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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
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20 ADRES: İl.tinci Beyler sokağında 

klarl 
1941 

ANADOLU gazeteııi id relıane11oi 

( ANADOLU) MA1'BAAS1NDA 
BASJLMJŞTIR 

i Z Mi R 
Enternasyonal Fuarına 

hazırlanınız 
Cumhuriyetin yapıcı ve yaratıcı hamleler.İne ör. 

u eklc r ila ve e den İ z mir Entern asyonal Fuarı. bil· 
tün güzell.iğ .iy le bu sene de açıJacak tır. 

30 nctı Yl r. Nef redilmiyen yaz &lar ger i verilınez 

1 
· 

Nn. 8475 GUnü geçmiş nüshalar 25 kuru§tur. Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir • 
.._...;.....;.;..:..;,~----.:..--.....;;;...; __ ~ ____________ .;........::------------------....;:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haı:ırlanınız. 

20 Ağustos 20 Evlül 

Büvük Millet Meclisinde 
-----~----

Oırf ô Dda1r~ 3 ay u~atDodu 

Başvekilimiz Rumen Elçisini Kabul etti 
----. -.:~J 

ıbrıs mülakatı 1 

Hariciye Vekilimiz, Eden 
ile dün Kıbrıs ada

sında görüştü 
Ankara , 19 (A.A.) - l ıı ı;iltere 

he.riciye na:tırı Edeıı,·n , Lond rnya 
a\'detten evve l te krar · H.ı.t-iciye 
V t-kilimi:.r:le müda ve ll'i e fka rJ a bu
l~nınak arzusunu izhar ~tmiş ol· 
rnaıu üzerin~ Şükrü Sit-l'B\'Oğhı, 17 
Martta Ankara.dan har eke t P.de -
tek, Kıbrıstn müşarüniley lı • nıü. 
li.ki olmuslur. • 

Hariciye Vekil"mi;ı., yaruı An -
.!$,arada bulunacaktır. 

------~--------· 

lngiltere l"ı ı ı i lt1ı11ıcıı d6.~i ('Jı11ı lı ı . ıl i'si Milli ~rfiıııi:ı • ,'/i11ı r1,luaıı ı.-m i '" ı ııır· 

Yugoslavyaya teessürle
rini bildirdi 

l 
, /1 ı ı ı' .~iı11 i11<1r. 

Ankar a, l 9 ı Husu i i ) - Bülük daha uzatılmasını k a bul etmişt ' r. 
Mille t Meclisi bug ün Ş~ınsc d<l · n Gü- Meclis cuma günü toplanacaktır. 
nallayın ri)·asctindc t oı>lanmış, 6 \.' İ- Ankara, 19 ( Huıusj) - Ba~vekil 

Tazminat verecek, ha
sarı da ödeyecek 

layette ilin vı~ ınedia karariyle 3 a y Dr. Refik Saydam, bugün sı\at 11 ,30 
lemdid edilmiş ve müddeti hitam bul. da y~ni Rumen e lçisi Telemakı ka. 
mak ÜZt.'re olan örfi idarenin 3 a y bul etmiştir. 

t c-lgrad, lD (A.A.) - Yugoslavyn- -
~:ı lıir hudud sehri olnn Şuşnk'a di\şen 
0n-ıbnL'lr hnkkındn :ı-,ağıdald ı-esmi 

\{·~liğ-nt ynpılmıştır. 

Balkanlardaki 
istifham? 

. ~ .\tlit<!ha.ssısl:ır bu bom~ılaı ın lnsı.i- • 
~z rn:ınıuıatmd:rn oldui'.rı.1 n~ticesine R uıvelbn nutku . 
n~ı:nı 1. ı:dı r. Kcsii:rettcn lrnlxırdrı r 

edılt>n İngiliz lıi\kCım<>ti, keneli nnmın:ı • 
~1hkikat ynpılnı:ısırıı emrttmi~tir. Balkanlarda tesır yapfl 
1 13 ınnrtrn İ ngiliz hükfıml'ti Yugos- v / d k · i "k 
:\\' hükum'-!t.ine bu bombal:ırrn .wıl ı::n- /. ugos avga a l azyz 
~tın:~ netİC<'siııde İngiliz ~:ıyyaı:el~ri neticesiz kaldı 
l'tı~fınctnn ynnlışlıkla nlıldıgını bıldır. 

-·---1'1ti:r. lngiltelX' l}ükümeti, hilmiy "ı ek 

~~biyN ,·er.ilen bu lıadise ha.kkıııcıa Mussoıı·nı·nı·n taarruzu . .:tın t~s:-;ürl"'ı·ini bildirıffiİS Ye im 
~.Lız..<lt!n znrnr gören eşhns:ı rnzmiırnt 

~~f: .ı~.~,~~.~~'~l~~ .. ~~~·,i~u~~:Jı k!~!!~.ı~ 
9 
~~.l~~ma~!!!~.~. 

x r in nn·ecleri uakınıından Halk:mbr 

MI Peten •ı ' nıiyc:'ti horıiiz bir istifham te.$kil e t -
• nıckle b1.:raber. son hnfta icinnc bu

rldaki vaziyet kal'aktl•ri,-tik nokta
! :ıı· a rzetme kteclir. 

Birdenbire Vişiden 
Gronobl gitti 

' 
ltcı.rp mes'ulleri davası 

talik edilmiş 

<ıfEVAMl 4 NCO SAHlFEDE > 

d_\'iş : , 1!1 <A.A.) - .Mnı·c~al l'C' t ~n ;.; 
,.?n Lioıın ı•itmi~ ve bugün C:i onnhk• 
'll'llııstır. -

<l.ı M:ır.~airn vilayet konağı bnlkrmuıı
?ıt ıı hallen hiUıb~ıı bir mı uk iı'nd ct-

esj mııht~m<?ldir. 
t Paı-i: .. , Hl (A .A.) - P:ıı·:~ rn .• t'mn
;~ J.'rarışada hnı p nıcs' ull~ri :ıl<'~ hin' 
şı l.ı n cii.wmın tnlil:ind<'n bnhs dr•n 
n~·in.lnı ı .lwyJ· yl ·mı>-kt~ıHı:. 

ÇIN 
Fethedilmedi ve 
edilmiyecek de 

~~~~~~-~~~-

ispanyada Al
. mannüfuzu 
Artık zaf a uğramıştır 

Fakat Fransanın vazi
yeti burada herşeyi 

değiştirebilir 

Haricige Nazırı ise, Al
man silahını kuvvetli 

görüuor 
Londra, Hl (A.A. ) - De~ Ji Telgra

fın Lizbon muhabiri yazıyor: 
t ... panyacl::l Almnn ni.iftıw z:lf.ı uğ'· 

rıımı~tıı-. llalk, Almnnladn işbirliği 
y:ıpmanııı temin' :dcc~ği faydalardan 
ka) l~ılilcccklerin fazln olaca ğını aıı · 

<O F.VAMI 4 NCO SAHIFEDF.) 

l'· l.olltlıü, 19 (.\.A.) - nir i>Klc zi
•lfetindc Çin 1.ıliviik elçisi bir nutuk 

11".ldedC'rek N~ci.\~ı le demi tir ki: 
Arnel"İkan fahdkal ınmda lngrlt<" ı·e i ı..~·n irnnl eod il en ta yya r t-le r 

d· - <:,n foth dilrnemiştir. \'<' :-ı~la ('-
ılrn iy<'.<'cl<t i r. Amerikanın 

emniyeti . 
Ingiltereye yar

dım işleri 

İngiliz tayyar~cileri hava harekatı n a çıkış tan önce grup halinde 

----------· ·-----
A ~ 1<f RI VAZIYFT 
Şarki Afrika h~rekatı ve 

denizlerde Alman 
taarruzu başlangıcı 

Şarki Afril~ada lfarnr biik:ımo
tinclC'ki harekfıt en hn1'<1r~t li snfhası
nn \'armış l\l og:ıd i:;yo _ Jfo ı-:ır yolun
<laki lng'ilizler lhğnborun 150 k ilo
metre şimalinde ve Hnrn rın 80 kilo -
metre doğ-u:mndn Cicibyı almışl:lr
tlır .. 
Burası g~rek H :ırara, tn•rt>k;;.e 

A<lr..;-Abnhnv;ı giden yoiu ıı telaki nok 
tası nda<lır. f ııgi l iz leı'İn şimdi bu nnlc
t~1d:rn d0rhal har ekata de\•am .:tıı1e -
)ı} ı·i ınuht~mcld ir. ('füıkii H:ı be!jistnn
dn JtaJyftnlarll! denizle nıurnsala l nrı 
i\J u~a\•v:ı . J\..;;mar:ı ve Cibuti - Adi~
A h:ıba yol ııııdaıı sa ııılmaktnıltr. lt '.l !
.l aıılnl' cl0uize hi"ıkim olnHırırnkla be
raLe r Cibut: liz l'rindcıı kn('.~Ü ~llr<'
tiy.e i<lhalal yapabilirler ve ba .. kn 
suı eti~ de. fnydalnnahilide-i Harnı·, 
Kcı-0nin lla l;{'.-isl~rnl:ı dc·niz <i rnsm -
<laki vnl nıiidrıfaa-:ıııı ııa ~ıl tc:r.iıı f'

LÜ\'ôr:a . H nr:-ı r n :ı ('i!Jıı t i ~ :\ı li.:-.\ l..>:1-
b:~ nı-.ı...ıııd:ı <'il .-,on ınilıY1fo a ııoktn
!arııı ı lan IJi ı·iıliı· \ ' t' ltalyaııl:HT'ı l!:ı -

( D J-:VAMJ 4 Nl"tl S.\Hl.f'f.OF \ 
- --- ___ ___. __ -----·-· 

Bir Amerikaıı 
deniz filosu 

BERBERA NASIL A~INDI YENi INGILİZ 

Eritrede düşman 
püskürtüldü 

ltalyanlar Harar istika
metinde çekiliyorlar 

Kahire, Hl (A.A.) - Ortn şnrk lıı
giliz umumi k:ır:.ırgahı ııııı tebliği: 

MUVAFFAKIYETI 

Cicika da dün 
zaptedildi 
Keren de düşmüş 

sayılabilir 

Trcıblı!sta: Kayde değer bir :;<:Y ol- • 

m~Tı~~~~:.~c: Dü~man şiddetli nıuka~ .cıvar kaleler ılınmış, 
bil hücumlar Y~lpmıştır . Bu hii cuınlnl' • ı · 1 • il • t• 
d ~iş~.un~. :ı~ıı· znyiat verdi r ilerek pii~- esır er e e geçır mıı ır 
kılrtulmuşlu r. 

lfo.beşi.~ta11d'ı: Jtalynnlnr ü1.erinde- Iiondra, rn (A.A.) - Röyter ajan. 
ki tazyikimi?ı cl<e\'nın ~tm ktedir . Bıııtn Keren ~ephe.-.hıclcki husu~i mu:-

Kahil'c, Hl (A.A:) - fü'ynıınttn lubiri bild iriyol': 
buhınmnğn meıtın l.ıir znt :'iUnbn söy- .\ H ı hafta siiren k('ı::if biıı hazırlık-
lcmi~t ir : tmı sonra İ ngiliz .imı)aratorlıık ktı\'-

- El'ifrcıle Keren CC'phesindc kıl'k \·etleri, şehri ihata eden düc:mnn 
-Devamı 4 ncü aahif~de - - De••an 4 üncU aahil~~ -

Gökte esrarll 
şeyler oluyor 

Bir lspanyol gazetesi 

lngilteredeki müdafa
ayı nasıl görüyor? 

Almanya Üzerin 
de faaliyet 
lngiliz tayyareleri 

Yeni akınlar yaptılar, 
bir vapur batırdılar 

:\fadricl, 19 (A.A.) - A. B. C. gaze- Lonclra. 19 (A.A. ) - H:wn ne:mn-
te.')in in, Londra muhabiri 1ngilt~renin tinin 1clı!iği: 

S•d .d. yeni hava vn:'ıtnlnnıı<lan bahseden bir T:ıyyat'E!lerinıiz. eli.in gt'ce D ı~meıı 
1 neye g'I lyOr • yazı::;ında di~•or ki ; \'C \ 'iJhemshafoni bombardıman et-

«Gökte, e~rareng iz ~l·yler cereyaıı rnL~lenlir. Hu şehirlerin liımın ·;c .--n-

AVUSTU A DOST c-tmekteclir. Artık hıgiltercde \'llziyet nn~·i mıntakalarıncla bir ~ok infil[:!dar R l YALILAR. çok deği:;ımiştir. İngiliz halkı, sığınak- ''e yanı.;ınlar göriilmül'tiir. Roterd:ım-
DENIZC 1LER1 KARŞI LAMAGA' lar. '~ <:\·Je rcle ~~!11.~li dah:ı ~m i;uHrleı·. ela benzin depolarında ıJiiyü!, lJi,. ~·nr-

A~ıkar olarak goruncn hn-k ık:ıt ~udur ıon r;ıkh rılm ı tır. . 
HAZlRLANIYORLAR ki, ge\'en eylüle~~ 1ngil.tcrecte .göriilen- Ayn i ~eı·\·iS<> m~n:;~1.p t~yy~H;!er. Rn'-

ler artık tekerrur <.>lnllj ecekttl'. -Devamı dordunc1.t sahıfede -
~id ıwy, Hl ( .\ . .:\. ) - A\·u:;tu:alyn 

hasn~kil mn:wiııi Fadeıı , ciiin ~bnh 
bcnıııaltn bulunarn~ mnnc\·r:ı. •::ı -
ıırııı lı i r Amerikan fifor-:mnm Sidneye 
g •IC'ccğini bildirmiş ve ~nnlan siiy
lcmi~tir. 

- . Bu ziy:ıı·et, hu harple domımuz 
olduğnnu 'ı ei~kmnhudaı·ı lı i lclin•n 
Amerikalılnrı, koll :l rım ızı açıp na ... ı l 
knrsılıyncağını ızı gi)stc:ımcm i z ı c;ı n 
biı· \' esile olı. c :ıkt ı r. A mc·rik:nı bah· 
riyclil~ı·iııl', biz Ye c;ocuklm·ınnz unu. 
t.ulmaz h:ıtıral nı· y:ıs[d nrnlı.'•.ı:. l\l e
t:n hnı·ek1.•t i yle bizi teşci pden .karde~ 
dt·nıokr'.l·İY i her zaınnrı minne1 )f' a. 
ııncnğ-ız.» 

Sitlneyt• gt· lN'l'k olaıı don :ının:ı , 
arnind Kol'ta.n , Şikngo \'C Roston 
1• rtı \'ıtzüı-lPrh· 1 e bi,, :ırııi r:d gemi:;in -
den Vt• 3'to; pitod:m mürekkeptir . 
lhııılar .. .\mt·ı ika ıı doııannw ·111ın ı • ıı 
ıncıdern gı~milerirıd endir. 

\ 

...-~- -~ - • ut 

· tj' P•:Rsi.T l.tR 

Türk Genci ve Havacılık 

Yunan topçuları 

Italyan· impa-d \'i n, yi.i'k~k bir Refc. ınnlik ulduguıı
~~~ dolayı Allalın şiikretrnrktedir. 
lıJııtı l1nı,1l bir Çörc;Hiniz \'e A merikn-

Arnavudlukta~ 
Yunan zaferi 

<I al"ll\ d~L b ir Ruzvelti \':ır-a. bizim t Me mleketin hu tarafmdan, genç 
(~an-Kay-Ş~kimiz \':l"fchr. 1 d A man tahtelbabirini n Bir Amerikan g&zetesini11 grupJar, kanadlanıp uçmak için ha· 

d "11• jnponyn ile harbe başa ığ'ın. d d kl . va teşekküllerı~mize doğru koıuyor- • 165 esir daha !.. 

ratorluğu 

Haritadan siliniyor 
<l"\tı Ler~ nskc-ri kudretini hir mbil doğur uğu hadise İste İ en lar. bu mukaddes heyecanın ale"i, 
··hn aıir.rnı~tır. 

1, • her gencin ruhunda yanmak gerek- V. [ / ··ı ·· k ~ \rİU, :ild:ttı<'ı • ulh tekliine knrşı - t ir. 1. Unan l ar, 0 UnCe!Je ll-
'r~~kl:n"l lll t ı knmıştır. C'ürıkii • l>n Kafilelerin himayesi ve Ruzvelt bir d~niz ge- Çünkü emniyet. gök yüzünde baş-

dar harp, diyorlar -.'11 lükliflcr, yalnız jnpoııynyı girdi- • J ı 
~,,.,1 .hntaktmı ku.rtarmnk rn. <.liğer.YlT· Amerıkan uonanması zintisine çıktı h yor. Hududun ilk basamağı, gök-
çj 

1erdeki bulutlardadır. Loııclrn, 19 (.\.A.) - Ao:ıkcri nrnh-
?n(~l~ ı)c ~CC~\'l~Z~ •. ge<:me:im.ı.tt.'m:n et- Lonclra . rn (A.A.) -- I>cyli Tclj,{r:t_f \'a-,ingtoıı.~rn ıA . .-\.) - :\lumessil- Harp tekniği çok değişmiştir. ! Wlcrin .kanaatine göre, hn lymı l arın 

ıı.:ın ılcrı ~ürulmektcdll. gazet€sinin \':ı5iııgton muhab iri hildı- ler mecli"i rei~i H.:!ylörn. l ı iiyiik Uri- ':.iöklerin haıpteki rölü büyümüştür. Arn:n·ucllukta yaptık lau son •aanu. 
riyor : itıny:-ıya yardım i\in yedi nıily:ır dolar Türk Hava orduıunun müstakbel un· zun :ıkim kn lmıı. ı, ltnl p nlar icin a-

lngi/tereden gelen 
. nıallar 

ı l t:nıh.ıl, 1 !) (Telcfoıılrı) - İngil
l~r~d<:>n on bcı; bin sandık tcneki>, 
~ 'OQ -0tomohiJ lastiği, tıbbi cıırn. çny 
C elektrik malzemesi gelmiı:;tir. 

Afümtiğiıı Amer ika cnıniy~t sn hası tnhsiı;i lınkkındnki kamın 'ltıyihn ının \ urlnrını heyecanla selamlarken, şöy. JT, ı r lıir rnağlfıb iy<•t tir. nu tunıı-uz. 
kısımlnrıncla Alman harp gemileri bu- yuı-111 knlıııl PclilcCC'f'İlıi ı::öyl eıni-,tir. le düşünüyoruz; lrnndnn evvelk i lcı·i nin hepsinden rln-
lunduğu h:d<k ın dak i haber lerden dola- Manilla, W (.\.A.) - Amerika frv· Aaaba, st:çme suretil~ de hııvadı- l :·.ı geniş olmu~tur. Ye genişl iği nis -
yı ciddi endişe ·dıı) ulınnkt:ı \ 'C Ameri· kalfı.<lc komiseri m:ıtlıuat mümeı::c.-ille-1 l:ımıza gen41 alamaz mıyıı:? bctinrlc de İt.n lyan ln r için çok ,:ahim 
kn emniyet sukmnm ihlali fakdiı-incl... riııe beynnatt.a lıuhınarak, hava ııkm- Bize öyle geliyor k :, bu suretle ha. netice l cır \'eı-mi tir. 
nlmacak tedbi rlerin ll" oJncağı m üna- !arına karşı ihti.nıti t.edbir olnıuk Ye va ordumuz çok kaza:lacaktır. Habc~ist.andn umumi vaziyet mem 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) ** <DEVAMI 4 Nc;O SAHlFEDE) 

. '-----
Onlar ise askerlerine 
neler söylüyorlarmış? 
A lin:ı, Hl (A.A. ) - Yunan gnzetc

lN·i, İngiliz somalisinin merkezi olnn 
Bcı-J~ı-.mın il-!gHliııin Yunaııistnnda 
da, lngilt<!l'C kadar sc\'inc hası l ettiği
ııi yazıyorlar. l)[ik üsteni n muhtemel 
olarak :~00 bin kkdyc lmliğ ol:ın ordu<.:11, 
il<• lıi rliklc v:ızi~·Ni iimidsizciir. Bri
tany:t orduları, It:ılyan iuıp:ıra.torru
ğu n u yakın zı1Pn:ınıln hnı·it:ulnıı silecek 
ve diğer zafer tcşcLbusJcri için nma<le· 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE} . -



SAHiFE 2 (ANADOLU) 

lzmir sanayi birliiinden: 
Birliiin en lik ıçtimaı 24-3-941 pazal'tesi günü saat 11 de Karrliçı\lı 

hanında 45 No. da'ki birlik CJair sinde yapılac.aktır. Azanın teşrifleri 
rica olunur. 

ılllt 1 19'0 h~aaplarının tudiki ve idare hey'etinin ibrası, 1941 
ı bildce.sinin tasdiki, yenı Nia ve idare hey'etiyle muamelAt 

ve hesabat mflfettfti intihabı. 1090 

' 

K· r, ntinada 95 inci sokakta 
\'ak'ıı. r muştur. Ü::Unan oğlu ara? 
rücil u lfehmed; Ali oğlu Ahm de 
yüz lir. kıymetindeki beygirini, a~a. 
· kmeo ği i~in kmtnş, sürgü c.temırı 
baArna \ urmak uretiyle öldilrmij-ı 
Ha) va ı oldUren Mehmed tutuım 
Adr~ ,·\<edilmi f r. ---z:---

öDtMIŞ KAYMAKAMI 
Ödemiş kaymakamı İhsan Kud 

Ödem· en şehrimi?.: gelmiştir. 

BiR TAHKiR HADiSESi 
İk~ melikte Kalafat sokağıD 

Mu~t: ı oglu F~thi sarhoş oldu 
halde Halil oglu Hasan ve .kaı 
Be~ z· • ha kar t etti(indeD kMI 
mıştır. 

61, Ozüm Tarım 
2 K. Tan r 

K. S. 
22 25 

27 

Z. l"A<il 
39 

YENi NEŞRiYAT .. -.. ......................... . 

K.S. 

19 75 

28 75 
59 

a&. ... diye kadar yaratbiı 
en diehfetliai 

• 

Londra 
' 

Kale 
KraUarm hani, ultaaat ıe.r.ı .. Kral çocuk••~ ~ 

ölcliiriilmeleri. Kalenin cAlid1.. Girillmeie deler ltir ~e11rcl•' 
AYRICA: G AY E T G 0 L 0 111 C L 0 K O M K 

... , ........ , ·ıt1e. 
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill-;ızr=ı~ı;ir-:-;:N-;a:-;fi;. a=-r-=-r:-:IU::::-:d;:u:-. r-=ı::ü:-:ğu;:; .. -..nde~:_-:-::n-:--=-__;,...ırr=; .. ~= ... =;,= ... =i~=· .. =·ı= .. ~::: ... =~=~=·~= .. ~=·~= ... ::: .... :::A~:.:·=;;,;;ii;i .. Hiı~~ 
8150 Ura 5 kuruş k şif bede1ı üzerinden temdiden ilin olunan eksilt- r . : 

mesinde de istekli çıkmıyan Urla liman binası tamiratı eksiltmesi ····-····· • ····--· ·············--·-···········-··········-·······-·····-····--······-···-
20-3-941 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlığa konulduğm~dan lzmir' Levazım Amirliti Satın Alma K~........_, 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hü.kümlerinc tevfikan hazırlıyacakla!'t te- Miktarı 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pasta hanesi 

llll•tııı ıı ıuhtışe1P .IJiricil müaaeaealllir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SURATLI S~RVfS 

t1lıir belediyeainden: 

~büs clare i atölye"'ın bir 
Kat'ı afaka 

minatlariyle biı•Jikte 11 nisan 941 cuma günü saat 11 e kadar nafıa 
komisyonuna başvurmaları. • 20 26 1080 · 

inhisarlar ,lzrr,ir tütün fabrika
sından: 

Fabrika dahrnndeki kaldırımların inşa ve tamiratı ile kanalizasyon 
tumiratı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Her iki işin kesif bedeli 7290 liradır. 
Şartname ve keşifler her gün mesai saatleri dahilinde Al-aııcakta 

tülün fabrika.ı;mda gfü ülebilir. 
Eksiltme 27-S-941 perş nlıe günü saat 15 de tütün fabrikasında mü

teşekkil 'komisyon huzurwıda açık olarak yapılacaktır. 
Muvakkht teminat -ö46- lira -'i'5- l,uı uştur. 
EksiltmeJ c gireceklerin en az beş bin liralık bu gibi işleri yaptıkla

rına dair vesika illraz .eylemeleri lazımdır. 
Eksiltmey eiştir-ak edeceklerin teminat akçelerini iştil'akten önce 

vı>zneye yatırm1s olmalan şarttır. 12 16 20 24 954 

lstanbul P. T. T .- müdürlüğün
den: Ticarethanemde müstahdem Mu~

e delko marka a'kimlator sarj gu-
b rnfa Ak~oy ve Ali Aksoyt n 1-3-941 İdaremiz ihtiyacı için 12 metrelik 45, 11 metrelik 65,10 metrelik 
u satın alınama ı yazı i~ld i mü- tarih'nd n itib~ııen ticarethanemden 645, 9 metrelik 1275, 8 metrelik 1590, 7 metrelik 1070. 6 metrelik 
ltiiündeki şartnamesi v ~hile · ı: kalaı mı ke tiklerinde ı oerayı 1320, ceman 601 O adet kestane cinsinden telgraf cliııeğinin alınması 

tk eksilt k ı t M m, lfımat muhterem müRtPrilerime i- kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~ur. 
ı.. meye onu ınuş ur. 1 u - Eksiltme 28-3-941 tarihinde cuma günü saat 15,tO da büyük posta-
~-rn b d ı· 1100 1. kk !tın ederim. te . en e e ı ıra muva a. hane .karşısında Valde banın ikinci katında idaremiz umumi depo mu-
lnınatı 82 lira 30 kurustur. Tıdiple Tasıma üı-;tenci-i hasipliği odasında toplanacak miidürlük alım ve satım komisyonunda 

te · :\fehmct Anzal 1088 yapılacaktır. 
rninatı iş bankasına yatırarak Direklerin beh~rinin muhammen bedeli 5 lira olup muhammen bedel 

~buzlariyle ihale tarihi olan I Bayındır asliye hukuk hakimliğin- yekfuıu 30050 liradır. Muvakkat teminatı 2258 lira 7Ş kur~u.r. Muka-
tıı ·8·941 pazartesi günb saat 16 da Clen: vele ve şartname proieleıi 150 kuruş mukabilinde verilecektir. 
Cllınene müracaatları. Rayındn-ın lan t ma · ali ·sinden Taliplerin şartnamelerini görme'k .Ye muvakkat teminatlarını yatır -
2 - Köprü mevkiindeki parke, \·eyis oğlu kasap Ali fmr•ne. nrnk üzere çalışma günlerinde büyük postahane binaıu birinci katta 
er müdürlük idari kalem levazım kı.:mınu ve eksiltme gün ve saatinde 
le mucibince umumi hala yaptı - K1Zınız Ba)ındırın Yeı. :ce mahal- bir saat ev,·el 940 senesi için muteber ticaret odası vesikası ve teminat 

L~• yazı işleri müdürlüğündeki esinde l Hasan kızı Fatm~ imren ta_ makbuzu \'e 2490 No. Ju artırma ve eksiltme kanununda yazılı vE>sika
~ Ve şartnamesi veçhile açık ek- 1 rnfmdaıı aleyhinize açıh ıı ~aneye ları muhtevi zaıflannı ayni yerde komisyon reisliğine tevdi eylemeleri 
~ıneye konulmuştur. Keşif bedeli a' ~I t etmeniz lüzumunun ihtarına ve eksiltme gün ve saatinde de Valde hanı beşinci katta umumi depo 
"4 lir . daır. dııı.-anın Y· pılan muhakemesi so muhasipliği odaı1ında toplanacak komisyo.na girmeleri. 

86 ~ 43 kuruş. muvakk~t te~ına- nunda ~:ınuııu . medeniı in 132 nci • 12 16 20 24 1790-927 

\ 

ııa· lıra 35 kuruştur. Talaplenn te- maddesıne tcvfıknn haklı bir sebep ---------------
lı..~~tı lş bankıtsına 3 atırarak mak- olmnksızı? c~ine dönı;ıecl ~!niz . Ye itibaren bir ay zarfında evinize dön-ı \·e 25-63 sayılı ilamla karar verildiği 
~~le ile tarihi olan 31-3-941 •vlenuıen n H ze tahmıl et ıgi rnzıfe- meniz lüzumunun ihtarına ve zabıt- ve bu karan on beş gün içinde tem -
lıartesi glinü saat 16 da encümen i yapma.dığınız ve hu hal.in bir se- 1 La yazılı (2067) kuruş masarifi mu- :. iz etmediğiniz takdirde hükmün 

llatıracaatıa 16 20 ? 4 29 102, • eden berı devam edege. dıği şeha - hakeme ve harci ödemenize temyizi kat'ile~eceği tebliğ makamına kaim 
~ rı. - · detle anlasıldıkından tarıhi ilandan kabil olmak üzere 5 mart 941 tarih oldak iizeı e ilan o un ur. 1089 

AKSEKi TCİARET BANKASl'nın -31 Ka. evvel- 940 tarihindeki 
mali vaziyetini gösterir BİLANÇODUR 

eDENMEMIŞ SERMA"\ E 
~ASA 

Bankan ot 
Gümilş 

Ufaklık 

1'~NUNl KARŞILIKLAR 
İleride vukuu muht mel zar.ır 4160,00 
Karşılıgı mukabili th\·ilat 
İhtiyat akçe i mukal>ili t.ıh\ ilat 1:1540,00 
ve devlet Banka hi~ senedi 

17700,00 
~SHAM VE TA}{VlLA'r < ÜZIJ.-\. ·ı 

Mevcut esham 
S~NEDAT CÜZ DA. ·ı · 

ıı;2.;o,oo 

1167,50 
25,60 

4944:;,10 

lıoaçLU CARİ HESAPLAR . 
lı:!ıtTtA İŞLERİNDE.· MÜTE\'ELLİT ALA<"AKLARBIIZ 

Ecneb' müıtteı ı cı·imize satılan 116525,80 
mal bedelinden alacaklarımız 
Mevcut m iadaıı mütevellit muhll•lif 
alacaklarımız 

Mevcut emtia 

~~lR .MUHTELiF RORC'Lt.:LAJt 
S~BIT KIYMF.TLER. I>EMİRI AS EŞYA 

Bü.ro makin lcri 
Kualar 
Mefnışa 

Sair mcnkuHcr 

A 'YR t MF.NKt LLJt;R 
u.mkaııııı kendi İHler"ne muhasse:I 

binalar 
Bankalar kanunu mucibince elden 

c;ıkarılan G. Menkuller 
Binalar 
Arazi ve eşcar 

' 
~AZIM HESAPLAR 

TeminAt mektuplan 
Tahsil m 'du lat 

22465,06 

114210,42 

253201 28 

1234,50 
3203,67 
2300 
6452,70 

13190,87 

32048,69 

309,56 
17295 

49653,25 

212167,79 
8781,77 

220949,56 

Lira Kr. . --
62780,00 
49443,10 

17700,00 

13860,00 

115427,40 
1X782,94 

253201,28 

98942,19 
13190,87 

4H653.25 

• 

687981,03 
220949,56 

YekOn 908980,59 
G. Menkuller 32800 lira) u sigortalıdır. 

Menkuller 1Q400 Jirara sigortalıdır. 

KUrakip 
H. Ali 

MU rakip 
Tqradldır. 

PASİF 

• 

SERMAYE 
İHTİYAT AKÇF.Sl 

1lt•ridc vukuu muntemel zarar karsılıgı 
KAXL'. ·t IHTİYATLAR 

-4Ul · 

rn:15 den ('\\ 0 lki seneler 
için ayrılmış olanlaı· 

28822 

HJ~J;> v ' mULak;p c;en<>lcr 8472 • 
için a,\ rılmış olanlar 

:37294 

)il.HADİH.LEH 

SA IR l\IUHTJ<~Ll1'' ALA\ AKLILAH 

H7294 

•ll435 

-
IH.HCZ TALEP EI>İL)1İ) EN DE\'RE1 SABIKA 
'l'EMJ- T1'ÜLER1 

, 1940 nlLANÇO SL.'\ESl KAHI 

NAZJ.l\[ IrnSAPLAR 
Teminat mektupları 
Tuh..ıik nw\ tlu ~ •wchıt 

212167,79 
8781,77 

220949,56 

Lira Kr . 

500000,00 
41435,00 

98,70 
108475,13 

7331,98 

:!0640,22 

687981,03 
220949,56 

Yekün 908930,59 

S. GUndoP:tu 

AKSEKİ TiCARET BANKASI 
lZJllR KJRKEZl 

A. Otar 

' 

1500 Kilo sadeyağı 
1500 Kilo sadeyağı 
1500 Kilo sadeyağı 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı üç kalem sadeyağı ayrı ayrı pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin 21-Mnrt-941 cuma günü saal on beşte kışlarla izmir le-
vazım amiı,liği satın alma komisyonuna müracaatları. · 

lzarr Levazım Amirliii Satm Alma Komüyonundan: 
l - Beher kilo~unn yirmi beş kuruş tahmin edilen 85 ·eksen beş 

ton sütkostik pazarlılka satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 26-.Mart-941 çaı~anba gilnü saat on beşte izmirde 

kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 21250 yirmi bir bin iki yüz elli 
liradır. 

4 - Tekarrür edecek fiat üzerinden teminat kat'iye alınacaktır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler kanuni vesikalan ve teminat kat'iyeleriyle birlikte 

ihale saatinden evvel komisyona milracaatları. 20 24 
lzmir levazım amirliii aatm alma komiayonunclan: 

Miktarı Cinsi beher kilosu tahmin Teminat 
muvakkat akçası 

kilo 

6000 • 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
6000 

Nohut 
Sabun 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Makarna . 
Bulgur 
Patates 

Eksiltmenin sekli 

PAZARLIK 
PAZARLIK 
PAZARLIK 
PAZARLIK 
PAZARLIK 

•PAZARLIK 
PAZARLIK 

Li. Krş. 

15 
40 
36 
23 
29 
22 

9 

bedeli 

----l.......-c>~---------
ihale tarih ve giln saati 

Lira Krş. 

67 50 
120 00 
108 00 
96 00 
87 00 
66 00 
27 00 

241 Mart 941 pazartesi günü saat 10 
24/ Mm1 941 pazartesi günü saat 10.30 
24 Mart 041 pazartesi günü saat 11 
24/ Maııt: 941 pazartesi günü ..ıaat 11,30 
24 1 Mart 941 pazartesi günü saat 14. 
Z.J Mart 941 pazartesi günü saat 14,30 
2 i Mart 941 pazartesi gün il saat 15 

~------«>--~~-
1 - Yukarıda cins ve miktarları 'e b her kilolarının tahmin fiatla 

rı yazılı yedi k-alem erzak ih 'tiyacı 17-M nrt-941 tarihind ~yrı 
ayrı şaı tnamelerle ve pazarhlka yapılan eksiltmesinde talip 
çıkmad1ğından pazanhk hizalarında vazı ı giin \'e saatlerde 
kışlada izmiı" levazım amirliği ·atın alma komi~yonunda . apı
lacaktır. 

2 - Şartnam~si komisvonda görülebilir. 
3 - 1steklileriıı kanuni vesikaları ve teminatlari) le birlikte iha le 

~aatinden e\'\' •l komi yona müracaatları. 

lsm.ir Levazım Amirliği Sabn Alma Komiayonundan: 
1 - 50 bin ad •t jüt un çuyaJı alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 25-Mart-941 alı günü saat 14.30 da 

tophanede İstanbul le\·azım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

•3 - Tahmin edilen tutarı 38.000, lira ilk teminatı 2850 liradır. 
4 - Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri numunesi komis

yond• görülebilir. 

ı.-.. IAT••- .AmirHti S&tm Alma .Komuyonundan: 
1 - Beher kJos na 350 kuruş tahmin di en on l>eş ton kadar. MM 

sabunlu kö ele alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eks"ltmesi 24-Mart-941 pazarteı1i günu saat 15,30 da 

istanbul tophanede le\ azım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

~ - tık teminatı 5000 l i radır. Talipleri belli vakitte komi .. yona 
gelmeleri ' 

lzmir Levazım Am:rliii Sabn Alma Komiayonunclan: 
ı - Beher lıin adedine on iki lira on kuruş tahmin edilen 750.000 

adet yeı·li nal mıh, pazarlıkla ~atın alınacaktır. 
2 - Paz-a11lık 24-Mart-941 pazarte~i günü saat on beşte kışlada iz-

mir l <'vnzım amir iği satın alma komi 'onunda yapılacaktır. 
3 - Hep 'nin tahmin edilen tutarı !>112 lira elli kuruştur. 
4 - Tek .. rriır edecek fiat üzerinden teminat kat'i'ye alınac.ıktır. 
5 - lst kliler ht'lli gün ve ~ııtta teminatlari),le l>il"likte komi•:;yona 

müracaatları. 

Şark Sanayi Kumpanyası Türk 
anonim şirketi idare meclisi mu
rahhasllğından: 
~irketimizin 10 mart 1941 de.Şehitlerde fabrika binasında yapılan se

;1clik Adi. umumi hey'et t.oplantısında kanunen liLz1m olan nisabı ekseri
rct hasıl olmadıfından önümüzdeki Nisanın 1 inci Sah günü saat on beş
te g.ne fabrika binasında ik'nci bir toplantı yapılmusı kararlaştırıl

mıştır. 

Müzakere ruznamesi aşağıda . . 

gösterilmistir. . 
ışbu ikinci toplantıda hazır buulnan hıssenar adedi her ne olursa olsun 

mutlaka karar verilecek ve bu karar muteber olacağıncl:.m hazır hulun
ııuık istiyen hissedarların rnalilt oldukları hisse senetlerini toplantı gü· 
ı.ıi. d en aşai'ı beş gün evveline kadar lzmirde Şehitlerdeki kain fabri
kamız ) azıhanesine ve Brükselde Royal sokağmdn 47 numaraya .} atıra
ı ak kuışıhğında duhuliye varakaları almaları lüzumu ilan olunur. 

Müzakere ruznamesi: 
ı - 1940 senesine ait bilanço ve karzarar hesaplarının ~e m clisi 

idare 'c murakipler raporunun okunup onaylanması ve ihbarn me ve
rilmesi. 

2 - Müddetlerinin bitme5inclen otürü çıkan idare meclisi azası ile lıir 
muı a.kibin y rlerhıe ) eni erinin secilme~ ve ücretlerinin ta.} ini. 

3 - Meclisi idare azıilarmııı şirketle tüccari muameleler yapabilme· 
!eri için makabliıw de sam'I olmak üz re müsaade olunma. mm hey'eti u-
mum 'yeye teklifi. 11 20 

----------------------------------~--~ ..... ------------1 n hisarlar umum Müdürlüğünden 
1 - Şaı-tuanıe ve numunesi mucibince 10,000 adet bira sandığı ku

palı zarfla ihale olunamadıfı ndan pazarlık usuliyle eksilt~ye 
konmuştur. 

2 - Pazarlık 24-3-941 pazartesi günü saat 14 de Kabataşta leva-
zım ve mübayaat sube indeki alim komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Şartnam levazım şube. inden iz mir 'e Ankara başmiidürlükle
rinden parasız alınabilir. 

4 - lsteldilerin pazarlık için tayin olunan gun ve saatta teklif 
edecekleri fiat üzerinden Yiliıde 7,5 gilvenme paralariyle bir
likte mezktlr komisyona mUracaatlan. 

8--12--16--20 .1889-874 



20 MART t 9• 1 PERŞEMBE 
S!\.HlFE 1 -- t -

Amerika matbuatı Amerikan 
Yardım hazırlıkları et- Tayyarecileri 

lngilterenin iki mıntaka· rafında hararetli ına-, Semalarda ınütemadiyen 

Alman hücumu ·soN l-IA.I3E~LER 

Deniz nakil vasıtaları Romanyada 
sında insan zayiatı kaleler yazıyor Almanları aramakta 

Londrıı, 19 (A.A.) - Havn .~? da- • ·cn·ork, J9 (A.A.) - lngiltereyc isyana İştirak eden 
bili cmniıyct neznr('tlerinin telılıgı: yapılacak yardımlar hakkında bütün ı..ondra, rn (A.A.) - Röylcr njnn- f • b• Jd •d d•ı • h k 1 

12 Mart gece. i l\1erzey mıntnk~sın- gazel ler hararetli mnkalclcr ynz _ · ınııı harncılık muhabiri bir h:wa üs- ŞID lr e en 1 Bre e J meSI 8 • papas ar 
d ıo m' ı·t rrL>cesı· de KlaP<.l bölge- kt l l L A "k n•n hı·,. sUnden hildirh·or: • • l) .. k 19 (AA ) St"'f . nJ· 
sinde: yapılnn chişmnn hnvn hücumla- bir fednkarlıkt:ın çckinm<'mcsi lflzım " - ., a ve .~ .l t>"' J • mn a ve ıll lllSU ı..ıl mcrı a . ... Kart.al filol~ı illa meııSllJ) bultııı,"n kındakı· kanun merı·yete gırıyor .-ı b··ı·lııd·ı.rerı·~··or: . . - "" anı • 

· } kk \ fn"' "l a ı A mt'rikıın t:ı ''vn r•"'cileri11 i, bugu .. n s.n- k rınm mıtıcesi ıa men mu .,.•.;.. } - gcldigini tebarüz cttirmekt<>dir er. ""' ' .. .. " . Homnnyada çıkan isyana iştira 
porlar gelmiştir. Son ~aporlarn gorc, (Nevyork 'I'aymis) gnzctcsi, y:lzdı- n,ı:ıla.rda Alnrnnları arar~eıı gordııın. lstmıbul. 1!1 (T<•lcfoııhı) - Dmiz lar dn, Genelkurmaydan )liincı Ulhmı, tiklerinden dolnyı 218 ortodoks pa 
bu iki gece znrfmcln Kla~:d mıntak.~- ğı bir mnkııledP. ezcilml<' sun kırı kay- l· nkat; A!rı;a~ t.nyya;clcrı, .. son .zamnn- nnkil ,·~sıtnlnrının fok elden idar(' 1'ic:mıt Vekfıletind<'n l\fuh. in, lktısnd a kcri mahkemeye verilmişlerdir. ~ 
sındn takrioon bes l üz ölu ve beş yu.ı dcdiyor: lnrda .~s~ısı gı?ı tn.gıltere u1,crınd<' sıl. edilm("H tı.akkındnki k:mı.rııamç .. cum:ı \' <>lciıll'.'tin.d<'n Zcke>riyn ~ener, :\Hinn- lil'\c mnknmlnrı, bu pap:ızl:m p:ıp.'l!lı 
ynralı, Mcrwy mınt:ıknsındn dn, takrı- cAnı<>rikmıın infirMçılığı ulnıü;- <ıık gorunm<>clıklerrndcn, oııhm l\fanş gUni.ı mcrıyet mcvkiin girccektıl'. Bu 

1
• • 

1 
~ı . d R f"k T" t 

1 
t· 11 ih~nç etmiş)etdir 

ben ~ yilz ölil ile 800 ağır yar. h ,·ar- tur. Fnknt, her nedense Hcrlin. halil cleni?.inin öte bmıfındn V<? hntt:ı. Al- mCiııasebi!tl • işi i<lnre <.>dec~k olan ko- kn nt \ e •H tı? "" <' 1 
• ıcare ~.:ı- •· • . x-· __ 

dır. 1,,uuu. nlnnınk istemiyor. Biz. lngilte- manyn tmaılnrında • rnmnk lazımdır. mis~ on seçilmiş \'C bugün mlinaknHı.t sıııdmı .... und K:mıo~man ve nrmntor- BiR fRINSIZ JORPIJOSd 
---x h) i nıtidnfna Pdecei{imizi ve onn her Mıuıhnzn. bu genç ve azimkur Ame- \'<'kilinin ri):ıı;ctiııde ilk iopl:ıntuını lcırdcıı Rızn Sndıkoğluclur. 

it l · torlug"" U tul"lli vnrdımda bulunft.C:tı.tımtzı bil_ rikan t:ıyyarccileri dü manin kar.şılm~- )npmıstJr. • tıinnk. ıat Vekili Cevdet Kerim lıı- INGILIZLERI "URJIRDI a yan ımpara cl:ı elik., c bu hususta söz ,·er{lik. Zi _ nıak i~iu hiı: bir fır~ntı kaçırmıyncnk- 'Komi yonun ılnim'i reisi, Denizyol- c~:cla~ ı. komls~·onn clir<'ktifler Vt·rmiş- ft 
( BAŞTA.RAFI l NCI SAHiFEDE ) ı ·a lngilter<>. Atlantiğin kaJl'qicHr. lnrchr. lnr mtldUrn ILrnhim K~mnldir. Azn- tir. 
olncnklnrdır. x ----~GOı------

At imı, rn (A.A.) E~ir .nlınan lıir l ·ıt d · l · ,.1 acar Jıey 'etı· geldı· AJ ) 1 J N la' Jtnlyıın Sttbayınm Ü hlndc. çıkmı bir ngı erege gar l m lŞ erl lYJ ı man ar uaoaıaıua azır rı 
batıra el'. fteri, 1üılyau kıtaatmın ni~- ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ls~nı.ılıuJ. ~ 9 (Telefon.~a) - Hü~Q- r 
binHğini te\•id ctm ktndlr Dcfteı(' lrn- ı ·ı · t k h k t t cık m~s ııfotımızlc tıc:ırci muzakerelcrme Fiatı yüksek bulmuşlar 
Z"r"ıı ıı"kı'k:i vazJJ.\'"t ltnh:nn kıüılnrın- ,ırll u. ı le mu11 d"le ·, nrke :: e nh1. kc <:- ele\ nm etmek nıcı·e bugiin Hudnpf!ş- B / • •d• l ? 
.. .. 

1
" ~ " • • • <· l"I\" {' mcsgu o nın uzere u· •mı- t i l. "'I } • • h . . lsüınbul. l!) ('J'elef<ınla) Alm:rn- er ine mı gı ıgor ar 

dan gizlenmektedir " -k.I rtd"f{ . 1 ·1 r. . ·r <'C cıı ur ·' nc!lr ıey ctı Şt• rımız~ 1 
Ordu rnch-o. u P.o oı·dusunun Yu- t: .. •. eckı l:ll ı(nAı ~ı )cı~Iıs)"ı~I·. l\l" ·- ı~elmiı;._ Vt' clerh:ıl J\ ııknrnya hn:·:-ıkct lnr, ~cm eketimizclcı~. i!$k~1i~ ol~~kln- IJOnclrn Hl (A.A.) - Iklgr:ıddnn 

•• .'.. • 1- • • • • • e\~or • • .. ~. ~) 1 ıruı <•tnıi-:tır rı ynv.lı hububatın tıntl<>rıııı yuksek . . . ·-'· . • , 

Londra, 19 (A.A.) - Hilr Fr:ın· 
l.ıı- umumi karnrgahının tebliği : 

İngiliz sularındn faaliyette bulu 
bit· torpido muhribimiz, bir Alman 
nizaltısı tarafından torpiJJcnen bir 
glliz vapurunun milrcttebatmı ku 
rnıştır. 

---c:===-0=---=ı----

BAT iN YUNAN GEMiLERi go.~Javynyn gırdıgını. \"C S~ :anık u~cr~- ! nN.ıredilcıı hiı· nı:ı.knlt>dc; Amcrikn- . . bulmuşlardır. Hunun için mUz:ıkerelc- hıldırıldıg·ıne göre, \ ugoslnvya Baş'"· 
ne yürUdUl'•linü ve 'Y mım~ı ~andf! ıhtı- .ııı bitamflık kanununu, A~rikmı ti- ıc-- , re başlanmıstu·. P.u lıulıubattnn 1zmi- kiti S\•ctkoviç ile hariciye nazırı Cin- l.ondrn, 19 ( A.A.) - Stcftıni tı; 
ifil çıktıKını haber \'"l"lnlŞtır. ltnlr~n •, ıd. vapurlarının lngiliz limmılıırmn Berbera nasıl alındı ? l\.' :ıs rılnıı miktar, beşyuz bin lirn kıy- ı;;ıır i\1nrkoviçin P~rline gitmek \iıcre ınm Lizbondnki muhabiri, Alma~ 
geı~r:ıllcıri de, Almnn kıtalnrının mu- d bileceği t•u·zdn t:ıılil <'<lilmc.;f i~- hı t" 1 11 1 

l kk d . 1 d ı n dün ıfört Yunnn vııpum baurı~ 
dnhnl' Uiü-iuin l\tus olini taı·nfınrlnn ,{ 1. 'c · ' . · ., d -Baı tarafı 1 nci aahifede - c ııH 'l r bulunduk arı ı:ı ·m n şn.rıa nr "VC- ı•ı haberini knbul etmemekt.edir. r· 

\. ,., nmt'kteı ır. .nz'-te, :n nı 1.am'"n n 0 ~·• . 1 1 . 1 1 d . l ı.t ı· 1 kik 1 d b" . ·ne 
bildirildij:{hıi bey:ııı chnis\erct·r. •\.\'"ll'C ik· :cvkhntın ar1tırılabilmesi cr~C\.-ucn ıaz n Jır ıaı r<ıt a tm n .. a- x ı. n ctmeJ\ ec ır. ı:ı · n vaplft ar nn ırı 16 teşrı 

---x '·fı~ 'ırniper "I'raiısnnUnntik hnv:ı ~- d~~ı!. mııhı~rl'bcl ·r olmakt.-ıdu· .. uu~:ıda Bir kalpazan Tnahkum . vı·lde Irl:md'!l ve üçü de 15 kfınlt~ 
" . . • 1 . b. d . J'ogus gögüS-O çnrpışmalar netıc'-'~ınde L "" k • d l b 1 -nnidü bntıJıJmıstır. 

A k A v e t f ı..•ı ll'flllln "On duragıntn .ız Oll •• !I 1- l'I t • } • ff k • ti ld U S peyOJf 0 a 1 • J> '} • •• t• b ti l 
S erı azıye , Iİ Jrlıınd:t\'a nnklini tak•p e~ J ml'k- < l Ş~Ulll. ~~l ruz :l~I mum n l) C <' 0 U . >U gcmı erın. mure ıC a nr . l·. · pOskCırttllınuştllr. f ıık:ıt muhnrı'beleı· < • • lstaııbul, 19 (T{)lefonln ) - Tjcn- l.i1.bon:ı gelmişlerdir. i\Iuhnbir g~ 
- Baıtarf l 1 nci Sah ifede - l 

1
•
1 

• • He"sic ım hnkkındn :ırih nınlOnıat yoktur. 1 lst.-ınbul, 1:l < 1 cle1o:ıl: ) - C~lin!- rf't Vckfilctince kcıbul edilmemiş ol - 1 rin i;;imJ.erini de bildirerek burıl1 
\. \ :ı. ın~LOn, rn ~A .. A:) ;- .1 l. - ~rbera c\•vcla hrl\'a kll\'\'ctleri ta- cnda snht.~ Hı kuru~lukla!· b~ı.-mrak pı. mu ·rnn rnğmcn, EminönUndc Jük~ ı"ln Enns, Yunnis, Embt'riskos 

rnrd~ı hem mi) -etli bir nllidnfaac;ı ~ıur. l~u.z\ it• ~.n sn:nl~lk ,b r geıı ız . c~ a- ı :ıfınd:m, mllteakiben .-:nbnhleyin cto-' y:ı.snyn suren Ahmed Şımşır ndında pt:'nıir atını fiç uükkiincı vn knllrn - A l<>ks:md<·ros rnpı.:rları olduğu' 
bcklı•ııetJılir .. Belki de, lıı~iliz ı;:omn- .ıatı 1<·ın bııgun \ a>ııngton :ın ::tj rıln- nnnınn t.ırnfın<lan bombardıman cd:l- 0!r ş.'lh!s, mc. hu~ cürümler ın:ıhkeıne- mı~ ve ·,tr:ıh~l ndlivey,e \•erllmi tir. lıah<'r Vl'l'mı:-kt.(lodlr. 
lı·sı·nden ve B"'ı·beı·ad0 n bnz1 lt11l•·füı ktır · b l 1 k ik' s11ıce bıı· 'l<'n" ·ı•:rır hnp""' m 0 hkOn1 ol • S 

\.: .. .J • • rnış \'(' lllllınll sonra. (. n. ·nrayfı . l • ..- • .... • ·7'.- " - anayı· teftı• clerı· 
ku ... rntlcuinin bu mnksndln, mrrkı:z'i mlifrc?.<' ihrnı; olıuımuştur. Hcı beııı mustur. x ., 
Haheşistnndnn gelen kuvvetll'rlt' Ln- Arnavudlukta Yllnan lıliylik lt:ıh-nn kuvvetleri tamfından ° Fransaga gidecek gıda lsp:ırfa, 19 ( Hususi) - lktıs.-ıd 1 

rada birleştirilmiş oimıılan muhte - tahliye e<llİdiğinden. mukavelll-Ot az yeni lngiliz muvaf. J-' l . haletf sıınayj umum müdürü i~ ~ 
meldir. Binaenaleyh Cicikayn gelen Za/eri olmuştur. İhraç edilen müfrezcler~n • mauue erı s:ııı':ıtlar umum müdl\rü ~hrl 
İngiliz kuvvetlerinin hazırlık!arıııı { B "' C:.TARAFI 1 NCI SAHi FEDE ) biri güzide Hind nlnyı, itfaiyeciler, fakıyeb Vasington, 19 (A.A.) _ J.'mnsanın gclmisl<'r..'. dokumn tezgı. :ihl:ırinı tt 
tamnmlndı.ktan ve Berbcradnıı gelen ~ • • h 1 t -hı dk k i ı 
klwvcllerle bir işbirliği yaptıktan nuniyf~t v<>ricidir. İngilizlerin Ilerbc. topç~lnr .''e. mu~abe~ilcı:d.en milrek· ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) Vaşington oofiri. Harici:re mC\stcşnrı .n ı <'Zga arını te :ı ·et~ şer, 
sonra, yaııi bir knç giin geçmesini nıdaıı giden ~·ol boyuncn ilerlireıı ~eptı. lkmcı mlifrczc lngıl.ız ~~bnyln- mc~·zilerinc karşı pazar günii ~abah- V ·Is ile gürli~tükkn sonrn iki rnpu- ~~[ e~~ı~~~~f~~ya gıtmek uzerc 
müteakip ha:»ekcte ge~mclcri b .. •kle- h \'vctlcriylc Mogndi~yodan J~alkan kı ın'.~ k1 uı_ı:ıa.nd~n ı1nchla ~ .. obemnblı - \ c Abkas lc>yın snat 7 de h:ırckcte germiştir. · k l 1 1 k be t F · 
neb·ııır· . O tak..l'ıı·de Hnrarn do•!l"u ,.<' Dagga üzerinden ilerli•·cn diirer ll\i\Ct 11. 1 .ı. u :ı~ eş ı::nat '· Garptcn ve cenubi gnrbiden gelen run yıyccc · c 0 u 0 nra · ser s rnıı- 1 t nb ld k• 1. .. rl 

u ... .ı ., dnr ürmilştür J k k s.ayn hritnıek iizcre lngilizlerin müsna- S a U a 1 asanao İngiliz tnnrruzu çok kth'"\·etli ol:ıbi- lngiliz kuvvetleri, halymılnrın blltiin ı . . . · . , . imp~rator u un·eılcrinin kı:-ımı J 
lir. mm"3snln hatlnıını tchdid edi.)'orlar. ngılızle~!" uıyıatı Nk azdır. 

1 
\ crlı külfüi, burndn iki mUhim tepeyi dc:.inc intizar etmek Jazını geldiğini 1stnnbul, 19 (Tclefonb) -

Denizle rde.: Ker<mdc ltalynnlnr iyi mukavemet halk, s~ma.ı kıtaa.tını harnretle Kar ı- znpt ve bir knç saat zarfında SOO e. ir söylemiştir. Elçi, bu yiy~k maddele- buldn me\'cud üçyilz asansörün. 
Bu haftaki 99 bin tonluk 1ııgiiiz \'C :ro tcriyorlar. Arıızi <le buna milsaid- lnnuştıı · . nlmışlardır. Bunlar<lnn dört yiizünli rinin Alm:ınlnrın eline ge~rne.qine ma- h.'diye fcp h<>y'etincc her sene ııı 

müttefikler deniz zayintı norm<ılc!en dir. Bcrbe1'nnın znptı, deniz kuwcti Herberııd~ıı çekıle.n. l~ılyan kı~-ılı~- Bingaziııin zaptı hareketine ifJi;irak ni olnr.:ık fodbirlerfo de :ılınnl'ağını bn •. '<'Deden geçirilerek 
biraz fazla. fakat gt'çcn haf1 nya rı1 maclaıı kiyn. etli bir iş olmndıfom r.ının Jln~şıstandnkı ıstıknm~tl?rı bı- eden Hind nlnyları bnh '.K-:ı.lesiudl.' ) nn l'tmiştiı·. kuradnştırılm1şbr. 
nisbetlc dahn azdır. imparatorluk kurmn\·1 bıı sefer ~ru:- l~~mem.c~l<ı bc>~nbe~, Harar 1 stık:ıme- ve 200 ııii de l ıı{.riliz ve hür Fr:ınsız 1 

Çör~il dUnkU nutkunda 3 Al:nsın ı-oliniyc isbnt etmiştir. tı11ıl~ rn· :ıt t'ttıkk·ı·ı .c;ıınılnı:ıkt.'ldıı·. kuvn!tlcri bir ynylndn ynknlnnı ıstn·. Almanya Üzerinde Resm•ı tebJiil 
tahtclbahirinin batırıldı~ını söyl<' -· Atinn, 19 (A.A.) - Yun-an re:-m'i =88-- lrnlyanlnr Lurnda mUten<ldid mukrL - -
mi.şt.ir. Yani, nıuknbil mücndclc nıu- lehliği: Balkanlardaki istifham bil .tam1•1ızl:ır ):npnıışlnr-a da. :ığıı- faaliyet -----------" 
vaffak olmaktadır. Ru haft:ı yeni ku- Düşman birbiri nrdıncn mc••zii et I z:ıyıat nrnıclerrnc r:ığme:n kun·ctı.... K:ıhir<>, 19 ( Rndy-0) - Ort:ı 
rulnn bir kumnndnnlık i e, tiearüt hiicumlara yeltcnmi se el<>, piiskiir - ( BASTARAFI 1 N SAH FEDE ) rimizi yerinden sükcmemi'ılerdir. - Baıtarfa l nci Sahifede - lı:ıva kuvvetleri ·kar:ırgahmm 
gemilerinin h:-ırekM i!l1<'1'ini tnn7'rn tlilmliş ve çok mühim znyint ,·ermis - Mussolini tanroı.ızu, 7 gi\ulük mcz- Dcvnmlı fırtına ve ynğmnr, hal - elen 'c Old nburg•n hl\cuın ctmi Icı. ği: 
edecektir. lir. V:ıyu n \'tıdic;inde nıesud uret- huhnııe muh:ırebcye rnğmen Yun:rn ,\'tmlnrın son h:ızırlıkl:mmızı görme- dir. Uir diişrnnn ta.}·y:ırcsi düşür{llmü~- Boınbardım::ın tayyarelerimiz 

Taarruz baıladı : tc inki.şnf eden bir te ebbüs netice- müdafansını kır:lmamıştır. nu 'tanr- lt:'rinc mnni olmu~tur. Tnyynrelerin tür. ı~ndo dUşmmı mevziler ine, d 
Almnnlnrın denizlerde ı. arruz!arı sinde 165 1.'Sİ. aldık. Esirler ar:ı.c;m - ruz 120 bin kisi ile yapılmış ve ltal- ve ı:op~unun. iddctli bomb:n dımnnmı li'ri!$e adnln.rı :ı.~ıklnrındn sahil <ıı;:r- kıtnların:ı ·ağır bombalar atmışll'f 

b:ışktmıştır. Almanların h:lrp b:ısın. da 4 de subny vnrdır. yaıılnr !iO bin kişi kndt1r zayiat \'er - mlıtP:ıkiJ> smı'i bir dumnn tnbtıka.sı visin ruvnsup Lir tayynı~. büyük bir mitralyöz ateşine tutmuşlardır. 
da 50 deniznltılan ,·nıtdı .. Bunlnrın Atiıın, l 9 (A.A.) - Emııiyı>t n - mişl ·rclir . .Mus..<wlini, böyle bir ttıar- / ıpılmış ,. · Jt.nlyanlar Jngiliz 1 aaı"l·u- c!ii~mnıı in.şe gemisini torpill-emiş \'(' Cenubi Afrjkn birliğine mensuP 
.sayıları şimdiye kndnr (150) Ye ı:ık- '" u·etirıin tebliği: ruz karşı. ındn bu akibeti tnsawur zumın bn~ln<lığnıı müteakiben fnt· - b:ıtırmıştır. y:ırclcr, c.eııubi Habesistandn ~-
mıA ol'!\bilir. Hizmet harici kalmış Oilıı 1t:ılynıı ta.n nrclcri l\Inrn:ıın bile ctmiyorclu. Taanlllzun yapıldı- kt•tmi~lm·dir. Alınan ilk raporlar, BUtun tajyarcl •rimiz llsl<'rin,. dön- geçidinde <lüsm:m ntC\'Ziinc pil<t 
\'C 'bntmıs olanlnr (50) knbul ed·ı~e lıatı sahilind<'- Kiparisya ~··lıı·iııi ğı giinl ·rdc Arna\•udlukd:ı kar, so - ltalyan 7.nyfatıııııı -:ı~ıı· olduğunu miişlcrdir. cıımlar y:ıpmışlardır. 
gene 150 dcnazaltıdır. Tonajl:ırı bomb:ı.rdımnn etmislcrdir. •1 kadın ğuk V<' ynğmur hnrekilta müı;:nid de- gö~termektcdir. Şimalden İngiliz \'<' Am:l\'udlukta, bombardıman t 
250-500 dUr. ltnly:mlnrın harp lı:l'Y- ülıılLİS \'e fi ~ocuk ynrnlnnmıs .. ır. Ke- ğilcli. hi! ... Fransız kuwctlf'l'İ ıie, ~~hı·hı Amerikanın emni eti rderimiz Draç doklnnnn ağır bir 
Jnngıcındn büyük ve ortn 45, kliriik z:ı· Ti .. nlyadn lıir şehir hnrici bOlg<' - Bundan bnska Yugoslavyn iizcrinc ıııucl~fnnsı~n çok ~h-cr.işli . tepcleı· Y <'Lım ynpılmıştır. Taarruz muw.f~ 
!i3, inıındn 26 denizaltı gemisi \'::rdı. l'İllt' bomhnlnr düşmiişs" de hiç bir yapılan Alman tazyiki de n •tice \·er- ıııerıııden ılerlcınşıler<lır. Sııııdi bu I ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ~etle lıcticelemniş ve yangınl:ır, ı 
Ihı 125 dcniı.altıdnn Akdeniz<.!• en lıfı.di ~ k:ıyclı•dilnıi'miştiıı. meınb;til'. Almnn~·Aıln hcniiz l~rc 1l - ktıv\·etl~rle şehı·i \'t' <lilşmnn kuvvet- k:ı .• aları uza.vıp gitmektedir. lfıklar mü~hed~ cdilrnisiir. 
az 30 tane, Atlantikt<!ki hilyCik VC' or- A tinn, Hl ( A.A.) - t ·çi fcclcrn.- - cllid dcv:ım ~tme.k"'t.<'dir. nu, Hitlf'rin l rini ~iı: k:ıç .t~pc :ıyırmnktadır. KU\·-j Bir Alman d"niz:ıltı:mmı me\·cudi- Diğer bÔmbardıman tayyareleri 
t-a gemileriyle 40 denizaltı batmıc; - ) o.tlarının mümCt»Sil hey' etleri, dlin harekete geçmemi· olma~iyle ele : n- ''e~ll'rımız: ~ır aydır ltnlynnkırcn rcıl, bu mıntnkndn lngilizlcrin cmui- man motödii nakil vasıtnlıırınn- ,•t 
tır. Bunlardan mütebaki büyiik. or- ,,,ı,·nlacla hir toplantı ynp:ırak. •rrnl•- l:ışıl:tbilir. nıuclafna ıç_ın hnzı!·lnnnn ve tahkim 

1
· yetle geçisirıi sekteye uğrat.acnk bir I' ·delen şinınlinde muhtelif hed 

ı..ı ve küçilk,leıKlen 40-46 taneı:i At - • ve l\Jak "'donra :?.hali inin Yun~- Oeyli Tdgraf gazctt>. inin diploma- cdC'n n~c\'zıl.~re b&ylcce lıiicunı C'l - mc~lcyi ortayn koyncnktır. Bu vnzi- bombalar atmışl:ırdır. Binalar:ı,) 
lnntikte çalı tırıl a bile tccriibeli f. ni tamn hlirriyet ,.e tnnıamiye i uğ- tik nıuharrH de sunlah yazm:ıkt:ı - mısle.rclır. nu !11an kunt'ti hizdrn 1 yd knrşısıııda Amerikn harp gemileri- r:ı isabetler kaydedilmiştir 
radn ihtiyaç vardır. Nihayet Y"llİ Al- r ında icnbcltiği takdirde ölm~ğe hn- dır: ç?k inzl:!dır. Kc~cn milclafilcrinin ~o 1 nin lngiliz gemilerine ref:ıknt etme kn Bütün hnrekattıın bir· t:ıyy:ırt' 
man inşnntı ile beraber 200 denizaltı 1ıı· olduklnrını kralla baş\•ckile bil - lngilizlt-rin Yunani. t.ın:ı vaki y:ır- IJ 11 ~ldugu ~alımrn olunnrnkt:ıdır. lhı rnrnıın alınma:sı, İngiliz b:ıhriye.~inin u ~üne dönmemiştir. 
me\·zuubahs okı bile bunların faal tli ·ime iııi karar nltına nlmı }ardır. dımları ve Yunfın muk~wemC'tindC'll ırn bın.~en Ker-c.n .. mulıarebelerinin bir yiikOnü bir derece tahfif edecektir. Londra, 19 (A.A.) _ H:ı\•:ı d 1 

miktarı ancak 80-100 olnbilir .. Bina. Toplnntıdnsöz:ıhn isnnzı•1Dimit. sonra Yugo-.ım·ynmn azimkfır:1ğı gti h •C.gun <~nha sıırmesi mııhtcmcldir. Eğcı· Am\:rikıı . harp gemilerinin İngi- "mnivct nezaretlerinin tebliği: 
enalm·h :ıetice 1918 dekjndcn ı!P'-'ka r: to demiştir ki: rlilm<"ktcdir. füızveltin nutku da Yu - ·~ ~ın·robı, I!> (A.A.) - Re mi tcb- liı vnpurlnrın:ı refakat kararını vere- Diİ~mnn tnys:ırcleri gece dol" 
türlü -olamnz. Çilnkil d nizaltı gemi- - Cephe gerisind<>ki !ş«.'i ~mıflnrı gol'\l:w.;·nyı çok tak,·iyc etmiştir. Ati- JıJ!: ı ıf>k l'nnnmn nnlaşmn..rmıı tcrkedcrsc, maide bir şehre hücum etmişlt 
leri efradının falim \'e terlıi.ı'•. ·i de dn her znman, cephedeki nsl\crlcr n:ı ~dyosuntm. elediği gibi, ltuzvcl- fmp~ratorluk .kuvvetleri, şaı·ki l>ll vnziyet Birleşik Amerikanın cenu- Taarruz büyük mikyasta olmuş (1 
mühimdfr. Almanyanın 1 Dl ı hnrLi- t:ibi t.ec:n üz~' k:ırsı bir ~cd teşkil t'de- tin mıtku yeni niznmııı idnm lrnrarı B.a?e~ıstnn<ln mlihını bip c:ehir olan 1 hi Amerikndaki prestijini aznltnc:ık- çok evler hasarn uğramış, yani' 
nin bnşlang1cında Aımove, Vadikcn cc:klcrdir. muhiy<'tiııdedir. ıcıknyı znptetmislerdir. tır. çıkmışsa ela scıratle önlenmiş fi 
ve Valantina gihi kumnn<lanlnrt rnr- lı;ıhtnn ~vvcl sfü1dürülmüştUr. 1 
dı. 1918 de bunlıır yoktu ''<ı Alman- Emin olabilirsiniz ki hiç milk-cı:-siı- t • ı m<•mişti. Çllnkil tehlikeli bir işti. en zayiatın f:ızl:ı olmnsma intiztlr 
ya bu yüzden son tahtelbnhir h-:ırbin- <leğ-ilim .. Çünkil milli bir gaye için, VATAN AŞK nıı itibarin cvvcUi Tumbaya uğrıyn- nı·vor. nurnsını bombardımBll 
de muvaffn kolnmadılnıı. \ 'nziyC;t ay- \ :ıtan için, ruhum; ~crefle dolu bir ve c:ıkt~. Ask<-rlcr n~:ısında dolaşıp ~'l- t •• ~:ynrclcr doğu ceııup ve LondrlJ 
nen öyledir. ııcşe ile semnlaı:ı kadar yükı::clcc.ek. mckan;nd:ı t.:ışıclıgı ufak tefek eşyayı sr sinden llçmuşlar<lır. nuralarıı 

---x 'ucudüm, aznp duymadan t.oprnklnrn ~atmngn önkncaktı. Omdan Tumbanm ı,3 atılmakl:t hera.ber hiç hUcurrı 
ispanyada Alman' gömülecektir. Bundnn biiytlk ~rcf oln- • şimali şark isinde bulunan, dikenli tel- mıştır. ll:H~:ır ve insanca. znyittt · 

lıilir mi?. 'arım sanı uakalıuorum casuı•gq ı .. rle muhnt, hafif cezalı askerlerle do- tur. . .:ı nüluzu . onra a kcrlerc döndil: ft 1 80 hı a. kcri tc,·kifh:ınc~·e uğnyncaktı. i\lrılta , 19 (A.A.) _ Resmi tcb"': 
/1 - Aski:ırlcr -d di- yaptığınız bu ha-• --1 104 1 Ornılnn <ln yolunu şnşırnnş gibi yapa- DUşmnn tm·yarelcri hugUn nıat 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFE.DE ) r~·ket, vnzifo icnbıdır. n.~ı iUb:ırl.a ~a- ililhlarındnn fıı-lıyan on iki kursu•tlrı l"İı> ~ııi imha "tmck için geldim. rnk mt.l~inımat. depolarının bulunduğu clid el falnr :ıdnya yaklaşmnk istt 
lamış buhm.uyor. Bu dilşUııcelerııı ~~ı- tıl . nyılam~zsıııız. Çün~u siz emır k~- yerle~ SC!·!l:nHı ırpınmağa başltımış- Yamında trışıdığım \'C sizde ilph<' s r~te düş<.:cf•klı.: · l rsc d{! snhili nşcımnmışlnrdır. 
sule gelme. ıııde, . on lspı~n):oı - lngılız hısunuz. B~nn"nnl?yh dCınyndn dn, nhı- tı. ' <: ı u.rnndırdığınıı hissedinct' <.lerlıal şimhu J.unn rnuvnfıı~k oldum mu korkusu Kahir<>, rn (Rndyo) _ Ott·~ 
ticaret anlaş.ll!asının mlihını rolU ol- r..!~te d~ sız knrş; davncı ~·e yııh~~! Can çeki~n casusun fec'i mmızuını,ı ettiğim bombayı, otomobile bincrke>n yoktu nrtık?. <-:linkii oradn 1' ... rnnsız umumi k:ırnrgiihmm r('smi tebl 
muştur. 1ngılız memu.rltın bu anlaş- muşt<>kı ohnıyııcagımtı ""rf'fımle sı~ı: knrşı ıııda mirıılny nis.'lrın ~ozlcri snhvcrcccktinı ve sizi otQmohille lx>rn- oııbası 1 kıy:ıfctı) le gezen 11 nunınrnlı 8rit.ı'Cd•• : KC'ı'i!n cmubund!ı 9. 
manın tatbikine. • itiıın <•ylenıekte .ve .;bı Vöriyeırurn v~ o ~ihct Len mii -.terı h y:ışla. ılolıln. ~ · · lı\.'t" bt!rha\'a Nl~.ektim . ' a-ı kndnşiylc ~:u·şıln~caktı ve. zııhmct j ik cheınnıiy<>tt<> yeni ffii'\'Zİ.l('r ıı 
l spanyolln:ı.n f!1'l!ı ı,ru!·uruuu rencıde olmanız~. t<?m~nnı cdıyorunı 1 Usuleıı yapılnıı mcrasiıni göıınekl Şeklinde w:rdiği ifade tanınmh le cck!11cd;ı!, kım~.\·e. ıhsas ~tiırmeden, rdilmic:Ur. IHlşnı:ııım mukn~ıl ~ 
etmemek. H'ın1 ıht!yntkarnııe hnrck~t Ö!Uımı.nıU ı!ıtnç "'de~~ olnn. kurşu11~ cesıırl'tini kenclimle lıulnmndı.' 1 )tılnııciı. O: hnşkn hlı· mnksacUa bu.nn vnzıfcsını k?lnycn gör~ccktı.. . lnı·ı ağır zı.yi:ıtln tardedilmıştır· 
"tmekteclır. \e böylece, :ıc knlmış hır 1.ır; bi!ııı fiınıd eimedıftnn bır ş!'ref,, 1 Otomohiliııc sü r:ıt l <' binerek a·:rıldı. ı;öylemiııLi. Bitt:ıbi l"rfihını. yiizılc F~knt tnlı ynrchm ctmemıştı. :\fon. Ifobc~istnml:ı,: llu :ıyın 17 C 
~~mlc~cttc Çll~ıştı~l:ırını l ·pnnyollnrn k:ıvustıı~nca~l.nrdır. ~ ku.rşunlaı:ı ntan : • · d?lcsan ·dokuz t1.!hlikcli olaı1 işİ~rc, 8 • nı:ıfılı t~~hbüs; t:ın.1~nıiylc m yda~a et nu.bı şark~ I~ıı.b.Pşist~n?aki 
hıssettırm4'.nıc~t d~r. . . ızlere ~ e sızı bu ~ma) ~te SC\ kcden lliıdisc; caı:~tLc; d:ıluı Tumbndan m v. Juz numaralı casus gibi kfrm"tli b:r çıkmndıgınd~n bU. b~.ıtiln akamete. l~g- Şt.·hrı znp~dılmıştır. )lılh !1n}:)eŞ. 

l\lna.mafı~ sıyn ı ':!1 lhcı fılcte Alm~~- asıl .c:ını~ere, bnna boylc ~ıt şer<:f ?ah- Jd ıııl\stalıkl'm t •\•kifhnnesin" getiril· elcmnm günd rmck knfoım.lıJ{ını isli- ı-.ıınış dt!ğildı. Çün~~. c:_ı us;. kı'n~lısın- \'<'tlcri de Brnmnrkosn dogru . 
yn Iehınc l?ıı· t.cmnyul v:ırdn·. Hn.r~cı- tt ıkle~·ınden ~o~n~'l mınnefüırlıgımı ın •den. Frölnynin kulnğma nksetmiş· yem~cli. • d ·ıı ~lx'klen"n Jll(lrd!ıg~nı bUytik bır fo- m kte<lir. Ha.beşL.,tmım di~r 

1 ye n:ızırı s.cır:ın~ Rune.r, Almn~ı sıla.h- .ıı zccl!'ı·ım. ll<'pınıze Allahn ısnınrln- ti.. Nitekim Fransızların: casusun gir- clnknrlıkl:ı ~ösU:!ımıştı. rindv umumi hnrekat~ı de,·am ed 
lnrının l 'ııılcn.mı) ·ceğı .knııarıtınded.ı;: chk... ". . . Zozo: bc:rn:nden vurulmtı~ gibi ol- etiğini söy] dii{i hnlfüla yaptıkları ta- Bunn ragmcn knsırgn korku unu yn. tt <lir. . ıı· 
Fakat Su?er!.n Herlındc ~kledıgı l\Iırnlny -•ı~~ır; hu k:ıılnr. mC'tın, bu clu. Tc~kiliitımı indiı ikıı bu dnrbr> ~ok hnniyat bir netice \"t:rnıedi, bomba·bu- ratn!ı _knpk:tr:ı bulutlar; Ahı~an casus Libyn<la: Krıydc değer bır 
derecede hUsnu kabul_g~ı:m~mı~ olmıı- kada,;- mcrd b!r rnu~ı:lı"le ıle k:ırsıl:ı- r.fıırdı. l'{t'radığ'ı sersemlikle timnrha- hıntım:tdı. 0 eh·:ırdn sırnlanmış 01nn tı.. .• kıl.1tıııın <'tr:ıfını snıınaga baş]n- j<ıktur. 1 1 .,ıı 
-~· ~lı:rıan)~~nı.n m.'l~lubı)etı hakkındn :ıcnspnı tnh~ıın Nmı).ordt~. . ıwd<>n koğuglnrına atılmııı fevkaHide 1 iıLüıı hnlf,ların ı•isliklcı·i :ıtıldı. KU\"ll- mı, tı. . . Roma, 19 ( Radyo) - İt!!l Js5 
lıkrını <leg.,..tırmc::ıın" nçık k:ıpı hı- lçındrı cl-0g-nn <l"rııı hır h\:~-.url~· r•lil .1 bir kızın p~ri.;nıı y;ızh· tini nn- lar lam.ınti\·J bo nltıldı. S:-ı•fcılil 11 Zozo; kurşuna clız~t;U . bu c..ısusa dulnrı umumi knrurgahının ., 
r:ıkmıştır. c:ı u-ııın .yuzü~.' .~nkit. .. .. . clıı·ı\·ordu. • g:ıyret geııt'.: nr>ı~ ,·erm di. B nu~~~ır:ıy:ı'I> husı~~ı.. l?.ıı· muh.a~bcl nı:ıralı »csmı t<!bliği: ~ 

t pnnj :ıd:ı, Fr:ınsnnın \'aziycti dik- . --:- .H ıç el<' ... olumı:ı mıı t. •h ı l, ~l J.!11 •• 7:ozo\·u; 0 \ :ılİ\'<'lU! görlip de :t"ıınn- Hu ı:uı rtJp ı•:ısu~un; ynnm<l:ı ht>nıh.. b<>:.,11.·cl.wııı.den onun ol~ır:ıu; kcndısınde Yıınnn ccphesintlc: 1s:ırct. 
k • t.\.><:lkik dilm kteclir. :\Iare~al Pc- Bılakıs t ·brıg<' \'n.ll bıl' rl ... ;ı~:ınlı. m:.k i~ktın haricine! .. idi. b .ımadığı gibi mira!a~· Riş:ırı dn öl- mudhıs bı!· cl:ıı be tcsır!. u~·aıı~ıı·m1ştı. hir ~udi~e yo~tur.. ıer'' 
tf'n Almanlnrlrı miinnscbatı keser ve Ah. ~~ hıı~·p ~nn~ı.nlnrı olma nyt.J ·•·. . Ka . .-1.x>ttiği bu :ırkndn~; mir:ılay Ri· dürm ·k kn:<li\·le harck.nt etnı diği :ın- H"ı: fl'lukefe ~nr~ı ~u~·ük hır mctn- . Şım:ılı Afnkad~: Tnyytı~l' il 11~ 
Ce.z.'lirc ç kilmcğ mecbur k:ılırs:ı. hı- :'.\~ ıı ala~. Hı1ını , ·. o. nnd~ :-1c~uln et :ırın d eliği gihi A lmnn casus tc-;- l:'ıı;ıldı. net go~t<:ı:~n Froln:rn, bil .::ıdam:ı ka_r- ılilşman ktlV\"t'tJerı w motor! 
pnn~·ol politikası şliphcsiz Almanyn t :'·lıd et mıyen vnsı bır. ım~.:ı.lm ete nıa- kilfıtınm en im metli <'lemanlarmd:ın Su hnlcl .. <.':ı. us 0 rh·nrcfa ne :rmıı - ı. h •ı:;lrcl!g-ı m.~hnbbc~!~n ılolnyı clerı ıı v:ısıtal~rını t!om b:ıkımı.şl~rdı~~1 ~ tal'afına. m~yl<>dccektir. Bnzı 1. panyol lık ol!'mdı muhnkknk ~ı duJ3man olma. lıY ·,r · chı?. · I' ı ll~"'sllre duşmüşt~. Ş:ırkı Afrıkad:ı.: lngi!ız!er f~ 
gen<'rnll.:ri de, Pir.ene hucludlnrıııa Al- ~ıırn rnğm"n hu meret nd: mı kur!ara-

1 l~k~~ı; \'C bıııı:ı inzimam eden hn- o: rlnhn ziyatl . beş, altı J;ilon:~·ı l'L. llattfl onun bu halı vaktiyle teı;kilf~- hiı~l- ~li~ülrdn a~ker ~·tı vasıt:~, 
m:ın a~c;kcrlcri clizilcliği takcliı:?c> ınuka- cnktı ve h:ırp ı;oıııınn k:ırlnr. hıq.ıııhn- ril\alilde liynknti, krıvrnyış \", ç.~vikliği il ride bulunnn ve IX'rh:ım Pd lm~ı;iı.ta mcn~ı;up :ırk.o_<l:ışl:ır~ arasın<la c:a dı- ..... ıtım Kc-ncıı cephc;ıı~dc ~:"·eti 
\en-ıet ıı foydll."nz olac.ığı mutnlcnsını ncd" y:ı nttır:ıc:ıktı. h ... rkes' na. ip "'lnmacak kadar :iik- t:tkaniir Nfon miihiınm:ıt d('polnrmın le dola mı d <l•kodıılnı ~ıkarmış \e hn- ~ı~det_l<' dc\'nn~ etrnıştır. J{ ·d ~ 
k_abul dm~mektc!li!·lcr. Yiş~dt• . ~ir Ent ı:c-:ns seı·ı.·is rebi: id,ımın in- ~ekti. Frölay11 bu :'lrkndnşına s.'lr:.ıl- kontrolii için o ch·nrd:ıki casuşlnrı t.cf. zıl:ı..rı. , . . ". . . _ mız .du~;nan hucumlnnnı tıııl< d 
F ran~ız hükumetının nıevcudı.retı, ı:>· faz ahcı ma f'f•ldiğinc pişın·111 ol mu~- mnz bir itimndln bnğlı idi. tiş tm k '"~ ona gör<! plft11 hnzırlamnk -.hızım rt ıse' bu aı k:ıdaş:ı u~ık ol- kabı!. hucu~lnrd~ b~ılu~:ırıı dit· 
ter fıciz, hat.tü isterse Alman tarnf~ı- ' ,
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k:wcmetini artıracak bir unsur olarnk Birdcnbi!c :ıteş emri Vt'ı·Hdi. - Tumbada y:ı acagm ış erı tn ıJ>1 asuR; mu ımmn cpo arının u- JliyC'nlcr bil~ ol<lu. ha\·n ü ~nno ha~kın yap:ırıı.~1 ~Jakki edilmektedir. Alman Nt t: ti; l>ir düziinc ne!l'ri•l etmek ve ayni znman<la ·ırn 1111 geti- lunduğu nııntnknya birdenbire gide- - soxı· l' AR - man t:ıp·nrc ini tahrip eıınıf e 


