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G-"'Ö"N:OEL!K SİY ASI "B:AB E.h FİKİR GAZETESİ ----

Belgrad, 5 [a.a.] -

Birks9 sınıfın 'uht'lerine miirn

caat ctme~i ili\.ıı edilıui~tir. 

lugiltero, mü~taoel it'leri tlolayı

sile kal ınak mecburiyotiııcle ol ıu1yırn 

tllbasının Yogo'!)avyayı terketmesirıi 
tavsiye etmiştir. 

Sayısı 5 kuru. 
Telefon No. 82 

Bulgaristan Pamuk .i p 1 i ·k 1 e r i AT İNADA 

Perşembe 

6 
MART 
1941 

Y t\ 1 Sayı 
13 38371 

Slakikatte mihverin 
bi, pev hi olmuştur. 

B· lkanla ~aa 
lman tehdidi sarih 
bir şekil almıştır 

Faal el tezgahları sahiplerine bır elden 
satılacak 

B Idi 
1 

e k· rş~ 

Amerikan 
yardımı 

Büyük ~empati te· Ne Ş:!kilde yap1/,1ca .. 
zahüratı yapılıyor gı tesb ·ı ediliyor 

Mıntakamızda sat şı Siin1erbank 
lar pazarı idare edect~k 

Yerli ~1al- ) Iıomlr' 4 (n n) 
Atina, 5 (a.~. - . ' · · · -
Dün de Bay Eden ve g?.ne\ _Doyh Meyil gazetesinin 

kurmay ba~karıı geııer l Dill'e V aşmgtorı mulıahiri bildiri
k:ır111 halkı;ı çok lıHyOk heye- Y~·r: 1 rıgiJt~ı oyo erı Mllleli ŞO· 

JJondrn, 5 [n. a.] 1\leıuleketiınizde mevcut 

Taymigin diplomatik mu- ol tezgahlarının ınnlıtac oldu 
lıarrirj yazıyor: gu ipliği karıdi vasıta1ariyle 

lhriciye nazm Eden ve istila al edernedigi ve ahvalı 

genel kurmay başkanı general hazım. dolayuıile
0 

do hariçten 
Dıll Ankarada Turk askeri şef golmcdiği cihetle dokuma ima 

lerile mutabık k ldıktan s:mra Hlthnno vo fl\hrikalarının ihti 
Cuma ~timi Ankaradau ayl'ıl- ptçları olan pamuk ipJin-ini 

. d' d y ~ mıştır. Şım ı Atına a unan kendi istihsaH\tımızla kl\r~ıJa 
ricali il~ görüşmelerde bulun- nıak zarureti hıu~ gi>~termi~ 
maktadırlar. Bn ar.ıda Alman olmasına. biı aoıı milli korun
tehdidi Balkanlarda süratle sa ma kanun!lnuıı hiiküınlerino 
rahat kesuetmiştir. Hitler emir tevfikan hnsusi fabrikalar da 
lerini cumartesi günü sabahı 
vermiştir'. Ve bu emir!e Al· 
manlar Tunayı geçmişlerdir. 
Cumartesi günü Sofyamn so
ka.klarmJa 10 memleketin is
t.ikl:iline hatime çekmiş olan 
g unalı b:ıyraklar sallanmakta 
idi. Bulgaristan, Romanya, 
Slovakya, Macaristan gibi mih 
verin peykleri arasına girmiş 
tir. 

Alm'm şefleJ'i Aulgaristanı 
Y ırnanistana karşı bir fıs ola-
rak k11llanacakhrını saklama· 
mıkladırlar. lt.alyanların Ri
lahla korkntamadıkları Yuna
nistanı Almanya k()rkutmak is 
temektedir. Olmadığı takdirde 
s•lah kullanarı\k Ege denizi 
sahillerine yürü mi ye ugraşa

r,aklardır. 
Resl:ll Türk ricali baıhca 

mesele ıirı Y.unanistan için ol · 
duğn kad:.tr Türkiye için de 
müttefikledn ne şekilde har~
kel edeceğirtir. Bu kadar genış 

ıialıiı oldu.'ln lıaltle piyasa için 
sa~ış i pJiği imal etlen hil fı
nı u ıu t'ahrikalttr kenuilerino 
v ril*'ıı imalı\t prı•gramlarJ 
dahilinde yapıuağa ıneclınr 

uhı] eakları hiitiin iplikl6rİ 

taıname1ı hükumet satrn ala
cak vo hu1'.:f~brilialann piya-

tılgaristanda 

Q1 ışıklık çıktığı 

haber veriliyor. 

Londre, 5 \A.A) -
lııgılteru Bul1ıarialanla olan 

dıplomatik mtinaeebatını kesti· 
aıne karar verdiitini bu gün 
eael 10 da Bulgar Baıvekıli 14 ... ,. 
lofa resmen bıldirmietir. 

Uulgariıtendan fB)'aoı iti· 
ma& bab~r nlıoamemakla ben 
ber Alman iegalh·le Balgarie\ou 
da Bulgar ~atenpenerleriyle di 
Qer ıömre araaında çarp.9mala 
rın tuku bulduQuna dair htıber 
ler verilmektedir. Bir çok kieinio bir cephede Yımanistamn tu-

- k .. 1 dd flmek- tevkıf edlldıAI anlaeılm&kladır. 
tunması mnş 11 a ec ı t So · ret dekleraeronu dün 
tedir. (lece tekrar Bulgarca olarak 

Almanlar salı giinü Egeye Moeko,adan rıeeredilmietir. 
yakla9rmş bulıındugu bir sıra Alınan haberlere Köre Sav 
da Türkler askeı i meselede mıı fet deklares)'ODU Alman harici· 
tabık kalmışlardır. Elde e~ile.n cive ııazaretiuce müeah b.reı.
mutabakal Y ıuıanıstanla ışbır laamamıetır: Alman haricife ne 
liği için yeni bir askeri esasa zeret~ n~nıı~a eö~ ~örleme~e 
dayanmaktad·r. Bazılarının ka salah rcılı bır ıat A ma~y~nın 

. - B 1 aristanın iş- So•ret noktaı nazarına ıeıırak 
nııatmA goıe u g · t d."". · .. ı · · 
gali Ankara görüşmelerine bir e me ı.ını sor emııtır. 

cevaptır. Hulbnki ~Jmany~ da Alnı an 1 ar 
ha evvel Bulgarıstanı ışgal 
için hazırlıklarda bulunmakta 
idi. . . 

Almanlar Bu)garıstanın ış· 

galini Yngoslavyada izler. bı
rakacaRını il~n etmektedırler. 
~.,akat Alm:itılar evvelA Bul-
garistam işgal ile YugoslavyMaı 
tecrit etmek için Vardar yolunu 
e·ı iyi yol olarak ~eçmekte-
dırler. 

Bulgariatanı niçin 
istila etmiıler? 

Berlin, 5 (A.A.) -
Yarı re~mı - Bulgarista 

um istil~smı intaç eden seb~p 
ler uzun uzadıya izah edilmek 
tedir. 

Almanya tarafından cenubu 

salarla alakn~ı ke!4ilecektir. J veya H dk h.\.nkaları tkrafın- ,. · ·t'. ini do \arı ıırı t tnı k · · can tez:ılıiiratı devam etmı~ ır • . •. 0 ıçın sn-
Bundau ~onrn. iplik imal da.u to,· :ı:i eılilec,ektir. . I lk b- -k lalın·<>tlı ın·ll« nıl r H. . Jlcr tarf\fıa Edem ı'l. · uyu· · · · ıııııq~J 1111 

etlen fabrikalar hiitün iplikle Şelırimi:ı: için 1çpak füb · k d ıyeııı kaıııınurıı 111 yıl . k 
rini lkthrnt Vekaleti namrna rikMın<la Siiınerbıuık teşkila· tezahüratla kar.::ılamıı t.:ı ır. . fathik ~dil<,. · . ·~r ~· mıız 

Dl-ııı saat 13 ıle veı ılen zı- t d' ·I u egırıı luldır mek-
Siiınorhank emrine ver~celc- tını \'aılmı~ bulunmaktadır. 1 e ıı er uıı-ıtt 11 · • y 1Jaşvekili, u- · • :ızaraıı: 

Kaza vo k<>ylerdeki faal y.afelte un n . l 1 - A ınerikıı tn f lerdi r. Siimerbank kondi te~ 
ve oiliz elçisi vo diğer şahı;;ıyedt er voril"ook lrnrı> J rn ınılan 

kilatı veyahut yeniılon vr en- ol tezgaLlıırının mikclar e l ştur QiTle 'il 
1 

uıa 1.crnel'lini 

d t . · h ı ihti.va"ları t•n kısa· hiı· zamaıı hazır bu n:ımu • r:· ııgHiz liıunul trırıa ı.r(it.. , e ge ırecogı iiro ar v&sıta- v Ed Akraıwlıı zıyarel kaf' . o urect•k 
~ile vilayetin ilıti.vacı olan idmle Tit·ar..,t vo Sanayi oda sonra • en k 1 cr'ıliz 1 nıı tardaki ı1onıiln · 1 "' · t' Dün a şam n.., , .1 ~ .,rı ıı-. ı· · k l.J J k t f d t h't dı"lecek ııtmış ır. ·ı · · gı ten' o teı k "'t k · ıp ığı te e uen ça. ışına ta -.ı ara m arı e~ ı e f' t' de bir diue verı mıştır ·I · 

1
. " nıe lÇİn nı-

t ~ı l. l . 1 ' kları se ar~ ııı pııı arııı ıstı•Ai h . ·l 
olan tezgi\lılara tev~i edecek- ve t•zgu ı sı' ııp erı a aca Atina !) (A A.) - '> G zıı nnm,~tır 
tir. ve~ikalar la ihtiyaçları olan At' aİılar büyük kitleler f 1 ., - ~ıı~ 1 ngiltere tRra. 

. 1.. 1 <l }tl lfl • ııHau n•ıılu~tl· ık· 
İktisat vek(Uf)ti vili\.yetler ıp ığı mnayyoıı yer er en a. h ı· le «K:uınou est.ısı• mey- 1111 k ı ·ı 1 \. ı zırlıh:ru. 

c:aklardır. a ırn 1 ·ı·-· ka 'Şl l il )I 1Jgilterıwe k"f• • 
itllik ibti.vacını teNbit etmi~ d da lnCJiliz e çı ıgı ' .. tard ı . " :ı ı mik 

'I' 3fiJ0 PJ i • • ' OHV:t;f,jjr , 
1 
... 

vo vilayetimiz içiu mühim ]Jl to7.gahhrıuı te~vik ve sında toplanmış ~e Eı enınl gı- vt•rilfwektiı '\:t < o~tıri~ er 

hir mik<lar aı.·ırwı~fır. Bun iııı te1,.arahları himaye makRa · ıkıc;ıında şıddetle 3 kış- .. · 
J .... ~ ıışveç )/ v-Vı:11ilt-crk 

rlan ı.Mura fahrikalıfrdan imal dile hiikfımetimizirı al<lı~ı bu lamışlardır. . . nin no nıi~tı . nınhı:emıı-
eciihıcek ipli'cler Sümerbank çok elrnmıniyetli tedbirin fay Edeni sel:\mlanıak,.,J~lll top ve Ynııarıist 1 lugı~turn, Qio 

. l . ~ .. ·ka lk aGrand Urıtany» llhn VonJıneMi IA-
teşkilatı vo bu te~killıtın bu- ılalı netıco er verecegı ....,ı r· ı ıınan lıa. " ı, Tıirki' zım geldiği hukkır <la 1 . k 
ı d l d Z. t d ,. oıtmt>kle Oı.lll . · Hr 0-
nııma ıgı yer er ~ '.Jıraa ır. ote ıne " lk I ı::tı. n ı \'o•ı te;.ık· ı d'l 

1 · · · t1.u·aıetk a Ş amı_. ı. · .... ı ~ ı erektir Ha 
e çısıııı ı • l . korıı i "'" [) . · 

İngiltere 
Bulgariatanla mü
naaebatını keati 

B. Çörçil 
Japon elçiaile 

g6ruıtiJ 

Eıç· otelde Edene uıun ~e il k: ı 'uıı • •YHHl tiııo B:ıy 
•. . "ru-... merle bnhmmnş- cıp llHi gt tiı·ilecektir 

sJ.mımı gu "' · 

in•. Arİıeri ka lngil z harp gemileri 
Norveçt·e ba · 

l 'ltereye ho1p ge.. . b zı yerle-
ngı b ·ı k rı ombo1 dıman 

Amistirdam, 5 (a.a.) Lsndra, 5 (a.a) 
İngiliz radyo&o logilte BR'vekil Qor9il Japon 

renin Bu lgariıtan la mönase- büyük fllçisini kabul etmi,tir 

batını kfl}ldi~ini hildirmekte Görüşme Japon elçinin ıararı 
<lir. İngiliz olçisi i'leriııio üzerine vukohulwu~tnr. 

mi•i vere ı ece ·ı e t er. 
Vaşiııgton, 5 [.ta.]
Amiral Krıoks şn heyanat11 Loudr,., 5 (AA 

tasfiye~iue kddar Sofyada ka· Görö,me 15 giio içinde bulnomııştur. . . - -
.,.1 ver devletlermm l111turı 

Almna bol 
ırı> o neıareli dün 

snbı.ıh No"v<ıcın eı 1. lacak1ır. ikinci defa vuku hulmuştur. 
Lll ll k ,, mn 1 garbi sa 

lıiliııde 0 N lr'1k . Londra, 5 (a.a.) -- Güriişme lıakkrnda if,astt11 kuvvetleriyle çaı·pışma ıçın 

1. Amerikan fılosunn 
oı erında ba 

zı urleluro i t gllır. har•• İngiltere Bulgari&tanla buluıımaını• iıeô& JRpon elçi kuvvet ı . B 
d ,,etirmek ıcap eder. ıı 

., 1ıemııe-

rı11ın taarruz etıı(tıni bildirnuık _.iyaı.i ıniinı&SQbatını kestığini sinin f ngilterenio verdiği UO

re~men hildirmi,tir. taya mufassal (ıevRp verdiği 
vücu e c . d 
nun içinde lrıgı~tlereye. yar ı~ 

J'I elidir lugı teronın m<t.g-
t~dır. lngıhz huı p 1 . 

Qenıı erı mu 
hare bo 'BU1.1Hında ı ad! o kullan 
mııdıklnn t•ıht.lle bu 1 Almınyaya göre 

Yunanistan iyi keli· 
meıile tavsif 

edilemez 

Berliıı, :ı (a.a.) -
Yarı resmi. - Almanya 

ile Yunanistan wiioaııebatı hu 
akşam yabancı malıfellerde 

möııakaşaya mevzu teşkil' et
miştir. Almanya Yunanistan 
)a 6\"Velce cıJdugu gibi Uİplo 
matik münasebetlerini kes · 
memiştir. ı~akat Ynnaoiıttan 

İngiliılere karakolluk vazife 

tıini gi\rcHiğiiııden iyi kelime
siyle tavsif edileme~. 

Fransa .Japonya 
müna•ebotı 

zanııedilmektedi r. 

İngiltere Hitleri mağlup 
ettiği gün 

Amerika 
lngi!ter6ye borçlu 

kal ocak 

euı m 1 • ,. 

hıp olaca~ıııa ın;;nm.ıyo .. nm. 

ı .1 lerıizlere bakımdır. 
ugı tere 1 _ _ I3 : 

Almarılarııı Rnyuk ı ıtan 

aerruı hıık 

kında h('\ıtfiz tufsılAl 1 o ınaına• 
nııetır. 

8. rnikd r aı ker çıkar3 

~rı~~kt~·irıi ıniımkiım Jadede 1 Trablusgarnta 
. 1·11 ,,:\ tcreye filomnıllan fi 

rıın. ı: 1 
• • ş· d. k 

50 kadar eski harp .gemısı ve rm ıye uda, 133 
·ı bileceğini zıuırıerlıyonım. bin 295 . l 

rı e esrr tı ındı 

ingiliz iUisabi harp nazırmm Kahiıc s <a l.) _ 

~:::;~~k~ıı5 ~:·;h?y~ Mtis teyanatı 1 
62 gfın silren TrabluRgaı p 

teşarınrn şıı 111e1>1ajı neşredil- mulıaıebeltll''nde İngilizler 133 
miştir: Biz lngiltereye Hit JJoudrn, 4 (a ıt) - r . il hin 295 esir ve 1200 den faz 
teri durcurtlngu giin bize 1 ktisudi lıarp. ut.\zaro ınıu h top alııım~hr. ' 

f 1 Blllg nristıın vo dıgor Ba. llrnıı 
boı·çlandıgındıın dahl4 az ası- ,. 

llt 
•. ık1:.1netle1 İn'} kar~ı ttlkıp çt-

uı lwrylu buluuaoağı~. u 

Hizler f ogiltere ve Frau tiği siyssetiıı arrnlıiyeti sorııl-
sa.nın verdikleri sipariwJeri nıu~ ve buna n. zır Dalton ~n /ta /ya omnliainde 
kar~ıhımak için memleketi- •evttlH vernıiştiı: ·ı J 

c ltull'" lını·lıtı gı'rdı"{}ı"n deıı ı l er ivorlar ıuize <!üktükleri szim eerma- .. 1 .. " 

ing; ız kııaran 

yelerle hugiirıkii tayyare v.e b · tugillere lıiiktlmeti e- " - ... 
şarki A vrupasmm istil~~ında 
başlıca iki prensip ileri sürül· Tokyo~ 5 L a.a ] 
mektedir. Bunlardan birisi bu J>tpon ı,aşvekiJi Matsoka İngiltere Krah 

u erı t' .L.' nyrohl. 5 (a.a.) _ 
diğer fabrikalllrı kurduk. nlZ lH•wmi) etsiz ik~ 6111 ıarıııı 
brııınn rıo biiyiik hir ii.mil ol- HuJırari ı:ılırnn ı;e,·kıııe mii : a ltalyan somıılisinde il · l 

(~eneral 6 Golle 
g6riJ tü 

mmtakada daimi sulh ve mfü; ile Vi~i hiiylik .,19işi a' ıt.l!lında 
takar bir ni;1,am arzusu, diğe· hugiin Siyam - Hindi çini an

ride Jngillereye karşı yilpılan ht~ma•lıgrnıu lınlli için tadi
lıarbi kazanmaktır. lata. u~raını~ J a.pon teldiflori 

Londra, 5 (a.a.)- . . Hillerin dediği gibi Alman lıakkmd" 40 <1akikalık hir 
General .. dö Gol Rukıngk~ ya lngilizleri her nerede kar- g<>ru.,uıe olmuştur 

ı- ırayı~da. ~ralDta6r~ıJdi~~ defa şılarsa harp edecektir. Hf>r İn- ~u görü,ınede Fraoınz 
bul edılmışlir. 0 .1. t bb- - ü l l · i il M t k d olar'2k Kral hrafından kabul gı ız eşe UMUn A manya 6 çıll e a ı;ıo a arasın a 

.
1 

. . menetmeğeçahşacaktır. Alman tam bir fikir mutabakatı ha 

coı ~·.~tlır.1, , . v itin hususi mü ya ile dostluk tanzimi tayin ıul olmuştur. Her ikisinin 
ı ... r a , ı ız ., b 'k' 

mos~ili Ooı ıovanı da kabul et- eden unıurlar u ı ı prenı~ip tekrar görüşmesi muhtemel 

rnişıir. ten dofmaktad... 4Jir. 

"' re• at erı ıa 
duguııu uııntıunayız dı:ı etmit;tir. Digor tıırnftaıı i\ 

1 ın tı\'affakıyP.tle devam 

1 81.\ il , o lı ·m a1:1kori Hı etmektedir •1 d' 
Yunar)hlar 

165 esir aldılar 

Atınıı , 6 (A A.) -
Yunan rnıııni tebliQ>ı: 

Cı phe nlll m6rkez ıosmıods 
9a1auı n!flm1>unıvet ıınshıtlll hıı 
tt>klt olmuı,ur. Bır ooi dllemaıı 
&aokları imha Ye bazıları ele 119 

Qillhnietır. 166 ltalran esiri alıu 
mı ıtır. 

ıeth . . n oga !~Y'•Ya 270 
t :, ... aoltırı rmııuıi.,tılllıt i af. kılometre 1.. rn· 1 J 

• ;J • 'ılı .i <w oh. ıı Eşipya 
iı;:irı elimı.z~oı~ gelf'rı her ş yı Dolu w• :Balni Poı . . 
yaıptık <lenıı~tır. . . Zdplediırn· t' . ~1 Şehııleri 

Tiirkiy~ içinclo :ıynı ı;ıya- d ı'li ır. ~ulunı miktaı· a sılah, lı nzıu . 
tıetiıı takip edilip edilıniyet•e. ·ı . ' yıy tek ve 

D it )il 1 l ı ıtıyat rnalz~me d &i iwruluıu~ vo s < ıt ._ opol 1 
:oato: gf·.çirilmiştiı·. Bü yilk m~~~ar~= 

Bevaoatıwda Türki) eyi esır ahımııotıı ş· d' 
I
J lkRD. memlek6tlerı l\rRRınA alınan es· tı •• ım ıye kadar 
a . . · ır mıkdaı ı b' 

ithal etmedim demı~tır. 1 yaklaşmaktadır. . on ıne 



Sıvyıt dıklırasyın111 kır11 li>üNY .\DA: ı:..:r..ER o:c...DUl 
Almanlar - ELER o L uy o~ 

i 1tereni 11 
Haftalık vapur 

Alman •iJ1a•eti talı· Gözlerini kaybedenlerin 
Loodra. s c.A.A) - dide ta~i tletildir gördükleri işler 
lngiliz A miralhk dairesi Jıyor. 

haftabk ticaret ıemftli zayiab ..._ •• ...-.... Harple alllertını karbedeo mekıedlr. Mibarip Aınalıra ruı 
hakkında ıu mahlmatı ver- 8 1. .: (A .• , ) _ lerio rapabileoekltri 11nıtlar " makinHi ile roım~ıı öl'r•lm•k 
mektedi er ıo, u ·A t · ı·L d L d i 

r : 9 · h ef muhabir bildtrl- pe 01 lı, llD •ltecillk te fıroaoı için Berllodeki lioarel aaa em -
23-24 gece yarısı sona eren . ır uıo lak aibi tlMild•a itlıtdi. fiimdiki ıeırtn~en bir ioda bir ıabe •oJlr 

zayiatı. 

o 

Sayfa 2 

N 
941 

ı. 913 

i 1 i 
T arsuı icra memurluğundan: 

Tapu No T arihi Cınıi MeLre iri. • KırmeLi 
45 Haziran 940 Tab&ıoi te fnlumi 180 M2. 500 

bir odah baoe 
Sınırı: Satı Palaneı Vanlı iken Bcı lom l a Halil h aneai, Solu 

Heltacı Yakup ilr•n Aıiıe haoeaı. Ark111 Coıc Şıkrık iken Ali 
Numt bauffi. ÔllG tarikiam. 

Alacaklı: Şe hit Kerim m a haıleainden KAiım te bemeiıesi 

Hid11et, 
Borolu: Cami nur mahallesitdEı 26 No. lu hauede lbnbill'. 

O. Ali. 
hafta zarfında 13 logiliz -,e ror.Sotre&leı Birlill . bartair• ıöıdeo mahrum lnııolırıo pek mıı\ır. ltarp batladıtıodaoberi 
5S83t tonilAtoınlnk ticaret ge- halk komiaer muatinioıı> berı· karııık bir ook itleri rıpabile bu eubede bilfdıea fu'8 Aaıa '" 
misi we bir m(iU•fik olmak nı&ı Bır4iıd• ıot•kl•k tetNt tekleri merdına oıkmı1t1r. Bu 11 makineeioi ôlreomiı te muh ttiri•ı ei :ırltırnıarıın ~ apılaeap ı )'fl..r. g\fn, saat 
Qzre ,, g&mi olQJı Cem a D ıtmlt te yabancı 1ıaıelecile~ 611 e6mledeD Olarak körlerin mi• \elif retmi t~ .h\J~u~t '!'6e11eee 26. 3. 941 Çar11a1uba S33l 9 dau 10 a k .. ·ı d31' 
60.868 tondur. Ru hafta r.ar- ılnd• derlo&11ir huıuJe ge&ırmlı kemmıl ıareue YHI a:alrlD81İ htre rer!ee lırılmııhr. Amalar-:o ., saat 
fıoda Almınlu 75518 tonilato &ir Reamf Ahaao mıhfelleri .ıoı kullaodıtı ••bil Ol•uıtar. muvaffak1rede raptıkları bir ,, ikinci arltırnuuun yap ı lacagı yfr, gun, 
hacminde gemi hatırdıklanm radıu dotrurı bu ber11oal hak Şı~di. Almanrıdıkl reımi de telefonoolu.kl•k\ur. Alm~r~ 7 _ 4 941 Pazartesi StHtl 9 thı it l o a k~dar . . 
. . • . . . luodı mu&ılaa beran etmemek~• de~a~rıu bırootunda harpte gôı da bir çok merkeılerde eımd~ 1 _ /fba gayrımtnlıülün attırma şo1.tuamesi 6-3 941 latihlfl ıddıa elfRlfl~r~ır. Bı~t Hıller te faka' Y•lnts ta oibeti kardı- lerıoı kaybet.niı ıOılerm. eM.i mft ıı hı'"rıo acOıdeo mahrum sakı 'dM itibaren 941 _ 913 no ile tarau.s icra dııirtsinin muay{t~~a-
24 ıubatta ı:ıtı gün ıçmde 215 le lk&ifa etmelıedir. muharip daktUo uıifealoi gör muharipler ia&ıhdam oluouror. rasmda herlıesin gDrtbilllUıl için oçı/ıtu. tldada ,ozlldo~~~n ':ımaras~= 
bin tonluk gemi batırıldıtını Ballkanlarda Alman ıiyaeett lo 111al~mat almak lsltytnltr, . işbu şartnameye ve 
bild. · · · l · 'dd' et di V D • d b f. nurrıurıyetımizı mu1acaat etmelıdtr. it t" üzde 7 5 1rm1ıŞlır. Bıt er11, 1 ıa - iki preoıipteo mftlheE r •. 

8 enız e ir de ıne aranıyor 2 ·- Nlırmaya İftiralı içın yuJuırı"" y-ılı ıyme ın v e. 
lİtli hayal mahsulü kayıplar bu preoıfpler cenubu earkıde 1 luvnutindc pey .,eyo millt bir bankanın teminat 111ılıtuba tntU • 
bu hafta i~nde vukull celmil, ren\ oinm f8 fnamerer• iarıı let~lıtir (124) . rın ve irtifak hole 
. E by: d l d b harbin f'erd•• meeour&.,<9Uardlr. Dalııçlar, İtpaoradı Vigo kalroolardak i definenin oıkarıl 3 - ipoltlc sohib' alaeoJılıl•''O dit• aMkadarla l /ı iz VI tır. ger ır ev et a amı u . . Hbe l:eri li . d bl lu !lllhipl,,inin ~ayrl mtnhOl üztr111sdt/U haklaımı hususı ~ a .. 

na benzer iddiadı bulunursa Bo•,..Uer Bı~lie• ~· . . . P bil ••nı c nrıu 1 r delln.e u·ı muı iı&eo i ror. masrafa dair iddiala11nı i~bu iltln ttırthındtn itib"."'! yı:m~ ~ün tffll 
Göbbelsin di~er umuml iddia- ıol .. &aa••· Ve lle~dı ilkrmı . mat• batlamıılardar. Bu deftoe Bit kaç ardanberi yapılan dl evrakı müsbite/t,ilt birlikte mtmuriytlimizt bıldırmtltrı ıcop tdtr 
l d ye kadar iti- dirmek&e aerbtııhır. Al?1aD ııra flVDrlarıu içindedir 81111dao Oo ara1&1rm a ne\iee ııinde ıemilerio Alcsi halde ha/ıJıuı tapu. slcüüı sabit olmadıltça ıatış btdtllnin pay 
anna ~" . erece . ae'i biO bir tahdide ıabı ola mas. a11r enet Bhıdiıtaodao 16 me · laşmasından hariç kalırlar. 
mat edılebılece~iru .röstermek Hllıb kalroD lıpaorı kralıııı bauıkJaı ı ur buluomuı '6 ııe 4 _ oast~rllen gBrrde artumaya iştirak tfknltr artırma şart11a 
tedir. SOVyet dekle· para f•tlrirordu. Wılrontar Vi· giriıilmiılir • .K.alroolardaki hı maiııi .ogm~ . ve lüzumlu malfJmat almış ve bunları tamamtn 

d 1 · da 19 . · k tio luzbul ttmq cıd vt ıtıbur olunurlar. AIOr a a ııırı crrano ıo •tıkfltflnde O(R kattetli kor ııne 400 mııroo peoeta ıyme . 5 Tapin tdiltn zamanda gayri menkul Dç defa batrıldılıtar,ı 
Tapm'dan ibaret ktffledtn ye- r2"eVnnU HtUarın ... ,, ••••• .otnmıı•ır, dedir- F t1. ka& e i mdİfe kadar 8 lıı SOR1'0 tn çolı a,ttırona ihale edilir. Ancak artrana bedelı muham 
diai llattnı.,tır. Bunlardan dördO ~-.. 1 :" • . Derhal mabırebe bıılımıı, kal loluk esk i bir lop g6lle1ind;; men klymıtin ylJzdt pelmiı beşini bulmaz ~e~q. soU, iatınen ala 
de '•ftptır. Faka' bu dört Ta Na•l tel•ıt etlilı)'or roolar bdmıthr ••• ,. timdi ba t;aık• b ırşer Qıkarı l amamıeı • caıma ıldıatıl olan dltır alaca/ılı/ar bulu.1up ta bltltl bunlarm 

purdaa birisi limauma gelmit 
2 

....1. 
1 

d baba o ıayrl mtnkul ile lemintdilmlı alacalılarının mtcrnuundan fazlası 
T8 birisi de •akadan t2 ren Loodra, 5 a.a) - . I )'tifınaa -..a, 1 yafın G çıkmazsa tn çok artıronı'l taahhlidli baki kaf,q/ı Dztrt artuma 15 

. Londra gazetelwı So•· gün daha lttndlt ve on btfUl&İ p11/J ovn' saoHt ıapılacalı artırMı.. 
80nra torpıJe çarparak batmış tle . B lgariıdana yaptııı DIDtının en rtlttk aoneai dedir. btdtli satq i&.te1enın alacalına r/Jehon olan diler alacaltlllarlll.o 
Ur. Di~er ikisininde batmıt yo .rıo 

0 
ma.uleler A••l~dldar. Amenknın lllı· Ooouauu ba bBBı 17 raıında gayri menlınl Ue tuıla edll1'lif "* ""4rı ll#CllUUl,/ld"• /ul411a 

oldutu kabul edUmektedir. tekdir bak kında. k ı {ikmale ve iş bu 2280 N o /u kanuna tabi oldu/undan iş bu UUtıe.l art 
yaamaktadırlar. ıoari blk6meU dıbilınde Uatoa dlr. Sbndi buolar etleoeoe er ıırmada yüzde 75 şi elde edilmezse thalt ypp#lamaz 2280 no, in lcanun 

TOrk· Yunan 
işbirliği 

l •oiognlyöz gueteaioe l t-hrlnde Wılmer lıC.ano adında te baba, resmen Qoouau lanır• alılıanıuıa binotn maamele yapıl11 
tl 1 __ .. k' btı1J9 aıek 6- Oayrl mtnlıul ktndisine ihale olanan lılmu .,,,_ w,!I 

g•;re wı ıiyuet a am an 12 raııı•a • ., bir erllek oo oaktır. 17 ,__.,""", vuilen mühltt içi1UU partıyı vırmezsf ihale /uuorı ftalullunorolı und 
Sovyet notasını Türkleri zım eak doturmoı,ar. Cooalı & kilo '•b., gldirorda. ŞeÖJ<li aileei nl sirıtün tnçolı ylhdı ttltlifte bulunan tipışt arzttmiş oldutu btdtllı. 
ni bir aorette teşviki şeklinde •lnlıtıadll ,. ııbhılt tndır-J ıeoindlrmek içio tıbıiliai b1ra almap razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hell?er, 

- • 
1
•

1 
• telikki edeceklerdir. lulQ&lo aouepi~ 4• 1ı1b.hati rerio karak ~11 1ıımaıa beelıra.oaktır. f·D beŞ gün müddetle artırmaya çıkarıbp en çok artırana ıha 

LIJbdtth 
1 <•.A•t - lngiliilere ı•li~e: Bi· le edilir. iki ihale arasındııki fark ve g~en günler için 

Rorterio diploma&ik mobar . . Al d kt -'er yüzde beşten hesap olunacak faiz ve dığer zararlar ayrıca 
r~l fHlfOI: Bllla 

811 çok ınandığım~~ :J. many_a Q me "41f& hükme hacet kalmaksızın memuriyetimize abcıdan tahsis 
TGrk ricali baıhoı me11lenlo Staltiıi keltdt maklila a na S i 1 L · · x ı- d h ilime 40 tslebe isabet olunur.Madde (133) . 

Yaoroiı\aiı ioio o!dotu kadar ermek i9in bareköt edHell&ir. o:ı 1' 1' ılıaıere ıure A :i ::d:ua 2004 numaralı icra Ye iOas kanununuD 126nci maddesı-
'hrtttw• ~ .. .._.._...,. 0

'•• D' b"tün ·erlerde oldngo a.eınrlMla, abtt•~ , .. ,k etttr.o " ' . - nin 4 Oncü fıkrasına tevfikan bu gayri menkul s1hip 
Bıe d eo\si tabillerioe hrıı rı . ı~er u Y • aocak ıark ltıtatarı hın" olank, 60000 E i'f k ı. AlmaoyRd ~ 1~00 nu lerinin hu haklaı1na ve hususile faiz ve mAsarife dııir 
palın tehdide müıtefı.klerin ne gıbı Baalkaalarda d . Uk mek&ep urdır. Bu mektep foıa Jf!dı mektep, t ı~mı bee m~ olan iddialanm ilfın tarihinden itibaren 20 gün için 
ıore&le mokabeıe :edeoefini 61 ••I kolomoımo kaTTMıne l.rfa mualllmJert 11f307 " lale anim '' l07ft &alabe ı1abet edı evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde hakları UJ.pu 
reamek oldalodur.~ . göTenebilhhı. ~•li t••t bDOak milroodur. 1938 ror demek\edir. sicilile sabit olmadıkça sabş bedelinin paylaşılmasmd~n 

Tlrkler keudı emnır•t 11
• V a•iyet Se•y•tlerle .Al- hariç kalacakları cihetle alAkadarlann işbu maddenm 

h••ar•n• kir•• rap••• .. 11: b•r t•h warı a araund• bir anıa,m• A k . R d o :.'\ ııın da m.mc11r fıkrasına göre harekat etmeleri ve daha fazla 
di' karııaıodı IAkard kalamarı y . ktedir fl 81 8 8 Y S ı ı malumat almak isteyenler 941-913 Dosya numarası le Tarsus •klarıo1 aleneo eGrlemektedh·- tt•pılmadığını göAterme · • · l (181) 
ıe B•h 1n .e B1re deuıatne lrar Naaihtr şl;bdi timal Bapnlcii n•iyat pro11,amı memurluğuna mür"&caatları ılAn o uııur. 
ıı 1apılau &ehd i& benüı rak!!ıı kum atar1nı:ı tiotntt-rdaadığl .. 
mıı buhıodu_2a •nada T6r~ler 111 duymağa ıa,ıamıflardır. PERSEMBK 6 _ 3 _ 941 2t.OO ltl,ezk: 
bCU6n 11kerı meaeleler 6ıerıode b d Tllrkltt- '11.ftf\ PNWrr.. ı... . D 1 '·I · 
mutabık kılmııtırdır. Ba mata 80 omor anmaoı~ UIVV .......... ~ mf'IUF" in eyici isteı erı 
balrıt h •dık1Ddı hen6ı tafı111, rin botuna gitmeu laannear. ket Atı ayan 21.30 Konuıma 
ahnamımıı olmakla beraber her 8.03 AJ-. itli.erleri (Sıhhat ~ati) 
baldı Yunıoiıtanıa iı birliai ioiD Ba..An /talıoe 

8 18 
u.-.:L u-6:.ı 

m6Ueflkler tırafao,dan teıblt edt ... • · •.-r. 'lftll9I proıram 21.45 Müzik! Radyo orkest• 
len reni ilt eai mahireUode gelıyor. (Pi.) rası (Şef: H. FeridAloar) 
dlr. Bugiin febl'imize ~ 8·45 EY kadım. - Konuıma ı - Weber - Freıchütz ope 
Alman tayvMe alt,. ço•al .kah•e gelecekMr. Kala.- (Bııtllı2k 10Ttmı~ı) 1 rası uvertQrü 

, . •elM derhal iyuay• 9ıkar1- . ·ve--ın Te mem" . . 
nı pek la•fif oldu P ket uat A?tl" 2 - Schubert- Yedmcı (Jo 

laoMP~ C- r. !1 • -.1...- • 
- · -· 12.33 Mkik: M11j8r) .,.,naoııı mn Ar1U1111tea; 

Londra, ö (a.a.) - Ga.z ue benzin geldi Fasıl heyeti (Hafif pl'Of"ıtm) 3 - Nicolai - Vindsor'un 
Dön gece yarııından •z · · s ı'm 1250 AJANS haberleri k d la tü ü ••nta Londrada tehlike ifa- Dön şehrımıze . ev . ten a m rı uver r 

r•ti •erilmfttir. Garbi •• oe- tilebi ile •iibim mıkctarda llt.OS Mftzik: 4. - Berlioz - CarnavRI Ra-
aubi 1ngiltereye de dütoaao gas ve b'9Dıin gelm'1tir. Pflııi heyeti JH"Olt'&mlftln de o;ıauı uverlürQ. 

••mı 
ıs.20 .Müzik: lal'Jllk proe i2.30 Memleket aaıt ayan taarrus etmit•ir. 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINL/(;/NI 
DERHAL KESER 

D E v A KAŞEL~RiNI 
Her Eczanede Arayınız 

'.6 ) 62-90 Döf81U dilo .giiıuiii• pek 
u faaliyet ı;natermlıf iıe de 
bomba atmaauftır. Öğleden. 
ıoora bir dd•m•n tayyarel!i 
aeaob ıalıiliade dtif9rek pır 

ıı• T ılrıi iıti11rı 
httıti 

ram (Pi-.) Ajans haberleri, Ziraat, EA· 
11,00 Program Ye ııe~leket ham - TahviUt, Kambiyo - .... __ .... _...__.._-...._ _____ _._~ __ .. 

1 1 L'iH eaat ayan Nukut Bo1*8ı Fiyft). ~--..----------..... , '"''"'''"'' "'"""'lmllll&"ı•,..,.....,...,,..~ .. Beden teriiyeu ~ . 18.03 MOzik: Rad)o caz or 22 45 M6ıit 1 •• 
gear <tlt&yet te4!1,are rıeyetı kell&.taıı (lbrahim ÔzgOr ida- Ca. ba d (Pi.) r u 
bo hatı. i9tTmaa , .. tayaoat resinde) z o • . \:1 
ve bölge 19'1 mali yıh biit· ıa.40 Müzik; IS.25 Y. arıukı Program ve 
ceaini bazırlayacakttr. &!raber ve tek tarlular kapanıı. 

Dinkti nilıbamız.d~ b .. 1•· 8 
8 t9.4ö. lonu.- · 

--·••lll• v E N 
Ôdr dileriz-

Sos\(etesi 
-• ~ttı•da, Keıııcoalau- E t r 1 
ramuaa e. Bitlerin pbi m• 1941 lzmir n 8 • (Seyvahat röportajları) 
•Jini l!'oo Papeo te•cli. ettiti l vnnel F ... nn. 1~ .llemlelllt ~ ... .,._ 

----------
Doktor 

Stgorta 
Hayut- Yangın - ktiyat 

1'8Slia'eak "8rd~ bir dıkk•.._ n••·- rı YI 8JanB'"haı.e.lerL 
•t•m eaeri. et.rak 1.l'on JWJHt Şimdiden haZırlan;nı~ '19.45 M6zik 
rop ltlvti etti '8kllodtl ••ıl· Bir ıailJOD m•tteri, zl!ldır Radyo iuce az hey~i. 

nal I' a • r ı o • 
••tt1r. Har ne kadar eaa• Eatero .. 1•• cek Ye ,.. IQ.15 Radyo bazetell 
JMtnıa mütaleMile '-'1ık•.aki mallarıoı•• göre iOA Mizilt 

Aslan 
H &1taoe cRddeei N o. l 

[77] 16-30 ba y:ınhtlı' anlatıhyorea ela tıa aıauıktır. 
•ezkdr yanh•h•• tssbib ~ 90 Aaua,oı IO Bıl61 19'1 Akordeon IOlolarl- lrtut- ...__....., _______ _ 
" eka")Ueolal'ımızdao oıür ( 21 rul Soyal ..._ __________ _ 
4ll•riıı, 

HEıR TÜRLÜ KAZ~ 

~trMESSİLi 
Yastı Orwu• 80) 

• 


