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Balkanlarda 

llng:i.l!erenin düşmanlarıl 
• kiınlerdir? • 

Bir gazete digor ki: 
Ronıanya ve Bulgaristan 

nicin bombardıman 
edilmiyor? 

Yugoslav ordusunun şe· 
refine güveniliyor 

Londra, i 1 (A .A.) - I~ondrn gn-
2etcleri, clikkntlcriııi nnlknn rrımıelC'
k·ri üzerinde toplamnktndırlnr. Gn
zeteler, Yunanistanııı cesurane hattı 
hnrcketini 'tebarüz ıettiri\·orlar. 

Niyuz Kronikl gnzet~')i, 1ııgiltere
nin Bnlknnln dnki diişnıaıılnrmı Lil
:rnr~uırle çok nğır ela \Ta ndığıncl an 
.sikfiJ et etmekte, Romaııya \'e :nnı
garfalnnı mi. al olnrnk ileri siirmek
te ve İngiliz tayyarelerinin bu mem
leketleri neden bornhardımnn <'tm<>
<lik leriııi sormnkta Ye şöyle> elemek -
teclir : · 

11Jşgal sahnRındaki petrol kuyuln
rınn \'ey:ı Bulgnristmıd:ıki ileri Al -
ınnn hnrckfüına bomonl:11ı :ıtılmnsı, 
Hn lknnlnrda d~rhnl tesirini göst.ere
cc], ve km•\'<'imane\'İ\'M'i ''likı::cltc -
rcktir.» · • · 

D<'yli 'l'elgraf gazetesi, Yunanlıln-
1111 hnreketlC'rini hayranlık ve tazim
le :Yadederek şöyle demektedir : 

Bitlerin istila hnrcketine karşı 
1'.nlka ıı la1· snvlctler yapnbiliı lercli. 
Yunan ~efleri, vaziyete cephe lercien 
hakıyorlnr. Gözleri de kendileri kn
clar nzirnkfir ve enerjiktir. Nazizm. 
lıu vaziyette tereddlidiinii isb:ıt et -
ınektedir. Soıı konfermı s lnrda bir 
lngll iz - Yun nn hnvn \'e deniz iı:ıhir
liği unutulmmı değildili.:& 

T:ıyrnis gazete i diyor ki: 
Yug~lnvynnın ~ercfine, ordusu

nun cesaret ve inndçıhğınn, şerefine 
ınk; su rette bnğ1ı knlne:ığın n ınnnı
~·oı•uz. Yunnnlılarn yapıl acak bir 
tecnvüz karşı$ında Bnlknnlnrın tn-
~hhildleı·inl:' sndık knlacnklnrınn 
inanmak icin bir çok sebepler vnr -
~ır. Yuı~oslm•ya rnukn\•ıt:'meı azmini 
ızhnr e d erse bu t.ec!wiiz hareketinin 
~·npılmnması muhtcmclclir.> 

Deyli Telgraf gazetesi. Bulgar hü. 
.kumetinin kendisine ve ltomşu!:ırınn 
Ynptığı ihanetin Yunan ruhunu za -
Yıflatrnamrn olduğunu ynzı:-·or ,.c şöy 
lr d iyor : 

«Geç.en hafuı. Bulgari lnnn A lmnıı 
kuvvetleri geldiği halele Yunnnlılar, 
Arnnvı.ıdluktn veni taarruzlnr:ı giriş. 
:rnişl erdir. Almanlara buudnn dalın 
giizcl b ir cevap olnmnz.• 

' Fransa İngiltereye cep· 
he mi alıyor? 

~,~~-;ı:w;;>::'7:-oı:;:;-~ 1 Yugoslavya 

Il:ty Bitler 

Tayınis yazıyor 

HİTLER 

1 
Başvekilimizin beyana- ı 

ı tını nn bekliyor? .. -- - ........ 
Tagmise göre 

Abnanlar Balkan/artla 
bazı entrikalar çe

virmektedirler 

Bu meyanda Türkiyeyi 
okşa maktadırlar 

Loııclrn, 11 (A.A. ) - 1':ıymis gn
zı· lu~i ıı iıı fü•lgr:ııl rnnhnlıiri bildiri.\•nı·: 

Süveyş 
Yug<ı-ıl:wy:rnın 1ı:ırki ı;iyasetin~ clıı

i ı· lwniiz hiı· he.\·:m:ıt y:ıpılmnnmıtır. 
Unımıı'i kan:ınt Yugo:slııv lıiikümctinin, ------... -------------- ·---
ıı:ıt ı bcklcıligi meJ·k..:z i nclı'clir. Tiirkiyc• gfl..;\·{'ktiinin ynpncai{ı hcyn- A ~ Kf R 1 VAZ 1 Yf r· 

önünde bir İnc iliz srıfı har p ge misi 

Amiral Kaningham 
beyanatta bulundu 

lyi lı:ıl><'r :ıl:uı ııwlıfillcı·ıt.:ı Yuırn-ı
b\1 l){>ynnııııınf'~niıı mcınlek<'tiıı knt'i 
bil' bitaı·nfhğmı te\'İfl ederek tcc:wlize · · · · Akd • ll~l'nclığı tnkdirde ·kenclis:ini mildnf,;n, Anknr~ı, rn~.ro gazctc~ı. spık.c:ıı dlın enız 
eılcceğ'i :;:tr:tlıatle lıilclirildii:ıi zannedil. a.k~amkı ıı eşrıy:ıtını .tn spl ız t n~ ~ arele_ . 

Ruzveltin yapacağı yeni 
anlaşma 

AMERİKA 
l ki " ı · \ · 1" l>tı h" ,. nnın, a\" tnvvnrelerı hım:ıycsınde ol- ------ ""' 

ıı e ·"" ır. ı \'lH zamanı" "y.,nnn- k ı· • . ı · Al • [ Al rru··rk - vllllan nızıkave- el y )" ·1· •. besledi",; İ\.. ·- mn ·sı.zııı .\ aıı~ \'(' ·' n d ll .~ nı:ın sa- ita yan ve ınanlardan .l ~ I , mc e lll:02 .ıv:ı,.u~ııı • ı · · ı nı hflJerınc ~:l':,rruz l arını meı.~zuııbnh 
\ et!"r de ısnret echle~<'klır. . .. , h 'll · d t • l k 

/11gillerege gelmiş beş 
muhrip verecek · 

f
. . i .. b _., T el. il ( A .• ) 'P:wı ı's ıl c, dun I•r:msanın. l nnş :-a ı erın e- emız enece me ınz ecru e euerse :0!1 1:\: -~:-~· - •.•.

11 
fflZ<'· ki hiicumuncla wılııız bir İngiliz 

t ~sır.ııı. dıı~lon :ıtık muhnbı:·ı l!aık:m- bombardıman ta.vvares iııin dönme -

ingiltere denizler haki- Al manga, vazigetini tak-laı· \': ııy(•tı ha\kıııdn ynzd ı ~ı .hır ~·nz ı- d i ~rini bu nun . istem it il.ıa riy le hiı· 
da .\ lmn.nl:ıı·ın Brılbıı.larcl~ık.ı l>l:ınln- m~vaffakı·:ct 'oıduğuııu, geçen A gu·. 
ı·!ııı tatlıık. c ı ~;.:ı~ .· ~tıklerıııı kaydet- to~ \ 'C.. Eyİü l ar lnrında Almanl:ırııı 
tıklf'n sonı n dı.v t)l kı.. . . . cln ayni tabiyevi kullandıklarını nn- mı·getı"nde devam vı·gege lu" zum go" ru" gor 
. ~A.1.ın~nla~".· ~ulg:u·~gtnn<l~.kı . ~·:ızı- )atmış, şimdi l ~gilterenin bu ıntbika-

• ~etı~l~lll tnl,\J~t-, .cdeıkeıı N.ızı dıplo· t1 ile vaziyetin ne kada r cieğ?stiğini edecektı•r .N'C\'YOl'k, 11 (A.A.} - Nevyork 
t ınn;;ı:"ı lll' Htıl~:ıııstnııın kt>mşuı.:u·ıno:ı i ın h etmiştir · · Post gazete~i. Hitleı in 1ngiltereyi 
cııl1::knl:11: ~~-~·~ rrn~~ lc .'~1eşguld~ı'. ~ıı Spiker l.ın~clan ı:;onrn, d enizlel'dek i harp harici ıe'tmeğe karar \'erdiğini 

·Büsbütün başka bir va. 
ziget Karşısında 

kalacaktır 

Mısır, doğ·u Akdenize 
hakimdir 

l.ondra, l l (A.A.) - 'faymi· ga
z:ıtcsinde, Avrupnnııı doğu ce~ıuhun
clnki rnziyet hakkında çıkaıı bir bnş 
mnknlecle şöyle denilmektedir: 

Bnlk. nlard. şu günl rclc> lngJliz
ler tnrafınd :ın mlihim t Nllıirl C'r alın ıı

(DEVAMl 4 NCO .SAHiFEDE \ 

Amerika 

ntıık:ılnı 1 uı ~l~ı '. ok~nın~~ \". 1 ıı- \'aziyetc tc m:ısla İ ngil iz l eri n Şnrki Atina, 11 (A.A. ) - Ehıos !;nzete- yazıyor ve diyor ki : 
n~nlılnrın .nzmını kırm:ık ıçın ' unn- Afrikadn Ki:ımayucla 28000 tonluk sinin hu ·usl muh nbiri İngil~iıcnin Almnnyanın, bugünkü \'aziyette 
nıııtaı_ıda h ır takını .şı~yı:ıl:ır çıkm·mak 5 ltah':ın g.emisi ynkn lndıkl:ıı·ın ı , 4 ~kd~niz fil~su ~umnn~anı amiral k:ılmnsma imkan yoktur. Almany:ı, 
~~ıretıyl~ ynpılıyoı·. 'ı ugo:->l~\·ynclıı <l:ı 1t:tl.rniı gemi in in ken eli kcndilcdııi K:ınıng~am ı l e bır _miil ıı k.a~ ~:up~11ş- Avrupndnki vaziyetini takviyeye rn-
lı ı l' t:ızyık y:ıpılm:ıkta oldug-u mulıak- bat ırdıklı\l'l nı , 1 Al man gcmİ"İnin t ır. Amırn l, . muhabıre demı.Jır kı: zum görmektedir. Çünkü İngiltt~rcy.e 
knk;. .. . . ynkalnııclığın ı . diğer lı ir kü~iik vemi- - Akdenı_z uft.ı k.larıııın d a İtalyan- bir şey y~ıpnmıyncak olul's:ı işgal nl-

. \ ııgo .. ı~vynnı.ıı rnı bu~·iık g:ı?..cl~: ı nin knrnyn oturduğunu , .:\Iogndi yo- lnrcl.nn oldu~.u gıb ı .~lmanl.~ı·dnn da tındaki yerlerde bulunan hnlkm 
ol~ı: ı:olıtıka, ) ugoslavy~d:1 \'a?.ıyetın cin G500 tonluk IJir Alman vap•ıru ile 1 tcmızl~necegıne k~t IY:'·en .ş~phe }'~k açıktan açığa hnrcketleri~ le km ılıı
f;\ka1nde huzursuz ol~ugun~ı. fnknt Not'\'CC . ah illerinde 18000 tonl•ıl fı . hah n.nların .. A~deıı ız~:kı mnglu - şncnk ve o ''akit s:ıbotnjlar bal'lıya
) ııgosla\-ynnın sulh ~ıyasctıı'lc sadık .~ lnıan, ayrıca 3noo ton luk biı· 1t~ı1 _ bı:·ctl.erıı~d: bu~·uk 1ngılız lınrp ge- c:ıkıır. 
1. nln ı nk hnl"bc işti r:1k -etmiycC"cğini tr.- yan gc>nıisinin batıı-ıl<lığrnı bi l dirmiş mı lcrı m~h ım b~~ rol oy~_ıamıştır. . Va ington, ıa (A.A.) - Ruz\•eltin 
bnrliz €' t tirmekt~di r. ve f ııgi ltcrımiıı simd i.) c kad nr znp - Muh:ı l.11u! nmn :ı~ ~ d~.şrnnııın ılk yardım projesini imzasından son ra 

İtalyanlar 
tcttiği \'C in ·:ı r ltirrliğ'i gemilc.rle keıı bnha.rdn göst~reccgı. fanl ıy~tten bnh- Amerika donnnmasındnn 75 muhri
di knybıııı knpndığ'1111 .ınl:ıtnnst'ır. c:~tmış \ 'C lngılter:enın denızlere hii • bin lngiltereye devrini temin edecek 

Arlık yardıın Üzerinde Havafaaliyeti.nden uzak· 

Spihı· lnıııd:ııı ·onı·[ı, lı:r İ ngiliz kını. olmnkt:~-~e.vnm edeceğini ~an- bi~~ anlaşma ynpncağı öğrenilmiştir. 
tnhtellı:ıiıiı·i tarafından bntıı ılan ncdıp e.tmedıgını 'ormuştur. Amıral, Dıger taraftan San 1'"'.ran iskodn rnu
r,ooo toıı lul, \'e ı r;,8 toplarl:t mticı>h- tek krlınıc ile: az zam deniz tczguh ları \ 'Ül"lHl n get i
hez Kondnr Tiseri tipincl<'ki i:nh•an -:-: Ev.et c.e\·nlıını \'Crmis ve ~unln- ı~lmektcdir. 1ngiltercye hal'p gemilc
krtı\·azürti nlin. h1gilizlcrin ~itler rı ıl:ıv.e etm ı~tir: . ri in sa edilecek olan bu tezgiihlarn 
tipindC', mul\ı fplerin hücumlnrını -. Dnha.bır çok }l~baharlnr geccr ilk gemi k:ıburğnları ni~aııdn koıın. 
idaı·c ccl •n bir gemi olduğunu öyle- \'C bız dc!ıızlerc hakım olmakta de- cnlctır. Almnı1 deniznltılarmın lngi -

ınutabıktır laşfzrıbnış blllunuyorlar 

Ç 
. nıi<:.ti:. vnm cclerız.» (DF.VAMt 4 NCO SAHiFEDE ) 

Cenubi A11ıerika da Bir- ünkü çok ağlr zayıat ~ · --~- - ------.-----------------
leşikAmerika ile beraber verdiler G. Katru diyor ki: FRANSA 

Vn'3ington , ı ı (A:A.) - Aynn Londra, 11 (A.A.) - İ ngiliz hava 

iki kuvvet Tunus hudu
dunda buluşacak 

Yeniden Harbe 
mi Girecek? 

G. VEYGAND 

Cezaire döndü 
mecli:-i , AmcAıikmı mlicl:ı.fna ~cbP.kc- lll\Znreti i~tihbarnt bürosunun bil -
sinin Atlaıı'tikten Pnsifiğe ·\'<' At- dirdiğ'iııc gör e, 1tnlyan h:n·a kuv -
l:ınttnn Pannmaya knclnr geniıdctil- \'etl~ri-gecc faa liyeti m\btc:-nn olmak 
rnesini kabul etmi~ti,ı. l\Jcbusan mec- iiurc • Şnrki İt:ılynn Afriknsındn 
lisi tnr:ıfınclmı bunun için knbul celi- her lürlii fnalivciten tevakki ctnıek
lrn ma1:1raf beş ınilynr 1>a~ .• iô~.ı n2 ~eclil'ler. Arasıl.:a ltaly:ın tnyy:nP leri, 
dolara b:tl iğ olmaktnchr. Iııgiliz ke~if tayy:ın•lcrinin f:ı·ıli:;eti-

~.:\•york. l 1 (A.A.ı - İ ki :ıycl:ın ne tccn\·iiz ctmchic, fakat hic bir ta
Yugos[avga mihverci- beri cenubi t\merika memleketlerin- nrrnz yapm:nnakt ~dırlar. İngilizler, 

ele tetkikin y:ıpnn selfthiyett.nr ınc- bu Y:tıdycti cenubi Afrika hava ku v-
ler/e anlaştı nzı ? mur Ccymi-; Horbcy cenubi Amerikn \'etlerinin fa:ı.iyetilıe medyundurlar. 

General, Vişinir1 siyase
tini f enkid etti 

Londra. 11 (A.A. ) - Ynk1ns:ırk

taki hür Fran:;ız kıtn l:m kumandnnı 

general Kntru , :'ılı . ırdn çıkan Elhe
lnğ gazete ·i rqu lrnhiriııe demiştir 

ki: 

FRANSIZ TiCARET GEMiLE · 
RINE HARP FiLOSUNUN 

REFAKATi 

Generalin deklarasyon 
yapması b ekleniyor 

Anıiral Darlan, Alman
larla temasta Ankara radyo B•zeteıinin bu nıev· hiiklım~lleriııin. sim:ıli .A mrrikn hli- Gecen nyın srın güıılcrinden onra 

kt'imctl<'ri hirli«i.rlr tehlike kai-c;ı. io..:f al eclilcıı ltnlymı h:ı\':ı nw,·dıın l :ı-
zulara ve günün diğer hadiselerine " 
aid mütaleaaı ikinci aahifemizin ı.ııııda ic:oidiği y:ıprn~ığ:ı hazır hulun- ıında btınun t~"'il'i o kadar f:ızl:ı ol -
başındadır. duklnrını bevnn etmiştir. ıntıŞltır ki \'urulan a~ıı· darbelerin 

• _ _. ..... ..,.;.;.;,.;. _________ , ( DEVAMİ 4 NÇO SAHIF~D~ ı sidcleti. RiİJıhc bırnlnn:ımaktndır. 

İtalyada 
Hastahaneler yaralı ve 

hastalarla doludıir 

ltaıua askerlerine kışlık 
elbise veremıuor 

Londr a, 11 (A.A.) - Son ilç nyı 
.şimali !talyncla geçiren bitııraf bir · 
şahıs, hastnhnnclerin yaralı n hns
.ta lnr la dolu olduğunu siiy l emiştir. 
Arnanı d l uğa sevkcdilen ltnl.;-nn 

:ıskerlerinin vücudlarını sıcnk uıta -
cak e lbiseden mah'ıumdurlar. F:ışist 
i dur<!sinin bir hnt.a ı yiizilnden Ar -
navucHıukdn'ki kıtalnrn, hnttı ii ·tü\'!l 
t (lchizatı göndcrilmi.şlir. 
Hnttı üst.Ova iiniformnlnriy!e Ar -

navudluk cephe inden dönen asker -
!erin vaziyeti bunn dclilclir. 

Nitekim İtalyan tebliğind • bildiri
len şub!ıt bidayetinden beri 26 bin 
ltnlyanın kayıp, ölü ve ynrnlı 'Jlduğ'u 
da bunu S!'österme'ktcdir. 

---x---
Matsuoka Moskova yo

liyle Berline gidiyor 
Tokyo, 11 (A.A.) - Harici.re na

zırı • Jatsuokn, 1\lançuko ,.e l\foskovn 
Yoliyle Berlim:. gitmek lizcre yarın nl\

nrn Tokyodan hareket edecektir. 

Yunanlı kızlar c epheden gelen nıkcı·l l're şeke r, süt verirken 

Yunanlılar Arnaviıdlukta 
Mahirane manevralar Yunan lebliğ·inde neler 

yapmaktadırlar bildiriliyor'? 

/ta/yan zayiatı ağırdır. Düşmanın kuvvetli 1nev .. 
Taarruzları püskürtüldü zileri zaptedibnişlir 

Londra, 11 (A.A.) - Tııyrnis ga
zetesinin Atina muhabiri, fena hava. 
lnr yüzünden mecburi bir te\•akkuf 
geçiren Ytınanlı Jnrın t ekrar tnnrrııza 
bnşl amalaıu lizerine pnrlak rnm•af
fnkıyctler .elde cttikleriııi ve 1t.aly:m 
rnu1rnbil tnar.ruzlnrınm, Y unanhln-

(DEV AMI 4 NCO SAHiFE))~ ) 

Atina, 11 CA.A.) - Emniyet ne
zareti memlekette iikftn hiikum. iir
diiğünii tebli~ NmC'kte<lir. 

At inn, 1 1 (A.\.\.) - Yunan res-
mi tebliği: · 

Şiddetli bir muhnrebcden sonrn 
di.işmnnm kun·etıi mevzilerini zap -

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 

- Hür F r nn ız kıtnlarının Tunus 
hud uduna kadar g-iclcrek genernl 
Veygand ın kumaıHl:·H a ltındaki as
kel'l er in ell t'ı-ini ı;;ık:ıcnkl arını iimic1 
ccUyorum. 

Genera l, Merzuk \.C Kufra vnhnla. 
rıııın i,ırnlindek i <'hemminti tcbn • 
t·iiz <'ltirnı iş \'e Il abcşist..:ında l t:ılya n 
lamı ma li k .olduğu :mu bomhnniımtııı 
ta~·yar<'~iniıı yOze i ndiğini si.iylernis
tir. 

Gl'nrrnl, \' işi h iikum ı•tinin p ıı!iti

kMıııı 1(lllkitl n.tm iş \'<' : 

- Vili h ükum eti, t ehlikeli Li ı· yo
kuşta k ymaktndır. Demiş. ,.(' ll iıı
d içini umumi valiliğinden bu yüzden 
istifa ettiğini t n;:;ri h eylem iştir . 

Francola 
hmirde francola imalatı bir fırı 

nın inhisarına v~rilmiştir. Bu yüz
den fırın önünde her gün izdiham 
vukubulınaktadır. Fırın sahibi ke· 
penkleri indirmekte ve biriken halk, 
iti~e kakı§a ekmek almak mecburi
ye tine düşmektedir. Bilhaua öğle
den .evve l vaziyet çok fenadır. 

Mademki francolaya karşı böyle 
fazla rağbet vardır. Halkı bu vazi
yetten kurtarmak için, imalatın, hiç 
olmazaa, üç fırına taksimi lazımdır. 
Nazarı dikkati celbederiz. 

** 

Fevkalade vaziyetler 
doğurabilir 

Mareıa.l Pelcn 
Loııclrn, 1 ı ( A.A.) - Miist:ıkil 

\·işi. l l (A.A.) 
Gencrnl \ 'eygnnd, 
Cez:ıir • dönmli . 
tiir. Gener:ıl \'('\'
gmıdın Afrihın·u 
.ı\'clclindt-n b· ı:az 
sonra Frnn..,ız Af
rik:ı"'ı namına aıı:ı 
\':ıt.mın ba~r!ılı k 
dekl:ır:ı~yonu yap

ı <'k'cııın 1.-

llav:ı :d.1 ı ı. 
mıı \'isiıl 'n bildir. Gc11rml l' cyqmıd 
eliği ıw Vt•rr Ami r:d V:ı rl:ı ıı. bugii ıı Pa
r ise h:ıı't•lwı NlecC'ktir. 

l>.ııfaıı, Prıı·i.:ıtf'J, i son il,nnwti <' nn
ı-.ııııl:ı isgal :ıliıııclaJ,i Fr:rn ·:ıılmı ıwr
b~:->t mıııtaf,:ı~ :ı 2 milyon k •ııtııl ıJuğ
d.ı~ ~onclerilm(-ıi i<,:in Alnı:rn m.ık:ım
larıııd:ın miis:ı:ıtt" almısiır. 

Gene Yisiden bildirildi~dn" göre, 
C07.:ıir uıııumı \'ali-<i Amirnl _\ brial 
diiıı \'isiy~ gelmistir. Amiral Alıria l , 
Anıirnl H:ırl:ııı \'.C diğer hükfiın<'t mm
sb it• tvnı:ıs1ardn hııluııncnktır. 

- - - o·---

ÇİNDE 
Hava muharebeleri 

Frn11 ız :ıjuıısı bildiriyor: Çunking, 11 (A!'A.) - Çiiı tayya-
Paris racl \•o. un<l:ı ticnr..:t gemileri- releri, diin Yangçe nehri s:ıhilinde 

t1e inşe mndcİc~i nakli esnnsında Fran- İ ~angdn holunnn jnpon mevzi ve 
sız h:ırp gemilerinin refnk:ıt edeceği- trıyyJıl•c nıcyd:uıl:ıı uıa şiddetle tanr
nc rlair verilen haber, 1ngilterccl0 ki ruz ctmig)erdir. 
hür Fı·~nsız mahfilleı:ini . meşgul et- llnvnlar iyileştiğinden Çunkiııge 
n~kl<>dır. ~lmnny:ı ısgalındeki bir tekl'nr bnşlıyan jnpon tayyare hü • 
y~rcten ve rı}er; bu hnber, henüz foey- cumlarııın karşı Çunkingdc tedbiı'
yud etnıcmıştır. İşgal altında bulun- Jer alııırnış \'e ) enidcn halka sehri 
nuymı ~ahnclaki gazet<!ler, bu htı'iu. ta tahliye etmeleri C'mredilmiştir. j;pon 
tek kelıme telfiffuz .etmemektedirler. tnyynr~lerinin H :ınkeo ,.e fşnngn 

<DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) geldikleri öğrcnilmitıtir. 
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v~.ayet umu~i meclisi~~ 
Muhtclit k•r- aı·asındn bh· aıı- Fransa He vaziget muzakerelerı devamda Serıevbalar arasın; 

nnklnrd:.ıı f!den Fransa lnşmıya varJldığıl Alacak Berganıaya yeniden 2 köy bağl~nıyor. İki köyün }"eııi Sabah - DUııkü Spor 118 

haberler, lngiltcı < kuvvetle tahm'in 1 'h ·ı "'fı k.k d•l k ketleri.. 
ile \'işi Frn'l:-:hı edilmeJdcdir. ORHAN RAHMi GÖKÇE sınır 1 tı a tet 1 e 1 ece - Bir nevi re:ıml fobliği }uıtırls 
... ' ınclnkı" mu·· na ı• •ıt Alman kıtnlan, k 1 kt ''Ol" \'e ı"11c••ın, acaba kap kuı·bnn \'c.J ... :.s • • - ngı ereye va . . \ il,"Lw.t umumi mc.clisi, diin öğle - ratı tah ~atından ~·m ere ne mi ar ,) ... y 0nbctl"'rı"ı1 g"rtyı'n - Bulgal'ıst:ına gır- · y· · k d l · · -..r • • d" kk d k d llı' d1°"'' clu"şünu"r gı"bı' oluvoı· ""' '"' '- ~ - v 1 , ..J" ışı, artı ma en su arının ve deıı son"n ikincı reıs avukat .'llll"l ikraınıve veril ıği a ın a i cc - ' ·" J • 
1 ·e ·uz tut mege < e\am eu .. ~ k ı ı "'h · · k" • ~ · · Yeni Sabah Jrors"n ltnıvnıı e meg .} · - • t ı ·orlar. Palrnt ak- ap ıca arının şo retını, es ı 'Ve ye~ı E. enin rei ·Jiğiııde vilayet salonund~ ve)dp göı:;terilen ve halen istirdadı • - \. " • · 
tuğunu anlatm. ı-_ zıye a ıyor ~ d h b ·I Fransamn mukadderatı arasında bır toplan mı tıı. C'else açılınca ~'arurı ve muhasebe tazmini icap eden mbi lıııtırıldı .. 
•• • 

4~""" ... •• • A' . 1 ugum o maga er e mış ır. ıs 1 bazı ış er• ha~nbıyl<' oıı· ha la mcızuv 'o uz sar İj'a u unma ıgı . a ·ın- - . ı::ı .. 
t"dır E'~" nn }).. ısc en a eı ... re d" v .. 1 - t k t . t" E k" I . l . . . f 1 f t b 1 d v h kk '1'1"lkı"ı1ı"n do'nu-ı> clola .. up g<>)e 
kar hfıdisesind. 11 1!J0 \e . t .ı~an ~r: Fransa, medeniyeti, ı:efahati, nizam uh·ct i th·en İzmir azacı Bay Mul'a'd da muhasebei hu. usiye müdiiı Hiğiin. yer, kürkçü dükkanıdır. . 
lıel'i iki mcmlt>k<'' •mer·kan gardımı ve Ja k·u .gnl~·ıs an uktı.yı kargaşalığı, külti.rü, tereôdi1eri ve eı'narın dil ği meclisca kal.mi edil -ı den gelen tezkere okunmuş, evvele- 1' ATAN - K:ıe;ar pcyniriııııı ııı·a:sıııdıı.ki miit ·~· il 1 • d ·'~ı1' 1 :ııımnm. "' her Ş"Yİ ile, hayalhanemizin karan-! mi-ı 'e . o ıra m eli reisliğilll gr>len mil"de lıüdcc encümeninde ict kiki lüksü olur mu?. 
:;l'bat. ıııkıla <'

1
- b 11 k 11 

11

1 ~.~ · b". . .. ·' hk bir köşesinde hırıldayarak yatı- C\ ı·ak okuıımu ... tur. muvafık görülmüştür. - Doğı·u sQ.ylüyorsun nziıim, 0 

n~i bul~nll.•OJ'dll. ponuanın ugun u b u!~ 111 .·'J·111fs. yor. Buna mukabil sahnede ınareşa11 Türk hnvn vurumu İzmir ube'>i hğitmen okullarının umum masraf- ründe kaşnr y~memiş insanların 
Geçen "'gu to \"C .ızı .ı>U gı.ı mu - p · b" F b ·-· · ı b d lunclugvrlı bı"ı· nıemln.kette, "'S•"·"en 1 .. s ıs 1 • • v eten, yenı ır ransanın eşıg ını I idare her"etiı zadaıı anıkat Ah- aı ı ile Eğitmen tahsi atının ü ce- ~ " "" 

l ~l h• \ ı İ"a reze ·rııım ı. ugos. il k d .r k b . F Ö • . . . 1 b ı.· k t d h ıı·ık~ 
t \" u '1 : .. , r- vazı·getı• 1 ' . . . .· t . ~. ama ta ır. ra at u yenı ran- mrcl E lVJr ;-. ( • aynı Jwraınun nın \'Ul'ıdııt ve masraf kı:ıımlarına o an u n~. ne uır ·a a n r~ızlnrı Hkim k, 1- 1~\1f,\~ n 11 1~f e"- sa, harekete batlayınca ne yapacak- Tin id·ır h · i azalığına P,.ıy Sa- kar~ılıkh olarak ayrı fa ·ıllar hrilinde maz .. 
dıktan son ra Al- l1!11

1
1 .. ?.c .u rHıru. tır ; bütün meEele buradadır. Laval, I mi Gü1ciioğlu intihap edil mi-.! rdir. iliıvesi \ e tahsisat kaydma daimi VATAN - Habe_istanda Habe· 

man)n,bütlıngm·- >ıcnmstır. 01 b" Al · · · ·1 t k · l" k (lI ) ·· !Ah' t b' d z·ığı 
h k 1 d hal.te bu v: :dy~t- A.n

1
u ır n:ıkaln ~ı?1nısbı ı 

1
e uyku ~ta , ÔM 1 1.ıııkıı~ 1 

.\.:,ıH~ ~\'n 
1
ve ;"cı ednc~nı .ı1ı: se. uhıykek vedrenM ır "fma - " ·· 

ı· •tleriııi Yisi hü- Yugos/av11a a. ıan a t \' J-> 1 1 man emzı erı ı e es eme ıs e - m ·r o e nın ırtıbnt aı ınııı :ıı a - cnın ı ave·ı n. ın a aarı ve- - Şıkfırını çizme inden mi ~ 
k

A t" · 1 ·. :J en ~u gnr arı ı • t" F · b b P t · ' k. ·ı k J ·ı k 1 t" · t · · k d b'"d 1 l 1 . um ının < enız k 1 dk mış ı. .-anaanın yenı a ası e en, nı. nuaıı esı l't'(! krgama~ ıl ''C'l" - a e ının amıını o ·unmuş, o .1 u - ne ı ·· 
u:sleriyle clon:ııım:ı rivayet/er ÇO tur n1 wmı.1uı1ı 01 ın:ıı·tı· - be:Jinci kolun bu satılık dadısını ka- m i h,..kkında l\Iaııi-;rı \ıl."Lve'iı elen ce encümenine havale edilmiştir. ('l(lıı/ıuıiylf-Hava polisi.. 
·ını kull·ııın1nk nrı ' 11 .ı<; ·un., •1- d f l tb F k t b · ı kt k ·· · ..l K ı k II l"lb ı· l>aha ııeler go"'receg-ı"z? Y r: ı-; ' ' dır Halk ar:ıı::ın- ~~ _ış:ırı 1

; a :· a ~ ~ene .. ~.ş•- v~ n n~.C' Ulı o unmuş ve uz r nue .. e1:1~ı paşa. rızasının . a ı ~Y. - ' .. 
ııokt:tsına teksif • • r 1 . Al nl· rrl· ı 'tn ıçmdekine aıd katı bır hukum bazı munakrı alr.r olmu~ha·. I •n ' - J,oyu ılc :!\ianıı:;anın ('etmıdere ],oyu jandarması, sunltı karakol \'e)'• . 
Pttiği mallıı''n<lt r. Bu 1 garıst ~n da ın ı ı al V <...r c n nı 1 '

1 .ı 1 
ve. ilemiyor ve dünya, bu yüzden men aza.,ı B KPmal O ,ka\· bu köv- sınır ilıti' aflarının halli hakkında ııoktn<>.ı ve aire .. La rnhnte fidd' 

ı, k t l\ır • . 1 1' memnun o mı\·an- k k y· · b k · · . · · · . ~ t k ·n n • ıaı eı:;a c. 1 1 1 B 1 D hT • ıı :ıı • ışıye a ıyor.. !ı•riıı Bcrgnmadan zıyade Mt'neınen vılnvet mektupçulugundan gelen ar 1 . . • 
ten, miit:ııeke s .. rll:ıl'ıııa bağlı kaldı- •• r c,ı 1ar~d

1.r;. b~~.gar.' 
1
1.k1; 1·e ı1 a1.t.ıı· 1ı Anlnsılan; <."ski dostluklar, eski kıı .• ı ıııa yakın olduklarını ı;ti.ı.Jii,·e- tl:zk rp okunmuş ve idare encümeni TA?\" -Aşkın temizi.. 

~ ı ı. ı. · f b"l l'V • l 11111 gu < eı ıgı ·1 tumım l 1 ,at ~ - ·ı Ah k d 1 11 d k · ·· · ı · b" 1 k h lk 1 B R f'k S 1 k v J • k ld · k' gınc an ,.e uumı ur ere ı c ıgınr 0nı k"l l k sı a ar a aşı< arı, emo rası, muş- 'ıl'k .t ·ırı ıı· karar a ıntr ·en a m ı z,1..,ınt an . c ı ancı ·og u ıza- - .. ın a aııınn. ınnnma, • 
'fi . l '" il 1 tır. t • k . ı h y fng"ılt0 ·ı t • "d A . t• A • , ı . h t . Öd . K 1 A 1 h . d'kt oııll simdi\"<' k:ıclnr A.lmmı tc~klı erııw mu f.7 1 D 1 T b t · . eıe prensıp er ve er şe , • .... ı, ı• ı, 1 arı ve ç ımnı vazl\· • C'rı < ve• m "1, emış, ema pn~a ve ~ '· ı a gır ı "11 sonra. 

~avemet etmiı;tir. Fnkat Amiral Dnr- d 11

1 ~· r 1 at'1ı ı~~ nazırı. ~'·k',,~ 1•11;ıııt re jJe Fransa?'ı birleştirmeğe ~it~i il Me ı ~m n ve Rerg:ınrn ilP ohm .ılP.nj ar~.ı~ındn bu sınır ~~s~lc>siniıı bcrbrııl eder, pi:sler .. Keneli tenı 
e . 

11
•

11 
.': ~ aı ~~11 ~· ~e.n~ c.. 1t 

0 
cç1men eldedır. Almanya, bu ıhtı- yol , e \'e;'aili nnkli' e irtibatla'"ı hak . ıhtılaf ,halınde dPvam ettıgını soyle- nerede kalıyor? 

hının ~on lleymıntıııa 1.mkılırsa Alman tıfat? . gn~'.~le~ nı .. b~.ldn m~ş:1 · {'lali r karş sında nk sık n efes alup kıncl ı tctk;kat vapılması Iazım rrel- mi,.;, ll('liced ihtilafı halletmek iizl' - 1 /'O/ ITIKA --- Sinirler ve Sınır 
\'ıt bir :1cbebl~ Fı·,ııı:;ız <loııaıınrnsın : ~lop.ıg~~ıc '; a~~~ı oı~u;~t~~ç~ ~e 1 

_ 'işjy.i ta~yik ett!.k~.e, ~ransndan ba.!. diıii .mülale:ı:ıncln i)uluıımu~tur ... A ,·c· 1\1~ııi.;;~ \'C lz'!ıiıı· vilfı . .re~leri ·ımu~i - Her ikisini ele sıkı tutmak ı.ı 
lngilizl('ı'e k:ır ı kullanaLilec.;kt!r '~ ~lrnn) '1 

al') 
1 e a . .ıı n ~:ı luç bu·-.şcy~uşunmıyen ve bu du- R,.ıs Ba~ • uri Esen: l\Tanı a vıh•- .neelısll'rınden uç er kısilık m.ıh'!:elıt dır. H risi bm:ulunc:ı diğeri de ·' 

Darlan. Lm·alın ~ukutundnn sonı-. ~ırlerııı. ııvanmn~ına manı olun '1 nm şüncey .. istikbale aid hiç bir endişe- ~ et'lli'l bu hu us+a 'tetkikat Yapmış bir nt iımc>n tc~kiliyle yerinde> tet- yor. 
Fransacla biiyiik mifuı s.ıhibi olmu . J ·tem ,tır. t . . ""!. nin tesirlerini ilave ctmiyen bazı ,. ~1.ıPıic;a idare hev'etinin de> 1\·ıı·aı· kik al ,) apınn ·ı mu\•afık görülmiic;. Al\.SAM - Gece dönüşleri. . 

. Alnw.nrn, ı~gıltereyı 1 !Il?Y.~P <:rl"- I"ransız devlet adamları, hafif zik- alnm: ldugunu. ka
0

nun muc·ıbince tur. Bu enciimeııe İzmir aza ı avukat - }Tep i bir olmaz, di:inus ııt? 1 
BHŞ\'ekil mua\"ini. Hariciye ve Dahili· 15~1m\k ~cın d:cnızn.ltı har )~Ilı sıcıdetl~n- :rnklnrla etrafı sükuta boğmaktadır- 1zrrir pmumi mecli inin de l,a~·ar al- .Ahmed Eııvı>r ()zgen, Kemalpaşa oluyoı • ı ona gör~ değişir .. M ' 
,\ e nazırlıklnrını uz •rhı nim ıştır. Ami ~hı mıs ıı· .• Fılh~ıkı~a. d~nıznltı~nr bın- lar. . . . . m,ı:;t ı:ızımJrcldiğiııi c:ö\"lemi.:, Bcr - azn ·ı Hay Said l'ıırnr V<' Ödem is aza. dönüşh ba ·kndır, b:ılo clönüşli b 
ral Darlan .. imJi Pctcnin Ü" halefi bu. erc1e ~0•0 '~lJUI l.>.ıhlz:1~!kt:ıdn. . İşte, Başvckıl munvını ve bahrıye gama az:ısı B. Sülcvman Baran, bu ı B. Muharrem Barım işarPt '"C~·i ile işten <t.İnii, çaJ·şıdnn dönüş, JıeP 
lunmaktadır. ng hı tıcarcl gt..mhı m.e\Cudun.ı nazırı Darlan... kö\ l ,r'ıı arazic:inin Bergamanın Rl•- eilmi !erdir. ka ha~k:ı. 

Darları, Hon ht•\•:rnntıııa göre. fngil. nnz:ır:.ıı bı.tırılnn mıktar ~~z ı~e eli:'! .bu O, belki bir vatanperverdir, belki ad"rc ı ahi) e i clnhilinde olduğunu, Rurnamcde görli. iilecek ba;.ıkı Son Posta ~İki harp ara;-;ııll 
tereye kari}ı c:.>µhc almıştır. D~rlan nuvn dr'.amlı olını.ı~ı ~arbı guçl "tır - memleketine 'nid fikirıl<"rindc sami- b' · eııalE'\'h neıgamava lrnğlaıım:lla- madde olnrndığınd~ın celser<>. on ve> rakt.er farkı .. 
Fransız ticaret gemilerinin gıda mad ~ ~ l,ıı bilva ıta t ırler d~ ~apar. m idir, belki Alman taraftarı görünü- rı her c"l et(' mm afık bultınrl•ııhmu rilllli.;;fr. Mecliıi, cumn günü topla. - l\.ı.ipteliiyı gama sor kim 
desi nakline mrıni ol~tcnk lngiliz donan- Aml'~ k~ bu:::~ kHı.~ı_!1a ~<lbır ~l~ak· sünde l<endisine ma~au.s bir takım na- ö~ lem·~. lııı izahat. J.:iıfi g<iriilmiis, naı ak, :nciraltı plftjı hakkında t<'t- g'teeler kaç c:nat.. 
ma ma Fran ız uonnnmnsmın muka- bıdıı: .meı ıka hukume.tı. ~enızaltı zar noktalarına sahır>tır, fakat yavaş ve heı· iki k(i\ ün Re>rgama k·•za-.ına kikatını ikmal C'tmiş olnn komi.ı,•onuı• Harı te oleıılcr duymnsııılıır, ıt1 
l~le ed c:?ğini . ô) Lm1 tir. Fransnd hnrbııı. k~r 1 ya~mı \ 111 ~emıl r Yer- ya va~ oynamağa başladığı rol, çer- bağ): "nl:t"'ı hakkında karar alm • mazhatfüUnl \ e vakit kalırı;a hi.idce ğıınız, ,.,arıhrlar. 
gıda nı •,eJ <. cok had bir Ş<>kil :ılmı mekle ıktıfn ctmı.vec~k. lmd.o ll1l'\CUd rivenin kaplarına sığmıyacak kadar mı-;tır. encümeninin hı.zırlndığı IJiickeyi l'AJ\IT - Havnınlar ve lınl" 
tıı·. olan! • 1 ela " recektır. :!\~ a A Snn büyük olmak istidadındadır.. . 1 a::ı t ene>sinrle 'ol vergisi· zuhu - miiz: k ı e l' decekti, - Y.ıhu, insaiı oğull:ırıııın b 

Dnrlanın be~anutınrlan, lngilter F'ran~ı ·ko<1:ı mu:ızzam denız t:zgah.la- Fransa şimdi şunu istiyor; ~... - ~ ---- ge!tn hı1fidir, hiç olmazsa ha~\ 
ilP bir mc (''e çıkarmak i:stediği aııl:t~'· rı kur hnaküı~ıı· .. ~urad:: t ının ~dıl - Ticaret filisunu serbetçe çalıştır- , , ™ 1 rahat Lır:ıkahm .. 
ll\'OI'. Darlan. Almanlurın, iaşe mndde. ,:eJ, ~nıp .gemıl~ı·! mımafı\ le de~ız,ılt.ı mak .. faknt hu, fnrdlterenin a bluka 1 HALK D==l;YORK-~I· 1 i~=:,{ ~ ~~--~ c§} Ç / M /) / /{ 
l~ri m el~·dndc Almanrnnın. lngi- g~mıl ıının lngılizlere ka\·bet ı~lc!·ı- prensibine muhaliftir. Nitekim Am~- t :!) '::::::iti U .........., 
!izlere na?.aran daha alic;n:ıp h:u·ek"t 111 ult!

1 
a~ <~n kapıyacaktıı:- ~u m~hım \'ikanın talebine verdiği cev.ap, lngil- • _ ----ırı----

ettiı'~ini ::-övlemi<ıtir. Darlanın bu :öz- Amer .• ,a lımaııında her turlu den z \e terenin bu mevzudaki bauasiyetini Inhisarletr idaresi t.JZÜ.1ı İdlıalatçılar döniiyo' 
'e'r( r"'ı·nn~a mµharel.M?dc :ken Darlan hu\'a taa~ı u~t::ı·ından. rna un ola.r~ k is bat etmiştir. O halde? K. S. K. S 
Frans1z donanma ının başında bulun- hurp g ~ılen ll1~a edılecek ,.e 1ngılız-I Amiral Darlan diyor ki: -- · -- 81 1. ı:. Beııc·uy: 22 ~:-: 2> 
<luğunıı göre, ln•riJiz - Fran ız i~birli- !..,re muh!m yardımlıır ~apılac:ıktır.I - O halde, filomu7a harp gemile. TÜTÜNÜN PARASINI BfRAN 2:>7166 1 2 
ğinin niçin \'iirGmc:ıliğini gii:;termek- Bum!an ın~·c ~·e ya!"<lım k.ı~rn.nun~ıı~ rimizi terfik edeceğiz. E\IVEl VERMELiDiR 
t r. · harbın nelt~sı uzermcle ne g bı te~ırı. lngiltere, bu hareketi hazmede - ::!37517 ı 2 
ecl\;ıuka m sel sind JngHizlerhı . on olacngı ~.a t.ahm~n o.h~nab!lir. . cek midir; hiç. zannetmiyoruz.. İtte lııhi .. r ıdııre.:ıi Çe~me , c mUlha- r·o. 

clerec,. ha. n. bulundukları malumdur. Soıı .~nınlerde no-ılızJerrn clomınyon- bir tf'hlike, bir kontakt noktası .. katıml,rn \ iizde seks<>n be~ miJdarm- 7 
lngil "re. simdh·c kadar bitarnflarm lardnk. hazırlıkları pek fazl.a aı lm1 - E"er, Fransa ile lngiltere arasında da tiitun nulbayen cıtmiştır. f'iftci 8 
vrızh·etlnc karsı 0bU\·ük bir aııl:wış gö,... tı~. KannclH b<.Hta gelmcl<iedır. I~u do- bu mevzuda bir formiil bulunmaz - uittnbi buna çok eviıımiştir. I'akat !) 

t~ı:n;i .. tir. Me~ela,. İspnnyaya gıd~ mın~ .n •. Amıer~kl aılmtq:atn_ıbnl~{ındadharp aa, Almanya hiç şüphesizi bu ihtila.fı inhi arlar idare i henüz Hitün pnra- 10 
madcfoleri giı m . ine müsaade ctmis-ı sana) 1 nı ~o ( 1 ..,re n~ı .ır .. aı~a .mın btiyütmek ve Fransayı ngilterenın sını vermemiştir. Köylünün müınye- 11 
tir. Bazı t"mİnatla Jmııların Fransay:ı bu ga) re~ınc çoJ, ganptır kı A :nan) al leyhine sürüklemek hususundn ne knclaıı kurtulması ve i~I ı ine bnka- lNCJR' 

] (j !)\) 

20 50 
:::!5 
•"H) .. _ 

Yok. 

Ankarndn bulunan ihracat 't 
lfüçı b"rlikleri umumi hfılibi fr 
İnanııı reisliğindeki idhPh1tçı 
lcri he~ 'eti. dün al,şnm Aııkarııd· 
reke ( miştir. lle)' t. bu aksııııl 
rimize gel-ecektiJ". Hey'cti knbU 
Ra\'lll ]:asvekilimiz Dr. R<>fik sıı 
1 e~ndilcrine idhalat için nasıl b' 
harel·eı.. takip edec.(>k)<'ri hakkıJI 
rektiflc r Yermistir. 

---x---
Dr. Faik Muhidd:fl da girm0 .sine mu :ıaclı! edebilir. Fakat ,;ernrny ı dı: .r~rdım ctmekt:dll'. Al- :n~mkiinse yapacaktır.. J.ıilme~i için tütün paralarını biran K. S. K. ~., 

Amirrıl Darlanm tehdidi, uzlasma kn-1 manyn ınn 1-...~nadaya .n.akl~dıl n ser- Fransız donanmasının elde mev - l \el me i lazımdır. Alaka darla- :J ı;; ('u. Ş. H<'mzi l O -o 
ııisını kapaclığından, Vi ·i ,.e fn°·iltc- ~~~l.\' 'ı11t1~ 5 ~ılyo~~ l~ı~~lız k rası;rn ~u- cud kuvvetleri, Alman iştiha ve h - ~~; naznrı d"kkatlerini celbe deriz. ~~07 Cu. ::\! · l l. Nazlı 9 50 l I :JO Muayenehanesini 
ı·e :\l"n ındn biı· harp mcnuubahs ola- 1? 0 c ~g~ı ~)grcı~ı mı.ş ır. :ın:ıc a! .n- yccanını durmadan tahrik edecek 268 Çu. 11. Şeşb"!:! 7 50 13 :"ıO 
hilmektcdir vıltcr<' ıçın .,o i.Jın pılot ~ etıştırmı~t r. ka.dı:.r mühimdir Fransavı idare e- • 156 Çu. iz ..• \. Fe.;çi !l rı Sevıııçle hnlıer aldığımızll ı 

R 1 ·b b A 'k A\rıca rezgthl.ırında 41!1 gemi in~ı · 1 t k•l"t c F'. Solari !I 23 !) 9v biıtiin memleketin tanıdığı ve" 
.unun a Cl'fl er merı nnııı mü· •dilmeHedil' clenlerin, bu kuvveti Almanlar:\ tes- aşe eş 1 a ı 13G4() Çilli .. s 1 o (\ ;,,Ql dev('r)i asabiye mUteh:t!~sı:ıınll 

d•ıhnlesi\"le me.seleııin böyle bir n • • . .. . . . _. • "'. A cım-ı.ıı !l 5 ;ı o }1 
' • d ht ld" H Kan. el dakı haı·ı> :sana\ ı ı ç stı\ - lım edeccgını ummak dognı olamaz- ç 1 1 · 1 Faik l\luhiddin, muayene \"e varmaması a muı enw ır. J ~ ·~ • • • • • h } v ve · 1. E i:l7. •'1" .ı 

iı:ıkle bu ihtilfıf son giiıılı>riıı en çok ı ela :!ıOOO n; balıg olmul'ltur . .ı.\'u": .. ada onu lngıltereye knşı kendı he- azır ıgt ııi A'sancnkta birinci kornoıııı 
:tlfıka ile takip edilen bir mesele.;idir turaly~d~ 1ngılte~cyc yar<lım lıar<ek tı sap ların a. kullanmaları dn Almanyn- 12.fü Yekfm numarada açmıştır. 

General Vevgandın b<ivle nazik biı hızllit. Y~1!"ttım<'kbt.ec\ı[" .1 ~ı··nı.J nın mühim hi:- ka:zant:ıdır. Maama- J::t2075 r~. ki yl•kfın :x·-----
d V ... ·d b 1 . 1 .. Hlll an ıı l\tımnnua111ııın .r: ı ll • • d b' 1 N" a d ,. m·rde ça ZAB/,.,, ADA ıarnnn a ı ı u unmnsı < a sa~ anı k t l f 1. ~· h kk d l. b . fıh Amcrıkanın da bu mevzu a ır ıs n a z 1 • ---- .l..n 

d "kk tt" \' d t 'it re.,. k· r 1 :ı arının 'a ı,>:ed n ın n n eyn- ' l~::t::!l;;. U ''ekfın •c.'"a_iiüıiii_iiıiiii_lii.iiiii-iiiıi"iiıi_iiil_iii_iiio.iııi-iiiiiiit"' t . ·a ır. ennın ın, ııgı e ) t.: '1 ." L I· • h · • tt · tavı r' takınması beklenebilir. Çünkü . ' ' "' · ·' ._, • . 
ı S-Ort bir \'rtZİ\'et alındığı ·ırııdn Vı- a 1 r '1 

• ıı . .t 1 ~ emm:1fe ır. . . . . . · · ı ı k 7 u.ctRJ;" K ı d l 
;ic!e bulunmnı:;ı: bu hnrcketi generalin l 'ofrn~a~1 ~~rı~~n hır l~a~ r, zır:ıı Amerıka, artık Avrupa harbının ıçın. ttma bat ıuaca 200 C. ~I. d:ıl't f( 7:> J{~ç~~il:;d~~~ı~n:ııı~:hnnınd· 
de tasvip ettiğine bir delildir. ·•.ı;.ı ~m:., ıç n 1 r-.t mnn :. t u gaı;.: ed~s dedir. ( . V y 40 Ç. Brikln 7 ;:;o med oglu Ahmed: Abdurrah111ıı 

Am rikan rnrdım liıvihası. lngilt - ~ı u:;ı! uıru .c uvunu ~o em~< \le ır. ORHAN RAHM GÖKÇE Jı:,tnnbul iaşe komiserliğine tayin 1G Ton Sıı--am 28 7!> lu Yusufu bir kavga neticesinrl
1

1 
rede büviik. se,·inçle ·kar ılnnmıştır. l~gnlın ~ıl~nbınde Bulgar: st,ınc a b.'1f.le edilen Mınt:ıka iic,ırct nılidlirii B. 99 B. }J:ımuk 60 70 kı ile> :-ıol kolu altından yaralrır. 
Evvelce l~ıgilterev" verilen 50 torpid ı:ı11· nc:tı~11. ktırulmn ı, bız' bazı fıkıı- .Mehmed Ali Eten Ankara) .ı gitmiştir.1 80 Ton P. çekirdek •) yakalanmıstır. . 

h ··b· 1 1, ·k l h 7"' t "d fer \ r '>Jlır. Havalar ısındı lstPnLtıl \U• İzmı'rcl-" 0"nkında ı·a~ tes- 8 oo ı> 8 03 A 1•0 11"' }1.-.1.nrJ ı·i "' mtt ı ı mc en M a c a ıı " orpı cı B 1 • t . • lı. 1 1 tr • u ... ... J ~- • • roırram, . " ,., .. u, e •. Zorla mı bu! 
muhribinfo veı ilmesi beklenmektedir. u g· ı·ı ~n zıraı ır m •m e '<' r. kil:ıtı vucucla getirilecektir. Bu teşki-: * ---- lkiçe ·melikte Namazgahta o· 
Fakat İngiliz) ar, Ameriknn yardımı- Fal,nt her turlu nl<'zn:n{ı, Almnnynıla lattı.ı çalışacak memurlar, evvela İs- oglu Sn bit; .öteden beri ı::"' 
mn kıyml'tine m.ıne\'İ miihim bir kn· \"ey .bul, "!:ıı: Bu s ~?b.c Alma~ k l} J- Çek·ıraeue dı"kkat tnııbulda bır aylık bir staja tabi tutu- Vilayette Adem kızı ı 7 yaşında Emine' 

t tf t kt 1. 1 · m :ı, .)<'Dl nııama gorc Bulgaı.Hl.m n l:ıcal,, ondan sonra yerlerine gönderi- 1 
m a e ll1(' er ıı· er. t' t' b'l" t' · ı· ı disiııe ) uz vermeme inden 11 

1).. b'. ilk ı.·t f ı ı ye ı ıre ı ır V<' ne \"e ıstırın<' ıc r. 1.. d lec·...ı ·ı ı· n· a rıalevh 1 ııı·sanda 1z uııyanın eıı ll\' ut :ıra { •'V >. , ••. b k 1 . k p azım ır . C1\ ere ır. ' 10 e ,} • ı olaı•ak bıçakla bacağıntlan '. 
tinin lngiltere,·e \'~ lngiliz clarn ına l~n t~t~ı un~ı ·nrnr nştm:ca tır .•• uı 1 nıirde iaşe t-eşkilutının işe lıaşlurnası Hayv.an hasfn.lıkları mış w kaçını ·tır. Suçlu arnıı 1 
)Ardımı mane~·i b:ıkımd~rn fe\kal:ld, sımdılık \'Crılecek ba ka mana yoktıır. kuv\'etle muhwmelclir. Çünkii lıir çok' dır. 

k 1 ·ı k ı· ı>· - t f; Ha' alnr ı ındıgı için geçen :ene memurlar, şimdiden 1stanbulda staj 1 azaimaktadır _vü sc- tı m, l<!< ır. ıger ara l:tll ) aı- çekirg'..:; go;:ıülen kazalnrımızdn şim- • Sarhoıluk: . 1 
dım knnunıı, mihver memleketlerinde Manisa biden mucaclele teabirleri alınmak- görmektedi.rlcr. . • . . · I Dil.ili kazasında harv~ın vnzıyetiııi Kem0rde Gaziler cndde._ııı' 
derin bir tesir meydana getirmiştir. tadır. Zira11t müdürlüği.ı, köyHinün .Ay\:ıca ınşe l<'~kilatıı!ın va~.ıfet~ı·nı ı l tkik eden vilayet Y~teriner miidti - ban oğlu İbrahim, sarhoş oınr 
Japon gazetelori. hi) ihanın knbulii ill' v·ı" t mecıı·sı· müteyakkız olmasını, havalar müna- mu.rakaoo etmek uzerc ~.aşe .muf~ .• ış-1 rti fün Nazım lh gur sehrimiZ-.! dön- a attıgmdan tutulmuştur. 
Amerikanın 1ııgiliz harbine> k rmı. 1 a ye "' beti) le nerede çekırge inficaı·ı go- le~·ı Luıunacak~ır. ~u. ~111f7t~şlerın. ~el mü<-tn.ı·. E\ \"elcc .ko) uııl:ırdn çıknn Bıçak taşıyanlar: 
lchıguııu yıızmnkt:ırlırlar. ı d •• d --.; d ı c.ılUrse mücadele edilmek iizC're der- murnkabe vazıfel.?rını .1fa ıçın .te:.kılatl l'icel rn talığının zail olduğu ııaza- İkiç melik cadde inde Ah 111 

ltıl:rnn gaz~tcl~ri ele. An upa h, r- un agıl 1 h l IA ·ı . . }Ak d la mmtakul.ırına gon~e!·ı~cek~erı halıer 1 itib::ı'rc alınarak kaldırılmı~tn. He- hı Alıclullnhın ve Anafaı1nlıt1~ 
IJı.nı'ıı" mn'.Aı htı.sıı.",·ılıııın ·.ırtık An1"1·ı·k.·1 n ~a _um~t.verı mesını· a u a nr - almmıst Bu teşkıh tla alakad·ır ol .. 1 " " ıra bıldırmışllJ!. İhbarı zamanında ' .. " ır. . . 1 

: • ' : nliz k.ıldırılm,ımış bir kaç l~oı·don de..,iııde Salih oğlu Nurinin uı 
tarafından elt> :ılrndığını ynzmnktn, f, • Manisa, 11 (Telefonla) Vih1- yapmıJan köylerin mu\!tarları ceza- mak u7: re .şchrın:ıı7.e Tıcaret \e~rnleh l almı tır k onlar dn bılgLinlerdr> c\e lJ'r••r bıçnk bulunmu, 7.•1 

J,nt Mihver devletleri halkını Y i yet umumi meclisi bugun mesaiı,.:ine J,ıııdırılacaktır. müf~~tısle~ı gelmış ve mmtaka ticaret knlcl rı • cak ve b"ray zarfınn g<• - miı ad ı~ edilmiştir. 
clllsiirm0 mek için yardımın g <: kahıc - nihayet verdi. Paı•tj, bu münn~cbctle dmudul'lugunde çal ışmaga b,ışlamışlar- r le n rgama, g<'l'ek Dikili kazn m - Hırsızlıklar: 
ğmı ileri süı·mektedirler. 75 ki: ilık bir ziyafet verdi .• 1eclis - ır. ela • ~ Id,rılm:ımı kordon kalını) a _ ~ :ıhmud oglu Hü e in vt• nııt 

Diğer tnrnft:ın Japonya Ilari~ir, te husuısi rnuhasebue 167062, man- --=88-=-- <' ıkL '· Hu suretle fzmirc şimdil<°nl' hı flmıhim, Hulkapınarcln :;\•O 
nazı~·ı l\lntsuoknnın bt~ı:ün. v~~.u .) arrn 1 if e 442215, ziı"aat v~ baytara ::!5200, ş h• • 1 • \'e 1-l use/jniıı l>nhçelerindcn !"il'_ 
R.erlıne h~reket ecleccg.ı bıldmlınekte>- . ıhhiye~ e 84504, nafıaya 221703 ' e 1r 1§ en clah,ı fazla ka.;aphl b: \'\an enginar· çaldıklarından tutul~· 
dır. Bu, b~ruz dn Ameı·ıkan yardım l.ı- muhtelif ma ... :1aflara 1242:~2 lira fi\'- · tfrı ı11c> · miimktiıı olacaktır. dır. Suçlulnr adliJeye, en~ ... 
. vihnsi.,·Je nliikaclar bulunmaktadır. rılmıştıı·. • SUGl NKU PROGRAM Belectıye reisi Dr. Behçet Uz, dun ahı'plcı-=ııc tc ·lı'm cdı"lmı's]erd·:. 

1 · ht l"f 1 · d lı 1 d · e Sef<'ı ih · ar kaza. mm Sığacık kö · • , ,. :\Hhvcr stratejisi şimdiye kadar bu Daimi ncümen azallklarına Ba - 8.18 .1uzik: Hnfif program (pi.), 8.30 : e ırm mu e ı )"er erın e . e e ır İkiçe mt:Ukte Mornhane s~I 
yardım. a m. ani. olmn.ğa çnhşm. ıştır .. F.a- yan Fahn'-'e Akşit (Eşme), tıfazhar Konusma: Ziraat takvimi, 8.35 Mu- ınşaatmı ve mezbahayı teflış ctmış- ~JnrlC' ıgıl'lnrda ı:nıı hnstalığı çık - da Ha~an kızı 65 yaşın(j;ı K~ıı 
k t d h 1 t db J ·ı p ,, a ı 1 (pl) S 4o"" tir t •ı b.·tbcı· \ "rı'lmı'ş, f,·ık:ıt vc'1·1"11d•' ,,ı a şırn t- mı. veı:cı er. yenı e ır r Yazar (Alaşehir), Mehmed Tnyşi zı roq-ı mın n < vnmı . · .' · · ' " '" leyman oğlu Recebin yntnto 

11 nlmak mecburıy~lmde~ırler. . . (Akhi,..ar), Ali Vehbi Üzgillı (:Salih- 9.00 Ev ka.dını - Yemek lıste ı. 12.30 ~EZALANI?.I~ILAN~R:. . • l ·ikik·ıtta bıınuıı lrnlasıc1 dan 011 liıa çnldığındırn t 1ıt 
Bık 1 dk tt \'en b r Program 1'>33 Mtizik· Koy 'urküle-j )erlere tukuren dort kışı, şchır 

11 1 
d. 1 1 t t . . n ·an ar a ·ı .. \'a~ıye ~ .. ı v ı Ji) seçildiler. •, _,. • · • d h'l' d t b"ll .. h. 1 .. lı stn 1 c 0 ma ıgı :ııı ası nıış ıı·. ur. • 

ıı~kışa~ yoktur. Sıyası. fnnlıy~tın ugır- Bu akşam da HalkeYinde doktor ri, 12.50 Ajan haberleri. ı:to:> Mü- , a ı ~.n c o 01~10 ı erı nı ı.z ı ı-uren I ' · : .................... ,,, .................................... 11 "'"'""'""" 

lığı, Yugoslavya ıızerınde gorunil)or. Hamicl Ataman tarafından !.>og·az zik: Hafif şnrkılar, 13.20 14.00 Mü- J şofor, umumı cadde U~rınde ara - ---111 ı ~- Son gün •• Son fırsat 
"k R d ı k t ( \'1 1 · t basını dola tırarnk mtişte'l'i arı.\•an !!!~ ..... • A ılaşıltlığınn güre Almanya, Yugos- burun ve kulHk hastalık lan hakkın- zı : a ) o::;., on or cıs rnsı ıo onııs •11"'"'""""'""""""""""'"'""""'"'"""'"""""""""" 

_ 1 N · A k "d · ~ ) l8 0,1 l 'ı·o.-, 4 arabacı beledi.vece pmıa cezn ına DEANNA DU.RB/N' • lnvya ile bir anla maya varmaga ça ış. da bir konferans verilmiştir. r ·cıp ş ııı ı nresıncıe . · o- zn 
mak~~~lır. ~·ugo~la\'ya iiçl~ paktn gir- TiRE YOLU u· ZERiNDEKi ram, 1 .O:J :Müzik: Bir konçerto (pl.)' çıu-piırılmışlardır. 
meôıgınc gore hır formalıte bulunma- a, , 18.30 Konu~ma (Dıs pıırtika h· <lise- FİDANLIK: ı• L K ) · 1 ı ") ı 15 ç k t" ı 1r: .,. 'z'k Beledi,•e tarafından İnciraltı lil -sına çalışılıyor. Bir rivayete göre ·u- KOPRULER NŞAATI erı , . ocu san • .ı. v ~,ıu. : . .J •• 

goslavya, yeni nizamı kabul ettiğini ı < , uklnr için, 19.30 Ajans habeı !eri, Jlllda '\·ucu da getırılmekte olan ·a-
ilfin edecek \'e mihver devletleri de Yu- Scylfıptan yıkılmış olan Tire demir- Hı.il~ Muz·.,: RaB) o kiime sazı (Saz renciye fıclnnlığı için mühim miktar. 

1 · d k" kö · · t b' ' ) 20 ı - R d 4-. • 20 45 da narenci,·e fidanı temin edil mi tir. go,:,lfn; yadan lıir isl,oklcri olmadığını yo u üvrın e ı ·prtinun mşaa 1 ır ec; rıer , . , a yo gazcl.-\,;;)ı, . J 

u:?\·nn edeceklerdir. lrnç gi.ine kadar ikmal edilc,cek ve lt- ?tfüıik: Rad~ o fasıl hc>y'eti, 21.10 Ko- Bunların dikilmesine başlanmıştır. BUGÜN HALK GONODUR 
·Diğnr bir rivay tc gore, Yugo lav- mirle Tire arasınclp poğru tren sefer- nuşma, '21.25 Müzik: Unu~ulmu~ Mr- x MATiNELER: 1,30-3-5-7-9 

~=ğ1A~~~~:~~n"~i~~~~~t~~~~1;c~;ş~~~:: .ler~~~eb:~~~~~ıc~;:~~~deki Jıkık Hüse- ~~~\~~d~s~l.4fş::~ızt~~!'Ya~~~~~~: B. M. E. BOZKURT FIATLER: Hususi 45, Balkon, Salon 20Ska:u§tur. _at 
eek, mihver de, Yugo,glavyanın i tikli- yin ağa köprüsünün de Nafia idaresin- 22.30 Ajau~ haberleri, 22.45 Müzik: Mebusumuz, Eski Adliye Vekili ,, Tayyare ınem~ 
Jine hürmetkar kalacağmı bildirecek- ce yeniden inıasına yakında başlana· Cazband (pi.), 23.25 23.30 Yarınki Bay .Mahmud Esad Bozkurt Ankara- '"•••••••••••••ııillm••Iİll• .. •11!1••-,.. 
ıtü-. Her halde Yugoslavya ve mihver caktır. program ve kapamş. ya gitmiştir. 1111 
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H ikaye 
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Amerikaya 2"jden ·asma kabaeı 
İki yaz c>v\·el, Amt:rikayn zengin Banu sornrs~nız bütün paznrda va_ 

olmnk scnlnsil • gidenler ara:,;ıııda lizleriınin nııılıtcviyntmdan üqf:.!n hi<: 
Uc>n de vardım. L:r ı;ey yoktu. lı:indckileri bir halı 

v parçası üzeı·iııı? yayarak elimdeki çın 
ı abnncı bir memlekete. ·lli dol!ır- rnğı snllaımya başladım. Biitün bu 

Ctkla ve büyük planlar peşind~ Y·lPI- ır: Jmdn ök e vn?.ife ini gören kızım 
lan bir eyahnti belki de manasız te- dudaklarıfnn ih ta•·afındaki çukur
lakki cclenh'r bulunabilir. Fakat Ya- ı~ ~a küçiik menb:,ıaı· ırıbi giilüyor; 
k1mda bana yardım decek genç 

0

Lir V..' nımu nk elleri AnH-ı·ibh mlisteri-
ızdan başka iki 'alize de maliktim- lere dm: eh:ir hareketler yapıyordu. 

ki asıl giıv<'ndiırim se\ de bunlardı. Fak.ıt su talic bakın ki günler böJ 
Cıinkii seyahate kannr 'erdiğim ilk le geçip gilt'. tik iki hafta iki) üzük_ 

· ~n.inler, l\merikaı1 ha kını kafo.:;e ko:\ le bir klip"den başka hiç bir ~ey sn
~1ak anatınııı müşkülfıtmdan bahı>l~- tnmadım; ve Amerikalı müstcriler•m 

en arkada l:ı.rım 'asnt b:r Amerika- 1 •ılık ea~ alarımdan dah·1 çok genç 
lıııın ekzottk kadın tipindt• bir ök~ey ı el n urkarlaşımın uzun açlarını sn 
f0n~n kuşlar gibi kaldığını söylcmiŞ- tın almıyn l:.tlktılar. .N'irıayet 'Son 
erdı. lki valize gelince... glindu. l\liclil Vesin nylık >aznrı kırk 
Kı. a söylemek Hlzımgelirse bu ik" ·c kiz cumhuriyetten bir diğerine 

Valiz Kapalı çarşının b"r kutÜ a ma- ı d h · ' · d~ 
haretle istif edilmis bir min.'·atiirün- mık ediliyor u; ve azın oıı· ~ün u. 
d ·' Vıılizlerimizi t..ıl1lnn·ı~. y ızüımizden 
cıı farksızdı. \'aliz kapaklarını açar diıst>nle•• bin parça geriyP döni.iyor-

kçmaz çar ının hafif, aydınlık yahud duk ki tanı evimizin öııiiııe geldiği
. aranlığı birden bir~ kanat! macal rriz sıra. telorgü ile ~evri i bahce> dı
tı~t pencerelerden ·n n ışıkları biı , aı ını 1 dört tir tai·afını cPpçevre bh 
l'az yagnıurunda dusen kuslar v.ih h lballk içhıde bulduk. Kızım: 
'kola) lıkla yaknlı) abilecektiniz. Buı. ı; vah. dedi, bir yan ~m başl:ın-
~~n b~şka, 'alizlcrimin mulıtc' iyatı gıc ol. cak ı 

ıı· ımıııye sallnnarak içinde ne' ar, n • c ı. ~ller~rıizdel ; v: )izleri bir 
Yo~ muay ne ccl"lec<'k ol aydı, biı ara hırak:ır~ı. ı o~tuk ve tiç . ıra 
nntika b' t·· t b kl ı · ~aS?azn-ının u un a .. a · ~ ı .. ıJab.ılı{rı itt.>rek: 
,.' ~zerı. bır b.; lı tüccarının mustatı Hı\\ ır ola o.ıvlar, b.ıyan:ar. 
'ıtrınler ıçıncle gune ten bile akladı- c.lc.d 1 · • 
gı \•11 zlerc ki" · •·t kü • ~-P •ı' ~ .. ~ ren· 1 e"~ .ı, zu_mru .. - ön sır. yı tamamile çocuklar işgal 
~ eı, fıı ozeden taşlar, maı cam yu- {'lmışt". Biıhin mahnJI nin bakkalları 

Z~kler. nllnı znrfJaı-. Arap islenıes· wrbE;r "ıı·ak'arı, bir iki •Olİ5' ftmiri. htf ~l~rle. ~uhve ~ubukları, .j az mala:·. bi iklt•tli kasaplar, köşecı eki gnzelc 
dena :• bıı ~m.erık~~ı ~yya.hı.ke~esır n!the :zi.'. ~ aııi aşağı yıı\arı ~iidık 
gır ) akalı) acak b.ı yıgın şe) ı~.ı ~ın- bır .ı.1idıl Vest oradaydı lçlerınden 

çıngır edC"CC'k, \ ollara doku le- Lirı· elVri\ ı. bahc;entn 1 ·1• tarafını 
cekti K ld k' 'k· · ı· d 1 ·h "' · ' kı ... a .~ ı. ı ı \a ız ece tarı ıli aret PderC'k: 
h·; ~e!ı~haız bır cok_ şe~·J~r \:ar: da _ Tuhaf şe) ! dedi. Amc•rilrndr 
v;ır ogı~ı:su ı:eler yoktt~. \ edıncı Ed- h'ç görül~' mis bir $ey... . 
İstadın 4 n.),lı~ kr:ıl_l!lfı -~amanmd Acıııp, dedim. Anı t'ikrıda hıç 

.ııbul~ zı? met. ettıgı gun. Kapalı g ·rulınemis bir EJCy. Hen ele bizim 
~f~şıdakı b~r iitıra}rn~.?akıkasrn~~ bahçede! ... 
Z't~~la~1 Snııt"?ııla ıçıtı~ı kahv nııı Ve> bir sn,ılj) e, ) :ıııhş bir sokağa 
• .. f fı?canl~ıı .. Buna bılhnssa ehem gc.lip €'.,lrn diğiı f zçı bak m~ık üzere 

nıı,~.t \~nıyo_ıdum.,. . üiını ki diğer bir yerli. ht men tel öı ... 
ğj Ç~~ıku _ ı~uku.~ . .' ımpsoııl_a evJ.eııdı- gil,,ün il,i iiç metre i'cri inde, yeşil 

gunleı ~ı. Butun A_merıka .kralın \ • aze re•ıgi bir ikindi güneşi altın-
~1~eı:ası .ı!e n;e g,uld~. Ayrı;a Ab- bir dC'niz h:lyvanrnın kabuğu ~ka-

azız.c> .?ıt ~ır ) .tstıl'! hatta s7de_f, d.ır garip µarlının :ı:ma kabagını 
h~Plı k~~~ k_ bı: bı~ak. kı. oırn:ıı.a ı.ntı_ ırö-t •reli: • 
'ter .ettıgını. bıl ıd~uı ede>bılırdım... _Olur ııdrnt drgil, dedi. Olur ne-
bi .dıku l~ z1ndnn • ıı!1da. b~lu~m:ıı bat ~kği.l cleıgrusu :.. . . 
fı ~ ~emc_nt, son_ l~alıf.cıı'.n bır ıes.'~ 1 lsın bır laı·nfı dn su k: ~ıizım asmn ! 
hı·ç~:sı, lı_ır k~ç.)a~Iı.bo)a ı!,l~~zaıa. knh· ğı iH gün ıçiı' ıc cı:aletln hiı 
kUl,u::n_bırp,1z.ır~eıın?ebutu1ha'.- 'ı ınd.ın n ıj b~ ıırn <.Jıyttlml!RtU. 
k~ a).aga kal.dır~~~~ bı~ ~nkı!11 ant~- Sab. hıı ilk dnkil.nlar.nd: n itibar~·ıı 
~tı. .. H~ı~sı .d~. ıl\ı ~ a_ı.~ı~ ~ır r .k0~ •, ı ö ·p .. i iin ctr. fını :ı.laı k~labalık 

1 nde- ~.ı_kıkı s.ıhıl.ıın cll ı~ .m bırf giin batl ııp k:ıda. dern.m edıynr; v 
J:zine gıb ı dur~yor; ~·~toprak altın_ el: hıı tuh.ıfı, o -.:ı ~~mı.·rik~ daıı Gnrbi 

. _kazma beklıyen bu al~ıı madeı ı A •rilrnrn .. ld •dıl"cck ·eyyar pa
~~bı de ı ık, hava 'e yatagmı arıyor uırın c. c!ırl ı· ı b:zi•n e\ in i1nüıH'< 

• >t 1 '"1'?lefrı.> (':•lı ıyo·du. P:,z:.rd.ı 
.. Amerikaya ııyak bns~r ba maz il'c 11 uthi. numaı !ar ~ apuıı ıapon pelı
ışını, Midil Ve t eyLJletine gitmek ·,anlarından tu• tı ll''l d Cinli hok
oldu. Çünkli Amcrıkanın dört parça- ı baza. ı~udi t ,., hi1J:11" • Ielro r.o 

1ndan biri olun ı1idil Vest'de kuıu- d\İtı firuraı.ıl:r: n, cıı '.· DEL.len., 
lan ııaznrlar dumanın dort bir t.ıra- eanbazl..nn:.ı l~ad.ır tı, ,._i o•: '. 
ııııdau gelen sen;ahlarlu dolu olduğu ·cı:. F:ıl,· t hcu·: de i..;s;·ı<li. Ama. i~ 

ndar mükemmel bir zengin vatnğı, zim bahC'c>n ·n onii .. htc t .. m bu .,. ·!•
:·~ benim. gi;~i is .Yl;pn;ak. isteyenl<'ı 1• rda b'r Arrıfl'·1,.ılı cıh:.ı " idi: 
iı~ d~ bır .okısc .ıdı. '_anı .. ~olumdu _ Alman, ıle<ı:. ka:ı b,dil~cek b'r 
;. Çuncu nı~lıka bır .. valız g~bı ~ ~ıdı- dakikanız bil<' yok! sız mükemmel bir 
gım <'kzotık kızım ok t' vazıfesını g ı_ 
tecek, ve kilçuk bir \·Ol ü:;tüne bir· t ( DEVAMI 4 NCO SAHİFEDE ) 
cambazı, bir japon ihirbazı, Çinlı bir ı 7y _,,_ ·-· --
hokkabaz gibı eş\ alarımızı ya\ ,ı.r •• ·{ usta aranıyor 
~7r>lerimizdeki i )emeli mı'lldillrri b r Ömer Muharre m Sa bun Fabrikası 
ıno köpeğine, yahut b nıı bir ku. n için Sa bu n k esici b ir u gteya ihtiyaç 

tnln 'ı 1rrını <rost€'rın >kten Zİ' ade 
d e. • vardır. 

olara çe,·irmenin yolunu aj ırncn -
tık. MU"racaat· ö mer Muharrem .,, !J ı , ı ibarla, i b . l,rn1adan YYC'I, ı Ticar ethnncsid ir. 
•\!:eli! \'e t"n bir k .,·rrl", bir çiitLc ~' mn ...... """"""' 

k.eırn tPd•· üç ocl1Jı hir e\ kiraladık: A L S A N C A f< 
l clllı Amerıknyn ~ eı"IP meyi knf:ısı· f, 

koyan bir niJo gibi ha ·ek 1 ?.. edıyor
duk. 
h:thçeyi telorgül le , irdik. B iki d · 
hır Türk aıı'aıı · ve if, [ dı 0lar: k 
Ktıçlık bahçemizde Lazı ~C\'ler .. et's-
lil'ınek i. tedi'k. • • 

Cllnkü orta h l i t ... taıılJullu.aıın 
her ~'l ındıJcları t'Vde b •. hçeltırini kü_ 
~iik bir bostan hul'ne getirmek me
r1akıncla olduğunu bilaıı-iniz! Bunun-
a beraber bu kuru h bnhçeyP b:r cok 

!leyler e.ltliğimi zann m ,·in! .\ncak 
taze bir ak am mrze i olabilec0 k ba
~.1 şeyler; bir de ,.~!izimin bir köRe-
ıııcıe bu.l<luğum \'t biiyük annemin, 

1ıf! maksatla koydugunu bir tiirlu an
ı~ nmndığım b"r a ına kabağı tohu
nıu ... 

latuyonu karııaında 'eni ııçılıın 

EGE 
1-iususi [-laslahanesi 

Sııbibi: DOKTOR OPERATÖ R 

ADı L Bi R 

Miclil Ve tin p.L ·ı günleri başla
n11stı. )) m n • 'n · haft ],liçiı k ve 
<'ıngıraklı b1ı· • r. ;. y. bin rek başım 
da ı.ıilindir bir snpka, ~ ra:bamın kö
l'Ukleri renkli bııvraklnrla dolu. "lim 
~~ inci:! bir baston, ~ c•.i çiçeklenmiş Her ~ubeye aid haalalar kabul..,,.. mü-
ır ağaç kadar 1. rı.it ze kızımla tica- tehı.uııuıları tarafından tedavi eıHlh·. 

l'ı>timizin l.ıa lnngıç Prine <re idik; M •• d h 
\'~· antika CŞ) nln1 1"11Zı dolar avJıyan UeSSCSe C er zaman 
lııreı- olt_ı_ı gi~i öte\·e. ?eriye yerle.şti- doktor bulunur. Tel 29 l 8 
~tıek mu terı bek lem \ e bıı ladık. _ 

inhisarlar lzmir tütün fabrika- / 
sından: 
Pabrika dahilindeki ~ rımlnrın iıw.ı ve tamiratı ile kaııaliz:1"~ on 

tnıniratı eksiltmel e çık~.. . ~tır. 
Her iki isin kc>ı-ıif b deli 7290 lirudır. 
Şartnam \'e ke iflcr tıcr gün me ai aatlcri dahilinde Al aııc:ıkt.:1 

tütün fabrika ınd:ı göı iılebilir. 
Eksiltme 27-3-911 peışenbe gunti nt.t 15 d~ Uitiin falırilrn"ııııla mü

teşekkil komi :; on huzuı'u 1dn •. cıl-. olar. k yapılacrıktır. 
.Muvak kn teminat -5 6- lira -7 5- kuruş-tur. 
Ek iltn1e) c giı eceklcrin en az beş bin liralık bu gibi işleri yaptıkla

rına dair vesika ibraz eylemeleri lazımdır. 
Ekailtmey, eiştirnk ed eceklerin teminat akçeler ini iştitakten önce 

'Vezneye 1atırmıe olmalan şarttır. 12 16 20 24 954 

(ANADOLU) - SABlFE: 3 -

lstanbul P. T. T. müdürlüğün
den: 

µ~·~·;; .. L~~;;;·~;;· .. A;i;liii"'iid~i~;;ı 
t••• •,ıır1•G11•••1ııu sı .•ıua•ı ıs -111•111ıasaıs•ıııı ı ıı••ı ıa ııııııı1ıııııaıııın11Y1111ıııın 111111111111111111111: 

İdar.miz ihtiyacı için 12 metrelik 45, 11 metrelik G5, 10 mc>trelık 
645, 9 ınctl'clik 1275, 8 metrelik 1590. 7 metrelik 1070, t.i metrelik 
1:3~0. ccman 6010 adet ke::ıhrne cin inden telgraf di:•eğinin alınma ... ı 
kapalı zarfla ek iltmeyr konu lmus't.m·. 

Eksiltme 28-3-941 farihindc cumn gilniı ~a:ıt IG,30 da uliyiik posln
lınne k~rşısınd!ı Yaldc hanın H~inci katında i ı l are>miz umumi depo mu
h:ısipliği Mlnsıntla toplnn:ıcnk miidtiı·Hik nlını V<' ı:ıntını kombyoııuıı ıla 
yapılacaktır. 

Direklerin beherinin muhammen buleli 5 lira olup muhammen ı,edel 
yekfınu 30050 liradır. Muvnkka1 tPminatı 2253 Jirıı 75 kurustur. Muka
VC'le ve snrtname l>l'Oj.. 1eri 150 kuruş mukabilinde verilecektir. 

raliplerin sartname1erini görmek se muvakkat teminatlarını yatır - . 
nrnk üzerC' ralı<ıma giinlcrinde büyiik postahane binası birinci~ katta 
miidllrlük id·ı · ),"hm levazım kı mına ve eksil tm e gün ve saatinde 
bir snnt e' \ eı 940 sc·ıc-i icin muteber ticaret odası vesikası ve teminat 
makbuzu \<' 2490 N o. Iu artımı, \'e ksiltme kanu n unda yazılı vesika
ları nıuh~ 'i zaıflarını ıyni ~ t ıcl Ln11' \•on reisliğine tevdi eylemeleri 
ve -ek<:i)tme giin ,.e <:aatinde d<' \'uld hnm beşinci katta unrnml depo 
muhasipliği od:.- mda toplanacnk komisyona girmeleri. 

12 l G 20 24 17!J0-927 
__________ 000. ______ _,,_._.. ______ ,.._ ___ ______________________ __ 

Denizli sıhhat ve içtimai mua
venet müdürlüe-ünden 

1 - Denizli 'i!Uyetiııin Ş:ınılı k(iyi.incle İskan edilmiş olan 77 hnıw)C· 
\" 'ı ilmesi k.trpı· altmn ı lıwın 759 metre mikabı gayri mamul c.:nm 
:ığacıııın Acıpı.yam kaznsı Haniye Ormnnrnd:m veril~cektir. 

2 - i 59 Metre mikfıbı gayri mamul çam ağncındnn 49:3 metr e rni-
1\ubı l\ res.e :. :tnıımcdc ) nzılı eb'mfa gore ima~ C'dilecektir. 

3 J{ re t nin k: t'İV{', ~maliye, n;.ıklh·e vesair iicreti olmak üzere . ' . 
m. mul h ıe:-;tcniıı beher mr .re mikiıbına 20 lira 62 kunıs hc·~a-
bi~l • 1016!> lira 6G kuru~ tahmini kıymet edilmiştir. 
K re tder Ş.ıoılı çiftliğinde komi. yoııu m:ıhsus tarafıııdan te::;

Jim alınacakı.ır. 
5 Knpa ı z.ırf Uı'tıl'.~ le eksiltme~ e 4 ;~ !'J 11 tarihin<lm itibaren 13 

ı:.:uıı miıddC'tlc konmuştur. 'r<>klif mektupları 18 :: ı.ın Salı glinu 
saat ı t füi. l G şe ko.clar I>.!nizli .S1hh:ıt ve İçtimai Muavenet ın ii· 
chı rlüğilııde toplanacak olan komisyoıın verilecektir. Teşkil Nli-
leıı kom is\ on işbu teki f mektuplarmı snııt 15 dl' :ıç:.caUır . .:\I u-
' akkat t •nıiı1.ıt mil-t:.1 rı 762 lira 32 kurustnn ibnrettir. ' 

G - ~ıırtnnmC' ,·e nmkm ele projl1<.>riııi görm<>;~ i:-;tiy(•11ler O 'nizli, An
kara. tzm;ı·, fatanlıul Sıhhat Direktörllıklrırıııd0 okuynbilecekleri 
ıliln olmıur. 12 11 (926 1793 ) 

iLAN 
Şark hah Türk anonim şirke

tinden: 
Sı rk H:ılı Türk Ancınim Şirkl'tinin Ili~sedarun llcy'eti Umunı iye

.. j a ·:ıırıcl;ı gos•L'l'
01 

ıı Ruzn<ır.ıcyi müzak~r:ıt hakkında kal'ar ittih az eyle
:r. k iııeı(' 29 :\Iart rn ıı rumnrt ~i gilnil saat 12 de Şirketin Aiatürk 
en eldesinde 186 nmn~ ralı l\forkez"ııde ı d:ycıı içtima edecektir. 

Me.1.kfir içtimau : irı.k arzusunda olup lfınkal ö {lıeş) hisseye ,,,ahip 
ı lunan h. : nın in: Lk olduhl.ırı s~ncdatı veyahut hukuku ta::.nrnı-

r·,. 'eı ı: n' "t v ,u.ki y "nı· içtimııdan <'\\'el :irket umumi katibine 

.. 

· • : ·ek tn ı 1 ıı'inuP ·i~·m.ıa i;tirak h~kkını bahşeden duh uli~e va-

Ruznamei müzakerat : 
J ~ !ı) 8en" ·i M c!isi İ(b. 0 ' c )lürakip raporlarının okunması 
,, n·ı:nco, ],·ır \t' zaıar h ~ahının İCllkik \'e ta:sv"lıi \'~ 

• ' 

,, 

re <' •• :larının ibrası. 
ı ı•. rıl, r, , .. r t~~i8tı tal d'ıdl .Ic~'cli tdaıenin teklifi reçlıile Le

m ;•i.ın ..., ı· i ~e\·z!i b kkıntLt karar ittihazı 
•' ıı , , 1 nam •r.:P 27 :nci nrncld sine göre vazifeleri nihu

\'c't b hıı Meclisi ld:ır.:- auı'n rının tecdidi intihal.ıı 
İ - ~. ıl,, 1 :ı: ırırni, ~10 uncu macldl's'nc göre Meclisi ldare-

d. n lıir , z: .. 1111 m"mtıriyctinin tasdiki 
. ı i iC'·n •\.cc:;,.: td .. r~' ı:ıalarınn \erilecek Huzur hakk:-

111 t: ,·ibi 
7 _... l !) ı ı s<. ı l'"İ için miir.ıkil; ·n i tih:ıhı Ye iıcr •tinin t: y:ni 

(918) -_ .. _··-·------·ıLAN
w•m 

ızmir Yün Mensucatı Türk Anonim Şirke
tinden: 

il11ıir Yiın l\f nsLı · .. 1 1 Tiiı·k Anoıı'nı Şirl,<>tiniıı Jii .. ~cdnraıı H 0 y'eti 
r ın.ım ~ e a .ngR .ı go,,ter:.en Ruzı ı ın i M ü1.ai\ rnt hakkmcla km·ar ilti
iı:., 'lem ı. iız r 2B .:\Iarl 19 ıı <. umnrt ~i gunb .ınt 11 ele ..,.·irkctin A:l:ı
ur\ ~adde -iı • l ~t> numaralı muk zinde ad iyen içtima "'dcc.ktir. 

_ ı k · r içlmc..a ;~ 'rak :ır1.u..:ı111cl:ı olup lfüıknl 5 (beş) hi:se~·c ~ahip 
n lu , 1 hı . el< rıınııı mt>.ik oldul\ları . ncdatı ' yr.hut hukuku ta·mrnı
~ 1 rn· nt;.., ·t, · . ı'.ki Y'\111· ir hnachm <1\\el ~irket umumi katibine 
v.... ,• r ~ muk. ilinde rıtiP1a.ı iştirnk h hkını b:ıh .. ~d ·r rlnhıılir~· ,·.ı-. -

Ruznamei miizalcera t : 
fl ıo 8 'il ·i Mccl:si idnıc \~ l\1ur:ıkiı1 r, porlarmın ,)kunma.sı 

2 r, 'O "- ı. · Dilan~o. ı.. r \ · z: : r h s:ı'1ını trdkil, ,.c t ı \ :ui ,.~ 

'It:clisi İ darcı : zalan ın iLr. sı. 
:~ Mm af ık ,!{Orülclüğü tnkdirdc He~ 'eti İdaıcniıı teklifi veçhik V•

m ttiiıin ~ureti tevzii hakkında knrıır ittihnzı 
Es·ıs Muk tv-elenameıı!n 27 iı1 ci madd sine göre vazifeler i nih.t
vet bulan Meclisi İdnr-e nı.aln ı·ının tecdidi intihabı· 

; İ·:~.,.. l\I •, h < w'1en·n ;{0 um·ıı :n ıddcsine göre Mccli~i İclıııc-
Y al ı.mıs olan L"r azanın ıı mm iyctinin t: ı>diki 

G ı. ı ; : , ~İt>(''isi f, :,ı .ızı J:,rına \ •rilecck Huzur hııkkı-
ııııı tusvibi 

7 l. ' ·ı ; · ıı mL.ı.ıkipkrn int'h~bı \e iicretk:ri1ıin layiui 
(919) 

zmir Levazım Amirliği Satın A~ma KomiaJ'C)nundan: 
l - Mevcut nümunesi veçhile (800) çift fotin 22-3-1941 cumartesi 

günii saat 11 de pazarlıkla ahnncıık1ır. 
2 - Muhnmmcn bedeli (5200) liradır. 
3 - Kati teminatı (780)-liı':1dır. 
4 - t~teklileriıı şartnamesini görmek ' c pazarlığa istirak <'tm ek üze_ 

re teminntln"ile bil'Jikte Manisuda askcı·i satın alma komisyonu-
11 .ı miiracnatları. 7. 12. 16. 21 

-ı .. z•m···r-L_e_v_a~Aınirliği Sa tın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher kilo:suna yüz elli beş kuru· tahmin edilen 6000 .kilo sade

yağı ihtiyacı kapalı zarf u-uliyl~ yapıl:ın ek iltmc>sin de talip 
çıkmaclığıııdnn pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pnznrlık l:>-marl-941 cumarLesi günü saat on birde kışlada iz-
mir lev:tzım amirliği . atın alma komisyonunda yapılncaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutam 9300 liradır. 
4 - Teminat muvakkat.a akça ı 697 lira elli kuruştur. 
5 Snrtname i komisyonda görülebilir. 
G - İı;ıtekliler kanuni ,·esikaları ve teminntlariyle birlikte -belli gün 

ve saattn komisyona müracaatları. p -----·-· . lzmir Levazım Amirliği Satın Alma K omisyonundan: 
l - Beher kilo una on dört buc·uk kunı-; tahmin edilc>n 216000 kilo 

ekmek ihtiy:tcı kapalı znrf usulüyle yaııılan eksiltmesinde talip 
çıkmadıırmdan pazarlıkla qatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 15-Maııt-941 cumart. ~i gün(i ·ant onda kışlada iznıİı' 
ı~vazınr amjrJiği .satııı a lma komhyoııuııda y.ıpılacakt ır . 

~ - JJcp·iııin tahmin edilen tutarı :11320 liradır. 
4 - Teıııiııat nrnvakkata akça,.ıı 2349 lirnrlır. 
5 - $nıiııarne:-.i komi:-;yonda gorülebilir. 
G - İ ·teklilC'r kamıııi \•esikalarını w• 1.c•minatlarh le birlikte ihale 

ı:-ıaalinden c\ vel komisyona miirncaatları. · 

lzmir Levnzım Am.rliği Satın Alına Komisyonundan: 
l - B~h~r kilo unn yfü: elli kul'Us tahmin edilen 20000 kilo sadeya_ 

ğı 8-.M: ı t-941 tarihinde pazarlıkla ~ apılan ek:-.iltmesinde ta !ip 
çıkmadığıncJ:ııı paznrlık 17-Mart 941 pazarte i günü saat on 
beşte kı ,lada izmiı· lev::ızım amirligi ~atın alnu komisyonunda 
~·npılacnkt ır. 

2 Hep inin tahmin rclikn tutarı 30000 liradır. 
:ı - Teminat mll\ akknta ak~a<ıı 2250 liradır. 
4 - Sartname:c-.i k mi"yoııda gfü·lilebilir. 
5 - l-teklilcı• k .ı ıuni \·esil\alnn ve t->minntlari\ le birlikte ihale s,w-

tindeıı f'V\ el komisyon.ı miiracnatlnrı. · • ı• _ _,,~-.. • • rmva.,. " d 

inhisarlar umum Müdürlüğünden 
1 - Şartname \ C' numunesi mucibince 10,000 adet bira sandığı ka

palı zarfla ihale olunnımıdığı ndan pazarlık usulirle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Pazarlık 24-3-941 pazarte. i gi.ınü saat 14 de Kabataşta leva-
zım ve mı!b::yaat şube!';iııdeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

:3 - Şuı tnam le\ azım şube inden iz mir 'e Ank;lra başmüclürlükle
rinclen pnraı.;ız alınabilir. 

4 - lsteklil1.:l'iıı pazarlık için tayin olunan giin ve saatta teklif 
edecekleı·i L.~ üzeı iJ1deıı yli.;.de 7 ,5 giivt;nme ııarnlariyl" bir
likte mezkfır komiwoııa miiraC'aatları . 

• 8 . 12-16-20 1689-874 

Nazilli belediye riyasetinden: 
.. •:ızillide ) aplırı' c::ık olan 2061 ,25 metre murabbaından ibaret betOıı 

döşemcııiıı h 0 Jeli keşfi 4720 lira 26 kuruştan ibarettir. 
l Mart !141 tarihirCJeıı 21 Mart 941 Cuma günü saat 15 de ihalesi ya

pılmak ii7..cre yirmi gtin miiddetle kapalı zarf usuliyle ~ksiltmeye ko
ıulmuştur. 

H ı hu:sus :: 't C'n. l· ves,ıir ... si para. ız olnrnk vel'ilecektir. Müteahhitlik 
\safını haiz ol, n i .ekliler teklif mC'ktuplarını 21 Mart !)41 Cuma giinü 

-aııt 14 de kadar •. z:lli Bel di)P Ri)n"etiııe verm~leri. 

G 9 12 15 (1637/866) 

Bayındır nüfus memurlu~un-
l.lad.ı kôyiıııde !\IPhm el klzları Sabirt• 've Fatnıanm anaları adı Ba

rındır mahkeınei :.<sli~ esinin 19-2-9~11 ta. ve 81-42 sayılı Hamiyle Sakı 
olnrnk tashih rdilmiştir. İlfın olunur. 943 
__.._...,. #ii"'il' C

2

"Y=te=' ~.NWOl-~-------------...-.---··---

ILAN 
Beden Teı:"biyesi genel direktörlüğü lzmir 

bölgesi başkanlığından : 
· l - :1030 s.ı~ ı lı Bed.!ıı terbiyesi kanununun 4 ıincü ve nizamn amenin 

~' ıııwu madde! l'i mt·.- .Jiııce 19 ıı ) ılında 18 ) aşına giren 1923 doğumlu 
rncı.:f'p h:ırici gençler ~den terl)ye:.i mukellcfiyetinc başlamak üzere 
14 :ıı:~rt Cuma \'e 15 .:\.art 19H ( umurl· :;i günler · ~aa~ 17 den itibaren 
ıriıfu,., (•iizclanhı•ı ve hir r adet vesikalık fotoğrafla b:rl!kte ikamet ettik
.jcri IUJnt .. l,anıu gençlik k ulübüne müracaatla kayıtlarını yaptırarak yed
ıcriıw uir r ıniikellefiyet h üviyet cüzdanı alacaklar ve 16 ·l\Iartı1941 Pa
zar günü sabahı saat 9 ela s ıhhi muayeneleri yapılmak ve idmanlara lıaş
l:ımak üzere aşağ·ıda gösterilen idman s:ıhalaı ında toplnııacaklarclı r. 

~ - Kış mevsimi ve havaların ) agışlı gitmesi clolayı~iylc muvakka-
eı ı.:ı ;1 edilen idman faali)etinc t~krar b:ışlana<.".ıgından ev'.'elce kulüple

ı ı,ıı) ıtlı bulunan mükellefleı :~ şimdiye kadar her hangı seebeble kny
J .ı ı )aptırınamış bulunan 18 - 19 - 20 )aşındaki mektep harici diğer bü
lu1· ~ençlcr de 16 Mart 1941 l'aza~ günu saat 9 da idman yerlerinde ha-
1.:ır l.ıuluııarak kayıt \'C yoklamalarını ) aptıracaklardır. 

J - İşbu davde gelmiyen mukcll f gençlerle ynıılarında mükellefi
ı., çngı olanları çalıştıranlar hakkıııcla kanuni takibatta bulunulacağı 

•• d.ı dar .• ırın malılmu olmk iizt!re Hiın olunur. 
J - Yeni el n t.csç!ıi ypıl•,cak elan l 8 ) a. ındaki muknlleflerle liimdi

ı k: h• h ... ı ıtl:.rını ) aptırmnmı, olan rn ve 20 ) ı ı daki gençlerin ika-
1 t rr ıııt:ıl\<ıl,ırı iti :ı riyle mü raca. t cc.cC('kl 'l'İ genC'rk kori.ıpl.:-ri: 

n -. ~ch~t F:ıhreLtin . Knrnııtiıı:., A raphasan. Goztrpe \'<' Güz ·I~ a ı 
\.ı ı .ı' ul ,lJ'I l ud,mlları d.ıhilind ld n .ıhn 11,d la 'k. !.~ t cdeıı miikc-lldkr 
;ulely~tlı t!'aı.1\ :•\' ('fldt' ..;iııd .. (GÜZTI:PI:: GEN< LlK Kl:I ... OBG. lJ.:). 

h -- iki mdik. Ç· kurç sme, D '. ' ıku u \: • B l) u!.a Polis k:ıra
llJ"I huclud'arı el· h' iııd •:-.; 1nh: ·••ta il<ı m 

0

l e 1 ı mi.ıkcllef'.c>r H:ı .ıy 
tcl.ksinde 173 n"m: ıada (ATI:Ş CJ~ı'C'LlK Kl'Lt'BÜNE). 

<: - Kem ı.t' ı, K c c..:l r, C •. \L .• ıı, Aı.izi)•', ı:-:. hilim.:-.cit ve J\:aıı

.u· p l: k.<r.ıh.o.l,ırı hucludlrıı d. hilind l,i mcıh •. llfıt+.a ikamet edt>n mu-
1.ell<'iler (ALTINORDU GENÇLİK KULÜBÜNE). 

el - Alsancak, Şehitler, Kahrammılar, Mer. iııli ve Kemer polis kara
kolları hududlnrı dahilindeki 1 mahallfıtta ikamet eden mükellefler Alsan
caktn S rafettin caddesinde (ALTAY GENÇLİK KULÜBÜNE). 

,._... __ ,_, ... .-..---------------·· Doktor Orcratör 

Da.hl Öke 

1 zmfr belcdiııcslııdcm: 
K::ıd:ı:slıo 11fi5 belediye G:J iincli a-

1 
danın 412 mc1 re murubbaıııdaki 82 
sayılı nrsasının satışı, ynzı işleri mü
dtirliiğündeki ~artnamesi veçhile nçık 

e - Karşıy:ıkn, Bnyraklı , Soğukk ~ u \'e Turan polis karakolları lıu

dudları dahilindeki m: hallatl..:ı ilrnm t eden ıniikelldler Karşıyaka elen iz 
baıı)'oları lrnrşısıncb (KARŞIYAKA CENÇ I.ı1K KULÜBÜNE) miirn

cnat edeceklerdir. 

lZMlR A~KERl HASTAHANESİ arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
KUL.AK, BURUN ve BOCAZ lı deli 2472 lira teminalı muvakkate-

HASTALIKLARI ÜTEHASS•S! si lhü Jirn 4.0 kuruştur. Talipl-eri n te-
İkinci Bey!ct" aokağ: No. (80) ıniııatı jş bankasına ynlırarak mak-

Haatalarını h er r ün öileden sonra buzlariyle ihale tarihi olan '24-3-9·11 
kabul ve tedavi eder. Pazartesi gilnU saat 16 da encümene 

------------~·müracaatları. 8 12 17 22 902 

5 - Her mükellef kaydını miitc ak ip l\ulübi.inclcn bir h üviyet ciizda-

nı nlacnktır. 

YuJ,nrıdnki kulliplcrcle kayıtlı bulmwn miil\cllcflcrin spor ynpncak-
l arı snhalar şunlardır: 

a - Göztepe ve Ateş Gençlik kuliibü: (Talebe çayı rı sah a ındn), 
b - Altınordu ve Altay Gençlik kulilbü : (Alsancak H alk sahasında ), 

c - Karşıyaka Gençlik k ulübü : (Karşıyaka Bölıe saha ve salonunda ) . 
12 18 



- S:ıhife 4 -

itaıuan ordusu harp 
ist migor 

Askerler açtır ve harbin 
bitmesini bekliyorlar 

(ANADOLU) 12 MART 1941 ÇA~ŞAMS> 

aliye Vekili Harpte 
f\1ali vaziyethnizi izah Hindlstan ın bugünkü rolü P. G u bu 

edecek Baş kurnandanın C. • 
AnktLra, 11 (Telefon) • inliye b · 1 

l'ekili Fuad Ağralının, bCidçe müzake- eyanah 

İngiliz taggareıeri 

releri başlnrken Biiyük Millet l\focli- Delhi, ll (A.A.) - Hindistnn baş- 8 k•ı• • • h • A hAd• t 
Atina, 11 (A.A.) - Atina ajnnsı 1 sinde beyanatta bulunacrık \'C mali va- kumandanı, devl2t kon. t\\'İnde şimali aşve ) IMJZJD, artCJ. a JSa Ve 

bildiriyor: zh·etimiz hakkında uwn iznhnt \'ere- AfriknClaki 1 üılynnların vok cdilmc-
R(lsmen nnl~sıldığına gÖ~"· ltnlynn c~kth·. sinde Hind kıtnlnrmın .or:nnd_ığı ı·olU mesaile dair verdikle'ri 

Dün yeni akınlar Yş 
mışlar -ve iyi netice! 

elde etmişlerdir 
ordusu harp ıstcmı. m€kleclır. Askcr-l 0 mevzuu hnh8e(!erek dem ıştır kı: 
ler, harbin binrn \"\'i'I bitmesini bek- Fransız mürnessilinin - llinclist:ınılnn Afrik:ıya gid(lll "in. • h t t . ı d 
liyoıfar. ı giliz ", Hinci kıtaınrı. ıliğeı· yerlcrdeıı ıza a asvıp. o un u Afrı·kada 

İt.al) nn askerwri, tnm:ımen haksız seyahati gel~ıı kuvw:tl rd<'n dalı:ı miihim rol OY· .. . . • .. . .. • 
olnrak açılan harbe Fnsistlcrin ihtir:ı- rınrpıştır. Sidi R.ıl'l'nnicl<' knznrıdıklıırı A~ık;rnı .. 1.1 (A.~.) - C:um~mrıyet l:ns\'Ckılı mul.cnkıp oz nlnu hır 
ı.ıının Sclıelı olduğunu söylem ktedirlc•r. Pnı·is, Ll (A.A.) - D. N. B. f.JllTI• mU\'tlffakı,\(!U{'n hir müddet . oııra bu Ha~~ ( ııaı11"1 m~cı_ı_~ grubu, ougıır_ı l~Ok hııtiplcr tnrnfınd:ırı hıı l1fıdi'i:ıt DU4 ŞMAN KITAATI vr ASI 

ltnlynn Başkumrındnm, takviye kı- ı bildiriyor: kııvwLlcı· Suıl:ın:ı giindcrilıniş, urndan 11 ·::-:>~ 1 Aalı g-tlııu sanı ırı de l~eıs \"C ınc nilc clnir ı-;erdeclilrn fıkirlcı·c ve t. 
1mıh ile cephe c•fraclı nrnsındn tema'! Fransn hükumcti.~ıiıı isf!~l :ı~tmd~ki dn snrki 1t:ılyaıı Afrikasıntlnki ltnl- '<·l,ılı .. :ı·~lı~un melıusu II~san ~.ık.n-ı izahnt ar:ıo.;ıncln hiikunwte h'\'Cilı BARAKALAR BOMBARDI 
olmnmn ıırn çnlısmnktwlır. Ilıı tC'dhiı'(: snhncln bulunan nuıme:.ı:nlı Do Brıno y:rnlnrfl karsı h:ır{!kfıtn geçmif.ı \'e lfa· ııııı 1 ı~ :ı etınde toplnıımışllr. l rbe . . ~ . 
rnğmcn memnuniyet izlik ve cesaret- dün Pari,;ten ccnuptaki işgal sahn~ına be~ist:ına da yardım ı'tmiştir.> :ıcılıı· atılmaz, il.k. c1.~fa :süz :ıl:lıı ('itıl:~rı·ı •rnrılll'l"C :~l:ıknd:ır \'.·kıll, r EDiLDi 
sizlik, lı<'r t:1rafn . ir:ıyet <'Ylt:mC>kte- lı:ır<'k<'t ctmiştiı·. Seyahati hiı· h:ıft.ı n:ıslrnmrıııd:ın, Hindistan bahriyesi- T~ılıteı:~m l:n~v~.k.ılıll'!ız l>oktoı: .n~- 1 \C bızzat füış\·ekıl. t:~rafında~~ ica-
clir. ı sUı rı<'k, Bayoıı, P.orılo ve La Ros('I va- ııi övmii:.ı. fngiliz hnhrb esiyle birlik- t!k. S~.' ~nm, Bu.' uk • f ıll~~t· :\I •clı~ııııı; b~ıll!r! ec,·aplnl' \'erılmış \'<' mut m- . I:ontlr:ı, _ıı <~.:.~·> - H:ıvtı 11 

It:ılynn ordusunun inse vnziyeti dP !ileriyle görllşc~klir. te Hindistan bnlırin1sinin tehlikeli va- kış t.ıl}n~P kanır~ \"Cı dıgı~.ıdı.:ıı lıerı j mım ıza hatta lnıluııulmuştıır. tınııı ı csmı teblıgı: rd 
p(lk foıı:ıclır. Oç giinliik diye verjJeıı' zifo!Nini ı:ım:ımeı; _, aptı~mı bildir- ~ecen ıkı aydnı~ ı a;.In muddt't za.:-

1 
Huznamedc başk:'l miizakere eıli~~- I>ün gece .kfü;lik bir b.o'!1bt'l _ 

birC>r paket biskUvit ile bir parça kon- D ı •ıA . .k ' 1 r ı kl mis' ·ı-. f~.ııdn m.e~1ıe:e~ı :ıl:ıkndnr ~den lııı. -, rek. m~clrlP olm:ıd~gınclnn, HnŞ\"C'kılı- grubumuz. Kolonyn şehrmın 
~rvc et aııc:ık bir gün vetismektc \'" a 11 l ıstı raz ıazır 1 arı . ---o lllll h:ırıcı hıırlıcınt ve mec:nıll' daıı· mi?.ırı ı:ı:ahntı t:ısvıp oltınnı·:ık. s:ı:ıt mı>rkczinc hücum etmiştir. .. 
ltalyan ;ıskcrleri, diğer iki giİnii ıı~ W'-' Aııknın, ıı (Telefonla) - Dahilı AnlPrJ·k;. mufa ·~nı izahattn bnluııdul:u l!l.10 da cc>l~ey<> nihnyet verilmi~tir. .Müteaddiıl bombnlar, köprıı 
cirmektcdir. btikrnz tedkikleri gittikçe ilerlemek- ... el - ..,,./.){Um rmcl:ı tıntlnıııış \'C ynngınlnr çı~ 

ltnlynn nskerleri ıırnsında bariz biı· 1 
tedir. Bu teclkikatın ynkındn biteceği ( RAS1.ARAF I l NCI SAlliFEDE ) AJ y y · d k tır. ·- . 1' 

clisiplinsizlik de baş göstermi .. tir. \'e mali yıldan en·el biitiin tcferruntııı V:ışingtoıı. 11 (A.A.) - . lebusnıı '8all - ugos• ar Jm ÇO . J)ıger.bı~ ~ok ynngı1!1arı.~ ~1 

----o tnmnmlnnmış olucnj'.:-ı bildiriliyor. nıccli ·i. nymı m<'clisi tarnfııırlaıı ynr_ pe!~ çok ınfıhıklar oldugu gorlılJ!i 
•• 1 dıın kfınununcln ynpıl:m hditatı lav paktı . bu••yu•• ktu••r Diğer bombardıman fi1,11:ırıı~ Çorçil 1 toptan nazarı itibara alm:ıf~a gal :ıllmdaki Alm:ın deniz UsleT\ı 

i Yun anlılar karar \'Crmi~tir. • Parlamento - L'llTn etmicılerclir. lyi n~ticc)cl' ıı 
• •. ( BAŞTARAFI 1 NCl SAHİFEDE ) d!ı cumhuriyct<;ilcrin hic lıir muh~lc G elecek Cumarte~i günü P ro1· e , bugün kon~> re ta- tır. . . ') ctrıı 

Darlaıun tehd1dıne cevap rın m~ıııirane bir mnnevra ile ctnsm:ı- ret ynpmıyncnkınrı :nıı:ısılm:ıkta- - . K.1ahıı)e. 111 1 ~~: .. t 1/1~:r.~~n nın geri::dne geçerek ltaly~nları 'tes- dır. Y:ırdım knnuııu iiıeriııclnki mli- İrnzalanacakınış rafından t as dik o lun acak hllllı nı.ı. - ,'1''1 e.). ıxı. . .vıı 
Verecek \lime mecbur etmek surctı:rle :ıkim Ztıkcrelerin :ıiıcak. iki :rnt '>İİl'mC"iİ 

1 
fngılız ha\a kU\~etlcrı, 

. - . • ı kt • 1.. " hcklcnm('ktedir. lukfa lrnr:ı kunctforıne yrırdırtl Londra ıı (AA ) Fransız ticn bırakıldıgını ka) cı-e.tme et ıı. ı u- .. d"" k ti . .,. 1 
• . . - • ' - 11 d ·ı d •k" ... tnhk Alma 1 ıızeı·e ıışm:ın uvve erme \ t; 

ret ır<>mil~rinc Fransız harp gemileri-\ ılrnul ~ ar, ~~la ... ı. l tmtu:-. l ·de.~l A n ar ou·· nya hay·. rette lenin si malinde tec.emmii ede~ 
niıı ı takat <?deceği hakkında Amiral ta) an mevzı erını zap e mış cı 11 • rnavudlu kla \'e kolİarıııa hlicum etmişlcrdır· 
J) tı-' ıııın tehdidine başvekil Çôrçilin 3 Martta başlıy:ın tnarruz 8 m:n1:c::ı ( llA.S'fARAFJ 1 NCf SAHf.L'EDE ) ' k ı · d ı" t 1 t 'n" r • " • • k 1·1 · b" k .. ·ı y .- k ,·nr~ :ı ı op nrının !l. eşı t: J: 
bugünlerde Avam knmnrnsında imci tc rar {!( 1 ınış, ır ~o me\ 7.1 er u- ARNAVUDLUG. A HAVA KUVVET a aca 1 .... . .... - h"Li"lll'' • • ' • • ı ı · ı·· ·11 ı f 1 • tn\'\'are er.ımız vuruyus .. . edeceği bir nutukla cevap vereceği sör. 11an ııara geçmış, c u~mnn, ı c < e n tetti c Düşman cliin b:ı~lıyaıı ·~rnrru.z 1 - . tt 1. k, İl . otb 
lenivor · olarak cephede fnzln. ku\'\'et kullaıı- haı-ckctleıtiııiıı cephesini genislct - ERi GÖNDE ECEK E MIŞ ıı~~n a ~nn ° ~rına ~c ~c~i 

• · x mıs \'C pek çok zrı*) i:ıt v.ermigtir-. mis \'e (:iddctli taarruzlarda bulun- L R L R SAATTE JO Mil SU-R'ATI ı~::tı~·~ :ılçaktan mıtr.nlyoz n ~ 
BiR NORVEÇ GEMiSi BiR • muı:;tuı-. Fakat uğr:ulığı cok :ı•;ır za- ,~ .. ·k 11 ( \ A . .. OLA I I I ('um:ırte. i giinii Habesisttıt1d1 " " . Ruzveltin yaJlacaQ-ı yenı yirıta rni(men hir muvaffnkı.ret. elde bı"l•c'lı~ı\:'l.·\\. 0°r1 •• ' '· .) - .\tı .ıJ.rnı:a N VE S VR S NEK TA· l'nr:ı sid<lctle hücıım. cden"_c('llı~, 

TAYYARE DUSURDO ...... Nlmnemi.~til". P.ir çoğu subay olma), - v. 

l..ondra, 11 (A.A.) - Bir Norveç 
ticnrct gemisi kendisine hücum edeıı 
hir düşman tnyy:ırcsiııi' düşiirmiistilr. 
Bu tnyynre, gemiye bombnlnr :ıl'm 
ve mitralyöz ateşi açmıştır. Gemi, der
hal ateş nçmı \'C tayyareye mııt<>ncl
did isabetler vaki olmuş, gemiden 200 
metre knd:ır ayrılan Ulyynre iı1filHl\ 
<><'l<>rck rleııize düşmüştiir. 

Nor\'CÇ \':l}>tıı·una bir ,_ey olmnrr.ı~. 
yalııız nılirettcbntt.an bir kisi, mitrnl· 
yfiz n~şinclen hafif~<> y:ıralanmıştır. 
,. M M 

anla nıa üzere ~00 e.:iı· aldık. Dii<m1:uıın t:ınk- neıU-r:ıci<}:ııı bildİl'İldiğinc göre. ' BiR OLUNAN HÜCUMBOT. ~:ı ıh::·~ ku.v~·e~l~rı, nsk_erı ~:ıe~ 
Ş larl:ı ynutığı bir taarruzu pü~kiirt. Alınan - 'l ugoslav paktmı 11 imza~ı. . •e '.l1~_ıık bın.ıl.lın t:ım ıs:ıb 

Ç BAŞTARAFI 1 N~t SAHiF_Et~E ) tük\'<-' biıı tankını tnhrip ettik. !favn gelecek cum.~rtesiyc talik edilmiştir. LAR DA GÖNDERiLECEK etmıştır .. · ,, . . . . :ıt 
lı.z do!1:mmnsmda \:ucucln gctırdıklf': kunetleı·imiz. bu hnrekı1t ~-.na,,ın - c:.Nc:vyor~ 1 aymis;o gazete. iııi11 bir ı.ı~~e.ş~, ~ırn ndıfoıl.crı \~ re" 
rı açıgı 6 ayda bu ıncı:ıntln k:ıpanrnk dn ordumuzla işbirliği yapmış, dii • hnberıne gt•re Almanya: ltnly·mlıı - · h~~· 11 a llgı ntıln:rnı, fi) 1 ıca Kc ~ı 
mlimkün olacnktır. rnmı kıtalarını bomb:ılnmış \'<' mit.- rnı, Yunaıılıları kcnrli toprnkl:ı1·ına l Xe\•york, 11 (A.A.) - (Ncvyor}, gıhz kuw~tlerı tarafı.ndnn nıı 

Vasingt-0n, 11 (A.A.) Yeni ka- r: lyiiz ate~iflc tutnıuı-tur. piiskiirtmclcrini temin icin i\ nın\'lıcl-' l'ost) gn1,etesiııin kunetle idc!in etti[(· l:ırı ltalynn k.uv\·~_tle~:ınc ~· . 
mm mucib~nce Amerika!uıı lngH~~~~- Irnrnn tnry:ırelcrirniz fi;::ıeriıır. clUıı lufra h:l\'a kuvvetıe:i ve en modern 1 ne göre, ynrdım projesi kongı·cce tas- ~·aı.>ılmJst.ır. Dır kopru v~ h:~ 
ıe yapnc:ıgı ya.rdımın ılk tcznhııru. mlişlt>rclir. mnlzeme göndc:wmeg-c ha.zırlanmnk- t'k d"ld"ktc 1, . it t . f "intnıcı ~ıcldetlc bombardıma ,1, 

f k k .. t 'd . .1 ı .. ı < ı c ı ı n sonra ~ uz\e aın ın- ..... n .. ·ıı1 Jnı· cık"rılml tır yer• 
u n rtl\:azor, orpı o VC'füJ"e veı-ı - Ct t~ıdıı·. CnzC'teye gore, Romanynya .)'\'- . . .. , . .Y" n •• " •. • .. • : ,• ır 
mecıi ~k.lıı~d~. o.~acakt~ı. Anc~k. bu. ni kU\'\'etlcr gclme~tedir. llfı!en ıto. l~an konııla:ak ı_mz~nııı murekkebı .ı(~ı- 1 ıı~ıı .ıkı clusmmı _t:1n~ıe:'''.ı t_:ı~d 
nuıı, lJır ıkı buyuk lngıli1 gemısı rıra- TaymİS yazıyor manya ile ntllgnrıslmula bulunun 1 ı mnadan e..vcl lngıltcrcye yardım ıı:ııı. m!stır .. Ru hnrckatn .ı::t~ıak. 
sında bir m(ibn~elc s<'klinde · ~:n- Almnrı ktı\'\'etleri :10 l'ırkadnn ih:ı. alııınc:ık teclhirlN. cHinynyı hayrete! n~ıl Hı:~tnn~·a tn):rm· lerı snlırtl 
ınhp y:ıpılmıyacagı mcvznubnhstır. ( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) rettir. ı cHişiıı"Ecektir. ı rıne doıımuşlerdır. = 
Bll da Amerika cfkiirıunrnmire-ıi11dc cnktır ve bPlki cie bu trdbiılcı· alııı _ o Orclu ve llon:rnmnnm elinde bulunan ·Landın, l ~ (S._~}. 10 rnd.Yll 
lıiı~ iik bir nlfıkn uynudırmısta:. nmıhr. 1. t b ld Ek k stoklardan r; milyar dolar kıyınct!ntl<'I ha\·::.n~znr~tı teblıgı: .. .. 1 

Ankara, 11 (Telefonla) - Ri- ---x Yugo:.hl\'ya vnziyetinin Yun:mi~ - S an U a mu hnrp malzeme1'iııin lngilt.crcye gönd.•- K~ı~uk bır hava te <!kkulıı, !" 
yaseticumhur yaverlerinden Şük- F r3 nsa yeniden har- tan \'C Tllrkiyc-yc bcnzemr.diğini ya- • rilnıck iizcre tefrik edildiği öğı:enitc.I d~ .Kolonyn.y:ı uınrruz. c~miştı_ı'· 

Acı bir kayıp 

ınn unzcte hli.vlik nritan.\':l ile "u - Ucuzıuuor ccktir. Hunu müteakip .R~isicumhur 1ı ~ılız ~h:w:ı .ku~·vctlerının l{:o rü vefat etmiştir. 14 seneden beri k' .. \'"}Hl rı 6 1 Jncı t"nrruzctur 1• be ıni giı-ece ? rıanistnnın deniz \'e h:w:ı işbir iğini füızvelt, 10 milynr dolarlık bir ;-ibh- " :, '. .. • ... · 1 
• tt 

yavel'likte hizmet eden mcrlıu· ıncvzuuhahs ederek. İslnıılıul, ı 1 ('l'dcfoııl:ı) _ Eknıc· l:ırıınn mn rafı için t<:klift<> bulun:wnk. Ren nehı·ı uzerınde cem htı 
mun cena zeai, bugün kaldırılmış -Ba, tarafı l nci ı.a.hifede - cHitler, Tiirki) t' \'t' Yunan muka - ğiıı :w pnrn ı'aha indirilmesi için terl- tır başlıc:ı yolu t.cşkil eılen TıırnsO~ 
ve aı:ri mezarl ığa gömülmüştür. ı 1'"'ransız rndyosu, çocuklnrn mnhsu \'emelini tcCJ·übe ctme.k i ... ttıdiU.i tak- kik:ıt ynpılnrnktadır. .Lonclra, 11 (A.A.) - lngilkreyo rUslinfın .ranılıa~ındn. yanı:ı~li~ 

gıda. mnd~cleri ile ~o~fot v~;:ı~ı·en!.n 1 dinle IJi.i,;hUtiin ba!;ka v:Lziv (' hl'sı- 0 giinderilmek liıerc ~ırn beklh-eıı m:ıl- n~ı~tır. i\ lmnn !!'gnlındckı •" 
ııaklm~ mumnneat edılmemesı ıc;ın hu. qında kalacaktır. 1ngilteı·e. hiitiin zemc arn.-,ııHla sinbinek isn;i verile.1 bılh~ssn RHlonyı, Serburg \;tı 

BAYINOIR HALKEVI ÇA· 
LIŞMALARI 

klımetin tesebblist~ buhınnca~ını Lescbbli ·!eri btl'flkarak Almnn koz - Para~üt müdaf aacıları \'C ~nnlte 70 mil sürnti olan mühiııl clekı. hedeflere bo~balar 'ııd 
bildirnıistir. . larrna inanını ols!L bile ilk llnrcktti11 Y • 1 miktarda hiicumbotlar da hulmımak- Ay~ı zn~1.~ncl~ l)l~nl! Frnns $ 

Bayındır Halkevi mensuplarnıdnn 
yirmi kişilik bir gruı>, geçen p:ırnr gü
nü başlarında Bayındır Hnlkevi rei i 
n. Enver Ifaşar \'e Zira:ıt fen memuru 
B. • luhiddin oldukları halde lföy gezi
leri ynpm1&.lard1r. Üç köyde halk, ki
nin tevzi cclilmis, mütehassıslar tnrn
fınclaıı mesleki konıışmnlar yfıpılmış

ilu hnbcr Liyon rndyo. u tnrnfındnn A~manlnrdan gelmeı:ıiı1i beklemiye- tadır. vn
1 
tısletn unzeı·ııhlde ıks~ıtkşnf .u{·~. 

,·eı·ilmiştir. ~ektir.» D l nıınclnn ba:;-ka. Amerikan ordusu ih- pı ~ış. ır .. · ~ are .. a .. a . 1\' e! 
Deyli Telgrnf gaz tesiniıı Paı-is mu- Demektedir. enen1e)ere başlıyor ar tiyatına tefrik edilen uzun me . .;nfclı !~~~ aıeleı ımız<lcn uçu n\ ele 

habiri, Almanların Fransız ve İngiliz Tc~rini:ıanid• lngiliz tnyyat'f•leı·i· lstnnbul . ı ı (Telefonla} - lstan- bombnrdıman tayy:ır<>lcri de: on ~s tır. 1 

harp gemilerini çarpıştırmak istedik- n_iıı Yunnn.istan~ mm·ac:~lnt cttik!e- bul knzal:ırıııcln yetiştirilen ımrrışiıt' g.line kadar l ngilteı-e~·e gönclerilecek- 'Alman taggareıerı 
)erinden ve böyle bir tedbir diişlindük- ı·ı znmankı \'!lZıYet bugun :oktur. mliclafancıları. bugüııleı·de clcnenı~lcr tıı·. 
lerinden endişe .edildiğini bildirmiştir. Bu mu kaye~l'. Britnnya ha va !rnvvet- 1 y:ıııac:ıkla rdır. ilk deneme, öniimüzde- Koııgr<ınin, yarılım projesi1ıi ym m • •• • !\~ 
Taymis gazetesi de yüksek bir nıemu- lcı·inin artnrnkt:l' oldıığunu gö~ler - ki ı1az:ır glinii 8arıycrrle ,ynpıl:ı~aktır. 2:1 muh:ılife karşı ·110 reyle nihai olıı- lngtltere Uzerınde ' 

tlr. 
ruı1 harbe girmek meselesi mevzuu mektedir. ---x r:ık kahul edeceği tahmin olunmakta- } t l 
bnhsolcluğumı i)ylediğini yazmakla- :'ıI:ıknlc şöyle de,·nm ediyor: • ' riır. ar yap 1 ar 

Hikaye 
1 dır. _clng!liz kuvvetleı·ini~ı. temnli \'4' Alınan nlenşe lı nıallar 1 Londrn, 1 l (A.A.) - Jıııh 

.1ançestcr Gonrdiyen gnzetesi de mıh\'erı l\Iısırdır. İngılızlerle tanı İ ... A l l k b l vet neznretinin tebliği· 
unları \'azıyor: aıılasmn hnliııdc bulunnn Ymınn'c:- .. · ianbul, 1.1 (Telefon~a) .- (.um- U aşn1a şart arını Cl U . v·· ', a·· t .. -elet 

". . . . . . ruklcrde bekll\·~n 'lOO bın lıl"tlık Al- un gece uşman anaı .. , 
«Belki D:ırl:ın Almanya nleyhine l!tn, stmclı hava kııvveUem ıtı 1J'lrıylc I" · ,: '. k lJ • • l etmişle r terenin bnzı mıntakahrınn h11 

- Baıtarafı 3 üncü sahifede - d ğil. fakat lngiltcre aleyhine hnreket nok kuvvetlidir. İngilizler, Ak<leni - ~~~1 ~::nş<\! k<;udn 1
•
1
1Pl' m~. n0rın~n. ı~ • miş ve tn~ı;ruz 6 sa;t· siirıniiş! 1 dahi, Fortt:m bile dnhn büyi.ik bir i~ etmekle ı:mhsi nüftız knzntımnk istemiş- zin ıfojru sıılarındn \":tZi\•elc tnmn- 1 ~ 1t ıçbllll a al :ı :ılı nr nez ın e "S<' ,. Tokyo, J ı ( A.A.) - ,Japonynnın Binalnr ha ·ara uü-rmıs J11il 

d ı t· Gd ld1·1 Al ı·k· u :. l "·) mse uunumıışur. t t ·1 J ı ı ··• .. "'' ·~ a nmısınız. ır. ı a mnc ~ erınc en manyayn mc~ ııı ı.m. ı un~.n nı. n~ısııH c us ~r :w:ısstı u ı c rnr:ır a.c;nn an asma yangın hır cıkmıştı r. nir roı 
Ynni, alelf~cele bir nıhsaliye :1~ tl 1 \'erilmiyecek midir? tcsıs etmıs \'c mucbfı uslere malık şartlnrını Fransa ve Si.yam miime: - vnrsa da, zayinlın çok yükse){ 

örgUnii yerini yliksck bir duvnrla ç - 'Ieselfı, gıda maddeleri taşıyan ge- bıılunmıı~hır. Yugos!avyada maıı yıl silleri kat'i olar:ık kabul C>tınirsler \'~ ğı :ınlasılmışt ı r. 
\'irdik: milerin. njanların bulunduğu limnnla- 'Makale söyle nihayet bulmnktn - :ınl:ısma lıug·i!n imzaıl:tnm'ıştır. :ıı remleketin diğer yerll'rilldt 

- Eh, dedik, baylar bayanlar ... Bu ra gitmesi temin edilmeli ve bu mncl- dır: n ·lgrad, 11 (A.A.) - ~azırlar 'l'okyo, 11 ( A.A.) - Hindi<' ini - ve zm·inl cok azdır. 
güne kadar asma k:ıb:ığımm beclm·:ı deler ajanlar tarafından dağıtılma- ~Şu ı.:on n\'lal'Cln k~znııılnıı avnn- he~·'eti karariyle mali . cııe bundnn ·raylnnd hııclud iht i l:ifına niharet c,· cHisİn:ın tnyyare::;i 
seyrettiğiniz kafi ... Çin işi japoıı iş:, lıclır. Böylece Almanlnrın, Fransızlar- lnJlar, kesmekcş ha1mcle bulunan sonrn Yngosla\'yadn 1 Kfrnuns:mi - \"'Cıten anlaşma bugün basvekil pren .. tlil'. 
bunu yapan Türkiyede bir kişi. .. Seyri dnn gıda mnddelcri nlmnmnlnrı temin I<oman.ra üzerine \'C i·tilfıvn u}(Tıyflıı den başlıyncaktır. Maliy.e nazırı Şu- Konoycnin. resmi iknmetgahın<la 
beş kuruş, seyri beş kuruş!... edilmelidir. Ak i t:ıkdirde kimin nw- Tlulgal'istaıı:ı k:lrşı pc>k ~·üksck tccıir- pe. huna dniı Lir tebliğ nc~l'etmiştiı·. Tayl:ınd _ japon \'C l•r:ın~ız <lf'lege-

Bc;;; kumşun Aınerikada lafı mı ul olduğunu herkns bilir.> ler ,·annıaktm1 hnli olnmnz.> Büdce ona göre hazırl:ıııacaklır. l<'ri fat:tfından imz:'ılnnncnktır. 
oluı·? Bizjm kliçiik bahçe t.lolup dolup •••ıiıll•m•••mm•••••••••••••••••••••••••••••D••••••••••••••••••••• 
boşalıyor; kap:dn )Jırnkhfrım genç kız Ni11Jelci Çfl\'UŞllllll çağırdı. r ti• ··---IMMUWl!illl;lı3mi!B!il-iillaMPS!MllSl _______ l!ill5~1.!!H~ı.r211mlll'!ll!~::'!!'.!Eıl§ - Emrcde:1 ·iııiz komulanıııı ! .. 
bilet bile kesmekt.en vazgeç •rek nrhl, - •"'a,·ıı~ -dC'di- kihnr Apn". ınıfın VA l~A J AŞK l\liı·:ılny Itişar; 1ecriibe bıt' nwd -
snyı ile ins:ın flhnnk mechm·iy<'tıncl .. dcın zeki ve melanet sahilıi iki n·kcr ~ ın ol.mık gnyct nrnktıl bir hnrf'kı'L 
kalıyordu.. lftzını. Fnknt tam itimada layik kirn- 1 

. · ve l<' Alımııı r:ısuı;; ll'ı.tki l fıtrnm Pli kıv -
Bir gClıı belediye reisi, <'rtesi giın sel erden olncak !.. m ili <>lt>mnıılnrıııdıın lıiri olnıı · 

---o---
Süveyş kanalına b0 

ba düşti.i 
Kahire, 11 (A.A.) - J3i~ 

giirc, hıı sabah SliV\!)'Ş kannh ·r 
ı.;ııın lıir knç lJomlın <IU~mU~~ 
l1ir hnsar w• icıyint olmnmıııtı 

vali, üç glin sonrn Beşizler ziynr«tc C:wııs; d(lrhnı iki ,\f llJ~ily.ılı Mfc:r - ---·--------- • • -- - .. -;;;;;;;--. numnralı cn"ıısu yakalnmı iı. 
geldi. Bir ny i~inde kırk sekiz cumhuı 1- <;agıı·<lı. Mnrsilya lim:uıınd:ı amele Karmı senı· gakalıuorum casussun :'ıfirnLıy ni!;:ll' y:ıl'lln s:ınt sonr.ı l A N A D o f ~·etin biıtlin sck<"ncslni knpımızı çnldı; di.\ e çnlı nn \'<' fakat hukıknttn. A pfüı; 9 hn ıı ı t,nrosunıın y:ızı ma nsı iiııllıı - J) 
ve Lizim :ısm:ı lrnb:ığı L>iı \'ilki kaclıu. nlmnları rliziindl'.'11 ti!. kini berikini ~ ı 99 lifii]~~~iii~iii~~mmı:t •1<' oltrn·ımı~. \'ıızkı<;ı nen<':\ i knr.:ı .ı· ı -

. 1 k ' ,.;;;;;.-. - = OBı'llg --- 1 hir Speıı N' Trasi kadar me hur ol"du. çnh'ltırııı on nrm n:ıfn ·nsındnıı ı• .. çi. ıı. l 1111 ·; oııuuln ıniıstrlııi lıir .mUnn. 
1 1 

Fnlrnt :ırndan bir hnft.ı dnha teçinc ıırn kı ınıd:ın !... boş bulunacak, ihtiynı·ııı iizel'inc dtı -1 l\Iiı·alny l{işarırı mnncvrnsıııı; .nı - k . ıt>mhtı. !•hi .. i Ye Batmahart r 
bu seferde heni bir ıncraktırrıldı. Çün- Nefc:>rleri; mirnl:ıy Hİ!l:tl'n tnkdim şer.C>k, salıcıyı yerlt>l'P serıncğe bn - cak o nııcln aıılnmışlnrclı. HAYDAR RUŞTO O" 
kü knbnğımız uzndıkçu ..ızıyoı: yeı in °tti. kacnk" .. Bittnbi crımekiln kırılacak, lhtiyarııı k:ıfnsı mntrustu. F .. knt l!enc in:ıdcı h' ı ndnmdı. __ ___,_,......- O~ 
l>eğenmiş bir nelıattun cok dnha f:ızb -' Komutnnım -ılcdi- bu iki neiel'i ic:iııdcki esya clnğılac:ık, ihtb·:u· cıatı- Nı:f<'rlerden biri. i parnrnğı i c ıs- Fikı-inden kolay kolny dönmezdi. Umumi Ne~riyat lı(04 ,.

4 boy atıyordu. böliiğiin en milhim i!llcrine gönderi- cı hakkını miidafaayn kalkıı:ı:ırak. !ık <'nlclı. Hadiseyi kar~ırl:ııı takip - l"rl)lnrn huncfrnı cvYel iilrliiı"li . "'-'i' 
1'tıı1d 0 11 d."h .... ttıhnt"ı ...ı.·ı l\1 1'dı'I ,,,,,,_ c· ı· k ~ l -· . o d l. . . 1 1 1 1 ··ı. l . .. 1 t . 1 ki . ..,) Il.' MJ)f NOZHE'l' çAı• .> .. " " .. 11 ı ~., yoruz .• ,,ımc ıye ·ncıaıı vere igımız va. :ın n gene H~'ınız onmı.n a ny c· - <'C C'll nouc çı Çtı\'ll surnt e ·e iı;;tı. en \"C toı)r:ı · !11'!1 ıgiımu en snrı ka. :'1. 

tin büyilk lokantnl:ın miikemını:l prıra :dfolcri kusursuz v" kem:ıli nezaket- meğ'r· baslıytH·ak \'e ş:qık::ıc;ını ı.;rı-+ V<' ca ll"ill ynk:ılnyup 'llrrini l>ir ipJ chıuh. 
t<'klif tmiye buRlmnıslnrJı. le ifa ettiler. lıiı· h.ır<:>lrntlC' b:ısmç.lmı alacak. iı::ıt•laılı Vl' iki ıı l"<'ı'İn yardımı ilP o- !)ı'ıli ',. bu ciiınlP iiıeı iııcl(' clul'<lu 

hte bu .ıralnrcla .tınn oğ'r<.>ııdim: Ncfoı·lcr; \aziyct :ılclı: F,ıkııl ihtiynrın ~apl.asını nlnl':k mı; miı:tl:ıy Hisıırın lıuzurıınrı f'<' .r- hdclı. 
Amcrik:tda ye 'şeıı her neba ._,izi .. ı _._ Emrc.•d<'rslniz ~omutnnım !.. olan lır.r hıınginiz e, s:ıpka.rı. "n~· - eli. .Duııuıı iiz riıı<' ıniı·alay Hi .. nr zili 

"mlekellerdeki mut:ıcl hacim <'rind :· - Bnrnknlarmızm aı:ı<ıındıı: tı. ı:ırid~ beı·nlıer fl\ ucuıın :ılac:ık ve Komutaıııı11 -clt•di- bıı hPrifin lı:ı,..;tı. l~aıip ,·nzif<'"i giiren ı·anı" 
l'Ok dalın btiyiik olurmuc;. Bir nı ofo ... ör fak biı- canwkiın içinde muhtelif r"- s, c·ları 1,oparırcncıııın <;ekecek'· An- b:, .mdnki saçlnr nhlc idi. ('ıı u" ol- ı.reldi: 
ise .J\meriknnın sema el nilen lıinnlnrı- '':l saınn bir iht;,·nr dolnstığını gör- ~:ık k:n·ga.vı ifrad derece,ine \'nl'nır • .:a gerek!. .. Onuıı i('in ~ :ıknlnmnvn - Xöbetei onlınsısı: Kloııt, g-el -
m iznh ederken dedi ki: dum. Manzarası hic ele hoı:;uma git - mnyın ! ... l 1 nrdi göreyim sizi! .1iim- mecbur olduk!.. sin! ... 

- Amerikalılar için bu bin:ılnr ha- medi. Cn~us ol·n gerek .. Bu itibrrln kun olduğu kad:ır kurnaz dnv: :ını11 ! Onu cl('rhal -0rclurrtıh hnp hrn" Enu·ini verdi. 
rikuliıde bir şey değildir. Çünkü' Ame- pcı:;iııe dii"'ccekı;iniz. Hiıı ve!;ilc bulup .N'cferlEI" siimt!e clı~nrl\·n fııfadı · :-ıine -cvkediniz ve ornd:ıki 1 ,ı . t<·i Bir:ı~ soıırn kapu : <'Jldı. _ 'öhrtı·i 
rikada her Ş-OY diğer iklimlere ni ·bet- \'anınn gideceksiniz. Biriniz attığı tar. Aldıklnrı talimntn riıinl eder<'k <'nvuı;unn U,>qlim ediniz. On ı, ,1 ı 1ıhac:ı hapud:ı :röründii. 
Je vlizcle yirmi beş dnhn fnzl:ı hliyiir. cc;yndan g-fıyn bir ı;eyler ·atm ala - ihth·:ırın yanına \"ıırdılnr. kntınrl:dci koğuRlarclan hi ·ıı :. • • - Em·ıt't komutnnım ! .. 
An riknlılnr uzunluğn tnbiat.en nhs- c:ıkmıs gibi onunla pnzal'lık münn - Fnknt C\:ıy:ını hnyrct!.. cnk. emirlerimi b<'kli,\C'CPI<. .\ıı1:ak - J\lorıt ! ... 
knıı ırlar. k:ı:aqına girişecek, ötekiniz uyu - ihtiyar . :ıtıcmın basından .,<'rt bir ,·old. ıridcrkcıı bilh::ıs":ı dikk:ıtli olu- - l~un<lnn biı· a:ıt e\''. .J hımbncla 
Amerikalılar kim ve ne olur a ol- m:~k için mutıl\'assıl olacnk; nihnyet. .•l ha:.eketiylc ş:ıplrn,ını çektikleri nuz cUnkii intiharn te~ebbiis ~ibi bir nık:ılnn:m esiri getiı·! 

sun, şu muhakkak ki Amerikar:ı ilk aranızdaki miinaknı;a büyih·ecek bil'- h:ır<'kette bııluıım:f''I ihtimali 111<'\"- Eı:iı· kelimesi: yiii:b:ısı Hent-yi hny. 
asma knbnğını bir Tiirk götiirclCi; \'(" birinizi itip knkmağa ba.'}lı\'acaksı- zaman kafasındaki sarlnı· ela tama - c·uddıır. Hatta bu ciheti; en. u;;u trs- tC't il'iııclf' bıraktı. 
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