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Balkanlılar 
Birleşmek 
Mecburiyetinde 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

Balkanlar yeniden günün mevzuu 
haline geldi. 
I Anlaşılıyor ~:, Arnavudluktaki 
talyan _ Yunan harbi müzmjn bir 

Yara gibi iıleyip devam ettikçe ve 
Balkanlılar menfaatlerinin, didit
lllektc değiJ, birleşmekte olduğunu 
anlayıp bu anlayı~ın icaplarına fili
Yat ile uymadıkça Balkanlara kolay 
kolny huzur na~·p olmıyacak! 

Şiındi gene bir taraftan Bulgaris
tan Üzerine bir mihver tazyiki, diğer 
taraftan Yugoslavyaya kartı, aGker 
geçirmek arzusuna bağlanan bir Al
man istimzacı mevzuu bahistir. 

Bunlar ne dereceye kadar doğru
dur bilmiyoruz. Esasen m;hvcr dev
letleri mutasavver hareketler

0

ni pe· 
tin peşi..'1 dünynya reklam etmek iti
Yadında olmadıkları için bilmemize 
de imkan yoktur. Ancak orta yerde 
bir takım vakıalar ve bir kısım ha ki
katler vardır ki onlara bakarak bu 
r\vayetlerin sıhhat dereceıini ölçme
ie çalııabiliriz. 

Almanya ne yapacaksa yaparak 
hu sene zal'fında harbi bitirmek za· 
l'Uret v .. mecburiyetindedir. Bir ta· 
l'aftan İngiltere hazırlığını ikmale 
Çalışmakta, diğer taraftan artık 
lnev'ud denilmeıinde bir beis ol
lllıyan Amerikan yardımı gerp çata
~9:k gibi görUnmektedir. Almanya bu 
•kı hazırlık tamamlanmadan elinden 
ne eelirae onları yapmak, harbi o za
nıana kadar mutlaka kendi lehine 
hitirnıiye çalıımak zanıreti ile kartı 
karııyadır. 

itte mihverin Balkanlar üzer{ne 
bir tazyik yapacağı veyahud yapmı
Ya ba9ladığı rivayetleri hep Alman
Yanın bu bir §eyler yapmak zarure
tinde bulunmasına müstenid tahmin
lerden batka bir şey değildir. 

Evet, Almanya bir feyler, hem de 
~~ala bir ıeyler yapmıya, harbi şu 
...., kaç ay İÇl:nde bitirmiye mecl>urt\lt· Ancak Bnlkanlar üzerine yapı
l •cak bir tazyik _ çok şüph~li olmak
a beraber farzımuhal olarak - mu-

\taff akıyetle neticelense bile Alman
Yayı harbin sonuna yakla§tıracak 
1llldır?. 

Bütün aakf'ri mütehaaaıslar buna 
lllenfi cevap vermekte müttefikth-
ler. 

Filhakika biran için farzcdc!im 
ki Almanya Balkanlar üzer1'nde mu
kaYemeti imkanaız fili bir tazyik 
Yaprnıı ve gayeaine ererek Balkanla
l'ı askeri iıgal altına almııtır. Ne ola
cak? Bunµnla harp bitecek, İngilte
re tealim olacak mıdır? Şüphesiz ki 
hayır! .. 

Harp eier Almanyanın lehinde bi
tecekse Balkanlarda veya Cebelüt
tarıkta değil, ancak İngiliz adaların
da b't<'celctir. Çünkü Almanyaya 
kartı yükselen ve gün geçtikçe kar
tııında durulmaz bir derecede kuv
Yetlenen multavcmt't deryasının mer
kezi Balkanlar değiJ, Londradır. 

lşte yukarıda işaret ettiğimiz ve 
lllahiyetini tetrihe çalııtığımız cHa
kikat» budur. 
Yalnız ortada bir takım vakıalar 

da vardır. ~manya Romanyayı Üç
ler paktına idhnl ederek, askeri i~gal 
altına alarak ve so:ıra da buradaki 
kuwetlerir.,' nazarı dikltati calip bir 
!~kilde tezyid ederek Balkanların 
~lrtıal ucuna yerlc~mi~tir. Mihverin 
0 bür ucu iae Balkanların cenubunda 
~endi beceriksizliği ve sonsuz hıraı 
ıle patlak verf'ln bir harptt'!'n dolayı 
~urnundan yaka1anmı§ bir vaziyette 
ulunmaktadır. 

Bu harp devam ettikçe, tıpkı heı .. 
- Df'lvamı 4 üncü sahifede -
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Fransa-Alman-
Ya münasebatı 

Seyahatten döndüler 

M'lli Şef bir tedkiklerinde 
Ankara, 6 (A.A.) Reisicumhur İsmet İnönü, 29/1/1941 tarihin-

de başladıkları doiu seyahatinde Sıvaı, Erzurum, Erzincan, Diyarba
kır ve Malatya vilavetlerine uğrıyarak tedkiklerde bulunduktan son
ra bua-ün aaat 16 da Ankaraya muvaaalat buyurmuşlardır. 

V. Vilki 

Almanlara Me
saj verdi 

Kendisi de Alman imlı 

Italya 

Bizerteyi işgal 
mi edecek? 

Yunan gazetelerinin aıauı 

SEV LAP HALA DE A DA .. 
------· ·---
A~KfRI VAZIYET 
Afrikadaki ltalyanlar 

esir düşecek 

Almanların pike bumbar -
dıman tauuareıerinin 

evsafı 

Gediz nehr · yeniden 
yükselmeğe başladı 

Tirenin bazı ova köylerindeki 
tahribat büyüktür 

Dün, yağmur olanca işddeti ile gene lik ve Rahmanlar köylerin2 35 çndır 
yağmağa başlamıştır. Şehrin mühim ve kurtarma işlerinde kullanılmak ü-
bir kısmı su içinde kalmıştır. l\lülha- -Devamı 3 ndl ..,hifede--
kaUı da ayni yağmur düşmektedir. Bu (' 

R.ADYO ~AZETES1N?.EN =. . itibarla maalıescf mevcud .:;ey lap teh- •• 
s.ır~n~en ıle.rleyez:ı tngıhzlerı~ .Bu~- likesi yeniden fazlalaşmış bulunmak- Trenlerle muna 

gazı ıstıkametındckı harek.etlerı ınkı- tadır. \ 
şaftadır. İtalyanlar hiç mukavemet et- . · · • k J • • 
memektedirlcr. Bu mmtakada beş yüz Tırc .ku~as~nd~ Sl~. ı~tılasına ~aru: a e vazıyetı 
esir ulınmıştır. kalan Yenı Cıftlık koyu halkı, bır .~~~ 

Eritrede: yamacınd~ b~lu_nan Rahmn~la.~· koyn-1 
Sudanın 220 kilometr.e şarkında ne ~aklcdılmıştı.r. Subaşı koyu de s~ ı H" ı"" 1 • • 

K h · dil k il d' Bu '""h istilasına maruz kalmış ve buradakı aıa norma vazıyetıne eren şe rı şme zere ır. 'l"' - • 
1 1 d b 1 +-

rin cenubunda ilerleyen İngiliz kuvvet- hal~ın .boş.at: mn~ın.~ a aş a~mlş.ır. gelm~ş deg"' ildir 
bri de ~ehrin Asmara He olan mu va- 1 enı q!r~lık köyu~de 20 e-ç, .~iah-
saln yollarını kesmişlerdir. Bu havali- mudi.ar koyünde 2 e' • Burgaz koyUn- Seylup sebebiyle İzmir le Aydın 
deki jtalyanların büyük bir kısmının d!! bır ev yı~ılmıştır., Boşalt!lan l~By- ve Manisa arasında münakale el'an 
esir düsmesi beklenmektedir. Şimdi ler halkının Hl~ ve J~ateler~, vah B. 

D
• d'. d.. •. __ '-if d Fuad Tuksalın, aldırdıgı tedbırlerle te. kcsilmi~ vaziyettedir. Hafuıı Ban-

- eva.mı or uncu aan e e min edilmiştir. Kızılay kurumu da sey dırma kısmında Bandırmadan Ka-
---- lapzeclelerin imdadına yetişmiştir. raağaçh istasyonuna kadar yol açıl-

Y ardım layihası Açıkta kalan halkı barındırmak için mıştır. Fakat Manisa ile Karaağaç-

Cuma günü reye 
konacaktır 

Kanun isti/8. teşebbü
sünden evvel tatbik 
mevkiine geçecektir 

kızılay kurumu tarafından 80 çadır _ 0.--mı 2 inef sahifede _ 
gönderilecektir. İlk partide Yeni Çift- ·--------------· 

Mussolini 

In2iltereye elçi 
gönderiyor! 

Nevuork rıhtnıında 
lngiltereye gönderilmek 
üzere pek çok mühim

mat duruyor 

Bu murahhas, şimdi Vi- • 
Fakat bugünkü Alman- Fra.?sızlar şimdi gulme- Mltahaasısıar ııarıta- şide bulunuyor Harp malzemesı 

yadan nefret ediyor ge hak kazandılar ' 
Londra, 6 (A.A.) - İngiltereri Atina, 6 (A.A.) - Gazeteler, bir nın harbe sürOklB08bl- Matsad, Habe1ıstandaki Dağlar gibi yığılmış_ bir 

terketmeck!n enel Vandel V'ilki · lngi- İtalyan menlıaından gelen ve l talyan 9 halJe vapurlara guk 
- 1 • • t . . l d ~. 1 ..., . . .. 10 1 - - ~ - . .- "' -

liz radyolarının Alman dili ile yaptığı fılosunun Bızer .ey.ı . ışgn. e ecegınc oceaını sou uor ar ıtaıuanıarın naklıdır .. • 
n~~riyut ıesn.asınd~ o~unm~k üzer~ tn- dair 01~~ıa~abeK~fi:~1~~ ıl~z'l~~~şı~~~ u lenmek uzeredır 
gılız radyo J(~a.r.ecılerıne hır. me.saJ b~- mnku~~ · g ~ Vaşington, G (A.A.) - Ruzvelt.; L d 6 (A.A.) _ Vişide bir bi- Londra 6 (A.A.) - Nevyorktan 
rakmıştır. Vılkı, Alman mılldınc - h:- yor kı. h ı · · k', 1 , h k on r~, . . ·~· ·· 1 · S' d d te · K G A 
talı<!n bu mesajında diyor ki: cFransızlar, duçar oldukları felR- k ard k~akzemesı~~ih ııa :.n::ıus~·~· :ı: taraf muşahı?ın h~ber verdıgıne go- vnıng tan ar ~~~e./~ne. . . . 

Hakikatte benim i~mim Vilki değil, ketlerden dolayı oldukça meyus bir 1 ın ~ ıd anunt ay.lteasın a .~ gtol~~:aı- re .tt:alya e.c;kı malıye n~fzırı ve ~us- KoNh tarafkıntakda.nlb2ı ıhrtı ı:yotr. ·ı· b 
fakat Vilkidir. Ben Alman ırkıncla- halde idiler, şimdi biraz gUlmeğe hıık en ) ar .n!lın, .. ngı r~ye sura e ; - solını tarafından muhtelı memurıyet:- evy?r ı rı ım ngı ız an-

Bü ·t'k b b h.. · •at b h · de- kazanmı§lardır Bil tün dünya da ttnl- .pılması ıçın dun tedbırlar .. ulmış.ır. lerde kullanılan Kont Volpı, dırah hır çok vapurlarla. doludur. Bu 
~~mhukuk~nu ~~~. f~;;ı~ ~in ~t~~asiı yanların ~ağh)plar tarafından mağ- Yardımı.n yeni safhası, .harıcıye nazı- V:işiye gelmiştir. Vişide yüksek vapurlar, durmadan lngiltereye gide: 
rejiminden kaçmak üzereç Almanyayı llıp ~dildiklcrinc ~ahid olarak güle- rı, harbıye n~z~r:ı, bahr.ıye nazı;ı. ga- bir Fransız şahsiyeti dle görüşmüştür. cek tayyare, tank, mermi .ve her nevı 

D 4 .. .. h :f d ı okf :.. nelkurmay reısı ve d.enız harekatı şe- -Devamı dördüncü aahifede - - D~vamı 4 üncil aahıfede -
- evamı uncu sa · e e - C~ ır.> !inin iştirak ettiği ve reisicumhurun 

Şimali ve Şarki Afrika harplerini harikulade. bir maharetle idare 
eden lng1'liz Baıkumandanı General Sır Vayvel hava 

meydanlarını teftiş ediyor 

riyaset ıettiği uzun v.e gizli toplantıda 
müznhre edilm~tir. 

Beyaz saray mahfillerinde söylen
diğine göre askeri erkanın iştirakiyle 
yapılan bu gizli toplantıda re!sicum
hur, 1ngilterenin istilası tehdidleri ta
hakkuk ettirilmeden •zvvel lngilt<:rey~ 
yapılacak yardım kanunu parlamento 
tarafından tasdik edilince bu kanu·
nun derhal tatbik mevkiine konulma
sı için t~dbirler alınmıştır. 

Kongrede iki günden beri müzake
re -edilmekte olan kanunun cuma ı:;kşa
mı kat'i olarak reye konulması !çin 
hukümetçe bazı lüzumlu tedbirler itti
haz olunmuştur. 

Vaşington, 6 (A.A.) - ~ıebusım 
meclisi, 1ngiltere;"e yardım kanunu 
müzakerelerine devam ederken ayan 
hariciye encümeni de mütehassı:;brı 

-Oevanıı 4 ncU .. hifed"' -

-
ISARtTl.tR 

Dilenciler 
lstanbulda, bet, altı aydanberi di-

It 1 1 1 • ı• l lenciler üzerinde vukubulan aıkı bir a yan ar 02'1 iZ er takip, bize şu hakikati göaterdi: 
Bunlardan bazıları, dilencirği, mü-

..... 

Karlı cephelerde Yunan aakerleri 

Yunanlılar Metaksas 

T 7 kemmel, garantili, vera-iden, her tür-
V işi kabinesi toplandı aı·ngazı·ye dog""' ru Hava akınlarını lü mükellefiyetten uzak, aermayeti 

Bir tank hücu
munu püskürt

tüler 

Vunanistanda 
ebedileşmek

tedir 
ıadece bir avuç açmak ve zillete bo-

F k ı t d ı YUn eğmekten ibaret bir meslek ha-
ra nsız la r, donanma Ve açıyor ar ar ır 1 ar J\ne getirmiı!er .. Evleri var, koyun· 

•• } • larında apartman tapuları, Banka 
Us erı vermiyorlar evrakı taııyorlar. Damla damla 

F d-d1- k Erltrede de vaziuet auni- Almanga sahasında muh- :~~~ :ı:::z:::.~ta:a:tıin~~:~ca:e!.:: ransa a re tuar men hakikaten muhtaçtırlar, acınacak 
• U• dı"r 1500 osir verdı"lor telif üsler bombalandı haldedirbr. Birinciler, ikincilerin 

llsl kurulacaktır. Hltler 9 yüzüauyu hürmetine geçiniyorlar .. 
Cidden muhtaç olanlar, nafakaları-

k"d k H b • d k• • ' t d Af •k h J 1 nı çıknınca çekilip gidiyorlar. IX-f ona mev 1 8 aldı a eşıstan~ a ı ne a a rı a ava mey an d · ğ~rleri, geceli, gündüzlü, her yerde, 
devamdadır rına baskınlar verildi mutlak te~i~~e, aırnaıa aırnata ka~-

. Londra, 6 {A.A.) - Resmt mnh- .. aımıza dıkılıyorlar... Merhameti .;, 
tillere göre Fransanın Almanya kar-' . Hartum, 6 (A.A.) - A~ordat ote- Londra, 6 (A.A.) - Hava nezal'e- alicenap bir cemiyette, düşünülecek 
şısında. ittihaz ettiği 'azimkar hnttt l !iınde ilerlemekte olan İngıliz kuvvet- tinin tebliği: bir hadise ı.. 
hareket Almanları dilşilndürrnektedir. ı l~ri, şimdiki halde Eritrede Keren den İngiliz bombar<iıman ıtayyaı~leri, lstanbulda vaziyet böyle!.. Ya iz. 

_ 0.•amı 4 &ıcU aabifede _ 1 bır kaç mil mesafede bulunmaktadır- dün Alman işgali altındaki sahada mirde naaıl acaba?. Şunu da bir kur-

flHllllf llllllllf lllUllllllllllllfllllllllllft llllllllll 18r. ~rr;:~u:.!!~ :a:~~n~hfi:~enl muva~~.::.e~e~~~· _:~~~~~rı- calaıak!.. ** 

B. ··h· t d Düşman ganimetlerinden 
ır mu ımma eposunu . 

b h tt·ı tunç heykelı yapılacak er ava e ı er 
Manastır, 6 (A.A.) - Arnavudluk 

hududundaki Röyter muhabiri bildi
riyor: 

Pogradeç civarına. yerleştirilmiş o

TARiHi BiR YOLA ADI 
VERiLECEK 

lan uzun menzilli Yunan topları Ohri Atina, G (A.A.) - Katimerini ga· 
gölü sahilinde kftin Lin köyünün şi- zet.esi, vaktiyle Romalıların Yunanis· 
mali garbisinde bir italyan mühimmat tanı istila ettikleri zaman kullandıkla.
d<ıposunu dün be-rhava etmişlerdir. rı eski Ağnatyo yoluna general, M~ 

Infilakin şiddetinden Yugoslavya- taksasın adının \-erilmesini tavsiye et .. 
dn bulunan Ohri ~hri, sarsılmıştır .. mektedir. Atina sabık milze :tnUdUrU 
Yangın o kadar sürekli olmuştur ki, Filadelfos da Omonya meydanı civa--

- DeYamı 4 üncü aahifede - -O.Yamı 3 DCÜ S&Wf...._ 
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l_F I_K_R_A _f 
İMAN 

iRFAN HAZAR 
Radyo gazete- Bulgarı·standa Almanga politikasında de-~ine göre dün, si- ğişikllk husule M 

d gelmiyeceg-i. evlüd sahibi Süleyman efendi; 
yaoet dünyasın a "f b 1 d ft Cebri.ile, Mikaile, lsrafile, cennete 
olup bitenler, top nu uzu mu a ~ a 1 ! Diğer taraftan ve cehenneme elbette inanıyordu. 
!uca şöyledir: Y alınan haberler, Onun nazarında Allah, kapı karşı 

Balkan vaziye- Dahili';'e nazırı komşusu kadar şeksiz ve şüphesiz 
ti hakkında dün Fransa durma- Peruton ile Ha- mevcud, kapı karşı komşusu kadar 
gelen iki mıihim riciye nazırı Flan ayan beyandı. 
haberde n bi- denin çekileceğir Mevlüd, aamimiyet:n ve inanışın 
rinde Almanya- d k O ni, Petenin reisli_ bir tezahürüdür. 
nın, Yugo,lavya an aynıy r ğinde 4 nazırdan Şimdi alay ettiğimiz bu sam;miyet 
topraklarından a• mürekkep bir di- ve inanış, 'llikkat edilirse bütün ulu 
kerlerini geçir- L f . rektuar kurul:ı- eserlerin ve mukaddes kitapların 
mek için ıa!epte aval gelecek, akat Sl• cağı şeklindedir. baıtan baıa hamurunu yoğurmuş-
bulunduğu, fakat d w • • k Dahiliye nazır- tur; 
bunun reddolun_ yaset egtşmıyece lığına Lava!. Ha- ln•an oğlu, bazen gül yaprağı ka· 
duğu hakkında riciye nazırlığına dar narin, ve bir tüy kadar rüzgara 
Londraya haber l A k Boduvan getirile- tabid·r. Bilhassa ıztırabın kemik par-
geldiği bildiri!- Japonya, meri a ile cek, Bahriye na- mllldarı arasında inliyenler, kendile-
mişti. İkinci ha- harbe girişebilir mi? zırlığında Darlan rini her nevi telkine tereddüdsüz 
ber de Almanya- V e Harbiyede koyverirler; ve her inanışın arkasın· 
nın, Bulgari.,tandan askerlerini ge- Hudzinırer kalacaktır. Almanlar da dan kuş gibi çırpınarak giderler. 
cirmek için Bulgar hükumetini sıkış- radyo neşriyatiyle Petenin üzerinde Bir Doktor yazıyor: 
tırdığı şeklindedir. Röyter ajansının müessir olmağa çalışmaktadırlar. Giyotine batı yerleştirilen idam 
bu haberlerdeq sonra verdiği diğer Fransızca neşriyatiyle Fransızlara mahkumu üzeıı"nde bir tecrübe yap
h:ıberler, mütaleadaiı ibarettir. Yal- hitap c·den Studgard radyosu demiş- mak istedim. idam manivelasını gü
nız bu mütaleaların sonunda da tir ki: rültüy!e iıletir işletmez, ıslak bir be
Loııdra radyosu Bulgaristana, Ro- - Fransızlar unutmamalıdırlar zi süratle mahkiiınun ensesinden ge
manyanın akibetine bakarak ondan ki henüz sulh yapılmamıştır, ortada çirdim, ve neticeyi bekledim ..• 
ibret dersi almasını tavsiye etmekte- bir mütareke vaı dır. Bugün Fransa, Zavallı adam, baltanın soğuk so
dir. Alma.ıyaya itimad telkin etmek va- ğuk ensesine indiğine ve batının ke-

:\!aamafih bu radyo, Almanların zihsiyle mükelleftir. Bu temin edil- •ild.'ğine inanmıştı. Giyotin'in baltası 
Bulgari"tanıı geniş mikyasta nüfuz mez<P Fransadan daha fazla temi- ise yerinden hiç kımıldamamıştı. 
ettiklerini de haber vermektedir. Fil. nat istemek lazım gelecektir. Alman- Mahkum, yalnız ıslak bir bezle ve 
hakika Almanların, Bulgari,tana bü. va, bir merhamet politikası takip et- telkinle birden ölüverdi. 
yük mikya. ta nüfuz ettiklerine ve mekteılir, fakat Vişinin tuttuğu yol, (inanmak, ve ateşli telkinlerin 
~eyyah -.f:ı !yle girdiklerine dair bu merhamet politikasına uygun de-ı ateşiyle içimizi yakarak dışı aydın-
emmareler vardır. Bugün bu mesel• ğiidir. !atmak) 
hakkında yeni malılmat gelmemiş- Bu neşriyat, Almanyanın hattı ha- E.eı ·n muhtevasını teşkil eden tas-
tir. Fakat dikkate layiktir ki, Lond- rekelıni d.eğiştirmek arzusunu gö•-ı virle~ •aç~a, f'ıkirler deli, hükümler 
!a radyosu, her emisyonunda Bulga- termel:tedır. ı:ayrı tabu olsun; bunun pek chem-
ristanın, Alman tazyikine bo- JAPONYA - AMERiKA: ı' miyeti yok. Yeter ki muterize içine 
~·un eğmiyeceğini bildirmektedir .Taponyanın, Amerika haricı siya- aldığı;mz yukarıdaki şartlar eseri-
Diğer taraftan Kudü< radyosu. Bul- seti üz -rinde müessir olmak suretiy- mizde yaşasın! 
~ar Ziraat nazırı Bagriyanofıın ;,ti- le Almanyaya ynrdıma çalıştığı gö- Hatibi büyük hıı.tip ıairi büyük 
fa.-ından bahsederken bu zatın, vak- rülmektedir. Japonya hariciye nazırı ıi.ir, romancıyı büyük ~omancı; mü
tiylc Romayı ziyaret ettiğini. Bulgar Mat. u ka, Amerika dış siyasetini zisyer:, ressamı, teknik ve fikir ada
z•rırnt·ni fa i'lt usulleriyle idareye mütemadiyen tenkid mahiyetinde mını büyük müzi•yen, büyük ressam, 
taraflaı olduğunu. mihvere mütema-ı söz söylemekte, fak!ıt Alm~nya, ja- büyük teknik ve fikir adamı yapan 
yıl bul ındufunu, çekilıne:;inin bu •i-. ponyadan daha fazla şeyler yapma- un•u.-; mevzua inanmak, mevzuu sa. 
\asetle alak'tıdar olduğunu bildirmiş.J ~ı.nı istemekted_ir. Japonya ise, böyle mimiyetle duymak, ve onu samimi-
t.r. uır ış_e_,-tlen çekınmektedır. yetle harice ifade etmekten ba,ka 

R.ılgar radyosu ise, hu istifanın ha- ALMANYA ve ALTIN: bir, .. y değildir. 
rici politika tesiriyle alakadar oldu- İngi:iz abluka.-. karşısında Alman- Peygamberler bile büyük peygam-
ğunu rcddetm'ş, bunun oebebinin zi- ya, ke;ıdisine lazım olan iptidai mad- berlik mertebelerı'ne bu tılısımla 
raat politikası bile olmadığını bildir_ deleri bulmak için mühim teşebbüs- ulaşmı1lar; ve iki milyara yaklaşan 
m4Jtir. Bu racyo demiştir ki: !erde bulunmaktadır. Buna dair alı- inaan yığınlarını asırlarca bu ateıle 

- Bulgar siyaseti artık bir alem nan h.ıberlere göre Almanya, bazı arkalarından koşturmuşlardır. 
olmuştur. Her ;nazır o siyaseti tatbi- n:ıaddeleri A~erika ve cenubi Ame- Allah, inancın ve samimiyetin mu-
ke mecburdur. rıkadaıı temıne çalışmış, Sovyetlere kaddeo bir ifadesi olsa gerektir. 

Bulvar kabinesinin -yaptığı mühim baş vurmuş, kısmen de muvaffak ol
bir içtimada Başvekil Filof, bu i•ti- muştur. Fakat bunun mukab;linde 
fanın <eb~bini izah etmiş ve bu sebe- altın para vermek veya döviz öde
bi, bütün nazırlar tasvip eylemişler- mek, yahud da mukabilinde maı ver_ 
dir. Bulgar radyosu. bu haberi Yer- mek lazımdır. Almanya, bunlara mu
mckle beraber Başvekil Filofun ne- kabil işgal altındaki bazı tarihi tab
ler ·öylediğini bildirmemektedirler. lolıırı ve eserleri, Vladivostok yo
Balkan vaziyetinin inkişafı iciıı bir liyle Aınerikaya göndererek satmak
iki gün beklemek lazım gelecektir. tadır. Diğer taraftan Belçikanın 260 

lngilteredek,' Romanyalılar: milyon dolar kıymetindeki altınları, 
Londradaki Romanyalılar, bir teş- vaktiyle harp sırasında Fransaya 

kilat vücuda getirmiş ve bir beyan- nakledilmiş, Bordodan İngiltereye, 
name neşretmişlerdir. Beyannamede oradan da Dakkara gönderilmişti. 
şunlar istenmektedir: Sonra A 'man tazyiki kar0ısında 

1 - Romanya kralı l\Iihailin ira- Fran>a, bunlardan bir kısmını tayya
desine hakim olma'ı temin ?iunma- re ile Dakkardan getirterek Alman
lıdır: !ara ,·ermişti. Belçika hükfımeti de 

2 - Romanyanın tabii hurludları bunun üzerine Fraruız hükumetinin 
tesbit olunmalı ve tanınmalıdır. Nevyorktaki bankalarda bulunan 

3 - Romanyanın kayıdsız, şart- 260 milyon dolarlık altınına haciz 
sız istiklali, koydurmuştu. Görülüyor ki Alman-

4 - Milletlerin istiklalini tanıyan· ya, altının kıymeti kalmadığını ileri 
bir A'vrupa nizamı içinde işbirliği •ürerken diğer taraftan altın tedari
yapmak. kine çalışmaktadır. Hiç şüphe yok 

Londra radyosu, bunu bildirirken ki ha: pte bulunan bir millet, fazla 
Romanyayı tekrar müstakil görmek ma"raf yapmağa mecburdur, !stih
arzusunu izhar etmektedir. lılki de fazlalaşır. Binaenaleyh idha. 

VIŞI HÜKÜMETININ VAZIYE- lat mukabilinde ya altın, yahud mal 
Ti ve LA VAL: vermek mecburiyetindedir. Ameri
Vişi hükumetiyle Almanya ara- ka, Rusyaya bazı iptidai madde ve 

şındaki müzakereleri örten esrar makineler sevkine müsaade etmişse 
perdesi hala <ıyrılmam!'tır. Vişi hü- de bunlardan Almanyanın istifade ct
kfımetinin murahhası Darlan, Vi i meme.erini şart koşmuştur. Bu tak
ile Pari' arasında mekik dokumakta dirde bu kanaldan Almanyaya gide
,.e Almanya ile Vişi hükumeti ara- cek maddelerin azalacağı da tabii
sında bir anlaşma teminine çalışmak- dir. 
tadır. Darlan, Vişiye dönünce, Mare
şal Petenin reisliğinde yapılan kabi
ne torılantıgına iştirak etmiştir. Şim

---x---
HAYIRSEVERLIK di de Darlan, Petenin tekliflerini Pa

rise götürecektir. Bütün bu vaziyet ı Çeşmeli B. Hasan Yiğit tarafından 
karşısında 2 nokta tebarü? ettiril- Çeşmede inşa ettirilmekte olan umumi 
mektedir: çeşme, yakında ikmal edilecektir. Ay-

Isveç Kralı iyileşti 
Stokholm, 6 (A.A.) - Bir kaç gün

den beri gripten hasta bulunan !<ral 
Gü,tav tamami:;le iyileşmiştir. 

---x---
Mendi Kahirede 

Kahire, 6 (A.A.) -
başvekili Mendi, bugün 
miştir. 

r 
Trenlerle 

vaziyeti 

Avustural.va 
buraya gel-

-Ba4.o.rııtı 1 "'" !i<ıhifed-
lı ara;ında henüz arıza vardır. 

IAmeleler, burada süratle tamir iş
lerinde çaıışmaktadırlar. 1 

l Emiralem ve Muradiye istasyon-, 
!arı ~rasında da hat kapalıdır. J\'Iaa
mafıh hattın üzerinden aşmakta 

olan sular, gittikçe azalmaktadır. 

Dün akşama kadar sular, 130 san
timetre yükseklikte hat üzerinden 
aşarken dün 80 santime kadar in
miştir. Havalar müsaid olursa ve ta
mirat biterse trenler derhal sefer
lerine başlıyacaktır. 
Aydın hattında Germencik _ Er

beyli arasındaki köprü üzerinde 
yolculaıın aktarma suretiyle nakli 
için lazımgelen tertibat alınmışsa 
da Kozpınar - Selçuk arasında su
lardan hat bozulmuş olduğu için 
trenler, bu ~atta da işliyememek
tedir. Maamafih bu hat üzerindeki ı Lavalın kabineye alınacağı. rıca parlıta gene bu hayırsever tara-

2 - Lavalın kabineye ahnmasiyle fından lıir de umumi hela inşa ettiri- arıza süratle bertaraf edilecektir. 
Vi. i hükumetinin takip ettiği intizar l~ği öğrenilmiştir. , -
I'-A YY ARE Sinemasında TELEFON: 36-46 

BU HAFTA 
l\Iı~ırın sinemacılık aleminin en büyük iki yıldızı 

_____________ ;.;.. ___ Tarafından gözler ~---------Ô~--------"' 

j\BDÜL'/ AHABIN YE- kamaştll'lcı rekoıl- AŞKIN G z YAŞLARI 

1 f' 

A !ar arasında fevka- • 
GANE RAKİBİ iade surebte can- BAŞ MUGANNIYESİ 
•• j j !andıran • 

ABDULGAN ESSEY D TÜRKÇE sözlü A- ~--N_E_C_A_T_A_L_J __ ,.: 
RAPÇA şarkılı 

IYILDIZ SULTANf 
VE 

YAKIN ŞARK HARP HAVADiSLERi Londranın bombardımanı - Londrada düşürülen ~i
man tayyareleri .. Bay Çörçilin müdafaa tertibatını teftiti - Atinaya gelen İtalyan esirleri ve Atina
da yapı!an §enlikler • Arnavudluğa mütemadi Yunan askeri sevkiyatı - GÖRICE'nin zaptı :çin hü
cuml:ı•, Yunan ordusunun GÖRICE'ye halkın alk ıtları arasında girişi - Yunanlıların aldıkları harp 
leva%ımı. MATiNELER: 2 - 3,30 - 5,30. 7,30 - 9,30 Cumartesi Pazar günleri 1,30 da ili.ve seansı 

Ekmeğin ucuzlatılması Manisa da 
RUAM MÜCADELESi VE MÜ~ 

HIM BiR TOPLANTI tetkikler • 
ıçın 

• 

Manisa, ( Hususi) - Ruam hastah· 

Ç d k t ld kd
• d ğı ile mücadele başlamıştır. 1stan~~la v ar arış ırı ıg"' ı ta ır e dan bilhassa bu işin başarılması ,çın 

getlirilen veteriner yardımiyle Çobıi-

fı•atler UCUZlıyab•1 kt• nisa, Karaağaçlar, Yılmaz, Saruhan· l ece ır lı, Çerkesosman, Büyü!( Belen köyl~-
Ekmeğin ucuzlatılması. mevzuu üzerinde tz~·r Belediye reisliği de rindeki ruam mücadele ekipleri fa~h· 

durmaktadır. Toprak ofıs, talep vukuunda değirmen ve fabrikalara yetlerine hız vermişlerdir. . 
derhal çavdar verebilecektir Çavdarın kilosu 7 25 kuruşa satıldığı Manisa merkezinde hayvan sahıp· 
için buğdaya yüzde 30 _ 35 ~isbetinde karıştırıl.;,ak suretiyle ekmek !erinin müracaatları yavaş gittiğ.iıı· 
yap~la~ak. olursa beher k~lo ekmeğin maliyetinde 50 veya 75 santim,, den _vil~yet m~kamı zabıta, . beledı'.;~ 
yan• yırmı otuz ~aralık bır t-;nzilat yapmak mümkün olacaktır. Böyle- marıfetı~le alaka~arları vazıfeye d·i· 
ce halk, hem bugday ekmeğıne nazaran daha mugaddi hem de daha ı vet etmış ve dellallarla ruam mua! 
ucuz ekmek yiyecektir. ' yeti için hayvanlarını aşılanmn~a 

Tedk~!'t, henüz sona ermediğinden alakadarlarca buğdaya, bir nis-1 getir~iyenlerin ceza göreceklerini bıl· 
bet dahılınde çavdar karııtırılarak ekmek çıkarılması hakkında henüz dırmıştır. 
kat'i karar a.lınmamıttır. 

Kul~p değiştirecek 
oyuncuların vaziyeti 

Merkez kazaya b;ğlı bulunan I{~
nıiklidcre, Tirkeş, Harmandaı'ı, çel: 
mi Muradiye ve Kuyucak, Tiyenli köl"· 
!eri halkı namına ihtiyar hey'etleri ts· 
rafından vjlayet makamına. bir mnh· 
zar verilmiş, Soma ile İzmir arasın
da işliyen trenin Hacırahmanlı, ço· 

ı banhasan köylerinde olduğu gibi bO 
köylerb birleşik noktası bulunan Tır
keş bağları yanında Kayık mevkiind< 
birer dakika tevekkuf ile bu köylet 
ahalisinin yolcularını alması iste~· 
miştir. Vila~t. bu hususta teşebbO· 
satta J:,ulunmuştur. 

• 

Bu hafta yapılacak maçlar ve 
atletizm: müsabakaları 

Bu hafta yapılacak lik maçları fiks- !eri tamamlanmış olanlar halen bu - Önümüzdeki Cur.'.ı; günü yerli nıe;· 
türü şöyledir: lundukları kulüplerde kalacaklar, fa- nuat v2 mahsulatın değer bedellerle ,ı 

ikinci takımlar: Saat 12 de Altı- kat bu mevsim zarfında ayrılmış bu- tışının temini ve idhalat eşyası üzl" 
nordu - Ateş (Hakem Alaııttin, Yan lundukları eski kulüplerine karşı oy- rindeki kontrolün daha kolaylıkla y~· 
hakemler Faruk, Osman), · nıyamıyaca.klardır. pılması için valimiz Faik Türelin rı• 

Birinci takımlar: Saat 14 de Altı- 3 - Kulüpler kendilerine verilnıi~ yasetiııde bütün ticaret odaları münı,· 
nordıı _Ateş (Hakem Fehmi Eriş, yan olan on sekiz yaşından yukarı mükel- silleri ;ıe Kaza C. H. ,parti ve belediY' 
hakemler Osman, Muzaffer), lefler arasında çıkacak futbolcuları reisleri bir toplantı yapacaklardır. 

Birinci takımlar: Saat 16 da Demir- her hangi bir zamanda tescil ve resmi --------------./ 
spor _ Göztepe (Hakem Mustafa Şen- müşabakalara iştirak ettirebilecekler- 1 ;t 
kal, yan hakem: Atıf, Faruk}. dir. ı-.... !"'!::---... .,...-----

Gclen bir emir 85 sayılı tamim mu- 4 - 5-şubat-1941 den sonra mükel -!~ısa Haberler ·,~ 
cibince müddet beklenmeksizin kulüp lef olmıyanların da bölgelere tes~ille- -. 
değiştirmekte olan idmancılar hak1nn- ri yaptırılabilecekse de bunlar Ağus-
da genel direktörlükçe bazı takidat tos 1941 tarihine kadar resmi müsa- d ... 
k 1 B h t b··ı b b k ı * Ticaret ve Sanayi odası i nı· onu muştur. u usus a o gey,; te - a a ara giremiyecekl.erdir. liğ edilen emri aynen bildiriyoruz: Atlclizın müsabakaları: hey' eli dün öğleden sonra topla~· 

1 - 5-şubat-941 zevalinden itiba- P.rogram mucibince bölge birinci- mıştır. d 
d 

• * Pamuk ihracatçılar birliği i ı· 
ren kulüp veya bölgesini egiştiren liklerine hazırlık için yapılacak olan re he,·'eti. bugün Birlikler binasınd' 
futbolcuların Ağustos 1941 tarihine kır ko~uları 7000 metre mesafe üze- , 
k d ·ı 'h k ·kı k ı·· ı k·ı · d K ı ıı k toplanacak, pamuk ambalii.iı ve dl: a ar ı tı a ettı eri u up ere na ı rın en ızı çu u oşu alanında devam rası meselelerini müzakere edece> 
muameleleri yapılmıyacak w resmi edilecektir. Bu koşulara iştirak · ede-
müsabakalara iştirak ettirilmiyecek- cek olan atletler saat 9,25 de Alsan- tir. 
!erdir. caktan hareket edecek trenle gidecek- * Fuarın broşür ve afişleı-inin lıı· 

2 - Bu tarihe kadar kulüplerini de- !erdir. Koşulara 18 yaşını doldurmuş zırlanmasına başlanmıştır. 
ğiştirmiş \'e bölgelerce nakil muamele- olıın herkos iştirak edebilecektir. 

Memleketimizin 
deri ihtiyacı 

HÜKÜMET HARiÇTEN DERi 
IDHAL EDECEK 

Ticaret Vekaleti, memleketin dört 
aylık deri ihtiyacını tesbit ettirmek
tedir. Bunun için icap ed•n döviz ay
rılacak ve memlekete o miktarda deri 
idhal edilecektir. Garbi Anadolu deri 
idhaliitçıları birliği, toplanarak dört 
aylık deri ihtiyacını tesbit etnıiştôr. 
Bu miktar, 720,000 kilodur. 

Şehir meclisinde 
Dün geçen müzakereler 

Belediye meclisi, dün saat 16,30 da 
belediye salonunda Dr. Behçet Uzun 
reisliğinde toplanmış, mezbaha ve fen 
hey'eti büdcelerinde fasıllar arasıııda 
bazı müııakalcler yapılması hakkında 
bltdce encümeni mazbatalarını ~ Kar 
şıyaka tramvay idaresinin 939, otobüs 
idaresinin de 938 senelerine ait hesap 
kat'i cedvellerini tasdik etmiştir. 

Meclis, pazartesi günü toplanacak
tır. 

--=88=--

KARŞIYAKA KIZILAY KURU· 
MU KONGRESi 

Karşıyaka Kızılay kurumu ~enelik 
kongresi önümüzdeki pazar günü saat 
16 da Karşıyaka halkevi salonunda 
toplanacaktır. Kongrede, kurum aza
ları ve Karşıyaka halkından istiyen
ler bulunacaklardır. 

ZABITADA 
t•~·'t·:g.·.,z.·::·~· 

Hırsızlıklar: 
Karşıyaka da Küçil k çiçekli köyün

de bakkal Ali Gündoğunun dükka
nına kapı kilidini kırıp giren hırsız 
tarafından 5 kilo köylü sigarası, iki 
kilo muhtelif sigara, 40 kilo şeker, 
15 kilo pirinç, 10 kilo fasulye, 120 

1 
çift iskarpin, 20 paket çay, 6 kilo ek
mek ve.<air eşya çalınmıştır. Hırsız 
meçhuldür. * Menemenin Emiralem nahiyesi
nin Değirmendere köyünde bakkal 
Mustafa Çeviğin dükkanına giren bir 
hırsız bir çok bakkaliye eşyası çal
mıştır. Hırsız aranmaktadır. 

Dost kavgası: 
Tepecikte Sürmeli sokağında Hü

seyin Derviş oğlu Nuri Akçalı, dost 
tutmak meselesinden Mehmed kızı 
Münevver Gülşeni dövmüş ve tutul
muştur. 

Bıçak tafıyanlar: 
Sipahi pazarında Ahmed oğlu HiL 

mi ve Mustafanın üzerlerinde birer 
bıçak bulunmuştur. 

Et fiatinde 
Kahve satışında 

5 kuruşluk ucuzluk!. 
fazla fiat istemiş 

Şadırvanaltında bakkal B. lbrahi~ 
Dün et fiatlerinde beş kuruşluk bir 135 kuruşa satılması icap eden çe1'fr 

tenezzül vukubulmuştur. Sebebi, İz- dek kahvenin kilosunu bir müşteri' 
mire bir miktar kasaplık hayvan ge- ne 280 kuruştan sattığı sırada suç il' 
tirilmiş olmasıdır. Maamafih son sey- tü tutulmuştur. Evinde yapılan ar•1! 
lap münasebetiyle bugünlerde iç vili\- tırmada da 6 kilo, 7 gram çekird• 
yetlerden hayvan g-elmesi gene ~üph.>- kahve bulunmuştur. Bakkal B. tbı1 
lidir. him, ihtikar suçundan meşhud sucl1 

Esrarcılar 
Suçlarını gizlemediler 
Basmahane istasyonu civarında ~o-

kanununa. tevfikan birinci asliye cet1 

ya verilmiş, duruşu sonunda 7 ı;o 
hapse, 50 lira ağır para cezasına 1 

dükkanının 15 gün kapatılmasına 1'.1 

rar Yer ilmiş ve kendisi tevkif ediltıll" 
tir. 

kak aralarında esrar içerken yakala- X[---

nan ve tevkif edilen Karşıyakalı Meh- L d H l•f k 
med ve arkadaşı arabacı Necatinin Or a ı a S 
muhakemelerine asliye üçüncü ceza . • 
mahkemesinde başlanmıştır. Maznun- Hull ıle hır saat konuştıl 
Iar, suçlarını itiraf ederek demişler- V . gt 6 (AA) İ ·ı· bO dir ki. aşııı on, . . - ngı ız 

- Biz iki seneden beri esrar i~i- Y~~ .elçisi Lord Hali.faks •. Amerika0~; 
yorıız, buna alışkınız. İçmesek iyi am- r~cıye .. n~zırı Hu11 ıle bır ~aat .. s.,01 
ma ne yapalım; elimizde değil. b.'r mulakatta bulun.muştuı. Mul~ıer 

Bir gün gene dumansız kalmıştık. tan sonra Lord Halıfa~s. g~ze~cı !< 
İki arkadaş bir yerden bir liralık es- b~ .kon~şmanın u~~~ı .Yazıy~tı~1 
rar aldık, bir kaç nefes çekeceğimiz kıkıne ınhısar ettıgını soylemıştır1. 

murlar yanımıza sokuldular. Bir ad- C:J © lf Sa sırada halimizden şü.phe eden sivil me- ı I' § 
res soracaklarını sandık. Meğer onlar # 
bizi yakalamağa gelmişler ve neticede ÜZOM 
~oluğu hapishanede aldık. İşte mese-

1 
K 5 ıc ~ 

le, bundan ibarettir. ç ı · ' ' 
Necatinin yaşı küçük olduğundan uva 

nüfus kaydının sorulması için muha
keme, başka güne bırakılmıştır. 

Kız kaçırma 

285 F. Solari 
243 İnhisar ida. 

78 ·N. üzümcü 
16 C. Alanyalı 

Bayındırda. Söğüdcük köyünde Yu- 622 suf kızı 19 yaşında Fatmayı kaçıran 228714 112 ayni köyden Ahmed oğlu Halid <)eş-
me, tutulmuş, adliyeye verilmiştir. -
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3
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No. 

7 
8 
9 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
8,00 program, 8,03 ajans haberleri, 

8,18 müzik: Hafif program (pi.), 
8,45 9,00 ev kadını _ yemek listesi, 

10 
11 

INCIRı 

12,30 program, 12,33 müzik: Karışık Çuval 
şarkı ve türküler, 12,50 ajans hab<!!r- ---
!eri, 13,05 müzik: Karışık şarkı ve tiir 109 S. Süleyma. 
küler .programının devamı, 13,20, 42 H. Şeşbeş 
14,00 müzik: Karışık program (pi.), 16 M. İzmiroğlu 
18,00 program, 18,03 müzik: Radyo 10 N. Börekçi 
cSving. kuarteti 1. Özgür ve Ateş bö- --
cekleri, 18,30 müzik: Meydan faslı, 
lD,30 ajans haberleri, 19,45 müzik: 

177 
127462 

Yekun 
Dünkü yekun 

22 
12 
l& 75 
32 

2D ~ 
17 ' 
26 
34 

16 50 
20 50 
25 
31 

Yoktot 

"· ~ K. S. 

10 
11 25 
14 

7 50 

ıo i' 
ıı 
14 ,J 
1 ·' 

Muhtelif solist okuyucular, 20,15 rad
yo gazetesi, 20,45 Temsil, 21,30 ko
nuşma (İktısad saati). 21,45 müzik: 

127639 U. yekun 
Zeytinyağı ·O 

4·' o ,, 
Radyo salon orkestrası (Violonist Ne
cip Aşkın idaresinde). 22,30 ajans 
programının devamı, 23,00 müzik: 
Dans müziği (pi.). 23,25/23,30 yarın
ki proiram ve kapanış. 

90,500 kilo 
ZAHIREı 

61 balya .pamuk 
800000 kilo pamuk Ç. 

41 

K. S. 
71 

5 75 
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Edirnede -Bas tarafı 1 nci uıhifede -

Yeri. degwı· ttı·rı·ıacek ko" g na, meydan \'e üs1'ere taarruz etmişler-
~ızm ·r L v z ıirl·ğ: ilanları~ . . 

y U dir. rburg. Brest, Dunkerk ve Di-
:ı ~' ıst 11 tt I •• • 1IWl1111t111::U1 1111111 ıt JI 1J 11111uHilU1il111il111111IU1111II.rıwıH•ı1111 1111••ıı111111 ııa: 

MUKADDE AT 
R·. 

ırı mırıldandı: 
rn;;- Ramon gelmiş haberiniz var ... 
rn:~nç ~dam, şenliğin 
ke~ anhga geldiği vakit 
id· rası bir dans havası 

ı. 

yapıldığı 
kitar or

çalmakta 

ra~ans meraklıları tarafından et
tenı a~. çevrilmiş olan gençler, mü
ntak~ ı)~en dansediyorlar; ve par
Sad trıyle kastanyet sesini andıran 

~f ar çıkarıyorlardı. 
na· eydanlık, tamamiyle ay ışığı
nangır.k_.olunmuş; orada burada ya
nük k ugıd fen erlerin ziyası pek sö
Şe i . nlıyor.du. Dnn , büyük bir ne
tika~ınde bıtti. Şimdi, herkes Ame
du.. a serv-et yapan adamı arıyor-

R Ramon, etrafını seyrediyordu. 
g~:d~:ı~_edenberi ilk defa olarak 
ğişrn gı~ ~u güzel clekor hiç de de
ceıe :~ıştı; gene eski bayram ge
'ü tının ananesiyle pür neşe gü 

t;.0 Ynuyordu. 
nırdenb" h 1 I • kin k" ıre eyecan nnmıştı. ..u-

ad ımse onun neden dolayı bt• 
da h

1 
e~.cana kapıldığhım farkm-

o mamıştı 
Ge~e bir h~murdanma işitildi: 
~ vet.. Ramon gelmiş! .. 

İyi d esı_ı:a~a, herkes memleketin er 
şoyu ansozu olan güzel gözlü .1ari
ra b.serctmekle meşguldü. Orke"t 
Çifti ır spanyol h~wası çalmakta id · 
~l .er, Yavaş yavaş ortaya çıktılar. 
ön~·rışo dn güzel bir delikanlının 
ğe ubn·de kele~ek hafifliğiyle dönme-

.ışladı. 

ça:urdan böyle c:Ameriknlı~ diye 
ınu ~ ac~k. olan Ramon, dansözü, 
d"kzkık bıtınceye kadar büyük bir 

1 atı~ g·· h . Şe . oz apsıne almıştı. 

kalbine avucunu dayayarak düşünü -
yordu: · 

- İtirafta bulunsam .. Belki kabul 
eder .. 

J .. fLkin, bu snadet ümidiııtlen çarça
buk vazgeç-erek : 

- Hayır!. Dedi. Ona hiç bir 5ey 
soylememeliy'İn1. 

Birden bire uzakta dalgaların kaya
lara çarpmasından huRule gelen ses
leri <linlemeğe lıaşladı. 

Kapının önüne gelmişti. Biraz du
rakladı. Artık, her şeyi Raınona anlat 
mağa karar vermiş bulunuyordu. Ay 
ışığına gömülü duran eski kuleyi sey
re koyuldu. Ilu duvarların arkasında 
Ramon onu büyük bir ~abırsızlıkla 
beklediği muhakkaktı. 

Birden bire bağırmak isledi. Fakat, 
sesi, hanç.eresinde boğulup kaldı. 

Evin etrafını çeviı'€ıı hlciverde bo
yalı balkona bağlı ipin ucunda bir in
san cesedi sarkıyordu. 

Ramonun buruşuk yüzü güzel kadı
nı seyreder gibi gözüküyordu. 

l\larişo, yolun kenarına yıkıldı . Ağ
lı) ordu ve arada sırada kesik kesik ök
sürüyordu. 

Yarnşcacık yüzünü cesetten tarafa 
çevirerek mırıldandı: 

- İsabet oldu .. 
Ve bir iskelet şeklini alan vücudu

nu girintili çıkıntılı yollarla. sallaya 
:;allaya bir hayaLet gibi uzaklaştı. 

Veremli olduğu bilinmiyen l\Iar!şo, 
doktorla.rııı ima ettikleri ölümle kar
şı karşıya bulunmaktan a::;la korkmu
yordu; o, yalnız .. Öbür dünyada. s~v
gili nişanlısı Ramona ııer .... dc rastlıya
bileceğini düşünüyordu. 

Şimdi.. Eski Ciyore mezarlığında 
iki yeni k::ıbir vardır. Dordakenden 
geç.en yolcular da kuleye yaklaştıkları 
vakit yollarını değiştirirler. 

Çeviren: Cernt Te1.:fik Enson 
-------

Iıa nlık yeri dağılmağa başlayınca, 
nıon, güzel dansöze yaklaşarak: 

di.: Allaha ısmarladık, Marişo; de-

)e ~~g.t~'. ısmarladık, Ram on, d. Alman taggaraleri 
evap verdi. Pek az faal(yette 

Edirne, 6 (A.A.) _ Edirneden dört y~pt7 ~skeri hedefler bombardıman e-
kilometra mesafede 1\leriçin sağ sahi- dılm:ştır. Brest:e. yangınlar çıkanlmış
linde bulunan Bosna köyü, muhtelif tır. Dunkerk, Dıyep ve Usland dokl~
zamanlarda seylfıpt..an zarar görmek- r~ bombal~mıştır .. J?us::;eldorf yakı
te idi. Son zamanda hükumetin otuz nınde demıryoluna ıkı bomba atılmış, 
hin lira sarfiyle yaptırdığı sedleri de b~ı· _trc~ ya.~mı~l~r. Bütün tayyarele
M<'riç nehri yıktığı için şimdi köyün ı rımız ~onmuşlerdır. 
yerinin değiştirilmesi kararlaştırıl- . ~ahıre, 6 (A.A.) -. Orta şa:k İıı
ınıştır Bosna köyü, şimdi nehrin s0l gıh~~. hava kuvvetlen karargah:nın 
sahilinde Dayaıkaclın çiftli~i istmlak teblıgı: . . 
edilerek orada kurulacnktır. Bu :;uret- Bombardıman tayyarelerımız &11-
le köy halkı, çiftliğin karşı sahilindeki c7 Ye fü:m.ina t?yya~~ meydanları üze
arnzivi de kullanarak i~tifade ,;debi- rıne ve Bıngazıye gıden muvasala yol
lecekİerdir. 1arına taarruzlarda bulunmuşlardır. 

Bi.ıyük hasar ika edilmiştir. 2 düşman 

Seyla"'p ha"'la"' devamda.. tayyaresi düşiirülmüş ''e diğ.er biri <le 
ağır hasara uğratılmıştır. Eritr~de 

• -Baştarafı l nci Sahifede- bir tayyare meydanında bulunan dü:ı-
zere Tireye kafi miktarda sandal gön- n:~n tayyaresine .ateş Yerilmişt~r. Bir 
del'ilmiştir. Jandarma ıerleri, her ta- duş~~ı~. t_~yy~resı d~VAsm~ı:a cıvarm
rafta halkı, saııdallarla, dağ köyl~ri- da cl_uşurulmuş Ye dıger hırı de yerde 
ne nakletmekteclirkr. Avrıca Kızılay tnh~·ıp olunmuştur. .. 
umumi merkezinden de imra yardımı Curu tayya:,e meydanında da 3 du~-
. t n ·st· . mn11 tayvaresı kullanılmaz hale getı-
ıs e mı .. ıı. · · ı . t" • H b . t d· b" . b' Af JllmMmcnde: ı~ mış ı:. a eş_ı_s an .ı ıı cen~ ~ .. -

Gediz nehri, dağlardan inen ~eller r~~rnlı_yı~_ot, 3 duşman. tayyaresını du
yiiziinden dün yeni taşkınlıklar gö ._ şu_rm.~ştu~·· Bu .. harek~tt.an 2 tayyare
termiştir. Vilayete gelen haberlere gö- mız uslerıne donmeınıştır. 
re Menemenin Tuzçullu köyü ı:;u hücu- r 
muna uğramıştır. Kenar mahallelerde
ki bazı evlerıe sular nolmuştur. Evle
rin bir kısmı tahliye edilmiştir. Köyün 
muhtarı, kendisine ait koyun sürüsi.iy

Satdıktır 
Karşıyaknda Znfer sokağında 

62 numaralı elektrik fabrikasında 
rnevcud ve halen gayri faal bulu
nan her türlü hata ve kusurdan aa
lirn ve 45 beygir kuvvetinde elek
trik motörü ile dinamo ve ihtiyat 

le sularla mahsur kalrnışbr. Kurtarıl
ması için c;.almlmaktadır. Val~ Bay 
Fııad Tuksal dün, l\Ienemene gıderek 
seylan vazh"Ctini yıeriııde tetkik etmiş
tir. 1\Tenen~cn kaymakamı ve jandar
mıı komutanı, diin Tuzçullu köyüne 
ıritmiş, tccllıirlcr almışlardır. dinamo vesair alat ve edevat ve 

Focfıda: kablolar acele olarak satılıktır. 
Gediz nehrinin taşması yüzünden Görmek iatiyenler Karşıyaka Za • 

İzmir - Foça yolu kapanmıştır. Sular, fer sokak 91 /1 numaralı evde Ba
~osanm i.izerinden geçmektedir. 

Ecıki.cıelıir mıntnkasmda: Yan Şeref Donulay ile İzmirde bah-
F.5-ıkiı:ehir, 6 (A.A.) - Por:::uk çayı çeliler hanında 3 numarada avukat 

W' Sarı ~ay tnşmış, E.;kischirde bir Kemaleddin Serbese müracaatlan 
!.'Ok evleri su basmıştır. Ru e\·lerin ."lan olunur. D. 5 
bodrum katlariyle çar~ıda bazı dük- ·--------------· 
kanlara su girmi"ltir. Kerpiç bir ev vı
kılmıştır. ~ ·ufıısca ve malca zayiat ALSANCAK 
vnktıır. istasyonu karşıamda yeni açılan on~aınon, dansözü iyice ~üzdü; ve bıılundulaı· 

den /ayıflamnsına rağmen eskisin-
Te ~rksız buldu. Lonclrn, 6 (A.A.) - Hu va ve Da- l\~ etaksas 

tı. nı her zamankinden daha mat- hili emniyet nezııretlerinin tebliği: -Bat tarafı 1 inci aahifede- EGE 
F~k~?lan da, koyu siyah renkte idi. Şark ve. ceııubı şarki Ra.hillerinde nııclaki Lon•an meyunnına, ayni ismin 
cezb ' onu heı· şeyden daha ziyade düşmanın pckaz hava faaliyeti ol- verilmesini iştıemistir. 
ı·ct· eden kadının ateşin gözler. t 1 k · ı 1 

• d , ı. muş ur. s oçyanın şıma i şar;ci.<;ın e .Matlıuat nazırına Göri~den gelen 
b Port Ten eyaletine bombalar atılmış- 1-·r ektu >t lu"" nd ·~t· ı· ..... e'\danıoıı, bir kelime bile talfıffuz cL uı m l a < şma an ıg ınam eı ı-··• en .k sa ela ha ar ve inc::anca zaJ·iat yoktur. len toplardan Metaksasın Bronz, bü-

den· adını belinden kavradı; 'e 2 düşman tayyar~i diişürülmüştür. yiik bil' heykelinin yapılması ve meç-

hususi I-k stahanesi 
Sahibi: DOKTOR OPERA TÖR 

ADıL B iR 

başl:d kenarına doğru götiirmeğe hul asker ab:desinin karşısına ve 'Me-
~ ı. . A k .ı " eıvie l!~ne evvel gene burada, büyiik meri a uonarımasz tnksru m J%m_ va~_anının tealisine h~ . 
Ad rın alt1nd vedalaşmıştılar. l k d r ce ca.lıştış-ı. bur~nun karş~sındakı 

C 
• am, Arn ~k d ·ın dön manevra ar gapaca meydanlıga <lıkılmesı tnlep edılmekte-

egine .. erı a an zeng - d" 
an . soı ver ·şt· \'e bu uil-urda Vaşington, 6 (A.A.) - An1eı·ı·1,a ır. • .. nesıni b· m~. :ı. . b ~ , ____ ,_ __________ , 

goınınuştü araz . qtedekı mezarhga d?nanma~mc~an .. ui.: :f'i!o, manevralar !::mir bclcdiyesiıufrn: 
llek y·· . Marışo; 0 gece. Ramon::ı. y.ıpmnk uz.em u sıınden hareket ede- 1 1, 10a· ,n memur ve müstah-
·' uz ver · · \' • b. · ·· k d · · • im şt · - >C - ı~" ~nıerikad memış~ı. .f! eger n gu;,1. re enıze açı ı ıı. t.lemkı·iyle fukaraya 'erilecek reçe!eı: 
l3elkı' k an zengın donecek olurs.ı.. ·---- .. .· ·ıa·ç satın ·ılmm·ı~ı '-'azı işlerı 

end · · 1 • · · ·· l u~ ı ı ne ı , ' · · • "' 
tn;ekten de ı~ıy ~ evle~e~egını soy c- }ta/yanlar müclürlüğünchki şartnamesi veçhilc 

Adam 5e_~1~.memı.ştı. ~ . . l'i-3-~>41 pazartesi günü saat 16 ~a 
baı etın~k s?~unu!1. erı ol~ugunu ı:;: . . . -B~t ,t~raf'.. 1 ne~ ~e.hifede - uıatı!mıştır. Muh~mmen ~deli 1200 
ce~aya atıl ıçıı: ?ılatere_ddu? -~u ~~a ıt.ll~a!1 k~netleıı 1_ngılız hava kuv- lira mu,•nkknt t<.!mınatı 90 Jıradır . 'fa-
rnuştu·· mış, 'e zengın ol.ıı .ık don- vetlerı taıafınclan şıddetl' bdmlnırdı- · ıoı·ı·n t"'nl~nntı ·s b·ınka-:ına '-""ıtıra- H b "d h 1 k b l ·· • el"J • 1 t·· 

1
. .ıp. -r· • ' ... ' • "'. er şu eye aı asta ar a u ve mu-

Şirnd· . maıı ellı mış e.r \..! mo or u kıtalnrımız r~k makbuzlari\"l(' ve şartnamesinde . . . 
narı· kı, karşısınd·ı duran ince bellı tarafından sıkıştırılmakta-dırlar A . d·- · k .1 t . d"l tehassıalara tarafından tedavı edılır. 
1 

n adı d • "k .. d · •t ıstencn 1g r oevra ı e aym e ı en l .. d h 
enin ?rı""k!1 an b~ _seneh . muca '- go;dat ve Barıent_u mıntakalarındn te- iın ye :;rıntte ı"nciimene müracaat- Vluessese e er zaman 

l{a 
1 

u afatını ı tıyecektı. mızlcme hnreketı devam etmektedir. , . 
daka~lınbın,w kendisine büyük bir s.ı- Bu mıntakalardn bir çok si~ah göm- mk rı "f t .. <ld c · 1 ~Hl D~- doktor bulunur. 1 el 2918 
h<ı et e. aglı bulunduğuna asla şüp- !eldi gruplar tesı:m olmuş:ardır. ~. a ı rlı ~1 dp.aş~9'::

1 
, ~~~;~~ · g· ii 1' ma- __ 

?ıı mıyordu P "t o· anl·•r H lıe~istanda Metıen 1 b gırmcnc ngın '1 .,. 1 \e ı 1 _......._ ________ _ 
arişoyu 

1 
• e~ı o, ır za1!1 '" a .~. . .. : . rnm ~:o u. . .:ı- hullecıindc 131 O sayılı sokaklarda- ka- Bcıymdıı· asliye hukuk mahkeıııe-

l'~r veı mi~i de :-c~ıp ~vl?nmege 
0

ka- yunca .ı~·ı !.erakkıleı kayd"Crl:lmı~lır. nalizas:ron ) aptırı!ması. yazı işleri sinden: 
tıgrıyarak · Lakın! ın~ıs~rı ha~ ak ~~hııe.' ti <~·~·> .- lta~yan kuv_vet- müdürİiiğündeki keşif ve şartname-.i Davacı Bayındırın Yenice mahalle
doJaştığnı; onun •• şım_d_ı dıyar cl!~ar lerının ~ıııs:azı ıstıkametı~de çekıl~e nçhile bir ay müddetle paznrlığa hı- sinden Hnsaıı kızı Fatma İmren ta
tnraftan, cePek al~ h_ılıy?r~u .. ?.ıg<'l" 

1 
h~ı:eke;ı şıd.~l~~-le~m?ktedı:. ..tngıliz rakılmıştır. Keşif bedeli 2193 lira :12 rafından müddeialeyh kocası Kurt 

kazanmış ol~aret H' kuv\ etıle :;:ohr~t ı h,l\ .a \e ını~tot ~u kt~\ \e:ı. rı, du~n_ı:ını kıırnş muvnkkat teminatı 164 lira 50 mahallesinden Veyis oğlu Ka:;ap Ah 
Şoya aşık ol~1 kaçakçı Rafa.el l\fo~ı: I tak~p EtmeHcdı~. Dıı.1gazı. havalısı nele kurn~tur. Taliplerin teminatı ;~ b::ın- lmreıı aleyhınc evini terkettigıııden 
kaybe"tmi t" ~~n .. hemen ıradesını eskıden yerleşmış oJ,rn halyanlar da ka~ına vııtırarak makbuz.lariyle son hanesine mdet ctmc~i lüzumunun ih
r:. lspanioıl .... ıte_k!~··. Be):hude .):~-' asker1erle _beraber bu mıı~ta~ayı ter- pazarlık tarihi olan 3-3-941 pazartesi tarma dair açtığı davaya vaki rebli- • 
gozlerini ha ~-e~ıcısının kurşunı) .e ketme~te \e k~rma ka:ışık .... halde ga~- günü saat 16 ela encümene müracaat- gata rağmen mahkemeye gelmemiş ye 

Raın ) ata kapadı. be clogru ç.ekılmekt-edır. Şımnlde S!- ları 7 1r- 9• 1 bizzat kendisini temsil ettirmemiş ol-
l:ıdı. ~~::i )~a;aş sesle konuşmağa ~a~- re.nden. ve ce~upt~ v~~alar semtin_d~n · 

0 
-o ... 1821111 duğ~ndan hakkında gıyap kararı teb-

nasıJ mü ş ) a muvaffak olmak Jçm Bıngazıye clogru Ingılız kuvvetlerınrn . • liğınc ve muhakemenm 27-şubat-V41 
kaldı· cadele etmek mecburiyetinde ilerle'-•işi inkişaf etmektedir. H he z ytinyağır.:da.wı munı,t peı·ıu. ı...- •• •• t• t 1 k" gını · v 

1 
b t . "' . ~ . . k ~ ... muı.: gunu saa ona a ı ·ıne \"e 

n.as11 zengineo~~~~n~,:ı. s~ b~.:..sayesı~~... . İtalyan kuvvetlerı,_Erıtı"'<!;ıın ~.er +e- Omer Mu.lıarrern müteakıp celse delailin tetkik cdilece-
tı~·Je anJntt ı dıgını u un tafsıla- zı ~lan Asmara şehrıne do!Sru suraJe ğine karar verilmiş olduğundan yev-

l<ndın ı. . çekılmekt:e ve bu esnada b1r çok mal- Çam~şıı- Sabunu mi nıezkurde mahkemeye gelmediği 
aamQ; cev

11
aP. vermedı:. .. .. .. .. zeme bırakmaktadırlar. . T o p T A N K 1 L 0 S l1 ve kanuni bir vekil ile kendi~ini tem-

Yavaa 1• e erıyle dansozun yuzunu Bu mıntakada İngiliz kuvv2t!erı · sil "tt· d" ~ · ~. kd" ·d L" d h h -..Ça ışıktan ta f ,· d" L~k· . 36 K .... ırme ıgı ı.a ıı e ır a ama -
~~u~ muammalı ~~~ı~~~~ ~iç a ~f; 15~0 esı~ ~~mı~JLar~~r. İ T ~I·" ' UrUŞtUf kemeye kabul edilmiyeceği tebliğ ma-

~·l <:ıkarmağa muvaffak olamacıı k ta'ınrena~·l an ı rerıd~ nl gıl ız - .t ,.,~r kaınııın kaim olmak üz~re ilim olu mır. 
..,.Ctıb k 

1 
. ' .:. • ' • · . ı arı uşmanın umc ar arını ·acız 1r>;:mt::'"'4*Jl'fMı *l'll"?!r?f!Zt'f"llms.' 428 

Vardı'> a • ne ının gızledıgı bır ::ey mı etmektedirler. . 
.. Ya;~s~ııır ~?1:ı? akı} errl!rem.~y~rd~. Urnınii Hnzrada mühim miktard:ı ~\Hllllllllllllilllllltlllllllllllllllllllllllllillllllllfllll!ll!llllllllllllllllflllllllflllll!l!llW/a._ 

su gibi ~kef1z!ı)e11 hır bogu dovuşçu- malzeme İngilizlerin eline geçmişt!r. ~ ~ 
laşıp gitt• ını omuzuna atarak uzak- İtalyanlar. Habcşistanda Gontlara = J • H lk DJI u ed -

• • 
1

•• doğru süratle ricat etmekte<lirler. Su- = zmır a ına ıvıUJ e = 
Ertesi gee · • . . . · · dandan Gondara doğru füılyanların - • b b . . -

ğının bir &ec!' s~at ~)11 birde, ay ışı- vüc~de getirdikleri torpil tarlalarının - lstan ul eledıyesı me"ıurlar kooperatifi = 
tatlı olduğu b~vvelkı kadar parlak ve temızler.mcsine devam edilmesi, lrnr:ı- - " • l f • d • l d"l -
daken yamacı~~ ~ıra.da Marişo, Bor-

1 
daki İngiliz ileri hareketini gerilettir- - ya!! ZŞ e mes1n .. e l11'la e l en _ 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Pazarlıkla (3000) kilo Sadeyağı satın alınacaktır. 
2 - Taliplerın 8 Şubat 941 Cumartesi gunü saat Onda Kışlada 

lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonuna müraca
atları. 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine 35 kuruş tahmin edilen 19G - 492 metre elli 

milimetrelik kolan alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltme~i 11 2/ 941 Salı günü saat 14 de Topha

nede İstanbul Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - İlk teminatı 4688 lira 61 kuruştur. 
4 Niimunesi komisyonda görülur. Taliplerin belli vakitte komis-

yona gelmeleri. ( 407) 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 6300 Ton Buğday kırdırılacaktır Pazarlıkla eksiltmesi 10/ 2 / 

941 Pazartesi günü saat 15-30 da· Tophanede İstanbul Levazım 
Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 44,369 lira 32 kuruştur. 
8 - İlk teminatı 3327 lira 70 kuruştur. 
4 - Şartnamesi komi yonda göriilebilir. 
5 - İstekliler belli vakitte ko!!!,!.syona gelmeleri. ( 406) 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda:-;---
1 - Nallık demiri ciheti as.keriyece verilme>k şartiyle yaptırılacak 

nallara teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden 'tekrar pazar
lığı 15 2 941 günü saat 11 de yaptııılacaktır. 
Yapılacak nal miktarı 90 ile 100 hin giyim arasındadır. 

2 - Şartname ·i her giin komisyonda görülebilir. 
3 - Bu işe gireceklerin en geç 11 12 941 gününe kadar nal atel

·y-clerini muayene hey'etine göstcrmC'k bu işi yapabileceklerine 
dair alacakları vesikayı p:ızarlık günü beraber getirmek mec
buı idir. 

4 - Muhammen bedeli 40000 lira olup kat'i teminatı 6000 liradır. 
5 - t~teklilerin belli gün ve aatte Fınd ı klıda Komutanlık abn 

alma komisyonuna gelmeleri. 7 9 
Bornova Tümen l!atın alma komil!yonundan: 
1 - Ordu birlikleri havvaııatı ihtivacı için (42499) geyim N31 pa-

zarlıkla satın alın~caktır. · 
2 - Umum tahmin tutarı (39990) lira (60) kuruş olup kat'i temi-

natı (6000) liradır. 
:1 - 17 / 2 941 Pazartesi günü saat 15 de Bornovada Komisyonun 

bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
Şarhrnme komisyondn görüJelıilir. 1. teklilerin mezkur gün ve 4 
saatte komi yona gelmeleri. 7 14 (432) 

Bornova Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu birlikleri hayvanatı ihtiyacı için (330000) adet .. 1ıh pa

zarlıkla sntın alınacaktır 
2 - Umum tahmin tutarı ( 4°620) lira olup kat'i teminatı (693) 

liradır. 
3 - 17 2 941 Pazartesi günii saat 15,30 da Bornovada Komisyo-

nun bulunduğu mahalde yapılacakbr. 
4 - Şartname komisyonda göı ülebilir. 1. teklilerin mezkur gün Ye 

aatte komisyona gelmeleri. 7 14 (433) 

Hava kurumu lzmir şubesinden: 
Ctu1huıiyct meydamnd~ Hulüsi be\· t acldcsi ile ikinci kord.11 . anısııı 

daki beş numaralı ndada kurumumuza ait 701 metre murablıaındaki ar
sa 30-1-941 den itibaren on beş gün müddetle. ve kapalı zarf U:)Uliyle mü
zayedeye çıkarılmıştır. 

Beher metre murabbına takdir <edilen kıymet yirmi liradır. Vf: mu
vakkat teminatı da bin elli buçuk liradır. İhalesi 14-2-941 cuma günü 
saat 16 dn ynpılacağından i~ekliJcrin teklif mektuplarını teminatla -
riyle birl"ktc kapalı zarf içinde ihaleden yanın snnt cv\~el toplanacak 
olan şube idare hey'clinc vcı meleri. 30 7 .316 

Askeri fabrikalar umum mü
.dürlüğünden: 
Müteahhit nam ve hesabına 60 ton demir 

hurdası satın alınacaktır 
Mahreç istasyonlarında \'ağon dahilinde teslim şartiyle beher to-

nuna 17 lira tahmin edilen 60 ton demir hurdası askn1 fabrikalar u -
mum müdi.irlüğü merkez satın alma komi yonunca 20-2-941 perşembe 
gunu aat 15,30 da ihale edilecektir. Şartname parasızdır. Muvak
kat teminat 76 lira 50 kuruştur. Taliplerin mezkur gün ve saatta ko-
misyona müracaatları. 1 3 ü 7 324 

lzmir defterdarlığından: 
İzmir körfczını.le k:tin ,.e hazineye ait bulunan muhammen bedeli 

22000 lira homa ve 1500 lira bedeli mubammineli çakalburnu dalyan
iariyle 1300 lira bedeli muhammine1i kırdeniz, 1250 lira bedeli mu_ 
hamminli Çılazmak ve 300 lira bedeli muhamminli eski gediz voli ma
hallerinde üçer sene müddetle balık avlamak hakkı su ve kara av 
vergileri umumi talimatnamesinin 28 nci maddesi delale'tiyle 2490 nu
maralı artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 41 nci maddesi muci
bince 1-2-941 tarihinden itıbaren 15 gün müddetle 15-2-941 tarihine 
müsadif cumartesi günü ~aat onda ayrı ayrı ihaleleri icra edilmek 
üzere açık artırmaya çıkarıldığından taliplerin İzmir defterdarlığına 
müracaatla şartnameyi parasız tedarik edebilecekleri ve bu dalyan
laı dan Homa dalyanının muhammen bedeli olan 22000 liranın yüzde 
7 1-~ ğu olan 1650 liranın, Çakalburnu dalyanının muhammen bedeli 
olnn 1500 liranın yüzde 7 1-2 ğu olan 112 1-2 liranll1. Kırdeniz voli 
mahallinin muhammen bedeli olan 1300 liranııı yüzde 7 1-2 olan 97 1-2 
liranın, Çilnznıak voli mahallinin muhammen bedeli olan 125(1 lira
nın yüzde 7 1-2 olan 93 lira 75 kuruşun ve ski gediz voli mahallinin 
muhammen bedeli olan 300 liranın yüzde 7 1-2 ğu olan 22 1-2 liranın 
ayrı ayrı ııisbette naklen depozito akçesi ym:ırmak yey.ıhuut bu ni:sbctt.e 
bankaların teminat mektuplariyle devletin muayyen tahvil ve bonola
rını veımek şar'tiyle mua·n en gün ve sa. tte defterdarlık odasında mu
teşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. 

1 4 7 10 336 kireçlenmiş, dört ·~~ıkten sonra tazelmektedir. - V kl•k b "• kl•k d 
nünde durdu. OŞe bir kulenin d- Lon<lrn,. 6 (S. 21,10 <la Londra rad- = eme 1 ve ore 1 sa e 

Burası Ramonun ot ... . y~su n_eşrı) ~tında~) - Kuvvetleri- - - # 
o gün, Ramondnn n~rd~ugu. yerdı. m:z, B_ıng_azıy.e dogru şayanı memnu- - "" 1 ld" -

lfW 

Bin bir çeşid 
ALİ ARKAYIN 

§B *& ip•pWttBMfd;"'Ht!!M'"' 

şu satırları ihtiva etli dıgı hır pusla niyet ılerı harcketl:?rde bulunmuşlar- - yaguarı ge 1 
_ Bu gece g<'ce ::rdu: dıı·. Eritr.ede Keren kasabası civarın- = }. = 

ge). ve beni s~n defo orısından evvel da kuvvetli mevzilere doğru kUV\'etle- zmir a}anı: l(e~~ an.::: p:ız .r?al~ Şemsi Gü- -

1 
Kadın, buraya .ıtelebi~~kk g1_ö;ı. 1 . rımız. ~knklaşn~aktadclı_;. Rd,~rentudarı - ı· ·· ·d· p· l l 1 ~ ... "ın lJll' T 1 t am'ıJllC 0lTl'U tı<;n n - Ill:.Ş ıır.er tL u_rs~s.. :·. :ıc: ,) ı:. .. u. n ara_vuu:.ı;. -

're defa rlurııp clinlenm"k , "' . u c ıs ı o rn . sı-
tincle k·ılmı;ıtı · ve heveca n~. cbur:ye- kıştı~ılmnktadır. Burada 1500 

ES'!" a- llllllllllllllllll!lllllHllllllllUlllllmt:mmmmmımnıı!!i!l.:rmmııııııimiiiıım!'.!l!H!!llm 
ı ~~ 1:.•1 çarpa11 lınmıı;;tır. Hir çok harp malzemesi ele 

D ki At O .. ~ geçirilmiştir. ı• • d rc.t d ı "" d 
O Or a Zf<:.al Sudandaki hurekattn zay'iatımız e- znıır e'Y' er ar ıgın an: 

Ç k h t 1 k 
h:!mmiyetsiz olmuştur. Habe!istanda 1 ~ ocu as a 1 - müteaddin toııpil tarlalarının mevcu- :fü::.eyiıı oğlu Mehm t Alinin Başdurak şubesine olan 2387 hra 50 

Sar şlaba 

kaliyesi 
Yayaköy Kolu 

- ~---

'I diyetinden Gontlar istikametinde iler- kuruş Milli Emlfık atış bedeli bo cundan dolayı mumaileyhiıı haziuetlen 
arı mu•• tehaSSISI leyiş ~:a:·aş devam etm.ek~dir. ttalra.n aMığı Gaziler maralle.sinin keme· caddesinde kain 199,201 sayılı ve 

somalısınd-e kııvvcUerım z, muhtelıf J 6011 lira kıymt..tincl~ki ik. dükkanı \ "l.iy<·t iaare hey'eti karar;ı:-~ ~l 
istiknmetlerde ilcrlcyişlernie devam gün müddetle müzayedeye çıknrılmıştır.'

1

Tnliplerin 25-Şubat-941 sulı 
e' l"nt('(ktedirler. Bizim ~h"mmiy.,t ·İZ i ~·Karşıyaka, Bahariye mahallesi, 

~•mendifer caddesi No. 108. 
...., T€lcfon: 5057 ,,, \ 

zaiyatımıza mukabil düşman, mi.ihim günü saat 15 de vilayet ;darc hey'etine müracaatları ilfin olunur. 
zayiat vermiştir . 30 7 15 22 322 1 

Toptan ve perakende bakknEye, hırdıvat, kırtasiye v-e baskı 1 
işleri de yapılır. 

Hariçt<!n gclec~k her hnngi bir sipariş milştcrinin arzusuna göre tesl!m 
edilmek şartiyle de k::ılıul edilir . 

-~ 
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H A V A C 1 l 1 K mecburiyetinde 

'( A. N A D O L U ) 

Fransa - Almanya 
münasehatı 

\. 1 1 
Balkanlılar birleşmek 

-------------- -Bqtarafı 1 nci Sahifede-- -Baı tarafı 1 nci aahifede - • • 

Italyanın Afn•ka an mikrop kapmıya müateid müzmin ~.azı Fra21sızlar, Almanya ile işbirli- lngılız 
bir yara gibi, Balkanlar da her daki- gı yapmaga razı olmakla beraber gerek 

·' tayyarelerı 
ka bir ihtilaf tehlikeaine maruz ka- bunlar, gerek Vişi resmi mahfilleri, hezimetinde lacaktır. Fransız donanmasını ve Almanların 

Almanya Balkan devletlerini bi- göz dikdikleri şimali Fransız Afrika
rer birer ve yalnız bularak avhyabi- sını Almanlara terketmeği kat'iyyen 

Tayyar enin rolü leceğine lnandığı müddetçe tıpkı pet- düşünmemekt.Edirler. Bu itibarla Hit
rol kuyularını emniyet altına almak lerin müşkül vaziyett.e kaldığı haber 

ŞEVKİ YAZMAN fikri ile Romanyada yaptığı gibi bu yerilmektedir. Hitler, cebir istimal et-
Şimali Afrikada İngilizlerle !tal- hububat ve ilk madde kaynaklarını mediği takdirde Fransız hükumeti, 

yanlar arasında cereyan eden harbin da kendi eli altında bulundurmak bugünkü oyalama vaziyetini muhafa
tafsilatını öğrendikten sonra bugünkü için onları ifgal etmek ve bu auretle za etmekte devam edecektir. 

Ostanddan Bordoya ka
dar olan sahayt 

taradılar 

Bir pilot 
harpte hnva kuvvetleri kafi derecede de müttefikine yardım etmit görün- Hitler, cebir istimal edecek olursa 
yetişmiş ve cesur olmıyan orduların mek hevesine dütebilı:r. Fransız donanması, Fransız üslerin- l 
ne müdhiş tehlikelere maruz bulundu- Demek ki, Balkanlar için bir teb- den ayrılacak ve rekrar müttefikleri- lngi iz tayyarelerinin 

7 ŞUBAT 1941 

Feci bir kaza Son Dakika 

Hava gazı musluğunu Almanya 
açık bırakmış . 

İstanbul, 6 ~Tel~fo~la) -. Beyoğ- Bulgaristanı tazyik et· 
lunda oturan Zıya Jsmınde hır zat, o-
dasındaki havagazı musluğunu açık nıekte devam ediyor 
lıırakarak dışarıya çıkmış ve avdette -.. 
kapıdan girerken çaktığı bir kibritle 
havagazı iştial etmiş ve kendisi alevler 
içinde kalmıştır. Ziya ha~tahaneye 
nakledilmişse de ölmüştür. 

Bulgar hükOmeti 
. 

Memleketin istiklaliıı1 ğunu daha iyi anlıyoruz. Harekatı kı- like melhuz iae o da ancak Balkan- nin yanıbaşında harekere geç.ecektir. yaptıg" 1 tahribatı 
saca gözden geçirelim. lılann kendi zaaflarından, kendi be- Vjşi, 6 (A.A.) - Vişi hükumetinin 

İtalyanlar Sidi - Barrani mevzi- cerikaizliklerinden, daha doğrusu bahriye nazırı Darlan, yeniden Pari- anlatıyor Amorı·ka Moksı·ka 
terinde en çok güvendikleri Uç tümen· birletip hr.r feye müttehiden karıı se dönecektir. Söylendiğine göre ma- il • U 

muhafaza etmek husll' 
sundaki kararında leri vardı. Bunun gerisinde ve Bug- koyacak yerde kendi aralarında d:- reşal Petenin yeni rekliflerini Alman- Londra, 6 (A.A.) - İngiltere ha- /\ l k 

bugda da iki ihtiyat tümeni bulunu- ditmelerinden gelebilir. yaya götürecektir. Darlanın, kabine- va nezaretinin tebliğine göre; İngiliz! J-4D aşması ya ındır 
yordu. İngiliz ileri mevzilerinin Sidi- Balkanlarda fU veya bu devletin nin yaptığı fevkalade toplantısında tayyareleri, Ostan.d.da:n Bordoya ka:-1 Nevyork, 6 (A.A.) - Assosyetiş samimidir 
Barraniye mesafesi 120 kilometre, bu metru veya gayri metru tatmin edil- venilen kararları ve Vişi hükumeti- dar ol~~. saha .?ahı~ıll:de akınlar yapa-1 Pr.es gazetesine Vaşingtondan verilen 

1 

italyan ihtiyat tümenlerininki ise 90 memit bir takım emelleri olabilir, fa- nin tekliflerini hamil bulunduğu bil- rak, duşman uslerını, dokları ve as- bir habere göre Amerika ile Meksi- sr 
kilometre idi. Ağlebi ihtimal italyan kat bu emeller nihayet Balkanlıların dirilmektedir. Maamafih Lavalın, Vi- k~ri depoları bombardıman etmişler- 1 kanın, yakında bir iyi komşuluk anlaş Londra, 6 (A.A.) - (Taymis) ,Al 
başkomutanı su v.e iaşe vaziyeti dola- kendi aralarında her zaman hallede- şiy-0 dönmesinden evvel kabinenin da- dır. . 1 ması yapacakları ve bu anlaşma ile iki zetesinin Sofya muhabirine göre.~ 
yısiyle ve belki de Sidi - Barrani mev· bilecekleri bir aile meaeleainden ha müteacldid görüşmeler yapacağı Akınlar, gece saat 20 ıle 22 arası.n- 1 memleket arasında muallakta bulunan manyanın yaptığı diplomatik t~ı~o~ 
zii gerisine İngiliz ihraç whli- batka bir fey değildir, bütün dünya- haber verilmektedir. d.a başlamış ve saatlerce devam etmış- bütün meselelerin halledileceği, sala- karsısında Bulgaristan hükumetı,t~t 
kesini düşünerek bu tümenlerini bu nın mukadderatı ve yarınki talii mev- Madrid, 6 (A.A.) - Alman kaynnk- tırB. . .

1 
t b 

1 
h kk hiyettar bir menbadan bildirilmiştir. derece güçlük çekmektedir. Bu9~~r 

kadar geride tutmuş ve fakat bir İn- zuubaha olduğu böyle korkunç gün- !arından İspanya gazetelerine bildiril- ır P1 o , u akın ar a ·ında şun- yik, Romanya hududlat ındaki ~ 
giliz taarruzu halinde hunları İngiliz- 1erde - eier Romanyanın ağlanacak cüğine göre hariciye nazırı Flandcn lan söylemiştir: ri hazırlıklarla alah:adardır. . dt 
lerden daha. evvel ileri mevzie veya ih akibetine uğramak iatemiyoraak - ve dahiliye nazırı Peruton istifa ede- - H_~~~f~~rimiz, mükemmel bir ( t b J İngiliz salahiyettar mahf illerıll u 
raç yerine yetiştirrneği düşünmüştü .. bu aile meaelelerin: timdilik bir ta- ce.klerdir. Boduvanın hariciye, Lava- tarzda gorunuyord~. Petr~l depoları- S 80 U 8 Balkaı1 lardaki vaziyet hakkındıı ~-
Normal harp harekatında veya ital- :-afa bırakmak, görünen tehlikeye lın da dahiliye nazırlıklarına getirile- na ve doklara attıgımız agır bomba- ialea yürütülmekte, Bulgaristnıı. (! 
yan tayyarelerinin uyanık bulunması kar§ı elele vermek zaruretinde oldu- cekleri bildiriliyor. Bu nazırlarla har- l~rın tesirlerin~. g~z.elce te~v~it .e<lebi.1- Porf saidden on bin ÇU- rafıııdan memleketin tamamiyeti 
fnrazi~lerinde bu düşünceye diyee<!k !umuzu anlamalıyız. biye ve bahriye nazırlarından mürek- dık. Dok~.arı!l u~t~ne. ~eldıgımız bır l k h ld" i.stiklali muhafaza edilmek hususııfiır 
yoktu. Şimdi anlaşıldığına göre ingiJiz. Memleketinden aaker geçirmek kep bir direktuar meclisi kuJ·ulması sırada ~udh~ş ?ır ınfılak oldu. Tayya- va a ve ge l vuku bulan beyanatın samimiYebC 
ler Sidi _ Barrani mevziine bindiril- için Yugoalavyadan yapılan bir is- muhtemeldir. reden gozlerımız kamaştı. Alevler, 60 İstanbul, 6 (Telefonla) - Güm- elen şüphe etmek için hiç bir ~e 
miş b'- tümen ve bir tugayla çattılar, ' imzaca bu hükumetin verdiği tem;n metreye kadar yükseliyordu. Bizim rüklerdeki kahvelerden ancak üç olm~dığı hatırlatılmaktadır. ___./ 
ve or. dnki üç italyan tümenini tesbit .. dilen mukavemet cevabı ile Tuna Aske " •y t bulunduğumuz frtifa, üç yüz metre yüz çuval çıkarılabilecektir. Diğer- 1 
ettiler. Bu esnada gene bir tümen \."(' yollarında bir Alman tazyiki ihtima· rı vazı e i~i. ~u. itibarla bombar~ıma~ların. ne- 1 !erinin maliyet fiati çok yüksek ol- TEKIRDAG KÖY KON GRES .. 
bir tugaydan mürekkep zırhlı birlik· li belirir belirmez Bulgariatanda ha- -Baı tarafı ı inci sahifede- tıcesını. ~ar~h~tıa. ~pıt ettık. Bıraz I duğunda~ çıkarılmamaktadır. ~" 
!eri evvela Sidi-Barrani mevziindeki •ıl olduğu bildirı:len fikir galeyanı, harekatın sıklet merkezi Asın.araya sonra, ıkıııcı bır ınfılak daha oldu ve Poı tsaıdden gelen kahvelerin Tekirdağ, 6 (A.A.) - VilayetGil 
İtalyan tümenleri arasındaki açıklık· Balkanlılar araaında birle,mek za- reV€ccüh et · t" gökleri simsiyah bir duman kapladı.! miktarı da on bin cuvaldır. kongresi, bugün vali B. Salim tıf 
tan içeri daldılar, Bugbug hizasında "Uretinin nihayet fuurlatmıya batla- Ştuk t mış ırl. .. Almanlar, büyük petrol depolarından * cloğdunun reisliğinde ioplanrrııSd> a ayyare en. h. · · d h k bed' l d Ebedi Ş.ıfin hatırasına hu"rmeten 6. 
bulunan iki italyan tümenine karşı da ı:lığına deli.let eden ümid verici ha- Al nl b.lh · h • ırını a a ·ay ıyor ar ı. '"' 
bu zırhlı kuvvetler ufak birer yan milf diselerdir. ma ~r ı assa A.kd~nız ava Son akınlar, şimdiye kadar yapılan- JstanbuJda kika ayakta durulmuş, Milli Şefi~~ 

B k 
. hareketlerınde bu namdaki tayynrcl· 1 ··h· · 'd" v ı tah · b1i\'U~klerı'mı·ze bag-lılık ··e taziIJl " 

rezesi {i'ırdılar ve doğru Bugbugu tut- ekliyelim. Balkanlar i.ati ametm- ler· k llan akt d 1 Ştuk k 1. arın en mu ımmı ı ı. ı apı an rı-
1 

- ' • ,. 

1 k 
·1 b 1 ~ hl'k 'h · il • d h · d . ı u m . a ır ar. a e ıme- bat çok mu··dhı"ştı"r > grafları rııkilmesi kararlnştırılJI11ş ·• 

tu ar. nü ve ar ası kesı en eş ita - :ıe te ı e 1 trma erı a a zıya e sı, Almanca pike bombardıman ta.vya- · Et ve ekmek fı"atlerı· · Y" • dl:" 
tu 

· · k -
5 

d ı d ~ereaaum·· tt"k b b" letme tuuru x geçen yıllara nazaran köy iş1er1?.l· 
yan menı ıse ısa mu. a eme er en e ı çe u ır - resi tabirinin kısaltılmış şeklidir. 
sonra ayrı ayrı teslim oldular. 1un da filiyat ıahaaına intikal etme- Almanlarda 2 cins pike bombardıman Yunan- Bulgar cemiyeti İstanbul, 6 (Telefonla) - Kasap- ıılınan neticeler müzakere eJihl'Mııt 

Birinci safhada İngilizler. ev\•ela ıi ihtimalden hariç değildir. tayyaresi vardır. Birincisi tek, ikin- • • • i . il • lar, bugün Belediyeye müracaat ede- Beş yıllık bir çalışma program~lı;ell' 
~azı~lı)<larmı S<?~ra da 120 kılome.tr~ HAMDI NÜZHET ÇANÇAR cisi çift motörlüdür. Bunlar, sureti reısznzn azzye erz rek fiatlere zam yapılmasını istedi- !~n~~::ıt~~·a K~~:ır:ri~:u~~ü ~z:Sı d 
lı~ çöl~ geçmeyı ıtalyan tayyareler~~ın x mahsusada imal edilmişlerdir. Hedef- Atina, 6 (A.A.) _ Yunan gazete- lcr. Belediye encümeni bu mtiracaati IJulunmaktaclır. 
g?zlerınd;n sakladılar. Bu nasıl mum- Yunanlılar !erine dalarken süratl.erinin a.labildi- leri, Sofyadaki Bulgar - Yunan cemi- tedkik etmektedir. 
k~n o~.ur ·. ~~lay. kolay. a~a~~la~az.. . . ğine artmasına mani olmak üzere yeti reisi Savof ile Atinadaki Yunan- Ekmeklere daha 10 para zam ya- Yardım layihası Zıra. çol gıbı uzerınd~ hı.~ ~ır ortu bu- -Baı tarafı l ncı eahife~e - cHava freni> tabir edilen hususi ka- Bulgar cemiveti reisi Rufoz arasında pılması hakkında turuncular tara-
l~nmıyan, her şey go~ .o~u~de ?uran bul manzara:: ser~enler, be~zıı:ı ide- nadcıkları vardır ve diğerlerine naza- general Mebıksasın ölümü münasebe- fından vuku bulan teklif de tedkik b~r sahada en ufa.k degışıkliklerın da- ~fr arının a ş a ıgını zanne mış er- ran daha mukavemetli olarak imal e- tiyle reati edilen teessür ve taziyet tel- o~unuyor. Bu hu~usta Dahiliye Ve- -Baştarafı 1 nci Sahifede-' dır 
hı h~~a k~vvetler.: tarafı~dan herlgiln ş" iddetli a w ura raw n Mosko o- dilmişlerdir. Bu tayyareler, Yuııkers g.raflarını neşrıetmektedirler. kal etine yazılacagı zannolunuyor. dinlemekte, mütalealarını almaktB" 
resbıtı milmkündur ve lazımdır. tal- . . Y gm gm._e P 87 ve 88 tipi tayyareleridir Birinci'er , Askeri muharrir binbaşı Elyot li~ 
yanların bu husus~ kafi tayyar:l~~i ldısınbügtaünrbındila ve Ostrav1ıça d1ağlatrın- tek motörlü ve 2 kişilikti~. 500 ~ilo V. x • • J\T k h d azasında dinlenirken demiştir ki: 
yokt.u denemez .. Belkı tayyare adedı ıtı- a g ~ çarpışma ar 0 muşu~. bomba taşırlar. A1manlar bunl"rı d"- • Vılkı ıvevyor rı iımın a i>-t barıy1e tngılizlere her vakit üstün Şkumbi ırmagının mansabında devrı- ha z· ,:ıA .1 ta " " - Amerika, öyle vahim bir vııZ , 

' f ı· t' I b d Y J ıya\«: gemı ere ve yyare. mey- B t f 1 · · h"f d B af •~ b l k. b ' bulunuyorlardı. Yalnız bir çok müşa- ye aa ıye ı o muş ve ura a unan- danlarına . kü .. k tahk' Ul k - •• ara ı ıncı aa ı e e - - aıtar ı 1 nci Sahifede-- ı.e u unuyor ı, şu veya u 
hidlerin tesbit ettiklerine göre italyan lılar el bombalarını muvaffakıyetle ıs- kullanmak~~ 1 çu S ıma .... ı n~ş~ terk.etmiştir. Ben, damarlarında Al~ son sistem harp silahlarını yüklemek- kilde Amerikanın harbe sürüklell 
tayya .. ec"ılerı· 1ngı"ı'lz1ere karşı başla- timal etmişlerdir. Bir miktar ital'-·an daha k . tl!r ar.t·· 1°n Bz~m7 aıut:ı-r. · man kanı b l ..:ı. d l "f •~d· 1 Y"kl · · ı h ı • • 

1 
to t'k rhl :'wt• uvve ı mo or e ( -o ) ıpını u unmasınu.;'\n o ayı mu - v.: ır er. u erın tonajı ve vapura- si mu teme dir. 

maktan çok çekindikleri tçin ingiliz esır a ınmış ve o ma ı sı a ar ıg ı- imal et · 1 a· s- tl . 400 1 ·ı tehirim, fakat Alman milletine deyi- rın hamulesi nazarı dikkate alınırsa Gene aA'-'an a"'asından cıımhuri)'e 
h ti 

· tü d · · d f 
1 

ı nam edilmişt· mış er ır. ura erı o o- . k" J •• a arı üs n e ve gerısın e az a <ıo- . ır. metredir 700 kilo bomba ta~ırla :Mo- ııız ı: Nevyor~un dünyanın en büyüAk lima- Cifos, İngiltıereve yardım hakkııtcl 
!aşıp kendilerini göstermeğe ar?.uhı .. Atına, 6 . (A.A.) -:- Yunan orduları törleri 1700 beygir kuvveti~ded~·. . Ben cebir ve tazyikten nefret ede- nı oldugunu kabul etmek lazımdır. . . • tt 
de,~illerdi. yuksek kumandanlıgının 5 şubat ta- y k 
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1 
.. d .. 11 ·u . rım. Diyebilirim ki Alman ırkından Rıhtım civarında polis memurları mü- kanuna ıtıraz eden arkadaşlarını . 

. . . . 'hl" , 102 1 A '"Ahı·-.. un ers ıpı mo or u ur . .oeı 1 •w . . k \~ kıncı safhaya gelelım: Yanı h!lre- rı ı 'e. ı;umara ı resmı ~ ıgı.. motör 1100 bo, . k r d d", SU- o an dıger vatandaşlarımın ekser ısı teyakkız olarak vazifelerini ifa etmek id etmiş ve bu renkid heyecan Uı 
kl\t başladı ve İn~il!zler üç tümenle Devrıı:e.le~ın .. v~. b~.ta~:ralar~n man- ratleri saatre ·~ı~ kN~~~~eneinıı biraz d.e benim gibi dü~ünüyorlar. Bunlar, tedirler. Bu civardan geçen kadınların dırmıştır. Cifos demiştir ki: 
beş I~lyan tUmenını kuşattılar. Bu- dud faalı3etı g~rulmuştur .. Düş~~n~n üstündedir. Uçuş menzili 2500 kilo- sulh.~ ve hakkı ınanıyor1ar. Bunlar, bile üzeri aranmakta, şoförler. hüvi- _ fngiltereye iki aydn vereeei 
rada ıtalya.n hava kuvvetleri ki\fi de- hücum tankları ıle yapmak ıstedıgı bır metredir 2 bin kilo bomba ta sırlar bugunkü Alman milletinin ihtirasın- yet kontrolüne tabi tutulmaktadırlar m · m ht J'f h 1 . . se 
reeıede faal olabilselerdi kendi kıtaln- taarr~z püskürtülmüştür. A . Italyaya .. yardıma gelen taJ.' ;reler. dan, hareketlerinden nefret ediyorlar.! Rıhtımlardaki hangarlar muht~lif ız u e ı a.r~ ma zemesıııı ttıl 
rını ve batta en ilerideki mevzilerini Atına, 6 (A.A.) - Umumı emnı- · t b ta.. 1 d' Al {. Ak~ Lizbon 6 (A.A.) - Vilkiyi hiinıll harp emteasiyle dopdoludur. Bu em- esnasında daha ıyı muhafaza e 
dahi kurta.r~bili;lerdi. Bunun için de: >:et ne~-~re!.inin ~ şu~at akşamı tarih- ~şe~izd~ h~;Par:e%n';;ine ~.:n .:ı.1~ltnya olan tayy~re, ~aya meydanı~da .hi: AI-

1 t~a:.ııl!: üzcrlerinde k!ltranl~ ~zler ör- için ~n!ara, ~ü.~·ük m~ktarda tor~ 
a) İn~ıl!zlerın taar:u:a kalkmış lı teblıgı şoyle dır?r. hücumlarında bunları kullanmaktı(- man. t~yyaresını? yanına ınmıştır. 1 tu!udur. Bun~ar, daglar gıbı yük~k muhrıbı ve kuçuk gemı de vernıelO 

kuvvetıe:ını oldukları gıbı k~şf~~erek . M~mleket dahılınde kayde şayan dırlar. Nitekim dün Maltada 3 Yun- .V~lkı,. gazetecılere beyanatında de- yıgınlar teşkıl et~ekte ve mütemadi- lngilterenin maneviyatını tutrrııı~ 
s:vk ve .ıdar~ makamlarına.bıldmr ve hıç bır şey yoktur. kers 88 tayyaresi düşürülmüştür. mıştır kı: .. ·.. . . . yen vapurla~.a yliklenme.ktedir .. Tay: devam etmeliyiz. Şimdiye kadar 
hır panığe mahal vermezdı. p k t - lngılterede gorduklerım, bent 111- yareler, motorler, mermıler, kımyevı . ~ .. Jtı1 

b) Sidi - Barranide italyan sol ce- orsu çayı taş 1 DIS TABiBi 1 k~sara uğratmamıştır. Her tarafı gez- maddeler vesaire, başlıca malzeme yı- manevıyat, fevkalade yuksek k1l 
nahını ağır areşleri altına alan ve da- clım ve istediğim maJümatı aldım. Bu ğınlarını teşkil etmektedir. Geç.en yaz tır. 
ğıtan ingi!iz deniz mosunu uzaklaştı- ~Qkişehir, 6 (A.A.) -. Pors~~ ç~- Cevat DagtJ Jı h.ususta bana bütün kolaylıklar gös~- mevsiminde İngilizlerin Dunkerktc Vaşington, 6 (A.A.) - Ayan Jı' 
rırdı. .. .. . . A yı ıle Sarısu, kar~arm .. oe:ıme~i uzerı- r~~~iştir. Gördüklerimden istihraç et- kaybettikleri malzeme yerine şimdi aon riciye encümeninde İngiltereye )' 

c) Çol uzerınde çok aşıkar hedef ne taşmış ve şehrın rnuhım bır kısmı- Haatal h .. b ht tigım neticeler hakkında Amerikaya sistem harp silahları İngiltereve ak- dım projes· hakkı d m ht rf ıe' 
göswren ve kalabalık kütleler teşkil nı istila etmiştir. Bir çok evin bod- aktama ~r:;ı 1~ ~:e ~a a .:~ı gitmeden evvel ifşaatta bulunmamak maktadır. Bunların .içinde son ·sistem t ill 1 ; 1 n a ı~ e ı tıS 
eden ingiliz zırhlı kıtalarını müeessir rum katları ile bazı dükkanları su- i d 

65 
a ar 

1 
cı Y erhao • :isterim. Spinfer tüfekleri de vardır. !\<cvyork 

111 
m a ea arı a ınırken, ayan az •• 

k 
. . . 

1 
b t K . b' l ın a numara ı muayene ane - A . . . . I· V· d b · t l b" .. · ıı)' olara durdurabılırdı. ar !:~mış ır. erpıç ır e~ yıkı mıŞ- •ille kabal ed T 1 f • 3055 yan meclısınde beyanatta bulu:l- doklarında görülmemış bır faaliyet < an.. .ın. en e:gın a e ı uzerıne 111 Anlaşılıyor ki italyan tayyarecile- tır. Nufusca ve malca zayıat yoktur. - er. e e on. maklığım muhtemeldir.> hüküm sürmektedir. 1 e~ıcumenı, İngıltereye ya.pılaca~ .;. &: 

ri bunların hiç birini yapamadan ve rıkan yardımına mukabıl, lngılıZ ·c 
Almanların Polonyalıları avladıkları - Belki de buraya gelmez. Fakat ~· r••nw;;ızt\li: Wi?ıilli'PS2?1 ~, kalacaksın?. Belki de şimdi böyle bir ımnmasının Amerikaya yardımı 

1 

gibi kendi hava meydanlarında gafil kolayı var. Meri ile dükkanına hnlıer 1 VATA~~ I lüzum hasıl olur ve seni böyle kıya_I \"aid alınıp alınmadığı noktası üıtf 
yakalandılar ve ilk ağızda ancak üç yollarım! V,,,..... AŞK j fetle bir tıırafa gönderir, işimi gördü- ie durmaktadır. d 
.ingiliz tümeninden terekküp eden ta- - Maiyetinde çalışanlar bizden mi- ~ rürüm. Vandenberg, tanınmış Lir ı-ıı 
arruz kuvvetini beş italyan tümenini dir?. 1 Garson ancak o zaman vaziyeti kav. muharririn bazı yazılarını ok~~ 
esir alması gibi muazzam bir hare - - Yalnız baş kalfası ve bir gar- - -·- radı ve dudaklarında bir tebessüm be· t~r. Bu yazılarda ezcümle denılı} 
kette tamamen serbest bıraktılar. son ı.. ı Karım sanı· uakalıgorum casussun 1 lirdi. kı = Kafi derecede mukavemet etmedik- . - Bu itibarin garsonu çağırt, ka-

1 

il ' - Teşekkür ederim, emirlerini1.e «1nı:i~tereye h.u~udsuz yardın11~ 
leri için bu hezimetin en büyük yükü- fı !.. ;=-1 Su 1 muntazırım!. ınukabıhnde lngılız donanması 

1
• 

mü ve mesuliyetini omuzlarında tası- Hizmetçi Meri; biraz sonra Selanik . MKi . A Wtr;rm;;:.......,ı • f!A1ıl!il.'** *' 1 O sırada dilber Meri koşarak geldi. taahhüd mahiyetinde vaıid alınnııŞ• 
yan İtalyan piyade ve zırhlı tümenle- yollarını tutmuş, hiç de sevmediği rer- • ~lm~ndı. ~arpten. evvel, Almanya ~e kanın arka kapısından çıkarak tram- Salonun kapısını vurdu ve müsaade Bu, müttefiklerin müşterek olduldS 
rinin yükünü hafifletmek aklımızdan zinin dükkanına gidiyordu. l ış~ ~oren bır komı~yoncunun yamn. a vaya a~ladı ve .en yakın yolda_n Zoz?"' talep etti. nı göstermektedir. 
geçmez. Fakat jyi ve cesur bir hava Meri; vaziyetten haberdar değildi. k~tıp ola~ak çalışıyordu. Fa~at harbın nun -evn~e geldı. Garson; Merıden b!r 1 _ Giriniz, Ayan azası demiştir ki: 
kuvveti bunlara vaziyetlerini anlat- Onun için hanımı; bırdeı: ~ıre patlak vermesı, Osma~ıl~ kaç dakıka evvel artistin yanına Yar-1 Fmr· . 1 .. k . t G - Bu iddia doğru i~ çok aJalCtl 
mak, bu suretle cegaretl.endirmek son- - Bizim terziye kadar git; buraya devle~ının A.lmanlarla vberaber teşrık• mıştı. görÜnc~n~o~~~~~dı apıyı aç ı. arsonu yandıracak mahiyettedir.> 
ra da kendilerini ezen deniz filo;u ve sık sık gelen garsonu çağır ve kendi- mesaı etmesı, daha dogrusu Sırpların 2 numaralı casus yüzbaşı Novelli Y· .. · ~ · . .. . •f 
İngiliz zırhlı kuvvetleri üzerine mü- sine hususi olarak söyle ki; v~ deraka~ Yunanistanın__ h~~be iş!ira- el~n o pis ihtiyar kadın kıyafotiyle, 1 yen ,L~~o~a~~J;ınde gflec~gı~ıt.soylı- A N A O Q L lJ 
essir olarak yüklerini hafifletmek su- - Hanım, seni çağınyor. Husuı>i k.ı ve aynı ~aı:rıa~da. ~elanıgın mutt~: mükellef salonun bir koltuğunda otu-, c: Mı .• ~ e.~".~ ge mı~ ~· 'ht; 
retiyle bunlara toparlanma ve depren- bir işi var. Derhal kalfa~ından izin ~ık ~sker~rının Jşgalı ~ltına ge9rr:c~ı ruyordu. . •ari ::~n .. ~erryı gorunce gayrı ı .- -•••••••••-~ 
me imkinlannı verebilirdi. Bunların alsın ve gelsin!. uzerıne patronu Bulgarıstan tarıkıy1e Garson bu garıp manzara ile kar~ı- J M . ~ah yı bastı. 
hiç birisi olmadığına göre hava kuvvet - Dükkan sahibi görürse, ne diye- Türkiyeye firar etmeğe mecbur olmuş, la.şı~ca hayret içinde kalmaktan ken-1 kıuoredrı ıse şaşkın şaşkın etrafına ha- Sahilti n Bumuharrirl 

•· k d' · d · · k ı t dını al d J u. HAYDAR ROŞTO 0KT0 
Jberinkin hezimett.eki mesuliyeti de ça- cegımT . h tad B' k .. d.. ·en

0 
ısı ; ışsız a ~ış ı. 'h 

1 
Z ama ı. Zozo sordu; 

uca te~~i~ olan tümenlerinkinden . - erzı. ~ ır ... ır aç gun ur sıra a esraren~ı~ t_erzı ane açı - ,ozo; - Ne oldun kız!. Bu şaşkınlığın ne-
aşağı. ~e~ıldır hükmünü haklı olarak dilkk.ana gıtmıy~~· Bızı yalnız garso~ mış ~:~ orada hem ~atıp~ık, hem de s~- -:. Hayret mi ediyorsun!. -Dedi- den ileri geliyor?. 
verebıhrız. ~nı3or_. Onun ıçın garsonun gelmesı nat ogrenmek şarlıyle JŞ kabul etmış b~ gordüğün ihtiyar kadın süd ninem.I Garson; dilber Meriye cevap v.er-

M ı• • ıcap edıyo.:. .. 
1 

ve zaman zamaı_ı ~ır~kla~ın arasına so-
1 
dır. Zavallı; harbin kabusuna uğra- 1 mek fırsatını vermedi. 

USSO iDi - Başustu~.e ·:· . kulup o?.l~rla dıkış ışlerıyle meşgul ol-ı ~.ış, fakir kalmıştır. Fakat bu andan 1 _ Hanımefendi -dedi- hizmetçini-
. . . Fakat bu .muk.aleme .dılber kızın ka- ması yuztinden galat olarak gar~on ıt~?aren kendisini himaye edeceğim. zi atlattım da ı.. 

~Bar t~afı 1 ın~ı aahıfe~e- fasında garıp bır endışe uyandırmış- laka~ını a.Iı:rııştı, herkese garson dıye Qunkü bu muhterem validenin bana Zozo güldü: 

Umumt Neşriyat MOdQrtı 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAI 

_..._..,_ ~ - ,.._. . __.,,/ 

Ah 6 Ayhfı 800 
one:v,ıııt• uoo kı'· 

Ye.b&ııcı memleketlere 27 lir• Bu gorüşmenın, Habeşıstandakı ltal- tı.. takdım edılıyordu. ı karşı göswrdiği sefkatin h·ıkkını · ne 1 N 1 1? 
yan mOltecilerinin Adis-Ababa - Cibu- - Hanım anlaşılan terzi ile bozuş.. Meri; garsonun yanına. yakla=tı · yup.sam ödeyeme~ ı • ' - I"'afsı 'ı~ıası ·· · · d 1 b'I 
f 1 d k' tahl' · il · B · ·b "' ' ·· • - <.. eıı< ım: varım ıçın e ge e ı e· ı yo un an se~. ! ve. . .ıresı zerın- muş. u ıtı ar.la .garso~ vasıta olacak - Garson -dedi- hanım seni eve ça- 1 - Affedersin reisem !. Anladık anı- ceğim haberini yollamıştım Şimdi m- " ~; ~rıan e.ttıgı bıldır~lıyor. ~~nt ve rekrar o mı.skın herıfle barışacak! ğırıy~r ~alfadan izin alıp derhal gele-' nuı, beni bu manı:ırayı görmek ve bu- ni görünce afalladı kaldı. · Muehuıc: ikinci Beyler ıoıt" 

olp!, span~a ve Portekızde de ctıger Zavallı Merı; hanımı Zozonun 10· cekmışsın!. mı söyl-emek için mi çaU.ır<lıifını:ı:' 1 Zozo· garso un al , tt· · · ·. 1 d milhım şahsıyetle J .. z k le d b 12 t bb k" ··k ı · · p k · ı· · · · · u • h ö .... • n a) e ıgını .m a ı re mu a ere r e u me re mura aı uçu sa onu ıçın- - e a a!. Fakat şımdı kalfa ızın J.>1alumufiliniz dükkanda kimse rol· ' e :\fer· · t sel!' ett' 
lunacaktır. . de dön;!l ~ntrikalardan hiç de haber- verse bile maalesef dükkandan ayrıla- . Garsoııun bu söz1eri gizli bir nır~ ;~ _. Aıl~~rı: et~e k:~ım -derli- bunlar 

Lond.ra, 6 (A.A.) .--:- Deylı Telgraf dar degıldı. marn 1. Hanıma, yarım saat içinde gel- ıfnde ediyordu!. iı:;11 nla\•ındadır Dinleme bunlnrı ı 
ga~'."'sı, Kon.t Y?lpının, İtalyan ba~- Meri garsona dükkan kapusunda meğe gayret edeceğimi :,ıöylersin olur Zozo; vaziyeti kavradı fakni oralı -' K;zı ~kşadı v~ ilave etti. ·· 
velcılı Mussolınınm murahhası sıfatıy rastladı. mu?. olmadı ş· d' • d t' be 
le Londraya ] ek H be • ta · G • d .A 'h p k' .. . · - ım ı sen aşagı a o urur .... e -

• A • ge er a şıs nın ıs- . ars~n~ ~Y.nı zam~n a l.A::rzı ane- - e ı, oyle söylerım l. - Hayır!. O cihet ayrıdır. Tabii ni arayan olursa rahatsız oldu-umu 
tıla~ı1!1ı rnüteakıp blu n:emlekete _Yer: nın katıbı ld!. Tahmınen otuz yaşla- Ve ayrıld.ı .. Halbuki garson onun- iş için çağırdım. Ancak bu vaziyet sn-

1 
söylersin! ... Havdi kızım milteess~r ol-

}eŞtırı e~ 100 b!n ta)Janın tahlıyesı rında genç bır a~amdı. • . j la alay etmıştı. nn bir ders ve ibret olsun, çilnkil yarın mn !.. . • 
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