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r ' TÜRKiYE · YUNANiSTAN 

Milli Şef 
lnönü 

Yunan Kralına tazi
yetlerini bildirdi 

Ankara, 1 (A.A.) - Yunan hükil· 
ınet reisi general Metaksasın öhimü 
münasebetiyle Cumhurreisi ile Yunaıı 
kralı ikinci Jorj arasında aşağıdaki 

telgraflar teati edilmiştir: 

.lfajeste ikinci Jorj 
Eletıler kralı 

• 

Atinıı 

Büyük devlet adamı Metaksasın ö
lümüyle dost ve müttefik kahraman 
Elen milletinin uğradığı acı yası, en 
derin bir teessürle haber aldım. De· 
rin taziyetlerimin ifadesini kabul bu
yurmanızı ve l\fajestelerile milletinin 
bu münasebetle duyduğu acıya bütün 
Türk milletinin iştirak etmekte oldu) 
ğuna itimad buyurulmasını rica ede-
rim. 

iSMET !NôNfJ 

Ekseld1U1 ismet lnönü 
Türkiye Cumhurreisi 

Ankara. 
Mümtaz iş arkadaşım hükOmet rei

si J an Metaksasın şahsında Yunanis
tanın uğradığı elim ziya mUnasel>etiy
le muhabbetle dolu sözlerinizden son 
derece müteheyyiç olank zatı devle· 
tinize teşekkür ederim. 

Büyük acımıza zatı devletinizle 
dost ve müttefik asil Tilrk milletin:n 
gösterdiği şiddetli alaka, gerek beni 
ve gerek milletimi pek derin bir su· 
rette mütehassis etmekte ve iki mem 
ieketimizi sıkı sıkıya birleştiren d9st 
uğun kuvvetini bir kere da'lıa teyıd 

e:y ]emektedir. 
İKİNCİ JORJ 

Ankara, ı (A.A.) - Reisicumhur 
tsniet lnönil, Bayan Metaksasa bir 
taziye telgrafı çekmiştir. 

Ankara, 1 (A.A.) - Büyük Mil· 
let Meclisi reisi Abdülhalik Renda, 
Başvekil Dr. Refik Saydam, Harici
Ye Vekili Şükrü Saraçoğlu Bayan 
Metaksasa birer taziye telgrafı çek· 
ınişlerdi r . 

Ba şvekilimizle Hariciye 
vekilimizin telgrafları 
Ankara, 1 (Hususi) - General 

Metaksasın ölilmü münasebetiyle 
Başvekilimiz Doktor Refik Saydem 
ile Hariciye Vekilimiz Şilkrü Saraç
oğlu ve Yunan başvekili arasında ta
ziyet ve teşekkilr telgrafları teati e
dilmiştir. . . . 

Yunan Başvekili general Metak 
~asın ölilmü münasebetiyle istirahat 
ruhu için bugiln saat 11 de şehrimiz 
Yunan General konsolosluğundak' 

Şapeld~ bir ayin yapılacaktır. Ayin
de vali B. Fuad Tuksal, Belediye ~i• 
Dr. Behçet Uz, şehrimizdeki Yunaı• 
kolonisi bulunacaklardır. 

Çörçil in beyanatı 1L. Aleksandrın beganatı 
Faşistler, Nazi- Düşmanın saldı· 

-----· ·---
A~ Kf RI VAZIYET 

Afrika harekatı 
safhalarda 

son 

Harjci ticaretim·z ne 
vaziyet gös·teriyor? 

lerden yardım racağı gün 
istediler yaklaşıyor Amiral Rederin sözle- Rakamların ifadesine göre iki 

"Harpte muzaffer olaca- "Ya galip geleceğiz, 
yahud mahvolac~ğız,, 

rinden çıkan mana yılın bir mukayesesi 
Dernenin dilşmesinden sonra, sahil Ankara, 1 (A.A.) - Ticaret imiz hakkında verilen malumata göre, 

ğımıza eminiz,, boyunu takiben Bingazi istikametinde 940 yılındaki idhaliitımız 939 yıl ın ın 112,695,858 liralık idhalitma 
ileri hareketlerine devam eden İng i- mukabil 68,792,300 fradır. ihracatımız; 939 senesinhı 127,388,927 

Çörçilin, Ruzveltin mü
messili ile gezintisi 

liz motörlü bi rlikleri kuvvetlerinin, l i rasına mukabil 11 1,446,486 liradır. Arada ki fark idhaliitta ııeçen 
" Biz bu hücuma karşı son bir habere göre, Demeden 170 ki· senenin 9,140,060 lirasına mukabil 42,523,778 liradır. 

lometre ötede Barse kasabası önleri· Dış ticaretimiz de 1'hracatta başta aıra i(,. ltalya , Amerika, Ruıya, 
tek. başımıza duracağız,, ne vardıkları ve burada bazı İtalyan lngiltere, Almanya gelmekte bunları Franaa , Macaristan, lsviçre, Çe· 

Londra, 1 (A.A.) - Bahriye nazırı kuvvetleriyle muharebeye tutuştukl:ı· keslovakya, Yunanistan takip etmek tcdir . 
t da ·· 1 d'- · rı bildirilmektedir. ldhal.atım ız da ,·.,. s ıra il.,. batla ltalya , Romanya, lngiltere, Alman· 

Lord Aleks~ndır, Pre.s ~n ki _soy e ıgı 2 gün gibi çok kısa bir zamanda, ya, Amerika yer almakta ve bundan sonra Macar istan, Franıa ııel-
nutukta .. ezcilmle ~emı.ştır le dar 1 Şarki Libyanın hemen en dağlık, en mektedir. 

.. D~~yanın .. şı.mdıye rf te kiıisıa, arızalı arazisini aşarak 160-170 kilo- --------------------------- ---
gormedıgı en buyuk ı_ıske ş tın . metreye kadar varan İngiliz kuvvet
bütün ağırlığiyle İngıltereye saldıı·a- 1 ıerinin buradaki mukavemeti de kıra
cağı ~ün kat'i surette yaklaşmakta • rak 80-90 kilometre ilerideki Bingazi
dır. Bı": bu hucum~ tek baş~~ıza karşı ye varmaları artık bir gün meselesi· 
koyacagız. Ya gahp gelecegız. Yahud dir. 
mahvo.la~a~ı~. .. .. , Barse kasabası, beş mühim şosanın 

1 Tarıhımızın en buvuk anı laklaı;ı- "k" · · f ı • tel"k ' ettı'g- ı' • - - B il -ı ısı genış ve as a ,,.. a ı 
yor ve ona !~yık o lacagız. .ug ne k:ı- milhim bir noktadı r. Ayrıca burada 
dar başardıgımız şe~Jer, b.ıze. g~lıp Bingaziden gelen bir demiryolu da ni· 
g~lmek ~ırsatını tema~ ~tmıştır. Şıın- hayete ermektedir. Bundan sonraki 
dı zaf-erı elde etmek ıçın bu fırsatı harekatın daha bilyük süratle inkişaf 
kollamalıy ız . • etmesi beklenebiHr. 

G. Dö~olün 
beyanatı 

Fransızlara zaferi 
anlattı 

Ayrıca Tobruğun zaptından sonra 

Anlaştılar doğruca Bingaziye giden motörlU bir- Akdeniz harbinin ehem-
likler de rasgeldikleri mukavemeti kı· • • • • • • 

F. S 'yam mu"t . rarak ilerlemeler ine devam etmekte- mıyetını bıldırdı ransa - 1 a• dirler. Bu kuvvetler le Der neden gelen 
rekesi imza/andı kuvvetlerin bugünlerde Bingazi öniln-

1 1 1 . . . ı de birleşmeleri ve milştereken Binga- Z NC RLER KIRINIZ, ŞEREF 
Tokyo, 1 (A.A.) - Dün bır Jııpo ıı ziye karşı taa r ruza geçmeler i çok muh- • 1 \ 1 

gemisinde Fransız - Siyam mütııre-\ _ n .. v.,.., 4 llnrll ... h ; f,..ı .. - VE HURR YET HARB N 
kes! !mzalanmıştır. Bild irild iğine gö- BERABER KAZANALIM DEDi 

1 

re ıkı taraf murahhasları Rangon a- •• , 
B. Çörçil çıklarında bulunan harp gemislııdel M D v Londra, 1 (A.A.) - Fransız mille-

Londra, 1 (A.A.) - Başvekil Çör- anlaşmayı imzalamışlardır. İki hlikO- • Ogan tine hitaben bir nutuk irad eden gene· 
çil, dün Soutamptona, Hopkinsle yap· met arasında.ki hududu tesbit için ya- _ • ral Dögol, ezcümle şunları söylemiştir: Dögol 
tığı ziyaret esnasında halk ve bı!ebe kında Tokyoda bir.konferans toplana- Uün ebed yete tevdı -c İtalyan imparatorluğu, Fran- .. ?· . . 
tezhüratta bulunmuştur. Bu münase- caktır. Mütarekenın bu kadar c'1ıuk • • • sız kıtalarının da yardımiyle İngiliz harp gemısının muvaffakıyeti tarı· 
\Jetl e Çörçil, şunları söylemiştir: imza edilmesi•iki tarafın sulh ve re- edılmıştır 

1 
ır.!lttefiklerimiz tarafından indirilen himize geçecek şanlı vakalar ilave et-

- Hopkins, demokrasinin ve hürri- fah için azami hüsnüniyetini göster- darbelerle yıkılmaktadır. Birleşik A- mişlerdir. Bu menkıbeleri daha şl1-
yetin dostu olan büyük devlet adamı miştir. Japonya, hundan çok memyun- merika devletleri d~ m?azzam menba· mullüleri takip edecektir. 

-Drv .. mı 4 ,,.,;ı aahited .. - dur . ~~~'.nı harekek .a;etırmış bulunmakta- Akdeniz harbinde hilr Frans ız kuv-

Uzak şark siyasi! Italyada çıkan 
buhranı karışıklıklar 

Amerika-lngiliz donan
maları Singapurda top

lanmış bulunuyor 

iki Amerikalı gazeteci 
hakkında takibat 

yapıldı 
Tokyo, 1 (A.A.) - Japon gazete- Belgrad, 1 (A.A. ) - Röyter ajansı 

Iıır. şarki Felemenkle Singapurda İn- bildiriyor: 
gi!tere ve Amerikanın bir üçler grubu İtalyanın şimalinde karışık lıklar 
teşkil ederek tedbirler aldığını ve ja- çıktığı haber:ni vermiş oldukları iddia 
pon hükumetinin bunu ehi!mmiyetle ta edilen iki Amerikan gazetecı isi, Al'· 
kip etmesi lazım geldiğini yazmakta- manyanın ve İtalyan elçiliğinin '?lüd!l· 
dır. Gazete, Diyet meclisi müzakerele· ha'esiyle cezalandırılmışlardır . Bun· 
rinde de bu \•aziyetin mevzuubah~ e· !ardan birisi için bir hafta müddetle .. .. .. .. .. .. .. 

F ransa ve F ransa imparatorluğu vetleri de kendiler ine dilşen hisseyi, 
arbk yeniden kurtulmuş bulunuyor - Fransanın kurtuluşu uğrunda sarfet
Jar. Avrupada esaret altına düşen bU- mektedirler. Bugiln gemilere, askeri 
tün milletler yaptıkları hataları anla· kıtalara ve tayyare filolarına sah ip 
mışlardır. Artık düşmanda emniyet bulunuyoruz. Yakında bu kuvv.etl er
yerine endişe haki m oluyor. Son koz den bahsedildiğini duyacaksınız. 
henüz oynanmış değildir. Düşman oir Fransız Afrikasındaki general, su-
avantaj elde etmeğe çalışmaktadır. bay ve arkadaşlarım, 

Akdenizdeki muharebenin genişliye Fransanın ve Fransız imparatorlu-
ceğini herkes anlamış bulunuyor. Fran ğunun mukadderatı silahlarınızın ya
sanın mukadderatı Akdenizdeki bü- nıbaşında taayyün eMrken siz silah 
yük muharebenin neticesine bağlıdır. elde, fakat ümidsiz ve haysiyeti kırıl· 

Eğer bu harp kaybedilecek olursa, mıs bir halde seyirci mi kalacaksınız? 
Fransa, uzun zaman için istiklalinden İtalyan Trablusunun fethini tamam 
mahrum kalacağı gibi, imparatorluğu- lamanın sizin elinizde olduğunun far
na da veda edecektir. Bu harp kazanı- ' kında değil misiniz?. 
Jırsa, her şey halledilmiş olacaktı r. Bu utandırıcı atalet zincirini kı· 
Cünkü düşman yakın Fransız üslerin· ramnz mısınız? 
den istifade etmek zaruretindedir. Beraber hareket edelim. Şeref ve 

Tobruk, Kassala harekatı, Naval hürriyet harbini beraber kazanalım.• 
dildiğini ve Amerikan İn>giliz deniz tel efon kullanmak, diğerine de telsiz . Dunku .nu~_?.aıı:ıızda olumun.u tees-
kuvvetlerlnin Singapurda toplanmış yasaktır. sil_rle bıldırdıg~mız Anadolu aJansı İz-

1 ol d uklarını ilüve· ·~tmektedir. Berlinde beyan edildiğ'İne göre, ita]. mı: mumessılı ~rkadaşı.~ız Mustafa 
Tokyo, ı (A.A.) _ Üçlü paktın 3 yanın şim&finde kar ı şıklıklar çıktığ ı Dogan.ın cenazesı, dun ogleden soma 

üncü maddesinin tatbiki meselesi hak- haberi bu muhabir tarafından t.elcl· merasımle k~.ldırılm ı ş Ye namazı Ke
kında mebusan hariciye encümeni aza- fonla Nevyorka verilmiştir. mer.altı c~mıınde .kıh~.dıktan sJnr.a, I 
•ından birinin sualine hariciye ırnzırı . Trans Osean ajansı bu muhabirle· A~rı. kabrıstana gotüru1erek defnec. lıl-

1 Matsuoka cevap ve rmiş, ve bu madde- r'n huducl haricine çıkarıldığını bildir- mıştı r . . . . 
1 

nin tatbik inln büyük Okyanu~ta yap:t- miştir . Am1rikan elçisi, gazehcilerin Cenaze mer~sıın;ne bır kıta asne~, 1 

cağı mühim tesiri işaret etmiş, Anıe- affı için gaFet sarf~tmektedir. polıs ~e beledıye memurl~rından bı-
rika Ye lngiltere tarafından gittikça . rer muf~eze, matbuat erkanı, merhu-
artan tehdidden bahsederek Çin \'e tik~~ artan bir dikkatb takip ettiğini mun eskı a~k~d~şla rı ve k~labalık bır 1 

Okrnnu• için hükumetin vaz:yeli git- eö;·iemi~h· . halk kiltlesı ıştırak eylemış, kah:ıne 
· çelenkler b ı rakılmıştır. Anadolu aJan

Knoks söglügor Bir oazetege göre 
sı umum müdürlüğü de bu zıya ile çok 
yakından alakadar o lmuş, kendi namı. ! 

- Devam1 4 üncü ı&h ifede -•• Italyada 
. Almanlar tabya Yunanlılar Te-

Askeri erk~n. ':.e Faş:st- d "• t• d•le pedelende! 
... ;" '~ .. "" _, 

1 SAR E.T ı.tR 

Amerikada yeni imal edilen bir tay 

Vilki 
yarenin motörü tedkik ediliyor . - --

Amerika 

ler ıhtılafı egış ır 1 r 
Tavsiye 

Ordu' Mussoll·nıu·ı Hı'tlere Hitler duramıyacaktır Esirler, tar..kLı r alındı Tavaiyeye prensip itibariyle mua· 
rız ız .. Çünkü tavsiye, ekseriya liya-

nıuta vaa tla itham edigor Taarruzda zehirli gaz Bir sığınakta geçen çok =~:::~zi;:: ~~:~~:d:ı:;· E~!·,~~~~~: Son tetkı.klerı· - lngiltereye yar-
k [[ / ht /f müthiş bir .facia vermek tehlikesini yaratabilir. in· 

Londra, 1 (A.A.) - Röyter: U anı ması mu eme ' J' •anlarda mükemmel ve olgun kıymet 
İtalyan hududunda bulunan Tay- Vaşington, 1 (A.A.) - Bahriye na- RADYO GAZETESİNDEN: olmanın bir f11.yda vermiyeceğini, kuv ni ateş ı•ç,•nde dım hazırlıg" l 

ınis muhabiri yazıyor: zırı albay Knoks, ayan meclisinin l!a- Assosyetid Pres gazetesinin Bel- vetli bir arkanın ; ağır tesirl i, bir tav-
.. ltalyan nazırlarından bir çoğunun riciye encümeninde demokrasilere yar- graddan ald ığı bir habere göre! ital· ıiyenin her , eyden daha müeaair ve yaptı ı•çı•nde 

gonUllll olarak cepheye gitmesi Roma dım layihasının kabulünü istemiş ve yanlar Tepedeleni tahliye etmış ve daha faydalı olacağı f ikn'ni uyandı· 
diplomatik mehafilinde ordu ile' faşizm aşağıdaki iki nokta üzerine encümenin şehir Yunanlıların eline geçmiştir. . rır .. Yükselmek azim ve aıkını öldü. 
arasında mevcud ciddi ihtilafa ve Yu- nazarı dikkatini celbetmiştir . Yunanlılar, şehrin şimalinde yenı rür onun yerine tufeyli a:eçinmek Cehennem ko"şesini gezdi, Layihanın umumıA mu"za• 
nan cephesindeki son acıya atfedil· ı - Alman hava kuvvetleri tab- ve mühim mevzile'r işgal etmişler, esi~- itiy~dını tesis eder .. 
rnektedır. yalarını d eğiştirmişlerdir. İngiliz ma- ler ve harp malzemesi almışlardır. Dı· Ancak liyakat ve kıymetini, hak bataryaların faaliyetini keresi yarın yapıla-

Ordu erkanı, Mu•soliniye Yunanis- nevivatını kırmak için yaptıkları he- ğer bir habere göre, Yunanlılar, ital- ve kuvv: tini anladığımız, fakat ha-
tandaki vaziyeti ifşa ve böyle tehlikeli defslz bombardımanlardan vazgeçerek yanların tanklarla yaptıkları bir hÜ· yatın herhangi bir cilvesi ile, yerini gördü cakbr 
bir maceraya atılmamasın! tavsive et- endüstri mıntakalarını tel'cihe başla- cumu da kırmış, düşmandan bazı top- bulamamıf, yolunu açamamıı vatan· 
ınişlerdir. Bu yüzden ihtılaf gen:şle- mıslardır. lar almış ve bunları elleri ile sürerek daşlara önayak olmak, onları tak-
ıniş, generaller :.russ~liniyi. Hit'er( 2 - İngilizler, Alman deniz faali- yeni mevzilere yerleştirmişlerdir. c!ı'm v~ tavsive etmek, tanımak ve 
mutavaatla itham etmışlerdır. yetini durdurmak üzere tamamiyle Atina, 1 (A.A.) - 97 numaralı onların varlık ve kuvvetlerinden ran-

Bunun neticesi olarak İtalyan ordu- memnuniyet verici bir kafile usulünü Yunan resmi tebliği: dıman almağı temin eylemek de l&-
•unun Almanyaya karşı nefreti de mey henüz bulamamışlardır. Kıtalarımız bugün dağlık bir mın· zımdır. Bu tipleri dikkatle seçmeli, 
dana çıkmıştır. Bugün bir Alman za- 1 Knoks, müzakereli bir sulh düşün· takada muvaffakıyetle netiCt!lenen mu kapıyı birincisine kapamalı, iİ&nci
f<>rine iht:mal veren italyıın ask"ri mtnin çılgınlık olacağını söyledikten harebeler yapmışlar ve ba2ı mevzileri ıine açmalıyız .. 
)lck azdır. -Devamı 3 ncü sahifede- -Devamı dördüncü sahifede -

VILKI AMERIKAYA 
ÇAGIRILDI 

RUZVEL TIN HALİ FAKSA 
SOYLEDIKLERI 

Duvr, 1 (A.A.) - Vandel Vilki, ce- Vaşington, ı (A.A.) - Mümessil· 
nubi şarkı sahilini ziyaret ettikten Jer meclisi, İngiltereye yardım layiba
eonra, niçin buraya cCehennem kö3e- sının ter cihan m!lzakeresini kabul et-

- Dev.mı 4 tmcii sahifede - - Devamı 4 üncü aahifetle -

• 



-Sahife 2-

Mah kemeıerde 
Bazı davalar karara 

bağlandı 

:Al'IADOLO) 

Sığır neslinin ıslahı 
• • 
!Çın 

Akde11 z nc.•c- • A d . 2 - Cumhurre;: Memuriyet yazifesini suii"timal et-
i esi "" rişi b 'ik'r- Almanya \\deniz e sı bu mıılzemcyı nıekle suçlu Urla tahaffilzhanesi mu- 8 

program 
uırfin'n ı·rı-·,, li: mi h:ırekete geçecek? satmak, . <levret- hasibi B. Sami Özenç ile murakeoo eş Sene ı•çı•nde V;la""yette 1•yı• 

~on zamnnhr- nıek, kırnlamak vazifesini ihmalden maznun tahaffüz- " 
da Akdcnizı'en veya ödüne; o!~- hane müdürü Dr. Münir Ersoyun A- t• J J b•J kt• 
bir har2ket ;çin M 1 p rak Yermek s~la- ğırcezacla cereyan dmekte olan r.1U- ne ıce er a ına 1 ece ır 
ıle hıelıblislt>r gu- areşa eten hi;·etini haızdır. h k 1 · · 1 · B s · ·· . . . . . . . . . 
7.:) çarpmnktartır. "3 - Cumhurrei a eme .erı .~1etıc.e enmış, ,.. . Rf!11 .uç Vılayetımı~ aahılınde aığ ır neslının ıslBhı için hazırlanan beş sene-
(, rbı Akı!An:zd~ h•ı• ? . üdafaası A- ay, on beş gun ~:ıpse mahkum edılmı~, lik program, vilayet Islah hayvanat komisyonu tarafından müzakere ne yapa ı Jr • sı, ~ . · I fakat cezası tecıl olunmuştur. ve kabul edilmiştir Program Ziraat Vekaletine tasdikten sonra 
b'r teşebbü,, 1 i5i me~ıka ıçın ın- Dr. l\fünirdeıı 80 lira para cezası muteber olacaktır.. e 
hükümetine bağ- yatı olan rnem- ·ılın-ıcaktır B b'k' . d 'h 

leketıerı·n mu··,1.a. • • · u .. program. ın tat ı ı sa.yesın. e .n• ayet beş sene sonra vili.yet.imı.'z-lıdı~. Yi~i Alman- d - ı 1 
ya ile işbırliği /ta/yada harp meclisi faa vasıtalarını Pestemalcılarda "e'.'"ar k l e .sıgır ';'.es ı tam:ı:men. ıslah ~dı mış olacaktır. Evvela nümune çıftlık-

Amerikada ta- • . . . . .. .. . sat.a!'. ~n .. u- lerıyle numune koylerınd.~n '9e başlanacak, damızlığa elverişli olmı-
yapmadıkça ula- -i.op/andı.-Graçyanı· Je . . . tul.ın Alı Rtb,ının uçuncil aslı)e ceza- yan hayvanlar enenecektır Bunların yerin k" b"d 1 • k k Al "' mir ettmJmo'1ne ti 1 k . . 11 1• · e oy u çe erme onaca 
maz. manya- müsaade . • b" a mu ıa enıesı sona ermış, . ay, " tahsisatla satın alınacak damızlıklar ikame Vekalet veya vilayet büd-
nın soıı günlerde bulundu ı.ecektir. 'ere ı- glln haph,ek ;·e 20~. liı:a :ığır para cezn- çelerinden alınacak tahsisatla da kontrol :Uemurları istihdam edile-
\~jşi üz2rinde tuz~ sına nıa :u1n edılmıştır. cektir. Bu memurlar, damızlılclardan iyi şekilde mahsul alınmasını te-
yikini arttırnıMı •l - Cumhurre. . • • . .. . . min maksad(yle mütemadi bir kontrol tatbik edecek ve köylerle çift. 
da lıu sebeple dik- FHANSADA VAZI YET FENA ! ısı alilkadar hü· Bır m 'ktep. karnesı uzerınde tahr•- Tikler d .. faalivet göstereceklerdir. 
kati çekmekte- .•• • = •• .. • kumetlere mlida- fat ve sahtekarlık yapmakla maznun Nümunc köy ve çiftliklerinde bir tarafta ı·h · 1 • d d k 
1 l l• b'l k H.. · H'· ·· ·1 Bek' B k n ısa ış erı evam e er en 
< ir. faa hakkınca ma umat vere ı ece - u:;eyın _ usnu og :ı .. ır oncu - bu faaliyet, en küçük köylere kadar uzatılacak nihayet bet sene için-

lsviçre gazdeleri, Noelde mareşal tir. ç~ııun Agırcezada li> gun h~p:;e .ma.h- de vilayet dahilinde sığır md' tam mnnasiyle ısİah edilecekt ir. 
Petenin çektiği telgrafa Hitlerin cç.ll (Bundan, Amerika hem siya•i ve ~· kum olmuş. fakat cezası tecıl edılmış- · 

2 Şubat 1941 PAZAR 

BUGONKO PROGRAM 
9.00 Program, 9.03 Ajans haberle

ri, 9.18 Müzik: Marşlar ve hafif par
çalar (pi.), 9.45/10.00 Ev kadını, 
12.30 Program, 12.33 Müzik: Kadın 
sesleri, 12.50 Ajans haberleri, 13.05 
..\füzik: Saz ,eserleri ve oyun havala
rı, 13.25 114.30 Müzik: Radyo salon 
orkestrası, 18.00 Program, saat aya
rı, 18.03 Müzik: Radyo caz orkest
rası (İbrahim Özgür idaresinde), 
18.50 Müzik: Çifte fasıl, 19.30 Ajans 
haberleri, 19.45 Müzik: Çifte fasıl 
20.15 Müzik: Rina Ketty plakları, 
20.30 Müzik : ..\faurice Chcvalıer 
plakları, 20.45 Müzik: Solo şarkıl ar 
ve taksimler, 21.15 Konuşma, 21.30 
Müzik: Hansel ve Gretel operasın
dan hülasa (pi.), 22,30 Memleket 
"aat ayarı, ajans haberleri, ve ajans 
spor se: visi, 22.50 Müzik: Dans mü
ziği (pi.), 23.25 23.30 Yarınki prog. 
.-am ve kapanış. 

---x:---

• Su tarifesi vabını lıir ültimatom olarak kabul ey- keri hal.ıerleri, hem de mıidafaaya aıt tir. v b d 
!emektedir. İsviçre siyaoi mehafili de, teknik malumatı Yerebilecektir, ma- • A t e• ,. d 200 
Fransanın baştan başa işgalinin artık .ıası çıkar.) İhtilas suretiyle zimmetine para 1 aye U C e S j n e 
ictinabı imkansız bir hadise olarak 5 - Amerikada mcvcud mtidafaa geç!rmekle maznun Torbalı eski mu- 1 
t.e!fikki edilclııleceği kanaatinde bulu- ,·asıtalarından ihracı menedilmiş olan ha,eb2i hususiye memuru B. Lütfi hı"n ıı•ralık masraf Şirketin itirazı da veka

lete bildirilecek nuyor. macldelNin ihracına Cumhurreisi mü- Çalıuc:ıkın ağırc :zncla iki sene, 6 ay 
Bütün bunlar karşı:;ında mar~şai rnaJe ,·erebilecektir. müddeti<' hapsinA karar verilmiştir. 

Petenin ne yapacağı soruluyor. Fran- Bu' li.yihanın kanuniyet ke"petme-
1<a tamamen işgal edilirse, çok muhte- i, Amerikanın harbe girme•i k~dar 
mel olarak Lavalın riyasetinde bir hü ;nüh'.nıdir. 
kümet kurulacak, o zaman mareşal ltal11cıı i111pamtorluyuıııı11 vaziycfi: 
Peten de belki şimali Afrikaya lrnça- !talpıı imparatorluğunun vaziyeti 
caktır. Bu itibarla bugün şimali Af- ;ok fenadır. Hai><şistanda isyan baş
rika kumandanı general Veygandın !amış, diğer yerlerde İngiliz tazyikı 
radyod:ı v~receği nutuk büytik bir ala- artmış':r. Müstemlekelerde bir çok 
ka ç~kmektedir. nıadılel~r kalmamıştır. Eritrede lıen-

lJiger taraftan general Dögol ele şi- ,:n rokt,ır. Halk yiyecek bulmak için 
ıııaiı frik•daki !• rarı ızlnrı harek~te memlek, t içerler ine kaçmaktadır. Ay
geçmtıi'e teşvık -e.ıeıı bır nutuk söyle- ni halin diğer ;'2rl rde de olması :ıek 
mış, 1- ransızları \azifcyc çağırmış ve .'tbiidir. 
F·ııns:ı st kıül.nin ve imparatorlufru- Fraı • .,uıhı ik/ısadi vaziyet: 
ııun Akdeııiz muharebesine bağlı oldu- Frnr.s1nın iktıs:uli vaziyeti hakkın-
ğunu eherrımi;·utl~ tebarüz ettirmiş- ,•a bir Alman gazetesi malumat ver· 
tir. ·11iş ve Tas ajansı bunu nakleylemicı-

/ta!yada yeis: ir. Fran•ada iktı,adi vaziyet çok bo-
Afrıknı!a cereyan .den hadiseler et- ~uktur. Frııngada halen 2 milron i:;giz 

rafımıa yayılan haberlerin ltalyada vardır. E•a"cn iki milyon Fransız e
. es uya »lırdığı anlaşılmaktadır. İtal- s'r olar:!c Almanyada bulunduğuna 
yanlar. arlık imparatorluğun yıkıl- göte, i••izlcrin bu derece fazla olma
makta olduğu:ıu görmekte ve bunu mnsı lazımdır. Bu işsizlik, Fransız en
kabul ttmektedir!er. Hatta İtalyan r'üstri<iııin az kapasite ile çalı~ma
gazet.Icri bu cıhet etrafında neşriyat • ın,land!I'. Sulh zamanındıı Fransa o
~ aı•arak umumi efkarı bu yıkılış için t ımobil nayiinde 100 bin işçi çalışır 
hazırlamaga b:l• başlamışlardır. <Ga- 1 on, lıt:gün 4;i bin işçi çalı~makbdır. 
zette Popolo) ismindeki İtalyan gaze- lJii:~r sıınayi ~ubesinde de vaziyet ay
tesinde dün tıkan bir yazı buna örnek u·ü;r. r .. ran~a !-'tılh zamanında müstcm. 
olarnk gösterilnıekt.ed'r. lokelerİ\ 'e biriikte lıir bütünlük te~ki! 

Bu makalede hula aten deııil:yor e~ebiliy .rdu . Bugün is~ bllna iml<iın 
ki: Butün imparatorluk ingilizlerin e- , oktll r. 
!ine geçse bile bıı muvakkat olacaktır. Diğ r taraftan m~mleketin bir kıs
Neticcdc nasıl ol a İngiltere mağJ(\p ınının ;.- .:ral altında bulunması W' kö
olacağına göre. İtalya bunları tekrar tııiir,ü7lük te bunda birer amildir. 
eline geçirilebilecektir. Sulh zar.anında Fı-ansa 70 milyon ton 

Gazete, İtalyan - Alman milletleri l·ö:ııür nrfcd'.yor bunun 45 milyon to
:ırasındaki baiılılıgı cl:ı teyide lüzum ~ıın~ı tngilt2re ;·e A:manyadan alıyor
grirmüştür. 

Şu muhakkaktıı· ki, bugün itP.lya ,. ·r.ıcli kömürün tngillcreden ge!me-
için tek iimid. Almanyanın zaferidir. ,j bah s mevzuu değildir. Almany-ı ise 

G<?fon bir haberde. Romada yü~;o1ek ·,ıcnk eski verdiğinin yüzd~ :ıo u~r 
harp m<>cliı-'.ııin toplandığı. mar~<ai t rn'ıı e\'li\'elıilmekledir. Bu \'al.iye 
Graı;yaninin ba toplantıda bulunmak kırşı ın·r:a' Fr:,nsı:< :ktısadi vazi::eti
iiz •re Trnblustan Ronıaya g2çtigi ve i~ salah görEreği ümid <1lilem 0 z. 
tekrar ıliint!üğü de büdiı;lnıekkrlir. ·--- ----- -

1"9 '11 acye ıtardım f(i.yihcrs-ı: ŞEHRiMiZE GELENLER 
Amerika m.husan meclisi harici·;< 

11cümcnincc kabul edilen lııg:lterey- Bur•:ı nıelıu,,ı BB. Fazlı Giileç. 
yr.rdım Jiıyiha '· mt·tliste müst[tc~Jcr Kastaınoni mübusu Ab:din BinknyH, 
görüşülecekt!r. Gelecek hafta için.de Kı.n.ri mebusu Sadeddin Serim ve 
layihanın kanun haline geçmesi kuv- Snad Hayri l:rgüplü deniz tarikiyle, 
vetle muhkm~I görülmektedir. .\lani<a mebusu Refik ince, Deni>.li 

Layihada şu maddeler vardır: mel>usu Dr. Kazım Samanlı, Konya 
1 - C'umhurrei,i. müdafaasını A- r11Cbıı'tı Ali Riza Türel, İzmir mebu· 

m,•rika içfn haycıti bir mesele -gördü- •c. Sarlecidin ~:pikmen ve devlet li
ğii memleketler :çin lüzumlu olan bil. m.1nları nıüfett:şi Nihad Band,~nıa 
tün müdafaa maddelerini Amerika<la treni~·le lstanbu!dan ş hrimize geimiş 
imal cttirnıcğe ;alahiyettardır. 1 ıerdir. 

İnhisarlar Çamaltı tuzlası mü
dürlüeünden: 

Tuzlamızda hazineye a:t Lokanta. Furuıı, Kahve ile Ka~ap ve sütçi'ı 
ı.iUkkAnlarının bir ı<ene müddetle taiibine kiralanması açık artırmaya k•m
muştur. 

Şartname!er müdürlüğümüz ile İnhisarlar Baş müdürlllA'ü levazım 
şubtsintle görülebil.r. 

Çeşmede tütün Meclisin büdceyi ne suretle tev-
Haber a~~!!,~!~r~şme yej zin edeceği meraka değer 

lıavıılisinde de tütünlerin hemen he-
1 

\'ilıiyetin yeni yıl büdcesi, 9 şubat- daki fark 200,000 liradan biraz faz!a
meıı tamamı satılmıstır. Barbaros nn-, ta toplanacak umumi mecliste müz~ke- dır. Yani büdce bu miktarda bir açık
hiyesinch hiç tütün ·kaimamıştır. re edilmak üzere hazırlanmıştır. Ye- la meclise veı·ilmektedir. Mecliste ya-

('cşm" kaymakamı Bay İsmail Hak- ni büdceyi vilayet daimi encümeni !llli- pılacak müzakereler neticesinde büd
kı Say da i>u mınlakada satışların ya- zakere ve tetkik etmiştir. Hususi xu- ce üzerinde lazım gelen değişiklikler 
pılmadıY,ı günlerde halka itidal •.avsi- r~tte öğn'!ndiğimize göre yeni l:ıüd~e- yapılacak ve büdce, mütevazin hale ge
re edeı•··k hükumetin teminatını hatır- ııın varidatı 2,260,000 lira, masrafı tirilecektir. Bunun için de büdce mao
. .nl', müstahsil de vaziyeti k.•vra- da !l,47(1,000 lira üzerinden te8bit e- raflarını fıızlııca kısmak, hatta bazı 
ı,. \.~ sebat göstermiştir. Neticede dilmiştir. Fakat bu miktarlar Kat'i te~ekkülleri gayri faal hale getirmek 

tütu,ıler ivi fiatle satılmıştır. değildir. Büdce, kat'i ve hakiki ~ekli- lazım gelecektir. 
Halk şi~ııli vaziyetten çok memnun n: mecli"i umumid~ müzakere erlildik- Vilayet umumi meclisinin bu vazi-

buhınmaktadır. 'en •onra alacaktır. yete ne gibi bir çare bulacağı merakl_a 
Masraf ve varidat büdceleri ara.;ııı- beklenmektedir. 

Bu ne.cür'et? ' la©tr.S©l ı ~1:..#!~~.I!.~~ 
Evli k:ıdını kaçırdılar } ___________ ( Hız kaçırma: 
Foça kaza"ında Ilıpınıır köyünde OZOM 1 Ödemişin Kiraz nahiyesinde Çay 

Ali oğlıı İzzet kardeşi Mehmecl Koç. K. S. K. S. ağzı. kköyu<lnde YHüsef~ikn olğ6lu İsmadil, 
geceleyin ayni köyde Arif Mutlunun 82 :\I Beşikçi 14 14 aynı oy en usu ızı yaşın a 
evine zorla girmiş ve Arif evde bulun- 39 N. Üzlimcü 12 50 16 50 Aı~~ç~ıa~;~~":ı~~~G~~rı .. tır. 
rnadığınılan karısı Ay~e Mutluyu zor- 10 J. Kohen 22 22 !ll!!deıı acaba? 
la kaçırmı0lardır. Bir jandarma müf- ---

Kemalpa~a kazasının Ören köyünde 
ıez ~i •ucluları yakalamıştır. 131 Ahmed oğlu İsmail Aksoy, Kamil oğ-

227140 
1 2 

lu l\Iehmedi bıçakla sırtından ve elle

DR. DEMiR ALI 227541 1 2 
No. 
7 
8 

rinden yaralamış, jandarma tarafın
dan yakalanmıştır. 

50 Bir kadının yaptığı: 
~~ Tor!Jalıda bulunan İzmirli İbrahim 

Bir müddetten beri İstanbulda bu. 
lunan doktor Bay Demir Ali şehrimi
ze- dönmüş ı·e hastalarını kabule baş
ıamıştır. 

BiR KADININ:BAŞINDAN GE · iNCiR, 

9 
10 
11 

25 
5o kızı 38 yaş ında Ayşe Elintaşla Hasan 

oğlu Hasan Koyunu başından yarala
mıştır. 

!31 
Yok. 

Bıçak taşıyormıu1: 

ÇEN FECi HADiSE 1 
' Ödemiş kazasının Siyek köyünde 

K.. s. 
145 Çu. O. Çi!engir 9 
125 Çu. A. afent 9 

İ•mail kızı ,10 yaşında Hatice, gayri j 98 Çu . ..\f. Beçikçi 7 
40 Çu. S. T. Nazlı 14 meşru b;r temas neticesi hamile kal
81 Çu. S. ::>üler. 16 50 ını~ ve ı ahmindeki çocuğu düşürmek 

mak,adiy:~ hir lamı< tüyü kullandığı --
4
-_1-!l ,çin ölüm derec~sinde hastalanmıştır. 126~78 Kadın, derhal Ödemi~ hastahanesine 

kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. --

Yekün 
Dünkü yekun 

Bu kadının köyde kiminle alakası bu- 126827 U. vekün 
lunduğu zabıtaca tesbit edilmiş w ço- .lAtfl!U.: - . 
cuğuıı düşürülmesinde onun da alilka
•ı bulunup bulunmadığının tesbiti için 
ta.hkikat >ıçılmıştır. 

---o---

100 Çııvl\l Faeuke 
12 Balya Pamuk 

1(. 'I. 
9 50 

12 

K. 
!) 

17 

Karantinada Halilrifat paşa cadcle-
S. sinde Hasan oğlu Haydar Özüşenin 

üzerinde bir bıçak bulunmuş, zabıtaca 
alınmıştır. · 

7 375 
14 
17 

K. S. 
9.50 

72 

Esrarcı/ık: 
Tilkilikte Menzil sokağında Hü~e

yin oğlu Celfü Suııger ve Mustafa oğ
lu İbrahim Taner adında iki kişi, Sa
lim oğlu Apturrahman Ziyaya esrar 
satarken sivil memurlar tarafından 
tutulmuşlardır. Bir bohça içinde bu
lunan bir kilo, 40 gram esrar elde e
dilmiştir. Suçlular tutularak adliye
ye verilmişlerdir. 

ZEYTiNCiLiK KURSLAR!] 
FECi BIRfKAZA• Vilayetimizle Manisa vilayetinde 

Torb<ilıda B. S .. 1 · maııın pamuk zeytin ~akım fen memurları idaresin-Doğum 
b .k u c~ • 1 de zeytın budama kursları açılmıştır. 

Gtri Tolıako kumpanyası :kinci fa rı asında amele Mehmed oglu sa B··t·· k .. 1 .. 1 b k rsl t k' d 
1 · A ·k d , · · ·1 · 1. k' 1 . u un oyu er u u arı a ıp e e-müclürü Mister Fü lerın merı a a Ça\ uşog u ış ıyen ma ıne er ara.ıııda k f - k"ld zeytin b d 

bir erkek çocuğu dünyaya geldiğ:ni dolaşırken kendisini bir makineye kap ce · ve ennı ş~ .ı .. : ki u ~ma ve 
memnuniyetle habeı· aldık. Yavrunun tırmış, sağ kolu ve üç kaburga kemiğ'i bakım usullerını ogrenece erdır. 
uzun ömürlü olmasını diler ve Mister kırılmıştır. Ağır yaralı olan İsa, lz
Füllerle Amerikada bulunan zevctsi- mir Memleket hastahanesine nakledile --B--..~-HA-KK1 TAR-IK--U-S 
ni tebrik ederiz. rek tedavi altına alınmıştır. 

1----------••••lllİ••--•-----ı••••ııJ Basın birliği -İstanbul - mın~ı 
V / k h '/ .. / k LJ d t • t k reisi meslekdaşımız B. Hakkı Tarık na l a a l e gu "lC • r1.eyecan an 1 reme Us, dün Ankaradan şehrimize gelmiş-

Nafıa komiserliğinde toplanan su 
tarife komisyomı, Halkapınar suyu 
tarifesini yeni yıl için tesbit etmiş
ti r. Komisyondaki stı şirketi murah
hası önümüzdeki bir senelik müddet 
için tarifeyi, eski tarife gibi metre 
mikabı başına on kuruştan kabul et
miş~e de komisyonun mesaisini sona 
'' rdireceği sırada bu miktara itiraz et
miş ve ınevaddı iptidaiyenin fiat yük
,;elişini ileri sürerek su ücretinin art
tırılmasını istemiştir. Tar'ife, tasdik 
için yakında nafıa vekaletine gönde
rilecektir. Yalnız yeni tesbit edilen 1a
rifeye karşı, su şirketi müdürlüğünün 
fiatin arttırılması sebepleri hakkında
ki mütalzası ilave olunacaktır. Bu ce
vap, şirketten beklenmektedir. 

l\Xaamnfih, nafıa vekaletinin, ko
misyonun ekseriyet karariyle on kuruş 
üzerinden tesbit edilen tarifeyi tasdik 
edeceği ve fiate zam yapmıyacağı kın· 
vetle tahmin edilmektedir. 

BELEDiYE MECLiSi 
Belediye meclisi, yarın saat 16,30 

da belediye salonunda toplanacak. re
islik tarafından verilen muhteilf tek
lifleri ve encümenlerden &'(!lecek ev
rakı müzakere ve tetkik edecektir. 
Meclisin bu toplantı devresinin, dört, 
beş celse kadar süreceği haber a l:n
mıştır. 

B. ATIF iNAN 
İhracat ve idhalat işleri için tica

ret vekaletiyle Ankarada temaslarda 
bulunan şehrimiz ihracat ve idhalat
çılar birlikleri umumi katibi B. Atıf 
!nan, A.nkaradaki işlerini bitirerek 
dün akşam şehrimize gelmiştir. 

Urla a8liye hukuk hdkimli!i;n-
den: S: 22 

Urlanın Gülbahçe köyünden Hasan 
karı"ı Şükriye vekili Ekrem Kutluay 
tarafından müddeialeyh ayni köyden 
olup halen ikametgahı meçhul kalan 
İsmail oğlu Hasan aleyhine açılan ih
taratı kanuniye davasının cari muha
kemesinde: :Müddeialeyh namına çı -
karılan davetiye varakası bila tebliğ 

iade kılınması üzerine müddeialeyh 
tayin olunan gün ve saatte muhake
mede hazır bulunması için ilanen teb
ligat yapıldığı halde gelmemiş oldu
gundan hakkında gıyap kararı veril
miş ,.e muhakeme 11-2-941 salı günü 
saat 10 na talikine karar verilerek 
tanzim kılınan gıyap k,.rarı mahkeme 
divanhanesine asılmış olduğundan 
müddeialeyhin tayin olunan gün ve 
saatte mahkemede bizzat hazır bulun
ması 'veya bir vekil göndermesi a.kııi 
takdirde muhakemenin gıyabında ba
kılacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 1stekliler.i1 nşağıdakl rf 7,5 muvakkat ttmina~ akçeleriyle birlikte 

Hl 2 941 Perşembe gilnü Tuzlamızda müteşekkil komisyona milraca
~tleri. 

eııelik • ıubatnh\ell kıı a ~luvakkat teminat akçesi 

İsliyeuler bu hafta soluğu YENİ tir. Bugün İstanbula gidecektir. 

Sineınada almalıdırlar. ru··RKıÇ'r;' Iktısad Vekaletinden: 
Lorel. HAYDUT YAMAKLARI .c.. Hardı (Fradiavolo) 1 - Vekaletimizce lzmiı- ve Ödemişte yaptırılmakta olan (2250) adet 

el dokuma tezgahının ambalaj işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

G
•• •• • S Dehşet menbaı 2 - 2250 ac1et eı dokuma tezgahının tahtnin edilen ambalaj bedeli 

Orunmıyen ır ilk (4500) lira olup muvakkat teminatı (337,5) liradır. 
defa 8 - İhale 10-2-941 pazartesi günü saat 15 de Ankarada vekalet bina-

EN YEN/ FOKS JURNAL Hında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Taliplerin mezkur gün 

1 
ve saate kadar teminatlan111 yatırmaları lazımdı r. 

· ................................................................................................................ 4 Bu htt:iusa. müteallik şartname ve resim vekillet levazım müdür-
Seanslar: 11,30--2,30-5,45 - 9 da Cumartesi, Pazar saat 10 d., lilğü ile İstanbul ve İzmir mıntaka iktısad müdilr ,(iklerinden pa-

rasız olarak alınabilir. 24 29 2 8 ::99 1232 

iz mir Defterdarlığından: • lzmir beledi11c.: .. .ıcn : 

l!.137 .an :-., . :\la hailesi ı·e Sokak No: Vergi Matrahı Kazanç Hava K. ~~ 10 Yekün Müddeti 1 inci ihbarnamenin 
Şub si ·ra.rr Adı "e ı<oyadı l~i Lira Kr. Lra Kr. Lr. K. Lira Kr. Lira. Kr. Cilt Varak Tarihi 

• "o: /t 
~ ---

.~aş·ura~ 50 Fehmi Mı,ırlı Aşçı Ahm~dağa Kemeraltı 85 30 2 10 o 60 o 27 2 97 Haziran 1!>37 4 26 20/1 /938 
- -
l~n~Lurnk ;o Fehmi Mısırlı l\ŞÇl Ahmedağa Kemeraltı 85 • 40 2 80 o 80 o 36 3 96 Temmuz 1937 3 67 12 1 938 
-- -· - -·- _____ , _ __, ----- -· 
Ba.,turak 50 Fehmi Mısırlı Aşçı Ahmedağa Kenıeraltı 85 38 2 66 o 76 o 35 3 77 Ağustos 1937 " 68 12111 938 " 

108 7 56 2 16 o 98 10 70 
Yukarıda isim ve unvaniyle ticar~tgiıh adresi yazılı mükellef na'mına muhtelif yıllar için tarhedilen vergHer 

de bulunduğu tesbit edilmediğinden !lan tarihini takip eden ,g;Unden itiha ren 30 fliln içinde· itiraz hakkı olduil'u 
U- makamına kaim olmak üzeN ilin olunur, 

i~mi hizasında gösterilmiştir. Bu mükellefin t 0 rki ticaret edip halen ııere-
3692 sayılı kanunun 5 ve 10 uncu maddeleri hükümlerine tevfikan teb-

363 

1 - Cumhuriyet maahllesi, Akın
cılar caddEsi lağımının Hilıil köprüsü· 
ne kadar 158 metre boyda uzatılması 
ve bu suretle köprü ilerisinden gelecek 
suları alabilmek için mevcud kanali
zasyonun da muktezi seviyeye göre in
dirilmesi işi, yazı işleri müdürlilğünde
ki keşif ve şartnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
2141 lira muvakkat teminatı 161 lira
dır. Taliplerin teminatı cumhuriyet 
merkez bankasına yatırarak makbuz
lnriyle ihale tarihi olan 12-2-941 çar· 
şamba günü saat 16 da encümene mü-
racaatları. 28 2 6 10 

• 



~ Şubat 1941 PAZAR ( A. l'tA. DOLU) 

Emlak ve Ey~am Bankasından: Ticaret Vekaleti iç ticaret 
umum müdürlüğünden: t No. ları 

sas No. Mevkii E::;ki Yeni taj Nevi Kıymeti depozitosu 

~ayraklı Biilbül sokak l~ -- Arsa -- 25.-
·1531 Karşıyaka Alaybey 75, 77 144 EY 8000. 

M. Salihpaşa yalı 
caddesi 515 M2. Ada 

ı\ • 47 parsel 9 
·150>5 Salhane 1\1. Setaret 

sokak 661 ada 13 
ı\ parsel, 154 l\!2. 
·15~6 Salhane M. Şetaret 

sokak 661 ada, 14 
ı\ parsel, 115 M2. 

·1557 Salhane M. Şetaret 
Rokak 661 ada, 18 

15 17 

15 -

9 9 2 

ı\ parsel 259.50 M2. 
·1559 Birinci Karantina :\L 17/ 1 

Fevziye So. 707 ada, 

17 Arsa 

Arsa 

Arsa 

ı\ • 4 parsel 292 .M2. 
·1060 Birinci Karantina 462/ 1 _ ~72 Ar a 

Halil Rif at paşa cad. 
de:)i 707 ada 15 par-

ı\ el, 113 1\.12. 
·1561 Birinci Karantina ·162/1 

Halil Rif at paşa cad-
desi 707 ada, 16 par. 

ı\ sel 125 )12. 
·1562 Birinci Karataş 

M. Halil Rüat pa.,.a 
caddeısi 624 ada, 

ı\ 3 parsel, 309 l\!2. 
·1564 Birinci Karataş :M. 

206 -
208 

31 -

- Arsa 

172 Ar:-:a 

Ar~a 
Sofyalı So. 608 ada, 

ı\ _ ı parsel 248,50 M2. 
·1066 Salhane M. Dokuz ey- - 104 82 Arsa 

lül sokak 661 ada, 3 86 
ı\ parsel, 330 M2. 

·1567 Salhane 1\1. Şehit Ke_ 26 -
mal So. 676 ada, 6 

ı\ parsel, 344 M2. 
·1568 8alhane M. Dokuz ey- - 14 

lül So. 676 ada 4 par_ 

7 

6 

Ar..;a 

Ar:;a 

:n.-

·16.-

104.-

117.-

23.-

25.-

93.-

50.-

66.-

10:1.-

47.-

ı\ sel, 157.50 M2. 
·1569 Salhane 1\1. Şehit Ke- ~~2 - 42 Aı ~a 178.-

mal So. 676 ada 9 par- 34 
ı\ sel, 178 M2. 
·1571 Salhane M. Enveriye 

sokak 684 ada 3 par-
74 Arsa 26.-

ı\ _ sel 170 M2. 
·lı.>72 Salhane M. Enveriye ve 78 _ - Ar~a 32.-

Orhaniye sokak 
684 ada, 5 parsel, 

A.. 161 .M2. 
·1573 Salhane M. Halil Rifat- 383 

paşa cad. 684 ada 7 
ı\ parsel 169,50 M2. 

·1574 Karataş M. İcadiye So. 
ı\.1575 ikinci Aziziye Kadiri_ 

ye M. 694 üncü sokak 
1714 ada 3 parsel 52 M2. 

A...1576 İkinci Aziziye Kadiri
ye M. 694 üncü sokak 
1714 .ada, 4 parsel, 

.4. 61 M2. 
·l6g4 1kinci Aziziye Kadiri. 

ye .M. 592 inci sokak. 
1955 ada. 1 O parsel, 

A.. 180 M2. 
·1587 ikinci Aziziye Kadiri-

ye M. 702 inci sokak 
1663 ada, 29 parsel, 

A.. 161 M2. 
·l5ss ikinci Aziziye Kadiriye 

M. 682 inci sokak 
1706 ada, 3 parsel, 

A.. 90 M2. 
·1589 İkinci Aziziye Kadiriyc 

M. 309, 593, 596 ıncı 
sokak 1089 ada, 1 par-

.'\ sel 5385 l\12. 
·1590 İkinci Aziziye Kacliriye 

M.690 ıncı sokak, 1710 
.4ı ada, 17 parsel, 365 M2. 

·1596 Göztepe Tramvay cad
desi 835 ada, 7 ııarsel, 

" 252 1\12. 
·1600 İkinci Aziziye Kadiriye 

M. 726 ıncı sokak 1298 
A.. ada, 8 parsel, 276 M2. 
·l6oı lmariye .M. 1626 ada, 

.\ 4 parsel, 1014 M2. 
·1602 1mariye M. 1626 ada, 

.\ 7 parsel 839 M2. 
·1603 1mariye M. 1626 ada 

.\ 6 parsel, 649 M2. 
·1606 lmariye M. 994 üncü So. 

1635 ada, 2 parsel 
.\. 539.50 M2. .. .. 

l6os lmariye .M. 994 uncu . o-
kak 1635 ada, 7 parsel 

.\ 44 M2. 
·1614 tmariye M. 1638 ada, 

.\ 1 parsel, 1490 M2. 
·1615 lmaıiyoe M. 1638 ada, 

.\ 2parsel 2269 M2. 
•1616 lmariye M. 1639 ada 

o\ 2 parsel 4906 M2. 
·l617 lmariye M. 1639 ada, --c\ l 3 parsel 9956 M2. 
· 6ıs lmariye M, 1639 ada, - -

~ 6 parsel 3166 M2. 
·1619 imariye .M. 1639 ada, - -

c\ l 9 parsel 926 1\12. 
· 620 lmariye M. 1639 ada, ----

"- 8 parsel 1041 M2. 
·1621 lmariye M. 1639 ada, "-' -

c\ 10 parsel 4246 M2. 
·1622 lmariye M. 1639 ada, 

.\. 11 parsel 8276 M2. 
·1623 lmariye M. 1639 ada, 

t\ 13 parsel 949 M2. 
·1624 1rnariye M. 1641 Ada, 

.\. 1 parsel 3690 M2. 
·1625 lmariy.e M. 1641 Ada, 
~ 3 parsel, 1791 1\12. 
·1626 İmariye M. 1641 A 1 n. - -

~ 4 parsel, 1865 M2. 
1627 İmariye M. 1641 Ada. - -

6 parsel, 1032 M2. 
1628 lmariye M. 1641 Ada, 

7 parsel, 2739 M2. 
1629 !mariye M. 1641 Ada, 

8 parı;;el 2854 M2. 
l630 1mariye M. 1641 Ada, 

9 parsel 2465 M2. 
İmariye M. 1641 Ada, 
10 pal'ltl 4977 M2. 

Arsa 51.-

24 EY 250.-
A1·:-1a n.-

5 Ar.:a 6.-

Ar:::a 9.-

8 Arsa 16. 

5 Al'sa n.-

Arsa ve 269.
tarla 

910 

ll 

Arsa 

Ar:c;a 
nı:-fı 

Arsa 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Ara 

Arsa 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

:l7. 

756.-

28.-

10.-

8.-

6.-

16.-

9.-

15.-

28.-

49.-

Tarla 100.-

Tarla 31.-

Tarla 9.-

Tarla 10.-

Tarla 42.-

Tarla 83.-

Tarla 9.-

Tarla 37.-

Tarla 18.-

Tarla 19.-

Tarla 10.-

Tarla 27.-

Tarla 29.-

Tarla 25.-

Tarla 50.-

5.00 
l fl00.00 

6.20 

9.20 

Türkiyede yangın ve nakliyat :-:igorta işleriyle me~gul olmak üzere 
k{lnuni hükümler dairesinde tegciJ edilerek bugün faaliyet halinde bu
lunan La Konkord Sigorta şirketinin Türkiye umumi vekili bu kerre 
müracaatla izmir acenteliğine şiı ket namına nakliyat .sigorta işleriyle 
meşiul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde 
müddei, müddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfatiyle hazır bulunmak üzere 
Moiz j. Erğası tayin eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet sigorta :,?irketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 2:i ha
ziran 1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilii:ı 

20.80 olunur. 1 2 348 

Akhi.<ıar icra hükimlujirıden: Zayi 
2~.40 Noter senedine müsteniden takipte 

bulunan 371 No. lu kredi kooperatif İzmir Akşam kız sanat okulundan 

4.60 
borçlu Ali oğlu Süleyman 'famfener 1937 yılında almış olduğum diploma
zimmeti_nde. alaca~ı 166 .~ra ~O ~-~r~- mı kaybettim. Yenisini almak üzere
şun tedıy~sıne daır teblıg ettırdı~ı . ~- \'İm. Hükmü olmadığım ve bulan olur-
deme emrme karşı borçlunun vakı ıtı- · . .. . . . . 
razının ref'i talep olunmakla borçlu ga adresıme gondermesını rıc,\ cde-
mürafaaya davet edilmiş ise de göı;te- ı-im . 
rilen adreste bulunmadığından ilanen İ'l.mirde Hastahane caddesi 127 No. 
tebligat icrasına karar verilmiştir. Ulviye Ya.rar 

5.00 

İşbu ilanın neşri tarihinden bir ay -----
içinde borçlu itirazı müeyyid vesaiıde hında devam olunacağı ve davet ''ara
birlikte 25-2-941 de merciimize miira-ı kası verine kaim olmak üzere ilan o!u-

18.60 

caat etmediği takdirde tetkikata gıya- nur. • 35 

10.00 A.1632 İmariye M . 1641 Ada, 
11 parsel 1533 1\12. 

13.20 
A.1633 1mariye M. 1643 Ada, 

1 parsel 1549!) M2. 
A.1634 İmariye M. 1643 Ada, 

2 parsel 7147.25 M2. 
20.60 A.1635 İkinci Aziziye Kadiriye 74 -

M. 711, 719 uncu so. 
kak 41 .M2. Ada 1945 

9.40 parsel 19. 
A.1637 lmariye M. 1652 Ada, 

2 parsel, 3710 M2. 
:~5.60 A.1640 fmariye M. 1648 Ada, 

1 parsel 13606 M2. 
.A.1641 İmariye :M. 1648 Ada. 

5.20 2 parsel 5602 M2. 
A.1642 İmariye M. 1090 ıncı 

sokak 1647 ada 2 par-
6.40 sel 4560 M2. 

.A.1643 fmariye M . 1645 Ada, 
5 parsel 7607 M2. 

10.20 
A..1644 fmariye M. 1090 ıncı 

sokak 1645 ada 4 
parsel619 M2. 

A.1646 Imariye M. 1643 Ada 
50.00 3 parsel 5673 M2. 

1.00 A.1649 lmariye M. 1626 Ada, 
8 parsel 1124 M2. 

Tarla 15.-

Tarla 155.-

Tarl:t 71.-

Ar:-;a 10.-

Tarla 74.-

Tarla 136.-

Tarla 56.-

Tarla 456.-

Tarla 228.-

Tarla 31.-

Tarla 57.-

Tarla 11.-

A.1650 İmariye M. 992 inci so_ - - 19/ 1 Tarla 
1.~0 kak 1629 ada 6 parsel 

133,50 M2. 

13.-

A.1651 lmariye l\l. 1626 .Ada, 
2 parsel 4174 M2 . 

1.80 A.1652 fmariye M. 1641 Ada, 
2 parsel 5112 M2. 

A.1653 İmariye M. 1637 Ada, 
4 par.sel 655 M2. 

?..20 A.1651 İm:ıriye .M. 1637 Ada. 
6 parsel 670 M2. 

A.1655 lrnarive M. 1638 Ada, 
7 par:.,.eı 8•i0 M2. 

] .80 A.1656 1ınarive ~f.1637 Ada, 
5 pa~sel 1447 M2. 

A.1657 İmaıiye M. 1637 Adu, 
:l parsel 2254,25 1\12. 

53.80 A.1658 lmariye M. 1637 Ada, 
8 parsel 1306 M2. 

A. 1659 İmariye M. l 637 Ada, 
2 parsel 2207 M2 . 

7.40 A.1660 lmariye M. 1637 Ada, 
1 parsel 1295 M2. 

151.20 
A.1661 lmariye M. 16a7 Ada, 

~) parsel 1324 M2. 
A.1662 1marire l\I. 1638 Ada. 

8 parsel 1109 M2. 
5.60 A.1663 İmariye M. 1638 Ada, 

a parsel 4428 M2. 

2.00 
A.1665 Hallı kuyu 1\1. 1050 ve 

1051 inci sokak 1240 
ada 3 parsel 38.75 M2 . 

1.60 A. 1667 Karşıyaka Alaybey M . 

1.20 

:l.20 

1.80 

Yalı caddesi 6 ada, 1 
parsel, 2221 ,50 M2. 

A.1668 !kinci Süleymaniye 1\1 . 
Kamilpaşa caddesi 
278 M2. 

A.I 671 Karşıyaka Bostanlı Yalı 
cadde i 1809, 1810 
uncu sokak 1338 ada, 
1 parı·el 199.75 M2. 

3.00 A.1672 Kaışıyaka Bostanlı Şe

4.60 
ref yeni 1809 uncu so • 
kok 1338 ada, 6 parsel 
261 M2 . 

9.80 A.167~ Karşıyaka Bos't.anlı Şe
ref yeni 1809 uncu so~ 
kak 1338 nda, 5 para 20.00 
sel 247 :.\12. 

Tarla 42.-

Tarljı 51.-

Tarla l:l.-

Tarla ]3.-

Tarl:ı 17.-

Taıla 14.-

Tarla 23.-

Tarla 1:3.-

Tarla 22.-

Tarla l:L-

Tarla 13.-

Tarla 11.-

Tarla 44.-

Ar.sa 10.-

- Bah- 4832.
çeli mektep 

Arsa 28.-

18 Ar:-;a 60.-

28 Arsa 78.-

26 Atsa 74.-

6.20 A.1674 Karşıyaka Bostanlı $e- - - 24 Arsa 71.-
ref ~reni 1809 uncu so-

1.80 kak 1338 ada 4 parsel 
237,50 M2. 

2.00 A.1676 Karşıyaka Bostanlı Ka

8.40 
rakol 1811 inci sokak 
1354 atla 12 pal'sel 
:307 M2. 

16.60 A.1677 Karşıyaka Bostanlı Şe

1.80 
ref Yeııi 1809 uncu so
kak 1338 ada 2 par.,.el 
216,50 M2. 

7.40 A.1678 Karşıyaka Alaybey 

3.60 
Müşteri yeni 1678 inci 
sokak 23 arla 2 parsel 
131.75 M2. 

3.80 A.1679 İzmir Köprü M. Yeııi 

2.00 
dar sokak 799 ada 7 
parsel 205 M2. 

77.-

20 Ar~a 65.00 

2 Ar~a 329.00 

l O Evin 600.00 
1/ 8 hissesi 

:3.00 

31.00 

14.20 

2.00 

14.80 

27.20 

11.20 

91.20 

45.60 

6.20 

11.40 

2.20 

2.60 

8.40 

10.20 

2.60 

2.60 

3.40 

2.80 

4.60 

2.60 

4.40 

2.60 

2.60 

2.20 

8.80 

2.00 

966.40 

5.60 

12.00 

15.60 

, 
14.80 

14.20 

15.40 

13.-

65.80 

120.00 

Yukarıda izahatı yazılı gayri menkullerin peşin bedelle satışları 17 
5.40 2/ 941 tarihin2 miisadif pazartesi günü nat ONDA ihnlelel'i ya?ılmak 

5.80 
üzere artırmaya konulmuştur. 

1 - lstekli olımların hizalarında yazılı depozito akçelerini vezne_ 
mize yatırarak artırmnya girmeleri. 

5.00 2 - Müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği 
takdirde taliplerin depozitola• mı nisbet dairesinde tezyit eylemeleri 

10.00 ve mühür kullananların miihürlerini Noterden tasdik ettirmeleri. 
2 16 (805) 

-Sahife 3-
_ ............................................................................................................. , -
: A • : 

~ızmir Levazım Amirliği ilanları~ . . . -················································································································ İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher çiftine sekiz lira tahmin edilen (11000) on bir bin çift 

Erat fotini pazarlıkla sabn alınacaktır. 
2 - Pazarlık 5 Şubat ~41 Çarşamba günü sant on beşte 1zmirde 

Kışlada İzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

:~ - Hepsinin üthmin ed ile·n tutarı (88000) seksen .:ekiz bin li-
radır. 

•1 - Teminatı kat'iye akçası l 130 u on bir bin üç yüz liradır. 
5 - Şartnamesi ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler kanuni ve:-ikaları ve teminatı ka

tiy€leriyle birlikte ihale saatından evvel komisyona müra-
caatları. 28 2 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu ndan: 
Miktarı 

70,000 Kilo odun 
70,000 Kilo odun 
Yukarıda cinR ve miktarı yazılı iki kalem odun ihtiyacı pazarlıkla ~ a

Jlılan ()ksiltmesinde verilen fiat komisyonunca pahalı görüldüğünden ikin
ci pazarlık 3-2-941 Pazaı·~i günü saat onda kışlada İzmir levazım amir
liği satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin belli gün ve saatte komisyona milracantlnrı. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
J 200 ton saman 3-2-941 pazarte~i günü saat 14 .de Reykozdn as

keri satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Takarrür eden fiat üzerinden yüzde 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ,.e şerait her gün mezkur komisyonda görülebilir. 

l zmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 -

2-

Cingi 

Benzin 
Mazot 
Benzin 

A~keri ihtiyacı için aşağıda cins Ye miktaralrı yazılı işletme mal
zemesinin 8-2-!:l41 günü hizalarında gö:üerilen saatlerde pazaı
lıkla satın alınacaktır. Şartnameler her gün komi yonda görü
lebilir. 
f steklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda komutanlık satm 
alma komisyonuna gelmeleri. 

.:\1iktarı J\luhammen :Kat'i teminatı Pazarlık 

Kilo 

30,000 
4,660 

15,000 

bedeli saati 

Lirn Kr. 

33000 00 
897 50 

45000 00 

Lira Kr. 

4500 00 
466 00 

6750 00 
2 4 

11 
11 
11.30 

lzmir defterdarh2'ından: 
Satış 

No. ı;tt 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

378 (Karşıyaka Bostanlı 1810 No. lu Şeref Ye Yalı 70 OQ 
(sokak ı:~55 a~a 5 parsel 49 1\1. ::\f. 1 tajlı hane 

379 (Karşıyaka Donanmacı 1717 ci Kemalpllija cad. 2000 00 
(62 ada 23 parsel 10~,50 ~M. M. 23 tajlı hane 

:~80 (Karşıyaka Alaybey 1662 ci l\İJ:eydan sokak 9 400 00 
(ada S parsel 145,25 M. 1\1. 19 eski 23 tajlı hane 

381 (Karşıyaka Donanmacı 1'735 ci nazlı sokak 79 121 00 
(ada 26 parsel 121 M. M. 1 1 eski 3 tajlı arsa 

382 (Karşıyaka Alaybcy 1693 No. lu Feryat sokak 785 00 
(38 ada 4 parsel 1042 M. M. 34 eski 84 tajlı arsa 

383 (Kar~ıyaka Alaybey 1665 ci Giinaydın sokak 150 00 
(16 ada 61 parsel 276,50 1\1. ~t. 5/7 eski 1/1 
( tajlı eşcari havi ars~ 

384 (Karşıyaka Alaybe.r 1661 ci Mimar :Kasım sokak GO 00 
(7 ada 21 parsel 81,50 l\I. ~1. 5 eski 3/1 lajlı arsa 

:185 (Karşıyaka Alaybey 1662 ci :Meydan sokuk 35 350 00 
(ada 16 parsel ve 788,50 1\1. 1\1. :35 e.ski :J~l 

{tajlı arsa .. 
386 (l\Iiırabit çarşısı 971 ci sokak Kızlarağa..:ı hanı 80 00 

(iist katında 337 ada 25/18 ka pu 27 18 tajlı oda 
387 (Darağnç Umurbey Şehitler caddesi 1392 ada 1320 00 

(ada 2 parsel 2200 :\1. ~I. 123 yeni 155 tajlı arsa 
388 (Yolbedestanı !l04 cü sokak Bidayet hanı dahilin- 600 00 

(de 343 ada ·16 par:sel 83 1 kapu 45 yeni 49 
(tajlı oda ve depo .. 

389 (l\lürabit çarşısında 971 l'i sokak kızlarağası 100 00 
(hanı ii~t katında 337 ada 20,50 1\1. M. 25/ 35 
{eski 27 35 tajlı oda .. 

390 (Kahramanlar Kuruçay M. 1553 Emin efendi 250 00 
(sokak 1378 ada 19 parsel 48 M. M. 7 yeni 13 
(tajlı hane 

391 (Kahramanlar Kuruçay M. 1553 Eminbey mey- 400 00 
(danlığı sokak 1387 ada 7 par el 89 M. M. 
(27 ~eni 37 tajlı hane 

392 (Darağaç Umurbey 1512 Mızraklı sokak 1395 900 00 
(ada 9 parsel 100 :.\1. M. 7 yeni 7 tajlı depo 

iHı!3 (Kahramanlar Kuruçay 1517 No. lu Sepetçi 10~ 50 
(sokak 1371 atla 23-43 parsel 256 :\1. )1. 38 yeni 

< 94 

395 

(!}4 tajlı arsa 
(Kar~ıyaka Alaybey 1687 ci Mehtap sokak 35 
(ada 20 par:;el 83 :M. l\I. 3 eski 7 tajlı hane 
(lsmetpaşn M. 744 .ı. ~o. lu :Makara sokak 424 
(ada 14 parsel 35 M. M. 36 tajh haue 

200 

850 

.... % (Göztepe .M. Tesa<liif sokak 944 ada 14 pnrsel 155 

Oô 

00 
(519 M. :M. 4 yeni nunuırah arı.a • 

y ukarıdn yazılı emvalin nıiilkiyetl .. ri pe~in para ""~'n ik'.nci tertıll 'tı ... 
fire ve:;ika:'iyle bedelleri ödenmek üzere 2-2-ı141 tarihinden iti~a~cn l_~ 
gün müddetle müzayedeye konulm•ı '"ur. İhal.eleri 17-2-941 tarıhın~ ~nu· 
sadif pazartesi giiniı saat 14 tedir. Taliplerin muharnm~ıı bed~ll~rı u~e~ 

• .ı ,·· de 7 !!. depozito akC'-e~i j atıl'ınnk j·.e,·mi mezkOrda mıllı emlak 
rınuen ) uz ,.u • • .1o. l 
mUdürlüğündc miiteşckkil ::ıatış komi ·yoııuna milrncuatlnrı. ıhın o umu·. 

2 15 351 
------~~ -7 • 

/~mfr asliye ildııci lrn1wk habml•-. Layı 

ğindC?~: , • , .. . 30 6 938 tarih 270 sıra ttu1rtaralı 
lzmırde Ça) ırlıb.ıhçede Gun S1Jkn- B • aklı ilk okul şahadetnamemi k2Y

ğında 31 ::;ayılı evde oturan Hasan _k2- ı:ı:~rnı. Yenisini alacağımdan eski i
zı !1yşe !araf~~dan kocası Bolu Yıln-ı nin hükmü kalmadığı füm olunur. 
yetıne bagh Duzce yolunda çalışan lzm·r Bayrnkh İkinci Tak-
yol çavuş~ Ada.pazarlı ~~ehmed ça- sim s. )ıuzaffar özaydın. 
vuş aleshıne açılan bosanma dı>\ ?sı-
na rniitcdair dam arzuhal ,,uret.~ le 
davetiye varaka ·ı müddeialeyhin ika- nü saat 10 na t.'llikine ka.rm· veri'ere:k 
metgahının meçhuliy tine binaen bi-1 u ulen tanzim kllmnn gıynµ kararn • 
la tebliğ iade edilmesi üzerine k..!yt'i- me i mahkeme divanhanesina talik <!

yet tzmirde münteşir Anadolu gazete- dilmiş olduğundan müddeinL.vhin ta• 
sinin 19 l 941 tarih ve 8415 sayılı yin olunan gün ve saatte muhakeme
niishasiyle ilanen tebliğ edildiğ: halde de hazır bulunnıns'ı veya hlr "ekil göıı 
müddeialeyh tayin olunan giin ve sa- dermesi ak:oi takdirde bir ılahn muha
atte mahkemede hazır bulunmadığın- kemeye kabul edflmiyerek gıyabınclıı 
dan hakkında muameleyi gıyabi\·e ic· hüküm verikceği tebliğ makamımı 
rasrna ve muhakemenin 13-2-941 1'fi- kn:nı olmak üzere ilan olunur, 
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Mus[afa Doğan 
Bozuk, pelteleımiş kara ciğeri

ne astımm korkunç ve amansız ta
saİıutuna rağmen, onun öldüğüne 
bir türlü inanamıyorum vesselam! ... 

Mustafa Doğan, lttlhad ve tarakkı 
ve komitecilikle başhyan ilk fikir ve 
inkılap hareketlerine ism'ni bırak
mış (İzmirli Mustafa) ve hayatı, 
bnıtan ııonuna kadar büyük heyecan 
ve hayat dalgalariyle çalknlnnmış 
bir arkadnştı .. Yakın tarihin gezen 
ve konuıan bir kütüphanesi gibi, her 
hadisede yapraklarını açar, yazar ve 
söylerdi .. Onun bilhassa çok zaif bu
lunduğu noktalar vardı .. O noktala· 
ra dokununca. hemen kımıldar, so
luğu matbaada alır ve yazmağa baş
lardı .. 

lzmirli Mustafa, devrı'nin en baba 
yiğit bir delikanlısı idi. Ona, haya
tındaki ilk imtiyaz, evvela cesaret ve 
zekasından, ayni zamanda b'r yanar 
dağ gibi tutuşmuş vatanperverliğin
den gelmiıti .. Onu, hayret ve heye
canla dinlerdik.. Konuşması da, en
gin ve zevkli ic!ı' •• İhtiyarlığına rağ
men, o hatıraların bütün anlarını, 
bütün detaylarını heyecanla muha
faza ediyor ve bazen gözlerinin ya
ıardığı, ağladığı oluyordu .. 

Yaşadığı üç devir arasında, hiç b'r 
tesir, hiç bir fikri müdahale olmadan 
öyle sarih hatlarla karakterler çizi. 
yordu ki, tam tabiri ile (Ağzına ba
karak kalıyorduk) .. Çünkü onun bü
tül" ' 'r hayat boyunca dikkat ve işti
gali, nemleketin geçirdiği devreleri. 
bunların sehcb ill~tlerini VP netice· 
lerini anla~ağa teveccüh etmişti. 

lttihad ve terakki gürültülerini 
ilk tesis hareketlerini, Semsi paşay· 
yaıamış, bazen ailahla dağlarda. ba· 
zen propaganda ile en tehlikeli şe
hir çatıları altında çah~mıs bir in 
aan .• Mahmud Şevket pafnnın yave· 
ri.. Pontos he.rekatının maruf s'ması 
lstanbul vak'alarına karışan gem· 
yaver. genç komitec; ölümden hic 
korkmıyan, vatan ve milletini, en 
hududsuz, en temiz, en ilahi bir aşk· 
la seven Mustafa Doğan ... 

Bir çok Türk generallerı'nin hemen 
kar~ıdan görünce (Mustafa, b·mh'
li.) diye seslendikleri adam ... Türk . 
İngiliz ittifakının akdedildiğinin ıt"Ü
nü, matbaada bizimle beraberdi .. Ha. 
beri alır almaz, kendin~ne bildirdik. 
Yerinden fırladı. Yüzü sapsarı ol
muştu: 

. - Varolaun İnönü .. Şimdi, şu da
kilcndn ölsem gam ycmiyecegim. Çok 
şükür Allaha; bu günü idrak ettim. 

Dedi "'e hıçkıra hıçkıra ağlo.mağa 
başladı .. 

Çünkü o, bütün bir mazinin tahli· 
lini yaparken, Türk - lngit'z dostlu
ğunun z rureti üzerinde ıarada du
ran bir inııandı. Döktüğü gözyaşları; 
bir fikre inanmanın ve üç çeyrek aıı· 
ra yakın bir zaman bu fikri sadakat 
le muhafaza etmenin en büyük nişa
neai idi .. Kencrne geldikten tonrn 
bize iatibdad ve meşrutiyet devrinin 
siyasi hatalarını uzun uzadiya an· 
lattı .. 

Mustafa Doğan şimdi, artık Arna
vudluk dağlarından şark hududları
mız:a kadar olan mıntakalarda. be
raberce ko}llitecilik, ihtilalc.'lik, fts
kerlik ve siyaset yaptığı eski arkn
daılarının yanına gitmiş bulunuyor .. 

Arkasında ise onu tanıyan herke
sin kalbi, ona ait hürmet ve sevciler
lc doludur. Yattığı yer nurdan olsun 
lzmirli Muatafanın ... 

**~ 
Amerika · 
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Almanya 

lngiltereye taarruz için 
hazırlanmaktadır 

Mısırda Nevyork Şarki Af rlkada 
Artık ltalyan tayy are- Deniz inşaat tezgahları l talyanlarda benzin 

/eri görünmez oldu! genişletiliyor kalmadı 
Kahire, 1 (A.A.) - Röyterin husu- Nevyork ı (A.A.) _ (.Nevyork Aden, 1 (A.A.) - KızıldenL~cleki 

ita l yan tebliğinde 

Doğu Af rikada zagiat 
itiraf ediligor 

si muhabiri bildiriy~r: Taymis) gazetesinin istihbaratına İtalyan ınlistemleke limanı ~Iosoua-
İtalya.~1 ta!·.rarelerı artık l\lısır top- göre; N~vyork belediye rei:ıi beya- dan gelen bir yolcu, Eritrc ile Habe- ~f 

rakları uzerme gelmez olmuşlardır. na'tta bulunarak bahrire nezareti- şil'tan müdafaasında l>enzin fikdanı- 10 bin tonluk bir vaP 
33 bin tayyaresi var. 
Müsait hava bekliyor 

lngilizler ise hazırdırlar 
Çünkü hudud, artık 400 kilometre u- nin Nevyork bahri in~a-nt tezgahla- nın İtalvan mukavemetini bozduğunu, b l 
zaktadı.r. Resmi tebliğde bildirildiği rın;n randımanını iki ~isline çıkar- lrn yüzden mü~külfttlara uğratıldığını aitrmzş ar 
üzer~ ingiliz tayyareleri Barça hava mağı tasavvur ettiğini söylemiştir. söylemiştir. ftalyada bir mahal, ı _ ttnl~P 
meydanına taarruzlarda bulunmuş!ar- Bu tezgahların genişletilmesi için Yolcu demiştir ki: orduları umumi karargahınıı9 " 

Bitlerin nutkundan sonra Alman- dır. 15 milvon dolar tahsi~ •edilecek, ye- - :\fosouadaki ikametim esnasrncla numaralı resmi tebliği: 
yanın girişeceği teşebbüs, en ehem- Barça, İngiliz ordusunun Bingazi- niden -iki büyük tamirhane ha\•uzu soka~larda yalnız bi_r kam~:on:. 3 ot~- Yunan cephesinde normal toP;. 
miyetli mesele halini almıştır. Bu ye varmasında mühim rol oynıyacak- inşa edilecektiı. Bu havuzlar. 45 bin mobıl \"e beş mot~s~klet gord~_m. Y.~- ve müfreze faaliyeti olmuştur. V 
hu-;u-;ta muhtelif fikirler ileri süriil- tır. Burası Bingazi demiryolunun son tonluk harp gemilerini istiap edecek yecek çok azdır. Sıvıl halkın dorttc u- man a~ker tahaşşüdatına gayet.: 
mekte, mütehassıslar bir netice ala- istasyonu ve yolların taksim noktası- derecede geniş olacaktır. çii !ç tarafla:a. yayı_lmışt~r. Şeker, çay çaktan hücumlar yapılmış, milC~ 
bilmek için böyle bir teşebbüsün 8:n- dır. x vesıkaya tabıdır. Bıra. ~ı~ara bulmak surette bombalanmıştır. 
cak İngiltere üzerine ::;eferle kaım x lspangaga · bug._ dag t i~~irnsı.~dır. Kıtlık, !n~ılı~. tayra.re~~- Bingazi vilayetinde zırhlı cüzutıı: 
olacağı kanaatinde bulunmaktadır- lzlandada rı_ı_un .. hucum undan a~: ıleı ı geln:ıı?:tıı. Jarımız, tayyarelerimiz tarafıll~ 
lar. Çunku bu tayyar.eler ıaşe anbarl.ıı .yle l>ombaı dıman edilen cebel ce 

Bu hususta Amerika Bahriye na- Fransaga gıda verı·ıecek iaşe maddelerini muhtevi nakliy~ va'- bundaki düşmana hücum etrııiS 1 
zırı da mütalea dermeyan eylemiş- 80 bin /ngi/iz askeri sıtalarını bombalamaktadır. Adı~JA\. zwiat verdirmistir Hava ku,•vet .. 
tir. Nazıra göre Almanlar iyi hava l d Madricl. 1 (A.A.) _Buraya Ame- baba Cib~ti hattına. ~2 .hü:ıım yap11- !:rmiz muharebeye. iştirak eylcrııı 
devresini bulmak ve İngiltereyi isti- top an l rika kızılhaçına mensup 8 mümessil mıştır. A::;sapta naklı~e anb,ırları bom tır. 

1 rnya ı~ebbüs etmek üzere uzun za- • ·evyoı-k. ı (A.A.) _ Tas ajansı gelmistir. Bunlardan besi, Ruzveltin balanmıştır. Buradav toplanan madde· Doğu Afrikada şimal ccPlıCd 
mandır hava şartlarmı tedkik etmek- bildiriyor: tcklifl üzerine İ:.panya;;a verilecek ler, ablukay~ y~rmaga .~uv~f~ak "lm1 de muharabeler devam etmekte; 
tedir. (Krestiyon Fıent Monitör) gıl71.~lesi- buğdayın tenii için Mudridde kala- İtalyan gcmılerıyle getırılmıştı. ııahalli mfü:;temlekev ka~rıı~e 

Bu hususta vesikalar vardır. Al- n!n . bil_<l_irdiğine göre, İzlandada 30 caktır. Diğer üçü, Fransada tevzi edi- • x kuvvetleri düşmana agır zayıııt ' 0 manlar artık !ngilterede milletin b l K d ı k t l Al l ti d ı· l d' B. · t rnıı 
manevı·,·atını kırmak için gelişigüzel ın ıngı ız ve ana a ı as er o~~~- J.ec.ek gıda maddeleri için Vişiye gide- man pı o arı uymasıtı < ~rmiş er ır. ızım zayıa ı ll' 

mış bulunmaktadır. Bunların buyuk cektir. , "'~ hıssedilecek derecede olmuştur. 
bomba ·atmakta, endüstri mıntakala- bir kısmı, Reyin Davuhta tahaşşüd c- x Ott.ova, 1 (A.A.) - l-Ia\a marv~alı vn kuvvetlerimiz bütün cephede ıı1 
rını aramaktadır. Almanyanın tay- dilmiştir. Sir Ell şu beyanatta bulunmuştur:. harcbelere iştirak etmiştir. v 
yare imalatı azalmıştır. Çünkü Al- Askeri vaziyet - .. Gece b?~ba~dıman tayyarclerı):- l<:ge gularında harekatta buhlll~ 
manya me":c~d tay_. rı.relere ~s~iin ev- I J • ) • . . le mucaclele ıçın hır usul bulunmuş gı- Fon·et kaptanı Françeskonun 
saf ve l5abılıyette tayyare tıpı araş- ta yan esır erı ~Ba~ tarafı 1 n~ı ·~hıfe_d~ - hidir. Daha şimdiden kullandığımız manda:nndaki torpido filomuz ~i 
tırnıaktadır. . . . Bombay. 1 (A.A.) ·- Bugün 1tal- tcmeldı~'.. Nıhayet 1~-1<> gun ıçınde, usul Alman piİotlarının keyiflerini manın bir himayeli vapur kafile W 

Almanya nasıl bır tayyare tıpı a~ı- ynn esirlcrind.m mürekkep ite bin Bingazının de Bardıya, Tobruk \'C k . k b'. h 1 1 t . Geçen "'e- hiicum etmiştir. En az on bin to~e 
vor: Almanyanın tayyare mevcuc u kişil:k yeni bir kafile daha Bombaya Dernenin akıb()tine uğraması beklene- nçııac~ .ı~· ~.t;1 m~ş ıı. 

1 
• .,_ bir vapura igabet kaydedilmiş \'C 

nedır? gelmh::tir. Bunların arasında dört ge. bT. ne oldugu gı 1• 1 _er u gene t e mag- hal batmıştır ~ 
Bu. hu~usta diin Lo:nd~a _ra<l~osun- neral iıe l:ıin ikiyüz subay vardır. 1 11

:. .. • • • D . 'b' .. 1 lup edilecektir. Refakat ge.milerinin şiddetli ııtc~; 
da bır konf eran;;; verılmıştır. Bır ha- ı_ • - -= * 1 Çunku Bıngazı de, erne gı ı J a - x ne rağmen torpidolarımız salirııCJ1 
va mütehassısı taı afından verilen bu R At hı· .., ı nız d-eniz cihdinden müs~hkem mcv-ı v·ık· !erine dönmüşlerdir. 
konferans da söylendiğine göre Al- eSml e 12° er kie maliktir. Fakat karadan hazırlan- 1 1 
rnanyadn halen 33 bin tayyare var- mıs değildir. Ancak İtalyanların bu- SOVYET DAHiLiYE KOMISE~ 
dır. Ancak bunun altı bini birinci_ ~ı- Kahire, ı (A.A.) _ Orta şark İn- rada da sahra usulü bazı tahkimat -Ba4tarafı 1 nci Sahifed~. . ~ 
nıftır. Yani derhal havalanabılır. giliz oı duları umumi kararg5.hının 1 ·ht'mar de kabul edilcbi si> adı verildiğini anlamıştır. Vıikı, :\Ioskova, 1 (A.A.) - Dahilb'C , 
Alm:ınyunın aradığı tip is2 , gayet bu akşamki tebliği: ~apml a arı ı 1 

L' 
1 

' • tr d'I - Alm·rn akıncılarına karşı dafi batar- ıni:.eri Ben•ava, dahili umumi eıtl 
vüksekten uçabilen sessiz tayyare- Trablusta: Kuvvetlerimiz Derne- lır. talyanlar, ıbyanın ıs ı a e ı c-

1 
' ' te . · .. ·· ·tU Vilki "O yet komise.ri ·unvanı verilmiştir·,.,. 

!erdir. nin garbında düşmanla temasa de- ccğini asla düşünmemiş ve buralarda y~ arın a şın.ı gor~~ş r. . -. unvan iki senedir kaldırılmıştı. 135, 
İstila teşebbüsü için de müsaıcl ha- vam ediyor. esaslı tahkimat yapmamışlardı. ~11 mesafede _ık~n, duş~~anı~ bır Doı - Gürciidür. Eski bir gazetecidir. 

va beklenmektedir. Bu miisaid hava- 1'~ritrede: Agordat ve Barl!ntoda Sahra usulü ile yapılacak tahkima- nıye tayy~r~'>ı lımamn uzerınd~ıı uçu- linin do.,tlarındandır. ./ 
nın ~~batta gelmet~i ~~htemeld~r··ı~ düşmana karşı tazyikimiz şiddetlen- tın , motörlü birlikler tarafından ya- yo_r~~- Vılkı, Duvr şa.to::mnu a gez- _...,, 

Dıger taraftan ngılızlcr de ıstı a- miştir. ' .. mış ır. . . . · · M D .., 
Y ... karnı ko\.·abilmek i"in hazırlan- D'- h l d .. tt d - . pılacak hucuma karşı mukavemet e- Kendısıne bu seyahabınde vısamı- • Ogan 

.. ,. .,. v ıger cep e er e vazı~e e egı- . v· . . Ç" k" B R f k t t · t' V'lk' .,, 
maktndırlar. şiklik voktur. demıyecegını zannetmey1z. un u ar ral amzey re_ a. ~ e mış ır. ı ı Jc-

lngilizler şu. m.ü!aleada ~-ul?nn_ı~k- Londra, 1 ( A.A.) _ Hava ııeıarc- diya ve Tobruk, daha fazla .tahkim:ıtı mckten s~nra .. ıs~~Jaya karşı hazı~lrın_an -Bat tarafı 1 nci aabifede d 
tadırlnr: Bu ıstı la teşebbusü hızım tinin tebliği: havi oldukları halde ancak bırer buçuk toı~_Iarı gormuştu~. ~u arada ~ı~ kaç na çelenk göndermiş, miiessesefC 
için ne der.ece }lüyük tehlik_~ is.e, o Dün hava kararmadan biı az evvel gün m~kayeme~ _edebilmişlerdir . . o?us a~ılmıştır. Vılkıy.e, baş:rekıl~n e~ şen vazifeyi y~pn:ıştır. eı-ct 
derece büyıll\ bır fırsattır Çunkil bu 1 d ·· t 1 • • f f r Şarkı Lıbya ışı bu suretle halledıl- rıyle hır mahalde tabıye edılen -ve \ ı Anadolu aJan::nnın bu har 
teşebbüsü akim kalınc~ Almanya eut~mk~n •dnyd··~1·ar_et~rınBın zba~ı atı'UI a ı- dikt~n ~onra müteakıp. harekat :;arle- ni adı verilen muazzam top ta göste- takdirle kaydetmeği borç biliriz. 

y ı aj e ı mış ır. om .ı ma- ~ • .1 · t• v·1k 1. 'd h · - ·ıy:.ın l'EŞEKKÖR hüsbUtün bir çıkmaza girecektir. mıştır. Kayde değer başka hadise ol- ce temizlemeden ibaret olacaktır. r~ mış ır. ı ' P aJ a as~ra ugr_ d 
---•• --:. ---- mamıştır Bu işin hallini müteakıp, bu km·- bınaları ve Grand otelctekı hasarı a . ·v· . . sı i 

Çorçıhn beyanatı Kahire' ı (AA ) - İngiliz hava vetlerin, Afrika hattıfüıtüvasından ve görmüştür. . . . Bası~ ~>1r~ıg~v .1zI?ır mı~taka ·ııd 
-Bat tarafı 1 nci aahifede - kuvvetle;i umu~i. karargahının teb- Fransızların Çat müstemlekesind~n G~and otel, g~çe~ yaz ıng~lız - .A.- re hey etı bırlı~ımızet da~ıl a:~Jlle· 

Ruzveltin hususi mUmes ·ili ve yakın !iği: şimnle doğru hareket eden ve araln- ~~rı.kan ~az.e~cılerı _!cararga~n ; ıdı. mız, Anadolu aJa~sı zmır mu e~t 
nrkndaşıdır. Amerikanın 1ngiltereyc Dün gece İngiliz hava kU\'Vetlcri- rında İngiliz ve Belçikalıların bulun- \ ılk~ sahıldekı askerı mevzıler. d.c Ha). M~stafa ?og_anı kayl>etrnJ>. ~ 

d h Susundaki go .. ,terdı·g-ı' zı'hnı·- b b d t ı ması muhtemel hu"ı· Fram;ız kuvvetle- gczdıkten sonra buradan ayrılmıştıı. derın bır teessur. ve elem duydll. yar ım u ::ı • ne mensup om ar ıman ayyare e- . • r d l v·ı d r . 'l ,• . tee ~·· 1 • 'stı 
yet V{! yardım lehindek~ hareketin. m.ü: ri, Trablustaki doklara şiddetli bir riyle birl~şm~leri m.uhremeldir._ ~~- . ~evyork, 1 .. <~:~:) - \an e .1 ·~ .e.r. 1, aı e:-1 1'. 1~ • s::;ur erıne ı-..zı!l 
temadi.ren artması bizım ce.::;aretımızı hücumda bulunmuştur. Tonlarca gUn Şarkı Lıbyayı ışgal eden ıngılız kı~ı!l pazar gunu o~leden sobnral n:ı tnzı)etlerı~ı.ızı .. '_C abrUk~~kaşbı~ı 9tf 
tak · t · +· b b ı· d b ı ·ı ·n kuvvetleri 700 800 kilometre mc.safe mıngam ve Kıwuntrıde bom ar< ım"n ııaze m~ra:sımı ıçın .} u ır d • 

·vıye e mış .ır.> om a, ıman a u un an gamı erı - ~· 1.1 h 11 . v. h be aın gö ·teren merh11rnun ~ilah arktı " 
Başvekil Trablusgarp ve Yunanis- ve deniz tav\•arelerinin ara:-;ına ııtıl- katetmişlerdir. Cenuptan gelen Fraıı- et 1 en ma a erı gezecegı a r '· • - :s A d 

1 
"". · u"dO 

~ · ' · d b h d k d · · • • · · k . ti · · d · ti . · mışbir rına na o u a1ansı umum m A. t:ın hadıselerın en rı se ere ~mış- mıştır. 8 hın tonluk bir tıcaret gemı- sız UV\e erının e aynı sure e, a} nı , : ) ! ·ıt , . ,. .. : !· . b ı~J·. . . •et ı·· 
t . k'. . b b " b t t . t' G ive mesaf.evi katevlemoleri muhtemeldir \ aşıngton, l (A.A. - ngı erc)e guıı~. zmır e \:ul) e \e emnıy 
ır ı. sıne om n. ısa e e mış ır. cm . . • • - . . d l. 'h . . • ··.:ık" di.'rlügv üne ve İzmir matbuatın!\ 

- Atina ve Kahire üzerine mnzaf- ateş verilmiştir. Dört bin tonluk di- Şarki Afrikada Eritrede italyanla- yar. ım ayı as~ ı<~ın umumı_ muz. ~- 1
• •• •• • • , 

fcrane yürüyecekleri yerde faşistler ğer bir gemiye de tam isabet olmuş- rın mukav.ernetleri kırılmaktadır. Gal- rcnın pazar~~sıye başlı~_aca~ı. 5f.~1.1 '." şekkurleı ı;ızı 8~1:1~:~7:· 
1 

.. J1ll~ 
rejimlerini idare edebilmek için nazi- tur. 8 bin ton hacminde başka bir gc. labattan Ifabeşistana doğru olan ha- m~_ktadır. Muza~ere 3 ·~fn .s~ıece ·i 11 • k as.ın .ı.~ ıgT z7.11 sıı' 
}erden yardım jstemekte ve kendil~ı·i- mi hasara uğramıstır rekat tedrici ı:ıurette inkişaf etmekte- Mutc~kıben tadı! teklı erının nn_z~- a:s~/eı~ı . ıt~1~· ı öi·t;~ 
ni onlarııı idare etmelerini bile gcize Deniz tayyarel~ri ·arasına dti~en 

1 
clir. Kenyadan italyan somalisine kar- keresıne lı~~lan~caktır. Bun~ 1ı'< 1!1 ay aı U{l u ' 

almnktndırlar. Bütün bunlar .• b.ize ö- bombalar bu tayyareyi tahrip etmiş şı yapılacak harekat muvaffak_ı;:etle ~uayy~n bır muddet yokt~r. mu~~ı
nümüzdeki uzun ve çetin hadıse!ere ve diğer üç tayyareyi ele hasau uğ- devam etmektedir. Burada İngılı·der 3Clle ~anuı2~n bu h~fta ~ıtmeden .. a-
knrşı koyabilmek için büyük bir cc- ratmıştır. 80 kilometre ilerlemişlerdir. İngilizler, bul ed~lecegı kanaatı me-vcuddur. ,. 
saret \'ermektedir. Biz, bu harpte mu- Cenup rıhtımı ve deniz tavvare İtalyan somalisinin biran evvel işga- . Vaşı!1~ton, 1 (A.A.) - Vandel \ ı_l
zaffcr olacağımıza eminiz. O güne ka- hangarları üzerine de bombala; ·diiş- li için cenubi Afrika harp gemilerinin kı, harıcıye nazırı Kordel Hulden b.ıı 
vuşunca lngilterenin şer<:,fli ve u~~ın n:tüştür. İnfilaklar olmuş ve bunları h~mayesinde bu arazinin bazı :;ahille- telgr~f ~lmı:?tır. Bu tel~r~fta, l~g~J. 
tarihinde yaşamakta oldugumuzu noy- sıyah du111an bulutları kaplamıştır. rıne asker de çıkarmışlardır. Muka\'e- tere~ e ) ardım ~a:ıunu l~f ıha~ı ha 
temek hakkını kazanmış olacağız. Bu :x met çok azdır, harekat inkişaf etmek- kında a~~a~ harı~ı~~e. encumenı. u~~ı-
devir vazifelerin hakkiyle yapıldığı B • tedir. · r~ında ~uşunoelerını ızah ~tmcsı \ ,i-
ve şe~efli işlerin başarıldığı bir devir ır gazeteye göre Amiral Rcderi.n sö::leı i: kıden rıca olun~a.ktadır. 
olacaktır.> -Baa tıt.rıt.f~ 1 nci aahifedr - Alman donanması kumandanı ami- . Bu scb:p~e _Yılkı İ~k?CYl_l ve. lrlanfü 

zapteder.ek cephenin diğer bir no'kta- ral Reder g.eçenlerde İngiliz ticareti- zıyaretlerını ıp_tal mec:?urıyet~nde ka· 
~ından düşmanın tanklarla ytıpt:ğı nin Alman tahtelbahirleri vasıtasiyle lacak \'e Amerıkaya. donecektır. ltalyanlarzn gaddarca 

hücumu hücumu ta:rdetmi~lerdir. 150 esir al- ağır zayiata uğratıldığını söylemiş:i.. . 
dık. Londra radyosunun verdiği cevab:ı ralin, bu· noktalara ehemmıyet vere 

Knoks söylüyor 
-Battarafı 1 nci Sahifed&"" 

'-Onra, son bfr iki ay zarrfında tnf 
ve Amerikan fabrikalarının AJJllll~~ 
dan fazla tayyare imal ettiğini bı 
miştir. 

Yaşington, 1 (A.A.) - Bahri~"~ 
zırı albay Knoks, ayan hariciye e· 
meninin içtimmndaki beyanatınd~ı; 
manların, İngiltereyi istilası teltlı 
hakkında bilha!'sa demiştir ki: ~ 

- Almanların, bunun için g, 
mikyasta zehirli gazlar kııllnrıfl'I 

Vaşington, 1 {A.A.) - Hariciye ne- Atina, 1 (A.A.) - Umumi emniyet göre, İngiltercnin 1940 idhalatı, 1930 rek, ona göre söz söylemesini intaç ~t· 
-Baştarefı 1 oci Sahifede- zareti, 23 Ağustosta Sudanda bir A- nezaretinin dün akşamki tebliğfoe gö· dakinden fazladır. İhracat ise, bir miştir. Amiral .. b~1. s?zlerl~ ayni. 7:H 

miştir. Umumi müzakere pazartesi meriknn hastahanesinin bombardıma- re memleket dahilinde sükun vıırdır. miktar daha azdır. Amiral, nutkunda manda Alman ışçısını teşvık etm.şt:r 
günü başlıyacaktır. . nını bir ikinci teşrinde protest-0 etmiş- Kıtalarımız tarafından işgal edilen n- ayrıca, yeni tahrelbahirler inşasına İngiliz deni~ . ticB:ret ~üsteşar~ ela_ ~ı 

rından korkuyoruz. 
Naızr, huna dair tafsilat verJ11 

ve bıışka hir şey söylememiştir. 

Nevyork, .ı (A.A.) -:-- Bır çok e!'na-j ti. Bu hususta bazı tafsilat verilmiş- rnzide diişman tayyarelerinin bombnr- nish2tle mevcud gemilerin tamirinin harpte, İngılız tıcaretı bahrıyesınıı 
reler, Amerıkanın İngıltereye yapac~- tir. Buna göre bir doktor ile bayan dımanı esnasında sığınak olarak kul- daha çok kolay olacağını söylemiştir ancak yüzde 97 nisbetinde zarar gfü·
ğı yardımların çok seri tarzda olacagı Green ölmüş, iki ki~i yaralanmıştır. !anılan bir Ar.navud evi vıkılmıştır. ki, şayanı dikkat olsa gerektir. lngi- düğünü, çünkü zararla;rııı satın alı · 
nı göstermektedir. Devlet erkanından Notada, bu hadise tahrik edilmeden Enkaz altından 4 erkek, 3 kadın, 9 ktz liz tavrnrelerinin Vilhelm~hafcn, eli- nnnlar, zaptedilenler \'e miittcfik!erir 
bir ~oğ~, bu .yard~mı~ derhal yapı~mn- ve gaddarca yapılmış bir hücum olarak ve bir meme çocuğunun cesedleri çı- ğer Aİ~nn ,.e Fransadaki inşaat U!~- il.tihakı ile telafi edildiğini bildirmiş· 
sı fıkrındedır. Şımdı Ruzvelte hızım tavsif edilmi~tir. knrılmı~tır. gahlarına vaptıkları taarruzlar, am:- tır. 
gelen salahiyetler de H!rilmiştir. D.ev- ... " • •••• ••••••••••-EF•••• 
!et erkanı, Lord Halifaksa ver.ilen ga- Diye bağırdı. # -a ••••- ~:m::.t??mm;mn:r::ıms;::~m·, 
rantinin ehemmiyetini işaret eylemek- - Hay Allah 'kahretsin!. Kiminle 1 v ASK kabul etmiyen bir kalınlığa malikti. 

Bir kenarında müteharrik bir diiğme 
ile idnre e<lilen ı.~.3.4 rakamları var
dı. Bu rakamlar .rnatin dört çeyreği
ni gösteriyordu. Yani, cliiğmeyi bir 
numara iizerine getirince bomba hiı 
ceyrek sonra. infilak edecekti. İki 
çeyrek, yarım :::aat. \'e ilüharc: 

tedir. konuşuvordu, hadise mahalline kim ' AN 
Ruzv.eltin Lord Hailfaksa sözleri gitmişti?. Ve 

şöyledir: - Yüzbaşı Rene t. _, 
- Amerika e~düstri müesseselerin: - Rene; yaptığı tahkikat hakkında - • 

d~n dalgalar halır:~c çıka~ rnalz_cmeyı neler anlattı?. Aralarında cereyan e- Karım senı· gakalıgorum casussun 
sıze derhal ~:erecegız. İlerıde dah:ı çok den mükUlemeler ne mahiyette idi?. t 
:~ da~a ~u~e!11mel malzeme ve~(:~e- Hadiseyi onların ağ-lından duyduğun - - ı 77 1 'i~ii~iiii~fiiiiiamm Bu itibarla bomba; miralay Rişa

rın oturduğu yazıhanenin her han
gi bir gözüne saklanınca birden bire 
infilak edecekti ve o anda kendisiy
le berabeı bulunacak olanlar berha
va edilecekti. 

gız. Çunlnı sızın kurtuluşunuz, bızıın gibi anlat!. . ~ ıı;ı 
de kurtuluşumuzdur.> N . ll'. k ti' b' k . h f Dilber Zozo, beynınden vurulmu., zeyen alet cıknrdı. 

İngilterm·e azami yardımın derhal ... 0 'j.k1t'. C:ve ı ırd uvve\A~ ıza- bir deli gibi ayağa kalktı. Şimdi ta-
yapılması rnütalensında olanlar ara- y~ ma ~ ı. tl'r.eya~ f en mu a .eme- mamiyle canavarlaşmıştı. Ağzına ge
sında ayan azasından K.arter Glak ~ıtnt kent uvve 1 ntohl~kar~nı heayn.?n a~-1 len kiifürleri ·basıyordu. .Nihayet 

· .. a ı an sonra. e -: enın nuz zaı . · d 
da bulunmaktadır. Bu za.t şu soz!erı ılmadığını tebarüz ettirdi Ve ilav~ et tekrar l erme ortur u. 
söylemiştir: ~i. · - ı ·ovelli -dedi- beni dinle! .. Ar-

- İngilrorey.c yardım için bizim · . . . . ... , tık o miralay belasından kurtulma-
için yapılacak en b i iş., zannederim . -

1 
~Iı~ala) R~şarın h m~1k~~11 ~~n lıyız .. Çünkü o hayatta bulundukça. 

ki bizzat asker göndermektedir. ~şga ..; mışh \s~r dım ~- e~. a .. eh~'Uj- hayatım daima tehlikede olacaktır. 
Eski sc lerden Jcr2.r da Am~rika- t 

3~ knf ~tın ;. 1!1 . 1: ~~P - ~1: - Peki ne vapmak icabeder? 
nın, nazilere harp ilanrna taraftar ol- bı:n. ~ k a_~c d. ım. .~~ım~:-: f uvv~f 1 

_ Rişa'ı ı öİdürmeliyiz. Çiinkü 
duğunu beyan etmiştir. Bu zat cte:niş- s'1 k~ 111 

"tat f~mklı ~ı 1 m~c ~-1
33te :.,~· hayatım· Almanya için kıymetlidir. t'r k'. nn ı: mu e ı erın mu ·a ı ş ·ı. - h' .. 

1 1
. . 

1 ı ı. . . tı içinde nam \•e hesabımıza çalıcııyor- Ben, da a o meme ıyım ... 
- Am~rıka, Alm~m zımamchır1arı- ' ~ ' _Kolay mı? 

nın harp Hanına marıi olacak bir çok du. . • . ....~ d k l . ı c: B' ı 
tedb' 1 . 1 b 1 Al 1 .Miralayın !lavanı hayret bır 15eK1l- - l"e en o a\ oma ın.. ızc c n-
1 hır edrı a mkış u uJ nudyor.Ç .. nkı~nAa{ de kafasında ..,d~ğan makul fikirler o zim ve c:ebat me.\•cud olduktan son-
< a un an sa ·ınmHJ ar ır. un u .- . . . . A ra 1 
ma :ar, Amerikanın harbe girmesi il~ kadar sarılı, o ~a~ar basıttı kı planı- ..... ... . 

1 
•• 

Alman milleti üzerhlde yapılacak tesir mızı okumuş gı~ı davranıyordu. Re- :-- Pekala .... Bu ışı nasıl başara -
cok büyük ve f evksı liide olacaktır. ne mukabele edıyordu. Fakat buna cagız?.. 

Yardım projesiTıin pazartesi günü rağmen miralayı kandırma}< imkanını Dilber Zozo ayağa k"alktı. Gnrde-
m.eclise verileceği w~ Cuma gününe ka- bulamıyordu. robunu çevirdi. Hiç de belli olmıyan 
dnr kabul edileceai tahmin olunmuk- N'eticede yüSı:ba ı d:ı tereddüd için- gizli bir gözünden beş altı Pantim 
tadır. de kaldı . büyüklüğünde küçük, hançere ben-

2 numaralı casusa gösterdi; 
- Bunu görüyor musun -dedi- bu; 

korkunç bir bombadır. Kuvveti miit. 
hiştir. Koca binayı devirebilir! .. 

Novelli; buna btmzer bombalan 
ilk defa olarak görüyordu. 

Dilber arfü;te, bu bombalardan beş 
ndcl. gelmişti. Ve Almanların yeni 
bir icadı idi .. 

- Bu bombalardan: bir eri da
ha bekliyorum!.. 

- Yok canım!. 

- Evet!. Dört pakette yirmi adet 
g~lecek !. Tali yardım eder de bu 

Bombayı eline aldı Ye 
tetkik etti. Güldü'! 

etraflıca, bombaları ele geçiriTsem miittcfikle-

1 
rin Selanikteki bütün mühimmat de-

- Ne bu?.. polarını bir ~aat içinde berhava ede-
- Bomba!.. 1 ceğim, ordularını köpek Rürfüıü gibi 
- Ne vakit geldi bunlnr? .. N ·n Jeni~ dökec.eğim. 

yalnız şimdi gösteriyorsunuz 1 2 numaralı casus, dilber kadının 
- Bunlar ancak dün elime geçti- gösterdiği cesarete hayran kaldı. Mn

ler. Sureti istimalleri de bu kağıdda nidar bir nazarla dilber arfü;tin yiizU
yazılıdır. Daha evvel gelmiş olsalar- ne baktı. 
dı bittabi yüzba~ımıza göstermiş o- Canavarlık; dilber Zozonun çehre
lncaktık. Ve mütalealarından istifa- gindc bütün dehş.etiyle canlanmış bu-
de edecektik. Junuyordu. 

Bomba; kısa ve ona göre tenasüp - Dem ;n edecek -

Vaşington. 1 (A.A.) - İngilt~r 
bir istila tehlikesine maruz buluııd 
hakkında hahrive nazırı Knoks'Lı11 

1eri hakkında :;Ôrulan bir sual üıe, 
Lorct Halifaks şu beyanatta bu]LI11 
tur: 

- Bu hususta hic MT haber il~ 
dını. Vaziyet İtalyada ve Ralkaıılr, 
inkişaf etmekte olduğu gibi, Alnı.il 
nın dnhjli vaziyeti Hitleri vakındll~ 
clarb-e indirmeğe sevkctmesi pek tı1 
künclür. 

.......... mm_. ..... ~ 
Sahilti ve Ba•muharrirl ,.; 
HAYDAR ROŞTO ÖKTE"' 

; Umumi Neşriy&t MüdtırG 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAll _ __.. ______ - .. .--
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