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20 Agustos 20 Evlül 

Yugoslavyada 
vaziyet 

Halk ve ordu, mihvere 
iltihak aleyhinde 

Bir rivayete göre 
Yugoslav milleti; Türki
yenin gardımı olsun ol-

nıasın, Almanyaya karşı 
mukavemet edilmesini 

istiyor 
Belgrad, 22 (A.A..) - l!.viçre 

afanaı bildiriyor: · ı 
Kral naidi Prens Pol .w~ başvekıl 

Sv4:tkoviç kabined~n üç na.zarı~ İsti
faaıyl~ mevkii aar•ılan kabıneyı tak· 
v:ye için cuma akl!amı gayretler sar-
r~bn~l.:rdi.r. . 1 

S<!laniktcn 

Almanya 
Yugoslavyadaki ist;f a
ları nasıl göt üyor? 

Politika gazetesinin 
bir ıazısı 

Ba.fvekil, Hırvatlar şefi ve başvc. 
kil muavini Maçek, hariciye nazıra 
~arkoviç ve Slovenler lideri ile ha.r- Avrupanın cenubı gar-
hıye nazırı Paaiç1 tekrar saraya ı:ı • • 
der-ek Prenı Pol ile aör~,m~le~d:r. bisinJe vaziyet agdzn-

Adüye nnurı Koatantın.ovıç, ~çt~ • l 
l'nai muavenet nazara BodıslayeJeYlÇ anıyor 

~e. ziraat nazırı Branko.10Jbrilakv~u: nclgl':ırl, 22 ( .\.A. ı - D. "N'. B. 
ııtafaları, kral nalbi. tarafın an a u t1 ildiri) vr: 
~dilcl"ği geç vakit öirenilmiftir. Baı· Adli~ e ıınzırı ile içtimai mu:ı\'t'net 
"~kil Svetkoviç, i.tila edt>.n nazırla- \"C zirnııt nazırbrı istifa etmiş ve i.;,. 
"'" yerlerine batkalarının tayini Lle tifalaıı, krnl ıı!lihi prf'n .. l'ol tnrnfın
qbinenin ekseriyetle itimad reyi al· chrn kahul Pdilnıiştir. 
l'naaı için çahpnaktadır. ltu i~tifalnrn scl.ıcp olarak im ııa -
, Şo"'nilov~, lideri bıalunduiu ç.:ftçi. •m·lrırııı, knhine ck:seri~t'lİ tnr:ıfın -

Pa.rtiai, muhalefetini deii.ttirmemiı dmı kabul <•dilen Yugosln\' ılıs .~iy:ı
"e her türlü tefebbUale re karşı sağır se-t t:ırzın:ı tnrnftar buluııırıamnl:ırı 
&calnuıtır. l gösteriliyor. K ıbjııedt• güı·liş biı'liğini 
. Belırad, 22 (A.A.) - aviçre a • temin ve kabineyi fa.kviye ir'i11 [.'ay -
J&ııaı bildiriyor: ı·l"tll.'r sarfcdilmC'ktcclir. 

Belaradclaki Amerikan ve inıili:ı l!elırr:ıd, 22 (A .• \. ı - Y\ıg? ·Jnv -
elçilerinı"n prena Pol ve ba4vekili zi· y;ının {'ll biiylik gnzc~si r•0Ji~;k~ 
l''l'etlerinin mahiyeti hakkında ae- .smılnı·ı )nzm:rktndır: 
lihiyettar menbalardan malümat alL Yugo:ıln\) unın <'lll:ıiydi, yahıı as 
..._.m11tır. Fakat bu iki elçilik, Yu- t ri bir mnis-0le )ı4tlnad (ltm m<.'ktc, 
•~av hük\ametinin niyetleri hafskaa ) ni z.ımmıdn ko'ITışuJnriyl" do tıın•' 
ela rnal(amat almak iatedikleri bildiril 

bir göriinliş 

s. Rusya 
Yugoslavyaya bazı tav .. 

siyelerde bulundu 

1 A~Kf Rİ VAZİYET 
Yunanistan ve Af rıka 

harekih ile B ritanyaya 
taarruz ı_neselesi 

Hnbeşistanda H:ılx'şler Dcbramar
ko3u muhnsarııctadırlnr. Kerencl~ 1tnl
'"nnlar muknvemettedir. Qc>nuptan Oi
~ik.nya gelen İngiliz kuvvetleri, Harar 
istikametinde düşmanla teması muhıı
faza ile beraber, Berlıeradan çık:m 
kuvvetlerle birl('şmeİ{t' çıkmaktadırlar. 

LlBYAD1l: 
:Mısır hududuna yakın, Siinusil~rin 

mukaddes tnmdıklnrı, Bnrdiyanm 2ö0 _ 
kilometre oonulrnndaki Ccrnbub şehri, _-...:~ ....... ~-
1 ngilizJer tarafından zaptedilmiştir. ' .... 6 

-
SUnusilerin en bUyüğü Muhammed Sü. Amerikada tngiltere için hnzırlnnnn 
nushıin mezarı lıuradndıı·. Büyük bir • A •k 
camii Yü zengin bir kUHiplınnesi •:ar- merJ aya 
ılır. 

Sünusilerce burası mukaddes tanııı-

7 ·,.::r 

Uçan kaleler iaınindeki tayyarel~r 

Tancada 

verilaq hab8r8 18 .. re mnktadır. ~üfu~u sooo rlir. tnıdlizlerl Yenı·den u·· sler 
bu scooLled.ir kı burasını havn yolun-
dan bombardıman etmemiş, muhnsnm k• 1 k 

Almanlar faaliyete geçli . 
1 

Bu tavsiye, bir şartla 
pakta iltihak etmesidir 

Bı.:11,•Tı.ı..t, 2!! (A.A.) - So\·yetler 
biı-lig-inin Jlelgı·.:-ıd elçbi Lnvrantiyef, 
Mo~kovadnn avdetini mütcnki'1 Yu
goı;lnv hnriciye 1rnzıı·ı ile uzun bir 
gÖ! lişmt'de buluıınıu~tur. 

h-i hnlıcr nl:m mnhfillerdcki ka -
nanu\ g·öre ~o\yet <'kisi Lavrnntiy~f 
Yug.ı:-ln\'lar:1 ynb:uıcı kıt:ıl:ınn m(\m 
le ketlerhd~n geçnw~iııe müs:ıaçlc 
~tmcm~k sartiylc üdiT pnkta iltihakı. 
nı ta\'Hİ) c eyi-emiştir. Diğer taraftan 
lugilt<'rcuin Belgrnd clçi~i ile .\mcı·L 
ka biı !esik df'\'letlerinin llelgı·all cl
GİSİ , cliin \'ugosl:w lıas\•ekili S\•etko
vic f.nı·:ıfıııdnn knLul <'dilnıislcı·dir. 

eylemekle iktifa. etmişlerdir.A Burası: ıra anaca Cebelüttarıka ve Fransız 
mn zaptı, dnha zıynde manen kıymetı 
haizdir. Çünkü ounllan Sünm;ilerdeıı Afrikası na karşı ne yap-
lıüylll. yıır<lım görmeleri mtlmkilndilr. Kaf1lelere Amerikan, k 1 ? 

.ıı:Nıu·ı ·ınuKT.!\: ma istiyor ar 
Fevlrnlfülelik Yoktur. ltalvanlardan harp, gemileri mi • ·1 J.oııdra, 22 (A .• \.) Tane. du 

reni esir ler ~\·e miilıimmat a ınmıştır. f k d k itlnı»n!ıt filen Almımlaı· elinde bu-
Et.;ir dii~~ll :\1uhSOliniııin ye~ui, 26 ın- re a !lt e ece lmıchtğu hakkında hallerler nlınmıs -
l"J alay, W li11ciı Krıra gömlc:kli t:ıbur- Londra, 22 (A.A.) - Rö.)tc-r n- •ır. Fnstaki Alımınlnr ela Frnn1'rz 
l:ırıııııı kum:ındanı idi. . jan 111111 diplomatik muharriri bildi- Afrik:rn sahillerjnc hır,..la bnkmnkt'f!· 

Knra gömlekliler, Faşıst fırkaıun·ı rh·or· dııJnr. T:ıncıı, CebcHittnrık boğnzı-
dmı gijnlillü o.lnra~ s~~lmiş, yeni yeti- · C:ı;nib deniziıı<lc \'e di~er :·erler - nnı garbında kiiindir. Tahkim edil
şeıı :Lı:ıkerlc~dır .. Nıuımıye ordu undnn de Amerikaya ~9 sene müddetle bn- diği üıkdirde Cebelüttarık pahalı bir 
nyrılan zabıtlerl!~ kum~ııdnsınd:ı.dırlnr. zı l\slerin kirnya vcrilme:-:i hakkında oyuncnk haline girer. Tnnc'fl, halen 
l~er fırkada bo_.r~e lur tahuı: '::ıı:_dır. lııgHiz \•c Amerikn hükumetleri n- mfüıtahkcm değildir, f:ıknt onun ye
\.c .lıuı~lnr ordu ıçınde o:~u gıbı, :~d!?· ·asında gelecek hafta Lonrlrada bir ııi .:-nhiplcri kimdir? DaknrH kndnr 
t:ı. ınıtlynzlıdırJ:ı.r. nu 1tılJ:\rla dığer nnlnşm•ı imzıt edilecektir fa~tlnyn uğramadan devam eden im
k~ı\·rnt1'-·rl~ ctnim:ı ınii ıı:ıı\•ret halinll<'· • V nşi;ıgtoıı, 22 ( A.A.) ·_ Kredile- ı.rnr'!ltorlu k Fı·nnsnsı topra klnrı van-
clırleı·. ı-i tetkik etmekte olan :H ırn mrcli:;i. dır. Buraları. :efainimiz için kuv\•etli 

il A l'.41,ARI~A: . . . ııin tfı.li mali eııcilmeni, 'ctemol<rn~i - bir tchdid vnziyetind('dir ve bizi 
müıı:ısebetleJ'iııc d~ daynnmaktadır.1 .\lmaıılar Plmıuta rcnıdcn saldc:th h•re yardım için istenilen 7 milyar ehemmiyetle aHl.kadar etmektedir . 
fstiklfili, :ırazi t:ımnmireti v~ mille- ı h:mı fa~rmzln~ı ·' apmışlH.r~ır. B~ı ha- dolarlık tahsi!'tata aid kanun pı-oje- Eger Afrikn~·a geçen Almanlar, Me
tin sol.1meti re emniyeti Yugosla.\·ya.1 rckct , bır tcdhış h:ırekct.ıJır. f nkllt sini cumn günü tasvip -0tm~lir. Ka - rateşten kalknrnk çölü kat~d~ek 
nm deği~nıcz t11.m<'liııi teskil etmek- bununla h:ll'p k~znnılnmaz. ı\lman~ıı- ııunun paznrte"i günü :ı.yandn mliza_ bir demiııyolu yaparl-ar~a bu, esas 
ltır1ir. • , 1 rıı~, ol·m. olı-ı~ •. ~J/l:ıhar~ yapa<'a~~:ı ıh· k<>re ine bnşl:ınncnktır. Razı .kim c- dnmnrlnrımızdnn birine ~aplnnrnış 

Z:ıgı·cııte cık:ın Znğreba Ç~ki:-;pi~ r:tc hn J,f>tı ıcm hnlkın ınnrn;\ı)n!ım (DEVAMI 4 Nef:l SAHiFEDE) bir ustura hnline gelecektir . 
gaz t-O.Ki, baı·J ı7ıamnnında Y.tıRO lr.'\~ı <DF.VAMI 4 NCO ~AHIFF.OF. 

(.OF.VAMI 4 NCO SAHiFEDE ) r ' 
1~\ttedir. Gene iyi haber a.lan kay. 
"•ltlara göre bu iki elçi, Yugoalav 
hUkiametinin hattı hareketi hakkın -
da )'eni tavsiyelerde b"lunmamı.şlar. 
dll' 

Hava ·KUrumu elaniğe asker 
çıka~ıldı mı? 

Ncvyork, 22 ( A. p k • Bu takdirde Latin 
A.) - Ameriknn Orfe JZ Ve Amerikasında d:ı 
göıiişünc göre, Por propngnndalnr şict 
tekiz ve şimali Af- • aı~· Af •k detlenecektir. 
rik:ıdn Alınan ma- ŞJM ) n 8 · Bütiin bunlar, 

londra, 22 ( A .A.) - Mii stakil 
t ranaız ajanaı bildir:" yor: Kahraınan Türk oı·dusuna tayyareci yetiştir

mekte çok büyük hizmetler görmüştür 

1 Be!lgrad, 22 (A .A.) - Stefani: 
1 Vreın~ gazdeain~ Sofyadan bil-

n<!vr:-ılni-ınn dair hesaba kntılmnk 
bnıı emm:ırelcr icap ~den bir tehli-
v:-ırdır. Nl\vyork yeni Alman manevra !kediı-. Hem Al-
Hernlcl Tril.nm ga. Jarı karşısında mı? mantar. bntı Af· 
zet.c:sinin .ıskcri rib;;ına n\•nk b:ı-

beyli Meyi guetHİnİn haşmaka · 
'"•İnde deniliyor ki: 

Sıl'p Hırvat ve Slovenlt>r arasın· 
ela de;am eClen ırk ihtilaflarını hal
lettne1c: icin daimi gayl'f!t aadetmİA 
Olan Prens Pol da muvaffak ola.ma-

i diriliyor: 
Ankara. 22 (A.A.) - Türk hava kurumu umumi merkez hey'eti St!liinikterı gel~n yolcular, Yuna. 

bugün meaaiaini bitı"rmiştir. Yeni büdce taıvip edilmi.t ve Etimeaud tay- niıtana yeniden lngiliz kıtalılr& ih
yare v~ planör atölyesinin fabrika halin" ifrağ ı için ihtiyat paradan 500 raç e<.~lldiğini bildirmekte,lirler. 

muhnrriri binbnsı . ırıc~ hiz
0

im için 
}<;iyot bu mevzu A k muk:wemet cd!l-

hllftır. . 
Yuıoalavya, ıim~· mü~kül v.a:ıryet. 

ledir. Hemen hemen milıvel'cı!er ta· 
tafı,ndan tamamen ç~vrilmitt;r. Fa· 
ltat Yu2oalavya , Türkiye ile lngilltl· 
t-e v .. Yunaniatannm vaziyt.tmi na • 
ı-..a alarak ve onlara ı:üvenerek 
trl\akuemet göaterebilir. Romanya •t! Bulaıaıı~atanın mukavemet etme • 
~~leri için dUotükleri vaziyet gözÖ· 
llilndedi.t. 
... Almanyaııın, Yuıoalavya doatlu • 
l!Una ihtiyacı olmadığı malumdur. 
.\lrnanyanan iatediii şey, Yu~oalav • 
}'adan Vardardan geçen ve Selaniğe 
~ .... nen kıaa yOldan iatifade ederek 
ı.aaniie "ameldir. 

liuta tMnleri ve mühunmat tren
l.rinin cıec:meai gibi yarım tedbir -
ltr, Sın> efkarnamurniyeai tarafın • 
elan kabul edilmemektedir. Strplar, 
'-tlklallerinı' kazandıktan ıonra Ad • 
r~!~~ikt• vaziyetlerini ta:viıt etmi4 -
""'111r. Binaenaleyh fimdi Almanların 

- o.ı ... .,., • 6-tl uhlf-d• - 1 

Yugoslavya 

Almanya ile' an
. Iaıh mı? 

Cerek bu meV2u, gcr'E'kae günün 

diğer mühim }u&diaeleri etrafı.ndaki 
4nbra radyo ıazeteainin mütale
!!ı ı'kinci sahifemizde .. 

Bulgarlar. 
ALMANLARA ZiYAFET 

VERiYORLAR 
Solyn, 22 (A.A.) - n. ~~ l~. n • 

lıtn.) bildiriyor: 
Hulgar :bac:vekili Filof, Alman tu

tı1-andanlm ı mnre~aı l.ıiı:.t \'e Kom:ı1· 
Reı•efine bir zivnf et verm~tir'. Ziyn
f~tte h:ıc:vekil, ·harbiy~ nazın oa .. k:ı_ 
lof, Alman \'(' 1talyan elçileri. Bul
gar kurmay bnşknnı, Vt> bir rok n~-
1'erı Hkun buhmmu~ıardır • 

• 

hnkkınclnki ynıt- meri a vaziyeti ga- nıez bir ~ekil mey-
bin lira aarfına mezununiyet verilmi,tir. Genel kurmay delegeai, kuru· 
mun meaaiaini takdir Pdf&rf>k tayyarec; yeti~tirmek auretiyle hava ordu. I Ayni yolculara gör e, Seli.nikt~ bü

sında diyor ki: kından takip ediyor dana gelir. Şimd!-
« Bu mnncnn- ye kndnı· batı Af-

b .. '"'- ı · ı ·r • yük bir aakeri faaliyet cereyen et. tuna uyuA uzmet er ı a ettiiini ve önümüzdeki aene de bu hizınetleri lnr, Ameriknnm - riknsma ~evke<li-
emniy-eti bakımından mühimdir. Şimn- l •n Alman tekni iyenleri, c;inınl fri
li Atin ·m kontrolline Almmılar doğru- kn ıncl:ı yollnrm ,·nzh·ctiııi hlnh \' • 
dan doğru~yn tc\'<!Ssül edebilirler. Fn- bir demir.rotu inşası iÇ1n Si!vkedilmi"' 
kal bu Atlns ad:ılnrınııı kontroliinc mii- olabilir. O:ıknr gibi bir .:c\·külceyş nok
snade etmemiz demektir. Duna imkan tn k:trşı~mdn AmC>rilrnnın \'nzh·f'ti 

ifaya devam edeceğini söylemiş ve genetkurmaym takdir ve §Ükranını l.,m_e•k•t~.d.ir.·---------
bildirmi4tir. Umumi merkez hey'eti, idaı·e hcy'etine ve kurum başkanı· 
na muvaffakıyet dilt ycrck mesaiaini nihay •t e erdirmiştir. 

• Amerika 

Libyada lngili.z. 

Af rikada~ harp 1 

Cerabub dün 
zaptedildi 

Mussolini, sonuna kadar 
müdafaa İ!ıtemişti 

GARNiZON iSE TESLiM OLDU 
Kahire, 22 (A.A.) - Orta şark ln

giliı umumi karnrgahınm tebliği: 
I.,ibyncta mühim lıir ~Y ohnnmıştır. 
Erit rede: f\ercnde İtalyanlar :ıkim 

knlnıı bir mukabil hücmnları c:m:ısın
d:ı ağır zayiat ,·crmis \e bir mikt.ar 
e~ir bırakmışlardıı·. 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 

topçuu.1 fnaliyctte 

Havalarda vaziget 
ln2iliz akınl~rı 

şlddetlendi 
Almanlar bombardımaaın 
ne olduğunu öğreniyor 

BiR SALAHlYETTARIN 
SOZLERI 

4 milyonluk bir ordu 
için hazırlanıyor 

Yanı f abrlkalar da 
·kurulacak 

Vaşington, :.!2 {A.A.) - Kredileri 
tef.kike memur komu yon, bugün me
busun meclisine bi~ proje vermi tir. 
Uu pruje ile hiikumet, oı·du ve donan 
mn ihtiyacı' için dört milyar 
~3.810,074 dolnrlık bir 'tnhsisııt tek
lif etmektedir. Bu uıhsi~at ile dört 
milyon kişilik bir ordunun levazım 
ihti\·acı temin olunacaktır. Yeni mal
zen;E! fabrikaları kurulacak ve me\'
cud fabrikalar da ıslah edilecektir. 

....... _ •• •••V»ı• 
1 fAR E.Tl.l.R 

Hastahanemiz 
Adı lzmir memleket haatahaneai.. 

Fakat aahaaı, bütün ~e .. Hatta it 
için bu mmtakaya ıelmit uzak vila
yetlere menaup k&rdetler de haıta 
olunca buraya bat•uruyorlar.. Bu • 
na raimen maaraf, lzmir vilayetin· 
den çıkıyor. lzmir, eier mali kudre
ti müsaid olsaydı, memleket böyle 
bir hizmeti devamı gurur ve iltihar. 
la idame ettirirdi. Fakat bücke diif-

yoktur. Uu takdirde Hımoi, A~oi·, l\ln- milhimdir. • 
der \·c Yeşil burun :ıgalnrı tehlike~ e Biitüıı m sele, bu noktada kimin da. 
girer. Almmıya, böyle bir harekete te- hn <'\'\el Y rle. •ceğ'idir. Fakat deniz
ı;.cbbföı ettiği takdirde ispanya \'<' P or- lenl~ki hakinıiyet. bize ve f ngilteı·eye 
tı>kiz Almnnyanın tabii haline gelir. arnnt:ı.ilnr f<'min ı,ılet"c>ktfr . 
sıı;;;o...-

Yunan tankları 

. Yunanlılar 
Muvaf /akıgetlerine , 

devamda 

ıtaıuan zaııatı ağırdır 

Italyanlar 
Gene kumandan <le

ğiştiriyorlar ! 

ıussolinlnin ueaeıı de 
esir! müttür. Büdce vaziyet~ malumdur. BOO e•ı·r alınmılf:. ' hü-

Bu itibarla, haatahaneyi Sıhhat ,. r 
Loııtlrn. :!2 (.\ . .-\,) - ı)ğrcıı.ldi~i- Vekaletinin kendi uhde.ine almaaa cumlar püskürtiilmijştür lngiliz neneralleri, Yıı-

11 göı·e, h~ · lngiliz bomlı:mLmnn hakkındaki meclia dilet;: tam yerin- n 
ın ubu. gccr Lor nt ılcnizaltı iı"'~iinc 

1 
dedir. Bize kahraa Vekaletin pro- Atina. 22 (A.A.) - Y~ınan re8mi nan[ı/arı tebrik etti/er 

hücum el niştir. gramı ve ahval, yeni bir haatahane te tebliği: 
Londrn, 22 (A .• \.) - Ha\ .ı Ko- ai11ine müaaid deiildir. Bu kurulmut Keşif kolu \'C topçu fanliyeti kny- AUnn, 22 (A.A.) - Yunan mntbu~ 

mudoru <:oct<ln ~rl radyoda be .. anatt:ı ı eaeri alıp ' tekamUI ettinneai kafi ve dedilmiştir. Tanklarıaryapılan bil' at ilıtzırının b-e--ynnntınn göte 11.alyan 
bulunarnk demistir ki~ bUyük a.·r hizmet olur. düşman teşebbüsü ~J>UskUrtülmUş ve esirl~ri Mussoliniııiıı, Amavudluktaki 

(DEVAMl 4 NCO SAHiFEDE). *~ (DEVAMI 4 NCU _SAHIFEDE) (DIVAMI 4 NCU ŞAHIFID' ~. 

• 
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SAHiFE 2 (ANADOLU) 23 MART 1941 PAZAR 

RADYO GA I ETESi 1 At Y anşlan 1 Ödemişte kadın y~zün-. ı11rı11t ar111HI 
Favori kimlerdir? d l~ • Yeni Bir Eser 

İlkl.;::ıh~r n.,t ynrışlarının ikinci haf- en ÇJKan cınayet lzmirde cBağ> jsimll yeni bir mec' 

Hııtt~ı .·onu :'.iİ· Atlantik vazı· - l\lih\·eı·, uzun bil' tası bugun Bucıı koşu alanında ynpıln- • muunın neşir sahasına girdiğini henilı 
y:ıı>et dtiıın•"'ı 

1
rn muktlvemet hnı·bi caktıı·. haber aldım. cBağ:t kelimesinin me111· 

arzcttiği :n: n.,nr için tedbir nlmuyı Sant 15 de buşlamnsı temin edill'n Ev-e gı·ren erkek, kadının koca- leketimizin nefis bağlarından mı, yc:J/.· 

1
udur: yeti Amen•ka lüzum1u gormtiş- yarı 1~r?a. evvelki seneleıe nazaran sn samimiyet ve merbutiyet man~ 

Atlant:h. '!!''- - tür. l\fill\cr l'l"n- ~aha ı~ı? ır organizasyon V' intizamı gelen «Bağ> dnn mı müştak olduğUllll 
dmı muıı: .. · 1,c .... i teji"inin, bahaı k~ndmı ık haftaılan göstermiştir. Si tarafından 0··Jdu··ru··ıdu•• irice m11ıyamudım. · 
adı verilen <' , in için ~ aphğı ha- Halkınuzm bahsi "lnfiş~rek oyunla- Her ne şekilde bulunursa baJunsull• 
muharebe .. \mer:- laf ııaıarın 111ri1ran zırlıklara ona gö- ~·ı~a knr ı g&te~diği alakayı nazarı Ödemqı·n Zeytinlik köyünde bir cinayet olmuftur. Va kanın aebebi, mecmua tabı. yazı ve münder.ccatınll' 
kn efkfırı ~mu.,1 :. l re Yech Yeril mis- ıt_ıbare. alan. ~rtıp hey"eti hem sntış kadın meaeleıidir. zenginliği bakımından hakikaten ırf• 
•,. "ini \'t•. A. m !'İk:ı harp a ı·ıı 1 tarafııdın tiı. kı~elerı acledmı frızlnlaştırnııc::, hem de H 1·1 "I 46 d t . Ç zeldir. . 

8 1 r 1 1 b 
"l'kl ı< a 1 Or; u yafın a ımaıl avdar, gece aaat yirmi ikide köy kah- ı gaz.etelerını eh n. foılyadn \nzi- ?~:un ıırc a az.ı Yl'nı ı eri bu haft.tıclıın. llk mnkale şitir Yahya Kemalin ı· 

miyetle ala\: ct.u yet daha ümi<ll'iiı- ıtıl~ıren t..'ltbıke b:lşlamıştır. ikinci vesinden evine g~ldiği :urada öted~n beri karm ile al&kaaı bulunan ayni mir .s:eyahatine temas etmekte ve ontJll 
etınekll'dir. 111111111• dir. ltuha halkı- haltn l>l'Ogramlarında ikili bahis ismi- köyden Mevlüd oğlu 40 yasında lımail Kayıham evln avlusunda aak- (Memlekete dönüş) tezini hararetlt 

Athmtik :mıh._ 1 nm bü\üfc, ·s ve le Yeni bir bııh.j müşterek tarzının ih- lanmağa çalışırken görmüftÜr. İsmail Çavdar: selamlamak'tadlr. 
rebeı-i, ~ al•u1. de fütur içincİe oldu- du.· -~~ildiği!1 i halkımız göre~ktir.. İ - Kim var orada! Değerli terbfyecimiz Mustafa Rab· 
niznltı mulM.·ebt> h ·ı I *u ge1 n hab der- . İktlı b:ıl;iste. n m. n.ksa. d tayın edılen o· ı l mi Balabanın Mevlana Celaleddin .R

11 

Amerı.k... mı· verc1 er .. 'arışt b k 1 k 1 ıye aea e.: ıis, smail Kayıhan saklanmanın fayda vermıy' eceı~ı·nı· an-
degildir. Alnım - " "" den mıluşılmuktsJ- "• n. ırıncı ve 1 ·ıncı gc ece hnyva- miye ait ehemmiyetli bir t.edkiki, ikili' 

1 k 1
• b k k • d F"' • t t' nı tc bıt etmek \'e onlaı·a o•·nı••a k layınca kaçm~ğa çahtmı•, fakat lamail Çavdar, kenda.a' ı'nı' o··nı-mlf' .. :-. . ak 1 • ""'""'l kt.ed .a!·ın en U\Y t 1 mÜDaS~ abOl esece ffil ır. fü\IS µar 1- • " .1 l'fl. 

7 

.... o.u CJ m :ı eyı ~ı etme ir. ıkı zırh!ı,.,ının cin ,.. si. iktidar.mc\ki- k?~mnmnktır. lki sene evvel Anknra Bunun üzerine lamail Kayıhan, bıçağı~ı çekerek lım9ı·ı Çavdara hüw (Anadolu) da severek yazrlarıll1 

Atlantıge gônd • ·nde ka mak i~in hı_Podromunda ihdas ~ilen ve alfıka cum ,.tmif, o da verd .. bulduğu bir kazma aapı ilr. vurarak lamail Kayı- tnkip ettiğimiz Bnhri Savcının cıfıt' 
r!ldiği l~:ı) r \ ('· Almanya uzun bir mu- şiddeti gittikçe.' ar- ~r~n .?u o~~ınun lzmırde ele ayni rağ- ~ hanı batın.da~ Vt' kolu, ndan ·~·r surette yaralamıttır. Vaka jandarmaya ha) yil • iz ıedebiynb makalesi ye-1" rılmcktcdır. A\Tı· ' tan bir Terror ida- tı gorecegı muhnkknktır. ' haber verılmıı, yaran Öclemııı hastahanesine nakledilmİ§ae de sabaha uir h:n :ı~ ı ve yeni bir ışığı mOjdele-
<'.l bombarm~nn kavemet harbine dog"'ru resi t~ıtbik ~nıek- BiRiNCi KOŞU: • mek-tedir. ı Üç •··ısıııd"k' )' k 1 ·ı· •karşı başından aldığı ağır yaranın tesiriyle ölmüıtür. lamail Çavdar, .ıa• t:ıyyal'('lerini A _ • • tedir. tah ~ııı r:ıd. ,, •" .. ı yer ı yarım an ngı ız Şair Behçet Kemalin Ank:ır:ı""p 

d · erkek \'e dı'R' •· l h 1000 adliyeye verilm'~tir. A" manya, bu t:ını- gı ıgor l oları, Ruzvelte . .ı ı.ay arına ma sus \'Olladığı (Bağcılar~) adlı makale, ,,... 
rıızlara tah-;iıs et- çok şiddetli hü- metre. mesafe Ye 340 lira ikramiye. i cak kendine mahsus :fikirler ~· 
rniştir. ccımıar :rapma'ktn oıan bır koşu~u~-. •. ÇOCUKLARI IGFAL EDENiN 1 ;t tac11r. ~ıecmuanın neşriyatını i~1 

f ngiliz ticarC't ıtııuanlır Ruzıııtı .. , ve C'uınhurrei::in: Bes ta:nn lŞtırak ettlgı bu koşuda eden Cahid Gökçek'in (Namık Ke111' S[C'mileıi~lc Al- I • bunak \"ilsonuı: g~çen haft~nın galibi Elhan rakiple- MAHKU.MIYETI IK· H b ) tedkiki, jeni görüşlere Ye yeni a~ 
man harp\'\ deniz k izini takip etmeklt> nndeıı ı kılo fazla sıkletle koşmnktn- ısa a er er tırmalara zemin hazırlamaktadıl'. 
nltt g,.mileı-! nr:ı- zarkın Balkanları ÇO itham etmekte, <~.r. Kuvvetli olduğunu geçen hafta Bazı l'Ol'Ukları iğfal cderPk lıir e- -, --T- l1i7.e Tiirk diline dair arasıra matı' ~ındııki harp. Yehi fttknt artık sartla- gost<:ren bu tay bu hnfta da yarışın \'e toplamakla ve gayri ahlaki hare- 1 leler veren Faik Akçın'ın, (Ege bölıt' 
<ll'ğilclir. lfl~!l <'Y- ı·u·ı ao .. ru" uırıar rın tamamen d~ fnvori~i~ir. İkincilik için de ilk yan- ketJerd buhınınnkla uçlu Süleyman 27 l\layL ... 1936 tarihli Türk - Bul- sinde hnlk şarkıları) serlevhalı malC 7 
lülünclenl>cri ete~ brişmi. olduğunu ş.ıı~da 1yı koşm1yan Hcvcs'i göı;terebi- oğlu Hngıp Ögüliin ehrimiz n[nrce- gar ticaret anlaşmasının bir defaya lesi özlti Lir tetebbu mahsuliidür. 
\',tm elm •kte 'ı.e ve mihvcrcilcrin lırız. za ınnhkeınesindl· cereynn etmekte mahsus olmak üzere altı ay · d-aha Garp resim kültürilııü hakkiyle-~ 
de. ubattanhnri lm A' boyun eğmlyecck- l[il.VCI KOŞl'.· . olnıı muhahme:-si .:ona errtıis, ·uç.11 temdid edildiği_.gümrllk ve inhi!!arlar nimse)·cn ressam Al>it Elder'in (~ 
muha~b , •ek if Yugoslavyanın, tmanya lc•rini bildirmekt~- Cç 'n~ındakı halısknn Arav erkek :-.'!ıbit olduğundan dört ene. eki., ıw vekfıletıııdcn §ebıimizdeki aJalrndar- at ve Har~ket) i..::imli makalesi oriJ 
eclilmi tir. Bunun •

1 
l ld ğ dir. ve <li~i tayltmna mah u · 800 metre muddetle ngıı· hnpse mahkum Nlil·. lar:ı bildirilmiştir. nal bt uşlnra maliktir. 

bir sebebi, mc\- l e an aşmış O U U İtalyan ıııclvo- me afc lVO lira ikramiyesi olan bu ko- mistir. Hu \•akada alakadar olmnkla * Antalya mebusu Bn. TUrkiin (Tü. k Halk Şiirlerinde D:ığlf\t 
simin bu cctin mu •• l - !arının verdiği 0 di- sudur. Üç tarın iştirak ettiği bu ko u- m~ znuıı diğl'r ş~ hı hır, lıcraat ntmi~ Ürs Ankuradan şehrimize gelmiı;tir. makn v;i, 1znıir matbuatında yazıl• 
hnrebeye eh-eri li soy enıyor ğer bir habeı·. gö- ?~ Feh~i V~ral:ı~ Tnrzanı g:ınynn !e dir. * I.·parta-. 22 (A.A.) - Martın 12 alaka 'e ·evgiyle okunan Fuad ]i;cl

1 

olmasıdır İkinci bel> d ·~mcrikadnn• re A\·rupa, sulha kavuşmak üzere iken ıçın tc>ı~cı_h <'dılebılır." x-- 11hıden beri lspartüda ve \'ilnyetin Bak ı'nındJJ'. 
harp mal~emc:;i \ osnireniıı İngillcreye 1 Yuırnni,.tan, keneli kendini ateşe at-- tt.<;t .VCÜ KOŞU: HA l K EV iNDE 1NT1 HA p bil tün knzalnıında yiizde 15 nisbc - Uitinceden doğrudnn doğrll akın etmesidir. Almrınva bu akına ma- mıştıı. Diğer Halkan mindlcri sulh Dort \·e dnhrı yukarı y.ıştnki halis- inde çavdar ka-rışık tek tip l;kmek TlirkcQ e cc-vıHen Uomer adlı mıılC 
ni olmak için .,.idd tin ·mücadcle\e çn- ,.c :;l\ktın içinde ~a arken Amerika, kan Arap ,.c ~ısrnklarn mnhsus 1800 . Şl'hri.rniz halk_e,·i edebiyat ko!l il~- çıkar1lmnktadır. Bundan çok İ\'İ ne- le~ i. kı\·metli hukuçularımızd~n St' 
Jı maktııdlr. bunu du~ünmemiştir. nıetrt .m~safö~ı \'C ~00 lira ikramiyesi! i':ı s<>ı~elık umu mı t~ı>}nııtısı y•ıptlmı • ticeleı alınmıştır. · ·if J\olhan yazmıştır. 

Amerika efkarı umumh·esinde lıü- FARlXAÇI C'f.'PHEDE' ÔJ,DO: olnn bır h<.'ndıkaptır. mc aı rnporu ;·e bılunço olcr rnrnk * Ankara. 22 (A.A.) - Mer:ış, Mecmuaum kuvvetle üzerinde 4" 
ti.in clikk:ıt: lngilter •ye ~·nı;ılnn yardım hnly:ı nazırla!'ından Farinaçinin .Bt>s h:ıy\mım işli.rak ettiği bu koım- 1 l:t'>di~ .edildikten ı-:o~ra ye~i t'neııin Afyon. Çanııkk:.ıle, Amusya \'C Co. rulacaı, imzalarından birL:..i Nihat~ 
nokt:ı:;ında temel'lniı etmektedir. K:ı· Arna\l dluJ..."ta mnktül dlişttig-ü bileli- cl.ı geçen h:ıft.a aynı yarışın galibi Yıl- nıe ... :tı ı hakkında bır llrognıın l,a - runı viliır~tleri umumi mccli'leri bek'tir. Nihad, uzun yıllardan 
bul ecliLn kanunla bu yardımı emin- rilmekt dir. dırrm en ağır kiloyu t.ıınmaktadır. Tnh lıul olunmust ur. l fi ı 1 büdceleı ;ni hazırlamış ve me. a. hikaye vadiSinde çalışmaktndır. 
den ~oııra Aınerik.ı ticııi·et g ·~ileriyle JTGOST .. A VY.l l".4Zll'ETI: min} ,çok g.~c 0 1:m ~u ko ~dn Yıldırım, Yeni i~.nı·e h,'\ 'eti ec.-imi y:.qııln:ıs. ilerine ·on vermişlerdir. (Bağ") ın sahibi olan ~ihııd Kol> 
Amerika harp gemileri himayesinde Yug..,Javyn hakkında muhtelif k. Y· Scn~11 .mı!cadele:11J1/\ .~nh1cl' oltıetığız. :ınık.ıt :Stll~,·m:ıı~ Stcld.ık Sen '

1
• ıl~ * R,smi binalarda ve mektepler- d:ıhn uzlü ve daha. derin Y-azılil 

1ng:1U>rc.r silah, e her türlii hıtrp tnul- nnklal'dan şu haberler gelmiştir: Hafıf kılo ıln kM.an dıger iiç hn.} vıınm tc<lrı at muf ~.tı~t il adı ~~yol, G·:ızı de biıyüklerimizin heykelleri dikile- bur11dn purça parça neşııedec~b-tit 
z •mesi ta:-ınması m \·zuu üzerind. du- Alm:mya, Yugo. lavyaya iiçlü pakt:ı da A\ t So):der bır şeyler ynpmn ·ı çok orta ok.uhı m~Hl~l' .~~ı.~n\'ını .1tn laza ceği . ırada.} erler;nin dikilmeden ev- Mccmuutla 'Şiir d<' \'ardır. tnce rulmıık"tadır. girme ·ini teklif ctmis ve bu pakta gir- muh!.eınel1ır. • \ e <'mm.ret mü~ltlrlug.u !rn apol'•. ma- \"el l\iaal'if \'e.kaletine bildirilerek kuvvetli ~nir ilhan lleri'nin(Ceyli' 

Yaı'<hm kanununun ayanda müı~- diği tnkdirdc Yugo lavyanm miilki DÖRDCNCü_ R?ŞU: :..a~1 • m.em~nı. ı .. A'~ı ~11 el. ıcl:uıe mıi ande :ılınm:hı liizım geldiği Ve- parças·ylc Haşim Nezihi'nin (0:1 \ 
• k re·i {'~nnsmcla bir aza,· yardımın bütilnlüğilnün grmı.nti altına almaca- . Ü~ ~·nşmclal;:ı halısknn İngiliz erkek ~er etme ıntıhap edılmı~ler<l r. kııldtcn şc·hrimizdeki alflkadarl-ara dinci yılda). Ahmet !\eeati'nin (/. 

Amerikan harp gemileri hima)e,...incle ğını b ldirmişti. Yugo lavya ise Üçlü \e dı ı .tayln~ına ~ah us 1600 metre KO-MOR IHRACI bildiıilmiı-;tir. ı;am ii"i ti). N:ahid Nafiz'in (ha,·:ı 
Amerikan ticaret gemileriyle yapılma- pakt:ı girnıeği kabul etmemiş, fııknt ~e.s::ıfe-;ı \'<' nOO ,hrn ikramiyesi olan * l>E>rs yılı içinde ba ka lise erden H. Sur ıri'nin (E. ki bir ruya), Ci 
ınmnnı teklif •tnıl , takat bu foklif red Alman.} a ile bir do::ıtluk ye saldırmaz- lm ko"udur.. . . . liumriik ve inhi.,nrla: v kul etin- aldıkları ta~clilmanıclerle hususi lise- Gökçekin i:Jim.siz biı· siiri, Nahid 
olunmustu Hu ifbaı hı Amerika hilkü- lık paktı akdini t~klif etmistir. Devam h ~k ş :ıt:~1 ıstırnk cttığı. bu yarış mu- den ~C'hrimizcleki aliıkadnrJ.:ıra grlen l<.'rin on ınıflıırına kabul edilen ta- den'in (Seziş), S. Bayyurtoğlu'fl 
meti, harp gemileri) 1<.! ticaret gemi!~ :tmekt • olan uzun müzakerelerin !;art. a n~ kı ~r: çen haf takı kadar h ye- bir tnmimc göre ihrakiyelik Kömilr 1 b •lcrdPıl, edebiyat .J?Ubc'4indcn g 1- (Kabkahular), Ze.kinin (Yolcu!u1' 
rini himaye ederek sevkh·at yapmağa lan h~Ja anla~ıl:ımamıştır. l\faamafih canlı \('.alakalı olacaktır ihrncatı ı;erlıC' ttir. Ancak bu '<ömür- mi~ ol nlarm. gene edebiynta, fen çocukluk) , Yanıkoğlanın ( 
sahihi) ettardır. Aııcrık • Cumhurreh.ıi şimdi bir mıl:ısma ha ıl olduğu bildi- Geç 11 hafta Ru\'o kuvvetli hir mii- ll'.,in. koordinrısyon hey' eti kar:m mu ubeı;inclen gelenlerin ele her halde diliyl(!) adlı şiirleri bunlar 
bu salahiy ti kullanacak mı, kull,ınmı- rilmt•kt~lir. Bu cmlasmanın kabineye cadeleden ~onra yarım baş farkla Su- ciu·nce Ereğli kömllrleri i~ktm ita- fen şulıeı:;ine kabul edilm ·leri knı-ar- nındnclır. 
yııcak mı? En nnıh·m mesele, budur. getirildigi znmrın bazı nnzırların kalı~ıl b~ıtaya ınagJ(lp oldu. Bu hafta mesafe- r:ıfından atılma:.ı Ulzımdır. Hu iti- ln t\rıldığı Maarif Vekilletindf'n alfı- (Ilai.•) ela Yahsa Kemale ithai 

~t/l/VJ'T.' Df.Tl 'ETI E'PI ı·r.· t>tmediklcri nnla ılmı. tır.·Kal.>ine, b:ıcı . nın roo. me.tre kndl\r uzaması Ruvo- hal'ln gitmruklcre. Ereğli kömürleri knd:ırlma bilclirilmiştil'. len güzel bir şiir '~rdır. Bu şiir Jl 
l • 'AME"'Pf K : • ' ' Yckilin rd:-liğinde )laç.ek, hariciy~ na- nuı~ ehm~ır. . • islNm ... inden nrn Etihank·t:ın nril- * Eğıtınenli köy okullnrı ıçın Akyol' n dur: ve divan ede.biyst

1 

~ı·h d 
1 

u' ~. A.d ı-~ı. 
1 

zırı, 3 Hın·at, 6 Sırp ve ı Slovea na- Faknt clığerlcrrne naznran 1,5 kilo mis lıir ve ikn gösterilecektiı·. Mnnrif Vekaletince hazırlııthrılan lıa ·ka ı•eı;ııide h:n-asını ta ·ımllJ<t' 
• ı .\'er t>\· e erı, yar 11!' seuc ııy e zırı i tirnk ctmistir Üç Sırp nazırdnn az .sıkletle ko.an Yelic; de, Ru,;o Su- w• eğitmenli köylel'de okutturulnınk.. dır. 

~mer~kayı artık .hıırp halmde ~ddet- b::ışka cliğer kabine. azn 
1 

anlaı:m:wı butay mficadcl~~inden istifnde ederek 1 [f~ 1 ta olıın biı·inci, ikinci ve iiçiincü vıl (11ağ) n ve BRğcılara uzun Öf11 
tıklerıııd~n Ameı !kadnn her şe~·ı bek- kabul tmi~lerdir. ' yarışı lehine c:evirmeğe <:ok gayret o lr s a öğı· tim klavuzları balrtınlmıs ~,.c ler dilcı;z. lhemektedıı:Jer: . Er geç, Amerık:ı~ın, Bunun üzerrne 3 Sırp nazır, istifa e\'- edecekt'r. A her lm·:tfa tevzi edilmiştir. 1. H. 

1
laa 

arp gemıleı·ını el• kullaıımn~ı mum- lemi tir P""n Pol "''" 1 ~ b . t•.- 1• REŞ/SC/ KOŞU: uZOM, * (';nlatn aray Jbesiııin ikinci ktindüı• . ''° . , ... e a u . ı.a a- . d f * 1193 Amc~ika M·hver n . . beti . rı redd •tnıi. foknt nazırlar ısrar cttlL:~ 'l~ l\'e clahahyukarı .rn,şuı halıskan İn- K. S. K. S <'\k'rlc !4JnJ ,ıannkclan diğer li eleı ' l MEITEPLEROElff yaylı 
. . • - • ı . ıuna .e rl !erinden kabul etmi. (jr, Ekserh·l't kıı- gı ız ere ma sus 2000 metre meımfesi 283 üzum tarım 2:1 32 nn en ge t'Ce tnlcben'İ,n program ft ti " )'},,,. 

g~n .geç~ıkç~· gergınle.,.me~t dır. Hat- rarh·lc ~u anla nlanın kabintcl" in1·,'a w~ 400 lira ikrnmiye~i olnn hendikaı>- 125 ~. ~Ul")'m.·ı. 2 ı 33 fnrkı dola~·ısiyle birinci ~ınıftnn bl- ~ hı 'l\"l ·ı mıln "b t k ı · · .. t - · · 'ki ikinci ) oklam~dnr mekteı>l . :-; ·"' a:st: .n 111 ·~sı ~esı meo.·- •dil ceğ! V" nnzırların anl:t ·nuı~ı !m- ır. 4 K. T ıner :-ı2 50 a2 50 rıncı ,. ı · ııci sınıflnn:ı girm,•k i>-ti -zuubahstır. Amt:rıkacl~kı. l\tıhv~r ~0!1- ıa icin bir knç gune kadal' Almıtn~ .. ·l ·1 D~r1 :ıtın iştirak etliği bu kosuda - yeııleı·in imtihnnla, ilçilncü sınıftan sona ermi., li.•elerle ôrt4ok1J :;?lo:sln~ ının ~nrek ·tlermı tnhdıd ıçın gideceği tahmin diliyor. 6 kılo ile ko an Dandi favoridir. Ra- ı 12 ikinciye gireceklerin imtihan,!:IZ, oııiımü1deki çarsanba gününe 1<~ şı.clcletlı t.;<Ihırler :ılınmıRtır. Bu tah- lDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) kibi de Komisarjdır. !kisinin miicncle- 240292 1-2 üçüncü sınıftan gelip ele gcııe üçUıı- tatil <'dilmi~tir. İlkokullara .. ·eı-t dıdl.ere ~orc konısoloslar. bulunduklan le~inçlcn i~Ufade Edecek at ela ~ipka- cii sınıfa girmek istiyenlerin imti- ilç giınlllk dinlenme tatili yarın~ 
h 1 1 k nlcl d t •ı ı 1 sona c>recektir. 

c Bır erın c ıkşııL1~1 çı ,~m!yac.r ar ır. YUlllN Mlll~I BAYRAMI dır. kili bahsin bu koşuya konması 24070 ı ı-2 • rnıı a, dördüncü sınıftan ilçüncU sıw 
una mu a ı a~ıngtondaki Al· " babelli olnmı:;tur. • 7 16 50 nıfa gireceklerin de imtihansız kabul 

man kon oloımnuıı iyasi miinascbetlc- " N o. 8 dilecekleıi Maarfi Vekaletinden Şeh 
rin ke~ilmesi ihtimaline knrşı Amcri- iÇiN RUHANİ AYIM K N~ i~ .DO rimizdeki alakad:ırlara tamim oluıı-
kadnki Alman tebaahların Amerikayı ar şıyaka Halkevinde . 1

9
0 muştur. 

k h l 
Yunanlıların milli bayrnmı miinn- · o 3'> ter e azır anmal:ırını bildirdiği ele b Bugün Karsı.nık-ada amatör bı·sı·k- .''o ı ı , ok.. ____ Z_EL_Z_EL_E __ 

h b 
. • e e iyle salı guni.ı öğled n evvel sa- 1 • - ·" a er \'cl'ılmekt dir. et müsabakaları •·apılaca'"'"ıı·. B•111- Z.Al-' tRL·. 1 E lk G 

1 
l nt l l ele. chl'imizde Yunan kon olos- 1 "' A~ • • .- we i gece Rergamanın Kınık 

ı.·aıu~ ~~1 habderlcr~r·hgöl'e>, t ngil.~~·eyle luğmıa nrnh~u . .; kilbede (Te-Deum) B8!. A. \'ek!J ~ruplarma ayrılmL'!tır. K. S. K. S ıınhiyesinde Raat 3,15 de iki saniye 
,,. n ynr ım, • ı ver · rat~Jısınce :uh:ıni 1ıyin ya)>ılacaktır. ırıncı, 1 ıncı ve ilçiinclllere Hnlke- l~O ç. arpn 7 375 clernm eden bir zelzele ol·nu<>hİr. 
mühim dei'.:"İşiklik yapılma ına sebeb vindeu mukafatlar verilecektir. füuü 6G ç. u~nm 29 }fasar V6>ktur. " 
olmuştur. ll Tlfll BALOSU 20,30 da dl mtı•llim Sadık Çinf~r ta- • ·~7 J1. pamuk 70 il 

l'E.\'/ STJ:ATf.:Jl: Altay gençlik kulübünun .~c: elik rıtfoıdan €Çocuk terbi.}e.i> mı>\zulu 112 ton P. C'ekirclek 6 
.~iman) a.} a :ır:ık yıldırım harbı il balo u. dün gece•fuar gazin ~lında uir koııferıuıs, müteakiben Knr~ıya- 50 ton K. chlrı fi ı 26 

mucadel~den netıce alamıyacağını nn- veri mi tir. Baloda vilayet '\;f' h"l<'- kn HalkC\·inin müzik kolu t:ırafından Ze,.tinyaiı 
r>o 45 

Kiralık Ev 
Asri konforu haiz fevkalade 

manzaralı, Gilzelynlı Nuri Bey ~ 
54 üne 1 okakta G numaralı l''' 1'l 
hktır. 

Heı· giin öğleden evvel ayni e,·il'I 
katına miiraca:ıt D. 5 

la~nş \e ~undan 'azgeçmiş gibidir. diy Cl'kanı, muhtelif spor kul(ipleri bir kom;eı· verilecektir. 15:-ı700 kilo • 43 

Ç~nkil }!1gılterc adalarının istila edile- idnrecil<:ri ve Rpoı'Cularla u!leleı i 
mıy~~~J :ı~laşılmı~tır. Hatta bu ada· bulunnıuııtur. Balo, sabaha kndar Balast alınacak Kazamız beden tcrl>iyesi gençlik teşkilah için yaptırılacak örnekİ 

lar ı~tıla dıl~ bile Amerika, muhnre- c:ok nezih eğlencelerle devam ctmi -
beye devam edecektir. Bu itibarla 'ôr. 

: ...................... " ................................. ._.. ................ . 
---·~ Bugün matin..-lerden itibaren i--• 

E L .. H ... A"ii"i"A""''si;;;;;;;~da 
EŞİ GÖRÜLMEMiŞ ZENGiN VE MUHTtşEM PROGRAM 

-1- • 
T~krıu· gostcrilme:;i için bütün 1zmirin israrla iatediği 

SEVENLERiN, SEViLENLERiN, AŞKI TANIYANLARIN filimi 

. L E Y L A ile · M E C N U N 
Musiki_ . Yeni Şiirler 

SAADETTiN KAYNAK VECDi BINGOI; 
Şarkılar· Münir NUREDDiN _Müzeyyen SENAR-Cevdet SOYDANSES 

-2-
GuzelJiğine doyulmaz ,.uzel bir filim 

KADINLAR OTELİ 
Yaratanlar • Linda D A R N E L L • Ann SOTR'E>RN 

3 _.:_ 
KOR S A N LA R G E M 1 S 1 C RENKLi CANLI RESiMLER) 

-4-
FOKS JURNAL da - en .... ve en mühim H A R P ........._i 
SEAN~: KM.lar Oteli 1.30 1 8 ela~. 3 ._ 7 de .... ._. 
o--tMi" Paau pmlerl 11 ele U7Jl Uııt Ma ....... . 
DllCIC..A T • Haltallaa ..... atbalıiı4! ... Jile .-..a ... UCUZ fftalarla 
.-.. - .......... N•iJen a&-k ~6. P. • 21 10 lamq 

I>. D. l"uUcu ı li iııci lşfr:tınc J\oıı isyo11ıt11da11: 

.l\Iulıamınen bedeli (26250) Lira olnıı İzmir - Mani. a hattında Emira
lem ıle Muı·ndiye ara ındnıı ·artıı.ımcsi Hçhile ihzar edilecek 15000 ~t:}. 
kır~a \e to~ılanrn lkılast.bi 18-4-91~ cuma günU s:uıt 16 da kapalı zarf 
ısulı~ I • İzmır - Alsancnktn t~ı tmc bınasında komisyonumuzca ihale edilc-

r<•ktir. • 
.Bu · .e ':.tek · olaııl:ıı m ( 196!)) Liı·:ılık .ı. tcminnl makbuzlaı-ivle knn~ı

ııun tn in ttig· \esiknlaı ı l;e teklif mektuplarını uyni gün sAat ı5 e kııdul' 
omiı:ıyon r i liğine \'<'t ıneleri J:1zımdıı. 
Şartname ı ( 1.32) L ra mukabilin<le idaremizin Aııkara, Haydaı·p1ışa 

ı·c İzıım \t7ıw!el'indC>n atın <llınahilir. 23 29 4 14 (1134) 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
..; nelik v· nkfı , ·o. Solcaıcı ~iahLılle~i 

Kira .B. 
Lira 

GC7 

Teminatı Kı.} meti Cinsi 
Lira Liıa 

450 6000 Ynhuclihane Mazbut 80 28 
mirkndo 2 34 
Cemile 

. 
936 

d i 

Yukurıcln n ahalle sokagı \'t> C\ :.nfı yazılı 1426 M. Murabbaı saha da
hilinde on ıtltı adan ibaret bulunan bir bap Yahudibanenin mülkiyeti 
bu kerre Hl M.ıı·t/941 den 20.Nisan.941 Cuma günü saat Onda ihalesi ~·a
pılnıak üıeı'• açık artırmaya çıkarılmıştır. Satın almağa stekli olanların 
2400 s&) ılı müzayede ve münakasa kanununa tevfikan ihale tarihinden 
~ir saat evveline kadar teminatlarını Vakıflar MildUrlUğüne tevdi etmeleri 
ve fazla tafıdlAt almak istiyenlerin her sön meeai eaatJerfnde Vakıf ika
rat varidat memurlutuna milracaatlvı ilin olunur. 28 16 1102 

mevcud \erli ve yazlık hfıki renkte .50· takJm el9isenin beher takıll'1 

dok.uzar lir11dnn 450 Jira kıymet takdri e-dilmiş olup yirmi giln mOrldetlt 
e~ ıltmeye konulmuştur. Taliplerin bu müddet zal'fmda şartnaıneYi 
gor~ek .v.c ~aha faz.la. maHimat :ılrrtnk btiyenlCJ1in Mene.men bec\!JI 

te~ı~ı
1

ilttiı
1

ııll;ıiıinuı~üliıi~l11~iıi~lllul~lllliı~ôiff ftirOO:rn; 11 

• 

T AVV ARE Sinema&1nda ~eı . .ıı ~ 
BU HAFTA 

INGl~TERE T AlllHININ Hır· ~ 
CANLA DOLU BiR ~ ._. 

Boris Karloff .._ 
un timdiye kadu 1araUıiı fi 
~ clehte W 

Londr 
Kale 
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Errllak ve Eytam Bankasından: Hayvan sahiplerinin ehemmiyetle nazarı dikkatine 
( No. !arı 

es:ıs No. Yeri E~i Yeni Taj 
ıa4 Kı.ıa.'ldnaı Da,·utı r nnhiy.esi 

(~ 
ril 

Şanlıköy plUka mevkiinde 
ıas , , c 
231 Hasanhoca Osmaniye cad- - 37 3:: 

deşi Ada 364 ~'\rsel 7 
~9 Bayraklı Karuıryn sokak - 5 
393 Hnsnnhoca Şalvnrlıoğlu ha- 63 8 

nında Ada 343 parsel 121 7 
417 l .nci Kımmtiıın Yıldıztepıe - 26 

ve Gönül so. nda 722 par. ı 2 
434 Karşıyaka Alaybey Şadiye 14 12 

so. nda 2<r par. 7. 270.ü-O M2. 1.1 
16 

5 7 442 Karşıyaka Alaybey cihan so. 
ada 20 ~'lr. 14. 1614.50 M2. 

.. '.7 KArşıynkn ,Alaybey SUzan 6/2 9 
so. ada 16p.-ır. 22. 518 M2. 

448 Karşıyaka AJaybcy Fe.ner- 8/10 2 
c.i s. ada.14 -par.2, 1347.60 M2. 

4&9 le.arşıyaka Alaybey Süreyya 16 15 
s. ada 26 par. 9. 718.50 M.2. 

SS2 Karşıyaka Osnınn wde Rah- 2 G 
mi Bey sok. ada 108, paı-sıel 1, 
208 :M2. 

fıts Ka.rşıyakn Osman znde 52/1 5-4· ı 
!Wşa.diye cad. ada 109 pu.-

• r.el 16 1913.50 M2. 
1172 Karşryaka Osman za..dc Ma- g 8 

bet so. nda109. parsel 14 
1454 M2. 

621 Al-"'\-ukla Topraktupe soknk - 45 
ada 1&49 parsel 3 

-G.13 .Birinci aziz.iyo M. Kırımlı .s. - 47 
ada lG~, parsel 15 

?79 İlllnci Si1leymaniye rüzbaşı - "" 
ll.as.-ın \'C Deşteban ve Hıf.zı 
so. 278G )f2. ada 142 par. 13 

8SC ~rno\•a nozalnn nıevkiin.de - 872 -
3676 M2. 

~4 Güoeş l'tl.ah. Azi.zlu sokak ~ ~.9 -
l ada. lQ7 parsel 80 

• 

~~ t.X:üncü Kan•t~ş Duygu so. ~ 27 -
l\rlo fkinci Karn~'l.cı Şehit Nusret - ~ '-4 71 

So. 211 M2. açla 632 Jh'U' l? 
tı22 Ali ReL"' M. H~ Hüseyin - 2:3 2ö 
l Sok. 1663 ada 11 ~ı w 14-0 lkincI Sükymnniye Azız aga - !>6 

1 
s. 223.SO M2. t da 135 par 14 

lüS Sult..-ıniye .:L Hac.ı l\teylQt - ıs 
. 11 sok. 1048 M.2. 
pr 6.1 Dar:ığ-.ıç 8"..hitle.r caddesi 116 88 

l~f-" ı ısı ]rt12. 11~ 00 84 
h .. fr l!>s ~ğnç şchlUeJ· c. tas tske· .IB5 147 l 
c 1 le yeni 1522 ci s. 999.76 l\12. 28 128 3 

vli 5 . . 7 
7/1 
10.1 

Nevi 
Tarla 

Kıyl'l'M'ti D.epozit-0 
1600.- 320.-

Tnrln 
)f ağnı:ı 

Aı·s:ı 
l\fağrmı 

Arım 

Arsa 

• 
Aı·s..'l 

500.- 100.-
1400.- 280.-

29.- 5.80 
200.- 40.-

91.- 18.20 

162.UO 32..16 

605.80 121.16 

Arsa 

Ars:ı 

181.50 36.26 

' 471 .63 94.33 

Arsn 

Arsa 

'r:ırl:ı 

Ars..'l 

Rasmakt 
00 gediği 

Ars.'l 3/4 h, 

\ 

356.76 71.35 

20,~.- 41.60 

1.~h"l.- 87 .-

56:>.20 111.2 l 

26.'l.M 52.77 

15.- 3.00 

r~v ve bah- 397 .
c.e :ırs.-ırun 
46os-0/371640 
hissesi 

79.40 

Bağın 3 8 
hlss.e.'l.i 

7:i.OO 16.00 

fo!\'i\) 3/48 h, 36.00 7.20 

E\• l 3 h. 
Ar~ı 

u/24 h. 
Ars:t 

...tPs.ı. 
3/4 h. 
.Ars:ı 

A,1~;4 

l 3 h. 

6.0.00 
15-..~.oo 

14.00 

l ll .79 

12.00 
:n.so 

2.80 

22.36 

117 ,00 Z'J.58 

362.00 72.40 

(iı,jG.51 1~3.30 

Defterdarllktan: 
1 - 1941 Yılı Ha.y\•an kayıt muamelesine 1 Nfsan günü başlanacak ve 

15 nisnn akşamına kadar devam edile~ktir. Ellerinde At, Eşşek, Katır, 
Koyun, Keçi, Deve, alanda, Sıgır VL' Domuzu olr.nlnrın - lbmızlık \'Cya nak
liyatta kltlhınılmaları itibariyle kazanç vergisine tabi lıulunanlar dahil -
bu milddet .:rnrfındn şehir ve knsab:ılnrda beledi} cle.r ve kö.}~1crdc ihtL 
yaı· nıeclislel'i nezdinde :ıçılmış olan kayıt defterlerine imza \·c yazı bil
miyor:>:ı mühür ve nıühürü yoksa Parmnk izi mukabilinde kayıt ettirme
leri ve yrıkl:ınıada kayıt harici zuhur edecek h:ıyvm1lanlmı vergi iki kat 
ceza zammiyle iiç kat olarak tahsil olunacağmdan ve yoklamanın başlıya
eıtğı 25 Nisan giiniindcn evvel kayıt müddeti içinde Hayvanlarının yanlış 
kayıt edildiğini veya hiç k:ıydedilnıediğini yazı ile hab<!r veı~nlerden Ceza 
ulııımıyacağından bu u-ibilerin de 24 Nisan akşamma kadar bir i.stida ile 
haber vermek ::.Ul wtiylc r:ıııJı~Ja\1 dli1..eJttirmcJeri VC zamaııında ka),t et-
t~rmcdikleri hayvanlarını bildiı ırıeleri icap ·eder. • 

2 - Haywın sahiplerine teveccüh eden diğer kanuni mecburiyeU.er ile 
nıüeyyeclelerini te~kil eden cezai hiikiimler aşağıdıı gösterilmiştir. 

A - Kayıt müddeti içinde buhmdukları köye kaycletliı;tmeden v.eyn 
kayıt ilmlihaberi alınrn:ıdtrn diğer köye nakil ve or.'.ldan k.'.lyucdi!eıı h:ıy
..-aıılarııı vergilerin<l<!n yi.izdc On: 

B - Tnksit nıüclcletleri içinde ,·ergisi fü1enmc.kstzin veya teminata bağ
laıım:ıksızın bulmıduklm·ı imza hud11<11.1 huricine çıkal'ılan hayvanlarııı 
\'ergilcrindcn yüzde Onbl'Ş: 
· (' - Yoklmua milrlcleti içinde .voklanıa muamelesi ~aplırılmadaıı bu
lundukları köyden diğer köye ııakledil~n hayvanların vergilerinden yüzde 
Yirmi: 

D - Kuyıt miiddüti kinde bulufırlukları köye kaydettirilen hayvanlar. 
dan kayıt ve yoklama müddetleri içinde nakil veya ifraz U>zkeresi alınma
dan kıızu hududu haricine çıkm·ılan hayrnnlarm vergilerinden J üzde Elli; 

E - Kayıt müddeti jçinde knydettirnıeyip yoklamndn meydana çıkarı
lnıı hay\':~nların YN'gilerinden iki kat; 

G - Her mahallin yoklaması bittiği tarihten taksit müddetlerinin so
nuna kadar kayıt harici oldukları ihbar ve tahkikat ile meydana ~ık:m 
lan hayvanlar mcktum sayıl-arak vergilerinden dört kat: 

F - Nakleclikn hııyrnnların n<:v'i ,.e adcdile nakil ve ifrnz tezkt•releri 
rmıhtc\'iyntı ara~ıııda frırk çıkar&ı frızla mcktum sayılaııak keıa dört kat 
v ... ım cm:ası alı,ır 

Ve gen~ kanunun 25 inci mackle.si nıucil>iııce nakliyatta kullaıııl:uı \'C 

kazanç vergisine tabi hny,•anlardan karıl milclcleti içinde lrnyıl defterine 
geç l'ilmemis olanlardan nevilerine gfüc bu kanun mucibince tayin edi.Jen 
\·ergi miktarının yilzcle yirmbi: 

Ve kaydeclilmiyeu ,·cyıı tezkeresi oln\ak ızın bulunduğu kaza haricine 
nnkle<lilmiş damlzlık ha:p·ırnlard:ın IJe\·llerine göre bu kamı11 mucibince 
tayin olunnn vergi miktarının yarısı cczaen tnh.:il edil<::C<?ktir. 

Alıikn<larlnrca rnalfım olm:ık üzere keyfiyet füin olunur. 
• 

(1145) 

iktisat vekaleti maadin umum 
müdürlü2ünden: 

I 

İzmir vilayetinin merkez k:ıza::-ına L:ığlı Cumao,·ası nahiyesinin Sandı 

1t13 n~ sehitlu c:addesi 
25128.68 M2. 

lH :!M 2 U~ 
ı7n 

Sebze 11 i2.64 
bahç.e.'iinin 

23~.5:~ 
1 

'köyünde ~imnleıı: Çnmurdcre tep ... sindcki beton siltundnıı çnkııllar tcıpe
sindeki beton sütuna hattı müstakim, şarkan: çakallar tepesindt,:ki bt'
ton. ütunçla11 1\hırtad Jcöprfü:füıe hattı mü takim, cenuben: Murtad köp
ıi.isilndcıı başlayıp Seyit.ali tt'pesin<leki beton sütundnn ve Snndı köprü
sünden gı·çerek Cınıkoğlu tepe:sinde)d bet.on sütuna hattı münke,ir, g:u·
bhtı: Cınıkoğlu tept•!iincl ki beton litttndan hudud bnşlaııgıcı o an c;nmur 
dere tepe-~indeki b<>ton ııUtunn 1ı~ttı müstnkimile çevrili Ye 81 O h~ktnı·
da.n ibaret arazide Profesör 1\(l::;TAFA HAKKI .·Al .. ÇACl tarafından 
l;l-10-1!>35 tarihli\ e 1 2numaral~ ruhshtıınmeye miisteniden bitüıharri 
meydana çıkaııhı n Linyit .\lndeııi on ~· ıl müddetle mumaileyh uhı.lesine 
jhnle oiunac:ığmclan maadin nizamnamesinin 3G ve37 inci nrndde l'.!ri mu
cihincc bu ihnl ·ye itii':ızı olnnların 6-2-~ •Jl tnı~hinden itbaren iki ay 
icincl(' ı\ıılrnra iktısad Vekaletiııl' ,.e ıırnhallincle VilfiyN nrnknmıııa b-

l\16 ;n.~§ğa.ç şehitler c. V:u-ilci lu7 

Sokak 1Ş84.67 l\12. lGl 
118l ltarantina .ıurat d.')ğ ;:ıok. a 

.\'eni 178 nci sOk. 176.25 1\t2. 
l a4:ı :726 per,sel 18 
l~ı '!'~ F~ ~ • yeni 20 -

1220,1227 nci sokok 

l~ 

1lS2 Tepecik SilıTOeU - yçni 2.!i> 
ı ı'cl sokak 2-03 :M.2. 

72 - 70 

193 Ballıkuyu yuknrı Sinekli 
1 ~esi adıı l 620 parsel . .ı~. 
~ &rnovn lfan ardı • yelll gur 
~ bUZ solrok 144".99 1\12. 

7;j - -.;;; 

714r, his.'*'<\i 
1 

1 
Ars..<t 1 G 11. G::~~.87 126.77 

1300.00 260.00 

Dükkfı.n 
1 6 b:rnka h. 67.00 
ü G b:ızlne h. !1'.'}j.00 

i-00.00 
Ev Ye ll\~ll 600.00 

ı·;v 130.00 

;;s.oo 

1.3.40 
GG.6-0 

120.00 

:~1).00 

11.60 

tida ik mlir~ıe~ıai; 1.',Ylenıclc-ri iJ;1ıı olunur. 7 23 82!) 

As. Fb. u. Md. izmir silah Fb. Sa. At •. komisgo. 
l'Ni~ .Bornova Merk-ez-~ni orta s. 
.. V<S Bornava Hilfil • Tarlaba.şı s. 21i - 12/A, 

12..00 
ü.OU 

'.2.40 
ı.20 1 nundın: • 

J - • h rr.ir !!:'ıh f: b1~l.:1~. htiy:ıcı i<:i!ı "'I 'rud ti:u1:1:1111c,;i \'echile l 16.75 1\12. 
~19 ~·rakb Menemen C. yeni 
ı~ 1644 ncü so. 229.83 l\f2. 

J 

6-0 

Bayraklı Menemen cad. )-eni 
t~ lC44 neU sOk. 574.56 M2. 

1 Bayraklı Menemen cad. ye--
12-x. ni 164-4 No. so. 4-09.65 .M2. 

'-Q Ha)7nklı Ilorno\•a. caddesi 
Gül yeni 1640 NQ. sokak 

5i - 6::! 

~9 - 62 
71 
1 1

231 Bayraklı Ayva • yeni 161!1 7 
l!>O\.. nctı so. 471.29. U\1"2. 15,!l4 

2 

2 

'i
t ~ Bayraklı Ayva - yeni 1613 « 
~ ı2.h, No. sokak 671.99 1\12. 

"'l lla.)-rakh Ayva • Yem 1613 c - 2 
l'>-lh No. sokak 608 M2. 
""UU Bayraklı llaliliye .. yeni c 

2 
l'><-- 1612 nci sok. 605.25 M2. 

egi ~ Bal-:nıklı Jlaliliye - yeni 
ıJ11 1 b ... _ 1612 nci sok. 123.55 l\12. 
etlt ""t\J Turan Şimendifer cad . .reni 7 

l 

2 

139 

ed l'l._ l&;ı8':" nci sok. 132.17 :M2. 
J ~~ « c « 229.83 M2. 8 - 3..~ 

deıı 
b .. .:: c « « 132..16 M2. 7 ........ 138 

.~~11.d "\tS Turan kilise, Cafer Tayyar :13 -llJIP' ı~ . .reni 1652 nci so. 2033.35 1\12. 
ı- _ , , "l9 Tur:uı kilise Cafor Tayyar l 1 - •l!l 
-"' l'l. _ ~ni 1652 nci so.1351.82 l\12. 

~~ c c 4 1683.20 M2. !) -· i>O 
~1 Turan Menemen cad.1593 - - 222 

16,-t· 12G2 ~~~ı::~~n ~d. 15!>5 SA - 167 
l'lo..... No. sqk.. 804.39 M2. f ~'Buca Naınık Kemal sokak 2 - 6 

l270 ~·~-~'elli 28 ncl s. 19 - i 
l ~M2. 

i.,,ıe ~ Memduhiye Mah.Deı·vi.şijü- 29 - ~ 
~1n • }-eni 786 ncı sok.ak 

ba~ Ada 3ô7 parsel 8 
~ DoW.plıkuyu M. lsmaU ef. 

yeni 160 ncl sokak 
3- 61] 

l'>n- 472 Ada 9 parsel 24 )f ~. 
ı .. ~ Eşrefpaşa S ncU Sulh iye M. 9 - 16 
j Hüseyin fıia-ycni 619 ncusok. es 1297 :!c~~:ıı:~;-!7~~~~i 12 _ 34 

Yeni 607 nci S. 62 ada 
.-rast l!k.;. 19 ~ı 106 M2. 
ir· "~ Eştt.fpaşa S ncU Sultnni~-e l,.,'\ - 14 

Malı. Hüseyin ffia.ye.ni 619 
b .. _ treu 80. 61 ada 8 par. 85 M2. 
""~ Gil7.el Yalı K Ustecabl zade 6 -

ıeıit 40 No. lu sok. ~ M2. 
Ada 814. pne1 ıs 

Oükkft~ 
ve ev 

Aı·s:ı 

6/8 h. 
Aı-sa 

5/8 
Ars::t 

' 5/8 h. I 

Ars:ı 
ı;;s h. • 
Arsa 

Al'.a 

.Ar:t:ı 
At~ 
T!trl:t 

T:11·ln 
Arsn 

Al·sn 

Arsn 
9/16 t.ı. 
Ars!l 

Ars:ı 

Al'Sa 

Arfilı 

Aran 

• 

22.98 

287.28 

•l.6-0 

-~ 4J 
"'. v 

.tö.97 9.19 

JOOO.- 200.+ 

. 88.00 17.60 

126.00 25.20 

ll 4.-00 22.8-0 

1J7.24 

40.00 

2~.45 

7.41 

8.00 

69.00 13.80 
4-0.00 8.00 

-407.00 81.40 

zo:ı.oo ~0.60 

252.00 r>0.40 
34:i. 00 Gfl :00 

322.00 64.40 

327.00 65.40 

659.00 11 ı.so 

10.00 2.00 

6.00 1.20 

(3G•1:l) l:: ·:ı mulrnmmcn b~c1elli aşn~ıda ci~ ve miktım yazılı 
öokuz l:alem kcr .... tc :ıçıl< ek.;iltnıc iJ·e :-;atın alaıacıütır. 

2 - • Iilmılrnsn ~-):i::.1.1-D •J 1 ~:>r~anba gföıii ı"mat onbe .• te Halkapınar 
silah fabrik·:\ .... mcla mütcııekkil koıni~~·onda yapılacaktır. 

3 - 'l':ıliplerin (27~) lira (!\7) kım15luk teminatlarını izmiı· mal
s:tJ1dığ'ııw yatıı·al'ak :dacaldarı makbuz v.• ticaret rıda-iı !140 
yılı \'e:.ik-ası \' ~ 24!l0 ı:;ayılı k:ıııunuıı 2 ve ~~ cıil maddeleri muci
bince kap etlen veı;,aiki hamilen belli edilen giin \'C :;aaUu ko
ınisyoııda buhmm:ıları. 

4 - .:nrtnımıc; heı gün :mat (~) elen ( 16) yn kad: r zın ir silfıh fab
rikR.~ı müdilrlüğlind-! göriilct>ilir. 

l\I ikt-arı 

5 l\1tr n. 2,5X20X400 çrıalı çnm üıhtaııı 

10 
10 
10 

10 

c 

c 
c 
« 
« 
c 

« 

2.5X22X400 çıralı çnm lahta~ı 
2,5X25X400 çu·alı c;am tahtaı:ı 
2,5X28X400 çıralı ç:ım tahtası 
~,5X30X400 ÇU"<dl <:Hm tahtası 
ı2X12XıJOO ııkluk gıirgen 

8X30X40U-500 fırınlı giirg 11 kal:ıı->ı 
6X30X ltı0-500 fırınlık güııgcn kala. ı 
8X30X;J00-.,100 Karaaf.:ıc,: knlnst. :!3 ::!8 J t) 11.i:.! 

llçOk lul&p idare begetinden: 
30 mart 1041 pnznr güııii saat l 1.~cı cumhuriyet bulvarı 1:130 ~:ıyıh 

::;okaktnki binasında gendi.k ht>y'c.ti umumi~ e içtinrnı eık:lc-dılecc~ i \'(• bu 
içlinrnda J)lf~nçonun ta1:1dik \'C kabulü h ap nui:ıakipled ,." ·ctare h ) 'eti 

hıtihabı l'npılacnğı illin olunur. l loO 

Bayındır belediye riyasetindep: 
, 85 liı-a Ül'l't'~l.! tıpludiycmi~ fon mcmuı·hığu ınüııhnldir. Talip oi:mla-
nıı e\·rokı rnii bitelcriyle pclc<li,,·< mize milracaatlan. 2:.3 2 1141 

27.00 5.4-0 P A Z A R L l K L A 
701 2 İkinci Karn~ı.ş !l Eylül 

sokak 661 ndn !> parsel 

12~ 12~ 10 bil'IJirinc 2500.- 500.-
12 i 12·1 12 l.ıiişik 

26.00 

13.00 

6.00 

126 126 l •.l Uç ev 
J'i.20 uahatı > ulwrıdn yazılı gayı i men lnıllerin peşin ve pazarl.ıkla satışları 

26, 3, 1941 tarihine m dif çarşamba günii . • ult onda ihnlelerı yapılmak Ü· 

2.60 zere arttırma) n konulmuştur. . . . . . 
J _ tstekll olanların hizalarında ya7ılı dçpoı.ıto akçelerını \eznemızc 

yatırarak nrlbrmaya girmeleri. ' . · -. . 
ı 20 2 _ Mü1..ayede sırasında verilen bedel, mukadder kıymetı gcçtıp,'l takdı~-

. de taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit ey~emele.ri ve mühür 
küllanan1$rıı1 mUbUrlerini noterden tasdik ettlrmelerı. 13 23 (939) 

SA.tlİli'E 8. 

V~·;; .. L~~·~;~ ......... A ....... i;"iii ... "iid~i;;~! 
,., . ., ·····~·······································,.·····-····,, ...... ,. .............................. ,." ........ : lzm!r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Mtitenhhfd nam ve hesabına 432 ton kuru ot 29-3•9·11 günü 
snnt 1 l de açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25488 ve ilk teminatı l 91 l lira GO kuru -
tur. 

:{ - Şıırtnnmesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin Lelli giin ve santta Fındıklıda satın alnın komisyo-

nunu rn !raca atları. l 3 17 23 27 

-ı;;ir levazım amirliği aatın alma komisyonun_d_a_n_: -----~ 
l - Yirmi adet biiyiik ve yüz adet küçük bn kır k.-ıznn pn?nı·lıkla .ı. 

tın almacnktır. 

Yalnız Jrnzaıılnı·ın ,·anlarııı.1 ,,:d lınk r c~hı•ti :ı keriycden veriİc
cektir. 

2 - Pazarlık 25-nıart-t•4 l ::;n lı g u nü saat on lıcşt•) kışlad.!l izınir leva- ~ 

zım ·amirliği satın n:nı:ı kı.mİ.iyon :md'.l yapılacaktır. 
3 - Hep.inin tahmin edilc)ı tuta,.ı 4GOO liradıı 
·l ·- Takarrür ~clecek fiat ~izı•r:ııılen tcmıııa r knc ' iyc ... ı alınacaktır. 
~ - P&rtnamc:si komi--.yı)ııl1 ... t görillt:b :l!: 
6 -- l~teklilcı· kanuni\'~ t i, 11:·. \' · tl'mir.ııtırrı) 1 · lıi rl ,hLC' ihale S'!la. 

• tıı:dcn evvel konı:,;~ on.ı miirnc.ır.tluı ı . 

lznıir Levazım Amirliği Sntın Altma Komisyonundan: 
1 - Cö tcrilecek ye.ı·d~ (40Ş85) lira doksan kuruş kırk bin iiçyüz 

seksE'n be~ lira doksan kuruş bcdeı kcsifli bina inşaası kapalı 
z1ırf usuliiyic eksiltmeye konmuştur. 

2 Eksiltme 7-nisan-941 pazartesi günü ·a.\t on bı>~ c.~ ızmirde kış
lada izmir le\ azım amirlifr,i satın alm·ı komi ~·c.nunda yapı.a

cakbr. 
3 - Temin-at muvakkata akçruı 3029 liradır. 
4 - Şartnnmcsi, keşünamesi, resmi iki yiiz iki kuru ınuk:ıbilind c 

konıisj ondan alına bilin. 
5 - 1steklilcr kanuni vesikalarirle teminat ve teklif mektuplarını 

ihale san1ind.!n en az bir ı:ant e \ \·el komi!'>yonn YC'rmiş b..ı lunn-
c:aklnrdır. 23 27 1 5 

86 Saydı Kemalpaşa tarım kre-. . 
di kooperatifi tasfiye heyetin-
den: 

8{i sayıl>- Kemalpa~a Tarım Kredi Kooperatifi Umumi yeh'et.inin ver
diği ta fiye knrnrı 27 2 941 tarihinde Yüksek Ticaret \'ckületi tarafın
dan \usdik edıleı·ek ta:.fiy~ye b:ışlanmış bulunduğundan alacaklıların en 
geç altrny i~ riı;inde e' rakı müsbitelcriyle birlikte t~sfiye hey' etine mü-
ru~aatları liizumu Han olunur. 16 2~ 30 (1027) 

Askeri fabrikalar lstanbul sa
tın alma komisyonundan: 

·Tahmin edilen bedeli 32500 lira olan 50 Avrupa tutyası 25-l\Iaıt-941 
salı gUni.i gaat 14 de Salı pazaı•ı a~ker' fabrikalar satın alma komisyo
nunca paznrlılk:ı. ihale edilecektir. 

İlk temiıınt_ı 2437.öO lira olup şaı'lname. i 163 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir

0 
İsteklileri.ıı 24!!0 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü madde

lerindeki nsaiki hamil ve bu işle a!akadar tüccardan olduklann" dair 
ticaret oda~ı 'C'silaısı ile o gfüı ve s.nntta komisyondn buluıımalnrı. 

14 18 23 972 

lzıiıir v· i et daimi encüme
ninden: 
Kapalı Ek~iltınC'ye : i t.mir - ~foni -a rnlunun 24 900 - 2 750 nci ki-. . 
kl•nu,l:ın is. lometre1eri . arnsmdnki şo:mmı esa 1ı tamiratiylc 

sınai imnlfit inşası .. 
Keşif Bedeli 37271 lira 95 kuruş. 
Ek~iltmcye ait k. ~if: l\.apalı Eksiltme şartnamesi, muktıH~le proje:;i ke-
; e e\ ral~ı suir<' şif silsilei fint cC'tveli, fetıııı ve husu. i şnrtnam". 
Eksiltmenin ) :tpı- : İzmir \'ilayet Daimi :r!ncilmeninde 3 4 1941 J>el'"-

• 
incağı mnhnl. tarih şeınbe günü sııat (l l) de kapalı ck~iltme yapıla-

re saati. caktır. 

Teminatı l\hı\ .\k- : 2i!J5 lira ('10) kuı·uşlul'. 

lrn te miktan 
P.u işe a!t ' yu
karıda yazılı keşif 

C\'l':tkı. 

İzmir, AııknJin, l:::.tanbul .. ·aria Müdı.irlüklerinde teL 
kik edik?bilir. 

T alip! . riıı yukarıda dördüncü fıkrada yazılı munyyen saate kadar 2490 
sayıiı Jrnmın hükümlerine göre hazırlıyacaklnrı temint, ehliyet ve Ticaret 

. ·.;cl11si v.esiknlariyle teklifnameleri havi znrflımnı Encümen reisliğine mak
buz mukabilinde tevdi eylemeleri. 

Po:t:ı<la vaki gecikmeler kabul edilmez. 16 23 (991) 

- ,. m>'Tnl .... 

Manisa 
dan: 

bağcdar bankasın-

F.;.nknmızın 1940 hesap yılınn nit nlelade genel toplat,1tı ı 31-mnrt-!l U 
pazart~si gti11ü sant dO> da Manisa Hnlitpaşn caddesinde kain dah-ei 
m:ıh,.usasıııda yapılması takarrur etmiş \'C müzakere i icnp eden mesail 
d~ :ışağuln gösterilmiş olduğundnn o gün nizamname mucibince en aşağı 
:ııı his:-eycı m.Llik bulunan hi:ssednrlarımızın iştirak eylemeleri ilfın olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
- tıı. re he~ 'eti ,.e nıurnkip r~ıporlnrının oJ...unınnsı, 

2 - 1941) yılı blfmçosunuıı t::t:ıdiki \'e iclnre he~ 'd inin ibrn:sı, 

:} - Tcmettli t~,·zii, . 
4 - Kur'a ile c,:ılmıı iki azanın ~ t'l'ine yenitfotl iki azanın iıılih'n'IJı , 
5 - Bir murakip intihabı, 
G - Yeni sene nzu lnnııa Yerilecek huzur lınkkııı ıı ta) ini 8-2:1 <875 ) 

Askeri fabrikalar . umum müdürlüğünden: 

·Hava çekici (Şahmerdan a Lna-0ak 
Yeni nya az ku!laııılmış hava çekicin· ihtiyaç va.-dır. Eliııd o:u pt.a 

satmak isteyenlerin bir istida il(' a!>keri fabrikalar tınrnm müdiırhifriin
ne ıniiracn:ıt etmesi ve bu isticlnyıı çl'l,içkrin eb'at ve evsafile m.trkagı 
ve fi atının dn ili\ vesi rica olunur. ın 21 2:~ 2fi (1031) 

lzmir defterdarhğından 
Hıılil Zekinin ba~t..ırak şub t•::; ;ne ,olan 14 lira 26 kurwı ka z:mç \ cr~'<:i 

borcuı1dıın dolayı haciz cd ' IPn Bayrnklı • ! rsinF~i ckmiryolunrla kfıin 
rno lira 20 kuruş kıymetinde ki kule.. iyi.! t-arl:ı · ı vilay<'t iclnre lı~' 'eti 
kaımriyle 21 gün müddetle müznyedeye çıkarı.mıştır. 

Taliplerin 25-3-941 salı günü saat 16 de vilfı.yet idare hey'etine mü-

racaatları ilan olunur. 817 



S!\HIFE 4 

Amerikan 
Donanması 

lngiltereye tam bir su
rette yardım etmelidir 

(ANADOLU) 

Şair Mehmet Eminin 
evi yandı 

Menzi 
lstnnbul, 22 (T<>lefonl:ı) - Şair Yakında Amerikaya 

mebus Mehmed Eminin Beşiktaştaki 
·vinde yııngın çıkm1s W' ('\' ldlmilen gidecek 
J:-mmışlıı-. Nc\·yo··k '>2 (A \ ) A 1 

Y nngın bnc:ı ku rumund:m cıkmış- . • • .' .-- ·: : - \'il litura -
tır ' ;.tıı b:ışvekılı Menzı:ın, RUZ\'clt ve •• J•l 

~:\•in 6 bin lirnya ~igorta okluğu Ko!del Hula z!ynret i~in L~~clrndan Ceza kanunumuz, içtimai tekamül/ere gore ta ı 

A. vekilinin beyanatı 
. • . . . dogruca Ameı-ıkıwa gıdccegı selihi- • .. • ... k f k 

Nevyork, 22 (A.A.) Nevsst tcsşo!~ ecllılmhıştırl.E . lı k ü . ycttar m:ıhfillerdc beyan olunmakta- edı/ecek, mahkemeler muşkı/attan urtarı aca tır 
d . "teh . aır .... met mm, n n1.a wrı- eh 

mecmuasının enız mu ?.sısı amı- ne kendisini ziyaN't eden gnzetecilere ~ . . İstanbul, 22 (Telefonla) - Y<ıni daki hiiklimlerin birleştirileceği ve 
ral VHyam Şrit, .rnzclığı bır makale- demiştir ki: . · ~eönzıs, kA:nerıkatl:ın Avusturalyn. Adliye Vekili Hasan :Menemencioğlu, mnhkemelerin muşkülfıttan kurlarılrıra 

\,I \l neC'C tır . k ~ b k- . l•V• . 1 1 ·ız . de diyor ki: - Eve değil, elli senelik kütüphane. · · g::ızctccılere beyanatmdn; eıczn ·amı- srı, za ıt ·atıp ıgıııın •. < ~rece.e~· l ~rı-
~Amerikan Atlns filosunun vazife. me ncıyorum. Niyetim, bu kütUphnne- ' --x ııumuzun, içtimai tekamülleı'C gCirc tn- HC' müesses sıruf :·c ıhtı~c;ns H~! )mime 

Bulgarist~P 
Üçlü p~kta' iltihak e 
mekle ilk defa ihane 

bulunmuı değildir 

Daf Kuper 
. h . lı" kun·ct olar::ık kal - )i Ünh· rsit~·c bırnkmnkb. Bir muhtekir nıahkum dil cdilec-cğini, Adliye sicil tcşkilatıw.n .okulncn~ını, henüz adlı tcşkılatı ol-

sı, mu ~~ıp 1
·•. • • • Yangını, Devrim şiirinin mü!ivedı. kurulup, sabıkalılnr lınkkında c4v.n mıy:rn Y<'rlerin mnhk<'mcyc k:wuşacn- 1- • oJ 

mak uegıl~ lngıltereye tam bır u - ıl •!erini hazırlarken hab<!r :ıldım.:u oldu m_'1eyyideleriniıı şiddctk·ndiri~CC'ği, ğıııı Ye lstinnf mnhkemelerinin, en Bulgar aran pışman 
rette y!lrdım etmektir. x t bBrçlar \'e knrn ticnret kanunların- flonra 1rnrulacağını söyk•miştir. caklarını so ... yıu··yor _ • sbnbul, 22 ('l'~lcrfönla) )İaksudi~ 

Umumi tnbirlc Atlas me·clesi, Altan yuksehyor r~ hamn.da.ec_za tüccarı l\tnrko Purdo, --- . . 
deniz yolu.} la İngiltereye ~c\·kedil~n d ht k d d 1 Q v d T .., Atina. 22 (A.A.) - Aliııa ~ 

, dd I . . 1 t t:rnbul,. 22 (Telcfonln) - Altın nışa ır 1 1 ·arın ~n. o ayı JOO lira eygan · ugyan h:ldiri.vor: 
mühimmat ve iaşe ma c erının n- ) ükscliyor. Bugün bir altın 24 lira alt- P:flra. 1.....-ızasnıa -;:·e ıkı sene I\ırşehir._. • Proiy.a gazetesinin LOnd. rA ııı 
gilter<'YC salimt'n varmnsı demc>ktir. mış kurusa v<> beşibirlik ele 120 lirnya silrfı"lıne m:ıhkum olmn5hlr. Fransız miistemlekeleri- Macaristanda büyük lıiri, lngilt~re istihbarat nazırı 

lngilterC'nin muhtac olduğ'u biıtiln çıkmıştır. • •• d f k d Kuperle yaptığı bir rnUIUknt1 nf 
vnpurl~rı y:ılnız ödünç veımckle x-- Kahve geliyor nın mu a aa ararın a zararlar verdi \'Or. . 
kalmamalı. Atı:ıs denizini ge~ccek v ı )d ğ ·· l •• Budapeşte, 22 (A.A.) - R:ışv-ckil • ·~.zır, czcüml<' sunları söyle o!\ 
bUtiln vapurları ağır vcziyc!tten kur- • nongre st:uıbul, 22 (Tclefonln) - P-0rt- • o u unu soy uyor Kont Teleki, nynn meclisinin bugUn- - Don:mmmuz pıırlnk b.lr rnıı\ 
tnrmalıyız.~ llalJcr alındığına göre. Cöztepe ~~it~~ki 40 ~~n ~l~\'n} ~'lhbcr1ıin y:kkmda Nı \>york, 22 tA.A.J - Q:mernl kll toplnntısıııda dahili vaziyet hak - kı~·et gö.'ite-rmi~tir. ~ 

Ncvrork, 22 (A.A.) • ·pvyork ,.ff'nçlik kulülıilnün senelik kongresi, m·n 1 ~:fs~ı J.mız e s nn un nn li 1e- Veyg.nııd: Onitet .P.re. in hus\ls'l' mu- kında beynnatt:ı bulunmuş ve tuğy~n :\Iilletlerimi1. ar~sında müşieJ'C 
Post gazete.si; t-0. linın ın silrntlC' ya- 25 mnrt~8alı gfüıli;akdcdil«!ektir. 1'! ne 1 ~ı~tı~. ,· ,. . . . habirine oeyanattn 1.ılunarak Fmnsız dan 21 nahiyede sekiz yliz kırk evin ~ok şeyler v:ndır; ftıkat, iki, 
pılmnsını temin için, h:ırp gemileııi- Kau9t~k \C k~nn\ ıc lcr de :l) n . .şckıl. Afriknsının, ~Cnreşal Pı•tcnin gt)st.er-1 nkıldığını. 920 evin de harap oldu- urasındaki ('O sıkı bak, silphcsıı 
nin ticaret vapurlarına nasıl rcfn - tle g('tırılcccktır. di~i yolcl:ın yüriiy~cc-ğini ve h<r türlU ~unu, 'ticn111 firmalar:ı aid 910 lıina- ·ıskıüıı· 
knt etmesi lazım g.cldiğ'ini izah et - A/rikada lıarp t:ıarruıa karşı 1-"rruısıı miisu:.uleke ıım kimilen \':e'l 100 .binanın kı men · Yunimistnnm knhrnmanhk!tı~ 
mektcdir. Buna göre, vapur knfilcle- ( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) iınpnratorluğunu müdafaa ctrı'ffc lrn- ~arnr gö~diiğiiııü, umumi \'nziyet La. miz şiiph<ı içinde bulunan b1tzı JI'" 

ri tnk.ip edil~ği.gi~i. sürati fa~la o- Habeşi tanda: Ric'.nt etmclc~ olıt Askeri Vazı•yel rarındn olduğunu ı:ıöylcmiştir. l.ımındmı zararların tesbitin(' imkan kııtl~ri, Balkanların istikhn1inirıd 
lan tıraret gcmılermdeıı knJ ıleler .lüşınnn kuV\'ctleri üzerine tnzyikimız Ynrdım proje~i hakk'"ınd:ı. soru!:ın ulmndığım ~öylemiştfr. rcre boyun ~ğrn<.>ki~ bulmuns 
teşkili de milmkilndür. Bu suretle .ievam edivor. _ Battarfa ı nci Sahifede _ sual~ g~nernl \'e~ımd; bu yımlıınm, ..x-- innndırmaga muıis · mikyıtsfa Y· 
Atlas denizi. daha ça.buk geı;ilmiş ola Kahirc:22 (A.A.) _ I>üıı gece nc.ş- kırmnk istcm('ktedirlcr.. Faknt bunu };'rllnsı:: Afrika.:>ı .. lll~~iııdc :ıraics'1 ir ~ln- M4 lr k - 1 tmiş,tir. . ·r 
caktır. Tt'slımntın süratlc yapılması r~<lilen hususi bir tebliğ, ağustos \"C <'y!Ul nylnrın<lıl da tecrübe mıyacagını ve çunku Franı9z Afrık:ı- 1 1 ume maç ati Nn.zır sözün .. · devamltı.•dcmıştı 
ise, ~eferleıtln ~abuk tertip edilmesi- Libvndn Cernbubun, lngiliz ''e Avu~ ~tmiıı. muvnffok obmamıı:lardır. ~eti- fnnın,. yalnız ı;:rnn.'n!' .kıt_ıuıtı tru~afm- l:süınbul, 22 (Telefonla) - Fikis- - Bulgaristmıa geline<.', bıı rıı 
~i ~·e hu ~yede fazla rnnlzem" nnk- urafra kıtalnrı tarnfından zapteclil- ~e. gene :ıyn.i olacaktır dan hımayc l\dılec.eğını ct)y~m \ r. tür<.' göre, 1zmirden milli kümeye gi- k"tin iiçlii pakt.n iltihakı, ilk ih:ıtıC 
lını n .. m \lin kılar. ,{iğini bildirmektedir. Buradaki 800 A L.ll .rlX T tt.'lRRUZ (): ren iki t.-ıkım, maçlarını aşnğıdnki ta- ğildir. 1913 df• Yunanistnn1a Sı 

""işilik ltalyıın garnizonu teslim olmuf. G~eıı harple J\lman impm •• toru YugoslavyaJa vaziı'l.Pf rihler<~e ynp:ıc:-'lklıırdır: . ın nl'ka<lmı vuran Buls:;-nrlnr, 

R d • ur. Halbuki l\lus.solini, Cerabubdnki K:ıy~er doıummaııın kıyıııetiLJi :ınl:ı- T' 3- lımırde o nısanda Harbıyc, Altınor. hnrptc Alımınlnrla l>-t'ra~r oltıı 
a yo gazetesı .talyanlara so)1uun kadar mukavemet mamış, sttdeca oıxföya giivenmi~ti.. < BAŞT~~AFI 1 NCI SAHl*9E ~ <.hı ile \'e Altny, Maskesporln knrşılnşn- Iı. $i~di de ayni şeyi :rnpıyorlııf 

- Ilaştarafı 2 nci sııhifede - .·ınrini vermişti. Son zamanlarda bu- Almn.nya, bu harpte Fransa~ı ka- Eaie denaıınde YuıoalavyaJa b·r caklardır. ırnt, pı~-mnn ohıcaJdarı muba. 
Fakat fngilizl-er, bu anluşınnnın ha- r.ıdnki garnizon, İtalyan Uıyynreleriy- radn \'Cndiktcn sonra huva kuvvetle- mahreç verecekleri ha'kkınclaki va- Ertesi gün, Altn:r Harbiye He, Al- Nazi tahakkümUnU bir knç ~ 

ıa Yugoslav hükumeti tarafından "ed- c iaşe cdilmekt~ idi. • riyte lngiltereyi yıkncağını !"anmıstır. idlerine kanarak onla nn tePrtliflerini tıııordu ::\ln.sk~sporln, Hl nisnnda Fe- rübe ettikten sonrfl, . orta sev 
declileceğini bildirmektedir. Knhiı"C, 22 ( A.A.) - lııgiliz Vt. Halbuki .nradaki denizin aşılmnsi \"<' kabul etmeleri garip olur. llS• , Yu • ııcrbahç-0 Altınor<lu ile, Galatasaray Bulgarlar, ~lki d<' Rnnd!dı:ıı 

Belgradda müz:ık('l'(')l}riıı tım,,m:ı.lı Avuı:ıturalya kıtnlnn tarafııı<Jan ı.np- krtrşı tar:ıf deniz kuvvetinin h~snıılan- goalavyanın mihvere iltihakı~ JW. Alt!ıyla mnç yap.nc:ıklardıı-. vlmllşlardır.1> 
bir şekilde devam ettiği. Alman pro- ı.!dilen CN·abulı, Bnrdiynııın 150 miı ması Hizım<lır. ~apolyon znmnıııncln manların mal~rn va/~lerin~ biri111İ f~rtcsi g{in kulüpler mkip değistirc-
pagandasmın cin durmadan 1;.\lıştığı, ·enubunda kiiindir. lngil!z~cr, Bingazi ;~ hnı·b.i u~umide hakim ohuı btt ha- tetkil eder. Mıhv~r~v !lt ihak. t~'!d~- ceklcr<lir. ı· b 

1 buna rağmen vaziyetin üwnzzulı etme- mınt:ıknsını znptetmek ışıyl~ me.'}gul ıukat, şımdı de <lewımdadır. Britanya- de Yuıoalavya bırlag ı ve t•,tl<il&!ı bar !l :\lnyıst:ı Altay Gi.ınçl.:rbirliğiy~, stan U 
diği anlasılmaktadır. / ıken Cernbu_ba karşı harekette bulun- .ra karşı deniz, kara ve havadan•yapı- kere daha parçalanacak-tar. lltıhak Altınordu Demirsporln kar.şılaşacak-

Londr; radyosu, kabinerl<!ki buhran ınayı hizun:lu gö.rme~ıişler \'e. b~ı mı~- 'acak taarruzun ~yni .~,·saftaki ilah- ka~arından aonra Yuıo~JfW'Y•~ uzun l:ır ve ertesi giin de rllkip dcı{iştirccelc- .Avokatlan 
dolansh'le simdi müzakı•relerin iPkt- takayı hııfıf keı:Jıf mlifrezelerının daı- larla yapılması lazımdır. l\laanıafih müddet ya.-yamaz ve li·~ şeyı mah-: !erdir. 
rna ·uğradı~~nı üç aza. ı ist'f:l ~('ll mi kontrolü altında bulundurmayı ter- Almanlar, zahiren bugiin için t:ıarruz. 1 volu~.» 24 Mayıcıta ~~iktıış Altayln, Altı- B d l• t 
kabinenin tekr;r tamamlamncrı 'lliizn- cih eylemişlerdir. elan \'azg~miş gibi görünmektedirler. Nı)'11z Krooik.I ı'zehli de, 4un1a - ııorclu lsıuııbulsporla karşılnşacnklnr, ir gar ım ta 11110 
kcrewre devam dec<!ğini hnber \'Cr- Son gUnlerde vnzir~t hir hücum i<;in Bu sebeblerkrlir ki, deniz ticnı't:tini l'I yazmaktadır : . . ertesi gün de rakiı> değiştirec·cklerdir. mesi yaptılar 
mektedir miisaid görülmüştür. Bunun üzerine hedef tutmuşlar, hatta iki cep kruva- «Almanların tatlırk -ettikleri ainar 8 Hazirandn da, Altınordu Altnyla 

Diğer ·haberlere göre Almnn:anın, pcr~mbe glinii hücuma ~alkılmıştır. 'lörk•ı:.iııi Atlanti~e ~ıka.r~ı~şlnr~hr. Fa- h~rb~, !'özleri Av.rup1ontn .. r~~- çe. karşılaşncaktır.. fı;t:ınbul, 22 (Telefonla) / 
Yugosl:w topraklarından asker g~ir- ~etıcede İtalyan garnızonu başta kat surat ve vazıyefüm ıtıbarıyle ln- var1ru4t ar. Halb~~· b" l.•l, lagılız .ada - lstanbuldaki mn~lnra gelince, 17 katlar bugün toplanm~lar ve 
mek istemesi teklifi kabul <'<lilnı nı:ş- kumandanı olmak üzer~ dün öğ'lc(len ~iliz ~cmileri bunları fa.ıliyctlen rnc- !~r•.~. v_e lnııhz ~aa d~rl•ına ~forısta Bcşikta~ ·Altayla, lshınhul- münakaşalardan sonra 1& rot 
tir. Şu halde Almnnya. j,stediğ'ini elde ·onra İngilizl~rc teslim olmuşlardır. ııedeb~J('{'ek vaziyettedir ler. oldUrucü da rbeler ind...,_lar.,> spor Altınordu ile karşılaşııc:tklar ve rnrdım t:ıJimatn:tmesini .knbııl 
ed~memiştir Eğer bir nnlnşmn\a va- Na~robi, 22 (A.A.) - Neşredilen D/GER /K i HADi SE: Londra, 22 (A.A..) - Y•so .. av)ra- ertesi gün rnkip değiştir<'Ceklcrd:r. ~ıişlerdir. Bu talimatnameye 
rılmışsa bu· Almı:ı.nlnr kin Yui:-o.o.;lıw- bir tebliğde 20. martta cenubi Afrika ln~iliz gem~lerinhı, Amerika tcrsn- ~a .~mumi 4:f~ar ve aak~ri mehıaf~, 21 Hnzirnnda GaL'ltaanra~ Altuyla, muavenete muhtaç veya hasta 1 
rayı ele geçirmek üzere ·bir başlmıgıç h:wa kun·etlerı, H~besist:uıda l!:ırar ııcl.erın~.e tam.ıl'i ke.rfiynti tahakkuk u9Ju pakta. ılt·h.a~ ~eyh~aclr. 8Jr Fcncrbfıhçc de Altınordu ile karşılaşa- l!ırs senede 300 lira, aHe.:ıi h 
tclikki edilebilir ve Dredavada a kerı hedeflere mıtral- etmek uzcrcdır. Ilu suretle, gemiler rı,.ayete göre, Türk.ıyen• yaTdm11 cak \'C ertesi gUn rnkip d~~iştir~cekler- lnnlara 200 liııa verilecektir·. 

STOl'ADINOl'/Ç /Nr;/UZ! ... Bl:IN yöz \'~ pike hUcunılıırı yapmışlnrdır. hava tnarruzlarından maı.::un olarnk olaun olmasın, Yu(l'balav nw1leti Al- diı·. "c olup ta ölenlerin ailelefl 
EllNDE: . Harnrdu kıslnlar:ı isıtbetler olınuRtur. tan~ir edilcb.ikc~kl<'l'dir. manyaya kartı mu1'averdet ka~~ırtn- Ank.ır:ıdaki mnçlar, :n i\Inyısta oln- c\efatcn beş yliz 1ira verile« 

Londra radyosunun verdiği bir ha- Harar radyo btn ... yomma d:ı borr.lınl:ır Kcıa t.n~ılforede yeni bazı amiral- dadır. cak \'e Altınordu Harbiye ile. Altay kadar var ki, bu muavenete ~rt' 
bere gör<', Yugo: lnvya eski haş\·"kille- ntılmış, _Dre<lnva. tayyare mey?:ıınnda larnı tayını ''.~ bm~lard~n b:mlarının -·---·· Maskespor}a karşılaşncaklar ve 1 Ha- tihkak ('tmek için , müs~mı 
rindcn 'Milan Stoy:ıdinovjç lngilizlt>re hangarlnrn tam ısnbetler t<>mın oluıı- Uzn~ ştır~n gonderılm<:'" k_nr7ırı .nazft- Yi l l zir:mda rakip değil"itir~klerdil'. tnnbulda beş sene avl1kathk 
teslim edilmiş ve nezaret altımı alın- muş~uı·. . rı dıkkatı cell.lC<.lecek hır hndıscclır. un.an ı ~,. ' • rırttır. 
mıştır. Es:ıs.>n şimıliki Yugoslav hii- Düşmnn ·avcı ta~-y~relerıyl~ bon~- x Battarafı ı nci s11 h ifede - ltalyanlar 
kümcti, bir hükumet d.nrbe.c;in(' mani hardınınn tayyaı:eJcrımız :ırasındn hır /ta/ganlar bir tnnk tahrip edilm~ri.. 
olmak için bu eski başvt'kiliıı İngiliz h~m m~ılıaıe~>e ı \Uku bulmuş ve ~e- Atina, 22 (A.A.) - lfmniyct ;ne. BAZI INGILIZ VAPURLAR iNi 
nezareti :ıltında bulunmasını ilaha mu- nuz t<•yıd edılnıemckle beraber rlüş- ( BAŞT ARAF I 1 NCI SAHiFEDE .> zaretinin tebliği: • I Ol I 
vafık görmfüılerdir. man tnyynrcleriııdcn biıi:i dii~ürüf· ku~;·~tl~r b:ışkummıdanlığında mühım Düşman hava kun•qt ri Pre,ıoc;te- BATIROIKLARINI 8 l R · 

• -·-- 1nüştür. cfogışıklıkler yapmak tasııvvurunda ol. yi bombardıman ıetmi~. JtıLc;ar ol -
_________ , Kahire, 22 (A.A.) - Orrlıı n:ıınına duğunıı t.eyi<I ctmişlerrlir. nwmıştır. Snkız ve )tJdiJli ada.lnrı YORLAR 

1 
A ·~ öz ()yJemeğe . alahiyctfar bir 1.atın 11 inci ordu kumaııdavnı gen~rnl G~ mmtakalarına da bOlllbal:ı r atılmıs'- .Roma, 22 (Radyo) _ ltaly:ın or-

Resmı tebJı;;.l~r ifadesine göre. Harar ve Drecla\'n ci- ıo~omın başkumaıı<lnnhga fa)'m cdıl- tır. I~iıı miktar ölü w yarl\h varcbr. du\an umumi karargahının 288 nu-
1'. ~ rnrııı~a bulunan ltnl~·:ın k~vvetleri. 15 m.e~inc i~ıtiz.ıır olunmn~Uıdır. :\hıss?,li- llasnr, ehcmrni\·eL.,izdir. mar.alı resmi tebliği: 

---!t---
Kadınlar için halk 

ayakkabı 
lst.anbul. 22 (Telefonla) - ~ 

"çin de halk Upi ayakkabı hazır! 
t:ıdır. 

Niimune~r. mürakabe komi9' 
yakındn verilecektir. 

bin lrnd kadnr tuhmın edılmekteclır. nının yegenı yarbay Çılyonun da dun- At.ina. 22 (A:A.) - ~sı ni :Yunan Ya nan c~phesinde: Bir bombnrdı-
lskenderiye 22 (A.A.) -Dlin öğle- ' kü esider arnsında huhıııı:luğu öğrc!'lil- ·özcitsü, dUn Arnnvudhtkc!n vuku - mnn hnva teşekkiilUmüz düf!manın A N A D Q L 

re doğru mUnt'erid bir dilşınnn tayyare- H ava/arda VOZİJJet miştir. Hnrekfıtın seyrinclC:n bahseden bulan harekat. hakkında l>c\·.nnatta. Prev~e deniz üssünü bombaı·dımım 
si, İskenderiye limanı üzerinde güıük- 3 nazır, diin e<:phelerde bUyük fn:ıliyet bulunmuş, merkez cerihrsa.cl~ !laya- etmiş'tir. Bir keşif tayyaremiz, diişma llı•••lliiiiııı••llli••"" 
milş ve hava dnfi bataryalarının ~id- BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) g-iiriilcHiğünü bildirmiştir. nı dikkat muvaffnkt~lcr k3.2l1Jlı.ldı- mn Glastcr tipinde bir ta.}yarcsini 
detti areşiyle karşılapmıştır. Kanunu- - Almanlar. bir ha\•n bombardı - Atina, 22 (A.A.) - General D!ll \'C ğını bildirmiştir. Şidd&lf top~u -a.t~şi, düşilrmilştür. 
e,•,·elde büyük Garp çölü başladıktan- inanının ne demek olduğunu bütün general Vey\·eı ltalyanlal'llı büyük ta- perşenbe günii ltaly~ km'\·&t rj Alman tayyareleri Malta adasının 
~ri lsk<!nderiye (\zerine ilk gelen tny- dehşetiyle öğreniyor ve cehennem :ırrııwna karşı Yunan kıtalarmııı nıe: :ırasın<ln ağır zayi:lt."L ~~1rnbivet \••r- J .. a\'aletta üssü civarında bir İngiliz 
: arc budur. zabı çekiyorlar. Gün geçtikçe dar - ~nd nrnkavemetinden dol:lyı hnraretlı mi~. malzeme ve nnl<l iye kt>ILaru.ı destroyerine hücum etmişler, isnhet-

f ııgiliz avcıları havalanmışlar:.ıı da 'ıelerimiz şiddetlenmektedir. Al- tebriklerini Yunnn orduları Bnşku- dağıtmıştır. Öğleden 8 ımra tfl.\·y:tııe-- lcr kaydeylemişlerdir, 

SalalM .. ~ 
HAYDAR ROIT() OK 

U~umt Nqriyat JIG~~ 
BAMDl NO.ZBET ÇAN 

nı· 

tnı 
dil 

., 
" 

ler 
ti. 
ini 
~a 
~a. 
rq· 
~~ dcııiu doğru kaçan rlüşmaıı tayj'·nre· mnnlar, bahar ilerledikçe bunun böy- ma.ndnnı general Papago.sa b!!<lirıni~- lcr, ırnkli\·e \'C motöd 6 k<"ill.ar:ı tam Şimali Afrik-ada: Yaralı :dbay 

sirle temas tıemin olunamamıştır. J olduğunu daha iyi göreceklerdir. l<?rdir. i· ~bet!el' ·temin etn~ rdir. Ak,am Katenyanın kumandasında döıt ay. 
Londra, 22 (A.A.) - İngiliz hava Almanlar, bizim gayretlerimizin ar- General Dm ve general \·eyvcl, yal- iizerine doğ11u bir be f1r~in dcposmıa dan beri kahramanca mukavemet 

1 • • • tıı 

Ah 1 Aylltı IOI .\ 
1!(17.nretinin tebliği: ncağını da lıiliyorlar. Darbelel'imiz nız Yunaııistann değil, f:ıkat müştert•k <ln· tam bir isnbet teı ııf u olunnıuş, gösteren küçük Carabub garnizonu-

Gece düşmanın hava fanliyeti. f n- :ddetleni,:. or v.e ilcrleyor. Son za - zaf ... re ,.e hiirriyete yaptığı hüj ük lıiz- alevler 40 mc:treyc k J\dıır yük. lmiş. muz kat kdt faik düşm:ın ku\'Vctleri 
one:yı11Jjı ı400 ~ ()ı 

Yabanc1 memleketlere 21 (1 
gilterenin cemıbı garbisin<le bir şehir 11anda Almrın tayyarelerinin, lngi- ıııcll~r<l<>n dnlııyı f ngiliı kr:ll! tarafın- tir. ve vasıtaları karşısında bırakılmış.. 
liZA"krine tevcbih eddiltnişdtir. 

1
Hürum, bo.1- iz :wcı tıtyyaı eleri meydanlımıya d:ın k<?nciisine tt-,·di olunnn ŞGv:ll.ve 1 ftnlyanların g{~l» ı lınfta.ki lıiicnm- tır. k 

du ça :ığır ir er.ece e o muş w~ ı.r 1ı_llcum etmeleri, hayra alam~t~ır. ri.itbe.s:nclr-:ı dol:ı~·ı tebı-ik1cl'ini rle .~i}- 1 lnrınrln cziti ~ayıpftır aldıkla.rı tuta. · 19 martta <Hlşnıaiıın Tralılu~arb:ı idarehane• ... lnd Betler 

lnsnn zayıatmm Ylik. ek olmasından l.ıondr:ı. 22 (A.A.) - Alman de- ~ında bütuıı Yunan ordu:mıuı nıt IJu- tam bir muvaff'a.4\ıvtJtsiv.likJe ı:cticc- de bildirilend~n btışJc.a bir tıayynN 

çok y'angınlar çıkmıştır. Umum~ ~ıt \ e Almanların avcı tı:ı-yyarelerımız- rlırm:ı;lcrclır. General Pnpar,<:~. lrıg1Jız 1 lan l'Sir}erin izalta t u..Uan ·:mlıı.~ılmı~- ynptığı hücumda ha\'a d-afi bntarva
Yerlcrde b~yük hasa~ vukun gelmıştır. len korktuklarına Lir delildir. kralımn. ''.~ı·cliği l'ütbenin, kend~ ş:ıh-, t1r. Tımklarla ) .. ·pıl:-.n hüclamlaı da. lan taıuıfındnn 287 numaralı tebİiğ. 

korkulnınk~dır. A ... niz w hava üssü ol~n Loı·ientn yapı- lunyduğunu \'c .. nihai .znfNP. fümndı ol- 1enmiştir. ltnly ~ılann, s·ah.il ınınta- daha dtişilrmüşlerdir. 
Malta,2 ı (A.A.) - Re!mu tnblıg: lem hava hücumu hır kaç saat sür - dugunu tehnruz l'ltırerek Ci!vnp ,.~r- kalannda da, ğftr za..viata uf~radıkla_ n9mbardıman tayyarelel'inıiz E&e EVKAT 
Buglln l\laltada jki clefıı hnva teh- mü~tilr. Ha\•nnın bulutlu \'C knrmılık miştir. rı haber ahnu11 ~r deniıinde Midilli ve Sakız adalarını 
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likesi i~areti \'cr;!miştir. f)(lşman tny- olmasın ı .. -ıı{men tayyareler. bulut- x Ôğrenildii'inı~ gUre J'roncl~ fırka- bombalamışlar, isabetler kaydetmiş.! S. D. 
ynoelerı. :Maltaya y:ıklaşını!;lnrsıı dr. .uz y<!rlcrdcn ge~crek bombalarını A f manga sı \'e billıa"t'f& ~1 ncLl aln..v 0 derece ı"rdir. Saltalı 6 00 
bomba atmamışlardır. limanda ve .~ehirden •geçen ll('hrin za; i:ıt vıerfaıiş'lmdir :ki bunla.rı g~- Bombardıman tayyarele.-imiz (ii. ' 

Kahire, 22, (S. 21.15 r:ıdyosuııclan) ıraı·p s:ıhilindeki hedeflere :ıtmı~ ve ( BA$TARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ri~·e nlma) . JiAaımu h~sıl oln-.ıştur. I"jd. civarında bir lngiliz kruvazôrü- :12, 2~ 
~bliğ: isnb<>t ettirmişlerdir. Şiddetli iki in- yanın emniyetinden bah:ıederek Av- Esiırler n1Pasır1!!. Ye:ıo Hl fıı !\4n::iın - ne· torpille• hOcum etmişlerdir. Rda- 11b~-.._~~ıl~.:_: .. ı~S~4~8~~~!!~~ 

Bir tojk Brit:mya t:ıyyare~inin kn~ - ı ilttk du~·ulmuştur. Diğer bir h:ıvn rup:mm doğu cenuhundnk.i vnziyc- i\-.ın da o Jrişi '\'twdır. "nunlm· l 9 ı 8 kııtindc• bulunan -avcı tayyareleri_ '• 
oodil~Riyle Jl<'licclenen ham tnarruz- filo:)u, Ostaııd doklarına taarruz et- tinin :ıydııılanmaifa b:ışladı~ını, \'(' . ınıfın~ :\ncın 'f.ıptarlat'. nıiz. cereyan edon hava çnrpışmasm . .. --··------~ 
larında Sudnnd:ı bir JU man bombar- m~tir. Tn~ yarel(lrimizden n.,:si. ible bu rnilletıerin sulhten değil, r~n - ----o---- <la bir Harikeyn tnn•aı·csi cHışür. 
ılımAn tn~·yııı-esi imhıı edilmiş, Eritr(>-' riııe <lonmrmiştir. liteden ilhanı :ılchklnrını ynzmakfa- Am milşl.f"Wiir. · 
de K~ren yakırıındaki düşm:uı rnm•zi- 1.ondra, 22 (A.A.) - TJi\ıı giirıdü.i dır. ı<.:nzete diyor ki: erı"'i/c.ay(l yeniden Şarki Akdcnizdo Alm:nı pike tay-
l{!ri "~ Assnp ağır suretle hombardı-. l.ı,.mbıu·dıman ıayyarclcrimiz. diiş • Bu milletler, daima tnrihin kendi- üsler k fralanacak ynreleri bir \'apur kafilesine hücum 
man olunmuştur. mnnın iaşe \'<' l<!vnzım gemilerine lcıi icin çizdiği cmniy.et yolunu ıırn- ctmişlcı-dir. ı 2 bin tonluk bir g:ız 

lfabeşistandn d miryollnrıııa W.' lntırı:.ı.ızlnrda bulunmuşlardıı-. Bf'l('i· malıdıl'lar. Yugosla\•ynnın \'azi~·C'ti - S.t-.alı 1 ~i s.iıifede - V'tıpum ~Rkılmıştır. 8 hin t-0ııluk bir 
tı'l!nlcrl~ molör1ü \"<'gaiti'.' t:ınrruz i'.'clil- ka sahilinde harp genıileı·i ı· ·l1k:ı • o.·fadaclır. Kelime üzerinde durulma. k·rc Rört• ~mın ., ayrf ,giln ayand~ , :ıpur batırılmıştır. Orta cesamette 
mi~. ilerlemekte dernm cdi'.'n İngiliz tınd(' sf'yı·eclen biı· pP.tıol g~misine m:ılı<lır. Anupanın bu kısmınd~ iyi kabul el) ~;ktit-. hir vapur ağır h~c:aı~a uğı·atılmıştır. 
ku .. ·vetlerinin bir kaç kilometre uza- hü<'um etmfr.:lndir. Diğer 1ayrm·.:?lc- ııiy~tleı·le şerefli bir barır~m lnısuhi \ 'nf?ingtro?\. '2?! (A «\.) - Ödun(,~ Vi.t~r \":\purlar:ı da mitralyözle hii. 

Halle ..-,tba~ - .~ 
Omer MulıarfF 
Çamaı~r Sab_.., 

TOPTAN KILOfd 

35 Kuruştıat 
, rnd:ı Harardnki clii$1llan m"\'Zil rine rin,iz, Friz ad:ıl:ıı·ı '\'C lleligolmıd için t:ım bir b:ırısl:ı ynpı<.'ı mi'.'saiy,; \·:,rn~ :~ 

1 
m.l:llllm. l~ıll•rnm~ tni- ~m edilmiştfr. 

nğ'ır oombnlar atılmıştır. koyurıd:tki dii('1r v:q urlara ve i:ı~I' J{i!cilmi._tir. ~ı.;c ,~.:ı.h.ıi~ı•l\n &CtÇılctket!' ln~lt.cm~ - Şıırki Afrikfırln: Kcn·ıı önünde mu- .-----------
Gaı·bi Habcşistanda Goııdardn bil' ~emilC'riıH' t:ıarruz <>::lemişlcr<lir. Bel[!rnd, 22 ( A.A.) - Kab;nı:.'dOlı .• t: ~on • ı:_ıJoock ~rJ) malv.onws~ lı~- hmrebeltr cle,·:ım etmekt'-'<iir. Kuwet. D o k f O f 

askeri kamp homhalnnmış, Trnblusta Sahil muhafoza. ... ma mt>mur tay - ü~ nazırın istifası hnh.kındu reı:mr n~ •k>.rmı ~1~·1k.::rn b.m'> ge~ıl<•·ı- ı rt.miz mevzilerini ı. lah için mukabil rJ il. 
moWrlü askeri nakliye kuvve,tl('rinr vn:~eıeı· de d{ışmnnr, knr~ı harckfttn hi<: hir tafsilat verilmem is \ (' tebliğ nrıı refak=tt.iıı<le NlaJııtıkt«n . •? .'kl• - }ı. umlar y:qmıışl:ırdır. Bir nvcı hava Behçet u, 
hücum "dilmiştir. devanı etmi.~lerdir .• "orveç sahifürin- ııc re<lilmcmiştlr. m11k nw:~~fi ~~.he- •"Urt·t· "~ t ıı "l ~ ı'"~kküliimllz, fAik düşman kuvvetl<'-

Londra. 22 es. 21,15 radyosundan) de iaşe gcmil<'ri bombardıman Helsrr:ıd, 22 CA.A.) - Kral ıısıiti ~.kta.~n. '!! ~hını gtl3c'OO-Mıı· •d\.Cni.I; fı~le yaptığı çnrpışm:ılar<ln bir Hnri- ç k H 1 )(1 
Tayyarelerimiz,. Norveçte ·Egp;erun<l edilmiştir. Norvecte Eggarsunddn n· ~ns Pol. dUn öğleden sonra lıı~iliz ~t.ıyaı·~ tarnn<lcı b · · hattıı •u'(·l.:t~ knyn tayym~si clüşül'müşlcrdfr. OCU asta J 
limanında bir düşman levazım gemisi- dalga kır:ına bombalar atılnm, bir. ve Amerikan elçilerini kabul etmiş- "'~' 1'~<!•1~ ml let. ka.:f, ele"!'e Tefe.kat Gollasda Dalrıs nehrini .gec;mek isti. Mütehassısı 
ne hombalar atmışl1,rdır. Rombnlar. hava linınnına ı:ıid motörl.ıotlnr ve tir. ~ıı<teımn~ıı aı- ~kçn l<a.b üııij ... bekle - yem düşman kuvvetleri tardedilmiştir. ''f' 
geminin tam ortasına isabet ederek bir Lina mitralyöz ateşine tutulmuş- Belr.Md. 22 (A.A.) -- Kral mıibi 'l~lncdi:r.» Dıyor'8 r. --- - Ha.-;tal:ırını 11'30 dan bı,..., 
.ıt"mlyi alevler i~inde bırakmıştır. Bn tur. Ru ha:•kiita iı:ıtirak eden fayya- nretı" Pol , Sırn ortodokn kilise;;i reisi Nev~rk, 22. ( •\._.-\ .) - Ni'.9\'}:ork dilmiş 50 tictıret gemisinin yakında 'Beyler 90katlnda Ahenk w 
ıreml. tamamen tahrip edilmi~ :ıdılo- r3Jcrimizin hepsi Uslerine <lönmilş - baş l'l etrepolit Gabriye]i kabul et- 11.eralct Trihun g:•M esinin V,tıe;ington lngiJtereye de\'ri hakleıiıda bir proje 1 yanııup ul eder. 
lunmaktadır. !erdir. mi$f İr. muluıoirine g'Jre h Ukfimet tr.,nir f>• .. 'lıuzrrlamaktadır. • 1-'-lı;(ıiiiiıfı-iii-r...imiiiiiiiııııiiıii!iiiiiiı•,._..-. 
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