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Demek işin i~inde altınlar da var 
x,.x 

Oyle ise sen hemen emret.. Yapılacak hizmetin 
ucunda altın olduktan sonra, ben cehenneme bl· 

le gltmete r azlylm .. 
Bunlarm arasında t!ksik olanlar uir bu emelinde muvaffak ohnasına milsaa

Bayatl, Dal!devln!n ve Ba~ıyanıktan de edecek mi? .. Ve kendisini yok etmek 
ibaretti ... Bu gece Salamunun meyhıı- istlyenlere karşı ocağımız mukabil taar
nesl aj!zına kadar hıncahınç dolu bulun- ruzda bulunmıyacak mı? .. Ocağı orta
makta ldl_ dan kaldırmak lstiyen Osman çelebi işin 

Koca meyhanenin içinde boş bir tek bu en önemli nokta~ını da araba he<ıa
uııısa bile glSrllnmlyordu.. Tilysilz Rum ba kattı lnl? .. 
ve Yahudi çocuklan aarho.lann etrıı- Kara Meza.k, sarı bıyıklı adama cevap 
fında fırıl fırıl dönilyorlardı... verip: 

Usta Salamon tezı:Ahın l>Mına geçml• - Hoş sö!ledin, altuncu oğlu, d~L 
milşter!lerine içki hanrlanuıltla ve idi· Fakat hUnkarn h.=bmda yanıldıgmı 
çilk tabaklara meze koymakla lşti~aı anlatmak bize duşer ... 
edlvordu_ ' Ve biraz dinlenmesini müteakip tek· 
.Arı zamanda tiltUn tiryakisi de 0 1..,, rar sözilnde deva.'11 ed~rek: . . 

ayya•lar uzun çubuklaı:mı yakm~lar, - t,ıe, tam !Mı benım açmak 1ısledıağızlarını dolduran tUtün dumanlann • Mm nok~n Ustllne tcıl"as et 'rdm .. 
havaya savurmak suretiyle keyif (_'atı· Ben de ~ bunu .anlatmak ı. tlyordu n •. 
yorlardı.. F.vet, hepimiz birlık olup yaptıl\ı bu he-

Her kafadan bir ses çıkıyor tabak vr sapta yanlışlık olduğunu •na hil<lin e
kad~hlcr!n birbirine çaroması~d n ha::·' m!zln artık 2am1'nı geldi. Nasıl ark•d•'!" 
olan giirliliit\llere narııile gorultularınır. !ar. kendinize gıiveniyuı· musunuz? 
bnst ~ı.da oluyordu... . K~l'a M'z:ık \"e din.1i~· nler .~ey .. cana 

Gkrs<ınlar en ziyade teznllJıın yrnın· kapı • .,,aktan kendıle ını alam.dıl:ır 
daki 'lir masaya eh~nmh·ct \•enne1<t y,. duy<lukbn heyccaru :z'd . ınok 
idiler. Ila masanın ortasında aekiz mum. için hundan bn~ka çar<' bufoml\·orak 
lu bir samdan bulunmakta idi. Mumh "81'hM!arın hepsi bird n k ne' J. n n !-
tın beosi de yakılmıştı... dılar. 

Ma.."'1nın tl!tU ml"l4! tabaklarly)>, bar- Bir aralık Krlender ul:\ru'llı Knra ~'P-
dak.iar, rakı, şaran lı:adehlert ve şl.rl~ ıakn bakıp: 
le dolu bulunınalcta idi. - s~nin ht"l' hdld;, fa.,arladıjlın hl• 

Salamonun e.4:1 müşterileri Kara l\Ic- ~ey olmalı .. dedi.. Y uksıı hiiııka.-ı 1'11 <e-
1,alc, Cebeciba.p, Kelender uj!rusu 11~ d•- yah:ıt! icra~.:ın ô!lıkoym.:ık ıçin bir tc:rıi,, 
ha Uç adam bu masanın etraCındaki pi- nu buldun. Madaın ki lııı i<I.• İ>L..ı <le 
kelerde oturuyorlardL tetikler! 1"1lirto- ~Urako davet ediyoı;un .. Bulrlu~tL!l kr
nun te•lrl'OI' hepsinin yilz f'ti kıpkımıı- tip ne L'll!, onu b;ze de an~atmalı>Jn. 
zı kesil misti... Elindd;.i peşkil'" n!!zıru cifon Kara ::lfo. 

Bıı altı adam muttasıl atışbrmakta VF ıak: . 
arada bir meztlcre ealdınnakta d<•vam - Yerın kubJ!'ı var .. dc'<il, yavnş ko-
edlvorlardı. nu.şalım .• Sözümli kesmeden beni .-an 

Kam Mezak içtiği içkinin oğzmcla bı- kubğiyle dinlcrnellııiııiz. l ünkn'~'~ '"
r&kbğı acılıitt gldennek içhı tabaklar- y:ıhaUne r.mnl olme!< su~ tiyle oc. 'lll

daki mezl."lere saldırdıktan VP bir "llid- r.ı h<ıtmaktan l '•rla -nrol, ol~:t L ! !od. 
det onlan al!zmda ~~~!edikten 'IDnra biri lıula.'l. ben değil' '-. Onu ho'la ıc .,.. 
lokınesım yuttu ve bunun nkabindP d<-- Sultan Mustaf•nın eıuştc•ı L>avut P" 
ru kl· ~dır .. Paş:ı gee<,'n gün """l ~"'llV''.11 rı-

- Ben size ııöyfor dururum da slı ılıı· {!ırdı .. Ve_ şayet, vcru,"1· l 0 r kn>'nn · ?I 
dalı: bUker ve bana tnanma7Chnızl.. Nn- dınp padış:ıhın Anodoluyıı ıı ·c 'l•.ın 
sıl? .. Şimdi söylcdl~mP ııeldiniz mi'. "aZı ılcj!iliz cliy• daı-ruıae~< olı ' r<" 'ıı-

Kara Mezalnn arkadaslan onun lıu nu !emin edecek eshtısa elin' n · lrcek 
s3rlertne hlc cevap vnmedil~. Bu •"il· h • tilrlü iyiliJ-lcrdc bulunnc"·"nt h..ın~ 
zlyeltt!n istifade eden Kara Mezak de- anb!.tı .. 
vam ed..,,,lt: 

- Ben o zaman bu halıerl endim ı.. .• 
durup sizi li!fal etmek ma1<Sar!iyle orta
ya yaymış deJ!i]dlm~ Sultan Muslafonın 
kız kardeşini tutan Davut pa.,a bgna bu
nu bildirmişti.. 
Şimdi vaziyet Davut paşanın süzUn

dekl doğrı11uihı teyit etm1' bulunu;ror .. 
Artık hUıılcAnn içinde ıılz]edlği niye

t! tanıamiyle belli oldu.. Sultan Osına
cın yapmak istediği bu ı yalıattekl ı:a· 
yesl An.~dolu ve Arablstandan ask€l' 
toplamak, bununla ilz rlm!ze saldırarak 
ocağımızı ortadan kaldırmaktır. Padi'!'l
hın hacce varmak istedi~ ırtbl laflar ze
vahiri örtmek için kullanılan deili dir 
hep bunlar ... A"11 maksat yeniccrl ""'1· 

ğını kökUnd n kaldırmaktır. 
Bu cemiyete dahil olan ilç yabancı· 

dan kırmızı yüzlü ve san bıyıklı bir 
adam söze kanşıp: 
• - Gençliğine rağmen hilnkaroa bu 
ne mlithiş bir ccııan.>t .. Koskoca bfr Ya
vuz bile yeniçerilerle açıktan açığa ınli· 
c:ıd le etıneğe cesaret <:d"1tlemiştl .. 

Dol,\ı't!SU aşkolsun bu ÜS'llan çelebi
ye• Fakat ~·~nlçcıi, bakalmı hünk rın 

alo hazr ıklarıı 
Ver cm Mücadel" ceıni\·eti namına her 

;ene \•crilmektı• olan bOvUk b:ılon11n 
hu <ene ~~ ·2 '1941 cum:ırte•i ııünU f,. 
mlrnab• salonlaı·ıııdo rnrilm••<i için ha· 
zırlıklnra dcvrun edı!mckt<.dlr. 

Balonun rükQl11.-ncl olması kin ça· 
hsan husus! komite sık sık içtimalar vn· 
par.ık u-dlıirler almakt.:ı<lır. MUncwer 
ve ldbaı· İzmir muhiU için cm...,,Jsiz bir 
•il.lence ve<ilesi olacak olan balo, İzmi-

. re !Ayık bir muvaffakıyet kazanacaktır 
Hu.-usl darntıınnıd<'rin tevziineo baslan
mısuı· 

-----
Vi.L\n:TTE 

Yalini~ tet ·ikle .. i 
Vail B. Fuad Tul: al 'l\einı lisı:si ile 

E!lo lisesine ve Akşam loz snnat okul•ı· 
na ~fcl~rc:k hu c1 ·u1Jru-ın dt:rs~n lı:rine 
ginni•, taleocnln ı:alışmobrivle r,ıesu\ll 
rılmu.,, lhtivaclar ilzcrinclc okul idarele
ri \'e öiirctmenlcrle görıismfülür. Ba7.ı 
wlckkr li.zcrind te~cbhü ta girfşılc
ccktu·. -----· 
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Annemi Sattım 
YAZAN : CIÇ Yll.DIZ 

-4 -
Bunun etrafına dum:ını ilzerinde pata- ı;\ik ,.tçek büketini, mulıai.ıbctli ve ~ef
tlsler sır.ı)anmı,U. Aman Ailahıın! Ne kaili ~nmimiyct ha\'llSlDI ••e kı."L'lk alnı
hordövr, DO' §lltBP, ne gllmllf takınılar, nuı altında o güzel :uıııe bakışını ~imdi 
ne billur bardaklıır, hlç bir feY yoktu. hatırladığım vakıt, o anları tekr.ır can· 
Oç genç kızın ev hanımına tevcih ettik- !andırmak için bütün kalan hayatımı re
leri harareill kompliman1an bir nezaket daya hazır olduğumu hissediyorum. 
t!St!rl addettim. Yemeği lftah ile yiyor- Ateş, annemin yanına oturdu ve nn
lardı. Fakat bu da· MZllket icabı olsa !arın edebiyattmı konuştuklarını du
gerektl yunca son derece hayl'<'tle kaldım! Dai-

Annemin ro : ~uhun gemisinden ma öyle sanın <tım ki :mııMI Lndi ckrs 
çıkm:' ııibi geliyordu, bana. Hatta bunu kilaplanndnn ba•ka bir ~ey bilmh·en 
da lUraf edeyim mi, babamın ı<akatlı;;ın- l:iiçük bir ilk mektep ı;i(rct n 'lldir Be
d~n bfleo utanıyonhım. Kilcük. gilıı li nim ıldiceslne "''·clijlim ~ünUn «ÖhrE:t 
yc·m"k odomızın ortasında, bnhar çjr.-k- •2blplerind n biri h~ltkındo o, kendi 
kri:;. le sü>lcncn bahç, rıize koırşı kurul- arnuıızda, bir miihlen ~ iir"tt ~i 7a 1ıan 
,.. o1an 'T\aSaY beyaz ·;n ·~ .. 'nil, kU- omuzları - k "3ır1r ve hiç 1 ir ı.. va-, 
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ŞEHİR HABERLERİ 

Faka Kızılayın yardımı 
-----~---~x*x---------

Boğazında feci Seylipzedelere 3(!00 lira nakdi 
bir kaza yardım yapılması için emir ~eldi 

x.x 
Vali B. Fuad Tuksalın KUçük Mende- Cemiyet Mmemen mıntakuına da bir 

Bir ATaba su va yutJaT res bölııesiııde sey!Ap Afetiyle~·~ mlifettlş aönderen>.k tetkikat yapbrmış. 
köylerde yaptıjtı tetkikler neticesinde bura halkıııa nakdi yardım yapıbnası 

landı, iki kis. i öldü <ey!Apzedelere yardım yapılma."1 !Uzu- için 1000 Ur.ılık havale gönderilmiştir. 
mu merkeze bildirilmişti. Sular lnlDtakamızda tamamen inmiş, 

Brr;::ınıanın Faka boğazında feci bir normal vaziyet avdet eylemiş'Jr .. Şimdı 
kazn olmuştur. Bu hususla aldığımız Yapılan bu tesebhü.• i.lıerlne Tire, her yerde zararın t<>sbltine çnlışılmakta-
m,ı!'ımata ıı:örc: Ödeıni$ ve Bnyınclır kaznlannda muhtaç dır. 
Kmık naiıhcoi lınihııdnn nrabacı h:ılka 2000 lira nakdi ynrdım rııpılrnası MUstah.silin vergi borçlarının bazı yer· 

~fııstafo, nraba.<ıııda bulunan he, kişi ile muvafık göri\lmllş \'C Kızılay umumi !erde tecili veyıı affı mukarrerdir .. Bu 
hirlikte llcr;ı;amaya ı:iderken l''aka bo- •ncrkezi vilayet C'tlll'inc 2000 lira gönder- is irin liizumlu nuızlxıtalar luızırlanmak-
~a:nndaki körırüdm ı:~tiği sırada lıa~·· 'Diştir. •-d 

ti 
~~ 

\·anlar ürl<tnii•, araba, içinde bı unan ------------------~--- ----------
müslerilerİl le hirE!rtc yüksekten suyun 
i(İnc drnilınişlir. 

Suya diiştiilW halde araba içinde ka· 
lan yf\lrufordan Kınıkın Yukan mahal
lesinden ·10 "· Mnda llruwtn Kll1'8 \'C ar· 
kndrı.:..ı l\luı;tara hu~nlınuslarthr .. Arnba 
hananl:ırı d:ı luu·!anfaınanu~lır. 

l'iirnıe biko dii?er yolcular kurtul
nıu ... ıur. Kata tahkikatına B~rgaına ud· 
!iyesi el koymuştur. -----
h:ııiSAJ:LA RDA 

Tütün deposu 
inşaatı 

fnhlsru:lar ıdarL.:jnin İ>ir ını1ycn lira 
sariiylı.? Alsancakta yuptırına~;:ta oldu!?'u 
ri.~r~ivc·ı.in en ınod~rn VO hiiyük tiltlin 
dC'po::;u \'C lıakımcvi in$<'l~tı. OOzı malze
rnc·uin h~ıı> dohıy~yl ....... hulunamama.. ... u1-
chuı Uoh .. yı lıeı.ÜL bitme,ni:;tiJ'. Iltı depa
\'a llavetcn iıı:,::wt >w·c,ti; Jo bazı ilave· 
icr . ·anılıu:-:lktır İıı~iltcı·l'.~C-n teınin edi
lecclt hazı ı:ı x~•.t 111al7...t"'".lC'si ~t-1incc de
ponun i' ır.oli ~- '.ün vLıclL~11r. 

• EI·'TİSU:R 
İnhl$arl '1' u. nı[Üeıt;.,i 13. Tel.l.t w 

•nH.!"··~ti B. f"., vat schrın<:ı:" )'t~lerck in· 
hbad r mfll •. dt•riı . .J" t'tklk ve tcf
tişlcrp h.f!l~aını~ ...... clır. ilk ohn·ak <lün si· 
t::nl':l fa\.ırik~ lllLl. 1.. fi' · )' DılM'>h• 

------
ı•o r. i'>TI~ 

·a~~Wdı 
!ı[L'z.ar11kbaşında Ali k.ba ve og)u 

M.hll1(din :caıında b\llunan kahvdıa· 
Jtfde n1l~nf0:t.."\t H1uk.ahilinde bazı rr..iistl"
ril~rt"' kuın.').t" oynatıldı~ zalııtaca tcshit 

ilmis ·ve bu l<~h ~ehnne rli\n ·Hr\vet 
l<'.~r.1• 'e 1 "'."0 !ılrnışlır. 

l"e<."<.>cıl~r<lc Anad<>lıı oteı. c 1 'ındnki 
lc:ıhvc ınfu:l::cirinin ele menfaat !1'ukabl
lindc 1nüsterill'rJno kunı.ar o.)~ttığı an
lasıld•i:'ll"dan bu kııh,·ch:ı ıc ıl" dün ka-

Yeni bulunan Koşrıil 
kavmları 

:\.foı·kl'Z mticadefo enstitüsi.l entcınoloji 
mi e<i Ti\rU:ı·c knbuklu bitl<'ri lizcrlnıl~ 
e.J>ı•vdt.•n ~ri n1eşın.ı1 olmaktadır~ bu C'S· 
naıla 'füı-ki} ede yepyeni bazı koşnil ııe
\•ileri de tesbit edilmlstir. Mütch8SS1.5 
orofesör F. S. Bod0 nbcimcr'in teşhis et· 
!l~i bu koşılllerdeıı (Cocciclac) lıirlnc 
vekilimizin i.ı;;miııo iza!~tcn KE-rmc.s 
:Vfuhli:'l:i dc-nihniştir, hu _,reni uc\·i Hl~ni~ 
cocdnne alt fomilı adan olup Aııl1lrı1tfa 
l'vicsu (Qucrcus) üzcrinclc buluıımtt"tU!'. 

A:,kara çubuk baı·ajı c;vannda Alvpe. 
t'lt!'"us tı:iı, .. st.is llt._'brttı i.i .. trıncle bulwıan 
ve Diaspin~a alt familyasına giren hır 
dil':.;r koşnile de Vekalet mücadclc işle
ri ınii.t~hassısı Ret.· p Giakınenk ihlııiııe 

Hılzı•sıhha mecliıi 
dün sabah toplandı 
Vilayet umtunt Hıfaıs.<ıhha meclisi 

cliln Ealıalı sıhhat müdürlü;ıilndc toplan
ı.ıu;t:r. Topla.'1'1J'a lıelcıliyc reisi \'e Ma
arif mlidiln1 ele lştlwk ederek vilayetin 
,.e &·hı·in umumi ğlık i·lf'ri gözden ııe
.frilıniştir. 

Yııpıl;ın t 0 tkikl.:u·d,· ,.;ıa~·~tiu:ıi.do 
ı.ıilnferit hazı kızamık \·ak'alan hnıi~ 
olmak üıere esaslı hiç hir hastalık l"'eV• 
cut olmadı!iı anla.$1lmı'tır. --Sıhhat $arası 

$,hhat •iU'&Sı hu ayın yinniı Cİ gün!l 
Ankarııı1a sıhhat vı·kAletinde ıçtuna «lc
ceklir. Hazırlıklnrıı ~laınnıı:hr. 

izaf ·tı:n l\ıiohbln=ı. receı;.i d'ııılmb~ Şirket to,ıantıları 
FAişehi;· civarında Ccv<m (Astı·apalu.•) Uıııum1 toplnıılıl.ıu:mı yapacak olan 
ilıeıinde bulunan } ine n;aspiııaı• alt İa· lIDQnim lrketlcr. toplantı ı;ıüıılerini teo· 
ıııilynsın" l!iı·rn <liı; .. r biriuP de Tüı·klyc· bit için mmtaka hcar...t ınııd\lrlüj!Une 
,..iıı ilk ha,,:ırntc~ı tSüren-n lx.·yln) ,.,. mill'ncaalle or dan veri'ecck e<."1\·cli dol· 
nıine .ı~afewn Coccoıııytil"" Sur~:ıyae duıınak \·e iç tie<.ret umum nıüclilrlil
ısıı.! v~:·ilmi1; Bolu Çanıamba naluyesfn- i!line ııönderınek ıu~cbur!yetinılwirler .. 
fo Köknar (;\his ııorclıronni<III<~ üze-. Dün bu lıU5ust::ı kendilerine lehll,.at 
•inde bulunan ve Lrcmuinae alt fomil· vııpıhn!,.Jır. 
'n>ına <:in.'ıı bir dil:cr kQsnllc de bulan ---'>---
\'C bu •ahacla calışaıı a;i lanm ismiM Görünmez k za 
1ı·:ır~te· EuJeC"uniwıı .ı-\ofii : ,mi \"eriJ-

'&S il'. 
Pıofcsii Boclcnh • r'iıı vakında nt's

cdt('PM Tiirkiv~ Kosnılk ri kitabında 
~ha bir C'>k \ 0 ni kıı:;n:'LTle hirJikte 

u\U ~ların <la n1nn< nfit•ri t~,,hit eJ\] .. 
'T!istir. Profesı;r zirn3t fclemlno böyJecP 
',ıyrrıcth ,.,. \"CP~~·en1 bir ~r ıırunınvkta.
dır. 

Gid nl r 
Sabık Tıearct ,·cJ.ili B. Nazını Topçu

;!lu Aydına. Mc·rkcz bıuık ınUfe1.tişi B. 
Halit Sonum Ankaraya :ıilmişlcrdlr. 

Kemalp3>:.nın Cıw.nlı koyUnıfc 2G ya
~uıda Duı-n1u. bir silrPk avından kHyü
ne av<ld cttli(ı s:r.ı•la ııynğı kayarak 
diişınilş ''tt t-linrl~ki c·iftf"' tüfL-11gi ate 
·t?ar ... k rıknn kurşunlar tıı·ndan ı:ccen 
.'tehmet 'fopU'l.U ayağındn11 }~aralamıs .. 
tır. Mehmet Topuz !2 yasLndadır ve İz· 
'Tlir.:ı gctirileı'('k lıast ııc<le tedavi al· 
tınc alınnnstır. 

İzdivaç vadiyle 

J~ıtılnııc.;hr ----------------

S ydikö:;ilnde rıındo Ali oğlu Sııkir 
F'4 'u rul, i,div:.~ ,·adiyi~ 17 ~·aşında Bn. 
Nach·e adında bir kı=l!>n k:ıçmn '"' 
.kı binde tutıılmustur. ----------

e !ize düıııen adam 
Aslen Dobr!c.~lı olıııı Y"ni Caıni mu· 

loalle>oindc 1 '- >a~ ı i. evde otur. n Emrııl
:aı, ol(lu IJas3•1 edıncla ihttynr 1'" act m 
ılUn kordonda d rıiıe diişmil · v,. vetısl· 
lerr k kurt<ırılmıştır. 

Tla•tan ••t> lcali!.rılan IJ; s:ın ifa:, ;n. 
roe Esrcfı>a.•• hııstmıesiı)ıfo k r•li in·• i~
llP yanıldı*1nı. huntın nctic.ı:-::i nl"'""Rk 
b;"· d<ine""k cknl1r d\ liğür!l havatı 
\'e \ n avı f<", ku!Aclc ~C'vdi.~lni ~ö\ le~ 
ıtıi--•lr. 

Tt?~'in pa:ra~ı 
ıtustafı C"or>l'r ndm~..a Vt"İ:nfq '.::t~ın· 

dıı hjr aclaın. c~l+tı.:ı-ı t :ıtun 1 rin 1)arf:''l 
c•hın 547 iin, ı c~l>in~ " ... ı İT"""; trr 
sonra "'irirıci J.nrc'oncl t ... rı m d··~ il<: 
sah a P." !;,n knpt• ı ı •· H r •br 1.a
f',ıtara ~id(letJr ı.1·ar :vo .... 

Tav·? hırsızları 
s.,n ~ün1crJl' İJ.-ıç ncliktc Kalii.ı·ı·,:c 

n1a1 <JlJc._;nt- trt~uk hıı ,ı 1 • mu ttlliit qı. 
mu ·u. Sucl 1rın 'r .ilSlr, ç: vr 1 -

!'f'p ulduldan te lıit 1 ı, - 1 lıkl m 
on t .. ' 'la bı ı ~;·. tu ~rr - -- __ ......,.... 

Te fit: · 
lz c l>cAcrtıuıh;'.:!ı '.\ t.•tt. m.1!.i ,. _.1 

si ı 1-·ah.kl!' fı c~n,... · I" erile~.ı. ız-
de ( ..,n nri E··\r. t~ kflir 
uli' r k r ""'ı 10 lireıl "O l vo. \'::t 

tidr.t rıiic!Ur nıu~\·l!ıl h. v ı-:t re Çeli-
lwrin maaşı <h 35 liracLı 10 li•a} ::ı çı
karı !r.m'~ ır;urc u,-'e ta1Uf l'~ilmic;lcrdir. 

\'t•ıı1ıe1.düu. I-l<dbuki ı ... te bir "inivcn;ıtc 
pıofes-OriıııiTn kızı ola;ı v e c'>!yat!nn 
sınıfınıınıı birL'lc;,.ı oll!JI l>ş - c:in1-U, 
b!itün l!ayrctleri•nc ra~nen bu hil"i~ci
ljgi nadan aJanıa!nı tL111 .. evet. Atcs nn
nen1c roman rnUeJJiflPrinclrn ve süfrler
llrn. eski ,~f' \'l'Hİ <1h srı1"rden l~aJı.!"C
' iyr.rclu. 

A lbert Karmona 
P.\RT'-: TJmZİLlK .\J~,\DF.,ıisl. ·nı::. 

nlPL03tALI 

İLAN 
\1 ·azıımı ll!imrır Kem:ılctfoı ca~d i 

~o. ff Ya ı .,klctt'!!iıni re ınn~a·ı~ıntda her 
ıır\'i İı>ıımı ,.c yerli k"11111a$1ar bıılwılJll 
Pa is t<·ı.,.ilik ve bi ·ki ak:ıdemisindeıı 
;ıldı~ ;m diplruna iizl•rine h~r ne\"i k..'\d.ın, 
ı.. ı-kC'k clhjsc"I ia1al cdi!di~ini ~a~,u ınil~· 
trrilerimc itan ederiııı. (37-1) 

tt:IQ'TT/7'/'/T/777/'. n"'J.7.T..EM. !!''" 

Ilaıı 
Yrı!ıan ta1 i".yetıııi haiz. 19 38 sını 
fı:ı:ı mcn.,.up ve ) .. trdımcı w kerlik 
i7.n1t:tletinde ı:azift" p,Örcnler n lzmh 
Yıınan bns kon olt):1lu~,ı!n.un }Bzıh!\-. 
nelcrind.r. pati ''Ücı:t etm 1e,i rica 
olunuT. 

lımir 11-2-1941 (İımır 
Yu-nn ha1 lrnııooloıoluğuntlon) 
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ayyareSinemasında Tl:3646 
BU IIAFT.\ ... 

2 :lll'.\ZZ,UJ. FİLİ)! RİROE.' 

C \':OL J.O~IH.\l!U \'l:: KAY Fltı\ 'C.:İS'IN GAUY GR.\:-0"1' iie Jwrnkr 
fe\'lilll~ı!e bir t:ır7.d3 )·aratı.klıın FllA, 'SIZC!\ SÜZLÜ 

"" - KALB iZ LARI 
PÜT(l~ sı;nm h:ıikhıı ej'(kndircre'ı ,e :ıiildiirccl'k olan l\All!',\IL\ 

J.,J: \l.I r.\lffin T.\:-tİA Fl.OOR \'I: (; \Zİ. 'O l)E !'ARiS r~.ıisii ile 
· ı,. ralıer , arattıklı rı ı ıt \'\SIZ('\ sözı.O 

2 - CA "l~ .. lf,. ici .. ı 
• 

H. Ti 'H.F.R; 2 - :i- S.l:>.. l'azar '..iinii l ~.:ıo da .. (3i2) - .._... -----~....,._.,.. __ .. 
L'kt1nn.ıız cserl~r ,•nzdı!!mı h r 1-e .... ın- ıen~lirıc k k~ d.'lr !ltC\'İ!nli' Annene gc
latarak eğ] necekti! Sııw.n ve L~nı:uıa !ine• alcL1de J,[r k~dın ılı•Y,il! Akla gel
baktım, orılar .tl·ı Lan& r~ lJeD aıılıJan, n:.ivl·~ck hir ·- nııı.t kudreti vnr Onun 
&l~lylı v "cthnn1('tU 1,; .. 1ı:ı1,ı-..l:ı t:ıtıka- ;u:·i.ik hfkA.relcrL )':ndı:·lik \"l~ s~viın tlolu. 
Ltle dliler. l.a;•tlan nlııunış bir•" par~adıı-, bizzat 

Tehlike 
Balkanlara 
Çok yaklaşh .,,,,._ __ _ 

Balkanlılar ancak tedafüi bit 
birlik viicude getirmek yoliyl• 
bu tehlikeyi önliyebilirler. 

a---
[ Ba!jtnTafı 1. ci ScılıifcıJc l 

Bu ltiharlıı A lmanlann buradıt ela 
Norve~te olduğu ıibi -bir hiikilmet dar 
besiyle lşo başlamaları, miiteakiben dt 
ordularını harekete ge~inndcri tchlik0-
51 her 1.nman itin ~-aritiir. 

Bu takdirde h!Ull nte iniıı bütün Ilal· 
kanlan !stilli .,!Jııbi ihtimalleri kunı·I 
bulacalctır. Bu •ııziyet ini bir şekilde 
\'ukua gelmemiş oha bile neticeyi bd 
ôkiheıtcn kurtannak mlimk!in olmua
rakhr. Çünkü Bul(ııristnnın istil· 
müteakip es:ıscıı Yuı:osln\}'Ql'll kad 
bru lanıı hııhıııan mih,·er tnzyiki kıl"• 
\'elinl arttıra<ak isti.kametini \" uııaııi .. 
fon \'l' Tilrki.lc~.-c de C'c\·ircec-J...tir. 

CünkU Bul~arist gi,.,cck lın•• 
ordusu ralııız bu memleketi i ı:al gııJ'C
siyle harekete ı:etiıilnıi, oimıyacııkttr• 
Böyle lıir harcl;ct Balkanları İ>tilii pli· 
runrıı ikinci oduuınt t~kil cyliyc-ccktir. 

i. ... ıc C'ilrtH nuthuıu1a hu \•nziyetı di1 .. 
lenllirnıi:-; uhnnk iı·in l'\·\·c-la Rt~l.ı:ıırl~ra 
J9J;l te j..,J~ntn lı:ıta~·ı halırJat.uıı.:. son~ 
da IJ;•ll.oııf,lonıı ınü ll-rck harckctkrı• 
nin ıın,":ık Alnuın istil sun tinli\f"hih•f.,. 
iini ft_<b"ı üı: ,~uiı~ıi<dir. 

."\ ·ıkra s4i\·li, chiliri7 ki n lk:u1 hi:rlii"i 
nıliyacı tnrihiı; lıiç bir dc,·rind~ lııı ka· 
dar 'iddctie kenıJi,iııl Jıi,sctlimı; deiıl· 
dir. IC!!cı· llaiknniılrır korkn.aılan \C cc
kinmedeıı ınul:adderatlnrııu birbirine 
baı<laırnık :uıethlo mü!tchit lıir cephe 
'ücuda .~ctircbiJiı-lcrse f'tık vakJu.,mı1 
Lul!'ı•au t~!ılil<e1 i bel.ki de lı~rrkek ~eç• 
nıe<len oltltı("t yerde te\kif edcbilcrl'I« 
ler, lıu ınüu1küo olamazsa faam11.a kud· 
retle nıuk.al'L'l ~ inıkiaJaruu <·ll' J:"t(İrt''" 
ceklerdh:. 

Aksi takdirde teker tek<'r ıuiicıı<!clc, 
cok cetin sart1ar it·inde ttr~:rnn edec:elc, 
belki oı.tuknı rn.t.im hir s<'yia• takip ('(• 
nıc.k tt·hlike iuo 1nur112 kalat:aktır. 

Bi"l'"~llle-kft.\n korkan "'hıınJ lU<'Dı)f'f-t.•t• 
lt:ı·iuiıı: n\'akihini Ç~)r~il çok cauh blr 
mi"'ul olaruk BalL.auLlarııı J!İizlcri Unüoe 
~rnıi)tir. 

Uu ı·ok ~·akın lıiıdiS<•krıl~n \'c terril• 
helerdl1! de alnııunnk çok hnıin olıır
Eı! .. r Jlaikaıılur l1'iylr bir' birlesıııenin 
A!rl:lnyn :tı:in fahrik ,·esile.si 1k'lJılaca~n· 
cfon iirf,erl<'rsc kendi krııdilrrini aidat• 
lll1$ ,-l. n\·utııtu' ohırhır. 

Ciiııkii ı\bnan.ı n. ııi.lnlarıııı tabnlkalı: 
cttirnıck İ'"İn 1Hiylc Sellere kıyn1L·t ,-e• 
recck nıe\ kide deiildir. O kudretinin .-e 
'iidiııiin yclli;::i yere darheyi indirmek· 
to a la tereddüt etmez. E..~r BıtlkanJanıı 
buırliııc kndnr inmejie cesaret etıııemiş
f. h1mun schehi .Jlalknnlarda muka\·e-
m<'I ı:fümek lchlik6iııl sezıni< bnll!Jl· 
ııın,ınc1undır.. l'ukat hiç bir zaman ılı 
\lnwı_·a, p laıılal'uıın Bıılkaıılar saflıa• 

a..nur İ\ltal darn~a~ını b ınuı d~~i.ltlit'. 
i.te,U~i. fı·hdit ) o\iyle ınuka\·<'mtlsil 
Uııli mlan nüfuz \'C j gal altuıa almak• 
tır. Cünkii lırr lıaııııi bir ınukıınmct M
:-cl·c-ti hnnn'.'·ontn i_.,.in.~ 2'Clmcz. Muka· 
wm('l, f>trµı;ma lıc•r e ·den e\\-.,1 Ro
mannı nelrt•I k.wıı:•klannı lelıhke,·e •O
l:ar 'ı,J hu nıe-!-ielc '\.hn.:\11,a1un UJ~ku~· 
nıı l.ncmıı~ea k ıli ı:<'lrr~k kııclrctıı..ıiT. 

nu İtihaTl:ı l~.;ı;l1~anl 1lar nraiarutda vnl· 
nız tc·duflii bir birlik 1.':İcu«la ı:ctirc hillr• 
lerse /!.lnw.n' ~ıı:n ciirct \"e (" 1rclinl 
knmaı!ıı ıııııvııt'fok ul:ıhilereldcri ııl!ıi, 
nı az , il7dc ""ksrll tehlıke,·i bıılıındu· 
g:u yrı-~t ~ nulıfaın;tk"fırsatını "le ~crin11İ" 
olaral;lardır. Bil> le hir birlik kurahil· 
nwk idıı <le \'akit halli da"ılını1tır. Sıı 
dar 'akith.•n azcuııi dert·ttd~ i tifnde iın· 
kanlan da ka<ırılın:ıınalulır. 

HAKKl OCA OQLV 

Aııkara radyosu 
-- ---- """""""' 

BVGltN 
8,00 prngrnın. il.O~ .,jan• haberl.ri. 

8, 18 müzik: h.,fif P"'~alar, 8,4S 9,00 
e'\· kadını - L:ouuştna (.ılı~ .. veriş eder .. 
ken) 11.30 program, 12,33 müzlkı kil· 
cük fasıl. 1l,50 aiau h.b 1.ri, 13,0S 
nıüzik: küçük fa!>ıt prngrl:\nıının devamı 
1 l,lO 14,00 nııi:Lik: karışık pr0<,.:raın 
(pi.). lfl,01) pro r•m, 1603 müzik: 
rad}o ML orL.c tı.l.c;.ı (İbrahim Özgiir 
id.art•sint.le), 18,40 ınÜ.z1k: nakı bete, 
naklf ee:.r:nai. ve ttaz aeıııu.ilcrı. 19, 15 ko ... 
nu ma (KaradenU: röporbı!an) 19,3G 
ıncıııleket &aat ayarl ve ;tjans haberleri, 
i9.4j müzik. r..dyo incı aaz heyetL 
20, 15 radyo ııazdC"i. 20Aj müzik: 
amatör ,! - • 'un•ddin Şan (koman), 
21 ,00 müzik: dıııleyıci Lıtckleri, 21,30 
konuşma (sıhhat saaı.ı). 21,45 müzik: 
ta• ııo o ıKc•lrası {şef H. Ferit Alrıar), 
22 3ı) ajana haborleıi, 22.45 müzik• 
daıı 'ıuziği (pl), 2ı.2; 23,30 kapa· 

ı\nneınin ırnvi uı.lctl JJ..ı.rlıyor, .ı\t>! · 
le derslerden, bıtihanlaniım, i:;tikb.,J 
imtihanlarıııcLın, hiç bh· zaınnn hndi
tıindc .:nrınc<liğiın bir h=ıra.r~tle buhse .. 
dip konıı;tır<>ı·du. Ate~ beni delışcl i~in· 
ıie lıırnkan bi" !ck!ifte huhınrlu .• \nnc~ 
nıe hitaben: 

\""t.•nıekten soıu·a .-\\' ~ ann~'i"lC hula- h.:ı.yattn tit kl·ndisiılir!. OnJarı okur1cen 
•;ık )·ık~m~k için yarh ı tcklifıı4Je Lu- irunn ayni zanı:ında aglaınak ve giilnıck 
1.ıııdu ':e h"!pirn.iz ona iınt!solı.! Hl.t.."'l;hur hf'""'\' c;.jne kapılıyor! ..-\nnc-n<len onlan 
kaklı.~. Yanaklarl?u. ula.-ıt·;rr::lan yan.:.- d.üı<ltm..:sfni. ceki düz n vcrn1e~in.i veru -~·;;;;;;jr;;;;;;;;;;;;;;,;;;Ui;tii;& 
~·ordu. Bizıın zavallı mutlaı;um l ka- bana tevdi etmesini rica ettim! Makine R 
yııns düş' i, b•raz c,ruaylı, •kur ıe~'· >U- ifo :,l,;-lı ettireceğim \•e eminbn ki ba
lu ,.,. hntıra ;ıd•>ıı her ıı ·vi ko llrlu l>.-uıı bunbn kit:ıp halinde bnsaeak bir 
konı11 mulfaklariı ı., ıuu:'!üıye'e ,,ı, 'ek tôbi bular.ak, yahut gawtel 'N!e ne«rettl-

... Çocuklar hak:k.a ... iaki Jı a.ııl3r·uıı.
ôan ha.zılannı barın güsteı\ııek t n. zı.ü
lünıl" \.ıulunursanıL bndtmi çok 1:''1lıli
yar ~..ı~acağ,uı, lıan:m• f.,mü. de<!~ n:ı. 
seniz. co··~kl ... r :11r.:vz~ı t.l:ırak i>e11i n•; 
kOO.ır .;. ·k alakadar ul,•r' 

Dt?mt-k Jmn rıln .Yazıları da v~r u· 
1"' !~te y<T.İ bir h~bcr: H m t1 • \t ~ 
• Univer~1tc prf\f~jrli kızı t.•~ ~n ı\f ş -
bu ya11lt.rn .ıHika ~U~t .... ,rirordn' TT ,. r, 
bwıltn jn kiını Yl•ktlı ~ 'lec al··ka ~ 
te lr ·.ihı .:lu\·raruror<11 

• \"c ya1 ·n, b· ı
ıun tepi:! ııde '"J'inyort.: olan ihf~·ar kü
ç jk l•il· c.İf.;,. et.ıne::-in nf" knrlc r ki.iCTl. ve 

ki 11 lıilir ~ dUsüni't"'·klerdi~ rt·bılt·eektlr. Sen anneni~ jfrjbar ~lnıt-!i-
..:\rkadaşla .. nı{ ıühnvt.."1 kcn:i; od~.:na sin Fısrıh.'lcığnn. 

Uriıklcdi.~iın \!a!cıt .\:~~ \-lıh.'l hi.:.• s:1at Bir hieap dal::ıası beni istılii etti. Fn
aı1'l~ ~ı· kaldı ve omtn !'rth'H~.i eskl- kat yalıuz bir an icin! Adam sen de!. 
mi• k:.- ·ı~r üzNine ı"''!.-ı·ek hırn1 arı Ates kin bUvilk hamleler yapmnk ko
ı ,,,ıılu. bycl" Fnkirlii\in n" c>ldul!unu hilınezd! 

ÇOCUK İSTiYENLER 
Sıhluıtı k.'\rnilule bir anne 11 avlik 
ıhhaı.U. vin:ıl1 hlr erkek ocul:u

nu mahkeme kanıriyle oTebeııni su
"'tlyle evi t olarak vermek lstlvor. 
J"ınla" r• mlvct·ne milraea::ıL 
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,\'lı;a .. .a do~ru, Uç '<llÇ kıza u1 "i.ıse u! .. o kadar garip tal.i•tlı idi ki anne. 
'cOC" J' .f,:Lt ('\lıııı! 0 .. 1 , ... o'\'ı ıiııe :;o· ıııin lok lııtlind" saçları onun ho.,una Bir mu ha.; o ;8 orr yor 
t~·) {"; i~ın ot. ·•nohilirniz ll ı-.,_ lı •.;,•.(1 itnıiştir. nı lli ki. benim "ihi hc.r giin 
hizınt:t~i<l"'n. kı,n(oı:ı:.1;1 11 •• · saireclC'u l:n n--.; . ._ ... r:ıvn tRl .mınlil \N:buriyetin- ı·suut n:ıuzn:ırfı üzert' mnh ebe fsl~ 
ınnlıruın ı·lduğ.ı nuz için mazcı·et he . -, do tlciiildı' rıul ve hl"n tanzimt"ll ü:ı1 a ınuk!cd i r 
1 ına rolı. tun. i\h.~<;. lıa_vrc-t verici l-;r fJlıt ·1 '1Jkla.d1!1 €YI den hiı• tt•1 f ir muh3'iip i r.unakf.ıd!J". İst!yeıılt_•ri:n 
su1Jikle '><·~· :nuzlar"-ıdan alw1 k ~·· ,ı., '·' . d; ka' • • • •Eminim !· !alil nliııtp , add ind~ 39:1 sayılı 
,, slı: 1 rok.m l·u ı ·ı il veleri .... 1mlin'1e "'"' 1 ··kakfa u ııınuarnd ı 'ft•\ fik ı ;. en"" 

S\!11 küı;ı.l, .. bi~· scrl lı .... , c.at':ıl· bi 1nhi lnılal-:t1"" ~~·:'\ r.nıan ;:n hıf·• İı-t"H ın ,. ":ı .. t! ti 
bıı· ~ rir':'fil~in' ~~vin zin c ın:s..ını ı 11- L .... tl·~ rdı,: l et{ir( hıh. ' iı • 1 ::, (3'75) 



YP.Nt ASIR ~AJlff!E J 

ı ay)'arelere karfı hır müdafaa vasıtası 
------------~--~~~~x4~ 

Balon barajları ~edir 
ve nasıl yapılır? 
~~~~~~~~x.x·~~~~~~~~-

Balon barajlarına en ~o': tngilterede e~~i· 
yet veriliyor. Bu barajlar kara~a v~ ueıuzde 

iyi bir taballuz vasıtası teşltul eabyorlar 
-------x~x 

YAZAN : İSMAİL tLIIAN 

Balon barajı gecen umumi harbin so
nuna d~ İn~ilterede kullanılmaga 
başlanmış ve bugünkü muharebenin ip
Udasuıdaıı beıi tekemmül ettirilmiş mU
bim bir müdafaa sistemidir. 

Balon barajı, içerisi idrojen doldurul
mus balonlar vasıtasiyle meydana ~eti
rillr. Bu balonlar ince çelik kablıllarla 
birbirlerine bağlıdır. Kab1o1nrdan ince 
çelik ağlar sarkar. Süratle uçan bir tay
Yartııin bu ağa kücilk bir teması mot?
rünün sakatlanması veya doğrudan do~
ruva yere düsünnesi. için kafidir: 

Baraj muhtelif mesafelerde genişçe 
bir :-;nhavı kaplar. Geceleyin bunları 

') mek ve a<ilardan sakınmak imkansız
dır. Balon bnraimdnn kurtulmak isti
l en bir tayyare ancak çok yüksekten 
uçmalıdır. Bu takdirde de atacağı bom
baların heclefine "·ruma.c;ı kabil olamaz 

Büyük Britnnya hükümeti ha1on ba
rnjlarına çok l)\h-ük ehemmiyet verdi
i!indel\ bu işle meşgul olmak ilrere bir 

un danlık te~ etmiş ve balon filo
ları ihdas etmiştir. Bu filolnr başlıca bü
vük sehirleri ve mllhim sana}oi merkez
lerini muhafaza ebnekle milkeUeftir. 

Balonlar hanJl!arlarda dururlar. tehli
ke işareti '\-erilir verilmez bir dakika 
iclndc derhal havalarurlar. Yine bir da
kika icinde indirilip başka bir mahalle 
nakledilebilirler. 

le ııı:elıniyecek '1 erlerde otw"Urlar. Spar 
sahaları. Parklar. kereste depoları ilfilı~ 
Bunların yerleri olabilir. 
in~Uterede karada ve dcnizda olmak 

Uzere iki tilrlü balon barajltırı \•ardıl'. 
Denizdekiler Alman ta.Y) arelerinin mik
uatıslı mayn dükruclcrirıe mani olmak 
icin hazırlan ştıı·. 
Denizdekı baraj balonları btiyük ma

\'Unalnra bağlıdır. Bu mavwıalardaki 
mürettebat çok kene fırtınalı ha\•alar
da calışm::ı,ğa mecbur olmaktadır. 

Denizlerdeki balonlar çok ç:ıbuk yer 
değiştirmektedir. 

Mavunalarda bulunan lınraj mürette
batı 48 saat calışır, •lS s::ınt i.stirı:ıhat <?der
ler. 

Balon barajları ekscriyC'tle fazla yiik-
sck olmaz. 

İGinde 15 bin isçi cal .. m bir kilo
metre murabb:u geıılşligı deki bir mm
taka 2.500 metre mikfıplık 10 bnlonln 
korı.ınabilı.r. 

Balon barah son tekfımüller sa.yt'Sin
de tayyarelere karşı ıni\him bir korun
ma vasıtası olmuştur. 

Askerlerimize toııanan 
kııuk hediueıar 

Bir kaç saat idnde de yeniden tam İmıir ,ı:iliyeti Parti teskllau sessiz ça-
bir balon barajı kurmak kabildir. lısarak yurd sırurlannı bekllyen kahra-

Balon bnrajları iç.in husust ınürette- man askclrerimize diğer villl~·etleı·le boy 
hat ı.•ardır. RUz~arm dcfüşmesi bu ba- ölcüşecek nisbette r,cniş yardımlar yao
ısjların da vaziyetini değiştirıne~i irop mıştır. Gerek nakden ve gerek nynen 
ettirdiğinden mlirettebat sık sık vazife toplaruın hediyeler büyük vekfuılarn ba
hasma çağırılırlar. Bazı ):!eceler iki Uç liğ olmuştur. Seferihlsar parti teşkilatı 
kerıc ça,ğ.ırıldıklan vakidir. bu defa 506lira'13 kunıc; loy:ınetinde eş-

B:ırnj kilonıctrdcrce uzanıp Rider l l a tcl>en~ünü ~plı~'ar~k . mahalli Klzı
Burnlnrda müıı::ttehat hazan akla hayn- 1 ·'!!' subesine teslim etmışfu:. 

BU C.. Ü N L AL E ve TA N· 
SIHEMALARlNDA 

A kla vaı:ifeein .. Serene ıstırnblann.. Öliimle hayatm müMtdelesinde 
yarablau ,.c .. 

BUGfJNKU KANLI HARBİN Ulı halıihi FİLMl-

T ÜRK Ç Ey·· K 1 1 
ıu111u111111u111u uzen .a e er 

2 - Mahkum Kadın dı!ı filim .. 

3 - rVRK~E YENİ GELEN HARP .JURNALi .. 
DİKKAT HER 'ÜÇ riLİM DE lzl\1İRDE İLK DEFADIR .• 

............................. 

E.&2AE-

tZ.M1R sıcıu TİCARET MD.roR
LU CUNDAN: 

(Allx?T Kadrnnel \•e Y. M. Eskinazi) 
ticaret tmvanile 1zmircle Yemi~ çar~ısın
da 20 numaralı mağazada mahsı.ıliltı ar
ziyP til'areti ile ısti al l'tme'k üwre te
cekkül e<lcm 1 bu <;irketin ticaret unva
nı ,." .şiıkct .ı;ukm. elL n::ıın<'sı ticaret ka
nunu hüküm! rme g··rc sicilin 2!134 nu
marasına kayt 'e t eil edildi• · , olu
nur. 

İzmir sic.-ili ticaret. mcınu. lui!u 
miilu ii ve !" Tcnlk imzac;ı. 

1: Mukav le 
~tRKET l\':UKAVF.LFNA1'.ffiSt 

lzmirde Kaıantinada Hl in"İ c:oka'<ta 
5:~ numaralı h. ned~ mukim Albtn KaJ
ranel \·e Yaka M. Thkinatl i1e mc\•acl ve 
-;em.iti atiye dairesinde bir ticaret şirke
ti t->sis etliler. Söyle ki: 

Mlldde 1 -- Sirketin nev'i kollektiftir. 
.Mndde 2 - Sirketin unvruıı ( Alhn 

Kadranel ve Y." M. Esl..-inazi) dir. Ve 
m•,,·kezi İzmirdir. 

Madde 3 - Şirketin merkezi ticareti; 
tzmirde Cezayir hanı caddesinde 20 nu
m"nılı mağazadır. 

Modd ... 4 - Şirketin mevzu ve mak
sadı: Üzüm ve mahsuffitı dahiliye tica
ıcti ile iştiı?al etmektir. 

Mndd0 5 - Sirketi ~ı:tka<kır c cek 
ve taahhüt altmıı konnc:ık h<>r tti,.1 • 
muamelat ,.e akitlerde her bir serik un
vanı sir ete bilizafe münferiden imza 
etmei!e salahiyettardırlar. 

Madde 6-Sirketin sermayesi (21,000) 
yim1! bir bin 'l'iirk liras:ından lbru-et olup 
(11,000) on bir bin lirası Albcr K drn
nel tarafından Vü (10 000) on bin lira., 
Y ltn M Fskinazi tnrafınd2n nakder. 
u ndil•ui,tir. 

\ıiadd 7 - Her sene nihayetinde tan
zim diJ ('ek bilanco JnUl'ibince sirket 
muam 151.l ınnumivc inden tah:ıssiil 
edcc 'k kS.r ve zararlarda.n her iki şerilr 
PTRSında mütesaviyen taksim olunacak
trr. 

Mndde 8 - Sirkl"tin müddE'1i: 13 KA
mınusani 1941 tarihlnden itibaren ı:ı 
'Kanunusani ~46 furlhine kadar beş se-
ne olun SPrlkford!"Il her hans?i biri bu 
n•üddetin hitamından bM av <?\"Vf'l tah
riren feshi ihhar etmedikleri tukdirdı> 
._;,.'kct kendilillinclen dtı~a hf'~ SE'ne müu
dMle tml<l.it eililmis olacaktır. 

Mad<\e 9 - Şirket m~ai ve s<-nnaye
c·nin bir kı.:.mını 1>aşka hir sahJS vey~ 
tıı\i~" se ile re..,c;riki ~1 ai ir-'n. t lısic: 
ed"'b"lir. 

M ddn 10 - Sirketin muamelat! her 
;\i •"'Tikin reyi ile t"'rivir oh•n"l"~ktır. 
~erikler arası;.da tahaddüı1ü melhuz her 
tür1 ih ,l~flarm hakem vnsıta iy],. hal 
ve f sledilmec;· s· ı•didm .kabul edilmic 
rh o bu b.-pta şerikler İzmir şehrl •ne
hnkimini ve dewıiri dlive.sini merci ola
r2~ 1 lml <ıhıic:'lerdir. 

M dd0 11 ~erikler has a bir yerdP 
~~ek bih ar;ıl.c'1 ,·eya bil~ vacnta is yana
mıvat"aklardır. Ancak sirketlerlnin viik
.. elmE'si hususunda lazım ı:?cle-n bÜtUn 

yTetlerini göstererek nıUnha..,ran sir
kt>t isleriyle mesgul oll\<'aklnrdır. 

lımircle Kanuıtinada lü 'ncı sokakta 
SS mnnarah ~ ~ ffayfın otft7 
AThC'T' Krırf'l'tınPl ve lzmlrde tnönil cad
d··. indn 587 No lu C'vde oturan Urlalı 
MoTdohay oğlu Yako Esldnazi 

A. Kadr::ıncl ve Y. M. Eskinazi 
imzal:u-t. 

G •nel ıw~ 315 
1 bu 1~-1-1l41 taıihli şirket ımıkavele

namc"i altınd ki imT ların 7at ve hUvi-DUZEL'l'ME 
Gazetemizin 9/ıubat/941 tarihli ve 

I0742 sayılı nüshasının 3 ncü sahifesi 
ikincı sütununda ncfl'edilen hazine ta
Tafından Taiıir oğlu Hasan Fevzi aley
hıne ikame olunan 941 /95 doeya sayılı 
ilanııı başlığı - Jzmir 3 ncü Sulh Hukuk 
hakimliğinden - olarak neşrcdllrn~l 
cap ederken tertip hataaı olarak 3 neü 
ıcra meınurlusu denmiştir. Keyfiyet 

KAH$J'.\' AKA \etleri dairece mnruf vn kınnın~ ı!hliyei; 

Meluk s·ın~•maStDda haizler bmirde Karantin da 141 inci 
' • sokakta 53 numarnlı vde oturan Ravim 
fKt B"ÜYÜK FfLtM oMu Alber ~ dranel ve tzmird,. tnönü 

t'ndd~inde 587 No.lu evde oturan Ur-
Fil. DOICl'ORU hılı Mordohay o~lu Yako Eskinnzinin 

Lorel Hnrdi faraf ından TÜRKÇJ<; oldul:rı.ınu ve hiı.ı.at kendilerini.n vanım-
sözlU hü~·ük komedi.. da vaze-tıniş olduklanru fasdlk ~derim. 

CASUS Bin dokuz yüz kırk bir senesi ikinci ka-

m;>. &&C il asası x ZLJL 

llR 
'* 

1941 modeli gelmiştir 
İzmir acentesi : A. ZİYA Kal:wcı oi!lu .. Gazi Bulvan No. 62 .. tzMiR .. 

Bornova Ziraat Mehtebi MüdürJUğündf" ·ı : 
Cinsi 

Siyah iskarpin 
Betıer çıftin muhammen bedeli 

7 Lıra 
Yfü.de 7 ,5 teminatı 

49,87 
Mektebimiz ta1Phr1 •rt "hti.yttm idn 95 çift siyah iskarpin "-!0/1/1941 taıi

binden itibaıen 15 l :1. · ddetle :lrdr eksilhneye konulmuş':Ur. İhale 14/2/ 
1941 cuma ,günü saat 15..,o da rrekit"J)te satın alına konusyonıuıda }apılaca
ğından ta!ioleı·in yüzde 7.5 te:ninnılhrlnı hmir mektepleri muhasebeciliğina 
teslim ederek makbuzı,ıl'lı• komlsyr.r.st getirmeleri, bu~ ait ı;artıı.ameyi gör· 
mek istiyenler her gün Mekt,•µ ır:• •iirlü~e ınüracoatlcri. 

30 - .. -- 9 - 13 314 (159) 

. . 

Rençber ve Ciftçilerimi~in 
nazan dikkatine! 

Umnmiy('tle nebatat, bai ve a~Jara ınusallnt olan zararlar böceklerin İm· 
ı... id9 ... \.etıı ... t ........................ llr. 

AMBRllCAll rAllG6.EF002' ICOMPANI 
F ABRİKAJ >\.BiNiN İMAJ~ E'ITİKLERt n afotnkJ miistahzarah nazarı dlkbfe 
vazcdcrız : 

1 - Tree Tanglefoot : Ağac '\"e bağ' lınstnlıltlanna k81'$1 macun.. 
:! - Plant Spray : Fidan iJae1 (Sulu ve Konsantre) .• 
3 - Stock Spı·ay : Hayvanat ilacı (Sulu) •• 
4 - FJy Spray : Sinek \e sivrisine1c ilıicı (Sulu)_ 
5 - Difnsor ve Difusn : Teaffünii izale için elektrik takımı \'O ilicı .. 
6 - Roach Po\•dcr : Bit 'e pire tozu.. 
7 - Ant Povder : Kannca ve Ham-ım büccl<lcri ve Danaburnu tozu. 

Yuk:ındaki miistaln:aratfan Tilrkiycdc stok mevcut olup tcdııl'ild iç.in Türki-
yede umum arentt'leri olan : 

A. LAFONT ve l\JAIIDUMLARI Ltd. ŞlrkcU_ 
Ba1im ağa carsısı No. 52, İZ'.\llR.. 
P. K. f;S. TELEFON 4093. 

Miiessescsine mliracaat edilmesi ı·ica olunur.. l - 8 (376) 

:::sa::_ 3!2!!!!! 

ALAŞEIUR tCRA DAtREstNDEN: 
941-81 
Alacaklı, hazine. 
Borçlu, piyadeler köylinden Sülcy .. 

ınan oğlu Ali Faiz Milsal. 
Borç, senede müstenit (800) sekiz yli& 

lira ve icra masrafı ve faiz. 
Birinci arttırma gün mahal ve saaf. 

Alaşehir icra dairesi odasında, 7-3-94 · 
tarihinde Cuma günü saat 14 ten 16 y~ 
kadar milddct içinde ve ~ çık arttınna 
suretil.. yapıl.•caktır. 

Satılacak mal, Pıyad 1.,ı· köyünd~ kır 
yolu altı ve kara Hüseyin Sureyi mt>V· 
'ltiinde kfıin Subat 341 tarih ve 51 .f.ayılı 
tapuya rnüsteıtlt şarkan sahihi senet 
"ar. Dcyınneri yolu ce. şi. bcylQc hark 
cc. HUseyin paşa vereselerilc mahdut 
olup şimalden cenuba 500 arşın tulil bu. 
luı1nn ve şarkan Zekiye Vt' Gcvgllili th
sandnn Talat Tarakçıya geçen tarla ~al'
bl'n Deyirmen yolu ve dayıların tarlası 
cimalt-n cenuben bevlik bark ve cenu
ben Hüseyin pa~ oğlu Mustafa ih•n yö
rüklere geçen tarla ile mahdut oldul'.,ru 
ve bilmcsaha 12 hektar 3295 bucuk met. 
re geldiği anl ılan bu tarlanın. t m mı 
satıla('aktır. Kaycl n 120 dömimd"ir. 

l\foha men kıymeti, GOO lır:ı kıymet 
bicılmi tir. 

Sill1name. iı::hu gayri ın nktı1a 10-2-
941 tarihinden itibaren atılıw cık rıl· 
rnıstır. Arttırn ıı mUddetı 20 ghndür. 
~artntuneler dcil'c dlvanh .. nesine ve icap 
"eten .> er]erl nsılmıshr. Bu g vri mrn· 
\ul yukarıda yazılı yer J!Ün vt> s.ıı:ıtte 
lıiıinci artt1rmacı yat)llncaktıı•. Üç defa 

ı 1 ırildikten ~onrn en cok arttıran 
t u ındC' bmılolır. Su kada; ki s: illPn 
l :<l 1 ınuham nl'n 1• ı-.; m r n li. 1 i5 ini 
buln ~ı sa.rtt r. Bulınadıfö t~kdird' üze
rinde.- bırakılma .> apılını~, ı k ~ayri 
m nkul ikinci arttırmnyrı hır. ılır. 

tkinci arttırma ~Un, mahal ve matı, 
Al şehirde icra dairesi oda ında 17-3-
C141 tarihinde Pa7.nrtesi eGnU saat 14 1en 
16 ~ a kadar ınUddet icinde ve acık art· 
tırma suretile yapılacaktır. lldnci 11rthr
mn ~anU gayıi menkul Uç d fa ntcla et• 
firildıkt<>n sonra cm çok rırttn·an i.izerln
d~ bırakılır. 

KADIH nun ayının on iiçUnr.ii PA7..artesi p,iini.I. 

Hey~ulı A$k Filmi.. E L E B 1 o N 13-1-941 
tZMtR BELEDiYESiNDEN: ~EANSJ...AR : ller gün 3.4.9-5.30 T.C. amir birinci Noicri Resat Köy-
Olkii mnhallesinde 833 sayılı sokak- R .tı; .. Cumart~i. Pazar l!.20 DE.. men re~i mührll ve imzası. .--~....._ K R O NO ~ RELERi 

I t •• tr g t n• G ı 1:. 
t K nnl'zasyon yaptır iması iş1 fen L'I- ene sayı: 434 ~ 4; 

•aShih olunur. 

$u kadar ki sürUlen bedel t:Jıhnıin olu
nan kıvmetin vtizde 7!1 ini hulnıası ctart
t1t'. Bulm:ıdıb; taı di,.~0 Ü7.<>rindo lıırn. 
~ılına yanılmaz Vl' 22Rfl ca'\rılı k:nıuna 
"'Ül"e borç be s ne müclcletlc t '\tqte 
l,a vla.nır. Bu ıtayri nwnkul ii7.eı inde 
hakları, illcikleri ve lı Uf k h klaı, bu
lun:ı..nlar mn tal"ihh1de l i'ihalrn 1 'i giln 
icinde evra'kı "n •• bit leri]ı> 1-'rlil.:'" ic· 
ı·ava müracaat etm 0 \ ' n ·burdurlar. 
1\ıiiiracaat etmC')•enl 

0

ın "d ' 1 ı t pu 
cicillile sı:bit o1madıkca arttınmı tııt"n
"'tn navla tınlrnasınrlan hari tut h.ırl r. 
'rellaliye ve 1anu harclaı ı 1 n:ı ver"t 
borçları borc,uya ailtlr . .\rttırımı)rı is-
tirak kin yüzde yed! buc•ık ni h l:nde 
•leno ~k('ac;ı VE'ya ı illi bir b 1kn mt"k• 
tubu !!etirllmesi sn.ı-tttr. Üz inrle b1ra
'kılm!'l kararı \•M"ildikten sonra alıcı sa
tıs hıt:>ı,.,nı, d"rh::ıl Vt"!'"m"Y" m"'ch1•rcııır. 
Veımeclii'!l takdirı"lP dnlıa 1'VV<'1 ne>v 'J.o
-.·nn nılisterhıp teoklif olunur. Bu bndf't 
üzerlnde-n müctf'rli evvel d lın önrflld 
lcoydu u bed 1 nzerlnd n :ılırsa vc.-va 
l>u bE-dC'lte> h,..r hanın lı r mt!o;t :!ti lr.lhut 
ndE'.rse .ın n i' rin ihal ol ınur. B"vle 
~lr m:lc:t ri cıkmoz W' mil~P ·ii r>vvcl de 
ko\:du~u bedel UzerindPn dmrı'ia tnHp 
"ıkına1~a Ü 7 cnnd bıralnlm kararı bo-
7Ulur. Ve dayri rrı0nkı1l 7 Plin n•ilfJclo11e 
'll"'ltınnava rılt;:ı.ı·u•r. Ve teM:a,.ı-ilr ~PD 
ı,ed 1 für>ıind"n nıii t ric;in<> ih··l·• olu
nur. Aradaki fark i"Rl"n;n bo7ıı1masına 
-:ı•b~·hh 1't veren mfü;lt>riclen hii~i\m i.~ 
tih • lin ha(' t h1maks z n tahc;il olu
r•uı· Ririn ·i ve- ikiııd nrttlıı))alı\r ara. 
•:ın ki fo klan m ·· erileı a:\o 111 rkllde 
me. 1 tutulur 1 hu ,ra:vri menl ul yu
kaı ıcla y zılı s~ r d. i resindt> ve irra 
daire ı odasında s3tı1acaktır. Artt:rma
va i tirnk t: dcnler m thr111a artnaınesinl 
okumuc; •t> luzumlu n. lumnh almı~ sa
" ılır. Mahçuz yuknrtda ~ ~zılı .. : -;.tlar 
d· iı· inde sa1ılacal!ından lukaclıırhnn 
\'e ın~tcrilerin icrn dairc":in n iırnc-aat 
etm 1eri ılan olunur. (373) 

leri miidüılüğündeki keşif ve ııartaame- Al R !şbu şiıket mukaveleJlamesi suretinin - 5AGLAM '"':;;.~~=e~~RIF - 6~ TiRE AC\LIYE HUKUK MAHKE· 
si '\cçhile açık eksıltmeye konulmuştur. hn uya dail'l"de saklı 13-1-941 b'l"İ ve (345) gc- AIUl"Tl~I ' MESINDE.N : 

k t t m'n tı 90 lira 60 kuruştur. Tn- olunur. Bin dokuz yüz lork bir senesi .;~' ,.. M"llW 't M ~ Tirenin e ki ob köyiindt-n cüıuk oğ-
Keşif bedeli l 207 lira S 7 kul'U§ muvak- nel sayılı aslına uygun olduğu tasdik ) ~';;.. -b ._ 
ıpluın teminatı i~bankasma yahrarak ikinci kanun ayının on döroüncü Salı ç ~~~VA 6A::::ı~at1Ji lu Hiise} 'n çürü! h.ı.ıafıııd .. fire eğri• 
ı.ıJ,buLlariy le ihale tarihi olan 26 l/ günü 14-1·941 - ~ATllıR dere k nder. sağır r ı 1 !asan kızı 

941 .r :nbn <>linü at 16 dı eınime- 30 kıın.ı luk dnın"a pıılu üzerinde 14 OPT'!\N KORI ·ızM\R .. ~"foü.:. "'~ Ay c rıl yhine Tire n.slı_,.e hukuk mah· 
" II rincl 6 7PAflll .. lçhı H • A • • 13~,cı $<>""' k · " b d ıe miır " ntlnrı. · "Kfpmn 1941 tarih ve İzmir bi "" emesın açtıgı o4anm~ nva ın n ca• 

1 TT~. ·------·a..n.T,cuını 0"-f'llAYAN VtRı..ı:.RUI •CENTA AÇ!AN':_!OR. . h ,_. . d 1 ı 13 1 i ıı 490 ( )41) noter iği resmi mührii ve Reşat ~r .. _. . ıı mu ~mesın e: 
500 (358) l\1üddeialeyhe izmirde münteşir Ye-

i7 HR ;. SULH HUKUK HAKi~- 01 Asır r,n:ıetcsiyle ilanen tebligat ifa 
LlölNDEN : ızınır Nafia Müdürlüğünden: edildıği halde tayin olunan durutma}•a 
M iddt>i orman idaresi tarafından M. Mayıs 1941 sonuna kadar çalıştırılmak 'üzere (75) lira aylık ilcretlc bir sür- !!elmediY.inden hakkında gıyap karan 

lf') h l aklıikcn köyünden Tosuıt Ali Tütu··ncül· er!.. veyyan alınacaktır. Yapı işlerinde silrveyyanlık hizmetinde çalışmış isteklilerin ittihaz edilerek gıyap kararını havi da-
lu azif aleyhine 941 / ı 02 C!as nu- bon .servisle birlikte minii istihdam bir hali olmadıklanna dair Emniyet mil- vetJyenln mahkeme divanhane: ine il-
nr ... lt• .•çılan tazıntnat davaııından do- Bah~ev' anlar!. dUrlUğünden mehuz hilsnilhal evrakiyle birlikte 15 ·2 1941 tarilıine kadar Nafia sak edilmit ve durutınanın da 28-2-

1 'ı 1\1 aleyhin mahkemeye gelmesi ~ müdürlüğüne milracaat olunması.. 541 (396) 1941 cuma günü saat 1 O muallak oldu-
, ln n ımına gönderilen davetive vara- ğundnn müddeialeyhin tarihi ilandan 

ı·ı ı verilen meşrubatta kendisinin Bav ) f tZMiR AHKAMI ŞAHStYE SULH JZMIR AHKAMI SAHStYE SULH itibaren beş gün içinde itiraz etmesi ak-
ı ı , ·rde'l ~.ıl.tığı ,e adresi bilinmedi- ~CJ 8ree• HUKUK MAHKEMEStNDEN: HUKUK MAHKEMF.s!NDEN: si takdirde bir daha mahkemeye kabul 

1 tleıı bıla tf"bliğ inde edilmesi üzeri- Fidan. Malısül ve Kuvvet JdmY lzrnirin Namık Kemal mahallesinde lzmirln Sdvill melcit 12 t ncl ıokak olunmayacağına daiT tebligat makamına 
., 111 ılık mect> davetiyenin ilanen teb- gübrelerlmizin geldiilni s~nçle Damlacık caddesinde 425 ncl abba ağa 93 aayılı evde oturur ve demirciler çar- kaim olmak üzere ill11 olunur. 
1 ırıe k. rıır verilnıııı ve muhakeme gü- bildiririz so\ağmda 7 sayılı evde otururken 6/6/ l}IS1nda 72 sayıla dükklnda mangalcılık- 5 31 ( 3 70) 
.ı l diı leıck ) npılnn ilanen tebligata HaC1 Davut zade 940 tarihinde ölen büyük kardiçalı ha- la i~tiğal eden ve 20/ I /941 tarihinde 

mahkı•m"J e gelmemi~ ve bir Rahmi Kand~t nında 61 sayılı odada komisyoncu as- lzmir memleket hnstananesinde ölen JZMfR BJRINCt SULH HUKUK 
• 'ııdermemiş oldu~undan nıah- t-!-.!_ Halimağa çar§ısı No. 3 I IZMtR keri mütekaitlerinden arap Snlihin mi- Abdullah oğlu Kbtm Konevinin mi- HAKIMI..l~INDEN : 

,_ .~ bu ---Lur kolonyasını ____ ,_ ,,~- ~ "t"b ·· y d ı d h •kkında 1ıyap ı.:nrnrı verile- H - ~ ' •-.;ua.n varsa wanaan 1 ı aren uç a raseılım varsa ilandan itibaren üç ay Ana o u emiryolu şirketi tarafın. 
ıl"ı•ıen tebliğine karar ve- ıW eczabaneainden alac•k11mz ~--•••••••••••• içinde aıfall kanwüyelerini mahkemeye içinde sıfatı kanuniyelerini mahkemeye dan ihraç kılınmış olan tahvillttan 19 

\ rm•hakern::ı 17 '2 '941 pazar- Çünkü eczacı Kemal K. Aldat ,.: bildirmeleri ve bu müddet içinde mah- hildim1eler1 ve bu milddet içinde mü- adedinin S. Bencuya ve biraderler ıiııo 
1 k l 1d .. n.• D O K T O R ken1cve müracaat vaki olmadıüı tak- '-• ..: ta L. d i ed'ld"~ iddl '-•ınu aı>t ona )Jf8.'I mış o ugun- r-· A..-2 a~- Hefılm ofllıı "" .. racaat vaki olmadığı takdirde metruk&- it~ rann an ga p ı ıg. a QOI' 

j ' j ) 1 J hk 111"01 lr dirde metrukahnın hazineye devir cdi- 1 L h ijll 'i df ııı . yrın ~ününe e nM emeye Türkiyenin bütün zev•-~-ı· kendı"· • 1 tını:ı hazineye devir edilcceii ve yine ınmı" ve ou ta v at men te YeJ'9 
.. Jn • ı " , ır ve.kıl göndennesi abi IWl Manisa A~. Hastanesi Kulak, Bopz, eceği ve yine ilandan itibaren bir it:! dair verilen karar gazetenizin 2311 /, 
hkdırde h .,, ' a ı•ıvnbcıı mahkemeye ıd~dekturtoplamıf bir İabeterdir. Takli. " Burun m6tebblillll ic;inde alacak ve borçların ınahkemeyıe ilanb~ dlan itıbaren bir ay'lkçlnde alacak ve 941 tarihli ve 10725 numarab nilıılıa-
c!Pvam olunacağı tebliğ mnkarnına kaim ı yo • Çünkü yapılamamakta. ınfüas tahsllinl Frımsad• ikmal etmiştir kayıt ettlrilmeıi ve bu milddet geçtikteı\ orç ıınn mahkemeye ayıt ettirilmeıl aındn ilan kılınmış idi _ 61129- nuına-
olnıaL.: ve bir nüshası d;··"nhancye talik dır. Her rin hasta kabul eder. BOnra kanunen takip hakkı kalmayaca- ve bu mUddet geçtikten ıonrn kanunen ralı talıvili.t ııehven _ 6 ı 229- yammıt 
kılınn ak · • t ı ilan olunur. HiLAL ECZAHANF.sl ~~~NESt : Manisada iı ilin olunur. takip hakkı kalmayacağı ilan olunur. olmakla bu keTe taah.ihen tel:rar ilb 

f~~ ... ~·•--•ı ... ~~~İıllll~ .... ~ .. ~~ .. ~~lııliilİİİİııİİiim;..~ .. ~um:::~~aa:uuaıı::~N~~~tt~5~ ...... ~ ............ ~4:96~(~36:6~) ... ..!..-u .. mıı ........ 4.9•9•(•3•6•5) ..... kı1 .. m•d•ı ....... 525 .... (3•M•) ....... .._ 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

FOSFARSOL, Kanın ea hayat! kısmı olan Jannm yuvarlaaklan taellyerek çopitır. Tatb ~ temin eder. Vilcucla 
devamb ıençlik, dln(llk verir. Sinlrlerl canlandırarak asabi buhranlan, aylrusm:Jutu gicleril'. Maaanid inlglutılı• 
banak t.nbeUiiinde, Tifo, Grip. Zatlnieye, Satma nebbatlerindc. Bel ırneeklfli n ademi ilrffdarda ve 1.-lJo alımlda 
faYaıu hayret faideler temiD eder. 
P0sFARSOL'thı: Diler hl.tiln lmnet ~ üsttinttlili DRVAMLI BD SUKETU; KAN. KUVVET,~ 
TEMiN ETMESi ve ilk bllegant.nla bUe teslrial tlerbal g&tenwldlr. 

Sıhhat Velıllednla resmi m8saadesln1 haizdir Der ~zanP.ıte huhmur 



rnı A.rıa il SUBAT PER 
&2%30 - EM 1SL 

SiYASi VAZJYE!' BALKAN l'O 

spanva, mihve- AABI 
rin menfaati· çin o 

Sakın?lmaz bir 
harba i?İrmi- net·ce midir? 

ecek >-

-
Bula rı ra göre 

() 

Almanlara cep-
he almak inti-
harla aynidir 

S LHE 
DOÖA 

a ez: 

Gl. Fra~ko dün Nüfus divamız 
Mussolin. ile Ro- "'* • 

- o- bin Al. Fakat Bulgari tanda m ..•• t"" Evlenenlere yardım edılecek ve 
a flOruş u çocuklara pr • ayn acaktır yabancı kıt' al ar 

yokmuş --------x~x---------
Anltar , 12 (Telefonla) - Memle- maddi ynTdım imkanları d rpı~ edll' 

Sofya, 12 (A.A) - Zora g ze
tesi yazıyor: 

u j , ---o- rıyruı"ı Laal - - dngiliz bafVe~ili Mister Çör-

ere ile 
iimkün 

o acak mı? •• 
[ B<ı§tarafı 1. ci Sahi/ede ] 

arosmdu bir u~Jn§llla zemini bulnuı;;.n ça
lışması 1 uvvetlc muhtemeldir. Böyle 
bir uzl nanın cs:ısı şu olacaktır: 

keumizd<" evlenenlerin çoğnltılma ını mektedir 
temin için bir kanun luyfünsı hnz1T1an~ Uvihada, dogan çoc:.uklar ıçın 
maktadır. Nüfu umuzun • rtınlmasını 

verılmesı de 11yrıca teklif d L t 
temin gayesile hazırlanmakta olan bu 

" } o ( ..ı.z.e e ınl" go?T • " [ ,.d n i?ırlıih ıki noktada toplanmıştır: DC!Şm'afı 1. ci Sahifede l çil, HabeQ krelı Haile Selasiyeye 
1 Batı Akdenıtle alakalı olnr"k uı 1 gckn askeri tedbirlerin alınması sempatisini ifade etmek iriu ha-

layihanın esaslanna göre, bundan sonra ProJc henüz son şeklini nlmı d 
evlenecek memurlara ikişer aylık nis· dır. Bilh!!tısn Sıhhat vekiilctinın, Sı 1ı9' 
betinde kefoletle avans verilecektir. ura 1 toplıı.ncfıkt n onrn yapaen:'ı 11'" 
Scrbe t mesleklerdeki VatnndaşJardon ve]"'r büyük bir ehemmiyet laŞI) r.C r 
evleneceklere de muhtelif şeki11erde tu. 

.. İngiltere için bır zaruret oLnuştur. ~ 
lap v' "" VJ ınin vnz.1yetı Tirnes ga et.esinin diplomatik muhnr- raret1i sözler bulmuştur. Fakat 

2 - Doğu Akdenmn vazıyetıleo la- rirı Alnı .ıların, So!yn dnhil olmak üze- Bulgaristan hakkında izahı im-

Gen ral Frnnko Mareşal Petenden, 
gen rnl V Y"'.l.Dd ordusunun Tunu.stan 
katlyen taarruw kalkı.,.cımnınasını istiye
c k, 1tnJ~ d ... buna mukabil bazı i tck
lcrindC'll vaz geçecektir. 

lııl ol. rak Balkalarm vaz.1) cu re Yunan hududuna kadar Bulgarista- kansız ıözler kullanmışbr. _.._g_•_ , .. .,_~•-a- ._.._._...._,......_,,._.._..,._,_ u-•-11-1:-~• ..... ,_~~~ 

•• lkı haftc1danberi Almanya, Lnvall nın bır kısmını f~nl edeceklerini ve Çörçil geçmi~te yapılan 
Lıl t"Y<' nlmıuı iç.in Vi§iyi tazyik celi- böylece c·vvcla Yunmıistan, bilahare de 2 ara-
7ordu. Bu tazyikin do~urduğu buhran Türlti:ve üzerinde bir tazyik yapmnlt Is- rın tamirini vadedcceği yerde 
Darı nın hariciye nezaretine geçmcaini tivccck1crini muhtemel görmektedir . .•. tehdirtlcr savurmakte.dır. Nasİ· 
mu~ ip olmu tu. Bununln beraber buh- Ayni gazeteye göre .Almanya, Yunanis- hatlerine gör h·areket etmek bal
:ıanıı ort dan kalkm dıi:"l · ft§ikllrdır. La- tanmJdankİiltalyaya Uı~z.nt yapmasın!• . ~u kanlıırd • bir cephe teşekkülü ve 

Londı-a 12 (A.A) - Müstakü Fransız 
ajansı lJUdtrıyor. Mnreşnl Petcne, Mus.
r..oliniye ve sUylendiğin<> gün~ belki de 
Hit1e.re rnüla1ri olacak olnn gcnt>ral 
lı"'rankonnn scyülıaü, Balkan ve batı Av
rupa vaziyetlmne matuf nınkalnrdn 
Uı n bir mus:ıvnt te.c.Js etmii1ir. 

ccar iri iki eri 
~----------------.,,.~x--------------

B i r l ik idare heyetlerine i~ten anlar zevat 
al k ' ıney girmedikçe ve AJmanya- me C c e harbe nihayet '\iCnnesıru ıs- • 

nın. ı.,dıvı manada bir işbirliği teessils tıyecc~. ·~· memleketin hru-a!' olmasını. ta
etmedik('r. Alma" t.B7yik devam ede- Times, Bulgarısumln Sovyefü•r Bırlıgı 'l:ammun edecektrr. Bulgan&tan 
cdı:tir. arasını~ tednfiıl blı- ittifak akdi fikrin- ise bitaraftır. Topraklannda ya-

Siya'ii ve diplomatik mahfiller, brıl
knnlarda es n fırtu:w havası ile batı Av
rupadnki esrarengiz milcadelcler ara
.ı.ıııda bir münnscbct bulmağa çnlışnıak
Uıdır. 1:Ind.isc.Jer orasındaki miişterek 
bağ, İngiliz impnratorluk kuvvetlerinin 
Libya Vl' Eritrcdc 'kazandığı zaferlerle 
v:ız.iyette husule gelen değisikliktir ve 
ttalynyı tC"krm-- su üstüne çıkarmak ve 
mihverin prestijini kurtarmak için umu
mi dikkati şimdilik istiln projelerinden 
&yırmnğa mecbur olmP..sıdır. 

getirilmesi arzu olunu yor 
Anktır.ı, 12 (Telefonla) - Ticaret vo-- ıntilurbına itınn gösterilmesini ist u1if' 

kfiletı tüccar birliklerinin yeni seçim is- 'tir. 
l. , ~t _" • C den n~ltcrenın Bulgarist.'lnı vaz ncçir- b '- k 
ııp n)anm '\autyc mc gc.uncc. e- di:.: hakkınd-'-' "'- . . ,.. ancı Kltalar yo hır. 

aeral Frrınlco Franııız toprak)anndan ır.& wu .;wVyct ıddinsını da :rcd- • 
J•&l • ti. B hatl al"'- lı detmektcdlr. Sovyct diplomnsisinln nJ- BuJganstamn Almanyaya kar-.... } a, ıı. ı::eçmı"' r. L· aeya e ıu;a dıltı vn7J t, Alman] h • • • 
iltind b•r nokta m T~) Petenin de Kan ekY_C arrı karşı yardım fi cep e alması, ıntihar etmesı de· 

!eriyle çok yakından nHikadnr olmakta- İhracattan ve.rı:.ı alınacağı hakkıuda)t 
dır. VckAlet gönderdiği bir tamimde ye- haberler de yanlı.5 akcsetmiştir. Fil' ald' 
ni idare heyetlerinin, bugünkü ikbs:ıdi kil bazı ihracat maddeleri için e as n f ~ 
müeyyedelcri Iayıkiyl<> lmvnyarak bir- adı altında bir 1ıWe aynlmnktadır. 1311 
llk oz:ısmı tenvir edebilecek ve hatta yol fonlrum <'sn.c;lı bir şekle bağl:>nn1. ı dtl
göstcr~bilecek ·hliyeitc o1an1ar masmda süniilmnkt,..c\ir. 

_,_ 1• ıt ıd· etmem ıein mazeret aradıklarını gös- mekt"ır » :r-nr ne mP.s ır. •-rmekt d' • 
K ~ e ır. U .• 

nn •cne~al forankonun !!alyaya ci- Daily J.::kspres ~nzctcsinc göre binler- ~o gazetesı ıse Bulgariıtanm 
cıNkrn ""' don rkcn geçecegı bir ~ir- cc Alman askerinin sivll kıyn!ctle Ro- tehdıt albnda bulunmadığını jd
dir. Bu h 1t _ c.?re ~. re~lın gene!~ manyndan ,qcçerek DuJgarJst:ma girdik- dia etmektedir. 
Franko ılr goruı;mek u~cre kana gitügı l<.'ri teyit edllmektcdir. 
tahmin ediliyor. Romanya ile l~ilter arnsında müna-

Son haberler general Frank.onun Ro- sebctlerln kedlmesinden bir kac saı.ıt 
m da MUMOlini ve Papa ile görüştüğü- sonra binlerce siv:ll gjyiruni Alman ns
nü, yarın da fepanyaya döneceiini bil- kerini htlmil zırhlı trenler Romnn:rndqn 
dinnektcdir. Hnriciye nazın &rano Sof nya hareket <'tm~lerdır. Bunlnnn 
Suner kendisin refakat ettiğine gare, ~rtlnnnd:: dülger oldukJan kayde
mumaileyhln Berlinc gittiği baklımda)d dilme~ ise de, bunlar hnklkntte Gnro 
taJ;ialar tahakkuk etm~iştlı ccphesmde harbetmis tecrübeli hücum 

· lntnlnndır. 
RiVA YETLER Bundan b:ı$ka Romnnyc.ıyn ı,rirmek 

Cf!nrral Frank.o bu seyahati ne mak- iiıere l\Incar hududunda 500.000 kişilik 
urla ) pıyor) Ortada cl3nen bir he; ri- bir Alman kitlesi toplandıjtı da oov-
Tayet vardır, lenmektcdir. 

LiBYA HARBi 
-o---

Mötörlü kıt'alar 
sahil boyunca 

ilerliyor 
-«>-

Balkanlarda vmyet faal iken general 
Fnuıkonun seyahati tahminlere yol ac
mnktan geri katamazdı. Saldhiyetli ln
glllz kaynaklarına göre, general Fran
'konun seyahatinin sebebi tamamen meç
hul ohnakln beraber, Fransıı. somalisi 
vasıtasiyle şa:rki Afrika ve Habe§istan
dan İtalyan ordularının tahlJyesi şartla
n gı'bi İngiltere ile ltalya arasında her 
hangi bir mUznkerc için hakem vazife
sini görebJ}eceği fanıziyesi de tereddUt
sU~ vo kat'i ol..'ll1lk :reddedilmektedir. 

,._ ,_ - .................... ._..,_.._._ . ._..._.. .. ......... _._ 
A~kcre ~ideı zürra n borçları 

----------------:~.x--------------~--
Al\'}{A.JıA. 12 (TEIA<."'FONLA) - Askere alınını ('İ(t(ilertn Ziraat Baıık:ı

olan bo~larının tecili i(in hiikünıetc:c hir lumıın li13•iluLc;ı hamrlanmışm .. ~~ 
liyiha, askCJ"C alman çiCt(ilerin terhi rdildiktcn sonı-.l borelanm ödcmeJOI" 
esasını ihtiva etmekteda. ·-·-.. -·- --·-· .. ·-·--------·-·-·-·-·-·-·-· ~ 
.& uhtelil meml~ketlere büyük partil~rd~ 

tütün ihracı tekarrur etmiftir 
------x.x 

Bırinci rivayet, ıeneralin umumi bir 
Millıün :z:eminlnl hazırlamakta olduğu 
merlcedndedir. TAYMIS DiYOR Ki: 

r BQ§tarafı I. ci Sahifede ] 
daha az olduğunu knbul etmek çok kU~ 
tlir. <Radyo gnz<>tcsındcn> 

cDeyli Telgraf> ın Lizbon muhabiri 
tarafından kaydedilen bir şayiaya g8re 
İspnnyıoJ hariciye nazın B. Suner Berli
ne gidecek, general Fnuiko ise Musso
linl ile görü~ektır. Müzakere mevzu
unun şimnU Afrikodaki İngiliz muuıffe

İstanbul, 12 (Telefonla) - Şehrimiz- linoc par.ıSJ nlmacaktır. Macaristan' 
de bir firma Amerikaya ihraç edilmek iki milyon kilo, Frnnsaya i.lç milyon~ 
Uzerc dört milyon kiloluk lıir tütün an- lo, .lsviçreyc bir milyon kilo, lsveçe ~ 
laşması yapmıştır. Bu nnlnşmaya göre milyon kiJo, Finlaniliyaya bir mUY~ 
tUt4nJcr Basra yolile hemen sevkedile- ldlo ve Almanyayn on bir milyon ki1' 
cek ve mallar Basrnda vapuna teslim cdi- tütün :ihrnç t'<li1e<:ektir. 

!lı:inci rivayete göre, general Franko 
İngl}t,.re ile ltalya araemdn münferit bir 
.ulh te\•n utunda hulunacaktır. 

* Londra 12 ( A.A) - Knhireden bildi-
riliyor: 

lngiliz. imparatorluk kuvvetlcrinhı 
Bing~y.e girlşi h:ılkın tezahiirntı ve al
kıslnrı nrnsında olmuştur. Bu hlkliyenin 
son fnslı Çtırsamb;ı aksamı bnşlamıştır. 

Oçüncü Tivayete gÖTe general Frnn
lo Fran \e ltnlyn arı:mndn bir uzla§· 
ma &emiıu bulma~ ı çalı,acaktn. Bu uz-
1.şmamn hedefi gt'neral Veyg ndın Tu
nu t.ln 1 mblusa taatTU2 etmemesi mu
l:ahihnde halyanın da Fransız müstem-

JZ 

leke ırııparntorluğu üzerindeki baz.ı B g 
mlıddeiyatından vu geçmesini temin 
«tmek imiı. 

ltruyanlar ~ • raı.ıdeki ba.şhea yolu 
nuıyiolediklcri için ı,1ttil"z ordusu hare. 
ketitıi ı.:cnub:ı tevcih tmiş ve Bnrciynyı 
arkada bırakarak cenupta yüz kilomet

Dördüncü rivayete göre, general 
Franko ınihver kar§lSmda ltpanyanın 
Yaz.iyctini görüıecektir. 
~nci :rivayete göre Alınan aakcr• 

leri.nin Biuırieyc geçmesini milıakere 
edecektir. 

Her luılde bütün bu rivııyetler ara ın
cla muh.ahkkak olan bir §ey, o da Fıanko
DWI mı verın menfaati olarak harbe 
sirmh rce~idir. 

BALKANLARDA VAZIYET 
B: lkanlardald vaz.Jyet hakkında f n

si1iz kaynak1arınd n bir çok haberler 
gelmektedir. Royter, Bulgaristana tren 
dolusu a,ker ccldifi haberinin ihtiyatla 
lar,ıl&nmıuını tavsiye ediyor. 

H~r halde uraaı muhakkak ki lngi). 
ter ıun Romanya ile münasebetlerinin 
fnkıt ı, Bulgruistan üzerinde tesir yap
mışhr. 

Bc:rlin bu inkıta münaeebatı general 
Anıon<-sko Romanyada asayi i iadeye 
ınuvaffok olması gibi garip bir sebebe 
<Atfediyor. 

lngilterenin Romanya ile munaseba
t~!'l 1 .... t ttif!i Ro nanya halkına bildi-
r 1 Manmafih bu haberin ağız-
cf ağua yi olduğu muhakkaktır 

Bu inkıt Moskovadr nasıl bir ~esir 
U\ andırmı tır, hC'.'nÜz bilinmiyor. 

l\fo kovn sükut tmektcdir. 
Jngifü: gazetelrrıne göre, Alman aı

kcrlerı DulF;arlstnnı ~ga] el8eler bi1e 
Sovyetler itirn:r. sesi çık.aramıyacaklar
Jır. 

JAPONYA OZERINDEKt 
TAZYiK 
\lmaı,yr. Juponynyı mihver ortağı 

olar. k "azlf<"ıılni yapmam için tazyilı: 
ehnekt,.dir 

.Japon\n h ıyeıd, nıihver şirketine 
dıploma ı } o :le yardımda bulunmağa 
çalışıyor. J. ponyn kendisini Amerika 
ile • ·fohlı biı çarpışmaya aürük.lcyemi
cck bir hadde kndar tazyik.ini getirmek
te v,. onıdil durmnktadır_ 

MlJ I Et~I l' SULH 
Franl.onun Romayı ziyareti münasc

b t Y 1" orln} atılan rivayetlerden biri 
!talyn ilt' lngilterc ar sında münferit 
bır suhı _;lduğunu a8ylemiştik. ltalyayı 
rnH dogru sevkcd cek mühim iktisa
di urnıll r me\ euttur 

.. re ilerledikten sonrn Bingnzinin 32 ki-
lometre nrknsındak.J Beııiruı tayyare is
tasyonunu da wntctn:..iştir. Bu hnrekut 
esnasında ctddetll :y ~ w mur ya!hyor ve 

Londra, J2 (A.A) - Balkanl:>.rdnki l'rivcn k:ırJnn çamur <lcrynsına .sokmU§ 
vaziyete tnh<ıs ettiğı başınal,ale!>indc bulunuyordu 
Times gaı.etcsi şunlm1 , nzmaktadır : Rovter mulınbirl diyor ld: 
<Artık Romnn)' da dığer ı gol edilmi~ Şafnkla beraber generalin ve Avwı-
mı>mlclcetler • ibi Alrn. nlarm yeni hare- turalyn kıtaforınm W üzerinden Bin~a
ketlen icin bir U t.ec;kil etmektedir. Ru- tiye ge1dim. Bu sırada araolar ve sivil 
men hükümeti de bundan sonra Nazile- ftalynnlar kıtaatımızı alkışlıyorlardı. 
rin elinde, onların emellerine hizmet et- Kumandan, belediye reisine şehir ic;l"
m~ite mecbur bir ruet haline ~lmi$tir.. riyle meşr,,ıl olmasını, polis mUdUrüne 
Cıttikçe faz.lal pn emareler, Bul~aris- de kuvvetlerinden silAhlıırmı almıyarak 
tanın da kurban olma/ a. nıahk\ım edil- inti1.runı temin etmesini cmrMmistir. 
eliğini ~östermektedir. İmparatorluk kuvvetleri Mecıiliden ce-

Bul~arlstruıın ~n gelecek akibcte nu1nı snrknrak 240 kilom trelik bir mn
tek başına knrşı koymak mecburiyetin- nevra yaptıktan sonra İtalyanların ri
de kalmasından dolayı tccssUr duymak catını kesmişlerdir. Dil<mlan, 1ncziliz hat
hiç bir işe ynra.maz. tını yarmnk icln nevmidane bir teşe-b-

Filvnki Bul~nrların Nazi tehdidine büs yapmışsa da 36 saat süren bir mu
karşı mukavemet edebilmek için kcn- harebeden sonra tnnınm<>n esir edilmiş
dilcrine maddi bir yardım yapmab tir. 
muktedir olanlarla önceden iş birliftj 
yapması arzu edilirdi, Fakat Bul~mis
tan, bunu istememiştir. 

İnı;ıiltercde, zahir! kurban kim olursa 
olsun. Hitler tarafından indirilecek her 
darbenin Büvük Britanyayı istihdaf et
tijtliıden şüphe edebilecek hiç bir şüp
he voktur. 

Eğer bütün emarelerin gösterdiği- gi-
bi Almanlar, topladıkJan kuvvetlerle 
Bulgnristnna hUcum edecek olurlarsa, 
İnJtilterenin dnrbcyi karsılamnk Uzere 
dost ve müttefik olduklanm acıkcrı ilan 
etmis olanlarla birlikte mukabil hazır. 
lık tedbirleri alması da tabüdir.• 

Açık Yun~n 
şeh·rıeri bom-
bardıman ~dildi 

[ Ba§tarafı 1. ci Sahifede ] 
telefat olmuş, evlerde kUçük hamırlar 
kaydedilmiştir. 

3 - J..ar.isnya: Telefat pek az ve hasar 
e hmımiyetsizdir. 

4 - Lamya mmtakasına: Telefat ve 
ha r yoktur. 

5 - Korent mıntakasma: Telefat ve 
hasar yoktur. 

6 - Pireye: Hnlkla mesklın bir :ma
halleye bombnlar dUmıücıtilr SiviJ halk
tan bir kaç ölü ve yarnlı vardır: Evler
-le hnsar az olmustur 

ınuıuz tauur releri 
----«O·>----
[ Bqtarafı 1. ci Sahifede 1 

vetlerlnin bu hareketi Almanlara paha
lıya ödetece ';ini yazıyor. 

Londra, 12 (A.A) - Royterln dip· 
lomatik muhnbiri bi1diriyor: 

Londradaki Rom._.nya eldli~ne pn
saportlannı istemeleri iç.in talimat gel
miştir. Mnslahatgüza:- pasaportlıı.nnı 
aramak üz.ere huiciye nezaretine git
miştir. 

Romanya ile lnsrilterc arasında diplo
matik münaaebetlerin inkıtaı, Londra· 
daki Romanya ftefareti için bir aüpriz 
olmu"tur Bu sebeple ııefaret erkanının 
her,.ketl için daha evvel hiç bir hazırlık 
yapılmamJş bu1unmaktndır. 

Binl(ozideki lta van· 
lor &evınç içindi! 

Bingazi, 12 (A.A) - Royter muhahl
rindcn : Bing~,.inın· başlıca ote11erinden 
hirine indim. İtalyan J?arsonlar bir ha
lnskar nddı>ttikl<.'ri ~aliplerine hüsnü ka
bul ~8stennekle Adeta seviniyorlar. Seb
rin hC'r verinde halk nshrlerimizi alkıs
lamakt:ıdır. 

Binrtaz.i limanında İngiliz bombardı
manı neticesinde tam isabetlerle batın
lan dört nak?lye gemisi ile iki torpido 
>nuhrfl:ıinin direklPrl J!Örillmektedir. 

rlyctleıinin nkislcrıne tealJ!ik ettiği zan- ----------------

nedihnektcdir. Fakat Franko ve Sunc- rogtar mubab•ı ı·nın • 
rln yeni Alman ve İtalyan tnfoplerhıf h U a ı eye 
dinlemekten zly:ıdc :ispanyanın mihver 
devletleri karşısın<laki vaz.iyeüni mfua
kere iı:ln hnrekct ettikleri de bfldiril
mektedir. 

lspanya gayrı muhnripliğini mn etti-
ii uımnn, Almanya ve İtalya, mihverin 
muzaffe-r oldu~ takdirde, İspanyanın 
şlmnU Afrllcadnki vaziyeti hakkında ba
zı v&:dlardn bulurumışlardı. Bu vnadla
rın mahiyeti if~'l edilmiş olmamakla be
raber ltalyan işgali altındaki şimali Af. 
rikn nratisinin yarısından fa1.lasmın 
şimdi İngilizler elinde bulunmasının bu 
vaad1nra tesir etüği l\şlkArdır. 

Jnailtereve 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

1 .. aarr zmu? . 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

istila lımaniarında bir 
çok mavnalar 

hazırlandı 
[ Baştamfı 1. cl Sahifede ] 

yarecilerimlıin hemen hepsi hedeflerine 
vannı§lardır, Alb saat süren taarruzun 
ilk saatlerinde hedef tutulan bölgenin 
~mal, cenup "\ e garp kwrnlarında yan
ııınlar çıkanlm~tır. 

Bu yangınlar, müteakiben gelen tay
yarelere büyük çapta infilak bombaları
nı atacaklı:ın yerleri aydınlatml§tır. Son 
tayyor<"miz b.ölgeyi terkederken aayı}a
mıyacak kadar çok adette yangınlar 
yanmakta idi. 

Rotterdam limanındaki petrol tui· 
satı da muvaf fakıyetlc hombalanmı§tır. 
Bunlıırdan başka Almanyamn bati ıı· 
malinde, Hollandada, Boulognede 
Cherbourgede ve Gand' da hedef itti· 
haz edilen nuntnkalar· muvaffakıyetle 
bombalnnml§. dü§mana ağır hasar ver
dirilmiotir. 

Londra, 12 (A.A) - Dün öğleden 
ıonra geç vakit Douver' da F ransı:ı sa· 
hilinde Boulogne iatikametinden infi
lak sesleri lşltilmiotir. Saat 16 raddele· 
rinde idi. Daha evvel bulutlar üzerin 
de Pas de Cnl:ıi:ı Clivnrında çok tayyare· 
ler görülmüştür. 

Londra, t 2 (A.A) - 1 lava ve em· 
niyet nezaretlerinin bu sabahki tebliği 

Dün gece lngilterenin bir çok mınta 
koları Üzerinde hafif düşman hava faa
liyeti olmuştur. lnı:ıilterenin şark ve Ct''

nuM Dnrkı mıntaknl nnn bir çok bomba
lar atılmış ve baz.ı e"ler hasara uğramı 
tır. Yarnlı pek zdır. 

--~~---,_.,,.,,. _______ __ 
Kızıla vın büyük 

Yardımları 

Cenova bombardamanı 
hakkında verdiği mü· 
t mim talsllAt.. 

Mala)la zırhlısı, 12 (A.A) - C<!lıovavı 
bombardıman eden İngiliz filosundakı 
Royter muhabiri bildiriyor : 

'erilirken 
ez~· 

a i. o ~-e Ka
tanyahavame ~

a ları şiddetle 
bo baland 

•Kör:f'eze girdiğimiz zaman ne bır 
İtalyan tayynresinc ne de mevcut d"dik
leri kruvazl:irlerine rastlamadık. Fjlo
muz bombardımm1a başladıktan anc::ık 
15 dakikn sonra İtalyan bataryalan at<..o. 
şe başladL Atılan toplann gUllelcri filo-
dan cok uzağa düşüyordu. Öyle ki filo- K.~ire 12 (~.A) - ln~iz hnva k~ 
muz duman pcrdesi yapmağa bile 1U- v tlen knrnrgalıının t••bhgı: 
"Wll görmiyordu. 10/11 Şubat gc~'('si Rados adası boııt" 

Filodan uçun tayyareler bize cndaht- bnrdımc.ın tnyyardc.ri tarnfmdan teJtrd 
{arı.mızın isabetlerini muntauıman bil- şJddetJ bombardıman <.'dilmiştir. rraar 
diriyordu. 300 ton infilfık ve yangın ruzlar alçaktan yapılmıştır. Maritzad• 
bombası attıktan ~nra filo 1;eri çekildi. bombalar han~nrl~ ve idare binnlat" 

Bu mmana kndar tek bir ltalyan tav- nın arasına duşnnişttı.r. 
vnrcsi görülmemiştir. Bili'lhare milnfcrit Çn1atodn bombalnr. iniş nıe)da ınd• 
bir takım Uıyyarclcrin hücumuna ma- ;yerde duran üç ltalyan tayynresınc ntef 
nız. knldıksa dfl bunlar filova bir miifrit verm~<rtir. Başka yangınlar da çıkarılrıııf 
ika edemedikleri gibi znyiat vererek ce- ve tayynrelerimizden ikisi hedefi mitral-
kilmişlerdir. yöz atf'Slne tutm~q,ur, 

--------·- Kntavi:ıctn uçuş meydanına tıı;yyarclr 

INGILIZ FiLOSU -· Musavvada bir sahil 
sehrini bombardı· 

manetti 
Radyo gazetesine göre, Cenubi Afrika 

1'uvvclteri Habesistan ve Sudanda iler
liyerek Navarput· mevkiini ahnı!!lnrdır. 

İtalyan Somalisinde harelı:!it inki af 
halindedir. 

Eritrede İngiliz fiJosu ilk defa olar.ık 
Musavvnnın 140 mil simalinde hllJ'C__ld\-
• a istirak ederek bir &ıhil şehrini işgal 
•tınistir. Kara, deniz ve hava kuvvet · 

leri ileri hareketi birbirine müvad ııu-
·ette yapılmaktadır. 

~~---....,,_~~~ 

lrlanda .... 
Kadın ve cocukları • 
tahli ve ye başladı 

Dubliıı 12 (A.A) - Kadın ve cocı.' • 
ırın tahliyesi hakkında radyodn bir nu
uk söyltyen De Valern şöyle drmiştiı: 
cEğer ihtiyari tahliye işi memnunly<'t 

·erici bir n tice hasıl etme1.ı;;e n üsta U 
•rıanda hilkümeti cebir kullanmak m ._ 
'mrlyetinde knlacaktır. Hüktlmet milli 
"liirln! a i inin zor] "tn:>sına röz :vum 
aın k kararındadır. Müsamah tm 
~ce~iz > 

rln ve hlnnlnrın nrasına bombalar ntılmıf 
ve şiddetli bir infilak ile milteaddıt y:ı11' 
mlar olmu~-tur Bu hedef de ke7.a J i.., 

ıalvöz ateşine tutulmuştur. 
Anıavutlukta nske.ri anbarlar ve t& 

~e:r depofar tnarrurlara uğramış ve 1.
is.ı betlrr kavdolunmu5tur. 

Habesistanda Adissbeba tayyare rrı"°I' 
<l::ını dün tayynrc>l"rimlz tarafından bo# 
bardıman edil<>n hcd.,fler urasmda 11J" 
lunuvordu. Tayyare ml'ydanı üzM'İol 
bir Ç1>k bomba atılmış ve binalara, h.,.
t:nrlnrn tam isabetler olmuş ve y:uıgııtı" 
lor çık nu.tır. Eıitrcdc Keren - ./>."!'f(J~ 
mınt.1kn."mn da müteaddit akınlar vn~ı?; 
m~tır. lki şehir arasındaki otomoDV 
n:ıkliye kolları şiddetle bombalanmış 111 
•nitralyöz nte.şP,c tııtulmustur. Kerenlı' 
"imali gnı bisincl nıuht<'lif depolarn d! 
1nnrrll7. edilmtişir. Cenubi Afrika gn:rbl' 
·nde muhtelif depolara da taarruz ~ 
mlştir. Cenubi Afrika hava kuvvetleri.ııl 
mensup ıwcılnr 10 $ubatta Asmanı uıe
rinde Cr. 42 tipinde karşılaştıklnrı bel 
rlüşman tnyy, resinden ikisini n1 v1tl 
"inde d~ ıirlnü"l rdir. ttal ·an Som.11~ 
.-lndı- ccmıhi Af · ha\•a kuvvetlfP 
.. , ndıvr luıdnr vnpb lrtrı en müthlc; ha~ 
ta rruı.unu ıo Subat1a Asmaradaki n"' 
1 ?'f hcdcflcl'(' pil..e uçu..c;u ile yapmışln,. 
dı . Bu ta ru.ın 1>ir cok bC'"Tiba tayyafe' 
lcrl iştirak et n· ~tir. Miiteaddit tam is9" 
• tl<>r kayd lilınicrtir. 

Kahire 12 (A 1\) 1r Uz va kıJVj 
t •kn ka" r"nl- J n d 
temmirıı teblı i n r 4 1i!jtir: 

Müt, Jı ı 1nr, Bu memleketin iktısn
di vazı.. ti h ıkkında neŞTettikleri bir rn· 
pordn t 1 ·Ja hububat, yağlı m dde
Jer, odun kömtirü, ham pamuk, deri ve 
petzo) noksanının iddetl hieedilmek
te olduğun ı hüdınnektedir. 

Alman> nıı'ı Jtalyaya yalmz h rp 
mrı:Jzeın • d«'ğil, bilhassa gıda madde
ten ve Yıt al'ak maddeler göndermesi 
k.abetmt'kt d 

Atina 12 ( A.A) - A1fna nj, n<;ı tara
fından verilen m lOmatn vöre Yunan 
""ıız"t<>leri rıçık Yunan sehirlerinP. lrn~· 
vanılan hava hticumlannı ve S Tlinikte 
«Ayasocy > kili .. esine ika edilen hasan 
'l!'fl'('tle kayd"tıI' ktcdir G~zete]er pek 
'-olay olan mulrnbel bil ; ıH Yunan 
lıava kuvvetlerini mened"'n funilin on
nnk medeniyet knygısı olduğunu knyde
-:Uyorlar. 

Halit bombardıman esna•anda sı~ınak-
1nrmdn knJmı ve umum1 bahceJerin 
hensindP derin sıi!ınnklar kazılmıstır 

Bumda ötedt-n beri verlesmis bir fn
rriliz kadını •Muha nra pek mütl>is ol
du• dcmlstir. Bu m.. fferivetJe İn~iliz 
..:Jonanma.sı için Bint?a1Jde mükemmel bit 
liman ve mebzul mik~arda su ele ı!ee
'llişür. Halen şehirde İtalvan parası S?e
"'ivor. OtelJmdc bu telttrnfı yazarken si
\'İ] İtalyanlann ~österdikleri hUsnü ka
bulün sıcak tesiri altındayım .• 

Ankara, 12 (A.A) - Kızılay umu
mi merkezinden bildirilmi!ltir: 

De V efora ihtiyari hizmet usulüııün 
ıyi n°ticc v rdı;jj_ni ve hUkiir, tar t n
fan v Jd ol n davctt- şim iye k dar '>00 
~in k. i icab t etmiş olduP-unu bunla-
rın mlik~el talim ve n kcrl terbiye 
ile mile lıhez ol.:l lannı ilave tnti f r. 

DUn gc •c tn iliz ha\•a J..uvv<.'tlen CD" 
YJi o \ Cat ni tavynrt> meydnnl rlfl11 

"Yltıvaffrıkı~ etli bır nkın yapını tır Jte" 
1 f Uzerin 20 r dakika fn51lalarl e' 

im tayyaı l r bes sa-ıt mfldd tle taarrt !< 
1 rd b 1 ın m l ve 1 ir çok v 

Bu fartlar dahilinde askeri vaziyet 
kadar iktıı:adi vaziyetin de münferit 
ulh temayfi}lerl üurinde amil olması 
nııhtemt"ldir. 

-b:mırdeki seylapzedelere yardım 
için evv lcc gönderilen 2000 lira 95 
çadırn ilA'\eten 60 çadır Menemendeki- Groz vani Romada 
]er için de 1000 lira gönderilmiş ve Ncvyork 12 (A.A) - Ncvyork Post 
Antakayadnkiler için de 850 lira sııTlt"· gazetesine Kahireden gelen bir haber<' 
dilmesi için Antakya ıube" - göre Mareşal Grnz.yani Şimali Afrikadan 
rllmittir. apılarnk Romeya gitmbtir. 

nfilak ve yanr,ın bo'llbalnn atmı l f 
f' nt, niada en a a[,'1 dört dUşmal" w;; 
1ar • l '-'rd tahıip edilmistir. Bunif tıJJ 

'1f'>Ska yUz. kilomt-treden laila mesafeÖ 
"'oriılen büyük yangınlnr çıkarılnıı~ 
Bir hnngru·a tam isabet olmuş ve şiddC 
bir hıfılAk müşahede edilmiştir. 


