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lzmil'in benliğini gösteren güzel Fu!lr lıu sene 
gene blitüıı dünynya mevzu olacuk, yüz lıinlcrcc \'a
tandaş hu . enl' el" Funrn koşacaktır. Siz <le hazır· 

lnnınız .. 

1 Bir. uzıtııe göre 1 1 

ccAnkara ve Bel
~adda siy.asi 
muharebe" 

Hitlerin gayreti, Türki
ye ve Rusyanın vaziyeti 

Bu gazete, yakın gün
lerde vaziyet aydınla

nacak, diyor 8f'lgr<tcltlsn bir görünüş 

-----· ·---
A~KfRI VAZIYET 
Afrika ve Arna
vudluk harbi 

Y e~i zaferler bekleniyor 

Alman denizaltı harbi 
ne "netice verebilir 7 

Radyo gnze~sinden hiilasa; 
İngilizler, hafif bir 1talf:ln mukavc. 

metini de kırdıktan sonrn, 18 ağustos· 
ta tahliye ettikleri İngiliz .somalisinin 
merkezi .Ber.bernyı işgııl etmişlerdir .. 

. Cenevre, 18 (A.A.) - Jurnal dö Alman - Yunan Balkanlarda ne- Halbuki İtalyanlar burasını müşkülat. 
Joeııev gazeteai, Ankara ve Belgrad- la V<' faik kuvvetlerle almışlardı. Rer· 

. d& ıiyaıi muharebe» baıhğı alhnda mu••nasebatl ler olacak? bera, IIabeşisUına gidt>n muhtelif yol-
diyor ki: larııı merkezidir. Bu yollar, 1talyan-

20 AGUSTOS !!O EYLÜL 

" 

1<8u kıt sonlarında aiyaıi muhare· lnr tarafından tamir ve ıslah edilrni~-
be çok çetin olmaktadır. Her jki ta- •• tir. Şimdi İngilizler bunlardan istifade fngiliz tayyareleri 
!•f da aözle veya icabında t ehdidle Nazik bir safhadadır Bir gazeteye gore edeceklerdir .. Somaliden gelerek Ha- ş k" Akd . d 1 
ü1tbaharın ve yazın askeri ııarek t - beşist:urn giden vil' koı, :\logadisyoııuıı ar ı enız e Mısır - Ingiltere 
leri için yeni stratej'k üsler eld~ et· v Tı.. k l ·ı · 700 kilometre şimalinde Dngabur mcv-
llleie çah.ıyor. Mihver aağındıı Yu- Atinadaki Alman elçisi 1. azın, ıır , ngı ız, kiine ı.relmiştir. Herbcrnyı alan İngiliz •• 
toala.vyayı, cephede Yunan Make· sarih talimat almış Yunan, Yug·oslav cep- kun·cl~~ri. il~ birlC'.şi~c~ harekat çok lnıfY11lız donanma- Eden 
donyasını ve Türkiyeyi elde etmeğe çııbnk ınkışnf <'d<!e<.:ktır. ~· Ingiliz pla

nını izah etti "e aohmda Rusyayı durdurmağa hesi kurulacak KERRNDf.': ) 
"1uvalfak olacak mıdır? Mihvt-rin ai. Ilerl!n, l8 (.\.:\.) - I:ir husuı-i mu- Ilnrasmı mulınsm·!l e-Omı İngiliz Si ne er yapıyor 
•i ıayretleri, Atinadan ziyade An- hnbir bildiriyor: Londra, 18 (A.A.) - Nevyork kuvvetlerinin . imal ucundn. mühim 
k~ra ve Belg-radda tekasüf etmekte- Alm.ııı Yunan miiııasebetk:ri nnzik Taymis gazetesi, Belgraddaki d :plo.. lınrckut olmuş,· İt.ılyanlıır ağır znyiat 
dır. Londra Belgradı Hitlere tedri- bir s.1fhaya girmiistir. Alman mahfil- matik mahfillerle diğer siyasi şahsi- ve 800 esir vermişlerdir. Bunlar :ıra- Eden Mısıra varınca iki devlet, karşılıklı 
~. kanmakla muaheze ediyor. Her !eri Yuıınnistmın ngjliz kıttı:-ıtı ihı·:-,ç yetler ve a»keri erkanın, bu yaz, Yu- sındn lb1lyan g('llerali Lor~ns de vnr· f l b 
h~lde bunun ı:çin olacak ki, lngiliz edildiği hakkınd:ıki hal){!rlcı·i doğnı- goalavya, Türkiye, Yunanistan ve İn. dır. İ oga lr emir verildi yardımda mutabıktır/ar 
d&plomaaiai Yuıoılav devlet adamla- dnn tloğruya veyn d<>ln.J:sİ)~C ya)nııtk- giltert'nİn miişterek cephede Alınan- ARNAl'C!Dl.lJKT.1.: Londrn, 18 (A.A.) _ D~yli Telgraf Kahire. 18 (A.A) _Mısır bnş\'C-
l'ına ihtarda buhanmutlardır. Anka- ta \'ü bu .suretle Almnn mUdahnle:.i ih- yaya karşı harbe girmeleri aakınıl - Ilu c.ephede son gayretle .ynpıl:m gazetesinin, fakcnderiye muhnbirinin kili Sırrı paşa, dün akşam mecliste 
"'.~• da buna benzer çok tiddetli bir tfmulini mütalca \'C derpiş etmektedir. maz bir icap olduğunu yazmaktadır. 1tnlynn taarruzu, nyın on bcşrndc tn· gnzctenin birinci snhifesinde cıknn şu }<jdenle görüsmelcıj hakkında beva • 
-\lca~le o!maktad.~. . . lcr. Resmi. ka) ııaktaıı At!na ile B_erlin Ayni gaz«:t~ye. g~~e, Belgrad.d~k.: ~uımen. d~rmuş~uı-. ~yın 1 1~ ünde Ki- haberleri miihimdir: . nntta bulunmuş \'e demiştir ki: . 

lnııL zlerm ve Jjrluye;ın menfa- nra ıııdnkı mlinaı;ebctlerııı artık nor·ı Sovyet elçıaı, bır muddet evvel gıttıiı lısurn ıstıkamctındckı tn:ırruzdn, İta!- «15 günden fazla bir zamandnberi - Bay Edene Mısırın, lngilt~den 
CDEVAMI 4 H SAH FEDE ) mal tclflkki ~dilemiyeceği ih:-.ns edil· .Moakovadan dönmüttür. ynnlnr 400 tayyare kull~n~ış ... geı~e ş.nrki Akdenizde bulunuyorum. Jııgiliz fe\:kRJade samimi şekilde miiznherct 

---- mek~dir. . . --.1 mu\·nffak olnmn~~ışlar, .. lJ u~cu dag, deniz cüzi.itnml:m, her ınmandnn fnz- gördüğlinii bildirdim. hiirriyet vem~-
,. ____________ ,, Alm:rnynmıı Atiıındnki dcisi11iıı sn- <lcki Yunan clc,:isi lıeniiı ,.:ı,.ıfesınden Sıırclunya ve Sıyah gomlcklı fırkn- la alaka celbeden bir fnalivet göster- deniyet mücadclt'sinde nihni zafe. 

ı·ih t:ılinıal aldıji:ı l.ıildiriliyor. Ucrlin-' n:ı rılmumıştıl'. fr!rındnn ::ooo den fazla c:;ir wrmi:-ıl•"r- mekt"Cdit· Hfütiselcrin gnrp çölünden riıı İngilizlerde kalacağını söyledim. Bulgaristanda 
' 

Bir Alman zabiti 
öldürüldü 

~it, bir Bulgar çacu. 
lııı ildlrıııtü. çu. 
euııı babasını da ıı. 

ıınıır astılar 
ltadyo ıazeteainden: 

dır. flnlknnbrn intikalindcnberi, İngiliz l\nr~ılıklı menfaatlerimizi nlfikndnr 
Son hnb.:rlcr, İtnlrnnlnrın T<:J}<'dcı· muznffer kuvvetleri istirnhnte çekil- eden meseleler, bugünkli ı:ıckle göre 
tO~VAMI 4 NCO ~AHIFEDE) -l>ta•amı 2 nei aahifflb.- -De•amı 2 nci Sahifede-

Moskovada 
,,-----------, Kahve tevziatı 
Sefirimizin H. K. mua- Dün valinin riyasetinde bir top-

vinini ziyareti J Jd 
Moıkova, 18 (A.A.) -- Franıız anh yapı it tevziat konuşuldu 

ajancının Moakovadaki mahfiller- İstanbuldan srhrimizlle bir idhalftt 
firma8ı namına· gelen 4·10 "m·nl ~e -den öğrendiğİnt> göre Türki.y~nin " " 
kirdck knhvcııiıı tevzii şekli, <Hin öğ. 

Moakova elçisi Ali Haydar Aktay, leden evvel ticnret oda-:ı ~nlonunda 
cumarteıi günü, Sovyet hariciye nıli B. Fuad Tuksahn reisliğinde top 
komiser muavini tarafından kabul !anan fint murnknbc komisyonunda 
ed' lmistir. konU:$Ulmu~. iclhalatçılardan hnzıla
--------------•ı rı da toplantıya çnğırılını13, tevziat 

hnkkınclnki fikir ve miitaleaları din-

lunınuşlardır. Saatlerce siiı·cn miizn
km·e ~onunda knh\·elPııin halk ihti -
yacı noktasından pratik şekilde tev
zii ve. satışı hakkında bir şekil hu -
lunmuştur. Yalnız, bu hususa dair 
Ticaret Vekaletinden gelecek yeni 
bir emir beklenml'ktcdir. Bu emir ge. 
lince, tevziat ,.c satı ·a henıen bac:lnna 
cnktır. 

Bulıariatanın; Mihver işgaline 
Iİrl:aekle t;ir hayli ıztıraplar çekme
ie la&tı.1:.ı, gelen haberlerden an· 

~tılpıaktadır. . Ç •• •ı• N tk 
Buıün Londra radyosu, şu habe· orçı ın U U 

l'İ netrelmİflİr: Berber anın zap- Italyanların yal- R l . k l ... 

lenmiştir. lçtimnda belediye ı-eı ı, 
mıntnka ticcret müdür muavini. iktı
sad miidiirli \'C diğer nlakadarlnr bu-

Hnhcr aldığımıza göre knhnlc.ır, 
mıntakn ticaret m\idlirlüğiinün mii -
snad<',,;i olmadıkça sntılmıyacnktır. 

ll"r Alman binba1111, Almanlarm • UZVe f ın nuf ll, ngıtız 
8ulgaraitanda iyi kartılanmadığmı tından sonra do- nız 2 lımanı milletinin 
IÖyliyen bir Bulgar talebesini öl-

d\il'lnüf, bunun üzerine talebenin gv an vaziyet kaldı 
'-t.aaı da ı ·ıahını kullanarak Al-
illan binbatmnı öldürmüttllr. 15 --· 

d,kika ıonra bu baba, evi önünde HITLER. VAKTILE BURASI VERDiKLERi TAYYARE ZAYi· 
-~:::~;· radyoıunun resmi sözcü- iÇiN MUSSOLINIYI TEB- ATI DA ARTMAKTADIR 
&ii, bu hadile karııaında Alman or- RIK ETMiŞTi LoıHlra, l 8 (.\.A.) - Taym:s gn-
.ıuaunun Bulgar hükumetinin dave- zcteı;i, Bcrh-t:rmun zaptının Konin -
\:'le geldiiini beyan etmiştir. Bul- Kahir , !..., (A.A.) O· .:ısark g-anı orclıı.,uııuıı . l\log-adi.;yodan :-on-

lııgiliz hava kll\'\ ctlcı·i t"tınıımı ka - ı·r. vnptığı C'n ıııiilıiııı IWl'l!kC't oldu -
1-..lar, Yunaniıtanın ehemmiyeti rarı:-iı lıınm h IJliği: gunu \', İııgilizlt•ı·in ~imdi ! l an~rı 
baadığını iddia ederek bir yardıma lngiliz lıonıbardımnn \.: avcı "ay- ınpt icin ı:crlıcradan lıi:• kı~ırı kıl\'· 
··Yenmemesi hakkında öğüdler ver- y:welt•ri ehin nerberaııırı zapt.ında \'f'tlt:'r: k<ılayc:ı geı:irf'l eklerini yazı-

tllektedirler. fani i1'lıi rliği .ı· ,q)mı lanlır. Biitiiıı yor. 
-~------·------·· gUnddz \"t Liitiiıı gece clfümınn h~ı\'a A~ ,; f!:ı:tPt niıı !l"'kl•ı·i muharı".ı·i-

meyctaııl:ırı ağı;.J bıımbard ıman!:ıı·n ne J'"{ire, Bl'rbt·l'aımı k:ı,\'ıbı. İlal~ :ı i -
t:-ıl.ıi tutulrııu tnr. lJ iredau:ı t:ıyynr' çirı s('\'kiilt·L'-) i~ .•lı('llllllİ.) ı·ti lı:ı z clr.
nwyd[ıtıııı.ı ,\':tpı.nu akın lıil!ınc:~:ı j ğildiı. l·\-llrnt rt•ııupi:m İııg-iliz \'l' t'('· 

şiddetli nlrıwı;;ım-. lla\'a ku\'w•t!l'd ııttıı Afrikn-:ı l\m' etleriııiıı Cicik:ırtı 
.Hel'\'i·iıı,• l.rnglı zı.-hlı ııtomolıillc•r ele clovnı i ('! 1 •ıHkll'ı i Sil <:J)'rtda nc!'lı('l'!I· 
Bcrlwr:ıııın znııtııı:ı btirnk l'tmi.:! 'I' - nııı zaııtı. lng-ilizll•l' İ<'iıı sp\ kiıll'C') si 

Almanlar 
Aıtlantiğe bir tahtelbahir 

salıverdiler 
dir. 'fayyarC'l<'rimiz hi~ lıir zay•nt~ bliyiik ı·heınmiyt•ti h:-ıt~diı·. !lir:ı. 
uğ'rtınınnııslnJdır. Berbcr:ı 1 nri ki) IC' lııgiliz ku \·vctlC'ri-

Knhire, 18 (A.A.) - Oı·clu namı· ııc muht(']İf mnlzC'nw \'C ias madde. 
ıın bc:rnnattn bulunmnğa mezun bir leri sevhi çok kol.ıydır \'C bu itilınrla 
zat, ~unlnrı si.iyi emiştir : da miı himclfr. :w ııne\ i cihetten ehem

. . 
azmını 

artırdı 
\ 

Bir anda 
3 Alman tahtelbahiri 

batırıldı 
Londrn, 18 (S. 21.11> radyosundan) 

Yeni Amcriknn elçisi \'innnt şerefine 
\'erilen ziyafette bir nutuk söyliyen İn
giliz Başvekili Çöı·çil ezciimlc demiş· 
tir ki: 

- Geçen cumal'tesi gecesi; Ruzvclt, 
bizleri ıx-k mütehassis eden nutkiyle 
azmimizi daha kuvvetlendirdi, cesa
retimizi daha yilkS<'ltti. Bunu burada 
süylem<'ği bUtUn Britanya milleti ve 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

UCUZLUK ftESMi DAiRELER BU ŞAYiA 
ETRIFINDA HIC BiR ŞEY 

SOYLEMrYOR 

- nerher!ının znptı ile Adis-Aba. miyl•ti daha bii.nikt\ir .• ucl:ın \"C· :;\lı
bnya knrsı lıaşkn bir t<'hdid !nkisnf sır hııducllamıd!l ve diğer y rll'! de-
dm<'kttıdir. İngiliz kuwt'tleri simdi 1 ki soıı ııokt~ıhmııdan lt:ılpııl:ır arlık Ucuzluk deyince, bilha .... yiye-

--.... • • .. . .. 
A • ... .. ... ... 

il .. .. .. 
• ... • ... 

.iL .. .... .. 
« ... " .... ,. .. 

Amerika donanma11, hava filoları 

. Amerika 

Bir ölüm 'tehli
kesindedir 

.. 
.. 

ile bir ilkte harekat eanaaında .. 

RUZVELT 
Yeni yardım şe
killeri buluyor 

\'a.,ingt.ou, ıs (A • .A.) - Bir Al· 
~an dcniznltısınm Atlımtikte Ameri. 
1' .. ~nhillcrindc faaliyette bulunmak 
ijler~ Atlantiği geçmekte olduğu ha. 
Urr verilmiştir. Bu scy:ıhaıt:cn mnk
tladın ne olduğa oildiriJmemeklc btcrn f t!t. 1.ngilizlcre yapıl:ıcak yardım !ç in 

1 :1 ec-pheden İtalyan imparatorluğu., ko\•ulınaktadır. cek, giyecek gibi ,eyleri dilfünU -
mm kalbine <loğru ilcrliyoı·lar. Beı- Bcrbernnın btird:ıdı, .\Jıı,;.;olini im- rüz, Halbu~: kafamızın muhtaç ol- B h • N 
brranııı i. tirdactı. inşc me ,,ıt'si.ıi pt'k 1 parator1tığunuıı .rıkııma ·ı c1em ·ktır: duğu gıdayı düıilndüiümüz, pek az- a rıye azırı Tayyareler hareket etti 
zh adf' kolnvlnstırncnktır. K!ılıirc, 1-- ( •. A.) - Eı·İlr('(lC dır. Birincileri biz,: yaıahrlar, ikinci. 

'Londra, 1°8 (A.A.) lngiliz ~o. Kcn•ıı ci\ ıu nuln fi haft<Hl!ııı heri 'i<'- si iıe insan yapar Bizde \,İtap paha Hltl • ı ti • il ı 
nıali~inin merkf'Zİ ııl:rn Hcı•lıl'r:mıu 1 \'alil eden muhaı·<'lıı·I I', !Wytı•r rııu- h~ır. M.~~~ep ~it~plarından t~t.':'~u; arın ıaz uı Dl,nlPO • Harp aemı·ıarı· varı·ıacak 

ııg-ıJız \'e Amerikan \'apurlnrıyl · 
l apılacnk sevkiyat:ı mani olmnğa 
( <tlı.şacntı Bö'\'lcnmckt.edfl'. N,.. lı:ıri
<:~·e nezareti: ne bcy:ız snr:ır, !'-lnir 
tıl!znretler ve hUkumct dnirele1·i lıu 
aylf\ hakkında hiç bir mlitalen yli -
tlıtmcmC'ktcdirl~r. Diğer rn:ıkam.ara 
~orcı bu denizaltıya verilen bir t<'l iz, 
.. ,nıcrikada din lenmiştir. 

altı ay ltal~an lşgaliıııl n onra znp. lı:ılıiriııe gön• J <'llİdeıı kızı::ıınıstır. dıger bulun kıtaplara kadar butiln t 
tı, tııgiliz mntlıuatmda şe\'k \'<' he~~- Uunıın l ııgilit. somaliııiııclı· J: •l'lıern- netriyat, bu memleket halkının iıtira uıı il 111raıdıra ·ı 1 d il k 
l'fül uy:ıııdırnııştır .. Iatmnnt o zaman illi\ zaptı h:idi:-c,.,iııi takip l'llll ""i f:ll· k!'bil'v~t~e uyıun değildir. Bizde 1 il BP ar 8 UIPI GI 
n•rill'n tahliye lrnrarındnki k'Yaısl'ti- ~·anı k11 ıcldıı-. kıtap nıçm az .. tılıyor, az okunuyor, baızıtııor 
ııi \'e simdi biı·c·o kccııhrlerden Halı. (DEVAMI 4 NCO SAHfFF.DF.) :liye uzun dütünmeie hacet yoktur; Ynşington, 18 (A.A.) - Amerika 
!;istnnın knlbine doğru il~rliy<'n lngi. ------ - - Çok pahalıdır da ondan .. Kitap parlamento mahfilleri yaş haddini bnl-
lfa tnnrruzunun ~hemmiyt'tini bilhn.;.

1

1 besi indirmis olmakln ü~iiıulıikled bizde bir lükı neıne olmuttur. Oku- Bnltimur, ıs (A.A.) - Buradn bir mamış rniihim mikt:ırdn Amerikan 
'ia k:ıJ·detmcktetHr. re llitlcriıı tantn:ı:ılı b;r "111'<'lt" l\Iu_-ı mak iftihaaı kafi ıelmez, kitap ala- nutuk iradeden Bahriye nnzırı Albay destroyerinin İngilizlere verilmesi mu. 

ltalyonlnrın lııgiliz .;onı:ıli- ı-;oliıı iy i t~br:~, tt'j!i lrntırlatılmak- bilmenin imkanları da arttırılmalı- Knokıı, bilhassa <l<>miştir .ki: vafık giirüldilğlinii lıilclirmckuıdir-
ini işgal ettikleri znman. 1rı - j tadır. Faknt bugün ltnlynn imırnrn • dır. - Birleşik Amerika, ölüm tehlike- !er 
riliz rihnn kudretine bir öHlm <lnr. torluğu yıkılmRktndır. ** (DEVAMI 4 NCU SAHiFEDE) (DEVAMI 4 NCU SAHIFEO& > 



SAHiFE 2 
• 

(ANADOLU) 

Viliyet meclisinde 
BUCUrflcO PROCRAM 

Yol IDCİralb p)BAJI• meselesi• dun•• 8.00 program, 8.03 aajns haberi,.. 
ri, 8.18 mUzik: hafif program (Pi.) 

Beynelmil"l i- Almanya, Yunanistan de geri gelmiş ol- •• k •a) J b 8.45-9.00 ev kadını - 'ı'emek listesı 
ya~i faaliyette su- duğunu bildirmek- ORHAN RAHMi GÖKÇE mJJD8 8ifU&8r8 yo BÇ 12.30 program, 12.33. müzik: hafif 
kunet devam •t- hakkında ne düşünüyor? tedir. Bu ziyaret, şarkılaı-, 12.50 ajans haberleri. 

· dik' · tle Benim anlatmak istediğim yol, ne 13 OG a ik h }k tü kOI · 18 4llA mektedir. Fakat şım ı vazıye B 1. • . • h .. • • . m z : a ~ en, •• 'f 
bunu, fırtınadan x alakadar görül- atratoıfercle aranan yol,.~ tiire ka- unu, mual ımlerımızın akları uzerınde bır 14.00 müzik: radyo salon orke.strd 

-"" ~k- t d• b• mektedir ntan Miıtlk a'aall gurhetinm yolu, ne •• • • (Violonist Necip A ""ın idaresinde) 
~r;~~slir:uet'::k Şim ı sinir har l Ruzv~tin nut- liemir, ne •alt, ne fU 'Yeya bu yol- mevzuun munakaşası takıp ettı 18.00 proıram, ı8.ös konuşma: -ıid 
lazımdır. Fırtına. • ku da Yugoslavya ~ur. • • , \ 1jlüyet umumi meclisi, dün öğle- motör ile hem az masraf temin edildi- at takvimi, 18.08 müzik: melodi~et 
nın hangi _tarnf- mı yapılıyor? Uzerintfe müessir B'en, tanh ıçmde, en. karanlı~ v~ den son~a Vali B. Fuad Tukilahn reis- ğini, hem de denizden çıkanların sıh_I (~l.} • l 8:30 konuşma (dış ?olitikı 
tan kopacağı bel- olmuştur. en uzak çağlardan berı ~•!en,.. ~ liğinde vilayet salonunda toplnnmış, hatine hizmet edilmiş olduğunu söyli- hadıselen), 18.46 çocuk saatı. 19.1' 
li değildir. • Bu nutuk sebe- f~r .~aüdd~abnın ~eçtifı yo~ d:- muhtelif mevzular ü1,erinde müzakere- yerek atlama kulesi ve iskelenin inşa-' çocu~ar için musiki, 19.30 ajana lııt-: 

Dün Bulgar • • biyle Berlin ve Ro- f~uyoru~: .. u yo~ ndnı? en z lcrde bulunmuştur. Çok hararetli ge- sı, mühim bir paraya milt.evakkıf ol- berlerı. 19.45 mtizik; geçit prorra 
radyosu, Almanla- Yugoslav vazıgetınde manın canları pek ~~d ay~~~und;. ... :; u.:: za~~n çen görüşmelerde bilhassa lnc 'raltı duğundan yeniden keşif yapılması icap ll!ı· 20.16 radyo a"asetesi, 20.45 dl 
rın Yunanistan,.ı • • ziyade sıkılmıştır. ıçın e -. yor. ' yo a plajı inşaatı hakkındaki rapor okun- ettiğini anlatmış motör ve elektrik t.e- zık: radyo fasıl hey' eti, 21.10 konut" 
ka~ı harekete geçj Rasyanın tesırı Mihver devletleri, kua~yen d me~fe~jr ;;t merhaleler cluktan sonra çok hararetli münakaşa- sisatı işinde bir {htisas işi olduğunu da ma, 21.26 müzik: saz eserleri " 
mek üzere olduğu. Ruzveltin. ~u nut- ate e e e ge mıt e ır. l.ır da olmuştuı. Bu meyanda Memle- ili~e etmiştir. zcyb~k havaluı, 21.45 müzik: li 
nu haber \'ermi~ti. ku ile pışırmekte ~aze.n kob~n~ ~ç':ıruı~ı;r8;ı ke~a- k t -ha.c;tahaneH· C oz mütehassısı Dr. Ödemis azası B. Muharrem Baran y~setıcumhur bandosu (şef: th 
Fakat bugün bu llZllltll 11t•ııa kırıı oldukh~rı aşa su ".? a,. ınce ar ıarı a ın e. ara ı~ Burhan Bengü \ Laboratuvar şefi Dr. da, BB. Murad Çınarla Orhan Rahmi Künçeı) ~ . 22.30 ajans .• ~ab,.,le 
radyo, ayni habe- 1 katıldıgını anla- ı~zl.:_ı ka~~an, ~~~1~~z ve :_ Zühtü Ergjnin terfi talepleri hakkın- Gökçenin fikirlerine iştirak etti. ı ~2.46 müzık: dan~ muzıgı (Pi.) 
ri tekrar ettm!mi~ llllllll ISl•ıııt m14lardır: f1P ı::ı..t e.zn C'u im~~ en daki ist'daları büdçe encümenine, Öde- Nafia müdürü, tekrar izahat verdi 23.25-23.30 yarınkı program \'C ~ 
tir. 1 1 Berl!n, .. B_u 1 h:' en d d' cfk ak •kin okuv~:i'~ miştc s yliptan harap olan küçük Neticede raporun bee senelik bütün pnnı!ı. 

Alman asker- nutka ikı gun la- . zen oi;.ıı ım 'M ea ı:amı! menderes köprülerin.in süratle tamir inşaatın bir f~n hey'eti tarafından - * 
!erinin lııtill te- x kayd.kal~ıktan son ~Ü rf•ı :18: ıaır bn d"~ 'c inşası hakkında B. Muharr ... m Ba- kontrolü hakkındaki bir kısmı hariç ZABIT ADA 
şebb~sleri h"!'beri JIPOll llZIRINlll SEYAHATi ra ıımdı Al~n bu ~1

1 
:,.d{ tariJıi: en müdıiı IMr rı.ının Uıkriri ~afia müdürü B. Mu~i~· o~~ak .üzere diğer hususlar hakkında ussc·m····ses·' 

iJzerıne Berhnde- n matbuatı Ruz~el- kyot ' t ı· d tır dm Erkutun ızahatından ~mnra \'ıla- vıJa\ etın, kanuni Yollardan lazım ere. H I ki 
. . . İ . . dde ı· h mJ b 1 tı Al no asına se ıp ayanmıt • t t ·d" k 1 t 1 t 1 • l . tak. • ., ıraız ı ar: ki Yunan elçısı, Yunanıstana ngıhz e şı t ı ücu ara aş amış r. • Arkada hıraktıiunız kemik yıjan- ' e e\ ıı arar aş ırı mıı; ır. en muame eyı, ıbatı yapması ka- M t fi d R'f t il 

askerlerinin geldiğine dair \'erilen ha- man ga1..eteleri, bu nutku cRuzveltin larınm .. hadetı·-- lu"zum olmad·- İhtiyaca gore köprülerin tamiri de bul edildi. Noksanlar tamamen milte- B hu fdihar çaArşlı~m .. 1a Hıüa . ? . . . . _.. ı--n- •- d . . . ..., - r ten i edil . ı· Bel d'. hh'd t ı kt a aec ı ve ı og u Be\'lD • ben tekzıp etmıştır. saçmiili rı, •18 .. ız~re yar ım ıçın u~- aöyliye'hiliriz iri' hi~ bir de•ird~ in- mec ıSQe s P mış ır. e ı~e a ı e yap ırı aca ır. batas 0 "lu 1 N . . • ka 
Bulgar rad~osuna göre, İngiliz kuv- durulan yalanlar> gibi yazılarla tezvi- sanlık a'lemı,' bu' kadar mut" tere~ Lir istimlak hakem hey'etleri azalan seçi- Bundan sonra TuriKtı1c yollar tahsi- dükk- g çuvka ctı efsamdın . 

. . . kt • c1a· f 1 aktad 1 1 a • . d pddıkta t . it r. t nd T' Be Tu . t=•- aı ının ar a ara ın an ıee vetlennm Yunanı tana çı ıgına ır e ça ı m ır ar. mukadder k•l'1t•ında kalmamıfbr. mı e )a n sonra ncıra ı p aJı sa ı an ıre ve rgama rıs lA gire ek 29 d d b 1 1 1, 
Alman hükumetin malfimat gelmiştir. Yarı resmi söylenen sözler, e\'\'elce Asırlar üzerinde kurulmut bütün inşaatı hakkında azadan BB. Murad yollarının da, inşa edilmesi hakkında l\h~ed • 1 aHe ı- ?ş eu~~-~ ~ 

Berline geHnce Alman hükilmeti, bu s0y~ncıı Aözlerin bir kere daha tekra- lrıymetl-r bu"tün' --•um-Jar· bütün Çınar ve Orhan Rahmi Gök~enin tak- Nafia encilmcni mazbatası okunmuş. v. t ogl ud u Husı v~k8~":'"""d3 e k-' 
. y d' tk he . tten dil ü ... ' UMU ' • l . .. . ete k'I 1 h • k tak tu . t.,... il "d' . B a ~a muş ar ır. er ı .s.ı e ya ~ meselede sukut etm ·ktedır. arı res· rı ıye nu u e mmıye ş rme- nizamlar topyelrim hazırlanmıı ltir rı~ erı uzerın ş ı o unan ususı o- nıın n rıs ıA yo ar mu ürü q inıştır 

mi beyaı_ıata göre ~Jmanla~. İngiliz as- ğe çalııı~ıştır .. B~zan kayıdsı~ık, ~- savlet ka'rtıaındadır. Evet, topyelınin, mısyonu~ rapo!'U. okunmu~ur. ~u ra- mühendis Emin Di74ıinin ıbüta1e:ısı da Şehiı· gazinoşunda ŞQkrü 0 • ıu 
kerlerinm Yunamsta.na gırmekte oı.. zan da ~ıddeth hücumlar şeklınde go- Orta Afrikadaki zencinin midesin- porda müteabhıdın 65214 liraya ınşaa. alınarak kabul olunmuştur. man lleled"yeye aid gazino ~el 
duğu haberi-erini kendi istihbaratına rUlen bu vaziyet, mihverin azami su- den Norveç koylanndaki balıkçı)'a tı deruhde ettiği, 31 mayıs 939 <la in- IKl.VC/ CELSE: rınd~n 9 kllo kurşu boru ç:d 
göre ve va.t1ıtalari)kı •.ayin edettktir. rette endiş.ede bulunduğunu göster- Pari. sokaklannda esk' aünleria.; . aatı bitirmesi lazım gelirken bitirme- Celse beş dakika tatil edildikten son. kacark n akalanmın ır • 

Bugün P.er1inden , riJen bir haber- mektedir. Mihverin buna mukabele et- hayalini sayıklayan morfinöman _... diği, bundan dolayı on gün için müt.e- ra tekrar Valinin reisliğinde toplan- Ödefnişi~ Kiraz n~hi. es·n~ ba 
de artık Almanya ile Yunanistan mil- mek hıtiyeceği anlaşılmaktadır. Fakat tı:atteı;ı Çinde kolera devrinden aai ahhiddeıı beher gün 25 lira hesabiyle mış, Foça kazasında kaymakam evi Tombullar köyünd YH~san 
naeebetlerinin noımnl sa1ılamıyacağı: nc_~u~tle n\uk.a~~ edeceii. ~alfun kalma, viiz yirmi yaıındaki ihtiyara, 250 lira .. alındığı, inşaatın mukavel~ olarak E1!1liki. milli?·eden satın .alın- Mehm d Akta. B:}~dağ nah'. 
nı ve Almanların har<.'kata ge~eğı degıldır. On~n ıçın Ja~n harıcıye na- Nevyorkta kasa aoyan hayduddan ~azılı ~ı~ddetU!n. beş ay sonra ~mdı~ı ma~ı teıısıp edılen. b.ınanın, ldareı hu· Karaob:ı. köyü~de Hasan kız~ 
bildirilmiştir. . zırının Berlıne gelmesı beklenmekte- Almanyadaki laboratuannda yeni ıs!endı~ı, kamını olmıya?1 ta~ı.n, ~a~- susıye~c ak~: temmı .noktası?ld!ln fa~- Kandemirin evi~e girettk 60 lir• 

GörUIOyor ki Alma~ada Yunanıs- dir. So,;)et hududlannı geçen nazır zehirler anyan fen adamına aabah· n~ı encil~e~ce kabul edılmedıgı bıldı- dalı gorilldügü takdırde daımı encu- gene a\·ni kövden Basanın e,.· 
t~na kar'1 klasik u~ulde bir s!nir ~r- ı~zar gil?ü Mosko\'aya gelecek, ~rada leyin ae kamma ıalılda Yal; çalan rılmekte ıdı. Şartnameye .. g.~re plaja m~nce satın ~.lınm~sı muyafık görül- de 225 lira çalın~. 
hı devam etmektl'dır Al~~n ıdaresın· bır kac: gün kaldı~tan ao.nra Berlıne ve Brezilya fabrı'kaları ~isinden Roma k?nması Ji~ım ge~n mo!orun 40. bey- müs, ~unu. Jl'IUte~lop ter!ıe milst.ebak Sllf:hı yakalandığı z~man tize 
de bulunan bir radyo, lngılız kuvvetle- sonra Romaya gıdecektır .İtalyan ga- kiliael~rinde enaeaini kqıyan kapıcı- ~ r km ~et!nde. olması lazım gehrken munllımlerın terfı karşılıgı olarak bjid- de 260 Hra bulunm~ ve suç 
rinin Yunanistana girdiğinden hah- zet.eleri, bu haberleri verirken, Yunan ya kadar 20 beygırlik hır motör konulduğu, Ç(!den 'l4.0J)O liralık tahsisat ayrılma- para il birlikte adliveye teıdim 
. etmiı,, diğer bir rad~o ela bu haberi cephe:,inde ve .Afrikada!<i hadiselerden Hayır, ·bununla bitmiyor, mü•tak- ı:~tri~. t~sisatının el~ değiştirildiğini sı "!'ilmk~~ olnmıyacağına dair biidçc miştir. 
tek:r.ıp eyk!miştir. . kınlan manevıyatı ~ıyeye <;~J.ışmak- bel neaillerita kim bilir hanai halka· ı>la1n .dokül n .ku~ mıktarının ~z oldu. e~cilm .~ın~n mazbatası okunm~ş, ~· Sarhothak IMa: 

Gene kaynağı Almanla olan bır ha- uu:lırlar. Gue~er, J&~n harıcıy~ na· ama kaclar tesirini a&terecek lir IMJ· 'tı, bınanm !l.ımdıden boztılmaga bag- Zıya Gundı\z Bayındın !"uallımlerrn Anafartalar caddesinde Fettall 
her, Almanyanın bu meseleye karşı ta- zırınm seyalıatınden büyük netıceler yük taafiye harbi içindeyiz. Yol, ı,e. adığı yazılıyo~u. . haklarından, kanun ve emırlerden bah- ıu sabıkalı Sami sarhoı, olduiu 
mamen likayd olduğunu, diğer bir ha- çıkacagından ltal;yanları innndırmağa ~er mukadderatının yolu, itte timdi Atlama .kulesı ve ıskele yapılmadığı set~iş. bu paranın, b~dçe :-raziy~ti ~- de Ali oğlu tatl;c; M'ustafanın d 
b~r de. Almanyanın harekete geç~k gayret tmeldedir)ıer. böyle bir noktaya selmiıtir. da kaı·dedılerek son beş sene zarfında bebıyle bu !!.ene verılmesıne ımkin kanına girerek kendi~ini dövd 
fizer~ bulunduğunu bildirmi~ir. ltab ~nların biricik tesellisi. kara- Bundan sonra ya ebedi bir karan- j aptırılmış olan biltiln muhasebei hu- yoksa .ı:relec k seMki büdçeye dilfUn den tutulmwştur • 

Fakat n ~iddetli sinir harbine kar- da AlmaQ kuvvetle~ne ve deniz?e ja- tak batlıyacak, yahud da kanlı saç- us~ye akaratı binal~rının. b!r fen ~: o~arak konulab'.k?ceğini ileri sil~ilş. · 'l[---
"ı Yunanistantfa mukavemet mevcud- pon donanmasına güvenmekten ıbaret lannı medeniyetin llarabelerı:nde •Ü- Jetı tnrafmdan vazıyetlerının tayını büdçe encilmenı namına B. Ekrem BIZIML.r 1$ y~ ı~, 
riur. Nitekim, ltalyıı kartJunnda da ev- kalmıstır. r&kleyuek yükselen hir süne' doja. ·.s~niyordu. Oran ve Maarif müdürü B. Halid Zi- ,ı; ~ 
velce olduğu gibi Yunanistanda şimdi Amerikanın, lngiltereye en mühim caktar. Fakat bizce yafıyanlar her BB. Murad Çınar ve Orhan Rahmi ya Kalkancı uzun süren izahat ver- JEll TIC Rlrft 
de vekarh bir sil.küt mevcuddur. !ta!- ya~dınıı, Jlefti asıl inşa ve teslihi su- a..w. ;J,+.,; mi.~. Hürri- Gök~. bu raporu~ kendi taraflanndan mişlerdir. Bu arada BB. Ziya Gündüz il a,. 
yaya ka~ı vatanını mt!Dfea ettigı gı- ~Je ~r. C.~k~ ab~u!'ayn k~r- yete tapınan 1'naanlar, 1MI en ~~ verilen takrirdekı ~olau!1~ mey- ve EkreJ?l ~.ran araauıda bir milnaka- Surfyede Bl!Ytatfa. balanan bi 
bi Yunanistanın Almanyaya karsı da sı Almanların en muhı?1 sıla~ı denız- de~ bvıaıun atetint- belki aon kur· l~mı ko~ muş olduğunu soylıy~rck t.1~- sa ~cçmı~tı!". JJarem k;apununun ilk mn, Tiiıkifede ga~ kağıdı v~ 
müdafaa edec ğine şuphe bırakma- altıdır. Bu suretle İngıltereyı ~ı~ız binfaf'ını ftriyorlar. Medeniyete itel- ını!1at aranmasını Ye me~ullerı'! tesbıt tatbık edil<liğı sene teşkilat ~un- çeşid kağıdfar satı.şı ~apan :n 
maktadır. \'e le\-a .ımsız bırakmak gayesı ıstih- ki yeniden ba,lanacaktır. Cepheler- edilerek haklarında takibat yapılma- da vuku bulan hatadan tevelldıl eden )erden kiiıd satın almak is 

Buflun sebebleri, ltalyan kuv\·etlerj- daf olunmaktadır. den cWnenlet, aradıkları oca1dan, mı i tediler. Nafia idaNalni telikid bu vaziyetin ye.nid~n ?tfaarit'badçe en- Fil,istindı& bulunan bir fi~ da 
ııe karşı kannılan zat-:rler ve Ruzvel- . icar. ve iatt bnun~n ıneriyete ~doen çalattıldarı çatıları, fabrika· e~tiler. Huk~ .ve ~i mes~~retle- c.ümenlerinde .tedJtikiJt: meaeleııln mec- tanes· " 
tin nutkunda Yunanıstana yapılan yırJIK'smden sonı·a gemı ınşm~tına hız ları ~iki bulamayacaklardır .. Çok, nn tebarüz ettirıhneaı ıcap ettıgı mil- hsta t kraı· müzakeresı kabul olunmuş. 1 e .Wthı Yaiı fh . 
yardım vadidir. Yunanlılar, nutukta verilmi tir. ~vyorktan \'erilen bir ha- ('.ok ,eyler olacaktır. Çünkü mulcad- taleasında bulundular. tul'. G ' cek celsede muallimlerin bak- la Macarıstanda JJ~peştede b• 
kend isimlerinin, İngiltere ile birlikte ~re göre, 'Ruzvelt, lnıil~re~·e .veril- deratın yolu 9raya varm11tar. . Nafia 'mü.dOrU B. ~uhid~in Erkut~ ları na. arı .. !tiba~ alınarak büdçe~·<' ma, hanı cltrl wt~ut h(lJ.iU 
anılmnsından büyilk gunır duymakta- mek üzcr.e yalund.a 300 şilebın mtnsı ORHAN RAHMi GÖKÇE ızahat verdı. ldarenın, lncıraltı pllJ 74.000 lıra ııave'fdılecek olursa büdÇ(!- racaıı) npa'n firmalarırpızla iş la 
dırlar. için muayyen bir planı tatbik me\"kii- inşaatını kontrol etmekle vilayet.e biz- ele bu miktar bir açık daha me:ntana Kahired bulunaıı bir fimUl da 

Yugoslavya da Alman tazyikine mu. ne koyacaktır. MEŞHUR ALMAN GEMtsl met ettiğine kani bulund•iunu söyle- çıkacak demektir. . 1 1 k . t fi . T 
kavemet etmektedir. Almanyanın, Beş gilnde bir gemi olarak ifa<W edi- miş, elektrik motör ve tc:>isatı, diğe_r K n<lileri ve varisleri bulunamıyan ~ e' en <4l~p a ~a ıs edl nı 
~ımdi Yugos)avyıwı üçlii pakt dahili- len sürat daha artırılacak ve yedi re- YANIYOR inşaat, noksanlar hakkında uzun iza- bazı mükelleflerin 2463 liralık muhte- odamıza bıldirrmştir. • 
ne almaktan ümidini kestiği anlaşıl· ni tezgb.h kurularak iki senede 10 bin . hat \ermiş, su clepoım. 20 beygirlik lif vergi bo~larının terkini hakkında- __._ 
maktadır. Tazyik karşısında Yugos- tonluk !100 gemi inşa olunacak ve fıı- Berhn, 18 (A.A.) .:::- Almanların ki ba~· encü~ni mazbatası da ka- ı, __________ _. ... .., 
lavya milli birlisrin·n arsılacağı zan- giltere) · verilecektir. ~remen transantla~tıgı, ~4 ~t~nbe- bul edilmiş, Karaburun kazası meclisi BOrS 
ncdiJiyordu. Görül\llOl' ki. Amerika, lng'ltere rı ) a~m~ktadır., ~ıh~er. ıtfaı~esı, ge- Zarlı 1rız •ıı•rıı ... .,, umumi aZAsı seçiminde kazanan B. z ·. 

1939 sonbaharında harp başladığın- için bir ticaret gemisi tezgihı halini ce, gümhız gemt~ ı .sondilrm~ge çalış ~ 1 1 Y' iNiL ya $olakoğluntın azalığı, bey'eti umu-
danberi Yugqslavyada mevcud milli almaktadır. Bu yanş, bir bakımdan mi.Ştır. Y~gını!' bır sabuta1 haı-eke-

11 
.. llllr miyece tasvip edilmiş ve daha bazı 

birlik gittikçe kuvvetlenmiştir. Evvel- harbin de neticesidir. tı.n~n müteyellıd olnıası muhtemel 1 ma:r.bat:ılaı ın muznkere ve kahuHin- K. S. 
ce İtalya tarafından da bu dahili bir- ~rillmektcdır. den sonra bugün \'e yarın öğl~ Aon. 352 ıizum taNm ~ 
liii yıkmak i~in sarfedilen ga.vretler Şark"'ı Akdenı·zde · * Kemalpaşa bzaSJnm Yaka köyün- ra toplanılacak mecliş mesaisnıln ta- 23 Y. E. Bencuya 16 
tesinis kalm14b. I I de Arap atiretlerinden evli ve bir de yin dilen müddet zarfında ikmaH ka- ---

Yunanistanda İtalyanların maihlp ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE} B R JEVK f ~uiu bulanan Hasan. oilu ömer. ay- r~rlaştırılmı_ş, celseye son ,·erilmi - 375 
olllfU, Yugoslavyada derin tesirler hu- . . . . . Paris, 18 (A.A.) _ D. N. B. bildi-lnı köyde~ atiret t~mail .k~ı 16 Yatın- tır. 2889741-2 
ıtule .retinniş \'e Yugoelavya Bulpris- mıt olabilır. Fakat bu ııtırahat keyfı- ri)or: d~ .A!M"l zorla kı~tmiştir. Kızken- __ -------
tanı detil, Yunaniırtanı .amele olarak .}eti, İqiliz donanması cihetinden as- Bir Amerikan gazetecisi olan Ayeri, dısını mlWaa etinıı, fakat muvaffak 
almıttır. Şimdi' SoV)etlerın de bu Jne\·- la olamaz. Ben tahaen buna şahid ~l- Fransadaki Alman makamlhrı tar.\ olamamııtır. • . . 1 * 
zu üzerinde ro 0,·nadıtı bildirihnekte- dum. Fakat bunun tam tablosunu çız- fıntla t.evkif d"l 'ttlr Suçlu yakalanmış, yaptıgı ışın ceza.. -J-K H be } 
dir. • JJMk ve yapılan 19yleri yazmak, bildir- n e ı mı . . ı~nı görmek Oıere Adliyeye verilmit- 1$8 a r er 

Stefani aJansı, -SoVyetlerin Bel1Tad mek bir ıırn if1& etmek olur. Eden ~e tır. • 
sefirinin JIOlkovaya &'itmit ve tlnıdi DW, barap aıeJdller, 19 filodan hır Mısır lngiltere • · 1 T .._ _____ _::._.:__..:..,_...:.,.._.,fllfl•H .. dele. lıilaar o'rtsmı, mlbhft bir va- • lzmirin Cumaovası nahiyesine bai- . . . 
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l8'e ·ilfqq iliı lledlhr. ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) h Karakuyu k~yftnde Hızır, kendisine $ehrıau~ bulunan Mardın me-
Dôan•ı, ba •aıdleri ,.._ıf ve ha- tetkik edilmiştir. B. Eden, bana hü- yardım eden Bektaş Dofanla birlikte, bu.ııu B. Alı Rıza Lev nt A\·dına git- 793 Ç. Şerif Rell\zi 

len• ,.,..uıa balmi•ıttar. kOmetinin askeıd meseleleri hakkın - ayni koyden Mehmed Jq.zı 17 yaşında mı.ı tl'r. 45 Ç. B. )(fzraki 
O.....- topianma '91*va kuvvet- da iaahat verdHer. Bu nrahrem gö- Havva KUçOğO zorla kaçırdıJdanndan *Pazartesi günü aklf&mı, Bay !'!dır 32 C. A bayrak 

~I' ym 11_ terinin tuı"9t ....,,., ... milim ~i~ rilfmeleri, burada izah etmek muva- yakalanarak Adliyeye teslim edilmiş- Halkevi d kalabalık halk toplant•- 3 Ç. F. Solari 
BU K Vli.U- ticaret fflolmnaa Mllt ut -illltlklennı fık olamaz. Fakat görüşmelerimizin, lerdir. smda I>r. Yasin Kutlusan tarafından ---

IDIR 16ftl8111. Bu ına~ ...,_ve de- tam dostluk ve anlayış çerçivesi için- ıtma milcadelesi mevzulu biı konfe- 878 yek.Un 
niz kanetı.nmllln tam bir faaliyeti de cereyan ettiilııi söylemek isterim. I rııns verilmiftir. l :17864 pt.;ki yekun 

Han kunetlerimisin ~cu ve tek· ile temin edllıniftir. Aralanndaki dostluk rabıtaları EKIEK iŞLER * Sulhceza mahkemesi koridorun.. --
nik eleman 1httyacını brp1amak ~ Yapılaeak bOJlk bir it vardır. Filo, mucibince w.birine her türlü yardı- Belediye reisi Dr Behçet Uz dün da hırsızhktan mevkuf sabıkah Re-
T~rlç hava kurumu ~den lln.e ae- bu _YUifeslni nihayet. erdftinek a1.e- mılyapmıe ve yapacak iki memlek t belediye zabıta bat 'amiri ile bi~likte cep oğlu Rüıdem, araş~ırma m~mur-= Hava Gedikli Yuv~ına Orta redır. olarak kataeatız. şehrimizdeki bütün furunları ~fti, et. laıından 41 sayılı !Jlvı Devrımd(.' 10-"9 lb-
.a..ı. H taht~~t~~~· f~~dına ...... _._, .... _ .. , ................. "'""'_..._ ............ - ..... : miştir. En uzak mahallelerdeki furun- hak~abr ttte ib~l.uln~..'!~undan hakkındn Z Aut ,., 
ucD ava ~lllUI n-.-ul AAJ' i ~!!• • • b.. "k • • ) d b'J kmek}e • ta ı a.a g rışı maq .. lr. 200 C bakla 
bae'Jamıttar. Y ... aıa kaydolunacak' •• ımızın en UJU aınemASI ! ~r 8 1 4: e rın .şa!anı m~mn~- *Yerlere tüküren 2 kişi niznml•· 24 Ç. susam. 

ti rde rtl 1 - "" ~...,..,,_ ................................................ ,..... n yet şekılde ~ıktığı, pışkın oldugu &'O- k h k t d b , bacı '716 ton K. darı 
namıe e n aranan p ar eun ar- E L H A • rillmüetür Bu teftişler sık sık t krar r ay ı ı are e . e en es ara 
dır: 1 n dilecektir'. ' 'p 3 sofor beledıyece cualandınl - 60 ton p. ~t.irdek 

1 - Telrk olmak; ana ve -ba mıştır. 41 B. pamuk 
T~-~-u~~. B~~·~w~~~~~~~9b~k ~--~·-•••••••••~~~----~ 

2 - BekAr olmak w pilotluk için soanızu PWMllf HASTA ÇOCUKLAR 
16 • 11. ~ ,..Uldfal 19in 15 • IO, . -t-
tdıdlt ftriıMldp aeılOt1W llfn 15. 26 Glülbjine dOJUlmu bir taheHr 

a - ona okulu tamamlan,,., ikmal Bir Bal G • 
\'ı="Oye blmamı4 olmak (Tahsil va- O eeeSl 
s iMie fuıla vana bu faala mOd- ı ı 
detini nende aeçlrdiiini v•J>u zaman- Yuataalar- L U S E R A N J R - WI L 1 A il PO W E L L 

....... --Z-
da ı.. hanai bir i"8 ça1ı.- iM ~ ~ .a.anaa mMRlis h.-ilra 
ldl~I..,. etnıll" ......... I 

4 - "Salbt auraınu ~ eı. am Benimdir 
~~ aahibl bulaad11Pnu 
lia ftl~ tevalk etmif bWunmak 

6 - Ana ve babuının, yoksa veli 
ıiııin nzuuu ,&it.erir bir vesika ibraz 
ebbek. 

1 - Bo7u ..,.r1 1,11 olmak. 
Bu fenfti bafs aeçnler 8\'11W.rlll) 
~bir ldlda iJe w ..... 
at ftıllW* fotola'&t • ftrk .. 

\ 

Çocuk esirıreme kurumunun bas
mahane Süt damlası Qinasındaki Dis
panserinde Çocuk mütehassısı Dokto
rumuz tarafından 1 Nisan 1941 tari
hinden itibaren pazardan maada her 
gün saat 10,30 dan 12.SO a kadar has
ta çocuklar muayene edilecektir. 

Fakir olduğuna dair Belıed'y.eden 
vesika getirenler meccanen bakılacak 
varlığı müsait olanlardan (25) k•ıruş 
teberrü alınacaktır. 

-IALIAflllRIN YAPTIKLIRI 
Batavya, 18 (A.A.) - Batavya 

radyosu, Hollandada 15 Hollandalının 
Almanlar tarafından idam edilmtei
Din, bat4n HC>Danda BbıdJltaıwıda he
,..ma lrarll......, ~· 

ı-TORKÇE sozi.o VE ŞARKILI ı 

............ 2 1 .... 



19 MART 194.l ÇARŞA~BA 

Aı lı rlik ....___ 
-----=:-----
lneiltereni n deniz 

den ablukası 
IJAKIR HAZIM ERGOKM~ 1 

Ağır uaraıııar mübadelesi 
Belg rad , 18 (A.A.) - Yunanis -

tanla İtalya arasında ilk ağır yaralı 

mübadelesi, dün YugQ.5lav arazisi n
de bnşlamıştır. Yunmı ağır yarımları
nı Jınmil ilk tr<'n, diin akşam Bel -
graddan geçmiştir. 

, 
Bauanıara Tavsiyemiz 
Simanızın güzelliğini artıracak 

1941 senesi Bukleli altı aylık 
Ondülenizi zevkinize uyı:un 

ve itinalı bi r şekild '! 

yaptırmak isterseniz 

ENVER YALAVSON 'da 

(ANADOLU) 
' 

\• ~· Hitle11in on defa nasyonnl sof'- mccburivet 1ngilizleı·i, kafileleı·in em_ 
n~ ıst Parti: inin kuruluşunun yıldö- nivetle ~eyrüscf enine hususi bir itina 
tauıo ınülıascbetiylc söylediği nutuk- gci termeğc zorlamaktadır. Son bü- •• , 
~?-Jriltereye karşı Almnnyanın gi- \'Ük harbin ilk zamanlarında Alman IZMlR l\RÇE'CILER: Xo. so 
bi ış bulunduğu harp bakımından denizaltılarının - eski biiyük harbe ı T E !J E F 0 'S : 28 00 
~ınneokkttad.dik1kkfHı eh1 emmı1)k·ebUcrh ce

1
1- naznrakn düşük oln1ıa~a ~erabc~ke~ -~~~~~~~~~-~i3~•·~~~~•ı~~~~~~~~~~~~··~~~~• 

TECRÜBE EDiNiZ 
~ 

bü, e ır. 3. it er i · a arc a de etti !eri netice crın guıı geç~ı çe 
H/ tik bir denizaltı ku\'\'ctiyle İngi- azalarak nihayet ço){ zayıf kiymetle
etr a.da larının ablukMının tahakkuk re dü~mesi alınan tedbirlerin tesirini 
\·a ıbıleceğini, lngiltercye gelen ve- ~östj': 'r. Deniznltı gemilerinin yavnş 
l'e~· uradan gjden her geminin milli- ·n\'as bir tehlike olmaktan cıkarnk 
tı 1.1ne ehemmiyet verilmeksizin ba: kafil<'ler karsısında bizzat tehlikcve 
k~lacağını söylemiş ve bu mevzuda- düşUiklcrini nçıkca anlatan ve bu su
e~~.eYnnatınıcuyumadığımızı göstere retle yukarıdaki iddialal"ı teyit eden 
gız. sözleriyle tamamlamıştır. hadiselere şahit olduğumuzu bilhas-

ın~l1!1~nyanın İngiltereyi abluka et- "a ı-ıöylemek isteriz. Bu h:ıdiselel' çok 
ti ıçın bugiln d e denizaltı gemile- oahnlı ,.e kıymetli olan biı· takım Al
bu.Jc~ııanmakta olduğu düşüntiliiı·se, mnn gemilerinin kafilelere taarruz -
eak eyanat ve ilkbaharda başlıya - ela kullanılmağa bac:ılanmı:; olmasıdır. 
n· ~lan yeni harekatın daha <'C'k gc_. Deniz senüsE'tcrinin emniyetini bo
"~ hır ölçüde inkişaf ed~ceği mana- zacnklar;nı lratta bozmakta oldukla
h a alınmak icabeder. Fakat Almatı ı·ını :limdan geri kalmıyaıı Almanlar 
ruı•n : akitl erini bo" geçirmin~rek bu ı:;özlerini vürütebi.lmek için, görü
ını rerın dediği gibi uyumı.nırak yap lü\'Or ki büv.iik fe-<lnkarlıklara lrnt -
ge ş ye ~·apm~kt.'\ oldukları dl•nizalt· hı;1mak m cburh·etincle kalmakta -
llıilt\ılcrı lngılter<>nin ablukn:-.ını te- dıı·lar. Montevid

0

eoda kendini batır
ki ~ ~ecek midi>ı ? Bize ö,\·le g-c!iyoı mağn mecbur olnn Graf \'On 8pec 
ftn lkbaharda İngiliz adnlannm efra- zırhlısı, lıugiin koı!.'lanlık C'<le:ı Al -
•·ıı .ı Ye bilhas..~a Ok\ anu,, vollarım ma•ı "'"milerinin akibetini gö-;teren 
l'ı...._c;nı k • . ... 
~alt/ g ayesiyle kullamlacnk drni- <t"iizC'I bir misiıl ol:ırak burada patır-
te . arın sayısı hakkında ne kadaı hıtmul· Pekala mllmküncllia 
~·a nıf ve z engin tahminler yap•hrsa 3 - İngilizler. ilkbah: r:ı kadar fa:• sın b u ablukanın, İngiliz muda- AmC'rikndan miihim mikt: rda biiyiik 
d ııını tehlike.re sokacak bir clerC'c{'- tay,\'at\' alncnk ve lıu trı,·yarelc:rl11 
(l~l.ıh~kkuk ettirilc·bilcceğini iddin kafilelerC' · fakat ccler<'l, denizaltı 
tlır e,. ımkfmsız dC'n cek kadar gii~- l!Cmiler;n·n. ""her ciı'ls J,orsa•ı gemi 
niz· \ e kanaatınıızcn ilkbaharda ele- inin o.ı1aya atacakları tC'hlikı-yi t:ı
ıtı/0~ları, Alm :mlnı·ın iddiasına rağ. mam •n önlirC'cC'kl rd;r. Tay\·arc> ler 
Ji r n t u.@nkünden daha az tehlikeli düşman gemilerini kafileden ıızakt.1 

' azıyet a rzeclecektir. • ken gorebilecek ''<-' \"apac:ıkları tl\:u_ 
Şi • uzlarla. her yerde bu gemileri imha 

ı-ar 'nıd~ ):> fzi bo) le.bir hıikiim ,.e ka- '>hınmnk tehlikesine diişür 'Ceklerdiı'. 
ttı.a a sevked en Aebeplere baklım; Al- ~ - lngiliz havncılığı. denizaltı 
luknYanın den~altı gemileriyle ab- harbinin bashyacağı iliın l'di10n ia
nı aya kat'i mah iyet vermek iddia~ı- 1ihlere kadar. bügünkiinc nisbetle <'
ili {ahakkuk ettiremir<>ccği ka!ıaati- hPnımin:tli bir derecede mndern 

l asıl eden a mill eri görelim : bombardıman tayynrcle11i ile +akvin 
tııOd - Deniza ltı gem ilerine ka ı"''I dilmiş bulunacağı için dt nizaltı gc-
<lut afa silfıh ve vasıtalnrınm mah - mil 'ı i ·n .;a eden tezgıihlnrla b•ınhı
ına Olduğu eski bu~ ilk harpte de Al- ·ın bnrındıklan biltiin (i~lerin l)om -
b n~a <ka~ ıt- ız ve ~artsız deniz:ıl tJ ıalmıma ·ına im kan ha ,;ıl olaC'akt ı r. 
tıı~bı> Yaptığı halde mm·affuk ola - bil . yı}:rnın yumurtalarını \•unısında 
.bn ~ıştır. Bugün Almanıar daha çok jldürmeih' çok benzer. \ ' (' hpsap o
la ~ Uk sayılarda beniza1tı gemisi kul duı· ki mev~im vP tarih ilerledikçe. 
11,~ağa kalkışsaln;r dahi, alacnklaı ı 1ngiliz bombnrdımım l arı clnha hll\'iik 
~e, esk i harpte elde ettiklerinden :iddei \'(' kcı afet ka~anncağı ·1çın 
du .... e~ önük kalmnğa ınahkiim-. ;\imanların taarruz ümit \'e \'ac;ıtala
koru lttı denizaltı gemilerine karşı n muhakkak Lir alütm ct ıığrnnrnk
<leJt· ~llla silah, vasıta ,.e ted bir.erin. tu g1>cikmi'.\· '<'ektir. 
l(lnı' erakki, b u gemilerde temin edL lhilfısa, Bay Hıderin b.dı.} acaJ.(ı 
de ;rhe nazaran ni betsiz bir rier<'cc- ıı haber \'ermcktC' olduğu deı1iznllı 

2 a a çok y üksektir. hnrbin ;ve lngiltercnin bu suret!c ab-
fakı;- İngilizler, m üdafaa ve muvaf- 'uka altma alınnrn~ı iddi:ı.,ını nazari 
ıne t eti.erini Amerikad an bol ma1zc- de ol·a knbul ettirec"k eldi:' miıc:nıt 
tinateın~ e tmek gibi bir şarta rla is- hiç bir in1'kiııı yoktUi·. \" e Alm:.rnlrırııı 
?J.iı • etıırınekte olduklarınclnn, de- bu tcşebbüstlnü, eski büyük harple 
en bt 0~lnnnın em niyetini garantiye yapılmış olana benzeterek kıymc't -
riretYkük ehemmiyeti vermek mccbu- !emd irmekte knıı nntimizccı h iç bir 
:--::....:,:ırşısında bulunduruyor. Bu yanlışlık yoktur. 

sta aranıyor 
~ Ötııer Muharrem SaJ>un Fabrikası 
, S&bun keaici bir ustaya ihtiyaç -........ 
lr&Baıt• Omer Muha~r~ 

ı T1CUethanesidir. 

Doktor Operatör 

Dahi Öke 
1!'11R- ASKERi HAST AH~NESI 
'tJLA.K, BURUN ve eoaAz 

.-........... ALIKLARI MOTEHASSISI 

11'inci Beyler sokaiı No. (80) 

ltaataıarını her~ öileden aonra 

lralMal "•tedavi eder. 

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
lle lfastalarını 11,80 dun b ire kadar 

..b tler sokağında Ahenk mntbaası 
Jında kabul eder. 

--------- ---- - --
ALSANCAK 
lataayonu karııamda yeni açılaırı 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahihi: DOKTOR OPERATÖR
1 

ADıL BiR 

. 
Her tubeye aid hastalar kabul ve mü-

tehaHı.tları tarafından tedavi edilir. 

Müessesede her zaınan 
doktor bulunur. Tel 2918 
-------------·- ------

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1941 ikramiye Planı 
l<eıideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci

teşrin tarihlerinde yapılır"' 

------- 1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2-JOO Liralık = 2000.- Lira 
3 c 1000 c = 3000.- « 
2 « 750 « - ı 500.- « 
4 c 500 c - 2000.- c 
8 « 250 « = 2000.-:- c 

35 c 100 c - 3500.- < 
80 c 50 « - 4000.- « 

- 300 c 20 c - 8000.- c 

'harW,. it •nkHma para 7abrmalda :rabu.s para lairiktinnlt •• 
, .............. a:ral umanda taliiDisl de cleaemlt o1 ... u. 

p~~·i; .. ı;~~·~·~·; .. ·;c:;~i;iiii .. ·11~~1;~~! 
........... ,., ............. ···············~······ ....... ····· .............................. , ................... . 
• İzmir Levazım Amirliği Satm Alma Komiıyonundan: 

1 - Erzak ve -eşya 11 akliy e:>i' 21-:1-!l4 l cuma g iinli saat 11 de kapalı 
zarfla iha lesi yapıl:ıcaktır. "' 

2 - ilk teminatı (1 900) lirndır. 
3 - Şnrnamesi h er gün Selimiyede Tumen ~atın alma komısyonunda 

görü le bilir. 
4 fst~klilerin belli santındnn bir sant e,·,·eline kadar kanuni ı;:ekıl

de1d teklif mektupinrını komisyona vermiş olmaları şarttır . • 
7. .11. 15. 19 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyQnundan: 
1 - 1znıirch'ki hnrn şeh itliği ih.lta clı,·arlnrı ile :-air nol: nn!arınııı 

ikmal \'e inşa~ı kapnlı znrf usül ule eksiltm eye konmuşlur. 
2 Eksiltm e 22-l\fart.-94 1 cum:ırtesi günU saat on biı·de kıı lada 1z_ 
_ mir levzım amirliı(i satın alma konıisyonundrı ~ apılacakhı . 
0 - }{ eşif bedeli 61 87 lira kırk yedi kuruştu r. 
4 - Teminat muvakknte akçac;ı 4Gij liradır. 
5 - Şnrname ke. ifname ve resmi komisyonda görü lebilir. 
li - i stek liler kanu ni wsiknlnr ile tc ıninnt teklif mektuplarıııı ılı:ıl~ 

santından en az bir saat e\'vel konli:·,y.onn Yermiş bulımnc:ıhlnr-
dır. 7. 11 . ı;; . 19' 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan r 
1 - 'MC'vcut numunef'ine göre ordu tipi 27 adet çift nth ıırnb:ı 2 ııi

•an 94 1 çarşamba giinü ~aat 14 ele pazarlıkla :ılınacnktır. 
2 - .l\I ııhammen bt'dcli 4590 lırnclır. 
3 - K at'i teminatı 688 Iİl'a 50 kuruştur. 

- İ steklilerin munn·l'n günde teminatlari:rlt- birlikı.e )tm1i ·a 
tıimen satın :ılm:ı komis,; onuna miirncnatları 

1 f) 22 27 1 

lznir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - T ahminen bchC'ıı kilo~u 46 ku .. uştan 30 ton sığıı· eti pnzarlıkla 

satın alınacaktır. . 
2 - l\Iuh:ımmen bedc>li 45 kut·nş ur. Knt'i tf'miırntı 2025 Jir:ıdır. 
~ - 8artnames; komi ,·onrla görülebilir. 
~ İhalesi Gelibolu a··k r i :-;atın alma komisyonu ıı dn 2 7 )lıı1't M l 

perşembe snat 14 de yapılacaktır. 
_ 5 _- lstcklileı in komisyonda bulunmaları. 19 2 i _ __ _ 

lzmir Levazım Amirl iği Satın Alma Komiayonunda n: 
1 - T ahminen beher kilo:.u 45 kuru. tan 28 ton ~ıgır eti pazaı !ık-

la sntın alınacaktır . · 
~ - . :'ll u hnmeıı bede li 43 kuruf' olııp knt'i teminatı 1390 liractır. 
a ·- Sartname·i komh:rnnumuzdnıı \'CrilınPktcdir. 
4 lhnle"İ Ge'ıUolu ·a~lö ri satın :ılma 'komi"yctnun<la 27-!~-D4 1 

per~cmbe gün il snnt ı 4 de ynpılncağ111dan isteklilerin bclH ~din 
\ l sunttıı k omisyonda bu)unmıılnrı . l !l 24 

lzmir Levazım Amirliğ i Satın Alma Komisyonun~lln: 
1 - T:ıhminen b.1 her kilosuıı .ı 45 kurıı~tan 72 ton sığır eti IJ!IZtll'

lıkla ~:.tın alınacaktır. 
IJ - .Muhammen bedeli 45 kuruştm ı Kat'i teminatı 4860 liı~ıdır. 
'1 - Şarlname·i komi .. yonunıuzdan ''erilmektecHr. 

- 1Jıal,siue:ibolu a~keri atın :ıhnn komif'yonuııcla 27 mart 941 
perşembe -gıım.i :sant 1 l de .• auılac:ıfmıdan isl<'klil rin komı -
yo'1da bulunm:ılan. ' 19 2 i 

İznir Levazım A'.mirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Behel inC' 7G kuru· tahmin edilen elli bin :ıdct bez mı ~uvah 

mtiteahhit nam \'e h.~:ıbquı ~.ıınac a kt ır. 
2 - P.ızarlık l n :?ksıhme i :.!4 m:ırt ~4 1 pazarte·i giinii saat 1 4 .~0 

<ia Toph.medc l:-.tanbul le\ azım amir.iği ,:atın alnı:ı komiıı.yo
nunda ,\'apılnc:ıktır. 

3 - ilk tamin.ıtı ~8u0 li: adil'. 
4 - Numune~i k-0mi y nda görülebilir. 
5 - 1 teklileı· belli $!Ün 'c saatt<> konıio.;yoııa gelmeleri. 

lzmir Levazım ArnirliğTS:'t.-;;' Alma Komia;o~undan: . ... 
ı Bellerin• tahnı!n edilen fiatı 19 santim olan on be" ıııilyon ııclel 

~im .. ir 'eya çinko nıad<'ni düğme nlın .. caktır. 
2 - Puzarlık l a e.ksiltmt.si 25-3-~l41 sah gi.inti :aat 14 de Tophanede 

!. tanlnıl levazım amil'liği satııı alma komi..,yonunda \'apıln
cnktır. 

~ - Tut arı 28500 lira ilk teminatı 2137 !im 50 kuruştur. 
4 - T a liplerin belli vakitte komisyon.ı gel meleri. 

lznir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - M evcud keşifnamC' · i mucibince .,avrole marka ha~ta ı.akline 

ma hsus 3. otobi.ise dörder sediyc k onulmak üze re tad ili ·1c bo
' anması \ e icap N!e11 tamirata \'e bir otobüsün yalmz boJ nn
°ffifüu Ye iki kamyonun kariser tamirleri ile boyanması 2. -~-fi tl 
çarşanbn gün ü saat 11 de pazal'lıkl n ihale eclileccldir. 

2 -- Muhammen bC'deli 214 i lırndıı·. 
3 - Knt'i t minatı 322 !iradı··. 
1 l:ıteklilerin sartnnme \[' ke~ifnameyı görmek üze· hC'. sriııı 

,.~, , azarlıfr; btirak etmek icin· de nHtll'.\ yen glincle !n· la -
rh•lc birlikt Mani ada a-;kcri ı-mtm almn kol i-yoı u bn<lJ,,ıı'lı-
ğına nıüıacnntları. l fl 22 27 - .... "' ... ......,..._.. .......... .. - ._,..__.......___.. .. ,...,. ........... ~ .... .-...-... ~-

Bornovn tümen satın alma komisyonundan: 
1 ,Kor ihtiyat anbarı jht'\'a 1 için p::zarlıkla i5 ui 'd [l /. ,ı:,~ \'., YI 

"atın n lmacnkttr. 
2· - l 'muın t,ıhru;ı1 tu tı rı 27ü0 lir:ı•olt\p kat'i lc'Pl'l' · ı ıı:ı ı·:l lı 
3 - lhalc~i 20-Mart-fl•!l :wr~eı\lı • ~ ii ı1lı . rnt J4 dl· llo n 't.d .ı . · • ııı 

alma kon'-honunun bul nduğu m. !•!ıld • "Pil. c:ı.l tı . 
f ,;t Pklil el'İn kanuni \"f'~ıl,a \ L tPm:n:.tJ,u i~ l • bil'likte nıf'zkpı· ''Jıı 
, ~;antta J,omis)ona gdmc!C'l'i. 1072 - ........ ~ 

Bor.nova tüm,.n satın a lma k om isvonundan : . 
1 -- Tümen Liı·likıel'i hay,·ımalı ıhtiyncı icin asağıd .. cins' C' mıktar-

ları :ı nzılı ı.;ekiz 1 alf'm ımitııbi:.·t:' malzeme~i pazarlıkla s:ıtın alı-
nacaktır. 
l 'mum t.ıhınin tutarı 21i247 li:•a olup k~ıt'i tcminntı :193.7 liı·a-2 
dır. 

3 lhalc~i 21-l\!aı't-941 paznrtcsi günü ı;;ant 15,30 dn ı:omo,·:ıcla 
~atın alnın komis\'o~unun bulunduğu mahalde yıqııl.ıcaktır. 

4 - Şartname komisy~ııd:ı gö!'li.ebilir . 
5 - 1stek lilerin kanuni \ esika \'e tcminatlaı iylc bil'liktc mc>zklı r 

gün ve hnatta komi·rona gelmeleri. 
Cinsi : :\Hktarı 

l p y ular başlığı 
1 ı> yular sapı ' 
Kıl kolan 
Köstek 
Pay bent 
Tavla baladı 
Araba koşum çulu 
Kadana çulu 

Adet 

3000 
500 

3QOO 
550 
550 
240 

1637 
534 

1073 

SAHİI•'B 3 

Çamaltı tuzlası müdürlüğün, 
den: 
Tuzlamızda ynpılncak Otobü" garajı inşaatı ıniıteahh l hesabına eksilt- • 

meye konmuştur. Ke 'f bedeli 919 lira 5:> kuru (.' i k teminatı 68 lirn 96 
kuruştur. Keşif \e ı~rokisi her gun mudürlilğumuzde •i.ırül bilir. isteklile
rin 1 ı 941 Sah günil saat 14 dc> ~ıüclürlüğümiizd mlite!*'kkil komisyon-
du hnzır bulunmalar . 19 25 31 (1053) 

Askeri fabrikalar lzmir silah f ab
rikası sa. al. ko. riyasetinden: 

Askeri fabrikalar İzmir si~h fabrikası içind (81 ) lira (87) ku
ruş 'lk keşif bedelle ve vahidi fıyat esasına göre yapılacak olun bir bina 
\'e müst<!milatı için açılan açık münakasaya talip z hur etmediğinden mü
naka a on gün u1.ntılarak 27 3 ~41 perşembe günti saat on dörde talik edil
miştir. 

1stcklifo.rin her gun \e münakasaya istirak etmek için de belli edilC'n 
yiin v.e saatte Hnlkapınarda İzmir silıih fnbı ikMında nıiit<>Ş<-kkil komi~~·o-
ııa müracantlan (1065) 

lzmir Defterdarh~ından: 
Satış .. iuhammeıı B. 

,,. ~o. su Lira Kr. 

465 

466 

467 

(Birinci K.ıraln. :\I. Ruhi baba t'Oknk 619-ada 4 
{p:ır~ . ...ı 151 )1. • 1. 2 kapu numaralı Arsa 
(Birinci Knrntn~ M. Huhib nbn sokak 619 ada :~ 

~ 

(pa:-ıel 135 l\I. M. 4 1 kapu numaralı Ar:;a 
(B:rinci Karatnş .1. Huhi baba 1'okak Gl9 ada !j 
(p.ır'C'I JGG .!\T •• 1. 4 3 kapu No. lu Ar~a. 

33 00 

30 00 

35 00 

1car 
No. su 

'174 (Develi köJ unde 9190 .Metı<' murabbaı bila • ·v. B.ıg 53 00 
47:; (Devdi k~ı~ ünd<' 25 <lbııüm bilu No. Bng 281 00 
'176 (De\· li koyünd(' 11947 met.re murabb: ı bila. ·o. b,ığ 150 00 
477 (De\'eli köyiınde 13 donüm bilıı No. Hag O 00 
• Yukarıda yazılı <>mvnlin mülkiyetlerini W' c.ıort parça em\ alin <le bir 
;cıJPlik icnrına bidayeten talip zuhur ctmediğind n 17 S 941 tarihinden 
it ibaren ıo gün mi.idcl tle temdide bırakılmıştır. lhald ri 2 l 3 941 tari
hindediı'. Talipl<>rin l\1ılli Emlak MüdürlüğündP mutesekkil atıs komi:;-
\ onuna müracaatları ilan olunur. ( 1066) 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden: 

Hava çekici (Şahmerdan) alınacak 
Yeni' eya az kullanılmış ha.va çekicine iht'l ,ı<;: rnrdır. Elind olupta 

satmak istc-\'enlerin bir istida ilc> askeri fabrikalar umum nnidürltif,ün
ne müracaat etmeı>i \ c bu istidaya Çl'kiclerin pb°,lt ve M c:afile mnrka"ı 
'e fiatımn da ilavesi rica olunur. l !\ ~1 23 25 ( 10.34) 

Nazilli Belediye reisliğinden: 
35 iiı:a a:s'ı ınaaı;;.ı Naz.ili Belediye \"<.•tcırin l'ligi munhaldir. Talıp 

l'llacakların Men''nırin kanunu hükümleıin, k\ fikan 31 3 941 tarihine 
kadnr Nsızflli Hele div !iıİne mih acantlnr1. 

Meşhur 

Kafi 

16 17 19 21 (1835 985) 

a r~ Müjdt; 
OrhanJ!azi pirinci pilavlık 

miktarda getirdik 
Ekstra pilavlık _Çuvalların üzerinde S S S 

markasına., dikkat 
Kestanepazarı 873 cü So. No. 24 _ 

Şemsi GÜNEŞLİLER 
• 

Te C. Ziraat bankası 
KURUWŞ TRlBl 1.BU. 

Sermayesi 100,00,000 Ttlrk liraaı Şube ve 'Ajan adedi 262 
Zwı 111 T iecwl Her Nni Banka Muatnel.eleri 

• 

Pan biriktirenıere 2ts.~OO lira ikramiye verec~ 
Ziraat bankasında kumbara ve ibbaraız tasarruf hesaplarında en 

u. f>O lirası buhmanlara eenede dört defa ~ecek kur'a ile apğıdaki 
planag6re ikramiye dağıtılacaktlr. 

4 Adet 1000 Liralık ,,000 lira 
' c 500 c 2,000 c 
' c 250 (; 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 6,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 3,200 c 
DiKKAT: Heaaplarındaki paralar bir aene içinde elli liradan &fail 

.tlfDtlyenlere ikramiye çıkbiı takdirde yüzde' yirmi fa.zlasiyle verilecek*· Kur'alar 11nede d~rt defa, 1 eylill, ı bırfncl kAnwı, 1 mart. ve lba.

... ~ '*1111qtı&r, ........... .,. ......... """" 



S.\HİFE 4 

lrlanda 

Bitaraf kalmak 
istiyor 

Yalnız şu şartla ki: 

TOPRAGINI INGIL TEREYE 
KARŞI ÜS YAPTIRMIYACAK 
Dublin. 18 (A.A.) - Hür lrlnnd:ı 

devlet reisi Dövalern, Birleşik A:ncri
kaya hitnb n rnclyocln söl'.}ediği bir 
nutukt.a C7.CCimlc şunları söylcmişt!r: 

lngiltereue gardım 
4 motörlil tayyareler 
l ngiltereye gebneR·e 

başladı 
Vnşıngton, 18 (A.A.) - Amerika 

hava kolordusundan 4 motörlü bom
bardmrnn tayyarelerinden 22 tayynrc 
lııgiltereye har~ket etmiştir. Bu 
t:n·vnreler. uzun mesafeli olup, her 
gUı; birı"r adet hnreket ettirilmek su
retiyle lnıdltcreye varmıslardır. 

Milli Şefimiz 
- Bitnrnflığımız, Irlandn milletinin 

knt'i nrıu unu ~şkil etmektedir. BU· Dün Macar elçisini ka
tlin milletin kahir ekseriyeti, ll'Jan-
danın bitarnflığındn v~ hnrbe sür~ik- bul buyurdular 
lenm~m<'siııde miidttelıic1ld1iı-. J Bi.r k

1
·nç Aııknr:ı. 18 (A.A.) _ Ueic;icum-

:monım propngan acı, r nnc nn.n, n. h 1 t .. .. b ··n , .. 
1 

t 1G 
·1t · k b · ı ·· · ·· ı k ur sml't 11011u, ugu '"" a 

gkı le! r )ı'e ~rşı ı.!' lllll~ul m ul~su o u:.-ha .. dn Çmık:ır~l köskilnde 1\lacar elçisi 
u mu ac:ıgıııı so\' e< ı ·r. >tınun ıç 1\1 · · ·k b ı b t "lnı·dıı· B•ı 

ı.· k't •• ı.·ı 1• ~ t 1 h"'d • ar\·ası\ ı ·:ı u unıımı ı... . , 
uır \'fi ·ı ırnuı o mt\'acagını na ı u .. 1:k t't II · · -,. k~l"t' ttmlım· 

ik \ . ı ı 1 ·h. b' k' · · nu ıı ·n ıı arıcı\'c e 11 .. , ı ı 
<'tt . e r mH nnın, ıç ıı· ·ımc;e ıcııı k tib' 1 .1 .. k 1 .· ııı.T an "'l"'nernen ·· ıı 1 k .... a ı )lnı·ecı .... um •• ,.. -
ıdı~kolnRr.~kl ku anı mnmknhsın~ n~ ıu \e!- .:ioğlu da· Jınzır buluıımu tur. 

ı ·.. oy e ynpm:lısn .ırur gırınnmız 

lfızımdır. 

(ANADOLU) 19 MART 1941 ÇARŞ~~B~..--"" 

Stefani Ajansı 
lngiliz taylJarelerinin 
akını lıakkında 1naliı-

1nat veriyor 
Romn, 18 ( A.A.) - Stefnni nj:ınsı 

bildiriyor: 
f ııgiliz h:t\'a filoları, bııgiin Almnıı

yanın muhtelif mıntknlnrına ve bil
has.c;n simnl sahillerine uçmu.şlnr, in
filiik ve yangın bombalaın ııt:nışlar
dır. Halk nrnsıncln maalesef zavint 
olmuştur. · 

---x:--..... 

ıtaıuanıar 
TEBLIGLERINDE NELER 

SOYLOYORLAR? 

, ·s ON . 1-1 A. El E ~ L E R 

Parti grubu içtimaı 
Sılıhat ve içtinıai muavenet vekili, Kızılay 

migetinde meydana çıkarılan ihtilas 
ha~kında izahat verdi 

ce· 

Arnavudluk cephesinde 

ıtaıuanıarın zaııatı 
7 günde kııllanmış ol" 
dukları kuflfletlerill 

Ankara, 18 (A.A.) - Cumhuriy.ct tırılacnk mcbnliğe nid <'Vrnkı gene güzde kırkına baliJ 
Hnlk Partisi l\lt•clis Grubu umumı tahrif cdcr<!k hu mebnliKi tnhsil şu-
hey'eli, bugün sant 15 clP Reis vekili be ine daima daha az yatumıak su- olmuştur 
Se\•hnıı mebusu Hilmi Ornmn l'eis- retivJe cec;te ceste ve de\•nmh bir ~r- . 
lifiindc toplnııınışllr. kilde ynpılmı~tır. Londl'!I, 18 (A.A.) - Tayın~ 

Ruznrımede, Konya. ınrlrnsu Dok- 3 - Bu işe mütccn 'ir oldnkl:m zetesinin Bnlknuln.r muhabiri Ati 
tor Osman $e\'ki Uludıığ tnrafmdan gene cc>miyetin kendi kontrolü nt>ti- dan bitdir:iyor: t 
verilip, 1{1z1Jny ccmiy<.'ti merkez c<>sinde mevdann cıknn m~rke~ Arıınvudlukdn Y<'di giln dev~Jfl 
\•eznesinde mc>ydann çıknrılnn uii~- umumi v<>zııc kfitibi Sami ile malın. c. den muhnrcbelcrd-e ltlynnhı.ı'ln lt 
tinıal etrafında milhnleğ'alı raknmlnı he kfıtiıılcrindt:'n Şems!lddin, cemiyet ve yaralı miktarKlın kullandı 
işitilmekte oldu[nı için, l.ıunun hnkiki idaı·e hev'etinin talebi üze.rinc miid- ~iitüıı nshrin vnsntj yüzde 40 n~ 

Hıımrı, l 8 ("Radyo) - ltnlynn oıdu nıiktnı·ı hnkkındn hükumefoı izahnt deiumun1ilikcc derhnl fovkif rdil - ı:ğ olduğu nnlnşılmıştır. Ynni 12 t 
lnrı umumi karnrgfthının 284 numn- verme~ini istiycn bir tnkrir vardı. mişlcrclir. kişidrn 48000 İtalyan ölmüş ~ 
ralı tehi iği: Takririn okunmnsıııı miitenkip, Sılı- •1 - Kcyfiyf'tt• ıttılıı hnsıl edilir <'· yaralanmıştır. dl 

Ym1nn cephesiııde: .\lüfreu ve hat ve içtiınnj rnunvcnet Vekili Dok- dilmez. miitecn. irler hakkmdn bir Londra, 18 (A.A.) --. Arn~\'~ bii 
topçu fn:ıliyPti olmuştur. T:ıyy:ıre - tor IJ ulUsi Alnt:ış, kiirsiiye gelt•rek tmnfüııı tn.kilınta tevessiil edilmekle hududundaki Röyter muhnbırı 
!erimiz dfüıman iislerini, mevzilerini h l>"r."bcı· ·ı~·nı· .... "rnnnda ke)•fı'.•·et •rn- diri,.·or: _ • kt'yfiycti bcrveç hi ati izn etmi tir: " .. • _ ""' , ,. .,, _ 
\'e k:ımplnrı bombnl:ımışlnr, mitrnl • ı - Kızılay cemiyetinin merkez zetelerlr. olduğu gibi·umumun ıttıla- Paznrtesiı sabnhı gün doğe · 
~öz atc1'ine tutmuşlnrdır. \'l'zneı;incle fillıakikn geçen şubat nyı ına nrzcclilmiştir. ltnlyan kuv\'('tleri şimnl bölg~ .. 

ı G ınnrtt:ı Alman fayynrelı•ri şaı- içerisinde bir ihtiltts meydmın çıkn- 5 - Şayanı 1<~<'SSür olnn bu \'e buna ) <'nidi'n tnntTuza geçmişlerdir.·~! 
---x A k "' V • t ki AkdC'nizclc bir düsmnn deniz Je - ıı;ılmışhr. Bunun tnhnkkıuk halindl· mt\mn. il hadiselerin tcken-ür etme- \'etli topçu ateşi tnknd<lüm t>ttı 
R it s erı . azıye ~l'kklıHin .. • hücum etmi lerdir. İki olan miktarı 29 bin lirndır. \1c 16 biıı lll"'>i için kızılay cemiyetine<' yeni ~onrn yapılan bUtUn hiicumlnr. 

UZVe ' (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) dcstroy<>re torpil is:ıbet ettirilmi~tir. lirnhk bir miktnr üzeı incl" d<' tnhki- tC'dbirlcr nlınmıştır. ) inTti~'ll):daıe·dl,..endilnm11inştt~k··nsındn :rnilb~ 
( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) Şimali Afrikndn: Carabubda mev- k t ,.,.. tnkı''·"t dc\'"m etnı"kl-'ı"r 11 ·· kA t• · h A "' " " .. 

. l'n bolgesindeki taarruzlarını artır- ·ı . . ki k bb .... d ·a "~ ... u.. .. " \;U • u ·ume ın ıza ı, gı·up umumı nıtıh .... rebcler "uku bulm"'kt .... dır. Gnzctelerin ba hca diplomntik mu- zı erımızc yn · aşma teşe u 3Urı c 2 - İhtilfıs, tedi~·e :cnedleri ile " ' .. " 
1 l . lıklnrını göstel'mektedir. Yunan hare. ı ıl d.. k ti · t d .,, hcy'ı"'tİncc tas\·ip edilmiş ve ruznn- ı·.·ıda ~ok şı'dd tıı· ce""~'."n "'den habirleri, Ruzveltin ngiltcre)e cenız, H unan u,.man ll\'\'e erı lll' e • bunların tediye eclildikl-erine dair " '"-" "' 

ha\·a \'nsıtalnı·ı \'C heı· tu··rıu- haı ı> mal- l\ıttl burada da çok iyidir. Ynkındn bü- dilmi tir. Bomb:ı tayynreleıcimiz diiş ı· 1 kb ı · mede bnşka madde -0lmndığındmı, muhnrcbe, akşama kadar deva~ 
" riik İtalyan kuvvetlt'rinin muhac:arnsı t•• ı·· k'I '·· l h alınması azım gc en ma . uz ar üze- . t 1 'h t ·1 . . d l' t' 1 nmc!!I zeme ·i \ erileCC'ği hnkkındnki nutkun- mnn mo or u na ı \':Ullı..'i arını. ma - rinde tahrifat ) !lpılnrak ve Kızılay rıynst> cc cca l'Yc> nı !iye veı.ı mış- m1s..ı;c e c mı ne ıce c 1 dan sonra ynrdımm knl'i şekli1ni aldı- b~kJenmckteclir. ruknt dPpolnrmı \'C bir dü$man lis- tarnfınd:ın \'<'rHi tahsil şubesine ya- tiı•. Dün gündiiz iki taraf tayyare 

ümı , ' Amerikanm knt'i vaıi.\·etini Dl~'X/ZI.Jo:HIJI~': siindcki tesi,ntı lıombnlamışlnrdıl'. ~iddctli fanliyet göstermişlcrait· 
b Alman denizaltı hücumlnrıııın \'fi ,.. t \ · ı - ' ı · B t Elb ı..esbil .tiğini bildfrmckt{'clirlcr. l.'mu- . . . w. • ~ ı j mnr tn ( lışmmı tayynre ('l"İ r ıınn Lnyyar~ ('fı, t'!ra \'l? '.., 
mi kanaat şudur ki: kındn ııı~lclcUcııdırıleCC'gı v: l.O?O .Al- TraLlusg:n lı:ı hlicum etmişl~rdir. Hir 18 Mart lıombnrdıman etmişlerdir. J 

Ruzvclt, Amerika harp ilfın etmedik. ~nıı clcnız:ıltı: 11111~ !>u h;ı~~at ıçın ı~a- lrnı~ ynralı vardır. 8h illere nirl mc~ - . Yerinde bİr taltif 0tayareleı·i, Tepede len cjvarı~ 
tk 1 d h ·ı · ·d l" lıvete scvkedılecegı b1ldırılmektcclır .. keul r h·h·ıı·n u{{l'amı tır hnrekfit3 mUznhrrct etmişlcrdıt 

çe Anlu unc ad ı~ nıt' lerı gı emfczc.lı: t• G.eminin tekne \'e makinl' inin tam:ım- Ş·Lrk· .Afrİkndn: Keı·c~ mıPtnkn "Al addi üstünlüg"' ün, ma- Londra , 18 ( A.A. ) - lnıiltere :ıc 
man cnız:ı ı nrmın an ı\·e ı 1 •. 1 b'I b . . d"l • ı · · • - ır.ıı ;---

k 1 ı "H 1 . b" •1 !anması ( egı se ı e, uıa~a v:ıw ı • -;ındn muharebeler şiddetle d"''am <'t .... k k .., kralı , Yunan orduları bafkuman- MillA k•• arşı ınc a ngı Zere Velll tr yare im k d k'k J ti . · · k 1 . k ' ' ' Vl UVVefe arŞl mag• me Dl 
ki . Ü . l 1 1 .kt. d . C<: (' 1 a c eı, mcc ış ısım aı ı ço mektcdir Diişmanın faik kun·etleri ne danı gene ra l Pa p a•OI& Britanya • 1 u şe ı zcrıncc <uru mn n ıı. ··ı · a· T l t lb h' · 1 d .. · ' • .. •----
Ruz.velt Amerıkan yardınunın mu um ır ... a ı P. a ır ımn e en mu. knrşı ·ındn kıtalarımız mukabil tn - /""' ld .., • b t . 1 w • • t • 

"h • 1 '·t t) •· Uı. ~il J~ tdıa. Si. !fır ıse daıma her yerde nrnh· a.•ruzJ::ırda bulunmuşlnr \'e mükerrer Up 0 UgUnU lS a ımparator U g U rnanmı vernut ır. rabbasları 
mı '\er < C\ e eı ı mamen mng l ı> 0 dud olur Nihay t Almmn·a ve i gnl ı · } ·· J t l t · 1 · J b · - d•• ---
madnn durmıvacnğım da bevan .. tmiş- ·. • - • " c uşman ıucum nmıı arc .c mış erdır. eııen ır gun ıır ş·ı •ı•k 
t" ' • • s.ıhnsıııda 80 - 100 metre boyunda talı- Düşmmın ağır zayiat vcrdiıilmi tir. 1 epçı 1 0ü d ft> I d lat 
ır c. ı·h' t•- hf"ll .. 1 ·ı t ]bahir kızakları mnhdu<l<lur.. Bir Bizim Za'-·iatımız da hissedilir de- Radyo gazc~sindcn: D e p an 1 ti 

...,a a ıye uır mn ı er<' gore, ngı - \ 'k 1 h •. " •d Al . •• .,, vı· i\1 t 18 . . .. .. 'd' 18 B• l d d•I k l'IP 
tereye bir knç dcstrmer göndermek .rd·\merı a ı mu a.kı rıbı ulı ad) a w. hm:ıkık1~a- r~c . .'.?de n~ır olmuştur. General. una- ın ı nr. ı~. .. ..1!1~1 gunu ı !· .. ır e den İ are e ı ece lstmıbuJ, 18 (Telefonla) - l\ ı 
sUphe iz ki kufi gelniiyecek ve Ame- a 1 O !:,1~·yare a u c ~gı .a ı~· sını, kıtnları bnşındıı harbedcrken mart, mndd1 ustunlugun, mnne\'ı us- .. me. murahhasları bugün toplan 
"'k .1 . t 1 . '·- .. d h 1 ed ek da ,·erdıgı haber knbul cdılse bıle, kn- mnklul düsm[istür. tUnliik önllnc~.c ~.len ize kapak!nııdığı l?iı: l~taı1ıbu1, l~ (Tclefo.nl:ı) -. :\lun~- Bu toplantıda, Eskif}(!hir Demir9 
rı a, nı Ul)e ı.ırvc mu n a e ec - · d ·· " d ~ Yerilen haberle ccohe (" " d" h ı ıründiir. O gunun nkşamı, Nusret gıbıl knlat \ ekıtlctmden denız naklıyatı mu- 1~1·k·ıstl··1 .. ,, crirmecı·ne ı·mkaAn görUI tir. Fakat bu zamana miitevnkkıftır. gı u1..el ı rnl .• ·-k f ·k : .,,ı .' f '·ı· b,..~e)ı'nn. ~ en ava cm•p.ışm~ arın- ,., • ı t' 'l\I h . •'-' ,... ~ 
n . . 1 . .'I A 'k urasınr a nı) u m \::U 1111.. ngı ız da ır ngılız tayyaresi diışlirulmüs- kiiçiik bir. mn.ri.n g. <ım.i.miz, mtl •. vin tlö- d~rii Ay~tle Ticaret Veka e _n~den ·~-~ı miatir. . 

unun ıcın C\'\'C emıı·ue merı. nn h . 1 . ı· ·ı · · .. . . .. " ı. k " ö •· h ı b A k t gelıcl I"' So • "' --" s 
cfkr. • •••• h·· 1 k ı:- aYa tıınrıuz nıını . ta ım gemı erını tur. n1r t:n',rarcm ız ussiine :ı\'Clt t et.- .ı<.Cr" \'nz1ı<-smı .. g r.m. u.~ ve w'irı e mn 1 sııı .. -ı.ıgun .. n ar.nen~... ı ;r .• ~- AnJaı.ıılctı<rın:ı göre, "'ene ~· urı umumı)esını .ızır nına .ızım- 1 1 k 1• 1 • 1, - . . · ı . . . . 1 o b il d ı ı ı - ş J ) b eJd.n v " "' d ~ d ıesap ama azımı ıı. >tına rngmen memışhr. ııgıliz tayyarelermın hır o muştur. guıı uyt < • on~nma ar, .<:ıH ıg-~n~ . gore, ı epçı ıgın. ~ ıı· dl liiı> fiki:-ıtüre girecektir. İzmir t 
ırYnş haddini bulnınmıs destto\•el'ier- l~O gemi esas. ka~ul edilse, S:.i'nc cl.ii: üsslimUze knrşı ynptığı ııkmcl:ı a;~ ha- TtirkUn ş:ılıhınnn mcvcudıyctı, kahrn: ıdarcst ıçın kuru1:ı.cak tcşk1latln me ·- tınordu ile Alt.as gir iyor. 

d b k S ., . . k d" . 1., h'· ~ ı:ıunmek gere.klır kı, bunların uçtı"' bm sar olmuştur. • mmılığı Jrnı:"ısıııda Can:ı~lrnlcclc_n gcrı gul oln~ıkl:ırdır. Fiki;;tilr, yarın scçile(ek ve 30 
en aş a 

1~ rı sıne a ını a .. n ucum ct~ıı'n1n tamı·ı·de ol•ı "aktır 1 ., ., ı · · d k · B b ı ı·· 'I le <l r 1chme<l .. ık clenızl~rde J b 1 kt botlar da \'Crilecektir. Ayni zamanda ' .. • c. ·. . . nsn 1~ ~oma ı~ın e ı er era şe ı- c <mml ş r 1 · • " .: . • ın miisnb:tka ar:ı aş :ınac.:ı ır. 
ı ·ıte ·ı k .. 1 l Uzun muddet deııızde kalanını m tn- rmc 1ngılız clen ız \'C hn\•a kuvvetle- \'(\, ufuklnrda kahrnmanlıgııun müka- a· .. t •a ı • x 
ngı ·ı r?.r.e .ver: ~·~. l~~re y~ nız ~f li! mirleri \'~ miirettebntmm istirahat(' rJnin şiddetli bombnNlımanmdnn son fntlnrıııdan birini gönniişttiı·. ıs 1\tııı·t ır sa. lı r lı it 1 il 19' 

?<:mıderıt ıÇ}}I~ C CJ,;l ' ktlCdarc ge!lll {'Ti C\'kCdilmeJeri liizım gcl •Ccktir • .Niha- rn, kar.ayn n..ı..kc>r çtknrılml tır clnr- zaferinin yl\k k bclfıgatı.. budur. ~) • a 111 1111 1 
ıçın e e< oır n mmn a ır. . , • ,,5 · b h ı b" · · f 'k k · t k d kk ı S ht 

B 1 '·~ ı.A b } t k A ,\C• azamı ,, gcmı mc\'7.llll a so ti ı- nızonumuz aı ·m·n~tler k:n·-:ı ın- gün eten \'e ·an an murc C'P )il' a e memur parayı 
. unun n IA:rnuc~ u ıu._ u n etu- lir .. Halbuki lngiliz tayy:ırcleri. Al- da lıırnkılmıı::tır. me\'cudiyet, çelik \'e. zı~h~nl'ı eritm,is- Tarama hareketio' 

mw;t !"uhnfıızn dılm ktedır. . .· . mnnlaı·ın Frans:ıdnki Loı·yım ,•e Rre.st · x tir. Türkiiıı bu mucızesırıı yHklll geç- alırken yakc.landı 
. 'asın~0!1: 18 (~.A.) -: .. Bıı ınc~ deniullh lislel'iııi durmadan hırp;hı- mis ten bir hatıra olnı·nk mınrkcn bun- İstanbul, ıs (Telefonla) _ Şerı:ı- devam olunuyor 

mill!. Amcrı~:m snn at galeı ısı. pa?.m maktadırlnr .. Netice sudur: ço·· r· çllı·n Nutku <lan rnkııı \'(' uznk istikhnl için bir f .:eldin adıncln bir :l\'tıknt katibi, mii· 
gUnu mernsıml: ~çılm.ışt~r. . Tahtelbahir haı·bi, geç<'11 lı:ırptcıkiıı- der~ Çıknrnıak Hlzumunu hatırlııtıyo- k d · 
.·Ruz\' l~ ~C'rgı~.ı. dl~~ ın.s~n.ların ~ı- ıı ~'n dalın mfülhiş olmı~·ncak, fakat ( BAŞTARAFI 1 NCİ SAHİFEDE ) lllZ. r.lknbl' ·omisyonu memuru iye vesı- <lnıı) - Nnyrobide bugün neş 
k_ır nsalctını tebcılı:. <iı~c t,l\. ıf C'tınıs- l!H harbinin nyni nkibc>tinl' uğrı\"!l· kn tnnzim ederek, Kiiçitk pnzardn bir t<'hliğde !talynn omalisin~c bl.ll 
lır. . ıktır . impnrntoı·luğu ıınmına bir fırsat bili- Pamuk ekim makineleri Hiccarm evinde arnştırma yapmış \'C lngiliz kUV\'etlerinin Tııram:ı 1 

Cnl('ridc teshir edilen an', t C"t'rk- ~· · , )'orum. Siz, iıısnniyet \'<! tnrih önlindc • lıir znlııt. varakası tuttuktan ·onr:1, ' kfitınn devam e1tiği ve esir sa' 
ri 15 milyon dolar kıymetindedir. Ve ~isli. göriilmcmiş,. çetin bir imtihan.a geldı yiiz ~irn ,·e:dikleri tnk~ir~.e ev~·:ık~ yır. ~ittikçe arttığı bildirilmiştir. 
bunlnr, eski malive nazırı Anore,· .M<-1- Şarki A 'rikada ha- ı;ırmış bulunan bıı· memlekete gcldı- 1 t· b 1 18 (T 1 f 1 ) J\nıe tncaKını, tüccar. eı·tesı gun yırmı bc.ı;; Diğer bir t~bliğde dt• geçen 

.,, J' . J>' 1 ,,. IA •·· f d tı ,ın u ' c e on a - • ı· k d' 1 t:! f ld' kıl !onun mcmfokete l.ıir hediyesidir. k , ç !ıız. ıız ~r. uı: p~r umento w~ra ın ~n ı·ik.ıvn 1 ·marlnnmış olan 300 pamuk ıı·nsım verme va ıy c .,,era ec :ne 1:nbt> ve cnmn günleri hnva 
\'aşington, 18 (A.A.) - Aınerik:ı rekat in işa, fa ıdarc edılen hür ınsanlarız. l<..rkek. k.ı- ek'n-1 nı k' ,...,· t ün gelm"~tı·r l)u 7fi lirayı peşin vermiştir. \ 'c mütcaki- ı ~: i faaliyeti neticesinde 13 it 

1 • k h · · ı·· t"' · 1 a 111 '°""1 :mg ı ş · > 1·~ • ı· .... b t h be d t · t• h d ı ı· · S haı.·a kuvvetlerinden 22 bombardımaıı ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) c ın \e çocu • epımıı < uşmnnın n :cşı- makine lerin müh im bir kısmı <ln yol- IA!n gız ıce .-..'l ı ayı a r nr r! mış ır. tnvyaresinin im n c i c ığı ve 
tayyar"si. Del toya hnri!ket etmi~tir. Loııdra. 18 (A.A.) _ Höytcrin ne karşı nzmımızlc. rn~~avcmet eclıy__o- cladıı. Bunlar, derhal pnmuk mınta. Sahtekfıl·, bugün mü~baki yirmi n~renin de ağır h!lsarn uğr!\t 
Oradan lngiltereyc gidecekl~rdir. Bu cliıılomntik muhabiri bildiriyor: ruz \'e harp kudretımızı de nrtırmaga knlnrındaki köyliiyc• te,•zi olunacak- beş lirayı rılmağa gelmiş ve evde •mk- iıildirilmistir. 
filoyu teşkil ed n ta)~·nrel r, ~1 motörlii On bin kadnr niifu u bulunnn Ber- ç:ılışıyor \'e nrtırıyoruz. tır lnnmış olnn znbıtn memuil3rı, kendi- H I k fi )eri 
Bering tayynr 1 ·ri olup iki ny t·v\·el tcı ayı almakl!i, lngiliz som alisinin Kabahııtimiı vardır. içtimai ~iste- . ::ini cürmll me.c;hud halinde yakala- av acı 1 1 1)1 
Şiiden p ldiklerind nberi Vnşington bu yegiine limanı dn İngilizlerin eli- mimizde halalnr vardır. Bunu itiraf --- mıstır. lstanbul, l8 (Telefonla) -~ 
tayy:ı.re meydnmndn bulunmakta idi- ne geçmiştir. Bu muvaffakıyet. fn • ediyorum. Frıknt uzun bir hürriyet ve Amerika Amen•kada karadan havacılık !ilimleri g.el

1
cl 

lcr. iliz deniz ve hava kunetlcrinin sağlam bir demokrasi lizerinc kurulan • filimler, bugün lise müdürlero' ti 
Tan.ırder, her gün bir tanesi ha- mii.,tereken hnrekC'ti ayesincle elde bövle bir milletin, düsmana galip ge- ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) allinılcrine göster'ldi. ÇocukllL 

rck4't ettirilmek ı:mr"tiyl lngilteı":'y<' Pdilmi tir. Uu suretle Habeşi tancla leceğini Allııhın ina\'Ctİ\'le i~bat ede- siyle karşı karşıyadır . llir gün güzel lngilizlere karşı sem- gösterilmc~i tekarriir etti. 
gönderilecektir. H nrnr ve Karnov lislerine kar 1 da ceğimizdcn eminim, böyİc bir nnda. bu meınlckc~imi.zi müdnfanya meebt~r kıı-; • 

1 
Vrışinsd.-0n. ıs (A.A.) - füızv ·lt, , eni bir \•aziyct temin olmmuıştıır. çetin imtihanda Ruz\·eltin sözleri, bizi h~s.'lk, hıc .. b1r sure~!~ k~sw· etmı.rec • 1 pata artıyor R At bJi.,, 1 

yakında l ngiliz ticnrct filosu için noo .;imdi lntlynnlnrııı elinde yalnız As- kuvv,,.tleııdiriyor. Ariık yalnız olmadı. ğı~. Her tttrJü part.ı ıhtırasları bı_ı· ta- ~ .. , ·k lS (A A ) _ K . :\l _ e&ml e ff 
Şilebin Anı riknda inşası hakkındaki maı·a ,.,. l\ftı ,'l\'\'." denı·z u"sleri var_ ğımız.ı :ınll\·oruz. Bu r-;özle1· artık mil- ratn bırakılmnhdır. Her Amerıknn, 1 

• .c\)Oı 't . Lo. d. bur)eb • Ja 
" " 1 h"· · · ' ·· h t Bn"ktın n i nn kendisinden isti~·ece gazın gaze esı, n ranın om arcıı· __________ ... _-

projeyi tatbik mevkii ne koyacaktır. Bu lı·,. Ilunl.nrdnn ba~kn arada bir ele yon arca ur ınsnnın bı7..e nıu7.; 1 ere ''il 
1' ne a 1 • • " • h kk da Bostondn "er·ıen b'r At' l 8 (A A ) y nJ1 

1 · d ~ · · b' IA ı ·ı-hl h g·rini ynı)mn • n hazır olmalıdır» 1 manı n m ' • 1 1 ana, . . - un .. • proje, 125 milyon ngiliz Jirn. ı sarfvıı t,'rnnsızlnr111 Cibutı· limanı bulunmak e ccegını, ı7..e azım o an sı a arı n- g. · · k f •· 3000 Amerı'k 1 .,.;ı:. t hl • · 
1 • · · ·· l · · b t Ruzvclt'n ıı""'lik hnsletlcriıfı,ı· senn on ernns .. a a ının n) u,;n c igı: •• ıc istihdaf ıetme.ktcclir. Ameriknda her adır. Dük Dartın kunıandnsmda zır ayıp ,·crecegını gos crıvor ve ıs n 1 ' ._.., '· ' k lk k b" • • zd" t ·ı· ·ıı· · D · f ı· ti ,..--

edı' ·or. • ettikten sonrn Knoks sözlerine şöyle n a:.a. ~ı ag.! ... n. ng~ ız mı 1 mnı- evrıye Yt'.! topçu an ıye beş günde bir şilep inşa eclilnıoktcdir. 'rnlunan ve .·ıkı.,tml:m ltalt•an kuv - 1> "ını ot Jedıklcı 1111 "azmı ··tır Geııe bıı ı·ı · 1· • 
~ " lı t'b ı d ·ı ~ · 1 · · devam etmistir · ı ~ · .,, ·' § ( ı mış ır. . ·ti Şimdi bu inşant tesri edilecektir. Ay- \'etlerinin artık kaçma.111a imkan 8 1 < a ın ycnı ccegım en emınım. 11 • gaze' '"'l""' '""r" konferans "'Sn.asında hiı· At' 18 (A A ) Emnı) 

Atla11tı'k•~1·1· mu··cacl lede, ı\mer·ık." - - R isicumhur tarafından cliilıyadn · "':-'" 0~ "• • • .... ' ına, · · -rıca 7 muazzam tezgah inşa olunmak- oktur. Kcrende "Ok mühim bir mu- IA:A " k kımselcr a•rlnmışlardır t· · t bl•w· 
" Britanvn ,..olunu t.apntmnnın bosn çık- demokrasiler dav.asına. gösterilen mil.-. ço • 0 • ' • znr.: ının c ıgı: ,., tadır. Bu tezgiihlnrın iki senede 10 rafferiyet kaznmlmnsı beklenmekte. .,, .,, ~ . . h t k d d B k tü 11 1 M k 16-17 mart gecesi düşman t.ıı.ı1 bin tonluk 200 standard gemi inşa lir. ması için nçıl:m miicadele kazanılma- za ere ço ycrın e ır. aş . n r l 1 atsuo a .cıef 

t lıdır. Ynlnız Alman tahtnJbahirleri de- yapılamazdı. l<'ri zelzeleden beri üçüncü edilecek ve hepsi ngiltereyc verilecek. 1tnlynnlarm. on mukavemet teşeb- •. 1 " At T t rt . te . el d 1 n-ı \'C rak ı.auis:t:\'I bombardıman et 
tir. 1 bilslcri de kırıldıktan sonrn Afrika- gı, faknt Almar1 kruvnzörlcr.i. de - o a ı er .sıs mın ur u~.u .ne g •. · l Moskova yolunda dir. Sctanik <:inrına ve Epir ·~ 

Vaşington, 18 (A.A.) - Ruzvelt. :ıın ~imali şarkisiııdeki İngiliz kuvvet lnntiğin Amerika tarafına gcçmi~ bu- o~ları~ skı mnğa nlarn ~urüleccgını b 
1 1 

. 
1 

b b 
1 

hl~ 
d . 1 3 lunu,.·or. V.a kafi!·' il" '.vahnt "·tmi'.·cn söyledıkten sonra nazır, J~ıtlcr futuh.a-. Tc)k:.·o, 18 (A.A.) - ".• ,"n.-•ırı'den ö gc erme ntı nn om a !lt S or<lu Ye onnnma içın bir mi yar 33 !erinin tamamı, kullanılncaklnrı di- " 

1 
"" "' .. - "" t tın 1 1 k 1 N iyon gıl.Jı ·"" ~· Hasara ebcbp olmamı.,.crtır. • 41 

milyon dolarlık tnhsisntı tns\•ip etmiş g.r yerlere ·evkedilecckJerdir. vapur arı 42 inci ıulii garbide ba ı- 1~ < a s e.rn er ve _ apo . • :ılımın jnpoıı telgrafına göre, japonya rnan t..'lyyaresi Maksos ad~sırı1 _~ tir. Nnnobi, 18 (A.A.) _ Cenubi rıyor. Bu tn ı·nfta adalnrımızn gelen !eslım olan nıılle~ler~ !11il~.hasıı ~nıa.ca- haririyc ıınzırı Mntsuoka, aiançuko - •nkt:ın uçnrnk evlere kitıse 1:1.-

Runun 13 milyon doları Gonn ve Sn- Afrika hnvn kuvvetleri karargfıhıııııı yolda vapurları sahillerinıi1,c çıknr- gını, fakat kendılcrını ıvudnf~a:}n kal- . OV:\'ctler hududunda iki giin kaldık~~m ~.Jüler :-b' I . ' ·t i ·ö ıttel' 
moa deniz üslerinin tnhkimine tnhsifl tebliği: mamak için aman ız bir mücadeleye kışııcnk milletler 'kar~ı~ındn bır. şey Y~- soıı;·n :\fo:ko,·nyn harclret etmiştiı·. rn '1 lll esıne mıra~ 7.ırnıa 
ecl'lmiştir. Şarki Hnbeşislnııda cereyan eden girişilmiştir. Zira, J.ıunlnrsız şarkta ıı:ınu~·ncnğmı ve mııglup olacngıııı bıl-ı' 27 martta Rcrline varncak, ı nisnn- mı~tn~.f~~· 1 ~8{1~l.~aylak~srni 1 

--==88=- harekat esnrısıncln cenubi Afrika a\'- \'~ burada giriştiğimiz hnrıı gnyrf!tla- rhrmış, . • _ • . ılıı da Homndn bulunacnktır. Romayı liğ: !l~ e· t .. <'ı tayyarelerinin göstN·dikleri hnva ı·ımiıi idnme cd meyiz. Hu mücadele- - hıgılt,•re mnglup olclugu takdır- ziyn~tinden sonra tekrar Berline <lö- Düşman tayy:ırcleri dün ı;. d' 1 r gaze eye gore faaliyetinin ltnlynnlaı n ağır zayiat ye karşı bütiln vrırhğımızln girişmi~ de Irla~da. rı~ olncak? l ıı ·ı·ck 4 • 5 giiıı kıılacak ve nisan niha- defa Mnltnya ynklaşmı~lars.'I 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) \'l'rdircligi, l>iliihnr' ahıırın haberl('r- bulunuyol'uz. Şimdi harp Wisıtnlnrı- Sunlınc. c~vnben o z:ımnn . ~iman 

1
) <'tine doi:rı·u l\lnnçukoya dünmüş bulu- hT 

1 1 1 · '"d h ı · d d ' V t · ı · l ı ı ınız ar'mıatıı· \" ..... nrtnı."kt .... dıı·. kelep.-elerını bozmanın lrl:ındn ... ın zor ıınc ..... ktır. 1 Lı aşdanınm1ı8ş artır. l'""' 
a t erı te aan u a m c ar. e neı ız. t <'il an nşı mı tır. De t"'ı·o::C'ı· f·,ıo"'tı'llı-lmı'z g"·ıttı"kçc ku\'- olacng~ıııı so"ı.·lemiştir. " "L '"k • t kl.f" o.n trn, ~Al ·~·.> -t blı·r.ı: ler Ankaraya daha yakın bu lunmak- 8 mnrtt:ı cenubi Afriknlı hir pilot, .,, ... "' 
tadır. T ürkiyenin atratejik vaziyet i l>agnburda Sm·oyn 78 tipindr biı· \'Ctlcnmektedir. C'n!rek k:ıra \'C gerek Vuşiı1gtoı;, 18 (A.A.) - Atlnııtiği U S peynır e 1 1 cmı"1y•tt nez.are. eru}~ :eyanaJl 
Yugosla vyadan d a ha iyid ir. Ancak Jtnlynı1 tnyynrr·i duşürmii._tür. deniz ha\•n kuwctlerimiz çok çabuk merhale iz gecen l~ring Klippcr tay- 1 lstanbul 18 (Telefonla) - Ticaret hf!

1
f1 _er3nı~.H b' . d oc 0:z;Jılı 

Rusranın mihve rle ith'rliği yapma - Ayni gün trıyrnrelerimiz. fiat koı>· artmıştır. yarcleri, teerilbeleri yapılmnk iİ7.<>l'C \'ekiil ti; ~ ynircilerin. lüks peynir di- ska 1 1~1 n ~. 1~ 
1
•rmk .. e~k pıi~ 

l) h l .. ·· · ım t · er·· (" F ke · b ~ 1 . . . l . . . aç ""' ge llZ<'rınc c uçu cf1' ması lazımdır. Türkiye z ima mdarla- ı oni 42 tipinde iki tn) /tıreye hücum n n c un uç Alman d"nızaltısının • znr e!51 t>un ı o ıs ognıına gc \'e ıhda'.'i etmek ıstedık crı tıpı kabul t .ı · f r •nt' ka,. dıt 
Ed 1 1 Ş . d H . h d't t·w• • hl 11 ın39 4A mişt'r . 1 1 h :>azı uuşmnn aa ı\.., ı .,, ..ali rı, en i e görüştü er . ım i de it- ede· ı•k heı· ikisini de cHişilrmüslC'r. ım a e ı < ıgını :ı >er a < nn. ., L'.'.'Ş- 1 • • • • • tmemekle bern :>er, >U ususta nlaka- tir Hasar azdır. ÖlU ve y:ıı•· dl 

lerin RÖnd~rdiği mPsajı müzakere lir. llnlyan pilotlarıııdan birh.i. pn- rini<:'\'\'elindeııbcri iiç Alman tahtelbn· , B,n. tnyynı~, fnı:,::ılterc ıçm ımııl ~l!<'~ darl:mlan izahat iiıtemiştir. ltı; C'umnrtesi günü tahr)P e. 
ed iyorla r . H itler be lki de ismet .-nsiıtıe ntln·ar:ık kurtulmus Vt' ,..iı- hiriııin bir :nıd:1 bntırıldıf.rını duyma- 6. Kl~p~~r s!stenıı. l:ıyynr('d 'ı: bırı~ı- Bir ı)('ynh·ciye kokmuş pcynfri faz- bir. diişm~n bombnrdun:ın t:ı)' 
lnônünde n bir mütarek e için At .na· eti mh.tir. Diyeri dii erci. ölmü tiir. mıstım.:& cin:. Üçu lng!lter · ımpar:ıtorhı~u h.ı\a ln fiatle :nt:ııı peynir kralı Yorgi Kon- duba bulunmnştul' . ·ı 
da d ostça tııvaaautta bulunmasını r i· 15 m:ırt sabahı. Dredm·n.va .VllJJI. Çiirçil. nutkuna . öd<' d2vam dmi.ş- miınnknlelerınd.., kullnnılacaktır. Bu clopoloq A<lliY<.'\'C \'<'rilınis \·e tevkif 

1 0 
l 

18 
(A A. ) lnJ.!ıl1• t · t' t • t~ 1 • t · 30 • • " ~ n< r:ı., · · - t en etmiştir. Bize öyle geliyor ki, Tür. lan taarruzda fint koproni tipinde tir: Ill. nyynr rıııı mo t1r erı, nyyaren. · Nlilıııiştir. va ve dahili emn>.Yct nczrıre 

kiye be lki de ke ndini çeviren müıılü- iki tayya:('. l\leridrornle tipinde 3 -: ~~ildiğimiz giLi tehlikenin \'~ha- nıınıyccle ha\·alandırnc:ık kudrctlrclır. RUZVELTE HOCUMI? ebltği: ıf.' 
mıın d evle tle rle mutabık olarak kcn - \0

1' Savoyn 72 tipind · 2 tnyym·~ diiı::il- ınctını halkımızdan saklamak acle- . • • Dlin gecenin büvlik bir ki=-
11 d i. istf.kba lini büyük Bri tanyanın is- ·Lilmil tür. tim değildir. Bunun içindir ki, miicn- y:ıyı knplnmnsından i,;c bu kinı .... •! Dı.:rlin, 18 (A.A.) - Bir husu i mu. is'arn <;]eğer bir h·acli·e olnlll~ 

ti.kba line bağl. tutmıığa karar ver- A •ııi giin As Ol'<'YC ynpılnn b~· n- clclemizin ıaf"'rlc nctioolcccğini söyler. ölnıeği tercih ediyorlardı.ıı l::ıhil' bildiriyor: Gece fa. ıllarln ve şafak v~~ri 
miıtir. Sonra Türk iye pekala biliyor 1<ındrı meydanda bulunan 7 düşman k n, sözlerime inanmak lfızım ,gelece- Cörc;il, <elçi \'nynnnta rlöner•k: Alman matbul'ltı, soıı nutku münn~- sahilinde "" tskoçyndn birb~1" 
k i, Almanya nan Şarka doğru genişle. nyynl'c>sini hasar:ı ui:ratmı"'lnrclır. ğinj istemek hakkımdır.> - Siz, gnyenıiıe iştirnk "di) <.ır~u- betiyle Huz\·clt aleyhinde siddetli bir uzak mmtakalar!l bir kaç bO ıı; 
meain a le t olursa , Rusya ile düşman Btitün hu hnrC'katn iştirak eden rnr- Çörçil, son nylarda İngiltere) i ziya- naz. Tehlike zail olduktan sonra zn- ınilcncfofoye bnşlamıshr. tılmı, t.ır. Hasar azdır. ln:.ııncıı 
,,.aziye t ine geçecektir. Bu d a Türk "ye 'nreleı·iınizdcn yal111z 2 si ü süne ret d~n maruf Amerik~n sin!a.ları!1d~n ferlerim.izi de p:ıyl~ş.'lcağ~ı. Havacılık hevesi artıyor olmadığı bildirilmiştir. · r1 
için çek in ilecek bir hald ir. Gelecek donmemistir. J>ilotJarımızdnn biri de bnhse<lerek nutkunu şoyJe bıtırmıştır: Amerıkn \'C İngılterenın zafer nıe- I>lin gcfc fngiliz bo~bll 
gün ler, Anka ra d a olduğu gibi, Bel - mecbuı·i bi:- inis rnnmıs, top ateşi- - Hepsinin ayni siyas.cte inandık- suliyctini ele bn:tbcrc~ ta~ıyacnkları lstanbul 18 (Telefonla) - Ha\•a- t.avyareleri. Almam·nnın şır11 
gra dda da gir it'le n aiyaai savaıları ne rağmen diğer bir pilot, bu arka- lnrını gördüm. Bu, hilrriret mefhumu. gün g lecektir. cılık kamplnnnn girmek istiyeıı genç- b( inde> ki he<lC'fler • hiicu111l'1' 
h er ha lde aydınlatacaktır. dnşını kurtnrmı~tır. dllr. Çiğnenm0kten "· bnrbnrhğuı diin. Demistir. ler, gllnden gtine çoğalmaktadır. mı~lardır. 


