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Neden sustular? 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

----------· ·-----
A~ Kf R I VAZIYfT 

Bulgarlar ve Almanlar Bulgaria -
tanda Alman askerleri bulunduğunu Afrika harekatı ve yeni 

Bulgaristana Alman as
keri, tayyare ve tank

ları gelmiş 

arka arkaya tekzip ettiler, huna rağ- korvet inşaatı 500 bin kişilik bir ordu-
ınen dedikodu hali. kesilmiş değil-
dir-, bilakis Bulgaristanda ve bilha&- RADYO GAZETESİNDEN: da Macar hududunda! .. 
sa Bulgar hava üslerinde siv'l kıya - 1 Binguzinin 220 kilometre ötesinde 
fette Alman askerlerinin bulunduğu Ageylayı zuptetti.ktcn sonra Trrıblusn 1 
iddiası hala devam ediyor, hatta bu doğru i!erliyen lngiliz motörlü kuvvet BULGARİSTn ~DAK YUfı!AN 
husust11 dikkate §ayan bazı tnf ıilat Bugünkü Almanya Fransa, tapan ya ve ltalyayı idare edenler !erinin halen nere<le bulundukları m~ç- T E B t\ ft S l n y A p l LA 
da ~~riliy~r. . .. .. Londra, 1 ~ (A. • s Jh ••? varın tekrar ha- huld~r. Fakat Fransanın Çat m~istcm~- MK M 

ı Tur-klerınbdıratdasozuvardır:A~e, A.) - Müstakil u mu. i·eket edecektir. lekesınden ka!karak 12 gün evvel ı:ı- TAVSiYE 
o. mıyan . Y"'r ~n uman çı c.mnz e- Fransız nj ansı bil Alman mahfi!lf, - zanın merk.czı olan Merzuku zapt ıle . 
rız. Aksı sabıt oluncaya kadar, or- dirivor· .· lı~ haber hak- şimale doğru ilcrliyen Hür Fransız Sofya, 12 (A.A.) - Royter ajansı 
taja sbür~dlcd'! ıbütübn. tehkzkİ?kletre ıı-ağk- De~:li 'reigr~f Fakat kim ki- ~ .. nda kat'i malü - kuvyetıer_~. hudud~an .ıooo kilometre bildiri\•or: 
tnen, u, ,a arı ır. a ı. a o ara gazetegi Lizbon m:ıt vermemekte- jçerıye nuf~z .elmış, bır çok vahaları Sof;·adaki Yunan elçiliği, \"aziyetin 
k.abu\ *', lmek ;nkr!1rhe.~ın~.eyı.z. t~udlga- muhnbfrinden al- ' :ı dir. General Frnn lşgal eylemı~~ır. Bunu nazaran, Fran- nezaketi sebebiyle Bulgnristandaki 

krı.eta, ._.ak~·ını-aa ıd us!'u n~!.e ı'..-. 1!' dığı telgrafa :tt- minle sulh ak- k ntın Vişire git- sız kuwetlerı Tnırns hududun:ı ve Yunan teLansınn Yunaııistnnn döıı-
ımıs~mn şup ıe e emıyeceKı ng,ı ız fen 1.ıir <.;av:a<lan °," \'e ~l!l.re~nl •rrablus mmtakasınn yaklaşmış de- meleriııi tay:-ıiyc etmiştir. 

tnahfilleı·i durup dururken n~ dıye bahsetm;kt: 1' ~~t"ın il., de b~ _ mektir. Bu kuvvetin miktnn meçhul- -~elgrnd, 12 (A.A.) - Röyter bil-
ortaya böyle bir iddı"a ntsınll\r, ve · · ı.t ır · d d k ? c e ~ muhte- dür. Fakat böyle muazzam bi~· hare- dınyo:: .. . 
bahusus o iddia tekzip edildikten Bu şayia~ a gii- e ece • lu~ma:-ıı ket, bir kolordudan dahn aşağı kuv- Emın men unlara gore pazartesı Buignr kralı Bor-is 
aonra ne diye ilk noktai nazarlarında re, 1:-.panya harici as euwı**S meldir. vetle yapılamaz. Çünkü gerisinde ik- günü Ilulgm·Lqtann yeniden fazla 
tarar etsinler ve onu teyid ve takviye ye l1UZıtı Sun.er • B. h b .. 1 ı lspnnyol dev- mal işlerini dü~Unmeğe mecburdur. Alman tayyare ;i gelmiş bulunuyor - r ' 
edecek tafsilat vera!nler! Berline gitmek - ır a ere gore, ta ya let ve hilkum~t Daha zayıf bir kuvvet, .n.sıl harekat du. Ekseri Bulgar tnyynre mey<lan- ş B lk 1 

Demek ki ortada bir t<!Y var. tedir. Frrınko 1 Fransa barış .. acaklar reisinin l\lu~~0 - mıntnkasındaki 4 - 5 fırka ltalyan )arı, yerde hizmet gören Almanlar, Uzak ark a an ar 
Bundan maada hadisede daha mü- :\tussolini ile gö- lini ile görüşme- kuvveti jle münferiden knrşılaşırsa mü::tahd.!mler tnrnfınclmı işgal edil- • 

lıim bir cihet de JU dakikaya kadar- rüşecdctir · Ga - ıı Binde Afrikada - mağlup olması muhtemeldir. miı;ıtir. 
hiç bir Bulgar devlet adamının Bay zete • bu seyahn- INGILIZLER iSE KENDiLERi ki vaziyeti bnhlıı Cenubi Afrikada: Romnnyadan ~iv_H gi.yinmiş lıinler-
Çörçilin hitabesindeki ikino' noktaya tin İngiliz mu - mevzuu edeceği İngiliz kuvvetleri, Kenya, llabe.<jis- ce Almaıı askerının bır çok nokta -
dair bir kelime bile söylemeğe, lüzum zafferiyctleri ile iLE ANLAŞMA IMKANI .s:rnılmaktadır · tan ve Sudan hududlarımıı birleştiği dan Tunayı geçerek şubatın ilk haf-
görmt>megİ veyahud söyleyecek şey alakadar olduğu - General Fran noktada Navaraput mevkiini almışlar- tası içinde Bulgaristana girmiş oldu-
hulamamaaıdır. nu da yazmakta- GÔRMlYORLAR konun, Fransa ile dır. İtalyan sornalisi ve cenubi Habe- ğu söyJenmektedir. 1 

Mahiyetine dün de biraz işaret et dır. Suneri!ı ve İ~alya arasında şi.stan harekatı da inkişaftadır. Erit- Tuna yoluyla tankların da getiril-

Londrada dola
şan haberler 

miş olduğumuz gibi İngiliz başvekj ~eneral Franko - bı: .uzlaşın~ ze- rede İngiliz filosu ilk defa olarak Mu- diği Ye Bulgari:;tann çıkarıldığı sa - Çörçil, sağlam malumat 
linin hitabesinde Bulgıwriatane. aid nun nıihvercile - Franko, Mussoliniden mını bulm~ga ça~ ~avvanın 140 kilometre şimalinde ha- - D.evamı 4 üncll aabif11de - almadan konuşmaz 
olmak üzere iki eaaalı nokta vardı: ·in taleplerini diıı b k fl' l P, ı lışma~ı. -~vv~t- rekata iştirnkle bir sahil şehrini işgal llllJllllfflllllflllllJllllllllllllllllllJlllllllllllllll 
Bunun h:riai Bulgariatana Alman aı 'iyecek vaziyet - aş a ıf er ve efen le mümkundur. etmiştir. Londra, 12 (A.A. ) - Son yirmi 
kerlerinin gİrmi! olduğu iddiası idi ~en ;.iya~.e k~ndi ile de konuşacak mı? Bu uzlaşninn~n e- Burada deniz. hava, kara kuvvetle· Sofyada siyasi hava dört aaat zarfında Uzalqark ve 
diğeri ve hiç fÜpheaiz daha mühim ışl~n uzerınde . . . . sası şu 0 abıle • rinin faaliyetleri yekdiğerine rnüvaz· 
olam da Bulgariatanın bazı niyet vf' nuzakerede bulunacakları bıldırı -ı cektır: olarak devamdadır. Bu suretle Erit.re· biraz düze idi mi? Balkanlarda vaziyetin inkifalı hak-
enıelleri hakkında ,:leri sürülen mü· .iyor. Çünkü Franko, Fransadan bazı Franko, Petenden Veygand ordu- nin işgali, sahilden cenuba doğru di Sofya, 12 (A.A.) _ Havas ajansı kında heyecanlı haberler dolatmıf 
talealardı. İthamlarında hiç de ıake :aidler almıştı. Fakat bu vairllerin, sunun kat'iyyen bir taarruza kalkış- ğeri de Eritrenin cenubundan rloğuys bildin!yor: ise de henüz bunlara dair Londra 
etmek itiyadında olmıyan Bay Çör . nahiyeti hiç bir zaman meydana çık- mamasını istb·ecek, İtalya da buna doğru iki btikamette cerevan etmek- Amerika radyosunun bildirdiğine siyaai mahfillerinde doğru malumat 
çil Bulgar devlet adamlarını 1915 de. na~ıştı. Şimali İtalya Afrikasmın ' mukabil bazı isteklerinden vazgeçe. tedir • .. B 1 • d B lk b h mevcud deg~ildir. Bununla beraber, 
ki hareketlerini ve onun akibetlerin: .mühim kısmının. İngi.lizle_ rin e.linde cektir. .. Jng. iliz deniz faaliyeti gore u garaatan a a an u ranı, 

b b. 1 b -lJ ü"A t L d 12 (A A ) M t müıaid •ekilde istihaleler göster • Ro"yter aJ·ana emm" d' k" b k"l hatırlatarak unun ır- tekerrürün . J~ u.nması u v.nı~ erı m vcessır e - on ra'. . . . . . - l us akil Cenovadan sonra Ostand da İngiliz :r 1 ır ı, a§ve ı 
den tahzir ediyordu. mıştır. Fransız aJansı bıldırıyor: donanması taraf•ndan bombard'ıman ~ektedir .. dÇörçilin 

1
nutkukznd.a Bud~gl a

1
: Çörçil çok müh:m ve sağlam kay • 

ı il. h • · · • h tt" l" Berlin 12 (AA) Bır' husus' G l F k M l p t • rıatana aı mevzu ar te ıp c ı e ı ng ız a~ cıyetuun a a uzu - . ' . . . · · - 1 en~r~ ran o, areşa e ene, edilmiştir. Sık sık yapılan bombardı- b · Sof d • A h · dil naklardan malumat almadan söz 
mundan fazla ihtiyatkarlığı bUtün muhabır bıldırıyor: Mussolınıye, ve söylendiğine göre manlara simdi de denizden bomb~rdı- el,. • ya a ııyaıı ava epıyce - söylemez ve vakıalardan bahset-

~~~:'; :m~~~;~ • ..:~:J::ıahak~=~ şeh~~~3~ak~:~ı~~i ~l~g~~ı~;;c~~~ belki ~J!~ı:.e 31:~k~~J~ır. - o~:anu 4 üncü .-hifed~--:___ ıİfüİıİİİİllıillllllllllltltllllllnllllllllUlllllllllll .• m_e_z:_. _________ _. 
da çok mevsuk bir takım maliımata --Aİ -llkbh~- J 
aahip olmasa bu derece açık bir ih - ş. Afn··kada eı·r tren Almanya manyanın a ar- Almanya, aponyayı da 
lardan içtinap edeceği fÜpheaizdir. daki 3 hedefi: teşvik ediyor 

Acaba Bulıar devlet adamları ne-
~n ş"mdiye kadar sustular? Bazı rL l Almanyaya giderken istila hazırlıkları 011 
vayetlere göre Sofyada lngiliı: baş- lngİIİzler yeni mevzi er ? 1 • Çanakkale Japonya acaba 
Vekilinin nutku malum olur olmaz zaptettiler yoldan çıktı yapıyor 
kabine içtimaları birbirini takip et· 

:~ı.~:~·a:~~a:.n~~k~::~:r-b~;~y~: H kit h 1 kt d raşıoıGı PETROL VAGON- Yolcuların anlattı"ları 2 - Cebelüttarık bir mesele çıka-
iç.ti_m• ve ~ü:ı:ak~reıerden .aonra ken- ara IZIDI 8 ma 8 lr LARI ATEŞ ALDI ı 
dtame tevcıh edılen açık ıthama ve- 3 8 •t rabilir mi? 
rilttek bir cevap bulamamıJ mıdır? Kahire, 12 (A.A.) - İngiliz umu- Belgrad, 12 (A.A.) - Havas ajan- ve Fransız sahı·ıı·nde - rı anya 
Sof yadan bugüne kadl\r bu noktalar mi karargahının bugün neşrettiği res- sı bildiriyor: - Londra. 12 (A.A.) - Röyter dip · 
hakkında hiç bir aeı çıkmamış olma- mi tebliğ: V.arnadan Almnnyaya SoV\·et pet-ı • f"I" k Londra, 12 (A.A.) -Derli Ekspres Iomatik muharriri bildiriyor: 
ıa insana bil& ihtiyar Bulgar hüku - .:rı:ablu_s cephesinde kayde değer rolü nakleden bir tren gece va;ısı Bul. 10 1 a gazetesi, Frankonun seyahatinden Almanyanın ilkbaharda İngiltere 
ınetı'nin bazı gizli taahhüdlerde faz. muhı~ bır şey olmamıştır. .·, · ' . bahsederk~n Hitlerin Cebelüttarıka üzerine yapacağı taarruzla müterafık 
la ileri gitmit olduğu kanaatini ver- . grıtrede: Şimalde İngiliz kuvvetle- g~ııstanda Yugoslav hududuna hır Londra, 2 (A.A:.) - Belçika ve hücum için Alman kuvvetlerinin h- olarak japonyanın Uzak şarkta bir 
rnektedir. Böyle olmasaydı Bay Çö.-- :ı Elkelayı işgal etmiş, esir ve gana- kılom7tre mesafe~ bulunan Drago- Hollandad~n. ~el~ış olan .rolculnr, Al- panya üzerinden geçirilmesi meselesi- harekete geçmesi için japonyayı te~
çilin kendisini Balkan komşularına ım almışlardır. Burada ileri hareket' man ıstasyonu cıvannda Y?ldan çık- m.~~ların ıstıla lımaJ?la.rı.nda topl::ır ve nin vaktiyle görüşülmüş olduğunu, vik ettiği hakkında Uzak şarkta bazı 
arkadan vurmak ithamı kar,ısında dev~m ctm:ktedir: 1 mıştır. 29 sarnıç vagonu, Mışava uçu- kuç~k tanklar naklı ıçın :n~vunalar Berlindeki bitaraf şah~iyetlerin mü- emnıareler görülmüştür. Henüz japon. 
BulRariatan da derhal ıesini yükael- ~ren. ko_Yü ,civarındaki harekat iyi rumun5L ,?-·uvarlanarak yanmıştır. Yaı:ı- t~chız etmekte olduğunu bıldırmekt~- talealnrına göre ilkbaharda Almanla- ya tarnfından ortada fazla bir tehdid 
tır, bunun aslı olmadığını, Bulgaria- şekılcle ınkışat etm<!ktedir. Dah'l ce- g~n, hala devaı:ı ~~~ekte, alevler bır dır. Bu mav~nalar, topçu :~ tan~ kı- rın Cebelüttarık üzerine olduğu gibi mevcud olmamakla Çin meselesinden 
tanın istiklaline hürmet ed~n ve et· nupt.a kuvveti.erimiz ilerliyerek yeni kı!oı:ı1 etre genışlıgı kaplamaktadır. tal~~ının serı surette ~ahmılı ve ıhra- Çanakkale ilzerine de ayni zamandr. bir çıkmazda bulunun japonya, Siyam 
tlrmek isteyl'!n her devlet gibi kime arazı elde ~tm~ş ':e ~ünkü mevkilerin- Hadıse, .. B~lgradl~ Sofya ~rası~da te- cı ıçın açılır, kapanır ıskele takılmak- ~ücum etmeleri mevzuubahs bulundu- ve Hindiçini arasındaki ihtilafı !:;!is-
karşı oluraa olsun mevcudiyetirf mu- tl~n ~!aha ılerı gıtmışlerdir. Burada lefon goru~melermJn kesılmesıne se- tadır. .. gunu, ve Londraya da kütle halinde mara çalışmaktadır. 
hafaza ~tmektP. kusur etmiyec:eğini şıf!ldı?·e. kadar 80 top zapt ,.e tnhrip beb olmuştur. Bu mavunalara !llotörler de ~kıl- l}ücumlar yapa~ıklarını yazmakt.--ıdır. -D*'!vamı dörtfiindi aahifeo<f,. _ 
~yli~~r~L ~ıl~şbr. . . •.. . . m~~ı~~aam~h~lculann~y~-~=====~~------------~~~~====== 

Nedt!n suııtular-? .. Dıg~r cephelerde hıç bır degışıklık bır İtalyan karakolu olan Navaropatı dikler~ne gor~ bu mavunalar,. ~ncak 
İtirafı güç bazı angajmanları "ar- da olmamıştı~-. işgal etmişlerdir. fev~~lade sakın havalarda denıze eçı-

onların yüzlerine vurulmaıından mı Naerolıı, 12 (A.A.) - Dün ak~am Bunlar, Rodolf gölü mıntaknsında- labıhrJ.er. 
korkuyorlar?.. şu resmi_tebli~ neşredilmişti_r: dır. Navaropat,.Sudan Kenya ve Ha- Lôndra, 12 ~A.A.) - Dün öğleden 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR . Cenubı A~rı_ka kuvvetlerı, cenupta beşistan hududlarının birleştiği yer- son~ geç vakıt .°?U~'l'<'sde. Fra_n:::ı.ı_z 
hır balıkçı köyü olan Tudenya ile ileri c1edir. ı.ahılınde Bulonyı ıstıkametınde !ntı

Amerika lngiliz mütehassıslarının 
Ingilt~reye tay-;vardıkları netice şudur: 

lngilterege gardım 
projesi tetkikte •• 

Vilki yare gönderiyor: ltalya 
IÜÇÜ~ faggareler ingil .. ls\\·h akdine mecburdur Yardıma şiddetle taraftaı 
terede monte edlllgor ÇONKO IKT ISADIYATI DA MÜZAKERELER HARARETLi 

ÇOK BOZ.UKTUR OLACAKTIR 
lngJlteredc bir mahal, 12 (A.A.) - 1 R d t • d l 1 R d t • d 1 

~~~:~:;r~l):;~~:~da:~~ı~~~~i~. !~ve~ a uo aaze esın en a uo aaze esın en 
ı·ik:ın tayyarelerinin devamlı bir 511• Ckneral Frankonun~ Romayı ziyare- Mebusan meclisinden çıkan İııgilte-
İ ette lngiltereye ge'mekt 11 w ti amilleri nrasında İngiltere ve İtal- reye yardım layihası, şimdi ayan mec-
~,, .· 1 lt' ~. · '-'nZı\· · e 

0 
t ugunl\ ya :ırasında Il'\Ünferi<\ bit şulh, teşeb- li::;indedir. lngilterede seyahatte iken 

1 -H< e ıgını .; or. bil ü d dır 1 A "k · · ı • , ~. .. . s e var ~ ace e men aya dönen ViU\ı, ayan 
~{uhabır, mc~ ~~ kuçü1< bombnrdı- Fmı~ika 1talya..n sulha mecbur hariciye komisyonunda dinleıımüı ve 

\ııan tayyJırelermın, <len iz yoliyle ve eden amiller arnsınQn mU}\im iktıı;adi demiştir ki~ ..: 
l arça halinde geler~ İngilterede mon- amiller de mevcu~d~r. İt~lya, Aşimdi~e - İngiltere ~ağlı)p olur. a, bir kaç 
ı.l~l~ı·mın yapıl~!A:nı·. uzun mesafe ve k~dar ~.ra. vaslib.ısıy~e. ıdhalatln .hıç ay için~e Amerıka, yalnız olara1< Al
\ .!lllZ mn·arclerını\l ıse ha\n yolu ile hır vakıt ıktıfa etmemıştır ve buna ım- manya ile harbe tutuşacnktlr. 
el~eklerini ilave ediyor. kan yoktur. Şimdi infiradçılar, bnzı layihalar 

---.x Neİredileıı mütehassıs. raporlarına hazırlamakla meşguldürler. 
eoMOŞHANEDE ZELZELE göre talya, hububat, yağlı maddeler, Cumhurreisi ve taraftarları, neti-
~ odun kömürü, hn.m pamuk, kauçuk, ceyi tesri jçin çalışmalarının sksi te-
A nkara, 12 (Husu si muhabirimiz- deri Ye petrol idhaline m~~urdu !'· sir yapacağını bildiklerinden milzake-

·~n) - Dün snbnh sant birde GU - Bunlar, İtalyanın esaslı ıdhalut releri t:ıbli haline terketmişlcrdir. 
. •Uşhanede orta şiddette bir saniye maddeleridir, bunları, boğazlar, Sü- ." ... 
ireıı bir zelzele olmuştur. Hasar veyş ve Cebeli.lttarık yoliyle getirmek- Vaşington, 12 (A.A.) - Senato ha-

j okt"~· -Dev-.wı 3 oçi,i Sahifede- -Devamı 3 ncii eahffede--

lak sesleri işitilmiştir. O sırada saat 
16 raddelerinde idi. Daha evvel bulut
lar üzerinde Padökale civarında açı
lan bir çok tayyareler görülmüştür. 

• 
1 $AR E.TL.tR 

Tarihin mühim 
bir cilvesi 

Almanya, bizden elbise, ayakkabı 
istiyor. Çünkü Alman dokuma fahr!
kalarının bir kıamı ynnmı§, yıkılmış· 
tır, bir kıamı da silah imaline haare
dilmittir. 

Memleketimizde sanayiletme ha -
reketinin ilk başladığı zamanlarda 
id,'. Londrada bir iktıaad konferansı 
toplanmıftı. Alman murahhası, dün

Çörçil bir gemide efrad ile konuşuyor. 

lngilizler 
ya aanayi ve ziraat sahalarını kendi ş•dd • 
akJ!na v~ ken~i memleketinin ":~zi: ı etlı akınlar 
yetıne gore mutalea ederken, Turkı-
yeden bahsetmiş, bizdeki sanayi ha- t ı 
reketini tenkid ,:ıe; yap 1 ar 

- Türkiye, ziraat memleketi ola-
rak kalmalı, aanayileşmemelidir, 

Demi.ti. Türkiyeyi, E'ıki bir kafa isabetler oldu va ço1t 
ile bir açık pazar haL!nd~ bırakarak U 'l 
onun her türlü inkişafına mani ol - b" Ok 1 kt 
r.ıak iatiye? o ~at, şimdi, :'l~anya- uu gangın ar Çl 1 

Bin gazi 

Tek silah atma--
~dan teslim oldu 

Bir gazeteci, harekatı 
nasıl anıatıgor? 

nın, aanayıletmış olan Tiirkıyeden 
lıazır elbise ve ayakkabı istediğini Londrn, 12 (A.A.) - Hava neza- Knhire, 12 (A .A.) - Röyter ajan
duyaraa, tan:hin bu mühim cilvesi retinfn t.ebliği: 1 sının Nil ordusu nezdindeki rnuha -
karııımda acaba ne diyecektir?. Hanovre üzerine çok şiddetli bir hü-ı biri, Bingazinin tek silah atmadan ** -Devamı 3 nc:ii Sa~fodo- - Devamı ~ Wıcü aahifede -



- Sahife 2 - 13 ŞUBAT 1941 PERŞEMBE 

1 Fikirler 1 __ , 
"Ya Sonra?" 

Bir araba suya düştü, 
iki kişi boğuldu Meslekdaşlarla yarenlik 

Bu ya ıonra ?» suali İnsan haya -
Hacl;tı gaz'!te,i- Beş rı'vayet dirmiştir. Fakat tında pek erken ba,ıar ve son demi-

ne göre günüll si- lngilterenin bu ha ne kadar devam eder. Genç yatında Bir yolcuyu da sular aldı. 

Cumhuriyet - Kasaplar ve fırın -
cılar durmadan narha zam istiyor -
lar .. 

yaôi mcnznras reketi Romanya tahsiliıı,' ikmal ederek hayata atılan 
şudur: halkına bildiri!- insan bu sualle ilk defa olarak kartı· 

Siya>'I fııııliyetin Franko, Roma- ~emiştir. ::\faam_a- !aşır. Bir işe girerken, evlenirken • 
aı{ırlığı,. ik • nokta fıh Bulg~r rad; O- çocuğu olunca, çocukları büyüyün -
üzerinU" to:J!an- suna gore halk, ce ihtiyaı-layınca hastalanınca hep 
maktadır. Bıııııın ya ne yapmag>J a bunu ağızda:-ı ağı-' b~ sualin soranı ~e cevap verenidir. 
lıirinci,; bııtı Ak- za duymuştuı·. , Arada bu sual daha bir çok vesile-
cleniziyl~ alakadar nı•ttı• ?. SOVYET RUS- !erle sorulur. Sevinçlerle üzüntü ve 
bpan.rn v v;,;. ~ YA SUSUYOR:. kederL' anlar da bu aradadır, kazanç 
nin vaziyet, iki~- ~ovyet.. mahfıl- !arla zararlar da bu meyandadır. 
ci:=;~ <le do-ru A.k- • lerı, butun bu hu- Bu •ya sonra?» suali, suallerin 
deniz il·' BalJ..a• ı- Almanların Bulganstana ~rl~r ka~şıs~n?al en heyecanl111dır ve daima helecan 
l:ır vaz:yetidir. l ) • B lk l sukut etmek~. dır. uyandırır. Tereddüd ve kararsızlık 

BiLndiği gibi ge me erı Ve a an ar- Balkanl~rdakı ha- insan zihnini yorar, vücudu yıpratır, 
Almanya; \'i-;i daki V?ziyet reketlerın v7 orta-1 asabı hırpalar. Eşrefi mahlukat olan 
kıı~ine~in~ Lm·a- • ya çıkan şayıaların 1 insan her şeyin kıymetini daima elin-

Arabacı tevkif edildi 
Bergama ile Kınık arasında Faka boğazında ik; kitinin ölümü ile neti

celenen bir kaza olmuş.tur. Kınıklı arabacı Mustafanın idaresinde bulu. 
nan araba ile Kınıklı be§ yolcuyu Bergamaya götürürken Faka boğa. 
zında arabanın hayvanları ürkmüş ve köprüden soya yuvarlanmı'1ar -
dır. Arabada bulunan müıterilerden Kınığın Yukarı mahalle.inden 
40 yaşlarında Hasan Kara ve Mustafa, boğularak ölmüşlerdir. Cesed
leri araba içinde bulunmuştur. Arabaya kotulu hayvanlar da boğulmuş
lardır. Arab.:ıcı ve bir yolcu kurtulmuf, yolculardan birisini de sular 
alup götürmü~tür. Bergama müdd<>.'umumiliği tarafından hadise tahki
katına el konr::uftur. Kazaya dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi sebebi

-Allah selamet versin .. Fakat biz 
de durmadan, dinlenmeden hem ne
faset istiyoruz, hem ucuzluk.. Bir 
topan ekmek, bı'r lokma et uğrunda, 
asırlardan beri, onlarla biz mücade
le halindeyiz. Bu mücadelenin mah
şere kadar süreceğinden de kimse 
şüphe etmesin .. 

Cumhuriyet - Dimyata giderken. 
Fakat onl~rın evlerinde bul -

gur da yoktu, makarna da ... Çöller -
de Mar•a Matruha kadar bir aeyaha. 
ti a~'kane yaptıktan sonra •ilihsız 
olarak Hindistanı, Mısırı, şurayı, bu_ 
rayı boyladılar. 

Vatan - Havalar düzelain! .. 
- Ondan sonra Alman ordu su, lın alınmasını '"' s.ovyetler meı:nıe.ke 1 den kaçırdıktan sonra takdir eder. 

rar ediyordu. Flan RUSYADAN HiÇ HABER SIZ t~nde nasıl bıı:_ ın:ı En meaud olarak yaşadığı çocukluk 
yet veren arabacı Mustafa hakkında tahkikata baılanmıttır. 

----ı Man' denizinde bir banyo yapsın de-
ğil mi? .. 

den hııriciye nazır. - t!ba uyandır~ıgı lıı ve gençlik devıı'nin kıymetini bilmez; K 1 tar f d 1 h 
~~ı~1~a~e~~~!~ .~!~ MIYOR. BULGAR iŞLERiNE ııı~~0~~~~!e~~iıf;ı.\ ~::::a· ~~!~~a~':;:!a art!:r~~k~~ iZi ag 8 10 an D isarlar depo 
rine Lava) d ğil. DE KARIŞMIYACAK. JAPON· !eri: sükllt etmek-

1

1 
derd içinde, her an maziyi yadede- • }""th • 

amiral Darlan ge - . KATLI tedırler. rek o günlerin kıymetini takdir ede- s ..... t a ve ıma a anesı 
mişlir. Faka• bulı- YA DA DiK _İngiliz ga?:ete}e- mediğine teeaaüf eder, teessür duyar. ey ap an zar r 
rıın el'ıın zail olma. DAVRANIYQR rı, Sovyetlerın ıh- 1 lpekböceği hayııtını pek andıran 
mıstır. ÇünkU La- it tiraz po:itikasııı- insan haya!ı tetkik edilince, onun görenlere 
Y.ll haLll'.yc girmem1"1'.ir. A!m'.ınya- dan ayrılmıyacaklarını, hatta Alman- pek mekanik olduğu görülmez mi?. 
111.1. i:..;tedigi ş •kilde \"i~i ile bir anla~- Jar, Bulg:ıristanı alsalar bile ses!er~ni Dünyaya gözünü açtıktan müstahsil 
ma v!m&dık~ıı \'işi htikiımcliııi tazyik- ~ıkarmıyacaklarını yazıyorlar. günü buluncaya kadar bakılır, vazi
ten vnzgeçm.yeceği aııla~ılmak'wlır. Taymis gazetesi, Sovyetlerin Bulg:.._ fe yükünü üstüne aldıktan sonra ni

Muavenet ediliyor 
\'i•, ııı0,dcsi ıııevzuulıahs olduğu sıra- ristanla bir pakt imza etmek üzere lıayeti olmıyan bir neticenin istihaa- Seylap sz>i>ebiylc felakete maruz 
ela g neral Frankonun ,eyahati orta- ;ken buna lngiltereııin mani olduğe- li için mütemadiyen çalııır, bu arada bulunanlara para yardımı yapılması 
~ a <'iki ı. r:u s 'rahat hııkkınrla •imdi- nu Almanl:ırın iddia ettiklerini yaz- bir çok ivi ve kötü günler geç'rir. Çok için villtyet tarafından Kızılay umumi 
,., karlar r.ıaıfım olan sey, general maktadır. . defa sevinir, bir çok defa kederlenir. merkezi nezdinde teşebbüslerde hulu-
Frankonun, Frnıısa topraklarınr1an Sovr0 tler hariciye umumi kat'.bı, Her hangi bir maksuduna erişinceye nulıluğuııu yazmıştık. 
ltaly:ı) a g- ç,ni• ılma>ından ibarettir. ;!5 ikincitesrinde Sofyada Bulgar ~u: kadar çabalar, didinir, enerji sarfe- Kızılay umumi meı·kez reisliğ!, Ti
!Jiı{cr hir nw,ele c:e mare~al Pet<>~in, kGmetinc iki taraflı bir pakt akdını der, meramına ulaşamazsa nevmid re, Bayındır, Ye Ödemiş kazalarında 
\'işid2ıı hare'kctl<! Kan · hrine ,·armıs c€klif etnlİ~ti, Taymis gazetesi, bu tek- olur. Ulatıraa pek kısa sürecek bir seylfıp;.~delere para yardımına ~arar 
olma'1dır. K.ın serır. Frankonun. !tal: ifin sarih olmadığını ve So\'yeUerin. sevinçten sonra kendia'ne yeni bir vermiş \'c vilayet emrine 2000 lira 
>·aya giderken ,.e dönerken cıeçereği Bulgari tana yardım etmemek irin bu meu·ale arar, bütün bu an hırs için- göndermi~tir. Ayrıca Menemen mın'a-
bir şehir(' r. Bu ela gö.,teriyor ki ma- paktı nkdetmediklerini yazıyor. de geçer. Tab'an hareketli insan da- kasında Kızılay müfettişi marifotiyle 
resal Peten. general Franko ile görü~- .TAPO:>.TA:Vl.\' l' AZIYETI: ima yeni gayeler pefindedir, böylesi yapılan tedkikatta buradaki seyliipze-
nıek için Kan· gitnıistir. Bu m yan- Diğer taraft:ın Almanyanıır,' Japon- makbul değildir, ona haris derler, delere de para yardımı yapılma.ı ka-
cla ll'tlerin de g .l{'ral Franko ile ı;ö- \·ayı mihver şirketinin ortağı olarak gaye gütmezse atıl derler, böylesi de rnrla~tırılmış ve 500 lira yardım icra-
ı ii'ereJ!' tahmin edilmekteclir. dcmokıasiler üzerine tazyik iç!n hare- menfuraur. O halde? insan kendini >I mn\'afık görülmüştür. 

'!~sı..;:ı Fran.,ız ajansı. İspanya kete se\ kcttiği hakkında haberler gel- beğendirmek için nasıl hareket et- S.·yliıptan zarar görenlerin kan:ın 

Malzeme geldi, inşaat 
devam edecek 

İnhisarlar umum müdürlüğü tara
fından Alsııncakta inşa edilmesine 
başlanan depo ve imalathane, bazı in
şaat malzemesi noksanlığından !kmal 
cclilemenıekte idi. Binaya bazı iliive
!er yaptırılması da kararlaştırılmı~tır. 

İnşaal için lazım olan malzemenin 
lngiltereclen getirtilmesi muvafık gö
rülmüş ve lazım gelen teşebbüslerd~ 
bulunulmuştur. Bu malzeme gelince 
derhal inşaata sürat verilecektir. 

lnhisarlıır baş ~Üfettişi B. Talat ve· 
miifettiş B. C.e\'ad, İzmir tütün fabri
kasında senelik teftişlere haşlam:~lıır
dır. 

Valinin tetkikleri 

- Lavalın teklifleri ültimatom 
muş. 

- Sakla samanı, gel:r zamanı .. 
Vakit ltalya, sulh kapısını mı 

~:alıyor? 
- Biraz daha sabır a kardeıiın, gÖ

recekıin halya daha hangi kapıları 
çalacak! ... Bir gün, Habeıiatan kra
lının kapısına da elini uzatıp cBen 
ettim, sen eyleme» dediğini duyaı- · 
san inanmamazlık etme .. 

Vaki! - Zeno·rıeme şeklinde ih -
tikir .. 

- Kahramanları ayni zencire bağ_ 
layup cehenneme sürmelidir. 

Yeni Sabah - Sporda derd bir de
·,il ki. 

- Ya senin derdin? .. Ya o maki. 
nenin ı.'.\na çektirdiği Q~le? .. 
Akşa"1 - İtalyanın kaybettiği Ak 

denize Almanya geçmek istiyor .. 
- Fakat İngiltere, Akdenizde mi 

tafir k&. bul etmez olmuştur. 
Son Posta Yetmişlik ihtiyar, 60 

YB§ınd~J.Q: karısını kıskançlık yüzün· 
den öldürdü. 

lw?ic ' nazırı Sunierin bu sevahalle nıektedir. Fakat japonya harid>·e na- meli? Mernd olmak için hangi yolu dahilinde vergi kolaylıklarından isti
n'·ıkarlnr olarak Ilerline gideceğini ve ıırı, diplomasi yoliyle, mih>er ;;!rke- tutmalı? Bunları düşüne düşüne ge- fadc etmeleri için de.tedkiklere ba;;laıı 
Hitlcı )~ giırii ı·ceğini bildirmistir. Fa- tine :..-anlıma gayret etmektedir. Ame- çirilen ömür, saçları ağartıyor, beli n11stır. Sular her taraftan c;ekildiğin
ka• 1)11 hnlıerler. Sunierin de-Franko rikarı tenkid ve tehdid ederken Ame- büküyor ve nihayet hakkını ödemiş den "eyliqızedelcrin zararları tesbit Vnli il. Fuad Tuksal, dün Ticaret 
·· l b R ı ! 'k ·ı ·ı·hı b. · k 1 1 · · H olunm,·ıktadıı·. Uınum'ı olarak maheıı- lisesi ile Türk maarif cemiyetinin Ege ııe ıen eı oıııma bu unduğunu gös- rı a ı e >ı a ı ır çnrııı~mıya gırec~ 1 sayı an ınaan ınzivaya çekiliyor. ep ' ı· 

- Amman, bu gibi hi.vad"slerl ga
~etelere yazmıyalım; fena göre -
nek vermiş oluruz. Eğer ihtiyarların 
!>as tutmuf kıskançlıkları gıılyana 
gelirse, dünyamız ne hale girer? 

Son Posta - Veyvı'l bir sihirbaz -
dır. · t · h d d k l 1 kt · b · 1 lu"nu"n vı·ı·zd-e 75 nı·-.·bel.ı'nde zaraı· "'·,·- ısesini, Ak~am kız san'at okulunu zi-l •rnwx •dır. u u a ·aı ar as a varmama. a ve u mıicadele erle geçen hayatın son " h 

Franko. Romada :\Iu;;,olini w Pa- cradn dt:rmaktadır. deminde insan gene bir •ual kartı - Hnleri;ı biı' sene için vergileri terkiıı .nırel elmis. der~haneleri ve atelye'e-
·ı .. - .. l" ı h G h fta 11 il d · · d k 1 ? t · · edı'le~k ,.e zı·r,·ıat baııkası, kooper,·ı- ri geznıi~lir. Vali, talelı2 Ye mualli:n-ra ı e goruşmu ur y~ gene ıN.~r. a- eç€n n o an anın yem nıza- sın a a ıyor, ya sonra. nsan ·çın "' 1 lıerlere göre g•rıeral Franko. rnrııı ıııa girmesi lüzumuna dair söz söy'e- mukadder olan ölüm, muhakk:ık ki lifler marifetiyle muhtelif knlavlık!nr erle görüşmüş, okulların ihtiyaçlarını 

~!adride dönecektir. Demek olu;-Ôr ki, mişti. • imdi btı mesele, olduğu :-.·erdP yaş ilerledikçe uzak görünüyor, ha- ~Köramherlearimteamın'n ı aolurnaacakhBtıdr. iUB. ıu'r lt_ecılkKik ~ıtsmia~tit"H. aberler 1 1 hpan,-u hariciye nazın Sunierin Ber- >ayıp durmaktadır. Japonya, şimcli yatın nihayeti hayalden bile kay - 1 , --'--
~ine gjttiği ~a.riaları ~"lhakkuk e~me- lfindiçini v~ Siyam ihtilafından isti- boluyor, bu vaziyette gene ayni au
nıi:-::tir. r·rn~i<üntııı bu s.eyahatin\ ıtfl fa.de eclert>k tava~ı:ıut vesile:;ile Hind:- al, ya aonra?. 
maK•adla l aptığı hakkında bir kaç ri- ç:ni ve Siyam topraklarında hava ve insanlar için' bütün ömürlerinde va-

- Buna ben de inanırım doğrusu .. 
Çat dedi Tobruk, pat dedi Bardiya, 
J,üt dedi Bingazi .. Şimdi de Trablus
garbı manyatize ediyor ... 
Son Posta-Bir peynir gemisi yürü

yor .. 
- Evet, İtalyanın peynir ı:ıemisi, 

ha11·kulıide bir marifet yaparak de
nizin dibinde yürümeğe başlamıştır. 

,.a) el rnrchr. deniz ü,leri elde etmeğe çalışmakta- rid olan bu sual, ferdler için olduğu Parti tetkilatı marifetiyle Seferi. 1 1 1 
En·e!A Frankonun. umumi b!r sulh dır. Amt>rika, Uzak snrk işini nHika ile gibi camı'alar için de vardır. Dünya- * 20 Şulıııtta Türkiye Sıhhat s.üı-a-

h k 
· \ kt d · b k hisar kazaaında askerlerimize kış-

1.emi n i azırlamak irin sey.ıhat et- ta ·ıp e me · e ır. nın ugün ü vaziyetinde de her ferd \ sı, Ankarada Sıhhat ve içtimai ınua-

Tan - ltalyanın batına gelenler 
- Kokmu' tavuğun başın:ı gel -

memiştir değil mi? tiii'i söyleniyor. gibi her camianın da karıılaştığı bu lık hediye tedaıı'kine sarfedilmek venet Vekfıletincle toplanacaktır. 
İkinci rivayet: İüdya ile İngiltere ZABITADA «ya sonra~» sualinin cevabı muhak- üzere halk tarafından ikincikanun Sıhhat şurası murahhası bulunan 

arasınrla münferiıl bir sulh akclodi!e- ---,=-=,z·a _,__ kak ki merakı muciptir. sonuna kadar 506 lira 13 kuruş te- Dr. Hasan Başkam Sıhhat Vekiıletin-

SAPAN 

Kız Kaçıranlar ceğ(i' ,;;:klindedir. Hırsızlıklar: d1914 harbinin azami altı ay devam berrü edilmiş ve toplanan para kı- ce toplantıya davet edilmiştir. 
çüncli rivayet<> gör<' Fraıı•a ile İlıı·,"hı'm e eceği tahmin eda'rken dört sene * Umumi toplantıları yakında ya-

l 1 
"tikril Kava bulvarında • ·· ·· ·· B ·· k zılay knrumuna verı·ımı"•tı·r. Hamı·- ('azı· lıulvarında Mehmed oO.Jıı 

ta \a araoıında bir uılıısma zemıııı -} B k. ~I h d •
1 

H.. .. .. surmuştu. ugun ü umumi harbe • pılacak Anonim şirketlerin, Ticaret ' ' "' bul~cakmış. · 1 og ~ e ır;1 ' eb?'e .. 0 g
1 
.. uk u;nunun baılanırken de yıldırım harbi yapı- yetli Seferihiaarlı\arı tebrik ederiz. müdürlüğüne müracaat ederek alacak- Fehmi, lsmail kızı Mürüvveti ka~ıı._ 

:\!areşal P t nl ı k .. .. ı ınagaza,ınc an ır goz u ça mış ve !arak bir mevsimde biteceği söylen- !arı bir ced\·e!i doldurmaları ve Tica- mı~ ve 1.utulmuş~ur. . .. 
- · ~ e e yapı aca · gorıışmr- 1 tutulmustur. · · H b F • k K ip s k d S dk d el general \ e)·ırandın. Tunu,;tan L:b- * 'I d II andallı ko" _ mıştı. al uki bugünden 1942 sene- ecı aza ret müdürlüğü vasıtasiyl•! Ticaret Ve- ema . a,~ azas_ın a ~y 1 

·oy e 
• 1 '· it ı 1 k b' h ı 1 ·• enemen e arın ai ha J ki ı h ld b k'I t' · · 1 1 ·ımele Alı oglu Şakır Ertugrul Çep Jat aoıı a van ara ·arsı ır :tl'l'ı<~te .. d l\I h d S .. 

1 
.. .. d nda zır ı arı yapı ıyor, fU a e u a e ı ıç tıcaret umum :nüc ür üğüne '. .. .. . • . : 

geomemesi ·ne~ le · .. · .. "! k" - 1 yun e e me Ul cunun amı harbin nasıl ve ne zaman sona ere- 13 d b" 1 göndermeleri, şehrimizclek.: alakadar-ı ııı koylu Alı.kız. 1 17 _)/'aşında N. acıyeyı 
'ı .. .. . 1 et 'F1 gokrusu ecs" · 1.r.. bulunan bir inek ve danası çalınmış- yaşın a ır ÇOCUK 1 k d 1 ğf d k k uncu rıvaH , ran o ve unıer<11 H ceğini bugün kimse keat'reme~. hıra bildirilmiştir. ev enme va ıy e 

1 
al e eı e. R -

Fransa ve lsİıaııvanın mihver kar>ı- tır*. Kırsızt 1a1:anıdydor .. d M 
1 

. 
1 

ka . Bugünden tahakkuk etmi§ bir ne- ag~ ır yara landı * Adananın Kilise köyünde ~lilli çıı·mı~tır. Suçlu tutulmuştur. 
. d k' . ti. . . . ..... , ·-· e,; e ı ca esın e r ev uc " tıce vard k" d bu h y . . -ı ,_. . B·ı· . . d -srn a ı v:ız·,·e erının ~oru<ıı ecegı Al. 

1 
.... y ld t !' le . ır ı, o a arpten sonra asının og u ,asın ı ıc!nın Ogün 

~eklindedir. · • ı :.ı~ı .. ·~·.c. ça 1 ~lıg_ı 1 •1z 0 e ınc ... n nızamı alemin değişeceği :ktısadi Kenıalpa~a kazasının Cun1a 1'öytin- mera:;imi esnasında davetlilerden Zül-
- ·ne· . t Al k 1 • . ' kız in a kıymetınde Yatak çar~a- yenı· bı·r k k ·d ı d ' - - d ele bir kaza olmııştuı·. f'k · · d ıı· · h ld - h ı ~ ı ı rıvayt . maıı as er ~r?nın f 

1 
k 

1 
t ço aı e er ogacagı ır. ı ar ısının e ırı sar oş o ugu a -

Tlizertc geomelerini temindir 1 ca mm ve ya a anmış ır. M.u.harip ik.' büyu .. k tarafın, yani in. Halil İbrahim oğlu 26 yaşında Dur- de tabancasını hava"_·a ateş etmcg-e 

R 
.. t•· b' 

1 
k 1 · k 1 * lkicc"melikte Kadirive mahalle- ı .. k d d .. - .. ' u un un ara arsı sp:ınyanın ·:ı- . 

1 
Al .. ,_

1 
y S ı·h' R gı ız ve Alman iktıaadcılarının dü - muş, sure avından köye ön ugu sı- başlamıştır. Bu esnada evm damında 

1 .. .· d Al sın( e ı og u asar, a ı ve ecep, •Üncelerind b b. t f ·· ··ı rada ayağı ka~.·arak ~ere düşmü~, el'n- b ı o ·ı 'ft ·ı · BUGÜNKÜ PROGRAM zancı'. :>panya uzerın en. man as- Abdullah og'lu ZUhrap Bekir ve üs- •.. e enzer ır ara goru e- , ., u unan smanın og u ve çı çı erı-kerlerının gecme5ıne manı olmaktır _ ' . bılıyor, bu tek taraf dünya iktısadi- de tuttuğu dolu çifte tüfeği ateş almış, mizden Savatlı Halilin torunu altı yaş. 8.00 program, 8.03 ajans halıerleri, 
Fakat lı[itün ·ıııınlara rağmen gAner~I manın lO tavugt~nu çalarak beş !ıra- yatının tevzini, yani: Kendisinde faz- çıkan mermi ve saçmalar Mehmed oğ- larında Necatiye kuquıılardan biri 8.18 müzik: hafif parçalar, 8.45 9.00 
Frnnkonun ne )·apacağı kat'iyetlc mn- ya satmıs Ye ya ·alanmışlardır. la olan olmıyana verecek, kendi~'nde ltı 13 yaşında Topuzu ayağının diz ka- i•abet etmiştir. Kurşun zavallı çocu- ev kadını - konuşma (alışveriş cder-
lum değ:lıliı•. Fakat yapmıyacağını Yankesicilik: olam.'!.anı oldur~ağa çalıtmıyacak, pağı altından ağır surette yaralamı>;- ğun karnından girip omuznııdaıı çık- ken), 12.30 program, 12.33 müzik: 
emniyetle söyl'yeceğimiz bir şey var Kemer köprüsünde l\Iehmed kızı verdıgıne mukabıl de kendisinde ol- tır. mak suretiyle ölümüne sebebiyet Yer- küçük fasıl, 12.50 ajans haberleri, 
ki, o ela mih,·erin müttefiki olarıık har. • ·aciye ve Arslan karısı Cemile; Sil- mıyanı alacak. Filhakika «şimdiye Yaralı İzmir Memleket hastahane- miştir. l~.05 müzik: küçük fasıl programı-
lıe girmesiılir. l>pnnya, bu sırada böy- le)·man kızı Haticenin 83 kurıışunu kadar ba,ka türlü mü hareket edili- sine getirilmi~. tahkikata ba~lanmış- Hadiseye müddeiumumilik el koy- nın devamı, 13.20, 14.00 müzik: ka-
le bir harlıe kat'iyyen girmiyec~ktir. yankesciliik suretiyle çaldıklarından yordu» mali variddir, evet, fakat, ne tır. muş, Zülfikar hakkında kamıni mna- ı·ışık program (Pi.), 18.00 program. 

BA.LKA.\'J,All l'AZIYETl: tııtulmu~lardır. ağır kayıd ve tartlar içinde, ne ezi- ı 1 m~leye tevessül edilmiştir. 18.0~ müzik: radyo caz orkestrası 
Ralkanlnrıl.ık; vaziyete geFnce İn- yeff mübadele yapılıyordu. Her hal- (f >) fQJ ır ~ ©) * Erzurum - Geçenlerde burada ( lbrahim Özgür idaresinde), 18.40 

Kız meaele-'nden bıçaklamı§: d 1 1 b 1 ı.:.-11 ~ ,....... giliz kaynaklarından verilen haber- e sağ am eaaa ara ağ ı bir Avru - - " r:::J ,,_., 3 kişinin kafaları satırla parçalanmak müzik: nakış beste. nakış semai n 
Çorak kapıda 1065 nci sokak a üs- b. ı· ı k k ler, Alman nskerleriııin ~.arka dog-ru pa ır ıği o aca ve pe muhtemeldir sureti.vle öldürülmüştü. •az semaileri, 19.15 konuşma (Kara 

man oğh1 •'iizhet; kız meselesinden h kk k 07.0M akmakta rle,·am ettikleri şeklindedir. Mehmed oğlu Yusufu bıçakla baca_ ve hatta mu a a tır ki şu şartlar · ' Zabıtamızın, cinayet faillerini orta va deniz röportaj lan), l!l.30 ajans h::ı-
[)<)yli Ekspres. Romanyadan Z!rhlı esas olacaktır: Hududları aşmak ko. K. !I. K. !I. çıkarmak hususunda gösterdig-i ga.Y- beri eri, 19.45 müzik: ı adyo ine'! "az 

ğından ve sol kolundan yaralamış Ye ı ı k k ı · - · h' 2 6 1renlerde 1ıuluııaıı Alman ask~rler!nin ay aşacak, gümrü ayıd ve ,artla- "" ın ısar ida. 1 l 50 retler müsbet şekilde neticelenmiş, ka- hey'eti, 20.15 radyo gazetesi, 20.45 
" f ı - t•kı · · . .-akalanmıştır. b··t·· A h··k· ı · d ~,.·ı Y. ı·ı·zu"mcu" 27 "7 t'll k 1 k d l .. k .~o yaya ı ogrn geç ı erını yazmakta- rı u un vrupa u umet erın e " w ı er ya ·a anara a a etin pençes!ne nıuzi : amatör ~:ıati - Nureddin Şa-
cl:r. Kumarcılık: mütekabiliyet esaslarına istinad etti- GJ S. Süleyman 26 33 teslim edilmiştir. zi (Keman), 21.00 müzik: dinleyici 

Relgraddan Ruyter ııjansının v~rdi. Keçeciler caddesinde Anadolu ote- rilecek, tekmil Avrupada geçer bir 55 A. R. Üzümcü 18 21 50 Bunlar Erzurumun Elıülhindi kö- istekleri, 21.30 konuşma (sıhhat sa-
ğj lıir habere göre 1000 den fazla Al- li kahve3inde Rasım oğlu kahveci akçe tesbit ed'lecek. Bu üç esas va - 46 M ·ve A. Kardo 16 7fi 1 R yünden Ziyae<ldin ile Hasandır. 7.a- ati), 21.45 müzik: radyo ork~strası 
ma~ tıı,varcs! Bulg:ıristana gelmlştir. Be~im; Abdurrahman, Kemal, Şakir zolunduktan sonra iae yer yüzünde 4 Abeki bank. :38 ~8 lııtanın \'akan kısa bir zamanda :ıv- (~ef: H. Ferid Alnar). 1. R. Schu -
Tun:ı nehri yoliyle bir çok tankla:· ela :.\Iehmed ve İbrahime menfaat muka- kalanlar artık, cya sonra?» sual sil- dınlatışı ve ~anileri ele geçirişi haİk manıı: Manfref uvertürü, 2. R. Sc-
Tlulgaristana çıkarılmıştır. lıilinde kumar O'ynattığı sırada tutul. silesini yalnız ferdi olarak soracak- !397 tarafından takdirle karşılanmıştır. humann: Piyano konçertosu. Solist: 

Diiier bir habere göre de )lacaris- muştur. Suçlular adliyeye verilmiş - brdır.. 2:ıo2s:ı 1-2 * Aydın mebusu B. Nazmi Topcu- Ferdi \'On Sta'tzer. 22.30 ajans ha -
tanda hududu geçmek üzere r;oo bin !erdir. Gerek kahvehane, gerek Me - A. E. -- -- oğlu Aydına, Merkez Bankası müfetti. lıerleı i, 22.45 müzik: dans müziği 
Alman askeri lıcklemek!(>dir. zaı l!kbasında Alibaba ve oğlu Meh - 2:10660 1-2 şi B. Halid Sonum Anka raya gitmiş- (Pi.), 2!l.25 23.30 yarınki program 

Röyter :ıjansı, diğer taraftan Bul- mcdin kahvehanesi, kumar oynatıl- Zavallı ! No. 7 16 50 !erdir. ve kapanış_ 
gııri<tana trenler dolusu Alman aske- dığı için zabıtaca kapatılmıştır. No. 8 20 50 11•••ı•••••••••••••m:mllİİ••••••••-, 
!İnin gcldii(i hakkındaki haberlerin Denize dü,en adam: Tütün parasını mantar- No. 

9 25 T s 
htivatla karsılanması lazım geldiğini Dobricalı Emrullah oğlu 64 yaşın- 1 k J\o. 

10 :ı·ok ~ 1 A yy ARE inemasında Tel, 3.6-46 
lı'lılirmek!P-dir. da Hasan, dtin birinci kordonda dola- Cl ara aptırdı J\o. 11 

t iN 
r.IR '"'" "',,,,, .. , ''" • • • 1111111 • • • • • • • • • • • • • • • • 111111111111111, ...... , , , , , , ' '' "' " '''' ",,,,, , , , ,.,,,. ,, , , " ' " 

ngilterenin. Rllmanra ile miina•e- ~ırken Pa•aport civarında denize Seydiköyde oturan Ahmed oğlu 70 - ' BU HAFTA 
lıatını kesmesinin, Bulgaristan üzeı·'n- düşmit~. etraftan yetişenler tarafın- yaşında Mustafa Çopur, sattığı tütün- K !I ıc S. 
de ihtiyatlı tesirler husule getirrliği dan kurtarılmıştır. Hasan, bir hasta- !erinin parasını İzmirdeki alakadar G;ll ç. B. Y. ürünler 6 50 lG 
a ikfırclır. !ık sebebiyle tedavi edildiği Eşref - müesseseden aldıktan sonra Birinci 112 c. H. Salihoğlu 10 50 18 

Sonbaharılanlıcr; Romanyap mü- p:ı~a hastahanesinde dün kendisine kordonda gezinirken tanımadığı ik'. ki- ---
him Alman ku,·,·etlerinin talim ve ter- iğne yapıldıktan sonra kordonda ve- şi yanına sokulmuş ve mantarcılık su- 7 43 yekun . 
biye malrnacli)·le girdikleri, fakat son- ça içinde dolaşırken baygınlık geçir- retiyle parasını alıp kaçmışlardır. Ça- 128214 evvrlkı yekun 
r:ı mühim P<'k çok kuvvetlerin de gel- diğini ve bu sebeple denize düştüğü- iman para 547 liradır. Suçlular, znbı- ~7 V .v«ku·ıı 
d ıği a" lıı~ı lıyo r. ı ngil !(>re, Roma 'lya- nıiüiıııiisoiı" yliıiil eiimiiıiiişiitiirii.••••••••••İit.ıiitciiaiıııiiaıiriianiiıiimiiakiiitaiidiiiırİİ.••••••• 12 8 · 
nın 1 r Alman hareket üssü hıı!iı:e 1 131576 kilo Z 

yağı 

~eldiğini görmüş, bu sebeble Romanya B T G v ZAHiRE• 
ile siyasi. ~ünaselıatı~ı kesmiş.tir. ~a- ı·r u··rke o··nu··ı erdı·m 

39 25 44 

K. !!. 
66 

K. S. 
72 

2 Muazzam film birden 
CAROL LOMBARD VE KAY FRANCISIN GRAY GRANT 

ile lıer:ıber fevkalade bir tarzda yarattıkları 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

1 - KALB SIZILARI 
Bütün şehir halkını eğlendirecek ve güldürecek olan 

KAHKAHA KRAL! BACH'in TANI A FEDOR ve CALIND de PARIS 
Revüsü ile beraber yarattıkları 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
ka. Rerl.mıı, bunu ızah şeklı gr.r:p- _ _ • 578 B. pamuk 

tir. Bcrliıı rarlyo,u, Antone konun, BUYUK ŞARK FJLM/ 2 CANIMIN I•çI• -
Romanyada asa,_·isi iadeye muvaffak •• Ô Ü Ü İ , • 1 Esrarcılıkı • ••• - TURKÇE S ZL T RKÇE MUS KILJll 1 Anafartalar caddesinde Hüseyin ' 1 olduğu için lngilterenin Romanya ile - l oğlu Mehmedin ilzerinde esrar bu_ MATİNELER: 2-5-8,15- Pazar günleri 13.30 da başlar. 
ıiyasi münasebetlerini kesti&'ini bil- ••••••••••••••••••••••••••••• .. - Iunmuştur, l••••••••••ıİll••••ııiıl•••••••İI••••"· 

' ~ 



~ŞUBAT 1941 PERŞEMBE (ANADOLU) 

Sulh mü? Sehirde 
GAYRI ,lJJ....'NJ\.UL AÇIK .4.N. GAYRI MENKULtlN AÇIK AR-

TIRMA /DANI TIRMA iLANI 

-Bas tarafı l nci aahifede - SALlHLl İCRA ME~IURLU(;UN- ~IE.~·H<;MF.X lCRA ~IEMURLU-
DAN: GUNDAN': D.N. 940/435 

~rı t.11 Franko, Balkan ve batı Av- Münf erid kabakulak ve 
r as~ ile alakadar meselelerde tam • 

Ayşe Yaıuırın Çapaklı kooperatifine Tanzim edilen artırma şartname-
sinde hududları vazıh Menemenin Ça

olan borcundan doları mahcuz bulu- vuş köyü hudud·u dahilinde Buhçeli ~.~Üqavat temini için çalışmakta - kızamık vak'aları 
~tııı '?lkanlardn J~op~n. fırtı~~ılarla \'ilayet Umumi hıfzıssıhha meclisi; 
di Pa batı.sındakı huclısclerın tev- dün Sıhhat müdilrlttğü binasmda top
re~e~·~uub~a}~~tir .. Frankonun. mü§- lannuştır. Belediye reisi \'e Maarif 
tl ?ıı bag uzerınde çalıc:ıacagı miidürü de toplnntıya iştirak etmişler
ll e~ıYor. İngiliz imparatorluk kuv- dir 
~d"l'ınin, Libyadn kazandığı zafer- Kab'Lkulak hastalığının salgın ha-

nan adahmın Dikili ta~ me\'kiinde va- yaka namı diğeri süğütHl mevkiindeki 
ki tapunun 9/ 9:37 tarih ve 67 numara- 10 dönüm Bağın 17 / 2/ 941 tarihinden 
clu kayıtlı 1 hektar :H78 metre muralı- itibaren açık artırma ile satışa çıka
haı tarla arnsın<.lan kanal geçmesiyle rıldığı ve kıymeti muhammenin % 75 
:;-inwlde bir dönüm, cenupta yedi dö- ini bulduğu takdirde satışın 17/3/9~1 

pazartesi gilnil saat 11 de yapılaca~ı 
nüm ki ceman sekiz dönüm tarla be- \'C kıymeti muhumminesini bulmndıgı en !;onı · tt b'. ··k t · d ' ' • ı kı· ·a vazıye .C . uyu .'ıı . e- Jinde olmayıp münferi<l vnk a ar şek-

u ik. ~J~ule gelmıştıı·. ..H.~tlerm. lind" olduğu görülmüş ve mekteplc.>rin 
tın°lııı~y~ tekrar suyun Yt.ı:.une çı- tatiline şimdilik lüzum görülmemiştir. 
Ilı kk ıçııı gayret snrfettıgı ani~ - 1zmirde 5011 zam:mdn miinferid kı
d a ta~ı.u:. ~e bu mak~adln . .P.ro.~e- zamık vak'nlnrı da görillmiiştür. 

tıi; degışıklık yapmak ı~tedıgı ~oy

her dönümü 2t> lira kıymetiyle 3/3 1941 takdirde 15 gün daha temdid edilece
tarihine müsadif pazartesi günü saat ği ve 15 inci günü fazlaya talip olanın 
10 - 11 de ihale olunmak üzere ~lçık üzerine ihalei kaydiyesi icra edilecek
nrtırma ile satılı{ra cıkarılmıstır. tir ... Talip olanların mezkıl.r gayri me~

Artırmaya işt:ını~ edenler )·üzde ye- kulun ~uhammen kı~·met~ olan 500 lı-q or. 
rı ~neraJ Franko seyahatini, her 
•ı~ tahminlere yol açmadan yapa -
·e ı. Nitekim byle olmuştur. Sela-

x di buçuk pey akçesi verec~klerdir. T.~- ra~1•111 , '~ 7 ~u_çu~ nı.sbektınde pet ~i~~t lngiltereye yardım \"in edilen zamanda gayrı menkul uç çesı \:e} ,ı mıll.ı hır baz: anın e . 

1tnr İngiliz mahfillı:!ri, bu seya
ıı hakiki mahiyetini bilm~mekle 

tad~b~r Habeşistanda ve doğu Afri
~ ia·k1 ı İtalyan kuvvetlerinin tahli -
~ 1 e alakadar bulunduğunu talı -

-B !tarafı ı nci Sahifede-- ~lefa bağırıldıktan sonra en çok artı- mektubu tevdı etmelerı ve fazla 1~~-
.. . . rana ihale edilir. Ancak yüzde yetmiş ha.t ~lmak ar~u.sunda buluna~l~z:ın d.u-

riciye komis~ onu. Harvard unı\·ersıte- beşi bulmazsa satış on gün temrlitle reı ıcraya muracaat etmelerı ılan olu-
-ıi rektörii Ilamand ile N'evyork bele- onuncu günü ayni saatte yapılac:ık ar- nur. 
diye ı·eisi La Gual'cliyayı ve Londra- tırmacla en çok artırana ihale edilir. ·--------. -

~ etnıektedir. Fakat fngiltere. ge
~ n 1 :F~·ankonun her hangi bir mev

Zerınde hfıkem vazife i görme~i

dan lWnmüş olan Vilkiyi dinlemiştir. Gayri menkul üzerinde hak iddia eden- Zagı 
Hamnnd. borç ve kira ils İngiltere- ler. Y!ı·mi giin içinde müracaat etme- İstanbul I<:mni.ret sandığında ltul-

. . ~· b lerı lcızımclır. 1 ~ H r d ve harp malzcrne~n verılnıe:--ıne azı Art . . . f .. k edeni .. rtırnıa anmakta oldugum a n_ne a ı~:ı 

ddetmektcdiı. 
. ~. . .. ,1 . ıı mn) a ış na er .ı m ·ıhkuk mührümü zayi ettım Yenı.:n-;artlarla muvafakat ettıgını so~ emış, sHrtnnmcsini okumuş \'C içinde ,·azılı : k ~ d b ~ b 

· · · d b 1 el "' • 1 • nı ·azchracagım an ve auema u 
--~~-"k~--- 'llahdud bır yardım lehıı~ e . u un u- olnnları kabul etn~ış sayı ırlar... . . mührümü kullanacağımdan eskisinin 

trunu bildirmiş \'e demiştır kı: ~)aha fazla malumat ~~mak ıstı) en- hükmü kalmadığını ilan ederim. 
1 n g iliz le r _ Bugünkli harp. bir din harbinin ler~•. ?·:111662 dosyaya muracaat etme- HALIMF: 

I ~ ti . . .. te . Alman lcrı ıhrn olunur. 
1ll -Baş tarafı 1 nci ıabifede -

Yapılmıştır. Bu hücumu yapan 
mzı a amc erını gos rıyor. · - '""llmm••-••••s•••ll 

ld 
~ •• , .. __ s --. 

·a, Atlantiği kontrolü altına a ıgı ..-ı--
AL SANCAK ;a rnensup tayyarelerimizin h~ 

~~ı hep i hedeflerine varmışlardır. 
tnd saat süren taarruzun ilk snntle
~ue hedef tutulan bölgenin imal, 
\a~ \'e garp kı~ımlarında ~·nngınlar 

akdirde Amerika muhakJ,ak ki müş- Hali ıı zcytjnya.fından mamut 1 
kül vaziyette kalacaktır. Bu vaziy~t Omer Muharrem latıuyonu kartıaında yeni açılan 

ıe Amerika için hayati bir şc.>ydir. Çam~şır Sabunu 

& tlrnıştır. YENi NEŞRiYAT TOPTAN KiLOSU 

36 Kuruştur $u Yangınlar, miiteakföen ge!en ·-·-·-----·----.. ~ 
~ ar<.ıteı1e büyi.ık çapta infilak bonı- Havacılık ve Spor - Hava kuru - ı 

+~~nı atacakları yNleri aydınlat- nu tarafın1..an neşredilmekte olan Z ;t;_.ıfWM ... 

80 • ou güzel mecmuanın 280 nci sayısı! GA 1·uı .l!Eı\'KUL AÇIK .4.R. 
n tayyaremız, bölgeyi tcrkedcr- fa, zengin münderecatla intişar et - TIRMA ILıiNI 

dlln:ı ılamıyacnk kadar çok yangın- niştir. Tavsiye ederiz. SALİHLİ lCRA .l\JEl\fURLUGUN-
~ evanı etmekte idi. DA X: 
ot(:rdnm limanındaki petrol tesi- x--- Adalanın Koca alan mevkiinde ta-

~ da muvaffakı) etle bombalm1mış- K yıp saat pumm 2 940 tnrih ve 47 47 numara-
n a :arda kayıtlı olup birbirine karıştırıl-~~~ı. rdmı bn ka Alman) anın bat• 5 2 911 gi.iniı :sabahleyin Güz~ly:.\ı mı~ bu. tarlal~rm ortasıml~n ~a~~al 
th ınd ' Hollandadn, Bulonyide. e Konak arasında bir kadın kol san- g~çmesıyle hır ta.rafında b~.r .. donum 
~tgda ve Gnnd'cla hedef ittihnz i kn~'bedilıniştir. Bulanlar, Bacıturak- bır tarafıı.1da da bır buçuk .~o-~u:.ı k~~ 
b mm takalar muvaffakırett._ a ~a~tçı Bay ~\lu~t.afa Ralkana teslim ı~ıış olup ışbu .m~hac 1 her ~.oı~umu :• '.'. 

~~i~N~imşt\;:. <liişmana ağır hasaı ·tmek ntznket ve lütfuııu r:iisteriı·ler- lıya kıymeti~ ·~. ''. .. 141 taı ıhıne m~ıs.t-
"lln ı e meııınun edikceklerdir. clıf paüırl:esı .. gunu ı:ıaat 10 - 11 ~e ıha-
ij < ı·a, 12 (A.A.) tHa\·n V<' da- le ohııımnk uzere :ıcık artırımı ıle ırn-
~blnniyet ııezaretleriııin bu ~al,:ah- lzmir A.<ıliııc ikinci flıılmk llrikf;;ı. tılığn rıkl!'lln~ı~~ır. .. 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERA TÖR 

ADıL BiR 

bu liği: ı·;;1ıdaı: · . Artırmay:ı ıştıra.k c·denler yu:-dc Yı~-
ı. ıı gece l ııgilteı'€nin biı· çok mı:ı- !J ı lı k k ki ı Her şubeye aid haatalar kabul ve mü-11a Pazarveri Ali rd:-ı mahall •si B70 -,11- f ı uc:ı.ı J><'j: a cesı vcreee. ere ~r. 
~t «ttı ÜZ<'rinde hafif dii man faaF- ', ·ıl{ 2 ~-·0 . L: \'(le mukim Ahmed xızı Tayın eclıle~ zamanda gayn men- tehaaıııları tarafından tedavi edilir. ı:rı1 QJmuı:;tur. 1ngirtE'renin ş, r1< v " J 1 d f b - 11 kt k h 
~]\,hı şa;ki mıntakalarrna bir çoh Cevherİ)C t:ırafıııdan koca.;ı Yapıc? ·\il fü; e a ~:gırı ( ı ~~il sonra en .. ço. Müessesede er zaman 
ta;:'.ha atılm1 \e bazı e\'ler ha .. ara uğ. ustası .1ehmed of{lu Mehm~d Yapan bedel. veıen.e ıhale ed~l11·. An~ık y~ızdc 1 T l ,-,918 

·•ı • leyhine açılan ihlar dava~ ına rnfite- Yetm~.s beşı ~tılmadıgı tak(\ıl'~.c .h~l~ı dok t OY b U UO UY• e L lrıtı.lf" Yathlı pek azuır. ( air dava ~ırzuhali • ur ti) le cla\·c.tiye on gun temdıd ve onmıcıı gun a) ~ı -
~· ı:a. 12 (A.A. Am·rnlJık \'arııkıı-ıı Müdd.inle.\hiıı iknnıf!tgfıhı- -'rıntt•· ~·npılncn~.artırmndn <'il çok ~ı- D ki Ata Ozkal 
ı ının tebliği: . . . b·ı: t b!"•r lmınn ıhale crlılır. o or 
r,ngiliz donmınıasınn mensup gem._ nm m<>~hulı)etıne .nwblı . 1 .ı Jeı 1

"' <";nnf menkul iizeı-iııde hak iddin 1 ç k h t 1 k 
ıa"'lmnnl:ırın işgali nltındn buhıırnı 'ade ed.il~ıe~2iir~~·ı~~t .~.1;~ıı·!l1in~~~:~: ..:denl~r yırıııi giin içinde evraklariy.el ocu as a 1 -
nc1ı bombardıman tmi~lerd'r. Bir ı.razcl<'sıııın. - ... ı~ıc~ :: 9 · 'l l r, 

1
_ l.idikte miiracaat elmekri lfızıındır. .. 

)angınlnr milMhedc edilm;~tfr. \ 
0 ~4~8 .sa\ ılı ını..,ha 1~ ll -_4 l • l ~l . ..c\rtırmm a i:-;tir:ık edenler artıl'n'<l' ları mutehassısı ıttını k " · ma gunu :-ıaat 1 O da mahkcmeclc hnz ı ı . . 

1 
. · 

1 
.. 

1 ız yo ·tm·. 1 1 .1• t bı· · ''ld ' W• h· 1 ı:artnaın :-;ıııı nrnmtı!\ \'C ıçınc c ~.1111 
'U unması ı aneıı e ıg enı ı~·· .ı • k 1 l · . . . ı . . h · h \1 . · 

1 "* ~ ·ı· ~1 lZ miitehassıslarıntn 
l l\I h. 1 1 :\I ı mc 1 Y·qn" nıtı- nla11lan tamamen a Jl1 <•tmı~ sa~. ı ıı - harşl\·:ılrn, Ha arıye ma a esı, 

el e.l ı e 
1

1 ıel< og ul ·ıltteı 'm· ,'ııg·, 11'1 (1 ~ 1•1• h.11• laı". l>nhn fazl:ı nı:ılfınıal almak isti- Siııırııılfrer caddesi No. 108. 

~atdıkları netice şudur 
ıa ;:eıııec · 1azı,· n ı .ı .. • ~- . r.·• 1 ·· • ı · ·r 

1 
f r.:0~7 

1 ld .1 11 • nı ıe,• ı' ,.1, •• 1 ı>ı·v·· inasııı:ı ,.e rrnlenn !J l l J •h• c osyaya mıır:t('H.ı• c e on: <> o . ıı • m .ı ı.: , • ' • ~ t ı · 1 ·· ·ı- ı · 
ıı.uhak.menin :: l\Iart D 11 pazarte:--• c• rı~ll'~.0~1:.!,·1.!!!.ıız~.ı~ın!!1!!u_:;~a!!ı!..1 ~o!!t!.!.ın~ıı:.:,ı.;.. ___ _.:. _____________ _ 

ı•ünlisaatJO:ıtalikin°k:ırnr\'eri12rk 1 . D ft d , ...., d n 
.-Ba§ tarafı 1 inci sahifcdC'- Lsuleıı t:ınzim kılınan gıyap k .. ran zmır e er ar ıgın a : 

~~ ltal) a harbe gir;nce d • ·z l n t ·bliğ'name. i mahk ıne divanhan"..:inr Muhammen 
~.ı 't tamamen durduğu için QU t.ılik edilmi~ olduğundan ~Itiddeia! •yh S:ı<ı:;-
"llq 1 .... , Lir~ Kr. ııı "eri, komsu memleketlt>rd<>n ' ~lehmecliıı tayin ı1luıı:rn gUn ,.<' ,,aatt~ -"'o. ~u 
·1~nYadnn tedarik~ mecbur kalch. mahkem de hazıı· bulunma:--ı veya bir 
htndur ki. ltalynnlnr da İngiltere \~kil göndeı me"'i aksi takdirde bir d~-

~ arbc> girince böyle hir 11etic0 ile ha muhakemeye ka!Jul el tirilmir C{'ğj 
~aşacaklarmı biliyorlardı, onuıı t. bliğ makamına kaim olmak iizeı e 

~ <ı.rbe girm0 k husuınındn ten tclfül i'fm olunur. 
{lsı geçirmis, fnk'at nihn.re*" Fr:rn- ----=--~--..,.,.---

"' ~ağlfip vaziyete diişünce i"tifade I' 
~adiyle harb0 girmi~I rdir. Bir 

i tehcı iıller yapılmış. hatta :w·ıkkn-
. ~ıı~alinc bile mii-ıaadı: 'dilmPmış, Karşıyakada Zafer sokağında 

tı <ltd t:pl r kabul eclilmist". 62 numaralı elektrik fahr!kasında 

Satıhktır 

·~(!troı ve ilrn ile> tevzi edilmi-:, kö- b 
~ leılariki de zorluklar tevlid tmil5- mevcud ve halen gayri faal ulu-
! nan her türlü hata ve ku:ıurdan sa
~Isa için bu haller. normal ka'nıl lim ve 45 beygir kuvvetinde elek
it el'llc.>liclir. Çünkii f tnlyn. hfç bir trik motörü ile dinamo ve ihtiyat 
ı'ir.karadan idhnlfitla iktif ı < rm - dinamo vesair alat ve edevat ve 

~'llyayı kuvvetlcndiı mek için \ alı~ız kablolar acele olarak satılıktır. 
~·~!lladdesi gönd"rmenin kiıfi ı?el. Görmek istivenler Karşıyaka Za • 
lııgınj bu \•aziyet ırö.>tt>rmi.,tir. Gı- fer ıokak 91 /1 numaralı evde Ba
~Uadclesi \ e yakacak mndde ihtiyn- yan Şeref Donulay ile lzmirde bah
~ rı geçtikce şiddetlenmiştir. Eğer 
lıdiği gilıi Akdenizde bir münfe· çeliler hanında 3 numarada avukat 

~ lılh vazi:r~ti esmişse, bunun a~- Kemaleddin Serhese müracaatları 
/(\ aj11i ~amancla iktı adt .1>be!J. ·ıan olunur. D. 5 
n Olduğu da mııhnkknldır. 
ııııı 111111111lf1111111111il111111111111111ilil111u111111111111111111111lf11111111111111111111111 il ' 

lzmir Halkına Müjde _ 
E ---

lialkımız gayrıi aıhhi mahlüt yağı kullanmaktan kurtuldu 

lstanbul belediyesi nıemurlar kooperatifi 

:nı 

372 

((;öztc•p iü ~o. lu iiiku sobk 851 ada 
((i paı·sp) .~80 l\r. ~1. 1G kapu. 4 yeni.:~ tnj No. lu lınne 
( Kar~ıyaka alnylı~.\ 166!1 • To. lu :-iiznn ;;ok:ık 16 ada 
( ı O parı;el. 186 l\I. :\1. 1 !l kapu, 2n-2 tajlı arsa 
( Karş:raka al:ıybey Hi7i> Xo. hı nıithatpa~a caddesi 
(.sobk 1 :~ aıln, 10 parsP! 268,!)0 .M .• 1. 11 8 kapu, 
11 ·l-2 ı:ıjlı ar.sa 
(Karşıyaka Alaybey 1699 Xo. Nadir sobk ·15 :ula . 2 
par·el ;;!16.50 l\I. l\I. ı kaµıı, 6 tajlı arı;a 
( Knrşıyaka alay bey 1 r,7;; .\ı. Mithatpa~a l·ad<lt·~i 
(sokak 28 nda 7 par,.;eJ 98.uO :\1. l\1. 82 kapu 86 
(tajlı aı sa 

a74 (Karşıyaka Alaybey 1694 No. hı sezni "okak ·15 ncla. 

.)110 00 

\13 00 

·100 00 

:;oo oo 

1)0 00 

(34 parsel 12:1 1\1 . M. 3 tajlı arsa 100 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyEtlerine bidayPteıı talip zuhuı·' etme

diğiııue11 ı 0-2-911 tarihinden itilıaren 1 O gı1n mtiıldctle temdide bını
kılnu~tır. 

ihaleleri 21-2-!l 11 tarihine mlisadif cunıa giinü 8aat l •! clNliı·. 
Taliplerin Yl'\'tni ınezklırda milli l'tıılak ınildilı·!Uğiindf' 111ilte~t-kkil 

~atış kcımisyunuııa miirac:atıtları irn11 oluııııı, 54!1 

lzmir Nafıa müdürlüğünden: 
.Marı-., !Hl <:onuıw kadar çalı~tırılmak üzere 76 !i:{l aylı}\ licretlc bir 

siirvcyynn nlınacah1.ır. Yapı i~lerind ~ürveyyanlıl< hi~metinde ça!ı~mış 

isteklilerin lıonseı'\·isle birlikte manii istihdam bir hali olmadıklarına 
dair emnint müdürliiğünclcn mehuz hüsniihal evraki~ le birlikte 
15-2 ~41 taı-ihine kndıır nafıa mtlclüı ltl~tlııe müracaat olunma ı. 541 

~ağ İ§letmesinde mütehnası!'I doktor ve kimyageri nezaretinde 
ltrıal ve rafine edilip lzmir belediye kimyahanesinde yapılan 
lthliı neticesinde formülüne uygun olduğu tebeyyün eden 

= ,, • 
----Yemeklik ve böreklik sade gağlarını 

Her yerden arayınız "' ı 
Sıhhi ve n c r s o!ınasına ragınen her 5 

kc s .!JC elverişlidir ~ 
~ l<iloluk tenekelerde böreklik, par.talık ı;adeyağı Kilosu 85 « S 

kiloluk tenekelerde ycmeklilt sadeyağı Kilosu 100 kuruş = 

Yayaköyde 
Bin bir çeşid 
Bakkaliye 

..,, 
magazası 

ALİ ARKAVIN 'toptan alıcılar için ınüracant yen: = 
a.. 24 Ş · G.. z ·z ES Toptan ve perakende bakkal:ye, hırclıvnt, kırtnsiyc ve bnskı 
41\.ESTANE PAZARINDA No. emsz uneş l er ;: 1 işleri de yapılır. 
~ELEFON: 3765 müessesidir ~ Hariçten gelecek '1Pr hangi bir sipÜİş müşterinin arzusuna göre teslim 

11fillılıfölifııi111uWılım~iıM1flü11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fif ı edilmek şartiyle de kabul edilir. 

SAHlFE 1 

............................................................................................................... :. . -
• A • • 

~ızmir Levazım Amirliği ilanları~ . . 
; ... ,. ......................................................................... ., .................................. : 

İzmir levazım amirliği aatan alma komisyonundan: 
1 - (15000) kilo sığır etine istekli çıkmaması dolayısiyle 24-Şu-

bnt-941 pazarte~i günü saat onda yeniden nçık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - .Muhammen bedeli ( 4050) liradır. 
3 - :\luvakkat teminatı (304) liradır. 
4 - İsteklilerin şartnamesini göl'mek tiz.ere hel' gün ve ek,ilt?neye 

iştirak etmek için de teminatlariyle adı geçen gUn ve saatta 
da Manisnda askeri sntın alma komisyonu ba~kanhğına 
mllrncaatları. 8 13 18 22 409 

,zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tahminen beher kilosuna 160 kuruştan 20.000 kilo adeyağı 

pnzarlıkln sntııı alınacaktır. 
2 - Şaı'tnamesi komisyonumuzdan verilmektedir. 
3 - Muhammen bedeli 32000 lira olup kat'i teminatı 4800 lira -

dır. 
4 - lhale:si 19-2-941 perşembe günü saat 1 l de Çannkkal~ Mst. 

Mv. satın alma komisyonunda yapılaeaktıı·. 
5 - İsteklilerin mezkur gün Ye sanita komi yonumuza müracaat-

ları. 8 13 
lzmir levazım amirliii aatın alma komiayonundan: 
1 - Askeri evsaf dahilinde bin kilo koyun eti 18-Şul>at-941 .salı gü-

nü saat 16 da pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 600 lirn<lır. 
3 - Knt'i teminatı !lO liradır . 
4 - hteklileriıı adı geçen gün ve aatta teminatlariyle l\Janisada 

askeri satın alma komi:':yonu başkanlığına müracaaiları. 
4 s 1s ıs 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
ı - Otuz bin kilo koyun eti 24-Şubat-941 pazarteJ i günü ~aat 

16.30 da knpnlı zaıf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 18000 liradıı·. 
3 - :\Iuvakkat teminatı l:l50 liradır. 
•1 istekliler şartnamesini görmek üzere her gün \'e eksiltmeyi 

açmn :-autinden en az lıir saat evveline kadar teklif mektup
lari\"le Manisa lümen :--atın alma komhnı·ommn mi.iracaatları 

. 8 i~~ 18 22 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - 200 toıı odun 28-Şubat~D il cuma giinii aat 1 f> de pazarlıkla 

alınacaktır. 

2 - M uhamınen bedeli 2800 liradır. 
3 - Kat'i teminatı 420 liradır. 

4 - İsteklilerin ndı geçen giin ve saatta teminatlariylc l\Jani.::ada 
askeri . atın alma konfr;yonu başkanlığına müracaatları. 

Bornova aıkeri aatm alma komisyonundan: 
1 - Muhtelif birlikler için pazal'Jık ureti ile cem'an 60 ton arpa 

\'t• 60 ton yulaf satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 17-2-941 ırnzarlesi gUnii snnt l 4 de yapılacHkbr. 
:~ İ:-<ü•klilerin yukarıda yazılı giln \'t' saatta Hornovada tiimen :'a-

tın alma komisyonuna gclmelni. 544 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli on ekiz bin ekiz yüz lira olan beş bin 
metre kaputluk kumaşın on beş şubat 941 cumartesi günü sa
at 12 de pazarlıkla eksiltme si :.·apılacaktır. 

2 - İlk teminatı bin dört yüz on lira olup şaı-t.nnme:--i her gün me. 
sai saatleri dahilinde komi:-;yoııdan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği ve.saikle birlikte bel
li gün ,.e ~matta ka.;ımpaşada bulunan kombyonda hazır bu-
lunmaları. 4!-l6-9!l8 

inhisarlar umum müdürlü2ün
den: 

1 - Şartııaıııe ,.c ııümunı·si mucibince el 0.000> adet bira ;;andığı 
kapalı zarf u.•ııliyle ek~iltmeye konmuştur. 

2 - :\luhammen bedeli c-10.000• lira muvakkat teminatı ıt3000• 
liradır. 

3 - Ekşillme 20 2 941 Perşembe günü .saat 15 de lstanbulda Ka
bataşta Levnzım ,.c miibaynat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktıı·. 

4 -- A~gnri c2000> dE>ıı a:-Jağı olmamak üzere paı"ti halinde de tek
lifte bulunabilir. Pııı takdirde teklif edilecek miktar üzerinden 
teminat yatırılacakt.ır. Fiat müsavatı halinde tamamını taah
hiitl edecek firma tercih edilir. 

5 - Şartname sözü geçen şubeden ve İzmiı· Ankara Ha~müdiirlük
lerinden 200 kuruşa alınabilir. 

6 - :Münakasaya girecekler mllhlirlii teklif mektuplarını kanuni 
Ye.saikle_ ?o 7,5 güvenme parası makbuzu veya Banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksilt
me saatinden bir saat eVYeline kadar mezkur komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde vermeleri lfızımdıı·. 

5 9 13 17 (739/371) 

i n:ı!~~İ~.~~!~~ıj ı~~!~~~~!İ~~;ı ııııııı:ıınlı umu· 
mi vekiiletnnmE> mucibince tl>vkil ettiğim l\Iustafa • elvilinin ı subat 
941 tarihincfon itiLaren müe:'~escmden çekilmiş o !mu~ıııclan dolayı 
:dkri geçen vckalein:ıme hükmiinün merfu bııltıııduğunıın izmir<le 
milnteşir Anadolu gazetesi ile ııe~ir ve ilı1nını rica ederim. 

12-2-941 
Otuz kiz kuruşluk <lamğa •pulu 

Hilmi Selvili imzası 
Umumi No. l 121 Hu. u-i No. l 246 
fı:;bu 12-2-941 tarihli ihbarname altınclnki imzanın zat "~ hiiviyeti .. 

dairemce maruf izmirde limonculnı çarşısındn 5 nunrnrnlı mağazada 
kereste tilccarı Hiimi Sekilinin olup mahallinde bizznt Yazerlediğiııi 
ta::;dik ederim. Bin dokuz yüz kırk bir. C'n\!ı;i Şıılıat ayının on ikinci çaı·-
şamlıa gihıil 12-2-941 

lL Ç. 

r 

Yirnıi kuruşluk tayynre pulıı 
İzmir ikinci ııotcı·i 

resmi miihrii \'C! 

~eki Ehiloğlu imzıısı ..... ~ ... 

Ankara elektrik T. A. Ş. den: 
15,000 adet boş kum torbası satın alznacaklır 

Kum torbnsı olnrrık kullnnılmağa elve::i,.)i yeni veya az kullanılmı~, 
sağlam, tazyike mütehammil, çimento torba ·ı eb'adında 15,000 çuval 
satın alınacaktır. Fiat v~ te:-lim müddetinin bir hafta zarfında şirketin 
Ankara merkezine bildirilmesi, birer numunenin teklif mektuplari;yle 

birlikte gönderilmesı 13 14 15 532. 



... ...,.. 
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J Tarihten yapraklar I lngiliz Müstakil 
· - -· r Gazeteleri lrlandada 

Bırşey 2.'IZ 1 Miıdafaa tedbirleri Alman şantajı 
kalmaz Balkanlardaki vaziyet Karşısında şimdi Fran-? yuruyor 

Cenova bom
bardımanında 

N. A. hakkında ne yazıyor· Dublin, 12 (A.A.) _ Müstakil Ir- sanın mukavemeti 
Gazetelerde okumuşsunuzdllr. S_e- Londra, 12 (A.A.) - Ga~u:ıer! İn- landa Başvekili Dövalera; çocukların { } } • d d "k 

kiz sene gizli kalan bir cinayet bır giliz - Rumen münasebetlerın~n ınkı: tahliyesi için itiraz edenlere karşı icap artıyor ta yan arın serı e I • 

Son Dakika 

Bulgaristan 
bitarafmış 

kadının itirafı ile meydana çık~ış. laa, Romanyanın, Rumen hukctmetı eder&e cebir kullanılacağını ve mem- Londra, 12 (A.A.) - Deyli Tel - Ieri k ruvazörle ri 
H ·ıvadisi büvlik bir merak ve alaka muvafakatiyle Almanlar tarafından leketin müdafaası için alınan tedbir- graf gazetesi, Nevyork ve Vişiden al- J(f. 
ile' okudum .. :\Ierak cdilmiyccek ~ey mıkeri bir ils haline getirilmiş olması- lere herkesin uymak mecburiyetinde dığı ahberlere atfen diyor ki: nerede idi ? Bulgar toprakların 
de değil. Gizli kalmak bakımından nın ~eheb olduğunu tebarüz ettirmek- bulunduğunu söyledikt.en sonra, son - Alman şantaj ve entrika lan kaı yabancı kıt'alar gokpıtll 
hu hfı.diseyc benziyen, fakat d~ha. tcdir. zamanlarda silaha davet olunan iki şı-ındn şimdi Fransız mukavemeti Malaya zırhlısı, 12 (A.A.) _ Ceno- ı' 
bir çok tarihi kıj'met ve ehenımıyctı Gn.7.ctelere göre, Çörçilin. nutkun.da yilz bi.n kişinin, milkemmel surette ta- daha çok artmıştır. Eski nazır ve ed 1 ·ı · n Z teS 
olan tarihi bir vakayı hatırladım: Dulgaristann Alman askcrı kabulün- lim ettirilmiş bulunduğunu il!lve ey- I•~rnnsız umumi valisi amiral Zarmis_ vayı bombardıman ~n. 1:g1

.
17: 1 o- ora f?aze 

l 'J.'l,.", h"ıcı··ı ,_,ılında, Tepe<lelcnli c\:ın bah'"'tme~.·ı· bu memleket içı.·n de l.emı·ştı·r. .. 1 d·~ . l h h . sundaki Röyter muhabırı bıldır!yor: 
_ ~ _ = ., tevanın soy e ıgi soz er, er angı «Körfeze girdiğimiz zaman, ne bir 

Ali pa~.a idam edilmiş. Osmanlı dev- Lir ihtardır. Almanyanın Bulg:ırıs~anı B . . uir miltccavize karsı ilk ihtardır Bir 
ki kl - t - a ıngazı - ' · İtal'-·an tavyaresine ve ne de seri de-leti bir çok karışı· ı ara ugramış ı. tazyik için bir nümayiş yapacagın gazete, amirala 20 ikincikanunda as_ dikl~ri kr~vazörlerine rastladık. Filo-

Bütün bunlara da meşhur Hfdet E - dair bir çok emmareler bulunduğunu - Bat tarafı 1 inci sahife de- kerin kışb.laı da silah ba~ı edildiği 
d · · d" ı a muz, bombardımana başladıktan an-

fendi sebep oluyor u. bildiren Taymis gazetesının ıp om - bir İngiliz kıtasına teslim oluşunu zaman vazivetin hakikaten nazik o- cak 15 dakika sonra İtalyan batarya-
Hillet Efendi, divanı hümayunda tik muharriri, Almanların Sofya da- şöyle bildiriyor: lup olmadığım .so~:nuş ;~ . G.e

1
neral !arı ateş.e basladı. Atılan topların gül-

tercünrnnlık yapmakta olan htawa- hil 01mak üzere Yunan hududuna; ka- Bel.=diye reisi, ')"anın.da bir kaç ka- Veygand.ın, aynı gun ta).~~ıe ı.e Tu- leleri, filodan çok uzağa düşüyordu; 
ki Beyi büyük oğlu ile lıeral>er vazi- ılar Bulgaristanın bir kısmını ışgal rabinveri olduğu halde şehrin dışın- nusa gelıp tekrar avdetının manası- .. 

1 
k. f'lomuz duman perdesi yap

feı:ıinden azleclerck Boluya nefyet - ~cleceklerini ve böylece evvel~ Yun~- da lngiliz kıtasını karşılamış Ye şeh- nı sormu~tur. ~n:ıiral, gener~~l. v~.; - ~ağa ~ile\üzum' görmüyordu. Filodan 
mişti. ııiııtan, bilahare Türkiye üzermde bır rln. leslim olduğunu haber vermiştir. gandın. zıyarctının. muta~ bıı .ııJ a- ııçan tayyareler, endahtlarımızın !sa-

lstavruki lh'.Y. lıir kaç ay Doluda tazyik yapmnk istiyeceklerini muhte- Kıta Bingaziye girdiği vakit halkın r~tten ıbaret oldugunu soylemış: v.e lıetleı· i ni bize muntazaman bildir!yor
kaldı. Dir akşam oğl.u ile .. ılıc~dan mt>l görmektedir. . . . . . alkı~lariyle kar:şılanmıştır. Müthiş bır taarruz karşı:ıında kalmak ıhtı- l Ü .. z ton infilak ve vangın bom
gelirlcıken ağaçlık l.m yol uze~:ınde Gazete, Bükreşteki lngıhz clçısının hava sartları arasında Libyaya yapı. ın~li. mevzuuna da şu ceval.ıı ver - ~~~ı ~tfı~tan sonra filo geri çekild:. 
bir kaç atlı birden üzerlerine h~cum bunun için geri alındığmı ~·azma~fa.- lan ta'aı ruzun :ıon şekli işte budur. mı~tır: 

1 
. . Bu zamana kadar tek İtalyan tayyare· 

ettiler. Aclımılar evvela İstavr~kı. Be- ılır. Taymis devam ederek dıyor kı: İtalyanlar, ~arp arazide başlıca yo- - Buralara ansı.zın gc ıne~ ıstı - si görülmedi. Bilahare münferid bir 
yi yakalamış , bıçaklıyarak oldi.lr - «Çünkü ('}çinin daha fazla orada lu, en büyük ihtimamla maynladığı ye~ler,. ~\ k.a.dar şıddetle mud~faa takım tayyarelerin hllcumuna maruz 
müşlerdi. Oğlu, atını mahmuzlaya - kalma~ına im.kan yo1.1:ur: ~lmnnya, için Jh.·a kumandanı, emir Yererek dılccegı.nı bılırlcr.se T.unusun mudn. kaldıksa da bunlar, filoya mazarrat 
rak kaçınış \'e kurtulmuştu. Romanyayı bır hareket üssti . halıne kuvvetlerini cenuba çevirmiş, Barce- faası o kacl:ı.r kolaylaşmıs olur. ika edemedikleri gibi, zayiat vererek 

Oğlu şehre gelince, lıabaı:;ının. u~"r getirmiştir ve Rumen hükılmetı de bu- vi grride bırakarak ~üratle ilerle - x·---
şınu geleni anlatmış, fakat katıller ;ıa müsaade etmiştir. mis, :ıarp arazide bir patikadan ge - B 1 "k Ük A t• çekildiler.~ 
bir türlü bulunam~mış~ı. . . .. G~ne bu gazete, Sovy~t R usya - ~ul cerek Benina tayyare meydanını iş - 8 ÇI a h ume 1 - ------

Halbuki cinayetın bır de ıç ytizu 4aıistan arasında vaktıyle a.kdedıl;n gal etmistir. Abis dağı istikametinde Elenler 
vaıdı. ., . .. . . bir µakt:ı İngilt.erenin .m~tu oldugu yapılan bu hareket, çok büyük uir Romanyadaki sefirini 

Halet Efendı, Bolu mute:;ellı:ıııne hakkındaki haberi tekzıb ıle evv~lce muvaffakiyetle yapılmıştır. Kar ve 
yazdı-rı bir mektupta lsU:v:ak~ ~ey 3ulgnristnnı ziyaret eden Sovxet m~- yağ-murdan bir çamur deryası halin- geri a h.yor 
ile c nun idam edilme~ınl bıldı! - rahhasmın Bulgar kralına .boyle bır de bulunan yoldan silratle ilerlen - Londra, 12 (A.A.) _ Belçika hli- Kuvvetlerini h'lrp m~y· 

danlarında gösteriyor miı;oti. Iiaiet Efendi bu cmayel içın .eklif yaptığı hakkında .sarıh hiç bir miştir. Benina tayyare meydanı, yaL kumeti, Romanyadaki .!'efirini ger i 
bir hattı hümayun alamamıştı. Fakat ınalümatı olmadığını , geçen son bah~r- nız duvarları kalmış hangarlardan i- r.ekmeğe karar vermi~ir. Sefirin, bu-
gizlice yaptıracaktı. . . rla Alman kuvvetleri Roman.~·ay.a gır- baı et olarak görülmüştür. Bu mey - günlerde Bükreşten ayrılacağı ve Bel Atina, 12 (A.A.) - Etnos gazete-

.?!ütMellim, 1_.stavrakının .mu~afızı ı:ği ı:ıı:ada Bul~a:is~~ı-~ Turkıye ~e dan, İngiliz tayyare hücumlariyle çika menafinin, Amerika sefiri tara- si yazıyor : 
bolilklıaşıyı çagırarak vazıretı an - Yunanıstanla bır ışbıdıgı_ yapma.k ıs- bu hale getirilmiş olmakla beraber .1 .-: İtalya- hava k uvvetler inin Yuna -- b fından korunacag-ı biJdirı mektedir. d 
latnuş ve: ememesinin havsalaya sıgmaz ır ~ey ricat ed.en İtalvanların İngilizlerin nistan ahalisini bombar ıman ehne-

- Bu işi sen yap, terci.imanı idam Iduğunu yazmaktadır. elinde kalmamak için burada bir çok JAPONYANIN AMERiKA SEflRI sine mukabelei bilmisil olmak üzere 
et, demişti. Deyli Ekspres gazetesine göre .si\•il şeyleri vaktıkları d a anlaşılmakta - 'fonanistanın böyle bir teşebbilse 

Bölükbaşı şu cevabı verdi: riyinmiş binlerce Alman askerini ha- dı~. • Vaşington, 12 (A.A.) - japonya- tevessül etmiyeceğini ve fakat, bu 
- Ben o adamın ekmeğini y~diJ?., '11il zırhlı trenler, Romru1yadan So~ya- Şafakla beraber araba. ile Ringa- nın yeni Vaşington sefiri dün buraya ciheti harp meydanlarında olanca 
Ramazan gününde bana mah!'m; ıf- ·a akın etmişlerdir. Bunların ellerın<l~ zive girdim. Araplar ve sivil İtalyan- gelmiş, :nuv~salatında Alman v~ İtal- kuvvetiyle tatbik etmeğe azmetmiş 

tariye ve sahur yemeği çıkardı. Beıı tomanyadan verilmiş, gümrük ve pa-
1 
ıa-r, aı-ıkerlerimizi alkışla.yorlardı . yan sefırlerı tarafından karşılanmış- olduğuna misal ola ra k evvelki gün 

suikasd edemem. Ve başkası edecek 5aport resminden muaf olduklarrna Belediye reisine verilen emirde va- tır. İtalyanların 8 t ayyar esini dUşilrdil k -
olursa, insanlık namına müdafaa ve dair pasapoıillar vardı r. Pasaportla- ·lifesiyle meşgul olması bil dirilmiş , l l lerini göstermektedir. 
muhafaza ederim. nnda dülger oldukları yazılı ise de rn lis müdürüne de silahl arı alınma- R A t b)• " J Estyo gazetesi iıse, İtalyadaki or -

Ilölükbaşı, bu emrin bir hük\ımet. !!arp cephesinde muhar.ehelere iştirak mış olan polislerin vazifeleıine de- eSml e lir er taçağa aid asarın , Yunan artistleri -
emri olmayıp, Halet ef.endi tarafından _tmiş Alman hücum kıtal arına men- vam emri verilmiştir. T rablus istika- nin mahsulü olmasından, Yunanista-
tercümanın ortadan kaldırılmasını is- .ıup oldukları muhakkaktır . Hepsi ôe metinde çekilen İtalyan kuvvetleıi , Atina, 12 (A.A.) - Yunan r esmi ııın bunları mahvetmek istemediğini 
t.endiğiııi biliyor, onun için mani olu- .,a - 26 yaş aıa~-nndadırlar, bundan .,,usuz çölde 240 kilometrelik cebri tebliği: . . kaydetmektedir. 
yordu. başka Roman.raya girmek üzere ~la- l>ir vürüyüş yapmışlardır. Bu yürü - Mahdud kEşif ve topçu faalıyetı ol- x.---

Bölükbaşı, bu haberden ~onra ter- car hududunda 500 bin kişilik bir Al- vüş 'o kadar ·süratle yapılmıştır ki ' muştur. Hava kuvvetlerimiz, bir dUş- Bulgaristana Alman as-
cümann gitmiş: •nan kütlesi toplandığı da söylenmt>k- b.u 1ta lvan kuvvetleri, evvelce tayin man tayyaresi düşürmüştür . 

- Ben senin için fena rüya gör- Pdir. edil mi~· olan harp saha~ma gelmeden Atina, 12 (A.A .) - Emniyet :v~za- keri tayyare ve tankları 
eltim. Başına lıir tehlike gelmesinden Deyli :\-leyl gazetesi, Alma!1 a:;k'?ri tngilizler orada yerleşmiş ve yolla - retinin tebliği : . , • 
korkuyorum. Oğlun ile beraber bura- Bulgar hududunu geçtiği takdırd~ Bul- rını kesmiş bulunuyorlardı. İtalyan Düşman hava kuvveUerı, Y anya, ge/mış 
da durma.. Size iki at hazırlı~·:ıyım .. rrar münakale yollarının İngiliz bom- kuvvetleri, İngiliz muhasara.sını yar - Preveze, Larisa, Kand~ya, Kore~t ve -BattMafı 1 nci Sahifede-
Kaçın, dedi. bardıman tayyareleri tarafından bom- mak için 36 saat süren bir muhare - Pire mınüıkalarına hücum etmışler-

İstavraki bey: bardıman edileceğini İngilterenin şim- beden .sonrn tamamen te::ılim ve e~ir <lir. Bazı yerlerde ölü ve yaralı vardır. nılmaktadır . 
Hayır dedi. Ben hiç bir fenalık yap- r!i<len Bulgaristana bildirdiği hakkın- olmuşlardır. Bazı binalar hasara uğramıştır. Ek- NeV'york, 12 ( A .A.) - Nevyork 

madım ki, beni idam et'iinler... da Sofyada bir haber dolaştığını yazı- Kabil'e, 12 (A.A.) - Röyterin Bin-
1 
ser mıntakalarda hasar azdır. Taymis gazetesinin Belgrad muh a -

Bölüklıa~ı, lıu .:;efer oğluna giderek vor ve Romanya, Alman üssil olduk- gazideki muhabir i yazıyor : Atina, 12 (A.A.) - Emniyet neza- biri bildiriyor: 
nııa da ayni şeyleri :-ıöyledi Ye o da tan sonra İngilterenin lüzum göreceği İngiliz kuvvetlerini bir haliı.sk~lr ı-.etinin t.ebliği : Son hafta ininde Romanyadan BuL 
kaçmak istemedi. her hareketi yapmakta sero~st oldu- olarak sayan buradak i l talyanls.r, el- Dün düşman tayyareler i, a~ağıdaki . . ~ . . . 

Diğer taraftan, Bolu mütc:se1limi, ~unu ilave ediyor. !er inden gelen hüsnü kabulü izhar et- yerlere taarruz etmişlerdir. garıstana bır k aç bın Alman polıSı 
IIfı.IPt efendinin emı·ini yerine getir- Derli Telgraf gazetesi, Almanların mekten çek inmiyorlar. 1 - Yanyamn Kır mıntakasmıı ta- 1 g;rmiş ve Bulgaristandaki h ava mey
mek mecbu t'İyetinde olduğu için bu Balkanlara taarruzu takdir inde orta Bingazi limanında, İngillz hava arruz edilmiştir. «Burada bir kac danlarının kontrolünü eıı.erin e almış.. 
i~i ancak B~H.ikbaşıyı değ'iş~inlikt~n <>:ukt~ki İngiliz kuvvetl~ri~.iıı bu -~a- bombardıma.n~ !1eti~es~n?e batan d?~t amele ölmüş ve yara.lanmışt~r» . . lardır. Arnavudlukda Mussoliniyi bir 
sonra yapacagını anlamı~ ve oy le yap- rcketı Almanlarn bahalı} a odetece~ı - nakliye gem ısı ıle bır ıkı harp gem ısı- 2 - Preveze. «Burada bır mıktaı h . tt k t k . . Al anla 

t · · · · .. ül kted' h t 1 f t d ezıme en ur armn ı çın m -mış ı. ıı yazıyor. nın dıreklerı go:r me ır. asar ve e e a var ır.~ 
Bu cinayet, uzun müddet gizli k~l- İngiliz ordusu, Bingazide mükem- 3 _ Larisada. «Ha~ar \'e klefat rın Selanik üzerine bir taarruz yap -

Almanlara karşı cephe 
~lmanın, Bulgaristan 
iç · n intiha r olduğunu 

yazıyor! 

,ır 
Sofya, 12 (A.A.) - (Zora} g 

teai yazıyor: ~ ;,·r 
«İngiliz baıvekili, Halle Sel•• etli 

ye aempatfo"ni ifade için har•;jı · 
sözle r bulmu§tur. Fakat, Buhı\ıer 
tan hakkında izahı im.kin.sız ıo 
kullanmıştır.. rıJI 

Çörçil, geçmişte yapılan zar~Jltl 
tamirin: vadedeceği yerde tehd1 ~ 
• avurmaktadlr. Nasihatlerine . g ctP' 
hareket etmek, Balkanlarda bır 01• 
h!! teşkili ve memleketin baraP 11, masanı tazammun edecektir. pıa~ 
r istan ise bitaraftır, topraklar ,f 
yabancı kıtalar yoktur. Ahnaııı.,,~ 
karşı cephe almaaı, intihar ~ 
demektir. . ,i 
( Otro) ga.zeter;~ ise, Bulgarl•~d,Jiı 
tebdid altında bulunmadığını 1 

-? tmektedir. l•r 
Londra, 12 (A.A.) - Balk8:,ır 

-iaki vaziyete tahııis ettiği batrn8 
1.ı 

, inde (Taymia) gazetesi, şunlart 
maktadır: 1 r 

«Artık Romanya da diğer iti~,~ 
Ulm' ş memleketler gibi Alına11•1 ,r 
yeni hareketleri için bir üs tet1'1\#. 
mektedir. Rumen hükfuneti de, 11,ıı 
dan aonra nazilerin elinde, oıt bf 
e mellerine hizmet etmeğe mec&ıı'ıV 
a let haline «elmiştıY. Gittikçe fs. ~ 
laşan emmareler, Bulgariıta~•j·ıif 
kurban olmağa mahkum edll ~fr 
göstermektedir. Bulgariatanın ~,r 
na gelecek tehlikeye tek başına ,1 
şı koymak mechuriyetinde ka!tı'~ '( 
dan dolayı teesaür duymak hiç b1 

11 
yaramaz. Filvaki, Bulgarların "i 
te sirine karşı mukavemet için lı~j 
lerine maddi bir yardım yaP ·~İl 
muktedir olanla.rla önceden i•b'ıl' 
yapmatl arzu edilirdi, fakat sıı t' 
riatan bunu iatememittir. logilt~ 
de , zahiri kurban kim olursa 0 d• 
Hitler tarafmdan indirilect>k her ~ 
benin büyük Britanyayı iatibdef .~ 
't inde şüphe edebilecek hiç J.<ı 
voktur. • .. e~ 

EJ{er, bütün emmarelerin goıt ı 
'" i. Kibi Almanlar, topladıkları ":e 

«"llt>:rle Bulı;!ariAtana hücum ~<il<'' 
"''urlarııa, İngilterenin, darb~".' J 
·ı lamak üzere dost ve müttefı1'1, ~uklarını açıkca ilin etmi, otsrı 
'>idikt .. hazırlık tedbirle ri alrıı•51 

· "biidir. 
dı. Yalnız lstavraki beyin aonraclan mel bir liman ve mebzul miktarda su pek azdır.» maları muhtemel görülmektedir. Ge-
Legofet bey diye tarihte şöhr<!t lıul~•n PORTEKIZDE BiR ALMAN bulmw~tur. 4 _ Kandiya. 4:Telefat yoktur.» neral K avalleronun taarr uz p lanı - o J • • pO 
oğlu, işin bir iç ~ üzii olduğunu h!li- TAYYARESi · B FLANDEN 5 _ Korent. «Telefat ve hasar yok· nın akim kalmasından sonra buna "-Omanya e ÇtSt pasa 
yor. fakat: • tur.» lüzum g~rülmektedir. Arn~vudluğa tunu 1 stedi 

- Babamı, e~kiyalar öldürdü. rli· Lizboıı, 12 (A.A.) _ )forada yere Bern, 12 (A.A.) _ İsviçre radyo- 6 _ Pire. Halkla meskun bir ı:ı~- mütemadıyen İtalyan takvıye kuv - d 
yerek tahkikatı karı:-tırıyordtt. inen bir Alman bombardıman tayya- ~una göre Fransa eski hariciye nazırı halleye bir kaç bomba atılmıştır. S;vıl vetleri .sev~e.dilmesinin ~e , _ mih:·e- Londra, 12 (A.A.) - RöytP~ ~ 

.. Bölü~başına da her sene hediyelet ,.esinin mlirettebatından bir Rubııy ve Flanden, bu sabah tayyare ile Viş;den halk arasında bir kaç ölü ve yar[,lı rin vazı~·e~ını kurtaramı~ acagını ıs· lomatik muharriri, Londradalo ·c~ 
gonlJderıyor'.. 

1
on
1 

ıtm ~a1 .tıkrın1 ı sorıı:'·orrlut. 5 er mevkuf tutulmaktadır. hareket etmiştir. vardır. Evler arasında hasar azdır. lıat etmıştır. manya elçiliğine, İngiltere ~~ı~., 
ıuıı mut c e gıı ı a an cınaye , d ti !'it~ ·· 

bir gün, bl!tiin tefernıatiyle tarihe ge· 1 b _. • mm , +'* w @Ji?iall&1L.W ' rında vahşi bir tebessüm belirmişti. nezaretin en pa.sapor arını 1
· •. 1~ 

çecek kadar aydınlandı. - Bu i~i becermeden evve uraya r 1 Bir konyak daha yuvarladı. Siga- ıçın talimat gelmiş olduğwıu 01
0
• 

~elip derıeden t.epeden su getirmeğe 1 VATA!"~ AŞK rasını yaktı ve divanına oturar ak mekt.edir. E lçi, bugün resmen }l·t·' 
•·alıı>ır:mn karısmam !. Şimdiden ha- ve ğ ı· . d . ğ·nı' yas' ık u"zeı·ı·ne d"' 1 v 

A { ) d ., · sa e ının ırse ı " ... - m"t.e müracaat edeTek pasaPO manga, apongayı (] ·.>er verevim ki o andan itibaren ayak- d b l ld uzan "' 
J ya ı, aşını avuç arma a ı ve • - istemiştir. . J 

t .k d• ı:mn sağlam yere basmıyacak !. dı. 
1 

t j'tel"' 
eŞVl e ıyor _ Ya bomba vazifesini görmezse?. -

1 
- Cennet; bir hayalet gibi önüne di- Sefaret memur annın ng;. oif 

-Baı tarafı 1 nci v.hifedP - - o cihet bahsi ahirdir !. o zaman Karım seni gaka ıgorum casussuq kilmişti. Zevki, neşesi payansızdı. ne vakit terkedecekleri belli deg;l ~ 
.Japonya, silah vererek Siyamı, Hin- ııesulivett.en kurtulmuş olursun!. Hay ' Ent.elicens servis reisi miralay Ri- Roman.Yadaki İngiliz elçiliğin ' ll 

diçiniye karşı kışkırtmış ''e şimdi ilk ii ?ak.alım. A.llah muv~f~a~ıyet füsan _ - •w •• 82 1-- şarın kahir pençesinden ile!ebed manyayı terk için emir alması, i~r. 
teklif olarak kendisine deniz ve hava .tsın !. Sen~ bır .d~ha. görüşurl?de, ente- bir sebebi vnrdı. - Çirkin etvarı harekatı var. Bil- kurtulmak için zemini iyi hazırlamıştı. için tam bir sürpr iz teşkil e1.111t~ 
üsleri tesis için teşebbüste bulunduğu· ı~ens seı:v~s reısı mıralay R}şar1•1;:eb- Meri dilber artistin yanında hem hassa bana karşı müt.ecaviz ve çirkin _ Dü~man t.eşkilatı onun ayarıncl3 Çünkü elçi, böyle bir şeye asta 111 

na. dair emmaı·el-er görülmüştilr. iıl hava ıçın cennete yolladıgını. 1 ,~ o- rahattı hem de ondan bol para alıyor- hareketlerde bulunuyor . adam buluncaya kadar bir ay ist ifade vermemekte idi. 
Japonya, Uzak şarkta bir çok kar arak kendi ağzından işitmek ıs .• y~- du. Bu' itibarla hanımını hiç bir veç- - Anladım .. Öyle is.e sen mütees- edersem kafi bana!. Bu meyanda Se- ---ıe>----

gaşalıklar tevlicl edebilecek bir <le tez ·um. O zaman seni tebrik eder, samı- hile kırmak istemiyordu. sir olma! Ben onun terbiyesini veri- Jiinik civarındaki bütün mtih immat 
ortaya atmıştır. niyetle karşılarım. . Zozonun bu hareketi; boş değ:ldi. rim. depolarını berhava etmek fırsatı nı el-

Bu tez, Uzak şark ihtilaflarındııı - Allah muvaffakıyet ihsan etsm ! Kafasında doğan bir endişe yüzünd(:!n 
1 

Zozo; hizmetçisini; buna be!1zer de etmiş olurum. Ayni zamanda deniz. 
japonyanın hakem olarak müdah:ıle ''akat bu işi arkadaşımla beraber ba- Merlyi sert b-ir imtihana davet etmiş- dolambaçlı suallerle adeta ~ıkma~a d~m. Selanik limanı fatihi unvanın ı 
etmesidir. Hu vaziyetle, japonya ilf ·aracaj{ı mı üınid ederim. ti.. . sokmak istedi. Faka~ kızın ışlenmış kazanmış olurum. 
İngilt€re ve Amerika arasında ihti!uf· - Pek fıla ikinize de güle güle!.. . Faknt Meri; masum bir kızd ı . Bı- kabahatı yoktu. Bu itıbarla hanımının Renenin hayaleti; birdenbire gö?;il-
lar açması istihdaf edilmektedir. Zozo yalnız kaldıktan s~mra de~ı,~ naenaleyh evde cereyan eden esraren- esrarengiz suallerine daima metanet- nün önünde canladı. Ne kadar güz.el, 

FaJrnt japonya. k~ndisini f€daya lıir nefes aldı v~ ~am keyıfle, zev •v giz hadiseleri tecessi.j.s etmek hevı;- le ve itimadla cevap veriyordu. ne kadar nazik, ne kadar sevimli bir 
karar verdiği takdirde şunu l.ıilmek la- divana uzandı. Zılı bas~ı. sini 0 ana kadar göstermediği gibi hıç Nit~kim Merinin alakasızlığı, ma- delikanlı idi. 

Kızılayın yardımlat•~ 
1 ' \l Ankara, 12 (A.A.) - Kızı il~ 

mi merkezinden : 11t~' 
İzm lrdeki seylapzedelere >'· rJ 

için evvelce gönderilen iki bin l ~,ıı 
95 çadıra ilaveten 60 çadır :Merı iS 
dek iler için de bin lira gönderi~~ııt 
Antakyadakilere 850 lira sarf~ ~it· 
Antakya şubesine emir verilmıe zımdır ki Almanya kendisine h!ç bir Meri koşa koşa gel~. ı bir şevle alakadar dahi olmıyordu. sum tavrı ve bilhassa metanetle gös- Hayn·, hayır, onun kılına bile do-

surctle yarclımrla bulunamıracaktır. - Emret hanımım· 0 . ·tam Lir musevi tipi idi. Sadece terdiği sadakat Zozonun memnuniye- kunnınazdı. O, düşman teşkilatı için-
--=88=--__ - Gittiler mi? kend'i menfaatine bakan bir kızdı. P~- tini mucip olmuştu. <le yegane hamisi, yegane müdafii idi. G M GO 

A k- A • t - Evet efendimiz!. rayı seviyordu. Fakat o kazancı tehlı- Artist· casus terzinin dilber illeri- Havatını ona medvundu ve bütün k~ıv- KRAL f ARUKUN DO U ıl~ s erı vazıye - Barrlan arayan ?ldu mu?. keli i !erden kazanmak isttmiyordu. Ve karşı takındığı çirkin vaziyetin bir vetlyle onu seviyÖrdu. Vişi, 12 (A.A.) - Kral ~ıın'ıu 
- Sef gar::ıon gelclı. Fakat rahatsız ~ b'rden b;re garip bir müb:-ıha- n~k ililnından başka bir şey olmarlığ'ı- - Sevgilim Rene; kumandamnı lloğumunun 21 inci yıldönurn ii_ ~ 

--Be~tarafı 1 nci Sahifedf!- olduğunuzu ve k!ms.eyi kabul ~tmerii· se ~-~~~n~ açtı. · iıı derhal anlamıştı. Fakat hu cih~t kavbedece:ksin !. Bunun &ende deril" ::;ebetiyle Mısır elçisi F ah r i p!i_ş~ 
man c1a karışmaktadır. Bu hfvt:se. Al- {rin!zi Höyle~im. • • , _. . _· :\teri -dedi- aptal .ve k.1r kak a- kendisini alakadar etmemek~e beraber. hiı: 1"siı· u~·anılıracaA-ını farkındayım! rethaııede bir ziyaf€t vermiştı ı· 1il 
nı. nların lngiltere\·c eaarruz yapa- - Glizel ·· Pek ala .. Yem<•gım· ~~- damlada uğra~mak kadar zor İ!? ob- ictimai hayatta bilhassa güzel ahi:ik Ye Senin bu tesiı·in belki bana dtı in- Ziyafet t.e davetliler arasın~~.tJı 
ı:ıh.lannın ~öylencliği bir zamana teııa~ tir:. Sen de gel, bu akşam bernber yı- nuız!. Ru teni yok mu?. A,şabımı f~- terl.ıiye h\zım olduğunu, binnenaleyh tik<d Nl~ck ve senin için ağlamakl ı- k!ye elçisi Beh iç Erkin, salah l).

1
t:.f:;· 

dıif elmt:. ı :tibariyle mühimdi!-. D:ğeı• \".:!lim !. Sonı:ı şnrap var m~? na halde tahrik etti. himayesi altında yaşıyan bir kızın ve frım icap edecek!. Fakat başka t ürli.i ciler, Irak ve Arabistan elC1 \11ı• 
taraftan evvelce İngiltere için in~a edi- - Ilakayı~ da arzedeyı~ t , 1 • _ Kim, hanımefendi?. kadını, şeı'ef ve haysiyetini muhafaza harPket edemezdim. Rene! bulunması nazaq dikkati cellıe 
l<·n 35 kon.,ete ilaveten. şimdi 10 tun0 Saraptan !21~dt: yanın kıio kcıc.uı \ _ Terzi ile kavgamı1. ı duymadın ctmek'.le ,mükellef olduğunu düşündü Keder duymaklığına sebebiyet veı·· te id i. ' 
<!aha yapılmıştır. kalmıştı. . . 1 •ı ve deı·hal kararını ver di. dil<imden dolayı beni affet. Sevgilfm ! ---:<>0--===>---14 koı·vetiıı in~ası da ma.vı~a kn- - Kafi :\feri: sen sarabı ı~ersm ! m ~ nen deniz aşağıda idim. Konuş- - Bu ah!ak~ız herifin ceznsıııı '. •r- •• · ~en de b~nim gibi mukadderata ta- 1ı':t. 1 
dar tamamlanacaktır. Bıı say ed-'1. Al- Ben el~ bir iki kadeh ra~ı çekerım !. tukların ız orarlan duyulmuvcır ki L mel iyim. Kızın huzurunda l"'ııl t lı 1 'li olarnk şimdiden kumandan ı na rah- !'I TANCANIN IDARES ,,j J 
mrıııların denizaltı harbini ~it~detlen- - Hanımefendi; ben ıcm:_~"~ daha Maamafih onu kovaladısanız ben ele kir edeceğim, hem kıza tarziyC' \'ardi- met okut. Miralayı, hatırın için öldü r- uıı- ~ 
dirm k istemelerine rağmıon, \'37.iyet ı~·i olm:ız mı?. Hatta yemcgımı !ıer m::mnun olurum, hanımefendi l.. receğim. mek ist.emiyordum. Onun kadar zeki )iadrid, 12 (A.A.} - ~~::ıw·!I 
lngir..'er lehine clörecektir. ~ü.nki.i gibi kendi ?damda yesen; daha _ Neden?. Hel:? derııhde ettiği vnzi fede lıece- ve tecrübeli adamlardan be~.eriyeti panyol fevkalade komiserlıgı 1.ııı1~~ 

YENi AMERiKAN El cisi ı,~:ımo. Itır .. Zatıfıl!nızi taciz etmış olu- - Çünku·· ben, o adamı nazik ter!Ji- rik~:izllk gö::.lerirse ölüm cezn·n bile mahrum etm~k günahtır. F akat ne ya. dan neşredilen bir tebliğde, s lldı 
u k ı· · 1 k 1 k hususi bir gümrük resmi ih dad Jlil 

k h i t f d yeli bir adam olarak tanımadım. O, PlH ısıne nz ge ece .. payım?. Başka turlü ha reket ttme ği bildirilmiştir. Peçeta da :.iti 
Nevyork. 12 (A.A.) - Amerikanın - Hayır!. Bu a şam zme ç m e- bende çok fona tıir intiba yaratıyor. Diye Röylendi. imkanını bulamadım. mak üzere bütün p.arala r Tane•· 

Londra b(iyUk elçisi Dinant Kliper tay- i{.!l. heı;ı:-ı.i~em ve mis..;firimstn !. _ t .... i bir adam olmadığını ner eden Zozo o anda yalnız kalmı~tı ve 14 p d k trt " 
bu Un Nevvorktan Liıbon Merı ıtıraz .e-tmedı. Hanımı Zozo- " · · ·terken dudakla- - ~vam e ece - ~stçc t<?~avtll edeceeıf. 


