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H. Vekilimiz B. Şükrü Saucoglu 

Kıbrıstaki son 
mülakat 

15 gündenberi çok 
hadiseler olmuıtur 

lıagiliz, •Türk ve Elen 
ılo•tluğıı tebarüz 

ettiriliyor 

' 

" 1 Resmi tebliğ .. 

Türkiye ve ln
iltere Hariciye 

Nazır lan 
Kıbnsta neler 

J konuştular? 

\ iki hükUmet tam görüş 
birliği içindedirler 

Kahire, 20 ( A.A.) - Dün akıam 
qağıdaki re-ami tebliğ neşrolun. 

muatur: 
«Türk"ye ve lngiltere hariciye 

nazarları. dün birbirine müJilki ol-

1 
mutlardır. iki hariciye nazarı, ge- -

c;en ay Edenin An arayı ziyaretin-
i • 

den beri enternasyonal vazıyette 

hasıl olan muhtelif inklıaflara göz.
den geç:rmi4ler ve hükumetleri a • 
raunda mevcud olan tam görüş bir
liğini bir kere daha kaydeylemiş -
lerdir.» 

B. Ed<>n 

Belgraddaki son 
vaziyet 

Yugoslavyantn seferber
liği devamdadır 

•• 
Uçlü pakta girmigeceği 

de söylenmektedir • 
------Bu mülakat, Kıbrısta Ed~nin da-

veti iizerine vukulaulmuıtur. Eden, FUat i~i dııııt arasın. 
dün tayyare ile Kıbrıaa gitmiftir. 

il - ltrllll !:.':!.:.ı=n;.:7ı. f~:;:::~ •1!1!~~~k~!.~~~~ !~~I~. misafir olmutlardır. 

tiZllllrll •••ıı•ı j::msı bildiriyor: 1 l'IP • ----, Yugoslavya - Almanya arnsmdaki 
1r. Ed münıısebetlt>riıı tanzim ve ıslahı i~in 

..... nahi~. 20 (A.A.) - Röyter nj:msı en .\ aıHlmakttı olan göriismelere de,·nm 
OJJk\f riyor: . 
'to Salahiyettar İngiliz mahfillerinde • c:>dilmC'ktedır. Bu gö~üşmelerin ne 
'1-~ ile Şükrü Saracoğlu :n-asında Y k tl . . k'.'ıdııı· dcv:nn t1deccği hakkınd~l hiç 
1tıtıırısts ~·a.pıhm mllliikatın ehemmiye- unan uvve erını hiı· mnlCıınat yoktur. nu <'Snadn Yu. 
~ U~rinde durulmaktadır. Bu mahfil.- tebrı·k ettı• _ go. lav.vmıın ~eferherliği de d<!\'am ı>t. 
4'1', bu mUIAkntın ~ok şaytmı ıtıem~unı- m .. ktcdir. 

-----· ·---
AıKfRI VAijYfT 
Yunan rnuvaftakıyeti ve 
Alman deniz taarr~zu· 
~inun uğrıyacağı akıbet 

H:"ıd.ro Ga1.etesinde11 Hiilil...a: 
Tcpedelen, şiddetli bir muhnrcbc

den sonra Yunanlılar tarafından 1.ap
tedilmiştir. Bir çok esir ve mUhim 
malzeme :ılmmrşhr. Bö~·lcce, mühim 
bir <liiğüm noktnsı kopmuştur. Sıkı hiı· 
tazrik yapılırsa, Avlon~ a sarsılar:ık, 
Berat yolları açılacaktır. Mus.<10lininin 
kunmndasındaki ilkbahar ltalyan !a
nrruzuııuıı Yıınnnlıhır tnrnfındnn bh, 
-ne,·:ımı 3 iincii snhifode-~t oldutunu bevnn ctmekt€dirler. Knhirc. 20 ( A.A.) lngiltcrc ha- Alınanlar tnrafıııdan hu csnnda 

~ıedilen rebliğde iki hükumetin miiş. : ici~ t' nazırı Eden. Yıınaıı h:ı~·:ckili tntbik <•dilen inir h:ırbi de c1nrnm ----- ---··· 
~k Ad t. hnlini :ıl:m isbirliği bir ke- Korizi (.' :ısıı~~ıdnki tel~ınfı ırfüıdt'I'- C'tnwkc.dil'. re rugo. l·w.ranııı. liclCi A .k B b • 

-Devamı 3 ncü ıahifecle- 1-İ:;tir: paktı İn\Zcl PdtCCği hakkıntlnki h:ı. merı a a n-
halynnlnrm ıM>n skldetli m11k-:ılJi l>cr \ ('rilmişt ir. Bu hnber, biday•1 U 

Almanya 

Gene tehditlere 
,başladı 

~nıerika, Avrupa işle
rine kanşmamalı imiş 

Beı ltalyan 
vapu~u 

• 

t:ınrrnzlnrlf!l .kıran Yunan ordttQtl : Yugo~ıa~ya~.a endişe uyand!nıu!'tn. ye Nazın 
ııun lrn yrlll, parl:ık muv:ıffzılcıyctinı Fakat hal>eıın nereden çıktıgı :mil!. • 
hli\lik bir sevinçle hal>t>r aldım. §a- şılınc:ı ma ksnd \ (' mesele an l:ışıl
mimi telırikl<'rimin knlnıliınii rit:ı e- mıştu · 
<İC'rim. 

Hu lınrckl>tloı e iştirak ecl..-n Yuı!nıı 
kıhl:mnın k:ıhrarnrmlığı \'(' azmi lıii
ıiin diiııy:ı milJpf Jeriııin h:ı.n:rnlıı:hnı 
< L•knırkLltİl'.> 

Bulgaristanda 

Ağir varalı 
mübadelesi 

- -.....-·----- _,.... __ _ 

RUZVELT 
o • 

Atinanın fahri heırişeh· 
, . risi seçildi 

TRAKYA VE MAKEDONYA· 
DA VATANPERVERLiK 

HAVASI ESiYOR 

lngilterege yapılacak 
yardımı anlatıyor 

lngiltere bazı tersane
lerden de istifade 

etanesini istiyor . 
• 

' 

. ' 1 Ankara radyosundan, 1 
denin Ankara 

• 
yı son zıyare-
tinden sonra 

Balkanlar, Afrika ve 
her tarafta vaziyet 

değişmiştir 

Son lngiliz hava taarruz
larının tesirleri çok 

büyüktür 

Kigelde bügük yangın
lar çıktı 

L6ndra, 20 (A.A.) - İngiliz ıayya. 

rclt.'ri tarafından Kiyel üzerine yapılan 
nkm hnrbin bnşındnnberi 34 üncü ve 
\'ilhelmshnfen iizerine yapılan da 46 
ınrıdır. 

Kiye!, harp e:;nasındn Almnnynnın 

KIBRISTA VEKiLiMiZE Gos. endüstri faaliyeti bakımından havnti 
ehemmiyeti haiz bir ~hridir: Krupı> 

TERiLEN ALAKA TEŞEK gemi inşaat tezgahları Doyçe Veı·ke 
- ve Germenyn tczgfıhl:m hep Kiy-elde-

KORE ŞAYANDIR dir. 
Londıa, 20 (A.A.) - İngiliz havn 

Radyo l'azeteaiaden: nezareti istihbarat bürosu, Atlantlk 
Hariciye Veldl"anıa ŞWcrü Sara· muharebe~i başladıktan sonra Alman

coiluyla Kaliirede bulunan lnsiliz yanın b:ııdıca deniz üıderinden iki ·i 
- Devamı 4 eli Sahifede - olnn Kirel ile Vilhelmshafenin Almnn ------------••! (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE \ 

Aşk yüzünden doğan 
feci cinayet 

20 yaşında evli bir genç, 19 
yaşında bir genci öldürdü, 
15 seneye mahkum oldu 

Diin sab:ıh Hnlkupınnrdn Şayak fnb- mız mnhimat:ı ~ör~. Y:ısnı \ K~ırt:.:. 
rikıı:-ıı l'ivnrın<ln kadın yilzünclen bir a.' ııi fübrik.ul:ı ç:ılı :ın iki arkmlaştır
dmıyet (ı!mıış, f:ıhriku ımı<'le:indcn la r ' ... fnbriktının ayni clafre ·i11clc çn· 
,,uı tiş llep~iilı, :ırkadn~ı Hı y:ışındıı. lısm:ıktndırlnr. J{uı li~, Hnhriyn nrtın
Y:ı~:ırı kama İlt' nıiiteaclılid .'·.erlPrin- clıı 16 yMırıda bir kızııı ımhip oldııf!u 
lt»1 .Y:lralıy:ırıık öl<liirmiiştilr. Aldığı- -D~v,.mı 3 nr.ü Mhifedn--

• 

Karlı dağl~rda Yunan askerleri 

ltalyanlar 

Son taarruzda 
da kaybettiler 

Eıirlır 1111-1, Mr billl 
11-1 llllldl ~ 

Atina, 20 ( A.A.) - Yunan reı::nıi 
tebliği:-

Merkez bölgeRinde tankların mü
zahereti ile dü~manın yaptığı bir ta
arn.ız h-areketi ve şimal bölgE>sinde 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 

r ' Tepedelen 
Yunanlıların eline geçti 

LOndra, 20 ( A.A.) Röyter a • 
jansmın · ArnaVlldluk hududundaki 
muhabiri bildiriyor: 

Yunan ileri kıtaları, bu aabah 
fiddetli bir muharebeden sonra 
Tepedelen ıehrine ~·rmitlerdir. 
Yunan ordltau, muvaffakıyetli ha. 
rekata devam etmektedir. Tepede· 
l~n mantallaaanda pek çok esir ahn
mıı, mUbim 'miktarda mahtelif 
harp malzemesi iğtinam olu•mt14· 



SAilll"E 2 ( A N ADOLU) 

RA~.OYO GA1-ETESi -. .. \; . . , - . . . 

1 HALK DIYORKİ j 
Sinemalar ve talebe 

Talebelerin d-ers saatlerinde okul
larmı ihmal edeı ek sinemalarda \"a-

.. oıı :!4 s:w z:ır- AtJantı•kte gibi .. özler ~:ok de- kit geçirdiklerine dair İzmir gazete-
frnda ÇorC'ilir .. \t. fa_ :.oylenmı~ ve leıfoin hemen hepsi bu husu.-:un 
lnntik me~ rl, n mu- dogru ~~kmamışsa öııune geçilme.si hnkkında vazılnr 
harebesi nd•r.ı" ·r- da bu sozlerlc Y~ı- yazmı~ \'l' alfık~ıd:uların nazarı dik-
ıiiği Atla.; el nı:d Alman tc.arı uzu ve .gosla\'y.u kasdedıl- katlt>l'İ ('t'!Lcclilmişti. Bugün bu ha-

Bugün son. celsesini akdedecek, daimi 
encümen seçimini de yapacaktır 

21 MART 1941 CUMA 

Erkek-Dişi 
Mes'eleleri 

nl ll h( ... 1·el)eleı·ı·nıle ı t ·c <.le me\' ·ı 1 \'ilfl.n~t Umumi meclisi, tlün ö0 leden si kiıı kullanılacak mu",akkal mn.muı·-" /\ "k me < e ı" . ·ı ıin üıılinc gPçı miş ıuızarile L~ıkı a- ~ • '° D "' k h h d b ·, 
.\ nnı· bı'ı· \'.'ı.'.ı·~·,·! J-" ınerı a ı, hs 111111 't soıırn vilfl~·ette vali B. Fuad 'l'tıksa!ın lam verilmek üzere 10.000 lira, ge,.en un a ve ane e, azı m~mur, 1 

'" .... zuu u:ı c ·ı mnz. · " sahibi veaairenin gelmif, geçmit 
oktur Y.ugo~la.vya de~il. ·~L'ıııkL·ı· .· Btı h.·ıl kenıaf'ı·s~abık <.le- ıeiı;Jiğinde topl:ınmış, \İlayetin adi \'C ve Pski -=>eneler düyunu için 7000 lil'a, , . · ı '• ~ ı· k ) • 1 · b ·· ·1 l · } ı · · · suiiatı:mallerinden bahaediliyordu. 

Bütün ı,., Jı.ı-
1 

Fınlandıya?ır. Fa- vnm etmektedir. Salıahın karanlığın C\' ·a ac e m:ısrnt uuç" erı ve >Un.a- \'Hzı f<' esna3ında denızde boğulan Di- Bir za t: 
~ı1ı:!:1nnndlıak'"tı~ıııt •.• ":L·.\ı·ıı·ı·. Tı·carıt kaıı·ıeıerını· •me. ka~ ka~ctedılen dev da -;ean:;Jara lı:ı!!hyan sinemalara, ta- nn haıırh:ııaıı ııizaınnameleri üzerin- kili t.ıhsildarı B lsmail Hakkl Pakso- «-Ben şuna kanüm ki -decl=. bu 
-"' 111 • , • il ıet!n b':! olup olm, -: JeLeleı in kafile knfilc mektep Vt! de müzakerelerde bulunmuş, kararları yun eşine verilmek iizere 500 lira tes- suiiatimalle rde Benatı HaTValllll ( y•· 
re deniz· ıu \C 'k hl b 1 d dıgını anlamak ders saatlel'inde akın ettiklerine şa- ıılnııs ve mesaisini sona erdirmicıtir. bit edilmi~ \'e mu'"\·afık görülmüştür. ni Havva anamızın kızlarının ) rölii 
k\•oo'ırı~:ııııl kg~·~·n·,,ı"_.,! :n,.·: rı a maueue I' a 1 içiıı bir 1,aç Aglin h:t olmaktayız. Talebelerimizi bu <'el:+c a<:ılınca fümaf ve Ahali bHıı- Acli masraf büdçesi 2,066,451 lira çok büyüktür. Erkek, bütün hayatın· 

.. ··- . . Y beklemek . lazım huylarından \'HzgeçirnwJr içiıı çare_ kailı i~lare meclis!. azalıgına. m~t:lisil tize:inden böyl~ce .. kalıu.lıl~n so~ra fev- ca dı:şiıinin teairlerine tabidir. Difi, 
ingiiteı· r~ ~et!- g.elmektedır. ler aranmnlıdır. Mesela: Sinema ve uınunıı namıııa dort seneılenberı aza kıılacle masraf budçesının muzakerc- iyi bir diti olmazsa e1"kek, partiyi 
rilecek harp mıı!- A "k d .h Londra<lan \'e knhvchancler kontrol altında bulun- olanık bulunan iL Talat •• \Iu~kara t ·k- ,;ine geçilmi~. fjmlfık, akar tamiratı, kaybetmi, aayılabilir. Yuvayı bile er. 
z •mesi na!c'!::ııtını merı an yar l nl l 1111 - rileıı 1.Jir hnber(: clunılmakla beraber talebeııin haf- rnr seçilmi~til'. l!ı W )fonrif büdç('siıı- Şaşa! ~uyu, Fuarda Vilayet paviyonu kek değil, dişi ku, yapar .. 
felc~. uğr~tmı ı\. v verci /eri saşzrtmıştır göre İngiltere, ge- alık 'tatil hakkı ula~ cumartesi. p-3- de kırtasiye ta.h. :-.atrnclaıı mevkuf tu- clekora:-.yon tah:-.isatı, vergi borçlnrın- Ruhumuzun aükiıneti, batı~ısır1 
İngılız h, ıı.·m ·ıc ) neıal Dö~ol ve zr..: günlerinden gayri günlerde si- hılan 1040 liranın ilk okullann tnmiri daıı dolayı haczedilen em\'alin teforruğ ~ğlamhğı, cebimDin delikliği, bor· 
bırakm'.'l· it-in-At- Fransız ımpara- nem alnı ın taleb~ bileti vermemeleri. fn,.,Jın:ı nakli hakkmda :\Iaarif mtidlir- ,.e tapu beclelleri için 68700 lira tahsis: cumuz, iarafunız, auiiatimidimiz ,,e 
las denizinde fa~\- Y l b" "l torluğu nıUdafnaı n·n temini en bii/iık faydayı doğu - liigtimin teklifi, Koordimısyon h~,r\•ti muvafık göriilmilı~. nakdi Ye bedeni h er feyimiz, ekaeriyetle kadm teairİ-
liyete gec i<ri aı·· ugos avya ı r ını yon kon?eyi .~r~ısında,rabilİl'. Alfıkadarlarm nazarı dikkat- kararnıa aykırı göriildüğfüıdeıı rcrldo- yol mükellefi,\'eti için 80 bin lira ayni- n e tabidir. Benim bir cf09tilin var· 
l:ısılıyM, a•1c::ı!. bu asker tophyor. Fakat ,\·enı ve muhım ba- krini cı·lbetmenizi rica f'Vleriz. Juıınrn~tul'. Ea) ıııclır - Mahnnı<ll:1ıı1· ~o- ması füerine bir çok aza ve bilhassa dı. Evli idi, gayet fyi geçiftiyordll· 
mlicaılel •el ·n !.rnh- zı aıılaiinıalar ol- f;ı;miı· Yu:sufde<le c-:.ıcldesi ·o. 18 sa:.ıııın bıı sene b hemehal inş:ı c< ! ıııe- Nafia müdürü B .. Muhiddin Erkut söz Hayatı nılintazaındı. Sinirleri aağlaır1t 
.. ·ılerk .. n bnn ırı vaziyet hala ıneçhuldür mu~tur. Uu anla~ Ahmed Nuri Apak ~i lıakkıncla ı~1a.nııdır murah~a;-;11arı ta- alarak bu tesisatm pek az olclu- neş'esi boldu. Emin yohmu biliyor· 
y ni olm:ıllıgın• chı mal ar JI ür f'ran- rafını lan veıı en takrit· iizerın< e uzun ğunu :'öylemiş, tezyidini istemişlerdh· du. İşine bağlı ve doğru bir inaand•· 
hatırlatmı ~~ 1<>;7.lnı- sı:r.lar hiikumeti I * müwkcreler geçmis, neticedt> viliiyetin \'e neticede daimi ~ncümenin ve vilaye- Ga yet iyi bir de karıaı vardı. Bu ~· 
1 B - ı ı kt • • k d ı t ile İngiltere~ i nıus ve daimi encümenin büd<•edeki tahsi- tin fazla tahsilat temin ettiği takdirdP 
~~ı;:biı~ı~:~t~~-:i·~·~ il 1 uenı ıırıce ev e terek :ıddetmekt 1 K H b ı snt \'C imkan nisbetinde gerek bu yolu bu tah .. isata ilave etmesi kaydiy~ büd. ~c:İu~%~~t:~0t:~!:dta::;:;_akı:~ 
le baslamıs ve ;;1:'1)1. Fi , .. d' . ft ve iktı;-;adi işbirli- ısa a er er \'C gerek Çandarlı yolunu tercihan yap- çe cnciimeninin tR.klifi ]\.abu] olunmuş- dost da bir müddet aabırdan aonr' 
di A. mel'ikan \':,r- n an ıga mır ğine t.-ıallük e:\ le- '-"ı-:- .....,... tırımı~ını karaıfa~tırmıstır. Çandıırlı tur. Rtt' arada scylaµ münasebetiyle bu yeniden dünya evine girdi. Bu defi 
dınııvle h 11 .... 1.,,t. 1 mek't•<lir. 176 1 .volıınun in::iasını müdafaaten Bergıı- sene \'ilayet yollarının mlihim kısmi-., ,- " b ı aldığı kadm, huyı.uz, çeneli, mütı· 
lenıııişlir. G<!cen harpte de büyle ol. Fransı:r. frnngı w 62 santim Fransa- Bir kaç günden beri rahatsız u u. ma murahhası, Ha. an Çelebi söz almı~ nın bozulduğu, ~prülerin harap oldu- hakkim, müsrif ve ,imanktı. K~· 
muştu. Çörçilin, . 011 nutku, Ame·ika) 1 nın istil:ı::-.ından €\ vel olduğu gibi bir nan sehrimiz idhnlfıt \'C ihracatçı bir- ve Çnııclarlı halkının yolsuzluktan cok ğu \'e bu nlarııı tamiri icin fazla paraya aının ·varidatını düşünmez, -zengİI' 
ikaz ,.e , azifey ..! davetten başka ı,;r st~rlin iizerincJon kıynı tlcndirilınis- l~kleri umumi kfLtibi ,.~ ~:;ı~af. Aha- zahırn~t çektiklerini söylemi~tir. ihtiyac bulunduğu bildirilmi;;i, Vali. komıulann kadın ve kızları ile yarıf 
s y değ ldir. Anıeı·ikan ga?.etelerl, ı:.:· tir. . lnl• ban_k:ısı umum muduru n. 'fAtı.f Cç . .enelik yol in~aatı hakkmdaki biiylik köprülerin umı.ımi müvazene- ederdi. Şıklık, züppelik için çırpın•-:" 
rnrln İngiliz _ Amcr:kan iHbirliğ'!•Jc!eıı nu suretle Fran::ıız mu!'\ternlekeleri- "'111 J\ ıle~erek dlin t~krar vazı esı- pnıgr~1ma d:ıhil hulunan bu yollar im- den vardım <.•<!ilmek suretiyle inşası dı .. Arkadaıınuz t buı aö 1 111., 

bahsetmeJ,tcclirler. NeYyork Tanni,;; nin iktı~:ıcli v:ıziyetleri bir e~a~:ı bağ- ne l1Mlamı.ştı!·· . . . .. .• k_an lıulunnrsn lıu sene inşa edilerek- husu~uncla \"iia.}:~tfrn Nafia :ekaleti yordu . 81:r müdd~t:zkı::ıaın:n b~ h.ı· 
gazetesi. İııgiltere\·~ lftwn olıın s;lfi.h- laıımı~t r. 1 * r r.arqf mzıbat meclısı. dun og- tıt. ııezdmde te~cbbus~ bulunulchıgunıı w lerinin geçebileceğı: .. id" ·ı ükıll 
tarın ı.u \"O\ a IJll ı-:u •r•tle lngiliı limırn lngiltere \'e Fıan~;ız miistel'\1lekele- leden o~ra topl.anmıs: bazı I1nu~l- • .:\lemleke: hıu::t:~hanesincle ö1<.'il \'e miisbet cevap alınnc:ığı ümid edildiği- e tti. Fa kat kendiai. r l 

1 
e s ,,,, 

larnın göndeıilm .. inin temini Jüzu:--rn ri ara nda idhaliLt ihtiyaçları bu an-' limler<.' aı<l ta~k.~knt cvntkını Letkık hu:;tı.thanc ıdaresıncle paı-a ~·eya kır-ı ni :-.öykrrı.iştir. eziliyor, yıkılıyordu. Ea~Iqi{a• ı,.· 
mı ileri sürmektedir. Bu huı:;usta Anw- l:ı~mal: r dahilind" temin olunacaktır. ederek inzibatı luzumlu kararları al- ıf-r:ıetıı csraf~ı kalanlarıı~ tlechız n.· tefkl- Bu arbaclha ıl·amanlaı· .kamp)·olu dd:ı lcılmadağana, kılık kıyafetu.! karlf 
rika hiikı1mi::tinin him:weli kafile ..;i,- .TEK TİP EK:\IEK: mıştır. ıln ma~a ının 1\'e!·ese ın< cn __ ııek·ure e mevzuu) . ~.somu~, ta~1ırat mutemfa ı- tığına görüyorduk. Yavaı, yavaı, ,; 
tc•mleri ihda"' ..!tmesi i:;t nmekte'liı-. Sıv:ı L:ı da. Ankara İstanbul ..,;e * l> 'Vlct deniz yolları İzmir şu - a ~~ıac1 ag1ı mc..--ebsıı· uztun mu~a ·ere

1
. \·eıye ame esı ıl~ w bır mıktar masr.~1 ~rak- nirleri de bozuldu. Artık neıeaiz, cfİi" 

Bugiin g ·len hah-orler. Amerika hü- fznıiı·cl olduğu gibi yüzde l;'l ni..;;lx!tin- be.;i müdiir:i.iğii, İzmir - Kar.şıy:ıka muta ea cıra sn e )IVC vcrmıs, ne ı:~- pılnrak naklı~·e \'a:'ıtnlnrı geçebı11:ce ~ünceli bir adam olmuttu B" ıii' 
l<11metiııin bu yol t.ı ·ık adımı attığmı de çavcları "htjva eden tek tip ekmek nrnı;ında j,..liytn vapurları deniz ren- ele ~una da kanun' e mc\•;rnat dn ·resın- ~ale getirilmesi muvafık görülmüştür. bana ı.orclu oldujundan · ı:hted~ 
\"e l\ızıl ci nizo Amuikan vapur!arrn çıkarılpınğa karar verilmiştir. gine lıoyatmağa ba,;lamıştır. H Eyliil <.lt' qu c·are bultınmustnr: l ilk m.:ktepler inl')n ,·e tamiratı e~.ısiye. Hayatm dan mütteki idi.: Şeriıf" i il'' 
Lıı cleniz, g-i)ııderec· ğ'i m"ı·hzin<leclir. Diı· hsarnıf k.wnağı olan bıı lau·:ı- vapu: u bu ;;ek ilde boyanan ve cliin Ücretli ha:;;talarııı .mali d_unınrn hnk- Hi i<'in 12~00 lira, ikmali ku\·vei kari- ııl kurtaracağını bilmiyordu. ~' 
.\nıı-tural~anın Si(l.ney limaınııa gelen ıın. ymaş yavnş diğer \'i!fn- tkrinıi.zt.• efer y.qıan ilk nıpurdur. Vapul"lıır- kınıla d rh:ıl hukukı teı~~ıı· alınaca.~. beye gelmıı:: köy okullarına yardım ol- f\lÜvaz.enesini bulmaııru aö Whıfı 
AmHikan clonanm:Hı ·kumandanı Ami dt> tc·~mili nmhtem >ldir. d·f:ı ııyrn·a bazı tedbirler de alı:ımış- ma.::ı afııı ver.c~nen t~ıh:-.ılnıe te~·.:!hbtı:'! ııuık iizer<> 500 lira . .Memleket hastaha- imalarda buJ•ndum. Fakat dy • lr 
ral Nh·ton L yanatıııda dnıni::::tir ki: 

1 

tır. eclilt><."t>k. para alınamazsa flm:a ikame nesi esaslı t:ıınirah için 10,00 \'C E)!reL rin içini çekmekle iktifa u· ~nn 
- A meı··kan clonnnm:ısı. yüzde ~·(iz ~ 

1 
olun:ıcaktır. . pasa ha;-ıtahaııe i esa:slı t:ımirntı icin Nihayet onu gene eaki İı.iine clO' 

Hnz\ it t:ı aft, rı lır. fQ ore a llB El ~il'mleket !uı:-;tahaııe:-.ı ia:o.e mıı.:rafı 500 lira. 'fuı·i~tik .volim· inşa ve tami- mü, olarak görm"yeyim mi? N tı' 
ı;11 z:, :ır tin. bu ml' <'I, flc :ılakadar l,(;;.J ;;;;;1 L ~ l • biı· giin en elkinden 11000 lirn fnzhı- rntı iciıı ':JI8.000 lira kabul edil mi:-., dar sevindiğimi bilmez.iniz K:J. 

ınlııp 1 ,1 111 :.dır~mı ,iz el.:! tnhmin clclıiliı·-' J - - • :.i~·Ie t 700 ı:e bütiin ma~r:ıfları _ic~n R~ fevkalade nıa~r:ıf büclçe~i yekunu !)!18 aini tebr ik ettim. Fakat be~imle t 
:-.:niz. ı O:l.üM t hin lira. I%r(•fııa~n h:ıstnhaıı~sın!n ıı- lıin !M:ı lira Uz..-riııden taıı:r.im ohııımu~- 7.unca konutmadı biraz kızar ' 

niğ~r tarMtan İngiltere, Aırn:dk:.- K. S. K. S. RUGONKO PROGRAM munı masrafll:_~·ı _içiıı 27·ı.oo lir:ı 1~ı-ıhul tur. .. . . oldu. Karıaı da l}ıklığını bol bo;'" ya 
c!aki t,.ı·~nnelı>J'i kull:ınmnk icin nıür· _ 1:ı5 itzum tarım 2:1 :>,] 8.00 program, 8.0~ ajans haberle- ohınmu"'tur. h.nıın bc.cl~lı 2000. :ıraya Daha ;-;olll'a hudı.;eler nı:r.amııaırıe1en yordu ,.e t imd: kocaaını aeviyor, 
r:uıt etın". tir Yardın kanunu. Ruz- !l(i Y .. E. Bencuya 22 ~g 50 ri, S.L müzik: hafit' parçalar (Pl.). c;ılwrılmı~ ~ıhtt:ıt tı•skılat v~ tesı:oıcı!ları nıacldP madde okıııınuış Ye kabııl eclll- rünilyordu. Nihayet meaele pat 
\eltt> g ni salıihi\·etlu \"~ rcliği için ı. 15 K. Taner 80 :rn 8.45-!LOO, C\' kadını _ yemek 1iste::-.i, umumi ı~ıa.ı!·a~ı 24:11!14 lira i!zerin<!<'n mi~tir. . verdi v e anladık k i, ' bizim eaki pi 
ııokt:t. tngiltPrenin çok İHin, y.wıy:ı- ıo S. Sille:; nrn. :n 50 :11 50 12.:fü rogram, 12.33 müzik: solist kabul <'dılmı~tır. H a~·ır cemıyetlcı:ıne :l\I clı:-, bugün saat U de :.:on toplan . .ınualu, tltiz, doiru ve iyi arka 
caktır. S F. S<ılari :.2 ;:;il okuyucular, 1~.50 ajans hah :-leri. y:ırdım tahsı<ı;ıtı ol.arak 30.000 lıra, thını ~ ııpa(·ak, daimi encümen azaı.;ıı m ü him bir para çalmış k l 

J>iğ r tm·:ıfüm A ,11erilrn ıniime~~il- -- 1 :J.05 ınCizik : sol.sit oku~ ucuh-n· prog- Cumhuriyet Merkez banka . .;ı h'.ı'~t':i~ 1 ~çimini yap:ıcak ve rnecli::.in me,,aisini j ve hap İ$haneye dü, mü,'.. ya a a n 
!er meclisi, demokı-:uıilne \ardını ol:ı- 261 ıamıııın dernını. ·1 ~.20-14.00 ?Y:ÜZik: nl, ral\ ~2820, F.mlak bankası hı~~e:-.ıl b!Lirnwsi münasebetiyle \'ali. aza ile Sö~ün tam buraaında, diğer bir 
r:ık y ıli milyar C!olnrlık tahsisatı ka- 2:rn9ısG l-2 Karı ·ıı~ pı•ogram (Pl.), 18.00 prog- 11.000 lıra, lı:ıka~·c hesapların ta:;;fı~«~- hır konu~m:ı rnp:ıc:ıktır. he men atıldı: ; 
bul <>tmi~tir. Bu netice, Amerikan yar- f ram . 18.03 kontı!-ltna: ziraat tnkvi - - Kadına gönül kaphrmalı, . ı 
dımıııııı gittikçp :ırt:ıca,ğmı gö:-t~ıı 2 IU:.!ıjl) 1-'.:! mi. 18.08 n.ıiizik: radyo csvvmg, ku- D • ki• t ŞEHiR iŞLERi kat yuları kaphrmamalı .. 
mektedir. Diğ2r t: ıaftan AınE>rikan .•o .. 7 16 ;:;o arteti (İ. Özgür \C Ateş Böcekl<>ri), enız 08 ıya doat i.e, fu va:ıı:iyete cöre ikisini 
~ ar<lımı, Mihver de\ letJerini sa-:ıı'imıc. No. S ~O ;;o 1 18.30 müzik: çifte fa:>ıl, 19.!lO a.i an.'> Belediye rei.;i f?r. Behçet Uz. dün de n yapm if .. Dişiyi kahraa, bi:ıı:I 

f~i~ ~~:~~~~~)~~·· 1~{~ 1::ı~le~~~~t~)~~;11~~~ ~~: ı ~ l ;; 1 ~~bk~~·;~;.·:·2~~i~0\·~~.~~~!~te~f.r~-~~ İşleri ~~;;~~ ~t~, ~~o~~~:~~7~1~!fki~~f'1~11i~P~~~i;: ~:!:k20;ı:!tü;~~ oe~t\t~'iej! 
birini nakzeden nesrh·nttn bulunmak- • ~o. ı ı yok Temı-iı~ 2ı.30 koııusma (fktısad saa- Tüccar ne sure tle ha- tıı·. bo•a atılacak bir aöz detildir. bÖ 
trıclırlat". Buııda ltaly<lll g-azet Jnri. ll:ı- .1.AHİkf.ı ti), 21.45 .:\Hizik: radyo· salon ot·ke:;- Kiiçiik Yamanlar eli.ve tanınan ~Gii- fi· , dümeni a~mi tayfaya teslim 
hn ileı·i g-itnı •ktecliı·l"'I'. 1

K. s. K. s. tr~ı:-ı ( ·iolonist Necip Aşkın idaresin- re ket edecek? 4"ltep0 1> ııin İzmir - Karsıyaka SOsll!H- rek tütsülü kafa ile uykuya ıya 
B:-ılkırnlarda Yugo~lav.} n, ira'i fa- :rno C. K. darı !ı de), 22.30 ajn_ns haberleı•i. 22.45 ıw dnğnı olan kısmına cam fülunl:nı kaptana benzer .. Havva anamı• 

aryetin merkozi olmaktn be:r<lC\'am- ~i Lön nohut ö ıiO nılizik: radyo salon orkestra;;ı prog- ı;;o w dah<l yukun hamule ttmfüt- dikilmektedir. Ayrıea Karı.;ıyaka ,·e Adem babanın el'e kemiğinden 
dır. Dnlkanlaıda atacağı aclımdmı ev- 224 B. pamuk 6fj 70 ramının de\·amı, 23.00 müzik: dans 'lofündaki makineli cEuhar veya mo- lznıil' .A~ri kHbrbtanlarının ela t~ciri- tığına inanmam. Bundaki 
\'el Almanlar, Yugo,,fm")a meselesinin x: mUziğı (Pl.)I. 23.25-23.!10 y~ırınki tor:& gemilerle yapılacak şilep ııakliya- n · ık\·am olunma,kt:ıclır. , udur : 
halline çalışmaktadırlar. Almanya ve z· "'BJ'T' AD .. pros.,rram H kapanı... tını tanzim ve naklıyata ait ücretleri Erk6 -·~br, mea'ullfet ve 
Yugoslavya arasında müwkereler nı- L"'l ~ n ~ x tcsbit eden karaı'lıanıe, şehrimizdeki ihracat i şleri feniıı ~ona aittlr. ıt 
pılmakta be de bu müzakerelerin n:~ ıl re·=·=·m ·z·-ı=c Ruzve[t aıakudarlarn tcblığ oıunmw~tur. Ka- Kul'u meyve ihrncatc:ılar birliği ta- lhn. ~iı- kalwehmteidfpılkde 
neticeleneceği heııliz mnlum değildir. Taş atmaş : rıırnamc hukümıen' l.ıugünd{:.n itiba.- rafrnılmı satılmış oltrn on bin ton 1-lnı bu ltoatu,nı.,.. "Itır,.; i1' 

Yaıı r esmi Alnıan mahfilleri, diin ..ı:\ J;;nııcakta bnheeler sokağında -Baı taralı l nci .ahifede - ren merı;>cle gıreceK .\t~ te~kıı edilecek üzliml~ 5000 ton incir tamamen teslim Mecek dertlhtı hUkm~"tlll 
Yugoı;lavya _ Almanya müzakereleri- Dur un oğlu Yasin, inhisarlara aid dı ahmi tevdi etmiş olduğunu yazmak dJeıııı. nakllyat J<oınısyonu» bu .ı.arıh- \'e ihı·aç oluıınıu~üır. ;3000 ton zeytin- idz. 
nin amimi şekilde cereyan ettiğinden binanıı iist katından bir kac t•rn at- tadırlar. tc btaıııml mıntaka ııman reıı;l:~ınde y:ığı clu, ihraç edilen maddeler arasın
l.iah etmişlerdi. Bug-ün ise bu mevzua mış v yerde dur:m Habip oğlu Haşi- • 'azır, efire hararetle te~ı·kkiir vazııeye başlıyacaktır. . dadır. İstanbul tarikiyle Avrupa mem-
dair gazetecilerin sualine bir cevup din ba ına isal>.!l etmiş \ e muhtelif etmiştir. l>evıcte, muessesatı. rc:muye ve hu- ı kellerine prina y:ığı nohud, kurnda- ----*- - ----
\ermemişl rdir. Diinden bugiinc kı l • eı·!crinclen yaı :ı l:ı.nınasına sebebiyet su:.ıyeye ,.e eştrn.sa aıt .olup ka.rama- n, bakla ve yağlı tohumlar l'evkh·at Kanuna 
dar \<ızi)etiıı teJx.dJillc mi uğraclıgı \:ernıiştiı·. Suçlu tutulnıu~tur. tafanın dükkanından rende aletini me şumuluııe gıren gemı1erıe yapılma- \e ihracatı devam etmektedir. · 

aykırı :litılMl!!t•1 

;nallım degildir. Yalnız Yugoslavya- Yanım : çaldığından yakalanmıştır. sınoa zaruret ouıunan toph\eşya cMa- p•••••••••••••-
nın, hıtiklııl \e t:ım:ımlığı ile kabili te- Pe!ltemalcılar cadd~inde Fei.tnh * Kemeraltı caddesinde Ar:f oğ- llt.'ll koınurt.ı. dRh ll» nakııyatı için ıü- o·· L o M • edenktr 

Otomobil lastikleri satışı i iıidt 
tika't' yapan tncir ile bir ~ 
sine ni8betle bir kat fazla becWle I' 
lıyan ·bir sahıs hakkindaki tabli' 
Alllh~eye intikal etmiştir. 

lif ı)lmıyan tekliflere mukavemet edi- oğlu Kıirkçü B. Arif Hikmetin dük- lu terzi İhsan ve Mustafa oğlu Ke - zumlu gemııer bu makam veya şahı~ 
lec1.:gin" dnir haberleı· gelmiştir. kiinıncht gündiiz.~iıı bırakmı · oldl!ğu mal; muhtelif tarihlerı.le terzi Hay ıfir taraııııdan dogrudan dogru;>a bu 

Yugo:olavya miinakalat nazııınm, yanık ın:ıngal yuzUnden g cc ıab-:rn Mehmed Etimanın dükkanından ku- komısyona yaıı ııe m urucaat edılerek 
Yugo ·lav~ anın istiklfüi için en küçük tahtal.trımn ~ı~tuş.nıa .. iyle yang!n ·cık ma ç:ddıidarmdan tutulmu1'lardır. ısteneeektir. 
l.ıir fedakarlıkta buluıımıyacağı hak- mış v b.ek~ı. ıle ıtfaıy~ tar:ıtıı:?an * A lı;;anc~'lda )lesudiye ca.ddesin- liu mliracaatlerde malın cins, mik-
kıııdaki benınatı 1.nı itibarla da mü- kapuclak ı kılıd kırılmak suretıyle. de Osman oglu Yakup, İbrahım oğlu tan, nereden yükleneceği ve nereye ta. 
hinıclir. • :oıöndlirulmüştür. Mehmt:tl ve Rıza oğlu Mustafa; Ha_ şmacagı yukJenmcge hazır oldugu kat'ı 

Diğer tnrnftaıı Yugoıdavya eski baş- Hıraızlıldar: . .. _ lil oğ:lu İbrahimiıı fırınınd-an 8 ç u - z~lhıan ve müstaceııyet varsa sebeble-
\ekili MHan Stoyadinoviçin, Yugo:-la\ - ~et ·nırnza~·md~ Sul~yınan oglu \'al çalrlıklarnı<huı \'e satın aldıkla -

1 
n \'.esair lüzumlu malumat vazıh ola-

Y•t hududu dı~ıııa çıkarıldığı bildiril- Alı Rıza, Ernın oglu maı angoz )ftı~- rınclan adliye) e Vt!I'ilmişl.:>rdiı. 'ı ı·ak bildirilecektir. 
miştir. Stoyadinoviç, Mihver dostu ta- Komisyon, vaki talepleri ehemmiyet :•••••ili .. ' ............................... 1 ...... •• • • .. . .. ........ . ........ ..... . • ı 

ııınmıştır ve harp çıktı çıkalı mevkuf • B • l d b - uerec~ine ve müstacelıyetine göre sıra 
bulunuyordu. Eski başvekilin, biraz da ·--· ~ UClUD matine er en iti aren ~ hyarak Türk armatörler l>irlıgi ile d~ 
manalı olarak Yuııanistana sevk.edil- E L ... 

9 
......... A,ff,.,.M .. ., .... ,R,.,, .. ,A ............................................. : istişare ederek mevcud şartlar dahi-

diği bildirilmi~tir Sinemasında linde bu taliplere uygun gemileı-i t.ah-
stoymlinoviçin Yuırnnistanda da ne- • sis edecek ve alakadarlara tebligattu 

zaret altında bulu nacağı öğı·enilm iş.· bulumırak iı?lel'i zamanında göı·ecek-
tir. EŞİ GÖRÜLMEMiŞ ZENGİN VE MUHTEŞEM :PROGRAM tir. 

Diğer taraftan Almanya ile müzake- - 1 -
reye de\·am ederken Yugoslavya sefer- Tekrar go8terilme~ için bi.ıtün lzmirin israrla istediği 
berliğe deYnm etmektedir. .Mart ayı SEVENLERİN, SEViLENLERİN, AŞKI TANIYANLARIN filimi 

onuna kadar Yugo~lavyanııı silah al· L E y L "' M E 
tında bir milyon H~keri olac:-ıktır. A ile C N U N 

Beı-lin racıyosunun rcsmı sozcu:-;u, 
diğer bir Avrupa devletinin mih\·crc 
iştirak edeceğini ;;öylcmiştir •. Gerçi l.ıu 

Bayındı;da hırsızlık 

Musiki. Yeni Şiirler 
SAADETTiN KAYNAK VECDi BiNGÖL 
Şarkılar - Münir NUREDDİN _ Müzeyyen SENAR-Cevdet SOYDANSES 

- 2 -
Güzelliğinc doyulmaz glizel bir filim 

KADINLAR OTELİ Bıı) ındırda Cumhuriyet caddesinde 
oturan eski Hukuk hakimi B. Rasim 
!$eml!rin yt.tak odasındaki karyola nl- ' Yaratanlar - Linda D A R N E L !.. - Ann 
tında bulunan bavulu.çalııınu~tır. Tah- 3 -

SOTHERN 

CANLI RESİMLER) .... ıkata göre bavulda iki kumbara için- K O R S A N L A R G E M İ S 1 ( RENKLi 
de 50 lir:ı ve ayrıca 250 lira para, ha- 4 -
j'at igortası rne\duat makbuzları, FOKS JURNAL da - en~ ve en mühim H A _R P haberleri 
muhtelif resmi evrakla harp madal- SEANS~R: Kadınla~ Ote~ı 1.30---5-:~ da Leyla. 3 ve 7 de hat lar 
yııJarı, Hukuk fakülresi Şahadetname- Cumartesı ve Pa:ıı:ar l'~l~rı l .~ de ~lyla_ıle Mecnun ba,lar. . 
ôİ ve diğer lıazı eşya vardı . Bunlar ta- DİKKAT • Haftanın butün gunler,·nde ılk senaalarda UCUZ fıtalarla 
mamen çalınmljtır. Hırsız a ranmak· bu muazzan proıramı kimilen ıönnek kabildir. F. Z0--25-30 kurut 

tadır. '-----.. --------------••r 

TORBILIDI SITMA 
MOCADELESI 

Torbalı - Yarım nsıa yakııı bir z:ı
maııdanl>eri h!1lln11 ı;ıhhatini tehdid 
ellen Torbalı ist:ıı-:yon civarrn<laki lıii
ylik çukur, De\l~t Demiryollaı 111111 

himmetiyle gonderilen l~ömür t lzln
riyle doldurulmaktadır. Fakat Tnrbn
lınııı )luhacir mahallesiyle Sıtma mii
cnd<>le bin~Bınrn ch•11rı için ele B. lecli
yc reisimiz B. Bekil' Sakaıyanın him
metini bekl~riz. 

Hlikümet karşısınd"ki çamlık ormn
nı :ivrisinek ı:ıiirfeleriyle doludtıl', na
zarı dikkatini cel~ r iz. 

Dört senedf•nberi Sıtma mücadele 
hekimliğini ifa .eden \'e k~ndisini çok 
sevdirmiş bulunan Dr. B. Necdet Sir
men istifa etmiş ve hadise teessllrle 
karşılanmıştır. 

Ali Hikmet U11gur 

Şehrimizin maruf tüccarların -
dan Moreno Margunato İatanbul
da vefat e tmit , cenazeai latanbul
dan İzmire nakledilmiştir. Cena. 
ze bugün aaat 13 de Salha nede 
İnönü caddeaindeki müaevi iba
de thanesinde n kaldırılacaktır • 
Ke de rdide ai~aine bat sailığı di
leriz. 

* 
PARISTE Btft TEVKiF 

P:ırii'i, 20 (A.A.) Alman!. 
Pari, prefesi, Lenjoren, vazifesiıt1 

mal yüzünden tevkif edilmiştir. 
na -<ebC'p. bir cok ::ilah d~poJ:aJ"I 
Lenjorcn tarafından miisarlf>l'«' 
mcmis olmasıdır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111U1111111111111111 ı 
TAYYARE Sinemasında Teı. 36-4° 

I . 
BU HAFTA 

İNGILTERE TARiHiNiN HEl'f:' 

CANLA DOLU BiR FiLMi 

Boris Karloff 
un şimdiye kadar )'arattıia fil iJllJe 
e n dehşetlİ•İ 

• 

Kralların harbi, saltanat hırsı .. Kral çocuk ve aileleriyle Lordlar,,. 
öldürülmeleri. K a lenin celladı .• Görül~eie deier bir taheserdir· 

AYRICA: GAYET GOL 0 N C L 0 KOM IK 
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21 MART 1941 CUMA 

Aşk yüzünden doğan 
feci cinayet 

( IAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) - Buraya gel! Seninle hesnplnşa-
:de oturmaktadır. \ lidir ve karısı cağım. Demiştir. Ya ar, futursuz bir 
~hamile imiş.. Söylendiğine göre tm·ırla yanına gitmiş. o vakit Kurt iş. 
~ riy~, mnlctul Ynşnrln nlakndnrmıı;. - Ben smıa füıhriy.e için bir· ser 
tUrtiş de bu ulakayı sezdiği için söyledinı mi'! 
,.aşarı kısknnmakfa ve bu yi.izdcn hat- l>iy~ sormuş, Yaşm· <ln: 
~Yaşara bu kızın aleyhinde bazı",:;ey- - Evet söyledin. lleıı ynlnn soylc-
"'r söylemekte imiş. · mem. Demiştir. nunu mliteakip, Kur-
Yaşar, kızı iyi bir maksndla sevdi- tiş. Ya.,arn bir tokat vurmuş ve -:ı.mrn 

~İçin onun hakkında foım maksadln da kamasını çekerek Yaşarın göğ::;ür.e 
Y~nen sözleri iyi karşılamamakta .saplnnmıtır. 

~.bu sözlerden müt.. ... essir knlnıakt:.ı iki kız, fer~ ad ederek kaçışırkl'ıı 
lltıış. Bahri.re, bir giın Kurtişc gitmi~. Yw~ar, yer~ ılü~müş. Kurtiş de kama
~n kendi aleyhinde, çirkin sözler n bırnkmıjaı·ak Yaı-nrın ,·üeudiine bir 
~t!e.ttiğini sormuştu!'· Kurt!~ bu m~- kaç defa saplamıştı;·. 
oeyı Yaşarm yaptıg'lnn hukmetmış • ~ . 

~~ fabrikada çalışan Yaşarın yanma ı '\ a~~r, yerden aldıgı l>ı r taşı ~ı~h'. 
t tnıiş, müna.kaşaJa tutuşmuştur. 1 T{urtı,.ın başına vurmuş H~ kcndı~ını 

Bu miinakru.a, iki tarafın şiddetli• yaralamıştır. 
~~rinden ibaı~t kalmıştır. Kurtiş, t..'l.._ın kendisini y:ıralanuı.sın-
.llahriyenin babası, bundan yirmi dan hiddetlenmiş ve onuı); 

tiin evvel Kurtişi çağırmış, - Arkadaşız. Günah değil mi'! 
~ - Kı1.ırnı sana emanet ediyorum. Diye sarf ettiği sözlere rağmen ka-
abrikadaki i.~ine gidip gclirk-en onu masıı11 bir kaç defa saplıynrnk za\'al

~ıı himaye edeceksin. Demiştir. Fa- lıyı ö1dlirmüş, kaçmıştır. 
~t Bahriyenin Ya~rla alfı.kasını biı· Kn.til, vak'ad~m az ~onr.ı tululmus 
~~tlü çekem iyen Kurt.is, nihayeı. biı ve Milddeiumumi muavini B. H.il~tiı 
""tna satın almıı:ı, dün sabah, erkenden 

1 
t ·skent tarnfından üıhkiJ,ııt süratle 

t~ işlerini bit.İren am leler fabrikn- ikmal t:?dilmi:ıtir. Suçlu Kuı liş. --uç detln çıkarken Y:ıRnr da. Bahriye \'c• I !illeri tamamen tel'lhit edilerek meşhuc\ 
lihe adında diğer bir kızla yola çık· diriimler kanununa glit~ derhal Ağır 

llıış. Kurti ·. fabrikMlan daha evvc ceza mahkemesine verilmi~. muhak€· 
~rak yol üzerinde bir nğncın arka 

1 

mc.si intaç edilmiş ve 15 se 1e ağır hap
.!Jna gizlenmiştir. Sf', miiebbeden amme hizmetlerinden 
~·aşar, Bahri) c ve Salihe ilerledik- mahrumiyet<> mnhkuın edilmiştir. Bu 

:rı sır-.lda Kurtis snklnndığı ağacını ceza miicldetince <l<' mahkfım göz hııp-
~ından çıkmıs, Ya. ara: 1 sinde bıılundurulncaktır. 

. Vaziyet ~!;;!~~ıi 1s:;ı s":/:ı~~~~~ 
- Bqtarfı 1 nci Sahifede - ı·c daha tebarüz ettirilmişt ·r. 

l'atnanca haı~ketle bu şekilde akim bı- Edenin, Ankura seyahatini yaptığı 
l'akılması ,.e yeni zafer takdire lfıyık_I 15 gündenberi pe~ ~ok ~nyler o_ln.~uş-
ı.- tur. Bu b<!ble hadıselerııı seyrı uze-
~ r • t , rinde iki hiikumelin miizak~rede bu-
... ARK AF R KADA: hınmusı li.izumlu idi. 

, ~lia~kat bilha.-;sa Habeıiisuın mınt:ı- I~ıbrı~ göriL.nwı-;i~ Tiil"l\ - İngiliz -
" Stnda sUraUe inkişaftadır. Keren ci- Elen İşhiı liği için tam bir netice v.er
~~lnda 40 hararet derecesi rıltmdı. mistir. 
diJP kızışmış ve İtalyanların miite'ld- 1

1 

Kıbrı adası .·nkinlerinin E>ks< riyc-
"' t&arrutları pilskilrtülmU tür. tini Rumlarla İngilizler tc>şkil etmek-

b leerenfn uzunc,a sil ren muk:n-cmf't :. 1 tcdir. :Hur:.ıcla Tiiı·k cemnrıti de rnrdır. 
~tas.ımn en eski bir İU\lyan miistcm- Tiirk, İngiliz ve Rumlardan mii~şek-
1 ~i \·e tngfüz Sudamnd.uı gel('C('I\ kil hnlk. yoll:ırı kaplamış \ ~ bliytlk te
~ıliz taarruzuna karşı hazırlıklı ol- znhiirHt yapmışl:miır. Üç ı .illetin bay
n'C&ından doğmuştur .F'akat Cicikn- rakları, yanyana :l!Hlmıştı Z.i\·:ıretin 
ti il zaptından sonra, lngiliz kuvYNlı'- gizli tutulınnsına rağmen bilyil le halk 
tı lfabe.ş çetelerinin yardımiyle Hara- ki.itlcsi~ Eden ,.e ~nracoj}luyu haı·aret ... 

1'erenc ni..,betle daha koJa,·ca ek> ge. le k.ır ılHmış. b"ndiklcri otomobil. Lef. 
~lder, bu suretle son stratejik h<'- koşe mcydanlarındn giiçliiklc ilerliye

oLarnk valnız Adis-Alıab:ı k:ılat•ak- lıilmi,.tir. 
r.. • GörüşınderdPn :<Onrn Ed ıı, Siil,rli 

~ O zaman da Keren miidnf:ıasıııııı biı Saracoğltınu ta~·.raı·e me.' <lnnı~'l kn-
1~ltleti kalmıyacakhr. dal' te.1.1) i et mi~ ve kendisine iri ~y:ı-
l>~~lZLERDE: · hntler lemcnııi eylemiştir. Türkiye 

it Alınanların Atlantikte. İngiliz kaf"- Hariciye \(ekili :-'Likrii Sıırncoğlunuıı 
1'rine karşı taarruza basladıkları haı-eketinden bcs clnkikn .sonra Eden 
~16rndur. Bundn nıe\·zuu bah·:olanj dP tayyare ile K:ıhirer.: hnr •kP.tetmiş
b'l'nll~r. ya silahlı ticm-et gemile,.i. y 1- tir. Türkiycnin İııgiliz s f'ri Kıı'1t.-h-
ll(l da diğer harp gemileridir. bul Huı;es~on cin iki nnzır arasıııdal,i 
~Silahlı gemiler, yollu. topla, toı·pidrı, görfüını2l<'rde hazır ımıtınmusf•Jt'. 
k ~)·ar torpil, bazan da raylar ;\zerine 
~IUnuş ınayinlerle, nrmna, tnram .. , 
~ bombaları ile mücehhez ~emiıı:-rdir. 
lo~t asıl maksad, bunların 1 :i lik 
trıplarıa mlkehhez olmalarıd•r. H:.ı h"'-'
k 1ltrt. büyüklüklerine göre l - 4 tr (J 

kO\ıabilir .. Fakat bugünkü mnn.ıdn a· ıl 
~l'san gemi ·i açık denizlere çıkarı· 

Fttt MAREŞALi HASTA , 
Hebinki, 20 (A.A.) - 75 .YH'-'ll1cl:.

1 

buluıınn Finlandirn Ba kumı1nclanı 
l\Iar~al Mmmerh:ı)·m, bir i,:ı.ç güııden-

~ k l'Qratli büyük km' ~·t.l.iricrrlir. 1 .1, d 1 
lı.İ~n h.-ırpteki maruf Alm:rn kor.~ n ngı ızce ers 
ı l'p gemilerine mukabil şimdi Almım-
4ı-ın 10 biner tonluk kruYnz1ir!eri b ı-Jıa Tecrübeli bir muallim tarafından 

' il'! elverişlidir. Bu g~milerin uzun za- l 
,;ın için mahrukat sıkıntısı çekmem{'- ngilizee ders vcr"lmektedir. Dersi 

beri hasta bulunmnktachr. j 

ı, Uzun seyre sahip olm:ımn 1 ve ik- almak arzu&unda bulunanlar her I 
~aı üssüne fazla iht"yaç duymanın ı gün saat 15 den 17 ye kadar Ana -
"~•rndır. dolu matbaasına müracaat edip ma 

1 

k Halbuki Almanhmn buglinkii r-p lumat alabi)i(ler. 
~ l'tıvazörl~ri, geçen sene Fon Spt-t"' ı, • ..--;;;ıiıım.;.;•,;;j--.~ıı...;.., _ _.,... __ _,,,, __ .cı.ı:ın _ _. .. 

;1rh1ıs~ ü1..erinde tecrübe edildiği ~ibi, -------
C!~ noktasından zayıftırlar. SOrd-j 
~ azdır. Korsan harbine elverişli de
bı erdir. ~inaenaleyh. Atl:mtik hal'-

11<1e sürpriz mevzuu lıahsolamaz. 
lngmz gemileri onları teker tek 'l" 

b~arbı umumide olduğu gi~i - avlıya-1 
b ir .. .Kezn umumi harpte Almanlar, 
~~trlamış oldukları ıssız adnlarcfakil 
~ \•e ~kilattan istifade etmi~lerdi. 
lltün için böyle bir imkfrn w haıırlık 

1llktur. Keza, kömüre nisbetle mazotl 
<tnaır de zordur. · 
~ Alrnanyanm lehine olan tek vaziy<>t, 
~ l'tuısanın garp sahillerinden fi:., oln
t~ istifnde edebilmesidir. Ancnk İn· 
~'~ılerin, bu nol,t:ıbrdn fnaliyct tnrzı
~ teabıtten sonra ona da çnrc lıul:mık. 
~ı nıuhakkaktır. 

--=::::88=---
f:' Almanya 

ALSAN C AK. 
lıtaıyonu karııımda yeni açıla• 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BiR 

! ~TARAFI l NCI SAHiFEDE ) 
$~ CU~et kaydedilmektedir ki, Alman
!~ hu kaidenin iki taraflı nlması 
..\ ımıeldiği, yani Amerika için dt• 
l'i \>rupa işlerine karışmnmak mecbu
letini tazammun ettiği telfikkiı::in
~'dir. . Her ıube7e aid hastalar kabul H mü 

l'tı~eril{a, bu neticeyi çıkarmaktan tr.haa111ları tarafından t~davi edilir 
!il ın-ı ettiği takdirde Almany:mın, M.. d h 

Ukabil tedbirler almağıı mecbur o- UCSSeSe e er zaman 
b~~iirrıııBe~_I}:ı1.ek~ iyasi ... :1fillerdc dok1or bulurıur. T t~l 2918 

-...;,,;,:. meauruır. 

VilAyet daimi encümeninden: 
~ ~enderes üzerindeki Hüseyinağa köprüsü tamiratı 9922 lira 80 kuruş 
~~if bedeliyle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin ihale tarihi 
. •n 8\-8-1941 pazartesi günü saat 11 dcyUzde 7,5 tcminntlariy!e eh

t vesikalarını hamilen daimt encümene müracaatları. 
17 21 26 30 1020 

(ANADOLU) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Eae bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS 
lzmir ve mülhakatında tek tip unun peraken

de satış fiatı hakkınnda ilan 

lzmir fiat müraKabe komisyo
nundan: 

1 - Tek tip uııuıı bdıer çuvalının 10 liı'a 70 kuı:uş olmn:sma göre 
21.3.rn41 Cuma gününden ha~lamnk \•e lzmir Merkıız 'e miilhnkatına ım
mil olmak iizerc Buğ<lay Koruma vergisine tnbi değirm<'nler mamuliitııı
dan ev :ıfı İzmir B •ledi~ esince mazbut mezkur tek tip unun bakkallarda 
perakende beher kiloı;unun az:ınıi satış fiatı 17 kurus olarak t<'sbit edil
miştir. 

2 - Hu fiat İzmit' 111(.>l"k<'z~ndc pernkcııcle ~alış yapaıı <liikkfmlıırclaki 
fiattır. 

:J - lzmirden ıni.iilıakata :-;e'. k ve ııaklolunacnk unlar ic:in bu fiaüı 
uııc;ıl\ -mahalli Be.-IC'diyesince tt-~bit ve knbul olun:ıcnk nakliye· maı:;mflan 
ilfıw edilecektir. 

4 - Uu fiat yeni lıir t.ebliğ \'C ilfııı ynpılıncaya lrndar cari olacaktıı·. 
5 - Ru k:mır Ye tebliğe :ıykırı h:ırr>keU.-•r hnkkıııcla .. Ii!İi korunma 

kaııumını:n ceıai hilkiimlel"i tatbik olıınrırnktır. 
Keyfiy<•t ilfın olunt\r. (111!>) 

lzmir ve n1ülhakatında ince ve kalın •irmiğin 
perakende satış fiatı hakkında ilan 

lzmir fiat mürakabe komisyo
nundan: 

l - Makarna im:ılin h ·ri--li ol.ııı \C' toprak _ lahsullcri Ofisi tarn-
'ııırl:ııı fü,ğdcı~ Ko1• ıına 'crgi--in tal>i cleğirm ıılerdc imal ettiril"n ve ev
-.ıfı lzmir Hr't•di~ ıncc mazbut ek:-tra undan hasıl olan ince ve kahn ir-
11i{dn 21.~.1!).Jl Cnm:ı gtinJııden lıa!-ılatmık ,. 1zmir merkez ve millhnkıt
ııı:ı ,.;:ın· il olmak (iz re H:ıkk:ılhı ı·d:ı p ·r:ı k<.>ntlt> :ızmni sn lış finti ola rnk 

'ıl'l~ 'l' (,il ..tı iç"ıı ) imıi iki J,urıı<: Pili sant·im fiat te--hit edilmiştir. 
2 - Bıı fiat İznı"r ın ·rk •1.inde peıukcnde "ntış ~·np:ın dtikkiınl:ırdaki 

f,:ttt r. 
hmir<ltn miılh~.:.n :ı s \ ı. , n: l,!olıınacak irmikler için bu finte 

•c .ık m:.lu.r i BC' eclh c :si il<' tt '>it 'e l,ı bul olunacak nakliye ma!'raflnrı 
0

1:\\ • ••(J;lı'l'l ,ı i,. 
ı - l~u fint 'Pi i bir tcbl~g ,.\! :i:.in 'npılıııcaya kadar c:ıri ofacnktıı·. 

-, - Bu kanır '' t bliğ · ·~~ ırı lıııı .. k .. tler hnhkıııda • filli Koruıımn 
',, ın•ııu rıı c·•1..ıi lıukiimll'ı·l tatbik olunacaktır. 1 

I\ ·~ fi.' t · lfrn olu ıı m . - ,l116) 

lzmir lisesinde yetişenler ce·mi
yeti reisliğinden: 
Önümiızd.ld 2;, 111 1!)11 Salı 1~iiniı saat ı;-. de İzmir Erkt'I, Lisesinde 

r m·~eiııı'zin l'ıııumi topJ.antı"ı ).ıpılacal,tır. Sn)ııı :ızamızııı mezktir giin 
, • "".ıatt • loplant.d. Lulıınm:ılan ı ic:ı olunur. 

Ruzname 
- Ko.1~r,• r it< ,. ' kal iplcıriniıı "l'<'

0

ıni 

2 - - İcl:ıre hCJ ',..ti nıponııııııı okunması 
3 Plfınçomm tetkiki 
4 - Yrni id:ıre hr.' 'eti \C miirnkiıı :s çimi 
tJ - Dil<:jdcr. 

lzmir defterdarhğından: 
:l\lerk~i İzmir olnı"ık UZH.:! 50000 'flirk Jirnqı scrnw\·c ilC' tc"'!t:kiil 

eden - Toııı ak ü;rtmleri Tiirk aıwninı ~irk~tiııiıı _ l>eheri '100 'l'iirk lira.ı 
kıymetinde 500 hi.·,.,e sMedine ait 550 lira damğa re.smiııi11 20-3-!14 l 
taı :hli \ e 69136:3-!5'163 ııunı:ıralı makbuz mukabilinı C' m:ıl nııdığma 
teclire cdilmis bulunduğu ilfın olunur. 1114 

Vilavet daimi encümeninden: 
1zmir • Kemalpaşa yolunun ~ 036-:~ 7~6 kilumdrdcri a!'.ıo;ınd;ıki 

(700) mctıdik şosn t:ımirnt \'e in:;aatı (B 1:>3) lira (2) kuruş ke:-:if lıcd<'li 
uzeriııdcn u-~;-~)11 t:.rihindeıı 3 t-941 l'll'ihinc knd. ı· bil' ay mfül,1ctic p:~-

zaı-lığa çıkanlmı~tır. ' 
• lsteklilerin ş rniti anlamak iız re he, giı ı 'ı.ılrct d. :mı enciimeııi k.ı
leınine rnitracaatlnı ı ve puzarlığa i~tjrak :C' ·n d 0 3- 1-!J 1 l pC'rşembe günü 
saal l l de _ylizdo 7.:> l<'nıiırnt m.ıkbu1.laı İ\ lc> hirl"kt~ cndinwnck h:ızır bu-
luıım~ıları ilflıı olunur. ., 13 21 28 81!> 

Bakkallara Müjde 
Meşhur pilavlık Orhanl!azi pırınci 

Kafi miktarda getirdik 
Çuvalların Üzerinde S S S Ekstra pilavlık 

markasına dikkat 
Kestanepazarı 873 cü So. No. 24 

Şemsi GÜNEŞLİLER 

SAH1JtE 3 

( Bagariıara Tavsigemiz 
Simanızın güzelliğini artıracak 

1941 aeneai Bukleli altı aylık 
Ondülenizi 2.evkinize uygun 

ve itinalı bı"r fekild ~ 
yaptırmak isterseniz 

ENVER YALAVSON'da 
TECRÜBE EDiNiZ 
IZ;U/R KEÇECIÜ::I~: No. 80 

T E L E F O S : 28 00 ... ~-..... 

V 
.............................................................................................................. ,:.. 

I'\ • -

zmir Levazım Anıirliği ilanları~ 
.. ............................ flllllt••·············································································: zmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

l - Aşağıda ~azılı l>akır kaplar prızarhkln ~atın alınacaktır. 
2 - İhalesi 2G-ma~941 çarşanha glimi saat 14 de tophaned.-. İs • 

tanbul levazım amirliği satın alma komi::ı.ronunda yapılacaktır. 
:~ - Her kalemi ayrı ayrı taliplerine rle ihale edile.lıiliı·. 
4 - f<;t<.>klilerin belli sn-atta komisyona gelmeleri. 

Adet Cinsi Tut.aııı • Teminatı 

Li. Kr. Li. Krş. .._ __ 
350 Bil~ uk kazan 29400 "oo 2205 00 
860 ktiçiık knznıı 21000 00 ı 575 00 

7500 kapaklı bakrnç 60000 00 4500 00 
7000 Karavana !35000 00 2625 00 
1000 Ge\•giı· 3000 00 22r> 00 
ı 000 Kepçe 3000 oo 225 oo 
I-000 Saplı tas 3GOO 00 262 50 
.ıo~o~ı·)~~-----Y~a~f~r~t~~\~·a~s~ı------..... --~4~5~0~0~0~0;;_ __ ...,. ____ ....;3~~~,7:....~50 

l:z.mir Levazım Amirlii.i Satın Alma Komiayonundanı 
Paznrlıkln 25000 kilo odun .s.1tm .ılmacrıktıı. Taliplerin 22-Mart-941 

cum;ırte-i giinu saat onda kN!ada izmir levazım amirliği satın alma 
komi~yonuna rniir.ı<'.rn ları. 

-İzmir Levazım Amirliği Satın AI•ma Komisyonundan: 
1 - Mevcut niimunesi Yeçhile (800) çift fotin 22-:1-HMl cunınrtcsi 

güııii saat J l ele pazarlıkla alınacaktır. ' 
2 - l\luhammeıı bedeli (5200) lir:ıdır. 
~ ~ Kati teminatı (780) liradır. 
4 - 1-.teklilcrin şartnamesini görmek ve ırnznrlığa işlirfık etmek iızc_ 

re tcminatlal'ile birlikte l\fonisncln ask<'ri satın alına komis-roııu-
na mürncnatlan. 7. 12. 16. 21 • 

lzm'r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bnnclırmn \'<' B:ılıkesirde öğiıtülmek şartiyle bch<'r kilo~una 4 

kuruş elli ı-antim fiat :ıhmin edilen 2-4 bin ton buğday öğütü
lecektir. 

2 - Kapalı zarfln ihatesi 31-mnrt-941 pazartesi glinli saat lG da 
Ç:ınakkale Af:.. satın alma komi ~·onundu yapılacaktır. 

:J llk teminatı 10260 liradır. 
4 ~ Şnl"tnameı.;i her gün komi yonda göriılebilir. 
5 - Talip o.anlnrın ical>eden ve.-iknlnrı \'C teminat mekluplarh le 

l>i,rlikte tt:klif zarflarını ıihnle saatinden bir saat cvvı:line ka-
dar komisyona Vl'rmeleri. 9 15 21 27 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisy~nundan: 
l Banclırmn ' Bahkesirde öğütülmek şartiyle beher kilosıurn 4 

kul'Uş 60 .ıııt ·m fiat tahmin edilen 2-4 bin ton buğdny 'öğlltü
lecektir. 

2 - K'apnh znrfla ihale~i 31-l\lart.g4ı pazaılf:csi giınii aat 1 G da 
Cnnnkknlc a~keri satın nhn:.ı komisyonunda y:ıpılaC'aktır. 

:J - flk icmiııntı 10250 liradır. ' 
4 - ı:)artıınmc> i komisyonda görülebilir. 
5 - Talip ol:ınlnrııı icnp eden \'esikaları '"" t<.>miıınt makbuzlari\ le 

birlikte teklif zarflarını ;hnlc> !':aatinden bir sant cv\"eline İ<-rı-
dar komisyontı gelmeleri. 9 15 21 27 

lz~ir ima~at ve inşaatı umumi
ye T. A. Ş. den 

Meclbi içlare şirkefıı 1..:.ı ·fiycsiııi he.~ 'eti umumiycye teklifine ı.:nrar 
\ ermistir. Hinntııakvh hey'etı umumiye bu hu,.u:s i<:in :30-4-1941 çar
şnnba günu ..ıa:ıt 15tde şriketin mim :ırk mnlettiıı c-:ıddc inde Kızıl1rn
\ a harııııda kain dnir<.>sindC' fe\ kalade olarak ictima cdec{'ğinden ni -
zamnnmenin 24 ııciı madd<'si muc;bince ;;o his eye ahjp olnn ~:ı::se
darl-arm nrnn~") en gilıı \'e "'nnhe hazır bulunmalan ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 l\fre Ji,.i idare \C' mıiı'al ip nıpoı l.mnın okunması 
2 - • ı t•cli-ıi idarenin sirketın ta fi,r~sine dair teklifin müzakeresi 
~ - T:ı ... f"y<' nıcnıuı !arı ve milnakip intihabı ve tahsi~atlarmın 

tayini 21 15 

Türkiye Palamutçuları Anonim 
şirketinden: 

·ı urkiye Pnlamutçuları Anonim Şirk tinin senelik neli umumi hisse
ı: rl, r top:antısı 25 I 'isan 941 Cuma b"iinu saat 15 de İzmir Ticaret \'C 

:::aııayi odnsı sulonundn j apılacağındnn his cd: ı l:.ırın toplantı giinünden 
JI1 gun evveline kadar şirke~ münıc:ıatle toplantıya girme. kartı almaları 
· fııı olunur. 

.., -
3 

iDARE HEY'J.~Tl 

Müzakere Ruznamesi 
İdnre hey'cti ve mliınkip raporlarının okunm.ısı 
$il:1nçoııun tasdiki) le idare hey' etinin ibrıı ı 

'J\•mettuun . ureti te,:z"i 
• 'iz:ımnnme mucibınce miıtldctl('l'İ lıitrrıı iki •• z.ı .ın ' ri, r·n · 
kendilerini l \' .\. hud baı-;k ~armm srç;'m i 

5 i\ıtir. hıp \ntıhabı \C t.ah ·isntınm beli: etrlme:,". 

Denizli iktısad bankasından: 
Yeni Asır \"C' .\ıındohı g.ızat C'rın·n 8 mart 941 tndhli ııu::.h ıl. ,., rla 

kapalı znrf uHi ile müzr.yede~ <' çık~ rılan bımknmızın tahtı ta aı ru -
fuııdnki Pandozoplu ful>rikaqının gorlıll'n Hizum ilzcrine .:ıçık aı tırnı:ı 
ilr sntılma-ı t:ıkarrur ..imi~ Ye 4 ni.,:ııı !Hl cuma giınü ı:;ııcıt lG da l>e_ 
nizli iktısacl bnıı im ıııda me.clis: idaı·e huzuruyla ihah•'ii icı .:ı c<lilnı~l< üze 
ı·p temtlh edildiği i tın olunuı. 1113 

Askeri fabrikalar umum müdür!üğ·ünden: 

Hava çekici (Şahmerdan) alınacak 
Yeni yeya az kullanılmı.'j lıav:ı çekıciııe ihtiyaç vardır. Elind olupta 

sntmnk isteyenlerin bir iRtidn ile aRk ·ri f, bri.kalnr umum mfidlirli.iğün
ne mıiracant etme>si \ e bu istiday:ı ekıc-lerin elı'nt "" ev ·.ıfile ınnrkn ı 
\'e:;.,..;f.:.;İn;,;,;t;.;.ın:.;.ı;.;n:.-..;;;d.-n...;i~li-.ı\..,l~S=i -.r_ic~a:ı-:oll!_ntır. 19 21 23 25 { ! 0~4) 

Nazilli Belediye reisliğinden: 
35 lira asli mnaşlı Nazilli Belediye Veterinerliği münhaldir. Talip 

olacakların Memurin kanunu hükümlerine tevfikan 31/8/941 tal'ihine 
knclnr Nazilli Belediyesine müracaatları. 

15 17 19 21 (1885/98G) 
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Hollanda Suriyede karışıkhk1ar 

Yaralılar çoktur ·soN l-IA.13El?LER -rr.\ fi I' _-JJ
~~ Davasına sadıktır ve her 
------- 1 B~~rut, 20 (A.A.) - Tnss :ıjnnsı 

K k nalde kurtulacaktır bildiriyor: 
Onta t \ Suriye g.1z<'teleri, hnlkn tahmil <>di-

' ıngton, 20 {.\.A.) - Mecli . l . '-hd'd t be . l S . 
i Ö h· . , · I ·d s· C' Hın·nan en ınşe wı ı n ı münnS<' tıy l' • urı-

ORHAN RAHM G KÇE •1" rı · a etı ?1• u 11 un . • . ' l<'de yeni nüma:vi \·e gr •\' vak'nl1ir111-
Amerika, lngiltereye yardım kara· l~ollnnd:ı hnı:ıcıye nazırı şercf.ınc hır dnn bah etm ·ktcdirl r. 

Habeşistanda 

ltalyanların teslim. 
olması yakındır rını vererek, Almanyaya, onun kuv- zıynfol 'ermı \ e l1 b !ln!\t,a bu - ~· . ·ı 1· b.lh •-! t · • umavısçı er, po 1:-; \'C ı : s::.n wı-

vetine, nizamına açıktan açığa mey- uı1ın1 n1ı1ş ur
1
: t k . t'ıkl:-ll ,.,,.. 'tfl lel>elerle -polis ara ıncla bir çok \ıtk'n- k . . 

dan okuduktan sonra gayet tabii ola- o nıu nnııı, e rnr ı • ,- - 1 1 })' k 11 d 'C' t .., 
b• · t' · t · ,..dr.ce;·ncle" cmı' ar O mustur. >ır ÇO ynra ı ar vnr ır. I' a a yaj!mUr meVSlnll rak Atlantik suları ile semasının r- mnmı~·e mı emın ~ .! gı " • ş,; }[ 1 • il ,1 • 

leıtiği noktada muazz.am bir istif - ı'z. lİollandn,.nıcmll.'ketinde~i blitiiıı d~rm. n ep 'e umustn grc\ er ' 3 r- de akla mı fır 
ham kıvrahp yükıelmistir. su .. J u. ulnrı t ırdcderek llll ıl giize) ve . g ş ş 
dur: engin tarlalnr viıcudn getirmi-.: e x Londı-a, 20 (A.A.) - Cicihmıın 

Kontakt o!acak ve umumi harpte- mü tt-\ lh·i de o uretle guzel toprak. Bir A lman tay yaresi zaptı, llabc i::;taııda ltnlynıılnrııı tam 
ki vaziyet tekerrür edecek mi? ı: undan' tnrcledeccktir. RotRrdnm- d d te limiy ti ttırihiııi \'tıklastırnn bir 

Bu suali çözmek için, ikı" unsuru laki ·h il halkın, Almau tayynre!eri Üş Ürü/ Ü hiiclisc olarak t lfikki Pclilmektedir. 
ele almak lazımdır: ırafıııdan l apılnıı Lıomlı"lrdım:ın - Lo d . 20 (AA) B J..o 1 Cicika şehri Beı·lıcra:& ~ ı Adi -Abn. 

1 _ Amerı'kanın, lnaill"'reyc yar- , rla kutle halinde oldUrUlnı" i Al· · n :·'·ı h . 'ı f-. b "tu gece! ntc - bn\•a brığ' ı) nn IJ(I\ iik )'Olıın hı•ml'n 
.. .. k'l ra lızerınc e H\'R < n ı n nrya nrı n- ,· :nrınrladır it. 1; k . ti ı• ku 

dım üzerindeki azminden şüphe et- ı nııl.% için iyah Liı· lC!kı:ı teş : et· f dn ı · <l"s t ,. lilıfl 1 cı\ ' · ~1 \ rın U\' <' 1 -

1 •ı kt clı'ı. L'aknt btı halk, dn\•a.\·a sn- r:~ 1 ııı .. tnü ıır u,.rrınıı nyyarPsı c l- mnrıd:ınının, mucİafn:ı için l,ll\vc·tlc-
mek gaflet olur. Çeti.n bir mücade e- • r ru muş r. . . 1:r •• "l'd t l ı 

1 
ld' 

den ve derr.okralik bütün safhalar- ık k ılmı tır. Bu dtı\' ı, onlarla bir- y · b' T . , t k t dü mıı :ı.L.•.. '!l OJı aması muıı eme ır. ' ı · · F k Al n 1 .eııı ı: ıno\ ?J?ÇU 1 •• ı 1.' n Fnkut Mogudi \ odnıı ırel.:n cC'nubı 
dan çıkarak Ameı·ikan milletinin ek. ikte ı nıemı tır. a at m. n ar, lngıl! ı:enın ga: p ııhılın<l • hır lımnnn Afrikn lcu\ \ t iıl!rinde~ı lınherdar 
seriyeti.nin rey ve kanaatini nefsinde Liollaııdn millt:ıiııin oldiY• ılmiy<' • ı t 

e irı'ııı· ııl,m .. )ı , c lı'ı r1ı •l'ıdı'rl r .. im. ge mı ır. .. olmadan t:ımnmeıı muhn nra :ıltına toplıyan bu karar. lngilterenin mü· b " .. "" 
da~aasınan Amerikanın müdafaası 1, hnlkın nui lC\ live 1 .ı. ;oı gô t ı·di. dii me i çok muhtemeldir. Berhtra -
demek olacağı rnütaleasından doğ- •i ukuııd, boa gitm'\l'CC'ktİI'. \1il1i Çin ve Tayyarecflik dan gelen kll\\'<•Ucr, D'!!Jpbor i"til.n. 

B " A c k" 90 (AA ) ... k' l nıetiııclcki kol ile \ :ıknıdn t ma n 
mu,tur. ugun vrupanın garp ya· . un 11~· .. • ·, • -:--. Çu.ıı .• n~c ~- geçecektir. nu elıcple ynkıııdn ltnl-
rısını tehdid ed~n Hegem9nyn n'\U• ---:- lfHı·tıer kı t.ı~. Hl -. m ~ dıılıl.ıı ı \l t~.n :ıı t kll\- \'an ıniirınkal. !ıntlnrı trım:ıınl n ki' -
vaffak olur v"' lngiltere yıknırsa, teh. , \' ·tlerı, Am •rıkn h,i\:n ıııutc.J~ası;ı la- ·ilmi oln(':tkt.ır. 
like bir sıçrayışla Atlantiği geçebilir. -- J k l . ı·ı t.ıı-.ıfınd.m \'ilah <>dılm ktedll' l~u G cc \C gllnduz 1t.ıl\ an k ın-etlc-

U2un münakaşalarla bu hakik ıt" japô11YD11(11 zare e e lı .lnhatııı ):ı.kımln mumkuıı o)rıc.ıı'ı hıl- rini hırp.ıl,ım:ıkta d .,.;,m <'d ,11 çok 
kavrayan bir millet, h m de Ameri- e mesini istİyeceknziş dırı}.m ~t .. dı~ .. · ·, . , .. , •yyal Il:ı!Jeş imJ>. rntoıluğu ku\\et.. 
ka gibi bir millet iae, böyle bir telıli J! ç . . . Çın g,ız<'tdeı ı. J·l~Oll) anın ıRg.ı~ı cil leri <le• rntltC>marli fanli\Ct haliııd(.' -
keye omuz ailkemez. • • , \ rk 20 (A.ı\.) - Hıtl ı rn, )a- tnııl:ı lııılunmı.nııı ( ııw 40 Am ·ı·ıkan ı.lirler • 

Bu bakımdan Kontakt, yani Ame- Oll) :ı iı:u:i~i_re ıuı7;ırı • la t ·.ııoknd.~n (~n-ıl t:iH ''.r":~ıı.iıı gt"ldi~}ı_ıi ) nzn;:ıktführlar. Habeşi lnnclnki 1t:ı I) an kll\". ·tlı•ri, 
rikanan da doğı udan doğruya harbe zı \ter tıyccegı \'{' bu ıstcl,lcı nı n- I .u l •• )) :u <', Aın ı ık~ıdan ı:ı ten 11 100 k:u a, deniz Ye h. vndnıı hic bTr y nr-
girmesi ihtimali vardır. ınd·., japon)aııın l'z:ık ~nrkta hnrc-

1 
tay,\nrclık y.ırdmıııı !lk kıs.mı?ır. ~un. dım iimidi k-nlnıadaıı filen t(.'cricl e-

2 - Almanya, kendi şefinin ifa- tc g m<' ·i keyfi) t'niıı ele buh~ndu- laıJ: n ba .k.ı :<\mr~ıkn hu~umeıı, ı dilmiş \'nziyetteclirler. Bu ordu, •·• 
deaiyl0

, lne"hereye ~idec~k her yar- J.!ll ~Cı)l ni)or. Uu; Avmpa.n kerı ha: uç:uı .kı!ll'y ıne gonrlermeg' karnl' 011 mc\'Zİltrindc biı· hnrp kabule-
dım 1 "filesinin mıjtlaka taarruza l' k.ıtınııı, Alınnnlıuın [imıd ettıklerı \Crınıtctır. decek, ~·ahtıd <in tnm,Lmerı t<'sl'm ola. 
uğrıyacağını söylemi~tir. Bu lıir blöf '!l>i 'llrum digi knn. nt'ııi ,. rmckt.{'- Bu devlet rı·nıa .. ndı·g· a mı' t•nk,lıırdır. . . . . ' 
veya tebd id micir, yoksa ciddi ma.hi. r. ı ı rn1.etc muhnl.ııı ler:, l'ıcıkftd.ın on 
yeltf' bir kararın mahsulü mlidür?Bu Al:ıkmfor m:ıhnfil, jnpoıı):ı h.ır:ciyc 1 ]' 90 (AA) \J h .· r:ı 11nrarın tehdid nltıııda buluııduğ'u 
suale cevap vermek pek de kolay ııazıı111ın, Hitlcr metılkb:ılın:ı J)ek de .• eı ın, - t' 

1 
· ·

1 
"ld' ~ld~~~ıı •1~.ı- h-ııkkında ı'e rinıt vapmnktndıdnr 

değildir. Almanya, Japonyayl kendi alaka f{listermi)~ci(ini ·nnmakttıdır- cıye .nk~zrırbc. ınc cıı Hd ıı·~ı 1ı?ınc' ·gkıtı - l!u arada, llararn ı'ıck yakııı olu~ 
aaflarında Amerikaya karşı fili mü- 1 . re, ) n 111 ır znman n l ~ u p.ı 1\ 

1 1 
. 

1 
d. . · ..... 

cadeleye girmiş olarak görebilecek- ' 1 
• .) eııJ bır devlet iştirak edecektir. >rec nrnlllı~ c n uşme...;ı mumkundür. 

se, eaaaen kaybedilıneğe mahkum bir x I Anadolu - Radvo gazetesi, bu l~redın-a munnk.ıJc yollarının ;ncr~e-
harbin, bu f&naın· da dcnemeğe kal- ISTANBUL ViLAYET MECLiS de\'lcföı r'inlandiya· olma ı ihtimnlin- z~ ve ~ayyn:c !"e)~qnnına snhıp mu -
k b·ı· H • b 1 A 'k cl"'ıı hn}ı .. "'dı'ldı'uı'ııı' k.n~·cl"tm:rtı'r. hım hır şch~rdır. hg.er ftalynnlnr, bu a ı ır. atta u surete, merı anın J ... t~"nlJtl', 20 (Hu:ıuı-;·ı muhabiri • ..- ._, ,.. .. ._- ~., k d 1 -ı d k k 1 
l ·1 d k " " v. .. ıs_ım a c ng Hl' an ·olnyca o\'ll ına 
ngı tereye yar ımmı n ıatac ğını ve ı ıizdc>n) _ 1stnnlıul vilayeti umumi "' t ı ıı l k 

bu arada Avrupada bir zafer kaza- meclisi, diin mcsnisini hitirmi , vnli YENi ZELANDAOA ASKERLiK ~·~l~~e~I1~r~~~-.; ;.a,i~~~< ~~~~":ı%~: 
nan harbi netice;." bağlıyacağına da \C beledi} c r\?isi Dr. Uıtfii Kırd:ıı biJIP Habc~ist ııdnki muhnrche bil-
düırıünebilir. nl"",•t'ı ı"ııd"n oııı·n m"clı'.., "za~ııın Londrn, 20 (A.A.) - Yeni Z föncla h l I ,-., ,- " ·~ '' • J> k K' 'h · ı d 6 a . :ı 0\':1 :ırc a iirntlc bitmezse lıteo. Amerikarın h.ırbv girip gir- t "ckkOı· etm·ış \'e bı'r ııutuk ~o .. vl,nını'ş. >RŞV<' ·ili ıng, ı tıynl nr an 1 ya- k • h k·t 

· ~ ,, " d • ı ı ı ·· ğ 1 n" erı aı•c ·n m netice i için bir 
memesinde, bu vaziyetin dt~ teıiri ır. Vilayet blidcc i • fı,677,908 lir:ı - Rın nl~' aş4ng6ı o an nr a udçkç?cukukol.rı:ı- mıiddet d:ıhn lıf'klc>melc lfizım g le -
vardır. Almanya, Jaoonyadan kuv- dır. Belerliyc lıüclcc i de G,fl64,000 ) an .., - yaş nraı:;ın a ı er e · crın cektir. 
vet ve cesaret al-rak yardım kafile- 1 • a iızerinden le hit cdilmistir .• I _ iliih altına nhnncaklarını söylemi~ ve 
lcrine yapacak! ta rnı7.da Amerikan .,uiniıı ikmali mtiıın:;ebctivlc b~l ·diye ordunun, pek )~k.ıncla_~ı:rm:rı n s.ılııh
gurur ve teı-ef'!ni de .•~rike cesaret guzinosuncln bir ziyafet. vcrilmi lİI'. lnnn_ıış. hal.e getırılccegını söylemı!'l \'C 
P-dene. Atlantık üzermClen Avrupa- demıştır kı: lstanbulda 

Diktatörler 
lstenıedikleri büyük Ok· 

ganus harbine girmiş 
bulunuy orlar 

Yeni Dünya 
Bütün s anayi vasıtala-, 

r ile ve bütün iradesile 
• 

bu harpte yer alıyor 
Loııdr:ı, 20 ( A.A.) - Amt'ı iknııın 

har ket(• ı:reçm ·i, ~ -:ılmz bn irct.li 
Amc>rika <lf'\'ll't nclamlnrının Lir tc-
c•lılni:sü <lf'gihlir. B ı hareket. Ame

rika halkının umumi hi iyntııırı uy -
gmıdur. Huııu, AmC'rikrm hnlkınn 
/jorulnn ~un) iizeriııc nlınan cevnp tr_ 
yid etmektt-clir. 

Amı>ı ikn lınlkma nmlnn unl şu. 
idi: 

Yunan 
Başkum~ndanı 

Şüvalye u~vanının bü
tün Y11nan muharlple

. r_ine ait oldıığunu 
söglügor 

Atina, 20 (A.A.) - Yunnn ordu 
rı Ra~kumnndaııı Gl'ııcı·nl P:ıpru; 
1 ugün Yunan ordul:ırınn hitaben ne 
r\•ttiği bir emri ) e\•midc, İngiliz kr 
..ltınc-ı .Jorj t:ırnfıııdnn kf'ndi.siıı \'Cr 

1 ıı Şi.ival~ e uııv:ııırndrın bnh edt>rC 
.ı;oyl~· d •ıııektNlır: 

cBu ser f, knhr:mı .. ıılığı ile yuı 
ni ~ııın ~ ılllızını ) tık cltmiş olı n ıı 
hm iplu onlu una aittir. Bt nmı ·

1
1 

ımd:ı ~izin h •r l>iı iniz t.<'\'Cih . 
ıııi~ olem bu rütbt-dt•n dohı) ı k nd 
l,.ıhtirnr Pthl ·derim.· 

---x.---
Lüks peynirine müsa' 

Rtız\ ·!tın si) n etin ta np di - ade edilmiyor 
'I 

yor mu. unuz. l t ı.. l "0 (T 1 f 1 ) F' t il' 
Hu ıınl , h ılkm z,·ı.izrle 72 .,i mu~- . "ı:1'1.1~ı -. c e olı ~ - ı~ıı~ 

l>ct cc\·ap \'f'l mi;;tir. ı .ıka >- ~oı~y;~. u~ı bugün" topl \'llir 
Bu te~Plıhiis, Amcriknnın .. urntle " .• JX'.) n~r htcc.ı~J,~rını~ı. (l~k pekl'b 

\'~ miiessir l>ir . urette hnr.eket~ g Ç"· el ıy c. ıhd.ııı ctm k ıstcdı~lc;ı t~p~ e 
c >ğine lıir delilidir. r t?1ı,j ıe; \·: :ı~:m.•~ \ ckıtl tının ~ti 

Harp r-.nhne i gt'n işleı.lik~c dikta- mı.~ old~ı~u ~:.un~ a l~~ gu"n ola rnk ıx:~~ı 
törll'r, kendilerine karşı ynpılmıs o. 1 ı ııı lıu fınt lı:-<'ı ınd 11 s.ııtılm 
lan tazyikin el nrtmnk1n olduğunu nrarlnşt1rmıştıı. 
göı mckteclirler. ----c>---

Dikt-:ıtörle11, ı;-ı·:ın.sndn "'ıcı .. ett 'k- IÜ'-nlı Çı•ıaC..tl 
lt:ri mu ·nffakıyetf.C!ıı sonra lngill - yUI 1 il 
rı•dc ele muvnffıtk olncalrnı mı 211n- ~ ,.. b • k ı_ --. . ...at 
ndmişlerdi. P.ugun i c bu diktatiiı· - r ecı ır , anıgon IUIZW'· 
1 ı•, istPm<'dil.l<>ri biiyilk Okyanus l~fanlıul. 20 (Telefonln) - :KliÇ 
hnı bine gımni.ş bulunuyorlnı·. Bu ckmcced • Kırklnı'<.'lindcu 30 yolcU 
htı r ptc, Y<'ni dunynnın bütün . :mnJ f gden kamyon saat 3 de m: rşıınd 
\C iti \ <' bütun ir:ıdc:.i ic:tirnk ('de- ~ıırp1smıştır. Yolculardan ıo kişi, 
cektir. rnUş ,.~ 16 kişi de y:ırnlnnnuştır. 1\ 

---x az.ecl<'J ri113oğı~üsc-vi_w~ 

Türk hava 
kurumu 

Umumi merkez hey'et i 
toplandı 

dal2a11 beklemek lazımdır. Ak!i tllk. Resmi teblinler C\'lilerin silah altına alınm:u;ı için hti-
ya dojru akan cehennemi bir harp il ~ - 19 - 45 yaşına kadar bek:"irltırla 

dirde, Kontakt, çok sonra ve hadise- & tiin liizumlu t clbirler alınmı._tır. 

lzmir incir, üzüm kO' 
operati/i, göztaıı 

idlıal edecek 
Anka~·a, 20 (Telefonla) - U~ 

nıet incir \~ ilzilm kooperat'~~r 
ô50,000 lir:ı. vermcği fonsip eylell"'1 

Anknrn, 20 {A.A.) - Türk llnva tir. nu para ile göztası .idhnl ediJl 
kurumu umumi merkez hcy'cp, hugıın kilosu 20 kurus Uzcrinden ~ftciye 

Elektrik, su v e hava- Elfizık mebusu Uny Sadığın ıilecckti~. 
rb·ıısetina 6 aylık toplantısını :rnp- Kumafl çabrikatörleff lcrin müsta1~bel ıekillerine göre bck-

ı~nebilir.. ı~ondrn, 20 (A.A.) - fngiliz ha\•n 
Maamafih umt.mi vaziyet, 1914 - ,. ~ dnhi i emniy t nezareti ·ri tebli • 

1918 harbini n kadar da hahrlaıı. ğ'i: 
yo., v~ ona ne kadar da benziyor?. C:cce dlışınaııın fönliycti tnmamiy. 

Ruzvelt,"n. Vilsonun yaptılanı tek- le Londrn üzerinde tekfüıiif ct:niQ \'C 
rar görürsek, ı>e:, şaımamak lazım· oldukça .şidd •tli olmuştur. nid:ıydte 
dır. ıdclt!tli olnıı \'C bfüLhtıre hnf,fliyen 

ORHAN RA'HMI GÖKÇE Lıu ttınrmz. g c yarı ı ııihny~lc <>ı· -

Gestapoyu pretesto 
ıbın.L az bombn atılını tır. ln .rnca 

'intııı pek Tazla olm'!ldıgı lıi .. ini \'eı·
m ktuli,•. Fnkat mnh,ıllclerdc, bina-

lk:rlin, 20 (A.A.) - Bir Ameril,an .mla lınsnr fa2lacn olmust.ur. Bir 
scııı teci inin te\kifi Uz rin J,cılin- rnc noktacln umumi ıniinnkrıl" b'til 
dc·kJ Vaşington elçi. i, doğrucl:ııı doğ- dilmislır. I.oııdrn ch·.ırındn :ız ha -
ruyn Gestapo n dindi' Jll'Ol<' tollu bu- nr lrnycledilmistir. 
l\ınmu tur. Tnymis ·nhilleriııe \'e Tnymis nıun. 

---o .ıbınn az bomun ntılmı tır. n :ınca 
A / d ıarar azdır. Hnvn clafi batnr :ılnrı, 

manya a ıir dll man bombardımnn rny .. -l· -;i-
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 1 i dtisürmiişlerdir. 
hnrp g.ıl retl •ri bakımından her 7.:i·j ·i mükeıTC'ren homh:ırdınrnn d!l•niH. 
rnnndnn dııha fazl:ı rhcmmi) et :ıJclıgı- .i ·. J\cıen - Asm,ırn ) olunda 11.ıkli -
nı bildiı rnektedir. ' · kol nrına taarruz oluıımu!;tur. A. -

lngiliz tayyar 1 ri, bu m .... vkileı llz • murada ) nngmlnr çıknrılmı!; , Fiyat 
rine fazla miktarda lnfilfık \'e ) an J? töb e ine \ e i üı \'On:ı bomb·ılnr n • 
bombaları :ıtmıslardır. lnfilaklnr, im- ılmıstır. 

l.. k gibi bulutlara ak tmi!;tiı·. Pilot- D si ta~) nre meydnnrnn icldetle 
!arımız Ki) lden kilom"trelerce uzak- taarruz c>dilmi..;, .iğıı· ha ar ikn olun
laştlktan scınrn bile şPhrin kızıl \'C par- ıuştur. 
lak bir blılullıı kaplı olrluğunu gor- TrnlJlu·ga:ıpta hir dli man rn\',\ -
müşler<lir. r • mo clanına hucum edilmiş. Trab-

Vil helmshnfcnd~ doklnr ve teı ane- lu limnnın".l :raııılnıı hir hüruındn 
terin bulunduğu yerde bombalnrın pat Lir ta) ynrcden atılan bombaların 
hıdığı, büyük ve k(ıçük ynug'lnlnr çık- heı>Hinin bir arndn bulunnn gemilf'r 
tığı te:ıbit cdilmj l'r 1 zeriııe diıştüğli görCilmu ttir. 

l.ondrıı, 20 (A.A.) - Dün gece in-. Limanda \' n keıı depolnr::!n lıir 
giliz tayyarelerinin Kolonya üzerine uru yangınla~, çıknrılmı tır. Bir tny
çok muvaffnkıy<?ili b'r ·hUcum yaptık- ) :ıre meyılaııınn ntılnn lıombalar<lmı 
ları ôğrenilmiştir. '\ rngınlnr çıkını tır. Sirtndcı da ynıı-

Londrn, 20 (A.A.) - İngiliz t.tn rı- snnlar çıknrılmı tır. Arnn' udlukda 
!eri diln gece Almaııyııda Kolonyay:ı bir tayynre filomuz. T pedelen mın-
62 'nci tnnrruzlnrını yapmı"lnrdır. Al- ukn uıa taarruz ederek nakliye kol
manyanm harp gayretlerinde oynadığı :.ırınn -:ltc. nçmış, yangınlar çıkar -

·çok mllhim rol sebebiyle İngiliz hıl\'Ll mı . ~ ker~ lıiıınlnrm clnmlnrını yo -
kuvvetlerinin Kolonynva l nptıklnrı hu- etmı lerclır. 
c11m, çok biiyiik şiddette olınt1>ıtur. . Bu l~nrekilt~n~ bir tn~ Yflr .. miz ti -

gn mühim mUnnknl • \'olu üzerine! uııe do"lmemı tır. 
bulunan HolhenzoHerıı köpru ı.ine \'e Kahire, 20 (S: ~~ ,15 Loııdrn. rad-
yoln isabetler t~min olunmuştur. osundan) - lngılız km \•eti rı ka -

Kolom·ndaki h d flcr nr ındıı k, • r nrgahının t bligi: 
nallar, ;·ollnr, harp mnlzeme~i için E~itre cephe i~d · ajr~r du .. mmı ?1.u 
mühim merkezl~r. ccplınıw, iııfiliık knbı) ıecnvüzlerıııP rngnw ı lngılız 
nı.ıcld l ri falıriknlnrı, p trol te i ntı ~tV\ etleri Kere ne •loğ: u i1C'rl mc-kce-
,. , uk. ı>k fımmlar <in uıl'dır. dıı-lcr .• lnhar bl'lrl'dl' lt.ıl.\ :ınlnr. 

---x •ek nğır zayi:ıt v<>rmişlel'ılir. r; frıp, 

Amer,.ka Bohrı"ye ""'azırı ı 'l arah:ı iğtinam olunmuştm·. 
ıvı Ha!Jc i t.ırıda Ckikn z(ı Jul-! "(kil-

( BAS.TAR:AFI 1 NÇI SAHiFEDE. ) den z ıpt\>dilnıi tir. lhıl',ıd.1 mii -
('·ı b ' .. 11. tında lııgilt ıi .. m hım m· et. ıdll c> i lınnıı~tı .. ("'cikn 
rik clal..i azı teı an ·leri ktıll ln .:ak ın ı .. 1 ·ıomt'trc gnı tmıdn •. I lrda 

digiııi o~l(.'nıı tiı. ·çiclindeki :ırızah ıırnzicl • kıı\'\'(•tle. 
Pil{. r t.ıraft n A merik.ı 'e K. ıın - ı mizl · dı.i m:ın km H 1 ri • l'm:ı n 

du murahhn,;ıları, Ren 1 or:ın ıı hriııdl ı; imi !erdir. 
nnkli~ nta ve leklril i rtih~ali 1e clııİı' ('cııuhi llab"f!İshndn jm ell•J dıı 
bir anin mn imınlamuılnrdır. z• ptedilmistfr .• 'egelli mıııt.ık:ı .. ındn 

\'n ngton,· 20 (A.A.) D:ıhri)(l h. r kitt devam ctm ktedir. 
nazıı ı albay KnokH, Amerikı. drın n. Londı·n. 20 ( S. 21.15 rndso:-.uıı -
rnaRından ilk parlid<' ynrdım oı ra! dan) Ortnsurk hn\a ktwvetleıj u
İngilt"re\ • denizaltı muhnrebe~i A\- m mi knrnrgahının tebliği: 
cı ı \'l ıtnları, hOcunıbotları \'e qj\'ri il.\ n kuv,·'etl rimiz, Keren -;e As-
inek i mindcki botl:ırındnn \'eril - mnı·.a h·:n:znlarındn fanliyet göstcr-
ceğipi söylemiRtirı. ıııiı:ılerdir. Kcı ende d!işmnn mC'nilc-

g ti • dı nnş v bu müdd •t içinde ~·npıl:m i ı Y' /
1 

ltalyan resmi tebJiği azı saa erın en b:-ıkkınd:ıki r:ıpor okunmuştuı-. Bu J'n- ve çorançılar 
alınan k ira pord'n, Varidnt büdçesinin t:ıhmin ndil- r 

Rom:ı, 20 (Radyo) - ltntyun umu. 'iiğiııden döı1. misli fnzln oltırlık temin l tanbu!, 20 (Telefonla) - KU 
mj knrargıihının 286 ırnmnr:ılı rı• mi . fı.;tan?ul,. :?O ('l'~·lefonla) - BC'lc - edildiği w bunun, hnmiyetli ,.c cöm<?rd fabrikntorl ri .Anknradan a\•det e, 
tebliği: dı.><' d~ıresı clcktı·ık, hav~gazı \·e ~· Türk milletinin, Ham kurumun:ı olnn r. IIükOmct 1mnl ettikleri yünlll 

Yun~ın cephe inde: Bilhassa l l J1ci ·:aatlerınden :ıl~ınkta olrlııgu ~Y!!k k.ı- nlaknsı saye ind fnzlasiyle temin:ne m_:1şm beh"r m tre-si İÇ.in 8,5 Jc1J 
ordu mınfakasındn "topçu fa'!lliyeti ol ı a.ları k~!dırmaga ve bunun C(ız ı bır imkfın hnsıl olacnfrı kaydedilmekte, kı~r p.-ıyı lıırnkmı tır. Ank~raya " 
mu tu •. Çok nlçaktnıı uçan t:ı .• nr • mıkt~r UZC'rınd\:ıı ~nlkn kola) lık ol - motorlu \'C motör üz paraşUtçülllk ve mış olnn çornpçılnr dn gelmış.lcr '°'" 
leriıniz, clü-.:mnıı knmplnrım, motor- mnk tiz re ~n. •d bır defa nlınmn~ın;ı tayynre modclciliği sahnımıdn g r.n rnl:mndn konuştuktan sonrn p:ıf>'.:. 
Hl kollnrını lıomu:ılnmı!;lnrdır. A\ • k:ır:ıı· w~rmı~1ır. ~·neye ni beti<' dnha büyük ran hmnn -ıi günii t krnr Anknr:n·n gitmefce 
loııyn) a knr,.ı ev\ iki gi\n )~1µılmı o :.Jındığı bıJdirilnwktedir. r.ır \'\"rmi lvrdir. 
hiıeıımdrı bir lngiliz tny~ aresiniıı da- E 
hu <lii .. iir(i)dliğü :mlaşılmı~. bu t. y. den in Ankarayı son . Rapontn, llnva. {N'<likli hazıl'lama 
ynrcnin ~nkazı Haı;teno ndnsın<ln • ~ ııv:uıına biml tı fnzla talebenin g"çcıı 
üulunmu~tnr. zryarefinden sonra .~ııe yazıldığı ,. lınnlnrdan mUlıim bir O 

• imnli Afriknd•ı: Cnrabribdcki bn. _ 8 t f 1 . Sah"f d kısnırn.ın, halen ha\'n ordusunda hiz- . tnnbul, 20 (Tdcfonln) - M_Af: 
Münakalat Vekili 

1 ·ı ki h • . at ara 1 nca 1 e ~ -:. m~t etmekfo olduklrm \'C bir çoğunun. 1 alfıt \'ekili Ce\'d"t Kerim lnet."r,. 
tar,\ ll anrhız, mc,·zı rimiz--. vn ns- _arıcaye nazırı Eden araıında bır mu- Ankaradn pilot olnrnk \•eti lirilm k e ''.ırın Trakyn) :ı. gider k t tki~ 
mnk i tiyeıı lhi ·ınıın kuvvetleJ ini laka~.vuku bulmut tur. E~e.n , Lond~~-, bulunduğu kny<lcdilmckte, Liseli aoo lrnlunncaktır. 
di>vmüsLllr. Tan nrclcrimiz Bingazide y~ don~~~en ev~el ~arıcıye Vekıl • ı kn<lar gencin, motör ii tavvnr<' \'(' plfi. •--------------~ 
Bertn meydnnını bom balamı lnrclll'. mızle gor ut mek ıalemı, ve bu arzusu . 'T'k k 1 1 

• • ld - D k 
Alııınn ta,"yfll·el.ı·i el f'lnliyl't gii~trr memnuniyetle kabul edi.lmiııtir. Bu nor~u ul 

1 
~nılr;kııl~·ınhc n ul <;uru ugı.ı \C O t O r 

mistir. l fi mnrttn dtisman ln)yaı·clc- 5ebe 1 H · · y k il ' · ı J • ycııı \'t < n <.ec 1 • 1 azır ama \'uvn. ınn B h u 
il, Pa e aKrıbcıye ~t .'mi ' 2d : ngı· 1250. b)f'bc ahnmn ının kararln"tıı ıl- e çet Z ri 'l'rablu.,rrnrbn hiieum etmi lerdir. 1. n zın ı rııa gı mı"- er ır 

"' Fı'lh k ''k A k d T 1 · .. mı· bulunduğu ilfı\·e edilmekt{'(lir. Bir knç ym alı \"e ölii vardır. A km a ı a n ara a yap ı an go. 
ha nrlnra • rbep ol mu tur. Bir dü - rüşmelerin üzerinden pek fazla :za • x 
man i 1yynrr i clüşürulmüstür. Al - man geçmemi4tir. fakat bu m üddet 
nrnn tayyareleri ur• bir İngiliz Ül\ y:ı. Larfında enternasyonal vaziyette 
r · i düşiiı-mfü;) rdir. Uu tayynrc>n:n mühim değitiklik olmuştur. Alman- ı 

Harp bitince 
pılodu esir edilmiştir. ya, Bulgariıtanı işgal altına almıf, 
Eg~ denizinde :t\'Cı tnyynı 0lc>ri - ıarki A frikadaki İngilizler mühim lng; ltere İntihabatı ve 

mizl • diişman tılyyıı.rı:leri nr mcla muvaffakıyetler kazanmıf v.- hal- d • • 
bır hnvn harbi olmuştur. Bir lhri - yan imparatorluğu kolayca tasfi- Ünyanın ımarı 
kn.> ıı diışnınn tnyyıU"<' i düşiirülmfiş- ye yolun~ girmiıtir. Gene bu müddet - 1 lmdr:ı, 20 (A.A.) _ Hm·:ı n ı ... ı
tur. Bir bombardıman tn\'\'aremiz ti - zarfında hal yan orduau, Arnn-.·ud. rı ingler, ı ci i bulunduğu libc"rnı 
üne dönmemiştir. . . lukda Yunanistan'a karşı taa .. ruzlar parti"İ toplnntı. ındn bir çok ı;urıIIC'rt 

$nrki Afrikndn: Keren cephc> in- yapmış, fakat muvaffak olamıyarak \; •vnplnr vcrmi ... tir. Harp bittik\ n 
el nıuha:ıebeler devam etm 0 ktcclir. büyük zayiata uğramııtır. ~oııra yeni rncbu:ı seçimi icin ıı<• kn. 
E\'Velcc bildirildiği gibi uğramıs ol- Yugoslavya - Almanya araınnda ıl:11· mudclct g-0çecPği hakkında Stl -
dug-umuz zayiata \'C düşm'!lnın şid • ıörüımeler ba,flamıt, Amerikad a in. l'lllan bir su:ılc Cü\'fiJ> \'Cr ıı "iııglel' 
d ·tli harckalınn rnğnien kuv\·etleri- gi.lte re ve müttef ik lerine yardım ka- dom iştir ki: 
m;z mukabil hiicumlnrdn bulunmu::ı· nunu ka bul ed:lmif, Ruzve lt, A me- - Bu geçecek zamanı kim:ıe tnh
tur. Muharebelere tan·arelerimiz de rikanın vaziyet ini tasrih eden mühim min edemez. Fakat Uç senelik z:ı _ 
i tirak etmi lcr, diişman me\'zilerine n utkunu ıöylemqtir. nwndan üç h.lftnya kadar .}:akın 0 • 
b~mhn .ve mitrıılyözlcrle hücum <'t-1 Bütün bu had iselerden sonra, 'ki labilcceğine kaniim.» 
n11~leı:?n·. Tay~·nrele.rimiz A!{ordnt 1 ~ü~tefik .d~vlet hariciye nazırlarının Nazır, İngiltere \'C Ameriknııın , 
hnHı US8Üne htlcunı ıle lıombalnr :ıt- fıkır teatısmde bulunmaları pek doğ- lıı.ırp bittikten onrn dünyayı inuır"n 

Çocuk Hastalıklar• 
~ ütehassısı 

Htıst::ılarmı 11,30 dan bire ksd 
J~yl ·ı- ~oknğındn Ah<'nk mat~ 
vanın<IH lrnbul edn. 

................... ~ 
.Sabılti ._ B&fDHl)aarrirl 
HAYDAR aorro OKTll' 

Uıcumt Ne,rfyat lltldort 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAJ 

Ah •• AJllfi 809 
one.Yd•lfl 140011r. 

Yabancı memleketlere 2'7 ııı-
nmılar. vnngııılar çıknrmıflltırdır. rudur. koyıılncaklnrmı ~oylernis \'. bu ıti _ 

Dunkü t bliğde bildir~lenlerd.ıı Ne4redilen reımi tebliğde iki hü- 1J 1 la mütnrek J i rııutenkip intihllp ....... 11 
bn ka. dört lııgiliz ltı) yaı·csinin Cin- kumet arasında bütün meselelerde ~ aınlmtısı çok t hlikcli olncağını bl•- fd&rebaneı ikinci lle7W ~ 
hn düsurüldüğii nnlnşılmışiır. - tam bir görüt birliği bulunduğu kay. ~nn etmi tiı'. -

Kıtalarımız, C'icilrn mmt:ıkt, ındn dolunmuıtur. 
lf ll'cln Jı'CÇidinde düşman hlıcumltı· Buııün Londra radyosunu'\ verdigi 
rııı. mtıkfı\"(lffiC•t c>lmi'kt dirlrı. habere göre, Kıbrıs~a yapılan gö. Puro imalinden sarfı

GündelilC Takvim 
1360 SEFER 22 

----x rü4mede beynelmilel vaziyetler tet-
kik edilm'ş, aradaki itbirliği bir kere EVKAT 9. O nazar eilildi 

l talganlar 
( BAŞTARAFI l NCI SA HiFEDE ) 
•• ıpılnıı dah:ı.ba ka mahi~ ctt.e clif~C'l' 
bir tn:u-ruz hm·t keti geri püsktirtill -
müs \ (.' e irl.:r alın mı tır. ~ trınl• tah
rip cdilmi~tir. Hir dii maıı böliiğ'ti 
t(·C'rid edilnıis 'e otonrntik iiiıhln -
ı ırıuzın \'e topınrımızın caı>r~:z ıl Eıi 
o ıtnsınn diişen hu bölük. tnnrnmi) le 
im ha dlilmiştir. 

Ao" \ ndisinr y:ıpıl:rn me-;'ud lıir 
h. reket netice~inrle bir kac e :r nl -
dık. 

Alimı, 20 (A.A.) - Yunan enmi -
y t nezaı·ctinin tebliği: 

:Meml-cket dahilinde sUkfın htlküm 
Urmfü~Ulr. 

daha teyid olunmu,tur. lstaııbul, 20 ( Tcl~fonl:ı) - İıılıisaı·- 9 . D. 1 
Londra radyosu bu görü~m~ in l .. r idnr~. i J>lll'O imnlinclcıı s, rfınazııl' Sabah 6 03 A'-· · 1 &f 

"k' • n • ..-m: "' ı ı lllraf için fevkalade mühim oldu- tmistir. Bunun . cb bi puro imnliıw Ôğ 19 ;,' 
gunu biltlirmiıtir. Cörüımeler, Kıbrıs m:ılı~u::; ,\ aprakların Virjiııy:ulnn ge - w le : 1 ~. 2'~' y ataı : AC 
valisinin konal:ında olmuttur. Aha. tiı l'lm i imk<ln ·ızlığıchr IJd.tli : 15 47 l1111ak : J ~ 
~:ii~,~~~ k~:~a :;;kiı!:~1~ 1iır:;a~t~ INGILTEREDE EMNiYET HiSSi ii=::::;;;;;::;::;;;;-
t~zahürat yapmış, buluşm.lar, f nQ"İ· Halla .. ,.tlaiafua ....... ı 
lı:ı, Tür k ve Yunan gÖrÜf hirl'rti•ıi 1 1.onrlı·:ı 20 (A.A.) - bıgiliz pos-
teyid etmiıtir. Mahalli hükumetin, ı :darc inin te:ıl>it ettiğine gör ·, son- Omer Mu/uırre.,,, 
Kıbrı•lı Rum ve Türklerin Hnri ye kirnun nymd,l ta arruf andıklıırın:ı Ç S ı:.. 
Vekilimize gö•terdiği harım·tli aem- )fltırılnıı pmtı, 30 mihon İngiliz Jira- amaşır auuntl 
pati ve tezahüratı burada teıekkürle . J1 n haliğ olmuştur. Bu mikt-:lr, g-e - T O P TA N K 1 L O 9 11 
kayfttmeii bir vazife biliriz. ('Cll • Cllf'YC nnznrım yedi milyon lira K 

Bu h•lkın a laka ve tezahürü, mü4. ıtızladır. Tn. nrruf miktarının gele • 35 UfUŞf Uf 
terek davaya bailılıiını göatermeıı" cek nylaı·da dahrı ç:ok artacağı Umid 
itiba r iyle çok deierlidir. C'clilmektccliw. ~•••••ill•••••-.,.. 


