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Bulgaristandan Bulgaristanda 
beklenen şey ı,ı\lman askerleri bulun-ı 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR duğu tan1amen asılsızmış 

-----· ·---
A~ Kf R I VAZIYET 
Rodos bombardımanı • 

Akdenizdeki son vaziyet 

Frank o 

Mussolini ile 
e:örüşecek lngiliz Batvekili Çörçilin iki gece 

evvel radyo ile yaptığı hitabe her 
tarafta hararetli tefsirlere uğramak
la devam ediyor. 

Bizim noktai nazarımızdan bu nut
kun en ehemmiyetli kıamı Balkanla
ra laallük eden parçalarıdır. Belli ki 
Bay Çörçil memleketine Üç bet aylık 
ho.ı-p devre&İ!tin heıabını verirken 
&Özlerinin bu kısmına husugİ b"r 
eherırniyet vermittir. 
Balkanların bugünkü durumu ma

liınıdur. Yarımadanın cenup ucunda 
Y uoanİJtan ile ltalya arasında tid
detli bir harp devam edip giderken 
diğer Balkan devletleri mümkiin ol
duğu kadar umumiyetle harpten ve 
harbin bu k11m:ndan uzak kalmıya 
çalı4makta ve bunun için de, kend' 
tel&kJ.ilerine göre, bir takım tedbirle
re baş vurmaktadırlar. 

Yugoolavyanın vaziyeti harbin bi
dayetindenberi sarahatle taayyün et
miş gibidir. Şimal.nden ve garb1nden 
tnihver devletleriyle muhat olan bu 
hükumet bu coğrafi vaziyl'tinin isti!. 
>:anı ettirdiğini zannettiği b'r istika
met takip etmekte, hem bitaraf ka
l~rak, hem de bitaraflığının mihver
cıler tarafından i.atiımar edı'lmeaine 
ınüaamaha ederek harpten uzak kal
ınıya uğratmaktadır. Ancak bu yu
tnu4ak ve uyaal hareket hattına rağ
tn~n Yugoılavya kendi toprak tama
tnıyetine ve iotiklar ne kartı azami 
t:recede haaaaatır, ve bunlara vuku 

lacak en ufak bir tecavüzü derhal 
kuvvetle karıılıyacağını müteaddid 
•esilelerle tekrar etmekten hali kal
llıarnııtır. 

Buna mukabil Bulgariıtanın vazi
l>eti ki.fi derecede bir vuzuhtan dal
ll>a mahrum kalmııtır. Bulgariıtan 
harJ.in neticeıf nd" milli emellerin
den. makul olanları tatmin edileceği
ile dair gerek mihver devletlerinden, 
terek mukabil cepheden teminat ia
::"•al etmiş olmasına rağmen bu hU. 
d U...etin hattı hareketinde veyahud 
lue.h,. doğruau niyetlerinde hala mat. 
y P derecede bir sarahat ve kat'iyet 
d 0~hır. Bulgar devlet adamlan çolı 

e alar ve bilbaaaa aon hadiseler mu. 
111l&ebetiyle memleketlerini harpten 
"

2 a.k tı.ıtmıya çalıttıklarını ve çalıta· 
Qaklarını temin etmiılerdir, ancak 

1• \ıltıariotan namına bu tem'nat veri· 
ırken bile Bulgar devlet adamları
rı11 •Özleriyle bazı hareketler;ni te
ı "lm.,k kat."l olamamıstır. Sonra 

• etn.lekeıi h&rpten uzak tutmıya 
Çalısrnak• tabiri n• olursa olaun 
~atlfıp bir sarahate malik değildir. 
.. 0ınanyanm vaziyeti gözümüz.ün 
<>nündeö"r, bu hükumet de memle
ltetini harpten uzak tutmıya çallf· 
"1ı4 ve hatta denilebi\"r ki harpten 
Uzaı, tutmak ümidiyle buf{Ünkü ec
j;•b; itgaline boyun eğmi§tir, acah• 
k ulRar devlet adamları da ınemle-

etI .. rini harpten uzak tutmak gaye
aini Rumen Ctevlet adamları gib; m! 
aıı.lamaktadırlar, buraaı meçhuldür. 
,?tıün topraklarının lşiıriılinde bü

rk bir ecnebi ordusu 'tah~· d edilmi• 
ı,?lunuyor, yarın bu ordu horhangi 

Çörçilin nutku 

Yugosıavua ve Bulpris
tanda niçin agnen 

neşredilmedi? 

Dün F ransaya girdi 

Hitlerıe konuşacağı 
bildirilmektedir 

İngiliz tayyareleri, Rodost:,ki İta!
yıın tayyare ü"lcrini tekrar bomtıar
dııııan etmişlerdir. Rodosta lıiri :ıdanın 
simnl lıalısındn Maritsa, diğeri adanın 
t:1kriben orta doğusunda Kolatto mey
danı olmak üzere iki tane tayyare U'l
sü vardır. ve ))unlar son zamanlarda 
1 ııgilizler tarafından müteaddid d~fa
lar bombardıman edilmişlerdir. !tal-

Bcrlin, 11 (A.A.) - Bt:rlin nıahf'f- yanlar, bu üsl;ıri, Yunanistan har~ \'iş;, 11 (A.A.) - İ8panya de\'lf't 
!eri, Bulgaristana Alman ask~riııiı: gir?!N.'den İsk('nderiye ve Hnyfaya kar- reisi Franko, italyaya gideıck baS\"'· 
ııiı·mi~ olduğu halıcı-ini y:ılanhmııkta şı yaptıkları hava t.1arruzlarında bir kil :.lu,,;ulini ile görüşmek üzere Fraıı-
vc Çör~iliıı n•rdiği h:ıberleriıı ~ar.ıa- hnreket Ussü olarak kullanıyorlaı·dı. .:ı toprııklı.ııııa girmi~tir. 
-n ası!~ız olduğunıı iddia cy'c:n,.l;.te- Bulgar ba.;ırekili Filo/ Fakat Yunan:stan harbi ile vaziyet Lmıdı a, 11 (A.A.) - lsp.ını·aJ:.n 
dir. bildiriyor: ıleğişmiştir. Şimdi İtalyanlar için da- alınan habcrlert' göre, g2n~rııl Fr:.n-

Sufra, 11 (A.A.) - Röyt.er lıhlir!- logiliz başvekilinin 9 :;ubatla rad- ha mühim hedef, Mısır - Yunanistan ko ve St1n~r, yakında Hitler ve Hı-
ror: yo ıle "öy!-ediği nutkunda Alm1nlann :ırasında lngilizlerln yapmakta olduk- ~ııtrop!a gMü~cceklerdir. General Franko 

Çurçiliıı nutkuııda Bulgarhtan:ı_ ya- Bulgarbtnna girdiği w Bulgar tayy:ı... !arı deniz nakliyatıdır. Yani bur.ada- ··-- --------
pılıııı t,;hdıdler, Bulgaı· g:ızctelcr:nde re m+>ydanlaı-ınııı Almıınlnr tnrnfırı- ki lt..1lyan tayynrelerı, bu naklıı'lltı Yugosla vyada 
ıı •şre<lilm~mistir. Ilnlk nutukla meııı- dan bgal cdHmi~ olduğu hakkındaki göı<!tl<·mek V<' icabıııd:ı taarruzda. bu-

r--------~------, 

lekdlerinıl<'n b:ıh<t·dildiğini bilme- iddiul~rivle alakadar obruk Bulgar a.- lunmak için kullanılmaktadır. Bet moçhul taggareg.11 
mekl<><lir. F'akut nutuk dip!om:tlik w jaıısı bUtiiıı lıu iddiaların hakikate İngilizler de anavatan irtibatı keRi- y il u 
siya8i mahfillerde büyük b!r tes!,. yap- tetabuk etm~diğini beyana mezundur. len bu Usleri, sık sık bombardım!lll e-

Franko sulha mı ta-
vassut edecek? 

mıştıı·. Yalnız bazı mahfiller lngiliz Belgrad, lİ (A.A.) - Röyter: - Devamı 4 Uncü aahifed" - atet açıldı 
lıa~w,kiline Bulgnristnnın komşulari;·- Çörçilin nutku, Yugosluv basınında x--- Y Veygandla /ngiltere 

arasında bir yaklaş
ma başlamış 

le ulan \nziydi hakkında ynıılı~ mr.lü- bazı kısımıa·n çıkarılmak suretiyle 
mat veri'nıi~ olduğ" fikrini iıh'.tr et- n~~retlilmiştir. Bıtlkanlııra ait lıütUn 
mckttdir. Çürçilin 1915 deki vaziyet- telmihi ı· matbuatta yer bulmamıştır. 
le yaptııh muka;·es.., siya.'i nıalıf'l!er- Fl'kat Yurro"lavyıılılar her şeyi ö*
de bir ih!;ıı· olarak t<·f>ir »<lilın,·ktc- renmiil~rdir. Bu kimseler, fazla ma
dir. lt:ımat ıılmak :trzush·le rnnmaktadır-

Sof; :ı, il (A.A.} - Bulgur njnnsı lar. · · 

Fransada· vazıuet 
Almanyaya göre: 

T w d d b - Laval 2ene hari-ugya n ur u, 1z1 tren ciyeye gelecek 
ler işlemeğe haşladı 
Manisa ovasında sular hala 

çekilmemiş bulunuyor 
Tuğyan durmuş, her tarafta sular Bu ııeferlere bugün, yahud yarın 

;ekilmeğe başlamıştır. Devlet dP-mir- başlanması muhtemeldir. Ödemiş kn
yolları milhendisleri, muhtelif ist!ka- zasından gelen malümata göre 'ıava
:netlerde tetkikler yaparak Afyon ve lar orada da güneşli devam etmekte
Bandırma istikametlerinde trPnlerin dir. Sular Q"kilmekte ve tuığyıından 
'.şlemesine milsaade etmişlerdir. Dün müıe,·ellid zarar tesbit olunmaktadır. 
• renler kalkmıştır. Aydın hattında Mıuıisa ile Salihli arasında ovalar-
110 uncu kilometrede aktarma yaı>- daki sular henüz çekilmemiştir ve bu
mak suretiyle 1315 ve 1316 numaralı ralardn fazla su vardır. Menemen ova
kııtarlar .•eferlere başlamışlardır. Ger- sındaki sular, Gedizin Manisa !st'ka
'llencik - Erbeğli arasında muvakkat metind<'n akışına göre kah azalmakta, 
bir köprü inşasına ba~lanmışlır. Eu kah çoğalmakt.adır. Menemen ovnsın
köprünün inşası ikmal 'dilince aktar- da da zeriyatta zarar varsa da selle
'lla kalkacaktır. rin getirdiği ümüslerin yeni zer!yat 

Kuyucıık - Nazilli arasında da ak- ;ein fayda vereceği tahmin edilmPkte· 
'arına suretiyle sefer yapılması !Çın 'lir. Ziraat fen memurlarının yapacak
'.eclbirler alııımaktadır. Bu takdird~ 'arı tetkikattan sonra tavsiy~lerin~ 
•rı:nl .. rin Nazilliden ileriye geçmeleri <röro harek·~l edilecektir. 
mümkün olacaktır. lzmir - Tire hat, Ku~adası, (Geçikmiştir) - Son 
!ı, Hüseyinağa köprilsünün tamamen ":<imıurlarda Küçük Menderes nohri 
nkı!ma'! yüzünden kapalıdır. Tire fazlaca kabarmış ve etrafındaki set
beh~liy;•,i, bu mevkide bir "al temir '<>ri nkarak ovayı istila etrnişliı·. iki 
0tmiştir. Aklarmanııı, bu yerde emni· <rü•ıd~n beri devnmlı surette . yağan 
ı·etle :-;apılahileceği anlaşılchğı takd'.r ı·ağmurl:ır bu taşkını büsbütiln :ırttır
·le lzmir - T:re ara•ında da aktarmalı mı~ YC bu arada Selçuk köyüne bağlı 
'ltoı·ay s.eferl~rin-e başlanacaktır. - o.,.v ... m1 2 i~ci ~l\hif~d .. -

Pasifikte Arnavudlukda 

Dava, gene donanma 
ve üsler meselesidir 

B. Lava! 
Nevyork, 11 (A.A.) - Berlinden 

gelen bir habere göre, Almanlar, 
Fraıısadaki si'O·asi vaziyetin iyileşti
ğini müşahede ve Fransa vaziyeti 
hakkında nikbin ~rülmektedirler. 

Be!grad, 11 (A.A.) - Tas: 
Politika gazetesine göre, Sino\'d, 

9 ~ulıatta alarm verilmiştir. Yük:ıekten 
uçan lıt:ş yabancı tayyarenin 'l('hir is
tikametine geldiği görülünce :ıl:1rm w 
rilnıiş, dafi bataryalar tayyareleri u- mütaleaaını, ilo'nci sahifeınlııin 
zakla~tırmak maks.1diyle ateş nçmı~-

Radyo gazeteainin bu huauataki 

lk batında bulacakam1.2 
tır. Hu sığınakl:ıra iltica ctm'~. t'l'·j t. ~ 
!ere, bodrumlara girmiştir. , _____________ , 

Çörçilin nutku - İngiltere • Romanua 
Çok büyük akis- Münasebatınke-

ler yarattı silmesi sebebi?. 
lngiltere, her taarruza 

tahammül edecek 

Binlerce fabrika, amele 
ve ocak, lngiltere için 

hazırlanıyor 

lngiliz menafiine Ame
rika elçisi bakacak 

Almanya burada bir 
sefer ordusu topla

mıştır 
Vaşington, 11 (A.A.) - Hariciye Vaşington, 11 (A.A.) - Resmen 

nazın Kordel Hull, gazeteciler toplan- bildirildiğine göre, BUkreşteki Amerl
tısında yaptığı beyanatta Çörçilin nut- ka bUyük elçisi Domper Londra v.ı 
kunu büyük dikkatle dinlediğini ve !:ıu Bilkreş hükumetleri arasında diplo
nutkun ehemmiyetle dinlenmeğe la;;-ık matik münasebetlerin kesilmesi!lden 
olduğunu söylemiş ve Çörçilin, vasıta sonra, Romanyadaki lngiliz menfRa.t
verirseniz, milcadeleyi muvaffakıyet- lerinin korunmasını kabul etmiştir . 
le bitiririz sözleri Uzerinde durarak Londra, 11 (A.A.) - Bükreşt.eki 
demiştir ki: lngiliz elçi~inin geri çağırılması hak-

- Gerek Çörçil, gerek bir çok mü- kında resmi mahfiller, şu noktayı le
him şahsiyetler pek samimi ve Ame- barilz ettiriyorlar: 
rikanın emniyet siyasetine uygun ola- Az miktarda Alınan kıtaları Roman
rak azami i8tihsal ile yardım talep edi- yaya geldikleri vakit Rumen başvek:
yorlar. li İngiliz sefirine bu hareketin Rumen 

Nev.rork, 11 (A.A.) - Nevyork askerlerine mod,;rn harp usullerini 
Sun gazetesi, Çörçilin cBize vasıta ve- öğretmek maksadiyle yapıldıifını bil
riniz, biz harbi muvaffakıyetle b;tiri- dirmisti. Fakat şimdi Alman başku
riz> sözlerini tahlil eden bir maka!e- mandnnlıl\'ı Romanyada bir sefer or
sinde diyor ki: dusunıın bütUn unsurlarını bir araya 

•r aebeble Bulgar topraklanndan 
ta~•an ve kerhen geçmek iaterse Bul
Iİı-irtanın vaziyeti, mukabelesi ne 

k acaktı~, i.ote bi~ au.I ki opportüniat Japonyaya kar- Şiddetli muhare-
I almak ıatıyen Bulgar devlet adam-
a,, buna kolay kolay c•vap vere- t db• } b } } 

Alman sözcüsül$l göre, Amiral 
Darlanın hariciye n(ızaretine ve baş
vekalet muavinliğintı tayini heı· şe
yin inkişaf halinde olduğunu, yakın
da daha da iyileşeceğini gö"termek
t.edir. 

«Binlerce fabrikanın, biıılerce oca. toplamaktadır. Bu suretle Almanyıı., 
ğındıı binlerce ateş, bu vasıtaların i- Rumen topraklarını harbin devanu 
malini suratlendirmek \'e yeti~tirmck planlarına hizmtct maksndi~·le askeri 
'çin yanmaktadır. üs nlnrak kullanm:ıktadır. Bu •artlar 

Stokholm, 11 (A.A.) - t~veç :nat- dahilinde İngiliz elçiliği Roman)·nda 
- Devamı 4 üncü aahifed,. - kalamazdı. 

lbezler. şı e ır er e er o uyor 
. Oaba aonra Balkan devletlerine 

••d b ·ıı· . 1 . b. d .. t u mı ı aıyaset en-n ır e muş .. 
••ek kıamı vat: Mesela Yugoalav
~~ ile Bulgaristan araaında bir •Ebe.. 
c:;' doatluk• miaakı imzalanmıştır, 
.,Ücenlerde bu misakın ikinci yıldö. 
d ll>ü münasebetiyle her iki taraf 
lı •~!et adamları aradaki dostluğun 
ı,~•a•etinden, mukadderatın itt'ra
ı,,~d•n bol bol bahaetmişlerdi. Ha
ta. lı&.lte ioe bu miaaka ve bu temina-

t ıl.la •afaki~ bir nazarla bakmak
&. h" ı,· ik. t ıç •r mahzur yoktur, yarın ı ı 
0.•aftan biri ve yahud her iki taraf 

•yni zamanda bir ecnebi l?\zyikine 
raruz kalacak olursa bu ebedi doıt
kuk. muahe.de~inin kom4uounun fela
e etıne eevırcı kalmıya v~ıile teıkil 
hnekten ha,ka ne kıym~ti olacak

tı.?. 

Diğer zamanları bir tarafa bıraka
lı~ .f~kat muhakkak ki bugün bu ik; 
h11kumet aras:nda he•keain gözü
"• batan bir mukadderat ;,tirak.' 
~ardır,. ~o~ nya ~ati~aınetind,.n ge
•cek fılı hır tıı.zyık ılk zamanlarda 

l>u iki hükümetten hanr;iaini istihdaf 
~derse etsin, net:cede ve ikiıini de 
'ı>rıi akıbete uğratacaktır. 
L ltt,. fngiliz Başvekili Cörcil bütün 
"" hakikatleri özönünde tutmu4 ve 
lıitab sinde Balkanları mev:ruu bah
&e~crken hep.U.e ayrı ayrı temıı.s c ı. 
'llıtıir. Bizim tabirim':ıce taşı gediği
~· kcy,..,akta emBAlsi:z bir üotad ol 

Ufunu müteaddid ,,.,.ilelerb iobat 
•trnit olan Çörçilin Bulgariatana ta

- Dnamı 4 incll sahifede -

Singapura külliyetli 
asker getirildi 

Yeni İngiliz topları 
faaliyete geçti 

Amerika ile yeni anlaş- ITALYANLAR KUVVET 
malar yapılıyor GETiRiYORLAR 

Nevyork, 11 (A.A.) - Tas ajansı Va~ington, 11 (A.A.) - Nevyork 
bildiriyor: T:ıymb g11zctesinin haber aldığınn ırö-

Assosyele<l Pres Ajansı rt>, İtalyanlar A \'lonya, Drac ve )fe-
Singapurda 90 bin askerin tahşid edil- doa limanlarına takviye taburları çı
diğini bildiriyor. Hava ve deniz üsle- karmaktadırlıır. Arnavudlukta halen 
ri ile istihkamların inşa,ında 10 bin 300 binden fazla asker me\'cutlur. 
iııı;i çalışmaktadır. İng'lizler de Yunanistana fazla mik· 

Keza miktarı l<'rankfon garnizon tarda harp malzemesi ve kamyon nak
hududunu tecavüz eden mühim l<uv- !etmektedirler. Yunanistanda harp e
Yet!('r tah•id edılmiı;tir. den lngiliz h~\'a filoları da. en miı-

lngilterE"nin l'E'Vkillceyş planı, Sin- kemnıel tipte tııyyarelere maliktir. Bu
gııpıır hava km·vetlerinin Hoııg- Kong gün lıir Yunan taburunda ancak se
\"C Runt-Ona naklini derpiş eWği gibi. kiz mitralyöz vardır. Yunan l:ıyyarc•ci
Anısturalyadan Singapura tayyare ile leri de Mı$ırda talim görmekt dirler. 
kıt.:uıt nnkli de derpiş edilmektcd!r. 1 Atinn, 11 (A.A.) - 107 numaralı 

Vaşington, 11 (A.A.) - N~vyork Yunan re~mi tebliği: 
Taym!s gazet~ine göre, Yeni Zeliuı-1 Mıırnffakıyetle l('tevvüç f'ıl n ma
dıı-Aınerika ar:ı~ında doğrudan doğ. halli hıırckilt vukuu W'lmişlir. Hava 
ı"\lya cliplomatik ınünasebatiın '<•sisi, kuvvetlerimiz iiç döşm:ın tan·ares'. 
Pasifikte daha. sıkı işbirliği yapılaca- -O .. vamı dördüncü Hhifod .. -
ğıııa bir delildlr. ---- -

Veling1.ondan gelen haberlere göre. Amerik,,lılar tarnfında'l da kaltanıl
Amerika, Yeni Zdanda ve Avuatural- ma81, Avusturalya ve Yeni Zelimda
ı·a arusındıı bir anla~ma yapılmıştır. tin Amerikalıların iaşe \'e tt>ehi2at ik
Bu .1nlaşmn, c~nupta Avusturalya w mali hususunda istifodeleri, hum mcy
Yeni Zeliiııduya karııı japon ist!HI teh- danlarının ve d<'niz ilslerinin mil~\ere
lilrns.lnl derpiş etmekh!dir. ken kullanıhnası bahis mevzuu olmuş 

Müzake~lerde Singapur Uşsüniln ve mutabakat husule gelmiştir. 

Berlinde, yakında Lavalın harici
ye nezaretini deruhde odeceği ve me_ 
selenin Almaııyanın i.<rtlediği şekilde 
halledilmiş olacağı kanaati movcud
dur. 

Bütün tekziplere rağmen Alman 
dava..qını Fransız filosu ve Tunus 
Fransız üsleri teşkil etmekltedir. 

.... ...,. - - ; 

l .SAR E.T ı.ıta'R 
1 

Tek adam 
Sinek kü4üktür, fakat mi\leyi bo

zabilir. Bu söz, Atalann en doğru 
oözlerinden biridir. ' 

Tek bir adamı, zaman~ gelir, kü
çük görürüz. Fakat tek bir adam, bir 
memlekeh~n,' bir cemiyetin hayatın
da, elbette iinekten daha l>üyük ve 
,:nek gibi tUurıuz olmadığı için, mi
:leleri daha genit mikyası. ihad 
•debilir. Franaada, timdi böyld bir 
adam vardır . .' Ve o yalnız kertdi 'mil
letin." n değil, bütün dfinyanan inideai
ni iayan ettirmektedir. Sandalyesi, 
mevkii yoktur (eskiden vardı.) Fa. 
kat o, keadi 4ahaı ile; entrikleti, de
siseleri i~, bugünün wıethıtr bir ti· 
nidir. 

Mademki tek adam, çok Miyük iş
ler başarabilir, harikııılar ya .. atabi
lir, gene tek bir adam, da, dünyayı 
'faad edebilir, arkaaındıı. teametler, 
'ıayaaızlıklar, terefıiziild~r yarata
bilir .• 

** 

ingllterege gardım 
Proje 

M. Meclisinden 
nasıl geçti? 

Ruzvelt meciisten 680 
milyonluk müstacel 

kredi istedi 
Vaşington, l 1 (A.A.) - Müstakil 

Fransız ajansının muhabiri P<'rtiııaks 
bildiriyor: 

Kiralama ve ödünç verme kanunu 
projesi mebusan meclisi tarafından ü
mid edildiğinden fazla bir ek>*'ri)·ctle 
knbul edilmiştir. Hafla başında reisi
cumhur Ruzvelt ile taraftarları, ekse
riyeti temin için faaliyete ge.~mişler
dir. Bütün hafta bu harekiıt clevnm 
etmiştir. . 

Kanuna muhalif lıir milşahidin lın
na söylediğine göre, ayanda salı gilnü 
yapılan bir fikir yoklama netice.•i, be
yaz saraya yardım kanununun ilk ~ekli 
ile iiç rey ekseriyetle kabul edileeeğin! 
gösterml~tir. Kanunun tadili için uy
sal vaıiyet nlınmruıı bundan ilerl geJ-

-Devamt dördüncü sahifede -

Vilki dinlendi 
" 

A 

Ayanda 

Hararetli müza-
kereler olacak 

ENCÜMEN TADiL TEKLiFLE· 
RINI BUGÜN TETKiK 

EDECEK 
Vaşington, 11 (A.A.) - Hava.: 

J 

Yeni ve lıilyük bir siyasi hafta baş
ladı. Bütün nazarlar şimdi ayan ilze
rindc toplandı. Yardım kanunu layi
ha~ı, halen encümenlerde ve fıyan mec
lısınde tetkık edilmektedir. Ayan ha
riciye encümeni lıir çok kimseleri din
lediği gibi, lıugün de Vilki)i dinlemi:ı
tir. Yarın, yardım layihasında yapıla
cak tadilata ait teklifleri müzakere e
decektir. Tadil teklifleri, hey'et! umu
miyesi itibariyle reisicumhura verilen 
salfıhiyctlerin tahdidine aittir. 

Ohimo murahhası Rober Tokun al· 
tı maddelik tadil teklifi ile sUriilün
ce, mumaileyh bu tekliflerin sadece re. 
is!cumhurun Mlılhiyet.lerlnln tahdfd;
™l alt olduğunu, projeyl hiç bir zaman 

-Devamı dördüncü aahifede -



• 

- Sahife 2 -

Rulüıı clunya 1 SigasAı vazı·uet Bir başka ri-
gazetı•lcri. Çör- vayet, bu seyaha-

Bıılgaristarı daha sarih 
olmağa mecburdur 

çiliıı nutkcyle tin lngilteııe - Vey ORHAN RAHMi GÖKÇE 
m.:>~guldür. ('ör- gand milnaseba-ı 

çilin sözlt·ri ı\- lngiltere tiyle alakadardır Askeri ve siyasi hadiselerin bir 
merika gaz~tc- Alırumlaıfa İta!- taraftan İngiltere, diğ<'r taraftan 
lı•riııde ol<!·ığ•ı yanlar, Veygan- Akdeniz ve Balkanlar istikametinde 
gibi, devi ' a- R "f h b d v dııı 1ngi!ter~ ile üç büyük ihtimal oku çizdig-i bir za-
1 1 omanya ı e ar e 02'ru · '· ı·-· canı arı arn .... ı '- - ı~oır ıgı yapma- manda yatıyoruz, ltalya, uğradığı 

da da hü,nü su- gidiyor •ı ihtimalinden hezimetlerle mukadderatını Alman-
retle knr<ı'a' - korkmııktaclırlıır ... yaya bağlıyarak artık bir tabi ve 
nt1',tır. Şimdilik bu ikinci planda bir devlet menzileıine 

it lyan g: z FRANKQNUN ROMA VE BER· 'eyahatiıı Hitlc- indikten sonra mihver tarafından 
tdeı·i ise nutku riıı bir müddet yapılacak bütün te,ebbüs ve hare-
Amerika lınlldnı LİN ZiYARET j SEBE PLERI evvel yaptığı zi· ketlerin doğrudan doğruya Berlinde 
k:ıııdırmağa ma- yareti iadeden hazırlanacağı aşikardır .. Fakat Ber-
tuf oyun •ıl:ır:.ı< F d k k ba~ka bir ~eye lin, malum metoduna sıkı sıkı sarıl-
gö,t<>rmekt,dir TQnSQ Q Ve UZU Şllr ta mlLtUf olduğu mıştır: 
!er. ltalyan ~a- f b "t / söylenemez. Hit- Bu üç istikametten hangisi iizerin-
7.ntoJerı· c·o-r'" O up l en er leı· Pı·ren°. h•.ı"tı- d h 
" ' • ,.. c " " arekete geçeceğini bildirmemek 
liıı harbin lngiltu"de nilrnyetleneceği duna kadar gitmi.~ ve Franko.vu ziya- için ne mümkünse yapmaktadır. asıl 
sözlerini d alarak, *imali Afrika za- ret etmi~ti. Ru ziyaretin iadesi, diplo- harp düğümünün, Berlin - Londra 
fl·rinin 11f·tice üzerindl• rniit~:-:s!r ol.ı· n1atik ııeza.klet icabıdır. Almft!1.V:tnın ça:roışrnaaından aonra çözüleceğinde 
mıyacağı hakkındakıi mal(ım İhıl;·an lnıau hatırlatını• olması da muhtemel- ittifak vardır amma, Almanyanın 
tezini ileri sürmektedirler. 1talp!ı gn· dir. Seyahatteki siyasi hedef ieln ı..:r Akdeniz ve Balkanlara doğru atıl-
zet"ll'l"i, halkı alıı;lırınağa çalışmak'.a kaç gün beklemek la7.ımdır. ması da onu takip eden kuvvetli bir 
ve 1'rablu=-> vaziyetinin itnlyayı mHt - Frcu;.-.rı. l'lt:::iyl·ti: ihtimal seviyeaindedir. 
e,sir etmekle heraber bwrnn netice ü- ::.ıaıe>;<~l Peten, Fransa ana yasa - Denecektir ki: 
zerinde nıü'"''·'ir olmıyacağını tı•krar- sınıfa_ bazı de~işi~likler yapm~ş}~:·: Bu- _ Almanya, bunu yapmakla bir 
lamaktadırlıır. Fakat ltalyan gaz<'te- na goı-..• kendıciınııı devlet reM.ıg: vn- 'ey kazanamaz. Düşmanlarını arttı
lt'l'İ bu halin ba:larına Süv~y~ ve l\lı- zifesini i~ada. bir mani çıkarsa. D:ır- rabilir. Harp sahaaını geniıletebilir. 
sın ele g çirm"ı!e uğra;ırkton kı.yhet- lam haLf tayın etmıştır. Bu vazıfe ev Fakat buna mukabil biz de diye. 
tklt-rini ııııutınaktadırlardır. ,·elce ul\·aldıı idi. Sonrndan bu maknm ceğiz ki; 

H"lfl<ırişlaııııı mziyeti: lağvcdilmi~ti. Eğer Darlan da yüksek Almanya, zaten harbi kaybedece-

Eski kurnaz sahte
kar gene yakalandı 

Bu adamın lzmirde de bazı mari-
. f etleri olduğu anlaşıldı 

. lstanbulda. Mustafa adında bir ta- keme sonunda dört sene hapsP :ııah
eırın sahte lıır çekle 1450 lirasını do- kfım olınus ve şehrimiz hapish:ıııesin-
lanclıran \'e ortadan kaybolan Niyazi ı hk- · · · · · , · '· · 
U\"sal adında bir adam İzmir zabıta- c" ına ·umıyetını ıkmal etmıotı. On
·ın. 111 te ·bı"t etl" - · h" . ' t" • k dan .-;onra sahte namlar altında gene 
~ :) ıgı uvıve ı ve ı>arma . ,.. 
izi kaydıııdaki sahıkaİan sayesinde faalıyete geçer~k sahtekarlık ve dolan
Antaly:ıdıı zabıta tarafından tutuhıu5 d~rıcılık yap~ıgı anlaşılan bu şahıs, 
tur. Niyazi Uysal; Niyazi Uya! rn Na: nıhayet lzmır zabıtasınııı teyakkuzu 
ci Uysal acllarıııı ela taşımaktad!l·. Ya- sa~·esinde Aııtıılyada yakayı ~le ver
pılırn tahkikatta , 1!ıte çek tanzim ede- mıs ve lstanbula sevkedilmi~tir. T:ıcir 
rek Milas zir:.o:t lıanka..•nnda ınaliy B, Mustafayı dolandmnası şöyle rıl
hesaıı carisiııdcıı 940 lira çektiği ve muştur: 
~il'.ıs zi.ra:ıt mıntaka mü~hassıs mua- Naci Uysal: 5000 liralık sahte bir 
kılıı sıfotl)·le almı~ olclugu yüz lira çek tanzim etınis rn bunu tücr:ır Rav 
av:ınsı .. ~:~hte evrak ve ııenedlerle mah. 'Tustafa.ı·a yarı fiatine vermcği tektfr 
s:ııı ctlıJ(I de t<'slııt olunmu~hır. Naci eylemiştir. B. l\fost.~fa bu karlı ise 
~ysal, enel~c ı;ehrimizde bir tacirin h<ıyret tmeklc beraber onu kacırmak 
ımzasıııı .t:ıklııl ~clert>k 400_0 ı_ıralık bir da istememi~. nihayet 1450 lira vere
~.t>k . t:111zım e!nıı~ ve ~ehrımızdek: ec- rek almı0tır. )ıfuhakeme;;i. tsta'ıbulda 
ndıı _bankalardan birinden bu parayı ~örülec-~ktir. 
Ctk rnş. tahkikat ve takibat netice.,in- En,elce Kuşadası kazasında da nü-
d• o rnkıt İstanbulda tutulmuş, muha- fu.-; memurluğunda bulunmuştu. 

Ödemişte Ingiltereye 

Bir cinaget vak'ası Zegtingağı satıldı 
Öıle~ıişin !3irgi nahiyesinin Kızıl- lslanhulda hulunan şehrimiz ihrn-

ca koyuncle bır cıııayet olmuştur. Köy calçı n· iılhalatçı lıil'likleri umumi ld
ha11rnıclaıı )ıfeh'.1ıed oğlu Osman Öz- tib iB. Atıf !nanla lngiliz ticaret bi~
ka;-:ı, Re~p oıdu ::.ıustııfa Koçlu :ıc ligi arasında yapılan müzakeı·•lerde 
km·ga etmış ve tabaııca_kur~tın!vlc !ıa- lngilizlere 5000 ton zeytiııayığ satıl
şınd<ııı ; :ıralıy'.ırak oldurnıuştur. mı~tır. Satış fiatleri, ze)·tinyağı ih· 

Al_manlaı: i~c Çörçilin ~utkun.ıl::ı hir rnzife.-;iııi if~ edemiy~cek. oluı-,,a, _o za- aini anlamış vaziyettedir. ()", harbe 
beılbınl ık hı<.•ı sez;ne~tedı.r'er. \ ,. naL n~an koıı.-;ey ın .e~~eı:ı;:etıy~e S"Çtl•1c~k 1 ba§la.rkıen garp cephesini devirip ge
kanlar hakkıııdakı ;ozlerı hır m3nev- lıır ~ahı< bu vazıı 0rı ılzerıne alacak - çirriıekle, zaferi kazanacağına ka
ra ~lakki ulilnıektedir. fkrlinM, ay- !ır. nidi. Aklı aıra Franaanın yıkılması 
ni zamanda ı;uJgaristand:ı Aln1an kı· Bu kararın lll'!-irinden sonra \'i.~ide İngiltereyi de ~ulba sürümekle ki: 
t:,Jan lıulundu*u iddiaları da :;:ılan- l'!'t~ndl'n ~oııra en mühim ~ahıs Dar- fi gelecekti.. Nitekim Fransanın yı
lanmaktadıı. Hariciye nezareti de, bu l·ııı olmııslur. Artık Lavalın Petene kılmasından sonra Hitler, lngiltere
hıısu;;tı~ nez.a;ctıc bir ha'>eı: me'::ud hn!e_f olma>ı mevzu~ bahis d~ğiid'r. ye kar,., tehdidle karııtık bir iki sulh Z ABJT ADA 
nlmadıgıııı ılave eylemekt0dır. Dıger l :rk Sm•kfa 1"t.ı;ıyet: daveti de yapmış fak.at redle karıı- ··-·-·a·-·-·-·- .. 

racat birliğinin tesbit ettiği fiııtler (i. 

zerindend:r. lngiltereye zahiı·e •atışı 
üzerinde müzakerelere devam edilmf'k-
1 edir. taraftan Hulgar ajan.ı da Ilulgaııs- Japonya, Siyam - Hindiçini arasın- lanmıştır_ Alman;a bakımından, har-

t:ında Alman askerleri bulunduğu id- ılaki ihtiliıfı hal bahanesiyle, As.nıd:ı bin bundan sonraki kısmı, artık bir Bıçak taşıyormut: 
dıa arının h"kikate tctalııık 'tmP,l!ği- ,eni niznmı tesi"e ~.alışmaktadır. Sulh macera, bir kader oyanu haline gel- Anafartalar cadde,inde Rıza oğlu Mahkumiyet 
ıı oıiı.lirnwkterlir. )ılaamafih R;ıll{:ır ıüzak 0 resi için toplanan hey'~te bı- mittir. Bilhassa, kuvvetli sandıtı, fa- Re>ül, C'emal oğlu Ali Ye Halici oğlu 
llHUcteleri. ııııtukta Balkanlara ıtit n•r muhtıra :nıııulM·ak, her ~cyd"ıı e•·- kat görünütü ile iç yüzü arasında bü- Fchminin ifaeı !erinde birer lııcak Şadırvanaltı mevkiinde bakkal Hü
oia•ı kı.-ımlıırdan lıahsetm~nıişl·•:-cEr .. ·· •l jap<. ı.rnnın Asyada rüçhıın't vazi- . ük farklar olduğu anlaşılan ltalya- bıılunmııs, z:ıbıtııca müsadeı·e eclil- •eyiıı oğlu lbıahim Kunt çekirdek kah-
ltiiyter" göre sıııısör buna mlisaatlc• et- ı etini kabul etmeltri btenmis ı"' sulh nın uğradığı akıbetten sonra, Alınan. mi~tir. venin kilosunu 280 kuruş satarak ihti-
nı mi ·r. Bu kısımları Yugo.'''"" ~31.!- ınilzak -relerine bundan sonrn ıı:.slanı- ya, her şeyin b,ittiiini ve zamanın Sarhotluklar: kiır yaptığından asliye ceza mahkeme-
lt•lı:r• d. neşretmPmi~l~rdir. i.ıhilec<.ı!i bildil"İlmi~tir. korkunç çarhlarının kendisini kap- An:ıfart:ılar caddt»iııdc Ha'id cığ- sinde görülen muhakemesi neticesin-

111!/İllın . Jirnıwııyn ıııiiııııscbnt•: Bu gii<teriyor ki, japonya, cEğ~r bü- mağa hazırlandıiını görmüştür. Şim- '-' F11hnıi e:ırho~ olarak tc~hir ettiği de yedi gün hapse ve 50 lira ağır p8.ra 
Çörçiliıı nutkundan .soıır" lng!lt<r" "iik cıe,- 1 ,th·rin me~guliyetlerinclen is- di, doğrudan doğruya lrlandaya sal- uır:ıkla clola•ırken tutulmu>;tnr. ceza"ına mahkum edilmiştir. Dükkfı

Hvmanya ;It• siyasi münıuıebatııı: kes- tlfade ;1,. As.rndn nüfuzunu kurmaga dırmaktansa, nwuvaffakıyet ümitle- * Kemerde L'mumhane sokağın- ııı da 15 gün müddetle kapatılacaktır. 
m :tir. Filhakika Çörçil nutkuıııla Ro- ı·:clı-m. \;tadır. rinin daha fazla göründüğü Akde- da ][(beyin oğlu Ahmed, sarho~ ola- 1 

nıaı~;adak.~ Alnıan tııh~i~nt!ncla~ı şid-, J~poııraııııı iktı;adi va~iy!•ti __ g'iiıı niz ve Bal~anlar üzerind":. bir .h~re- rak nar .. atmıs \"e vakalanm'.•tır. İzmir Belediyeıinden: 
detlı Lır .ı;:ınlıı bah,.,,lnw;tı. muna.-2- "ÇtıkÇt' bozulmaktadır. Çıııd~ ııunık ket yapmagı, bu suretle muttefıkınin Eırarcılık: · · 1 - Kadifekaledeki Çamlıkla 
J.atın k~s.ımesindeki "·bebin ele hu '". ı·c masraflı bir harpi idame m2cburi- askeri ve pıikolojik vaziyetini ıalah K merde Kağıdhane caddesi>ıde Cumhııı ıyet koruluğundaki park 
k ri t~h~iclat olduı(uıııla ~üphc yoktur. ,. •tinclt«l'r. Amerikanın yeni t~cı~,!ı :,,_ etmeği ve geçecek zamanın miisaid Hüse;·iıı nıl:lu Rızanın lizeriııılc iki yollarında mevcud hendeklerin dö
(ırçen ~onbaharcla Rıınıcn ordn!-ıunı: ~ riyle k:ıı·:;ıla~mnktadır. Rü<.:haıı!t va- avantajlarından herhangi bir suretle .ı.r: an1 f'~ı·a.r bu1unmu.::; ve kenrl:~i tu- şettirilmesi i~i. yazı işleri müdürlü-
talim kin g;reıı _\iman ashrlPı-Cnin ziyct, ciları jnpon;·a lehine sulh yolh- istifade etmeği he,.plıyabilir .. Doğ- tulıoral< Aclliye;·e ,·erilmi~tir. ğüncleki ke~if .-e şartnamesi vcçhile 
.>es· "ra tan;..iar, tayyareler. toµlar ' iı;t:,-ııı~r demektir ki. bu hu~ııs elik- rudan doğruya ına.ğluhiyete gitmek- Karısmı yaralamış: lıir ay müddetle pazarlığa bıraktl-
clıı grlmis ,.e hunları Almanya bile ı .. k. k'tle gfü önüne alınacak bir nokt:ıc'ır. tenae -yani Britan:ya kayasına çarpıp lkiçc>melikt.• Yapıcıoglu yoku~un- mıştır. Keşif bedeli ·453 lira muvak-
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BUCONKO PROGRAM ·r· 
8.00 Program, 8.03 Ajans Jıal>< JI 

!eri, 8.18 Müzik: Hafif program (P_ 
8.45 9.00 Ev kııdıııı - Yemek Ji;I~'.:: 
12.30 Program, 12.33 }Jilzik: ı;ö. 
türküleri (Kadın okuyucuları tıır;; 
fından) 12.50 Ajans haberleri, 13· 0~ Milzik: Hafif şarkılar, 18.20 IJ·I;. 
Mü~ik: Radyo salon orkestra,ıı. (\ ı~. 
lonı.;t N"ecıp Aşkın idıı_resııı~ed'' 
18_:09 __ Program. 18.03 Milzık: JW 
muzıgı (pi.), 18.30 Konuşma ( .. 

1
• 

politika hadi"eleı i), 18.45 Çocuk ~O 
ati, 19.15 Çocuklaı· için mu,.iki, 19·0d· 
Ajan.- haberleri, 19.45 Müzik: ıı~ 
r.o fa'ıl_ hey'e~i, 20.15 Radyo gaı.e;~. 
sı. 20.J., l\Iuzık: Koı;ma ve semaıl if 
21.10 Konuı;ma, 21.25 Müzik: şer. 
Muhiddinin saz semaileri, 21.45 )!ı. 
zik: Ri.vaseticumhur bandosu (Ser· 
Ihsan Künkeı"), 22.:ıo Ajans hab\ 
teri, 22.45 Müzik: Cazband (pl. 
·~3.25 2:~.30 Yarın ki program. rP ~,,. 
panıs. 

ruğy:ın durdu, bazı tre!l' 
ler işlemeğe başladı 
-Bqtarafı 1 nci Sahifed

Kuyumru köyü sular altında kalnııô ~
~vlerı '" altında kalan köylü de d~11 
·ekilmistir. Yakadan haberdar edı_e, 
lrn~·mak:ım derhal Kuyumcu köf~n. 
"iderek halka barınmak için çadır ~
viyec.ek tedarik etmiştir. KuşaclııSı 
.ı,.n !!'!! 'rilen bir kayıkla Mende!'< 
nehri sl'tleri üzerinde muhtelif ınah1 ' 
'erde kalmış olan üç, dört sürü kPyıı' 
'a cob:ı:ıları kurtarılmıştır. :r 

Kozıı· •ıar ve Selçuk istasyoıılnr~ 
ı-asındak: Küçük Menderes neh''J'.'. 
11'eçtiği demir köprünün ayakları:ı '.~ 
hirinden şüphe edildiiti için t~ıı • 
ferleri t:>til edilmiştir. + 

Y - 1 :ı agmur arın fazla.lığı doJaYı' d< 
~lçuk _- Kuşadası şosasınııı J{adı ır 
ı~ırmenı kı~mında şosavı elli santıfl\.,, 
tifada ;u istila ettiğinden bu yerili; 
'arafıırnı hendek ve )·olunda döne ı}" 
'i olma,ı dola;vısiyle melhuz lıi'" k\ 
rı.ı.n ö11ü 11e gel;i.Im~si için bir gün ~~. 
usefer meııedılmıs ve bugün sul~-.ı 
lıurada azıılması için akış kuV\'ftı, .. 
·ızaltmnsı dola;vısiyle müsaade ec1H~1 • 
lir. Mt'nderes kanal getlerini ;-ıkt:ıl', 
ı d •. t' k "" 1

' tan mecraı-:.1111 egış ırere :.r:.-~ · ,. 

metre uzaktan denize akmnğa 1ı:t'" 
·ııı.,tıı-. 

İnsan ve hayvanca zayiat yokl~r· 

OZOMı 

256 
,15 

;101 

K.!. 
İnhisar ida. J 5 50 
1\. R. t"z. 25 zip etmemi ·tir. Bu 'Uretle. fıırkın.da 1 • Aıııı ril:wı lw:ırlıiiı: yuvarlanmaktansa_ böyle bir yol tut- da ,\(ı1'lafa oğlu Cemal; geçim,izlik kat teminııtı 34 liradır. Taliplerin 

olmadan, Romanya, yavaş yaY:<i ln-ı Fed ·r:ıl meclis. devlet horç!arını:ı maaı da akla gelelıjlir. yüzünden ötedenlıen araları açık bu-, ccminatı lş Bankasına yatırarak mak_ 
;:illere ib muharelıeyr kaymı~tır. (;ar.! f,,; nıil.nırn karlar çıkarılmasını !:,1hı;l Bahuıuı Balkanlatr da Bulgaristan lunan kaMsı 29 ya~ında Anc.ı·i evi- buzlariyle 26.2.941 tarihinden 10.3. 229(162 1 2 
çi siyıısi müna batın kesilm~>i h'r e•mi~tir. Gı-çen harpt.ı Amcrik::.:ıın gibi, mütereddid ve kaypak bir siya- ıw _dan, etmi~. kadın gelmeyince 941 tarıhine kadar haftanın pazarte-
harp ılıinı < eii"ild:r. Fakat harp yolu drl"let lı rcu eok yükselıni~. bunun biı· set yolu tutmuı, şiı,.!iye kadar Bal- mugber olarak bıçakla bacağının iki >i, Çar~amba ve Cuma günleri saat 2:1026'l 1 2 
üzeri:ıcle sonuncu merhal~dir. Roman- ~ısmı ıxlenmiş1!i. Bilahare Ru"'""ltin kanların aelamet ve iııtıkrarına mani yerinden yaralamı~tır. 16 da encümene müracaatları. N'o. 5' 
yaııııı .da lıöyle l.ıir rol iizerinıl<' bu!ua- r •Ls;cumhur -;e<'.iıninılen sonra iktısa- olmuş bir devlet bul upduktan ıonra.. ~uçlu tutulmustur 2 - :\Iezbaha restoranının, keşfi 7 llİ • 
duıi;u söylenebilir: rli kalkınma icin bu borr gen~ nıilyaı·- Biz Türkler, heı; kı>mıumuz hak- Bir kadını dö~düİer: mucibince yapılacak 641 lira 66 ku- 8 ~O' 

}'nııko - .llııs•oliııi ııııılakalı: l:orc:ı "rimı~tı. kında olduğu gibi.. Bulgaristan hak- Bayındırın Kızılca köyünde Hali- ruşluk in~aat ve tadilat bedeli mi.is- !l Zfi 
lsµanya di'Yld reisi gen~ral Pr:ın- Ru cJpfa mt•clis bııııu başka sely•nler- kında da daiına ltayrhah davrandık cc Kızılcık n anası Faıına; el!! ya- 1 tecirine ait olmak üzere i.iç sene müd_ l O ·ıl 

k.onuıı beraberinde hariciye nazın ~e- ' :ırttırrıağ;ı karar ı·ermi~tir. Birin- ve onu, durmadarı, }jalkan teıanüdü- sıııda Meryem Sorguyu evinde döv-' detle j<iraya verilmesi i0i, Y.ızı işleri 11 yo> 
raııo Suner uldugu halde italya_rn >ı~- ·bi lngiltere)·e yardım, ikincisi el~ A· ne davet ettik. liıöyle bir mesaı ve müs ve 'rnçmı:ılardır. ı ıı;üdürlüğ~ndeki şartnamı:si veçhile iNCiR, • 
rcket ettiği \e <Jradan da Alınanyaıa ıırrikan <ilfıhlaıımasıdır. Bu ela ı:ıü<- fıkir iştiraki, Bulgaristan tarafından Hırsızlıklar: bır ay muddetle pazıırlıga b'.l'akıl- K. S. "'; 
gideceği >öyleıımek!.edir. Fmnko, :ll>Js- lrri.nır ki. Amerika. yardım ı·p silah- ıleri sürülen ba ıı dileklerin makul Bornovanııı !sıklar köyünde Hüse- rnı~tır. Muhammen bJdcli 150 lira 48 "fon Arpa ı; ~~ 
soliııi ile görü0tükten sonm R~r!ind<• lanmı. i'lerini ciddi surette el•• :.!mı~- esaslara ırcaı suretıyle ve ancak za- rin oğlu ::.ıeralın eYinden ve ::.lehıne- muvakkat teminatı 11 lira 25 kmuş- 15 Ton Bur<;ak ;, ' 
Hitlerle de görü.,ecektir. tır. manı ııelince, tahakkuk etmelerıne din dükkirnından bir çok bakkaliye tur. Taliplerin teminatı lş Bankası- 142 il. Pamuk 25 7;1 
. Hu seyahat, Lu sırada bir ç'A tı:f- 1 pek iaıa yol açabilirdi .. Bunu, Türki- <') a<i} le elbise, tavuk ve~aire eşya na yatırarak makbuzlariyle 26.2.9.U !JU Ton P. Ç('kirdek 6 

sırlere sebep ulm~~tur. Fr:ınkonun ··--·--- ye kadar Yugcıalavya ve Yunanistan çalııımı~tır. Çalınan şeyler 400 lira tarihinden 10.3.941 tarihine kadar _.....~ 
ınihwrcilerle ne görüşeceği malünı ol- Cumartesi• da utemiıtir. )/ole yazık ki,Sofya, ge- kıyın,tiıııledir. Hırsızlar aranmak- haftanın pazartesi, çarşamba ve Cu- lzmir Sulh Hukuk Mahkem•' 
ınamaklıı beraber, mihvcrcileriıı Is· rek Balkanlı ıınilletlere, gerekae mu· ı tadır. ına günl,,ri saat 16 da encümenp mü- den: 
paııyanın harbe girıne . .;ini istemiyec.k hariplere ve hatta Rusyaya karşı ta- . * İkice~melik cacldeMindc İslam racaalları. 12 17 21 26 1 lzmirde M ekke yokuşunda 1 ,;ııl_ 
len her halıle emniyetle söylenebilir. "J l mamen ayrı l>ir siyatet yolu tutarak, oglu Faik; Kemal oğlu B. Abdulla- 1 - Karata~ üzerinde 304, 305 ı.~ evde Remzi Ôzbay kansı f91~ 
İtalya Afrikada lıu vaziyete girdikten zınir iler gecesı., öalka~lar alıeminın karakter ,.e ••- hııı fuıunundaıı bo~ çurnl çalmış ve "ayılı "okaklarda adi döşeme yaptı.' Ozbar ıarnfıııdan Değirmendağı •,, 
ve Akdenizdc İngiliz hfıkimiyeti bir v k yaaet ınkııaf •na mani olmuı ve bu su- tutulmu•tur. rılması, fen işleri müdürlüğündeki ke-1 Jimiye mahallesi Necip efendi ;o~· , ü sek tahsil ;-:ıpan lzmirli ~-mc- 1 ' ı ı 
kat daha kunetlendikten sonra bu ak- · retle A mal\ıyayı bu istikam.ette tah- * i:)ehitler cadde"iııde llü-Pyin oğ- sif ve §artnamesi veçhile bir ay müd- 25. 'o. lu evde oturan Bekir Zihn~ 1 ı ı !ı-r, sömestr tatili münasebeti}· in •.eh- k d k ı R d ı ı · b k ı 1 f'k ıl a ge mez. " rı e ece unıurları yaratmııtır. u ccep, oda arkadaşı lllehmrd oğlu ete pazar ıga ıra ı mıştır. Keşif ra ı ası aleyhine ikame olunan 

Bir rirnrete göre Frankoııun 'ıu '<'· r:mi7.e gdmişlcrdir. Gençler, bu mii- farıh, b••nu kayde<miştır ve asla lllahmudun ceket ve paııtalonunu bedeli 854 lira muvakkat teminatı 64 leyi şuyu dava,ının cari muhake!~ 
yahati 'ulh teşelıbü'ü ile alıikndarchr. nasebctlt'. kendi ı;ehir ve aile muhit- affetmıyec ektır. .Eğer öulgaristan, çaldığından tutulmuştur. lira 5 kuruştur. Taliplerin teminatı sinde müddeialeyhler ve diğer P", 
Şüphesiz ı,ı;yJe bir mutavassıt!ık t~- !erine güzel, canlı, toplu ve har~retli dıger ballıan milletıeri birlıtine ve Bıçakla yaralamı§: iş bankasına yatırarak makbuzlariy- ninin ikadtgfıhının meçhuliyeti ~İ 
ı,eb!Jü,linü ancak Franko · yapabilir. 1 1 iı· gece rnAAtmak için ha 1 • Halkanlar da yeni doğan tuura iltı- Dikilinin Baltan merasında Raşid le pazarlık tarihi olan 3-3-940 pazar- scbiyle ilanen tebliğat üzerhıc gı.~ 1 
Fakat lıu. bugunkü şartlarla ~·nkın ünümüzd~k: C t . z_ır_anmı.i ıe hak etmı t olsaydı, aaırlardanberi oğlu çoban llfehmed Pazarlı, bıçak- tesi günü saat 16 da encümene müra- b~n icra kılınan muhakeme rıet1' 1 
bir ihtimal olarak kabul edilemez. . : I· . ı umar esı gunu akşamı 

1 
harpten harbe koımllf, ıztırap çek- la il asan Aslan< yaralamış \"e tutu- caatları. "inde hi"sedar bulunduktan hıınen .. 

ıç_ n ~mııpalas salonlarında çok zen- mıı ve lıatt.i. umumi harbin bın bir larnk Adlil·eve ı·erilmistir . 2 - Ot~lıüs işle_tme _i~aresine Büs- satılmak suretiyle şuyuunun_i~aJe:";( 

1 

gı_n hır. clzmirliler ~esi• tertip et- türlü f•,;aketini batından ııeçirınit --~· · ' · sıng nag dızel motorlerı ıçın 100 adet ve masarıfı mu)ıakeme ve ılaıı ~ 1, 
Oenl·zıı· 1·stasgonunda mı~erclır. _ olan bu toprak parçaaı, harbm ..,nu- Kayıp saat grank yatağı satın alınması. ;·azı iş- cının his"eleri nisbctinde hissedJlr, 

u ~ece, eglence, 8Ürpriz, r~ks na kadar muhakkak kı ıulh içinde !eri müdülüğündeki şartnamesi veçhi· aidi;·etine 31 1 12 940 tarihinde '~ " f"I Ye neşe ıle dolu olnrak geçecekti · yaıarc'jı._ le bir ay müddetle pazarlığa bırakıl • yaben karar verildiğinden işb_O.~I sporcu 1\8 1 esine ga. Eu gec<'d<>n mutlaka istifade edelirıı. UaJ,l,anhlar, fakir milletlerdir. ;; 2 941 günü sabahleyin Gü:rnly;..lı ınıştır. llhıhammen bedeli 2600 lira barııamenin taıihi tebclluğdan ıtı" *--- Ba~ka.nl;ılar, &'eri kalmıılardır. Sal- ile Konak arasında bir kadın kol "an- nıurnkkat teminatı 195 liradır. T.ıJip. ren ;·edi giin zarfında temyiz etnı~ 

Pllan muamele Romanyadan b • kaı_ılaJar, a1Jrlarca §U ve bu devle.~ ti kaybedilmiştir. Bulanlar, Ba~turnk- !erin teminatı iş bankasına yatıraı;ık tliiti takdirde hakkındaki hll~ 1 enzzn teaır ve tahnklerı ıle kan dökmUf· ta saatçi Bay )ıfustafa Balkana teslim makbuzlari,rle pazarlık tarihi olan !J- kat'iyet kesbedeceği tebliğ mııl<~n 
ıı~nizli spor muhtcliti, . 'azilli re çok gelecek . lerdir. Hulll'ar!ıta.n, bunları riiçın etmek nezaket ve lütfunu gösterirler- :3-~.Jl pazartesi günü saat 16 da eııcü- na kaim olmak lizere ilan olunof. 

gitm'ş ve. 'azilli gençleri ile takvi :lij I ı u.,,,.tuyvr ve nı.ıllı bazı kaprıaler he· se memnun ~dil,ceklerdir. mene müracaatları. ,; 12 20 ı (52~~ 
Sümer takımı ile ,·~rdiği oyunu Y3~~ ı· ~~bu.\ 1:. ('!_'~~fon~) - Pet~rl aa~1;11a, iıendi batııu ateıe verecek ~ --.ı::oı=:ı.:ı:•rı•m•=-m::••il·"'~ 

~~~~7ı~'.zt:rk ~~ç~~~· ~~~~n,ş m~çı ol-' R~':anyaş~~ne ~ö;duü. :~a~~~~~!u:gun :::~~i~:r~~tı~~~:: :::.~:~~~e~:'.: TA y YA RE Sıan em a Sl n da TELEFON·. 36- j~ 
da Ilt'nizli takım 1'1_0 kız 

1 Ha asın· -:- ~omanya ~e yaptıgımız anlaşma dlnya haldundaki mutalea ve emel- "1 
~! h l) . . . ı d"" _azanın~ştı. mucıbınce alacagımız petrol Ye benzin lerınin, Bafüaulara. da ıamil qldujfu· " : '\j1 1.rılnıtı::kıı "~~l ı~ı- malumat;a i~iyle meşgul oldum. Yakında ~ok lıen- nu ve 'ııhklı,.lin Ruıııaristana bir iı-

,oı e, enız ı ,, ımı ı e u.:ralıer 80 k!- zin geleeektir • t · ' · • · · 
~ilik bir Hporcu kafilesi Denizliden Demi•tir · ı.ana.ıJ•et .. ~rn~yaz• ve~ı;receııı~ı 
Nazilliye gitmek istemiş, bunların t•k _ • ' · anlatııak ıç1:'1, pek f11zia zıhın mesaı: 
bilet muam Jel .· h d t 10 d --··- ., •&J1retmege de haoet yoktur •• Aynı 
kika ı ': e eı ı ~ em _ e r~n a- -'t':•ahatten vaz geçmeğe mecbur kal- zame.nda, inaanın, harbm Berlin ta-
tam~~la~·:ıa~~~~h~~e k~Wı:;iıgı h~l,le: mışlardı~. Bu suretle idare (50) ~·olcu raiın dan kazanıla<:&ıi'.ına ve Bulııaria
kisi dik· r yı,ıc; 'biletlerinde~", 1; ır;nı 1 ~ay'?!;t1j1ıştır. Buna mukabil dönüşte tan tarafın,dan mih.vere ıreçılmeıi 
on' tanesi bikt.~;z binmeğC> eııi'k~~gcİ~ t azı. ıt. st.ı•.von şefi her kolaylığı gös- takdınnıde, ııerek demıokraaılerin, 

• .. ~ ermıs ır. ııerelıı:a& Bıdgariıtana komıu ve on-

çamaltl tuzlas •• d " I " "" ,. d dan .;.olt ~vvetli oluı devletlerin 1 mu ur ugun en koli.arını !>Jı.ğiıyarak oturacaklarına 
1 - Tuzlamızda yapılacak dahili su tesisatı açık eksiltme k _ muıı01aa~ çok rı_ıuhataralı bir ga~-

ıııuştur. ye on leı o~ur .. Bulııarıatan, muhakkak kı, 
2 K öall~an . milletleriııdem• bir kıamı-
" eş:_f bcc~el' H?S lirn 67 kuruş ilk teminatı 312 lira 65 kuruştur. nm eınnıJret ıahaaı vaziiyetindedir ve 
0 Htı !~c :ı t l<eşıf, şartname, proje her gün Aüdürlil~ümüzde ve bu -.aha,, fııkeri bir faat;,.ete aahne 

lzmır Ilaş müdürltiğümüzde görillebilir. ohınajfa hatladığı dakikada, mukabil 
4 İsteklilerin ihale günü olan 21 2 941 Cuma günü saat 14 de isteıka.nıetıl'erde de hareketler kendi· 

düdürlüğümü?.cle müte\tt?kkil komisronda hazır bulunmaları, aiıni gilat precek,ir. Yamıi biz:ı:at Bul
gar t~r' ajfı, mihver ve demokraıiler 

6 12 20 (412) 
_,, _,. De famı !t iincü .aahifecle -

BU HAFTA 

;-----~--------.;~.;1.;.;ı~;.;ı.;.r;.;ıı.;.ı .;~.;in;.;eınacılık aleminin en uüyiik iki yıldızı 

AB U.. Tarafıncla.n gözler :---- ----- - ---------
D L v AHABIN YE- kamaştırıcı rekoıt- AŞKIN GÖZ )'AŞLARI 

AA • İ la.r arasında f~vka-
G NE RAK!B iade surette can- BAŞ l\1UGANNİYESİ 

ABDÜLGANİ ESSEYİD TÜR~Çıı:ıra~özlü A· NECAT ALİ 
RAPÇA şarkılı 

IYILDIZ SULTA N I 
VE 

YAKIN ŞARK HARP HA VADISLERI Lon dranın bombardımanı - Londrada dütürülen ,..I· 
man tayyareleri •. Bay Çörçilin müdafaa tertibatını teftİ§i • Atinaya gelen ltalyan esirleri ve Atin•· 
da yapılan tenlikler - Arnavudluğa mütemadi Yunan askeri sevkiyatı - CÖRICE'n in zaptı için hÜ• 

cumlar, Yunan ordusunun CÖRICE'ye halkın alkışlan araaında ııiriti - Yunanlıların aldıklan harP 
levazunı. MATiNELER: 2 - 3,30 - 5,30. 7,30 - 9,30 Cumartesi Pazar günleri 1,30 da ilave aea11•1 
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12 ŞUBAT 1941 ÇARŞAMBA 

lzmir sicili ticaret memurlu
ğundan: 
(Balabaııdere kömür madeni işletme şirketi - Yusuf Ziya Nayman w 

oıtakları) t i cııret unvaniyle lzmirde Kapalı Yemiş çarşısında 50 numa
rada CumaO\·asında Yeniköyündeki linyit madeninin işletmesi ve çıka
racak t-e\·herin piyasada satılması işi;·le i'tigal etmek ilzere teşıekkill eder. 
i~bu şirketin tic.aret unvanı ve şirket muk.welenamesi ticaı·et kanunu
nun hükümlerine gör~ sicilin 2933 numarasına kayıd ve tescil edildiği 
ilün olunur. 

1: Mukavele. 
lzmfr sicili ticaret memurluğu 

resmi milhrU ve 
F. T<'nik iT1122sı 

Şirket mukavelesi 
hmirdc Kestelli cad.d~si çıkmazında mukim Emine Nayman ile 1<apal: 

Yemiş çarşiôında 50 :-<o. da }fadenci Ziya Nayman ve İnönU Tramv:ıy 
caddesinde 91 No. da mukim i.\farko Çilmrel aralarında atideki şartlar 
dairesinde bir kollektif şirket akdetm'')leı·dlr. 

1. - Şirketin mevzuu, şürekadan Ziya Naymanın imtiyazı altında 
bulunan Cumaova.ı Yt•niköyilncleki Linyit madenin işletme~i ve çıkacak 
cevherin piyasada satılma"' işi} le işti~al edip başlm işle m~şgul f)lınıva
<ak ve şirketin bir .~ubesi bulunmıyacn ktır. 

2. - Şirket 1-1-9.U tarihinden mu\dıe1· olmak üzere :1 ,;ene olup 31-
1-943 senesinde niha}·et bulacaktır. 

3. - Şirketin merkezi lzmirde Kıqıalı Yemiş çarşısında 50 numaralı 
Yazıhaııedir. 

4. - Şirketin unnrnı • BALABANDERE KÖMüR MADEN! İŞ-
LF.TI1E ŞİRKETİ YUSUF ZIYA :-<AYMAN' Ye ORTAKLAR! olup 
başka şirketlerle alakası yoktur. 

5 - Şirketin sermay.ı!;i nakit ,.e ıprri menkul olmak lizere aJtmLS hlıı 
•6-0000> lim olup yirmi bin lirasını ;-ürekiidan J:;nıjne Nayman koyacak 
Ve Ziya Na.ıman imtiyazı altıııda bulunan Cumaovaı<ı Yenikö:ündek.; 
madeni i~letme alat \·e edevat, bina ve ı arakaları ile ve her üç tarafın ir.
zimamı muvafakati ile takdir ~dilen ~. ırk bin c40000> lira kıymetle şir
kete sermaye olarak \·<ızetmiştir. :\IurJ; ı Çikurel sermaye koymakla mü
kellef olmayıp nıesai8iyle iştirak edec<>ktir. 

6. - Şürckiidıuı Emine '.'<ayman l şinci maddede gösterilen ,;erma· 
ı·enin on hin lirasını n:ıkten ve defatcıı koymu~ olup mütebaki on bin ı;ra 
>illi ihti,·aç hisse~ildiğinde derhal ve ıiefaten koymağa mecburdur. 

7. - Şirket namıııa şiirekiidan yalnız Ziya Nayman imza salfthi,-eti
ni haiz olup şirket nanuna 'mukavel• :ıktine borç senedi vermeğe dev:ı'ri 
ı-esmiye ve hususiyede ,.<' mahakimd~ ~irketi tcmHil etmeğe salahiyet
tardır. 

8. - Şirketin umurn idaretii mü"tahdinün taylıı ve azli para ahzu 
kabzı ı·e nıasarifatı ita vdhasıl şirketin umuru idaresi için mukte?.i mua
melatı yapmağa w kumınun tarifatı dairesinde deft<>rler tanzimine şilre
ltiidan Ziya Nayman mecburdur. Her iiç ayda bir şirketin muameliltmı 
göaterir cedvel tanzim ve diğer şerild<!I e imza ettirmeğe ve sene nihaye
tinde pilfrnço tanzim ile şeıiklerinin tu:•vibine arzedecektir. 

9. - Hasıl olacak safi kann yüzde hırk beşi Ziya Naymana H ctiğ'er 

y·Uz.de kırkı Emine Naymana Ye yüzde 0 '.1 beşi .!lfarko Çikuı-ele ait olıtc~k
tır_ Zarar rnkuuııda ayni şekilde tahinı edUecektir. 

10. - Şürekadan Ziya Na,man znruri ına.'<llrifatınıı. karşılık olmak 
İl>~re her ay dört yüz liraya kadar, Maı·ko Çikurel yliz liraya kad<tl' m~!
huz kara mahsuben çekebileceklerdir. Diğer şerik Emine Nayman par" 
~kmirecı·k yalnız şirkette kendisini t ı·msil edecek bir vekil ,-eya murııl.
hns bulundurmak arzLı <'derı;e vekilin ına:<arifi ıaruriı·e~ini kar~ıl:ırııak 
için Ziya • 'ayman çektiğini tc-ca,·Uz rtmemek şart~rle para çekebli~
tektir. 

11. - Şeriklerd<'n Emine Nayman ile Mark.o Çikurel madenin i.~1.•

tilıııesi veya sı.ıtı~larıııda müdahaleye sı.ıliihlyetleri olmayıp yalnl7. hes::· 
bat ve muamelatı kontl'ol etml·k h'<kkını haizdirwr. !calJ111da bu kon•ı-.Jlli 
\'ekil Ye mümessile ~·aptınlabilirler. 

12. - Şirketin ı;ernuı.yes'ne ithal ed:Jm'.ş olan maden imtiyazı Ziı a 
~aymana :Ut olup Emine Naymaıı \·e :\larko Çikuı·el imtiyazdan hiç bi · 
SLıretle hak iddia•ındıı bulunıımıyııc.ak.ardır. 

13. - :\iadenin i~lctilme.-;i Ye istihs.datın arttırılma.-. ııayesiyle l:ıı.ıı
dan sonra yapılacak tesisat \·e inş.1at imtiyazın bünyesine dahil olur. Bu 
ma»arü ~·apıldıkça masarifi ıımumiye)·e geçecek "" demir l:ıa~1 ith:ıl etl!l
miyecektir. 

14. - Şirketin müddeti her ne kadar Uç sene olarak tayin edilmiş W' 
ue şilrekli arıu ederse bu müddeti art!ııabilecek.Jerdir. Müddetin hitamın
dan iki a:,- evvel her hangi ,..erik şirkttten ayrılm:lk lliter>;e ihtarname il~ 
<liğer şerkilerc hab<>r vermeğc mecbuı·dur. Bu suretle haber \'erilrn~cl'ı.i"i 
t:ıkclirde şirket kendiliğinden bil& müddet tcmdid edilmiş olacaktır. 

15. - :\Iückl.tin hitamında şürekii şirketi tasfiye csnus111da ,vl'.!nız 

i"tihsal edilmi~ ve yığın haline getirilmi9 kömürlele depoda lıulunıın kö
tnilrleri w y<mhanedehi demirba<i e~y:ı ile kaı;ıı me\'cudunu tasfiye ~dc
lıileceklerdir. Esasen madenin imtirazı Zir:t :s'aymana ait bulunduğ-.•n
<lrın şirket milddctiniıı hitamında \'eya her hangi bir sebeple feshind~ ma
~enin içinde ve cirnrmda ınevcucl tesisat bina ve banıkalar \'e madene 
Yarar aliıt v: edernlııı kilffe.<i makine ve nıotörler blia bedel ve tamam~n 
Ziya Na.rmana bırakılacaktır. 

16. - Şirket muımıelaıının iııki~afı ve istih,;aliıtııı artıtınlması c!n· 

l"ind., ve liizumıı t..~kdirinde şüıekii re,;mi miiessesat \'eya bususl teş<>k
küllerden para istikmz edebil.:ccgi gilJi her üç şerik. lüzum gördilkl~r; 
takdirde bir \•eya nıilteaddid şerik au<llilmek salahiyetini haizdirler. 

Yukarıda yazılı 16 maddeden mUb<ekkil kollektif ~irk.et mukav>l ~•i 
tarafeynin rıza ,.c muvafakatirle tanzim edilmiş olup her Uç taraf oku
~ aru.k ve okutarak m~alinc tanrnmcıı it tilıl kesbettikten ııonra, üç nü~ha o
larak Uınzin1 ve iınzu ı;;clilrni~tir. 

Emine : :Mührü 
Ziya Nayman: imzası 
Marko Çikun>I: ! mza~ı. 
Umumi No. 1235 Hususi No. 2, 119 

İşbu şirket mukavelesi altında konulan ve İzmirde Kestelli cıı<Jde.'i 
Çıkmasında mukim Emine Naymnnın evinde alınan inı7.a ve m!lhrün ş;ı
hıs ve hüviyetleri dairece mııru lzmirde Kapalı Yemiş çarşL~ındn 50 Ne>. 
da Madenci Ziya Nuyman ve fzmirde fnönU caddesinde 91 No. da mukim 
:.\Iarko Çikurel ile İzmlrde Kestelli cadd~sinde çıkmazında mukim Emlne 
~aymanın olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yilz kırk bir ,:eııesi k:1nn 
nu~ani ayıııın ~·irmi y<'<linci Pazarte.~i günü. 27-1-941. 

lzıııir Vçürı.cü Noteı-i Süı'CIJyo 
Olcay ı•rımıi mühür ve imzası 

l'mumi :-<o. 1864 Hwıusl No. 2, 119 
İşbu şirket mukavelesinin da :rec.le 'aklı 27-1-941 tarih ve (1235) uu

maralı a-;lına uygun oıduğıı tn.sdik kılıııclı. Bin dohuz yUz kırk bir senesi 
şubat ayının ı;ekizlnci ,·umarte"i günü. 8-2-1941 

::;. B. 
Harç pulları aslına yapı~tınlnu~tır. 
30 kuruşluk dama-a pulu 

/:ıııfr tJı;üııcıi Nolui SiirtıJ!Jf' 
Olcay ı·c.!lmi miihtır ve im;:ıuıı 

(AftADOLU) 
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... "' . .. 
~ızmir Levazım Amirliği llô.nları~ 
f,,, ., .. ,.._ ... ,,,,,,.,,,,,.r ...... , ... ,, .. ,, ... , .. ,, .. ,,.,, .... , •• , ... , ... ,,,,,,,,,,.,,,,, .. ,,,,, ... , ... ,, .... : 

lzmir Lev&%ım Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı bakır ıe,·azımı 17-2-941 pazar

tesi gilnil saat 14 de Ileykozda askeri satııı alma komisyonunda 
pazarlık.la satın alınacaktır. 

2 - Takarrür eden fiat ilzerinden ylizdc 15 temiıınt alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gün mezkOr komisyond:t göı·ülebilir. 
450 Karavana 
450 Bakraç 

4 B. kazan 
70 K. kazan. 4 12 

Boı~wva Tilrnl"lı Salın Alına Ko11ıisyon"Knda11: 

l - T:ıhmln.;ı. beher kilosu • 35 - kuru~tan - 30200 - kilo sığır eti h
.palı zarf suretiyle satm alınacaktır. 

2 - Umum tahmin tu';ırı - 10570 • lira olup ilk teminatı _ 792 - lira 
75 kuruştur. 

3 - İhalesi 14/21941 Cuma gUnü saat 16 da Bornova.da komisyonun 
bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

~ - Şartname komisyonda görülebilir. İsteklilerin nıezkOr gün ~ 
saatte komisyona gelmelerL 29 4 8 12 (298) 

tamir Leva%Ull Amirliti Satın Alma Komlıyonundan ı 
Miktarı Cin3i Beher kilosunun tah Teminat mu-

min edilen tutarı vakkatıı akçası 

K i!'J Kr. s. Li. Kr. 
·-- - ----- ---- ----

6000 Nohut 15 00 67 GO 
4-000 Sabun 40 00 120 00 
4000 Plrln~ 36 00 108 00 
4.000 Kuru f~lya 23 00 96 00 
4000 Makarna 29 ()O 87 00 
.f.000 Bulgur 22 00 66 00 
4000 Patates 9 00 27 00 
6000 Sadeyağı 155 00 697 50 
Eksiltmenin şekli Elksiltmenin tarih gün ve saati 

Açık eksiltme ~4/Şubat/941 cuma gilnil saat 10 
Açık eksiltme 14/Şubat/941 cuma günü saat 10,30 
Açık eksiltme 14/Şuhat/~l cuma gUnti saat 11 
Açık eksiltme 14/Şubat/941 cuma günil saat 11,30 I 
Açık eksiltme 14/Şuhat/941 cuma ırUnil saat 14 
Açık eksiltme 14/Şubat/941 cuma gilnti saat 14,30 
Açık eksOtıne '14;Şubat/941 cuma günü saat 15 
Kapalı zarf 14/Şuhat/941 cuma a-ünU saat 15,30 
1 - Yukarıda cins ,.e nlikt..'l.l·ı ve beher kilosuna tLhınin edilen fi -

atleri yazılı sekiz kalem muhtelif erzaktan yedi kalemi açık 
ek.<iltme suretiyle ve bir kalemi de kap.alı zarf usuliyl'! ayrı 
ayrı satın alınacaktır. 

2 - Ek.qiJtme yukarıda hizalarında ı·a:lıh tarih gün saaUerde kış
lada izmir leı·azım amiı !iği ~atın alma komisyonunda yap;Jacak

tıı-, 

3 1•-teklili'ı· açık eksiltmeler için belli gün ve ~attan ev\'el ırel
nıeleıi ve kapalı zarf için de teminat teklif mektupları ihaleden 
laakal hiı· •aat evvel komisyona vernıeleı;. 30 3 · 8 12 

lımlr Levaznn Amirliii Satın Alm& Komi.yonunclan: 
ı - Beher kilo"una on dört kııru.~ tahmin edilen (18000) kilo No

hut ihti.rncı acık l'ksiitme •ureti."le yapılan münakasıı•ında 
talip çıkmaclığıııdan .-ksiltme on gün uz..'\tılaı-ak ibale<i. ıs_. 
Şubat 941 Salı günü saat 13.30 da Kışlada lzmlr Lv. Amıl'iıgı 
satııı ~ılma komisyonunda yapılacaktıı·. 

2 - Hcıı,dııin tahmin c<lilen tutan - 2520 - liradır. . , .. Teminatı muvakkata ak~ası -18!L liı·adır . 
-1 - Saıtıı:ımesi komi,;yonclıı ıröriilebiliı. ' 
0 - (-;teklilt·r 'fiear.:t odasında k:wıtlı olduklarına dair \'esika 

gösterme.k mec buri.rPtindedirler. 
6 - Ek.;iltııwyc C;tirak «ieceklcr kanuni ve>ikalıırı ve temina~ı mu

rnkkat.ılariyle berlikı, ihale S'tatından e\'nl Ko. nR mUra
caatJarı. 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonuncl.n: 
1 - Beher kil<l'·una 21 kuıtı~ flat tahmin edilen 40 Ton Barhun~·a 

ra~ulyası 17.'2 941 pazartesi !l'Ünil s:rnt 11,30 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 i\lecmuuııun tutan 8100 lira muvakkat teminatı 1260 liradıı·. 
3 Evsaf Ye ""rtııame-;i her gün komisyonda görülebilir. 
4 • lsteklikriı{ uıezkür (mihl~ Çaıı;ıkkalt' A•kPri satın alma l«>mis

yoıııına mürncaatlan. 

lzmir Levazım Amirliği Satın AlfTNl KomisyonWld ... n' 
Cinsi )likt:ırı 

Kilo 

Pirinç 6000 
Kuru soj!an 5000 
Salça 2000 
Limun tuz.u 500 
Sarımsak 1000 

ı - Yukarıda cin< "~ miktarları ynzılı l>c~ kalem erzak ı;yrı n,vrı 
ırnzarlıkla satın almacakttr. 

2 - Taliplerin 13 Şubat D·ll per~emlıe günü ,;aat on bu~ukı,ı nii
muneleriyle birEl..-te Kışlada lzmiı Lev:ızım :ımirliği .atrn alma 
komisyonuna milracaatları. 

lzmir Levazım Amirliği Satuı Alma Komisyonundan: 
1 Askeri ihtiyaç için 18 2 !)41 g!iıı!i saat ı.ı ele pnzarlıkl:ı 25 

Ton sade yağı satın ıılınacıdctır. 
2 Şartnamesi h;;r gUn komis:ronda gı~rülebilir. 
:ı - Muhammen lıecleli -40500-.ıliı<ı olup kat'i teminatı -607.)- li

radır. 
İsteklilerin hel'i gün \'e s:tııtte Fındıklıda komutanlık ><>ıtın al-
ma komisyonuna milracaatları. 13 14 15 16 

lzmtr LMrt.zım Arııirllil Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna 23 kuruş t'ıhmin edilen (18000) kilo kuru fa

sulya ihtiyacı açık t'k~iltm? >Uretiyle yapılan münakasa•ında 
talip çıkmadığ·ndan eksiltme on ıtün uzatılarak ihalesi 1 R Şu
bat/941 Salı gilnü o>aat on beşle Kışl:<da lzmir Levazım amir
l'ği s:ıtııı alma komisyoııundn y;ıpılocektır. 

2 - Hejl8;ııin tahmin edilen tutarı -4140- lirndır. 
3 - Teminatı muvakkat" ak~ası 310 lira elli kuru~tuı. 
4 - ~ıdn:.ınesl komi,yonda görillebilir. 
5 - istekliler Ticaret oda•ıııdn karıtlı olcluklarııın dair ,·esikn gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Ek.~iltm('ye iştirak edecekler kanuni vesika'.arı ve teminatı mlı

vakkatalariylc birlikte ihale santmdaıı enci komisyonu ınu
racaatları. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Be herine yüz .,eksen uctj lira tahmin ~dilen ( 400) dört yüz 

adet çift atlı nakliye arabası pazarlıkla , k.<iltmeye konmu~1.ur. 
2 - Ek.s.iltrne 15,i'.\ulıat 941 Cumartesi günil mat 15 de Tzrnirde 

K~lada İzmir lc;azım amirliği sr.tın alm:ı komisyonunda ~·a
pılacaktır. 

3 - Hepıı.inin tahmin edilen tutaıı (74000) yetmiş dört bin liradır. 
4 - Teminatı kat'i.ye ak~a.~ı (9900) dokuz bin dokuz yUz Iir:ıdır. 
o - Şartnametii komisyonda görU!ebilir. 

6 - İstekliler belli giln V<! rnatte teminatı katiyeleriyle birlikte ko
misyona mürncaatlan. 

SAHiFE S 

l:rmir Leva>:ım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - (32557) lira 78 kuruş otuz iki bin beş yüz elli yedi lira .vetmi.; 

·t•kiz kuruş bedel keşifli bina İn•a>ı kupalı zarf usuliy ie ek•ilt
meye konmuştur. 

2 Eksiltme 28 /Şubat 941 Cuma günu saat on lıe ~ buçukta İzmir
de Kışlada !zmir ı~yazıın aın ; r!iği sat n alma kom i syoa ıında 
yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkata akçası (2441) l ira s:ı kurus iki bin dört 
yüz kırk bir lira sek<cn üç kuruştur. 

4 - Şartname, keşifnamc \',' ı·esmi yilz alim'" ü~ kuruş muka'lilin
de alınal.ıilir. 

5 - İstekliler kanuni vesikalariyl e teminat \'l' teklif mektuplarıııı 
ihale saatında11 en nz bir ,;aat evvel komisyona \'Prmis bulun-
maları. 12 16 21 26 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Pazarlıkla (600) adet nal çantası satın alınacaktır. Taliplerin 14 

Şubat 941 Cuma günü saat oıı beşte Kı~lada İzmir Lcrnzım amirliii;; sa
tın alma komisronuna müracaatları. 

T. C. Ziraat Bankasından: 
İş'arı ahara kadar mutebeı olmak üzt·r• .acl . erl ilen ki>e scntlt•rı 

aşağıda gösterilmi~ı ir. 
Günleri Sabah Öğleden sonı .. , 

Her gün 
CumarteHi 

9,30 - 12 
!l,30 - 11.30 

14 - 16,30 

(529) 

lzmir Defterdarhe-ından: 
Haver ve Cevdetin Muamt.le ve lstıhlaK vtrgiler, şube,iııe olan lO~ti 

lira 88 kurus istihlak vergisi borcundan clola;·ı haciz ediil·n Akdeniz 
mahalle.,inin · Mimar Kemaleddin cacldesindp kain 82-84 sayılı ve 960 
lira kıymetindeki mağazanııı borçlulara ait ola•ı 8 hi~~ecle 2 hi,sesi \'i
lliyet idare hey' ti karnı iyle 21 gün müddetle müza yedeye ç ka,.ıl-

mıştıı·. .. t ı- . ı , .
1
• 'd 

Taliplerin 5 .!art 941 Çar*aınba ııunu san ;ı u e vı ayet ı lll'l" 

hey'etine müracaal!orı ilan olunur. 12 19 26 :~ (5261 

lzmir Defterdarhğından: 
Osman oğlu :\lnksudun Başcl.urak ~ube<ııı<' olan 29~ lira Hl kuru* 

Kazanç vergisi borcundan dolayı hııciz edilen ikınci Karata~ 150 >a
yılı Sakızlı sokağında 5 kapıı • ·o. lu Ye !160 lira kıymetindeki T'ıının 
Viliil·et idaı e hH·eıi kararhle 21 gün müdd ~tle müzayedeye çıka
rılm;~tır. Taliple;·in 5 1\larl · 9.\1 Çar~amba giinti ~aat !;) dl' Vilayet 
idare her·etine müracaatları iliın olunur. 12 19 26 :ı 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 

1 - İdnn•mizin Adapazarı havalisiııde meveııd 1 ı.ooo ~ı:~ Köknar 
Tomruğunun lıiçilmesi işi pazarlık usııliylp eksiitme~·e kon
muştur. 

2 - Behe .. l\l:J nın <4 > lir~ya biçileceği tahmin olunduğun.ı göre 
muhammen bedeli 56.000 lira muvakkat teminatı 4200 liradır. 

3 - 2000 - 4000 M3 için dahi teklifte bulunulabilir. Bu takdirde 
teklif edilecek miktar üzerinden teminat yatırılmalıdır. 

4 - Pazarlık 20, 2 941 Perşembe günü saat 16 ela İstanbulda Ka
bataşta \eyazım \'e müba;·eat ~ııbesindcki alım kom isyonunda 
yapılacaktır. 

5 - Şartname lernzım şubesi \'eznesiııden \'e İzmir - Ankar:ı Baş 
müdürlükleriyle Adapazarı müdürliiihinden 280 kunı.;a alı-
nabilir. 

6 t~teklilerin pazarlık için tayin olunan gün \'e saatte < c 1,5 J:Ü 

nııme paralariyl ı · birlikte mezkur k o tııı,;yoııa mü.acatları. 

5 8 12 16 (740 :ı72) 

lzmir P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - 565 lirn 09 kuruş bedeli keşifli :\lordoğaıı P. T. T. binusınııı ar

ka kısmına ilave suretiyle yapılacak bir oda ile bodı umu havi 
kısma ait inşaat ve t..~miratı 9 -2-941 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle münaka>aya konulmuştur. 

2 - İhale.•i 24-2-941 tarihine m ilsadif pazartesi günü saat 14.30da 
İzmir P. T T. müdürlük binasında teşekkül edecek kombyon 
huzurunda açık eksi:tme ile yapılacağından ~artııame ve buna 
müteferri evrakı görmek istiyen taliplerin müdüriy·{ıt levazım 

kalemine müracaatları. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için .12 lira ~8 kuruşluk muvakkat temi

na' vermelerin İzmir nafıa müdiirlüğüncleıı bu ~e girebilecek
lerine dair alınmış ehliyet ve,;ikası ilıraz etmeleri lazımdır. 

9 12 15 18 439 
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Yemeklik ve böre~lik sade gağlarını 
Her yerden arayınız 

Sıhhi ve nefis olmasına rağınen 
keseye elverişlidir 

her 

-18 Kiloluk tenekelerde böreklik, pastalık sadeyağı Kilosu 85 '' 
==18 kiloluk tenekelerde yemeklik sadeyağı Kilo•U 100 kuruş 

Toptan alıcılar için müracaat yeı>' 

KESTANE PAZARINDA No. 24 Şemsi Güneşliler 
= müessesidir 
ıııPıııı.ıııı.ıııı0ıııı•ıııı•ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı•1111•1111•1111mıııı•ııı•ııı•ııımıııı_ıııı_ıııı.ıııı.ıııı.ııı.ıııı.ıııı.ıııı .. ııııııı: 

Bin bir çeşid 
Ali ARKAYIN 

Sarı kışla bak
kaliyesi 

Yagakög Kolu 

1 
Toptan ve perakende bakkııl:ye, hmhvat, kırta~iyc ve baskı 1 

işleri de yapıltr. 
Hariçten gelecek her hangi bir ~iıı~riş mil~teriııin arıu.,una göre teslim 

edilmek şartiyle de kalıul edilir. 



(SAHiFE 8) '(ANADOLU) 12 ŞUBAT 1941 ÇARŞAMBA 

Pariste Hopkins 1 Resmi tebli2ler I' 
NE KÖMÜR VAR. NE PATATES 

Duman tüten bacalar, 
Paris için bir lüks oldu 

Amerikaya dönüyor 

lngiltereden takdir ve 
sitayişle bahsetti 

İtalyada bir mahal, 11 (A.A.) - r , ı 
İtalyan orduları umumi kararırahının ' 

249 numaralı resmi tebliği: 1 Al ı 1 
Yunan oophesinde topçu ve milfre-_ man ar Türk şilepleri 

Berlin, 11 (A.A.) - Tas ajan'! bil
diriyor: 

Doyçe Algemayne Çaytuııg gaZ<>te
_..;:n n J>aris muhabiri şunları yazmak· 
tadır: 

Lizbon, 11 (A.A.) - Amerika 
Reisicumhuru Ruzveltin hususi mü
me8<ili Hopkin", İngilteredeıı bııra
·a gelmiştir. Hopkins gazetelere 
\'erdiği beyanatta demiştir ki: 

ze hareketleri olmuştur. Hava kuvvet 
!erimize mensup teşekküller, düşman 
mevzilerini, istasyonları, deniz ve ha- Memleketimizden hazır 
va üslerini, yolları, depoları şiddetle 
bombardıman etmişlerdir. Yanyadaki elbise ve ayakkabı 
hava üssünde bir de mühim miktarda 
tayyare tahrip edilmiştir. Cereyan e- İstiyorlur 

Bir elden idare edilecek ve nö
betle işletilecektir 

Pariste mahrukat fıkdaııı hüküm 
sürmektedir. Paris köprüleri altı,rdan 
hiç Lir !{<mi geçmemektedir. Parisli
ler buna bakarak yeni bir felaket kar
sı,ında olduklarına hilkmetmektedir
l~r. Çiinkü nehir yoliyle kömlir \'e pa
tııtt•s s•:,·kiyatına bU;·ük ümidler bağ
lamakta id:ler. Bir çok Pari"liler ı;;ı
nalıilnıek için kahwhııııe ,.,,. lokıınt:ı
ı:ırda oturm:ıktadırlar. Duman tüten 
lıacalıır, aı tık Frnn,<:ı i~in bir ]ilk,; ol
mu"tur 

den hava çarpışmalarıııda 12 dilşman htaııLul, ı ı (Telefonla) _ A!-
tayyarcsi alevler içinde düşilrülmü:j- mnnlar; memleketimizden hazır 
tür. elbiı>< ve ayakkabı almak için mü

Ankara, 11 (Telefonla) - Nakl:ynt! mesi tcııs:p ~clilmekteclir. 
işleri etrafında geniş tetkikalta bulun. ş:Lpler, uğradıkları iskelt•lcrde11 

mak üzere müıınkali'lt vekaletinde te- d' 
Ruzvelti görmeden hiç bir şey 

·öyiiy('mem, yalnız İngilterede gör
düklerimden çok iyi intibalıır edindi
f.(imi ,,öyliyebilirim. İngiliz milletinin 
ve imparatorluğunun sarsılmaz ka
rannı da tcbarilz ettirmek i<terim. 
Bir milletin ku\-vei maneviye•i lıun
dıın iyi olamaz. 

Şimali Afrikada yeni bir şey yoktur racuatte bulunmuşlardır. Bunun 
Şarki Afrikada Keren mıııtakasın - lçiR Berlindeıı bir milmessil gelmi~ 1 

deııizyolları idare,int• ait şyul:lrı . 
~kkül eden hususi komisyon, tetk'.- ı 
katını bitirmiş ve rapornnu vermietiı-. alabileceklerdir. Kaı•, ~ilep sahipler 
Bu rapora göre, Tilrk şilepleriııin bir arasıııdıı taksim ed:Iecek ve ~imd!~ı 
elden idare edilmesi ve nöbelle !şletil- 1 navlunlar yarı.l'n indirilee<'ktir. da topçu hareketleri olmuştur. H' al<ikadar makamların temasa 

Yukarı Sudanda Oma ııehrin:ıı hasıamı.-;tır ,, . 

---'X---

Kuvvetli bir zelzele 

garbında tanklarla takviye edilen dil~- ~--=...,,--------·---•! 
mım hiicumu tardedilmiştir. Tııyyarc
lerimiz dilşman kuvvetlerini l>ombnl 
lanıı~lardır. 

c~nulıi İtalya il1.erinde uçan düş
man ta; yıtr<!leri bombalar atmışlardır 

Alman kıtaları Ha tayda ~ey lap 

Bulgaristandan 
beklenen şey 

İstanbul, 11 (A.A.) - Kandilli Olii, yurıılı vardır. 
raeadhanesindeıı: Kahire, 11 (Radyo) - Orta ~ark 

Dün yaz saatiyle saat on ikiyi 23 lngiliz hava kuvv,etleri kumandaıılı

Bulgaristana 
geçmedi mi? 

Londra, 11 (A.A.) - Rö.vteı· ajan
sının diplomatik muhabiri yazıyor: 

24 saatten beri yağan şiddetli yağmurlardan 
19 köy sular altındadır 

ı!ıtkika 39 "aniye geçe, merkez ils.qil ğmın bu ak~amki tebliği: 
l"anbuldan 190 kilometre me.<ıafede Rodos adasındaki hava mey<lanla
tı•.hmin edilen kuvvetlice bir zelzele n, dün ikinci defa olarak bombardı-
kaydedilmiştir. maıı edilmi~tir. Binalarda yangınlar 

-Bas tarafı 1 nci sahif .. d.., - rıkarılmıştır Meydanda buluıııııı on 
allük eden aözleri bilhaaaa dikkate Kimler yakb? !tal,-an tayyaresi kat'i surette tahrip 

Romanyacla Alman kıtalannııı tah
şid edildiğine hiç şüphe yoksa da, Sof
yaya trenlerle Alman kıtııları geld!ği
ne dair çıkan haberleri ihtiyıılla karşı
lamak lazımdır. 

Antakya, 11 (A.A.) - Hatayda 24 mıştır. Antakya Reyhaniye yolunu s.u· 
saatten beri yağan şiddetli yağmur-/ !ar basmış ve milnakaliit kesilmişt:t· 
!ar, felfıket halini almıştır. Nehirler, Razı köylerin halkı vüksek ,·erlere pB~ 
şimdiye kadar gi:iıiilmeınlş derecede i !edilmiştir. Kızıla}-, fdi(ketzed~le•" 
taşmış ve 19 köy sular altında kal- yardım için tertibat almıştır. 

4ayandır. ln~'liz Batvekilinin doğru- Ödemi~in Beznegüme köyüle Hav- edilmiş, diğeı bir miktar tayyare de 
dan doğruya kendisine hitap eden lucuk köyü hududunda Mehıııed ha,,ara uğrııtılmışıır. 
sözlerinden sonra Bulgaristan artık (.'amlıca:ının yemiş bahçesindeki evi, Arııavudlukta Tepedeleıı \'C Oke 
daha fazla lakayd kalamaz. Nitekim meçhul eşha~ tarafından yakılmıştır. ~hı-inde askeri binalarda yangınlar 
kalmamıştır da... Filhakika resmi Zarar milhimdir. Tahkikata başlan- çıkıırı;mıştır. Bilyük bir ltalyaıı bom. 
Bulgar ajansı dün ne4rettiği bir teb- mrntır. l.ıardıman filosu Yarıya üssilne taar-
Jiğ il Çörçilin Bulgariıtandaki hava * ruza te>ebbüs etmişse de. avcı](lrımız 
üsl<r ı dair vaki olan beyanatının mildahale ederek bunlardan ikisi dil. 

Romanya ile Bulgaristan arasında ( 
doğrudan doğruya hiç bir demiryolu 
mtinakalesi yoktur. Müşterek hududu 
teşkil eden Tuna nehri, geçid için rid-
di bir mania teşkil eder. 
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B ir eroin kaçakçısı 

lstanbul manifatu- Japonya 
racıları • Hind, Siyam murahhas· 

larından neler istedi? 
doğru olmadığını tasrihe lüzum gör- Arnavudlukta Ril:illmilştür. Diğerleri hasara uğra-
müştür. Ancak bu kadarı ki.fi midir? tı lmıştır. 
Zannetmiyoruz. Çünkü Çörçilin 'fa- -B&4 tarafı t nci sahifede - Pazar günkü Kilisura taarruzunda 
delerinde Bu!gariatandaki üs hilci.- düşürmüştür. Tayyarelerimizin hepsi ilç İtalyan tayyaresinin clüşür;lldiiğ(l 
yelerinden ziyade üzerinde durulan 'islerine dönmüştür. tesbit edilmiştir. Bu •uretle ftnlyan 
nokta yukardanberi teşrih edegeld i- Atina, 11 (A.A.) _ Y11nan emni- tayyare kayibi 11 i bulm11ştur. Yu
ğı'miz eaulı meaeleler karıuındaki cet nezaretinin dilnkil tı>lıliği: nnn tayyarelerinin dilşilrdilğü 4 tay. 

öldü 

İstanbul, 11 (Telefonla) --+ Ma
nifaturacılar bir şirket kurquıar. 
Bu şirket, idhalat birliğinden ayn 
olarak piyasada nazımlık yapacak 
ve ayni zamanda perakende qatış.. JAPON HARiCiYE NAZIRINIH 

İstanbul, ıı (Telefonla) - Eroin !ar iciıı bir ~ube açacaktır. I 
kaçakçısı Ziya Hilmi, Beyoğlundaki ....,...;.;.o;-. ... .,..;.;;..;;--.-.-..___ DiKTATÖRCE JESTLER 
evinde eroin yaparken patlıyan ba- Amerı•ka 
landan yaralanarak ölmilştilr. 

Bulgar battı hareketidir. Daha açık Düşman tayyareleri diln aşağıda 'J'l- ;·are bundan hariçtir. 
bir ifade ile Bulgaristan vaziyetini ·!irilen mahallere akııılar yapmışlar- Bombardıman tayyarelerimiz As- Kısa harı"c"ı 
tasrihe davet edilmiıtir. Kendilerine •lır. mara, Keren şehrindeki hedefleri v~ 
1915 deki Bulgar hattı hareketi ve 1 - VolOR üzerine yapılan akınlar- kuvvetleri yeniden bombardımana 

Çine yardım edecek 
Çinde tetkikat 

onun davet ettiğ,; acı netice hatırla- la sivil halk arasında telefat ve hasar tabi tutmuştur. haberler 
tılmış ve Bulgar devlet adamların- 'Oktur. Cenubi Afrika tayyareleri, şarki Çung-King, 1l (A.A.) - Amerikan 
dan memleketlerine aid bir karar 2 _ Yan.ı·a civanna hücum .A,,n !talyan Afrikasmda faaliyette b11luıı.11..~~~-------------·1 1 hey' eti reisi Kari ile murahhasları, · k b h kile """ Kahire, 11 (A.A.) - Avusturalya venr en u a atlerden tegafül · a.\~areler bı'r çiftlikt~kı' amelelerden mu•lardır. 1 Çin delegeleriyle temaslara baıılamı•-, • . ' Başveki i lllonziıı iLe Deniz ll1!ırt kuv- ' 
etmemeleri istenilmiftir. Jıir kaçını öldilrmil•lerdir. Bir ka• ya- Londra, 11 (A.A.) _Hava ,·e da- k BI !ardır. He}~et burada 3 hafta kalacak-

ş d 'kk ı k ı • v vetleri umandanı general amez uraaı ı ate i.yı tı;r ki, ngil- ralı vardır. lıili emniyet nezaretlerinin bu ~ııbah. tır. Amerikanın Çine yapacağı ya.rl-
t B 1 · d k d' · ,, bir tayyare ile buraya gelmiş ve mu- d ere u garıstan an en ı lehıne 3 _ Prevezede ne hasar, ne "aralı ki tebliği: ıma ait programın tatbiki, geni• ni:ı-
h be · d h ı · , harebe sahası ilzerinde alçaktan ' ar mü a a eaını' istememekte, fa- .- 1 rdır. Gece lngilt.erenin •ark ve eenubı bette bu tetkikatın neticesine bağlı-
k d ğ · · ı • uçarak tedkikler yapmışlardır. 

at sa ece e er netıceaı ngiltere 4 - Golosta hasar, •-Jefat )"oktuı· sarki mıntakası üzerinde hafif dUo.. dır. 
1 h. k bil b' "' · " Londra, 11 (A.A.) - Dahiliye ne-a ey ıne çı a ecek ır karar ver- 5 _ Garbi Morada bı'r köye hilcum nıan faaliyeti olmuştur. Pek uz ha. Çung-King, 11 (A.A.) - Reisicunı. 

k · · d b ı zaretinin emriyle bayan Hooverd tev. 
me nıyetın e u unuraa, bunun akı. "dilmiştôr. Bir Kiliseye i•nlıet \'aki •ar ve !>' k az insanca telefat vardır. hur Ruzveltin müme~sili Kıırl, bura-
beılerini iyice hesap etmesini talep ,,ımu<tur. Hasar azdır. Kııhire, 11 (A.A.) - Orta sark İn- kif edilmiştir. Peşteli bir iş adamı- da münakale işleri ile mali vııziveti 

k d
. B v ... nın kızı olan bayan liooverd, evvela · 

etme te ır. ugünkü Balkan vazİ-ye- Londra, ıı (A.A.) _ Röyterı'ıı Ar- giliz kuvvetleri umumi karargahının tetkik Nlecektir. · · d' .. k Polonya tabiiyetine girmiş, sonra iz-
tını n üğum no tası da itte budur. ~ avu<lluk • Yuuoslav.ı·a htıdudııııdakı" resmi tebliği: 1 1 

D 
" ,., divaçla ngi iz vatandaşı hakkını ik-

emokruiler otoriter devletlere 'lıuha'ıiri bildirı'.voı". Bingazi oonubunda esir edilen onun-
k k b 1 ilci 

li•ap etmiştir. Mumaileyh Kont Epin-
ar~ı a u ett eri bu hayat memat İn"iliz . Yunan t".V"arelerı· clu"n bı"ı- cu ltalyan ordusu kumandanı "eneral ·· d ı · d d · "' « , ,., 11amın \·arisi olan Hooverd Epingam. 

muca e eaın e aıma küçük devlet- •(in cephe ÜZ<'rinde büy-ilk faaliyet gös- Ferrera, harp t>snasında aldığı )'ara- la evlenmiştir. 
!erden kendilerine iltihak etmelerini . ormi•lerdir. Bil•.'"ilk "-mbardır:ıan !arın teHiri"le vefat etmiştir. 
d ğ·ı f k ' ' "" , Tokyo, 11 (A.A.) - Batavya hU-

e ı , a at taarruza ve tazyike uğ- ayyıırelcrinden gruplar, Elbasandan Eritre, Habeşistan, İtalyan 'ouı-İ· kOmeti Am<'rika ve İngiltereden ma-
rarlarsa kendi kendilerin' müdafaa \ vlon.\·a.,·a "İden ,_·oltı, Avlonua 1 1·~ •• _ lisinM harekatın memnunı·.ı·et \"erici d 

1 
• • b .. , ... a a Tilrkiye de dahil, bütün Avrupa 

etme erını ve unun için de şimdiden 'llllı bombardıman t•tmı'şlerdı'r. L'.lba- şekilde inkişaf etmektedir. 
1 d b

. 
1 

° memleketlerine Hollanda Hindista-
ara arın a ır eşmelerini talep <'imiş- ·ın, •imdi mHkez"ı Arrıa\•udlıık• .. kı" Londra, 11 (A.A.) - Bahrive nczıı... d 1 
1 d . · d' d b " "" · ııın arı yapı acak ihracııtı sıkı kont-
er ır, tını ı e unu iıtemtktedirler. Yunan kıtalarının ba•lıca hede!ini retinin tebliği' rolP tabi tut.acaktır. 
Açık konutalım, bu talebin iae "'•kil P.tmektedı"r. İngiliz deniz birliklerı· bıı sabah ~r- K .. k'I k ~ • alay, kauçuk, kokra, çay, kahve. 

musta ı almıya hakikaten azmet- ~foskopoli& garbıııdaki dilşman hat- kenden Belçikada Alman işgali altın- nikel madeni ihracı için hususi 
mit bir devletin vaziyet ve telakkile- 'nrı da ta~·yareler tarafından bomba~- da bulunan Ostand limanını bombar- li.'ans almak lazım gelecektir. 
rine aykırı düşebilecek hiç bir nok- lımaıı ntfiJmistir. dıman etmişlerdir. 
taaı yoktur. Yunan kıt.ıları. sima! cephesir.da a- Limana, depolara isabatler kaydedil 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR ''ık havadan istifade ederek tt.ılyıın Ri- miş yangınlar çıkarılmıştır. Gemileri-
" l'>~r!criııe muhtelif noktalardan hücum miz hasara uğramamıştır. İnsanca dn 

A A • t 1 :ır yapmıslardır. Burada öğleder. son- zayiatımız yoktur. 
S ~rerJ V8ZJye ··q cok siddetli carpışmalar olmuştur. Lo_ndra, 11 (A.A.) - Bahriye ncz:ı-

-Baftarafı ı nci Sahifede-- 1 'oı:ıradeç şimalinde ve Skumbi vadiqin retının tebliği: 
1n her capta toplar faalh·ete geçmiş- 10 Şubatta biten hafta içinde düş- -Baı tarafı 1 inci aahifede--

derek bu ufak tehlikeri ele or' 1dan ;r. Yıınanlılar yeni ırele~ uzun men- man ~aaliyeti netioosi olan 57 bin ton mektedir. 
kaldırmak İMiemektedir. % lnıriliz toplarını da kullannıı~lıır- h~cmı_ııde 11 Britanya, 3 milttefik ve Maamafih hükumetçe reisicumhura 

--------------
• 
lngiltereye 
yardım 

-

Knoksun nutku 
Vaşington, 11 (A.A:) - Amerika 

bahriye nazırı albay Knoks, askeri 
mektepten mezun t.alebeye diploma 
verme merasiminde bir nutuk söyli
rerek demiştir ki: 

- Harp, milletleri d-evletin e . .;iı·i 
haline girmek ve -0na hak vermemek 
iötiyenlerle ferdi hürriyet prensibini 
idame etmek istiyenLer arasıııda ce
ı·eyan etmektedir. Deniz kuvvetleri, 
bır millet için da ima en mühim Ye lü
zumlu kuvvettir. Zira, yedi denizin 
kontro!Unü temin etmek liizımdır. 
Deniz hakimiyetini ellerine alan mil
letler ileride bütiln den izlere ve düş
manlarına hii.kim olacaklardır. 

Bu hıi.kimiyeti demokrasiler eJd,e 
ederler•e dünya hilr olacak, fakat 
hakimiyet totaliterlerde kalırsa dün
ya esarete düşecektir. 

Dünkü İngiliz tebliği gö8teriyor '<i. 'ır. bır bıtaraf gemi kaybedilmiştir. Ye- ait geniş saliihiyetlerden hakikaten bir 
İngiliz bombardıman tayyarelui, avcı 1talrnn l"eri hatları arkMında •id- dinci haft.ı olarak harbin bidayetin- f·dakarlık yapılmamıştır. Düşünceler: 
tayyar ·!erinin himayeKinde, AlmnJ\ya etli infilakler duyulmu~tur. · den beri ola nhaftahk zayiat vasati- Altı şubatta, 30 haziran 943 senesi-
\'e Fransada muhtelif üsleri gü:ıdüz den azdır. ne kadar malzeme siparişlerinin kont-
bombardıman etmişlerdir. Bu taarruı, ç•• Londra, 11 (A.A.) _ İngiliz hava rolü imzalanmıştır. İngiltereye kira ile - Battarafı 2 inci aahiied~ -
lngilizlerin artık gündüz taarruzları- orçilin nutku nezaretinin tebliği: f11alzeme vermek hususundaki reisi- grubunun harp meydanı olacaktır .. 
na da başladıklarıııı göstermektedir. Bombardıman tayyareleri, diin Al- cumhur salıihiyeti 946 yılına kadar Bunu da kavramak için, yükıek bir 

Şıınghay, 11 (A.A.) -
Fransız ajansı bildiriyor: 

Husus'i bir menbadan haber aJdıiı1 ' 
mıza göre, 1 Siyam • Hindiçini sul~ 
konferansının ikinci celsesinde, jııpOP' 
ya hariciye nazırı Matsuokn, Fraıısıl 
\'e Siyam delegeleri reislerinden, ja; 
ponyanın Asyada ruçhanlı vaziyet:P 
kabul ettikleri hakkında resmen ıır· 
yanatta bulunmalarını iskmiştir. !ll~t 
suokanın istediği rilçhanlı vaziyet, 
dünyanın bu kııımıııda nizamı ve 9ul; 
hü tesis ve temin edecek yegfine dc\'Je 
japoııya olacaktır. 

Matsuolrn, bu beyanatı mütrnk1r 
salonu terketmiştir. . 

Biraz sonra salona muavini gclll1 '~ 
ve murahhaslara birer muhtıra vere' 
rek bu temenniyi tekrarlamış, Hfpdl" 
cini ''e Siyamın japonyaya her husu·: 
ta kola}'lık göstermek mecburiyet!nd• 
bulundukları üzerinde ı~rarla durınu" 
tur. Sulh müzakereleri, delegeler W 
rafından bu husus kabul edildikte~ 
ionra başlıya;:aktır. 

Teyid edilmiyen ve kontrolilnc io~' 
kan bulunmıyan bu haberler, i;-i b1r 
mcnbadan ele geçirilmiştir. 

Bu sebepledir ki, Siyam _ HindiçiP' 
;ulh konferansı bugiln de toplanıııııW 
mıştır. Dilnkü tebliğde ise sarah:ıt l'~~ 
tur, koııferıı.nda sadece milsbet tek1 ıf 
ler ilzerinde görüşüldilğii bildirilıııeW 
t.edir. 

İngiliz 
Tayyareleri 

Almanya üzerinde mili' 
hiş akınlar yaptı 

l'uııanistan - ita/ya: -Baıtarafı 1 n ci Sahifed- manyanın şimali garbisinde ve Almnn uzatılmıştır. Reisicumhur, bugiln A- görüş kudretine ve fazla bir zekaya 
9 tarihli Yunan ajansı, Stefani a- buatı, Çörçilin nutkunun, Bulgaristan- ;,gali altındaki arazide bulunan hedef- merika kuvvetleri emrinde bulunan si- sahip olmağa lüzum yoktur.. ı · ' 

· d'" · h I'hl Hül' • · Loııdra 11 (AA) Harııcı"' ıansınııı \·er ıgı aberi tekzip il~ Yu- daki hava meydanlarının işgaline ait !ere muvaffakıyetli gündilz hücuml(l- a arı Yermeden, ordu ve donanma aaa ve netıceı ' · · ' ~ 
nan donanmasının milk mmel vazi- 1Iaıı kısmını tebarüz ettirmektedir. rı yapmı~lar, Bolvin, Dunkerk ve Kıı- başkumaııdanlnriyle istişare mccbu- Bulgaristan, hadiselerin tam bir .,mahfillerinde söylendiğine göre, ~. 
yette olduğunu bildiı-miştir. Yunnnis- Brezavil, 11 (A.A.) - Radyonun le Ü7.{'rine üç akın yaparak dokları \'l' riyetine tabi tutulmuştur. ta hammür ıröotermefe batladıkları manyanın şimali garbi sahili üzerı~ 
tanda A veroftaıı ba;;ka, 6 modern dünkü ne•rivatında spiker, Çörçı"lı'n 1 ·· · tt b b d Ü•üncü tebeddül, tı'caret gAmı'lerı"nc bu zamanda , artık kendi siyasetin' 1 deki üslere pazartesi gün il nün ilk ,~· 

h 
. 13 t . . ~ 1 • ' , vapur arı mueessıı· sure e om ar ı- ' ~ atlerinde lııgiliz ta}~areleri tarııfııı' 

mu rıp, · orpıtobot vardır. Atina ;öz ermin kendilerine oosaret verdiği- mnn etmişlerdir. Amerikan harp gemiluinin refakntini kat'i bir vuzuhla teıbite ve bunu ifa. , 
ajansına nazaran, Yunanlılar 8İmdi- ni söylemiş ve demiştir ki: Bu nkınfar esnasında iki düşnıan ıııenetmektedir. deye mecburdur. BuJgar hilkümeti, dan rnüııfericl hilcumlnr yapılmıştı~·, 
ye kadar 3 ltalyan denizaltısı İle 35 - Çörçilin nutkunu alaka ile din- tayyare.qi dilşilrülmilş bizim tayya-ra- Fakat bu tadillerin hiç birinin pra- buna davet edilmelidir. iki rahmet- Londra, 11 (A.A.) - iki lnırı ·I 
bin ton nnkHye gemisini batırmı~lar- !edik. Takdir ettiğimiz başvekilin mem )erimiz Anlimen üslerine dönmüşler- tik neticesi yoktur. Bunlar, infir:ıclcı- ten biri; bombardıman grubu Dunkerk ' 
ılır. Bittabi Yunanlılar, bu ufak filo leketimiz hakkındaki hislerini toyid clir. Bu t.ıarruz bilyilk mikyas üzerine !ara karşı ufak fedakarlıklar olup, Ya mihver taraftarlığı, yahud da ı Bulonya ta.arruz etmişle~dir: ı:ıu~r 
ile !tıılyan donanmasına taarruz ede- etmesini memnuniyetle karşıladık. vapılmamıştır. Alman avcılannın mü- reisicumhurun salahiyetlerini elinden k~n~i ~oprakları üzerinde herhangi d'.l doklar bombardı~a~ <;tlıl~ı~. ,.e 
nıezl r. Anc.ık nııkliyata mani olmak Spiker, Cenova bombardımanından dahalesi az olmustur. Yalnız Kal<>cle almamıştır. Ordu ile görüşmelere gı'- bır utıkametten, herhangi tekilde düşman avcısı da dilşilrülmüştür:,-
, . ., Yunan sularına yaklaşan İtalyan da bahis ile şunları söylemiştir: dafl bataryalar şiddetli ateş açmışlar- lince, reisicumhur için bundan tabii vuku bulacak bir tazyik ve askeri ha- ı A N D Q L v 
tahtelbahirlerinl t.ıhrip etmekle ikti- - Bu bombardımanın sesi hudu'.lun dır. Bütün harekattaki kaybımız 3 av- bir şey yoktur. rekete kartı mukavemet kara n ve A 
fa erlcrl 0 r. Anc:ık İtalyan cloııanmn<ı öte tarafındaki kardeşlerimizce de du- cı tayyaresidlr. Va.~ington, 11 (A.A.) - Ruzve!tiıı, böyle bir takdirde Balkanlılarla de-
da Yunan donanmasını aramamıştır. yulduğu gibi, kendilerine vazifelerinin +----- bugtin Vilki ile ırörüşeeeği beyaz sa- mokratlarll\ Bulgaristana askeri mu- -•••••••••••"", 
Çünkü İngiliz donanmasırıı düşünmfü;- Alman metalibatına mukavemet etmek ra;·dan bildirilmektedir. Bu mlilnkat, avenette bulunmalannın kabulli.. Sahil>i Te Basmuharnri 
!Ur. lngilt,,rc. Akden!uleki hıikim!vc- 1 olduğunu ihtar eylediğine de şilphe Vilkİ dinlendı• \'ilkinin av.an haricive eııcümeııincle Ya~i m!'k~~· Bulgariatan'.n fngil- H AYDAR ROŞTO OKTEfıf 
li saye,indc, Trahlusgarp harekiitı~da I \'Oktur. yapacağı ueyanattaıı sonra nılc•ıbulıı- tere ıle bır ıttıfak akdetme&ı ve Al-
d.,niz.!rn yardım suıetiyle muvaffakı-j' Londra, 11 (A.A.) - Nevyork - R•s tarafı t ınri .,.hif .. d,. - caktır. manyaya kartı cephe alması değildir . 
Y 'lli Iıir netice ıılmı ·tır. Şimd; Giridj Ta; miıı yazıyor: akamete uğratmak istemediğini sör- Vaşington. 11 (A.A.) - H:ıvas: Kısaca ve düpedüz, Almanlara ge-
>ıcla,ını. kruvıızörler \'(' hafif kun·et- Çörçilin milracaatin.e mukabele !emiştir. F:ncümencle faaliyet vardır. Ohimo mümessili Rober Tak, re;sıJ çid wı üs vermemesid ir. Meselenin 
ler için kullanan İngilizler, istedikleri rdeceğiz. Amerikalılar Çörçile ve ar- Hilkumet. ·ncümenin lehdf' rey vere- euf11hura yardım knnunııncla ver'len• ruhu bura.dadır. Bulgaristan bu ka
z:ıman, Yun:mbtana kafi! ler götür- ~ada•brınıı itimad cdeceklerrlir. Ve eeğini Umid etmektedir. Umumi hey'et "alithiyetbriıı tahdidi için y<'ııi birj r~rll\ı .:"~~ırken , bütün bir iıt ikbali
m<>ktı-, lüzum görünce 12 adayı bom- \'azifesini yapabilnıe•i için onP. her nıUzııkerelNinin eli' üç hafta sül"'Cc!{'. miicadeiM'" bMlamış\ır. Bu hıısu•takiı nın, butun mukadderatının mevzuu 
bıırılım:ın t>tm•k dirler. Bu defa da .,yi \'ereceklerdir. t.~hmin e?il_mektedir. Çörciliıı nutku., ıltı tadil t~klifi, ~ahık rei•'cumh•,rı bah.aol~uğun~ da unutmamak mec-
CenoYayı topa tutmu lnrdır. İngiliz- Nevvork Herald Tribun \'azıvor: rnrclım lanhıısına t:ırafl~r olunlııı·ı Hoov<:?r ve avaııdan Makker r.ı·aHı!ldn bunyetınded r. 
!erin hundan •onra dııha serb0 <t ha- Deniz, ha\'a ve kara ku~-vetlerinin kun-etlendirrniştir. Çörçilin, ne bu ı-•- rnpılnn ırörUşme!cri miiteakıp hazır- ORHA N RA HMi GÖKÇE 
ı ket edecekleri ıııılaşılnıaktadır. tedrici surette toplanmasiyle orta- ne, ııe gelı><:ek s.ene ve ne d-e hiç lıir H<~ hnnıı•tır. D k t 

Riııgazi :\Ialla ıırnsıncln 35n, ~fed'nn ,.a müclhi~ bir satvet çıkmakta oldu- ne İngilterenin askere ihtiyacı n!mı- Vasiııgt-0n, 11 (A.A.) - lllebusr.n O O r 
boğazı ile Bingazi ara"ında da 425 mil "unu Çörçilin nutkundan anlıyoruz. )ac.aP;ını söyl nıesi, müzaker,.Jer U1e- mt'CliHi, fed .. ral b0rrlnrın 65 f11;ı '"" B h f u 
mesa!'e vardır. Tobruk - Girid arası Bu kuvvetin ezici darbeyi indiı-.ce- rinde bilyük t •ir hu"ull' ıretircc.-ktir. clolnr:ı kadar çıkanlabil~eji:iııi J.::ıb"' e çe Z 
200, ~Iatalınn burnu - Tobruk ara~ı ğini nnlamnk için Çörçiliu n~tkunu Rütiln endiı;eler, rei~lcumhurn •aliihi- ı>tmi~tir. 
270 mildi!'. Şu halele evwlce Tobru- ~kumak kafidir. yet verilerek Avrupnya bir ordu gön- Vaşington, 11 ( A.A.) - Ruzvol' 
ğuıı :\•)0 mil doğu•und11ki hkenderiye- Vaşington, 11 (A.A.) - Ayan dermesi üzerindedir. mebıı•ıın meclisinden 680 m", .. ıı llB 
dl'n hareket eden İngiliz filo. u, ~imd' meclisi, Con Vigandın Londra M>fir- 1ı;n cll}Jarlık bir kredinin mii-s!acel<>n 

Çoruk hastalıkla rı 
mütehassısı 

Bingaziden hareket etmekle bilyük bİ'!' li.ı\'ine tayinini ittifakla tasvip etmiş- edilmekt>t'dir. Zafer için milletçe ve- wrilme•ini i•teml<tir. Bu para ha•bi-' ' k k ·ı · k Ha3talarını 11,80 dan bire kadar zaman ve me.~aıe azanacıı tır. tir. rı mı. ıırann sar~ılmaı olduğu tı>- ,.,. nezaretinin ~mr:ne verile<"~ktir. 
Keza._ kara hava kuvvetleri de !tal- Loncl~a, 11 (A.;A.) - Çörçilin nut. I bar~iz ettlrllm~ktedir. İnPil!z milleti. Ml'zkilr tahsiRatın en büyilk kı•mı,, Beyler sokağında Ahenk matbaas 

ya ve S ıcllyaya bu •uı·etle dııha fazla ku, telkın ettiği ıtlmad , görtt~lerde- OAkılerlne oldujtu gibi dnhq _.,ddetli I mıt,t.1rPt in•aatı bitirmek için •arfe- yanında kabul eder. 
yak!ııemaktadırlar. ki realiZm ~ebeblyle tasvip ve takdir mOcııdeleye de ınütehammlldlr. dilccektir. -----------·---
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