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Mütareke den evvel, lng'Jiz ve Franaız donnn mnsı Mnltada 

---------------
Zulüm fırtınası 

H . R. Ö. 

japo ya ered
düd içinde 

. Bu fırtına bütün dünya milletlel"i- ç·· k•• A-l f • d 
nan baıları üstünde vahıetin bütün un l1 nıan za erın en 
dehıetiyle kuduruyor. Bombardı • • d "'il f 
ınanlar v kanlı muharebeler aaır- emın eg . 
~~lll vücuda getfrdiği medeniyetleri 
uı ~e kömür haline sokuyor. 

h Milletler bir buçuk iki senedir ra- Rusuadan da çekinigor. 
ingiltere ile büsbütün 

bozuıamıuor 

Hür Fransızlaı· 
Libyada! 

ltalyanların arkasına 
doğru ilerliyorh.ır 

Peten icabında Veg. 
gandın uanına 

gidecek 

AjKf Rİ VAZİYET 1 

ftpedelen düşmek üzre, 
vaziyet çok iyidir 

Japon ve Amerikan do
nanmaları ile lngiliz 
havacıü.ğına bir bakış 

RADYO GAZETESİNDEN: 
Büllin cephede, .bilhassa Tepeddenin 

şimali garbisinde Yunan haı"€kfitı sli
ratle inkişafüı.dır. Tepcdelenc hakim 
'l'rcbcşir dnğ silsilesinden hareket 
eden Yunmıhlar, Tepcdelcn - Tiyeri, 
Tepedelen - Avlonya yollarına inmek
tcdirl r. En ileri kıtalar, bu nokfalara 
4 kilometre kadnr )':ı.klaşmışlnrdır. 
Düşmanın artık bu bölgeden çekilme i 
imkfuısmlır. Hatta diln esir nlınun 7 
bin 1 t..-ılynnm, lıu çekilemiyl'n kuvvt.>t.-

1 fcn]('n olmnsı muhtemeldir. 

-

Yugoıılavy hariciye nn ... nı, daha 
evvelki ziynretinde Almanyn hnri

ciye nazırı il... konuşurken 

ri in 
1 l:ur:ıdıı lınrl><! ı..kvmn etm<•k İtnlynn-J 

lnr için ııkılsıılık ulur. ToeJ)(!delenin lm-
glln, yarın düşm(~si beklenebilir. Hu- M 
gfüıkii muhm·11heler netiN>~'lini hnri!ku.I sso ı ı, Pete· 

ne yalvardı 
tın ne ~•kilde Jııkişnf ettiğin i bilmiyo-
)'uz. l>Unkü iJ rlem<> ~ - :~ kiloınctır. 
<l.ıha iııkişnf etıniss"" :ıhnnn t•sirlerın 
nıi.kfal'ının d:ıluı fnzln olm:ısı icnp et
tiği kanaatindeyiz. Çiinkii ltalyanlar, 
C\'mıp bölge:.inin kilidi olnn bu bölge
de, çok miktnrda Ann vatan kuwetle
ri topltımışlnrdı. Tepcdelenin sukutu 

ı ile harekiıttn mühim (leğ!şiklikler oln
cnktır. 

AFRIKADA: . 

GRAÇYANI. ORDUSUNU TU· 
NUS ÜZERİNDEN KAÇIRIP 

KURTARMAK iSTEDi 

at bir uykuyu unuttu ve mideler bu 
senelerin her gUnünde açlıktan bo
~~du. Iıakıızhk, kQl"ku, heyecan 
lnilletlerde bet beniz bırakmadı. 
!'fa.tı:tara acıklıdır. Zulüm f.\rtınaaı 
ıae !ı•ıyeti artıran bir azgınlakla ve 
reıu }'eni tahn:p ve imha marifetleri 
~C:-d ederek devam edip gitmekte- .. Libyru.ln esirlerin sayımı lıfL!u <levnm-

RUZVE l T iLE YENi JAPON FRANSA ARTIK YENiDEN MU- d~<lır. Şim<li.r~ kn<lnr 103 sahra, ~ 

Atina, 15 (A.A.) - Bütün gnzete
for, Yugoslav Bnşvcldli ile Hnrici.rc 
nazırının Bcrlinc ynpbklnrı ziynrclin 

- Dev11mı 4 iincU aahifedf'J -&r. 

ı 

gos avyay 
teklifi 

Yu-

Yugoslavyayı üçler 
p ktına çağırdı 

CEVAP, PRENS POLLE KO· 
NUŞULDUKTAN SONRA VE
RiLECEKTİR. NAZIRLAR, 

PRE 'SE iZAHAT VERDiLER 
Ya ington, 15 (A.A.) - Nevyork 

Tnymi~ gnwte.! iniı1 Berlin muh!lbirine 

1 
gdrc; Bı::ı lin mahfille-rinde, Almnn -
Y ug ::;]av görüşmeleri nelen mi.ı bet bir 
n ·tkc b..'klcn('mj.y('ceği kanaati v~r-
<lır. 

\'asington, 15 (A.A.) - • T~vyork 
Tnymis gazetesinin Belgrad muhabi
i·inc> göre, Yugoslavya Baş\·ekllinln 
B<'rlin ziynretinde hiç bir mılnşmn im
zalı nmıımıştır. Yugoslavynıun iiçlii 
pnkta iltihakı fo.klif olunmuştur. nunn 
knrşı verilecek C'evap, nnib prens PoJ
la görüşmeden sonraya lıırakılmıstır. 

Jfolgrad, 15 (A.A.) - Baş\·ekil 
Svetko ·iç ve hrırici::e nazu1 1\1 arko
viç, oğle il7~ri Alman elçisi Hiren ile 
birlikte, hususi trenle Belgrada nv
dct etmişlerdir. 

Başvekil ve Hariciye nıızırı doğru
cn Beynz saraya gider('k Prens Poln 
vaziyeti iznh etmi~erdir. 

BUtün bunların mü.cbbibi cinnete 
~Uptela olmuı, kana, alete ıuaam.tf 
~ kaç fanidir. Bunlar muhakkak 

1'ı tarih okumamıt veya okumuılar
•a bile ondan ibret dersi almamq 
Jq:.11\aelerdir. 
. liayat aahaaı temin etmek, büyük 
1ntı>e.ratorluk kurmak ve nihayet bü. 
tUn dünyayı fethederek milletleri 
::u.ıerine ram etmek iatİyen ne ci
h ıııa~"ler, ne fatihler, nf'" zalimler 
1 u bihana gelip gitmi§lerdı"r. Bun -
d~ u ertıelleri ve hırsları uğrunda 

UnyaYt l>ir baıtan öbür uca kadar 
leçınitler, önlerine gelen ıchirleri 
r•kınıılar, milyonlarca milletleri kı
ı:Ç~an reçirmiıler ve nihayet kendi-

SEFiRi NELER SÖYLE· 
DiLER? 

CADELEYE HAZIRLANMAK. :ıgır \'(' 20 hav:ıı:. t-O~u ~'lyılm~ştır. Hı- 1 -Devamı dordüncu aahifed@ -

TADIR 
Tokyo, 15 (A.A.) - D. N. Il. Londrıı, 15 (A.A.) - i\liistakil 
Diyet meclisinde sorulan bir sual~ Fransız ajansı bildiriyor: 

harbiye nazır muavini, japonyanın I.ondranın büyük akşam gazetele. 
memleketin müdafaasını her zammı rinden biri, ilk sahifesinde dört sü
temine kifayet edecek miktarda çeliğe tun üzerine neşrettiği bir yazıda hllr 
ve petrole malik bulunduğunu beyan Fransı.zlnnn Libyndn düşman arka. 
etmiştir. Hnm rlcrnirc geline~, bunun sından ilerlediğini bildirmekte ve 
idhnJiııc eimdiden Hlzurn kalmadığını Larminnnın hnrckutını haber ver -
söyliyen nazır muavini, çelik ve demir mekte idi. _Deı:cmi~in. zaptı f~vkalii
istihsalıi.tının daha da artırıl:lcağını de chemmı~ıetı hnızdır .. Aynı g~z~
bildinnişUr. lede, harekat sahasına aıd renkh bır 

Balkanlarda vaziuet 
Almanya 

Romanya da 
hazırhk iç.inde ! 

Kızılay Kongresi 
lzmir Merkezi, çok iyi 

neticeler aldı 

ıı· ve kurdukları devletler aradan 
Ço)( Zaınah geçmeden mahvu peri - • Yeni tayyareler getirdi 

Çung-King, 15 (A.A.) - Ilazı. Çin haı:ita da yardır. . . . ' . 
mahfilleri, japonyanm r.emıp demzın-1 Gazctcmn bu hclbe: .ua:'imda \el-

-Devamı 4 ncü aabl.fed~ - -Devamı 4 neli .. hıff'.d,. -

H. Selase tan olnıuılardır lngıltere 
Nerede müthiş (Ati.tla)nın kanlı 

\'e ınüthiş zaferlerinin eserleri? Ne- Balkan sahasında iki ta. 
~de (Cengiz) in (Timur) un, (Se- s• d db• z f t • • 
:i~~l lll, (Napoly?n) un ~a~er ve iı- ıyam 8 te Jr• 8 er UrQeSIDI rafın havacılık vazı·getı• t,· a arının e&erlerı? Hepat hır fırtına, 

lr tetb:t fırtınaat gibi dünyayı ka. ler aldı bı•tı•rdi Londra, 15 (A.A.) - Röyterin •ıp kavurduktan aonra ortadan kalk-
llııtlar-dır. havacılık muhabiri yazıyor: 

BugUn de dünyayı yıkan ve mil. s· . . .h T b H b . lngil:z deniz kafilelerine Alman 
r~larca inaanı ateı ve kan deryaları ıyam, ortada h1çb1r 1 .. e aası, a eş ımparato- tayyarelerinin taarruzlarırun azala-

ıçande boğan bu cinnet ve cinayet i ti laf yoktur diyor runu hararetle selamlıyor 1 cağı, Balkanlar hadisesinin bunda e.aer-leri de tarihin bu şaıma:z akibe- t 

tıne uğramağa mahkum değil midir Londr:ı, Hi ~ (A.A.) - Öğrenildiğine l!aı'tum, 15 (A.A.) - Röyter a - amil bulunacağı iddiaları doğru de· 
•caba? göre Siy:ırn hükumeti tarafından in- jamanın Hu beş vatanperverleri ordu- ğildir. 

Bu •uale: ı:-iliz - Siynm ınilnnS<'betl~ri hakkında su nczdindeki muhabiri bildiriyor: Balkanlara gelince, bu mıntakada 
- Muhakkak mahkumdur! nt.'. reılilen tebliğ, salahiyetli İngiliz İmparator Haile Sela.::ıe, :. ukıll'l elde bulunan Alman hava kuvvetle-

k Cevabı v~riJebif r. Çünkü dünya mııhfill('rinde mc·mnuııiyeUe karşılan- Hnbe,şistnndaki zafer turnesini ik - rinin orada müsl>et bir rol oynıyaca· 
I> \lruldu kurulalı bu gibi zulümlerin, mıştır. Bu mahfiller iki memleket nra- ma l etmiş bulunmaktadır. lmpnra- ğı görülmemektedir. 
d u gibi istilaların hiç biriainin ayakta sıncln.k.i rnüna ebetlerirı sağlam esns- to!'u selamlamak için. cephe boyun- Almanlar Romanyada seki:z 
,Urduiunu tarih bize gÖ&termemif- - D vamı 4 ün~ü •llhifedt- - - n .. vıunı 4 ü "cii a1thif .. ıf• yüz tayyare tah!İd etmişlerdir. 
~. Ye gene muhakkak ki tarihin Bunların büyük kısmı avcı tayyare-&eYl'ini d ğiıtirebilecek (deha) nın 
~il fevkinde kudretlere malik inan- leridir. Çünkü Almanlar için Rumen 
ar dünyaya ne gelmiştir VP ne de 

1 
petrol mıntakaaının bir lngiliz hü-

ielecektir. <:umundan himayNİ zaruridir. 
~ ZuJUm fırtınası de,•am edecek; bir İngiliz başvekili Çörçile göre , 
İna kadar .. Ateş ve kan selleri İnsan- : b in kadar müstahdem Alman, Bul-
a~ı ve medeniyet r.serlerini E."lip si.i- gariutan tayvare meydanlarını iş -
e~recek; bir raddeye kadnr .. Mah - ' gal etmektedir. Bunların, Bulgari.s-urn ve eıi.r milletln ıztıraple.r ve 
lllahrumiyellerlc kıvrnnncak; sabır tandaki meydanlarda Rornanyada 
~e tahammülün SOn haddine kadar. - 0P\.'"mt 4 iindi f.Ahİfedfl! -
k ~dan r.onra fırtına dinmeğe mah • 
k Urndur ve bu kasırgalardan arta 

a.lnn b~riyet kurtulacaktır. 
h B~ fi'kirler~. filozofça bir ta -

ayyu( mahau)u addedecekler bu-
.J $AR tT 1.tR 

Yunan askerleri ce~hc yollnrmda 
r.;;- Devamı 4 üncü sa.hifede -, 

lnE?iliz paraşütçü Yunanı ları u~F 
askerleri vaff akı yeti eri 

şist yalanları 
devamda 

Çocuk 
Hükumet, nüfusun artmaatnı isti

yor. Bu yolda fedakarlık yapılacak, 
,:zdivaçlar teşvik edilecek, çok çocuk. 
lu ailelere vergilerde kolaylık göste-

Vazife He cenubi ltal- 1 200 esir alındı 
yaya indil'ildi 1 bi k · d 

londra, 15 (A.A.) - lstihba - Mühim r og e 
rat nezaretinin tebliği": Yunanlıların eıı·ne Son zamanlarda Cenubi hal -
Yaya, tanmmıt üniformayı li.bi.a t" 
lnailiz paraıütçü askerleri indi - geç 1 
rıd"lrnittir. Bunlara limanları ve Mnna tu·, 15 (A.A.) _ Röytcrin 
iier tesisleri tllhı1p talimatı ve- Arnavudluk h ududundaki rnuhnbiri 

r-ilrniıtir. bildiıiyor: 
Netice hakkında hiç bir malu - 1 Yun.an kıtaları Amavudluğun şi -

mat verilem~z. Para.tütçülerden 1:1alin~e .P~ğrndecin . yakı~ında nI n
b. 1 u l in dö r 1 d' j lana köytinh znptetmışl<!rdır. ScvkUJ-

xı an • n e nmemıt er ır. -Devamı dördUncU aahifede -

rilecek vesaire ... 

P ı D. Bu tedbirlerin, faydası olacağı 
OpO O ırornaya Ce\•tıp: muhakkaktır. Fakat bizce, bekarı 

Başvekil, memleket ve 
milletinin menfaatini 
elbette koruuacaktır 

evlenmcğe te§vik ederken, bunun ya. 
nına bir de baıka müeyyideler ili.
vesi lazımdır .. 

Bekar, evlenirken nıuıl taltif 
ediliyorsa, buna rağmen cvl<!n -
miyerek cenıiyete yavru vermi
yen, aile sahibi olmanın maddi 
\'e manevi mesuliyet ve vazi
felerinden azade yaşamakta ıuar 

Atina, 15 (A.A.) - At;nn njmısı gösteren bekara da bir takım mükel-
bildil'iyor: lcfiyetler tahm'l olunmalıdır. Ada -

Popolo di Ruma gazd.cc;inin Yunun- letin, :ıaruretle birleterek bize aöy -
Yugoslnv hududundnki hususi ınuhn- lediği budur. Varlığından cemiyetin 
biri, orndım ,>alan \'e uydurma haber-, faydalandığı in.anla faydalanmadıjı 
ler gönderiyorsn da, hnki.kntler ba sn- inaan, ayni hakka aahip olabilir mi? 

-Devamı dördüncü sahifede - ** 

Karagün dostunu çok seven ve onun iyiliklerini 
çok gören lzmir, onun etrafında daha sıkı 

bir halka teşkil etmelidir 
Kızılay kurumu İzmir merkezinin 

vıllık kongresi, dün öğleden sonra, 
lzmir Hnlk-e \'İ salonunda toplanmış
tır. 

Vali B. Fuad Tuksal, parti müfet- m:;I7!'!'''"'"'" 
tişi, lstanbul mebusu B. Galip Bahti-
yar Göker, İzmir mebusu B. Rahmi 
Köken, belediye reisi Dr. Behçet Uz, 
muhtelif daireler müdürleri, doktor. 
lar, muallimler ve gazetecilerden 
mürekkep kızılayın azasını teşkil 
eden kalabalık bir kütle toplantıda 
hazır bulunmuştur. Kızılay kurumu 
reisi Dr. Kfımrnn Örs ile ::ııcrkez • 
hey'ctini teşkil eden zcnıt da salo11 -
da bulunuyordu. 

M üznkere açılınca kongre birinci 
reisliğine vali B. Fuad Tuk al, ikinci 
reisliğine de belediye re· i Dr. B('h
çet Vz. kongre katipliğine gazc>tc -
miz <ı:•kretel'i B. Orhan Rahmi Gokçc 
seçildikten onra kızı:ay merk zinin 
bir C'DCI k mesai ve icrr.at rapo! u 
okuıım!ı. tur. Bunda. kongrcyC' gc>1en 
:ıza;:. .ı teşekkür diliyor ve şö~ le de
niliyordu: 

Tttrk milletinin, .rnrdım, şefkat \'C 

tl'c;anlld lıislerirı: isb:ıt eden rnkanı
lar lizerinde te\'nkkuf ctmev' bir \'C· 

cibc trhikki c>deriz. I•~rziı c;ıı fel:ı -
htzcd lcri 'çin 1 IG520 lira 99 kU! ıış 
toplam·ıga mU\ .ıffak olduk. Bunun 
8301 :im 47 kuruşunu bura.r:ı gelc>n 
frliıkctzedelcrin i:ışe \'e ibatl.''l'rine 
\'C mllrlttep oldukları ~erlere ~evk
lerinc w hu maksad için 'tcb('rı·ü e -

ıngillz taggareıeri 

Rodosu gene 
bombaladıl r 

Arnavudluk ve Afrika 
ile Alman üslerinde 

mühim neticeler alındı 

Küme halinde ıtalgan 
tauuareıeri gakıldı 

Dr. Kam~an Örs 
d'lmış olan her çeşid geyim eşy:ı ... 1 ile 
crznkın ambalaj ve se\'k ma~r:ıfJarı
nn t ·ıh:-;ı:-; edilmiştiı. Baki.•·c l ::\821 O 
lır,t ü2 kuruş ela nakd"n umumi mer
keze gönderilmiştir. 

Dikili zelzele feliıkctine manız 
\ atnnda~lnrımrzm ibateleri için u -
mumi merkez tarafındaıı gön,lcrilen 

- Devamı 2 inci sahift-de -

Berlin halkı 
lngiliz akınları

nı bekliyor 
Almanlar da topyekun 
hava harbine hazırlan

maktadırlar 

Balkan işleri hatkında 
Almanlar ne dluorıar? 

Londra, 15 (A.A.) - Hava nezare- Berlin, 16 (A.A.) - Bir hususi mu· 
tinin tebliği: 1 hnbir bildirh'or: 

lngiliz bombardıman tnyyarelcri, Bcrlindc J::ıkın bir zamnnda şiddet-
- Devamı 4 iincti ıahifede - - Devamı 4 ün.U aahifecle -



- Sahife 2 - 16 Şubat 1941 PAZAR 

Fuarda 
Bu sene şegtan dolabı 

eğlencesi var 
Kızılay kongres · lı:ıgilizlere yeni 

satışlar 

Zahire ve 3000 ton da 
incir s .. tı dı 

L'zaksarkta be- Hegecanlı haberıerı· kı·m Bütün bu vazi-Lrcn tehlike, ,on yet, İtalyanın pro Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 
24 saatta hafifle- d d ? paganda için fır. belediye ve fuar mühendislerirle bir-
miştir. Şimrli, bu ug ur U 

1 
sat aradığını, A- likte Kültürparkta Luna Park cğlen-

gerginliğe nele- rap ve 1.slam ale- celerine ilaw edilecek cŞeyt ın do -
rin amil o!duğ•J minde • sarsılan Jabı. ııın tecrübelerinde bulunnnış-

lzmir merkezi, çok i_yi 
neti~eler aldı 

!staııbulda lıulunaıı ihracatçı '~ 
idhalatçı birlikleri umumi kfıtibi BaY 
Atıf !nanın reisliğindeki hey'ee, pıı· 
zartesi günü şehrimize dönecektir 
İngilizlere zahire, yağlı tohuwlar · 
kumdıın satışı üzerine anl:ışmala•· 
yapılmıştır. Ayrıca 3000 ton incir B'1 

tışı için de mukavele imza edilmi~tır. 

aranmaktadır. ja. içinpre:o.'tişini tak- lardıı·. nu dolap, 100 kişinin binmesi. 
ponya hariciye Uzak Şarkta va viye için hiç bir ne kafi gelecek vagonet \"Csaireyi ih. .,.,,. .. d k 
nazırı beyanatııı- • fıT'atı kacırmak liva edecek Ye bas diinri(ir(ic(i lıir <Ü- .n..ara gun OSiUnU ÇO Seven Ve Onun igilikle-
da , lıu hu•:ı,ta • t b• i;temedikini gÖ8- .-atl e ıliiner~kt"r. • • k •• [ · f J J 
mübaleğalt ha- zıye ıraz gev- !ermektedir. rznı ça goren zmzr, onu11 etra znua ua-
berler neş;-edildi- Amerikan Ko- Genç coban - ha _szk_ı b_ir halka teşkil etmelidir İhracat ve idhalfLt birlikleriniıı 

ğini söylemi -tir. . şemı•ştı•r ıombiya radyo•u .. 
Diğer taraf- ise, Frankonun " .. • • -->~••ar •' • ncı Sahifede-- ı teşekkülün büyüklüğü ve memleke-

tan İngiliz gaze- Roma seyahatin • Kaza.en kendını vurdu tahsis:ı~ daire ıncle on ikişer odalı le olan hizmetleri ile mütena•ip ola-

hey'eti umumiye toplantılarına önil · 
müzcleki perşcnlıe gününden itjbareıı 
bn<Ianacaktır. 

teleri bunu Al- F k h b • t" k l den hiç bir netice T. k ç· . . k .... d yirn'İ dürt \,:. ı ı iıısa ettirilmiştir. ıak görmek istediği hakkındaki ar-
ı · ran O ar e iŞ ıra e - ır aza ının ınıverı ovurı c B , 1 · · ı· · I · . b"I man ar• üzerıne ' beklenemiyecıeği. b lf •

1 
.,. · l · , 1 h u nıaıf·at .ç ~. c aketzede erın ıa- zusunıı ı direrek kongrenin fikirle- Yardımcı hemşireler 

utmaktadırlar.Fi! miyecegw ini söyl di ni söylemiştir. Bu ··o an .. a>an og u - 0 ya.;!nc a · .. " - ·e<i dahil oldt·;, ·ı halde 78 bin lira ı·ine t ·rcümaıı olmustur 
hakıka hır knç radyonun Vişi nıed t.!ttçı. m zaılık alü mevkı:ıı~le sarf dildiğ-i g;bi, kaza merkezleriyle Raırnr tasvip edildikten ~onra lzmir ,yerli aakerli_k tuh,eaind~n: r 
gündür Alman m ıhabirinc gö- ku. tın•arı ııı oHatırken elınde tuttugıı t•vur kih·lpriıı. anıca 6.'iOOO ~ira, merkezin !l9061 lirava bal" 1 . k Ask,'ıı hastahanesınde uçuııcu de 
radyoları lizak - re; general Frnn .,"~ant! ta_khdı .lnbnnc~ .ates. al mı<, nıahalliıı

0

d~ tee<'kkül eden komi,yon senelik geli~ ve ma•ı:af h~s~b~ ~:zı 1 re yarfüm~ı hemşireler kursu i.C'
1

1
: 

sarkta Amerikan- Yugoslavya ve Bu/garis- ko<·a gazeteciler · · .n nı eım•, t.ım k:ı bıııe ıs~bctle h· · · el ı ·· · •d"I · ·ı· · B · t azanın sualleri üzerine Dı·. Ka'mı·aıı kaydedılmış Bayanların evraklıı_1 ı! 
' cl c.h 1 iilün!ine •ebebiyct V• l'mi lir. 1 "'ı·ı~ıkc_l; a ke\zlı e. ! ~11 ~ ıı. 1 u surrfe.- Ö t k k b ı k çııı 

ıapon gerginliği. t li [ v h Fran,ada. j,pıın- T 11 . T"" 
1

• r · . lık" I r ı · ı \e ·oy erı ıçın yapı nıı sa ı- rsün verdiği izahattan sonra k:ıbul yap ırma ·ve ursa aş ama 1 

1 ne matuf neşriyat an, aya - ~ unan ar- yanın harbe isti- k tı m 1' c..-ıumumı ıgı, ıa< ıoe ,a ı. vr. t-ıı rıikt:ll"' ı ·13511 liraya hniiğ ol- edilmiş, yeni ;·ıı varidat ve masraf şubeye gelmeleri ve henüz k~ydo : 
ta bulunmuşlar - bine tavassut mu rak edip etmiye- •ı:ı 1 koymust r. ımıştu.-. Tliılcn kızıla;·ımızın yaptır - Iıüdcesi üzerinde müzakere açılmış, mam.ış Bayan!a.rın ?~ bu fırsatı k~V 
dır. d kl ? ceğini ~ormuşıar-

0
_ c· RET-M--E-N-oLER YARDIM 1 ırakta 01ı1uğu iki kö;· vardır. bazı aza, varidatın arttırııması için cııbm,ımaıa,rı ıçıtn1 bkır hdaf

1
ta z1,artı~,w Yeni japon el- e ece er . dır. (;er"k yüz L;nlerce lirası aşan tah. büdcede balo hasılatı diye bir mad _ şu eye muraca a ay oma arı ı 

~isinin Amerika - General Fran- · 1 ilıit ve telıerrüat i~Jcrinde ols•ın. ge- cı._, açılmasını teklif etmişlerdir. Kı- olunur. 
ya gelmesi mü- ko kısaca chayır> SANDIGI 1 rek ;ıc insa Ye 'eYkiyat meselelerinde zılıı.ı· nıerkezi ikinci reisi avukat Ba-
na,ehetiyle Ber- u" laA kattan netı·ce cevabını vermiş - İzmir ıiğretm<nler vardım sandığı.1 ol ~n fevkalı"Hle dikkat ve enerjimi- ha Yiirük izahat vermiş, bu varida- Dr. Süleyman Kuntalp 
.in radyosu şö; le tir. nııı ·ı) ık tonlantısı 1 ·murt cumartesi z_ı i'tılzan.ı. den bu devamlı fTal:ye- tın mü amereler ha.<ılatına dahil ol- . d ,_ 
söylemiştir: Yugoslavya .r•ın a ' at 15 de kız Iisc"i sa on'1·ıdn: tı. ııor_ma, ıclar~. kadrolayımız.a ba - cluğunu. geçen ;ene kızlayın balosu- - Konya memleket hastahaıı.e,;ı "~-

•Fakat aı tık bekleıımı·gor nın vazı"yeti: < ıı·nıa":ı nıunll k 1 l gumuzu b"I ııuıı vPrilmem"sı·nı·ıı zelzeled • , ı gum Ye kadın hastalıkları muteh· ·. qdaıı:ıcaktır. "ı'· . nk k ı' "ı" ~ e u 1 k. ı .ı - ' en ,onr,ı ı · . k . •ti" d kt 1 • d· s··ıeı-
geç kalııımıstır . Yugoslavya ba. 1 c ırırse ızı a;·a şyık cı aca · ıır konak <al onlarının fazla kalab<.alığı ' 1 ~ 1 ık met 'ı 0 or aıımız aııh .u iic 
Amerikan - ja - vekili ve hariciye ZABJ1ADA I surette azami biı" mesai sarfcttiğimi- kaldıramıyacak halde bulunm:ı<ın _ man . un a p, mezuneıı ~e rım 
pon muharelıesi lıir emri vakidıı·,> nazırı alzl>urgda Ribentrop, Ber- :;, -·.·-·;o-·-.. --. z· söyleme);e hak kazanırız. elan ileri !!eldiğiııi söylemiş~ir. · ı gelm.,. ır. 

Bununla beraber, iki taraf d:ı me\- g ·tsgadende de Bitlerle üç saat gö- Sarkıntılık: lkh•t•snıelik ve Kar~ıyaka di,ııan- n. Ta hır Bor, hayır cemıyetlerin<' 
cucl gerginliği itiraf etmemektedir- rü->lükteıı •oııra Belgracla dönmü• - liclemiste Akıncıla,. nıahalle,iııde serlerimizde ~0888 kisinin mıı:ıyene :varılını için paıtide çalışan hoı-'et:ııl DEFTERDAR ANKARADA 
ı .. , .. Ancak iki taraf da harbin asla !erdir. Bu hugusta neşredilen tebliğ, K.ıdi;· ,ıi(lu Ahmed Özkaya fazla v t cl:ıl"i!Pri :cra edilmiş ve bu hu - kızıla;-a fazla yardım etme<ini te _ D ft 1 B M .. i T h·ııı. 
yakın olmadıgını. iki devlet :ıra,ııı- müzak relerin dostluk havası içinde •:ırho olarak roldan gelip g-cce•ıle- us iç·n 11888 lira 15 kuruş .~arfo - menni eylemiş, parti idare her'eti 1 i\hıf,. er~,a~-ı ·r'. uı~ azı· .. a•·ri;ıt' 
daki müıı.ıseb~tın ıslahına bile c·alı- geçtiı;iııi bildirmekte, fakat ır,oru.; re >nı kıntılık ettiı:tiııdeıı .ralrn an _ luıım' otur. Her yardıma _ muhtaç rei·i anık at Münir Birsel. bu mevzu: d . .' · e k e a e hının k atvet 1 _uze :Bir 
sıldı<rını bı·ıeıı·rmektedı"rl 0 r. 1 ·ı· - · ! b h d"l ktedı"r " 1 kt r ır 1 1 t ··. , ·· I · h t · b h • un ' 11 araya are e e mışt:r. 

6 " ı ı ıgıııc en a se ı meme· . ou mı llı" me eı> ı u < arın:ı ~·:ıp ıııımız ;-ar- ııztı ınc e ıza a vermı~. ıı ey etin ı h·ıfta kad _ k 1 . k V k"l ti te • 
Sovyetler ve japonya: re-mi tebliğlerdeki sözlerden mana Ha;.,dı e\lad! ! . cl'.ma. bu .. ' ıl C'un~huriyet bayr:ım:n- 15 giindeıı beri faaliyet göstermekte ', ' ar a aıa . e _a e e . 
. Tapon.vanın 80\·yetler lıi,.lığ"i ile çıkaı ılacağı hibi, söylenmeyenlerden <)demişte TekkL· m.ıhalles ı ııcle d.t tla dev,ıın -ttık. . olduğunu ve çok mühim neticeler al- mas edecek ve şehrımıze donecektır". 

aıılasmak ir;in lıüyiik gayretler sar- dP mana çıkarılalıilir. 'l' ı·fF oglu Ali <;üııdiiz: >arh.ı< ola-ı 411' t:ıl~lıne D35 lırn sarfr-yl_e- ılığını. kızılıı.nı biidced,e gö.<terileıı ---..-;. 
fettiği aıılasılmakt:ıclır. Gecenlerd.. Yugıı>lavya radyosu bu ziyaret : "k aıı.·~s; 50 ya;mda Gaııimeyi bı- n;•·k s'l· c .ıyle ~itap ve .:ı ';'.,kk:ılı'.,.,'h_- rrnoo I"raclan fazla para verildii!i tak Erzaıı kazanmışlardır. . 
j,.pon hariciye nazırı :\latsııoka. Soı·- hakkında tefsiri. rde bulunmamakta- ç ,ııda .ı·hdirl f'lmi~ Ye nıkalıııımı 'ır., tı: la ını temın ç ılı,tık. A\: c,ı rliı cl0 kurumun hunu alma,;azhk ! Kuruma fazla varidat temini i\1P 
l'Ctl.!ıfo anla~mnnın japon dış politi- dır. Yalnız başka radyoların tefsirle- Sarho~luk cilvesi: / z~ııııııılcrımız uırafındaı_ı t~_b 0 ,.roı e- otmiy c- ceğiPi. fakat ne kadar fazla dilekle,. dinlenmiş Ye Kızılaya fe' .. 
Kasın n gayc•i olduğunu söylP:nisti. rini ııaklelmektedir. Gene lıu nakil- Tirenin Kemcrdere köyiincl~ )lus- · ddrıı kumaşl_ardan dıkt_ırdıg•mı~ rl- ı·aridnl gihfrrilirse masrafın da 0 kalıide hizm~t etmiş olan zevata fnlı-
0 zall':ın bir melıııs, bunun meı·cud lerclt•n biı inde bildiri_ldiğine giire tara ı.glıı :'llehmecl Turgucl sarhoi _ bı<elerle o.k uz t ıh·lıemızı l"t' CQtt'.k- ni l>ett • :ırttıdmnsı ica,lıed ceğiıü ri azalık teı·cihi için gelecek kongre· 
aııtikominter P<lkta muhalif olup ol :\~ac.aııar bu .. sey'.~hat~ Ronıany~ı - .1~- tık •aika,iyle )!e~taıı oğlu .'.h•'ıcd ~ar.mı" .. ~ırcl:nlık. _Bu ~ıı~etle :·:ıı.ıt'.- orlenıistir ya i;imlerinin arzı kararlaştırıl!11 1" 
madığını sormuştu. :llatsuoka da: gılt re sıy:1>ı munas.batıııııı ınkıta·,nayıanı lııç.tkla göğsünden ıanıla- gımız .. ) .. ıdın.ın mıktaıı _000 ıır.ı~ı \·eı•i .·ı'.lıiiclcesi Ynı·idat Ye ma:;- umunıı kongreye murahhas ı>larıı~ 
~Ant' ·oınintern p:ıkt Sovyetlere iyle al kadar görmektedir. Bulgar m."tıı· hca\ uz llı. , mcbu<larımızdan BB. Kamil DıırsU 11 ' 

d . ,_ " raı ~~750 lira üzerinden mü~cvazin 1. " 
gı., hOınün znıe karşıdıı·, Slava gaz(•te,inc göre i~e bu ziyaret Ku~:arcılık: 35~ muh\"tç n fakir Yat:ıncla<a Mehmed Aldemir, Sadeddin Epiı< 
( evabıııı vurmı·.,tı·. v l · · ·ıt·h k 1 'J9 · ı· f ı·· · 1· ı'· ı·ı ·ıo <ekiLlt' kııbul edilmis, sonra .reni mer men kıı k · b. · · ·kiıı· ~ " • ugo' avyaııın yenı nızama ı ı a ı Tiı ııc•ı Kurlulu. mahallt»ııHle . -· ıra "'r re ımı~ ı•. ,ır m:ı ıı e. . rum mcr ezı ırıncı ve ı. 
Japoııyaııııı Derliııe tnnıı rclilen ile ~liıkad:ırdır. . Abdu'bh oğlu (),man Akyürck, LraYa <tın'i. a_yak .. ima! ••!tirdik. R~ - kez he, .. cti >~çimine geçilmi~tir. Xi- ci reisiı\ri Dr. Kamran Örs Ye :11·11 • 

yeni elçi>i ele :\Io~kovada"ıı geçerken Kolonıbı;·a radyo3u d:ı bu scyahatı m .. fa 1 mukaJiliııde kahvc<in'"' ku 1 ııayı an~ele<ıııııı ıııuteka.-ıı buluııclugıı z"mname mııcibinie kur'a çekilerek kat Baha Yörük seçilmi~lerclir. . 
beyanatta lıul• nnıuş ve Sovyetlerle büsbt•tün başka türlü tefair etmekte- mat· , · ııatırken tutıılnı•ıstur. ı nııı,takaıfa açtığımız a.;cı·ind" lnm nı.ı•kez lıry'ctiııde bulunan hes aza- Milli Şefimize. Sıhhat V~kiılet:~. 
jaı•onya arasında bir anla•mn:ıın Hi- dir. Bu radyoya göre Alman):a. Yıı- En k katilleri: k.alori 1-e•~lıivle 200 i<ri,·e ı·pmck Ye- "ın meı·kpz hey'etinden çekildi~; bil- ve kıırum umumi merkezine. P'' · 

1 
zurnuna 1~aret etmiştir. nan~. !a!1 _ İtalya ara31nda lıır -ulh . I .1 ·ıııenin Jl>-arL.k kö.ründc )fus ı'ı\"01· 1 _,;: ~,l·ç-ın ,...11 mal rya "Plrl<' - dirilnıı8tir. İntihaba gec:ilirken eel~e genel ;ekreterliğinrı kongre taıirı1:1 
Japonyanın yeni Amerika elç!~! de ~.kdt ~çı~. Yugo~lavy_a_nın.tava~sutu •. ~u t ,_ f:ı _oglu t_, m. _ail Arıcı iJ ~ Sal_i_m Kan·/ nı .. n :·1 1ı: ~ ,.;ın.nı:ta"~a ın~ı:ı '~ (•lruk .~ hPş rl·ıkika i<:in tatil edilm:s ve ikinci Ye ba~lılıklnrının bildirilmesi knr•ır 

bu hususta beyanatta bulunmuş, Al- .. tem. tıı. Yugosla\_)~ .\e Bulga_ııs - ('ıçeğ. eskı IJır husum,•t yuz " nclen .~ıııh _m a~ . ı,ıtı .- e h e lı ı.ıet ".mesı celse, koııgr~ kıııci r eisi Dr. B~hçet !aştın/mı~ \"e alkışlaı· arasıııdn k"~· 
manya, japouy ve Rusya il dost t:ın. 'u!h akdetmesı _ıçın Yunanısta- .,yııi k;iyde )Justafa ğlu Ahm ·d ıızerı h clı rnan•erl• ımı~. s c h"·cleıı l ' z tarafından açılmıstır. Gizli revle !!"rey" son verilmiştir. . 
oldukıan sonra .Almanyanın dostu nı t;ızyık cdecekl~rdır. . .. Parıa ·ın e~t·gini boynundan k e sım•k \"e '", ı· ko; Iercl«n g len b·n!erce ,·anılan 'eçimde en çok reY alını; o- Anlidolu - Hiliiliahmerimizin bİ 
Japonya ile Sovyetler ara"111da sami- , e_,-york Taymıs guzetesıne. gorc sıırctiı le telef et1ikleı·inden yaka- ıtn'a ha · al•nıı ak nıııa ına• ız knl. lan sılıhat ı·e içtimaı mua~·ene' mü- senelik me<ai-ini biz de memn'.ıni;·I 
mj münasebetler kuıulabileceğini bu z:;ar t esna~mcla anlaşm.a ,_mza- la.ımışlat·dır. ını<tı,. clilrü Dr. f'enlet S:ıracoğlu, emliık Ye iftiharla karşılayoıuz. R~;, Jl' 
s6ylemiştir. lann;amış'.ıı-. Yugoslavyanın uçlu pak Dolandırıcılık: R;,pnrua lıilha"a Karsıyaka dis- lıanka·ı müdürü Sedad Dikmrn, ga- Kılnıran Örs ile mesai arkada~I:ır•~. 

Jaııonlarla :ııılaşmak istiyen geçen ta gırmesı teklıf olunrrıu~, Yugo lav , ·am~zr:ıihta )!ustofa üğlu abı. pans ·r:nin faaliyetinden takrlirle zetemiz nıüdiirü İlıı ahim Üzclel. tür- tebrik eder ve yeni yıl için O•' n'V 
seneye kadar Sovyetler idi. Fakat o nazırları prens Polla goru<meden lıu kalı F.m·er. muht~lif l:ırihlercle lıak- lıa~>edilıııiş ve Kızılay konsederine cardan· 'uri Sevil Ye hukukçu flkret vaffakıyetler dileriz. 
zaman japon~ta )~ana ·mıyordu. Şim- h~ u~ta k~rar ve~emij. .. ~C~klerini bil- kni "\hnı. di dolanclırmı:-ı ve 750 ku- ragbei ~O:·tcren ze\·atn t.:~Pkktir e _ .·•••••••Uu• .. 111 u11cı ...................................................................................... ,~ 

di ~:e.~~~~~nd~!~~~~;t ~trıı;::~~e~~~~.~r;,r~ı~~~=ıd~ıt~~;tı:::ı.~~ ~~,e~f~a~~ ~~;~,i~r i ~~:ıı~i~i~:;ı ~!~~~; dil;,:~ı~~:ıı sonra sıra ıle B~. muallim ~/ z mir l.ıe vaz m ;.\ .. ir liği İlô:nlarıl 
General I'ranko lspaıı; aya dön - ten,ıııı: netıc7 beklememek lazımdır. 1 e bır clalıa ~örunme·mistir. Suclu, Huzııü Hun, Orhan Rahmi Gbkçc ve - • 

n1ü~ttir. I~u hu~u--ta İspanya du da - \ az:yet, hır kaç gün ~onra aydın- tutulnıuş~ur. 1'ahir Ro1 :-oöz alarak, İzmtr lliliı.li- ..... ~ı;;.;;i;·~L;:;~~:;;:·;\;;;i·;İifi .. S~l'ı'.; .. A'i;.~ .. K·~~i~'y·~~~;:d;;;;···••,••••·•••••••······ 
hil hıç bir ,.e de se.,ahatiıı -u··mul •·e laııac·ıktır H ı ki h k h • 

, e • ' · ırsız ı ar: a mer mer ezi ey'ctinin raporu 1 Askeri ihtiyaç için 18. 2 941 günü saat 14 de J)azarlıkb ~" 
mana.'1 hakkında malumat :roklur. 'l tı·t 1 ıı ı ı ıı k 0 d t k ı· ı · · b ı ı· · ı - .. e,.,ı ı çarşısıne a i mi oğ . ıı ~- uı-şısın a a -, ır erını i t ıı·m•ş er, Ton sade ı·ag" ı •alın alııı:.caktır. 
Yanız İtaly:ıııl r buna bir mana ıı·ı ı· h · 

GELEN E sa : köfteci B. Sacliııin dükkanın - ı a :a mvr lzmir merkezinin mesa- 2 i;\artııcme>i her g-iiıı kom·srnnda görülelıilir. 
ve.meğe çalışmaktadırlar. Bari rad- l R daıı :l2 !'ra' !'ı ~· lmı• \"C yak'.llan - isinin göğü" kabartacak şekilde ol- ;ı llluhammtn bedeli -10500- l";a olup kat'i tenıınatı 6073- Ii· 
yo;-;u arap\a ncsriyatında, 1 panya,yı A d mı.,tır. du ~,unu, t:ın1 Uir intizam irintle ener- ı·,"dıı·. 
mihverin müttefiki olarak harbe gir. Y ııı mebusu Nuri Gökteıı" \'e * c· b 1 . · · "k dl ' ! " 

Antal;·a mebu,.·u Tu··rkı"ın ôı·.• Aııka - .;a ı;;a ı Rü-lcm aclıııdn lıırı. ıı \C nıeto u bir çalı~ma takip edil- ·1 ,teklileriıı IıeI:i ı.ıün v•.• •:ıatte Fı:alıklıda komutanlık satın :ıl-mck iızere ıtibi gö,termis.tir. Bıı ara- ·' ·' ı· · ı ı h ı · ı· - · · t b · • zmırc e :ı tı evden mü im mıktarc a 'ıgını e aı üz ettirerf'k, hey et reisi ma konıis.Yonuna mü raca atlan. 1°0 1 • 1~ 16 
da arap ve islıim milletleriııiıı mu- rndan, İzmir mebusu Dr. ;\fu,t:?fa 1 J) ı-- Ö " u e<ya ea ınak suçundan ;-akalaıımıs r. ~anıran rsle mesai arkadaşları -, -
kadderatının da bahis mevzuu oldu- Bengi,u lstanbuldan, Kuşadası parti ,., raiJığı es; anın çoitu. sakladığı ve llilaliahmerin daimi kadrosu hak- zmir Leva>:ım Amirligi Satın Alma Komisyonundan: . 
ğuııu. artık İspanyanın mukaddem- baskanı B. Azmi Kuşadasından şeh· ı d lı t k ı 1 kd. 1 ·ı r . 1 1 - (:l2557) lira 78 kurus otuz 'ki Lin b 0 s ı·üz elli reeli lira \'et:ııı' 
t_ın_ı_mih_'!re bağladığ;n_ı_s_öylem"tir. _r_i_n_ıı_·z_e_g_e_In_ı_iş~·l_e_r_cl_ir_. _________ ~-~-~-ı~-~-"-·~ c1~\ '.:~m~1;1i~::ektc~~~~l;ika n ı;'.1';~hi;.' B~~ ~~n'.ıra~:ı~ ırrı;_ı~ne~~~;:i, ;:;;~:~ ~t~ı~u~ub'~~~I ke<ffli bina iıı~a,ı kiıİıalı zarf usuliyle 
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( Karşıyaı;.ı B<>. ta .ı 17!! .-e 1 ~00 • ·o. lu :lkktep 
l o. 1~4;; acla 1 par. 57 :M. :\!. 125 k"pu 1 ,3j hane 
\ ·arş,).ı"a O ıııaıızaoe 174:> , • >. Rc.;ad ye ead
(ııc•ı so. lU a,ı,. 15 par. 112 ll!. f. ı-\0 kıqltı 66 
(t<ıılı hane ... 
(Kar~ıynka Bostanlı 11:'07 
(cadıJ(:,i .<ok:ık 1356 ati.ı J 
( tajlı rsa 

ı·c 1700 • ·o. lu )"alı 

pa ,cJ 166 u. :\!. .;o ı 

(Kar~ıyaka Bostanlı foO:l • 'o. 'eref soKak 1:!56 
(ada 17 parsel 16~ )!. :'il. 7 .:ıjlı arsa 
(Karşıy:ıka Bostanlı 180!1 • -. ~ ıef sokak ı:15J 

( da 6 paroel 131 :\I. )I. 12 t.ıj • ·o. lu arsa 
(Karşıyaka. Bostanlı 1 O!J. 'o. Şeref ·"ıırnk l:ı:;.ı 

l la 2 Jl• r .,J l.JS :\I. .\1. taı . ·"· lıı ar>'a 
(Kur~ı;aka Bo,taıı!ı 1700 ce 171'\l. ·o. Yalı ı·c 

(Tdh.-;in -..()hak 1025 ~,da:! par·~·ı 177 11. ::\l. J78 
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lzmir ticaret mektepleri me
zunlar derneğinden: 

/ Senelik umumj toplnıı•ı 2-2-911 tarihinde ekseriyet olmadığ"ındaıı 
2-:l-!J·ll pazar giiııii >«tat 10 da zm;r tıcarct lisesinde; aıHlacaktır. Bü-
tün arkadaşların gcln1e:-;i rica olunur. 575 

Denizli sıhhat ve içt;mai n1uavenet müdür-
lüğünden: 
l -

2 

" ., 

4 

5 

Denizli \ ila) etinin samlı köyiincle> iskiııı edilmL, olan 77 hane
ye Yerilme. i karar altına alınan 759 metı·e mik'abı gayri ma-
n.ul çam ağacının Acıpayan1 kaza~ı hayriyc orn1anından ve
ı·ilecektir. 
750 metre.• nıik'abı gay1'1 tnarnul t;aın agacından .19;~ nıet,~e 
mik'abı kere t • :-ıc. ı tnan1t) d~ ~azılı eb'ada göre imal edHccek -
tir. 
Kerestenin kafi; , imaliye, nhkliye ve,air ücreti olmak üzere 
mamul kerestenin beher metre mikabıııa 20 lira 62 kuru-; he<a
biylel0165 lirn 66 kuruş tahmini kıymet edilmiştir. 
Keresteler şamlı çiftliğinde komis_voııu mahsus tarafından tes
lim alınacaktır. 
Kapalı zaıf usuliyle eksiltmeye 10-2-9 n tarı hinden itibaren 21 
gün müddetle konmuştur. Teklif mektupları 3-3-941 pazarte;i 
giiııü :;aat 14 de kadar Denizli sıhhat ve içtimai mua\"enct mü
dürlüğünde toplanacak olan komisyona verilecektir. Teşkil edi
len komsiyon i>; bu teklif mektuplarını ,aat 15 de açacaktır. 
:\Iuvukkat teminat miktan 762 lira !l2 kuruştan ibarettir. 

6 - Şartname ve rnukıın'e projelerini görmek istiyenlcr Denizli , 
Ankara, İzmir , Jstanbul, sıhhat müdürlüklerinde okuyabile -
cekleri ilan olunur. 16 20 24 28 1036-545 

(Karşıyaka Bootaıılı 1700 ve 1788 No. lu Yalı so. 78 Oü 
( l:l25 ada 11 par. 10·1 11. ;\L 47-1 taj No. lu arsa 
(Karşıyaka Bo.tanlı 178·1 • ·o. lcadiye sokak 
( 1 :ı21 ada 13 parsel 39:l0 .\!. ;\!. 6 • 'o. tajlı arsa 

l!l65 00 

Yukarıda yazılı emvalin miilkiyetleri peşin para veya ikinci tertip ta:<
five \"e>ikasivle bedelleri ödenmek üzere 16-2-941 tarihinden itibaren 16 
;ıiİn nıüclcletl~ müzayed('yC konulmu~tur. İhaleleri 3-3-941 tarihine mü<a
tJif pazarte•i günü saat J .ı tedir. Taliplerin muhammen lıedelleri üzerin
den yuzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkfırda milli emlak mü
dürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

16 27 i71. 

2 Ek~illme 2R Şubat fl.Jl Cuma giınii sııat on bes buçukta fzmir· 
de Kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyo;ıııııd:1 
yapılacaktır. 

3 - Teminatı murnkkata akç:"ı (2141) lira 83 kuru~ iki b;ıı dört 
yüz kırk lıir lira seksen iic kuruştur. 

4 - Şaıtname, keşifnamc n rC'smi yüz altmı~ üç kuruş mukn''iliıı
ele alınabilir. 

5 - istekliler kanuni vesikalaı·iyle 
ihale ~aatından en az bir s<ıat 
mal arı. 

teminat Ye teklif mektuıııarıı11 

evvel komi•yona vermiş bultı~-
12 16 21 20 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: . 
1 - Beher kilosuna ) iiz elli kuruş tahmin edilen (20,000) yirn1' 

lıiıı kilo sadeyağı kapalı zarf usııliyle ekslitmeye konmuştur. 
Eksiltme 28-Şubat-941 cuma güııii gaııl on beş buçukta kışlad~ 
izmir levazım amirliği "ıtın alma komi~yonuncla yapılacaktıı· 
l!ep<inin tahmin edilen tutarı (:l0.000) otuz bin liradır. 
Teminat muvakkata akça;ı (2250) iki lıiıı iki yüz elli liradır· 

2 

;ı 

4 
" - Şartnamesi kombyonda göriilebilil". 
6 - istekliler teminat \"e tt•k,if mektuplarının ilınle •aatinclPll 'n 

az bir saat enci komi,;·ona ı·ı•rmis bulunacaklardır. 
11 16 21 26 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - F.rzak ve <''i)"a nnkli,·esi 28-2-941 cııma giinii sııal 11 ele kaP"

11 

zarf!,, ihalesi yapılacaktır. 
2 
:ı 

ilk teminatı rnoo liradn·. 
f?artnamesi her gün Selimiyeclt•ki lümen satın alnıa kumi>'f"' 
nıında görülebilir. 

-- lsteklilC!' belli saatinden lıir saat evveline kadar kanuPİ ~e' 
kilde teklif mektuplarını SclimiyNleki tümen satın alm,ı kO' 
misyonuna ve· miş olmaları. 11 16 21 26 ,_. 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komi.syor.undan: 
1 
.. 

1 - 131 metre 42:ı desi mikalıı kereste bevkoz askeri satın alma k', 
misyonunca a.:l-941 paznrte'i günü ~aat 14 de münakasa)·· 
konmuştur. . 

2 Takarrur eden fi at üzerinden yüzde 15 teminat, alınacaklll · 
:ı - Evsaf ve şerait her gün mezküı komisyonda görülebilir 

16 20 24 28 
lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
;\1iktarı 

6000 Kilo Patates 
1500 Kilo. Şehriy~ . . . -ııkl~ 
Yukarıda cıııs ve mıktan yazılı ıkı kalem erzak ayrı ayrı paz.ıı 

•atın alınacaktır. . !<' 
Taliplerin 17-Şubat-941 pazartesi günü ı<aat on beşte kışlada izınır 

vazını amirlii:i satın alma komisyonuna müracaatları. 



16 Şubat 1941 PAZ.AR 

Emlik ve Eytam Bankasından: 
No. lan 

Esas No. Mevkii Eski Yeni taj Nevi Kıymeti depQzitOlu --A. 583 Karataş Isl8hane cad-
desi. 

A. 629 Karataş Dokuz eyi! \"e 

Orhaniye sokak 
A. 691 İzmir l3alçova Yeniköy 

mevkiincle 38520 M2. 
A. 692 lzmir Balçova Yanık

lık rnevkiinde 13325 M2. 
A. 693 İzmir Balçova Yeniköy 

Köprübaşı rnevkiinde 
84480 M2. 

A. 701 Salhane Dokuz eylül 
sokak 661 ada, 6 parsel 
125 M2. 

A.701/ 1 Salhane Dokuz eylül 
sokak 661 ada, 7 parsel 
220 M2. 

A.701 12 Salhane Dokuz eylül 
sokak 661 ada, 9 parsel 
252.50 M2. 

A.. 709 Kasaphızır mahallesi 
Arayıcı So. 800 ada 10 
parsel 21 M2. 

A.11127 Ahmet ağa mah. Kay
makam Nihatbey cad. 
207 ada, 13 14 parsel 
48,50 M2. 

A. 1440 İkinci Karantina mah. 
788 ada l parsel 456.50 
M2. 

A. 1441 İkinci Karantina Mah. 
788 Ada, 2 parsel 
465 M2. 

A. 1442 İkinci Karantina Mah. 
Veysel yeni 236 ıncı 
sokak ada 17 44, .parsel 
4, 137.60 .M2. 

A. 1443 İkinci Karantina Mah. 
Voeysel yeni 236 ıncı M

kak ada 1744, parsel 5 
155.50 M2. 

A. 1444 İkinci Karantina Mah. 
Veysel yeni 236 ıncı lilO

kllk ada l '1'4. pUiel f, 
J51 M2. 

A. 1445 İkinci Karantina Mah. 
Veyioel yeni 236 ıncı sok. 
1744 ada 7 parseJ, 
146.75 M2. 

A. 1447 İkinci Karantina 'Mah. 
Rıza bey sok: 1744 ada, 
l parsel, 684.25 M2. 

A 1448 lkinci. Karantina f. 
Nur, Veysel yeni 236 mcı 
sok. 17 44 ada, 3 parsel, 
31 M2. 

A. 1449 İkinci Karantina :M. 
Bülbül yeni 235 inci so
kak 787 ada 2 parsel. 
144.25 .M2. 

A. 1450 İkinci Karantina M. 
Bayramoğlu yeni 247 inci 
sokak 1768 ada, 8 par-
~l 7 43.50 .M2. 

A. 1451 İkinci Karantina Mah. 
Mısırlı caddesi 1768 
ada, 7 parsel, 699 l\f 2. 

A. 1452 İkinci Karantina Mah. 
Mısırlı caddesi 1768 
ada, 6 parsel, 818 M2. 

A. 1453 İkinci Karantina Mah. 
Mısırlı caddesi 1768 
ada, 6 parsel, 819 M2. 

A. 1454 İkinci Karantina .Mah. 
Mısırlı caddesi 1768 
ada, 4 parsel, 919 M2. 

~. 1455 İkinci Karantina Mah. 
Mısırlı caddesi 1768 ada, 
3 parsel, 960 M2. 

~ 1456 İkinci Karantina .Mah. 
Mısırlı caddesi l 768 
ada, 2 parael, 971 M2. 

A. J.469 İkinci Karantina Mah. 
Veysel yeni 236 ıncı 
sokak 1745 ada, 1 par .. 
sel, 145,75 M2. 

---- --------
17 111 Ev 850.-

13 157 üç ev 1500.-

Tarla 1050.-

Tarla 465.-
nısfı 

- Tarla ve 2300.-
zeytinlik 

94 Üç ev 1250.-
6 

6/A 
3, 3/ A 1ki ev 1000.-

10 Üç ev 2600.-
12 
14 

3 3 DUkkin 200.-

84,86 - İki dük- 1500.-
kan 

- Arsa 28.-

- Arsa 23.-

- Arsa 14.-

- - - Arsa l&.-

- Arım 15 ........ 

- Arsa 15.-

- Arfla 68.-

- Aı·sa 3.-

75 - - Arsa 14.-

- Arsa 74.~ 

- Arsa 10:>.00 

- Arl'a 123.00 

- Arsa 123.00 

- Ar"'a 138.00 

- Arsa 144.00 

,_ Arım 146.ôo 

- Arım 15.00 

70.00 

aoo.oo 
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98.00 

460.00 

250.00 

200.00 

500.00 

40.00 

300.00 

4.60 

.t.60 

2.~o 

3.20 

3.00 

3.00 

' · 

rn.6-0 

-.60 

2.80 

14.80 

21.0ü 

24.GO 

24.61) 

27.CO 

28.80 

29.2i) 

3.00 

A. 1460 Karşıyaka Turall Me· 250 - 27R Arıı1a 2:J0.00 .f6.0n 
nemen caddesi yeni 
1593 üncü sokak 
574.56 M2. 

A. 1468 İkinci Karantina Mah. 36 - Arım 
BUlbül sokak 1743 ada, 
12 parsel, ;J41.50 M2. 

A. 1465 Güzelyalı Mah. T~ 37 ·.- - Ar~a 
ceddüt yeni 22 Jnci 
sok. 909 ada, 1 parsel 
212.75 M2. 

A. 1466 İkinci Karantina Ma. 25 2 - - Arsa 
Suhrayı cedit sokak 
752 ada, 5 par.sel. 
1401 M2. 

A. 1467 İkinci Karantina .Mah. 12 - - ArRa 
3 ilncil Kasım sokak 
ada 752, parsel 8, 
311 M2. 

A. 1468 İkinci Karantina Mah. 29 - Arsa 
Sahrayi cedit ve Bay-
ram sokak 754 ada, 1 
parsel, 185.50 M2. 

A. 1469 İkinci Karantina Mah. 12 - - Arsa 
3 üncü Kasım Şükufe 
ve Bayram IObk 764 
ada, 8 panel 119.50 M2. 

17.00 

21.00 4.20 

70.00 14.00 

16.00 3.20 

7.00 1.40 

27.00 5.40 

(ARADOLU) 

1 A. 1470 Göztepe Mah. Mısırlı 
cad. 838 ada, 2 parııel 
1236 M2. 

A. 1471 İkinci Karantina Mah. 
Veysel ve Tuğla sokuk 
1741 ada 1 parsel, 
111.25 M2. 

A. 1472 İkinci Karantina Mah. 
F.ski tuğla sokak 17 41 
ada, 23 parsel, 134.25 
M2. 

A. 1473 İkinci Karantina Mah. 
1774 ada, 1 parsel 
196.50 M2. 

A. 1474 İkinci Karantina Mah. 
1774 ada, 3 parsel 
292 M2. 

426 254 Bahçeli 1200.00 
ev 

Aria 6.00 

- Arsa 7.00 

~ - - Arsa 10.00 

12 - Arsa 15.00 

A. 1475 İkinci Karantina Mah. 2 - - Arsa 7.00 
177 4 ada, 4 parseJ 
137 M2. 

A. 1476 İkinci Karantina Mah. 2 - - Arsa 7.00 
177 4 ada, 11 parsel 
141.76 M2. 

A. 1477 İkinci Karantina Mah. 9 - - Arsa 29.00 
177 4 ada, 22 parsel 
579.75 M2. 

A. 1478 İkinci Karantina Mah. 4 - - Ev 25.00 
Çizmeci Ali sokak 1774 
ada, 24 parsel, 275 M2. 

A. 1480 Salhane Mah. Ha.lil 376/ 3 - Arsa 31.00 
Rif at paşa caddesi 
679 ada, 18 parsel 
309 M2. 

A. 1481 .Salhane Mah. Halil 376/ 1 - Arsa 34.00 
Rifat paşa caddesi 
679 ada, 16 parsel 
343 M2. 

A. 1482 Salhane Mah. Dokuz 175/ !? - - Arsa 30.00 
eylül sokak 679 ada, 
21 parsel 393 M2. 

A. ' 1483 Salhane .Mah. Dokuz 175 1 - Arsa 34.00 
eyJül sokak 679 ada, 
22 parsel 344 M2. 

A. 1484 Salhane Mah. Halil 376 - - Arsa 3~.00 
Rif at paşa caddesi 
679 ada, 15 parsel 
328 M2. 

A. 1485 Salhane Mah. Dokuz 175 _ - Arsa 32.00 
eylül sokak 679 ada, 
23 parsel 320 M2. 

A. 1486 Salhane Mah. Halil 
Rifat paşa caddesi 
679 ada, 17 parsel, 
342 M2. 

376 2 - Arsa 34.00 

A. 1187 Üçüncü Karataş Mah. 40 30 Arsa 34.00 
Sabahat ve Aras sokak 
669 ada, 1 parsel 
389.50 M2. 

A. 14~.0 Buca Karoça mevkii 2 16 Arsa 283.00 
943.43 M2. 

A. 1491 Buca Karoça yolu tz. 14 14 Arsa 387.00 
mir caclctesi 1291.07 
M2. 

A. 1492 Karşıyaka Alaybey Mi. 11 9 Arsa 394.00 
tat paşa caddesi yeni 
1675 No. lu sokak 45 
ada 37 parsel 197 M2. 

A. 1494 Karşıyaka Donanması 
Mah. Fadılbey sokak 
77 ada, 18 parsel, 
519 M2. 

A. 1495 Salhane mahallesi Ha
lil Rifat paşa cad. 
1727 ada, 19 parsel 
1719 M2. 

29 -

A. 1496 Salhane M. Halil Rifat 435 
paşa caddesi 1727 ada, 443 
15 parsel, 762 M2. 

- Arsa. 1038.00 

Arsa 258.00 

l .. 

- Arsa 152.00 

A. 1497 Salhane M. Enveriye 157 - 145 Ar.sa 7.00 
Sok. 1727 ada, 23 par-
ael 145 M2. 

A. 1498 Salhane Mah. İslahane 104 
cad. 1727 ada, 2 parsel 
3676 M2. 

A. 1499 Salhane Mah. lslahane 
cad. 1727 ada, 3 parsel 
11288.50 M2. 

A. 1503 İkinci Karantina Mah. . 
Fethiye ve Nazmiye 
206 ıncı so. 1762 ada, 
a parsel 174.50 M2. 

A. 1504 ikinci Karantina Mah. 
Fethiye ve Nazmiye 
206 ıncı sokak l 762 
ada 2 parsel 156 M2. 

A. 1605 İkinci Karantina Mah. 
Fethiye ve Nazmiye 
206 ıncı sokak 1762 ada, 
4 ParHel 198.25 M2. 

A. 1506 İkinci Karantina Mah. 
Fethiye ve Nazmiye 
206 ıncı sokak. 1762 
ada, 5 parsel, 225 M2. 

A. 1507 İkinci Karantina Kay. 
~ri, Fethiye yeni 206 
No. lu sok. 1762 ada, 
7 parsel 268.50 M2. 

A. 1508 İkinci Karantina Kay
seri, Nazmiye yeni 
206 No. lu sok. 1762 
ada, 6 parıJel, 284.75 
M2. 

A. 1609 İkinci Karantina Mah. 
Fethiye ve Nazmiye ye. 

ni 206 No. Ju sok. 1762 
ada, 1 parsel 148 MI. 

106 

6 

6 

6 

6 

9 • 

6 -

- Tarla 60.00 

- Tarla 120.00 

...__ Arsa 17.00 

- Arııa 16.00 

- Arsa 20.00 

- Arsa 11.00 

- Arım 13.00 

- Arsa 14.00 

Arsa 15.00 

SAHİFE: S 

240.00 A. 1510 Üçüncü Karataş lsla- 5 Arsa 16.00 3.20 
hane arkası 276 ıncı 
sokak 669 ada 6 per-

1.20 sel 79 M2. 
A. 1511 Üçüncü Karataş tsJa- i - Arsa 16.00 8.20 

hane arkası 276 ıncı so. 
kak 669 ada, 7 parsel, 

1.40 106 M2. 
A. 1512 Salhane Mah. Halil 830 - 306 Arsa 163.00 :~2.60 

Rifat paşa cad. 683 ada 346 
1 parsel 817 M2. 

2.00 A. 1514 Salhane Mah. Orhani- 21 17 Arsa 9.00 1.80 
ye yeni 27 4 cil sokak 
689 ada 5 parsel 92 M2. 

3.00 A. 1515 Salhane Mah. Duygu 30 - - Arsa 19.00 3.80 
sokak 691 ada 8 parsel 
194 M2. 

1.40 A. 1522 Salhane Ma. lslihane 16 - - Arsa 10.00 2.00 
sokak 1717 ada 1 parsel 
204 M2. 

1.40 I A. 1523 Salhane Ma. lsl&hane 16 - - Arsa 10.00 2.00 
sokak 1717 ada 2 parsel 
198 M2. 

5.80 A. 1524 Salhane Ma. fslihane 16 - - Arsa 10.00 2.00 
cad. 1717 ada S parsel 
212 M2. 

5.00 A. 1525 Salhane Ma. SeJAmet 16 - Arsa 9.00 1.80 
sok. 1717 ada 4 parsel 
176 M2. 

6.20 A. 1526 Salhane Ma. Selimet 16 - - Arsa 10.00 2.00 
So. 1717 ada 5 parsel 
199 M2. 

A. 1527 :hane Ma. Selamet 16 - Arsa 11.00 2.20 
6.80 · 1717 ada 6 parsel 

224 M2. 
A. 1532 Bayraklı Taşocağı mev- 43 

kii 969.86 M2. 
Arsa 194.00 38.80 

7.80 A. 1535 Salhane Ma. İslihane 62 Arsa 7.00 1.40 
cad. 1718 ada 2 parsel 
131 M2. 

6.80 A. 1536 Salhane Ma. tslihane 62 - Arsa 8.00 1.60 
sokak 1718 ada 3 parsel 
168 M2. .._ -

6.60 A. 1537 Salhane Ma. İsli.hane 62 Arsa 7.00 1.40 
Sokak 1718 ada 3 parsel .. 
131 M2. 

A. 1538 Salhane Ma. Selamet 62 - Arsa 7.00 1.40 
fl.40 Eokak 1718 ada 7 parsel 

144 M2. 

6.80 

A. 1539 Salhane Ma. Orhaniye 
ve Selamet sokak 1718 
ada, 6 parsel 151 .M2. 

A. 1640 Salhane Ma. Selamet 
sokak 1718 ada 8 parsel 

209 M2. 
tl.SO A. 1541 Salhane Ma. Selamet 

Sokak 1718 ada 6 parsel 
186 JıU. 

56.60 
A. 1542 Salhane Ma. lsl&hane 

sokak 1718 ada 1 parseJ 
145 M2. 

77.40 A. 1543 Salhane Ma. lslahane 

sokak 1722 ada 1 parsel 
247 M2. 

78.80 A. 1544 Salhane Ma. İslahane 
sokak 1722 ada 2 parsel 
213 M2. 

62 - Arsa 

62 - Arsa 

62 - Ar~a 

62 - Arsa 

62 Ar. a, 

62 - Arsa 

A. 1545 Salhane Ma. İsli.hane 62 _ Arsa 
207 .60 sokak 1722 ada 3 parsel 

200 M2. 
A. 1546 Salhane Ma. İslihane 62 _ _ Arsa 

sokak 1722 ada 4 parsel 
5160 182 M2. 

A. 1547 Salhane Ma. İslahane 62 _ Arsa 
sokak 1722 ada, 5 parsel 
269 M2. 

30.40 A. 1548 Salhane Ma. İslahane 
sokak 1721 ada 1 parsel 
366 M2. 

6:ı! - Arsa 

1.40 A. 154!.l Salhane Ma. İalAhane 62 _ - Arsa 
sokak 1721 ada 2 parSıel 
288.50 M2. 

12.00 A. 1550 Salhane Ma. lslihane 62 _ - Arsa 
sokak 1721 ada 3 ıparsel 
220.50 M2. 

24.00 A. 1551 Sa.lhane Ma. tslihane 62 - - Arsn 
sokak 1721 ada 4 puset 
199.50 M2. 

n.40 A. 1552 Salhane Ma. lslahane 62 

3.20 

sokak 1721 ada 5 parsel 
182 M2. 

A. 1553 Salhane Ma. lslahane 62 
sokak 1721 ada 6 parsel 
162.50 M2. 

A. 1554 Salhane Ma. İslahane 
sokak 1721 ada 7 parsel 
143 M2. 

- Arsa 

- Arsa 

- Arsa 

8.00 1.60 

10.00 2.00 

7.00 1.40 

7.00 1.40 

12.00 2 .40 

11.00 2.20 

10.00 2.00 

9.00 1.80 

13.00 2.60 

18.00 3.'30 

12.00 2.40 

11.00 2.20 

10.00 2.00 

9.00 1.80 

8.00 1.60 

7.00 1.40 

4.00 
İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin pe~in bedel1e satışları 24 2 

1941 tarihine müsadif pazarte~ j giinü saat ONDA jhaleleri yapılmak üzer<ı 
artırmaya konulmuştur. 

2.20 l - İstekli olanların hizalarrndn yazılı depozito akçelerini veznl\mize 
yatırarak artırmaya girmeleri. 

2.60 

2 - Müzayede sıra:-;ında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği t..'lk
dirde taliplerin depo1Jtolannı nishct dairesinde tezyit eylemeleri ve mü
hür kullananların mühürlerini Notcr~n tasdik ettirmeleri. 

. Mıntaka ticaret müdürlüğün-
2.so den: 

14-2-941 tarihli Anadolu ve Yeni Asır gazetelerinde neşredilen ila
na ektir: 

Balmumu, deriler ve zımpara ihracatçılaı~nın 937; 938 ve 939 se • 

8.00 nelerindeki ihracat miktarlarını (her sene ayrı ayrı gösterilmek şar· 

tiyle) ve 12-2-941 tarihindeki stok miktarlarını 20-2-941 tarihine ka· 
dar yazı ile izmir mıntaka ticaret müdflrlUiüne bfldfrmeleri ilin a. 
lunur, 191 



Salılf e 4 

Kozanda kor
kunç bir hadise 

Bir köylü, ormanda azgın 
bir kaplanla saatlerce 

boğuştu 
Adana - Kozanın l;cdikl. koyun

de çoktan beri bölgemizde görülmey<>n 
müheyyi~ bir harlise cereyan etmi' b!r 
kaplanla köylü!erdw 1.ıiri aı·a,ınüa 
korkunç bir müc:ıdele nlmuştur. 

Ged ;kli kö;·ü nelen ırn,e~'in oğ-Iu 
Hamza i<mind<> biri kurt avına çık
mı:;, bir tuzuk kurmu~tur. Uzun :ıı1üd· 
cif'! tuzağın yakininde pu•u surıtıı 
H&mza, bir aralık vahsi bir hayvan 
fery:ıdı clu.rnıus, av tüfeğini ka;Jarak 
tuzakta bir kurt bulacağını üm:t eda· 
km buzağı büyüklüğünt\ı> bir hayva
nın tuzağa yııka1andığını, tuzağı da 
IK"raberi nele su rüklem<>k le ole! nğu n u 
hayretl<'r içinde görmüştür. 

Kaplan, Hamzanın a\' Uifeği; le ken
disine doğru yaklaştıı{ını görüncr dur. 
mu•, bir müddet harek ·biz bir vazi
yette köylünün ; üzüne bnkmı>;tıı·. 

Xihayet Hamza, büyü'.< bir C<',;aret
le hayvanın üzerine yiırümü~, tüfeği
nin dipçiğiyle onu bıı_nltmak i,;temiş
tir. Bir ayağı turnkta eılan kaplanla 
köylü arasında korkunç bir ınilcadek 
ba<lamı•tır. Hayvan, müdhi bir te
hevvür içinde lıir aralık Hamznnın ko
lunu yakalamı~ \'e parç:.ıamı~tır. c~ 
~ur kö~·lü. canının acı!'iına rağmen, 
hayatına mal olacak mücadeled•·ll ga
lip çıkmak için dişini tırnağına ekle
mis, i ılanın Laşına inılirdiıi:i dipc'.k 
clarLc" ;·:ni sıklııştınnıştır. 

Korkunç hayrnnla boğuşuri-.l'n, Ham 
z:ı bir taraftan ela bniı;ırarak cirnı•claıı 
imclaıl istemistir. Feryatlara bir müd
det sonra bir kac köylli gelmi~tir. 

Hayvan, bu \'aziyet kar~ısıııda '.u
zağı nyagında ~ilrükliyerek kn~ınağa 
lıaıılamı"tır. Sonrııdaıı gı'len kö_ı l!ill'r
le Hamza, bu defa kaplanı tak;p et
mi~ler, tüfek dipçiğ'iyle, sopalnrla nııu 
S('rst>mlı-tmeğ'e uğı·a.~mı01ardır. flir 
saat süren lıoğuşrrnı, köylülerin gale
be,;iyl~ neticell'nmi~, vahşi hay,·a,ı lıi
tap bir h. ide .'·ere ~crilmi>tir. 

Köylüler kaplanı öldürdükten sonra 
cl<'rhdni .\ ilzmü~ler \"~kozana g .th·!11l~
Jerdir. 

Kolundan raıalı bulunnn H .. :-nrn 
~hrimiz :\lemleket ha<tahaneslndc 
teılavi altına alınmı~tıı-. Kapl:ıı1111 ku
duz olma.'ı ihtimali göz önünde t:ılu
larak Hamzaya kud~z tedavi"i t:ıllıik 
edilmektedir. 

Bornova 
Tren ve yol işleri 

Halkapınar - Bor:ıo\·a turıstlik YO
iunun, i.<ta.<yondan Cumhuriyet parkı 
önüne kadar uzatılma,;ı hakkında Ror
nova!ıların lc'lt'bbü,;ünü vali E. Fuad 
Tuksal kabul etmiştir. Ilornovn bele
diyesi d0 , bu mevkiden itibar n ç:ır ı
yı baştan başa g<·çmek üzere E· .rno
vanın ~imaline karlar olan yolu pptı
racaktır. 

700 metr:lk bir kısmın 8000 !'r:ırn 
insn•ı için mutabık kalınmıştır. Parn 
taksitle ödenc!X'k yol üzeı inde bazı 1 i
nalar iHtimlak edilecektir. 

Bornova lıelediv~ reisliği, d \'ıe: 
demiryollarından 'otobü,; seferi olma
dığı için B~rn~va tren seferlerine 'lii
,·eler i,;temi ti. !dar•', her gün >:ılı~h
ları ;;ant 9,15 ıfo B1Jrncrndan bir t•·ı>n 
\'e rumarte~i ak~nmları da snat 2:~.;:o 
rla lzmirden bir tren ili'n·c;;in: mU\'n
fık ıı-örmii:,\(ir. Yeııi tarife. unnım 
miidiirliikç tasdikten sonra mutcher 
olacaktır. /"--------, 

Balkanlarda vaziyet 
-81t4!_arafı 1 n•i Sahifed.--

(ANADOLU) 16 Şubat 1941 PAZAR 

Amerika ordusu Japon hükOmeti lzmir vapuru Frank o ln2'ilizler 
Haziranda 1 milyon 418 Ecnebi memleketlerdeki Köstenceden hareket etti Çürük tahtaya basmadı ltalyan Somalisinde bir 

kişig i bulacak 
\':ı~ington, 15 (A.A.) - Amı>ri -

kan ordusu, önümüzdeki haziran ayı 
iııtida,;ında bir milyon 418 bin kişi
' e çıkıırılacııktır. Bu miktar, lüzumu 
halinde iki misline iblağ olunabile
cektir. Diğer taraftan birinci ordu 
komutanı, Amerika Birleşik clevlet
lcı-inin cenubunclaki manevralara 350 
vin kişinin i~tirak edeceğini bildir
nıi~til'. A mcrikan tarihinde, ilk defa 
darak hu derece fazla miktarda bir 
kun:l't man!'na~nrn i~tirak ~t'llek -
tcdir. 

F'ranko Madride döndü 
:\Iaclrid, ı.; (A.A.) - General 

Franko il~ Serano Suner, bu ak'lam 
ı.:ıo da Maclride dönmüşlerdir 

Zıılü"ı fırtınası 
-Baf tarafı 1 inci sahifede--

lunabilir. Fakat yukarıda da 
aöylediğimiz gibi bu fikirleri bi-
ze ilham eden ne hayalbane
miz, ne arzularımız, ne de hialeri
mizdir. Bu mütaleaların kaynağı hiç 
bir zaman yaolıf bir &e)l~r takip et
memit olan beşer tarihidir. 

H . R. Ö. 

Askeri vaziyet 

tebaasına bir beyanna
me neşretti 

Tokyo, 15 (A.A.) - Japon hükıi
n1eti; istihbarat bürosu vasıtaRiyle 
neşrettiği bir beyannamede, ecnebi 
memleketlerde bulunan japon tebaası
na vesayada bulunarak, japonya ile 
Am2rika arasında bir harp çıkacağı
na dair druaşan şayialardan endi~ye 
di!Hmemelcrini \'e eski•i gibi işlPriylr 
meşgul olmalarını tavsiyt etmektedir 

Beyannamede, vaziyetin bir derece
ye kadar endişe verecek mııhiyette ol
duğu gizlenmemekle beraber, bu halin, 
iki meml~ket arasında harp doğura
cak derecede vuhim olduğu neticeô;ne 
varm:ının doğru <ayı\ıımıyacnğı lx<vaıı 
edilm ·ktedir. 

lngiliz tayyareleri 

Bükı·eş, 15 (A.A.) _ Türk (İz_ Loııilrıı, 15 (A.A) - Fraııko - ~hı<- r . l '( 
mir) vapuru ilt> bugün <aat 16 da •<ılini v~ Fr:ınko ,- Pe~n mülfıka~ların- iman ışga eth er 
Küstencı•den Ilükn•ştcki lııgiliz el_! dan lı:ıh.-;(.cJen (1aymıs) A'llZ<'t~" şan- Kahin', 15 (A.A.) _ Orw:<l"J; 
çiRi, Roman;·udaki lngiliz konsolos- l:ıı·ı yazma!'t:ıdır: . . , . lngiliz ımumi .kaı·:ırgf<hının hu ak· 
luğu erkanı ve lngiliz kolonisi ile , .~ı~~~rıp :ye_ gayrı m~ıhar;p~ 'lla~lup *amki tebliği: 
Norveç, Hollanda ve B!'lçika dıplo - '.0 ıra> 11 maglup olan uç Litın. :nıll~- Libyada; Bingazi ccnubundnki ıı~U 
malik mümessilleı i ve koloni•i aza- tınden, son aylar zarfında takıp ettı- harehelcrde elde !'dilen ganainı ıır.ı· 
>ı hareket etmislerdir. j ği ihtiyatkar siyasetten ctoıa,·ı en zi- ;ında 103 sahra topu, 2 ağır ta;-::ııre 

· yade memnuııiy~te şayan vaziyı>tte lıu- d.ofi topu. 20 hafif 'tayyare dafi t~' 
lunanı, şüphes'z ki İ.<pıınyadıı·. :\Iih- •ıu vardır. E<irlerle diğer ganııiıtı'P 

Yıldırım anlaşması verin L<l:kbali ııis'.>eten J)enbc görün- ·:ıvımına dev.lm edilmekt<dir 

Ncv/Ork, 15 (A.A.) - Anıeı·ikıın 
; adyoı-unun Şaııghaydan bildirliğine 
g-öre,cHiıı Şanghay diplomatik mahfil 
!erinde, p~k yakında Sovyetl•'r bir
liği ile ja; '.>n;·a arn<ında bir (yıldı
rım anla~ma.o;ı) vukun gt:'lect•?-i ~'1-
yialnrı deveran etmiştir. 

düıiü zanıarılurda bil2 her türlü harp ·Erit"ede. Şimalden K<>rcn kn>~· 
tahribatına mııkııvenPl t'lnıi~ olan ' ft'" · iıns1na .r;:.arkHn kıtnatımız n1uy:ı • 
Frnnkonun, Mussolin'nin hezimet ,.ı_ ctii<-k:yelle ilerlemektedir. Keren.- -,, 
tındıı <>zildiği şu sırada bilsbütün ihti- %ın tııkviye Jotnatı varmışsa c)a. h" 
;<1tlı d:wranacağı muhakkak idi.» r pbede tazyıkımız idame etmekte· 

---x- - tt:r. 
/ngiliz 'erin zaptetf;ği Ilııbe"i.<tıında; Mavi nil mıntnk 0 ." 

·ı rıda Sudan müdafaa kuvvetlerdı 

l vapurlar Koisan'ı işg:tl etmişl<:>rdir. Asosa " 
ngiltere )il' düsmıııı müfr<?zesi gafil avlan . 

ı ,,r,ı · d I · 1 t " Londra, 15 (A.A.) - Bahr;yc na- mıu ,-c'tamaını';·le bozuuııa u«ratıl, · - islııııı ey 1>diğiııi tt'yıc e ıner.tc- zırı Aleksaııdr, Bah'ta söyleıliğ'i bir '" ' ~ h 

dir. nutukt<l, lııgiliz donanmasının per _ "llts, ağır zayiat vı>rdirilmiştir. . il 
Bonkof, 15 (A.A.) - Siy<ını hükıl- e_embe gilnil zaptettig-i \•apurlardan İtalyan somalislııde; Salı ırüııbi 

- Bae tarafı 1 ınci •,.,hiff:.""d~ -- · - d k' t bl' mı· t' ·• A d t d c:-enu tr.etı aşagı u ı e ıği ne~re ışır: bahsetmiŞ ve demiştir ki: smn ıının zap m arı sonra I J. 
Fransız sahili boyunc.ı istila limanla- üluhtelif menbalardan yayılan hn- _ <İngilizler, düşman akınlarına Afrika birliği kuvvetleri mühinı tııır· 
rına hücum etmişlerdir. Kale istika- berlerde !ngilterenin Si_vamı Binnan- ,-aıı limanı Ki<nayuyu zaptetmiıl e - nıukavemet ettikleri gibi, yeniden "' · metinde gökyüzü infilii.klardan aydın- "a ve Malez,.adan a,·ırıın noktalarn dir. Zırhlı otomobiller, mühim m•~. 

1 o 0 o bir çok gemiler inşasına da muvuf - ·ı~ı-
lanmış ve ngiliz sahillerindm infilak- kuvvetler qg-dıg-ı bildirilmekte ve ha- tarda harp malzemesi ele g~irı '" ,• 0 fak olduk. Ayrıca yeni vapurlar da 
!erin gürültüsü i~itilnıi~-tir. zırlığııı Siyama bir hücum içiıı yapıl- .•atın aldık. Bunlara zaptedilen va- esirler ıılınmı.,<ıtır. . 

Londra, 15 (A.A.) - İngiliz hava dıgı- tahmin olunabilt'Ceg"ini ileri sür- Limaııda bulunan İtalyan gemıle-
purların dn ilavesi lazımdır. Perşen- b tı· 

kuvwtlerinin dünkü hücumlarında mektedirler. ı·inden biri tayfaları tarafından ~ 
1 be günü zaptedilen gemiler hakk111- · d'"eı 

Ge~·f'ıı Kirht-11 petrol tesL<atı ile rs-1 Si,·am hükumeti, Si,.am ile lngilte- rılmıştır. Hafü hasara uğramış •o , 
ı o o da fazla bu· şey söyliyemem. • 1 k rl' 

lıurg şehir tesisatının da hedefler arrı· re arasında hiç bir ihtilaf mevcud ol- liç tnlyaıı gemisi sağltLm olara · 
sında lıulunduğu bildirilmektedir. ı madığını beyana lüzum görmektedir. 1eeçirilmiştir. İtalyanlar knçarlnl'.,: 

-Bqtarafı ı aci Sahifede-- Londr:ı, 15 (A.A.) - İngiliz hav:ı Memleketlerimiz arasındaki sı>vgi Trabzonda tiitün ken p«trol depolnnnı ateı,e verrııt:;. 
7_e öyle g.-liyor ki, bunların da miktarı kuvvetlerinin dün gece_ Almanyada ve anlaşmalar samimi mahiyetini mu- ' rdir. Şehrin işgaline deniz ve h3

'' 

>:ıyımın neticesinden sonra daha ar- Rur_ havzasın~a endilstrı mıntıık:ısın: hafaza etnıeh.-tedir.• piyasası k uvvetleıi de iştirak etmişlerdir. r 
tacaktır. dakı hedeflerı bomb:ırdıman cttıklcrı x Ankara, 15 (A.A.) _ Tr:ıbzun Bir kafileye ve adalara bücuın1' 

ETi.iT REDE: bildirilmektedir. H S l \'e Polathanede tiltün piyasası açıl- yapJdı 1 
Kerene üzerine taarruz devamda- Londra, 15 (A.A.) - İngiliz tay- • e ase mıştır. Fialler 50-70 kurus arasın - Kahire, 15 (A.A.) - Oriıışark 1~ 

ılır. Asmara cenubunda da harekıit İn- yareleri gündüz Kale ve Derhalderde - başUırafı 1 inci sahifede - dadır. •ıiliz hava kuvvetleri karargahını 
!-':İlizler lehine inkişaft.ıdır. Kenyndn doklara hücum etrı;ıişlerdir. Derhııl- ca askerler vazifelerini bırakarak bu akşamki tebliği: n 
ltalyan <Omalisir>e karşı olan harekatı derele bombaların_ Iım~n_da dok_Iar ".C \'anına koşmuşlardır. Bunlar, adet- B l h lk Perş.?nbe gecesi bombardııtl~n 
lıüyiik bir inkişaf göstermektedir. Bil- bendlerde ~at_Iadıgı_ gorulmilştur. Lı- ·!eri v~hile imparatoııun ayağını ö _ er in a l t:ıyyareclrimiz Ege denizindeki : 
hassa, hududdan 200 kilometre içer!- manda_ demırlı b_ır ıaşe \'al!u~umt'ı kı- perek ona karsı sadakatlarını gös - -Bat tarafı 1 aci .. bifede - adalarda bulunan tayyare meydnn. 
'c ve sahildeki Kismayu şehri, hava, çına .~ır bomba ısa~et_ etmıştır. termişlerdir li İngiliz hava taıırrnzlıırı beklenmek- laım:ı tnnrruz etmişlerdir. Hanga:0• 

ılcniz ve kara kuvvetlerinin milşter~k Dıger ~nyy~rderımız Norveç ~ç~k: İmparator bu seyahatte büyük bir tedir. Havalıırın diiz.elmesi tayyare lardn yangınlar çıkarılın~. yerdr 
harekiıtı neticesinde cenubi Afrika lıırında bır düşman ıx;trol geı:nısıııı muktfVemet gö.etermi.ştir. Seyahate, akınlarına milsaade edeceği için her- luııaıı tayyareler tahrip rdilmişl il'· 
kuvvetleri tarafından zaptedilmi~tir. lıombal~mı_şlardır: Gemıye tam ı<abet kendi,ini takdis eden papas Corci de kes önümüzdeki akınların çok şiddetli x---
Limandaki bir ltalyan gemisi kendi k_aydedılmı~, . denı:ıe ~ayı_~an ~t~?lle- i>;tirak rylemL5tir. Köylüler, imparıı- olacağında müttefiktirler. Bütün şe- Jfa}y&D teb}ı•ğlv • 
kendini batırmıştır. rın ve gemının yaııdıgı gorillr~uş_.~r. torun dolaştığını duyunca yollara hircle pasif korunma tertibatı yapıl-

.TAPO.\'YA - AMERiKA: Bu harekat, b~nd~n evvel ? 1 Id;rııen çıkmışlar ve gf'lip onunla görliRmilş- maktadır. Bilyilk meydanlarda sığı- ..--
Japonyanııı bir taraft.ın Rusya ile :ıvcı t.ıyyarelerımızın fa:ılıyet. nden !erdir. naklar hazırlanmaktadır. Bir kaı; haf- İtalya.da bir mahal, 15 (A.A.) 11 

:ınlaşmak isterken diğer taraftan Ame avrıdı~. . lmparntorun sığınak ve mağara _ la evvel Vilhelmshafeıı üzerine ya- İtalyan orduları umumi karargii!ıını 
rika ile de iktısadi mahiyette bir an- . Kahıre, 15 (A.A.) .- Ort.'l şaı k

1 
~n- [ardan ibaret sarayında kendisine pılan t..1arruz, bitaraf mahfillerin al-' 253 numaralı resmi tebliği: ,1 .. 

!aşma yapmağa çalıştığı ve hatta Üç- gLlız h:ıv_3: kun-etlerı kumanclnıı.ıgı. mülaki oldum. İngiliz kuvvetl~rinin dığı maJumat..ı göre çok uzun sürmüş Yunan cephesinde, düşmanın rıl"0 • 
1 -r paktında bir revizyondan bahsedil- ııın teblıgı: . . . . Eıitrecleki Keıene ilerlediğini bildi - ,-e hasarat son derece ehemmiye:.Ji ol- zilerimizi ele geçirmek için yaptığı _bq. 
diği şu zamanlarda vaziyeti şöylece Tayyarelerımı~ Rodo.'la yeıııden şıd- rince çok sevindi. Ve, İngiliz asker- muştur. Almanlar da topyekun hava tün teı;ebbilsler, ağır zayiat verct:r· 
mülalca edebiliriz: detle hücum etmışlerdır. Tayyare :ney- Ierinıc Habeş muhaı~plerinin halisa- harbine hazırlanmaktadırlar. ınek suretiyle akim bırakılmıştır. ,.1• 

Japonya, İngiltere ve Amerikaya danlarıııda. büyil.k yangınlar çıku-ı'- ne rakip olacakları ümidini izhar e~ Balkanlardaki vaziyet, müşuh;dJere 14/ 15 geoe Alman ve lta.ıyan t~ı1: .. 
k!\rşı bazı tehdidler yapabilir. ~'akat 1 mıştır. . . . . tiler: göre pek karışık görünmektedir. Sof- rl'leri Maltada Lavaletta liman te·~;. 
Almanyanın rükilnü hafifletmek için Arnavudlukta, Dulcınııı şımal: gar- imparator bütıın seyahatinde yü- yada Alman tayyarelerinin bulunduğu- •atımı ~ Mikabe hava meydanına ~· 
kendi başını derde sokmak istememe- bisinde düşman askeri fopluluklarına rümek ve adamlariyle ayni şaı tlar na dair sorulan suale, Hariciye neza- cum etmişler, bombalar atmışlardırd"" 
. i gayet tabiidir. Çünkü, japonya bir hücun~ ediJmiş, b_ombalar atılmıstır.. altında yaşamak iqtemiştir. rctiııin salahiyettar memuru, sual :ıs- Şimali Afrikacla karada kayde. ıı 
adalar devletidir ve ablukaya kar~ı 3 bınaya tam ısabetler kayd<'d1 lnıış- keri mahiyette tel~~ edildiği. iç_in ğ~r bir şey y~kt~r. Tayyarelerı~il 
hassastır. Japonya ihtiyaçlarını deniz tir. Bir düşman motörlü nakliye kolu: }aponya tereddu-t içinde cevap vermekten ımtıııa eylemıştır. düşmanın motörlu vasıtalarını; "'rııı· 
ı·olundan temin eder. Kuvvetli b!r de- na da isabetler vaki olmuştur. Dukı Umumi kanaat, Balkanlarda halen boyunca düşman gemilerini bombıı . rİ 
niz devleti ile harbe girmesi, iktısa- cenubunda düşman a<ker tahşidatın:ı -Ba,tarafı 1 ncı Sabifed-- mühim bir askeri faaliyet mevcud ol- man etmişlerdir. Alman tayyareleO' 
den boğu]ma;ı demektir. O takd;rde büyük hasarlar ika olunduğu sanı!- de kendisini İngiltere ile bir ihtilafa madığı merkezindedir. dilş~anın asker t..ecemmillerini ve %r· 
I;endisinin daha km•vetli olması Jii.zını- 1 maktadır. Tayyarelerimizin ~-o!ııııu sürüklh·ecek olan bir taarruza geçmek torlu vnıııtalarını bomba.lamışiıır ~ 
rlır. Halbuki Amerika ile mukay~sedc 1 kesmek isliyen G 50 tipinde biı· düş- hususu;,da tereddüd etmekte olduğu 1 Yunanlıların muvaffa- 12/13 şub_at:ta _Egede yapılan ?'d:i· 
\'aziyet şöyle gözilkilyor: _ 1 nrnı_: avcı _tayyare-~i alevler içind0 dii- kanatindedirler. Japonya, Almanya- akınlarınd.'.L ıkı dtişman tayyaresı 

Japonyanııı 9 tane faalıyelte, 2 ta- ~ilrulmilştur. • . .. va müzaheret için taarruza g~k 1 kıl/etleri ~ılıiilnıilştur. 1n 
nedi insada muharebe gemisi vardır. Elba•anın askerı hedeflerıııe de hu- ~Isa bile, Avrupadaki Alman taarru-1 -Ba, tarafı 1 nci .. bifede _ Ş~r~I A~rika~a. _Ker!nde düşııııı5~~· Amerikalıların ise 15 tane faaliye~te, rurn edilmiştir. Berat mıntakasında zunun mu\•affakıyetJe neticeleneceği h . t' h . 1 b k" t:ızyıkı hafıflemıştır. b: şubattan 

1
,n 

ı; tane de inşa. halinde muharebe ge- nlişmanın t~k satıhlı avcı tayvarelerİY· hakkında kat'i bir kanaate sahip ol- c1J ~- ~mıyehı ~ızd 0 an u oy, rnki çarpışmaları nıüteakip ynP1 :~ı 
mileri vardır. Tayyare gemileri snyı- le muharebeye tutuşulmuş, bıınlardan madıkça büyük mikyasta h~rekattan r d_le .1 t' ır ~ ;re_ ~ en :ıonı: zar taramalarda dü~manııı fazla zaY1Jı• 
,arı mii~aviclir, Fakat mecmu bnnj iiçil düşürülmüştür. Bombardıman ictinap .;aecektir • ' 1 .c k "JııŞ '\, e ~sın en os -~~ot:: verdiği görülmüş ve fazla mikttıl' 
ilibarivle Amerikalılar daha fazladır. ta~·yarelerimizden ikisi üssüne dönme- Şimdilik cenuba dog-ru gen'•lame 'be ab adr unan İotpçl usununt şı 1 e 1 harp ma];oc>mesi iğtinam edilmiştir. tl> 

J · 7 • k .. h' t' m· l' ., • om ar ımanı, a yan op nrını A - C b d Kit 'd •ı'dde . aponva 1 agır ruvazore sa ıp ır. ış ır. için zaman müsaid değildir. ~faama-ı . t t şagı u a a ranayı e ., ri• 
B"ş tanesi kırk senelik, eski ve silrat- Simali Afrikada Beııinada ~4. U~r- fih bunu ergeç yapacaktır "u~~-rmu~~r(A A ) 111 . 1 çarpışmalar olmııktadır. Tayya!'l!Je f' 
ızdir. Amerikanın 18 tane gemisi var- kada 40 dil~man tayyaresi yemden ışe Diğer bir mütaleııya gö~e de japon- y •na, _ • t ·b

1
-.,..-. ııumaıa 1 nıiz düşman tecemmtilerini boınbn 

ıJır. Hepsi de moderndir. varamaz halde bulunmuştur. Snıı za- ı h · tı· tt dil il d'' unan re«mı e 1
K

1 
• dıman etmişlerdir 

1 d el B . d arı e cmnııye ı sure e ş n uren Düsmana ağır zaviata malolan \'e . . · . . kı·uı·,· 
Japonların 25 hafif kruvazörüne man ar a Usman enına mey anrna nokta Sovyetler birliğinin ne yapaca- ff k ti t t · ·ii d a Kahrc lıpınde bıı· dtişnıan 

nıukab:J Am~rikalılar 19 taneye ~ahip hücum etmişse de hasar çok hafiftir. ğ-ıdır ' 1 ~~T·a ha 1~~t e c cvv \ e_ t ~oÔ zürün~ Jsabetl('r knycledilmiştir. .~ 
iseler de, japon gemilerinin ton mec- Düşman tayyareleri Bingazi:;e dı> çı;ı gazeteleri japon donanmasının 3

• 
1 lda~e ~ cer~;~an. 1~ 1~

1~ 1 ~ • :\logdi~yo açıklarında bir düşlld~~ 
muu 141 bin olduğu halde Amerika- hücum etmişlerdir. Bunların Alman Siyam ve Hindiç,ini önünde tecemmilü e~ıhr a 1 

• 1 oma .1 .,;: 1

1 aamı11 ~t't·kcı ne. ~ruvazörünc tayyaremiz tarafırı ,, 
t ar 1 . 11 - 1 kt d B~ - . n arp ma zemesı ı, .. n ,- ' . ı b 1 , t 1 . d k. . .. k~' 

lıların tonajı 160 bindir. nyy. e erı o c ugu •anıma a il'. ' - ile \'C bu hususta Londra ve Va~ington- Atiııa 15 (A.A.) - - Emnivct u- ıom a aı· " ı mışsa n ı mazor 
Amerıka muhrip adedi, lngiltereve z• evlN_ ha•a.ra uğramıştır. da ı h b ı · k ' · ııııştır ·r 0 

1 n ge en a er en' guıış j'l'r vcrmr - mumire ııez:ııetiııin tebliği: .. · . . . b' 
,·e:rilmis olanlar haricinde japonya- Sarkı Afrıkadn Keren ııııntak<ın• a tedirler. D .. · h k tl . G .. d. Du~ınnn tayyarelerı Erılrcnııt ınr' 
nınkincİ~n 2 misil daha f~zladır. Bu ordumuzun uınrl'tızuna müzahı>ret Yaşın· '"'on 15 (AA ) Ruzv-lt h •

1
. uşmh~lı~ av at. u~vck' c1•n 

1
' 11

'
1 bın ırn~ı,basına hücum etmişler attıl< .. ·ı 

- .. d h k . tl · K · t . '" • · · - - a ı sa ı ıne ne ıcesız a an >om a- !k' 0,. n -saba lngilterenın Uzak şark Jılosu e en ava UV'<' erı. eren'" a"'onn- dün jnpony~nın yeni büyük elçi•' ami 1 t t N h<ımbıc!nrlıı 20 \'erli ölmiistur. t 1• 
ile. Av~stııral,-a ve Yeni Zelanda filo- ııu tam isabetlerle bombalamıslardıt' ral N•umoı·a·;·ı kabul etm. ı'ştı'r A. ·m'1•1 .. 1 -ı tnr 11 mış _ı_r .ill a_ro mıntakasında üç lnyvakmiz dilıimü~tür. Pilotları pnf' 

0
• . - b d' - A d" t h "dl .· e · ·- uvvare sur erı ve kırları bomba - 1 1 1 1 ı:ırı dahil degıldır. Yalnız Amerıkan , '<> a .ıır_ıııua usman a nsşu eını Iın itimadnamesini takdim ettiği mü- ıai-dıştır. Hasar ve telefat yoktur. şiltle at ıyarnk kurlu muş arc ır. 

donanma"'· hemt'n hemen, japon do- mühim mıktarda b?n;ba atılmıştır. 1 ıakatta haricirn nazırı Hull ela hazır -----•--__ 
bulunan tayyare mikdarını alabile- nannıa<ının iki mislidir. 1 Avcı t.1~·yarel.rıınız. )ialta :ıdw-ıı, buluıımuRtur. ·Japon bilytik elçisi irnd Hı k 
cek k."dar hazı~hk yapacakları ıüp- Japonya, coğrafi vaziyeti icabı ryla- üzerinde b.'r rok dıı•man _ a\·c.ı. ta\'\:ıı_- 1 ettiği nutukta ~öyle demiştir: Faş is f galan [arı Op ins 

1
,ir 

helidır. Bulgarıstanın 12 tayyare ı:ık ablukaya girmekten uzakl!l~mak r~.•ıvle . hır. Yun~~r,; ırör~u•leı;cl,1 ~. · _ Şimdi iki memleket \•aziyetiııi.ı d d Sarn·uan, 15 (A.A.) - Ruz'•e '0ı 
üıaü mevcuddur. Bunlar da birincil '"temcktedir. Ytinker~ clafı bataı~ıılardan ısahe. a_-1 karşılıklı olarak daha iyi anlaşılmııHı evam a hUSU'i ınilme.«ili Hopkin~ 19 ıG " 
derecede olmaktan uzaktır L\'GlLTERE IIAVACII,IGI.: ':'1.~ştır. Bu ~a;y~ır~ .~01 '.. def~ J?Örül~u- her zamandan zi;·ade Iazımct..ı·. Bunu -Baı tarafı ı nci oahifede - bııraya ge!miştir. Hopkin:•· ~~:~-· 

Al b ki Avr _ lng1lterede hava kuvvetlerı uç ku- ıru zam.an h•; ~ntoıü_;anm:~~ta '" •'. 1 -ı milletlerimizin menfaatleriyle refahı- 1 ıanları t.ekzib etmekte\!ir. ı kanın yrnı Londra s~fırı v ıl_;-·~,ı 
manyanın conu ı şar u mandaya ayrılmıştır: . cııkta ıdı. _Üı..•üne döıımedıgı ta!ınıın na hizmet edebilmek ve Pasifikte su!~ llfeseliı bunlar arasında Seliı.niğe ile görilş_mek arzu,.unda olduırı> 

paaına gönderdi!!' tayyareler 940 l - p,.vcı.~ayyarel~r kumandanlıgı. 0ıhl"'t>~terlır. .. . -· • . ·t•<- hu ko_ruya_dk aı:a'?'~zdaki _an'anev_ı ı tngiliz kıta.lan ihracı yalanı, ltalyan- •o:vlcnılştır. 
modelidir. Mü•tahdemler araaında Hunlar .ına,_atan mudafa~sın.ı mah- Bütıı_n hu -~areka~tn!~· !.~'"· mıls · clostlugun ıdamesı ıçın znrurı ııdded'- lar müstesna herke• tarafından anla- ---o-- 1 da büyük devletlerle hıırbedecek susturlar. Agustos ve eylul aylarındu •ın bılt!ı~ ta'; nrelerımız n<l ı·;nn diin- yorum.• 1 Rılmıştır. Yunanistanda bir kilo ekm{- H.. F { L; bgafJa 
kabiliyette az pilot vardır. Alman gündliz taarruzlarını me!"e- mli•lcrdır. Amiral, bu gayeye erişmek için ğin 200 drahmi olması gülünçtür. Çüıı- ur ranstz ar ı / 
Ortaşarkdaki İngiliz hava kuv _ ıknl~r bunlar olmuştur. _ Ruzveltin müzaheretine güvendijiini kü Yunaııistıında ekmeğin kilOl'u 1 l -Baı tarafı 1 nd ... hifrd~ .. ıı 

2 - Bombardıman komutanlıl[ı: l ilave etmiştir. drahmidir. Bu muhabire göre Atina- 1 eliği diğer hab<'ı-in başlığında şo) 
vetlerine gelince; bunlar, Afrika ve Hemen hemen bütün b~mbar~ıman Yunan gazete erinin RuZ\·eJt, büyük elçiye ~u cevabı ver- daki mağazalar bo~tur, sokak!ıırda 1 görülmekti'dir. t>' 
Amavudlukdan baıka yerlerde de tayyareleri b~ komutanl~g~ baglıdır; • t nıiştir: kim~eler yoktnr. Halbuki en dalgın bil'/ •General Veygand, !talyan 1<1.ri 
faaL'yet göıterecek derecede kuv- Alman, sanay-ı merkezlerı ıle askerı neşrıga ı - Söylediğiniz gibi japon - Ame- kimse lıile caddclHdeki knlabalığı gö- !arının Tunu.stan "eçmesi t..'l.Jebl 
vetlldir ve her ~azivete hazırdır. hedeflerini ve diğer düşman merkez- -lhı ıu,.fı 1 ncl ... ı.if-.ı- . ı-ikan münasebetlerinde endişe veric; relıilir. Taksi ile Atin.ı. sokalıJnrındıın reddetmiştir.• . ~ ıJ,ıJ1 

r !erini bombardıman edenler bu tayya- ehemmiyetini tebarüz ettirnıektedır- bir inkişaf görülmüştür. iki memleket geçenl<'l'in, bel<'diye memurlan tara- Haftalık gazctelerdr Veygaıı_ r 
Müşahidlerin aöylediklerine gö -, 1 d' B k b'\ p t F k .. d ti - · ı S•~ re er ır. iN. una mu a ı e en - ran o mu- arasındaki an'anevi _os ugu . ıc an~e fındnn halka yol v<>rmek üzere otomo- resmi dikkati calbetoıektedir. ıııi 

re, Almanyanın, garp.eki hava 3 - Sahil müdafaa komutanlığı: !akalı şu ~kLlde miltalea edılmekl!.'-· etmek ve Amerikan _ ıapon mılletlerı- billerinin durdurulduğunu mü•ah~de malarda general Katrıınun r~ ,,. 
kuvvetlerini tehlikf'Ji surette za- Bu komutanlık tayyareleri, icaba dir. 1 nin refahını temin ı-ylenıek nıak•adi~:- ederler. aktüalifrlcr ara•ında gösteril 1~ı• 
yıflatmadan şarktaki İngiliz hava göre, rnzife ş klini değiştirmekle lıe- Mussoliııi, Franko va~ıiasiyle Pet~- 1 ıe dııha i;·i bir anla~may:ı ~-n.sıl olsbı'- Yuıııınisuuıdaki muharebede hal- lıulk kendisini alkışlamaktadır. f{do? 
kuvvetleri ·le ayni ay'\ra gelebile- raber, bilha,~a lngiltereye gelecek ge- ne istirhamda bulunarak Graçyaııi or-. n_ıek için elinizden R?len b~~ilıı. gayr~-, y:ınlnrın kar~ısında Yunan a~kerleri mücadelenin tekrar bnşlanıı1't11P. iZ · 
~~ıji çok şuphelidir. mil eri himaye eden lnş-iliz donanma- du•u _bakıveeiııin T_unust:ın geçirnı~k j' tı sarf edeceğinize d~ır_ \•erdııp_'.ı ı~ tf'nıı-, d~ği!·. lngiliz imparatorluğu ol~luğuıı':' ru yeni adım abldığı k~nı_ıııL:';;r,,~-

sına yardım etmekte, düşman •ahı! w "uretıyle kurtarnıaıra çalışıyor. n:ıttan dolayı kendımı bnhtı;.ı• adde- ~oylıyen muhabır bu suretle bır zekıı har eylemekledıı'. Her hadc<e, ~ 1 ~ 
Kız kaçırma üslerin:: ve gemilerine taarrnzlar yap- E"tiya adındaki Yunan gazetc:<i, ı,u

1 
derim.• o.nıııu yapmııktadır. ,;anııı silaha sarılmasının yeni bırl'~· 

makta, düşman liman ve nehirlerine teklifin reddedildiğini yazmakta, rli- Londra, 15 ( A.A.) - Röyt<;J·iıı dip-/ P.urnda lt..ılyanların dostları, ''.e zııhürü diye tefsir edilmektedı~" ;e' 
Dayıııdmn F;rıncı kô; ünd<! :\!usta- d k k'" . b d d b' d F k ht S l "tt f'k' 1 1 k tle . -'·h t . F b tıı.t 1 

fa ''"lu lbrahim Öner, a_,·ni '<ö.,·den mayinler. ö __ ı;ıe ~· ıca ın a. onan: ıier ı_r ~a'.'çte. e_; _ran _o sa ". •'za- omati_k. muh_ııhiri yazıyor:. 
1 
mu t ı ı .. oaı:ı m~me e rın sn.ıa .ı- erın ran•a cenu una yaı_ı . nıe~ 

~., ma ıle ışbırlıgı tesıs etmektedır. Aynı rın soyledıklernıı dınl<>clı. Zengın \':ı-/ lngılız ~ Japon gergınlığı hahkrn- ı·pt1ar muşahıdlerı vardır. Onlar bu yahal hakkında da, bunun dınle1\nın 
.. 1 •lafa kızı 1-1 rıı~ında Zekire Kı- zamanda Dünkeı'kin tahliye•inde de inlere r_ağmen teklifleri reddett;, n~- 1 ela Londra salahiyettar rı;ı:ıhf'!l"r'r.:\,,, y.:lanı pek i)'l b!lı:n~ktedid~r. . . ic_in d_~ğil, ~".e~·ganda h:ı_zı~ oJınn"1 ,1 ıı· zılo\'alıyı zorla kaçırmı ve utıılnr:ık bilyük rol oynamıştır. mekted.r. Czak şarkta İngiliz hükumetııı·ıı \a- Ba~wkıl Korızısın lngılız malıyesı- bıldırılıııesı ·~ın y:ıpıldıgı ıdd•:ı 0 

ndli; •ye verilmiştil'. fngilizı'eri ayrıca orb ve doğu .~nrk Diğer gaz2teJeı-, Hür Frıınsız ku,·-
1 

zi_yeti dikkatle tak_ip e~tiği, fabt bü: ı~. :ı,Iakal.andığı iddi~~ı.n~ geliııce, K°": mak~ıdır'. .. . •etırr' 
ViLAYET MECLiSi ile Singapurda mfistakıl hava bırlık- v?tleriyle takviye edilen Trablusl(arp- gun; çıkarılan mu.b~legalı haberler• rızıs!n. \~~anpen•eı'J_ı~~ı Yt~n~nl.ılr.ı Oıta.şaık hur Fransız kt1'". 

Jeri mevcuddur. Bunlara ilaveten, t~y- teki lngiliz kuvvetlerinin mu\·affakı- l~yid edecek ~~~ hadıse hakkıııdn ma- pek ı~·ı. ~ılırle'." Korızısın, tarıhımızdc kumandanı gener~l Katr~nun~n~rn · 
yare gemilerinden kalkan tayyare bır- yet!Prinden bahi,le; bu mm·affakı· Jurnal. gelnıedıgı beyan o!uı:ımak~arlı_r. en a~ilını teşkıl e?en bu savaşta_ n_ıenı- -;- . lmpnratoı-lugun a) ak! ,,,.ıı' \'ıliiı- t umumi mecbinin budce 

Pncüm -n •. ı On öğleden evnl tnplan_ 
ııı· ı, encümene gelmiş olan evrakı 
m izakcrc ederek karara bağlam:~ -
tıı·. 

Iikleri vardır ki, Tarantoda !taly>1n yetıcr Mare.~1 Petenin mevkiini kuv- lııgıltne. Uzak şark hııdıselerı :çın leketın \'<' milttefıklnln m_1_;nfaatıııı kt>- hıı:rılızlerle yanı-ana muc.ı 
ılonanmMına torpidolarla hücum eden ,·etlenclirdiğini mllttefiknn yazmakta-, Hollanda ile sıkı temnsta bulunmakta- rumaktan bir dakika farıg olamıyaca- ba•I:ıma~ı zam:!nı .ır_elmlştk. 
tayyareler, işte bu birliğe men•uptur. dırlar. dır. ğı da muhakkaktır. Sozlerı tnkdır edılmektedır. 


