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Façistlik 
Yıkılacaktır 

1 
lngiliz donJ.nmasının 

1 

yeni zderi 

. ; 
.~u dııJdl.l1da Ilabc~İJ{fan, Rınga-

zi, Erit1 ('1 Somali, A1·;uıvudl•ık bi-
. ki d 0 

L• 
0 I ı'Cr bırı I' du9mc · C W. nOCa tmpa-

?T1t01·lıı/: sallaıııyo1·. Farizm, bu dii
flii, in alttnda c::ilmcğe mcıh1:fımdıır. 

1
Cenova bombar 
dıman edildi 

• 
MAHMUD ESAD BOZKURT 

Ma.ncini, devletler milliyet es301 Ü-
2erine kurulmalıdır, tezini ortayn ııü 
reli yetmiş yılı buluyor. 

Kont K. ,.ur ltalyan birliği temel
ler'ni atnlı bir ura yaklaşıyor. 

8üylik alinde, büyük devlet adamı 
birbirir· te.mnmladılar. Ve bu ta
ınrunl..unan n verimi, geç.en dünya sa
vaşınuı ~' nunda fili ltcılvan birliği 
halind~ tecelli etti. 

Garibaldi'nin me9hur marşı da, 
bu birliğin r.embolik destanı olarak 
kaldı. 

Kavur Muasolini ve Ciyanolar gi-' .. hi kendisini, dev aynasında gorme· 
nıiıti. O, ltalyan milhtinin yük ~al
dtrım.ını biliyor ve milleti ona göre 
İdare ediyordu. Kah lngilterenin, 
Franaanın kah Avueluryanın, Alman 
}'anın ardı aıra gid rek, lt.a1yan ide
al'ni tahakkuk ettirmeye Cl!-lışıyor
du O kadar ki Kavur'un kafası ve 
ce:ribe.ldi'n'n ailahiylc doğı:m İtalyan 
birliği, aljağı yukarı halyaya burun 

lneiltcrc başvekili Cörç;l 

Mihver knılıyot 
rnd yoda bil- J{onuşma ctına&mda .. 

Badoülluonun diktatör 
olması muhtemel 

Çörçilin nutku 
lngillere Başvekili 

diyor ki: 

kMamaaına maloldu. 
Kavur, yerli yersiz, hep ve daima N b ) 

halyan birliğuıden bsh&eder· durur- e a ıasına 
, Kara kalbli ltalya, bugün 

o.ursa ol-
muş.. Bunun artık tataız bir şey ol
c\uğunu kendisine söyleyenlere: 

şerefsiz ve mağluptur 
sun sulh isteniyor 

- Hayır! Aldanıyorıunuz, bu bir-
likten bahaede bahsede onu bir gün Ciano, Mussolininin 
•ilah kullanmadan hakikat olarak 
&cabu1 ettireceiun. karJılığını vermiş. aksine Almanya ile an-

Ni.tekim de öyle oldu. 
Birlik, burun kanaması.na malol • /aşmak fara/tarı 

dut Jğ•l ·ı 
Aklın icabı budur. Ut! l mlŞ 

oonua bize itlmad etsf n 
ki, Hltlerin hakkından 

geleceğiz 
Haddini hududunu bilen d~"·let Loııdr:ı, 9 ( A.A. ) - ltnlyan hudu- Londrn, !l (A.A.) - Dnşvekil Viıı.;-

adamının kazancı .~öyle olur. • dundaki hususi bir muhabir, Faşist ton Çörçil, Lı;.ı gece radyoda bir nutuk 
Yalnız geçen dunys aavaııdır ~ı nuıhfillcrinde, italynyı içinde bulundu- irnd ederek demiştir ki: 

ltalyaya oldukça pahalıya m~ledıl: ğu zorluktan nncnk Bndoğlionun dik- - Rad~·odn lngilizlcre hitap edeli 
!"itti. BUyük bir çöküşle .~ıtmea tatörlüğU :lltmcla bir hi\kumet kunıl- bes ay oklu. Hnrp zamanında sözden 
ı.cap ~den hu maceradan, talıın ya.r· mnsının kurtarııbllece*i knnrıatl var- fazla İl! lfızımdır, fokat. arndn sırada 
''!'". alc ltalya yllk ıını lcurtarabil- dır. \'nziyeti tetkik etmek \'<! he~np \•ermek 
nu4h. Gelen mahimat.a gört', F:lşist pr.ı-t i- ic:ıı> dl'r. 
Tıpkı Trabluıgarp gayyasın.dan ~i zimamdnrlari)·le, hiikilnwttek: ek- Son dört beş aydır, harp v:ızi~di, 

Balkan sava~ının patlak vcrmcsıyle n; rİ\' t n bahasına olnrs.1 oburı suih en nikbinleıimizin bile iimid ctmed;ği 
M.zi.rn eli.mi:ı.den kurtuldul',ru ıtihi.. : ı<tÜne' umı.ftar<lır. dere('edc mi.isaid geçmiştir. 

Bu kolay kurtuluılar, bu kolay ka- Mu:ssoliııi iktidar mt'vkiini bırakır- I>iktatörleı ~ knrşı tek b:ışıııa dur-
:ta.nçlar Muuoliniyi H.~~.et>"!t~n ve Ar o;a, kralın yanında k:tlncaklardan '!)iri· ma'lct:ıyız. Ge<;en ı-;}%1d?ki 'hawıda 
na~udluk iotili.aına .aurukledı. si d<' C'imıo olne:tktır. Cinncı har!cly~ mağ-lfıbi~·c·linden sonra Bitler, adım'ı-

halyn imparatorluk oldul . - Devanu 4 Unrü uhifede - -Devamı dördün('Ü AAhifedP -

Ağır ve izafi/ kuvvetler 
bombardımana iştirak 

eylediler 

Londra, 9 (A.A.) - Amiralhk 
bildiJ:)'yor: 

Deniz kuvvetlerimiz, pazar gü. 
nü sabahleyin şafak sökerken düş
manın deniz üuil olan Cenovayı 
bombudıman etmişlerdir. Henüz 
tafsilat alınamamıf olmakla bera· 
her, ilk raporlarda bombardımanın 
büyük muvaffakıyetle neticelendi. 
ğ,: anlatılmaktadır. Ha?"ekata ağır 
ve hafif cüzütamlarımız iştirak et -
rni~lerdir. 

--------
Fr&nsanın vaziyeti 

Laval, devlet 
nazırhğını kabul 

etmiyor 
Hariciye nazırı Flanden 

de istifa etti 

BiR FRANSIZ GAZETESi. 
DÜNYA BiLiYOR Ki BiZ Sö· 
ZOMOZO TUTTUK, DiYOR 

İngiliz ağır deniz cü:ıütam !arından Nelson zırhlısı 

Amerikan uardımı 
Tadil teklifleri 

reddediliyor 
Layihanın aynen kabul 

edileceği nıuhakkak 

görülüyor 

istila teşebbüsü nasıl 
olacak? 

lngilizler yeni 
tedbirler aldılar 
Hava kuvvetleri askeri 
işbirliği kumandanlığı 

kuruldu 
Kral Em!lnuel,, demokrat ltal)'fl• 

''lln krallık tacına mazlum v~ zaif 
iki rnilletin, Habeşlilerin ve Arnavut
lıu-ın kanı sızan imparatorluk tacını Sular Çekiliyor 

Amerikan askerle~i Av- MÜSTEVLiLER BOMBALARLA 
rupada harp edebılecek iMHA EDiLECEKLERDiR 

Üatün gördü. 
Ve batına ~-t>cirdi ! 
Fakat bu da yetmedi.. 
Muuolini _ Ciyano politikası Akde J • 

ni:z eğemenliği davasını gütmcie Afyon ve Bandırma tren erı nor-
h-.,tadı. 

Küçük milletlere hak yoktur. Dlal seferlerı•ne başladı Prenaibi, Lu davanın ruhunu teş-

kil ediyordu 1 F. t k d b .. J. h f'fl . .k. .. d b . D' - ·ft d k · · • .g~ mın a aaın a a~ gostercn aey ap a ı emıı, ı ı gun en erı 
-·ıııgerhr_lka.ra, ant .. ~1"!

0 rıuıyı yFrını su!.ır ~ekil~eğe ba§lamı§hr. Gelt'n haberlere göre Emi.ralPm • Menemen 
... , et n ımrye ını nçe sayan a- d k. 1 d k k.·ı · · B ·· Af B d 
çiatlik iç bakımdan da italyan mil· n

1 
rı:rın k a ı au ar la f ıe':'eı;ı ~e - mıt ~ır. b u~un I rond ve Man dırma t'"~n-. 

letinin t-n mukaddes haklarmı ta- erı ted ro.r nt o~ma nek.elr erkını yladp'?a ghn'ld~;,. lıyacka 'd~r ır. en eres gu a-
nırnadı, r~~ ~Y~!~ Ç~e- te o ugu ı ırı mc te ır. 

Bugüne kadar l(Üdülen Façist po
litikasının iç yüzü bu oldu. 

Muaaolini ic bakımdan diktntör, 
dıt bakımdan isl;°lacı rolünü oynadı. 

Afrif<a harbi 
Ne içe, ne dışa hak yok; 1 •ı• k ti 
Her ııeY M.u~oJinid!r· . . . Dgt iZ UVVe e-
Bu hızla bsztm Adrıyahk, gcnışlı-

~:. aeniıliye bizim Akdeniz halini al- ri Trablusa doğ-
Rorna ,"mparalorluğu kurulnınk ia- • ı ı• 

teniyordu ! ru ı er ıyor 
lt.alyRn milleti bu yükü yükl('ne 

~ilirıniydi? 

Zaferin akisleri 

Bingazi zaferi 
Norveç zaferi 

derecesindedir 
Bunu dliti.inmeğe, betoap elmeğe 

t~.a:um görülmedi.. Çi.inkü Façistlik Graçyan)njn mu:ıvini olan Italy. n hez:m~ti h :u p 
oyle letı:yordu. general de esirler ' tarihinin kay Jett:ğ< eu 

ar .. sınd" ağır 111ağiubiye ttir 

Vaşington, 9 (A.A.) - Ayan ve 
mUmes~illcr meclisleri, yardım proje
~i için \'ilkiyi dinliyeceklerdir. 

Diin cumhuriyetçilerin eski rci i
cumhur namzedi Landon ayan hnr!ci
ye encümeninde Jayiha aleyhindeki dü
şüncelerini izah etmi ·tir. 

Landon, kongr<ınin bu yardım layi
hasını reddetmesini btemiş ve ingil
tereyt• 2- ı milyar dolarlık parn pr

lstifa eden Franaa hariciye nazırı dımı knnunuııu kabul etmesini te}<lif 
Flanden 

eylemiştir. 
Vişi, 0 ( A.A.} - Havas: İnfira<lcıl:ırın gayretine rağmen, 
Maı·e-ı:ıl Peh'n, Lnvalm dcvlı•t na- Yilkinin beyaııııtının parlamento iiıe

zırı sıfntiyLt'! hükumet-<! girmesini ve rinde büyük tc ir yapacağı tahmin edil 
bir idare komitesi azalığı kabul <'l - mcldedir. 
mcsini t~klif ctm~ı:ıtir. Lava! bu tek- \'n~ington, 9 (A.A.) _ Mcbuc:an 
lifi reddetmiştir. mecliı.;i, Amerikan kıtnlarının gnrp ya. 

Vişi, 9 (A.A.) - Sliylendiğir.<> gö. rım l<ilresi kara . uları har'ciııe sC'vkc
re hn.ritciıi,.re nazın B: Flanden düılı pak- dUınl'lerini moned!'n bir hilkmiin yar-
şam ıs nımıı vernıış ve marcşa e- .. d"' .. h"f ~· 
ı..en bu istifayı kabul etmiştir. HilkO. -Devamı doı· uncu sa ı ecP -

met son giinler<ie cereyan eden mü- llllllllllHlllllllllUllllllllllllllillllllllll llllllllll 
znkerelcriıı neticelerine dair bir res.. y K J 
mi tebliğ neşredc.eck ve bu tebliğ unan ra 1 

- Devamı 4 üncU .ahifede -

u ... 

1 f AR E.T '9tR 

Bir lüzum 

cephede 
M. Jorj ileri hatları 

g~zdi 
Fakat bu naaıl başarılacaktı? 
Ceçen dünya aava,ında Almanlar 

laıralulıp lngiliz ve F ranaızlnra na-
•ıl Y•klatıldıyae bu dela da lngiliz - Kumaf, kundura, eşya fiatleri yük-
ler Franaızlar bırakılarak Almanla- K:ıhirc, !) (A.A.) - Bu akşam öğ- Londra, fJ (A.A.) - Gnzctcler; Bin- aeliyor. Bittabı: bu yükseli§. vatan· ASKERLER. YAŞASIN KRAL, 

ONLARI DENiZE ATACAGIZ. 
ra Y•natılaCAktı renildiğine göre, Ringaziden çcl<ilen gazinin zaptındaki ehemmiyeti teba- daıla!'ın hayatını oldukça sıkıyor ve 

Nitel.im ö ı · ld İtnlynnlnı ın ricat .volunu kesen İngi- rüz ~ttiri.,·ol'lar. Tnymis diyor ki: kendilerini düıündürüyor.. Dünya V .11_ Ye o u .• 
.. e y il( hamlede, ciğeri emilmek liz zırhlı kolu, şimdi Soluk ile Ace - Biııgaziniu zaptı, lıu ismi taşıyan harp içindedir. Biz de elbette bu fe
dzere un.aniat.anın Uzerine çullanıl- dnbya nrıı:sında snhile ulıışmıştır. Bu eyaltıtin işgalini tnmaml:mrnktadır. laketin bir takım tesirlerini duya -

1
• bölgeclt• temizl(!me işine başlaıımnkta- Yeni hiç bıı mukavemetle karşılaşnıı cak ve göreceği%. Fakat alınını~ ve 
Fakat hayat t.&nıld ~ 'b' h dır. Toplnnıın esir :ıd"di binlercc<lir. '.·acairımız ıribi, bir 1tnl.v::m mukabil alınmakta olan tedbirleri, vaz~yete 

k . b' 1. L· ıgı gı ı.. er va- ,.., " 
ıt ır ta 1

• •1 r kumar oyunu değildir. \re di{{ ·r esir kolları gelmcktıxlir. B.n- taarruzu da mtık bahlı me\'Zll'l ola- ve icaplara göre ne kadar ıalah eder 
Hayat, akıl, mantık v,., teennidir. gazide !'Sir edilen kolordu kumandanı. m:ı.z. 1talyaıı hezimeti, harp tarihi - ve kuvvetlendirirsek, rnukavem t ve 
Kumarbazd n, t~lilerini faldan arı- Graı:yaniııin. munvini idi. Bu kumandu niıı knydettiği en :ığıı• mağlübi.•ct - eleatikiyet o nisbette artar .. Bu mcv-

Yanlnrdan na3ıl kı rnuradına eren.1 nın j,.nıi Anıbale Bl•rgonzalcdir. !erden biridir. l zuda, kumaş, kundura, veaairc imnl 
adam olan yokaa, hayatı b:r kumnr 1 Kahire, ~ ( A.A.) - Vaziy~tlcrini Deyli Telgr:ıf, Bingnzi mıntnkn ı ile eden müeaaeaelerin daha geniş plan· 
hir tali i,i sanan1'1.rdan da muvaffak l larsin ile Bingıızi znferindnn temini -Devamı 3 ncü aahifed~- l la.rla, daha fazla randımanlı çnlış -

DiYE BAGIRIYORD 1 

Atina, 9 (A.A.) - Majeste kral 
Jorj, cepheyi ziyaret etmiştir. Or
du knılı fevkalade bir hı.waret , 
şe' k ve heyecanla karşılamıttır. 

olan yoktur. • 1 mümkun olnıı nznmi i::ıtifadeyi elde> et- 1 mnları ve kredi sahalarını muhııfaza 
Façistlik «Yunanu~tanın ciğer."ni m"'k için İngiliz zırhlı kuYv.etleri 8id- bir çol :ı~ ırnınktaclır. etmeleri, mutııvaauta lüzum kalma-

('...ıneceğiml » Derken yüz.Une h;r &il- r körfozinc doğru ilerlemckt<"clirll.)r.. Loııdrn, !) ( A.A.) - Gcıı~ı·al Va~ - dan halkın her zaman baş vurabile- ' 
le yedi ki Amavudl~~. d.~ğların•n ka-1 ft:ılyıınl:ır harbin bnşlnnı:ıcında ~ev- v l ordmıuııun :ıldığı eRirlc r, Bingrızi-1 ceği mağazalar açmaları miihim rol 

Kral, ilk halta kadar bütün kı
taları ziyaret ctınİ§tİr. Ve liya -
katları görülen er vr. subaylara 
madalyalar tevdi etml§tı"r. Kralın 
geçmekte olduğu yol üzerinde 
erler koşarak otomobili takip et
mekte ve alkıtlamakla idiler. Her 
taraftan ıu aea yükıeliyordu; 

Yalanna çarpan yüzunu toparlama- cud 15 fırkadan onunu esır V<') n ımhn de alıııanldr hariç 110 b:ne b.ıliğ ol-' oynar.. 1 
h çalı9ırken kendi ciğer parçaları., <."dilmek sur~tiylc kn)'betnıiş huhınu- maktadır. E~irl rin bes bini subı.)·dı r. Çe,,'di azaltmak değil. muhnfnza 
rıı ağzında buldu. • ~ orlnr. G.eri kalan beş fırka dn, ingi- \7e bunh.rın :ır:ı.,ıııdn 13 gen ral ,. etmek lazımdır. Milli mÜe6aeseleri-l 

Bu halivle sersem aers m Süvcyşe liz) r tarnfındnn bir çok harp malze- bir amir:ıl vardır. hal) an orclu:stmuıı rnizin memurlara ve tetekküllere 
"• sonra Mıaıra hakim olarnk tıu·ihin mc. !nin iğtlnıı.m t.-dilmiş olması dola· Bingnzide bırnktıgı ('. irlerin c:a;. ımı karşı tatbik ettikl"ri kredi alstemi, 
kleopalra ve Oktnv ef&nncsini yn.I )"1 i:, lt> çok Z.1.)'lf bir vuziyde dilşmUı;ı de~am etmektedir. Fakat lm ('o-.iı !erin eaki çe§idler üzerine ihya olunmak 
tarnağa çalıttı ! hulunmnktııdır. mikfan hnkl<mda b!r rnkam nncak lazımdır. 

- P.v,mı • bçli ••hif ede - Şimdi iki orduyu, 480 kilometrelik bir kaç g{ln sonra verlfobllccektir. ** 

- Yaıaaın kral.. Y ıışıısm Kar -
tftlın oğlu. Onları denize atacağız. 

Bu :ziyaret cephedı- bir şenlik 
havası yaratmıştır. Ön &aflardaki 
erlerin heyecanı bilhaaaa f evkali.
de id:. 

1111 IUlll ltll 11111111111!11 U lllJ ~ 1111U111111111111111 

B."r Alman sanayi mıntakasına 
lngiliz hava hücumu 

Londra, 9 (A.A.) - Röyterin ha
rncıhk muhabiri bildirivor: 

M uhnı ebe meydanında İngiliz hn~ 
va kuvvetleriyle İngiliz ordu.:><ı nra
sın<laki müstakbel işbirliği mtıhim 
t.nktik k:ıraı Jnrı alınmış bulunmakta
dır. 

Hu ~ ilzden son zamanlarda İngiliz 
hsv:ı kuvvetlcrniin n"keri işbirliği 
kumandanlığı ihdas edilmi tir. 

Bu kararlar Almanyrının bir isti
la leş bbü~ü yeya her hangi bir in -
giliz ('f ri kuvvetlerinin hnrckfıtı es 
nasında t:ıtbil\ edilmek üz-e1·c • ıkı 
antr nm:rn programınn idhnl olun
muş ve tstbık ...,ahasına lconmuştur. 
Ynkın arkta ordu ile sıkı bir işl.ıir

lıği halinde bulunan hava ku·:vetle
lcri, butün bu hnrckfıta yardım et -
mistir. Hava kuvvetlerinin orduva 
ınüznbereti iki surette tecelli etmek
tedir. 

1 - Sıkı miizaheret. 
2 - Doğrudan doğruya mUzahe

ı et. 
Bu iki usu 1 de İngiliz ha,•a kuv • 

\'Ctl~ri tnrnfuıdaıı tecrübe <?dilmiş ve 
lıirinci:;i evvelden tesbit edilmiş bü -
yük bir hücum e~na:ıınd:ı tatbik e -
dilmektedir. 

İkincisi i c, Ortaşarktn f evkalacle 
bir surette tatbik edilmiştir. 

lngilteren in isti1Cısı takdirinde bu 
u ull-er kullanılacak ve dilşmnnın ka
rnya çıkmnk l~tiyen a.ı;kerleıi, ma
nmaları, gemileri daima bombardı· - °'".... ~ ibadl .. ~İf•de -
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Sat;hktır ular c:><ld€Ri !iiğıınının Hilal köprüsü- lzmı·r Halkına Mu··1·de 

ne kadar 158 metre boyda uz:ıtılması 
ve bu surelle köprü ilerisinden gelecek 

azara dair Kaqıyakada Zafer sokağında llUGONKO PROGRAM 

8 
8,00 program, 8,03 ajans haberleri, 

8
·10 müzik: Hafif program (pi.), 

Baştarafı 2 nci sahifede - 62 numaralı elektrik fabrikasında := Halkımız gayn: sıhhi mah!Ut yağı kullanmaktan kurtuldu = 
suları alabilmek için mevcud kanali- - -
zasyonun da muktezi seviyeye göre in- lstanbul belediyesi memurlar kooperatifi • 

.45 !l,OO ev k:ıdıııı - koııu~ma (çar 
Ve kokteyl biskuil ri), 12,30 prn ram, 
12,33 müzik: Saz semaileri, 12,50 a
J~n, haberleri, 11,05 müzik: Karışık 
turküler, 13,20 14,00 müzik: Karı~ıh 
Pt«gram (pi.), 18,00 program, 18,0:l 
tntizik: Radyo caz ork' trası (İbr •. , 
~nn Özgür idareRinde). 19,15 mUzik· 
Lır çeyrek S\'iııg (pi., ın.ao ajans hn· 
,,.,ı·leri. 19,45 müzik: Solo ve bcrateı 
ıa;kılar, 20.15 raılyo gazetesi, 20.~;; 
ruzik: Seviimi~ parçalur _Trio. (Ça. 
•nlar: Uh-i mal, Halil Onayman. 
~le~ucl Cemil), 21,00 müz;ıc D'nl 0 y; 
c; ıstekleri, 21.~0 koırnşm.ı, 21.4'> mü 
1.ık: Rad.ı·o orkestrası ($ef: II. Ferit' 
Al nar), 22 ıo a ı ans hab0 rleri · 22.r 
llıüzik: C'azLanrl (pi.), 2:~.~~ 23.:H 
l"arınki prnJiram ve kapanı~. 

gun uğunu giderirler. Doğrusu ya, ben. mevcud ve halen gayri faal bulu
Pazar günıeri dinlendiğimi değil, bi-1 nan her türlü hata ve kusurdan sa
lakis yoruldug-umu his:>ederim. :\fese-' 

1 

lim ve 45 beygir kuvvetinde elek

dirilmesi işi, yazı işleri müdürlüğünde-
ki keşif ve şartnamesi veçhile açık ek- = Yağ işletmesinde mütehassıs doktor ve kimyageri nezaretinde -

liı, ~por sahasıııa git:<em, maç s~yret
m, a~abım bozulur, başım gürültü trik motörü ile dinamo ve ihtiyat 

siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli imal ve rafine edilip lzmir be lediye kimyahanesinde yapılan 
2141 lira muvakkat teminatı 161 lira- hl'l · · b 

clalgalr.riyle sersem olur ve Pazarte•i dinamo veaair alat ve edevat ve 
gliııünü mutlaka hasta geçiririm.. kablolar acele olarak satılıktır. 

Sokağa çık<am, yanyaııa yürüyüp Görmek iatiyenler Kar1ıyaka Za -

, ~ ~~~~~lig~~~~sı;~n~'.~\~~ıar:~ı~:~~~~: ta ı Yneetmıceeaıknldı.ekfovrme ülbüno .. erueykgulı~kolsdauğduetegeayg~i.ıl.naredı 
0
en

1 lariyle ihale tarihi olan 12-2-941 çar- - -şamba günü saat 16 da encümene mü- _- Her yerden arayınız -
racaatları. 28 2 6 10 - -

mütPmadiyen kavga eden kan kocala
fer sokak 91 /1 numaralı evde Barı rnhııd da zevcelerinin kolları ara-

.~,; ç,ıcuğıı sıkıştırıp kendileri dö~t yan Şeref Donulay ile lzmirde bah
metre ileride yürüyen erkekleri gö- çcliler hanında 3 numarada avukat 
tür, r.;-;abileşiriın. Bir tarnftan ana ve Kemaleddin SecLeae müracaatları 

Garaj santralı içindeki 4 numaralı Sıhhi ve nefis olmasına rağmen her 
deponun bir sene müddetle kiraya ve- keseye elverişlidir 
rilmesi, Yazı işleri müdürlüğündeki 
~artnamesi veçhilc açık artırmaya 18 Kiloluk tenekelerde böreklik, pastalık sadeyağı Kilosu 85 • 
konulmuştur. Muhammen bedeli 70 li- 18 kiloluk tenekelerde yemeklik sadeyağı Kilosu 100 kuruş 

b. balarına tatlı tatlı dil döker gibi gö- ·ıan olunur. 
·üntirken, diğer taraftan, karşıdanı•·---------D-. _5 ____ • 
'ıu,v g<i,tcr ·n erkeklerle gizlice i~aret- T ,. B k 
e. 'il ıı:~ne kızlara bakar ç'ledcn çık;ı- • ş an ası ru muvakkat teminatı;; lira 25 kuruş- E: Toptan alıcılar için müracaat yeq' = - -
.-ım. Kılık kıyafetleri ile bir temiz 
gen~ hi~sin; -Yerenlerin, vapurlarda, Küçük tasarruf 

tur! Taliplerin teminatı 1s Bankasına - 24 Ş • G ·• l •[ ---
,.ı,_ KESTANE PAZARINDA No. emsı uneş l er = yaflrarak ma.,uuzlariyle 'hale tarihi 

olan 21.2.9-11 Cuma günü sııat 16 da müessesidir 
r•; ncü mene mü r acaı~l aı~ 0 14 19 il 111111111111111111111111111111il111111111111nl1111111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111 İİİİ 

ram" ,darda, ·ılobüslerdr ka;ten ;;·ı,J-
pa yaparak gen~ kız ,.e kadınlara !la- hesap/arı -----~ --

:.· ...... ... 11 .. ...... .... • .. • • • • .. ... •• • • • ... • .. ... • • .. • • • • • .. .. ........ ..... .. • • ...... ..... ......... .... • • • ... 

•-- DIS TABiBi = " · = --ıı ;ızmı·r Levazım Amirliği llanlarıi 
•ıl toolndıklarıııı, s;nemalarda nasıl 1 9 4 1 

L a ,·,rd.klarıııı "~;Tecler, ~· nelimi kay- · 
Jeclerim.. ikramiye planı 

Amerikanın bu ünkıi 

Cevat Dagv )ı ............................... "'''"'''''''''''"'' ................ w ...................... , ............ ,~ ••••••• 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom~ayonundan: 

l.,nzar gi.inü, insanların tamagası 
ıile kıifi bir i~kence ve eziyet değil keşideleri 
1idiı".'. 

vazıfesı nedir? 

Çalıştırılan amelenin bir mtitıdet .;onr.. SAP AN 
claha ıız verim vermeğe başladıgı ingu x---
~tede de, Almaııyada da görülmüştür Zaferin akisleri 

4 Şubat, 2 :\Iaı,s. ı Ağusto•. 

3 iklnciteşrin tıırible

ri1'de yapılır. 
I u noktada bir milletin hakiki meıı- -
. ~atleriyle ilmin öğrettiği c.;as!ar ' . _-G4ttarafı 1 ncı Salı.!frd-:-- • - 7947 ikramiyeleri -
•şçinin insani hakları arasında hir; bır Gırıddekı denız ve hava uslen ~aye- \ . . zoOO.- lir.11 
"Ykırıklık yoktur ve olmamalıdır. .<İnde !ng-ilizlerJn Akclen;z hiı.1<im'ye- 1 adet 2000 lıralık -

hil~r~r~::r:n v~e~l~kı~s~n~~ıa;~:u~la~~ı. ;,'.ıi. tPmin ctmi~ bııluncluklarını yazı- • ; : l~~~ > -:. 3:::.·= : 
ışte ahenkli bir anlaşmaya varılıııu· Deyli Herald, bu tlarbenin '.\Tussoli
sını icap ettirir. I<:ğer bir memlekette n'ni ı hakimiyetinin nihr.,vet bulmrık 
sermayenin veya i~<;iniıı veya hükU ~izer<> olduğunu gö~tcrdiğL1i ve italyc·- 8 > 
llıetin kendi hesabına inhisar kurma· n'" bıı müdhh mücadcleıl,n kat'i sa- :ı;; > 

4 , 

lla çalıştığını görürseniz derhal hü«- rette bertaraf edilınesiııc bir başl:ın-

500 
250 

100 
50 

> 

• 
> 

> 

- 2000.- > 

- 2000.- > 

- 3500.- , 
- 4000.- , ~debilirsiniz ki, o memlekette demt>; gıç le•k:J ett'ğini kayded: -'Of. ı 80 

> 
rasi yoktur, ancak i~tibdada ve inh,, Bııl, ~ (A.A.) _ Baldc çıkıııı Nas-ı,0;.;0;.rı __ , ___ 2_0 __ • ___ 6_0_0_0•· --·-· 
sara varmak için muhtelif menfaatle.- y nal Zıfftung gazet~si <Fyor ki: ı 
~e nüfuz!ar anı:mıdu bir boğuşma va - Ge ıerı;l Vayvelin Bing· zide kazan- Türkiye iş bankasına _pau yatı~. 

•r. .Iıv nıuZ'lff'rint bitaraf miisahidlc- · msk!a yal!!ız para bırıkttrmıs ve faız 
Ru!ı/arda ••·feıbeıli/.:: •· ! .' h'' 't ''il· r" ·ı· 1 1 ı·· · · d rı .ı·ıı::ıne ur~ıe "' rn~ ve ng-ı ı:< e- 1 aımış olmaz. ayni zamırnda ta ımızı ' 
.Anıerikan mılletinin n11.li !llÜdafa.t r.a) 11'111tat halı'ldC' olcluJıl\1 hakkında- ı•o.nı>Tni~ olnıı:uınn7 

tn~k.<aıliyle daha verimli istihsaliıt te f k f" tt 1 t k ------------· 

~~\~:.m::i~:::~ı1~Y~~,~~:~el~~~f~"" ,~;,:~:::o~::.ı !:~~.:t_ı;·ı~ ~:::,1~1-:~e-ı-
dır. Diktatörlükler kol kuvvetine h.1- r. c 'rribuıı ıı;azele>i, Biııgazi zafe-ı 
kirn olrrüığa çalışır. Dt!mokra:::;i i.sc sa- r·nucaı bah~ ·derken bunun ~·hen1n1iyt•
cak kanaat yoliyle ve ruhlara gii\ n tin t"lınriiz ettirerek Diıwazi znferl
salınak suretiyle verim temin eder. n'ıı. ,\imanların Non·eç zaferi dcrEce
b liükümet işt.e ı·uhlardaki bu sulhu .. s.nd mulıinı ve l.ıüyük oldıığmrn ka,·-
u emniyetin ve bu karşılııdı saygı' n detıııcklet!ir. 

Doktor O;-eratör 

D ~· ~ 
anı Öke 

IZMIH A!'KERl HASTAHANESi 
KULAK, DURUN ve BOCAZ 

HASTALIKLARI M ÜTEHASSIS! 

ikinci Beyler.•okağı N<l. (80) 

Hastalarını her gÜn u.bahtan 
akıama kadar ikinci beyler eoka
tında 65 numaralı muayenehane -
&inde kabul eder. Telefon: 3055 

AL SANCAK 
lataayonu kartısında yeni aç ılan 

EGE 
hususi 1-Iastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BiR 

E 

Her §Ubeye aid hastalar kabul ve mü
tehassısları tarafından tedavi edilir. 

lıekçisi kalabilmelidir. Bunu yapab ı- , ·, •)·oı·k Taymi" gı zel <i ele hu za
llı~k için bitaraf kalması, ancak um•ı- feri ı Arap dtln;·ası iir~rinckki t..siri-
ltıı menfaate bağlı bulunması kırta-ı ııi kaydtd 0 rek Rimd; İngilizlerin şarkı Haotalarını her gün öğleden ıonra rvlüessesede her zaman 
qsuııerin istibdadını devam ettirm_ t ıır ,men kımıldatacak kııclrette oldu kabul "e tedavi e.fer. 
"'1e~i ve kendi hesabına manasız nüfL l ··ıııııı P iıı;(iliz do<tluğıımı·ı hzr taraf- ·------------..:•dol.tor bulunur· Tel 2918 
lt dıalarına gırişmenıesi 1.llzırndır. U- ta vücud hıı1nıakta olduğunu ,\·azmak- ~---· ._ _..,,,_.. - _..,,_ .__.,,~ • .,...-~ .. --

lllUtnj hayatta verim temin ed~blleceK .ntlır. Kemalpaşa mal mu" du"" rıu·· g"" u" n-
Vasıflarda hükumet kuvvetı Lir m'ı-
·~lin her kısmını, her sınıfı;ıı müs::\ Feci bir kaza d 
~1Urette "even, kimseye karşı nefret ]Hın ~orakkaıml:ı ~t\l'lı sokai(ıııdn en: 
~UeYınayan, hiç bir .;ınıfa imtiyaz ,.

1
cr- ;'t r·i Lir kaz•ı olmıı~tur . .\ rai.ı:ıcı ,\ li vapılac' ak ış.· 

Yen, hatır ve gönüle bakmarnn " oğlu Hn .aıı w H·ı•a•ı o[:lıı rı. ·1ıan. I ı 
~. ·vettir .• ııiıli Lirlik ancak ıı ruh·ıa a bafan. a l< m yiJ.Jcı!erkc" \'(•)·- - :ıooo lira 10 kurus k"şif be del' Kemalpaşa hüktimet konağı 
,~:r kuv\iete dayanarak kurulur ve lİe- rir 1 jrdcıı ürkmJ , eli dıYar .. ı :-:ıkı - tan1iratı. 
•tn ettirilir. ·aıı <bır.aııın s:t•' ko 1u k rılmı '"" llıı 2- :)aı·tnamc Kemalpa~a mal müdürlüğüııdcıı alınacaktır. 

la :.lı:llli bil'llk, ne .ce itibn.:iylt'. lı r •,a- sanın •a ell ·i; a· •dtt nntır. :ı - !JıaJ,. 2:l-2-!)41 çarşanlıa gü nii saat 15 de mal müdüı lüğü oda-
, nda ·ın kallıinJekı h SE. d, kc e· --- - - - -· s.:td•l kun,J •c:ık konıı<yoııtla /npılacaktır. 
~ne ait menfııatlere ele en uı;;, s >· lsti.ı·ı r>:ı·, i>~ d,ıı·t cllP s:ın •ı~ lı- '.! - İh.ı!" pazariık sııretil" yaııılncaktıı'. 

tndir. İktısadi ,·erim lıu sayed ı yız. Kunı liıfla Ç<>k , . ._k,. lcıvh"tt 1; . . " - .llu\-ı.kkat teminatı 225 lira 8 kuru,tur. 
YUksek dereceı· çıkarıl.r. Bu " t il,, Kurıı ''"f karı , ıh.nırm:ız. Üstiırni<Z' r. 1 · 'ı·· · ti h · ıkt 1 . ...!« !ll!r 11 rna up L:ı\·su!·a aiz cılduklarınu dair ıı~f!a mi'itlür. 

·sadi \erimi ter.Jn eder~"'k a..: \ r b·r iinıfc.rma ireçirn1 k 1\afi dr~:Jrı:,· .. lug:ind n tn:-;ti.-'<li vestkalar'.nı ibara'./. edcceklf.'rclir. 
l!ahıtıla kimse bize yonemez. B0 ralıer olnıa)ıyız, lı ral •r t,:aı;~r.ul -------------

/fillerle lw!I öli;i'şml': 1 r•z. lıer·ıh~rce brl i"lihsal kın!n etm, 1 " d ft d J " d 
k llitlere karsı devamlı bir em!1. ~' liy;z. zmır e er ar ıgın an: 
Uı·ma.k i 'irnr muyuz': Totalit r ·· Hükıinıetkı ·n·n lıu ruhı hizn'c! Et- lzm.r kö:feziııde kaın n hazineye ait bulunan muhammen bedeli 

~~:nın, l.ıiz ı°l d.ıhiİ olduğumuz lı_~ ,c tii(in ·:: ııi,· l J.: :;!ıy:ın ·ııilleth·. ,.,,_ 22000 lira lıom:ı ve 1500 !ıra bedeli muhammineli çakalburnu ı.J:ılyan-
~ lln dLinyarı C!"i!r <.•i:ııesine :ntn11 '. z,ic 1 erını Q nııı 1 ·ı l\·1 cl ır , 'll>'tı·l·ı · lJl· . 

liı· · · h • f h .. ıı . ., ''t, 1, .' ~· . .' 1: , .... ._", lar.yle 1300 lıra bedeli mulıanımincli kırdeniz, l 250 l!nı bedf.i' n.u_ 
•• 1~1tı:ra ~tzııı:ıniz Yar m11 lJc1ı' kra~! ·,1 - - Cl •. ~ •.•. h l' _,t. nPl\C ı yeıı~ZA- . . • 
•·· <'rinc Jıizın ·t <'lmek islivor nıtl\'uı'1 tir. • hammınlı (':laznıı.,, ve 300 l.ra l>edel! muh:ımminli esl:i ged iz 'oli ma-
il" , · - ~ hallerinde üçer sene müddetle b.dık ııv!amak hakkı >U ve k.ıl'a av 

J z lıf j R n·rgi!eri umumi talimatnamesiııiıı 2a nci m~ddesi delaletiyle 24DO nu-

PA UK 
maralı artırma ve ek~iltnıe ve ihale kaııttntınun 41 ne; mndllesi nıuci• E N S U C A T biııce 1-2-!!41 taıihindeıı itibr.rcıı 15 ııüıı müddetle 15-2-U~l tnrihine 
nıi.isadif cun1arlc:-'i ı~linü saat onda aytı aytı ihaleleri icra e<lıln1ek 
üzere açık artırmaya çıkal'ıldığmclaıı taliplerin !zmil' def!el'clarlığına Tiirk Anonim Şirketi 

$irketin merkez ve fab:-ika•ı: iz mirde Halkapınardadır. müracaatla şartnıımeyi para,ız tedarik edelıilecekl"l'i \'C bu clııl\'.ın-
Yerli pamuğunda at, tayyare, l<öpekbaş. değirmen, geyik ve leylek !ardan Homa dalyanının muhammen lıedeli olan 2~0lı0 Jirnnııı ,·Uzdc 
tnarkalarını havi her n"vi kabct bezi imal eylemekte olup malları 7 1-2 ğu olan 1650 liranın, Çakalbıınıu dalyanının muhammen İıeıicli 

Avıupanın ayni tlp meıısucatına faikti r.... ol::ııı 1500 !ıranın yüzde 7 1-2 ğu olan 112 1-2 liranPı, Kırdeniz voli 

Telefon No. 2211 ve 3097 mahallinin muhammen bedeli olan 1300 liranın yüzde 7 1-2 olan H7 1-2 

Telgraf a<lresi : Bayrak lzmir liranın, Çilazm::ık 'oli mahallinin muhamm•n bedeli olan 1250 lira-

~;:::::::~::::~:::::::::::::::~ nın yüzde 7 1-2 olan D3 l'ra 75 kuruşun ve eski gecli3 voli mnh.ıllinin !' .... m;ıhammcn bedeli olan 300 liranın yüzcle 7 1-2 ğu olan 22 1-2 iırnıl'ıı 
ayrı ayrı ııisbette ıınkten depozito a!cçc.-.i \·a'(ırmnk Ycy,thuut lıu lıi ..... bette 

b:cnkaların teminat mektııplnriyle ık\ idin muayyen talı\'il \'1.' hıınola
ruıı \·eıınek ~arliyle muayyen gün \'l' atittt• cll'flcrdatlık oda:-:ınd·t rnii
tc!_3ckkil kon1::'yoııu n:ah~usuna n1iirncaatl:.~rı ıl:ln oıuntn·. 

Fe_ • 

ıVlakine ·r amirh:_ nesi 
l~ i rGnGnde lesiiı.1 eimeği prensip edinen ve b:.ı· 

' 

ı1unla Htihar eden bir mü.::sscsed!r 
~~ .... k.-ıa .... u;•~P;•:z:an~d:e~mlrc:;;~n;er;.;67~·~J;9 .. ~T;e;ıet;o:n~:~S~D:9:a .. 

111111 
.. ,I 

lzmi Me.:.sucatı 
T. A. şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim d ı · 1 • k d · k l ...., o ayısıy e yenı çı ar ıgı unıaş ar 

SAG AM ZARİF 
VE UCUZDUR 

Yen' yaptı .. acağınız elbi•eler için bu mamulatı tercih edin 

--SA~TIŞ YERİ 
Birinci kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. ş. 

1 7 1 o 
~-:-~--~--~~~~----~~~~~~~~ 

İnhisarlar Çamaltı tuzlası tnü-
dürlü2:ünden: 

Tızlam1>ıla haziıı.•.\·e ait Lokanta, Fıırun, KahHı ıle Kasap ve ;ütçü 
dükkanlarının lıir sene müdcletle talibine kiralaııması açık artırmaya kon
mu~tur. 

Şartı::ın;elcr müılürlüğümüz ile İnhibarlar Baş müdürlüğü levazım 
şubesinde görülebilir. 

ı~teklilerin aşağıdaki ', ';,5 n1uvnhkut teminat 
13 2 941 Perşemlıe günti Tuzlamızda müteşekkil 

atleri. 

~kçeleriyle birlikte 
komisyona müraca-

Senelik Muhammen kira Muvakkat teminat akçesi 

Furun 
Lokanta 
Kahve 
Sütçü dükkanı 
Kasap 

Lira 

420 
150 
120 

80 
60 

29 2 

31.50 
11.25 
9.-
2.25 
4.150 

6 10 (277) 

1 - Beher kilo,una on dört buçuk kuruş tahmin edilen (216000) 
iki yüz on altı bin kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf U8U!iyıe ek
siltmeyp konmuştur. 

2 - Eksiltme 22 Şubat 9-11 C'u:ııarte.i günü saat on birde 1zmiı·
de Kışlada İzmir levazım amirliği -atın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutan (31:120) otuz bir bin ti~ yüz 
yirmi liradır. 

4 - Teminatı muvakkata akçası (2:J49) iki bin üç yüz kırk dokuz 
liradır . 

5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler teminat ,.e teklif mektuplarını ihale saatınclan en az 

bit' saat evvel komisyonu vermiş bulunacaklardır. 
5 10 15 20 (408) 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 60 ton askeri ey,;afta arpa 11-2-941 alı riinü iiğ!,•d<•n ,-oııra 

ant 15 de pazıırlıkla alınacaktn-. 
2 - '.lfuhammen bedeli 4500 liradır. 
3 Katı t~miııatı 676 liradır. 
4 - lstekli:crin adı geçen gün \'e saatta temınatlaril~ ;\lani<ada 

a8keri ,;.ıtın alma komisyonu başkaıılığıııa miiracaatları. 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komi•yonund7.;;---
l 60 ton a"Keri evsafta yulaf 11-2-9.U sa'ı giiııü öğleden 'onı·a 

saat on beşte pazaı !ıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 4650 lira dır. 
3 - Kat'i teminatı 6()7 lira 50 kuruştur_ 
4 İsteklilerin adt geren gün \'e saatta teminaUaril• }laıı!,ada 

a>keri satın alma komisyonu başkanlığına mllracaatları. 
--°"l""z•m-i~-r L;°vazım Amirİiii Satın Alma Komisyonundan: 

1 - 50 ton askeri ev•afta arpa 11-2-941 •ah günü öğleden -0111·a 
saat on b,şte pazarlıkla alınacaktır. 

2 - l\Iuhaııııııen bedeli 3750 liradır. 
3 Kat'i teminatı 562 lira 50 kuruştur. 
4 - L>teklileıin adı geçen gün ve saatta temiııatlarile Mani,ad:ı 

a~keri ~atın aln1a komi~yonu ba~kanlığına n1üracaatları. 

lzmir lise ve orta okullar satın 
alma komisyonundan: 

Bölge san'at okulu yatılı talebesi için yaµcırılacak 30 takım hariri el
bise ile 200 takım iş elbisesi açık eksiltmeye konulmuştur. Harici elbi
senin beher takımmın muhammen bedeli ;ıo lira, iş elbisesinin de 6 li
radır. Numune ve şartnamesi her gün okulda görülebilir. İsteklilerin 
157 lira 50 kuru~luk muvakkat teminat makbuzları ile esnaf birlikleri 
veya ticaret odası vesik~larını hamilen ihale günü olan 11 şubat 1941 
salı günü saat 15 le Gazi bulvarında okullar muha. ebeciliğincle top
lanacak olan komisyonumuza gelmeleri ilan olunur. 

26 1 6 10 253 

Devlet demiryollarından: 
23 nıcLre uzunlugunda ve ~meu·.e genişliğinde ve 2,70 metre yuksek

lığinde .th~ap bir ~iıt yeni dubanın inşası ve bu dubaların birbirine bağ 
lanm«><ı ve 180 günde Devlet Demiryoll arı !Iaydarpa ·a limanıııda tes_ 
lımi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedcii 
•:J5852> liradır. Eksiltme Haydarpaşada gar bina"' dahilinde birinci 
işletme komisyonu tarafından 3;3ı 941 tıırihine müsadif pazartesi gü
nü saat.ıı. onbir de icra edilecektir. Bu gibi deniz vesaitini evvelce 
hüsnü suretle yaptıklarııııı dair lıir ehliyet vesikası ile birlikte teklif 
mektuplarını mazrufen ayni gün saat ona kadar komisyon reisliğine 
,·ermeleri lazımdır. Posta iie gönderilecek teklifler için postada va
ki olabilecek teehhürler kabul edilm<>z. 

Muvakkat teminat <2688> lira «90> kuruştur. Fenni ve eksiltme 
sartnamelerile mukavelename esasları ve pilimları idaremizin Hay
dat paşa Ankara ve İzmir veznelerinden 180 kuruş mukabilinde :ılınır. 

10 14 19 24 756 430 

,1----------------~--:ma------'' Bin bir çeşid 
ALİ ARKAYIN 

Sarı kışla bak
kaliyesi 

Yayaköy Kolu 

1 
Tuptaıı ve perakende bakkaI:y~. h rdıvat, kırl:ıs'ye ,.~ ba,kı 1 

işleri ı.le yapılır. 

Hariçten gelPcck her hangi bir sipariş müşterinin. arzıı~unn RÖre tcsı:m 
edilmek şarti.de <te kabul ed,lır. 

---
- Bütün İzmirlilerin misafir oltlult1arı "'D 'l 

iş B~nkası civarında maliye 
Ankarada: Yeni Şehir Palas: bahçesi karşısında: 

lstanbulda: Yeni Şehir Palas: 

TELEFON 3949 

Tepebaşında Şehır t iyatrosu 
karşısında 

TELEFON 41300 
Türkiyenin birinci sınıf otellerinin en iyisi ve en konförlüıüdür 

EGEL/LER : Doıtlarınızı ancak bu otelde bulabilirainiz 

... ııııı::ıı1m;:ız1mzıınmıı:~ma• 



(SAHiFE 6) ( A NA D,(> L U) 10 ŞUBAT 1941 PAZARTESi 

Istanbul Çörçilin nutku 
-Baı tarafı l nci sahifede -

Ankara ve 
maçları ZI istilaya cesaret edemedi, fakat, ma- Son Dakı·ka Aitan, 9 (A.A.) ltalgan galanıarı lste bütun b~ 

neviyatımı.zı kırmnk için şehirlerimi- - Atina ajansı hat>erıeı·in MpS'• 
1.i bombaladı. lıildiriyor: lt.:ılyım radl'~ 

Dilnynnın hayreUe gördüğü gibi bu h St.efani ajan~ı. sunca bu 5"~1 
G lstanbuz.:ra şantaj, cesaretimizi kıracak yerde şev- 5 ıtalgan generali da a nın. bir ıtalyıın y l I T . dünyaya ,~_9r'; Ankarada Denıirspor alatasaraya, uı kimizi fazlalaştırdı. Almanların Lize tahtelbahiri tara- unan 1 ar reşı- mfştir. ButU r 

• 

'T' k B ·k G t t B k attıkları bombaların üç dört m;sıini OSl·r BllOdl rından on bin hu ya1anıarın 1:1• 1. op apı eşı _taşa, a a asaray ey oza, yakında kendilerine iade ede()('ğiz. Bu tqnluk bir ingi- va d zaptede madan tekr\ 
Ve"a da } .. enerbahçeye mağlup oldular cihet hazırlanmaktadır. Kışın (içte i- ]iz gemisinin E- yı a nın neye yarııdıgd; 

I' . . kisi geçti. Bütün fevkaladelikler için- r.e denizinde tor- nı lnRan ıce~u· 
Ankara, 9 (Hususi) - Bugün ~'.l dıııda ş::ım.pıyona maçlarına ~ugün d.? d~. bilhassa zabıta ve sıhhiye dairele- lngilizler, Bingaziden pillendiği habe- rek cevap verdi kendine ~0 

mayıs s~ıdı'l<la mr.çlara dern:m edıl- devam edıldi. ilk maç, ~şıktaş ve rinin hizmetlerini kaydetmek isterim. 250 kilometre ileri rini t.ekzibe me- ror. i· 
mıştir. ilk müsabaka. Ikmıı-sporlal Tı,pkapu takımları arnsında cı>reyan Günler uzuyor, hava kuvvetlerimiz bü. zunuz. Bu t.."l.- K.ıt..-tlnrırnız ııJı· 
,alata"a.ray takımları ara'!nda c~rc-\ <'tti nı T11pkapu, G-0 Beşikta~a mağlup yüyor. ilk zaferimiz düşmanı defet- geçtiler ~:hmseunlildilı·. hnıfa"ı~ Ege sularını Yıunan ~ı· - lerliyor, e.iir ;;· 

>an tmış \"e hey«anlı olmuştur. G:ı- d mekti ve bunu muvaffakıyetle ba~ar- ı fı yoruz. Yunıı.~ 
lntasaray, Lütüıı gayretler<' rağmen/ 01 

u'. . dık. Hilekar krmı kalbli İtalyan, Fraıı- Kahire, 9 (A.A.) - İngiliz orta bin bidayetin- / k l [ t ki tan sakindıt··: 
ı,•ol çıkaramamı~ w 7-0 Dem;rı;por:ı !kıncı mHç, Galatasaray ve Beykoz ~ayı arkadan vurmak i•tiyen Musso- ~ark umumi karargiihıııın re,mi teb- den beri Eg~ ele- OSU on ro e me e.. Çünkü zafel"' 
mnğfop olmuştur. . . ı l:ıkımlnrı arasında c;reynn etti >e !ini adındaki adam, bugün şerefsiz ve !iği: niziııde Jt.alyanlarn ait olanlardan bnş- koştuğunu biliyor. Yunanistıında s~: 
. lk,_nc_ı maç. l!arbıye ıdm:ın yurılu fü·ykoz takımı 6-1 Gıılatn.>arayı yen- mağlfiptur. :\fussolirıi, Arna>t.ıdlukta Libyada: Öncü zırhlı birlikler, ka hiç bir vapur torpillenmemi~ ve bat kunet hüküm sürmekt€dir; askere/ 
ıle Bırlık~poı arasında cercynn etmışl dı.., .. .. . . r Yunıın kırbacı nltında kıvranırken, Bingazinin 250 kilometre c;•mıbunda nıamı~tır. ! lınmıyanlar bil<> sivil hizmette ça ıt 
vı> her ıkı takım 2-2 beraber- ka!mı 0 -ı Üçuncu maç. Fenerlıahcc ıle \ e.a gennal VayYe! \"ilson, Hindi.an, A- sahil yolu üzerinde Elngaylıı i~gnl et- Eg<• denizinde, Yunan donnnmAsl nıaktndır!ıu-. 
tır. . . :ırıısıııd'.' .oldu ve .Feıwrbalıç<> t:ıkı:nı vu•tumlya w impnratorluğun diğer mişlen!ir. "ıkı kontrol vazifo3ini tam bir mu- İt:ılrn ise Afrikada V<' Anııp~dı 

l.tnn1>Ul, 9 (!!usu ı) - :;;eref sta- ··-o rnkıLını Y<:ndı. yerlerind .. n gönderdiğimiz büyük Bingazi muhurelıe m<•yclıınının U>- vaffakıyetle yııpmaktadır. 1 yıkılıy.or. . .
1 

istila teşebbüsü nasıl 1 Façistlik yıkılacaktır 
kuvv .. tıerlı• Afrikada zaferdon ?.afere mizlenıne.<in.ı devam edilmektedir. Atinn, 9 (A.A.) - Atina r.jtınsı İngiltere, kendisinden istedlğııııı 
ko~mııkt<ıdır. 8idi _ Rarrııni zafH;, Dünkü 1ebliğdl' bildirilen 2 J>:<'nı>rulden bildiriyor: her yardımı bize yapmaktadır. 

olacak? ı 
lıizim, maıl;rur düşmana kat kat faik başka yüksek rütbeli be~ general dah:t Roma rııdyo.;u, zafer mübeşşiri olan ltah·a müdhiş hakikatle kar~ı J<f•t 

-Battarafı ı ncı Sahifede- .1JduP:umuzu göstermişti. Bt*ıun üze- ve binlerce e"ir alınmı~tır. Arazinin Yunan tebliğleriyle alay etmekte ve şu , 1ya gel:O .. k ce.<ar>'tini gö~terernıror;· 
T 1 rine Lib.rndııki Jıü((lıı ttal,·aıı 1<ııvvet- genişliği yüzünden esirkr ve harp suıı_li sormak. t..1dır: Yunanlıla.ı· nere- ftaı' anlar '·alan ~ö;·kmezlerse, söY1''. -Ba•tarafı 1 nci Sahifede- anrı inaanı fafırtmıuın.. , . k 1 kt B , , on 

'_ • . Lakin, bıırada da yüzüne 'nen lNi tehlikeyp dil:ımüştil. 8 haftada 400 malzemesı mi tarı sayı umama :ı- lerı zaptettıler. u suale Yerılt•cek ce- ı·ecek baska söz bulamazlar ki .. 
mnna aLı t.:;tulacak, eı;.".ı düşmana< ikinci sille 0 kadar dehtetli oldu ki: mil ilerledik. 30 ;;.ene.ten beri lta!yan dır. vap ba.~ittir. Bu cevap bir harita i!E ;an lıu ,;!anları yayrnağa ser~st bl' 
kerı kıırıva çıkıırsa pla;larda_ bom - •Dimyata pirince giderken evdeki tazyiki ,.ıtıııda inliyen zuyftlJı Arap- Eritrcde: Kerende dü~man menile- ,·erilebilir. Haritaya b:ıkılınca, italyan rakalım: biltiln bunları fusılasız te~· 
lıalanacaktır. _Bu suretle . dı1'ıman 1 bulgurdan oldul» lar, Jıugüıı 1talyıınların tarüıaır ol;· rini takviye etmişlerse ~e . harekat lıırın ani taarruzla Epirde ele ırec;rdi- tip <'lm~k de bize dilşsiln. , 
muhnk~ak _ ezılecek, takvıye alnıa<ı- Şu dakikada, Habeıi•tan, Trablu&- Juklarını veya e:<İr kafMleri lıall:ıde memnuniyete şayan bir ınkışaf gös- ği binlerce kilometrelik urazinin nasıl Atina, !l (A.A.) _ Atina ajansı bıl· 
na da ımkıın kalmıyacaktır. 8 • · E ·ı So ı· Ama memlt•kett.en uzakla~iırıldıklarını gö- termektedir. Daha cenupta kuvvet!P- kurtarıldığı görülilr. \'e gene Yunaı ctiri•·or: 

L J !) (AA) 't·ı t k"I garp, ıngazı, rı re, ma ı, - . A. k"l k'- 1 · ı h , p 
, on· rıı.. · · ·' Ll.~ a d' 01avudluk birer birer düşmektedir. rer 0 k, intikamlarıııı almışlardır. rimız rıy_aya_ çe ı mc '"" o an pc~ı- 1 orıl_usunun sağ cena ı tarafından zap- Stcfani ajansı, ltıılyan filo.quoU 

1 F
1 
ra_n1 sız aıansı_. makrt 1ayıhııın1 • daş.nA 1 a Koca ,'mparatorluk sallanıyor. Gcn~rııl \'ayvel lıu zaferlerde ~ref şan halcl~~ı dıışmnnı yakınılan takıp tedılen Pogradeç mıntaka~ı. merkez Yun:ın filosunu uğrattığı muhaYYt 
ngı tere tizerı~.c ·ut e a ııı e - Facizm b.ı dü ü ün altında, ezil- ve mu\·affakn·etin milnhasırıın Joı.ndi- etmektedıı. cephe•incc zapt<.'<lilen Kilisura, Erge- muhıırebelerden bahsetmektedir. il'. 
k~abn t;~n·0are _hhucumh larık,·tc lıunu1 ta- meğe mahkumdu:..' sine uit olmadığını bilha~sa, diğ>or ge- Habe~istanda: Gondar yolu üzerin- ri, Görice ve cenah tarafından fethe- hususta amirallık clııiresinden ~ıı pıP 

ı en ııe ır ı raç ar<• e ı yapı mıı- B" 1 'd it 1 d h" t hlike- neralleriıl ,vani \'il~on, Okonor, Maki, deki sahada mayin tarlaları .vilzün- dilen Himara bölgeBi müşnhad,. olu· .. t ld k 
h 1 ıd o L. d · k OY e gl er&e, a ya a ı e h k'·t 1 t ''1: ıUma ı a ı : O• sı ~o, ı_u te~e o ugunu uı !rme . - dedir. Keyı gibi kumandıınlıır, harp ~:ılıa•ın- den are ·u ımız ya va., amış ı;-. ·' rı- nur. 1 - BütUn Yunan torpitoları ııı 

tecıır. ~ındetlı, lıombardımanla:· ve 0 k't kr Hık d 11 ıyor de- la harikalar gösterdiklerini zikret- yiıı tar
1
lala

1 
rınııı sürııtle temızlenm~- Bütün Lu fethedilen arazi, Façist kemmeldir. er 

g~z hilcuı:nlıırı_nı, p~ra~ütçüler!n _ln: mekt~~ 
1 

a a .,. an mektedir. ~irıe ça ı<ı mukt.adır. ordusunun elinden alınan yerlerdir.. 2 _Düşman hııreklitıııdan veya Jı i· 
gıltere~1·e ı_n.dırılmP<ı tııkı_Phedecı•gını Jyi dütünen ltalyan devlet adam- Zaferin istihsalinde en lıüyük a- İtalyan Homali•inde: Cephe boyun- Bunların ehemmiyeti sadece arazi ge- hangi bir sebeple Yunan ticaret g•'.Jll,t' 
yazan ngılterenın maruf arn mec- . k . b lunu ara millerden biri de, malzeme.mizin mü- ca işgal .•ahası genisletilmektediı-. ni~liğinde değil, 2500 metred<'n yük- ~eri 11~ E<YA ddnizinde ne d~ Akctenıı• 
muası, .>U şekilde mütalea \'Ürütmek- arınba lyapkaca ıkf, ddarıt tyob' d"kt - k '·•l k d ·ı 1 d 1 1 d d H "' ~ ~ 
t d . . . · t•P uma , mu a era ı ır ı a- emmeliy..,tidir. Bu da, fııbri"" a:-ımı- •e ag ara o u o masın a ır. arp- ıiya:ı uğı·ıımamı~tır. 
e ır · ·· .. r d ı k ·ıı t ver_ zın nasıl c.~nsiparane çalı~tıklarını M k A A tt• lıu nruzinin bilyük ask<'ri kıymeti tftl" 

Hava ~artları im~an _verince Al - ;::~~i/ ın en a ara mı e" gü.•termektedir. Karıı kuvvetlerinin er ezı vru- bulunmaktadır. 3 - Korfuya gelince, dü~nıan rıı· 
manlar, derhal genış mıkynstn hava p· k d h b"t ldu k' r muvaffııkırntinde hava ve deniz kuv- Bu dağlar, Allah t.arııfındr.ıı iıuan ı·areleri ve donanması burasıııı b<> rl 
~~cumlarına başlıyacaklardır. Runıııı, leri~r d~~~aı:rl~k~~ 0 muv~f~:k:": l'<'U.•rinin ·de te<riki mesaj,ıi, lJHh:ıssu pada feyezan ilnilne dikilen dev ıı;ibi kalelerdir. Bun- bardıman etmişse de askeri hede~~,· 
ıçın geçen sene Norveçc yaptıkları . '. be • kuydcdilmelldir. lar birı•r biı~r kazanılan zaf,.rle ele \tik bomba isabet etmemi~tir. Sn ol· 
gibi nioanı beklemiyeceklerdir $im- yetı 4ım1ek aydınlığına ı_ızıyor:. . Du .•:ıbııh Cenovanın da bomb:ırdı- ırı-çmi~lir. Ve Yunıın ordusu, bıı sua- "Vler ~'!kılmış, •ivillerden ölenler 
.ı· d h k h k t d ki. d" ltıiı tez geçer, ve kendı kendını mu~tur 
uı a a er en are e e ece er ır. k k b" A ka .. k nıan edildF"ini, bilyük bir muvaff:ıkı- d b" k le dün Treşinıyı da zapted.,rek y<'n; · "~ , 1 Al 1 .1. t ya ara ıter. r 11, uzun auren a- " Macarı'stan a ırço , A dl ğ y i~g .. _, ecmua, man ve ngı ız nyvare 1 ki 1 .ı· .. t olarak zikretmeliyim. Bu meyan- 1ı:r C('Vap vermiştir. ., - rnnvu u un uııan ~· 
· t·h l "t h kk d t tk'kl · ran ı ar 0 ur. l ltınd• sah"lı" in "t•I nn d 1ıntı-~l ıs' ~a a ı .. a m a ,e ı er va_- s·· k ·ıı r k d' 'd" h, belki de gE"neral Vayveli Afrikada l k ld Eğer 3 .ıyda <>ide edilen bu yer er a " · ı n ı a Y . ona~ ~· 
parak İngılız istıhsnlatının, Amen- 0°ndmeyen !'' mı e ın en .. ••ı ır. vurmak i~in lıir Alman hey'eti S<:'fe- ev er yı l 1 ltalva için kafi gelmiyorsa, eğer !tal- ea bombardımanı hnbcrıne gelınce, ;1r 
k d ·1 k f 1 rtt - a, aya. ını yora-anına gore u- ~ T h · · d ı· · f · !olfrudur DU•man bu hareket esn8 anın yar. ımı ı e pe aza a _ııı:ı- zatıraal riyesi hazırlanmakta idi. Tekr.ır "<le- Eudapeşte, 9 (A.A.) - a telarL ,·ay; latmın e eme< ıyse bızl a fet.~ın. ',".. : · • ... · 6' 
m, Skandınavy:ıdan tspanya ~ahı ile- lzmir, g.2_941 ı·im, büyük Britan~ a, dalıraları:ı ha- ~uların fışkırm:ı<ındnn iki Py:ıletlı' l!erıde bundan daha fazlasını yapma- d«. J ·'?lışlıkla !taı:y~n meuıleıı~~wı 
rıne kadar ~zana? ~ah ada_ Almanl~-ı MAHMUD ESAD BOZKURT kimidir. 128 ev yıkılmıştır. • . ji:ı çıılışacnğız. . obils )_oııa_mış \e b~lahare bu ~e pıl" 
rın. 89?0 ~aıyaresı bulundugu _t:~hm~ 

1 
Şarkta Eritr~de ordularımız ilerle- Belgmd, 9 (A.A.) _ Cenulıı Sırbı•- Atln:ı, 9 (A.A.) _ Alına njınsı k_ıtalıuımızcıı kolaılıkln ele gcçıril 

e_dıl?ıgını, bun~n 4ooo t!lnesın:n b~- ı R At bJ• v J m<'kte \'e Hnbeşistandaki it:llyan or- tan ve Karad~i{ cirnrındaki buz_lar111 bildiriyor: ıır. . . JI 
rıncı ~ınıf olduııunu, Jngıltere ılzer;- esmJ e 12' er dusunun teeridinc doğru kuv,·et•; a- silrutle erımesınılen \'anlar ıwhrı tai- Arnavudlukta hıırnkfiın fena havli- Buna ımıkabıl bu harp e;na»~ 
ne .. 400_0 den faz~a tayyare g l~e<ı ,!ımJar atmaktadır. Daha şarktal<i \'e mı~. bir eok yerlcl'i sular bn,mı~tır .. !arın mani olduğu iddiası yıılandır. İtalyan kaybı şunlardır: 1,ı· ~umkun olmaclıgını yazarak dıynr Yı t b/ •w • oenuptaki ku\"vetleı•inıizin de gnye,_~ Selergoya yayla"' bilyilk lı!r göl mnn- ltalyanların Yunanlılardan esir al- A) üç ay zarfında 3 italyan tıılı nt· 
kı: Unan e ıgı budur Bumda da hak>ızlığın t:\m:ri zaı-:ı,;ı ınwtmı-kt.edir. ılıkları da yalandır. Yunani•fan111 lıahiri lıatırılmı~tır. Bu rııkam kO (il 

Almanyadaki teşkilata göre en çok Atina, 9 (A.A.) - 105 numaralı ikmal 'edile~ektir ·' k<'ııdi"ini mUşkill vazirette hi~settlğ' rolltıdür. Hakikatin çok dunund3 
1500 avcı tayyare•i bulund.nıfo ~rn - Yun:ııı resmi tebliği: fstikbıılde dü~yııya kar•ı vaz;fomi-

1 
d lh . de uydurmadır. Yunanistmıda be<lbi- ırıası muhakkaktır. .,ı 

hakkaktır. Hava kuHetlerı ~·~rıatı- c!lluvaffAkıyetle neticelenen mnh- zi yapacağız. Ve bu gaye' için hazır- spanya a tı- ııi hükilm ,ilrdüğü yalandır. İngilizle- D~ 35 bin ton hacminde it:ıbpi' 
nın ısraf derecede olma_mMı ıçııı her .ıu_d faali.1·el görillmilştür. Bir miktar lanırken, Okyanu•un orta taraf!nı!an riıı Yunanistaıııı. k:ır~ı .'.a~hhildl~l'in~e •ıaklıye g~m.isi l;atırılmıştır. lki -~ ıl' 
bombard_ımıın tayyaresıne _on - :ı\·cı sır aldık.• muazzam vardımlnl' ı>:<'lmekteclir. 1 ka" rla Mu'" cadele haltı hııl'.;kMlı>rın:n durust olmadıırı milcehhez bır muavin harp gem:~· 
ta>'yar~"ının ref~kat ~tme . ., lıızım - . Preveze bombalan_dı Ba~vekÜ olduğumdan beri •sM"'-. da y:ılmıdıl'. hu arHdııdır. 
clı~. D~şmıı.ııın, şıddc~lı h.avıı .h,ue_um- ~t~na, !l <.A:A.) - Emnıyet neza- ilmid uyanclııınamıığa gayret · pttim. j 
Jaıı, ıı:.ız h~cumları H p,ıraşu.çu kı- r~tının tebllgı. Jo'akat bugün nikbin olmak icin ~obCP· M h - • · 
laların sahıl!ere inerek_ oralar~ eıka- Düşman t.ayyarelel'i Prevezede be- ler görüvoru~. l\Iaıımafih hiıı·bin ,la- 1 l U tekırler şıddetlı Ce-
cak Alman kun·etlerıne yanyacak iNiiye hastahanesini bombardıman ı>t- ha karaı;lı.k cihetlerini de tetkik ede- 1 l t J kl 
hazırlıkları, yapma.1:111 li\zımdır. mi~lerd'r: ~ ha•ta tel<>f ol~uştur. Bun- !im: Bütiln kış esnasında Hitler. iblis-' za ara çarp ırı aca ar 

}.!ccmua. su nPtıce~·e ,·arm~kta - Ia;?an bırı 80 yaşında. bır. k~dındır. likler hazırlamıştır. 1. i'ıladrid, !) (A.A.) - }.!emleketin, 

Acaba lngiltere 
ne yapacak? 

dır· . . . .. .. . llıge_r hasarlar ehem~ıyetsı:<lır. Dilnyayıı. tahakkümü için yegiİl'" ıaııe zorluklarından istifade edeı'('k 
. Ku\\ d!eı ımızın sıkı i~birli_i:i -~);> . Duşman t..wyarelerı garbı l\Iı;rnda engel olan İngiltereyi ortadan kaldır· "".rYet yapmak istiyenlerlc mücadele 1 Bunu sormak sırası 

düşmanı ı!'lha ~t?Jek m~mkundu_:. ı,~r ka•'.lb.ayı bombardıman etmışler- mıık için çalışmıştır. ı~ın general Franko hilkfime-t.i ~iddet-
Onu kendı a_r~7;~'ınd_e ~~kıp ve mag- rlır. 2 : mi ölmüştür. .. .. . Almanlar bugün Karadeniz sahilin- lı tedbirler almaktııclır. Poli•, ihtkar şimdi Hitlere geldi 
!~~ da edebılırız. Gıttıkçe_ nrbıı ln- Ay~ı t.ayyarele~ kırlarda •urıı!erı dedir. Romanırada bilyük bir Alman hakkındak şikfırııtlo>ri nazarı itibnrej _ 
gılız taarru_z kudrelı, netıceyı •'tıh- ll' mıtralyöz ateeıne tutmu~tur. ordusu vardır. Bulgıı.ristıı.na da nif- almak meclıuriyetine tabi tutulmu~tur. Nevyork, 9 (A.A.) - N•·vyork 
sa le muvaffak olacaktır. 8 ltalyan tayyareıi yakıldı fuz hareketleri b~lamıştır. Belki de Muhtekirden alınacak cezanın yüzdcl litrald Tribun yazıyor: 

Kahire, 9 (A.A.) _Orta şark !n- Bulgar hilkfimetinin, muvafakatiyle 40 ın:ı ~adar yükselen lıir l?~mı, muh-/ . Akdeniz_ lnıriUz. kat'i hiikin:i;-~ti
Fransanın vaz;yeii ıiliz hava kuvvetleri kıırarga!ıınm Bulgari8tanda tayyare sahaları hazır- tekırı ıhbar ed ·nlere mükafat olarnkı ııın en ·banz delılı, yaralı 1111'trıus 

-Bat tarafı ı inci sahifede- .ebliği: !atmıştır. verikoeektir. Bunun için Maclriclin bir tayyare gemi•inin Maltaclan l•hn-
radyo ile de verilecektir, Bombardıman tayyarelerimiz Ela- Geçen mayısta garptaki küçük mil- ç~k Ye;lerinde bürolar açılacak ve _şi- deriyeye _kendi v~"ıtalariyle gitmesi 

madedeki hava mevdanında 8 ttalvan !etlerin nasıl istila edilmiş olduklarını kayetçılere derhal bır makbuz wrık- dır. Şurkı Akdenızde ltalyan •ula-Klerrntın Ferar, 9 (A.A.) - II:ı - - • kt" 1 j ·ı· f'l h k't vas: ,:ıyyaresiııi yakmışlardır. ; hiç bir zaman gözden uzak tutm:una: ce ır. . . . rınt a ngı ız .. ı osunuı~ are a ınn 
Jurnal gazet. ·i, Frmısan;n vnzi _ Tayyarelerimiz Eritrede çekilen lıyız. Eğer, biltiln Balkan devletleı·ı • Bu milcadele usullerı, Falanı teşk~- manı olmıık ıçıo .çok bırd~n _çok faz. 

yet.ine tahsi~ ettiği bir makal~de Al· rlüşmanı ateş altına almış, münakale milttehid olurlarsa, İngiltere ve Tür- la~ı vasıtasiı·!e biltün memlekete te~mıl la Alma;ı hava fılolaıma ıhtıya(: ı·ar-
manlar ve Jo'r:ınsızlarca miltareke rnllarını. mevzileri bombardıman ev- kiyenin muavenetiyle Almanlar, Bal- edılecektir. dır. 
•artlarına hürmet edildiği. mnre:al ]emiştir. · kıınlara nUfuz için uzun müddet meş- . !fitler bu iş~ bir nihayet verm~k 
Petenin mütareke şartlarını dl!İma Habe.-ıi8tanda İtalyan askeri kamp- gul olmak mecburiyetindedirler. o za- Macarı·standa mısırl ı 1':ıyor~a. bılyhk gayret sarfrtmelı -
ve dürast o:arak tatbik etmek arzu- 'arı ve hava meydanlnrınn taarruz e- mana kadar da pek çok şeyler meyda- dır. . . . , 
sundn olduğunu ~·azmakta ve Frnıı- dilmiştir. na gelebilir. Fakat, Balkan devletle- Acaba bun~ı ynp~~Hlır. mı? l :ıhud 
sız donanmasınd:ın balıs il~ şö_ı-le de- lngiltereye hücumlar ri, kendilerinin birer birer avlanhla- ekmek P-lkacak yaprr,uımazlı~ edebılır mı? 
melrtedir. Londra, 9 (A.A.) _Hava ve dahi- !arına milsaade ederlerse, onların da y Gun gPçhkçe ıırtık Almanya ne· 

c:\Iiltareke hiikilmleıince ınuh,"fa ·;emniyet n•za ·ti · · t.ebl ... • mukadderatı, Danimarka, Hollanda Peşte 9 (AA) _ Dil ., da 1 ad- yaparak diye sorulan sual cleğişiyor. 
" ıe erının ıgı. B 1 "k k" · · ı cakt • ' · · n ,.ı n. 1 Simdi· ncalıa lngiltere n' vapııcak za•ı Fransn~-a lıırakılan imparator - Bu P:t>ee, gece yansından evvel garp e çı anın ın_ın aynı 0 a. ır. delerine yeniden tahdidat yapılmıştır. '

1
. • .' • . •, , . .. • c. • • 

hık için Fransa hükOmeti •nd:ıkatla ı·e simali şark sahilleri üzerind• bazı 1915 senesınde Bu_Ig:ırısta:nın k:ır~ı Bu ayın 22 8 inden itibaren ekmek yüz.1: ;].~i;;oımak "ır.ı-ı şımdı Hıtl~ıe ıı-el-
ealısmağa karar \'crmi.~tir. Biz, na- hAfif düşman faaliyeti olmuştur. York tarafa geçmek ı.;ma~illilnıı hıssedcrck, de yirmi ni•betinde mısır karı~tırıl- 1 · • 

mu. lu insanlar gibi \'erdiğimiz aö - <apre bir kaç bomba dilşmüş, fakat ne Bulgar hükfi~tine ıhta~da liulunmuş- mak suretiylı• imal edilecektir. 
zil tuttı.ık. Bunu dllnya da biliynr. hasarı, ne de telefatı mucip olmuştur. tuk. Elıemmıyct ve_rme~ıler. Bu ~~rp- x---

Rnlı'r Nahrihten gnzetc·i bile. Dün öğleden sonra bir dilşman bom- te. de a~i hatayı ışlemıyeceklerını ü- Bi A 'k d" [ f 
mütareke şartlarına aykırı harekette bardımaıı tayyaresi İngiliz avcı tayya- mıd ederı~: . r merı an ıp oma l 
bulunm:ıdııl;ından \"işi hükılmeti va- r oleri tarafından şark sahili açıkların- . '!lfossolını ,.c Lavııl_. mom!eketlerı- B erline gidiyor 

Şigabın taggaresinl 
ıtaıuanıar dO~Ormoş ziyeti .•tıkül'etlı> bekliyebil<'reğini da denize dü~ilrülmilştür. Dün düşüril. nı ~mam~n. Alınan. çızmelerı ,:ıJtıodıı 

yazmı~tır.• '<'n dü~man tayyarelerinin yckOnu bu ezdırmek ıçın ellerındb~I ~ele~ı yaFpı- Bar,;clon, 9 (A.A.) - Sdt.efani uj:ın- Londra, 9 (A.A.) - Hüı· Fr:ınsız-
---x <uretle (iç;> baliğ olmuştur. yorlar. Ne olııcıığını .ı mıyoruz. a- sının bildirdiğnc göre, Lon r:ıdan Bnr- !arın organı olan Frıınt gazeleHi, eı;-

A · k d Maltaya hücum kat, orada ela Hitler ıle kar~ılaşaca- selona gelmiş olan Amerikan diplo-
1 

ki polis mıldürii .fon Şınl'ı Suri~·eye 
. merı an yar ımı 1 Malta. 9 (A.A.) - Re.•mi tebliğ: ğız. mntlarıııdan Hulh Bt>rliıw ıritmı•k üze- nakll'lmeklt' olrın tayvarenfn bir !tal 

- ~a~ ta.ı:afı ı. inci sahife~e-. Dilşman tayyareleri dün akşam Almanların ltalyaya getirdikleri re ·"'Yahatin<' d(•vam ecll'C-Oktir. yan tay·yar,,,; tarafından dilşürülmü~ 
dıın pr"ıesıne ıdha!ıne müteallık bır .:\falla etrafında uçmuşlar ve kara_ yüz elli tayyareden doksanını üç x olduğunu dellilleı le iddin etmekte -
tekl:fi.reddetmişlir. ya ve deniz~ bombalıır atmışlardır. gilnde tahrip ettik. Bu harbin mu - Antonesko ordu ku- dir. 

\ aşıngton, 9 (A.A.) - \'andel \'!!- :\!alta 9 (AA) _Tebliğ· kadderntı, havada, denizde ve bil - ·--:ıc---
kiyi t.a.şıya_n Ki_ İpper tayyaresi, Am~ri. ruma. ah,a~ı dilşman tıı~.:arel<'ri ha~'a bilvük Brnanya adasında ta - . mandanı oldu . ı,. Uzak Şark baş kum'"'n· 
k ı t " ııyyiln ecl~cektir. Zafer için Amerika ,. ·ııy~ ~em:. ır. .. . ı.:rııpla ba . .Jııyun gece yaıısın:ı doğ- k . · Chlkı-ı·s.·, n (A.A.) _ St~fanı: , 
.. \. aşıngtoıı, !) (A . . A.) _ Hukunıet, ru biten hücumlar ı·.•pmı,,la•.·dır. Bom elindPn ıı;el<'ni yapma nıyetindedır. • 1 d B d 

" il" . bil ilk d 1 "h" z Kral i\lis.·el, b.n~.P·kil Anton";ko,,·lı anı afavya a "'lu:ıç ,. rm' ve kıralama kanununun lalar r.tılnıışı.ır Resmi daireL··rle bi- ızım v . or u nra ı w\·acımı· ' ' 
m busan m lis'nce kabulünden mom- nalar hı"ara uğramamıştır. Bir si- .1·oktur, f;ıkat, harp mnlze'me,ine, ~ı.~'!'an~·adı~ süKiıııu t~•e,siist.• giis~er-1 L<ııulrn, !l (A.A.) - Baloya radyo
nunı~ur. Bilhao<s;: taılil ,dilmed<'n kH- vil ülmü~. IJiı· sivil yaralanmıştır. fenni alıita '"" bunları buraya taşı• k~~ı'd~1~u_nk_ıırıınt' . fMlıydt~n. d_o.ayıl sıı, l'znk Şarktaki İngiliz başkuman
bul ilzermck durulmaktadır. Ancıık Dü~nıan tayvareleri dün de :\iıılta ;·acak ,·apW"lara ihtiyacımız çok - . ..ııkıanını 'e mılldın şükr.ının~ claııı hava mnı·~şalı Bruk Popı•ymin 
ycgfın~ değişiklik, rei•icunıhura ve- üzer'nd~ yil bekten uçmuş•a da, dııfi tur. ıfnde ~çı~ orrlu kumıındanlıgııııı terfı H.ıtan:ıda lıiikumetin misafiri ol~rak 
rilmı ~nlahi)etlerin ik! mo~l'sin kara- untaryalarımız alo~ açmıştır. Bom_ IIit!er, bütiln kış zarfında adamızı c•ttırmı~t;ı-. 1 bir ııiİıı k:ılchkt.:m sonra Arn;luralya-
r •. ı·le ıeaoında reddeclılme"ı hakkında lıa ntılmamı:ıtır. istila etml'k iç iri hazırlanmı~tır. Pa- Mıh ver kırılıyor p a doğru ""yahatine dt•rnnı ı•tt!ı\'iııi 
t klifin kalıul olunma..ndır. x raşiltçülcri, zehirli gıızlan vesaireyi B . . 1 ı, ldirm~ktedfr 

Ayan meelisi nıüzakerelerin<len son- B lıeklemeli ve hazır bulunmalıyız. Ha- - a• tarafı 1 ıncı •ahır~-'~ - , , 
ra irJıbında bu maddenin de çıkarıla- ir Afman tay yaresi ,·a!arın ve denizlerin hakimi olan ıııızırı olduğu zamandan beri •t.ıl;.ıııııı '\merıka - Y enı Zellanda 
biler 0-i tahmin edilmekUdir. /sviçre u"zerin -'e lıilyilk Britanya imparatorluğu, elin- AlmanJa ile !J.mıber yürllmcsı:ıi lı-n- .. b 

V ~ingtı>n, 9 (A.A.) - :\Iuhnrip Uı de adalat kılıncı olduğu halde beşe- kid etmiş ve demokra.•ilerle ıı;irie.ile- munase a tı 
d~vletl<'re alt harıı gemilerinin Bfrle- f'enevı~. 9 (A.A.) - Sivil bir Al- riyeti diktatörlerden kurtaracaktır. <'€k bir harbin altından kalkılacaA-ınu Nevyork, 9 (A.A.) - As.'o~yeted 
ş!k Amerika devletleri limanlarında nıan tayyareııi yolunu ı;a.şırıırak ls- Dünya bize ltimad etsin. Al!ahın ina. kani olnıudığıııı her zaman bildirmi~- Pre<, Amerika ile Yeni Zelılnda :ıra
tamir edllmes'nl men~ matuf bir ta- \·içre üzerinde uçtuktan sonra yolunaj yetiyle muvaffak olacağız. Rize tir. Ciano filvaki henilz sulh teklif et- sıııda doğrudnn doğruyıı tfjplomatJk 
el'! teklifin melıusan mecllsi reddet- devam etmiştir. Bazı yerlerde hava alet versinler, biz, RltLerln hakkın - memiştlr. Fnkrıt Badoj\'lio il<' •ıkı I'- münasebetlel'f' girişileceğinin resmı>n 
miştir. tehlikesi işareti verilmştr. dan geliriz.• ması muhııf:ız:ı <'tmektedir. bildirildiğini lkıber vermektedir. 

Irak başvekili" 
nin beyanatı 

lngiltere f ra kın harbe 
girmesi için teşebbüste 

bu'unmamışhr 
Bağdad, 9 (A.A.) - Ilıt~\·e~ 

Taha Haşimi, dün parlanwntoda 
.:nnatta bulunarak demi~tir ki: r 

- Hükfimedn, en iyi siyas~ti lı~i 
lıin dı~ında kalmaktır. MUttefjj{, 
miz JngilterP, bizim harbe girıtl' 
miz için hi~ bir tesebbüste bulur. 
mamıştır. İngiltere ile münnsebat'~ı 
mız, karşılıklı dostluk esııS1 

milst.eniddir. 
---~*·----

italgan . Yugoslav 
müzakereleri 

lktısadi müzakereler b~ 
hafta başlıyacak 

Roma, 9 (A.A.) - D. N. D: . 
Salahiyettar kaynııklıırdan bild~ 

diğin<' göre, bu ay ortalarında )'ti 11. 
lavyn - lt.alya arasmda Ağnciyo ~ 
Flyomadu müzakercll're başlıuııı rJ! 
tır. ~Iilzaker<>ler, bilhassa mcn9°;f 
mukabilinde h:ım m:ıdde \'er!lıııeı 
t:ıııllük edecektir. 

Bulgar ziraatçilerin8 
tekaOdlge ·~ 

Sofya, 9 (A.A.) - Ba.~vekll ~rf 
lıİI' ıı utuk 'ö; !i;·c,..•k parlamento t&J 
fınclaıı !.:ts\'ip edilen ve yaşları 1 1 
t.,e<ıvilz etnıi~ olan ziraat ve •tın~.~.~ 
melesi ne tek:ıüdi; e tahsisin;, nıt11 , 
lik kanunun eht•mmiyetinc i~ıırr 
mi~tİI'. 

---*---
ordusunda Sovye t 

yab2 ncı dil 
:llo~kova, 9 (A.A.) - Ordu ır~, 

"inde mare~al Bugaçofun bir ;ıt 
ye,·misi nt•şreclilmlştir. Bundıı. ~ i' 
subay ve ordu komiııerl<!rinln ıı.r g 
lıancı dil öğrenmeleri \"e imtihan~ 
meleri istenmektedir. 


