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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
Maraşın kurtuluşu 

14 ADRES: ikinci Beyler aokağmda 

Şubat ANADOLU ııazeteıi idarehaneai 
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41 
(ANADOLU) MATBAASINDA 

.7 BASILMIŞTIR 

Maraş, 13 ( A.A.) - Bugün Ma
raşın kurtuluş yıldönümü coşkun 

tezahüratla kutlanmıştır. 30 ncu yıl Ne!redilmiyen yazılar ıı~ri verilmez i İ "' d 

.._~N;.;.:.::q•:.....;:8~4~1~1 ~~G~un~" ~ü~g~e~çm.....:i•_n_u_•ha~l•_r_2_s_k_u_ru~ı-tur.......:..~--~~~~-l-l~e-r~g~ü-n~s-a_h_a_h_l_a_r_ı_(_z_mir) de ç~ı=k=a=r:...:s~iy~a_s~ı......=g~a_z_e_t_e __ i_r. __ ~------~...ı..--~~--~~~----~--~~~~~ ....... r·--------, 
F ranko-M ussolini 

mülakatı 

Ingiltere- Italya 
arasında 

Mütareke mi? 
Gfıya, buna Peten 

tava ssut etmiş 
Londra, 13 (A .A. ) Frankonun 

ltalya seyahati hakkında türlü tah· 
ıninler vardır. ltalya ile lngiltere a
raıında akdi mutasavver bir müta .. 
teke projesinden bahıedildiğ i gibi, 
ınihver devletlerinin Cebelüttarıka 
taarruzları projeainden de bahao 
lurunaktadır. 

Radyo Kolombiyanın Vişi muha -
biri, bu akşam mareşal Peten in ta -
vaııutu ile bir mütareke imza e d i
leceğini ve Mareıal ile Generalin 
lngiliz ve ltalyan murahhaolar iyle 
Fransa.nın cenubunda görüşmüş ol .. 

duklarını iddia etınektedir. 
londrada bu haberlerin ihtiyatla 

telakki edilmcai lazım olduğu söy
lenmektedir. 

Madrid, 13 (A.A.) - Rearni teb
liğ: 

•General Franko ile Muuolini 
dün Bordigera'da buluımuılardır. 
Avrupa meseleleri ve bu tarihi an
da iki memleket için alaka uyandı

ran meseleler hakkında ltalyan ve 
lıpanyol ııörüt birliğ i bu mülakat. 
ta tebarüz etmiıtir. 

lıpanya hariciye nazırı su .. er çok 
uzun aüren mÜl&katlarda daima 
hazır hulunmuf lur. Aalc:eri vazfieai 
dolayısiyle mülakata iştirak ede -
ıniyen ltalya hariciye nazırı Kont 
Ciyano, Sunere samimi bir telgraf 
ııöndermiıtir.» 

Romada da ayni tebliğ ne~redil -
ıniıtir: 

Dikkat! 
ikinci s a hife m izde 

Radyo ııazetemizin gerek Fran -
konun seyahati, ııerekııe Bulgarjs -
tan ve Romanya hadiseleri hakkın· 
daki mütaleaaını bulacakaınız . 

Orta Şark as
keri vaziyeti 

Temizlerne ve i şgal h a 

rekatı deva mda 

Londra, l:l (A.A.) - Orta sarkta; 
ki askeri rnziy<>t hıı.kkmda *u resnıı 
malumat wrilmekte<lir. 

Arnavudluhtıı taze kıtalarla takvı
Ye (•<\'len ltalyıuılar. şiddetli mukabil 
hilcuml:ırcla bulunmakta, fakat daima 
ağır zayiatla tnrdcdi!mektedirle1". 

Trnlılu•ga.rpta, Bingıjzi mıntah: 1 
sında temizleme hıır~kiıtın:ı devam e
dilmektedi r. Sollum cenubunda Gire
rlu l talyan garn izonu müşkül vaziyet
tedir. Buraya hiç bir hücum yııpılm:ı
ını~. bu ga rnizon t!'hlikeden ma"ın kal 
mışt ır. 

Sivadıı.n gt>lı:ıı Lıgiliz kuvvetleri 

Romada Ve nedik saray ı 

Frankonun dönüşü 
1 
--U-za-k ş-ar-kt-a -

Peten 
lspanyol diktatörüne 

ziyafet verecek 

1 Ruzvelt 
Japonyaya karşı tedbir

leri artırıyor 

Zigaf ette amiral ve bazı Japonlar, Çin gol unu dur 
nazırlar da bulunacak madan bomballgorıar 
Madı·id, 13 (A.A. ) - Ge len hıı -

lıerlı>re göre, F ranko lta!yaya ge l -
diği vakit halkın a lkış l ariy l e karşı -
lanmışt ır. Yollar, İta lyan ve l"pan • 
,·ol btıyrakluriyl e süs l enmiştir. 
· Dlln .qııat 9,30 dn Mmı.<o l ini, Fran
koııun misafir edild iği J\lıırgeritıı 
köşküne ge lerek general Frıınko ve 

- Dtıvemı 4 üncü aa.lıifedtı -

Vıı~inıı;ton , 13 (A.A .) - Reisicum_ 
hur ııuzveltin yeni bir kararına göre 
petrolle dolu ve petrol koymağa mah 
sus beş galonu aşan kaplar için ih • 
r nç !i .<ıtn~ı ıı lınmMı Hizım gelmekte
dir Ru tedbirin, jap<ınyayıı knr:<ı 
konulan amlıargoyu takviye edeceği 
söy lenmektedir. Çünkü japonyanın 
-Deva.mı dördüncü sahifede -

Evli bir kadın, genç 
aşıkını öldürdü 

A • 

Kadın 35.'yaşında ve iki çocukl u d ur. Aşıkının nı-
Ş'a'i°1lanacağını d u y u nca, zavallıya 7 kurşun sıktı 

latanbul, 13 (Hu•u•İ) - lzmi.dde sokak orta11nda kor~u~ç. bir cina
yet olmuıtur. Yakanın knhraınanı Hidayet namında, evlı , ılıı çocuklu 
bir kadındır. Hi.d iııen in sebebi, bir aşk vr kıskançlık vakasıdır .. 

Bu kadın bir müddet evvel zahireci Asını namında bir gençle tanı
tıp sevitmi; tir. F a kat Aaım, ıon zamanlard~ bir kızla ni.şı_-.nlanmak 
' atemi, tir . Hidayet, buna dayanamamış ve hır. t.a~anca tedarık ed~rek 
sevdiği delikanlıy ı beklemit ve sokakta kendı11nı yakalamııtır . 1:fı~a
ye t, gözü kararmıt bir vaziye tte hemen ta bancasını çe~e~ek, eakı afl• 
kına ye di k urfun ııkmı§ ve zavallıyı kaldırımlara sermlfttr. . . . 

35 Y9.fında olan bu katil kadın yaknlanmıt VP zabıtaya verdığı da
d e de tunları sövlemiştir ; 

Onu öyle vurdum ki, muhakkak, çoktan ölmüttür. 

Bir lngiliz lı,yyarea i 

lngiliz taggareıeri Trablusa doğru 
bu garnizonu ıccrid ~tmi~l<>r. mühim Af .k d u·· F l 
miktarda top, iaşe maddeleri \'e h~rp rı a ve a a- ur ransız arın 
nıalz<'mesi iğtinam eylemişlerdir. On
dan sonra bu harekat, garnizonun ) da 
takyİ\·e kuvv1>ti alınma.;ına mani ol- ar faaliyette 
mak lç;n geçidleri nezareİ.<' inhisar Pt
lniştir. 

Hür Fransız kuneUerinin haı·ekat
ta bulunduk ları Kufra Yaha'lna ge!inct' 
lıura"ı S<ıllumun bin kilometre c~nıı· 

Akınlarda iyi netice ler 

eld e edild i 

ilerleyişi 

Kurfa mıntakasında ba zı 
vahaları aldılar 

bundadır. ltalyanlar bııra<ını Habl'şİ>· Londru, 13 (A.A.) - Jla\'a \'eda- Londra, 13 (A.A.) - F'ı·ansız 
taııa nakliyattıt lıir yol olamk 1rnlhn-j hili emniyet neznretleı·inin tebliği : kuvvetleri umumi kıırargii h ınııı teb-
makt:ı idiler. l talyanlar 'on zamnnınr- Vün gı'Cl' garp sahilleri yakın l a- lii(i: 
ıln Udeynad lı:ırn nwydaı:ıını bu ii içini rıııcla d~~man, l.ıazı .hava faaliyetleri Jlattı iistü\'~ı Frıın<asıııdan hare -
kullmımaktnn vazgN:mı~l·rdı. !tal- göskrmı~tir. Cenubı Cobıde ve cenu. ket etl~n motörlil b i ı· Fransız kolu c~ 
;.·nıılar, Kufra~·ı lngiliz ku\'vdl<>ı·inin lıi Colda hafif ha<ar v~ pek :.2 da ııuhi Tralılu'a gid erek 600 kil•ınıetre 
aldıklal'lnı Lildinm•ktf·dir. Fr:ınsız zayiat olmuştur. \'Ürildükten 'onrıı Kuı·fa nııntnka<m· 
kaynaklarından ııclen halıe!'lcr "'" ak- Kahire, 13 (A.A.) - İngiliz ha\'a ;ıa bir ~ok \'ahaları i~gal e'mi,tiı. 
s'dir. Ti ıırasını lngilizlerin ıılmı 1..1'- km·\'~tltriniıı tebliği: Hür Fraıı<ız ham kuweth•rine aid 
luıım:ısı imkfınsız olmakla L~rnb r Rotlo; tekrar ~iddetle bomb:ırdı- mühim bir hoınhardım:ııı teş..\.klilii, 
Iıck az muhwmeldiı-. nıan edilm i ştir. Kııtavyada uçui mey- Kuıfa mınlaka,ıııda'.<i ltalyıır. mc,·-

Eritrecl•ı hududdaıı 50-60 l•;I .. nırt- ılanına bombalar atılmı~tır. zilerini \'e bilhru~a ve Kuı·fa tayyare 
t< İIL·l'i<l,• buluna~ kun·etler!mil!~ Arııavudlukdn anbar ve depolar nıcydıınnıı lıonıbar<ltmnıı et•:ıiştir. 
:ıı~<:.n·.ınııı anısı 200 kilom.e!rer.t!ıı muv:ıffakıyetl~ bombalnnml.'!tır. 1 Rir çok İtalyan tayyaresi tahı;p olun 
ıızdır. Bıırada . fu3a\·\'ııra Lir '"'ili vnr.I Adis-A balıa tayyare meydanına mu~ \ 'H b!ly!ik hasarlar Y"ııılmıştır. 

-Devamı dördlinc:U Nhifede -1 - Devamı 4 üncü ıah ifede - Iforckfıl dernm etmektedir. 

~~~---•,~-----·~---

A~ Kf R I VAZIYET 
HİTLER Romanyada 

Türkiyeye karşı Ba_zı ş ehirlerin t~hliye· 
Afrıka ve Arnavud luk t a sıne s e bep nedır? 
harekat ne merkezde? mı taarruza ge-

RADYO GAZ~;TES!~DEX: .. k • ? Balkanlardakı· gergı·nıı·k Ilattıüstü\'adaki Fransız Çat :nus- çece MlŞ • 
tem lekesinden hareket eden Fransız R d k. vaz· tten 
motörlü kuvvetlerinden biri Llbyad:ı_n • omanga a 1 ıge 
ıooo kilometre gibi muazzam b,,. yu- Londranın kanaatı ne 
rüyüşJe bir çok saha \'e vahaları i~ga! bellı'dı•r 
ederek Trablus mıntakasına yakl_nşır· 'go" re 
ken diğer bir motörlü kuvvet de şımııl- Bükre,, 13 (A.A.) - Hmw: 
de Kufra bölgesine vaımış ve bu fU· C'iyoco, Kö,tence Ye Pcl':;ı::;u,lııki 
retle 800 kilom<'tre yol almıştır. Bu 'İ \'i! halkın t:ıhliye edil ·cei(ind 0 ıı bah-
ku\"\'et de Lir çok sahaları işgal etmi~ B u lgarist an fen a bir soloınmaktarlır Hukümet \'. ,; <vn-i 
ve Kufro civarında harekata geçtiği l ·:e ık\ı,;:ııJi tedİ.ıh,,.Jr almııkt:ıılır. ::\İem-
sırada hür Fransız ha\'a İ.<'şekküllc_rı yola girmiştir 11 'htt- ernelıilt·r -ıkı koııtrolu ıal,idir. 
de, buradakı t"yyare meyda~ını tahrıp L d. l!l .. ;ı· . , Sa<1t 22 den '<ılıah Le;;e kudıır l.ıl'tun 
etmişler, İtalyan tayyarelerıni ha•ar:ı on .•a. · (A.A.) - Çorç. ı n ıı.ı. ı ·p'<ri eı· kııldırılmı,tır. I:üliın !~dbiı-
ğ t •!ardır İ"al"anlar biltiln ••r- ktıııılnl,., Almanların ı::ulgar1'1un n nu- .... k . ti 'kt ~· t . u ra n11 . ., . L.C. .J < • ·~ • ! . . . n.4 1', ·uv\ e en n ı · ısauı o ars· r:-;Hsı-

ki Afrika i htiyaçlanııı bu tayyare fu z_ ,m;""l e<ıyle . n!'.<lt e re nın . ll·ıkre~ na da,·anmaktııdır. )fo•ıı-ıı !'ı;;;,üııct•tç• 
nıevdaııından tahrik ettikleri ağır naJ.:. ~\Ç!';nııı r·ı ı s~.''l(;rı:;mhı ayn~ z~n:n il· i el kc•~mUôlllı'. 1 stih<al arttırılaeuktır. 
Jiy~' t-ay.yareleri ile temin ederlerdi. :~-~ ~ll!Ş . ;ı~-. ~: ıınc 1 \,oı~an?· . .a. ~ 1 -... ~··,a.n (Jli . Priııt• ~! e hükümetc:-2 el ko•ın1u~tur. 
Ş . d' g~ı •k lıur·ıl·ırı gerelrne ·ınavıı- <h-;ı\, lı ı.t tıl cıı Alnı.ın 1'1'."I ~ .ı.ı.- 1 E'"k J" (AA) R" * R ım ı, "C""C •" , ... 1 h , · Ju·r.ı..·~, •> •• - O:\l2r: o-
tanın bu irtibatları du ortHdan kalk- dad:r. · 1 '-' \'~tıu Ja. ~ oıan .. 1~1 c ~ .:. lC' .• :\l- manv~ula.ki htHlisclcrin inki~afı B:d
n11ştır. llö,ylece, doğu ~frika.daki kuv- n1.~ıulı,ıL~~~~ J,t •• l~::ıı.~ t.:ı~la ~~t~lL.ız •trr::: ·l·:_lP. knnl;tr<.hıki ırerj!inliği göstr-r~ıektedir. 
n·llcrin ne müşklil rnz ıyette kaldıkl:ı· m. 111 '.'b"d t . ıkı_ıı le:,ledıgıdır. ILtl,.ı GccelNi sokaklara çıkmak vn<:<ktır. 

Turkı\'ıı \'C boJ(az ara karşı hartlk (!t..! ... • . ~ . rı :m!asılır. ·k· .. t a • t ııı· . 1 &ıkal'.a cıkanlnra devrı,·ekr t:ır:ıtın-
f,'dfrcdc: lfl·\·ın•'.· u~ere. "n· ı-rltkızı 

1 
"' ır m: "· • dıııı ales . Nlilec .. ktir. · 

At·ı·ı·k .·ı hııı•Ak ... ı•ıııııı l.ılitün ai'rırlıı:t• mı,lır ! Hıtlerııı ıı ·an arda ,·enı bır Al · 1 R d . 1 .. ~ ' •· ·h · l kl f ı · ı man ar omanya a e.u· 
Erilredc topl:ııımııktatlır. Şimalde11 i- ~eııhc tlıc~ıslıe me · e meb~t~ıae ı. 0 . m:ı'!''t"ı 'l<'I' kişilik Leş bin se\'Var bar:ıka ,ıpa-
il·ı·il'H:n lnl'.iliz ktı\'\·etleri ;\!aslotak- ·c aı· ın u . .;ene >ını ' " <'· · t · J \' R · · d · t'h ı· · ı· mesi t:•fsire dııha müs:ıiddir. ırnıcr rıst c 11

1
1 ı~ en_ır. Aolmans:ıda ı~ ı .sa ınk 

lardıııı sonrn buıaya 40, Sudana '" . k .. · lı'I'. k" k t•· t'ce . ·k ! :ır tın ması ı~ın manya an •• oo •rı. · 
kilom~tre mesııl'ede Elgen:ıyı da almış ~~1 • '1·" tı 11 f 1

• 1 :ı ı ne lı k.ııılıc~ 
1 

~ı- tiir l'.elnı:s Rumen ködüsüııe nrilmis
\'' mühim hıırp malzemesi eil' geçirdik- gı !Z l ' l' :ıra ll\( an yapı aca :r ili- lir. Dunı,;r, Alm:ınyndan gel. ... ,,k bin 
t~n soııı·rı cenuba doğru sarkmışbrdır. - Devamı 4 üncü sah.fede - tr:ıktöri.lıı lıir kısmıdır. 
Asmarnııın sima! batısında Ker<'n -------

( -Dev;.mı 3 ncü aahifede-' Modern haydutluk! 
Son Dakika 

Yu2oslavya 
Bas vekili 

Almanganın daveti üze
rine dün Berline 

hareket etti 
Belgrad, 13 (A.A.) - D. N. B.

1 ajanıı bildiriyor : 
Yugoslavya batvek ili Zevesko. 

viç, refakatinde haraciye nazırı 1 
Çinça.r Markoviç ve Almanyan ın 
Belgrad elçisi olduğu halde Al • 
manyo.nın dave ti üze r in • bu gün 
huıuıi trenle hareke t etmiştir . . 

Sovyetler 
Müstakil bir Bu 'garis

tan isfediklerini . 
bildirm işler 

B alkanlarda sulh bozu

lursa Rus-Alm a n anlaş

ması da bozulu r , demi ş 
Belgı·ad, 13 (A.A.) - Yugo,h·. ~ a l 

hükümct crkilnı, lngilter~ ba~v~~ili 
Çörçilin nutku etrafındn hala bir mii
tıılca serdelmemektedirler. j 

Yugosla\'ya ~iya'i mahfiller!; S~\· -. 
- t )~v• nıf 4' unırO .. ,...,.,f,.ıfi,. -

1 f AR E.T l.E.R 

Bir rivayetle 
bir hakikat 

Franko kalktı, ltalyaya gitti. Bu 
sırada marepl Peten Kan'a geldi. 
Arkanndan dünya radyo ve matbua
tına ıu haber yayıldı: 

- lta lya, ıulh akdedecek ... Fran· 
sa ile, hatta lngiltere ile anlaşacak .. 

ltalyada bile duyup anlamıyan 
kalmamııtır ki, bu devlet, dar
beyi yimiş , aallanmııtır. İmparator
lugu ha yıkıldı, ha yıkılması tamam
lanmak Üzl'"'rP.. Binae naleyh ıulh 
yapmaıı tabii, hatti. mecburidir. Fa .. 
ka t bizce, bu devletin aulhe yanaıa
bilmeıi için, evveli efe ndiainin mü .. 
saadeai, saniyen ltalyada fevka lade 
ıe yler olınaaı lazım . Halbuki henüz 
a lame tler belirmemiştir . Bunlar, ri
va ye tten, tahminden, zanda n ibaret~ 
tir. Halbuki beri tarafta harp, aya k 
üıtündedir, Balkanla ra b ile sıçramak 
Üzeredir .. 

Bizim ıı:ibi aklı batında mille tler, 
böyl., bir ıulh riYllyetine deiil, a n · 
cak harp denilen ve bagline ha kim o
lan haki kata inanabilirler, 

** 

Alkapon imzulı tehdit 
mektubu göndermişler 
Para istemişler, Fakat zabıta 

· üç kahramanı 
Halkapmar pamuk mensucatı 

Türk anonim şirketi müdürü Bay 
Bernarda «Alkapone» imz~siyle 
tehdid mektubu göndererek 300 lira 
para iste,·eıı üç kişi zabıtaca yaka
lanmı ş, adliyeye \'ailmi~ir. Suçlula
rın, vaktiyle fabrikada amelelik e -
derken bazı uygunsuz hareketlerin
den dolayı ~ten çıkarılan kimseler 
olduğu anla~ılmıştır. Vaka şöyle ol
muştuı·: 

Alsancakta Mesudiye caddesinde 
oturan B . Bernard, Alsancak posta 
şu besinden 2 şubat tarihinde bir 

yakaladı 
mektup almıştır. Diğer mektuplar a
rasında çıkan bu arap harfli mektup, 
üzerindeki damgaya göre merkez pos 
tahane8inden atı l mıştır. Kend isi 
arap harflerini okuyamadığı için B. 
Bernard Lu mektubu cebine koymuş 
ve fabrikaya götü rer ek masaeı llzeri. 
ne bırakmıştır. Aradan beş giin geç
dkten sonra ma•ası üzerinde du ran 
Lu mektubu fabrika kat iplerinden 
lıirine okutmuştur. Mektupta şu sa -
tırlar vardı: 

- Devamı 2 İnci ıahifede ---

Arnavudluk hareki.tını idare c•den Yunan erkıinıharbiyeai 

Italyanlar 
Yeni taarruzlarında d a 

püskürt ü ldü ler , Yuna n

lılar ilerledi 

lngilizler 
Yunanistanda hava fa

aliyetini genişlettiler 

Italganlar, hastahane 
ita/yanlar tayyare/erini ve sivilleri bombalıyor 

artırıyor/ar Atin:, 13 ~A.A.) J?ü~ Atinada sa-
:i\!ana•tır 13 (AA ) _ A .. 1_ at 13,lD de alarm verılmış ve 13,:15 de 

• , • . .: · rı_rn. ııc nıhayct bulmuştur. 
hık hududundakı Ro~·ter muhabırı lııl- Atina 13 (A " ) 109 . ı 
diriYor· • ' ........ - numar.ı ı 

. · .. .. . . 1 unaıı teblıgı: 
Salı guıı u 1 t.alyn ıılnr netıcegıı ka laıı lkı' bı'n m t ı ·· ks k d • 1 A 

b. · d h 1 d . K' . e re< en yu c · ag ar .. a ıı taarruz a 11 yapmış ar u. . ··~ - vapıl"ıı m'\' ·• h . bel . ff 
lı t 'kJ · k"I kt • .. ", .- · " r Zil mu aıe er fll U\ &. a-e t! crı sr,· u ccvı:t no. :uaı .nı o..:11 kıvetlf) neti J • t" D" 
ıılmnğ:ı teı;elılıils e"tı'ni~ ler, fakat piis- · ce enı::ıış .'.'-. ~ı şmnn mev· 
-~ilrtülmü,Jerd:r. - Devaını 4 uncu aahifede -

lt:ılpııİarııı Kilisura ile T~pede!~n 
arasında giriştikleri mukabil bir ta- miktarını arttırıyorlar. i ki teşekkül 
ıırruz durdurulmuştur. Yunan kuvvet dün Filorinayı bombardıman etnıistir. 
kri beş kilom<>tre daha ilerlemişlerdir. Taarruz e<nasında Yunan havıı !opla· 

Cephenin sima! ınıntakıc'1nda şid- rı iki dü~man tayyaresi düşürmtiş w 
detli topçu ate~i olmuştur. Bu mıntı,- altı !tıılyan t~yynrecisi ölmü~til r. Flo
kayıı Yıınıııı dPvri.releri hakimdir. rinn lıomlııırdımanınrla iki ııskt•rle 6 

ltal)·unlar t.ııyyare te ııekküllcrinin ~iv il ölmü@tür. 



- Sahife 2- !AftAUULU) 

.:-.@ /1 11 
,;,;;;, Gaziler caddesinde bir 

s.~.,;.ıanıa ,_Mek~as- genci öldürdüler R~DYO ··GA I ETESi . •' ' . 

ıe~e;~~·.!. haı er- Franko - Peten likadar (\lnıağa t h 1 d t h 
solini ile .Fr~!~~'~ başlamıştır. Al- a ane er e a • 
uzun uzadıya gö- arasında neler gemanya Çay- d.d - 1 
rüşmüştür. Bu g~~n~~1 m'~~:ı~~~: 1 at O amaz 
husu:;ta nn~re1i- k 1 t 
len tebliğde, iki 0DUŞU muş Ur İtalyanın vazi- ORHAN RAHMi GÖKÇE 
devlet ara mda- yeti tahlil cdil-
ki görüş birliği dikten sonra de- Vilayet umumi mecliai, bugün ikin. · · B 1 • t d 1 ti niyor ki: ci celaeain,· akdederken geçen aene, ~!ı~~·~~~r. et~t~~: U ıarıs an a yaz ga ı cAvrupaımı ce- bütün sertliği ile ortaya çıkan bir 
lüyor ki, tebliğde ııup doğusundaki! hakikatin, bu sene de sıklet ve ehem-
diploma:si li mu ki.içtik Bulgari miyetinden hiç bir ,ey kaybetmemit 
kullanılmıştır. Hu Alma lar Bu'garları kış• mil~eti. a~~let ~i- 1 b!~ ~aziyette, kar§ımızda durduğunu sebeple teb!lğ<len D ' ' zerıne mueessıs goruyoruz: 
bir mana çıkar- kırtmağa başladılar yeni nizam için Vilayet borçludur, budce açıktır .. 
mak mümklıı d~ _ <;alışmaktan vnz Hükumet merkezinde, açık büdce 
ğildir. geçmediği gibi, tanzı"mi, öteden beri prenaibe muga-

General Frun- Romanua . ınaııtare ve İtalyan . mill~ti 1 yir ?larak ~telakki edilmektedi~. Fil-
ko, 1talyaclan son- "e Duçenrn gos-

1 

hakıka, aaglam, ayarlı ve tatbık ka-
ra Fran~ava geç- terdiği tarihi v~.1- biliyetini haiz bir büdcenin, sıhhatli 

Katil genç, zavallıya yedi kurşun sıktı ve yaka
landı. Hadise, eski bir husumetten doğmuş 

Evvelki gece saat 21 raddelerinde Gaziler caddeainde bir cinayet ol
muttur. Hasan oilu 22 yaşında Turan Ali; öteden beri aralan açık bulu
nan Yuauf oğlu 22 ya§ında sıvacı Fehmiye rastlamıt ve yanında tatıdığı 
gold tabancaaını çekerek altı ,.( atef etmek suretiyle Fehmiy1'. muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralamııtır. Fehmi, yaralannınca; 

- Beni mahvettin, yaktın, cezanı çekecekain ! 
Diye bağırmı§tır. Yaralı aıhhi İmdad otomobi ile memleket hastahane

aine nakledildiği sırada ölmü,tür. Katil, vakadan sonra kaçmı§sa da 
zabıtaca takip ecıı:Ierek yakalanmı,tır. Hıidiaeye müddeiumumi mua
vini B. Rütdü Uakent tarafından el konmuı, bütün auç delilleri teabit 
edilmi§ ve sı,çlu, tevkif karariyle methud cürümler kanunu hükümleri
ne göre mahk meai görülmek üzere ağırcezaya aevkolunmut ve muha
keme batlamı~tır. 

Bugün lstanbulda 
miş ve öğle ye- Rusuanın su .. ku· tu ve Ja. zi.fesindeı~ . hıç 1 bir. t~hakkukla !ntı=zamlı b!!" ~ah·i~.a-
meğini M l bır vakıt ;\) rıl- ta 1ıtınad etmeaı gayet tabudır. Tur· 

Petenle be~·~ı:;~ ponua ı·ıe Alman mamıştır.> kiyede devlet maliyeainin kuvvet ve vı·ıauat va •ahir ıaoıı·s Zahire \'emiştir. 13u a- Bu yazıda gö- istikrarı da yıllardan beri bu prenai- 9 • 
rada \'igi knbine riilüyor ki, Al-1 be karşı gösterilen aadakat ve haua-

1 1 
t 

1 
• vı incir ıatıeıarı --

erkanı ilt' rk f"İ>- ı·•tısadı·uatı manya Bu!garis: aiyett~~ .~.e~i A gelmi,tir Vf'. bu ide~I ar op anacaı koıuıuıuuor rii~müştür. 1 . . . .. ta?ı . da ar.tık ~rensıbtn, ~ılay~t '!e beledıy~lerle ~·-
Frnnkonun ziyareti etrafında bir ttıaya gıbı bır muttefık oıarak benım- g~r teıekkulle~ımızde de ~an1!a ha· Vilil ·et umumi meclisi dön ı.aat . lstanbulda İngiliz ticaret birliği ile 

çok eyler . öylenmekte ise de, bilh:ıs- t!mektodir. ı kım olmasını ıatememe~ ımka'!aız • 14 de ticaret odası salonunda. lıe1e- yapılan müzakere!erde İ~gih:ereye 
·a iki nokta iiZ<?r;ncie durulmaktadır. Ronu ıya ı•e Almanya: . dır. Fakat, memlekettek1 umumı k-:1- diya meclisi saat 16,30 da belediye 5000 ton zeytinyagı satıldıgını yaz -

1 Bir kı:ıım kimseler bu se\ ahati Alnın u a, İngilt~renin Romanya ıl .. 

1 

kınma ve mahalli hizmetlerin ink! - salonunda toplanacaklardır. Cmumi mıstık. 
t>Ulh t şebbli..,feriyle alakadar ğöster- n~.ilı.rnsebatını. kesme.?inden _ m~"mnun şaflarına müvazi olarak~ büdceler·n meclis toplantısında vila~·at izahna- Haber aldığımıza göre zahire ve 
mi~lerdir. ·~onlnmektedır. Bugun, muna,:)_b,ltın varidat kısmının elestiluyet ve ar - mesivle daimi encümen mütaleana - incir -atışı için de devam etmı>kte o-

1 ı t' h d İ ·1· s f'rı' t 0 ,.sf111 ı k ·m mesı: t""ızerinde müzakereler '·apıla - Jnı1 mu··z."ker!'>ler, btı hafta ı',.inde ne-2 - Bir kısım kimseler de :ıp:rn.ra· .rn ı us usun a ngı ız · e ı "" - - tııtan mahrum o U§U, uvvet ve ı • ,, .. - ... 
nın harbe iştiral,iyle al;1kadar gö . .;ter- dsrn verilen not:.1. avam kamanı~rnda kan bahsinde pek de müaaid vaziyet- caktı: Beledyie meclisi de fazla ha- ticelendirilecek ve ihracatçı, idha -
mektedirler. ıkunml stur. te bulunmayan vilayet meclislerini vagazı sarfiyatı karşısında bir karar lfltçı birlikleri umumi katibi Ray 

Vaziyete bakılacak olursa, bu Uıh- Nobıd:ı şöyle deııilmektedir: ağır ağır, bu prenaip haricine ·~~k- alacaktır. RelPdiye meclisi, bugün Atıf inanının ıeisliğindeki hey'et, 
minlerin ikisi de za\'lf görülür. cİdar niz altındaki hükumet, Al- lemi§ ve aürüklemektedir. B"r vılayet ınesai~ini sona erdirecektir. şehrimize dönecektir. 

Sulh ihtimalini de alalım. Kim, ki- manyaya tabi olduğunu göstermişt:r. tasavvur ediniz: +--- iKi ZELZELE 
rninle sulh yaµ~ıc.ıktır? Almanya - İta?- Avlarca evvel Romnnyaya küçük Al- Halkı mektep ve muallim istiyor. iHRACAT VE IOHALATÇILAR h' 
ya ve İngiltere arasında bir sulh Ta"\'- man kl, vetleri geldiği zaman bunln- Köylüsü, her fedakarlığı ihtiyar ede. Evvelki gün Değirmen dere na ı-
zuubahs olam~z. Buna ne İngil~re ne ın talim kıtaları olduğunu söylemiş- rek bir mektep yaptırmak iıtemİf v_e Ayın 20 inci güniinden itihaTen vesinde saat 1,16 de beş saniye sü-
de Almanya razıdır. İtalyanın Al- iniz. H:ılbul:i bugün Romanya, Al- umumi meclisten biraz yardımla bır ~ehrimizdeki ihracat \'e iclhsılatçı ~en şiddetli ve saat 6,55 de üç sani
m::ınyaclan ıı~ rılnrak f ngiltere i!c miiıı. manya i in bir hareket üssii olmuştur. iki muallim tayinini yalvarnu§, buna l.ıirliklcri hey' eti umumiye tonlantı - \ e devam eden hafif iki zelzele vu -
fericl sulh yapması da mümkün <)eğil- Ilu miin: scbctle hükumetim, Rnmanya kar,ı «Hayır!ıt Demek imkanı va~ !arına baslanacaktır. Ru toplantılar kubulmuştur. Hasar ve zayiat yok -
d:r. Gerçi İtal)anm \'aziy ti znyıfla- ·ıe siyn ... i miinasebetlerini ke~mPk lü- mıdır? .. Vilayetler, devletin umum• 24 ı.ubnttn tamamen bitirilmis ola - tur. 
m1~tır. Fakat hunu bu s1racla bir snlh umumı görmüştür.> faaliyeti içinde, ona muvazi bir ça - caktır. MAHKOMIYET 
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RADYO 
BUCONKO PROGRAM 

8,00 program, 8,03 ajans haberle· 
ri, 8,18 milzik: Hnfif program (pi.), 
8,45/9,00 ev kadını - yemek listesi, 
12,30 program, 12,33 müzik: Karışık 
şarkı ve türküler, 12,50 ajans haber· 
!eri, 13,05 müzik: Karl.Şlk şarkı ve 
lürkiiler programının devamı, 13,2\ 
14.00 müzik: Karışık program (pl.ı. 
18,00 program, 18,0S müzik: Radyo 
cSVING> kuarteti (1. Özgür ve Ateş 
Böcekleri), 18,30 müzik: .Meydan sası 
ve fasıl. 19,30 ajans haberleri, 19,45 
müz,ik: Solo şarkılar, 20,15 radyo ga
zetesi, 20,45 temsil, 21,30 konuşJIW 
(iktısat saati), 21,45 müzik: Radyo 18 
!on orkestrası (Violonist Necip Aşkın 
:daresinde), 22,30 ajans haberleri: 
22,45 radyo salon orkestrası progralll1 

nın clernmı, 23,00 müzik: Cazoand 
(pi., 2:1.25 '23,30 yarınki program ve 
!rnpanıı;;. 

lodırn haudutluk ! 
-B"'§tar~ı i aci Sahifede-

cBiz, iki arkadaşız. Bizi fabrika
dan cıkardın, işimizden yaptın, sizin 
gibi zenginlerin sayesinde geçinece
ğiz. 5 ,. , 6 şubat tarihlerine tesadlf 
eden salı ve çarşanba günleri akşaın 
üstü sa ·ıt 18,30 da Alsancakta fud
bol sahası civarında Alsancak mekte
bi arka ındaki dar sokak içine 800 
lira getireceksin. Bu parayı bir zar
fa koya: ak bizi gördüğün zaman zar
fı dıvnrın dibine bırakıp gidersin. Pn 
rayı bırakmadığın ve getirrnediğiJl 
takdirde kurşunu beyninde patla -
~ınz.> 

Mektup, Amerikada haydudlukla 
meşhur cAlkapone> imzasını taşı. -
makta idi. Ve imzanın altında da bır 
tabanc,ı re~mi bulunmakta idi. 

B. Bernard, bu mektubu 7 şubat 
t arihincle emniyet mUdüı lüğüne tes· 

ile na ıl tftkvb e clebilir. Bunan tev- Miinn ebatın kat'ı hususndn!,i selıep lı§ma planına, ona yakın bir ilerle111e 
licl Jeceği aksülamel )fogsolini>i d . 'er bu kadar açık olarak ilan edildiği prenıibine aahiptirler .• Devlet, orta 
fasizmi de yıkabilir. h:ıld<'; .\iman gazeteleri, A~ıtonesko- mekteplerle liaeler ,"çin bUtün ku~e. GELENLER. GiDENLER 

im etmiş ve zabı'f:a, derhal icabeden 
tedbirleri almışsa da Alsancakta ta· 
rif edilen okakta kimseyi bulama -
ınıştır. Bundan sonra zabıta, muhte
lif yollardan yürüyerek 48 saat zar

Karşıyakada kaçak 7 kilo !l03 gram fında va ka faillerini tesbit etmiş ve 
e,.,rnrla 1 utulan Ali ve Osmanın şeh- yakalamıştır. Bunlar, evvelee fabri-

ltal) a - Fran:sa arasında da mün- rnn \'az:yele hakim Lulundugunu, in- tini aarfederken vilayetlerin de, ilk 
fend sulh mumkün değildir. Çiınkü bu rriltcreııi 1 artık Romanyada entrika riıektep sahaamda, ayni ruh •e tem
takdırde Almanyadan ayrılmış olur. ""viren•· -cceğini anladığı için buı·~)- poda bir hazırlık yapmamaaı me~

Hu ıtıbarla lıu seyahat sulh ile aıa- elan çek '!eliğini \'e reni nizama engel zuubaha olamaz. Kaldı ki, ilk. tah~ıl: 
kaaar olmasa gerektir. olan 1nr ilt.erıenin bir Avrupa d2vle· köylünün bizden yalvararak ıatediiı 

lzmir mebusu B. Mahmud E~ad rinıiz asliye i.icüncti ceza mahkeme.sin- kada umelelik ederken tel çalmak 
Horzkurt, lktısad Vekaleti maden iş. ele. rece~·an et~l.ekt~ •>la•ı muha~em~· vesaire gibi yolsuz hareketlerinden 
'etme miidürü B. Sadi Mirnaroğlu , lerı netıcelenmı.ş, bırer !föle h:ıpısleı ı- dolav1 i!•lcrine nihayet verilen ibra· 
Sıhhat \'C içtimai muavenet miifct - 11 ~ ''e 74

1
°3• er ~ra pa•:a .c~zı.ıs~~ı.ı m:th· him ·oğlu seyyar elektrikçi Hnlit A~-

tişi Dr. Süleyman Enveri ve inhirnr- 1 umı\·, l rıne arar -..eu mı~ .r. 

1 
türk ile dokumacı İştipli Mysta~.a Ofi· 

Harbe ırelınce, bu da uzak ,hatta tinden daha uzaklaştığını yazmakta- bir lütufkarlık değı:I, yukarıdan ata-
daha uzak bır ihtimaldir. Böy!e bır ih- dırlar. ğıya doğru hazırlanup, kotarılıp 
timal bir aralık vardı. Fakat bu za- Sovyeder, Balkanlardaki hadiseler- halka ve köylüye aunulacak bir bak
man şımdi arkada kalmljtır. lspanya cl~n henuz hiç bir şey bahsetmemişler·'ı tır. Onat: m-;ktel? •e mual~im v~rmek 

lar mi.iettişi R. Hüseyin Bozkır lstan- raors a hı Mehnıed Songultay ve otobus bı-
hula. Tunceli mebusu B. Sami F.rk - !et.çisi B;Jal oğlu Abdülcelal Pf\rlak 
men Maıli~aya gitmişlerdir. adlarındadır. Bunların Türk ve arap 

da italya aibi bır yarım adad1r. lngi- dır. . mechuriyeta, 4auna ve danna bıze te- 1 
liz ablukasına karşı hassastır. Yedı .Mucaı J:ltan - Yugo:;Javya: . veccüh eder.. w • 8 R KAZA 
ayda felakete uğrıyan italyanı.c bu .iacar nazırlarından Markovıç, ay Keza, memlekette aaglık endıte M . S"w "dl"k k" 
manzarası karııstnda ispanyanın har- sonunda Peşteye gidecektir. Bu seya- ve mülahazalarının lCapumzı çaldı· 

1 1.:11beemeFnınh d0~ 1 ul~yu mdev Aıınh- ---
h t '·t lk h fta d .,.,..ki · - b' • t db" l ttiii l" ud' r er a og u 0 yaşın a - 190 İnhisarlar be giremiyeceği kolay tahmin fdi!ebi- .a şunu m ı - a sın a ~ em· gını ve ıze yenı e ır er emre • 1 1 d 1 'ft "f w •• 

1 
·k , 

lir. yordu. liu seyahat, Ça.kinin Be!grad ni, zirai sahada ahvalin ve ihtiyaçla_ ıncc • 0 u çı e tu egı ı e o~·n.aı eıı a: 74 N. üzümcü 
. . . .-. ~~ :r.ıyaretinı iadeye matuftur. Yugoslav rın bize mevcudu tekamül ettirmek!!, ş aldır~ış, çıkan saçmalaı ~u mermı -----

Bu seyahatuı . bır. fıkır teati::>!. ıçın uaşvekuınin de ı>eşteyi ziyareti bahis zaruretlerin: göaterdiiini anlanak ı.c sol c!ı parçalanmıştır. "Y ar~lı co- 264 
) apııdıgı gosterı.loebılır . .Hı~ . ~üdcıet m~vzuuaur. l\lacarıstan _ Yugoslavya ne yapacağız 1 •. c~ı~, lzmır ~e~lek-et hastaha~eı-ıı.ne ,~~ 230660l; 2 
evvel .l\ııussolını H,ıtıerıe görüş~ü. Ra- .ırasıııcıaAı munaseba.tın şu günıerde _Hastahaneleri ıalah ve tevai ede- ~~ı:ler~k. ted,ın altına alı:nnı:-.tıı. 1 u- -----
zı kararı.ar aJcıı. ~ rankon~n ~ıhverın her zamandan ziyade samımı olduğu meyiz.. Haatahllinelere modern tıb- ı a. ı ııgıı dır. 230924 1 2 
teşebbüsü aretesmde vazıyetı Mus.so- uıııaşıım· "'tadıı· b 1 t 1 lam F' No 
l · .. · 1 k · · '"" · ın a et ve vası a arını a ayız. ı· . 

OZOMı 

Çuval 

harfleri~ le el yazıları 'alınmış. adlı· 
~·enin ehlivukuf hey'eii tarafından 

K.. 5· K. 5· tetkik olunmuş, yazının Halile aid 

16 
19 50 

olduğu anlaşılmıştır. Bu mek'tu\>.u 

17 50 yazdıkhm sırada yanlarında bulu -
nan Mehmed Ali, Selaheddin ve HaY 
· i zabıtaya vazi,Yeti tafırilitiyl~ ., -
latmıı:ılardır. Üç- suçlu, ölümle teh • 
did ve para istemek suçundan adli
) eye verilmişlerdir. 

mı ıie goruşup an ama ıstemesı mub. '1 1 cwıus vaiısı öldü. d ık · t • h ·ı ü ŞEHiR iŞLERi temeldir · an ı ıa emıyoruz, atere ı e m ca-
6 50 • - ~..ııa: !talyaıı gazeteJerınin yazdıklarına deleye lüzum yoktur. Hayvancılık da 7 1 

.Oıger taraftan Frankonun Petene gore l l"llllus umumı valisı .Holfi .kalp d k 1 Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 8 20 :50 

Vaka faillerini ~uratle meydana 
cıkarmak suretiwle gösterdiği muvaf
fakiyetten dolayı b• emniyet mü
diirü B. Said Özgür ile bütün zabıtn 
teşkilatını takdir .ederiz . 

k0 ı·şı olaıı hü tı· malu d F' ' 1 tura a a sın.. ·ukarı malı 11 1 d ~ d'k f 25 " rme . m ~r. ~aıı- l'.iCKtesınaen ölmuştür. .Mareşaı Graç- Diyebilir miyiz?. Buna, ne devlet J a e er e agaç 1 me a- 9 
ko, ~a~eşalı bazı vazıyetlere ın~aıc.ıçın yanı <la ıtomada bulunmaktadır. müsaade eder, ne akıl ve mantık , aliyetini, kanalizasyon inşaatını tet- 10 31 DiFTERi VE KABAIULAK 
Lır ."azıte almış olabılır. Mesela ~ızer- Almcm ıktısadi11atı: 'ne de vazifem"z.. kik etmiştir. 11 Yok Son günlerde şehrimizde difteri ve 

ı 1111111111111111111111111111111 ............... . 

~eu~~~n~~"!~~ı ı;~ ı:~~=:~:ra:-:~.ı~:~ da~~~t~~~~ler~:cıı:ı::~y~~::ı~~~a~ ~al~u~ bütün bhlark c:e~ap ver- pan sadece ilr.: nokta var: lNCIRı K. S. K. S. kabakulak vakalan azalmıttır. 
sen Franko buna taraftardır. Bu su- a vamınıc gosterm~"tedır Lor.draoan mi e b' ·ı u kalk~~· ab~. eb~ı ka!'fd• - y k Çuval 1 !f: retle bır al:U' d ,.i ta "kte k t ı ~ · • ıya ı me , n .... yet ızı ır varı at a me tepler, ya haatahaneler .. 

' .~..,ı ı,.. n. Z) ı. n ur u - gelen l.11r habere gore Amerikada beş mevzuu ile kartı kar§ıya barakmak. Fakat, cumhuriyet idareainde ve K H b J 
muş \e bu arada mıhvercılere de hız- ouyük .kauçuk tabrıkası mihvere tes-ı d B • L- d d .. bu asırda, böyle eaerleri tahdid et. 188 Şerif Remzi 7 16 50 ısa a er er 
ınet edıp şükran borcunu ödemiş ola- ıırııatını ke"""rek lnaı'ltere hesabına tlad~~: ~ m:_~•dı.e, )'111~~" I~ a aolr k H 148 R. J .. Franko 7 10 caktır """ e e ıgımız gıua, ar ae anıyet ı mec ıa- me •·· a:rır, ha:rır, bu bir çareye - 1 ---·----- . . __:_~ ça.ıışmaga .karar vermıştır .. Huradan )erin elinde, uzanup kıaalmaz, hatta batvurmak deiil, ancak ve ancak 45 H. Şeşbeş 12 13 

Balkanlaı·dakı vazıyet: annan kauçuklar eskıden 8ibırya yolıy eksilir, fakat kolay kolay artmaz bir mülhit bir hata irtikip etmek olur. İstanbul - Hatay valisi, telefonla 
Doğu Akdeniz mmtakasına gelin- le n~ledıuyordu. Son zamanl~rda A- §ekil artzetmektedir. Bu vaziyet iae, Jzmir aibi müneYYer 11ı=r muhitte de· 381 Yekun seylap hakkında vaki suale şu cevabı 

ce, Ingıliz kaynakları Romanyada Al- merüca bu hususta bazı t.edbırler al- otomatik tekilde bi•~, viliyet huauai jil, vatanın he .. hansi köteainde olur- 128987 ünkü yekun vermiftir: 
man hazırlıklarından bahsetmekte de- mıştır. idarelerine yeni bir tekil ve düzen aa olıun, memleket çocutunun oku· - insan ve hayvan zayiatı ~·oktur· 
vam edıyorlar. Almanlar Tuna boyun- Almany~da 939 .da ka~çuk stoku 10 vermek ve bu müeaaeaelerin varidat tulmaaı, Türk vatandqmm hastalık 129368 U. yekun Sular, geniş araziden henüz ~kilme· 
da hazırlıklar yapmaktadır. .Burada bın ton ıdı. 941 nı~~etıne kad~r Al- ve vazifelerini kartılıld! olarak 7eni- ve aailıtını lcarıdamaaı için para 

53600 
kilo Zeytinyağ~O 

50 43 
miştir. 

seyyar köprülerin kurulmağa hazır' manyanın kauçuk ıhtıyacı 60 bın to- den ayarlamak mecburıyetı=ni tahmil aarf ederek kurulmut mü .... aelerin İstanbul ~ Ticaret Vtıtkileti, l,,ew 
beklediii de bildirilmektedir. llavasın 1 nu bulacaktır. Avrupa devletlerind.:ı etmektedir. Bu te,ekküllerde esasla kapatılmaaına asla cevaz verilemez. ZAHIREı zin ve petrolun daha ucuz satılm&sını 
bir haberine &'Öre ise, Yorgöy, şehri ile' kauçuk bulunmadığı gibi, buralara da tekilde ıslahat yapmak zamanı çok- O hutahaneler ki, busünkii ihtitac:ı 

264 
B pamU!k 2:-· 5• ~· :Ô temin etmek için tetkikat yaptırmni8 

Kostencenin boşaltıl&cağı haber veril- ~lmanyadan gönderilmesi icap elmiş- tan gelmittir. Devletin aaıl ~akaniz- b~le k~ılamıyor. ~ me~~epler ~i • 180 to~ p. çekirdek 6 _ başKlaü~u·!"ktıper. trol •irket~rinin de itha-
miştir. 1 tır. maaı, normalden Eazla l.ır hızla bıs mıktarıllı tahcfd degil, tez)'icle ... "i 

. . Almanyanın bu harpte hazırladığı büyük it hamleleri kaydederken htt· D\ecburuz. Binaenaleyh tapılacak r A ' lat vaprnası temin edilecektir. 
Bulgaı ı tan • /ngıltere •· stokların geçen harpten fazla olduğu suai idarelerin Ealaolu ve liçkalı de- iki teY vardır: J L A N İstanbul - Etibanka karşı taahhü· 
Röy~r ajansı, B~lgarist~n hakkın· muhakkaktır. Fakat bu defaki ihtiya- virler yaparak J,u tempoya uymama· Büdcenin tevzinini hükumet datta bulunduğu halde, keresteleri de-

da verilen haberlerın dogruluğu~~a cın fazlalığı da muhakkatır. Zira geri aı, prenaibe mufayird:r. lzmir vila - merkezine bırakmak. posunda saklıyarak vermeyen Mihalı 
ısrar ederken, Bulgar gaz.:ıtelerının hatların bombardımanları ve tahriha- yeti bakımından, yeni eaerler kur • (Elbette ki Cumhu;iyet hükiımeti, Yunan tabiiyetiııi haiz, 1938 aı· on beş gün hapse, o kadar müddet ma· 
n:ıa~aleleri İngiltereye tariz ~ahiy~- tı clolayısiyle ihtiy~ç artmaktadır. mak, yeni itler yapmak ve hiraz da· malik olduiu kuvvet ve imkanlar ü- nıfına menaup ve yardımcı aaker • ğazasının seddine karar verilmiştjr. 
tını almıştır. Bulgar gazetderı, lngıl- Japonyamn t•azıyeti.· ha teki.mille sitmek §öyle dursun , zerinde durarak lzmirfo kendi kendi- rk hizınetlerr· de vazife görenle- Ankara - Gümrüklerden yeni re--
terenin hiç bir zaman Hulgaristana Japonyanın da iktısadi vaziyeti çok mevcudu muhafaza etmek bile artık ne kapanmıyan bu yaraaı için bir rin lzmir Yunan ba§ konaolosluiu- sim alınacağı hakkında henüz hic bir 
sempati göstermediğini yazarak Çör- müşküldür. Çinde geniş für arazi aldı- imkin haricine fırlayup çıkmı§tır •• merhem bulur. Çünkü vilayet mecli- tasavvur yoktur. 
çilin nutkunu tenkid etmekted!rler. ğı halde buradan istifade edememek- Mütevazin bir bUdce yapabilmek için, si, irfan ve aailık müeaaeaelerinde nun yazıhanelerine isbatı vücud et- Ankara - Vekaletler, ihtiyrçları-
Bir Bulgar gazetesi, lngilterenin Bul- te, bilakis vaziyeti güçleşmektedir. ya mekteplerden, ya haatahaneler. bazı tahddiler yapaa bile, hükUnıet meleri rica olunur. :11 tesbit etmektedirler. 
gari. tanı Almanya aleyhinde harbe Amerikanın Çine yardımı, japonyaya den veya fU ve bu yollardan fedakar. bunu rejimin ve Türk inkılabının lzmir ı 1-2-941 İstanbul - Üniversitelilerin F.Ô-
: ıir~kl~m~k .i:st eliğini yazacak kadar ihracatı önlemesi de güçlüklere amil lık yapmak icap ediyor:· . ruhu ve yaratma kabiliye': ile müte- lzmir Yunan bq konaoloaluju mesrt tatili, marta kadar devam ede~ 
ılerı~~ıştı~ ~m~~ı~ M~&~~~~~w~? ~·~bnk~~ankbrıtl~-~~===~~~~~~====~~~~~~t~ir~.~---•••••~•• 

Alm nycrnın cılcikaxı: Bu münasebetle japonya da tedbir- Biz, hiç zannetmiyoruz. Seneler - mıyacaktır.) ' 
Diğer taraftan Alman gazeteleri de -De•amı 3 ncü sahifede- den beri bin bir fedakirhkla yapıl. Hususi idareler mevzuunu, mutla. TAYYARE Sinemasında rr.el . .36-46 

.ıfll!I mıt ve randımanları almmaia batla- ka ve ıüratle yeniden ele alarak bu ~ t 
ır ~ mı, müeueaeleıt=, gerek tamamen, ge iti vilayetlerin huauai vaziyetlerine 

ELHAMRA Sl•nem1»Slnda nkae kıamen olaun felce uiratmak, göre muvakkat tedbirlerle değil, top 
...., kolay değildir. Bir köyün, ltir bza- yekun ıalah etmek .. Esaaen partimiz 2 Muazzam film lairden 

........................................................ , .................................................... .. 
BU HAFTA 

BugÜn matineler den itibaren CAROL LOMBARD VE KAY FRANCISIN CRA Y GRANT 
Yurdunun her karlf topraiını müdafaa için bir avuç kahramanın vatan 
utrunda ne harikalar yarataca1rını bütün heybet ve azametiyle temail 

eden aeneoin en hararetli atk- heyecan ve kahramanlıklarla dolu 
harikalar ıaheaeri - Şaheaerler destanı BOTUN RENKLi 

nın mektebi nasıl kapablabilir? Bir ve alakadar makamlar bu zarureti 
sailık müeaaeaeainin yatak kadroau gÖrmÜ§ ve b'r takım tetkikler bile 
nasıl indirilebilir? 'Wlayet idareain - yapmıtlardı. 
deki dijer müeueaelerden de bah- Bizim, İzmir •İlayet büdcesi etra. 
aedemeyiz, çünkü eaaaen onlann fındaki dütüncemiz, bundan ibaret

ile beraber fevkalade bir tarzda yarattıkları 
FRANSIZCA SÖZLO 

VAHŞİ KOŞU 
Ba§rollerde • Clodette COLBERT • Henri FONDA 
FOKS JURNALDA - Harp mıntakalanndan ve dünyanın belli batla 

aiyaaet merkezlerinden gelen en son ve en milb:m haberler. 
SEANSLAR-Her gün.t.45-3.30-5. 30-7.30 ve 9.30 da hatlar. 

Cumarteıi Ye pazar günleri 11 ,30-- ve l .30 ela hatlar. 
DiKKAT: Haltanm bütün günlerinde ilk aeanalar UCUZ HALK 

MA TINELERIDIR. Fiatleri - Birinci 20- Balkon Hauui 30 

büdcedeki aıkletleri hiç mesabeainde· tir. 
di1". Büdce müvazeneainde ıöze şer- ORHAN RAHMi GÖKÇE 

T ürke Gönül Verdim 
BÜYÜK ŞARK FiLMi 

. TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE MUSiKiLi 

1 - KALB SIZILARI 
Bütün şehir halkını .eğlenditecek ve güldürecek olan 

KAHKAHA KRALI BACH'in TANI A FEDOR •e CALIND ele PARl5 
Revüsü ile beraber yarattıkları 

FRANSIZCA SÖZLO 

2 - CANIMIN IÇl •• t 
MATİNELER: 2--6--8,15- Pazar günleri 13.80 da bqlar. 



14 ŞUBAT 1941 C U M A ---
lngilizler Kayıp saat 

YUNANISTANA 18 SEYYAR 5 ~ 941 gi.lnii sutıahleyin Güz~ly~lı 
HA ile Konak arusıııd:ı bir kadın kol s:ıa-ST AHA NE HEDiYE ETT ILER ti kaybi?dilmiştir. Bulanlar. Baştur~k

Loııar 13 (AA) _ K d d ·,,. · ta sautçi Bay :\tustaf:.ı Balkana teslını ı . u, . . . en u~ı.sı. .. . 
ııgı.liz gönüllüleri adına Yunan hükfı- etnıck nl!zaket. \'e lütfu!ıu gosterırler
~etıne 18 8eyyıır hastahane vermiştir. :ıe memnun edıleceklcrdır. 
:u hastahaneler tskoçyanın hayır;-;c- ·---------
~erleri tarafından hediye edilmiştir.. lznıfr belcdiJ1csirnl.e11: 
llıend dii~eı::i, Yunan sefiri gripten Gnraj santralı içindeki 4 numaralı 
le u.ztariıı bulunduğundan, hastahane- deponun bir sene müddetle kiraya \'e
t' rı müsteşar Romano a tc..<>lim etmi.;;. rilmesi, Yazı işleri müıfürlüğündeki t· Mcrasinıd Lonclra beledi\e r ... ·~i cartname i ve,.hile açık artırmaya ~ bulunmuştur. -~ "' 

konulmuştur. Muhammen bedeli 70 li----x---
Askeri vaziyet 
-B11.,tuafı 1 nd SAhifede

f~hasara edilmiştir. Harekfıt inkişnf
b'I ır. A maraııın 60 kilometre cenup 

1.rı~ıncla Areja istikametinde Hind
~ eı·ın sahile doğru ilerleyi ·lcri ıle-
aındadır. 

h 1.talyanlar şimdiye kndnr Afı·!ka 
d~rbınde 1000 tn.n·:ıre kaylıetm;~l~r-

Jt ı·navucllııkta: 
~.Üııayted Pre~in verdiği bir h •. b re 
rı ore, ~ah il mıntaka~ıncla ilerle\·l?n Yu
J\a~lılar Avlonyaya 11. Tepedelen
ki~lonya istikametinden gelenlı>r de 24 
1, • .,

0nıetr"ye kadar yaklasmışlardıı·. 
·ger bu haber doğru ise, o halde :'u
~anıııann lıataryalarln limanı bonı
ı~rdı.maıılurı yakındır. Geı çi bu \'a
u. e~ ı .Jıındi tayyareler yapıyorsa da 
ınÇUşlar daimi olmadığı için te~irlcri 
rıta~1 duddur ve bu zııınnn harici11Jn va-

ıı ar işlh€bilirler. 

ra mU\'akkat teminatı 5 lira 25 kuru~
tur. Taliplcı·in teminatı lş Bankasına 
yatırarnk makı~ıuzlariyle ihale tarihi 
olan 21.2.941 Cuma günü .:ınat 16 d:ı 
Encümene müracaatları. 

6 10 14 19 

ALSANCAK 
lataayonu kartıaında yeni açılan 

EGE 
hususi.: Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BiR 

lı Röyteri;ı :\Iaıı:ıstırdnki muhabiri. 
lıı :skoııolig batı~ında Ostroviç::ı clago-
4'~ıı;ıa. harekflt yapılchğını hild'rmek
Co ır. Buııcla bir ynnlışhk olmu~tur .. 
~u nkü Yunanlılar Beratın hemen d0-
cJe Unda Timoriça dağları . ilselelerin
ın bulunmaktn ve Beratı tehdid et
Zakk~ı~rıer. İtalyanlar vaziyetin n°
la etuıı takdirle Draç v• air li!nan- Her ıubeye aid haatalar kabul ve mü
bul'dk:ın .ıldıkları ku\'V{'t)eri, cepheıı ıı tehaaaıaları tarafından tedavi edilir. 

ısmınn nnkletmektedirler. M •• d h Q. • uessese e er zaman 
adyo gazetesı 'doktor bulunur. Tel 2918 

. - Baştaı·afı 2 inci sahiied~ - D k 
taı· nranıaktadır. Bu tedbirlerin baş- O f O r 

(AftADOLU) 

Devlet demiryollarından: 
23 mell'e uzunluğunda ve 9metre genişliğinde ve 2.70 metre yüksek

liğinde ah~np Lir çift yeni dubanın in şnsı ve bu clubal:.ırııı birbirine bağ 
laıımnsı ve 180 günde Devlet Demiryolları Hayclarpaşa limanında tes_ 
!imi kapalı zarf usulile ek~iltmeye k onmuştur. )Iuhammen bedcii 
c;l5852 > Jil'adır. Eksiltme Haydarpa.~ada gar binası dahilinde l.ıiı inci 
işletme komisyonu tarafından :J/3/ 941 tarihine müsadif pazartesi gü
nü ~aaldb onlıir de icra edilecektir. Bu gibi 'deniz ve~aitini e\'\'elce 
hüsnü suretle yaptıklarına dair bir ehliyet ve:-ıikası ile birlikte teklif 
mektuplnrıııı mazrufen a~·ni gün ;";aat ona kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. Po ·t:ı ile gönderilecek teklifle!' için po;,,tacln \'a
ki olabilecek teehhürler kabul edilmez. 

:\Iun1kkat teminat c2688> lira c90 > kuruştur. Fenni \'e eksiltme 
şartnamclerile mukıı\'elename e:>a ·ları ve pilfmlan idaremizin Jfay
cl~u paşa Ankara \'e fzmir ,·eznelerinden 180 kuruş mukabilinde alınır. 

10 14 19 24 756/4~0 

lzmir Nafia müdürlüğünden: 
13522 lira keşif bedc.li üzerinden 15 gün müddetle kapalı eksilt

mesi ilan edilmis olan cumhuriyeı kız enstitü!'i.i sıhhi tesi~atına is -
tekli çıknıaclığın~lan 8-2-!"141 tarihinden it.ibaren yeniden 15 gi.in 
müddetle kaJHılı ek~iltmcye konulmuştur. 

İstek !ilerin 24 90 sayılı kanun hü k ii m lcı·ine t e\'fikan hazırlı.racak-
1 arı 1O15 liı a !ık teminat \'e ehliyet ve sair vesika J:ıı'İ\"le teklif mek
tuııların ı 24-Şubat-!Ml ırnzartesi günü SıH~L 11 dP ııaf;a müdürlüğün
rlcn miitesekkil komisvon rebliğine bir ııaat evvel makbuz mukabilin-
de te~lim ~tmeleri ililı; olunur. 8 14 431 

---------------------------------------------------------Menemen tapu sicil muhafız
hğından: 

l\Ienemeııiıı Samurlu kiiyü hududu içinde kflin \'e tarafları - Rakır 
('e§me..;i ,.e ..)feııenıen yolunu tnkibeıı Temnıt :tğncıııda ııihııyet bulan \'e 
erene :i\Ieıwmeıı ) oluna tema:> eder<>k Aliağa tarlası nıevkiine gidilip l)Ur:t

laıı Hiçr kaplıen:ı :-iUyuııun ~ıkıntısı ile Xcınrut cisriııe ikti~aı peyda olup 
Lıuıııdan l•:fı cııç ırmağı :::u.vuııclan deniz sahilini sıyırümık Çökek deni
~inc \'e soııı·a ibt tarafından Kızıkaağılı geçip Y:ığmurbaba c;~şme!ii hi-
1.:ısınclaki kaba çııınd;tn I-ıakız ağacına ve l.ıunıdaıı Glizelhisar :Menemen 
larln~ıııa giden yola gidip mezkur yolu sıyırtarak Kuyumcu bğlarına gi
•lcn )'Ol üzerindeki Dtığil'mencleresine ve lııı clereckıı ele Kocakavaağara 
\'t' bur:ıd:ııi Ostdede ınc,·kiine çıkıp tehaı· Ahırcı gediğinden Yılanlılrn
' aya giden yolu takiben Bakırcıçe~mesi mcvkiinde nihayet lnılaıı hıı<lucl 

içeriı::indeki - çiftliğ-tJı llııpy:ırlı Ahmed ııaşa vakfından olduğundan b.
iıis ile İzmir vnkıflnr müdürlüğü tarafından \'akfın manevi ~ah.siyeti a
riına teeili i~knilnıektedir. Mezkur arazi ile ilırili ohü1lar \'ar i:::c ilan gu
nüııden itibaren l,cşif günü olan 21-2-!"14 ı tarihine ktırlar tapu sicilli mu-
hafızlığına mi.ıracaatları ilan olunur. 523 

Mıntaka ticaret müdürlüğün
S5 geJeııi Fclemcmk Hindistaııını ele Behç f U 
~~.iı·n1<'k \'eyn biı- muahede il{' ~ul'aı.ıı- e Z :2!J 7 !).to tıır: hli Tiirk - Alman hususi aııla~nıasın:ı tevfikan deı·iler, 
k 

1 ktısadcıı kendine bağlamaktn·. Fa- zımpaı·:ı , e lı:ılmuıııu ilırnt·ntınılcı lrnlunnıak istiyt'll ihracatçılar 20-~u-

den: 
k at bunda ııe derece muvaffak orıcağı Çocuk hastalıkları lıat-rn41 tarilıiıı<' ı·astlı~ ''" pcrş2mbe giinü saat 15 de ticaret miicliirlii-estirilemez. 
~ J.nPonyaııın c~nuba doğru bir Jıar ,_ mÜtehaSSISi I ğlindc toplantıya da\ et olunıırlar. 
b': ı neticcsiııcle Amerika ile nr:l~ınd:ı H t 1 1 3 d d 1 ı\Hilhaka!taki ~ılakndarl:.rın yazı ile lznıir mıniakn ticaret mi.idiir!ii-
r:ıır harp çıkarsa vaziyetin da!ı:l fena asa arını 1 ' O arı b.re ka ar ğiiııc• miiraraatlan rica olunur. 563 
de~ağı, Amerikan ~ bluka--ı tnkdirin- Beyler sokağında Ahenk matbaası 
na~1Ponymıın bir . eııeden faz!::ı dara~ yanında kabul eder. 
-......; 

1~ncnğı kuv,·etıe muhtem!.>ld•r. 

lzmir sicili ticaret memurltı
ğundan: 

ı-n.'rc•sciJ eılilmi~ olan (Suphi Erkin \'e ştirekfü;ı komoııılit ~irkeLi) nin .:>ı·
J·e<t~·; .t~zyidine nıliteduir muka\'ele ze.' l; til:arı>t knnuııtı lıiikiinıleı·i ;~ g0-

s.c:ıJın 29:15 ııumarnsına kayıd ,.e te,.,e'I <'clilıliği ilan oluırnr. 
1: Mukavele zeyli 

1zmir sicili ticaret memıı r
hığu resmi miihı·li ve 

F. Tenik imzası 

_ Zeyil 
AK1TLER: 

mukavelename 
----..__,_ 
~· - 1zmir İııönii cadde i 808 Xo. dıı mukim ~lJR1 :SEVlL. 
~. - İzmir lnonti cnclcle ı 7!>6 ~o. da mukim AHMET TATAH!. 
a. - lzmiı· lııoııiı cacld i 804 3 .No. da mukim SÜL!~Yl\IAN' SA

<iJROC:Ll: 
4

· lzmir lnoıılı cndttc.i "/ö ı 1 • 'o. ela mukim IHSAN' ~EC'iBOGLl.; 
S. - Güııdoğdu 1381 .ı;OJ\nk 0 • 'o. lu apartmanın iiçliııcü katında nrn-

~ kim SUPH1 ERK1N. 

1 l'alarıııda evvelce .ıktedilmiş olcluklan 22-S-~40 t:ıl'ih \'e :.ıo 14 numaralı 
Stıl>Ht ERKiN yg ŞÜREKASI KUMAN' DİT ŞİRKETİ) muka\'<'le .... i

ııl.! zeyil olarak işbu ınuJ,n\'elt:ııameyi :ıktıetmişlerdir. 
Madde. l - 1 1 9 n tnrihincLn itibaren. şirketin SCl'may\!~I 

~.~OO,ooo) liradan (200,000) liraya tezyit edilmiştir. Bıı mak!'aclla gcıek 
~·~J ti ınahdud \' gerek mnhdud m"suli) etli şc!'iklcr yirmişer bin rı-.1 
\cız• 

· ını kabul ve tmıhhud ederler. 

.\Iadde.2 - Kar ,.e zarar :;;il'k t muknvclemımcsiııin 7 inci ııwcl-
~ . 

81 ne gıiııe şerikler Hrasınd:l taksim edilecekti r. 
t . t şlJu muk:ı \'ele İzmmle bir nü ha olarnk 
nıştıı-. 

tanzim \'C imza edil-

T. ·c. lzmir üçüncü noteri 
Slireyya Olcay resmi mührii \'e imza~ı 

Umumi No. l9!l9 Husu i No. 3 103 

~· İşbu zeyil mukavelename nltıırn konulan inızahırm zat \'e hüd
,;tıeri nuırufum İzmircle İnönü caddesinde O • o. da mukim NURİ Sl•. 
l lt, ve lzmircle İrıönu caddesi 7!"16 :No. da mukim AHMJi~T TATARI \e 

,~irde İııöııii cadde. i 804 3 No. ela mukim SÜLEYMAN SAGlROıiLU 
\ ~ fzmirde 1nünü caddesinde '754 1 ı To. da mukim lHSAı • N ECİHOt.LU 
~e lzınir<le GUııdoğdu rn~n . okak 3 No. lu apartman Uçüııcli kntta mukim 
,.lIPH1 gRKIN''L T olduğunu tasdik ed;.'rim. Bin dokuz yiiz kırk lJir se1w-

ı Şubat ayının 011 ikinci çurşnmba giiııü. 12 2 rn 11. 
S.N .. M. 

T. C. İzmir üçüncü ıı<ıteri 
Süreyya Olcay resmi mlihrü ve imzn~ı 

Umumi No. Hususi No. 3/103 
lı İşbu zeyil muknvelenam~ suretinin daire dosyasında saklı 12-2-
~11 tarih ve (HHl!>) umumi mımnralı aslına uygun olduğunu tasdik ede
~Ot. Bin dokuz '(iz kırk bir .:-.cne~i şubat ayıııın on üçüncii perşcmLe gii-

1.ı. 13/2, 1941. • 

S.N.M. 
Harç pulları a ima ) apıştırılmıştır. 
30 kuruşluk damgıı pulu 

T. C. İzmir üçüıırü noteri 

Süreyya Olcay resmi mühril ve imzusı 

Ankara elektrik T. A. $. den: 
15,000 adet boş kıım torbası satın alınacaktır 

Kum toı bası ol:•r:ık kullanılmağa elver işli yeni \'eya nz kullanılmı~. 

.. ağlam, tazyike mütehammil, •:ıment o t.oı:lrn&~ <'b'aclında ~ 5,000 . çuv:~i 
1'atııı alıııal'aktır. Fiat ve te . .;Jim ınüddctın ı ıı bır hafta zarımda ~ırketın 

Ankara nıcrkeıiııe lıilılirilnıesi, hirer numunenin teklif mekluplariyle 

biı·li\..tr göıırlı~rilınesi 1 :~ 14 1 :5 532 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
l!l-2-!l l l <'aı~. nlıa güııii sı.at ı:> de l:-.tanbulcla nafıa müdiirlüi/:ü. ek

~iltıne kcımi~ .. oiıu ocla.:m,la -80,000_ lira muhammen bedelli Kılya
lin\' . ..:a yolu inşautıııda kullanılmakta olan nakil \'asıtnları için satın 
alınacak 500 adet iç ve 425 adet dı~ ,·e ~~2.><6 d/adındaki on katlı kn:ı1-
\'Ull Hbtiklcl'i ihalenin imza ve ta:-dik tarihinden itibare.n Lir gün içın
~I(;;: te:-;Jim edilmek "'ti~ ed~ ıe pazarlıkln .ek~i ltmeye k?nıılmuşt.ur. 

Ek..;iltnrn hu~ıı. i ~artııame:-i cta!re:-iııclt.> göriilccektır. l teklılerın 9.tl 
nlına ait ticaret oda:::ı vc.:ikalnriylt• 1 !l-2-!J41 günü saat 15 ele I~tanbul 
;ıafıa miicHirlii.~ mürncaatları. l 02:-1-558 

Deniz Levazım satın alma ko
misyonundan: 

Beher kilosunun 
tahmin bedeli 

201.360 . Kilo Sığıı· eli 48. 77 Kuruş 
105.123 Kilo Kuzu eti 68.70 Kuruş 
l•.18. 142 Kilo Koyun eti 71.38 Kuruş . . 

ı - Yukarıda cins\'<! miktar ve b eht'!r kilolarının tahını~ ~?ılen be
<leli yazılı üç kalem etin 26-Şubat-!;141 çarşnnba gunu :saat 14 

de kapalı zal'fla eksiltme ... i ynpılacaktır. 
2 - ilk teminatı c14.805> lira c2 :3> kuruş ~1.up şartnam.e~i ht'l' ~~ün 

komisyondan ] :382 kurn~ uecle! mtıkalıılınde alıııabılır. 

:ı - İ:;teklilerin 2490 fwyılı kanuıııııı istecli~i tarzda l:ınziııı edeeek
IPı·i kapalı tt:!klif mekuplıırını havi kapalı zurfhmııı en geç bel
li gün ve saafüm bir saat evveleliııe kadar Kasımpuşada bulu

ıınıı komi~yoıı buşkanlıiıu makbuz mukabilinde vermeleri. 
9 1-1 19 24 4401817 

~ Hllll lll l l llll l il il lllll lll lllll lllllllll il lllllllllll lll lll il lllllllllllllll llllllll llllllllllllll' 

~ lzmir Halkına Müjde i - -~ Halkımız ıayn: aıhhi mahlut yaiı kullanmaktan kurtuldu = 
~ lstanbul belediyesi memurlar kooperatifi ~ 
= = = Yağ itletmeainde mütehaaaıa doktor ve kimyageri nezaretinde g = imal ve rafine edilip İzmir belediye kimyahaneain~e yapılan =: 
- tahlil neticeainde formUIUne uygun olduğu tebeyyün eden :: 

= Yemeklik ve böreklik sade uaııarını ! 
- Her yerden arayınız 5 = -:: Sıhhi ve nefis o!masına rağmen her i_ = keseye elverişlidir = = 18 Kiloluk tenekelerde böreklik, pastalık 111deyağı Kiloau 85 (( § = 18 kiloluk tenekelerde yemeklik sadeyağı Kiloau 100 kurut El§ = Toptan alıcılar için müracaat yeıı! 5 = KESTANE PAZARINDA No. 24 Şemsi Güneşliler = = TELI<~Fo. ~: 3765 müessesidir 5 = 'rELEGRAF: GÜNEŞLİLER = 
1111111111111111111111111111111111111111111il1" 111111111 il l il il il 11111111111111111111111111111111111111111111111111 

SAHIF~ 1 

:.•nııuııı111111ı11ıu111111111111111 ıı111111111ııııtııııııuı11111111111111111111111111111111ıııııııaı11111ır. 

: A • : 

~ızmır Levazım Amirliği llô:nları~ . . . -............. ·············· .......................................................... ····· ·······~················ 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Askeri ihtiyaç için 18 2 941 giınü saat 14 de ııaznrlıkb 25 

'l'oıı c:ade yağı satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
:~ - l\Iuhammeıı bedeli -40500- liı a olup kat'i teminatı -6075- li

radır. 

4 - İsteklilerin bel!i gün ve .saatte Frndıklıda komutanlık satın al-
ma komisyonuna müracaatları. 13 14 rn '"16 

Bornova Tümen satın alma komisyonundan: 
l - Oı·du birlikleri hayvanatı ihtiyacı için (42499) geyim N::ıl pa

zarlıkla ~atın alınacaktır. 
2 - Umum tahmin tutarı (39999) lira (60) kuruş olup knt'i temi

natı (6000) liradır. 
~~ - 17 / 2 !"141 Pazartesi günü ~aat l 5 de Borııovnda Komi;-;yonun 

bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
4 - Şartname komisyonda görülebilir. İsteklilerin mezkur ~ün ve 

saatte komisyona gelmeleri. 7 14 (432) 

Bornova Tümen satan alma komisyonundan: 
1 - Ordu birlikleri hayvanatı ihtiyacı için (3~0000) adet )l!h pa

ıı:arlıkla -:atın alıııacaktıl'. 
2 - Umum tahmin tutarı (4620) lira olup kat'i teminatı (6n:n 

liradır. 
3 - 17 / 2 941 Pazarte:'i günü saat lfi,30 <la Borno\'ada Komi:;yo

nun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
·1 - Şartname komisyonda göriilelıilir. 1 tcklileriıı mezkur gün v·e 

cıaatte komisyona gelmeleri. 7 14 ( 433) 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 Beher kilo"una 2 O kuruş fi at tahmin edilen 100 ton un 21-2-941 

cuma günü ant 16.30 da pazal'lıkla satın a!ınacnktır. 
2 - Son teminatı :rnoo liradır. 
3 - Evsaf \'e ·artnamc:si her gün komi. yoncla güı iilelıilir. 
4 - lstckliJcriıı mczklır farihtc Çanakkale a kt:'ıı satın alm:ı ko

misyonuna gelmeleri. 

lzmir Levazım Amirliği Satın A •ma Komisyonundan: 
1 - R~hcl' kilo·uıııı 20 kuruı; fiat tahmin t'<iilcıı 100 ton un 22-2-

!l41 nınıal'tesi günü sa:ıt 11 ele pazarlıkla satın nlınaea~dır. 
2 - K:ıt'i temiııatı ~000 lira e\·ımf ,.,, ~artııamesi her gün komi:-: -

yoııda görülebilir. 
:ı - 1st.eklileı·iıı muayyen taı ihte Çanakkale askeri satın alma ko

mis.\ onuna gelmeleri. 

lzmir Levazım Amirlii'i Satın Alma Kom=ayonundan: 
1 - Helıt.r kilo:ıuna 20 kuruş fiat tahmin edilen 50 ton un 24-2-941 

ıı:ızm-te ... i güııii .saat 16 ela ııaznrlıkla ı-ıntırıa alınacaktır. 
2 Son teminatı 1500 liradır. 
3 - l~vsaf ve ı:ıartname-:i her giin komisyoııda görülebilir 
4 - 1 teklilerin mezkur tarihte Çanakk.ıle nc;keri -ntııı alma ko -

misyonuna gelmeleri. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - l\Ist. :i\h•. biı likleri ihtiyacı ic:in tajımiıı<'n çifti 800 kuru~taıı 

2!i00 çift fotin pazarlıkla alınacaktır . 
ihalesi 24-2-941 1rnzarte:-;i günii saat 16,30 da t,;aııakknledc 
satııı alma komisyonunda pazarlıkla aiın:ıcaktır. 

2 

:1 - H cp~iniıı tutarı 2000 lira kat"i teminatı ?.000 liradır. 
4 - İsteklilf'rin mezklir gün ve saattn koıni!;yona ıııiirncaatları. 

.14 18 22 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - Bcheı· kilor-:una kırk iki kuruş tahmin edilen 1000 bin ton sa

Luıı toptan ,.e.\ ah ut yüz tondan :ışağı olmamak üzere ayrı ay
ı ı taliplerine ihale edilmek suretiyle pazarlıkla sahn nlma -
cal....-tır. 

2 Pazarlık l !l..Şubat-!"141 çar. anha günli . nat on beşt<' kı~lada iz
rnir lcv11zın1 amirligi sntın alma komis) onundu yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 420.000 dört) uz yirmi bin Jir:l.-
clır. 

4 - Tekarrur edecek fiat üzerinden teminat kay'iyesi alınacaktır . 
5 - Şartırnmcsi Iıer gün kombyoııda göı ülelıilir. 
6 - t ·teklileı· ticaret oda. ıncla kayıtlı olduklarına dair ve~ika gö:::

lermek nıec hul'İ\'Ctindectirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler kanuni vesikaları ve temiııatlariyle 

Lirlikte ihalt> saatinden e\'\'el komis~miiracn:ıtları. 14 17 
Bornova tümen satın alma komia yonundan: 
l - Uirlilder ihtiyacı için -!l45- ton buğday kırdırılması kapalı zal'f

ln =~-mart-1!)41 pazartt.si günü snat 16 ela eksiltmesi yapıla 
caktır. 

2 - Umum tahmin tutarı -21262- lira 50 kuruş olup ilk teminatı 
-159:>- liradır. 

<) 
•) 

4 
Ş:ırt.ııame her gün komisyonda gönilcbilir. 

l:stcklilerin !!400 ~ayılı kanunun 2 ve 3 tindi maddelerindeki \'?

saik ile teminatı ve teklif mektuplarını yukııncla yazılı gün ve 
:a:ıt ı fj ~ kaclar Borno\'ada komisyona \"ermeleri. 

14 19 24 28 562 

Çamaltı tuzlası müdürlüğün
den: 
1 - Tuzlamız aşhane:~inde yapılacak ocak tc isah pazarlığa kon· 

muştur. ' 
2 - Keşif bedeli 350 lira 4 lrnruş ilk teminatı 26 lira 25 kuruşt~ıı·. 
3 - Keşif ve şıırtname ve proje i her guıı miicluı liiğiimlizd.'.! ve İzmir 

başmUdürlüğiinde görülebilir. 
isteklilerin ihale giinü olan 28-2-941 Cuma glinü • ant 14 de mii· 
tliirlüğiimüzcle müteşekkil komi~yoncla hazır bulunmnları. 

14 20 521 

lzmir kadastro müdürlüğün
den: 
~arkan Rnyraklı malıalle~i. şimalen Ifaşikta., it:Pc~i cC!ıtubundııki ~ırt· 

!ur. gaı ı-..m Alnybcy mnhalle.: ve c~nubeıı bmir ko; fezi ile çt>vrili ol:uı 
I'uraıı ve Naldöke n nrnhallclerinin 26-2-941 tarihinden itibaren knda~tro· 

s una baı;laıı:ıcnğından l>u hudud dahiliııcle gayri nı~nkulleri bulunan "·. • 
lıaı.ıın ell~rinde me,·cud ta~arruf \'esikalariyle bMikte ) uknrıda yazılı ta
rihten itibaren mahallinde çalışncak olan kadastro po ta memurları-nızn 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 547 

Yayaköyde 
Bin bir çeşid 
Bakkaliye 

""' magazası 

ALİ ARKAYIN 
Toptan ve perakende bakkalh·~. hırdıvat, kırtasiye ve ba5kı 

1 
işleri de vaoıhr. 

Hariçten gelecek her hsın,gi hir si~nriş mfhı1Prinin. ~r7.usuna göre teslim 
edilmek şartıyle de Jrnbııl eclıl:r. 



- Sahife 4 -

Budapeştede 

Turan ceıniyetinin 
diği ziyafet 

ver-

ELÇiMiZ BiR KONUŞMA 
YAPTI 

Rusyada yeni 
vapur ınşaatı 
Sovyetler, Tunada da 

iskeleler kiralıyor 
.\lu.~kuva, 13 (A.A.) - Pravda ga.

wU.si, Oıle•n tezgiıhlarınclıı 19 bin ton 

'(ANADOLU) 

Bu2'Ünkü Fran
sız donanması 

Hadiselerde mühim rol 
oynıyabilir 

Yardım projesi Amerika t ayya
Ayan hariciye encüme

nince tasvip edildi 

re inşaatı 
Ayda 1200 tane !. 

14 ŞUBAT 1941 C U M /. 

Almanlar 
Bazı meşhur tabloları 

·l r~J satıyorlar 

l!L1ılapeşt\>, rn (A.A.) - Tıp·an ce- lıık rnpıııfar yapıldığını, bunhrın 
miyetinin senelik ziyafdinıle crnıiye- ~imdiye kadar yapılan ticaret ge"!lile
tin hambi ,;ıfatı~ I• Arşidük jozef rinin en· büyükleri olduğunu yazmak
Fran~orn. S('Ckin da,·etlileri v~ bıı me- tadır. 

fakat Vişi, Almangaga 
karşı dagan ıgor 

Senato 
\'aş_in_g~n. l? (A.A-) ---: H~rıı mal- Bunların bir kısmı [tal

zeme:;ı ıstıhsalatı komıtesı reı't Kod-
yen, şimdi Amerikanın ayda 1200 tay y an sanatkarlarınındır 
~·ure .raptığını, bu rakama bu ay için~ 

.vaııda Türki.ı·<'. ,Jupon.rn. Bulgar, Bu vapurların 9 bin beygir kuv,·e
Finliindiya elcilt·riyle taııınmı, :\facar tinde makineleri bulunacaktır. Sa!ltte 
,ahsiyetlerini ,·e Türkiye elc'Pk me- 13,5 mil mesafe katedebilcoek\\<>r ve 
murlarını scli'ıınlamıştır. hir defa aldığı mayi mahrukatla 10 bin 

RADYO GAZETESiNDEN: 
Evvelce Oranda Fran;ız donanma. 

sınııı bir kı>mı tahrip edilmi~. bir ye
ni muharebe gemi"i Dakarda yaralan 
rııış, diğer aksamı İskenderivede tah
rip olunmu~. bazı parçalai· da hür 
Fran.,z nmlıalı i11özülyenin °mı;ne 
geçmi"ti. Bu donanma, 1 !ı:rn da ltal
yan donanmasına faik bulunuyordu. 
Fakat Fransa mağlup olunca, lııgi -
lizleı-, rekabet ihtimali ile harekı'te 
geçtiler ve nıkarıdaki vazh·et hfLdis 

P azartesi günü layihayı 
müzakereye başlıyor 
Vaşington, 13 (A.A.) - Ayan ha

riciye enı.:üıneni, kiral!'lma ve ödünç 
,·erme kanunu projesini 8 muhalife 
kar~ı 15 reyle tasvip etmi~tir. Proje, 
şimdi ayan mPclisi un1umi hcy'ctine 
gelecektir. 

de el'işilebilcliğini söylemiş ve rlemiş- - i d. ~il' 
tir ki. Londra, 13 (A.A.) - ktısıı ı t 

· 1 k t' aı·h· ·ell8 
- Biz daha bu rakamın artmasını ~ a nezare ıne mensup ~ a ı) aP· 

bekliyoruz. Amerikada ı<enecle :16 bin hır memuru_n _beyanatına g~re, Alıtlf!LZ' 
tan·arc yapacıığız. Sana;icil<'riıı ça ... ; a, bahası ıki milyon sterlınıfden eri· 
lı~ma'1 iyi ıritmektedir. in tutan. J:\;l'!,lan saı~at eserlerı, A~,d~· 

Türkiıe elcisi Ru~en K<ıef ün:ı.ı·- mil mesafe gid('bileceklerdir. Bu va
dın bir nutuk söyLyerek. s.ın sendcr purlar Karadenizclen Uzak Şark li
içinde Tiiı-ki,·edı: yııpılan tıırihi eh•m- manlarına kadar mayi mahrukıL~ rıl
miyeti haiz ıslahatt.mı bah>ctmiş ve madan gidebileceklerdir. 
Tütki)'<' ile :\Iacuristaıı ara;ıııdaki Pe:;te, 13 (A.A.) - Buradaki Su\'· 

Komite reisi, seri halinde gemi!er kaya goturulmek ü:ere halen ) · }.: 
in~ası için temkkilı'r elde <'dildiğini dır. _Bundan _elde eclılecek paralar, \'e 
de ilave eyl<>miştir. merıkadıı mıhver propagandasın~ 

kar::bı>t lııııilarına i.~ar·'t •tmistir. yet t!car<'t daimi hey'eti reisi, mcvcucl 
Cemiyetin reisi P"ofe,ih· f'olanki muahedenin tatbiki)·le alfıkalı olıtrak Ayan hariciye encümeni, njhai za. 

,;:ıbotajlar teminine sarfedilecektıf· di 
Almanya, geçen harpte de iktıS.~ı~ 

güçlükler içinde kalmış, fakat böl 0 
. üksek "an:ıt eserlerini memleket!<' 
ç ıkarmaınışlı r. 

T~rkh·e elc;i<ine t~şekkür etmi,tir. Tıtna üzerindeki iskelelerin RııHyayu 
---x kirıılanma"ıııı j,;!.(>mi~tir. so,·yetler oldu. · · 

feri tawiptcn evvel, pr~jenin Anıer~- Bulgar matbuatı 
ka Buleşık devletlerının kuvvctlerı-

Hollanda Bükreş sefi- 3Tac_ar tersanderine ~apurlar s.ipari'i 
Plmı~IN"clır. Sovyetlerın Peşteyı tah-

ri ni çekiyor mil-tahliye merkezi yapacakları snnıl
. ııııktııdır. 

llallıuki buıı:ı rağmen Fran"ızlarııı 
Provan,. yaralanan Strazburg \'(• di
ğer uir tane ile hl'raber biti yt"ni. iki. 
si eski üç saffı harp gemileriyle ağır 
ve hafif kruvazörler Ye diğer hafif 
gemilerden mürekkep bir filosu, şim
di Vi~i hükumetinin emrinde lıulun
maktadır. Böyle bir kuvvet Almanla. 
rın eline geçerse, mihverci!er için bil. 
;.·ük istifadeler verebilir. Bövlece, 
lngilterenin Akdeniz hakimiyet: >ar
"ılabileceği gibi, Almanlar, bu donan
ma 0 ayesinde Cebelüttarıkı zorlayup 
geçecek olurlarsa, İngilterenin i•ti
lfü;ı te"cbbüsünde bu gemilerin bü -
;·ük yardımı dokunabilir. Fakat Fran 
sa, mütareke şartlarında böyle bir iş. 
birliği ile mukayyecl ve bağlı değil. 
dir. Nitekim amiral Darlan. donıın -
mayı hiç bir devlete teslim etmiyece. 
ğini açıkça söylemiştir. lngiltercnin 
mukavemeti arttıkça, Afriknduki ga. 
libiyeti kat'ileşip Akdenizdeki haki
mircti devam ettikçe V l!ygand ın Af
l'ikaclnki kuvvetleri de o nisbctte o. 
lur. Şu halde Fransa. Almanyaııın si
·a•i tazyıkı karşısında donanmayı 

vermemek kararında ısrar Plmek 
kuvvetine sahiptir. Fransanın. do • 
nı.nma,;ıııı ve ü"lerini Almanya:;:ı ver 
meme<i. bittabi İngiltere lehiııf'diı-. 
O halde Vişi, lngilterenin ale.\·hinde 
değil, lehinde hareket etmeği kendi
si için faydalı görüyor, dt"mekt:r. 

ni garp yarı kürresinclen hn_ri.ce gön- Çörçilin nutkunu yanlış 
dermek bahsınıla cumhurreısıne ver-
diği selii.!Jiyetlerin tahdidini istihdaf anladı 

Bu ~anat eserleri 14 tablodur. pıı· 
>ifik yoliyle Amerikaya gitmekt,><li'.; 
Bunlar arasında Corciyan, Domenil' ' 

Loııdra, 1:~ (A.A.) - Hollanda 
hükumeti de, Bükresteki elçisini der
hal geri çağırmağa karar vcrmi~tir. 

Orta şark askeri 
vaziyeti 

-Bat tarllfl 1 nci aahifede -
0ııda ct.ı ı-ok bozuktur. 

K ,. ·n civarın:.Jaki harciı:fıt ,ı~l inki 
şaf ıektecl'r. :\!aanıııfih Kerenin 
>ukuıuııu şimdilik intizar cdilm 0 m«k
Ldir. Çünkü buradaki 1trılyan meni
leri kun· ilidir. İngiliz kun·et't•ı ine 
malzeme gdirilmesi de güçtiır. 

Sudanda kıtalarımız RNdr>lf gölü 
cinırında h:ırekat yapmakl:ı,lırlıır. 

S'ngapur. ı:ı (A.A.) ~ Stt re>ml 
lı 0ranat Yerlmi~tir: · 

•- Blenh:ıym hombarılımnıı t"'"·a
re t<>*ekkülll·riııin ~imali Rodcz.nıya 
gltt!ii:iııe dair 10 >tıbath yapı;an lıc
ynııntla rılfLkadar olnrak, son •is'Pn• 
Lı,mbarılıman tm\'flrt' tesckklıli 0 ı-!n n 
ılp bıırnıla lııılun.<İuğıı bi!dirilclıfüı-. 

---x---
lngilizler 

-Baatarafı 1 nci Sahifede-
zileriııden atılmıştır. Elimize· b'r !caç 
eoir \ e otomatik silfıhlar geçmiş·i~. 

!lava clııfi bataryıılarımız :ı d!Hmaıı 
layyaı'!'sini di!şürmüstür. 

Atina, ı:ı (A.A.) - F.mni\·~t "~7.a-
retinin tebliği: · 

Lurisa sivil hastahane.sinin it:.ılyun

lnr tarafından bombardımanında 7 
kadın ve yedi çocuk ölmü~tüı'. K<•fa
lonya aıla<ına Likoriyeye de bombalar 
atılmış fakat ha<ıır ,.e zayiat olın:1-
mı~tır. 

Liforyada bombalardan hasar, z.-ıyiat 
yoktur. Pire bombardımanıncla lıL· a
mele mahallesine dil.en bomhalıır ,·ii
zünıien 20 kişi ölmü*· 11 kişi yar.olan
mıştır. Ölenlerden 2:ı ii kadın ,.e eo-
cuktur. · 

Atina, 1:3 (A.A.) - Yunanist:ı~cla
ki İngiliz hava kuvvetleri karar;:fıhı
nın tebligi: 
Bombardıman tayyarelerimiz Tepc

dı>Jen şehri ile garbınrlaki a~keri ıl po
lart bnmbardıman etmişlerdir. B ım
bımlınıan edilen depolaı· arasıııd:ı -e 
ana yol lizerind• infilıi.kler gfırülmü~
tOr. 

Duki ve T<>pcdelende yııngmlar ~ı 
karılmıstır. Yanyaya ppılıın i+~tlpn 
ha\•a hiJcunıııncla Breda 20 tip;n•L' ik; 
\'e S. 7!) tininde hir bombardım:ın lıı\'
rııre•i dıl•ürülmü tür. !) ikincikıİ'luİı 
daki h'r hava mııharebcsindc rı .. avrı· 
]arımız !l italyan m·cı tayyare•hıi ılii
silrmiişl0rd'r. Rir knc <Hi<man +ıın·a-
re~. d• hnsara ıığnıtılmıştır. · · 

Frankonun dönüşü 
-Baa tarafı 1 nci aahifede -

ispanya hariciye nazın da yanında 
ılıluğu halde konferans salonuna 
·ekilmiştir.Devlet adamları salondan 
,·ıkarken yüzlerinde memnuniyet gö
rülüı·ordu. 
Ô~leden evvelki müliıkat ~ saat -

tun fazla sürmilştilr. 

eyleyen bir teklifi ,reddetmiştir . 
Ayan umumi hey'etindeki milza -

kerelere pazartesi günü başlanacak_ 
tır. Bu müzakerelerin 15 günden 
fazla "ürmiyeceği tahmin edilmekte
dir. 

Ayan nıecli•ine gelen proje, umu
miyet itibariyle mebıı.<an mecliöinin 
kabul etliği metnin hemen aynidir. 

---ıı::---

Şarki Afritada 

Sofya, 13 (A.A.) - Slovo gazete-· D ""il' . _, 
si; Çörçilin, Bulgaristanı bir harp oııi ..,... ının tabloları da vaı-uır. 
sahne•i haline getirmek fikrinde ol- Şu da kuyde liıyıktır ki, itıılyaıı F~j 
duğunu hayret ve infialle kavdeyle- nat e,;.,rleriı:<i ~at~akla mihver • .,erlıı i( 

kted
. · 11.alyanın hıssıyatıyle oynandıgı 

me ır. .. .. .. 1 t 
Londra, 13 (A.A.) _ Röyter ajan- goz onune a ııımamış ır. 

sının diplomatik muhabiri yazıyor: 
Bulgar matbuatının, Çörçilin nutr Ruzveltin mümessili 

kunun tam metnini neşir için miis:ıa-
de almış olnıadıgı malum olmakla be- Bağdatta bulunuyor 
ı:~be~, hiç olmazsıı: bazı Bulgar mah- Bağdad, 13 (A.A.) _ Ruzveıtin Jı~· 

Gelen haberlere göre, görüsiilen 
'1leselelt-r hakkında resmi tebliğ ha
icinde bir >;ey bilinmiyor. 

Ôgleden sonra Mussolini Franko 
:e Sunyeri kendi köşküne göcürmüı;
ür. Jıuraılaki mii!iıkat bir buçuk 
ant ,;ilrmüştür. Frnnko • Mu .. olini 
k~am yemeğini beraber yemisler -

1 i I'. 

tıll~rı~d~ ':'utkun Janl~ş anlaşılmış ol- susi mtime,;sili albay Donuan kısn b•' 
du~u aşı~~ı-dır. llfe~!a.: (Zora) ıı:aze- müddet Irakta kalmak ü1.ere öğle uıe-

Vazİyet lngilizler için tesı, lngılız başvekilının, B~l~arıst~- ı·i tnyyare ile Kahircden Ba" dadg gel· 
n:ı Almanyasa taarruz etmesnıı ve ?;: ıııiştir. g 

tn emn uniyet vericidir taraflı~tan ~yrılmasın~ ta:sı_ye ettıgı Albay Doııuan; naip Emir APt~: 
• . • ' kanaatın~edır. H~lbukı Ç_o~ıl, ~u~a Jah, İngiliz gefiri, basvekil Haşiıııi ~ı 

Kııhıre, ı.ı (A.A.) - Ortaşark benzer. bır 'iCY. soylem<'mıştır. Çorçı!, haric;.ı·e vekili Elasil 'ne görüŞ{'ceııtıt· 
lngiliz ha\·a kuv,·etleri karargfıhı _ Bulgarıstana bıtaraf kalmasını tav.ı-
nııı tebliği: ,. etmiştir. 

Eritreıle Geren havzasında biitiln •• ---·x 
Mahkumiyet 

İspanyol ajan•ının Roma muhabi
ine göre her iki diktatör askeri ilni

'orma giymi.;ılerc1ir. Karşılaştıkları 
1.ama•ı ikisinin de heyecan içinde ol
.lukları görülmüştür. 

Frankoya Sun.' erden başka gene
ral .\Io.,kardo, matbuat ve propa -
~anda mü 'te.~nrı ile ajans umum mii
dürü ele rrfakat etmektedir. 

Yişi, 13 (A .. \.) - Ilavııs: 
:\Iare~al Peteıı, bugün Monpelye

·fl:ıı general Franko şerefine bir öğle 
«iyafeti verecektir Ziyafette lspan
·a hal'iciye nazırı Serano Sunyer. 
:\miraı D:rrl:ın, Frnn~a dahilivr na
~ırı Pcrulan da bulunacnknlrcin·. 

--=~88·=--

Uydurmalar 

gün dcmiryolu, i.'tasyon, milhimmat 
depolan, motörlii nakliye vasıtaları, 
top mevzileri bombalanmıştır. Ge -
renin şimali şarkisindcki askeri de
polara da tam isabetler elde edilmiş
tir. Asap limanındaki antrepo ve .de
polara da isabetler kaydolunmuştur. 

Cenubi Afrika tayyareleri ltalyan 
somalisinde Asmarayı bombardıman 
etmiştir. Gizlenmiş binalar tam isa -
betleı le tahrip edilmiştir. Bir nakli
ye koluna taarruz o lunmu~, kam.~.ron -
lıırdan bir kaçı yakılmıştır. 

Çörçil namına Salı gecesi Rodos ada<ında Maıi -
ça, Katana, Kalatu tayyare me:rdan-

uzak Şarkta bl•r tekzı•p Jarı tekrar bombardıman edilmiştir. 
:\lariça meydanındaki binalarda 

-Baa tarafı t nci aabifede _ r.angınlar çıkarılmı.5, Katanada infi-
•ahrıç vapurları çok azdır ve petrol laklar ve yangınlar müşahede edil -
'clhalatını bu kaplarla yapmaktadır. 1914 -1918 harbı'ne a •ıt miş, Kalatuda petrol depoları tutuş-

Tokyo, 1:1 (A.A.) - Avusturalya- turulmuş, yerde en az yedi tayyare 
nın Tokyo elçisi, japon hariciye na- b' h b d ld tahrip edilmistir. Tavvarelerimiz 
1.ırı :\fat.,uoka ile görüşmüııtür. Uzun ır a er ug uru U şiddetli dafi batarya ate.şiyle knrşı-
>üren bu mülakatta iki devlet ara!<ın. !aşmışlardır. 
da umumi vaziyet göı·üşülmü~tür . Bütiln tayyarelerimiz salim~n iis -

Tok)·o, 13 (A.A.) - Fransız Hin- Maksad /ngiliz. Ame- lerhıc dönmüşlerdir. 
diçini,;inden geçen nehrin üzerinde ı . ' .. ıı , __ _ 
bulunan Tekan şehrindeki Kan-Kap rıkan munasebatını Jstanbulda 
köprü,;ünü japon tayyareleri tarafın I b kt 
lan bombalanmıştır. Bu ve bundan azma ır Ç k J•• .• . 
e~velki bombardın~.anlarla j~ponlar \'aş!ngton, 13 (A.A.) _ İngô!tere OCll UŞUren bır dok-
Hırmanya yolunu lılen kesmış bu - b_aşvekili Çörçllin müsaadesiyle, VD;- tor ha edildi 

Universiteliler 
Bir bayrak ve bir de 
marş istiyorlar 

İMtanbul, 13 (Telefonla) - Üni
versite rektörü Cemil Bilse!, bugün 
gazetecilere beyanatta buulnarak de
miştir ki: 

- 82 gün devam eden tedrisattan 
sonra birinci sömestre imtihanları oit. 
ti. Bunu, yarın için memleket adına 
biiyllk itimad duyarıık söylüyorum. 

' ~· İ•tanbul, 13 (Telefonla) - Bır 
rabacıdan rüşvet alan polis Talat, b~' 
gün muhakeme edilmiş ve iki qene iı~P" 
se mahkum olmuştur. 
bHize 

Yugoslavya ricali ınii· 
talea serdelmiyor 

e( 
Belgracl, 13 (A.A.) - Hükil!\ 

erkanı, Bulgaristandaki vaziyet .lıJ f· 
kında mütalea serdetmemektedırler 
ÇBrçilin nutku da tefair edl!memiştı · Talebe, üniversite bayrağı ve marş 

istediler. Güfte ve beste için salahi-
yetli kimselere müracaat edooeğiz. Ü- HOPKINS YOLDA KALDI 
niversiteliler bayrağını hatırlatmak- ·~ 
ta),Z. Nevyork, 13 (A.A.) - Ruzv•l~.: 

i:.Iaarif Vekaleti şimdiye kadar 200 hususi mümessili Hopkins Klipcr tı'·. 
kitap bastırdı, pro~esörlerin de. şah- yares.iy.le A~rikaya dön~rken mot~. 
sen bastırdıkları kıtapların mıktarı de gorulen bır arıza yilzünden (P0 r· 
buna yakındır. Vekalet 60 kitap daha tekizin) Buramada kalmıştır. curıı~ 
baqtıracaktır. te•i günü beklenmektedir. 

Kitap ihtiracı 30 sene sonra ela hi>
'~dileeektir. 

Talebe, mütemadiyen artmaktadır .. 
Bu •en<' yedi yüz mezuna mukabil üni
rnrsiteye 2220 talebe alınmıştır. 

Liseler, üniversite için daha ;,·i ta
leb..• yetiştiriyor. 

Almanya 

Yunanistana yardım 
Londra, 13 (A.A.) - Dün avarıı ~'; 

marasına munzam bir tahsisat ~I~. 
tevdi edilmiştir. Bu talep, Yuna~ısf > 
na da yardım işleri için 25 bin lirD ~· 
bir tahsisat verilmesini derpiş etıııe 
1edir. 

---:x---lunmaktadırlar. . 1 şıngtondaki İngiliz büyük elçiliği aşa- ps 
Tokyo, 13 (A.A.) - Fransız. Sı- ğıdaki tebliği neşretmiştir: lstanbul, 13 (Telefonla) - Tünel Tavassuttan haberdar S ti 

cam mütnrekMinin 15 gün UZ'ltıldı- cl\Iatbuat; başvekil Çörçilin !)36 se· başında doktor Ali, Fatihte Ali adın- ovye er 
!I apon i'tih barat bürosundan bildi- nesinde tx>vanatta bulunarak Ameri- da biı isi;- le metres oturan 18 yaşın- değil m · ş 
·ilmh;tir. kanın 914 harbine iştirakine '0 zaman da Anjele kilrtaj yapmış ve kan dur- B r 13 (A.A.) _Alman~ anın, - Bat tarafı 1 inci aabifedt""" 

1 

taraftar olmadığını söylediğini yaz- may,nca kadın Gülhane hastahane- er ın, 
1 

, . . • yctler hariciye komişerliği erkanı 1;: 

MALTA DA ASKER 
mışlardır.• sıne .vatırılmıştır. Bu vaziyet üzeri- Y~nan - talı aı_ı ıhtılafını h~llet.m~k rlan Sopolofun Tuna konferansına ~i· 

Yazılarda, beyanata atfen şöyle el<'- nr hiLdise meydana ~ıkmış ve adliye 1 ı~ 1 '2. bı; teşebbu~te bulundugu \arıd derken Bulgaristanda tevakkuf el .. 

TOPLANMASI nilmektedir: el koyarak, doktoru mahkemeve degıldır, al~kad!lr makamlar, bu hu- iiini hatırlatmakta ve bu seyahatin et~ 
1 cBu para nizamen borcumuzdıır. ,·ermi~tiı-. . "us~n ademı malumat beyan eylemek- rarlı mahiyetini tebarüz etııırmeJı 1. 

Malta: 13 (A.A.) - Yakında f;li Fnkat mantıknn borcumuz değildir.. Müddeiumumilik, bugün doktorla tedırler. dirler. Sopolofun, kral Boris.• So\')'~ı. 
pa,ıf hızmetlert> Y.nrıyacaklnrın tah- Cünkti Amerika harp harici kala\ı:lir· Anıel hakkında tevkif mlizekkere;i KIZILAY Jer birliğinin, Bulgııristanı müstııl'C' 

Hı•tler rırı yaııılacııktır. Şı'!'dilik ~önüllil ka- rli. Ve böyle yapsaydı, 1917 den ~vvel kesmiştir. bir devlet olarak tanımakta devıııı\ı· 
) ıdların~ devam edılmektdır. ~!alt~ sulh yapılabilir, bir milyon İngiliz \'C ----*---- H 1 A d l . deceğini fakat, Bulgarların bu h~~.,ı 

-Ba, t"rafı t nci aahifede _ gaztd('fl ,.e halkı, alınan tcrlbır!erı Fran.>ız ölmez, harpten •onra da fa- ç· ı• k .. k atay sey apze e erıne ııı muhafaza etmeleri Jazımgeldı!l'1 ' 
ruınla t<'min edilebilir. •ok iyi kat·şılamuktadıı-. ~izm ve nazizmin önüne gecerdik-> ın.ı OŞ Üç bin lira da h :.. gönderdi <i\ylediği zannedilmektedir. 13. 

Fakat Hitler tarafından \rrnpa- * Bazı kimselN, Amerika -· İngiltere İstanbul, 13 (Telefonla) Çinli Rus devlet adamının, ecnebi .ki dl 
nın bu bölge<inılP ~·apılacak nare1<ilt. Bir muhtekir daha münasebatıııı bo'.'mağa. matuf olan il~ köşkteki e~ya, muhtelif milzelere n:ık· Ankara, 13 (A.A.) - Kızılay umu- larııı Bulgnristana girdiği t.ııkd 1 ~ji 
son clar\ıesi lngiltereye tevcih oluıın- tam yalana ınaııdıgınılan, Çörcıl !edilecektir. E~yaııın nakline bugün mi merkezinden: Sovyetleı· birliğinin zaruri göreC •1 
cak planın bir afhası olııbilir, lstanlıul, 13 (Telefonla) - Kapa- tarafından bu ş2kilde veya buna l'l"n- başlanmıştır. Hatay seyliipzedeleri için ev\·elce tedbirleri almak hakkını muh8f

8
;. 

l"tikliıl için mukavemet ve)':I Ro- lı çar~ıda Yaşorn ''dındn bir tuha • zer hiç bir beyanatta bulıtnmadığını Çinli köşk, tal'ihi bir kıymeti haiz sarfına mezuniyet verilen 850 liradan ettiğini ilave eylediği de tahmin olU 
manyanın acınacak akibetiııe uğra. riye~i, kı;avıi't ihtikarı~da~ı . dolayı başvekil Çörçilin müsaadesiyle hildir- olduğundan, esyasız muhafaza edile- başka daha üç bin lira yardım edil- maktadır. ô'' 
mak şıklarıııclan birini intihap et- b.ugun mahkemeye verılmıştır. meğe mezunuz. cektir. m<'.-<i tııkarrıır eylemiştir. Diğer bir rivayete göre, Molotof 1" 

nıek vazi;·etine ı::iren Bıılgari;tanın ·~:~:-:.~=~· ~·:'~:~; .. :~. r:::::::::::::::::::::::::::::::~:::~~~:=~~~~::~ı: ı Beri ini ziyareti esnasında BalkJl~I~. başvekili. bundan bir ay evvel birin-ı Ben de .. mLltee.<,;ırım Rene. Çunk~ r • ' gördüm. Her şeyim mahvolmu~. be- da sulhün muhafazasını istediğini , 
ci şıkkı kalıul etmPk niyetind~ oldu-. rınunl~ mucade~e .Nmek c.nu~Ja. daı- VATAN ·ı ni de hırsızlar yakalamış, öldürüyor. si takdirde Sovyetlerfo Almıınya ~re. 
ğunu söylemesine rağmen bugün fı>. ma kaışılaşmak \: en '!'u~kill ıın~a- ve AŞK lıLl'dı. o korku ile u,·andım da telaş ,mıda aktcdilen anlaşmanın iwh ed' 
na ,·ola girmiş lıulunmaktudır. ~ınıla onu atlatmak en lıilyuk zevkım I geçirdim. ccğini söylemiştir. d&l'i 

Atinn, ı:ı (A.A.) _ Röyter: ıdı. , . . . 1 - Allah ~aklasın. Londra, 13 (A.A.) - Londrıı ~t· 
Sofyadaki Yunan elçiliğinin. Eul- Harbı; o zevk \'~ ne~ ~c bıtırmek - - Haydi kızım!. .. Sen bana kahve Bulgar sefaretinin bir memuru; JJI ~-

ırnristandaki Yunanlıların memleketi ,.~ ,;ulhten. sc.ııra bı_zzat Rışarın xıez- Karım senı· gakalıgorum, casussuo *"ker kutusunu gfuter kahv<'leri hen buata yaptığı beyanatta, Bulgarıstsôi' 
terketmcleri hakkında ta,·siycde bu- dıne kendımı. takdım etmek Pil bll- pişireyim bugün, olur mu? ıiaki Alman tayyarelerinin mevcO ,il 
Junduğu kat'iyren tekzip edilmekte. nık emelıl'?dı. . _ . 1 83 1 - Hayır, hayır!.. İmkanı yok! ... \·etini (kaba bir hayal) olarak tııf· 
dir • Bu emelıme naıl olmagı nasıp e- Rsasen nerede ise sabah olacak!.. 0tmiş ve şunları ilave eylemiştir: bİ' 

· 
00 

decek kadar felekte insaf bulamıya mamı~tı. müştü.> Ayni zamanda uykum gelmiyecek - Bulgaristaııda bin tayyare ııl,1,. cağımdan mü & ~e. sirim !-,. Fakat ne Gerırin bir ıısapla yatııktaıı fırla<lı Bu korkunç rüyanın t~.<iri, Znzo- :ırtık ! .. Ri11:ıenalevh 'iz rahatınıza < ·r.·k hava meydanları me,·cud olJTıl' 
/ngi/iz tayyare feri yapayım ki seni ortadan kal<lırmaz- ı·e pijama ile hizmetçisinin odasına )'U zırnnadan çıkarmı~tı. bakınız. Ren k:ıh~·eyi pi~irir, gPtiri - rhjl;ı <rihi, mevcud nıeydanlard:ıll '11' 

.Bas tarafı t inci sahifed<'- ,;am lıu sefer ben gürültli/e giclecP- ırilti. Çehre•i sapsarı idi. \'iicııdu M~riyi uyıınclırdı. Fakat uyk!! ~a~- rim ! '<!'nrnin lıu me\'•iminde istifaıle cıl 
taarruz edi iş \'e !lj!:ır ha ar nıü~n- ğim. Bu itibarla müteReJ:; oluyorum. titreyordu. kın lığı ile uyanan kız; hanımının pe. Şu halel.• itiı az etmeden iki mez.• . . , 
hede ol~nnıustur Zozonuıı zihni hakikaten o anda Bombacılara \"ermiş olduğu direk- ri>an vaziyetini görünce afalladı. kahvr, okkalı kahve pişir. B~raber f;nfra. 13 <A.A.) - Alman tıı~·';' 

Eı·itredeki Ren. Asmarn m•ntaka. karmakarı~ık idi. tifte lıiiyük bir hata islemişti. Korkudan ağlamağa başladı. kıır.~ılıklı içelim :\feri!. r<>lerinin. Bulgaristandah<i ltı'"?.~ 
~ında iki dii•man tayyare,; alevleı Reneyi seviyordu. Hatta cınunla Kendbini korkunç bir rU;-a u;•an· Zozo hemen kendine geldi: 1\lcri emn• itaat etti. Fakat kah· mrnlnnlarını işıral Pttiklerini bild't'ı;· 
ı •nele ılü ·Urülmiistiir. evlenmekliği bile çok cazip bulu - dırmıştı. Rüya şu idi; - A~lama kızım -dedi- telii_• ecli- 1 \'f'İer içilinceye kadar şafak karanlık h•lx·r. nulırnr ajansı tarafından 

Asmaradaki askeri lıedcflt'r> çok rordu. O ana kadar harp de bitecek, .Bombalar: verdiği talimat üzl'l'i· lecek bır şey yok! .. Başını •l:"l\'or • rdt•;-i )'lrtmış, güne>;, yava~ yavaş ,;0 ~cıilnıek1edir. 1 
(il 

J!rni~ mikyasta taaıTtız edilmi' rntam k2ndisi de aile hayatına atılacak, ne Ri~arın yazıhanesine yerlPştiril - bir kahve pi~iımek istedim. 1-':<b <'ı•ğ-mağa ba~lamıştı. P><'rlin. l!l <A.A.) _ Sivasi ıııa~,,! 
is~lw'ler kavbolunmu•tur. bir daha da böyle işlerle meşgul ol - miş, Rc~ar da zamanında gelmişti. kahve, ~ekeı-, kutusunu bı.:;a'1la; •n- Zozo bir tezkere yazılı; 'ere rrör!'. AlnıAıı t.:ın·ar<'lzriııin "J.1 

B · tay\·a~emiz ü••üne döıımenıi•-j mıy!lcaktı. Fakat lnfilıiktan evvel alıiığı bir te- ca seni uyandırdım. - Kızını ;\feri -dedi. ~eni rahatsız oonristana ırirdiklcl'İı;c clair Lonıl 1.'~ .. " 
lir. Vatanına kar~ı olan vazefe•İni her Lfon üzerine yazıhaneden •üratle :'ileri derin bir nefc• aldı. ~ttim, kusura bakma! ... Şu tezkeıeyi 1·~rıılaıı nrnnagancla nıahh·etinrl<'\ h' 

Mütemll'im bir teoliğ, clün gece! kesten zipde ifa etmi~. borcunu ka- ayrılmı'itı. Tesadüf eseri olarak o - Ben fenalık ge~irdiğinizi zan- al \'e terzinin gaı·sonıına götür ver. ui:ıl11r hnrnfoıı me<tıl olanların§.. 1 ~~-
t~ıdl'z hav~ kııvvetler:nin l{an!~a patmış olacaktı. anda Rene gelmişti. Elinde bir tez· nettim. Çeiıreniz o kadar bozuk ki, Terzi orada ise yüzün·• bile bakma!.. +in<' hir n~lildiı-. Bumlnıı ba•kn .ı ır;ır~' 
v !i:n•nnva tm·,·arP mevdan'nrınn Zozo; ..rte,qi gtin ale'<•abah; tela~- h~? vardı. O tezkereyi Ri~ıırı,-ı mn • hanımını!... Muhakkak .,iz de bir Ha;·di kızım, al sana yilz drahmi 1.. l•r 1111 hıı•ıısta •:ı1fLh:l'f•Uar nıı tcW 
m •ıvoff• k:yetli · bfr akın yaptık Jaı ı- 1 la uyand •. Uyandıjfı zaman ufuk; ge. """na yerle•tlrirken bombalar infi- koı·ku ı.recirdiniz !.. Bu parayı b:ıhşi.ş olarak verivorum.. mnknmlııı·ı t:ırn fından """'"Hl<•O 
nı bildiriyor. cenin karanlığından henüz kurtul· lılk etmiş ve se,·gilisi parçalanıp öl- - Eı·et, çok korkunç bir rily:ı - Devam eıiecek · zibi hntırlntm:ıkt:ırlır. 


