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Basmuharrır ve umumi ne$'iyat mUdürll : 

No. ıops Kırk Altıncı Yıl FJA2'l (Ş) Jıl"llRUŞ2'VR 
- === 23 ~~Anan Perşembe 1941 1 

HAKKJ OCAK()(iLU 

ABONE SERAtT1 
-·-

OEV AM MÜDDETİ Tfukive için Hariç için 
Senelik ..... _ 1400 2900 
Altı aylık........ 750 1650 

GUnU geçmiş nUshalar (25) kuruştur .. c TELEFON:Zm 

:uın milndcrecalınıl,.an gn1.f'temiz m~u!iyet kabul etmez -- - - - - Cümhuriyetfn "e Cilmııuriyet e.serlerinin l>eJcrişi, aabcıhlan çıkar .tya.d gazetedir 

SOFYA 
Topraklarını 

Mihvere çiinet
mek niyetin

de değil 

Taumis aazıtısına aırı 

Dört lıifi boğuldu 

İstanbul, 22 (Telgraf) - İsmail kapta
ın idareaindeki Lütfübahri motörü bat
•ftır. Motör mürettebatından dört kiti· 

in boğuldukları anlatılmıttır. Bu motör 
16 tonluktu. 

. _______ _J 
YENt ASIR Matbaasında basılmıştır 

x > 

Şehire ilk İren· 

Bir lngiliz nıiistemleke ne/eri 

t r A · turalya . . 
lılar ve hür 
ransızlai'dır 

Bulgariatan Roman. ıum fırtınası sOkO- Limandaki bir ltalyan 
yanın akibetine afra- net bulunca kruvaz6rii yakıldı 
mamalt k~~~rındadır EVVELA INGILiz OONANIASI 
Balgarlstanm vaziyeti 1 N G 1 L 1 Z ŞEHIRI BOMBARDIMAN ETTi 
:!.1'.::;!:;.ı;'~y1ve K 1 T A A T 1 SONRA MUHTELiF TEŞEK· 
karıılaamış.. KÜLLER ŞEHIRE GiRDi 
Londra 22 (A.A) - Times gazetesi, Tobrult 'un İfgalini Dün, bir Avuaturalya tebliği Toı>. 

~cana.kalesinde §Öyle yazıyor: nıkun düıtüğünü bildirmiftir. ttaJ. 
c Nazarı dikkatin yeniden '!ell.Ubu pr- nasıl tamamladı? euni tebl:::.:-..1_ de T-L--'--

ld Avrupa üzerine temerküz ettiği Aşi- yan r ..._~nn: ~ 

' Alman tazyikine maruz lcalcın Yugoslav Makedonyasında bir Türk (!Vi 
kArdır. Mussolininin harp makinesine flmcli *--wzı •··-• sukutu kabul edilmekte ve tafailit 
güvenmiyen Bitler, Sicilyada ve Adri- ... er ~ .. Terilmeldedir. Buna ait haberler·-

~iyasi tazyıkler lngiliz Haricine nazırı 
Ve sögHuor 

Askeri nümauişler -----Ballı an milletleri icin 
müessir bir slUih ola
bilnıelıten ıızalıtadır. 

--.cı:. 

HAKKl OCAKOCLU 

-·-
uMu~affer ola
ca2-ımızı bi.li

yorı1z" . 

yatikte kuvvetli noktalan elde etmele rlnl denizden teinin jıdadır: 
mecbur olmuştur. Bitlerin ~di Z?Utte- eclecelderdlr.. SlDNEY 22 ( A.A) - Avusturalya Romanyada 

siikôn teessüs 
etmek Üzere 

{iki ttalyaya karşı izhar ettıği fstihfaflı Kahire 22 (A.A) _ İngiliz motörlU ordusu umumt karargA}ıma gelen bir 
azamet belki nihayette onun mahvına kıtalannın Tobruka yaptıkları büyük ha.bere göre, cTobruk düşmUştUr.> 
sebep olacaktır. taarruz hakkında aşağıdaki tafsllAt alın- HUcuına Avusturalya kıtaatı da işti• 

ttalyada ~er kes Hitler~en nefret et- mıştır: rak ~-
mektecllr. Mıhver tazyikinin, bUtUn ağır- Tobruka hücum haı.ırlıklan Bardiya- Roma 22 (A.A) - İtalyan resmi teD-
lı~ı ile Bu.lgaristan ve Yugoslavyaya ya yapılan harekattaki hazırlıklar kadar liğinden: 
yii1•1 "nmesı n;u~teme~dir. • • ihtimamla yapıhnışt.ır. Tobruk hilcumu- 20 gündenberi çevrilmiş olup her gün 

Bulgar hükümeti, Berlinm taz- na iştirak eden imparatorluk kıtalannı topçu ve tayyareler tarafından bombarE a 'Vekilin begannamesi yiklerine takdire değer bir azimle hava kuvvetleri ve lngiliz bahriyesi tak- dıman edilen Tobruk milstahkem mevki-
y mukavemet etmektedir. Fılof açık- viye etmiştir. ine karşı dUşman hUcumu 21 ikinci kl-

ça bildirmiıtir ki; Bulgar milleti hak- İtalyan mllstahkem mevkii havadan nun sabahı başlamışt1r. Gec~. şa~~ vak-
S u bay valiler İ• 1 "ki ti •• M"h de letl • • ve denizden şiddetli blr bombardımana tine kadar devam eden ve gunduz bom-

T ı §1 • ye ennı ~ v~r v ennm tabi tutulmuş ve içinde yangın çıkarılan bardıınan tayyarelE'rinin miltemadl hu. 
başına getirildi kendı menfaatlerı ugrunda kullan- ttalyan knıvazöril cvvell\ kendisini mü- cmnlarile müzaharet ettiği deniz kuv-

--·- ~alanna asli müsaade etmiyecek- dafaa etmiştir. Bu kruvazör en seri ateşli v:tJerinin. ~ba;dı~anı buna. tekad-
Bükreşte sükan hüküm tır. İtalyan gemilerinden biri idi. 1908 de dUm ~~· 1ki ~gır t~pçu, hır zırhlı 

•• 6 b I Balkanlarda "e Türkiyede büyijk _ Sona 4 üncü Sahilede _ alayı ıle ve hır de sozde hür Fransız mu-
~urme..,e as adL. b" . et d 8 1 s 4 .. ·· s h"I .ı B ı· 22 CA A) _ D N B . ır memnunıy uyan ıran ve u • ı11111111111111111111ıııııııımıımııııııııııımımıııım - onu uncu a ı eae -

BU~~~~n ist hbar ediyor': Ka~~ ... 1 sn 118 IPa ~ Wr •11~ t-.ldl 
mına, Romnnva matbuat genel sekreteri eden Filofun beyanab muannit Bul
matbuat mUmessillerinc beyanatında gar milletinin Romanyanın akıbetine 
binbaşı Göringe kaışı yapılan suikastl uğramak niyetinde olmadığı kanaa
siddctlc tal hih etmiş ve Demir muha- tini Alman ukeri ricaline vermesi 
fızlann bu suikast karşısında kendi tes- I"' d 
k•ıAtl b" . . . ı. b tm' azım ır. ı a arına mE'nsup ırısını .,..ay e LŞ B 1 ta ti b d y osl 

S 4 ·· ·· S h ·ı d u gar me ne u an a ug avya 
- onu uncu a ı e e - için husust bir kıymet ifade eder. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııu _ Sonu 4 üncü Sahilede _ 

I~ it er Mussoli
ni}İ tahtie etti -·-

·-,-·-·-·---·- -·- --. - -· : uıaar kabinesi tek
rar toplandı 

Sofya, 22 ( A.A) - Bulpr kabine
si. «eçen rtin tetkike basladığı ~ 
selelerin müzakeresine dnam et
mek üzen ~ Udnd defa oluak 
toPlaımuetn-. 
Bu toplantıda basvekil Filof De bll· 

tün nazırlar hazır buluma~. 

Garp çölü haTek4tındcı biT ltalyan hava. kamrgalıının lngiliz kuvtıetlerine tealim! ----· - -·-·-·-·- -·--·· 9 -

ln~ltereye Almanvava ...... ,,,, ........... , .. , ... ,. • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taarruz Yardım mı? 
•••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londra civarında bazı Fransız aanayii buna 
noktalara bombala1 muktedir değildir 

dtiıtü ÇONKI IPTIÖif MADDELERi 
"OK. iŞÇiLER iŞ BULAllYOR ---l'l'ansa, lleacll lbtlyaçla• 

rma bile cevap 
veremiyor .. 

Paris, 22 (A.A) - Havas ajansı bil
diriyor : Ahnan sanayicilerinin mUınes
silleriyle son Rünlerde yapılan müzake
ı eler hakkında bu kon~ara i$tirak 
eden Fransız makine sanayicileri heye
tinin reisi Pöti Pariziyen gazetesine su 
beyanatta bulwımuştur · 

Alman sanayii, bUtün gayretlerine 
ra~en bUtün ihtiyaçları karşılıyaım
yor. Buna mukabil Fransız iŞ(isi klfi 
derecede çalışm.ımaktadır. 

Fransız şıma~ ii. ilkönce dahili ihti· 
vaçlara cevap verdikten sonra. fazla 
·malatını Ahnanvaya veya Ahnanyanm 
mürakabe ettiği piyasalara gönderebilir. 
Ancak, bu sanayii beslemek için iptidai 

- Sonu 4 üncü Sahifede -
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. ~ CELL-ax--T~.~ .. ...,..-:

"kARA ALI •i~ 
-

ŞEHİR HABERLERİ 
Yazan: Şalıin Al:d.aman 

-58- ~urb~lı ve Çeşmede as- Tütün satışları gaget igi gidigor 
İşte eve kolaylıkla girdim .. Fakat kızın 
odasını nasıl bulacağım? .• Nasıl oldu da 
isin bu en çetin noktasını önceden dü
şünmedim ... 

Eaytlarak yere yu\•arlandı. 
$imdi evin her tarafından gürültüler 
ı ınQğe başlamıştı. 
Oraya bir çok adamların gelmek üzere 

bulunduklarını ınerdivenl,,..rde peyda 
olan ayak sesleri ve evin içinde muhtelif 
i~tikametlerdcn gelen ko~uima güriiltil
leri. Kara Aliye anlatmıştı. 

kcr~erimize verilen • x.x • • k. k 
,~, .. , .. ~~~!D~!!~~"""° .,JPı~a.sanbı.n h~eyrını tel4dt. ı Kara Ali böyle diyerek yürüdüğü sı

rada kulai!ına bir kapının açıldı!iını an
latan hafif bir gıcırtı geldi... Ve arka
sından bir mumıın sofayı zajf bir ışıkla 
aydınlattıihnı farketti ... Kara Ali yakal:ınacağrnı •Pıen bir 

kaplan çevikli~yle koştu. Yerde duran 
ve hala sönl!'eyio yanmakta devam eden 
mumu aldı. Ve koşa kosa, sofada kapıs1 
açık duran odalardan birim· rirdikten 
sonra kapıyı kauad1. Arkasınd~n silr
güsünü sUrrlii. Hemen pencerenin ya
nına koştu. Mumu yere bırakarak pen
çe.reyi açb, Ve ay;ı.k seslerinin artık 
geregi gibi yaklaştıklarını. rofada birçok 

hediye toplaına. .. ve bunu. tes.vik evle- ıçın ır eyet ge ı 
mek hahsınde !1o.;terdil<lerı alaka çok 

• büyüktür. Bu hediyelerin toıılanmasına 
merkezde ve bütün L.mir kazalarında 

O dakikada gölerine inaruımıyarak 
birdenbire bir hayal gördüğüne zahip 
olmuştu ... 

t<rte Gülendam ileride.. Elinde bir 
mffin tuttuğu halde onun yanına doğru 
vaklasıyor ..• 
Avını ele ııeçlrdiğini sezen bir cana

var sevincivle, Kara Ali fırladı, kızın 
üstüne saldırdı ..• 

devam edilmektedir. 
Çeşme kazasında, en büyük kısmı 

yün çorap olmak üzere 423 parça muh· 
telif cins e~ya tc.ıplanmıs ,.e Kızılay ~u
besiııe tAslinı edilmiştir. 

Dün akşama kadar E~ede 20 bu
. çuk milyon kilo tütün satıldı 

-x•x 
Tütün piyasasının seyrini tetkik eyle- Evvelki gün ve dlin yapılan tütün sa-

* 
adamlann h,::irıı;;~ık1arını duyma.en üze
rine koştu. Pençereden fırlayarak kendi
sini ııecenin karan hitı arasına bıraktı... 

Torbalıda 1028 parça fanila, kazak. 
eldiven ve ı;orap gibi eşyadan başka 200 
küsw· lira nakit te Kızılay cemiyetine 
teslim edilmiştir. Hediyelerin kabulüne 
ve toplanmasına devam edilecektir. --·- mek ve devl..tçe yaptırılan müdahale sa- tışlarında geçen senenin fiatlmne naza

tışları gayri kili ise dclıa geniş tedbirler ran yüzde on beş bir tereffU kaydedil
almak için Ankaradan, ziraat bankasını ıniştir. Fiatler sag"lam ve yükselmeğe da-

MiJli Kostümlü temsilen bir heyet şehrimize gelmiştir. ima meyyaldir. Mestan beyin yeğeni Alinin ilk isi, 
önüne cıkan yabancı adamın hemen üs
tüne atılmak olmu.,<tıı ... 

Kara Ali yüksekten atlıyan bir kedi 
gibi hiç bir tehlikeve ul1ramadan halıce
ye atlamağa muvaffak olmu'ltu. Evvelce 
konağa girmek icin takip ettiği yolu tut
turarak ip merdiven.in bulunduğu yeri 
kolaylıkla bulmustu. 

Kanı Ali tehlikeyi. görerek elini koy
nuna ııötürdil ... 

Memonun oğlunu lrucaklıvan Ali bir
den hire şaşırdı .. Göğsünde derin bir acı 
sezdi .. 

Sonra, bir saniye iç.indP. çak:rp sönen 
blı- sim•~k ziyası ribi. delikanlının göz
leri lcarardı .. Hir bir kelime söyleme~ 
muvaffak olamadan, cansız bir cio;im gi
bi vere vuvarlandı ... 

G\ilpndamın elinde tuttui'tu mum, kız 
yere di'•Prken sönmemis, hA111 yanmakta 
ve ortalıjiı aydınlatmakta devam edi
yol"du. 
Kızın acı acı haykırdığını duvarak 

Ali ile ayni zamanda odasından fırlayan 
Fatma kadın bu mumdan yayılan ışık 
sav"9!nde sofada cereyan eden korkunç 
Mdiseyi ı-nrmUs, Alinin bir yabonemm 
ilstnPe atildı;bnı ve ayni zamanda yt!re 
yuvarlandıihnı, benlil'iııi ·•.ran derin bir 
korku arasında fıırketmi.oti 

F&kat duvdul'nı bu korkuya ralfmen 
hndisini b!lsbUtlln şasırmamıstı. Efen
dileıinin hayatını ve sel!metint lıer se
yin iistiinde tutan cins bir köpek gıöi 
kostu. 

Kara Alinin üsttlne saldmh: 
- Nedi~ .. Nedir bu y111>tılhn is! .. ~ 

kim.sin• Ruraya ne yapmalhı. ı;ıelılin! .. 
Aman Allahım ... Yüzü ne çirkin ... Fena 
adamların !el gibi kanka•~ .. Söylesene .. 
Be herif s•n kimsin~ ... 

Kara Ali bu ihtiyar. şisman kadının 
fala baktırmak için Gülendamla birlik
te anası Penbenin çerkeslne ır.el•n ys•lı 
kadın oldui(wıu tanımakta .l!llrlük ce1ı:
medi. Ve ona ııözlerini açıp bAh'Ol<: 

- Sen beni tanımazsın .. dedi. Fakat 
ben seni tanırım. Bir gUn fala baktımııık 
için bu kızla birlikte anamın cerkesine 
l(eldinl.ı Ben ı;eni orada göNliim. Bu 
kızı da görüp ona vuruldum. Bana de
mirci Memonun oğlu Kara Ali derler. 
Bu kız için cayır cayır yanıyorum. Onu 
zorla buradan alıp götüreceyim. 
Sakın ai!zını acıo ta baiiıravım deme. 

Sonra sen de bu delikanlı gibi öhiir dün
v•mn volıınu bovlarsın ... 
. Ve Kara Ali elinde tuttuğu kanlı bi
çağını göst~rıırck süt ninenin Ü'.';tü.ne 
do<>nı ~·ürüdü. 

~1"crdivenden hemen d1var1n ü.c;tiine 
sarı1dı. ve dıvara cakhi.Yı civiler saves;in
de kolaylıkla bahı:ienin dışına indi. 

Heybesi bıraktığı yerde duruyordu. 
Onu tekrar sırtına vurdu. Merdiveni al
ma!!a lüzum görmiyerek dıv~nn ilstün
de Ölduğu gibi bıraktı. Ve yedi<!\ müthi< 
bir kamçı darbesinden canı yanan bir at 
gibi tabanlarını kaldırıp kırların sonsuz 
karanlığı içinde var kuvvetile ko~mı:ılia 
başladı. 

Genç çinJterıe hiç durmadan, tan1 bir 
saat, kuvvetli bacaklarının bütün hızı 
ile, alabildigine böyle koşmakta devam 
etti. 

Sonra kan ter içinde kaldı. Fena hal
de yorulmuştu. Belki bir saatten fazla 
sUren bu koşması netic.,,.inde artık ka~ 
sabadan adam akıllı uzaklaşmış bıılunu
yordu. 
Şimdi kendisini emniyette görerek 

adımlarını yavaşlattı. 

Uzakta bir ağaç karaltısı farkederek 
ondan tarafa doğru yöneldi. 

Bu ağacın altına varmasını müteakıp 
heybesini sırtından yere indirdi. Ve 
ayakta durınağa daha ziyade tehammül 
edemiyerek kendi•;ni de yerde biten ot
ların üzerine bıraktı. 

Bu sUre'lle biraz dinlenmesini, bir kao 
saatten.beri geçlı-diği heyecanfarın tesiı·i
le bozulan asabını biraz teskin etti. 

Bu dinlenmek ona, sade bacaklanrun 
ve vücudunun kuvvetini geri veırmekle 
kalmamış, kafasının ve şuurunun tekrar 
iyi i5lemesini de temin e~ti. 
Ağacın göğdesine sırtını dayıyarak 

duydu<tu yormnluklarını gidermeğe ça
lışan Kara Aliye, bu gece bir kaç <aatin 
i<;inde başından ııeçen •eylerin hepsi de 
tıpkı bir ı-üya gibi geliyordu. 

Bu rüya Kara Alinin Gülendam diye 
sayıklamasile basfoınış ve çok kanlı, 
korkunç bir şekilde nihayet bulmu~tu. 

Kara Alinin irdenbire gözleri büyii
dü. Knronlıkta Mestan beyin yeğeni Ali
ve benziyen bir hayal ı?ördüğünü zan 
~tti. Ve birdenbire irkildi ... 

Bu ilk cinayeti Kara Alinin gönlünd~ 
vicdan azabını andıran derin bir üzüntü 
husule gctirme1den hali kalmam!'tı. 

elııfenff- Rey..ı dün İzmirde tütün satışlarını ve Filhakika henüz tütünü satılmamış 
• h Jd "-- ·b· 8 oiyasa temevvüçlerini tetkik ev .. lem;sir. yerler de vardır. Buralarda da müdaha-Halkevimiz. er sene o u"u gı ı ~ 

<ubat cumartesi ~ecesi Milli kostümlü Bugün de Akhisara giderek tetkiklerde le satışlanna başlanmak üzeredir. Kuşa
l:üyiik bir eğlenti yapmai!a karar • ver- 1Julunacaktır. dası ve Ayvalık sahil mıntakalan ve 
ıni~tir .. Gecenin hareketli, neşeli gecme- Ticaret vek!lletinin tütün piyasasına Muğla merkezi bu meyandadır. 
si için $imdiden calışm~Jara başlandı~ karşı devam eden yakin alakası, mahsu- Akhisar, Manisa, ?~.vurköy ve. S~dır-
h '-- ) , lün en asgari müddet icinde müstahsilin, ı;:ı mıntakalarında tutun ınah.•ulunıın en """r a ırunı'ltır. - , , im B 1 da t 

---....-9~- ı·~c1en çıkması içindir. büyük kısını satı ıştır. ura ar gaye 

Bl.R A...,.,.,.,.TMEN YENt SATIŞLAR cüz'! mal kalmıştır. 
vLıı.A-..rN .. ,, Dl Memnuniyetle haber vembiliriz ki dün Ticaret müdürlüğlinlin tesbit eyledi-

Y RA - akşama kadar yapılan tütün satısları ğine göre bazı yerlerde hala birinci ka-
Ödemişin Kuvvetli köyü öğretmeni yirmi milyon ve beş yüz bin kiloyu bul- lite tütün mevcuttur. Bunıın sebebi, el-

Tln . Tomris Okan, ayni okulda öğretmen nıuştur. Bu, cidden sevinçle kaydedile- !erinde ekstra kalite tütün bulıınduran 
Fuat karısı Bn. Hayriye Ertuncu, nıillı· cek bir rakamdır. milstahsillerin müttehit cephe halinde 
vet meselesinden dolayı aralarında ı:ı- Muayyen bir kaç firmanın piyasaya hareket eylemeleri ve haklan olan fiati 
kan kavgada vücudunun muhtelli yerle- iştirak eylemediği bir senede tiltilnleri- bulmak üzere mallar'°:' satınamalarıdır. 
ıinden hafif surette yarruamıştır. mizin satılamıyacağrnı veya fia!lerin çok Yapılan hesaplara göre halen müs:tah-
Yaralı ba•taneye sevkedilıniştir. Suç- düşeceğini zannedenler yanıldıklarmı sil elinde ticarl kıymeti haiz takriben 

lu firar ettiğinc:len aranmaktadır. anlm.ışlardır. Devlet isteyince hem mah- on veya on b~ ~yon kilo ~tiln ka~-
K --ini.-al dı.. sulüıı satışını temin eder ve hem de fi- ıruştır. Bu tütünlerın on giln ıçinde tü-
ardeş yar a atlerf istenilen seviyede tutar. kenmesi beklenebilir. 

Bayındır kazasının Yaka köyünde 
Hamza Gilnl!ör. kardeşi Ali GUn.ııör!l 
köydeki bir düğünde içki alemi esnasın
da tabanca kurşunu ile ayağından yara
lamıştıi-. 

Hôdise. köy de1ikan1ılarııı çalıgıeı 
kadınları almak istemelerinden ileri ıı:el
mistlr. --·-Dislerini kırdL. 

Kemerde Yeni mahallede Rasioı oğlu 
Yaşar, hiç bir sebebe istinat etıniyerek 
ı 8 vasında evli bir kadın olan Bn. Ha
iimeye tokat vurmak suretivle iki dişi
ni kırmıstır. Sudu adlivPye verilmiştir. --·--Gelenler, Gidenler 
Aydın mebusu B. Sakir Sener Söke

"e sti tmiştir. 
Mektepler müfettişi B. Necati Öner 

T{ı~ehirden. Posta müfettişi B. İrfan 
l\l[ani""dan gelmişlerdir. --·--Nikah n_erasimi 

Sehrimizin tanınmış bü.vük ihracat ta
cirlerinden hav Sabri Si.ileymanoviçin 
kızı bayan Perizat Sülevınanovlç ile şa
rap fabrikası müdürü lıay Ekrem Ton
eerin nikah merasimi diin saat on birde 
1;.lediye evlenme dairesinde icra kılın
mıstır. 

Mera~imde <;ehrimizin tanınmış sima
ları. ihracat tacirleri, banka müdürleri, 
iki tarafın akraba ve dostları hazır bu
lunmustur. 

Bunlar Haydut mu? 
Bıgındırda gakalananıardan birinin hapis

hane kaçkını olduğu anıa,ıldı 
~~~~~--'"•"•~~~~~~~ 

Bu üç şahıs maske kullanarak haydutluk etmek• 
ten, adam öldürmek ve gasıptan suçludur .. 

"•" 
Bayındır zabıtuı, Çupı köyünde va

ziyetlerinden fÜpbe ettiği üç kişiyi ya
kalamııur. Bunlardan lamall oğlu Hall
lin lmralı cezaevi kaçkınlarından oldu
ğu anlaşılmıştır. 

lımall oğlu Halli, arkadaşlarlyle bir
likte teşrinievvel ayının on sekizinci 
gecesi Buraa vil8yetinin Mantıcı malıal
lesinde Ali evine maske kullanmak su
retiyle girmek ve ölümle tehdit suretile 
5 2 00 lira para almaktan suçludur. 

Bqka bir habere gÖre Baymdmn 
Çırpı köyünde yakalanan bu üç tahıs, 
C.ördeeln Sacayak l<öyüııüıı ileri gelen
lerinden Ahmedin evine gimıiflerdir. 
Bunlardan biri all4hlı. diğerleri bıçaklı 
ve maak"ll !dl Bu üç kişi Amerikanva• 
ri bir haydutl~a kalkıtaralr. Sacayak 
köylü Ahmedi öldürmiitler, paralannı 
ve eşyalarını çalm!§lardır. 

Suçlular tahkikatın ikmali için Sunaya 
ııevkedilmlşlerdir. 

ELHAMRAda 
KAHVECİ GÜZELİ 

Bunu gören Fatma kadın büfün kuv
vetini hancerc inde toplıyarak evin ses
<;izli;:;;ni yırtan gayE"t kes-kin bir sesle 
ac1 acı: 

- Yefüin, adam öldürüyorlar .. diye 
baffeıracak kadar vakit bulabildi. Ve bu
nu vantıktan sonra ke-nrli..:;n! kAvhetti.. 

Nede olo;a onun ilk akıttı!!ı insan ka
nıydı bu! .. 

Kurulan yeni yuvaya sonsuz neşe ve 
saadetler dilerken iki taraf ailesi eTkA
nını bu mesut blldiseden dolayı tebrik 
P.deriz. 

BUG'UN SON G'UN 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YARIN: FRANSIZCA 

BU HAFTA 

Tayya e 
TÜRK DONANMASINIK 

PRE 'EZE ZAFERİ NETİCESİ 
İNEMAS!NDA Eski Ven_,.ı;,, yzpratan siyasi ihtilfıflar. kadın entrikalarL .. 
TEI.EFO, : 36 · 46 Cınayetler .. Kanlı ihtiliiller ... 

'BARBAROS DEVRiNDE VE EDiK 

... 

FIRTINA 
BAŞLIYOR 

Siyasi tazyıklet 
\ı"e 

Askeri nümanişler 
Balflan milletleri için 
müessir bir silah ola· 
IJllmellten uzaktadır. 

-"' a 

- Baştaralı 1 inci Sahifede -
vaUakıyet sezer ve başka bir yoldan İll" 
ı:iltereyi vurmanm imki\nsızlıi(ına katıl 
olursa çaresizlikle bir tali tecrübesiııl 
ı;ıirişebilir. Bu hıısıısta yapılabilerck 
tahminlerin hiç bir kıymeti yoktur. Siit 
ve karar Hitlerindir. 

İkinci nokta ,\lmanyanın Romanyadr 
ki tahşidatıdır. 

Bu memlekette bir taraftan anar-ili 
hareketler vııkua geldiği haber verii r 
ken dii(er taraftan Alman tahşidatı.,t9 
devam e:vledii:~ il3ve o1unu:vor. Romaıt' 
yada mevcut Alınan ku\'vetleri her 1r 
n1an bu memleketin asavişini muhaf•· ~ .. 
edecek ınikdardadır. 

Kuvvetlerin arttırılması RomanyaJr 
ki vaziyetin tevlit eylediği endiı;;e il• 
~lfıkalı görülemez. 

Bu kuv\'etlerjn iki hedefi olabilir. 
Birincisi İtalvantn düı.;tfiaii feci va1İ· 

vctten kıırtarıl;,,ası ve >\lmanvanın Al<· 
denizde daha faal bir dnnıma ~eb"l• 
mesi iciıı Ralkanlara sarkmak. .. 

İkincisi de Balkanlan taarruz tehd ,\ı 
ile kola)·C'a ele .!?ecirmek. 

Balkanlara fiili taarruz. İngiliz adal • 
rına yapılacak hücum kzdar zordur. O 
kadar ki Alman ordıısu bütün Balkan 
ordulrını miittehit bir ccıılıe üzerinde 
ve kar ·mnda bulabilir. 
Dış politikas:.nı mihver dcvletll'rİne 

te\•eccühlcir bir sekilde idare eden Bııl• 
ır.aristnn bile Rcınanyamn akibetine diit' 
mek korkusiyle cok uyaıuk bıılunmalı:· 
ta, lıürri~·et ve ıstikliilini silôlıla müdı· 
fna azmini ır.izlememektedir. 

Türkiye ve Yuı:oslavyav>1 ııelince : Bil 
iki memleket daha harhin başlangıcın
dan heri hudutlarının ve emniyetleriııiıı 
korıınnıası için bütün n.üdPfaa tedbirle
rini almaibt koyuhnuslılr on altı ayda• 
beri hazırlıkla~ tamamlamakta en kil
çük bir ihmale kapılınamı~lnrdır. 

Balkanlara müteveccıh bir hareket 
mııtlaka ve mııtlaka ciddi bir müdafaa 
ile karşılanacaktır. 

Su halde Almmıva RalkanlBrda bir 
cephe açmakla lck. cephede harp etme~ 
ıırensihindcn feroır.ate mecbur kalaCP~ 
demektir. 

Bnnu ne icin \"apacakhc? 
Bütiin maimi ve mantıki ""iı<ıpler

bö)•le bir cephenin .~hn·1nyanın lehine 
değil~ aleyhine neütcler verecei!ini ao· 
Iatnıa,i(a kafidir. 

Bu mevzu iizcrinde ç.,k durduj\umuı· 
dan tekrarlamak istemiyoruz. Alman\·~
nm hakiki menfaatleri Bıılkanların sulh 
içinde lı-almasJ.Ill aııı:İı'dir. 

Bununla b<raber İt..lyan nıatbuaıı 
güriiltülü neşriyatiyle artık harp sah•· 
sııun Akdenize intikal cttifoıi Alm..,.. 
yanın bu sahaya dahil olacağını yayııı:ık· 
ta devam ediyorlar. 

Suurlu bir ,lü.•ünce ile hız huna ihti· 
mal vcı·mek isteıuiyonız. Amma sürp• 
rizler dolu bir dün)·a kinde olmadı~~
ınızı ırizliyeıneyiz. 
Eğer Abnanva bir hareket yapmn•a• 

cak, bu gürilltüfori bu talı:<idatı bir vıl· 
dınna Jl<llitikasıııuı icabı olarak ku!l.ı· 
nac:aksa arıık Balkaulıtrda giirültii\1l' 
oapuç bırakacak hic bu ıııilletin mewııt 
bıtlunınadıiuu kat'iyetlt> \'e sii.ratle sÖl'" 
!emekte tereddnt göstermeyiz. 

Siyasi taz)·;kJer. a~keri niiır.av· Jet 
Eallrnnlar iizc!'inde müessir hir ~ilah ol· 
maki uı (oktan çıkmıştır. 

Ba1~4inlarda \'atanJannın her karıcoııll 
kanlarivle sulaınağa hnı:ır ınilletlcr va· 
sanıak!adır. Ilu topraklar hiiniyet v" i'· 
tiklaI ui(rıındcı dökül~n kanlarla voi(u· 
rulmuştur .• 

Kanlarını eedatlarınıı> kaıılariyle biı-· 
leştirmckteıı korkacak değil. böyle bir 
hareketten şeref dnyncak in•ahlıu, asi• 
tehditle boyun eğmek mevkiine dfü;e· 
mezler. Buna inarumyanlar ne kadar nl
<lannııs bulıındııklaruu da ~örmekte ~·t 
kıılnııl•acaklardır. 

HAKKI OCAKOGLV --·--Rakı yerine su satm1ş 
BVYUK riiRKCE SÖZLV TARİHİ FİLİM 

J{ERGLL AYRICA 
OYNIYANLAR : FERNANDEL. GABY MORLAY. JULLES BERRY 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
M A r i N E L E R 2- 5 - 8.15 .. l.;uınartesl Pbzar günler 12.30 DA iLAVE SEANSI .. 

EŞE GECESİ 

Deniz Gazinosunda 
Peı'§embe alqamı aaat (8) de ba§lanacaktır. 

Yeni •llııırizler .. Ma.alıır yemeklidir .. 
İki gün evvelden angaje edibnesi mercudur 

Kömürcüler icinde sahtekarlık sureti· 
le garip bir dolandıncı1ık vak'ası ol· 
muştur. Hüseyin oğlu Hüsevin adınd• 
bir adam, bir kiloluk hir rakı sişesın• 
su doldurup ağ-zım mühiirlPtmis ve rakı 
diye pastırmacı Hamzav~ 100 kuruş mu
kabilinde satnııs•ır Surlu tutulmustıır 

· ~ ~ 

•••••••••:••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••ı 

~ RUYUK l~İKA YE ~ ~ 
kin ve devamlı bir bağlılık olmasını te
menni ediyorum Gülen. Hayat daima 
bir roınan değildir. Sizin de tabiatinize 
rağmen bir gün bıınu anlıyacağıruzı ve 
bana nihayet cevet!> diyeceğinizi ümit 
ediyorum. 

. . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umuln-ıyan Saadet Zavallı Pertev! ne kadar israrla ve ne 
kadar sabırla ayni gayenin arkasında 
ko~ıyordu. Gülenin içinden geçenleri 
bil•e! YAZA.N : VÇ YILDIZ 

-10-
Sehre döndüler. fşıldak uzaktan na-

7Brları celbediyordn. Otelin kahvesinde 
biraz otıırdular. Gnlen ümidinin yavaş 

var ki, ancak ü~iincü şahıslar yanında yavaş kınldıi!mı hlsııediyorclu. O gelıni
kibar bir tavır tal=ırlar. Fakat hakiki yecek! geLnek istese §imdiye kadar ye
halleri değildir. 1' ı bahriyeli için böy- lişrııiş olmaı: mıydı? Hayır, Rezzanın 
le demiyeceğlm. Tabil halinde kabalık ai'ından kendini kurtaramamıştı. Hayal 
olmadığım ilınit ndiyorıun. ufkundaki giüı"' tekrar bulutlar altında 

]. "' e lam itimadını kıracak fazla saml
miyctl,xden sakınırdı. Denlı kenarında 
yeşillik bir yere oturdular. 

- Cemili nasıl buldun=? 
Sual p.,rtevi biraz ŞB§ırttı: 
- Ne bileyim, bir görüşte insan nasıl 

muhü:em., edilir? Fakat, biraz çapkınca 
hallerine rağmen kı'bar bir delikanlı Jıı.. 
sini vereli. 

- Çapkınlığını nereden anladınız? 
- Bilmem, balnşlanndaıı. konuşuş-

larından llyJ., bir intiba aldım. Yan!~ 
1111? 

- Her erkek az çok çapkındır. Ya ki
barhlma aeredeıı hükmediyorsunuz! 

- Bu da bir lı!s meselesidir. Bazıları 

- Buraya geh ·k istediğim zaman bir b-ordı. Konwpmyordu, 
az çatınmıştınız. Pertev: 

- Haksız ol 'uğumu anlıyorum. Ce- - H~relı:et ctmiyecek miyiz? diye sor. 
mil heT halde <izi alakadar eden tip de- ,.ı.,;,11 zaman birden bire kararını Yer. 
ğildir. eli ..• 

- Beni aWı:ıı.dar eden tip! Fakat bu- - Gidelim 
nun kim olduğunu siz bili~or musunuz? Artık burada kalmal!a ne lüzum nr? 

- Nereden bileceğim? Ma>.lesof ken- Biran evveol İstanbula dönmeli ve hayal. 
dimin de - ııliylediğiın manada - bu tip lerln ba<layıp inkisal'larla neticelenen 
olmadığımı biliyorUJD. Fakat benim siz- bu sey~hate bir nihayet vermeli! 

Aıt.ka coşkun bir his olmasa bUe sa-, Bir kaç saat sonra Karacabeyden ı&-

' - - - ~--

çiyorlardı. Bu seyahat sessiz geçiyor, 
Gülen sürat sarhoşluğun\! kapılmış gibi 
görünüyordu. Karacabey çiftliğinin bi
naları öniinde birden durdu. Yoldaşına 
so.ı:du: 

~ Bu güzel, modern binalar nedir? 
- O kadar sürate dalınıştınız ki size 

geçtiğlıniz yerle hakkında izahat vere
medim. Burası F.aracabev harasıdır. Tllr 
kiyenin en modem müesseselerinden bi
ri İsmini her halde duymuş olacaksınız. 
Karacabey harası! 

Glilenin birden gözleri parladı. Bura
ya Resimle birlikte gelmeği kararlaş
tırmışlardı. HattA o, burada yapılacak 
bir reportajı oldu~ıınu söylememiş miy
di? Kimbilir, bellti de burada olabilir
di. Burada ise, her halde Işıldağı ııörmüş 
olacak, vapurda Cemilin yaptığı gibi, 
hemen ona doğru koı;acaktı. 

- Biraz duralım. Bu yeşil ova, bu hay. 
van siirül<>ri, bu yepyeni ve tertemiz bi
nalar hekikaten çok ~el. Yepyeni Tür
kiyenin harikalarm.-Jan biri.. 

- fste?'Seniz, riltlif!i ~ezebiliriz de ... 
Mulıasebecileri bizim bankadan yl'tiş
rni~tir. Kendisile iyi tanı~ırız. 

Gülen bu fikri kabul edemedi. Rasim
le birlikte ziyareti kararlaştırmış olduk-

, 
.. 

ları bu yerleri şimdi başka bir erkekle 
dolaşmak, rııhıınu ok.5ıyan o ses y~rine, 
bu sadık arkadaşın monoton izahatını 
dinlemek ona bir hicran mevzuu ola
caktı .... 

- Hayır, dedi. Burada biraz istirahat 
edelim, Yeter. Çiftliğin, tesisatının ziya
reti uzıın bir iş olacak. Koşu hayvanları 
da burada yetiştirilmiyor mu? 

- Yalnız koşu atlan dej!i], en sağlam 
cins inekler, merinos koyunları ve daha 
bir sürü hayvanlar burada fennl usul
lerle Uretilmektedir. 

Bu lstiralıat tevakkufu. Gülenin ümit 
ettiği mucizeyi yaratmadı. Burada da 
Resimden eser yoktu. Çiftlik işçileri ge: 
!ip geçiyor, fakat hasreti artan gazetecı 
görüıuniyordu. 

Tekrar yola çıktılar. Şimdi. o~mobil 
Apolyont gölUnUn y~l sahillerınden 
geçiyor ve bir ayna gibi parlıyan ııölün 
rakit şathı nazarları ceo:bediyordu. E!!er 
burarlan rasimle hirlikte geçselerdi. Gü
len ne kadar zevk alacak. ot.,mobili bı
rakarıık 1,.'l1 ı·..,l!l ne ne~eli gezintiler yrı· 
Moaktı. Şimdi artık hiç bir şeye hevo" 
1c::-lrrıamıstı. 

-( Bitmedi )-

--·-Model kızın ına~rası 
Öi(relnıen bay Hüseyın Hilmi Ba\·ıo· 

clırın ıı~fodel Kızın macerssııı adında hec: 
kısnnhk bir man2wn hikByesi inti~r et# 
miştir. Tavsiye ederiz. 

Aııkara radyosu 
-·~ BUGVN 

6.000 program. B.03 ajans haberi•• 
ri, 8, 18 müzik: hafif program (pl.) 
8,4 9,00 ev kadm . konuşma, 12,30 
program. l2,33 müzik: fasıl heyeti. 
12,50 ajans haberleri, 13.05 mii~ik= 
fasıl heyetinin devamı, 13,20 14.00 
müik: karışık program (pi.) 1 8. 00 
program, 16,03 müzik: radyo caz or• 
kestrası ( lbrahim Özgür idaresinde~ 
16, 40 müzik: radyo ince saz heyeıı. 
19,15 konuıma, 19,30 memleket aa•1 

ayan ve ajans haberleri, 19,45 müzik• 
•eçilmiş muhtelif .,.rkılar, 2015 radY0 

·azetesi, 20,45 müzik: tan solo'lan • 
ll•driye Tüzün tarafından. 2 1. 00 mii• 
•ik: dinleyici istekleri, 21,30 konuşm• 
'sıhhat saati). 21.4S müzik, radyo ot" 

kestrası, 22,30 ajans halıerleri, 22,4S 
TtÜ~: cazban d ( pl) 2 3, 2 5 23, 30 yr 
ınki program ve kapanıı. 



•&Rt •• * il !!! 
as 

Japon oape•ıtinin 
mülüm beyanolı 

- BQfl,aralı 1 inci Sahiled• -
him günlerini ya~l)'or. Ber zamandan 
&tlasillblı olrmrrmzBzımdll'.8la~ 
ıçin d .. m m ~ daf'fımnnt tak-riye ede-

Borsa 
•• 

-oz~ı 
298 Üztltn tarım 20 !M) 

20 
15 50 
15 25 
13 
22 
16 50 
16 

• 2' 

1 

f )a D 

Izmir Pamuk mell8Ucab Türk 
Anonim şirketinden: 

93 ELE 
cegiz 

H ı ici sı\. timizde mukadderatımı
~hiu pzdİB4 yolu iakip ederek enter
ıuıs. l \'azl'let uyınak için tedbir aJ.. 
mı hulunuyanız. 

AS).-.da Çlıa mue'edri'll • h3:llile yeni 
ni,.amın kurulması gayemızdir. 1"çler 
paldı ile Al.ımmp n ttalp ile bir~ 
~oruz. iDıelimiz dünya sulJnmun 

MJ'1 s. Remzi 
.WA.~ 
131 A. R. Üzümcü 
115 M. İzmir oğlu 
105 Akseki ban. 
15$.~ 
80 Nuri elbirlik 
49 ll. BeŞkçi 
49 N. Udlmcll 
30 P. Mikalef 
9 P. Pac1 
'j. 'Xoben 

iıstıJ.·randu. U'74 Yektbı 
A!yada yeni nizam kurmak hususun- 217538 Eski }'ekan 

daki Mdefi~ mani olmak Lıtiyı ler 218812 Umum! nkftn 
hawr etmelidirler.» No. 'T 

Bapekil Çin nıesdt- inden babsecie~ No 8 
keo japoularla elele veft!Cek Çinlilerin No: t 
lşb"-1 inin kabul edilece~ onlara her No. 10 
itntiyaEm verileceğini, ahi hareket @den. 
lerin idam edileceklerini söylemistir. 

Ba vekildeı nra japon h.ariciYe na-
tNclR 

ı.ırı Matsuka barict vaziyet hakk-ında 463 M. ~kçi oğlu 
uzun izahat ven~ ve japonyanm biltün 299 K. fzıİıir ollu 
dünya milletlerila lAzun olan hayat •- 119 Ali Çelik kaptan 
h ~ını kurmağa çalıstığını, iiçlü paktın 90 Yusef Gabay 
bund n b ka bir gayesi olmadığını ileri 77 14. H. Nuh 
snrerek, tıç muharip devletin iktısat ve 49 Serif Remzi 
r , daima beraber harekete 30 A Karako 
karar verdiklerini ··ytemişfu'. 15 FUmi2e 

H · • nanrı demiştir ki: 8 Niko Baladur 
-c Bu Uç devletle diğer muharip dev- '1 Rita$ 

letltt arasındaki ihtilMa işfuak edecek 1157 Yek<m 
olanlar, knrsılarında Almanyayı, İtal- 120642 Eski yek4n 
yayı ve J ponyayı da bulacaktır. Bu te- 121799 Ummnt vek1ln 
ahhü \ "ne tiril ',tir. . ZAHiRE 

.._ r-·~"'· .. " ,, '--· 2593 ton uğday a.rr. ....,,™ aG~ y...- 15 ton M. Darı 
k; BASl'ALIKIA&I 50 cuval Susam , 

Gülhane dahiliye seririvAh ""ki asiı- 24 balya Pamuk 
teplpn,,,fpp 

DOKTOR 

35 
11 
29 
29 
35 

6 50 
6 50 
7 50 
7 

12 50 
11 25 
8 

11 
11 75 
18 

Her ıtln sabahtan akşama kadar Kes
telli caddesi 62... PaAaeı fıra ,. ...... 

TELEFON 4.e 
CBl.Aı. YARIWf 

tÇ HAST AlJKLARI 

16 '15 
15 25 
20 
25 
25 
21 
35 
28 
31 50 
29 
15 

..ıe 
20 
25 se 
31 

8 
8 

11 
7 

13 50 
11 2S 
11 
11 
11 75 
16 

9 25 
'l 375 

29 50 
64 

ltM-1 
tzmb: memleket hastanesi dahl1t ıı... 

ta '• eerirfyat tel. 

KOLOl\~ASI 
Emcı~=: --Rh.AL EC:ZAJtfUt 

ıraı:ıııaaQoaaaaaı:ııaaaaoaaaaaıaaaaDC 

K•a•117 eemlyetl ıZlllbl 
lllerkezlnden: 

llZtlAY IEIFAATINE 
BOYOK KOISER 

Albert Bram 
<k.rzn• :atuvar Profesörlerinden) 

Paz.. -dan maada her gün hutalarmı 
kabul w 'edm eder. 

'l'ELEFO!\ Evi: 2545 
Muayenehane: 1151 
MUAYENEHANE adreal: tkinct Bey-

ler sokak numara 25 

Tiitüncüler! •• 
Bahçevanlarl. 
BaicılarL. 

Fidan. Mab.ü1 'ftı KUTTet klmynl 
aübrelerlmlzbı celdiifn' ~ 

bildiririz 
lbcı Davut z..a. 

H-' ·5~ ..... ı:=== N.l5-i 
erW HkCUll'J• 

Mezari, Beeıtboven vesaireden sonate, ~----------· trio ... Sololar 
26 1 941 Pazar güny saat 16 da 

Halkevi Salonunda 
18--19--21--22--23--25 147 (79) 

,_,oHnnr:ı•~oı:ıı:ıırıcnan naaı 

iz,,..,. AWdaP ue Ana· 
kıP cenılyetlnden : 
29/ ikinclklnun / 1941 çarfllmba 

jiim.İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi aktamı eaat 8 de Tilkilikteld cemiyet bi
nannda umumi heyet toplanacağından KARŞIYAKA 

Melek sinemasında 
Buıtiln iki büyllk filim birden 

1 - SATff.IK BBBl:K 
Hissi. aWlıld w ktllmt nefis ftBm 

JAN GRA VFORD 
:a •• KRAIJ(ZlfiN 

ELMASLA.ili 

azanın aelmeıi reca olunur. 
219 (114) 

Kiralık 
Apartman 

Kültilrpark civannda bet odah ve 
bütün konforlii bir aparbnan dalreai 

r. 

lzmir Pamuk Menıucatı Tark Anonim firketi hiı1edaran hey. 
eti umumiJMi .,.iıcla ·,azıh buımat h•klnnda kanr venaek a. 
zere 11tubat1941 salı günü mat 10 da tirketin bmirde Halkapa.
narda ki.in idare merkezinde ıureti adiyede içtima eclecektiP. 

MOZAKERAT RUZNAMESi 
1 :- 1940 MDeti muamelitana dair W.. ı.,..tt w .....Wp ,.. 
porlarmm okanman 'Ye tuTibi ye idare •ıc:litl ••lerm ..._ 

2: - 31/12/1940 tarilainde hitam bulan• •1ır •••,.alt~ 
lanco mevcudat ve kir zarar h••"""" aiammaıile ~ w 
mezkGr sene kaza11C1 hakkındaki idare lıe,"eti teldifatmm bhall 
yap ndcli. 

3: - idare heyeti ualanna teTdi edilecek nzife için kendile
rine verilmeai lizım ıeten ücretin takdiri hakkıncla meclW ldu. 
ye salahiyet TenÜDeli 

4: - Eau mukavelenamenin 27 inci maddesi hülmıine teTfi. 
kan tebdili llzım gelen idare heyeti ualarının yeniden intilaabi 

5: - Müddeti memuriyeti hitam bulan mirakibin tecdidi me
muriyeti ve yahut tebdili ve ücretinin tayini 

6: - 1941 aeneai için idare heyeti azalan ücret huzurlanmill
daruuQ tayini 

7: - Eıu mukavelenamenin %7 inci maddesine ıöre meclW 
idareye alınmıt olan iki azanın memuriyetlerinin tasdiki 

Liakal 50 hiateye malik olup itba içtimaa ittirak etmek arzu. 
ıunda bulunan hiısedaranın ticaret kanununun 371 inci madcleıı 
ıine tmikan biae senetlerini veyahut hukuku taıarrufiyelerl 
müabit vesikaları içtima gününden bir hafta evvel tirketin umu
mi katipliğine tevdi etmeleri icap eder. 

Umumi kitip 
21 il. Kinmı 1941 

tzmir Pamuk Menıucat T. A. Ş. 
224 (109) 

............................. inden: 
1 - İduembe mukted 51 blem evrakı math•mın kibt. mukavva w 

bezleri idareye ait ve dll:er mahemest mGtpbhlcle alt o1mak Uzere tab'iye ve 
bnaliyesl miinakasaya çıbn 1mıcrt:ır 

2 - 1ı1uıa.mn- llecltl lılD lfnıdlr 
3 - Muvakkat t..pinafı ~5 liradır 
f - MUnabsa mUddeft 15 ~in olup ihalesi 3/2/1941 tarihine mUsadif pa

zart.11 dnG ..ııt D da \'bbel DlıiıD! eııdlmeninde yapılacaJr:br. 
Talip)eria nUmuneleri w ~ Jtönnek Uzere her ~ muhasebei 

hususiye mUdilrlüiiüne .,. pey dilmek ist:iyenlertn de ihale IPUnU. vakti mu-
aneninde Daimt encClmınt mür8oaatleri. 21 - 23 158 (9'1) 

111111 111111111111 llDI 

Bronşitlere UTRAI HA il EIBEI 
11111111111 ıırrıaıırııraıııııııııı•ıııı 111111 aı:ı:aaıa::ıaı 

tzMlB stct:Lt TlCAUT MEMUR- JZMIR JlFJ EDIYESINDEN: 
LUtUNDAN : 2 - lnciraltı fidanlığının etrafına 

(Fadıl Çetingiln ve Hasan Tahsin Top- muhafaza duvan yaptırılması ifi, fen it
çuoğlu ticaret ve komısyonculuk kol- lerl müdürlüğundeltl kqif ve p.rtname
lektif şirketi) ticaret u~v~yle İzmir- ai veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
de Yemış çarşısında 855 mcı sokakta 23 Keıif bedeli 3486 lira 83 laınq muvak
numarada her türlü emtea alım ve 58" kat teminab 262 liradır. Taliplerin temi
tunı ve alelitlAk komisyonculuk. vapur nab Cümburiyet merkez bankasına ya• 
acenteli~ ve dtıniz işleriyle iştigal et- tırarak. makbuzlarile ihale tarihi olan 
~ek Uzere ~ edt:11 işbu şirketU;ı 29-1-941 çarf811lha Kiiııii aaat 16 da en
öcaret unvanı ve eirket mukavelename- cümene miiracaatlan. 
~ .ticaret kanunu hilldlmlerine göre ~- 3 - Otobualere ait 5000.det kanepe h
cilin 29~0 numarasına kayıt ve te9Cil bflannm )'1kattınlmuı ifl. yazı itleri mii-

1 1 aA n .cıildW ilin olunur. dürlüiündeJd prtnameai yeçhiJe aç& 
1 - MUKAVELENAME ekallllal8'e koauimu,tur. Mlllıaınmna 

1 T• İzmir Sicili 'ncaret memarlulu bedeli 175 lira muvakkat temınatı 1 3 zmir Pamuk Mensucab ürk nmıt mtıhnrll ve I'. TenDt tmzuı lira ıs kuruttu. Taliplerin teminatı 
=~=. Oimburiyet merkez h.akeeın• yatırarak Anonim -'•ketindenı • taraftan hmirde.AlsaDcakta aun- makbuzlarile ihale tarilıl olan 29-1-941 

y- dolduc1a CeW Bayar bulvumda 42 nu- carpmba sinil uat 16 ela encümene 
Jzmir Pamuk Mnaucab T&rk Anonim fir1reti ........_ lae,.d marah nde otum ve maballt mezkOnı müncaat1an. 15-19-23-27 

umumiyeai &fairda 7azılı haamat lleJdnnda mukarrerat ittihu kammt 1kametdh olarak aıö*ren Fadıl ZA Yl 
.-1 __ ,_ Cetbıdn ft lmürde Q&tepede 95 bıcl .. 

e,. •• __ Gzere l 1 ..mat 1941 ah sGnfi uat 11 de firketin bmi.. 1Dbkta 612 numarah evde oturan ve MüteabJıidi bulunduaum iafaat içha 
de Halkapmarcla kiin idare merb:dade f~ olarak içtima mah•ltt m~ bnunt ikametdh ola- İzmir vabllar müdiirlüiüne 11 /9/940 
edecektir. rak R8steren Hasan Tahsin Topçuoilu tarihinde yatardıiun elli lira teminat 

M0'7 & vmın a 'T RUZNAMESi aralarında qatıda yazılı $Utlar dairesin- akçumm makbuzuau bzaan kaybet-
~ de ve ticaret kanunu hUkihnlerlne tev- tim yenisini alacaiırndan eak.iıinin hük-

1 : - Sermayenin tezyidi • fikan bir koilektif sirkett teşkil tmişler- mü kalmıyacaPıı illn eylerim. 
• 2: - 5erma79Dİ11 tezyidine karar verildiği takdirde esaı mg. dir. Japıat müteahhidi 

bwelenamenin 8 mcı macldeainin 1 inci fılaum.uı ba karara cCire Madde 1 - Bu mukavelenin tamim M. Ali Y aldarun 
tadili tarihi 20/1/1941 pazartesi Jdhıil olup 22 ı { 11 S) 

Eau malrav...,.maia 6 mcı madd•inin 1 inci f-•--- bu '1!'kete dahil başka bir şirket veya------------
tanYllllll şerik y0ktur. ZA Yt 

Eski tekli Madde 2 - $irketin unvanı : (Fadıl T efeanl Di.fal memurıup.du U... 
Şirbtin ....._,..i ....... 20 Tiirk liruı ln,metlnde Jb oa hba Cetindn n BM8ll Tahsin Topçaollu olduium nüfu tezkeremi ve ilpUta 

biueze münkuim iki milyon iki J'lz irin Tlrk Urumdan ibarettia. ticaret ve komts;oneu1uk kollekttf ştr- SO ncı piyade alaymdaa aLmt ~ ., ~~~;..:-~~itı·==tl~P.~l~İalmrdee!=~Y~-a~lt:Çlll'-- iua ukedlk tedaia tezkeremi ~ ... * 44 'M iMıt JI ..... Y......a r rtnor:iancbn eakid-
L..a lr.I 50 L=--- lik • . ..... Mlkmfi h' ... il llAn ederim. 

• .....eyııı:ı ma ı olup itbu içtimaa lttink etmek ..._. Madde 1 - SlrbUn me•mu : U.. Jzm1r Se,.cliUy -..,wanda ...... 
ıunda bulunan hiueclaranm ticaret kanununun 371 inci madd• nevi emteal ttlcearlye ahm w satnm ,,. ı. Tefenntnia K.,...... kö~dea 
ıine tevfikan hitae senetlerini "J&hat lmlmku tuarrufiyelerinl alelitllk kom!syonculuJr. vapur acenteli- Siilqman oilu J 324 doin-ı.. 

• b" !1 __ 1 il ve deniz 1'leriyle lştip1 etmektir. Kerim Öztunç 
müa ıt Tet11U1 an içtima sln&aden bir hafta evvel tirketin umumi Madde 4 - Slrbtln aermayesi cemmı 

212 
< 

11 
J) 

kitiplijine teTdi etmeleri icap eder. 2000 iki bin To.rk 1iramıc1an ibaret olup ------------
21 il . .Kinun 1Nl lOOO bin TOrk lirasmı ıüıUldan Fadıl ızMtR SUUf HUKUX HAKIMU-
v <!! .b Çetiq(ln ve 1000 bin Brasuu da diler CiNDEN 

1 
Aati i umumt şerik Hasan Tahsin Topçuol}u nakden lzmirde arA81a :-:-~- 2

14 
_,_ 

lmıir Pamuk Memucab T. A. Ş. vaz etmeli taahhUt etmiştir. .. ~ ' ~'-
223 (109) Madde 5 - Her bir ferikin kir mapzada ~Y Beocuya ve buades--

r.arardald hiseel btiraJdyesl veya leri kotlektif tlrk.eti IMUIWla Sabatq 
- dır. • van ~ ~a tarafından verilip Haydar Pata 

. IZMIR SULH HUKUK HA.laMLl-ı DOKTOR OPERATÖR Madde 8-Slrketi allbdar eden bll- liman tirketinin evvelce ihraç ettiii '1 
CtNDENı aAJlf JR11,Allp Umum muamelAt. ukudat '"taahhndat S faizli tahvilittan tirketlerinde buht-
lzmirde arasta içinde 314 numarada w sairede her bir terikin unvanı şirke- •an eeri: A. numara 8259. 8260, 8261. 

S. Bencuya ve biraderler kolldttil th'- Kulak. burun. Bohz hastahJdm ti istimal etmek üzere milnferit ima 826J. 826.f. 826.S, 8266, 8267, 8268, 
keti namına Sah.tay Bencuya tarafuı- Miltebaımıa vaz'ma ~ 8269. 8270. 8211, 8272. 8273. 8274, 
dan Anadolu demiryolu ıirketinln ev- M1u1Jene1uınesi: Birinel BeJı. Madde 1 - Sirk~milddeti iki sene 8275, 8276, 8277, 8278. a279, nama-Türk<e 9Ödl W7ik heyecan •e 

kahkaha filmin 
SEANSLAR : Her itin 3.15 - 6.80 

R 45 .. Cu::::; J1U2r 12.30 DA.. 
Müracaat: 

velce ihraç ettlii % S Eaizll tahvdit- No.4! .. ftLEl'ON:ZSll onblraydanlbuetoluoltubat94lta- ralı 20 adet tahvilib 15/9/935 tari-
T elefon 2599 tan firlı:etlerlnde bulunan: Evi ı Cöztepe Tramvay CacL No. 8M rihinde başlar ve 31 k.Anunu evvel 943 hinde kazaen ziyaa airattıiauJan ve ba 
ı _ 3 ( 116) 1 1- obluğasyon S. seri J. B. 27272 TELEFON : 1668 tarihinde nihayet bulur. Ancak şirke- ~~e dkadar eline geçmediğinden ve ha-

•·-----------· 1 - obJufuyon S. 9erl JI. E. 1O1008 thı intiha tarihinden üç ay evvel şüre- 11C11 e evrakı ara.unda tesadiifea numa• 

~-----------~----------~~ 1-~~n5.~a&1M518 ~~BOO~ ~~~~d~~~~~~~~~c~~~~n~~~ • 15 obliğasyon ve seri il. D.No.61229 AJl!ffE2' CEMiL ORAi. ihbar edilmedikee işbu mukavelename rifctile mezkur tırkcte tehiri tediyeden 

SDIEMAION SBldZhtd HAB1K&SI 

Hint Ruyası 
l~ürkçe Sözlü 

T~•o• POWEll • MDOIA LOY. Geoıwe Brent 

2 •• 
J •• 

J •• 
Z-
3-

61466 • 66279 - 75133 ki cem
0

an 19 Fransa BMumesi ()pentktl hilkümleri daha U.ç senelik bir devre için mütevellit bilciimle mes'uliyet tarafına 
obliğasyonu kazaen 15-9-935 ki cenıan Der da 8ileJ'9 kadar Fransa bat•ı kendili~den temdit edilınlş addoluna- ait olmak üzere mezkiir tahvilat ve ko-
19 obliğasyonu kazaen 1S-9-93Sde ziya- sinde, ötleden sonra Birinci Beyler .. caktır. panlarmdan dolayı hiç bir kimeeye tedi-
a uğrattığından bu ine kadar eline ire9'" hbnda.. No. 4Z.. TELEFON : 2311 İzmirde Alsancakta Gtındoğduda Ce- yat yapalnıanıuuu muta.7.amınuı muha-
mediiinden ve halen evrakı arasında 111 Bayar bulvan 42 No. da Fadıl Cet.in- lefet verakası tehlii ettirdiğinden bahi• 
tesadüfen numaralan eline geçirdiiln- Birinci__, mlfelt- Doktor g{in ve İzmirde Göztepede 95 inci eo- le ticaret kan11naaan 436. 437 inci mad-
den ve noter marifetile mezkGr firkete Dendr AD .., .a ..... ~ 'U kak 6/2 No. da Basan Tahsin To~u deleri nazara alınarak fimdiye bdm 
tehiri tediyeden mütevellit blf cGmle .....,.~vua. imalan. biç bir lWme taraEmdaa ı.tibkak idcll.ııf' 
m~uliyet tarafma alt olmak Gzere ıoez- Cilt ft Tenastll hastabklua W Gemi 8QI : 860/123 edilmqen we mm1ek ve vazi7et1 ken-
kGr tahvillt Ye kopunlardan dolaJI Jıiç ELEKTR1K TEDA V1LF.ıd İtbu 20/1/lMl tmbll muk:nelmMM diaine aldiyedDe delil olan mezkUr tal.-
bir khmey. tedlyat yapalmam•l!ftl mu-~ BeJls Sebla ~ iL t..lr .ıtındald ........_ zat W ~ d&uu doLırı moaktr tüketin tediyat-
... m'!DJll muhalefet veraba tebUi et- ..... •ıa Shuımw arb..-. ........ dairece muaf ve bmm! ~ Mm- ta bulunmaktan memnuiyyetine karar 
tlrdiitnden baı..o. ticaret bnUDUDUll a..,. "• bdu ............ ..... .... Jer İzmirde Alwıcakta G8rdıl>1• ftrilmeei talebini IDlltazammm armhal 
436 ve 437 iDc:! madclelerl nazara ab- TELBPON: 1471 CeW Bayar bul..-mda 4111- nıll ..-. ._ merbuti noterden mübellai mahale-
aara" ve ~ Jradu "1c bir ldm8' de omzm l'IMlll QeffWle w f...-. fet Yenkaaı , nnıtt tetkik edildi •e 
tarafında tı.dMak iddia eclimeyea n Coeak '-tehllen ..... ı • Glfıı...-. • inal .at '11 ıı~ lea'bı clütfioüldi: 
meeld 'ft ean'atı kendi.ine aıdlyedne Dl'. Sille~--~ Bama ~ ..... ,~··-~ o1clulwm Mibtedi th*etia •nafhk ve tahvilk 
delil olan mezktr tah'rillttan do1a11 IAlldr (Tile Bı"''MI W. ... ve 1ıılaat _.._ ,.,., *CI ws ..,. Unı ve~ itdiaJ etmesinift ma-

mezkGr tlrketin tedl,yatta buluamaktall CWI._) ...._, >tı ........... ~ = ~ ~ dabs ;: rvl o1mw ideli- •habDI mienecl 
............ Wltlm .. ... .... ..... •11= uYaldaa driiWt ve ticanıt bnu ... 
mut••nımm anultal n merballl ~ ll•JKI ...... G W ..,._ S. mt!ı:C =. ~ ıca,m. m .f3.5 W meddeti mucibince mez-
clen mübeDat verabaı alaanup tetkik B.lr GWı• ı ıc.rm.a ...._ llfll ı.ml mW ftk8 Ahmet R6 Wr tkkete .._. tediye haklcmda mu-
.dildi ve icabı ............ 'IBLBl'OH: mı ve baW.t ...... tebJJi edilmit olmw-

Müıtedl tlrketln aarralbk '" ..ı..nat G...ı ..,. , • o.ct.a ...._ na ~ rJ.•nda zibi aeçen 8264 
alma ve ....... ittlia1 •tm ıtb -raf ASABiYE ..,..AllASSlll feba nmb ·.. ıatlaln • >ııll nmnuab tahvil senedi müatesna o1mM 
oı.wa ıc1c11- •hatim .....,,_. .._ DP. CAlll'r l'IJD8 sakJa ao..ı-ıMT:l:ıa :,_ ';.. ...11..,m a-. 82.59 - ... c1aa 8279 dahil ... 
nida .. rlhnflt -.. tlcaiılt Jm1amu H. .. 111111 lctm ...... ..... u1ma 9 ,._ ~ __.. oJuam B1D ~ bdu --Oe 20 adet A eerill 
43S.inal-ddeal mnc•lı•- m •• fbı- c 0-.. ..,._ • .... lloı. 19.. dokuz yflz Jmk bir ımesl ddncl .i.un HıQ-cLrıp• llmw tirketlne ait e.h.t· 
ketıe ad..ı tecliye halda..da ......W. ..... w.ı ..... tıımm .- blımal ah aaaa.. 21/1/lü 1lttaa w ~ cle1a11 meaMr 
TerUw tel»lil edl1mJt olma- ....... 'l'P.l.Dolf ı 189. 30 XUJ'U9}uk pal azen. 1hkeda ledJsratta w . ...,hut .......... 
J1llranda ıdkri ~ 19 adet AnMela İzmir tıeıiDel lfcıe.rl Beat Dymen i.ned8e • ltbu kuemı mm+ tlrkela 
dmdryoha tlıbtl.. alt talmUI ft ko- .... imar mezktr tlrbte tebQbae ft .._. mOhartl .. wldl Ahmet ... tebliiiae ... U,llreda ..... n. de 11&-
~daıı dolayı meaktı tbkıeda..., ke,fbetln pzete ile de tlbma 21/1... Oeceaa ._ ama 21/1/1941 ....... karar veril-
~ ............. meauaulJpdM ... 1941 tarihinde bru yerlJdl. 222 (ut) dl. . 227 ( t 11) 

FOSFARSOL l'OSPAWIOL, S.... • llQlıtl ._ ....... )Wtwlafthn.....,... ııflMııru l'lı6- .............. V .... 
-...... .-cllk, ti1a111k wmr. ı· ' M nab.' arak ..W Rbclan. a;I u ' IS ... ile 'h W tnH d ... 
.._ t w11· ••. '1'lfo, Grip, u· . ...,.. ..._ ••h' tke• ••• ..... ,, . ,. w ..... •an • ..... * ·erı 
..,.. ..,.. tıftllır ........ . 

KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 
PO&PAllSOl./lm D11w .... btw& iM z'ı t s iitlı 'lll OWam.t - 90W KAM, ilUttn. llr!IB& 
1'Mbrnwa4w•nn 'rfllFt .. llllrlllıl Wlldımı IA 

...... v•uı·' ...rw·r ıs tal•'•· .. ı ı~ı ._.s 



YEN1 ASIR 
u 2l Sonkat!un Persembe >C 

SİYASİ VAZİYET ASKERİ VAZİYET 

f ovyetler Birli- Tobruk'un işı{a-
Japon bütçesi 
bir rekor teş

kil ediyor 

Kahirenin tebliği S :bN ./ttABER 
Brindizi ~arı ye

niden bom
balandı 

~ . . ,. . . 

ği hükümeti )inden sonra 
Alman va ve Amerika Nil ordusu yoluna 

devam edecek mi? 

Is tan bulun müdafaası 
nın dostu, fakat Ja

pon va ve 
dostu 

lngilterenin 
değildir .... - -

_,..,_ __ _ 
BALKANLARDA. TOPLANAN 
ALMAN KITAATI NAZARLA· 
RIN BURAYA ÇEVRiLMESiNi 

262 Çin fırkaaı henüz 
ayakta duruyor 

Bu itibarla sulhun yakın 
bir istikbalde akdi 

beklenemez •• 

Aıaaba ve Negelli 
lıaaabasına taarruz .. 

lar yapıldı 

Mekteplerde pasif korunma tec
rübeleri yapılması kararlaşh 

Sovyet sivaseti, Roman· 
ya a hadiseler ve İngi
liz . i!dafaa proı:ramı." iCAP ETTiRiYOR 

Tokyo, 22 (A.A) - Japon mebusan 
meclisindeki beyanatında harbiye nazırı 
general Tojo demiştir ki : 

Kahire, 22 (A.A) - İngiliz hava 
kuvvetleri tebliğiı 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Pasif müdafaa i!'leri için örfi idare komutani 
korgeneral Ali Rıza Artıokalın reisliğinde bugijn vilayette mühim bir toplantı 
yapılmıştır. Bu sabah Ankaradan avdet eyliyen vali B. Lütfü Kırdar da bu 
toplantıya iştirak eylemiştir. 

Radyo gazetesine göre: Hitler - Mu~ 
~olini miiliikatının Bcrstesgadende ya
pıl-ması dikkatten kaçmamıştır. Burası 
Bitlerin hususi ikametgal:iıdır. Mussoli
ninin bu defa Hitlcrin ayağına kadar 
gitmesi siyasi muharrirlerrce dikkate şa
yan gi:irülüyor. Böyle olduğu için olacak 
ki m~ilfikatın mahalli gizli tutulmuştur. 

•ÖnürnUzde parlak bir ümit ışığı var
İngilizler bu orduyu dır. Bu, Cindeki . anlaşmamazhğın mu-

19 - 20 son kanun gecesi impaator
luk hava kuvvetleri T obruka bir çok 
taarruzlar yapmııı ve 200 çadırlık bir 
halyan ordugahı üzerine bombalar düş
müştür. 

Toplantıda yeni sıgınaklar inşaaııı ve pasif müdafaa teşkilahnın genişletil
mesi işleri görüşülerek pek mühim bazı kararlar ittihaz olunmuştur. 

intizarda vaffakıyetle bitmesi ümididir .. » 

bUIUttdUracaklarclır.. Maamafih harbiye nazırı mareşal 
Çan Kay Şekin emri altında 262 fırka, 

Diğer taraftan mekteplerdeki pasif korunma teşkilatı bugünden itibaren fa
aliyete geçmektedir. Nehari mekteplerde yalnız gündüz, leyli mekteplerde ise 
gece ve gündüz pasif korunma tecrübeleri yapılacaktır. 

Radyo gazetesine göM : A vusturalya- yani iki milyon asker bulunduğunu ve 
nın Sidncy şehrinden alınan bir habere mumaileyhin takriben 200 tayyareye 
göre İtalyanların Trablusta en kuvvetli malik bulunduğunu kabul ve sulhun ya
müstahkem kalelerinden biri olan Tob- km bir istikbaldt: akdedilmesinin bek
ruk nihayet dün sabah. İngiliz kuvvet- lenemiyeceğini ilfive etmiştir. 

20 son kanun 21 kanuna bağlıyan 
gece Klmanya hava meydanına bir hü
cum yapılmıştır. Yerde bulunan yedi 
İtalyan tayyaresi atılan bombalarla 
ateş almış ve buraya civar bazı binalar 
da yagınlar çıkarıhnıştır. Bu yangınlar 
1 00 kilometre mesafeden görülebilmiş
tir. 

•• a _a_ı_a_a_ı_a_D_.t._D_D_D_D_ı_,...._._,_r_ı_a_11_11_D_e_a_a_•_11-.,,,_.. 

ltalyaya yardım meselesinin başlıca 
göriişme mevzuunu teşkil ettiği nokta
!anda ittihad vardır. Söylendiğine ~öre 
Almonya ttalyaya yalmz tayyare filo
ları deiiil. kü1liyctli miktarda asker de 
yoll~.....,aı tadır. Buna ttalyada rejimi 
muı..·+•za bakımından da lüzum görül
mnktnr.lir. Çünkü ttalyadan dışarı sızan 
haberler fa.,crist partisine karşı beslenen 
menfi duyguların gittikçe hareket ~ek
linP inkılap ettiğini bildirmektedir. 

leri karşısında 24 saatten fazla muka- Tokyo, 22 (A.A) - 6 milyar 263 mil
vemet gösteremiyerek teslim olmuştur.. yon yene bnliJ:!; olarak bir rekor teşkil 
İngilizler tarafından ne mikdar esir ve ~den·yeni Japon bütçesini mebusan 
malzeme alındığı henüz bilinmemekle meclisine tevdi ederken maliye nazın 
beraber gerek ~sir, gerekse malzeme Kavaga şu beyanatta bulunmuştur : 
mikdannın Bardiyada alınanlardan da- •Dünya vaziyetinin. 1940 senesinin 
ha fazlaya baliğ olacağını muhtemel gör- son altı ayı içinde Japon iktısadiyatı 
mekteviz. üzerindeki tesirlerine ra~en hükümet 

Hükümet pamuk iplik fiatlerine 
yeni ·fiat koymuştur 

------------x~x·------~~~--
Ankara 22 (A.A) - tktısat vekaletin- rikalan mamulatının fiatine nuaran ts-

Evvelki gece Brindize Garı bom 
balanmıştır. Bombardıman neticesi kat
iyetle tesbit edilememişse de hasar bü
yüktür. 

ten tebliğ edilmiştir: tanbul fabrikaları mamulAtı pamuk ip-

Bundan sonra Yakın $ark İngiliz or- ::ıldığı tedbirlerle gerginliğe hakim ol
dusunun hedefi takriben 170 kilometre muştur. Harbe rağmen 1940 senesi zar
daha batıda olan Deme olmakla bera- fında harici ticaretimiz artmış ve yen 
her biitün orduiariyle bu hedefe do.i{ru bloku haricindeki memleketlerle ticari 
yürUyecekleri .;ımdilik ;,üpheli görülehi- mübadelelerin h.ıcmi 1939 senesindekı 
İir. Gerçi İn~iliz ordusunun tamamen kadar olmuştur. Ticari n.üvazene Japon
serbest olmak için Şarki Libyayı. yan• ya lehine 263 milyon yenlik bir bakiye 
Sirenaika eyaletinin Binırnzi:ve kadar vermiştir. n 

Arnavutlukta Avlonya §iddetle bom
bardıman edilmiş ve pek §iddetli ol
muştur. 19-20 son kanun gecesi bu şe
hire şiddetli bir hücum yapılmış ve hü
cuma ertesi gündüz devam edilerek bir 
çok yerlere isabetler kaydedilmiştir. 
Tayyarelerimiz dönüşünde bir düşman 
deniz tayyaresine hücum ederek hasa
ra uğratmıştır. 

Endüstriyel mamulatın mahalli top- liklerinin beher paketi için 24 EyHU 1940 
tan ve perakende sat!§ fiatlerinin tesbit da 20. kuruş olarak tesbit edilen mıntaka 
ve kontrolüne müteallik 3003 numaralı fiat farkı 23 ikinci kanun 1941 den iti
kanunun birinci maddesinin verdiği sa- haren meri olmak üzere azami 27 buç k 
lfilıiyete istinaden Adana ve Mersin !ab- uruş olarak tesbit edilmiştir. 

ROMANYADA V AZlYET 

,-eni radyo istasyonlarımız R0,....~nvada vaziyet sarih de\Wdir. Çün-
1di 7<ıman zaman rnubaberat kesilmekte
dir. n·.., Sofyadan gelen haberlerde Ro
mnm·~n•n bir çok yerlerinde Almanl:ı.ra 
kare;ı rn aklanmalar olduğu bildirilmis
tir. T..o~..:ı~:ı radyosu, bir Alman subayının 
kıtli Mdisesinin bu isyanla alakadar ol
madıP'•nı ve subayın bir kahvede cıkan 
giiniltü neticesinde katledildi/Hni bildir
miştir. Katil gencrı:ıl Antone.e;konun em
ril" derhal kurşuna dlıilmi<;tir. 

olan kısmını alması lazım rıelcceği kav- Kava,J:(a masrafları r?zaltmak, halkı 
<ledilmisti.. Fakat simdi \'az.iyet cleğ1ş- basirete sevkcbnek, arz ve talebi tevzin 
miştir. tmck suretiyle <:nflasyonun önüne geç-

Ankara, 22 (Telefonla) - Matbuat umum müdürlüğü dahili neşriyat için 
memleketimizde iki yeni radyo istasyonu kurulmasına karar vermiştir. Bu hu
susta tet~iklere başlanmıştır. 

Balkanları tehdit etmek üzere Ro- mek için htikümetin çalıştığına işaret 
manyada toplan..-nakta olan Alman ordu- ederek demistir ki : 
!>unun günden eüne artan tahşidatı ye- 1940 - 1941 bütcesine nazaran yeni 
ni bir durum yaratmıştır. Bu tahsidatın bütcede 765 milyon yenlik bir fazlalık 
Balkanlardaki İn~liz menfaatlerini de vardır. Önümüzdeki mali sene içinde 
tehlikeye düşürmek m:ıksadını istihdaf 'ahsil edilecek vergiler dört milyar 973 
ettiğini göz öntinde ıuta.-ak İngiliz ba~- milyon yene baliğ olacaktır. Adi bütçe
kumandanlığ:ının bı. yeni duruma göre deki masraflarla bu tahsilat arasındaki 
yeni bir karar alması icap eder. acık geçen ma11 seneden devredilen 80 

Bu sebeple, bundan sonraki harekata milyon yenle ve bir mılyar 879 milyon 
zail kuvvetleı le devam edilerek ordu- venlik hazine tahvilatı ihraciyle karsı-
nun büvük bir kısmının bir çok ihtimal- !anacaktır. · 
lere göre serbest bulundurulacağını Askeri fevkalade bUtçeyi karşılamak 
tahmin ediyoruz. Esasen. Tobrukun zap- üzere de ha7.ine bonoları mikdannı art-

Assabda hava kuvvetlerimiz bir le
vazım deposuna bombalar atmışlardır. 

Daha cenupta Negelli kasabası da 
tayyarelerimiz tarafından bombardı
man edilerek eeTVis binaları yakılmış 
ve burada bulunan bir çok otomobil ve 
kamyon hasara uğratılmıştır. 

T ayyarelerimizin hepsi üslerine avdet 
eylemiştir. 
Düşman bombardıman tayyareleri 

dün Pire üzerine iki hücum yapmışlar
dır. Askeri ehemmiyeti haiz olmıyan ha
sarlar olmuştur. Avcı tayyarelerimiz 
bunlarla muharebeye tutuşarak bir di.i~
man deniz tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Bir tayyaremiz kayıptır. 

---ı::;s.- -

Bükreşte 

Lejyonerlerle aıker 
araaında ates teati ... 

edildi 

ölenlerin çok olduğu 
anlaşılıgor 

Makin eve ... 
Verilirken 
s ·-~ 
Arnavutlukta 

lngiliz taggareıerinin 
muvaf f akıgetli bir akını 

Gl'ıı 0rrıl Antonesko radyoda bir hitabe 
de bul '1arak memlekette a.<;ayişin dPr
hal üı"1 .-'ni ic;tnmje;fr. ~"rip bir vazivet 
olmak i: •'re, AnhT' .,ı.,,.,.,n bu nutku 
bir arıcl•1 'nkıtaa uğramı" ve arava eiren 
.sesler 1' ""kümet aleyhinde anfa<;ılması 
kolay olmıyan sözler söylem.islerdir. Bir 
habere göre radyo istasyonu Almanlar 
tarafından i'igal edilmistir. Dii!er bir ha
bere göre iş~al Almanlar tarafından dr
ğil, Demir muhafızlar tarafından yapıl
mıştır. Fomanyadaki anarşi balkan mem
leketleri ve bilhassa Bul~aristanda cok 
derin akisler yapmıştır. Bulı:rarların bii
yük bir uvanıklıkJa Romanw1 vaziyetini 
takip etlikleri an lac;ılmaktadır. 

tı neticesinde şarki Libvada general tırmak 1fızım geleceğini zannederiz. Sofya., 22 A.A) _ Dün Bükreşte 
Graz:vani ordusundan hemen hemen ---~--- TO B R u K hüküm süren asabiyetin başlıca sebep- Bir c ....... , askeri bedellere 
hiç bir kuvvt't kalmamı;:; gibidir. Bir iki S f f k/ .,.,.. 

d 'b f ·'- b d b k O "Q opra arını !erinden birini, dahiliye nazırı ile Bük- ve ..ııema·r,~ollarma cı·d· tümen en ı aret u ~lK ir or u a iye- ,. u ,.., ~ 
si kalmışsa da bunun İnrilizler icin bir M h k D u ...... ST o reş vilayet idaresinde çalışan bazı mc- 1 ırı ~ k ... 

Sofyada bulunan B. Ruzveltin sahsı 
mümessili Albay Donevan Bulgar d~vlet 
adamlariJ._, temaslarına devam etmiştir. 
Donevan Sofyadan sonra Belgrnd::ı f'İ
d~ektir. 

J; vere c. igv netme sai arkadaaarının vazifelerinden uzak- det i inı;l a 1;110mbaları tehlike olması ihtilT'ali huhmmadı~!l ~i- " 
bi mukavemet tTöstermesi de tahmin • d d ·ı .,. laştınlması teşkil etmiştir. Bunların hep- atılmıştır .• 
edilemez. Bu itibarla 7.aif kuvvetlerle nıyetın e eğı - Baştaralı 1 inci Sahifede - si lejiyonerlere mensup kimselerdir ve Atina 22 (A.A) - Yunanistandaki 
de harek;ıt.ın en az Demeye kadar ele- vazifelerinden cebren uzaklaştırılmış- İngiliz havn kuvvetleri karargahının - Baştaralt 1 inci Sahilede -vam ettirilmesi İncrili7Jer :İ<'in mümkUn harebe te.c:ekkillti ile takviye edilen iki lardır. tebliği: ,.. Yunanistan ı verdiği (irnek Yugoslav " Le k f ı ·· 
olan bir meseledir. Zaten askeri hareka- Avusturalya fırkasının bu taarruza ie;ti- jiyonerler as eri mü reze er uze- İngiliz tayyareleri dün Elbasanda as-

SOVYETLERtN V AZtYErt 
So\yetJer birliğinin haro karsısında

ki vaziyeti komünic;t partisi umumi ka
tibi Strcsvikof tarafından Moskovada 
söyll'nC!n bir nutukla tekrar izah edi1mie;
tir. Umumt katio Leninin ölümiiniin J7 
inci yıl dönii.ınü mi.inac:•>betifo sövledi;;i 
bu nutukta Sovyetlerin harp dı!\ında kal
mak siyasetlerine devam edecı>kl0rini 
tekrar etmistir. Harici politikasında Sov
yetler birli~i Sovyet merrıleketlerinin 
menfaatini ve yalnız bunu dü~ünür. 

anane1erıne, Roınanyanın verdiği örnek- -s k • .. f 1 d 
tın hedefi fazla arazi i<=t>:alinden ziyade rak ettikleri tesbit ediJmie;tir. Du"'şman rine ateş açınça as erı mu reze er e keri hedeflere taarruz et~:~1erdir. Yük-., ten daha uygundur. -s - nk k ıı ] d B ~ 
düşman ordu.sur.u imhadır. İnı;!i1iz or- kuvvetleri aksama dogruv miic:tahkem mitralyöz ve ta u anmış ar ır, u sek in!ilôk ve "angın bombaları askeri 

Müşterek hareket diktatörleri düşün- -.,, ı 1 b · ı J dusu buna muvaffak olmu~tur. İtalyan mevkiin şark bölgesindeki mevzı'lerı'mı"z çarpışmalar lejiyoner erin ga e esıy e hcddlcre \'e askeri binalar mıntakasına di.irebilir. ı 
ordusunun büyük kısım harp dışı edil- 1 1 1 Sot.· arasına, şiddetli biı· muharebeden sonra neticelenmiştir. Başvekil Antunesko e- düşmüş ve demir yolwıa da isabetler ol-Ruzvc tin 1ususi müınessi inin .. la- • k lm ] · · 
mistir. Binaenalevh hundan sonra Lib- . . A rik B lk girmei?e muvaffak olmuslardır. ' jiyonerlerin uşatı a arını emır etmı!i 1 muc:tuı·. Demir ~olu civarında şiddetli . yı zıyareti, mc . anın a an vaziyeti ~ • H k :t 
vada sevkiiJceys hedeflerin zaptı da In- 1 1•1 d ld Şarkı Afrikada bir rok ıs· tikametler- ve bu, infialle karşılannuştır. er i i ta- bir infilak mii..'1ahedc c;rjiJmic;tir. DUşma-i e a a,rn ar o uğunu göste'rir... :s- d'l 
ızilizJer için koiavlasmıstır. denebilir. Az --•- den Motörlii vasıfalarla hiicuma kalkış- raftan ölenlerin çok olduğu tahmine ı - nın hava da!i atesi şiddetll olmuş ve av-
kuvvetle dahi bu mümkündür. mış dü.~man kıtalan mühim zayiatla mektedir. cıları faaliyet gösteı ıniştir. Bi.itün tayya-

Tobruk sima11 Trablu~!!arbin en ı;ü- Kum fırtınası sükıi- durdurulm~tur. Hava kuvvetlerimiz -*- relerimiz zayiatsız dönmüştür. 
zelve en tabii limanıdır Osmanlı iınpa- net bu/unca düşman MotörlU kuvvetlerini bom-

Fakat umumi katio Sovvetlcr birliği
nin kapitalist memlekctlerle çevrilmi<; 
olduğunun unutulmaması lazım geldiği
ni söylemistir. Bu scbenle daima bazı 
ısiirpriı.lerle" karsılasmak miimkündür. 
Bunlarla karşı kar.::ıya kalmamak için 
uyanık olmak l~zımdır. 

ratorlui'nı zamanında nı:.hive merkezi hardımaıı etmek stıl'etile çarpışmalara 
idi. İtalyan i:cı_galinden snnra eski bina- faal bir şekilde ış· tirak etmişlerdir. 
1 M d b l ıı - Baştaralı 1 inci Sahifede -ara iliiveten o cm ina ar ve vi 5· Ege d ·nizinde bombard1man tayyare-
} 1 l n30 1 l ins..-ı ecHlınişti. 726 mürettebatı vardı. ar yapı mıştır. :-> fienesin< e vı:ıoı an lerimiz bir düsman lissünde demirli bu-

( .. ·· fu 16"0 Çölde kum fırtınası pazartesi günü ~ rıii us say1mJna ~orc nu su o tı. - lunan vapurlara hücum etmic:lerdir. Bir 
So d b 'kd b' d h durmuştu. Hücum emri verilince tngı·- ,.. . nra an u mı ar ıraz - a a artmıs- petrol gemisine tam isabet kaydedil-liz kıtaları düşman kuvvetlerinin her 
tır. tiirlii mukavemetlerini kırmışlardır. mistir. 

Tobruk Sirenaika eva1etinin mühim Kahire 22 (A.A) - Orta şark İngiliz 
k t b·ı u b. 1 t' Tobruk'un zaptının neticeleri çok ervan ve o oır.o ı yo nrının ır es ı- orduları umumi karargAhının dün gece 
~- b' k d' D · h ·· ı · ehemmiyetli olacaktır. Çünkü bu suret-J...'1 ıı· mer ez ır <'nı7. ve ~va U<' erı- neşrettigvi husu.si ""ir resmi tebligv, Nil 
· d "ht' tm · d t · l k ~ le çöldeki İngiliz ordusunun denizden - u 

nı e ı ıva e csı o avısıv e as erı ordusu imparafoı-luk kıtalarının, diin 
tNGtLlZ • SOVYET bakımdan hüyi.ik bir e1'cmmiyeti haiz- iaşesi temin edilmiştir. öğleden sonra Tobrukun harici ve dahili 
l\l[., .. NASEBATI dir. Trablus sahillerinden Mısır sahille- Roman "ada •u .. k..r..n t• d-Z u , ~ u "lii> mü aıaa hatlarına sekiz kilometre de-
Dii!er taraftan. avam kam~rasında so- rine gc<'en bütür, gemilerin tecemmü rinliğinde girnı.i§ olduklannı bildirmek-

rulan bir suale hariciye müctpsan But- noktn<>ıdır. eSSÜS etmek Üzere tedir. 
Jer tarafından verilen cevap fnailtcre ve l 91l lıarhinin. 3 birinci tesrinde ami- imparatorluk kıtalarının ileri hareke-
Sovvetler arasıni!aki münas0 hetleri av- ral Obir kumandasında aralarında iki - Baştaralı 1 inci Sahi/ede - ti devam etmektedir. Aralarında bir ge-
dmlatmakt.adır. ButJer tnırllterenln is saffı harp gemis~ ve iki desti·over bu li- kadar teessür duyduklarını beyan et- al d b 1unm 

mana gelerek şehrin tesliınin.i istemiş- ner e u ak üzere şimdiden bir 
Haziran ve 22 birinci teşrin 1940 tarih le- lerdl. Kumandanın red cevabından son- miştir. ~ok esir alınmıştll'. 
rinde Sovyetlerle anlasmak icin teklif- ra orada bulunan kalevi bombardıman Genel sekreteı- valilerin yerine su- Tobruk limanında demirli bulunan 
ler v. antıaını. Fakat bunların SovvPtl"r bayların geçirilmesini mm·akkat bir ted- Sannorcio tt ı kru az··ru·· t11e 1 " ' etmisler ve nihavet ertec:i gün sehri is- ~ a yan v o lf.1 v er 
tarafındPn neticesiz bırakıldı!hnı bildir- ı:.'a] edeb'ılmı"slerdir. Simdi avru· liman- bir olarak göstermiştir. Subay valilerin iç:ndedir. Bir çok petrol depoları da 
m. t" Ey 1 arıJ •st • vazifeleri esnasında bazı mahallerde su- aktadır ıs ır. erer an a~ava v mas1 1. enı- da İtalvanların San Cordyo isminde bir yanın . 
lirse tesebbüsün So°vye-tlPrdPn gelmesi itefehhümler belirmiştir. Bükreşte sü- Kahire 22 (A.A) _ üç haftadan beri 

kruvı:ı7.Örü atesler icind~ vanmaktadır. kQn hüküm sürmektedir. 
icap ec1ece;;ini ilave Ptmisti?'. Bu sözler- Bugi.inlerde Akdeniz hakimiyeti ye- Tobruku gittikçe sıkan Nil ordusu, se-
den anlaşılıyor ki !ncriliz - Sovyet miina- niden münakaı"" mevzuu olmaktadır. Bedin, 22 (A.A) - D. N. B. ajan,.~ kiz gündenberi süren şiddetli kum fır-

b tl · .:ı ·ı 1 il .-.a Bükreşten bildiriyor : Başvekil general v · 1 se 0 0nn•ıe ne ı er eme, ne ger eme Kanaatimizce Akderu'z h"kimı·yetın" 1• tınasına ragmen taarruzunu genış etmiş-
d et Antonesko halka hitaben radyoda beya· K ta ul ] da 

Amerikan lıarp 
~emileri 

lngiliz kafilelerine 
refakat etmiyecek 

Vaşington, 22 (AA)- Reisicum
hur B. Ruzvelt Amerikan harp gemile
rinin İngiliz vapur kafielerine refakat 
etmelerine muhalif olduğunu ve Ame
rikan donanmasında hizmet gören harp 
gemilerinin ln.giltereye satılmasını hiç 
bir zaman hatırına getirmediğini bildir
mittil'. 

Vaşington, 22 (A.A) - Hariciye 
nazın B. Kordel Hull gazetecilere bir
leıik. Amerikan devletlerinin Londra ve 
Paris büyilk elçilerinin 19 39 eylülunden 
evvel gönderdikleri raporlan neşretmi
yeceğini söylemiş ve gerek milli müda
faa menfaatlerinin, gerekse beynelmilel 
münasbetlerinin buna mani olduğunu 
ilave etmi§tİT. 

----~.---

Yunan harbı 
var ır. İngilizlerin elinden a1abi1erek yegane natta bulÜnarak demiştir ki : tir. ı at san kum b ut an arasın n 

Al\-fER.tKA - SOVYET kuvvetın" ."ine bir deniz kuvvetı" olmas. ı geçmı::ğe mecbur olmuştur. - Bas.taralı 1 inci Sahifede -
Mt"NASEBATI ·• Devletin idarE"si gibi bfr yükü memle- 1 kil f 

J , icat> eder. Bu"~in büvük ".emile ... ve b,·•- !ta yan istihkam.lan 50 . ometre u - eumda hasar ve zayı't olırunıstır. 
F k A 'k il So 1 b J ~t re. ı keti harabiyetten vikaye etmek ve mi11t d k' b' il ih dil d ) a at men a e vyet er iri~ vu"k tnplar anl"'~ı1rnalıdır. 'Piiuln olma- kun a ı ır tel örgü · e · ata e · mişti. Geçen bombrdıman esnasın a yara a-

d k . b J • k 1 "' ' şerefi korumak için üzerime aldmı. Bu kil nl kılı arasın a ı münase Pt "r l.'ıtti çe ivi eş- savdı İnıtilı'z]er eUerinde muh:)-rcbe '"e- 18 · ometrelik müdafaa hattı ya - nanJann tedavi edildiği hastane yı nış 
k d S F 1 d h h d " vazifeyi yalnız vatana hizmet gayesiyle 

me te ir. ovyet - in an iya ar in en mı'len'ni bu derece kJe;k:n-.,.hkla bulun- ID1 "tır. ve içindekiler ölmüştür. 
k h k yaptım. Millete dayanan lejiyoner reji. "$ 

sonrn Amcri a ii iimeti Sovyet Rusy::ı- durmaöa "a•,,.et etme?lerrH dir -•- Salfilıiyettar kimselerin ifadesine na-" • • mi kanun saflan icinde bir reiim · ve 
ya tavvarp ~önderilmesini menetmlc;ti. f"un' al deni7İ ve atl~ntik okvMusı'ule 1 aı·ıı·z H . ·ue nazırı zaran İtalyanJarm ricatleri esnasında 

o"J T millJ birlik için kurulmu~. 'Biitün şid- n arıcı G"'rri Ti'in h:ırbi coktı:ın nihavet bulmus- ıliıZer okvanuslar icin clni!ru olan hu kev- deti sükunu bozmağa çalışan menfi un- . Himaradan birlikte götürdükleri Yunan 
tur. Fakııt buna radrrıen ~mhanto ne- fiunt Alrdeni7• ı"rı"n .3~ do;t,,.,,dnr. T;:ıa...., 17 d vatandaşlarından Pandima bir kuyuda 

,.. q, "" • ~ •' c;urlara müteveccihtir. 24 saat için e SÜ· .. , • 
vam ediyordu. Simdi biJdirildH•;.,.. ~örP "ilı>hı obn d,.nizaltılan d'"'"'t"'"'k v,. SOU 1111or ölü olarak bulınınmstur. Cesette kurşun kt'ın yeniden tesis olunmalıdır. Bütün ~ 
Rue;vaya tayvare ihracını men", rı bıı avlamalt rareleri vardır. J<"e7a tedafiii Rrnrıenleri vazifeye davet ediyorum. yaralan vardır. 
nmbarttovu Amerika kald1rmağa karar rnavn ~ilfıhırnn imhası ·:"lree;i 0 .. hulıın- Kodreanonun mekte~inden vetismiş _ Baştaralı 1 inci Sahifede_ Atina, 22 (A.A) - Atina ajansı biJdf. 
ve~.,,iclir. ""'.~ktarhr. ....,11n1ın .+:hı' b"m"arc11m;ın 1 zle k riY. or : •·. ın n ... , o an hakı'kileJ'iyoner1er benim sö rim_i Bu enstı"tü milletlerı·mm· "n -ü"'" ....... 

Bu dikkate.- lavıktır. C'ünkü Aemrika t~vvarelerinln rr>P'lt..'lhil c:>-r<'ı,.,.r] vardır. f • ....,. ~....,·~ Dün akşam neşredilen 87 numaralı 
b•t r 1 k 1 d 1 k k n . . d . 1 d b 1 :mlnmalıdırlar. Zira eminim ki Kodrea- hürriyet ve adalet ideallerinin tahakku- resm~ teblio-.v dir 

ı ara mem ·e1 ere <>"'i , <'n"a !"'Y'tcli nunun ırın enız er e top aşta ge en rıo da bu Anda avnı· so'"zlen· so""vlerdi. Ru- ku ı d t ..!1'" c k ı k ·ı 1 
" 

• • • cı yo un a fü;.uız ve e os ova mı - .Muvaffakıyetle neticelenen mevzit sıv;ırnt•np uvrun siyat:ct takin eden bir silahtır. menler. itimatla benı·m .. _trafımda topla- ı 1 • d ut b" baw t kil 
l k 1 et crı arasın a mes rr g es harekaA t olmuştur. J) 

mem <>t erP ta •vare ihrarına mi.ic::ıı~de nın .. Benim azmı"m kat'ı"dir. Sizlenn· sa- ed kti 
ece r.• Nevyork, 22 (A.A) - Nevyork He-et ktPnir. P~ak sark CPPhee;indı> Sov- tirivorlrır. dnkatınız da kat'~ olsun. A lı m · · d h b ı h ı çı s erasmım e nzır u unan a- rald Tribun ""-etesi, Hitlerin Arnavut-

Y"'f V(' P.n,,.,rihn hnrH siw>c:Ptl<>ri hirbi- t rr.n TFRFNfl\T Ml'TnAli'A AST Roma. 22 (A.A) -Stefanı' a]"ansı Bu"'k- • . zın R Ed .• 1 d"W• b' ......... 
rıcıye na · en soy e ıgı ır nu· luktaki hezimetinden dolayı Mussolini· 

rinn v· '·1 ""'"' fodır. Srıvvf'tlnrin VA?.h·e- tn..,.iliz is n .... .,.,n Bevirı ıHôn ~1'<-<ım avımı reşten istihı...ar edi"Or ·. Leı·ı·yoner or"a- t ı t c'"ml d · t" ki "' ., "' u c a ez u e cmıs ır : yi tahtiye ettiaini tahmin ediyor. ti hak' k::ot"n l!"ri.-.tir. Souvctler Ahn~n- 1<-arn<"r~e;ınd;:ı tnrrHi.,. m;:.1,,r ........ "'"""''"amm" nı olan ~azcteler lejiyoner isci teşkila- uCekoslovaklaı- hugi1n İngiUere<l2 ,., 
yanın rloc:t\lrı ır. Fa1< .... ~ Ahnr>n11::ın•n dos- rhlr hlr nntuk ı;(i,,1.-.mic: ""hor hı cme;f" tınm reisi hakkında bazı imalarda bu- Polonyalılar ve dii!er müttefik mi1fotle- Al manyaya yardım m 
tu nhn hnoI' ·an n do<:tu d.-~ilclb·. Ü<'tiin1iik tr.,.,ini i"in tn.-r;lı,..,...,,.,;.., nııcııl lunmakt<"dır. rin knV'rctlcr.i:vle yanyruıa harp ediyor-

Yinn /\m ... rik:ının (lrıe;tıı'lur. F::ıK-at ,.,.,ı,e;flO.,.,, İ7"'h E>tmi"tir. Tı"~l,,.;ı • ..,ı",. vr {( i' 11 Pnstitü.feri lar. Hic bir zaman esarete tahammül et- - Bastaralı 1 inci Sa'hilede -
A ... ı .,rı,. .. r1 c:tu olan !ncilterenin dos- isri ;ıd..,rH Prtmıc:tır. Bıı ıh i ... ~:ııc:<ıl hnc- miycn \'C etmiyecek olan hiir bir millet ınaddeleı: lazımdır. Bir iki günlük gö-
tu d 0 ;;.i1Jerdir. mi llzF>rindo T!"i.i<>c:c:ir olmpc:faır. A c:ke-r· An kar "'> (Husus>' - Maarif veka- a7Jlliylc çarpışıyor]ar. Halen Bitler reji- rüşmelerden sonra bu hususta süratle 

.T PONYI\ ·rN VAZİYETİ nıad..:ıPler !!ibi ti,.o:ıri m"-t~0ı 0rin i<'tihsal" tinin •Yıı:' •ı V"' Lüleburgazda in~a minin meşhur ıshraplannı çeken kah- temas tesisi zaruri görül1nüştür. 

.Jauonva h'lrİ"İve nazırının flün parfo- de artmaktadır. Ciinkü tn~ltrre ihrara- attirec vi F",, PT'I ·rtülcri binaları icin raman Çekoslovak miJletinin hareketi Fransız sanayicileri namına bir heyet 

...._*_ 

ıngiltere ile Amerika 
arasın a geni bir 

anıaıma 
Londra 22 'A.A) - MüstemlC'.kat ne

zareti bu nk~am aşağıdaki tebliği neş
retmistir: 
Bermııde ve lngiliz Antil adalarında 

Ü,!:ler tc~is etmek üzere Birleşil: Ameri
kaya bczı yerlerin kiralanmasına müte
dair bir anla.şma aktedildiği resmen bil
dirilmekte olduğu sırada Bermudc ada
ları hakkında Amerikanın Great Sound
da bir kaç yerden istifade etmek istediği 
ve bu hususta da müzakereler yapıldığı 
bildirilmiştir. Bermude umumi valisinin 
şimdi bildirdiğine göre bu hususta bir 
anlasına akt olunmuş ve Morgan ve 
Tucker :ıdaları da deniz tayyareleri üssü 
olarak kullanılmak üzere 99 sene müd
detle Amerikay:ı kiralanmıştır. 

~.-

Af rlkada ıtalgan rica tı 
devam adigor 

İngiliz kuvvetleri düş· 
ınanın gerilerini müte· 
madiyen hırpalıyor •• 
Kahire, 22 (A.A) - Buray&. gelen ha-

berlere göre Eritredc İtalyan ricati de
vam etmektedir. Mühim hiç l>ir çarpış
ma olmamıs ise de İngiliz kuvvetleri 
düşmanı yakından kovalamakta ve geri• 
lerini mütemadiyen hırpalamaktadır. 
f talvanların huduttan 130 kilometre öte
de bir demi.ryoluna vasıl olan Agordat'ta 
mukavemet etmesi bekleniyor. Orada 
İtalyanlar evvelden hazırlanmış mevzi
leri ıntidafaa edE:ceklerdir. --·-

lni?'İlterede 
Endüst!'i ve insaatta 
çalışan bütün amelenin 
yemviyeleri arttırıltdı 
Londra, 22 (AA) - İngiliz makine 

endüstrisine ve insaat tezgahlarına men
sup takriben bir buçuk milyon kişinin 
yevmiyeleri haftada üç. altı şilin arttı· 
nlacaktır. Bu zam geçen pazartesi gü
nünden itibaren muteber addedilooek
tir. Bu husustaki karar sah giinU mi)lt 

n"'ntorh c:övlo-l"ai nutuk Amerikııda tını muhafaza etmek Trıecburivetinrledir ıçılan m·;,,.,lıakaya iştirak eden yedi mi- beni heyecana sevkediyor ve bana daha şubat aylanmn ilk günlerinde Berliı:;e 
..;,:ıa -+li h"r ınuk~hl'le görmü<> VP Ame- Hem harid pnzarları kavbetmPmek, ve marın projeleri hakkında jüri heyeti ka- 7iyadc cesaret veriyor. Önümüzde tehli- gidecektir. Alınan sanayicilerinin mu
rika~ ""\ t Vt'ih 0dilmic; bir tehdit hic:c;i he'11 de Almanya ve ttalvaya bazı bita- rarını vermistir. Emin Önal ve Leman kelerle dolu anlar coktur. Bu anlarda messilleri Fransada kalarak kat't esas
UV<1?H111""'1 shr. Ga":eteler Anıeri'!rnnın hu raf meml"ket1nrden mümkiin oldu~ ka- Samsunun projeleri birinciliği, Bekir cesarete ve cesaı·etli in.sanlara ihtiyaç ları hazırlıyacaklardır. Alman sanayicı
tehC!itl('r karsısınrla simdiye ka!'lar takio dar az ihrarat vanılma<;ını temin için İnalın projesi ikinciliği, Tahir Toğun olacaktır. 7,afere itimad1D11z tamdır. Mu- lerinln Pariste daimi bir murahhası bu-
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