bütu··n nntr·"J>O)JI 

·• 1 l h 1 olnhılccekt r y t bl""" • lnbileceği söyleniyor. • .. • -deki ıngiliz imparatorluğunun A • en Vfl ( u a csn. 1 ı . uuan e ıgı : . k'k t r\oklnr" l>l~ıuük h."'"' rat ı·ka l>,..1e111i~ ' • Tc\·york, 15 (A.A.) - 0 ikago Hususi .komısyon, tet ·ı a mı yn - ~ .. ,, .. .,,.. """' 
man kuvveti karıı11nda diz çöktüğü Oeyli Tirubun diyor ki: ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) H pacak ve kı a bir milddet içinde bir lir. Limandaki buğdav stoklarının 
görülecekti .. Bu ümit, bilahare ba- cEğer Ameııiknnın Fran~ızlarn cuml:ıra geçmiştir. Uğradığı büyiik 8S&rat rnpor tanzim edip, doğrudan doğru- lundu~u anl>arl"r, ashın b.'lşn yan!IJ 
hara bırakıldı. Şimdi, yani Amerika- ··itmek şnrtiyle \'<?rilecek maddelerin zafiatn rağmen dilşman hic bir mu- ya Başvekalete takdim edecektir. tır. 
nın yardım kararından sonra iae, r~vziine nezaret etmesi i·tenirı;c, me. vaffakıyct elde edememiştir. Bir 1 1 
«Amerika bumunu Avrupa nıeı.ele. -.de mcmmıniyet verici bir haı tar- knç e ir n1dık Almanlarca da itiraf ResmAı tebli~ler Fethi Okyar 

,ı bulunnrnk ortadan knldn1l:ıbllir.~ Atina, 16 (A.A.) - Emniyet ne - d"l k -. 
lerine sokuyor» ac:bi kaba bir ifade- * znretinin tebliği: e l me tedir lst.anbul, 15 (Tel~fonla). - sı 
nin arkaıından, y I • • Memleket dahilinde sükun hUkiim IJOndra, l5 (A.A.) _ Ru gece Al- Nayrobi, ı fi (A.A.) _ Resmi teb- \"ıtzi)•eti dolayısiyle Adliye Vekil 

- Bu hal, neticeyi değiıtiremez, ugos avyanın vazıyetı ı:ıürdUğünü bildiri-yor. many:ı üzerinde uçnn İngiliz tayyare- liğ: den istifa etmiş olan Bolu me. 
olaa olaa harbi uzatacaktır. ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) Atina, lli (A.A.) - Trakya umu- leri, Alman ti'Sisatmı bombardıman 8 mitralyözlü bir cenubi Afrika Fethi Okynr, bugün aile.siy~ bi~l 

Denild'iini duyuyoruz. Elbette ki mnn progrnmınn göre Yugosla\'yanın mi valisi nazır Koçyns ile içtimai etmişlerdir. t ayynrcsi, 13 martla bir sn\'uya bom- Ankar:ıdım hususi vagonla şehr• 
Almanya, (Bu hal neticeyi de değiı- nnlaşmarı perşembe giinü imzala - muavenC>t nazın Krimbns, ri!fal:atle- Oç gece içinde birbirini takih<ın yn- b:ıı·.dımnn tayyaresini tnhıip etmiş- gelmiştir. Fethi Okyar, lsfanbuldl 

mnsı icabcdiyordu. Bunu müteakip rinde mesai müsteşarı I>imitroto:s ,.e pılnn bu hücumlardan husule gelen zn- tir. Avcımız bu İtalyan tnyyaresini tirahat edeceğini beynn eylernistit 
tirebil=r) şeklinde bir itirafta bulun- clerhal 'uıınni tnnn hücum {'dilecek- korporo. yonlnr müsteşarı olduxu hal rarfar, Almnnl:ırcn da itiraf edilmek- ou ·•aborun simali sarkisindc yakala- x:---
maz. Fakat harbin uzayacağına ak- ti. Yugo ·hw devlet adnmlıırı Alınuıı. ele 1. keçeyi ve Trnkynnın diğer lrn- tedir. mışlır. Karşılıklı bava akın 
lının yatmaaı, mantıki iatidl•l- \'il tnrafrndnn t<'klif cdnen nnlnsnın- s:ıbnlnrını ziyaret .etmişlerdir. Mnrtın iptidnsındnnberi düşürülen Malta, 15 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
ler yolundan ona harbi kaybetme- nııı bazı hükümlerini ilerde iıçlü pak- Knrnlnyn dönen umumi vnli. şu Alman tn\\':ırclerinin :ıdedi otuz do· Dlin liğle üzeri diisman tayyarelc- -Baı tarafı 1 ncl ~ 
ğe mahkum bulunduğunu da nnlat- ta iltihaka stlrUkleyecek mnhiyettf' beyanatta bulunmuştur. kuza liııli~ ·oımuı,tur. ri adaya ynklnşmak istemişlerdir. uğramış.-ıa ela bu ta.'lrruz perşembC 
mıf olaaa gerektir. Berlinin telaşı ve Lelakki e'tmcktc ve• buna binnen şiip- - Kt>ndflerine kı nim \'C başn•kil ---=ıı Kayda değer bir şey yoktur. samı kadar şiddetli olmamıştır. 
tevilleri de bundan olsa gerektir. he ile knr., ılnşmnktndırlar. Gelen Korizi~in sch1mlarını · gctirdigim ıtomn, 15 (Rndyo) - Bugünkü Ticaret müesseseleri, binnlnr, 

Bir kere, Almanya, harbi istediği hnbcrle:•, Almaııyanm Yugo::ılavyn - hudud muhafızlarımızın kuv,·cima- 1 IStanbUlda 281 numar.nlı ltalynn tebliğinde şu m~tgahlar hnsarn uğnımıştır. 
zaman bitirmek imkanlarını kaybet- d:m Uçlii paktı imzalama ını !sliye - neviyelC'ri yük"ek \'c nzimkarlıklmı malUmat vardır: :1pnrtmnn blokunun yıkılmnsı f 
mittir. Halbuki bu, bir Alman tezi cek kadar İlt'l'İ gitmedii~'ini tey:d et- her türlü tnkdirlcre lllyiktiı. 11 udud- F rancola sarfiyatı tah- Yunan cephesinde: 11 inci ordu Zilyintı mucip olmuştur. 
id'. Zaptedilecek payitaht merkezle. mekte<lir. Almnnlnrııı Bulgnri"tnna !arımızı bekliyeıı ve ht'r biri lıir gra- mmtaknsındn mevzii mahiyette hare. Bu hadise hnricinde ölii ve ~ 
l"İne tarih kaydedenler, Jngil:zler de- / eni fayy-nre filoları ile ~Urntli küciık nit kayn olan böyle askerlerimiz ol- dit ediliyor kiıt Ct'l".l'y.an etmiştir. 13-14 gecesi ve ıııik:m azdır. . 
iil, Almanlardı. Bir devletin iııtikla- gemiler ve kiiçtik denizaltılar gön - <.luğundnn dolayı iftihrır du~·malıyız. lstanbul, 15 (Telefonla) Jst:ın- diin giindilz hava kun-etlerimiz lla - Doğu şim:ılde bir şehre şiddeti' 

d ı·mclftn olc1lti"rtıı1n dnfr gel"11 habeı· o- tnr.\• aları, du··ı:;.,m.nn ml~vzileı·ini, kolları cum r-.dilmı'ştı·r. Tı'c,n..nt bın· .aınrt linin ne kadar zamanda temizlenip t.: ~ " '' • '" • .' .. bul fırıncılarına fırancola imali icin "' ....... 
le~··. A~ma~~ :ı~~n ) unn~ .s.~fcrın~ .. ,?u- A k A v • t glinde \'erilen 226 çuval fırancolrı bombardıman etmişlerdir. Dört düş- mağnzalnrdn \'C ikametgihlardll 

ıüpürülebileceiini riyazi kat'iyyet ha \IU~ bır cı~dı~ etle ~clu~kı ~ttıglll(! s erı azıye unu, lmgiinclen itibaren 140 çuvaln man tayyaresi dü ürülmiiştur. İki 1 sar v:ırdır. Yangınlar başlamış.;Ş 
linde ortaya atanlar, kendileri idi. ı ehi nddeclılmektedır._ 1• ılhnkıkn Al- indirilmiştir. Bununla vapılacak :wcımıı kayıptır. hep_si silraUe söndürUlmüştilr. ... 

Alman dalgalarının ilk azgın sav- manlnı kara. ordulnrıyle. b<'raber C DEVA~l 4 NCO SAHiFEDE ) fıraııcolnlar hastahanelere· ve <Cvler- Siranaykda düşmnn motörlii kol- Olü ve yaralı adedi yüksek de81 
Jetlerine niukavemet eden lnıiliz im- ~d~dnr denizınde bu ~enı~ ku\'~·etle. tuluş çaresı. sandıklar! bu . taarruza deki hn. tal~rn tah is olunacaktır. ]arı bombalanmıştır. • P.undnn başka bir çok yerlere de 

. . rını de kullanmak nıyetındedırler. çok ehemmıyet vermışlerclır. Fa'knt • • Sarki Afrikadn düşmnn cephesin - balar atılmışur. ifa nr \'e insancJ 
paratorluk tekneaı, nıhayet bu dal- Her hnlde Almanlnr Yunanlıların Yunanlılar, bu taarııuzu .kırdığı gi- *--- de dilsman tayynreleri hücumlar yap \' iat azdır. ~ 
.raları kıra kıra, ken~: rotaaı üzerin-ı ( .- ~nret ,.e kuvvetlerini istisgnr et - bi, 1tnlynn1arın biıı çok noktalar<la Şehit polislerimiz için mıştır. Garpte bir düşman tan•nreai Gece! dört dii~man tayyaresi d(lşil 
den ilerlemeğe baılamııtır. mck i·temiyorlar. En·elce kıiç{ik e~as mevkilerini zaptetmişlerdir .Bu • •.. tnhrip edilmiştir. Cenup cephe inde müşUir. 

Halbuki eakiden hakim olan, bu ı 1ik~·nsta hnzırlannn harp planı Y<'-- ırnrctle, İtalyan tanrruzu son gaye ve . lst~nbul: 1t>. <T;Jefonla) -; ~ uı~lu D:ığarbor yolu iizerinde ilerliyen bin- lıonclra, 15 (A.A.) _ Londr~1 
dalıalar, bu Alman aavletleri idi. 

Amerika, bu en büyük dünya har
binin arka saflarına kadar geldikten 
1e>nra, meıele, onun ileri siperlere 
geçmeaine kalayor. Onu da görecek
ın'yiz? 

Belki .. Şayet, Almanya kendi aki
betini tacil edecek bir harekete te-

• veaaül eder veya lngiltere ile Aııte
rika, bunda bir fayda veya zaruret 
görürlerae, mihvere kartı fikir ve h,=a
leri malum bulunan Ruzveltin, bir 
hamlede cepheye geleceğine hiç şüp
he yoktur. 

Mihvercilerin, timdi japonya ha
riciye nazırının Berline yapacai{ı se
yahatten bazı ıeyler kopararak, bu
nu mukabil bir siyasi ve askeri patırtı 
hal'ne aokmaları beklenmelidir. Fa
kat unutmamalıdır ki; Sovyet Ruı. 
ya, kendisini köprü yaparak jllpon
ya ve mihvercilerin bir dünya zaferi 
yaratmalarını iıtemez. O takdirde 
ise Tokyo v~ Berlinin anlaşmaıından, 
bugünkü harbin · atikamet ve netice
sini degiftirebilecek bir tesir bekle-
nemez. 

ORHAN RAHMi CÖKÇE 

-( BAŞTARAFI 1 NCt SAHIF EDE ) 
sclahi) tleri ne uretle kullanmak 
tMan urunda olduğunu anlatncak -
tır. 

Huı\'eltin bu nutku, pnıar :abahı 
(bu sabah) 'flirkiyc anti ile saat 
5,30 dnn altıya kadar de\·nm Pdl' -
cekti . 

Vu~ington, 15 (A.A.) - Ofi ajan
ı bildiriyor: 

Ruzvelt, gazeteciler toplantı ında 
Türkiyeye harp malzemesi göndcril
meııinin ltnlen bahis mevzuu olmadı
iını bildirmiştir. 

rine şimdi miıhim bir harp için lft- noktn ına varmıştır. Hu gayenin ns- kumaş tncırJ~rı. 1 cr~pal~s .h.'ldıs~sın- dirilmiş düşman kun-etJeri bombar- liıhiyetlar mnhfillerinde beyan .P 

zımgt'len geniş hazırlıklar yapılmak. keri manası şudur: d~ kurb~n gıdc.n pohslern~.~ızıı~ nılele- dıman edilmiştir. duğuna göre, İngiliz tnyyarelerı 
t:ı.clır. Taarruz, muharebenin hedefine rıııc \'erılmek üz.t're :tlh )'UZ lıra top- Kahire, 15 (Radyo) - Oı taşnrk ~ece batı Almanyada sıııai hedt 

Amerika 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE) 
Sene nihayetinden CY\'el İngiliz filo
suna iltihak etmiş bulunacak olan 
lıu gemiler e ki model 17 fll\thrip, 
bir kaç sene evvel yapılmı 9 deni
zaltı, 55 karakol gemi. i ile 18 kü -
r·ük torpitodan mürekkeptir. 

Vn~ington. 15 (A.A.) - Harbiye 
nazırı Simp on, İngillt'rc.:e verilecek 
harp malzemesinden muayyen bir 

ı numn yola çıktığını gazetecilere 
, ildirmi tir. 

Londra, 15 (A.A.) - Amirallık 
l!liresi, deııiz yolları kumandanlığı 

• azife inin Sir Persi Noıi tarafın -
lan dL•ruhte edildiğini lıildirmekte
lir. llu suretle amiral Nort Atlas de

nizindl• seyıilsefaini ULciz ecl ,, rı Al-
man kor. anlarına karısı mücadele 
dcııı h1gilfz deniz kU\'\'e>lleriııin idn

'Ç-'iini ele almı demektir. 
Vnşington, Hi (A.A.) - Ruzv(?)t, 

chm gaz tcciler konı,rre> inde totaliter 
clt•\ lctl rin iggnli altrndn olmıymı 
A. \'ruı>n dcvlctlt'rine yi\ e>cck vermek 
ın l' ·lc,..in<lc Am rikn hUkGmn inin 
ihti\'a11n lı:u·C'ket cdl'.'cefini ve Anlf'
rıl.nnııı .\i,\ C<'ek verme i ic:iıı lrnnln.uıı 
tQüılit ı· clcvletle>r(' gitmi) eceginc 
l, rıt'i~y ıı emin olnrnsı l:ııım geldiği 
ni öylemi tir. 

N'e\york, 15 (A.A.) - İng!lt<.>rcy<? 
l!öndcı·ilmck iizere AmC'rika ordusun 
dan nynlan tan nrelcrin ilki. bugün 
Ruzvelt Filiııde s·mdığa konulmuş -
tur. Runlnr Runmnn tipi a\ct tayyare 
lcridi:ı. 

Va ingt.on, 15 (A.A) - Amerika 
kızılhnçı azasından Vilj·am Bukey 
Fransas n gitme.k iizere Brescy Siti
den hareket edecektir. Bukey, J.1·an
s:ıda Amerikadan gönderilen madde
lerin te\'Zii işiyle meşgul ol:tcnktır. 

ulaşmak bııkımından en ,·~rimli şe - lamışlarclır. Jngiliz kuvvetleri umumi karm·gahı- °'iddetli akınlarlyapmışlardır. 
kildir. Bilhassa daha fazla mühim ---4>--- ııın tebliği: Londrn, 15 (A.A.) - Ha .. ·ıı JI 
malzemeye j ... tin:ıd eder .. ltalyanl:ır, SIVASTA KAR HabE!şistanda: Garhi, cenubi ve retinin tebliği: 
muvasala yollaı ı bakımından şiip - merkezi Habeşistancla imparator - Dün gece lngiliz bombardını~Jl 
hesiz ayla ren çalışmış, c,ephe gerisi- Siva.• 15 (A.A.) - Siva tn diin ltık kuv\•etlcriyle Habeş \'at:rnııer - rnrelerinin hedefi Rur havzası ~ 
ne mühimmat ve cephane toplamış- başlıynn ve gece de durmadan ya - \·erlerinin ileri harekatı muvaffakı - tur. H:ıva şartları geç.en def:ı1'1 
!ardır. Fakat bunlar, bir haftalık 'ta- ğan kar her tarafı örtmü tar. Karlar yetle inkişaf etmektedir. j:ır mUsnid olmamakla l;crabd 
arruzdn su gibi erimişlerdir. Şimdi silratle erimektedin. Libya ve Eritrc cephelcrind": Kay vaffnkı\'etli ı1<>ticelcr alınm1şt.ır· 
kırılan İtalyan taarruzu ile licraber, Arnavudluk cephesinde da değeı bir şey ~;oktur. Ger.v~n Gürhende kömür :nl 
sıra Yunan taarııuzuna gelmiştir. Atina, 15 (A.A.) - Yunanistan- den J>etrol istihsal <.'den bir t~; 

Habeıiıtanda: ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) daki İngiliz hava kuvvetleri karar- ':nuvnffakıyetle hücum edilmişt.Jf• 
İngiliz kun·etlerinin şarki Afrika- miştir. İtalyan taarruzlnm, her defa- giihmın öğleyin neşredilen tebliği: oeldorfta <:'ndüstri mıntakası 

dnki harekatı devamdadır. Habeş sıııdn yeni kıtalnrın takviyesi' ile ya- . A \'~~ ~.nyy~rcl~ı)mi~den .. mürek - -ni~ya ta bombalanmış, yan~ırı. 
rntanı>erverleri Dcbrn l\f arkosn yak. l>llmıştır. kep kuçuk bır teşekkül. KılL'>tıra ha- baları da kullanılmıştır. Dığeı1,r lnşmışlardır. Burası 20 bin İtalyan Spiker sözlerine sfiylc devam et- vali inde devriye gezerken düşma. takalar \'C hedeflerle fabr:ikil 
tarafından müdafaa edilmektedir. miştir: nın nvcılnr himnycsiııde büyük bir miln:ıkal~ yolları da bombalanın 

Havalarda: - 1talyan hücumlaıının hep. i bombaruıınnn tesekkiiJiinc tesadüf •m&-ii'.~-.;;---.~-, 
lngilizlel' Uı: geceden beri Alman- şidd.ctle püekUrtülmüştilr. Tann·uz, etmişlerdir. Cereyan eden hn\'a mu- A N A D Q L 

yada tnnrruz halindedirler. Dün gc- şidclc>tli bir topçu nteşiyle başlannş- harelıe inde yedi i R G9 ve biı isi de 
reki mukabil Alman' fanıTuzuııdn tır. Avcı ve bombardıman olmak llZP- Brft\' ll 20 tipinde olmak ıizl'rc dliş· 
I:avl avcı tavvareleri tarafından :1, re nıfiteadı1id tayyaı·eler de iştirak et- ınımm (8) fa) ynresi alevler içinde 
dnfi toııları 't;u·afındnn Lir tayyare miştir. İlk tnnrruz çok idcletli ol - du lırUlmüştür. Diğer bazı tay::are
diışürUlmilşUlr. İngilizlerin bu '.:•eni muştur. Yunanlılar me\'zilerini :lr- ler o derece hasara uğratılmıştır ki, 
uvcı tayynı•clcri Rlenheim tnyyarele- sılmaz bi• azimle miidafan ctmi lcr bunl:ırm üslerine döndükleri şliphc
rine benzer, fnkrıt topl:ırln mlicch - \'e düşmanın bu taarruzunu nknmcte lidir. lki tnyyaremiz knyıptır. Runla
hczdir. • uğratmışlardır. Bunclnn cıoımı ihtiyat mı Jlilotiaı~ pnrnsiltle athynrnk kur-

Gecelc•ri lngiliı avcı tayyarel<:ri; kll\'\ etle, le tekrar edilen tnnrruz, tulmtdnı·dıı·. 
~ cıni ekildt' vnzife görmektedirler: Yunan kıtalarınııı ö!dtıriicil ntcııiyle 

Bir k1 ım rıvcı tayyareleri. düsmn- tnrdohmmuştur. 
nı Hritnny:ı ada mda knrşıl:ırk<'n <li- Rir çok noktfdtırdıt dli ınan tnrdt
ğer bir k1'4m1 dn Frnnsa iizC>rindC>,lll'L clflir edilm z Yuıınıılılnr tnkibe b:ı la 
tanynd:ııı , döncn Alman tan·areleri- nııslar \'c ricat eden ltnlyanlnrı ver
ııı k:ır.,ı~ıinaklndır. ÇiinkU 'b'u dönOş le7tikl~ri ')'eni mevzilerden ele çık:ır
.ı·:ıpaıı Alm:ın t:ıH·arelerinin inişleri- nu.Jardıı•. Bu ~urctle Jta:yanlar ge1·i 
ni tcnıiıı kin, meydanlar hususi su- hatlnrının cln nrkıuıınn ntılmıs bulun
rettl'\ ten\'ir edilmektediıı. lngiliz av- maktadır. 
cıları işte burnlnrn kliçük bombalar E irll'rin ifade:.ine göre> lı E, 1 :ı l -
:ıtmakt.a ve bu sur~tle Almnnlnra \,an fırka ının me' cudu \'fi ·ı m t\ •• 
zııyiat ,•crdirmektedirlcr. azalmıştır. Bunlar nrn. ıncl.ı Ct I• n-

Yeni tayyareler: raligara V<" To~keı n fırk:ılnrı d.ı v:.ır. 
Amerikanın lngilterc için imnl et - dır. 

tigi ~·eni pike bombardıman tayyare- Esirler :ırnsındn ~ iiksek rütbeli 
Je:Iİ bugünkü tayyarelerden iki mi il <;ubay pek çoktur. Bundan. 1\lu~soli
fazla bomba taşımaktadır. SUrntleri ninin, zabitlerden askerler başına 
ve müdafaaları da o nisbette fazla- gecerek harlıetm<'lerini i tediği anla-
dır. şılmaktadır. • 

----Oo=,-.--
Fransada 

( BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
tchiı· ('dilmiştir. Gerçi Pıansa ihti. 
) arlarma bUUlıı ihtiyaçları~ ''eremL 
) ~cek. yalnız mUmkiin olanı vere -
cektir. Fakat bu kanunu clahn sonra 

lah edebiJirim. Kendimizi hn \·ale 
fLJ)tırmıyahm. Devlet fazlasını· ve

. •mez. Harpten harap çıkm1ş bir dev 
!et fazla bir sey yapamaz. Gençlerin 
ça lı~ması laıımdıı·. 

1şçiler, sizi 'i.:ınım:ığa başladığım -
<1nn b~ri daha iyi anladığımı \'e siz
lere d:ıhn sıkı bağlandığımı hissedi
:} Orum. 

Dirsek din;eğe kalalım. Böyle 0Jur-
11n en guzel şeyleri Omid edebiliriz. 

--: ............ ,, 
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