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İmtiy87 sahibi : SEVK._"I' BİLCİN 
Basmuharrir ve umumi oeşriyat aıUdilril 

HAKKI OCAKOÔLU 

ABONE SERAtTt 

DEVAM M'ODDETf Türkiye icin Hariç için 
Senelik....... 1400 2900 
AJb aylık........ 750 1650 

GünU gec;mlş nlishalar (25) kuruştur .• c T tı~ L E F O N : 2691 

Ui.n münderecatından mesuliyet kabul edilmez Ctimhurlyetfn ec Cii.mhurıvct eserlerinin bekçi!I aabcıhlart ~ka1' dyari 00%eUdW 

B. Çörçll tarafından ırat 
edilen~ nutkun metni 

8. Hitler bir çok 

1 

şey yapabilir, 
fakat asla mu
zaffer olamaz .... 

11 11 bomb<ınlunaıın a uıtıral· eden lrıgiltcreıdn .Malaya zırhlısı. (Bu Tesim, Ma.lnyanm evı:elce lzmire vuku bulan 
~yarP.tl esnasında almm~hr) 

Bulgaristan; Norveç 
ve Holanda misalle
rinden ibret almalı 

Akdeniz 
Hakimiyeti 

~~---·-ram ve mutıaıı bir 
'eJdlde Jngilterenin 
eline g~iştir •• -·-HAKKI OCAKOOLU 

Mussolininin, btiyUk Roma iınparator
)oi:'ım11 ihya etmek hayali ltnlynn mil
Jeıini cok fcC'İ fildbctlerc iiriiklemi ür. 

Siınali Afrikndaki Graçyani orduları 
ıeıwr:ıl VevH~lin indirdii!i nbr dnrbe
lerlc criıııio;. bulunu;\ oı-. 

l'rit r<'dt•. Somali de \ c ilahe istanda 
lnttifo nrclııları ıniitl•mt-diwn ilerlcmek
frılir Hir kar nY ı:!'ihi kı"a hir miiddet 
:znr(ııırh imı•aratorlıık anızisinin ital
Yaımı t•limtcn ('tlml'ni!;ınn muhakkak nn
:ırarh lr• h ıkılınaktadır. 

Zorh hnrhc -.iiriiklcnen hir milletten 
daha fa1la bir i hcklm<'mezdi. 

CEHOVA NASIL BOMBAR
DlllN EDiLDi? ---·---

BALIA~LARDA SiYASi 
BiR HADiSE 

In~ltere dün 
Romanya ile 
e A •• 

sıyası munase-

Bollıanldar lngUtere ue 
'J'ürlılyeden ~ardan gö· 
rerelı lllrlilıte JtareJıet 
ederlerşe ııazanırlar 
Londra. 10 (A.A) - Başvekil~ 

diln aksam radyoda bir nutuk söyliy~ 
rek İnıiliz milletine ve imparatorluAa 
hitap etm~ evvelki hitabından beri fi•· 
çen beş ay l~de cereyan eden vukuatı 
hfilAsa e:vleınQtir. 

tNGtLiZLERIN GECİBDltt 
IMTDIAN 
('ördl i1d diktatöre kendileri için ı.a

• • • - • • - fer uatinin (aldıtmı zannettikleri bir 
lnglliz f llosana yalnız lngtllz seffpf SIP Regt. 1nc1a da ıe• ha$ına karşı koyan lndliz 

300 tondan faz
la obüs atıldı, 
bÜyÜk y&DillD~ 

lar çıkarıldı hetlerini kesti 

ilıi İtalyan t~yyaresl nald Ho,. ue .elli lntıiılz milleüntn lnulretiru tebarüz ettirmiş ve 
Jı Jı Jı 1 t dl ._ bu kahraman mukavemetin gerek im-ar,ı oyma s e .. teuaası BüJıreşten paratorlulda ıerek birleşik Amerika 

Falıat bunlar da lstanllula 1aare1ıet milletlerinde ıerck biitün dünyada ln-
dü~ürüldü edl ı dfü milletine karşı uyandırchlı bay-

T yor ar.. ranbk hissini tebariiz ettirdikten sonra 
LonW:S 10 (A.A) - Bahriye nezareti- Bükreş 1 O (A.A) - Havas ajan- hl( bir medeni clırnianın uğramadığı bir 

nln teblığidir: Bl istihbar ediyor· imtihanı cesaret '\C muvaffakıyetle l{C-
Cenovn harck!\tı hnklunda mufas.sal ı ·ı 1 • • ·5. . l t · · · 

malCımat gelmiştir. Amiral Somer Vil- ngı tere e çıaı ır Regına d Hor (İren ngiliz milletının manevıyatmın en 

Jatanbulda tutuı an zehir 
kacakcıları • 

İstanb ıl, 10 (Ycnı A ır) Zabıtn zehir k.a-
ı.akçılaı ı ık şiddctlı bir miıı;. dcleyc devanı et

.mektedir. Yeniden Tahtaknk 1 ve Siilcymnniye 
ı;emt1crindc şebeke halind • c;·.ılcyuı be.ş eroin 
kaçakçısı daha vnkalanmıştıı Bunlnr adliyeye 
verilmi le rdir. , ________ J 

YENl ASIR Matbaasında basılmıflv. 

1-gilıae ~ mfer t)e mihı>erciler fçın in.hı.zamdan ba§ka çıkar yol olmadığını 
n Muük uimle ~Jmırlıyan İngiliz ba§Vekili hir harp gemisinde harekatı 

takip ederken 

Si vasi Vazi vet -·-
an ar 

r·standan 
ul a 
• • 
ı erı 

are ete mi 
a Rdılar? 

Bulgoriat;,~--harba gi
rerse felakete ıürük-

Afrikada Vaziyet 

ln~lizler dün 
Eritrede Keren 
ve Merataklayı 

da aldılar .... 
Jtal yanlar bütün fi
mali Afrikadan bir 

İtah n lwrhc ı:irmeden C\'\t•I .vinc hn 
t.iitunlm·d:ı hıı ıncmJckcfin deniz lınki
nıi:r<'tiııi (•liııdc tutnn hir (lc,·lctle boy 
bl •fi.,ııwı:c knlkı.,amıym·nj'.,ttnı ddntla 
halı. ı·ıılı.,ınıo::. rlf'liltf'rini 111·f1l\'a kO\·

le'in kumanda.c;ı altındaki kuvvetlerimiz bugün öğle vakti baıvekil general ufak bir sarsıntıya u.i:'l'nnıadığını, bila· 
Renovn cslivnrlsi: Mac Grigore>, Mala- Antoneskoyu ziyaret ederek kendi- kl

1
s mhi 11~ asla lld~~~l?'c~ikl i~~.~te bir 

.. . . p 111 A Roy 1 . r. ev a ıne lı':C ıı:;ııu sov cnıı~. r. l • I Lf d k l ki ~·n ..-c;m•nrı~ı: a s<>r>. re a csü- [Sonu 2. cı Sahifede] MUSSOLİNİNIN AKlBETi enmlŞ O OCO .. , iT ay O ÇI arı QCQ ar 

ınu hı!.. r Sn 
1 E <'i Salı ifod<.' 1 Cö~il dUşen Fransayı nrkadan bıçak- Radyo gazeto:in göre; Çörçilin nut- Knhirc, 10 (A.A} - Ortn şnrk İnı:ili:ı. 

lıyan hllckfiri hissiz ve fona adam divc ku, şUphesiı, son 24 saatlik beynelmi- <irdulnn umumi knrar~ahmm hugilnkft 
tnvsif ettiği talyaıı diktaloru Mussoli- lel hadi.c;elerin en ehemmiyctlisidir. Bay tcblii!inc n zar.ın İnı:iliz km \:etleri bu
nınin ~avvani b~r i~tiraı 1~ sal~ğı Çörçil r:yl rclanberi rndyo<la !ngiliz mil- J(Ün Eritrcdc fC"rsa Taklay \:C Kereni 

Uiiı\is( k·rin inki ah \t:--h .mın umnl
du~ınd:m dalın az mukmc~1ct gö terc
lıildi~irıi t:iizlcriıniz önfüıc ~ nvını<;h". 

Hrırp lıarid ttal\"n, miittcfikinc hc:m 
('t)k ra, dalı olu3 or 'c hem de la-ndisin
d(' ıir kn'v" et tc\ chhiiııı t~ttirh ordıı 

Yunanistanda uwndıgı zelılane hezunc- [ So 4. cü Sahifed l , 1aptl'tmh.lcrdir. 
ti haurlatnus ve Arnnvuı.Iukta Yunan - [ S01 4. M Salı fı.:dı> l 

Nitrkim tn~lblf'.r hah ayı harp hari
rinde tuta!ıilml'k İ('İn bir çok fedak:ir
hklarn kntlnnnu lnrdı. h.ıl) a geni" mik· 
ynstn ticntt.t. yapı) or, müttefikine iktısa
den ynrdrmlarda bulunuyor. 1.aımın z:ı
nmn da miittcfik1l'rc knfo tutmak '.\ oliv
le de bazı fo\·izl<·ı· koparıyordu. 

Fransanm yl'rc serili i l\lussolininiıı 
1 ini ıncıklodı. Romn imparatorluğu lın
yali gö:deıini knma tırdı. llakikntll'ri 
S:Örcml'di. Darp istcmiycn milletini att·
ee nttı. 

l ,..m,.,Jn ı U el ı J \' ?lan Mus-
.w>linüııtn .tn,dlla rnparatorJulı: ordu-
lan tarafmdan Trablustı uğratıldığı 
müthiş hezimeti tebnrü7. ettirerek mo
dern harbin bütün vasıtalariyle miicch
hez on, on bir fırkn1ık orduyn karşı yüz 
on kilometrelik bir çohi bir hamlede 
asnrnk biltUn bu kuvveti yn ımhn veva 
esiı· etmel suretiyle p<:>rişnn eden İn~
liz ve imparatorluk ordusunu ve onun 
kahraman kumandnnlannı minnet ve si
tayı.sle y(ıdetmiştir 

Hnı:iinkii italyn, Alnıımyn için fn) dalı 
olmak öyle dursun. njbr bir )·tik tc .. kil 

.Şayanı dıkklıt bır hatıra: Bıı ı·cs ııı.dc bombcınlıman edilen Ccnova ılc> harpten 
evı>cl mezldlr limanı ziyaret etmiş olan 1ngiliz filosu görülüyor 

CENOV ANIN BOMBARDJMANI 
SEBEBi 
İngiliz başvekili uMctörhi kara, hnva , li:=ıt/ 

ve deniz kuvvetlerinin kara ordusiyle eylemektedir. 
Almanya Akdc>nizdcki İnıdliz filoln· 

nna faik blr donanmava snhiıı huhmnn 
ltall'\ll ı ve ~beliittank üzerine hareket 
yapabilmek iınkfınlnrmn sahip bulunan 
lspanynyı kendi tarnf ınn çckıncklc Ak
denizden İn~ilizJcri çıknrncnj'.,rını iiınit 
etmi \C pll\nl.ırım huna ~öre lıazırla
ll'nstı. 

İspaıı)ol ıırduları Cchehittnrıka. İtal
Ynn ordubrı Sii\c)S knnnlm yiiklenc
~kJcr, f tnh an doıınnmıısı dn İnırifü; fi. 
lolarmı nıcsı:ul cdı-l'c·kti. 

Duha harbin ilk n:oı,nda İtalynn donan
ması ortndnn ka~ holdu. Tnranto dnrbc
Biy!e hn df'nb km \'Cfl<'ı; :nı\'alnrında 
ttildi 

İsp ın tuzn;:a elti mcdi. General 
Franko nıeıulekctiııin f•arp )apabilmck 
knbilh·et , c huclretindc buluııınndığmı 
Mıı -cliniden dahn i i takdir eyledi. 

Simoli Afrikmlaki 1tnlynn lwzinıeti 
hnzırlnnnu Alman plfmlanm tamamen 
nltiist etti. Artık lmgiiıı Akdcnizdeki 
rn.ıtlnk ingiliz hftkimi~ etinden Bitlerin 
bile iiphcc;i hııhı.aınıııdığım söylil ccck 
mc\ kidcyiz. 

NnsıJ sÖ:\ lcnmcsiıı ki dalın c\'\ clki 
giiıı ufıık hil. lilc ~cmilcrden miirekkep 
tılr f nı:-iliz filosu Cenovayı ateş yoğnm
nı nJtmn alım snntlerr.c bombardıman 
eylemi tir. l\f İh\ ercilc>.rin ise Ak(lcniz 
lnl\·vetleri ortnrla :\'oktur. 

Yeni devre ba$1adı .. --
Vilavet umumi 

meclisi dün 
içtima etti 

Mecliste yeni aza.. 
Karaburunda lntlllallat 

"'''u>ılacaıı .... 

[ Sonu 4. cil Sahifede J 

--=------=----------------------------------------
Gedizin tuğvanı dıırdu 

-----------x4x:~---------------

Menenıenin birçok köy
leri hala su altında .•• 

Menemen köylerıne ıallarla un ve ekmek 
gönderildi. Bulgurcaclo iki zelzele oldu 

GedWn tuğyanı nıhayet durmuştur. 
Dün havanın çok müsait gitmesinden 
dolayı sular muhtelif yerlerde inmeğe 
başlamıştır. 2 30 santime kadar yükse
len ıular aaatte on aantim kadar bir 
iniş göstermiştir. 

Haber virildiğine göre Bergama ıo
ıeal Uzerlnde ıulann tahribatı maalesef 
fazladır. Menemen ıu ıeddindeki açık
lık artmakta devam etmiştir. 

Dün akşama kadar .Urcn çalışmalara 
raitnen Menemenin TuzçuUu ve Süz· 
beyli köyleri henUz ıularla mahsur bir 
lıaldedlr. Bir (ok evlere ve damlara ili• 

kı!nmlnrı da salar altındadır. Bıhün bu 
köylere sallarla un ve ekmek tevrlatına 
devam edilmiştir. 

Bornova Mersinllııinde Çamdibl 
mevkiinde tahliyelerine lüzum görülen 
13 evin §İmdi tehlikede olmadığı anla
şılmıştır. Eğer iki gün daha yıığmur yağ
maZ!a halk yeniden evlerine yed~e
ceklerdir, 

ZELZELE 

Pilhnkilm Almanya nziycti kısmen 
kurtnmbibııek t•ındiylc Akdenizde bazı 
luırckctlcr •apmnk istiyor. 

Sidh a ad c;ına ı:öuderdij{i hava 'c ka
rn lmv

0

\'etlerint' ila,·etcn Bizcrtiyi de ele 
l!'t't'İnnek ureth le snrki ,.c garbi Ak

'lar hücum etmif. bir evle bir dam yı
kılmıttır. 

Evelkl gece yarısından ıonra Bulgur• 
ca köyünde iki defa zelzele olmu~tur. 
Bu köyde yağan yağmurlann ve 7.-lze
lenln tesiriyle Yusuf Ziya Duru ile Mua
tafa oğlu Ahmedln evlerinin birer du· 
vım Ylkılmıstır. 

deııi:rj iki~ c nvı~nıağn u!,<rnsıyor. Bu d~r Valimiz B. Fuµd Tuksal dün 1'mumi 
boı!nzdan jn~liz ı:emilerinin geı·ın<'lerı- meclisi açarken 
ne m:ıni olmnl!:ı C'nlı ı~or. Vil:ıyet umumi meclisi dün öğleden 

Bu 'eni ulanın da nnc;ıl bir netice \'C- sonra s:ıat t 4 te vali B. Fuat Tuksalın 
rcC'c~i nrnli'ıın değildir. C'iinkii Sicil~ ~ya riya eti altında 1941 şubat devresi iç
~~lcıı yuz elli Almnn tm ynresiıulcn , "!1" timnbrınn ticaret odası salonunda baş
dıyc. kndnr dolcı:am taln;p cdilnııstır. laın•stır. Oda salonu bu toplantılar i in 
netkı bmılnnıı ~erine yenilerini ı:!Öndc>r- b'" ""k bir itinn ile ha" l t ç 
ntnk mil kl' ı• 1 • , ·. r ·ı l 1 uvu ... ır anmış ı. ._ nı mc .ır. ~t un A rı t •• da m u- V ALlNlN HlT ABESl 
nnn V,l'ncrn 1 v ('\ r ııd llizcrti l'trcıfındn . . 1 ·zı l 
('ıkaıı sn~ iulan kııt iyctlc tekzip e' lcmic;- Vahmız top antıyı şu sö er e açmış-
tır. Vi-;i üzerinde :rnpılan Uı~' iklcr. tır: 
Ji'J:ındcnin i tiınc; m intnç eylc>mcl lc lK'- - Muhterem arkad ıılıırım; 
ı-nbcr lıenfiz l..u\ale V<'rilecck nıt•, kiin Umumi meclisin senelik içtimaını açı-
hududnnu ta~ in ctmi değildir. vu m. Hepinize choş gel dinin der: 

\ Vi inin \azi\ ti karanlık ohn ıktn de- .ı -, ve sevgilerimi 8\lnanm. 
ı "aındadır.. ı zmir viluyetine memuriyetlmln ilk 

A lııınnva, l• r.m :n ,, istcdigi şari.laı ınecföıinde aranızda bulunmakla feref 
r So t 2. ci Sahifede ] İ [ Sonu 2. ci Sahi/ede ] 

• 

Menemenin Seyrek köyünün ekser 

Menemen - Bngama ıoseıinde ıev14bın ıebep oldupu 

,. , 
I 

=======';.::1 .. l(:Jo,..tı. 
-=-=-:::. DEl1ıR ~ot.I/ =--= OT'Ol'f~8ıt. i 
--- A/f?,ıljQA ,,• 
------ l<Ellt.VA1'1 ~ ..... ııuourt.11~ 

Dun lngılızler tarafından Entreclc 1wal edilen 
!fÖsterir hanta 

Kere ehnnı c cıvannı 

D. ÇÖRÇILIN MUl KU 1 
ETRAFIMDA AKiSLER 

Amerika Ingil
tereye her şey 

verecek 

•••••••••••• 

Yunanlılar Kiliıura. 
nın fimaline doğru 
ilerliyorlar 

Atina 10 (A.A) - lG numaralı Yır 
İngiliz 11a,11eJıillnln nan tebliği: Cephede mahdut topçu ve 
nuthU yardım Jıanunu• keşif fanliyc1i olm~ur. Bir ,_;kf ar esir 

aldık. Muvaffakı~ etli bir hucum netice
nun Amerllıa ayanın· sinde havn kuvv<'tlcrimiz s <lüŞ"J an tay-
dan geçmesini yaresi düşUrnnlstür. Bütiın tayyarelcrl-
Jıolaylutıracalı.. .. mit salimen üslerine dônmuşlerdir. 
Nevyork, ı ö (A.A) - Bay Çorçi- Atina 10 (A.A) - CephC'flin merkez. 

lin nutku hakkında cNevyor Taymia> bb1gcsinin ruınhtarı olan Kilisurnnın şi· 
t • lan yazıyor: maline doğru ileri hareketi devam el-

gaze esı şun kt d 1ta1 · nh · nl ki ]erinin Çörçilin hitabesi cevapsız kalmıya- mc ır. yun sıy goı e ı 
caktır Amerikalılar Çörçile ve onun iki g\.in evvel burada yaptıklnn muka-

d• ı · ' t _.:ı cek uzaf- bil tnntTUz kendileri için en fellik tll 
vatan aı anna ıtima eoe ve m (1000) 'T' b kın 
feritinin tamlanması için lUım lan vası- netice vermiştir. 0 u ıra ış-

ecekl d' )ardır. Yaralalnl'ln adedi .ıynı derecede 
talan ver er ır. Uh"md' HUcum eden siyah gömlekli-

. cNevyork Hrald Trlbun-ı de ıöyle ~ {s b;~ kadardı ve Yunanlılnr tara-
dıyor: fından tamnmiyle püskürlülmüşttlr. Ki-

lngiliz kudretinin denizde. havada r ephesinde yeniden mühim nok .. 
ve karada ne olduğunu anlamak için bu ::ıurn ef de ettik tki tank il'!t;inam ettik. 
kudreti, tatbik edildiği hadiselerin ya- ar · 
nında mütalea etmek kafidir. lngilizle

( Sonu 2. d Sahi/ede ] ---------
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Günün Meseleler 
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A vu taralya - K nada • Yeni Zelanda harp 
ı tıh al atı en kuvoetlı ümıtıer uyandır mırtır 

------x..,x 
4-

AVUSTURAL YA - A\•usturalya-ı dahilindeki top fabrikalarının en büyü
nın ınuttefıkler davasına yardımı de- l!U ve en modc.mi olac;:ıktır. Harp mak
vamlı surette rtmaktadır. imparatorluk satları ic;ın Kanadıının vcrdıği ısipnrış
projesine göre yetiştirilecek Avustural- lerin. )eklınu ~9~,000,00? dolardır, 
ya pılotlannın adedi 4,000 kişi dah Domınyon 55 buyuk hava lınuı.nına ın -
ilave iy.ıe 14,300 e çıkarılacaktır. Ne- likt:r. 26 t. l hovn meydanı ısc 3,tiılO 
ticede Avusturaba h va kuvvetlerinin ta)yare siparişi vermiştir. 
umumi müretteb t yekUnu 58,000 ki- Harpten evvel Kanada donanınn ı 
~ye baliğ lo.caktır. 15 gemi) e malikti. Şimdi 120 gemiye 

Avusturnlya 1938 haziranındanberi maliktir ve bir sene zarfında 100 daha 
donanmasını \Üzde 250 nlsbt!tinde nr- Htwe edıkcektir. 
tırmı tır Kanada ilk harp senesi mnlzeme ima-

Avı;,st ırai) da ordunun maklneleş- lUıı için 120 mılyon lngiliz lirası, )Dni 

m ın. imalat pro ramı 14,000 nra- 24,000 spıthre nvcı tayynres bt'"dcli 
ba, lt."'\ııİ edılmı ur. Bunlar 3.000,000 arfetmıştir. 
ln~ liz lır ınr. m 1 olacaktır. Du ny ın Son mevııim esn !!lnda Kanada ge-

şlan ıcmd n 25 mıl) on tasarruf ser- çen st>mye nnzaran 2'3,600,000 kile 
üfıkasının sııtıl c ğı uınıt edilm<'kle idi. dah fazla buğday ihrnç <' tmiştlr. Bun-

KANADA - Kanadanın nayi !arın h p i lngiltcreye s tılmıştır. 
gayret• t rihtc "uriilmemiş bir derece- Knnadn 19 39 daki 2 6 3 / 4 milyon 
:ı. e vcı.: ıl olmuıtur. Şımdıdcn senede dönüm Y• rınc bu ıenc 28 1/4 dönüm 
l. 300 olnn UUJ<nre istihsalı.iıı re kamı arazi c ket ektir. Geç n ttnenln 102 mıl
bu ıtt" 4, 320 ye baliğ olaccıktır. Bu- yon kil,, buğday rekoltesine mukabil 
gun on bir ne\ i royy re imal edilmek- bu seneki bu~cLıy mnhsuli.ı bir rekor 
tedir ve muhtelıf tip diğer tayyarelerin teııkil cedcek ve 241 milyon kile ola
proJ< leli )'npılmnktn ve imalatına bnş- caktır. nu turihe kadar rekor seneıi 
lnnmak üzeredir. Önlimü:ı:deki on iki 1933 ol nu:>lll YC o sene 209 mll~·on ki-

Y içinde Kannd hemen hemen 400 le mahsul almmı tL 

tank in edecektir. YENİ ZELAI\'DA - Y~ni Zclanda 
Bu senenin bnşındn Kanada he.r RY ynlnız hri hizmd için on binler~ 

l60 tayyare yapacaktır. Kana danın en adam toplamnk 'e ~-ctiştinneklc knlını
on top fohrlk sı f nı:dliz imparntorluı;u yor, nynl znmandn imparntorluğu bes-

iK 

lt"mek için bütün g&}Tctile çalı!Jiluktn
dır. Yeni Zelamlıı. iyi tereyağı, kuzu eti 
ve donmu§ et ihrı:ıç eden memleketlerin 
en Uerlsındc gdınektedir. Buna İm\'C
ten Yeni Zclandanın bütün ) ün rekol
ksı in •ıltere tnrnfından sat n alman -
tır. 

Yı nı /. dandnda De Hn\tll md tıpın
dr t.\): \ .ın- ımnl C'dec:ek bir fobrıkn ku
rulmuştur. 

Bırlcııik v..ıpur een;isi Ku p .. jR!ll 

bütün gemilerini lngiliz hukümetinı , 
emrine tnh!!l'~ etmiştir. l3u gemilerden 
bir çoğu zırhlı muvain kruvazörler ıoln
ruk h.l?ekatn i tira.k C'tmcktedirlı·r 

Sahil etrafındn snhil gôzetlemt' ut ıı
yonları ) apılmıştır. Gece gündüz Lu is
tasyonlnrdan gözetlemeler yapılmnkta
dır. 

Havacı yetiştirme projesi tam bir şe
kilde verimine b~ladığı vakıt senede 
3,000 iyi yetişmiş tzıyyareclyi orduya 
nö .. dereccktlr. 

Bu demektir ki ynlnız Yeni Zelnndn 
lngıliz hnvn kuvetlerinin bir sene zar
fında verdiği tayyarccı znyiııtını telufi 
cdt"cek mıktarda ha\ a tnürettebah yc
tırştirecektir. 

CENUBi AFRiKA - Bugun cenubi 
Afrikada mühimmat imal eden 12 fab
rika vnrdır. f abrikntörlerın daveti' ica
beti o kadar büyük olmuştur ki hükü
met harp znm:ınına ait kendi!~inc Vt"ri
len kudretleri iııtimnle lüzum görmemiş
tir 

Cenubi Afrika şimdi:> c kadar bırlık 
tarafından gönderilen en 'büyük ve en 
iyi 3cl ilde techiz edilmiş bir n keri kuv
veti ve hnva l·uvvetıni Kenyaya ı;rön
d rmı tir. 

H1NDıSTANDA - Bugün Hındis
tan ev' ke ynpm dığı hır çok !le} leıi 
İmal etmektedir. Harp içın lüzumlu 
ohın 20,000 çeşit e;Jy yapm ktndır ve 
bu,:> ckün çok geçmeden at tacaktır. 

Hindistan ıstiyerck şarkt Akdcnlzden 
Avu turalyayn kadnr uzanan munz.ı.am 
sahanın bir s nn) i ve h m mndde istih
enl merkezi olmayı kabul etmiştir. Bu 
tıuretle İns:?ilteıenin kaynaklan '\'e bil
ha11S<1. lngiliz gemileri at'.'.rbcst kalacak 
ve dığcr mıntnkalarda kullnnılahilccek-
tır. --SON -

in iliz hav akı lt:rı 
----E:o:.----
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RADOSTA VE TRABLUSGARP 
TA BÜYÜK YAr GINLAR ÇI· 

KARILDI. S ARAYA DA 
HOCU EDiLDi 

-0--

Knlıirc, 10 (Saat 22 radyo KudUs) -
lngilız hav kumandanlığının teblıği: 

1ngıli:z tayyarele.ri Radosta Mariçn 
ve Knlam to tnyynrc meydanların hU
cum etmisl rdir lkı büyük yanzın c;;ıkn-
nlmıştır. 

Donanm ı tnY) arclcrı Trablusgarba 
muvaffakıyetle taarruz etmitlcrdir. De
nız tayyare ü~siınc bır çok bombalar 
ahlmış, bir lınngardn yangın çıkarmı~-
lnrdır. . 

Şarki Afrıknda tayyare kuvvetleri
miz Ceron' c taarruz etmişler, buyuk 
yangınlar çıkarını lardır. A•mara üze
rinde ltalyan avcılariyle yapılan bir ha
\'a muharebesinde bır dü man tayyare
si düşürulmu \C dığer bir kaç tanare 
ha.~ara u ;.r ıtılınıslır. Asmarn tehri bom
bardıman e":lılmıştir. 

o e 
Nezleden 1 on.ır ve nez.leyi kökün

den kt's r. E~zanelerden ısnırhı 
r.nMFNTP. L nrn\:mız. (337) 
CT./V/T~J:zJ 

Fransa ve Almanya 

2··nkü vaz·
~ .. etin m a a

zası mihver iç· n 
e iyi mi? 

-· Bir İsviçre gazetesi 
IJu mütalaada! 

Bcrıı. 10 (A.A) - İsviçre gnzctcle
ri mareşal Petcnin hattı hareketini çok 
takip ediyorlar. cTribun De Lo.tan~ 
gazetcei diyor kh 

Almanya tarafından İMtal edilen hü· 
tün memleketler içinde Fransa galiple 
ka~lıkh taahhüdlere irişmeğe ı.·e bun-
1 ra riayet cttirmeğe muktedir yegane 
memlekettir. F ransanın bugünkü ı.-azi
yetinl muh faza etmesi mihver devlet
lerinin de men( ati d hilindedir. Mare
sal Petcnın presUJi Fransız.lan birlcş
tirmeğe amil olmuştur. Ecer ynnnki ni
zamda Fransanın ahenği bir yer işgal 
etmesi isteniyorsa onun sağlam netice
sini muhııfa7.a etmesi la.tımdır. Zira 
F rıın a ancak mukavemet edebilen sağ
lam t..ıhammullere dayanabilir. 

Yalan hnberlcri çıkaranlar halkın hü
kümet üzerinde tazyik yapmasını, ya
hut mnreşalm karnnna müessir olmasını 
ı tiyordu. Bunların ümit '" hırsları bo
şuna cltmi tır. Fran ıı. milleti ainhlcri
nın sa ·ıamlığını muhafaza etmckt"dir. 

LA VALiN VAZIYETI 
Londra, l O ( A.A) - Müstakil Fran

ı;u. ajansına göre Lavalin yine kabin 

---"'O·.>----
1 aly n • leli-

• • n n cesaretı 
kır 1 

ISVEÇ GAZETELERi AFRI· 
ADAK1 INGILIZ HAREKA· 

TINDAN SlTlYlŞLE 
BAHSEDiYOR 

---0-

Londrn, fO (A.A) - ls,·eç asker! 
mah fillerl general Vevelin Trabhı9 

garb ndnkl h r'"kh.tta göstt:rdi~i cür" f!t 
ve suratt<'n sıtaşkarane bir fü=ınla bah• 

db orlar. D Rbladet gazetesi bugünkU 
bir )'ll7J ındn dl:> or ki: 

Bin<>azi, Yun mistnn, Entre, Hnbc• 
şist n h rckiıtı 'o mustemlekelerde yer• 
le miş olnn ltalyanların vaziyeti it 1-
van mille-tinin cesaretini kıracak ve bin• 
netice 1 talvan milleti Alrnanlann yeni 
tcdbnler almt.lannı isteyecektir. 

Onv ns 'iter• gazetesinin nelcert 
muharriri, H va hücumları nellce11lnrle 
"'"' le \ ollarnnn lre-ılmesi tehlike

" r "ında lnnıli7. harekatının T rahluı 
" rba kod r ı:<.'ni ~ t\lmiycc~i mütale· 

ınd bulunmakta ''e şı('nral Crnzynnl 
1..-uvvetlerıne kaTIŞl bundan sonra hare• 

'\t el '\inm t'Clıhnesinin luzumsuz.luğunu 
lceydetmektedir. 

haricinde kalmıu:ı umumiy tJe memnu- --------------
niyctbnh!ı tcmkld edilmekle hernl>cr 
kat'i mütalea dermeynn için ihtiyatkar 
olmnk 'e' hfıdi clerin iukisnfını ,., mu
temmim malumatı bcldcmek icabcder. 

___ _..o,>----

Atina, 10 (A.A) - Dün Atinada lkJ 
hava tehlikesi isarcti verilmiştir. ' 

noKTOR 
11n Bir Helı m oalu 

l\1anlsn A~. Jl ı 1nn l Kulnk Böltnz. 
Rnnın nıllte'11t!1.qS1 

thtisn tPh ilini Frnn nrlr ikmnl etmiştir 
Her ~n hnstn luıbul eder. 

J\1UAYF. iEHANESt : 1anl da 
froo.ı .. ..... u-ı ~o. uı; 

:s 
T1RE MAHKEM&<it BAŞKATIPLt .. 

ôtN"DEN: 1941/1 
Arttırnuı. knymcsi: 

Ciğ ıı.'lr etiyle yapılmış p:ıstınnn \'e sucuklnn yf)cnJcrin bu_a-trsaklurında (A1•dcst b07.Dn) dediğimiz uzunluklan 
dört metreden on nu·treyc kndnr şeritler. kurtlar hiısıl olur. Bunl:ır viicudwnuıdaki k nlan emerek lcnnsı1Jık, j tnhsız-
lık UIİ lik~ kusmak, 1 dönmesi '\C nıhayet ciUimc sebebiyet '\'erirler. 

iz 
birli~· 

alat ıları 
Tir nin Kurtuluş nınhallcsinde otu· 

ıan li.'lticc trbiboz ıle Tirenin Cümhu· 
ıiyc.ıt. mnbnlleslnde oturan Ayşe Dilrlye 
ıl~ çocukları 1h.cıan ve Necatı 1.'C Slikril 
aralarında mUşt<.'.rek bulunup tak iml 
ınilmkün olmndığındnn Tire sulh hukuk 
mahkc.ın slnc satılarak parnsımn Uleş• 
tiı ilmcsine ka nr verilen Tirenin Lüt
fullah cif Uı n mevkiind c;arkmı 'l'ahir 
olup hal<.'n A1lz ve garb"n cmlakçı Ah· 
met olup hnlen veresesi ve mildilr HU. 
s~in ve şlınnlen ~mlalı:ç1 Alunet olup 
halen v<.' i ve cenuben kara gnıl 
vakfı ile çevrılı ve 7352 metro murob
b ındakl tnrlcıy bli vukufca mecmuu· 
na 00 Ura kıyın t takdir OOilmtş oldu-

Ru kurtlnrdnn kurtulmak için en birinci deva •Tİ!'.10Ji'UJ) dur. Kutulnnn içinde kullanı•. tnrzı ~uzıhdır. Sıhlınt \C
kü1ctinin mil mıdc ini lıaiz<lir. il r ccznncde huhınur. 

e • • 
Ti ~of • • m 

lzmir eri öse ve 
yardımcı maddeleri 

8 e ı a a 
i halatç 

e• 

bı• ·o-·ı ~ en: 
Statümüzün 12 inci maddesi munblncc Bırlıgiıruzın tıdi uınwru heyet top

lantı ı 24 2 1941 pazart~i t'ilnU sanı 11 de Birlik sruonund:ı YRpılncaktır. 
B!rlif,rimizc kayıtlı lı1.ala• n t sriflN i rica olunur. 

RUZ A E: 
l - idnrc He~ cU raPOrlnnnın okunması .. 
2 - 940 bL'\nı;osunun tnsdikl \'C idnrc He}lctinin ibmsı. 

- 94 t büt smin tasdiki" 

z 

İd re Heyeti 'e miliaıdp r ylni .. 

• Çu 
ah ·th A a 

4 ., (346) 

• 
anavıçe 

Ç an hır iv•n 
a· 

e : 
StııtUıntlı.Un 12 inci maddt si muc•bincc Birliğimizin fıdJ unıumt heyet top

hmtısı 24 :? l!)tl puznrte<:i günU saat 15 tc Bırlik sclonundn ·apılacnktır. 
Birlı •iıruı • 1 ~ ıılı iız·ıl. ı ın lc!.nileri ı;ca olunur. 

UZ A E: 
1 - İdaı c Heyeti rnporlannın okwunnsıM 
2 - 940 blftn<X>!>unun tasd~ki ı- ıdnrc He\ etinin fbnı ı .. 

941 b tçe ıniıı tasdiki_ 
1 1da H ıdl \' 

493 (348) 

a-
n: 

ı. 1 1 ıuci modd i mucıbıncc Bırli~ımi.tln üdi wnumt heyet top-
. l 'l4 l pnznrlesi gi\nil s:ınt 16 30 da Birlik salonWlda pJacaktır. 

Bir~mıı. \ ıtlı .ı:w.hrın t srıfleri ricn olunur. 

Lı 
B 

R U N E: 
?ck.ı ~H \ ti l'rıPorfarımn olmrunnsı .. 

? .ı ıo lı nco unun tnsdiki ve idare Heyetinin ibrası • 
!141 ıtr "inin tn rlikl. 
t 1. ı • H ti · mürnkil) tn · · mı .. 

o 
o 

t • 
aı 

494 (347) 

a 

. ~ut>ıl ın Birliğlm~in Gdi umumi heyet top.-
• ·ıil sant lG da Birlik salonunda yapılnc kltr. nl rl rica olunur. 

E: 
ld.ırl' He~ t ti t.ıporbr nvı ol-unması.. 
910 blnnco unun tnsdikı ve idare Heyetinın ibmsı .. 
il btıtçcsini.n tnsdild. 

1< • u Ifo\'cti ve rnrrnkıp tnyini .. 
491 

AR.LiGi • • 

(350) 

1; ine olan l .>132 lu :ı fi9 kuruş Harp ka
. C'Clil n Kars ··nk Al:ıvbey AyatJryada 

' .,, tindeki hahcc ~rni!i \;lılyct idaro hcseti 
• \ 1'fk\ t' çıknı J ıct r Taliplerin 5 3 1941 

" hPvPti tl .. i ılfin olunur. 
25 - 2 489 (342) 

' • 
1 

iZMIR TiCARET ~AHKEMESIN
DEN ı 
fzmlr hır.Jr vn ız ım tanm -tıo kôo 

Pt"T • fl rl bfrll•rt tnrafındı:ın nc .. nte sıfa-

Statilıntizıln 12 inci rnadrk i mucibince Birli~ıniz.in adi umumi hey t top
lantı ı 2412 1941 pazartesi ~inil ~rı2t 15 te Birlık salonunda yapılacaktır. 
BirlığimizC' kn~'ltlı il.zalttnn tesn.leri rtca olunur. 

V N E: 
l - İd.\rc lfoycti ::-::ıporlarının okunın~ı .. 
2 - D 10 btançosu~un tnc;dıki ve id. re lfovelinın ıbrnsı. 
3 !l41 büt.çcsınin tasdıki .. 

İd n kip tın:m• 
(349) 

• ı .. Fr ıteJli Speıko f.nrico Sperko Fıclı ------ -------------------------
halefini aleyhine Lehi tanda mukim İZ .......... .. 

ndnn l -2-9 1 tarihinden itibaren açık 
crttınnaya çıkarıinm.tır. 1hn1 .sl mu
haınmC'n kmnl'tin yUzdcı y tmiş beşini 
buldu takd~ 4-3-19•1 tarihinde Sn· 
lı •Unil at 15 tc icra kılınacaktır. Tah
mın roilC'n kıymetin yüzde y~l'J beşi· 
ni bulın dıgt tnkdirde en eok rırttınımn 
tt'nhhildl\ baki kalmak sarh llr arttır
ma on beş ızUn uzatılacnk ve ihalesi 
19-3-1941 turihine mtiscıdif Çnr rımba 

Lubclske - W el~ ııaki Zj rdnccz.lny Ek
sport _ Drz Wny _ z.ed spolkn Akcyjna- 13522 lira kc Ü bedeli tiz.crmd.ı:n 15 ~Un ınUdclctl knpalı eksiltmesi ilftn 
ve. Dnl Beynelmilel ticaret anonlm şir- C'nilml · olan Cümhurhet Kız c.nst;t."s i sıhht tc.il ·ıtına ıstckli çılonadığındnn 
kt-tl _ ve Ct"nlrllla Ek portu Drez Wne- 8/2/1941 t.nrilıimlcn itıbar n l cnidc •ı 15 gun mildddlc kapalı ksiltmcye ko-

nulmustur. 
ğo U. War .. aYm~ - Vt' - A. l lub<'rm n - İı;.icıklileun 2490 avıh ltaııun hUkilmlerlnc tevfıkan hazırlı~aNlklnrı 1015 
firmalarından sntın alıp D nzig liına- lırnlık teminat 'C chlıycf 'c air vesıkalariyle t klif mektuplarını 2i şubat 
nından Arf,o vnpurunn tahmilen nltı kı- 1941 paı..-ırlcsi günil at ll de Nafıa MildUrlügtinden ınUt.cş kkil komlcıyon 
ta kon"'imcnto n mına gônd"rilen kutu- rcl!iliAine bir snnt evvel makbuz mUKrıbılındc t Um c.tmcl rl Ulln olunur. 
luk kerestelerden 15 8 7,5 5 6 metre mık· 11 - 17 431 (336) 

UnU nt on bcıtc vapı1 caktır. Artttrı
nu ) n i tir k roe klenn yüzde yedi bu
uk pey akçası vermeleri lazımdır. Us

•lmd bırakılan sahıs arttınnn bt>aellnl 
v rmcdl i takdirde yeniden on be~ gUn 

ahınıemillcd~-3w4-5 ~6n~ ~-~--~~~-~~---~--~-~~---~~----~ 
nu:ıı ılı konşimcntolnnn orjinal nüııha-
lan gelmediğinden ve hnrp dola~ ı ile 
ziyD'I uğraması knvlyycn muhtemel bu
lundu "rundnn mt-zkur konşlmentolann 
lptalıne k rnr verilmesi tulchlle acılan 
d " i.ızrdnc icta edilen letkikatta mt ı
bir ke~ telerin d " CI} a .ut old " ın 
d lr VMika ibrnz t-d lmiş oldull.und ti 

tlc ret k nununun 6'38 nci maddesi mu
cibince m,.zkür konşimentolaıı hul n-
1..ırın 45 gün zarfında mahk< meye ibraı: 
etmelt"ri ve nkei takdirci, • müddetin 
hitamında ipnlinc karnr verılcceği ılün 
olunur. 

8 9 il ·H4(316) 

•• a n. 
N'!l ı renkli bir ka
pak içinde yüzlerce 

karıkatür 

·~~0727.Z.12'27.z;~~..Zi'2~~~~: 

SAUllU ASLiYE HUKUK MAH
KE 1ESINDE.N : 

Snlihli evkaf dnircsine iznfctle me
mur Enver Ayhan tarnfındnn Salihli 
vnkıflnr memuru Eşref aleyhine nçtığı 
1 02 1 lir 9 kurutun tahsili hakkındaki 
dnvnnm yapılan muhakemesi sonunda 
t hnkkuk eden 1035 lirn 24 kuruşun 
mumaileyh Esrf'ften tahsili ile evkaf 
dairesin~ mao masraf verilmctdne 30 / 

6 938 t rihind,. k re.r verllmi,, oldu 
itund n i .. lı ı ı1Anın tarihi ılamndnn it -
bnren 15 r,ıin idndc t<.'myiz cdilmcdlw 
la dlrdc hUkmiln katayet kesbedr-ct" • · 
ili'ıncn ı • 1·~ olıırıur. 

484 (340) 

au r en: 
C'dmhw h•ct • foydımınd;:ı Hulusi bey c. ddesivlc ıkincl kordon nnısmdııkl be, 

num::ıralı odndn lmrumunmzn nit 701 n tre murnbbmndrı\d rırnı 30/1/1941 
Ol'.n itibaı en on beş gUn mUddetlc ve k ıoolı 7.arf wmlUs le mUZH~·roe~ e Ç1karıl
mıstır 

B her rr.ctre murnbbaına takdir edıbn kıy net virmi lir dır. v~ muvnkkat 
f ı lnntı da bin el11 bir buçuk liradır.İhnlesl 1412/1941 cuma ~nU saat 16 dn 

n l cn~naan istC'kJilerın teklif mek;uplarını tcıninatlnriylc birlikte kopalı zari 
ı '-ıd" ıh l den yarım s nt cV'.icl toplnn " l. olan şube idare hc}·etınc v nne-
ll•rı.. 3 - 11. 316 (194) 

ilddetle 1 bu (!'avri menkul arttırmaya 
t'ıkıırılncnk ve ıkı Erltınna rasında\d 
{ rk hUkme hac t knlm ksızın evvelce 
UstUndc bırakılnndan tnhsil olunaca~tır. 
Satıfon gayrl mcnkulUn vereılerl vo ev
k J taviz bcdelı ile delltılivc rUsumu nlı· 
ccya aittir. Fnı.la malQ~at almak lstl· 
vcnlcrin mcmurlyetimize ınllnıraatlan 
lUz:.uınu ilnn olunur. 482 (338) 

iZ.MiR SULH HUKl K M \l IKE- 1 iZMtR BELEDIYF.SINDEN t TlRE ASl..lYI-~ J!UKUK HAK1Ml.t· 
MES1NDf.N OJk.ü muh ilesinde 833 aayıu soknk- C;t-m>BN· Esns· 320 l·nrar: 298 

S:ıtıy iliıru tn Kım lizasyon yaptınlmnsı 1~1 fen i~- Tırt nln rtugrul mnh<ıll sı den yalın 
Ad,. iyenin ayl.ın mu- leri müdürlüğıfodeki ke,if ve şnrtn mc- n; 0 k l'a u ka •ında 3 sayılı c'l.·de Ab. 

t ınf olduklan lzmir damlacık c d- 1 Hçhile r k eksiltmeye konulmuştur. dullah lozı Emine Siler tamfından koca• 
desinde 4S No lu ve 3 odalı ve 500 li- KCfif bedeli 1207 lira S 7 kuruş muvak- c;ı Acınnyam knznsınm Gomalı köyUn· 
ra kıymeti muhnmmincll evin mahke· k.nt t<'mln tı 90 11:11 60 lcunıştuT. Tn- d ı 1325 do umlu llnsnıı o lu Mehmet 
mcee verilen iz.oleyi şuyu kararına isti- lıplerfn temlnab ışbankıuıruı yntımrnk Ali l ~hin Ti aslive hukuk mahke
nnden 3/3/41 pazartesi giınu & at 15 rnokbuı.lariyle ~al~ tarihi olan 2?121 rıı ın~ mUracnatla kocasının haksu v 
de lzmlr ıulh hukuk mahkemesinde sa- 941 çarpmba gunu mat 16 da encume- bep~z kendlmi terk dcrck yodl se· 
tııµ yapılacaktır. Bu artırrnndıı tııhmin ne murnca tl n. 'leden lx-rı ncrcd~ olduğu billne~ıedl· 
olunan bcdt>l 500 lir nın )Üzde >etmiş 11 13 U 22 i'rinden bir ay rıırfı:ıd:ı kocalık vnzıfcte-
be i verıldl';l takdirde t liblne ihalesi ini ifa ctm<'Si için ıhtarotı kanun\ye. ic-
Y pılacak aksi takdirde sııtı!I on gün ra<ıını tnl ı> ve da,,·a eylemesi ilzerlne 
d hıı uzatılnrnk ikinci nrtınnası 14-3-94 ı Tıre asliye hukuk mahkrmcslnde Y~"Pl• 
cum cünü saat 15 de yine dairemizde lan muhaka:mcsinde yapıkın duruşma 
'Yapıln~aktır. Dnhn fazla mallımat al- c;onundn: 
mak iııtlycnlt"r dairemiz.in 939/2037 Tarafl rın. evli oldukları a~foşılmış, 
. yılı do n a mürncııatlan lüzumu dınlen n nhıtlCTin şehadetine öre mud. 

11\n olun~~ sın Cici aleyh kocanın haksız ve sebepsiz at-
. 485 ( 345) le birliğine mahsus vini terkett1~ ka· 

rı mı nrnyıp sormadı hasn iddia v 

1ZM1R SULH HUKUK MAHKE
MESiNDEN : 

t bll ntm şUroti icrası ve şehadetle an
ı 1111mış oldu undnn kanunu mt.>d nlntn 
132 inci nadd mucibince bir av uır-

Satı, ilam lZMlR SULH HUKUK MAHKE- fmd birll~nc avdPtle rnUddci afoyh ko-
Elbiaeci Yalcup Dinç ile Yakup kan- MEStı DEN : canın kocahk vnz.i.fclerlni ifa etmesi ln· 

1 Zehranın yian nıutas rnf oldultlan Satt§ ilam ruım:~un ihtarına 'c 1896 kuruş mtısa-
Tılkilıl:t Şeb mahalleelnde Osman zn- Bedri)· • Zeynep ve Fatmanın şay1- rifı muhak m \'e ılAm harcının dn mUd-
de ikinci çıkm~nda <' ki 4 S "'e yeni an mutns:ımf olduklan lzmirde Sclvili -::lcl nleyh vukl tilmesine knbilt ~myiz 
56 No.lu nda f 541 p rsel 11 de kiiln me~ittc. Saman 901.:nğında t 7 No.lu olmak Uz l! 12 'l'csıini.;nni 1940 tımhin
hanc mahkemece Yerilen izale) i M"U hane mahkemece ı.•erU .. n iz.nleyi şuyu d verilen kı:ını.r mUddei nlC} hln iksmet
k rnnn istin den 3/3/941 tarihine karanna istlnndcn 3/ V941 t rlhlne ~nhının rneçhtıll~ Mine b!nıı.en tebliırot 
rnüs dif pnznrtcsl cünü saat 15 de iz. müsndif pazartcei cilnil sant 1 S de iz- makamına ):nim olmak Uzel'(' U8.n olu. 
mir. aulh hukuk mahkemesinde satışı mir ulh hukuk m hkemcsinde sah ı nur. 481 (330) 
yapıl cnktu. Bu artırmada tnhmln olu- yapılacaktır. Bu artırmada tahmin olu- --------------
na;ı bedel 1300 liranın "b 75 ol veril- nıın bedel 800 Uranın % 75 fi '\"erildi- c:ıı•~"7l~'9":~~~,.,..;-v.;ıı""''ll!t!~• 
digl takdirde tnlihlnc ihalesi yapılacak 81 takdirde talibine ihalesi y pılnCAlc 
nksl takdirde sntııs on gün dnhn uzntı- nkai takdirde satı on cün dnho u;ıatı
lnrnk ikinci artınnaııı l 4/1 941 tArihi- l:ırnk ikinci ıutınnn ı 13/3/94- tarihi
ne mü~dif cumt\ günü F.:ıat 15 de yine ne mU,;ıdJf puocmbe glinU at 1 S de 
dairftlniırl y pılncnktır. Daha faz.la yine dnirf'~zd )'apıl caktır. Dnho 
mRlılmRt "'lımık istiycnlcr dairemizin fazlA malümnt alm 1 tiyenler dıılre
Q41/1J7 11ayılı dosyasına miır ca tla- nıl:dn 94011847 No.lu do~·nsına mü-
rı liizumu l"n olunur. r cıuıılan ]uzumu lHin olunur, 1 

476 (344) 483 (343) ~Ql7,A;'J\',7,;;;r.Mı:!;.u'!;~il"'7Zi:OOW'~:ıı.:ra"1 
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--·-Af rikada Vaziyet AFRllADA YEll HEDEF B. Çörlil tarafından irat Sı yaı i V azi )let ... -
.. \imanlar Bulı?a- Tra-bl~-s~arp edilen nutkun metni ln~lizler dün· 
ristandan ileri [ BaştaTafı 1. 'f!i Sahifede 1 E n·trede Keren Yeni Ithalahmız Şehri de jcas1) yaptığı parlak iş birliği olmasaydı Trab-

harekete mı• Y ~ - lus seferi müınk.Un olamazdııı dedikten 

b 1 d 1 ? 
edilecek :::::~~r!~~~~:~~n~:.!:!:: ve dMealradtalklayı 340 ~, --.-xk.lli,___h__ 20 

aş ft ) ar -o-- giderek Alınan Nazilerinin Cezayir ''c• a ) ar u va a ve, 
[ B ruıraf l. cı Sahıfede ] lngiJizler rraJJJUSflGPIJe ya Tunusta l(enera1 Veyganda taarruz ( B f bü•WiıJı fı et Pi etmek iizere vapurlara binebilecekleri aştara ı 1. ci Sahifede l b 1 k 

etme hitap etmiş değildi, ÇUnkü, Çör- ,.. IYlfl ue yOP... hu deniz iissüıtü ezici bir tarzda bom· Radyo gazetesine göre tntiıiz motörlii a ye a • t • • 1 
,·il, harp zamanında sözlerden ziyade fi. Londra, 10 (A.A) - Royter ajansının bardrnıan ettiii zaman gördük. · kuvvetleri Bingazinin cenubunda Sire· na vıçe ge ın 
ıyat daha ehemmiyetlidir demektedir. askeri muhabiri general Robert şu mü- Cörçil İtalyan imparatorluğunun inhi- naika eyaleti ile Trablusgarp bölgesi 

Filhakika lngıliz başvekili son beş ay- talaada bulunuyor: Trablusgarpte Sirte tatma işaret etmış, yapılan fenalıkların arasındaki çölün başlangıç noktası olan x•~:--------
lık fıliyatın parlak bir plançosiyle ha]- körfezinde kam El Ageylaya kadar uza- tamiı'i zaruretini kaydettikten sonra Adebala nıcvkiini batıya doğru geçerek Mersin yoHyle "Lpdan son ltlıalat Gl'GSında 
ıun önUne çıkmıştır. nan Heri yürüyüşfi geniş mıkyasta sen Amerika yardımından, Hopkins ve Vil- Trablusgarp istikametinde ileri hareke- ~ 

Çörçil İngiliz milletine hitap etmiştir. hır hareket olmustur. Bu vaziyet gene- kinin 7Jyaretleı1nden şükranla hahsey- tine devam etmektedir. Jıa maddeler de IHIPdlP .. 
Fakat bütiın dünya onun muhatabı idi ral Veyvelin kat'i karar aldığım ve or- !emiştir. Yakın şark İngiliz başkumandanlığı- A k 10 (Y As ) 

h d ı b tukta b 
...::-1 .. n d .,.,_bl l · d .. 0 •. ~r .. a. . eni .. ıı· - Mersin sandık makine aksamı, 373 balya 

e er ev et u nu n, u5~ ... ve unun ını usgarp şe ırıne ogru urat- Bundan sonra hasH•kil Almanyanm mn umumi karargahı tarafından dün - , ı 1 d } k 1 
k

. l k h b h alabi ı· b' ik :r...- d lAl k gumnıgu yoııy e son gun er ememe e- d · 720 bal tu -' d d ·ann ı po iti ası esa ına, isse - ı ır tazy yapacaıo:;uıa c a et etme - nıiistakbel mak .. adı ne olabileceğini neşredilen resmi tebliğe göre ingiliz te bir çok ithalAt eşyası gelmiştir.. Bu 1 er~, . ya 1..ıu eve erısı.. 
ır. tedır Son 1.amanlarda bunu hissettir- arastırnuş, Macaristanı yutan ve Ro- moiörfü v~ zırhlı birlikleri Bingazinin meyanda 38 ~dık viski, 9 sandık ver- ı yedi balya ıpek, noo sandık Hin 

Fr. nsa yıkıldıktan sonra Almanya 1n- mistim. FHhakikn tehlike ve zorluklar manyal'l istiJa ederek Karadenizc inerek 220 kilometre cenup batısında sahil üze- mut. 3 sandık şarap, 569 sandık çay, 80 cevızi, 340 çuval kahve. 1000 c:uval 
!!ilteı ve karşı hava hücumlarına basla- maddi VP a keri olmaktan ziyade iaşe Nazilerin dişlerini şimdiden Bulgarista" rinde El Ageblayı da zaptetmişlerdir.. sandık hurma, 200 balya kanaviçe, bir ve 51 varil madeni yax. vardır 
mL~ı. Britanya adalarını istila teşebbli· meseleleıı w müteallik mi.i.$külat mahi- na gecirdiklerini hatırlatarak Bulgnris- Bu yeni harekat, tahminlerin dışında - "' 
süne artık emri vaki nazaı·iyle bakılı- vctinde idi Bunlar halledildikten sonra tanın Romanya, Hollanda ve Norveç olarak büyük bir hızla inkişaf etmekte B 
yordu. Di~er taraftan Maresal Graçyani mefele bncitleşiyor. Bugün Faşist ordu- misallertnden ibret alacaii't ümidini iz- olduğwuı göre bu ayda İngiliz cüzü- aşvekı• ııomı•z du•• n ha va 
ordıılan Mısll' hududunun fcerllerine sunun malzeme ve erzak menbaları he- har etmiş ve şöyle demistir: tamlarının 200 kilometre daha batıda 
kadar tlerlemişlerdf. Sfiveyşi ele geçir- men tamamiyle imha edilmiştir. Artık - Eii'er bütün Balkan milletfori bir- Sirt körfezine vanruş olmaları da çok 
me1erl vakın bir ihtimal dahilinde görü- ileri yürilyiiş sonuna gelmiş sayılabilir. tik olurlar. İnıiltere ve Türkiye tarahn- muhtemeldir. Zira Bingazinin zaptından k d ı ld 
lUyordıı. Birleşik Amerika devletleri de İngilizlere karşı koyacak kuvvetli bir dan yardJm ~örerek birlikte hareket önce geçen günlerde bazı İtalyijD kuv- urumuıı a meşgu o 
0 zamnn henUz Avrupa harbına pllto- ordu toplamak imkanı İtalyanlar için ederlerse Avnıpanm cenubu şarkisinde vetlerinln mukavemetine rağmen 36 sa
nfk bir sompatiden. b~ka bir alAka gös- mevcut değildir. Bingazide binlerce İtal- bunları yenmeifo kül ıcelecek Alman atte 170 kilometrelik bir mesafeyi aş-
terme-ınişti. yanın e_;ıi~ cdildiğ~ v.~.pek m~ı t~- kuvvetleri toplanıncaya kadar ~ok ay- m s olan bu. kuvvetelrin şimdi karşıla- --------x.x:---------

Halbuki bugtin vaziyet çok değişmlş- ~tın fğtınam edıJr!ıgı mulınkkak gıbı- lar jlCÇCr. Ve bu aylar zarfında bir çok nnda ufak hır kuvvette olmadıWtıa gö- Kurum mesaisinin lnldşafı lf;ln dire,,,,,... 
tir. tnglltenıyl fstllA teşebbtısU ya yapıl- dir. Bundan başka Italvanların uğradık- şeyler olabilir. re seyahat yürüyüşüyle evvelki giln ve 
llllJ ta muvaffak olmamı~. yahut hlc; ya. lan maddt ve manev~ büyük zayiat ara· Amerikan yardımı mUessir oldukça, ciin bu 200 kilometreyi de ~ olma· Ankara, 

1 
O (A.A) - Başvekilimiz rumun daha fazla in~f ettirilmesi 

pılmamıştır. Graçyani ordulan erimiş- sında bir çok generallerle subayların hava kuvvetlerimiz {azlalaştıkca. şarkta- Jarı hic uzak bir ihtimal değildir. Gene- Dr. Refik Saydam bugün Türk hava ku- icabetleıı mesaisi hakkmda kurum 
tir. ttal•·anlıu- Muırı ı .. .,al edecek yerde esir edilmesi kend~eri icin çok vahim ki ordulanmızm kuvveti büyüdükçe ral Veyvelin plinmın bu olduğu anlaşıl- rumu genel merkezine giderek birbuçuk kana Erzurum mebuaa ~ükrii Ko 

.J '9" -ncJttkJer ihdas etmışt'r hakk k k ,_ l k tı B ..ıı --L! h '-~tı · saat kadar tetkiklerde bulunmuı ve ku- emir ve direktı'fler ve-•,~-. fngiliikr Bingazlyl tşRS] etmişlerdir. fn. 1t;u u ı · mu a i ÇOK şey er olaca tır. maş r. unuan 80uouu arena n arazı nnı UT 

glJiz]er Akdtmizde hAklmiyetlerini kur- Tn1'1usıarbin zaptı ln.;liıdere o ka- AKDENİZDE HAKİI\:IİYET ve ikmal işlerinde itan mühim müşkiili· -·-·---- ·- - - -· - - - ·----·-·-·---
muslard1r. Bunun en son tesahUrtl Ce- dar .!MI~ menf~!le~ .temin edeeelmr Çö~il Maltaya karşı yauılan Alman ta ve istilzam ~il malmnlara rabnen H ık 1 • • k 1 
ilovanın bombardımanıdır. Birleşik kt höyle b;ır ~bbus ı~m ne kadar ıav: hücumlanmn uiradıl'J hezimeti kayıt ve general yey~.elin her tehlik~ göze ala- a ev erının uru uş 
AmC'rika harbe ~ı a!Akuını ise tngll- C' sarfedilse yerlndedır. Trablus şchr! bu hücumu yapan yüz elli pike hombar- rak bftttin ıaçltikleri ~eve ttaJ. 
tereye yardım. kanununu meclisten btı- dUz donanması ,.c hava kuv~retlerı dmıan tayy~esind~ doksan belki da- yanlan ltütun uı.,adan ~ •tmaia d 
yük bir ekseriyetle ıec;tnnekle göster- ı,ın ~ok bü~ b!r kıl·meti 1!,8izclir-. ha fazla~nm tahrin edildil'!\ıi beyan ile veya imha etmele brar verdiii sezili- yıl o·· nu·· nıu·· 23 Şubatta 

• ti Burasının ~· ~iman planlan üze- merkezi Akdenizde ve bütün Akdeniz- yor. 
mı;~· Ç8rçil her §eYden evvel bd lkl rlnd4: btiytlk bir ~es~~ yalNH!!'k ve miite- de in~liz hikimiyetinln kat'i Glduiun- Bu karar w plinm tatbikine ~~di-
devre arasmdakl manzara farkını teba- redtlit lml'!nan h~kü'!'~tlen ıt:u-arlann- da 15rar eylemi$tir. ~ne "öre, katedilecek yolun -pek uzun 
rUz Mtfrinelc latemlştll'. Bununla bera- da bt'il~ce~tır. Sıcılya~a~ Alman İngiliz başvekili sözü müteakiben olmasına raimen. bu işin azamı bir av· 
her tngillz mmettnı fazla nikbhıllite ka- kuvvetJ~nnfn ngradıkJa~ buyuk zayiat- Am~rikan yardımına naklederek ,öyle da tamamlanması ook muhte~~l~. Z~-

~-------~x.x----~--------
Ankara, 10 (Yeni Aaq) - Halkevlerinin kuruluıunun onuncu yaldön 

pbabn 2 3 ncü pazar günU bütün balkevlerinde yapılacak, merulmle tes'it 
nacaktır. ılmaktan khımele de davet etmiş- la $hndiden çok uiflcmıs olduktan tah- dcınıstir : ra İtal:vanlar artık Llbyada mühim bır 

!!_ ~ mln edilebilir. Cenovanm bom'bardnnam. _ Birl-ik devletler hilt.:'-etfnln ve kuvvete malik bulunmamaktadır. Bun-
ur. ve Akdeniz baştan başa taranıp temız.. milleti • ~~ • • lü m:ı~ lan h dan sonraki mukavemetlerinin Bin~ .. --·-- --· ... -- - - - - -- -- -- -- ------- -·---.. ·----------..-.---..ıl!I 

Gecen yazda tnılltereye karşı bava lendi!i halde her hanıd bir müdahale Ue · !1ın er ı~ın z u 0 
• er mukavemetinden eok daha az s~ Dün lıfanbul-'a Bave•ı"tt• bı'r •v yandı 

bUcumlar1nı yaptıkları zaman Almanlar kaJ'SllamlmMllaSı bunun deliJidir Gyı b~ ~~irle .mlrıdıakbkl der ~landir. muhakkaktır U Y M ~ ~ 
luı:z.:rrJanmamışlardı. Fransa yıkılır yı- • ~.~!nt ia.d, .. e 'ki ~I devletleık n:!nd ti- ~batı Llbyada bir takım tahkimat ~--------x.x:~----------
kılma?: tngil~-yı' de ,......,,a f..d.. daha '-AL'7AN n..TWTh .,, ~•n o eı; n en ı mı von as er ıo er-. """&". llJW.B ~ u· ..: ORDUSU u'fruLAL nıişti. Fakat hu seferki haru ıenis ord• hatlan mevcuttur. Fakat bu tahkimat 
'ha:r.ırlıkm oldukları lia1de bir teşebbils ETMl$TiR.. 1 ı. b' d ~'Jd' B' l~:k d ı-tle . Tunustan gelmeı-1 mellıuz bir tehlikeve 

ıatanbul, 10 ( Yeni Allr ) - Bayazltte Hamam sokağında B. Ziyaya ait • 
den yangın ~ıkmtt. fakat genitlemesine meydan bırakılmadan yalnaz bu 
yandıktan ıonra ıöndürülmüttür. yapm,,;,a kal'lll' verdiler. Bu teşe-bbiis V-L•-- ar ,.ar ı eıo ır. ır ~ evae rm k ha h d d da 1 dı . ._ 

ff k im d F kat Ahnan] .n.aıı.ırıı:ı, 10 (A.A) - Her ne kadar her tarafında te.~kil olunan seci nrdalarst 81'$1 tı u u un hazır an fo ıcın 
~~~oaı.a u~~~~~&~~ed~~~~~~~~~~~~~m~~~·~-----------------------------1 
d\ıabutun kı' hazırlanmışlardır. Yapa- evvelden kestirmek mümkün deinlse de ı?elecPk ~e ve batta tahminlerim~ karşı bir rol:.i olamaz Bu yüzden İtalyan M k• L•b d J •ı ti il 
f
eda t" .Y1.~1 i teşedbbtıstı -~yal dUşU1rmek ~eneral Veyvel kuvvetlerinin Trablus wöre hiç bir sene ihtha,.ı ·ıız olmayacak- kuvvetlerinin Liby~aki durumu son 8 JDeye 1 ua a il a 8 
. n nwı ız erin e uyanı.ııı: oması Azım- earp fuer~ ilerlemekte olması muhte- tır. · de.rt'ce miişki!ldtir. Bunlar ya tE'f,lim ol-
«ln'. meldir. Maneviyat kırıklığı netice5İnde Fakat her nevi harp malzemesinin ve mağa mecbur o)aeak, yahut. fırsat bul- Verilirken ıaroragı zı•tadlldı· 

BULGARtSTANIN VAZtYETt İtalyan ordusu inhilal etmiş S?ibidir. teknik malzemenin muazzam mikdarda duklan takdirde. kendilikler.nden Trab- I' 
Ballumlara temas derken İngiliz baş- ftalvahlann elinde kalan kuvvetle halen ve devamlı olarak , erümesine Acil ihti- lusu terkedip iidecekierdir. --

vekili Romanyada btıyilk Almmı ordu- tank ve mitralyözleri azalmus beş fırka- vacımız vardır. onları buraya getirmeli- Halen ııahil yolu ile Trablusa do~ iOPOK BÖLGESi DIHlllN 
.larmın tahslt edilmf§ olduıtunu ve Al- dan ibaret oluu bunlar muharebe kahi. viz. . ilerliyen İnsrlliz moV>r1U kıtalarının yar>- fnmliz hava I 
nıanyanı• Bulgaristana da dişlerini ge- ibreti olan bir kuvvet teıııkil et,.,emekfc- Başvekıl istila tehlikesinin ~ec;medi~- tı~ ~hdit ~i hür Fransızlara ajt ~-

1 
O .l(flOIETRE OfRINLIGf 

~l!inf s6ylemtş vıe 61erlne devamla llfr. fnsdlhlerin 1-al et6kleri F.1 A~la ni, fakat Bilyiik Brltanyanın her şeye ve Cat ınUstemlekesmden U~rliyen Fransız. k ) • 
demic;tir ki: ile Trablusgaru arasında j{)O kilometre her ihtimale karsı hazır olduğunu belir· Bel lı ve İnıtili?.lerden müteşekkil li.vvet erı KADAR NOFUZ EDEREK BiR 

«- Bunmı, Bulgar htlk0ınetfn1n mu- imtidadında bir çöl ı;ahası hulunttl•or.. terek sövle demiştir : di~er bir ordu da Trablus garbi cenup ÇOK 1 
.afakativle wku buldulfunu farzetme- 8u eölde an<'ak ~ahit hovunda :l - 4 yer- - Filhakika evvelce hiç bir zaman ol- far~fmdan tehdit etmektedir. Sahilde,n --«> HARP MALZEMES 
miz lbımdır. BugUn Bul"aristandald ele su tedarik t'dilebilir. madı~nuz kadar. hele •ecen temmuz ilerliven İnR}liz motörl~ kuvvetlerivle Trabluagarp üzerin~ ELE GEÇl'RlLOI 
liava meydanları Alman ~Ustahdimtni- aiuc;fos ve evlül aylarındıtki vaziyeti- bundan on .idin evvel Fizan.ın ~erk~ 
nhı tşgali altındadır. Bu da, Alman ha- Yarından ayrılmaırl'l.lı ic1i. Flandenln bu mizle kıy~<; kabul etmiyccek kadar da· olan Merzu~u bir bac:km neticesmde ~ fflUf}QffakV "etli bir Kahıre 10 (A.A) - İngiliz wn 
.. kuvvetlerinin l!ul~rlsta.ndan kalka- mektubu lnı.Yllizlerin iddialarını teyit ha kuvvetliyiz. ~al eden FransızJa~. 1t~lyan kuvvetlerı- / karaı~filıının tebli~i ; Libyada El A 
nk harekete ~el~rlnl mthnkthı kıl- 0 tmektedir. • Donanmamız daha kuvvetlidir. Filo- nin .bulundukları bölgeye hemen hemen baakin yapmı•/ardır laya kadar uzcman bölı;ıe dahilindeki 
ınak lelndir. Alman kıtaatmın Bul~arb- İnıtflizler ötcdenhC'ri Al :my. nın Vi- tillalarımız aaha cOktur. Havalarda da. aynı ~k~ıktadır. Buna nazaran b~la- Y ınizleme hareketi meınmnıiyeti m 
tim yoltyle harekette bulunması için ha- c;f hilkümetini Fran ız donımmasını ve avcı tavvarelerimizin düşmanın en şid- rı.'? bırbirine ayak- uyd.':11'.arak - çunkU Kahire, 10 (A.A) - İngiliz hava teb· bir sekUdt~ devam etmektedir. Erit 
ar1ıklar yapılmıştır ve belki şu Anda hava üslerini ..ı\Jmanyaya tf'rkPtmec;i tein detli hücum1arını püskfirttükleri tehli- l;ur Fransızlar. <1~ .motonze kuvvetler: liği : 8/9 şubat gecesi Rados adasındaki imaldcn ilerliven kıtAlan.mız ~ıt911• 
h Jleri ha?ekett başlaınış bulunmakta- tazyik ettiğini iddia etmislerdi. Alman- keli zamandakine nisbetle cok daha kuv- aen mUtesek~ıldir - İtalyan ~vvetlerı Kalato ve Maritza hava medanlan İngi- Taklati ile Karoravı zaptetmişlerdir. 
lır.> lar buna iş bfrlHH adını vermekte iseler vetliyiz. Ordumuz temmuz - eylül dev- Uze~de avnı ~ı:nanda bir ne~ce ara· liz bombardıman tayyareleri tanıfından arada Keren etrafındakı dfisman me 

Bay Cörçll Alman tehllkestnbı Bal- de Vişi bunu mütareke ahk~mına mu- resindekinden çok daha büvüktUr. Çok mak istemeleri ~k muhtemeldır. bombardıman edilmiştir. Kalato yerde lerini tazyıke devam ediyoruz. Ha·'--~~-
ianlan karşılamakta oldulunu tpret ~ayir teJ&kld etmistir ve şimdiye kadar seyler yapabilir. Daha iyi müdafaa ve 20 ITALYAN GENERAJJ ESİR dağınık bir halde bulunan tayyareler tanda cenup Afrikası kıtaları şimdi 
.c:ferek bunu 8nJeme1i için Balkan dev- buna yanaşmamı!;tır. Alman tazyiki ta- daha iyi taarruz vaziyetindedir. Başku- Bint?azinin zaptı neticesinde esir edi- üzerine bombalar atılmış, şiddetli bir mıp Habeşistanda HoPOk böl~esi 
letlerine birlik t;awlyeslnde bulunmlJ!- bli devam edecektir. Visinin buna ne mandanlıibmızın umum kumandası al- len bir orr.eneral ve bir korreneralden infilak ve iki büyUk yangın çıkarılmıştır. linde 80 kilometre derinliğinde düş 
im. kadar mukavemet göstereC"<.>ği en ehem- tında memleketlerimizin muhtelif mın· baska beş ıeneralin . daha esir edildiii Bu taarruz dii.şman tayyareleri üzerine toprakJarı ic;ine nüfuz ederek bir 

Bundan sonra SulnrlStanın tnglliz miyetli meelelerden biridir takalanndaki oroulanmız.ı idare eden bildirilmektedir. En son abnanlarla bir· r.çılan bir ~tralyöz ateşiyle tamamlan- harp malzemesi ele ~e(ırmişlerdir. 
!kazlanna :raitmen, 1915 te btıvUk harbe aenerallcrc en btivilk itimadım vardır.. Ukte esir İtalyan ~~erallerinin sayısı mıştır. Aynı gece filo~a mensup tayya- Ma--.aıJ P•et• -en a - a-aJ 
~l'llk ettflhıf ve cezum ~'ktf~ aay. CENOV ANIN BOMBARDIMANI Bunların he1"rindcn daha miihim olarak :vlnniyi bulmu$tm. Son Binıazi hare- re]er Trablusgarp ilzenne muvaffakıyet- • -...- ........-
lfyerek Bulgarlann bu d;,. da avnı ha- Bu mnkavemetf takviye etmek icindir imamın. eJJPrindc lmllanılmak i(in mü- kAtı neticesinde- alınan esirlerin miltda- le tetevvtlc eden bir baskın yapmışlar- Darlanı kendisine hal 
tayı yapını acaklarmı 11mlt etmiş ve ki tngiliz dgnanması Cenovayı bombar- ~emmel silı>Mar bulunan dört milyon n henüz tesbit edilmiş delilse de inct- dır. Deniz tayyaresi istasyonuna bomba· la k t ..a- ttL. 
Sulgarlstany hakkında IBderlnl ,e le dıman etmf~. ÇörçU nutkunda bu te- İnıdtizin 1.?alirı R"elmek veya ölmek azmi. Uzll'rin eline düşen harp ~emesinin lar düşmüş bir han~ar ateşe verilmiştir. O ra 8.;r .-. e 
'bltfrmtcıtfr: y ı:;ebbUsü istilzam eden sebohi sarih ola- ne dayanmaktadır. son derece mühim olduiu etmıliden kuv- İtalyan dol".nı Afrikasında tayyareleri· Vişl, 10 (A.A) - 4 numara altın 

' k ani İn~ltPre adasını denizlerde ve hava- vetle tahınln edilmektedir. ÇiinkU Lib· miz ordunun taarruz hareketine müza- neşredilen bir kanunu esasi zeyli 
«-- ner Bulgaristan avnı hatayı ya- ra atmış ve demi•tir ki: tarda hakimiyete sahip olmadan 1•5 ... aı yadaki İtalyan kıtaatmın malze---s heret etmekte verdevamdır. Keren bir Darlanı maresal Pctenin devlet reisi 

Jl~r'>a BulC(al' milleti SG 1ene lclnd Almanlann askerlerini Cenovadan "' ım:3I · .. 'n d f l k ltı ı lAk t vıııpurlara blndlftrek timall Afrika etmek ve sonra burada müstevlileri bek- umumiyetle bu limandan ıönderilmekte çok defalar bombardıman edilmiş ve zifesini ifaya mani zuhur etti~ tak i· h. c ha b: ~kl ~ vkt; e - Fransız müstemlekelerine karsı bir te- liyen ~ylere karsı koymak knlay bir as- idi. iaşe dePOlariYle motörlü kollara büvilk de kendisine halef olarak tayin ey 
t ır "liz \.--. k1lf. ~d ac.aM .> Dnl cavOz yapma1an ihtimali vard~ Bu se- kert hareket d«"E'ildir. Fakat hl~ ihtarda Sark! İtalyan Afrlkasmdaki harekAta hasarlar verllmiştir. Asmarada cenup mektedir. 
ngı. .~ve n a usso -

1 
lt11lunma1t1 la~dır: ,eJinre : Eritreıje Nlhile dohu İngiliz Afrikasmda avcılar bir mikdar düsman -~r-------------

~~bilyük latihfaf ve fstihza f1e hahsPt- ~=n~r:i1o~g=b:r!~tn ~~ada Cebinliktcm ve hfyanetten sonra cina harekatı inkisaf 'halindedir. Bir kol As- tayyaresine tesadüf ederek birini dUsHr- alfada Ut; Hllaoer 
r. 

11
fisterih olsun, demek istiyor. vetlerln en httyil~t tesevyilp ve tenbel- maranın shnal batısında Keren önlerin- mü.ş ve di~er bir ka<;llll a~ır hasara u~- ---a~eS~ fcihPi" obınd 

lİfe rötfüen rartı itimattır. de muharebe etmekte iken daha ce- ratmıslardır. Bu arada İngiliz bombardı- - E.". • 
vtStNtN VAZtYETt Filhakika bombardımanda manalı bir İstilA tesebbüııii HltJer tarafından t?e- nuı>ta bir Hint kolordusu Arazna istika- man tayyareleri şehri bombardıman et- Ma ta, lO .(A.A) - Resmı teblUt : 
10 ~ devam eden bil' -..-tten IOD kuvvet tezahilrii vardır. tnfrlltere Ak- sub t J{ecesı düşma t J~ 

_ nlhavet vı·stde kabfne&tM:_&e-L'Lıtlnnde- denize hAklm oldux.ımu anlatarak bil- ren temmu7.da az eok irtic."len :vapılmıs metinde takio harekttına devam etmek- mişlerdir. Daha eentıp Afrikasında .. af "d kııL k •. ~ kavvare halin 
• 11 ~ .. ·.ıuu ~ bir te8ebbUstU. Fransa te-:lim olduktan tedir. Arazna .istikametinde hareket bombardıman tayyarelerj faaltvet gös- mun en en. o:sn ucil filolar 
1'lr delfulkllll: husul b1ılmustur. Harf~- tibı Akdeniz devletlerine cesaret vermek c:onra Bitler az eok bizim de teslim ola- eden kuvvetler simalde Keren civarın- tererek Badana, Afmadu ve Todeninl( Pda itzerinde uçnı~şiardır. ~ _._ 
Je nazırı Flanden istifa f!'tmls. verine istemiştir. Bu, bilhassa !limaU Afrikada caitımızı zannetti. Biz teslim olmadık. O da muharebe eden İn$liz kuvvetlerin~ kalesini bombardıman etmişlerdir. Ar- resmi bhıa.lard_a hafif hasarı mucıı> or'i 

amiral Darlan recmlstlr. Amfl'Rl Darlan general Veygand Uzerinde müessir ola- "akit baska bir ~:v ditsünmest icap etti. nazaran daha kuvvetli tahmin edilmek: navutlukta küc:Uk bir İngiliz avcı ~bu muştur. B.r kışi ölmüstilr. Avcı tayV9" 
eynı zamanda bahrlyP nezaretini de mu- caktır. fstilAya, kış aylannda tasar1anmı' ve tedir. Zaten strateii bakımından en dol- dün Killsura bölgesinde devriye J(ezer· 1:lerim~ h,avalandıktan sonra JD'O~ 
":ıfazsı ed~lt basvelrf1 muavini olmus- İngiliz ordulan Graçyani ordnlannı imal edilmilJ daha cok malzeme ve ma- ru hareket tarzı da .bu sekil olsa ~erek- ken bir cok dtişman avcılanna tesadHf to~le~ faal.~yete J(e<'I!listir. '.1'•vvarel 
tur. Yeni ftzivete ır'Sre amiral Darlan imha ederek Tunus hududuna yaklac;ır- ltlne milzaheret edecektir. Zehirli ıu tir. Buna nazaran bu kolun hareklbnda etmişlerdir. Vukubulan muhaı-ebede 4 n;ız .. iki d~~ıan tayyaresinı dil$Urın 
VbidP Maresal Pete-nden 110ma en @hem. ken İngiltere diğer taraftan .d~ h_Aki- hücumlarına, par8$Ut hUcumlanna, .U- ~m&Jdeki kuvvetlere Röre. daha ser! dilşman tayyaresi diişt1rillmüs ve cli~~r hır u~~~~unü hasara uı'tratm.ıstu'. ~ 
mfvetli şahsiyet olmustul'. Fakat bu de- miyetlni filfyatla ispat etnn~r. Böyle sör hUcumlanna erimle karşı koyma~ davranmnsı muhtemel ~örilnilr Mer- bazı tayyareler hasara u~tılmıştı.r. Pi- ıar günü oğleden sonra bir dtı.sman -o..;.• 
lfşiklik vu:1yPÜ aydınlatacah yerde da- söze detfl, filiyata dayanan tez11hürlei bef)hntz hazır olm11lıvız, · lotlarımızdan biri tayyaresini terke '•aresi Maltaya yaklaşmışsa da ~ 
lia 7.ivnde müolıem1ı-stfrmlstfr. CUnlı:U elbette general Veygaııdın ve Vlflnin HiTrJE't H.4RRt R:AZANAMı'Z dır. rrıecbur 'kalmış, paraşütle inerek salimen a:;mamıştır. 
JO e!Undenberi devam eden bu'fımn üi- mukavemetini takviye edecektir. General VJlfl dedf!I ıibi ve altı 1n· velt. son fntihahatta rakibi olan zat 'ilosumın üssüne dönm~e muvaffak ol· --=.-----.---------------------.-_.-"• 
valin hbine Hne e1mmaslv1e alakat1$1T'- evvel bmat 'heninı de kaydettl~ ıribi· '-lana verilmek Uzere bir mektup tevrlı 'lluştur. 819 ŞUbat gecesi muazzam bir 
Clı. Amiral Derlan bı'1Ju temfn fcln Vt!111 tTALYADA \rAZ!YET Hftlerfn lutrbl lrA~ası icln İnıriltere- "'tmistl. Bu mektupta B. Ruzvelt Lon düşman filosu MaJtaya akın vaomıstır. ı 
ve Paris :ı -:ında ınekfk dolrumu!du. Cenova bombardımanmm ttalyadaki vi mahvetmesi lAmndır. Bitler Balkan T<"elJovun bir manzumesini kendi vazıı:ı 'Husus! evlerde hasar vukubnlmus ve 
Pak t sövlı>nrli-·n~ pöre. Lavalfn talen akislerl hakkında henüz malQmat ,el- devletlerine tahrhtler sacabfUr. R"""'8- ile istinsah ederek •Bu manzume Rerek bir kac sivil varalanmıstır. İki tayyare f 
etti~i dahilive ne7..aretini Peten venne-dt- memiştir. Fakat Bin'8dnfn işgal edll- """ bU:vfik eyaletler konarabilil' Hatti ~mn, gerek bb·.im nıilletlerlrnize uygun düşilrU]milştilr. Diier bazı tayyarelerin 
JfnclPn bu tes 1-büs netice vennemfştfr. mesinin ttalvan umumi efldlrmı tehyk q;nd;!tamn lramJarma kadar l!ldeblllr. dtimıektedira diye Y8Zm1$br. rte hasara uğratıldığı zanednilmektedir. 
Pet n. LavalP kabine tclnde dP.Vlet nn- ettiği anlasılıyor. Sinyor Ansaldo bir l.Anetlni Aft"IQ98 Ye Asyada Jıer yere Bay Cördl bu manzumeyi Avam ka- qutUn bu harekattan dört ıayyaremiz 
zırlıl!ı vermr "' razı olmus, Laval de radyo nutkunda bu heyecanı teskine ça- '18e&b1Ur. Fakat 'bmnmla mnkndderati- rnarasında okumuştur. Manzume şövle ''inwE>mi.şse de pilotlardan biri sat ve 
neznr t.siz b·r naz.ırlıftı kabul etmemiş- lışnuştır. Fakat Bingazinin lneilizlerfn nm önüne ~emiyeeektir. Her ~e~en bitıııektedir: . ...,limdlr. 
Ur. eline geçmesinin uyandırdığı teessnrU av

1 
da onrrn kuvveti azalıyor \'e hükmti •İn~anlyet mit<Jtt\Jrbel !!ellelerin bfltün l.Qndra. 10 (A.A) - Hava nezareti-

Flandenin Maret.:al Petene gönderdi- itiraf etmi§tir. " hna Pld,lh aıı:il ve "Vaktiyle mesut bir kPrlmlan ve ffmit1erivle m,1hasamatı rıin tebliği : Diin ~ahil servisine mensHP 
1f istifa m ı.-t .. lın Vi<:i ile Almanva ara- AJman ve Macar radyoları Bingaztnin "ok millP•ler Nazizmin nbr buvuruiun· kinde senin nıul•ndd •ratr.ıı hekliyor.!• tavvareler tarafından yanılan devrive ve 
1mdakt iH•'A', ic viizünil avdmlatmak- sukutu hakkında hic bir mütalea yürUt- dı-n Pn derin hh. .. nefret hissiyle nefret Bav Cörçil sözlerine şöyle nihavt.>t •ı:;tihaf hareketleri esnasında Norveç 
tadır. B , t ki haricive nazırı miyorlar. Roma radyosu da bu vesile ,.fm .. l!i öl"ren;vorlar, vermicrtir : nMli acıklarında düşm n torpido muh-
Maresalı> r1'v r ki: Bana hariciye neza- ile şu garip iddiayı ortaya atmaktadır: Dünyada denizlere hlkim Brit11nvı:t - Ve defa 130 milvonluk bir milletin ~inlerine torpillerle taarruz edi1mistır 
retinl vermı~;ni?:. Va:dfeml vanmaıt~ tnf'ilizlerin Afrika ttalvan milstemleke- impı:ıratorluihınun. daha doirusu İnıd- -ref!i~ine secilen bUvük adama sizin adı- Bir düsman gemisinin tam ortasına isa
~lıstun. Makc: dım Almanva ile bfr i .. lerlnl işgal için sarfettiklerl bi.ivilk gay- 'iz dilivle konusan Alemin elinde zaferin nt7a ver~m ceval) nedir? O cevap bet kayde<lilmistir. Bombardıman servi
blrliM Yfl'>mal{tı. Fakat mUtaJ'f'lte ~art- rete işaretle Fransız mUstenılekelerinin bulundu~nu ve bunu arkasından sul- şudur : c:ine mensup münferit tayyareler dün 
Janndan ıwnlına;,1 da serefei-,Jik tel~k- de tehlikede oldutunu ve Fransızların hun taldn edecel!ini bilivorlar. Bize itimat ediniz. Bize imenınız ol- Flessingde benzin denolarma, Anverste 
Jd ettim. Buıılarm iklsfni telif edemedi- uyanık olması }Azım geldi~ni beyan edi- İNGİLTERE VE AMERİKA sun .• Bizim idn dua e«Uniz. Allahın lna· doklara ve dilsman is~ali altında bulu-
lfnı Jçin simdi istifa edivorum.. yorlar. Bu endişenin Fransızlar namına Bir kac "11n evvel reisicUmhur Ruz- )'eti.vle her şey iyi ıfdecektir. Hiç bir nan arazide diğer hedeflere taarruz et-

Buna ~öre, Almanva ile yapıl&f"ak fc: mı. yoksa Frans u teml k . fezde ASlll81'anın şimalinde bulunan kusur yapnuyaeaiız. Asla tereddüt et- mislerdir. Bu sabah çok erken ayni ser-
'blrli~i mütareke sartlarına riayetle te,. t 1 tun . ı~ d ;i 1 ett el ım)ara- tal:van kuvvetlerhıbı aerl nnıvasalası mlyecefiz .. Asla nılflemiyeee!lz .,e vo· vise mensun bir grup Alınanvama batı 
lif edilemezdi. Yani Vişi ya Almanya ne kor~ un vans 8 ~~.ban böylece kesilmis olacak ve binnetice nılmıyaea~. Bize lthnat edhılı .. t)ze. şimali sahillerindeki i1sJerbıi bombardı-

-4' bı,.h ; • "" slL yahu.t miltueie _.,.._ ~~ına mı g • huiılar, eekilecek bir veri olmadıtına rimbe aldJlmm ı,i tam neti"1."ye ~rişti- man etmiştir. Bütün bu harekattan yal-
~..... • göre, t.esUıiı olmala mecltur ........ mz bir 

ltalyava Al
man askeri 

sevki vah 
..,,,.anlCll', 1111 flftfıD• 
yatın sefıı ye uqpa
ıncunasını ldlyo•IClr 

Londra. 10 (A.A) - Taymis j{aze
tesinin Fransa hududundaki muha
biri bildiriyor : Bir kae haftadan be 
ri İtalyaya asker nakliyatında N
manlar Mo l Levis tünelinden ıeçetı 
demiryolundan istifade ediyorlar ve 
bu nakliyatın sekteye u~mam8sııı1 
arzu etmektedirler. Bu endise iJe, 
~eneral Vey~andın şimal! Afrkab 
hic bir limanın Almanlara tesliJr'. 
edilmiy~ hakkındaki beyanauoa 
mukabelesiz kabul etmelerinin 
bebi anlaşılabilir. 


