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Londra 12 A. A. -
İngiliz siy ASİ melıafilinin 
kanaati şudur : 

Romanva hükumeti AI 
maııyauın kör bir aleti 
haline _.gelmiştir. Her gün 
gittikçe fazlalaşan em~re· 
ler Bulgaristamn da yakın ~ 
da Romanya gibi kurban 
ı•dileceğini göstermekte • 
dir. 13ulgariatan. müstevli· 
ye karşı koymak için Ja -
ha t-vvel yar,jım isteme • 
miştir. 

lııgiltereye gelinct! : E· 
ger HitlnRomaııv dit top· 
Jadtğı kuvvetlqrlö Hıılgt· 
ristana bücunı edt:cek olur 
sa lngiıtereniıı c.le dost ve 
ınüttcfüclerıle beraber bu 
na karşı mukabil tedbir· 
ler, alması t-!biidt.r. 

Bulgar~staoa 1000 
Alınan iayyaresi 

gelmiş 
BeJ,grad 12 A. A. -

Röyter Ajunsı bildiriyor : 
Jyi haber alan kaynak 

lardan bildirdiğin5 göre, 
geçen P.Hartesi .günü Bul 
garistana binden fazla Al 
man tayyaresi :-=gelmi~ ve 
bunlar bava meydanlarma 
yer Jeşıniş bulunuyordu. 

Oigcr taraftan zırhlı • 
• trenlerle sivil giyinmiş Al 

man Askerlerinin Tuna 
yolile Bulgaristan,a geç· 
mekte devam edecekleri 
ve ayni yolda ı tankların · 
da geçirilme~ le olduğu 
SJU:ı.1ma ktadır. 

BulB'arişta ndan 
yü selen bir ses 

Sofya 13 A. A. - Bu 
rada çık n " Ztlra " gaı• 
tl"sı sorı Balkan vaziyeti 
münttıt'b~til~ şunları yaz· 
maktadır : 

.. lngiı.z &ş"ekili 
Çör çil son nutkunda Bul· 
garistana karşı bakını teh 
ditln ı&vurn~uştur. Man:i • 
dr.ki haıalarıu l;._mir. edi • 
le~eğİıld,.n bahsedilm~ıi 
lazıp1 ge..ijr~en yc.-ni hata 
ileri ıürülnıüıtür. 

Bulgariıtın bilar•har . 
v~ memlekette lıir lek rc
nebi eııker yo~l'if. ~u bu · 
b5 girmek Bulganshtnm 
lfmc gelmez. Çüukü bu 
takdirde Buıııar ıehirleri 
harap olacakbr. " 

Yine huınbardı-
,. - .. 

, man ~dildi 
.. ~ ~ Kahire 13 A.A. İngiliz 

Jıava kuvY~tlerinin tebli· 

V~.Jina-tpn l;JA A. -
Amerika J.ı•n epcümeni 
11lgiltereye rrrdıoı proje· .. 
ıinio parlamentoda kabul 

•edilen tadilatil~ 'Ye ı.yn~n 
kabul etmiştir. Parlam~n· 

toda yavılım t:ıdilit şun • 
lardıt : 

1 - Kanunun hükmü 
20 haziran 941 tarihinde 
nihayete erecektir.: 
1 ı.;:--ıı. Patlimento ilt: 

Ayau 19ptc;liai ekıseriyet a· 
ra ile bu bn~nuıı ilıuına · 
~ar~r verebiJ~cf:~r ve 
b11 karar.da ciUqh'Jl'reiıi • 
rıin v .>to bakin olmıya · 
~aktır. .. , _ 

3 ·- Kaı.tu maıı hiç bir 
k.eli!Yeıi, 1.2iİltcrffe harp 
levazımı nakl~~ gemile 
re Am~rikan QA{P Kemile 
~· ı• .,,. k. 

tinde tefıir ediJemiy~cek • 
t' • . 

' verı-
lece! rp gemileri 
~ ~şington 13 A. A. -

Ayarı Hariciye eocüm~nin 
dq yardım projrsi için be 
yan~tta bulunan Vilki, ln· 
ıiltercy,~ bet ay beş veya 
10 t9!'Pidoııun -muııtaza • 
mm verilmeıı lüzumunu 
izah eylemiştir. Vilki ln • 
riltereye yaplltı seyahat • 
tan aldıta intibilan aııla· 
mrllen: de, Aknanyanın in· 
p-.,ir:ıiltiliy• hi9bir ıa 
mu~ .ol,mıyaca· 

an »lw.ıi bulunduğunu 
·~OP-&Jtti.ı ~ 
, ; ij~rjy,c Nazarı J\)bay 
.Nok.aa, lQıj.lJP-fexe her ay 

5 ~"miti••jn 

·='io~~rk~ 
, 

ğioden# 
RoaGs.ıadas11dün akşam 

tekrMr vp iddetle bombar· 
qımaıı pJji111iştir. Alçak· 
tana uçan ve yirmişer ddki· 
kılik fasılalarla. dttlga ha· 
1iuJ~ lıiicwn ed~11 !:layyare 
filoları mu: RaJoı ıu.iarnıd"· 
ki iki tayyöre waydaİıtııı 
yakını.,; v~ bu meydanlar· 
deki tayyttreleri tahrip ey· 
\~iştir ,100 Kilornetr~ 
~».k.Ülıh görülen biiyük 
y•nguılar müşahede edil· 

Avl~nyaya doğru 
ilerliyorlar 

Nevfork: J3 A.A. 
Arn av11tlukt11ki ınuhabir
lerdeu.. dün ıtkşam aıhnau 
bi!" telgrafta Yunan kuv· 
vetlerinin sah\lde süratle 
il~rlemeğe başlayarak Av· 
loaya Iİmalllna. !kilometre 
ye kadr yaklaştıkları bil· 
diril roektedif. 

PETEN ,... ~- .. * c 
lştirsthata çekitıuiş 
M.:ı rsilya 13 4'\, A. -

Havas Ajansınm l>ildirdi· 
ği ne göre, Fransız Dev -
let Reisi Mar~·şal Peterı 
malikanesinde istirahat el 

mek üzere dün Vişi<l~rı 
hareket ederek buraya gd 
miştir. 

, . ' -~------
verilm~si hftklcmdu Vilki-
nin beyanatımı tştirak e • 
dip etm6diği sorulmuştur. 
Noksa bu suale c.Joğrudın 
doğruya ccv.ıp vermekten 
imtina eylemiştir. ... o-
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BELEDiYE 
Yoksul ve fakir
leri parasız yı

katacak 
Haber aldıtımıza göre. 

Belt:diye kimsesiz ve yok 
sullar cemiyetine müraca• 
at ederek cemiyet tarafın 
dan iaş" edilmekte olan 
f aldrlerin baftadft bir gün 
belediye tarafn 1 n muay· 
Y"n bir hamamda yıkah
ıacağım ve bunların sabun 
larmın da belediyece te 
min edileceğini bitdirmi•· 
tir. 

Ôrıümüzdeki :haftadan 
itibueıı her paıartcıi gü· 
uü fakir erkek!er sabablc 
yin saat 10 da, kadınlar 
da saat 1 ı: belediye he 
sabana hamamlarda yıka • 
nacaklurdır . 

Diiu akşamki 
konferans 

Halkevi tarafmdar. ter 
tih edilen seri ponferans· 
lar devMm etmektedir. Bu 
konfcrauılarm beıinciıi 
din alı:fHm kadın baıtalıkla 
ra mutahauııı Doktor 
Mazhar Atay tayafından 
verilmiştir. Konferanıta 
Batoa Valimiz olma1' üze· 
rt! Hiıkümct. Parti ve Hal 

.,.kcvi erkinile kalabalık bir 
bılk kütlesi huır bulun• 
muş vr: aıika il~ Jinlcn 
mi~tir. 

1 alebenin 
Selaın şekli tespit 

edildi 
Ankara - LTalebenin 

bayrağı, Sancağı, ölüleri, 
büyükleri ve arkadaşları· 
nı selio:lama U.rzı maarif 

Vekfileti tara.andan tespit 
~dilmiştir. 

Buna göre L .. IRrrnda 
okul kasketi bulunan ı:: r· 
kek talebe sokakta uüyü· 
ğüııü askerce selimhyacak 
kız talebe is~ h .. fıfçe yü· 

. :ıünü çevirip başım egerck 
selim verec~ktir. Bir bü· 
yiiı:, talebenin hatırını sor 
duğu veya onları ··Günay 
dm,,i d i y t: : ~ se• 
lanıladığı vakit tGleh -"s11 
ğol., diye mı kabele ede· 
c~ktir. 

ki gt>nİş tab,id•tt İngilterı! 
nin Romanya ile müııase
betlurini keımeth.re [sebt,p 
olmuştur. 

Hitler bununla naaıl 
bir mak1at takib ediyor? 
Türlciy~"'ve Boğazlara ta· 
arruz etmek için mi? Hit 
fer çok iyi bilir ki kati 
netice ancak logilizler ta· 
rafuıdan Y"Pılacak bir 
bücumla ' edil~biliı 
lngiltere Balkanlarda yapl 
lacak bir. hareketle mağlub 
edilemiyec~dir. 

Almanya 
Japonyayı harbe 
sürüklemeğe uğ· 

raşıyormuı 

Loodra 12 A. A. -
Gelen ~ haberlere göre, 
Hitler, ilkbatarda yapaca 
ğı taarruzla müterafik ola 
rak Japonyarı ın C:a h4rn • 
kete geçmesi için bi.Jyük 
bir Jıayret ıerfetmekl.-dir. 
Bu huıuıta Londrayu t:n· 
dişe verici mahiyette ma 
Jumat a-elmektedir. Çind" 
bir çıkmaıa giren Japon· 
yaam ıimdi taliini lı .. tk• 
yerlerde arı.nrnsı dit i)inaz 
şüpheli ıörüom~kt~d". 

latili hazırbğl 
Londra 12 A. A . -

Belçika ve Holanda İıviç 
reye yeni H~leo yolcular, 
Almanların iıtila limanla • 
rında tanklarla toplttn 
nakledecek ınavnslı.r ba 
zırladıldarını söyleoıişlc::r • 
diı. 

Alınan ıot:thafili 
nıemnun 

Bertin 12 A. A. -
Alman mehıafili Vi~ide vu 
kUll ielen tahavvüllerdeo 
memnun iÖrüomekte ve 
A.miratDarlaıun . tayinini ya 
kında va&iyetin iyileıeceii 
ne bir alamet telakki et
ınektedir. 

Balkanlarda
ki nazik 
DURUM 

Alman hazırlığı 
nın hedef ve 
ınanası nedir? 

Londra l 2 A.A. - İn· 
giliz matbu•lı, İnaiıterc:nin 
Romanya ile müouebetle· 
rini kesmeaı Bulgaristanın 

yakında Almany.t tarafın 
.dan işgaıi tdıhlc.esıle meş· 

guldür. G&.zet6lerio müta 
leasrna göre İngiltere, Ro· 
manyaya dütman \ İfiali al
tında bir• memleket aaya 
rak kendiıile münaaebah· 
m kesmiş ve icabeden as· 
keri tedbirleri almak moc: 
buriy~tinde;kalmaıtır. 

Almanlann yakındn 

çok şiddetli bır hareket ya 
pacaldarma clair emarf'ller 
vardır. AlmanyanınTürkiye 
üzerinde'! bir tazyık yapa
rak ı.ialb11!arda bir rol 
oynauuuıı da mümkündür. 
İngiltôr•e bu v•.ziyetin in ki· 
şahna intizareıı Romanya 

dairi Sefirini ıeri çağır-
mışhr. 

Sovyetlere relince: Bu 
bükOmeti n bir Alman ttr. 
cavüıüne karıı BulraıU
tana yardım etmemek için 
a,.bepler aradıtı tahmin 
lldılebıtir. 

Diğer taraftan binlerce 
llivil Almanan zırhlı tren· 

ı ... ı. B11ı,arWMa pçtik!e 

lngilizler 
Bin«azidn alkış· 

larla karşılandılar 
Bina-azi 12 A. A. -

Röyterin hususi muhabiri 
bildiriycr : 

Şehrin en ~üzei otelle 
ı inden bıritH" yeri~ştim. 
Ordumuz Binguiy~ tUfek 
patlatmadan v~ şehir ba~· 
kile İtalyanların alkışları 
arasmda girmiştir. Otel • 
delci ltttlyan garsoııl.u ve 
şehirdeki İtalyanlar ln~ i-· 
tizlere çok büyük bir hiis· 
nü kabul göıtermektc ve 
brır braha .balk İngilizle· 
ri alkaılamaktadır. Liman 
Ja batırılmıf olan dört.va 
purla iki torpidonun di • 
rekleri görünmektedir. Pa 
ra meselesi heuüz halle • 
dilwemiştir. Şimdi İtalyan 
liretleri işl,.mekte<lir. Sivil 
ltalyaıılann bizi şayanı 
bayret bir şekilde karşıla 
malarıo• hayret ediyorum. 
Yollardan 4geçcrken ;her 
tarafta beyaz bayrak sal· 
lanmaktadır. Bize i[Öıteri 
len bu büyük sempatinin 
teairi altındayım ... 

Hür Fransız kuv
vetleri de ileri 

har akete x eçtiler 
Kahire 13 A. A. -

Mutakil Fraıwz kararai· 
hı tebliğ •diyor : 

i:-liir Franaız kuvvetle· 
ri cenuptan Trablusuaarp 
toprakl•nna girerek dahil 
de 600 Lilometrt! ilerle -
miş ve çok mübi m mevzi 
ler işgal eylemiştir. Bu 
kuvvelleriıuiz de italyan 
teyyaı e meydımlarmı bom 
budım~m eylemişlerdir. 

Bütün bu harekat memnu 
niyet verici bir tarzda İn· 
kif8f eylem ;ktedir. 

Gruy.oi ltalya
ya kaçm11 

. Bern 13 A. A. - İs· 
viçre ıazetelerioin Af. 
rikidan h•bcr aldıklarına 
göre. Trabluıtaki · İtalyan 
ordulara Ba~kumandanı 

Mareşal Gra"yırnı Afrika
dan ayrılarak ltaıyaya 
döıımü,tür. 

Bulgari.ıatandaki 

Yunan tebaa~n 

Sofya 12 A.A. Sof· 
yadaki Yunann Elçiai,mub· 
temel berhanııibir ibtılif 
lcarıwnda Sofyada bulu
nan Yuoa tebaası kadııı 
ve çocukların Balıariıtanı 
t~rketmelcrini tavsiy~ ey
l•mittir. 

ri anlaıılmalcto.dır. 
Romaoyadan 8uliar~»· 

tana geçen sivil Almanla· 
ruı hep 23 ile 66 yaş a· 
raıında delikanfılRr ol<lu· 
ğu bilhUM fÖle çarpmak 
tadar. 

Frankonun· 
Roma 

seyahati 
Başı 1 incide 

maktadır. Ağır~bir zarbe 
yiyerek büyük bir bezime 
te uğrayan Musolini şimdi 
bdlci ıulb yollarını arıyor. 
Musolini valttile hpanycl 
muharebf"lerinde F ranko
ya yaptığı yardımların bu 
iuretle ınükif•tını almak 
ıçuı Frankoya belki bir 
sulh tavauulu için ınüra· 
caat etmiıtir. Fakat . bune 
imkin yoktur. 

Hitıer Musoliniyi 
ksrtarmak istiyor 

Londra 12 A.A. - ır, 
giliz m.übuııtı Balkanlarda 
ki son fırtına ile garpte· 

ki silkurı ve Geııeral Fran 
konun seyahati arasında 
bir münasebet aramakla· 

dır. Hitlerin, çamura sap 
lanan Musoliniyi tekrar su 
yun yuzune çıkarmak 
mecburiyetinde old .. ğuna 

şüphe yoktur. Hal ve vazi 
y~t Balkanlarda böyle ı· 
ken Frankunun bu zamvıı· 
da Romayı ziyar~t ede
rek Musoıini ile görüşme· 
3i çok şayanı dikkattir ve 
dünyada mühim akisler bı· 
rakmıştır. 

Bir mütarekeden 
bahsediliyor 
Londra 13 A.A. ~ A 

mcrikan kayıa:tklımııdaıı 
gelen haberlere göre, Ma 
rt'şal Peteni n tavassutu il~ 
Frankoıum Cenupta Peteıı 
ve Fr•nko aruuıdtt bir gö 
rüşme olduğu ve bu görüş 
mcde bir lngiliz murabhtt 
smm da ha:ıır bulunduğu. 
1tngiltere ilt: ıtalya araım fa 
bir mütareke imzalanacağı 
bildirilmektedir. 

lngiliz ıiyasi mebafıli 

bütün bu haberleri hayal 
mahsulü ve gülünç olarak 
tavsif ve ihtiyatla karşılan 
analarım beya1ı etmektedir 

Franlconun seyahatı 
hakkımla burada da türlü 
türlü tahminler vardır. 

Londradaki Ro
men elçisi 

Lorıdra 12 A. A. -
Londradaki Roıncıı Eıçiıi 
bugün lnıriliz Hariciyf' rıc
ı:eretine müracaat ederek 
puaportlannı isteınİş\İr. 

AVAM KAM ARASIN· 
DA BlR SUAL 
Loıı lra 13 A. A. 

Avam Kaınarasııuıı <lünkii 
toplcuıhamda Romarıyuda · 
ki hidis~le-r lıa kkırıda ıo· 
rulaıı bir ı.ual~ Huiciy~ 
Nazın EJerı yeni beya . 
natta buluıımaktan imtina 
eylemiş yıtlnız Romanya 
hükumetine sefirin ve:-di · 
ği notanın metnini oku • 
makta iktifa eylrmiştir. 

Uzakşar~ 
Hi t J~po rı a 011'

3 

öldürüldii 
Çunking (A.A.),..,,C/ 

king"'de resmen beyan t 
digine-, ~öre, Japon ~ 
şurası azasıııdan ~ t 
Baron Ninko Osunıı;..J 
çen çarşamba günü 'r.( 
şan cıvarını çete harbi~ 
pan Çinliler tarfındall / 
dürülmüştür. Filhakik• 
liler, içinde Baron osıı 
den başka daha s~kiS 
ponun bulunduğu bir 
yar~yi düşilrnıli~lr:rdi. 
Tayyart-de hulunaııl• 
h~p,si öımuitiir. 

Milli askeri Çiıı ko~t 
yi tarafındtın ııeşred1 

resmi bir tebliğde çarf' 
ba günü Çinliler ta'/11 

ankazı aıasında bulıJ~ 
~vrakt;111 Amiral o,od 
nin gen~llcurmay 1ı~yel 
birlikte. Pasifikte t~~ 
mış olan japıı donanır' 
mn başkurnandarıhğıo• / 
ruhte etmek ü:ıere ta'/1 
ile Haina,na giderke•' 
dürüldüğüoüu anlaşıl~~ 
ta oldugu bidirilmek&' 

Rcnııanyada te' 
kifler 

Bükreş: 13 A.A ... J 
fani Ajansı bildiriyor: · J 
redilen bir tebliğde to". 
saat zarfında memleıı:e 
sükun büküm ailrdüğii ~ 
dirilmektedir. Sor.:' 'alf' 
hareketine işirak etlll~f 
suçlu olarak payıtl ~ 
3428, eyaletJerde 4111 
mevkuf bulunmaktadıt· 

Belçika ve 1-IoJaJJ' 
danın bükreş el~ 

Londra: 13 A.A· 
Belçika ve Holaııda bf 
metleri. Bükreıteki ~ 
rini geri çağırark Rol"" 
ya ile siyasi müoue~I' 
kesınişlerdir. Bel~ 
Romanyadaki · menf" J 
Amerika tarafmdc1n d~,. 
de edilmiştir. / 
Yun an g azetel 
nin protesto&&I 

Atina: 13 - AtiP' 
iansı bildiriyor: Bütiill 
nan gnetrleri, İtaly•11 

y~rel~ıı.in açı~ Yuo•f 
h~rl.eranı ve bilhassa.,_ 
ıuğı ve bu şehirdek•ı/, 
ıofya iı.itiSdSUIİ boraJ /. 
man ederek tahrip et-J 
rini nefrrtıe karşıl•~ 
ve Yunan tayyttrel'~J 
vabşilert- )araşan 
harekktle re aala ltf 

etmiyec~klerini yaı" 
dırlar. 

..ıl!iı:ıı.1ml .......... ~· 

Askerlik işle: 
1 - Mart - 941 . 

dıliyr:tli kıaa hiııııel~ 
ler. hazırlık kıtası11.'" 
edıleceklerdir; yerlı 
bıuıcı tam ehliyctrı• 
rin şubeye mürac11• 
---\l~şriyat MüdüfU 

Seıim ÇELEN" 
C.H.P.ıuathHsı A.N1' 


