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iplik ve mani/ atura idhallitı 
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.idlıal.ıtı i1:in 200 Lin w• manifatura için d yıınrn 

milyon lirn .ıkı diıif \eıı.li \c l.l'yfiy ti b!ltıin idha

Jat Lirlitlf'l'İnC" lıilcliı'di. 
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Bugün 
ııuok ıı tarihi bir za- ı 
farın uıldönümündegiz 

l ALMANYA Yugoslavya Ruzvelt 

iki yoldan biri
ni tutacak 

Italya, hudutta tahşidat 
yapmış, fakat .• 

- -Türkiye ile münaseba· 
hnı sıklaştıracak, müza 
ere yakında başlıyacak - -Pakta iltihak iptal edil-
nıiqecek, fakat t asdil(

ten de haber yok -----
Zaferi yaratan başımız
dadır ve millet icap 

ederseı, onun emrinde 
}'eni zafer destanları 
ya~mağa hazırdır 

Buaün, Ebedi Şefin ifade dtigi 
rihi (milletin makus tali ini yenen) 
kahl'&JIUln Milli Şef lnönü başımız
~. olduğu halde, ı'kinci lnönü muha
l'eheaİiıin yirminci yıldönümünü id· 
l'&k ediyoruz. 

Büyük kumanda kabiliyeti, kah
l"aınanlığı, ceaareti ve harikulade 
meziyetleri ile, tari}.,'mizin en karan 
lılc günlerinde bize (Şapi itila ile 
dolu bir ufku iıtikbal) açan o zafe
l'b. kahramanı, aad~e o büyük hatı. 
"&nın vicdani minnet ve tükranı üs
tilnde tatıaak, yel'jl ıene Türk tari
hinin •n parlak, f'n mutena sahnesi 
olurdu. Fakat lnönü, (Milletin ma-
kiaa laliini) cephede yere serdikten 
~ra, yepyeni bir devlet, yepyeni 
ır ınecUniyet ve ebedi bir millet 

lcurnıak ıaha'aında, evvela Atatür -
lce arkadaı, ıonra da M:lli Şef ola
rak bütün dünyayı hayrette bara -
itan bu muazzam eserin en büyük 
~ref payeaine yükaelmiftir. Bugiin, 
Orııun tertemiz yüzUne, bizim için 
•iAr,nuf aaçlarına, nur ve sevgi do
lu. gözlerine baktıkça, ıeıini duy • 

lcça bUtün bir tarih i9:mi:zde aya
ia kalkıyor, minnetimiz, gö2leri

ha.- ,.., haline inkılap eoiyor • 
• -'lll)'anın bu en korkunç sllnle-

........ _ I d k'l ·~· ·-e onun etra ın a tef ı ~thgı -
~ Jelcpare, maddi ve manevi per· 
~:tll.lenınif kuvvet, hiç bir zaman, 
ıç bir taarruz daJıaaının aıamıya

~i.ı ınuhteıem ve heybetli bir kale 
•hndedir. Dünya bilmelidir ki, 

t!u~er h'r ıün harbe airerıek, lnönü-
1\ Yaratan ve onun milleti, lıatka 
ıafel'lerin de.tanını da kılıçlariyle 
de )'azacak ve bunu dünyaya göı-
~......... ... ...... 
Japon Hariciye 

Nazın 

Bugün Romaya gidecek 

laırıraıı ııarak Papa 
taraf ııdıı da ta bul 

8dll8C8k 

Yugoslavyanın genç kralı M njeate 
kabul 

Y ~~oslavyada 
Orfi idare 

Hükumet itidal istiyor, 
telefonlar kesiktir, tren

ler işliyor 
• 

Macaristan haısasiuet 
içinde · 

Yugoslavganın deniz 
k11vveti küçük, /akat 

sağlamdır 
Loııdr:ı, 29 ( A . .A.) - Röylcri?ı de

nizcilik ınuhnrrh i ynzıyor: 
Yu~o=--layy:mın donnnma..;ı ufak -

tır, f:ıknt i~·i<lir. Yugo ·Jıw deniz ku,·
veti rı:rno ~u hnY ,·c· n. kerden ih:ırct
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Almanya. 
Hayret içinde bulunuyor 

Almanya hala 
tereddütte ! 

Meselenin dahiii olma
dığını anladı, mukaye

seler başladı 

ınailizlere kızıuorıar 

Fransa da 
· Nümayişler yapıldı 

Maamafih bir müddet 
beklemek lazım 

-----· ·---
A~KERI VAZIYET 

Bugün büyük bir 
spor hareketi var 

Bnönü koşusu 

1 Mats_uoka artık ikinci Müteveffa Kralın lbide-
planda kalmıştır .Sine çelenkıer kondu 

Afrikada, Arnavudlukta 
ve havalarda harp 

Varış 14,34 de başhyacak, çok 
heyecanh mücadeleler olacaktır 

ALMANYA, AMERiKAN YAR
DiMININ MANASINI DA 

ANLAMIŞTIR 
.i\ladriıl, 2~ (A.A.) - Alknznr 

gazetesinin ncrl iıı mııhnbirıi.yazıyor: 
Yııg.ı,.,(rn yn hfidi..;eleı·i Jrnrşı~rnrl.ı 
(DEVAMl 4 NCU SAHIFF.llF: l 

Kea·enin sukutu, ltalyanların ma- Daha Önce Atatürk heykeline çelenk konacak 
neviyatını düşürmüt, mukabil taraf· 
ta, bilhaua Habeşler üzerinde mü- sahada da nıühim müsabakalar yapılacaktır 
him tesirler yapmıştır. Habeşler, ka-
file kafile hükümdarlarının ordusu- İnönii zaferinin 20 ci yılclönli mü HALK YAŞASIN YUGOSLAV· na ı'ltihaktadırlar. ln1rilizler timdi mUıınsr.uetiyle beden terbiyesi ge-

YA DiYE BAGRIŞTI Asmara iıtikaınetinde düşmanlarını nel dircktörl!iğii atletizm fcdernsyo. 
takiptedirler. İtalyanların, yolları nunun tertip ettiği bliylik lnönil ko -

Hem, 2!'1 (A.A.) - RCiyt~r: mayinle r ile kaplamaları tehlikesine ~usu bugiin öğleden sonra yadpılacak 
I>üıı on bin kişi :\lar:::ilyada nor. n rağmen takip gccikmemektedir. Aı- t1 r. 7500 mct_relik bir m:safe .n~iliıı

ırw\·d:ıııııırlrı toplanmı~tır. :\J:ıliinı ol- marada büyük mukavemet de bek - de ~ npıla~ak. olan bu koşu ~~ ~ı .za.-
i Dt-:VAMI 4 N<:U SAHIFEOE ' lenmemektedir. Kerende çok malze- manda Turkıyc Kı o Kantcrı hırıncı

cihetle memleketin 42 bölg<>3inc men 
sup ntletlcı· lzmircle bulunmaktadır
kır. Bugün lzmir, Anknra \'e f tan
bul mekteplilerinin de çıkarnckları 
t:ıkımlnrın i:::tiraki ile yapılncak bu 
biiyiık koşu büJ, iik bir heyecan meY
zııu olmuştur. 

Auknrndn Uç ay CV\'d yapılmı~ o
-De•amı 2 nci Sahifede-me iğtinam ecf lmittir. Esirlerin sayı.! ~nn t:lkım \'f' ferdi tnyin eclt>ccği 

ıı m~huldü~ Bundan sonra h edefin i~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aduv~ olması lazımdır. 
Buraaı Eritre hududuna yakındır. 

halyanlar Menlikin ordularına kar -
şı ilk defa burada mağlup olmuş, 
son Habeı zaferi üzerine burada bir 
abide dikrr."şlerdi. Bu da ltalyanların 
akibetine uğrıyacak gibidir. 

Hararı alaraI< Diredauvaya doğru 
iler1,'yen İngiliz kuvvetlerinin yakın
da burayı geçmeıi beklenmektedir. • 
Hararda alınan eıir ıayısı da meç -
huldür. 
LİBYADA: 
lngilizlerin gördükleri lüzum iize-

rine çekilmesinden sonra düşman 
motorize ve tanklarının aldıkları 

<DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

1 $AR tT l.tR : 
lngilizlerden ağır bir darbe daha yidiği anlatılan ~talyan donanma•ına 

lngiliz tayyarecileıı=, bir taarruza hareketten evvel bir arada tetkikat 
yaparken 

A 1 t • mensup cüzütamlar 

t e ızm Loııctra. 2!1 (R:ıd DENi. ZLERDE mıştır. Donanma 
f • yo) - Amiral - lyn mensup tayyn-Bugün büyük nönü kotuları yapı- lık ctniı-C!':İnin 1eb-

Şarki Af rikada Rodos gene botnbalandı lacak ve lzmı'rde memleketin dört reler ve ha\'n kuv_ 
köşesinden gelen 200 den fula at· liği: • \'etleri dli,mana 

~e~Ju yo~:;:~a~~:Üy=~~"tf,' n~~~~!~ ga;l~~~~ı·~~~::~ ıtaıuan donanmasına)ueni ~~r~~l~~\~~~\~I~~~~:; 
J Taarruz emrl•01• Afrı·kadakı· Ital bizde de atletizm, yani •porun en aıü- ki hal'p gnmileri b. d b daha 1 nn netice heniiz 
•Ponya haricive nazırı Matauoka - zeli, f'n yerinde, en faydalı ve hep- Zl'!'hlı, krl\\'azöı: ır ar 8 . lıclli değildir. 
8erlin, 29 (A . .t\.) - D. N. H. G ) v J J sinden önce gelmesi şart bulunan bu ve de tro) erler - Yunan donan _ 

1 Hariciye nazırı Ribentrop, snbnh- enera eyve yan arın ı>por §Ubeıi üzerinde ~r hareket den miirekkep masına rnc.nsuıı 
eyin japonya hariciye nrızıı 1 Mat - lıyanmıttır. Atletizm, spor muıikiet. İtalyan deniz kuv 1 Zırhlı, 2 ağır kruvazör- gemiler de bu ha-
8Uokayı ~ııbul ederek görüşmede bu. m• et• tahliyesi 1 nin notaaına benzer. Onu bilmeyince \'etleri\' le cliin :r~kuta i~tirnk et-
luntnuştur. l\fatsuoka, ynrm oğll"dCll ver ly ır Ve yapmayınca, hakiki ıpora, tam kctl'ıill:tŞmlŞlal'dlr, leri•sakatlandı mişJerdir. 
flonra 1t-alytı) a hareket edecektir. Lir sportmen olarak girilemez. Fud- Dlişmnn hemen Yeni h~berler 

. Roma, 29 (A.A.) - jnponya hari- v ./ . k J • l il• i / • k bolcularımızın aüralten mahrumiyet- dağıtılmışsu dn . [ • J gelir gelmez lı<'~-
tıye nazırı Matsuoka, iki nisanda n.eren. zu,erı ço mo ıı- ng lZ aqyare erı, ço leri ve genç yaşta aahavı terketmele- gemilerden lnızı - Tayyare er ue 2 krıııla- rcdilecekt:r. 

talla tarafından gnyri resmi t~rzda rane hareket/erle e/Je geniş harekeilt:T gapizlar r! ~e!' bundan ileri g~l.iyor., ~cnçl~- laıı mücadeleyi zÖr, 7 destronerde ı·sa- Kahir~. 2!1(Rııc1 
·ahu} edilecektir. . rırn zın hareket kabılıyetsız1ıklerı, kabule merbur e- 3 ~·o) - Oıiaşark. 
.____ edildi . ~üıh irt. 2D (A.A.). - Oı t:'l şark I ~- tenasüp ve ahenk aksaklıkları hep dilmiştir. Şimdi_ betler kaydettiler lugiliz kuvvetleri 

DONKO ZEL~ELE " . . . . . . gılız hm·a ~uvve.t]:rı umumı karnrgn- bund.an~ır .. ~e~ çareye bat vurmalı, ye kadar a_!ınan .. . umumi Jrnrarga _ 
Ankara, 29 (Hu u. ı) - nun Rızc. Kahıre, 2~l (A.A.) - Şımdı ıfRn hının rcsmı teblıgı: atletımzı Turkıyede tamamen yay - haberJCJ·c gore duşmanın Lırtoryn hının tebliği: 

~r~incan ve Orhanelindc zelzeleler ~rlildiğine göre, Orta şnrk kuvvetleri! Bombnrdımnn tayynrclerimiz, Erit- malıdır. -:ınıfındnn bir zırhlısı sakatlanmış , ı Akdenizin Yunan gnlf}> sahili ile 
olmuştur. Hasar :roktur. 1 (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) ** iki kr~ıvazörü ağır hnsara uğratıl. (DEVAMI 4 NCU SAHIFEDJ l . 
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SAHIJ<'E 2 ... ( AMADOLU) 30 MARJ' 1941 PAZAK 

Bugün valimizin son tetkikleri RADYO .RADYO GAIETESi h kk · d k • b t BUCONKO PROGRAM 

llkb h t a l n a l eya na 1 !>.00 Progı-am,9.03 Ajans haberleri. a ar a yarış 9.18 • füzik: Marşlar ve hnfif pnrçnlM 
•ı d lI · · n· zı (pi.), 9.45/ 10.00 Ev kadını - Yem~ 

halk ~~~~~a\·k~~~: Mihvercı er r~~ın n;~~~~fıd;.~: larının üçüncü- T • .k il s 1 k k k (igte.i, 12.30 Program, 12.33 Müzik_: 

~~l~~r;~~ni cü;·~ı>- ~~~ tW~~-~~~i~:ft~ su·· du·· r urıstı yo ar - e çu ta ona • ~:~5~~ı~:~·: M~~h~it;~1:1:ıı~:.~~·~;~J. 
mnkta<lır. GC'len y 1 d B<>rlinden gelen K d da • et 14.30 .Müzilc: Radyo salon orkestra!:l 

h ık Ugos avya a b . h be .. t • uşa asın vazıy (Violonist Nt.'CİJ> A~.kın idaresinde), hab rler, n ın ır n r.e gorc, lkbrıhnr at ko ulnrının üçiincü:..U 
· d b Al ı · · · 18.00 Program, 18.03 Müzik: RndYO 

sevinç içm e u- ,!lrnn e çısı ge~ı yarın sant 15 de Kızılçullu Hipodro- \'ali Bay Fuad Tuk al, Ku. ndası femizdfr. Bunun için ne yapılmak HL C!nz orkestrası (1bralıim Özgiir iclnre-
lunduğumı göster- ı·htı·ıa.iıı. f go·· rmek ç~gn:ıımıştır. Elçı. muııda )tipılacaktır. Giinden güne il'- \'C Sclçuküıki .tetkiklerinin Ul'!!cel ri zı 1 gelir. c icabına tevcssli] etmek . d ) 18 o 'll. ile R 1 h 
mekt.edir. Bu iki nın ı7 .. nhat }enru:_k hinde .inki aflnr kn) d •tth· ı yarı ter- Oz<>reyiz. sın e ' ,ı; l•Iüz : adJo fası e· 
sebebten ileri gel- üzere. çnKırıldıgı tiı> Jıc_,·'etindcn bıı haftn dn .s.·ı".: 14,5 \'e turist.ik yollar in,.aatı hakkında Ku adnsınd•ı lıiikümet daireleri yeti, rn.3o Memleket saat ayarı ve • t• ı t h 1 " ~ t " tt 1• 1 ' Ajans haberleri, 19.45 Müzik: Hali\ mektedir. Biri Yu- IS ıyor ar ~ mm edi m·~kte- da 1941 ('Jl i Atatürk y:m .. ıııı ko a- gaze C'ntıze şu veyan'!ı a uU unmuş- muamelelerini de teikik ettim. Her 
go.l:w tarihiyl(' dır. cnk tn.vlnrı e.viı-.cilere tanıtncagw•ını ve tur: tarafta olduğu gibi bu kazamızda türküleri \'e şarkılar, 20·15 Mut:ik: 

Rlll GARl"'T d d s l k t Kabar: müziği (pl.), 20.45 Muzik: birlikte .rürüyeıı "'r ~ • .., A. memleketimizde iyi lıaJi nkıın ingiliz -Kuşa aı;ın n \<' • e çu ln ynp ıgım ela bütün yuııtdaşlarımız huzur ve J{ 
l{.lrnyorgi hane- Nl\' l' A~IYETI: atlarının yetiştiğini halka göstere~- tetkikler hakkında mn!Umat istiyor· sükün, güven ve inan içinde, iş ve Tek v~ müşterek şarkılar, 21.16 o-
danındnn bir Krn. A imanların iddiaları Bıılgnrıstan. ha. g"rini haber aldık. :suııuz. gürleriyle '(•e bil has n daha çok istih- nusma. 2ı.3o Müzik: Şan resi lali - B•· 

k 1• • d h"I v yan Alice Oshsner, 22.00 Müzik: 
l.ı tekrar ·avıı,. - Yı l l < ı. enın a ı i SC- Şimdiki hnlde lzmirde iki yaşında Biliyor ·unuz ki 'forhalı _ Tiıe şo- sal çalışrrinlariyle meşguldürler. Halk SWING (pl.), 22_30 Memleket 8aıt 
ma, diğeri inkıltı- 'lle ugos av arzn ~~l!e~<lcn ileri ırel. lı!r.birinden gü1.el 10 tane> halisknn İn- -;e•i üzerinde Arapçı köyü civnrm - mumes~illeriyle de yakından temru nyarı, Ajans haberleri ve Ajans sp(>r 
hın nazik nııdn Y< • cevapları dwı~ı ksıbule nu_,,._ gılız tayı vardır. Anu ve baba itibariy. dan ... elçuk istikametine doğru ttıril'- ile dileklerini dinledim ve gerekleri- ervisi. 22.50 Müzik: Dans miizilri (pi.) 
pılma ıdadır. Yedi • '·aldır. Fakat B 0 lf! le cok maruf olan bu uwlarrn va ıfln- . . ni yerine getirmeğe çalıştım. ,, ( a 
sPnedir Yugo lav- rnddnki muamele>. rını yarın halkımız hop;rlörden dinli- Lik yolların bııı kı:ımı,11.ııı ın!'la ıııa Turistik yolların inşaat vaziyetini 23·25 23·30 Ya1'mki program ve J;ıı· 
rn\'t idare edenler B ) l I d .. .. .. nin mnna~ını da \'"Cektir. b:.ıslanmıştır. Bu yol, Et es harabele- soruyorsunuz. pn_nı_ş_. -----------
rtnhm siya ete bir U gar ar ne er UŞUDU· izah <'d mcdikleri- Yarın yapılacak kosulnrdan birin- rinc ~ad.ar gidecektir. İnşaata n.i~ ~a Kar·ıyakn h~kele inden Bostanlıya r 
iı;tikrar verme. yarlar? Belgrad sadece ni 1><'\nıı eylemek- ci.i düı·L ,.e cıiıha yukarı yaştaki halis- vesaıı:e ~hzm:atı tamnmd!r·. R:ıı _Jc- ve mütekabil istikamette _.r~ı1- y h Jk • 
m.-.kle beraber, ha. t<>dirler. • knn Arap at ve kı raklnrma mah'lu : naralı swketı muknv.el~sı?ın ·nfı.~a - dökene kadar l olun makııdem ı arın 8 eVJft 
l'ICI • iya. ette de lngiliz radyolarını verdi Rııhuır radvo. 170 lira ikrnmiyesi \•e 2000 metre me- hın~an :"onrn UU!1ll, .ıkın~ı bir .?1ute- şo. e halindeki kısm1 kenar 
infirad gö termi., 'lıı. Yıwo lav hadi. af.? i olan bir satış koşusudur. a~hı?~ ıhale et~ıek ısted.ık . Mu'tend- bordiirlcriyle beraber bitti. Bay. 
ve nihayet üçlü <')erinin Bulır:ır Bu koşuya 1zmirde bulunan Arap dıd ılanln~~ ı:ngmc~ ta_lıp çıkmadı. raklıdan Nnldökenc doğru şo e inşa_ 
p.ıkta kadnr viirii- Japonua ne gapaoak". irn C'tindP t<>siri atlarınrlan yalnız Sidi Bnrrnni girmiş. Ka!rnn dan e<:ınd: şımdı emanet • ~ı - rıbna devam edilmektedir. Acfalt 
mu!;tür. I "l:ı.nm-. c:ıitmı cin tir. D'ğer at sahip! ri atlarının ~atıl- retıyJ: ya~tırm.nga karar verdı~. döşenmesi için istenilen evsafta ma -

de verilecek 
konferans 

Am rika ve lıı- bil<lirmistir. Eul- ma:sı korkusiyle iştirak etmemişlerdir. Selçugn -azın~etım, bu yol_a .atd te.tkı- kineler tedarik ve mübayeası hukkııı-
giltcr nin Yugo<ılavynya yıırdım ede- gar re..,ıni sözcilsiı olduğunu bildiren Tek at koştuğundan bnhı:;i mliştcı·ek k:ıtı mııhallı~ıd.e yapmak ıçın vakı 0.~- daki teşeubfü:!Primiz. nırınlescf neli- Konya mebuau Bay Muzaffel' 
cekleri hıı~rleri r • m ·n teyid edilmhı. bir zat, bugün 14,15 emisyonunda Bul- de me,·zuııbnhs değildir. muş~ur. ı:urıst~k ~·ollar mıntaka. mu- celenmediğinden Kaı·şıyakadn P,o - Köker tarafından yarın Halkevio· 
tir. 1 gaı bt.ıının vaziyetini şu sözlerle iznha /J{/;\"CJ J(OŞU: duru Emın Dızgın. de . b~raberım.de lanlıdan Naldökene kadar olan kı - de saat 18,5 de cBugünkü cih.,. 

Bu vaziyet kar~ı:sıncln Almanya ve çalısını tır. Üç ya mdaki hali kan Arnp erkek bulı~nu.'·ordu. Tetkık!erımızcl:n müs- mı, beton olamk yaptırmağı ve üze- harbi kutıaında Türkiye» mevz.-
ltalyanın hattı hareketlerinin ne ola-1 - Bulgaristanın vaziyetine gelin- \'C di.,.i taylara mahsus, 300 lira ikra- be.~ ıntıb~lar nldık. 1 akında ın aatın rini kntrnnlamağı muvafık bulduk. iti 
cagı, gittik<; tavazzuh ctmekt dir. Be.r 

1 
ce, Bulgari. tan tiçlü pakta girmt'kle mi~esi ve 1000 metre mesafesi olan ve nıulebakı kı mın-:l bnşlnmış olaca - Ynkında filiyntn geçeceğiz. Pnrnlı - üzerinde çok mühim bir konfera 

liıı \'C Romıı, ısrrırlı Hırvntların vaz - yeni \'e ı1cil bir nizam te isine çalı~mak iiç tayın i.,.tirak ettiği bir koşudur. ğız. köpı·üden Bayraklıya kadnr olan verilecektir. Bütün vatandaılarl 
,·etinden bahsetmektedir. Romu, Zag- azmind,, olduğunu isbnt etmiştir. Bul- C:cçen haftn ayni yarışın galibi He- Selçuktn ihliynca kufi, giizel biı' kısmın. paı1ke halinde temdidin" esa- bu konferansı dinlemelerini tavtİ· 
r "bin Helgradı ahıl,:ı ile tnkip ettiğiı i gnri t:ının arzusu. Balknıılardaki kara cin hu hafta rakiplerinden iiç kilo fnz- koy ~oııağı yaplırmağa .~n.:ar \'Crdi.k. sen karnr verilmişti. Çünkii o kısım- ye ederiz. 
bildirdikten sonra Zagrep ısiııbmnln- bulutlrırın biraıı .e\'\'el uznklnşnrnsı. ih. in sıklPtle koşmaktadır. Ayni koşuda Bu bına. At~liuı·_k anıtı onunclo ve ı - da . ınai miies~e elere nid mevaridnt •,;,. _______ """"----.ur-"" 
rında Alman küitur filimleriııin gös- 1 tfüıflı nıeıselclt'riıı hallidir. bir de .ıhır arkadaşına malik olan He- tn·yonun _tam kn~·şısındn yaptın]~ - fazladır. Bu şekideki yol, clahu ziya. ZABJ"r ADA 
terildiğini de kayd ·tmektedir. 1 H:ır'ciye nazırımız Popof da bugiııı cin gen· yarışın favori:sidir. Geçen hnf- c-nktır. !~ııın, . ay_~ı znmnnd~ nn~ı:''e de matluba f!lveri!'ıli olacaktır. .ı ~ 

Almnn ajan~ı. Mııçekin yeni kabine·
1 
parti grubunda izahat vererek, Bulga- ta ha ·tcı olan Tarz:ın rakiptir. ~terkeZıJıdekı ~ı.ger te.şe~k~ll~ı· ıçııı M cr:-ıinli - Bornov-:ı kı. mı in natı da ıımr·z•aı•z•••'• 

• ' girip girmiy{!ceginin meçhul oldu- r·:stanın ncliŞ<> duymm;ı için bir ebe- eçttXCl~ KOşı·: ıcnrla yer t~mınıııc> ch-.er.~,.1!. bır .~aı·z- dc>,·sım etmektedir. Hırsızlıklar: 
guıııı bildirmektedir. Halbuki ııcş~·e~li-ı bin me\·cud olmadığını, i. tik bale emni. Üç \ a,.ındaki hnli kan lngiliz er- <la ?l~caktıı_. elçuk 'koyu~~n ııufu . 11 Güz lyalı - 1nciraltı kı mının Ağn_ İzmir_ K~malpaş-:ı _ Tuııgudlu 1 
l •n kabine liste in<' göre Mnçek bırın- .retle bakabileceğimizi, ·öylemi tir. kek ve dişi taylamıa mnh ·us, 550 lira 4 brnı .'~e~~ı · k~~~n geregı·ıc~· bur:i- memnun ilfü;nk nokta. ınn kadnr olan Ilı üzerinde bulunun amele barak' 
ci Bıı ·vekil muaviııidir. 1 Bu zat, ynlmz Balkan mc~leleriniıı ikramİ\ esi ve 1600 metre mesafe i el'.~ b .edı) .<' teşkılntını da luzumlıı parça. ı da ahiı·eıı bitirilmiştir. Bu l:ırınd;ıki kapu, pencere ve dö eırı 

Almanhır, şimdi tle Yugoslıwya bir- h:ılli Hizumumı isnrct etmiş, fakat bu olnn bir koşudur. gurmekteyız. . . noktadan hıciııaltı plajına uzmıan tahtalaı·ı sökiilcrek çalınmış ır. J-lı 
liği ile oynamağa l.ın:;ladıkları anlaşıl- . m ~e eri tasrih etme~1işt r.• Bu koşuda lzmir yarış merakhları- .~011 zan~~ndd~ hfzm~r. gnzett·l ·ı:'.ncle parçayı katrıınh şose haline Kova - dzlar zabıtaca araniyor. 
nrnktııdır. 1 1 ugo:ıla\' ı·adyohırı ı bugiin Yıı- nın tanıdıklnrı üç tay koşmaktnclır. Oı) ~n.n m~ e 1 ~~rı~ atıııd-an k.ıla!ı cnğız. Muhtt ebei husu iyetnizin mü- * K ırsıyakacln l 840 ncı soka1' 

Yugo lmy:ıda ilçlu pnkt hakkınd~ "O ·la\ tnrihiııdeki meııkiplcrdeıı bah- Ynrı.·m favorisi Subııtnvdır. Rnkip de buyuk çukurda ~ırıkc!~ _::ıuların o cı- tenhhidlere nid tc.diyntı normal bir Hilmi oğlu Hu...:eyin, Yu uf kızı Hıl 
h<.'nliz re mı beyanatta bulunulmamış- setmi \'e İngiliz haberlerini vermi.- Ruvadır. • va-~n ~ıtmn tevlıd ct1ıgındeıı balı. e- h,ıle gclmistil'. fc.abeden işleri \'e bu fenin Pvine girerek sandığından bi 
tır. Almanynda, ı1akt cin imza ı giinü tir. DÖWJÜXCC ](0ŞU: ~Jldı. . . . . . • ~ mayanda turi tik yollar me: elesini lira pnra ını ve çamaşırlnnnı çnld 
m 0 r'i olncnğı hakkında bir madde btf: ll!A 1'SUOKA. ROM ADA: Dört \'e daha yukarı yaştaki halis- Bu: u bm.kıntılerının o~d~gu Y<;re bizzat y.ıkından 'takip etmcktevim. ğından tutulmuştur. 
lunduğu, biııaenalc~ h bu paktın mer'ı Uzun yolculuktan :sonra Beri ine ge- krın 1 ngiliz at ,.e kı. rnklnra mnhısus; k.nclaı da al<1knd'!ı~la.rla bırlıkte gıt: Bu çalısmalnrd: n h·i neticeler alı1·a- Balık yüzünden kav&a : 
bulunduğu ileri ;;.(irülmcktedir. Berlin len ..Mabuolrn üzerinde son Jıadisdcrin 500 lira ikramiyesi 2200 metre me n- tım. Halkın sılıhatını korumak vazı- c:ıi{ıııa lrnniinı. Karantinada 88 nci sokakta S• 
sozciisli: tesiri olduğu te lim edilmektedir. fe,,i olan üç atın iştirak ettiği bu yarı- -----ıoa------ ri oğlu Hilseyin; balık tutmak mest 

- Bir hükumetin yaptığı muahed.! Matı;uok:ıyı Herline getiren sebeh- şın f.ıvorisi Romanı:;tır. 1kincilik için B •• b •• •• k be· inden Hilmi oğlu H~u anı bn. •nd 
ondan ·onraki · hlikümetlcl'İ de bağ- lcı·dcn biri, Avrupa \•azbetini yerinde ele Şipkaya oynanabilir. ugun uyu ır spor yarnlamış \'e yakalanmıştır. 
Itır. tedkik tmekti. Hatta nazır bu sebeblc ıu;;ş/!\"('/ Koş1·: Silah taııyorlarmıı: 

Demi tir ·l ·ileı ni d B rıtndc toplamış \C ken- Dört ,.e dnha yukarı yn.; n f )"Urtm Al nncrıktn Nuri oğlu l\lchıd 
nelgrnddnn buna rerileıı c ~Yaptn i. e dilel'iııden ma!Umat lmıştır. knn İngiliz at \'e· kı raklnrınn mah u:- h k t & Ali, Keçeciler caddesinde Ali oi 

kanunu e n~i m.ıddelcrinc işaret edil- Almanya, Yugoı;la\'yanın paktı im- 2i0 Um ikramiy i ve lfiOO metre me- ar e e 1 var 'umaıı \'e Karşlyakada Kenuılp• 
mektedir. Yugo lnvyada bir muahede- zasını bir va. ıta olarak kullanmak ni- nfe i olan 4 ntın i tirı k ettiği bir ko- caclde:-;inue :\hıstafa oğlu Harun 
nin mer'i ve muteb"r olnbilm"::ıi iç·n yetinde idi. Fakat bu hadiseler planln- ·u hu-. -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- • uzerinde birer bıçak lrnlunmll ·. ı 

1• mi yapncnklarclıi'. Hundan sonra 1nö. b t .. d d'I 'şt' bu nıuaheclenin meclisçe ta diki azım- rı ~•ltii t etmi tir. Hattiı Uerlin mera. Bu ko uda favori Poyrazdır. İkinci- lan l2200 metrelik Atatiırk koşu~uıı_ 1 aca musn ere e ı mı ır. 
dır. Almanlar bunıı bilmezdik diyemez. iminin tebdil edildiği bile söylenmek- Jik içın Alceylana O)-nanabilir. d.ı ba tmı nih:ıyete kndnr çck4I miş nii kosu ·una i .. timk edecek olanlar Sarhoıluk bu: 
ler. Çiinkii her millet, mLlzakcreye tedir. Bu haftaki çifte bahis iiçiincü \'ebe- olan Ankaralı l\Justnfn ile 1stanlıullu otohiisl Halkevi önüne gidecc•kler Seh·ilimegcidde Mu a oğlu anı 
giri in~ knı·şı~ınclaki de\letin t<> ki- .dat uokn )arın oğlcden sonra Ro- inci koşular ara ıııdnclır. İkili b:"ıhis Rıza l\lak udun yarışı l\lustafanın ve stadyomdn da Alhın Çivili atlc. Miimiıı arhoş olnı:ak bir binn,11n r. 
lntı esa i~e kmmnunu bilmekle mUkel- maya gidecek \' orada üç gun kala- i e ikinci ko~udaclır galebesiyle neticelenrni ti. tizm mii. nbakalarına ha !anacaktır. mını kırmış ve bıçağını çekerek "dl 
leftir. c-aktır Sonra Bcrlinc dön cektir. Bıwtln Rıza Mak udun l\rucıtafa ayn saplamı tır. Suçlu kaçtığı ıc 

ınkıla.bın şt·ı·n1ulı'i \'" ehemmi"eti o Alın:ınvnnın J0 1:tpoıl'·adan 11eler ı· ·ten. ( ' ö Altın çivi mil :ıbakalarma girecek nra111\'0r. " .; .; ,, knr ısınd-a' ne netice alacağı, l\lu. ta- ı t b ı k t 
kadar büyllktiir ki. üçlü ]l:ıkt ~imci' digiııe tlelil olarak bir gıw~t<!nin neşri- v•ıaA et• 1 f:ınm da 011 şerefli gıılebesiniıı n• _ s mı u • An ·ara ve zmir atletleri 
ikinci plfma atılmaktadır. yatı go tcrilebilir. 1 1 Y ID yapa- \'anı;;ıııı almak istiyen rakibi karşı. mlisnbıılrn. sırnsiylP şunlardır. 

2G Mart hürli "~i ı:ım bir inkılfıptır. )Hınihte çıkan bu gaz tc, ja1>011ya- · • • sında na ıl bir tnbiye kullannc~lgı Atletizm müsnbukularına aşnğıda 
Hu ihtilal de üciü ıuıktı siliıı. üpürmü. · ııın istediği gibi değil, l\Iih\Cr menfa- cagw 1 ıstıkraz merak edilmektedir. bimleri y:ızılı atletleri tirak edecck-
tur. Yugoslavy:ı ~imdi m<.'mleketteki ntlerin gore hareket etmek mecburi- !IIe..,afenin daha kL·a olma~;ı. 0 _ leı<lir: 
Almnn tesir \'e niifuzunu izale ile me .. - yetinde olduğunu yazmaktadır. Ve şöy.I Memnuniyetle haber aldığımıza nunda ikı ene zarfında yarım mu. ...100 M. Muzaffer (M). Durmuş, 
.gul gbrülmektedir. Je demektedir: 1 göre lzmi vilayetinin yapacağı kavemet ko ·ularıııı hndine ihtisas Ali.ettin, Yavuz, Marko. 

Alman ajansı tarnfınclan, Almanla- cJaponya şimdi t:znk şnrktu hareke- ' . . r . . . . ::ıpnıı" olan Rıza l\lnk ·udun 1 •hine 200 M. ayni takım. 
mı Yugoslnvyacla dMtanc ·nyılamıya. t<:' geçerek İngiltı>r.eııin elindeki strıı.I lOO bın lıralık ııtıkra~a hazınenın ise de, .\lustafanın az.imki'ır ve kın·- 400 M. Kazım (1). Raif, Salih, (1). 
cnk hnreketlere maruz kaldığı bildiri!- tejik uoktnlnrı ıılmahdır. Japonya hn- kefaleti hakkındaki layiha, Büyük vctli k lŞusu istifııınlnrın hal edilme- Ziya A. ( M.) Hikmet ( 1), 
mekkdir. A\'al:~ ujan~ı milclüri~ te\·k_if tırlan:ınl.ıclır ki .-:'ı:ıcrika Birleşi~ d~v- 1 Millet Meclisinde maliye, büdce ve m<.'~İ ve heyecnııın son raddev" kn _ 800 M. Recep, Kemal, Ziya, Ki.· 
c>dilmi·tir. Yerın" ha ka.ı tavın eclıl- letlerı, Japonya ıçın Sovyct t<>hlıkenıı- dahiliye encümenlerine havale e- d< r unki kalması için en biiyuk ~aik- zım (İ), Ziya A. (M). Hikmet (1), 
miştir. Hatılardadır ki A\•ala ajan:-.ı- den çok dnha buyliktür.> . . dilmi§tir Layiha timdi maliye e _ tir. 100 M. Suha (M), Yavuz:, lhıan, 
nın e ki müdürii, Ü('liİ paktı Yugoslrı\' Matsuoknnın . eyahatinin netıcc.sı, .. . · ' n. Biitlın buıılı:trdan bnska diğer bol- Hilmi, 
halkının memnunivetle knr ıladığını Romnclnn Bcrlinc <ı\'detinden • onra nn- cumenınde bulunmaktadır. Partı gelerd son zamanlnrd)l yetişmi~ 0 • Gülle atma - Atıf, Orhan, Şerif 
bilclirmi ti. Alın:m.tarnftm·ı diye tanı- in. ıl:ıcııktır. müfettiıimiz Bay Galip Bahtiyar lan i tidatlı ko ucuların da bir siır- (M), Refik (1 ), Tevfik (M), 
lan Vreme gazet~!;inin ba muharriri Göker, Vı!li.yet büdceaini ve ihtiyaç. priz )apmnl:ırı çok muhtemeldir. Çekiş Refı:k (1) Atıf, Tevfik (M), 
de dC'ğişmi tir. FRAi\SAD.4 r1ÇUK: larını nazarı itibara alarak Anka- Bugün kosu snrıt 14.~4 de Halkevi Disk Refik (1 ), Suha (M), Atıf, 

Bıitün bu icrn~ıt dc\•am ederken. Fraıı adn nisanda ekmek tayinleri rada iken bu mevzu üzerinde ali._ ıiııiinden başlıyacak ve şu paı kur t-n- Şerif (M), 
Avala ajan ı bunu bir dahili me!'el, mnı·t ayına nazarnn azalacaktır. İa.,.e kip edilecektir. Cirit Kemal (M), Şerif (M). Suha 
olarrık bildirmiştir. Fakat hu iddia Al- nazırı, bu aznlnuının r 7 ni:sbctinde kadar makamlarla muhtelif temas- Kordonhoyu, Cumhuriyet nıeyda _ (M-, Muıtafa (M), 
ınıınları memnun ed cek verde hiddet- olacngmı oylemi . bu sene, normal S('. lar yapmı§tır. ııı, Ba mahane, Fuaır, Vara olof bul- tskender • Osman • Hulusi • Ekrem, 
1 ndirmise benzemektedir. nel<'rde bile halkn yetmiyecek kadnr -------------- varı, Atatürk cadde i. Alsancak st-a- Yüksek jerfi (M). Süreyya (M), 

Bıına kaı·!;ı Almanlı:tr tarafından bir olan mahsulün r 50 nisbetinde noksmı Kahve clı. Ömer (M), Aliettin, 
j!'a1..et ile 'eril ıı ce\·apta, bu deği'lİk· i tih al edildiğini ·öylemiştir. Bundan evv<'l . nnt ıı ,30 da mü - Uzun Ömer (M ), Muzaffer ( M), 
ı:kte harici l'iynsetin ıımil olnıadığınn Nnzır, bu arada l\Inreşal Peteniıı de 200 kilo eksik çıktı kellcflerin ve lılıtiiıı atlederin :tbide_ Süreyya (M), Hilmi, 1hsan, Cemal 
inanılamıyacağı, gel<>n haberlerin hu- bir özıinü hatırlatmış \C Fransızların ye celenk koyma merasimi yapı acnk ( 1) Raif, 
nıı te,·id ettiği rnzılmı tır. l\Iaamafih m mleketi yeniden kurmak için açlığa İzmirde bulunan 440 çuval kahv~nin tır. Oçadım Ömer (M), Süreyya (M), 
Almanlaıın herh.ınvi bir tcşebbü~tn da katlanacağını öylemiştir. Anlaşılı- te\•zi talimatname. i, Ticnret Vekfıle- İnönü ko..,u-ru ba lamadan c\'vel Raif, Hilmi, 
bulunduğu ti:>kzip erli imi tir. yor ki Fransa hariçten buğday idhııli tinden mm taka Ticnret müdürliii:rünc staddu buliin atletler bir geçi• res _ Sırık Ha\=t ( M), Suha (M), Ay· 

Alman elçisinin yaptığı görıişmNIP imkanını da bulamamaktadır. gelmiştir. Fakat talimatın bir nokta- "------------• dın, Nurj, 4 

·ının tavzihe muht.aç bulunduğu anın: Balkan bayrak _ latanbul, Kocaeli, 

. ==88==-~-

Pur o imal edildi 
Dün. inhisarlar Umum l\tüdiil' 

!"Ünden şu tavzihi aldık: 
Sayın gazetenizin 21 Mal't 1941 

rihli nii!5ha ında cPuro imalinden ~ 
fınazar edildi> başlığı nltında intiııl 
eden bir hnherde ldaremizin virjiJl) 
tiitünü bulamadığı için Ptıro imtı1 

de_n nrfınazar edildiği l'azılm1tt1 Puroluk Sumntr:n ve C'ava yapra1' 
tiinleriııin vaziyet dolnyısiyle t. dil 
t'dilem mcsi yüzünden Puro imali ıı; 
1.;ırıır durdurolmuştu. Bunun uıet 
İdaremiz dolgusu \•e sargısı tamıı 
yerli tiitünlerle Puro imali imkaıı 1 .fl 
nı araştırmış ve bu kerre yüzde ' 
Tiirk tütününden olmak üzere bir .'f 
ro) ve bir (Sigarillos) imal edilmı" 
cToros> Puroları ile cEsmer:t Sigıı 
losları beheri 10 \'C 4 kuruş fia1lc 
yakında piyasaya çıknnlacnktır. 

nu cihetin sa' ın gnzetenizclc ifl' 
hini ı·icn e<leriz. 

YENi OKUl.J.AR 
Antalya, 29 (Hususi) - Antııl' 

d:ı şimdi~ e kadar 16 yatılı köy o~ 
!unun temeli atılmıştır. 

• ................................................................................ şılmı ,.(' bu noktn hakkında. Ticaret Francola izmir, fstanbulB, Muhtelit, 
•••• ~ BuRÜD matİnPlerden itibaı-en ~ •••• VekiUetinden iznhat istenmiştir. (M) Milli atlet olmuş olanlar. kıııda bir konferans veı•miştir. 

1 ..................... ,..,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . .,,,,,.,,,.,... ı lzmire getirilen 440 çuval kahv~nin Halk M kın tı . çekiyor { l) lstanbul • Bugünkü mil9tlbakaların munt
1 E L H A M R A Sl•nemBSI Bel-diye kantnrlariyl )apılan tnı1.mrı Dün akşam ant 18 de bölge mer- zam olması için bütün tertibat 11 

ameliye inde her çuvaldan heşer, onnr Şehrimiz furunlarından bir _kı mı- k<'zindc fcclcrn yon teknik miisavc- nııştır. lzmirde atletizm sporuıı 
Zevkine doyulmaz bıi) ük bir ~E. 'E PROGRAMI takdim edet. 

-1-
Ynlnız çocuklar tarnfıhrlan, çocuklar için yar:ıtılmış gıizelliğhıe 

ıloyulmnz. 1\1 ÜZIJ{ • DANS - AŞK. ŞARKJ filmi 

Bahar Çiçekleri 
Y:.ırntmıl.ır. Jucly G A R LA N U - Mickey R O ON 8 Y 

-2-
Siırükll'y~ci hey anlarla 1'EFİS BİR AŞK :MACERASI 

Hayat Güzeldir 
"' 

I•'KANSIZCA 

Ynı:ıt.:ınhır - Cl:ıudeltc C OL n ER T _:. J:ıme. S T E W ART 
A YIUC" A: Ta\ :ınl:.ı Kaplumbağa maçı renkli nefis canlı ı~. imler. 
J.'OKS Jt'HNALD.\ - En on \'e en mühim HARP hubcrleri. V. S. 

1-:AN. 1.AR - n. Çiçekleri • 1.15 - 5 - 9 da H. Güzeldir - 3 - 7 de başlar 
Cumartc:"!i \e P:ıımr günleri 11 de Hayat Gı.izeldir ile başlar. 

DiKKAT : Haftanın blitun günlerinde ilk seanslaı· UCUZ c.1ur. Fi. 20-25-AO 

.......................................... , 

kilo"ck ·ik olduğ göriilmiişttlr. Çuval· ı~ın francoln {ıknrdıklnrı malumdu~. ı hey' eti aza ından Burhan Felek e kiden olduğu gibi gene rcvactıı.111 tar vapurdan çıkınca tartıldığı için bu 1'akat sabahları erkenden çıknrılan bı- ı janlarl~ bir gönişme yapmış, ayni ma ı ve buyOk bir kalkınma ynP 
noksanın ilk doldurmada ve miibaya:ı rer m~ta!· francola, d~rhnl muayyen ısnatta Hnlke\ inci<' ayni hey' et nza ın- sı için bugünkü milsabaknların 
merk 0 zindeki dikkat izlikten ileri gel- aşçı dukkanlarına ve bır kı mı halka dan Furuznn Tekil sabık atletlere kır yırh bir bnslangıc olmasını ünıit 
eliği ımlaşılmıştıı·. Kahvelerin sigo,.ln !(ıttılmakta, saat dokuzdan sonra fran- koşu ları ve mukııvcnıı't koşuları hak- 1emenni etmekteyiz. 

meMek.i cleavrıcnt dkikedilmektedı~ cola Lulunnınmnktndır. ~---------~~~~~~~~~~~~----~~·ı 
Knhvcleı in u'mum'i eksiliş miktnı·ı ~00 Haber aldığımıza göre, Mıntaka Ti- BU 
kilodur. c.ır.et müdıirlüğü ile Toprak mahMull -

1 . ...L 
Kısa Haberler I 

-. 1 
Ay<lın mebusu BB. Nazmi 'fop -

çuoglu, Tr:ıbzun mebusu Mithut Ay. 
dııı lstanbuldan, Maurü Vekaleti 
baş rnlıfe'ttişi Ekrem Surnç Ank-ara
daıı şehi imize gelmişlerdir. * İzmir mıntaka ticaret müdürlü
ğune Ticaret Vekaleti merkez teşki
lfıtı miidürlerindcn B. Ekrem Bediz 
tnyiıı edilmiş, emri gelmiştir. Kendi
si de bu hafta gelecektir. 

ri ofisi mıidıirlüğii cl0 bu mevzuu kd- TAYYARE sı·nemasında Tel. 36-4 
kik etmektedirler. Çiınkü .. ikayeller 
çoktur. lııgiliz Krnlının müsaadei mnhsusasiyl~ Jngilterecle BUCK1NGH.A)l 

Haber aldığımıza göre furuıılarda SANDR1GIIAM arnylarında çevrilen 
çıknrılan francolalurın doğrudan doğ- • 1 

ruya aşçı dükkfııılarına \'Crilm<> i 'llC· 1 - Zafer Senelerı· 
ıwdilccektir. 

VOLEYBOL MAÇI 
Diln snnt lG da Knr .. ıyaka gençlik 

kuliibü voleybol takımı ile yün men
sucat takımları arasındaki voleybol 
maçını Kurşıyakalıla~ 4-15 ve 5-16 
gibi biiyllkçe bir fnrkla kazanmışlar
dır. 

'l'amamen tabii renkli İngilterenin muazzam tarihi filmi 
OYNIY ANLAR: Anıın Neagle - Adolf Wnl Brook 

2 - Kız talebe vurdu 
OYNlY ANLAR: Anne Shirley • Rnlph ~lmay 

MATİNELER: 2,30 - 5,20 - 8,15 tc Cumartsei, Pazar günleri 
1 de ilave seansı • 



r 274 Esnnf Ban. 
~5 F. Şolan 

~1. hmir o. 
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K. $: K, S. 
25 5o 34 

28 ~8 
16 1G 

--------------~------------& ı LAN 
30 Mart 1941 pazar günü ç~kile

cek olan okulumu2un küçük eşya 
piyangosunun çekilmesi '26. nisan. 
1941 cumartesi günü saat 21 e ta
lik edilmiştir. Sayın gazelenİZ'le 

yarınkı: nüshanızda ilanını rica ede. 
rım. ~4404 l '> 

ı ~ .. 
~78,'J ı 2 

ilkokullar koruma cemiyeti Dua
tepe ıubeai baıkanı 

:ro. 
7 
8 
9 

' 10 ~ 11 
.\IUREı 

• ~ l'on 
B. 

Hakla 
Pamuk 

Muıtafa Kutdoğan 

16 50 ·-----------------· 
20 50 Menemen icra memurluğundan: 
25 Satıı ilanı 
32 l\Jen menin Kıra~ nıcvkiinde şar-

Yok. kan Ali çavuş gnrben Emir:tlemli 
.1 ehmed şimalen Mehmet cenubcn 

K. S. K. S Lütfü bahçeleriyle muhclut ve çinde 
8 ı O zeytin 1 O ye.niş ve 4 J nar ağacı 

62 70 bulunan 660 lira kıymetli dört dö -
---x·--- nüm iki evlek bahçenin Uç hi. sede 

( Yugoslavya biu lıisse!':i bir borçtan dolayı peşin 
'-' para ile ve açık artırma suretiyle 
a STARAFI l NCI SAHiFEDE ) Lütfü b-ahçeleri_vlc mahdut ''e ıçiııde 
r.t'1 lllınun havadislere göı·~. bu siya- icı·'ı ddnsmtla 25-4-!!41 r.uma giinU 

şu suretle farif edilebilir: ,.,at ıı de en çok arbrana ihnlc ya-
nt11- Üçlü paktn iltihak keyfiyeti pılınak iizere 25-3-941 tarihinden 2 edilmiyecektir. itibaren ..,atılığn cıkarılnııştır. Şart-

llıij - Hükumet, Turkiye ile ohıı name ve evrnkı mlitefcrriası111 müş
a llrısebetlerini sıklaştırmağa çnlı - tr:rilcı görmek i<;in bu tarihten itiL:ı-

ı Cak ve bu gayeye vasıl olmnk içiıı t•cıı dairede -nçık bulundurulnrnktıı -
b.ltıenıleketin havat ah:ısınd~ı lıir dır. thale giinü s:ıtı bedJli kıymeti 
~ 1~İği tc.isine dair vaktiyle Tiirki- mulıamminenin viizde 7fi ni hulm:ı
f .rafındnn yapılmış olan bir tek- dığı takdirde iki;1ci artırma giinii o -
0~ ıstinad edecektiıı,. Soylendiğin< lan ı 0-5-94 ı persembe giinü saat 

~ilke, bu husustaki müznkerelnrc pek ı 1 ele -en çok artıran Uzerindc ihale i 
'> ında başlnnacflklır. icı·a ecl ilmek iizcre e?1 çok artıranın 
ı~-'Bitarnfhk.yeniı;iya:;;etine ası- hrıkkı baki k·nlmak üzere en çok ar-

111 ı> kil edecektir. lı:•aıı üzerine ihalesi .raııılacaktıı·. 
4 Bu gayri menkul iizcrindc irtifak ve 

ti ,.11.avud/a.k Cephesinde ipotek W!:air ı:ıurettc bir hak iddia e
ti· tuAtina, 29 (A.A.) _ 153 numaralı <!enler 20 giin z:ll'fmdn \'t•saikle hil'-

na.n :resmi tebliği: tikte ve talip olnnlaı; dcfüıliye ve tn-

di 

~uteaddid ke if ve topçu faaliyeti pu masrafı milşleriye nit ıılmak iize
;••U~tur. Havn kuv,·etl rimiz dusm.m ı·e ~·üzde yedibuçuk pey akçası ''eya 
"er · bnııka mektubu ile bir"liı-te 940-652 
~hnı ve teshd rini murnffnkı~etl " ilo YA lnınrnrasiyll' Men~men icra 
rll'ı. ~rdıman €tm'~lerdir. Tan·arek- dairesine mür~c:.at etmt~lPı i \'(' ilıa
~ .hep~i ü !erin<' <lönmiişlcrdir. 1 ·~ <' i tir, k ediı> ~le uhd "ine ihale 
1( - edileni tayiıı edilen mliddet içinde i-
arşıyaka kulübünden: hale bedelini \ermediği cuı·ett~ iha-

l<uHiblimüziiıı senelik umumi hey'ct IPııin fetıh edilerek yeniden v-aınla -
~lıtnt . . . . crık aı1ırma nclicesin<1e h:hıl olarak 
ıııu :sı Nısanın sekızıncı gununt.> farkın hiıkme hacet kalmak8ızın ic-
hı Sadıf paznr giiııii ·ant 10.30 da ku- r:ı daire:-ıince tahsili cihetincı gidile-
"7.'fl lokalin"e yapılacaklır .• hıkan«.·t cei{i ilan oluııur. 1227 

ıını~ tesrifleri rica olunur. p - ... 
~lJZNA.MEİ l\IÜZAKERA'P: Hafü ı:eytihn.:iıudan mamul 1 
ı - İdare ooy'eti ve miirnkip rsı- Omer Muharrem 

porları. 

2 - Plançomrn tetkik ve idrırc Çaınaşır Sabunu 
h~y'etinin ibrası. T O P T A N K. 1 L O ~ U 

a -- Yeni idare hey'etl ve mürakip 35 
intihabı. (122~-) _ ' ur ş ur 

AL S A N C AK -lz•m•ir-B•e•le•d•iy•e•si•n•d•en•:----

1.t-.,on• karııaında yeni açalan ı _ Cumhuriyet l.'.addesiııd~. 112 

E G E l
::ıayılı Eski kredi liyona bnnku~ı bıı.ıası 
ile yan soknkla 13, 15, 17 sayılı bıııa

L · H h · ı Ja1'11ı yıktırılma ·ı alnn;ı ait olmak. üze: 
cıususi asta anesı re enkazıııın kaimen satışı, Fen ışlerı 

S-bilai ı DOKTOR OPERA TÖR l\Iildtirlli),rüııdeki keşif \'e şartnamesi 
A D ı L B J R mucibince açık artırmnyn konulmuş

tur. Keşif bedeli 20 8 lira 84 kuı'U:5 
muvakkat teminatı Hi6 lira Gti kuru~
tur. Taliplerin teminntı Is bankasına 
,·ntmmık makbuzh~riylc ihale tarihi 
~lan !).4.ü ı l Çurşnmba güııii ·saat Hi 
la Encümene müracaallnrı. 

2 - 899 sayılı sokakta 34J ada 6, 7. 
sa) ılı parl'>eller<le 40 24. J2 26, •14 

28 numaralı ve 904 neti l'iOkakta :J42 
adanın öO ve :JS parscllerinclc lö sayılı 
dükkan ile 55/9 eski 26 :-;ayılı mağaza
lnrlJl, yıktınlması alana ait olmuk 
ii?A!l'e l<~ııkazımn kaimen satı ı, Fen i~
leri Müdürliiğündeki keşif Ye şartnn
me i mucibince açık nrtırmnya konul
mu:.tur. J{eşif lmleli 1215 lira GO k11-

~. rus' muvnkkat teminntı 93 lira 66 ku-

'

t' l\lbe1e aid haatalar kabul n mÜ· " 1 · · t t b k rustur. 'falip erın temına ı ş an ·ası-

~ laııları tarafından tedavi edili" ~ kb l · ı h J t · nn rntırar:ık ma · uz any e i a c an-
Üessesede her zaman hi ;ıan 9.4.941 Çarşamba glinii saat 16 

~ k T l 2918 da Encümene miiracantlnrı. 
Q tor bulunur. e 3 _ C:araj snntraldıı 6 Numnrah 

'---. ... _ Deponun lıir sene müddetle kiraya ve-
rilmesi Yazı işleTi müdiirlüğiindeki 
şartııa~esi veçlıiyle açık artı...rmay.1 
konulmuştur. Mubnmmen bedeli 70 li
ra muvnkkat teminatı 5 lira 25 kuruş
tur Taliplerin temin~tı 1~ bankası!l<~ 
, atırarak makbuzlarıylc •ha e tarıhı 
Ôlaıı 9.'l.9 il Çarşamba g(inü saat H3 dn 

Kiralık Ev 
A.s~i konforu haiz f evkaliide güzel 

~nzaralı, Gilzelyalı Nuri Bey ~okağ'ı 
ı Unca sokakta 6 numaralı ev kira
llctı r. 
'lier giln öğleden evvel ayni evin alt EncUmene miirncaatlnrı. 
aı,na mürar.aat D. o 26 30 3 7 (1187) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

11 •111inin en muhtaıam biricik müesesesldir 
MODERN KONFOR. TEMIZLIKr VE SORATLl SERViS 

(ANADOLU) 

~ 
......................................................... ~ .............................. ; ..................... ~ 

zmir l eoa_zım Amirliği lldnları~ 
•·•••••••••••11•••••••••••••••••••~•••n•••••1t•••n•••••••11••••••••••••••••••••••••••••""''"''''''''''': 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan! 

• :\fiktnı·ı 

l 0,000 kilo patates 
2,000 .kilo zeytiJ1 drmcsi 
1.500 kilo zeytin dnncsi 
Yukarıda cins ve miktarı ynzılı iiç knlcm erzak a~ rı :ıyrı pazar

lıkla satın alınncaktıı-. 

Taliplerin 31-Mnrt-941 pnznrtcı;i günü snat on be.ste numuneleriy-
le Lirlikt~ kı. la<ln famir IC'vnıını nmirliğ'i .satın :ılnın komis' rımınn 
müracnntlnrı. 

lzmir defterdarhe-ından: 
Satı* No. 

ö24 

f>2G 

527 

528 

[)31 

532 

53<i 

537 

:ı ı il 

541 

;) l I 

5 it) 

le.ar 
• ., f}, 

(Karşıyaka Rost.aıılı 1809 No. Şeref sokak 
( ı:J5 •i Ada 4 parsel 148 M. :\1. 8 taj No. hı Arsn 
(Karşıyaka Bnhariye 1\1. Şimendifer Cncl. sokak 
( 179 Adn 4 paı·:sel !+62,GO :\1. :'it. 18 knpu 34 
(tajlı Arsa • 

t Karşıyaka Dedcb:ışı Menemen enci .. oknk 130 
(Ada ı ptır.sel 359 • I. :\I. 92 .kapu 48 üıjlı Yıığhnne 
(Km·şlynlrn Bost.mılı 1809 No .• eref oknk 1356 
(Acta rn parsel 2ıHl,2i5 )f. .M. 3/1 lnj Nıı

(maralı Arsa 
(Kar~ı~·akn Bostnnlı 1812 Xo. Toprak okak 
(1337 Ada fi pal':-;eJ 28i,50 • I. .i\I. El taj .No. lu 

(Arsa 
(Karşıyaka nosianlı 1798 No. lrfan Rokak 
(1361 Ada 8 pnrsel 85 M. 1\1. 4 l tnj :No. lıı Ars:1 
( Gö7.t('pe 'l'eı>e . ı)kak 9:11 Adn 6 pnrsel 2011 
(:\l. l\L !) kapu • ·o. hı Al'. a 
(Göztepe !)0 Numaralı sok:ık 931 Ada 1l parsel 
(470 1\1. l\1. ıı kapu Numaralı Arsa 
(Gözteı>e Nureddin oknk 855 Ada 11 parsel 
(a2,r>O M. M. 13 ı kapu 9 tajlı Ar~a 
(Karşıyalrn l\His:l'vat ve Soğukkuyu cncl. soknk 
( 15' Atl:ı 2 par.sel 833 .:\1. :M. 1 kaptı 4 tajlı 
(eşc:ırı havi Arsa 
(Karşıyaka Donanmacı 17 43 N o. lsn"H!tpaşa ~o-· 
(kak 77 Ad:ı 3 par:ıel 1:1:~i>,5U ,\1. l\I. 1·1 kapu 2•1 
(tajlı Arsn • 
( Kıırşıya~,a Ralıariy" Şinıcnrli foı· <'J111. Sokak 
(l'j!) adn 5 par.ı;el 2277,20 )1. !\1. 18 2 kaptı ~~4 1 

(Lajlı Arsa 
(İkinci Kal'antina Mısırlı caddesi 790 Ada !J 
(p:-ırst.•I Hl2,73 ?11.l\f. 3ı:1 lrnı.ıu Xo. hı Ar. n 
(t:öztepe Mısırlı ca<ldı•si 8fi7 Ada 8 parsel 250 
(M. M. 290 knpu 290 laj • ~o. lu Arım 
(Gôztepe Şafak sokak 93(> Ada 16 pnrsel 
(185.25 M. 1\1. 16 kapu 16 taj ~o. lu Arsa 
( fkiııri Karantina 201 Xo. Selim iye goknk 760 
(Adı l pnrsel 18 ,75 f. )J. 18 knpu 24 tajh Ar~a 
(Köprü hıkelecadclesi l7~0Ada '1l parsel 141,25 
(:\1. !\1. 100 kapu 82 tajlı Aıt'ı;n 

(ikinci Karantinu 200 V<.• 254 No. 1 ve 3 urıcll 
(ve Sııhı-ııyi c<?did sokuk 7!10 .\da 2 parsel 
(809,7:> M. M. 2 2 kapıı ~ 10 Nıı. hı .Arsa 
(ikinci K:mrntin:ı 2:ıG Xö. \'~y~tl sokak 17 9 

(.Ada 7 p:ırsel 11 o,;>O :\1. • f. 6 kapu 6 tnjlı Arsa 

( 11,fnd Kar:rnthrn !Hılbiil ı-;okak 787 Ada 6 par
(ı;cl 187.:ıO :\t .M. 9 kapu !) taj Nb. hı Aı·:;n 
(O~iincii J~arataş A. nnsÇr \"e Sabahat sokak 
( 655 Aıi:ı 4 par t•I !197 .\(. .\1. J 1 Hl knpu 27 
(tajlı Ar~a 

t::). lh:ınc II:ılilr:r:ıt ıı:ı:;a <'arl. 'okak fıRl Ad:ı 

(5 p:ır. •: 35 ::.\1. 1\1. 35G k ı>u ~n ı ı tajlı Ar~ıı 

• Iuhnmmen B. 
Lira Kr. 

~7 oıı 

240 00 

450 on 

26 50 

72 00 

22 00 

:lÔ2 75 

70 50 

20 Oll 

1200 00 

1~3{) 50 

578 00 

2G öo 

37 00 

27 50 

rn 00~ 

35 00 

80 90 

15 00 

20 00 

187 00 

20 00 

5::!> (!Jmurbt•y 121~~ No. lplik ('ad .. okak 77 knpu 
(77 l ajli Otlaki~.e yeri 20 • 00 

Yukarıda y:n:ılı emnıliıı millkiydlcı·i ve lıil' p.ırça enıv~ılin de nW\'· 

~imlik icarı :ıo :ı fJ 11 tnrihiııden itib,ırcn l 6 gün miidd Ue milzayerle~ c 
honulmııştıır. 

1hnleleri ı :ı 4 ~l4 l tarihine mü ndH paz,ırtesi günii smıt 11 dedir. •rn
liplerin muhammen bedellcı·i üzerinden ', 7,5 cll'pozito akçl'si yatırarak 
revmi mezkCırda ~lilli J<~mlak ,\liiıliirliiğlind.:\ müteşekkil sntış komisyoııu-
na miirncaatl:m ilan olunur. 30 12 (1226) 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 

1 - G-3-94 ı t:ırihinde kapalı zarf u:.uliyle ihale olunanııyan 

10,000,00U -adet birn siŞC' i knpsiıHi yeniden pazarlığa konmuş-
tur. . 

2 - Pazarlık 7-4-941 paznrte~i giinii . :ınt J 5 de K:ılıntaşta levnzım 
ve mlibayeaat şııhcsinclcki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartn-:ıme ve numune levazım şubesinden ve jzmiı· Aııknrn lınş
müdlirli.ıklerinclen paım ız nlınaLilir. 

- isteklilerin pazuı·lık için tnyiıı olunan gtiıı \'c saattn li'kı if ede_ 
cC'kleri fi~ at ve miktar ti zerinden yıJzdc 7,5 gii\ cnnw ırnra."'h le 
hil'liktc mczkfır komisyona miira<·ııatınrı. 

21 27 30 3 ] 143-21 !l4 

Bakkallara Müjde 
Meşhur 

Ki fi 
OrhanHazi pirinci pilavlık 

miktarda getirdik 
Çuvalların üzerinde S S S Ekstra pilavlık 

markasına dikkat 
' 

Kestanepazarı 873 cü So. No. 24 

Şemsi GÜNEŞLiLER 

SAlil1''E 1 

( Baganlara Tavsigemiz 
·Simanızın güzelliğini artıracak 

1941 aeneai Bukleli altı aylık 
Ondülenizi zevkinize uygun 

ve itinalı b,ir §ekild'! 
yaptırmak iıteraeniz 

-ENVER--YALAYSo··~N,---da 
rE CRoiE EDıNız 
fzMIR KEÇEC}LER: No. 30 

T E L E F O N : 28 00 

~ - ' 
EGE Mıntakası. :f!aicıla-rına ılan 

İzmir haı·iç olmnk üzere aşağıda gösterilen mmt.akalardn Kükiirt satışları 

Z. b kal şube ve Ajanlarınca hizalnrında yazılı 
ıraat an arı olan fiatlcrle yapılacaktır. 

!zmire bağlı, Karşıyaka, Bornova, Balçova Yeni kale tımarı, Buca, 
Sc>ycliköy, Torbalı, Tcpeköy, Bağcıları, ihtiyaçları olan Kiikürtlerini şir-

ketin ( f zmir Kapalı Yemiş Çarşısında No. 41) 
razıhanesinden lı<!deli mukabilinde alacakları tc elitim kağıdı ile Taş 

Jskelede ardi~ <'den te elliim edeceklerdir. 

Küctik bağcılar ise azam! ~ki torba~ a kadar olnıı ihti~ nçlnrını Kuru 
remişçil~rde Bny Cemnl Alişan ardiyesinden alacaklarchr. 

D•kk t• ikinci •eller kaldırılmış o.lduğundaıı bağcı olmı)·an-
1 a . l:.ra Kükürt YerHmiyecektır. 
Bnğcıların nlncakları kükiirtler gö. terilen mnhaılerden başka yer· 

lerclc sntılmıyncnğınclnn aldaıımnnınlnrı lfizımd1r. 

Satış Cinsi Keçiburlu 
Muıtakaları Fi alı 

--
1zmirde 460 

Alaşehir z. B. 497 
Akhisar c c 495 
A}dın c c 600 
Ayvalık « c 510 
Balıkesir < c 505 
Burhaniye c < 510 
Bayındır « < 490 
Bandırma « « 515 
Bergamn « « 515 
Çeşme « « 505 
Çanakkaw « c 51tfi 
Edremit < c 510 
Karaburun < « 500 
Kemalpnşa < c 490 
'Kırkağaç c c 495 • 
Kuşadası « c 500 
Manisa < c 487 
.Menemen c c 487 
Salihli c c 495 
&ferihisnr c c 495 
Tire c c 490 
Turgutlu c c 490 
Urla c c 490 
Ödemiş « < 495 

Kükürtlerimiz kur,.un mühürlU (50) şer 'Kiloluk torbnltırcln srıtıhğa 

·ıknrılmı.,.tır. U"ynelmilel .,.ohreti hniz Londrnda (11Aı:1EL GR1FFTH) 
'fıboratm·arında yapılan tahlilde kükürtlerimizin ) iizde 9!'l,51 safiyette 
ıiduğu anraşılm1ştır. 

1\lilcilrllcrimiz son clerc.cede faydalı hassaları haiz ınuzir maddelerden 

lamamiyle ı1ri 'e en ) uksek ecnebi kükürtleriııe muadildir. 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

86 Sayıh Kemalpaşa tarım kre
di kooperatifi . tasfiye heyetin
den: 

G sn~ ılı K~malpa:.a Tarım Kredi Kooperatifi Umumi yeh'etinin \·er .. 
digi t.ıı8iyc kararı 27 / 2/941 tarihinde Yüksek Ticaret Vekı1leti .tarafııı· 
dan trı:<<i:h: edilerek tasfiyeye başlnnmış bulunduğundan alacaklıların ~n 
geç allıay i~risindc evrakı müsbiteleriyle birlikte ta fiyi' hcy'etine mil· 
rncaatları lüzumu ilan. olunur. 16 23 30 {1027) 

lzmir hususi muhasebe mü
dürlüğünden 
İbrahim oğlu 1smailin mli!erakim \ eı-gi boııcundan dolayı haczo -

dilen Ahmet ağn mnhalle inin K-emernltı cadde inde 47 ve birinci ve 
ikinci mıhcılarda 1,13,20,22.24,25 13,15,3,11 nunrnrada ve 238 ada
nın 5 par elinde kayıtlı 16400 lira k.ıymetindcki mamiiştemi1at hanın 
miilkiyeti vilayet idare hey'eti kararıyll' 21 giln mild<letlc müzııyede
' e c·ıknrılmı..,tır. 

Talipleı"n teminat nkçalariyle birlikte 21- 1-!l41 tarıhinde sadt 16 
d.1 idn~c hcy'ctine müracaatları ilan olunur~ 30 3 12:n 

lzmir Lise ve orta okullar sa
tınalma komisyonundan: 

J\ız Öğretmen okulu ) atılı taleh .. ::ıi elbi. esi 'çin 270 metre yilnlu lac'
•l'ıt kumaş nçık eksiltme :!c ~atın alınacaktır. Kum:ı!':lll beh r mctre:.ının 
muhammen bedeli 450 kuruştur .• ·umunc> \e sartırnınc her gün Maarif 
~Ilidürhiğ'uııdc göı lil bilir. f .:;t~klilerin, 91 lira 12.fi kuru hık t minnt mak
t.m:lnrı ile birl:kt~. ihnl tarih, olnn 15 ı·i~:.ııı 1941 S1lı gumi • ant 15 t' 
r.nzi Bul\ arıncla l\fokt ı ll'r ::\hıhn. <'LeeiJifrinde toplan: c.ık l·omis~ onuımı~ 
zn gdm lt!ri ilfrn olunur. 25 30 5 10 (1167) 

Gün .rük Muhafaza genel ko
mutanhk istanbul levazım amir
li2i satın alma komisyonundan: 

9 .• i. nn.941 Çarşamba gunii sant 13 ele 24600 lir" muh.unmen bedc>llc 
\'e lrnııalı 7 .. arfla :rnoo çift <'l' kunrlurnsı alınacaktır. llk teminatı 1845 li
r.ıdıl'. Nüm un<' Vl' şm tnnmc. i her gün komisyonda görül~bilir. lsteklile· 
rin kanun'i ve aikini havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saut ev
veline kadar Galatadn Mumhane caddesinde İbrahim Rifnt hnnındnki sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 26 30 4 8 • (2171/1142) 



S.ı\HİFE 4 ( ANADOlU )' 

· ıtaıyanıar 1 KonfeıransDaır 1 
Genedenızıerdebirseuıer ~ •• ~~~~~~~~~ 
gaptıklarını iddia edtgor Turk ordusu, her taar-

k k k Müttefiklerin 
Roma, 29 (Radyo) - ltnlyan umu- ruza arşı oyaca tır ~~l~~tu·giihının 295 numnralı re;;mi yeni zaferleri 
Yunan cephesinde topçu hn~keti "Al ·· · k · • • d 1 olmuştur. Tayyarelerimiz düşmnnın ·atur ıçımı z e, nönü de başımızdadır, çıka- 2 ·ALMAN GEMiSi ZAPTE· 

hir hava i.issünil ve Nuvarin liman t('- cak her güçlüg"' u·· mutlak .. • 

Deuizle rde Almanlar 
Yugoslavyayı terke· 

diyorlar 

Bir tren 

30 MART 1941 PAZAR :. 

Avusturyads 
Alman aleyhtarlığı 

artıyor 

Avusturua askarllfl 
sisatını bombalamıştır. a yenecegız,, DiLDi 2 ITALYAN GEMiSi 

Alman tuyynı·elcri l\Lalfa<ln H.ari- Aııkarn, 29 (Hususi) - M~bu~lnrı- ınişt.ir ki: • · k~yn tipinde bir tayyare dilşürmü~ler- n~ızın cHinya ,·aziyeti karşısındn Till'- - Hiı, her milletin haklarına ria- BATIRILDI Viyanadan Belgrada Prusyadan gel~n kıt'd 
dır.. • . l\ıye m~vznl~ konfe~an::;Jarı dev:ım et- retkarız. Ancak biı· şartla: Tum hak ~ 

• $!malı Afrıkndn i~arete değer bir ~ekteclır. J?u.n de blazıg, Tarsus, Er- \'e menfaatlerimize hürm~t w ri:ıvet hareket ettirildi /ar/a dedif:tiri/iııOf ha<lıse yoktur. zıncmı \'e Edırnede nutuklar irndolun- edilmek şartiylc. · . L?~~~ra'. 2!'1 (ltadyo) - Amirallık 6 r '3 
. Diln ha.va kuvvetl~rimiz Ege deni- rnu~tt~r. . Atatürk içimizde, İnönü ba~ımızda bıldı.tı~ or.. .. ~ N'-e\')'ork, 29 (A.A.) - A,·ruı>S zı?<le r.aalıy~t~ bulunarnk dü~man ge. , I•,dırnec!a lzmı~· mebusu. :Jfahmurl ve alnı _yi.iksek THrk milleti dünyada Hı_n.d Ok~:ınt~~u-~Hl:~ Felemenk ve ı-;ı ~~;~f}~~~; !W (A.A.} - Ofi ajun- llönen (~e\'york IIerald Tribun) 

~11 kafılelerıne v~ deniz teşekki.lllerine, ı..._s:ul Bozk.urt . ~·~ ~ut,ı~.k ır~<l~d_.er~k. lmlundu1<r,a, her gUçliiğü yeııcc1.:ktir. Bb_elçtıkalclken_ız. cuzutnmlaH cemnr~ .ı~ :J.focar aJ":tn!-ınlll Ht'locrı·ad_,,, 11 !tlıır,'•k l::-sin!ıı hususi muhnbiri, A\·usır. 
lımar.ılarcla dernırli bulunan gemilere b. ınle!·ce dınleyıcı:mıı 1 uı k ıhtılal Ye Ti.irk ordusu ı;aati calıııca oc" le\·ı·nı· ha- ın on ~ı ıkı. Al1!:1an .g:ız .. gemısını u« • • ' , t ıı ı-e k ı-b h ı ı · · z·ıptctmısle d (' t b t neşrettiği bir h:ıl~re göre, Alman \'C askcrlcrindw \'e hnlktan bahs...ıdcr 
orpı er • bomb~ılarl:c tanrnt7;1nrda ın :ı 11 .ının ey~c~n ! s:ıfha _arıyle __ k:ıı:- şar:ıc::ıktır. Buııd:.ı tercd<liidlimüz yok- ·: : . " -~· .ır. Tl~nıı muı:c te a 

1 
ltalyan c1"ilikleri, vaziyetin ~Abf->dllu··ı 1••1 lrnnlnrın, Aln1."ni."t'." k."ı·Q.ı ol."n jrı! 

~u.lunmuştur. Bır tayyare geını. i fü.• ~ııa~t~ı mı~ ve :-ı?z.u Cumhurı:ret 'furkı- tur. üi.irıki.i Tüı·k ordu.::;u, Tliı·k mille- hıç im muka\ emcth· lnılunrn.ı:nı~lar_ " . ~ - " .. " " ..., .• ıkı kruvazöre torpiller i:mbı"'t ettiril- \ esınm <lış T>olıtıkn~ına gctırerek de- tinin kendiQ.itlir dır. . }ı:ılinclc Yugoslavyayı t.erk için hnzır- IPrini gittikr.e artırınnktn oJcluld miştir. Kru\'azi.irlerden hiri11iı1 1>,ttıll-ı -·ş ... . . 6 Atı_n~, 29 <.~a. dyo} - BalHi~·e ne- lıkl:ırn baslamı~lardır. b'l r kt a· Al 1 h . ·htJ .. "' ~ k AI k J t t hl - n. uclapeŞ!c, 2!l (A.A.) - Lüznmu ,' < .ı.rn.1e. ,~ .ır. rnnn m·: .. ?r ı ,. 
ta~m~n edilmck~dir. Bazı nukliye g('- ~ ar l J rı aua Ruzvelt zar,~ illi~ e 

1.gı: . . lı:ılınde Yııgoı;;J:ıvy:ırlaki Almanları k k.ıı~ı \ 1) :ınnnın strateJ 1:->I no~ 
mılerı dt• hasara uğratılmış, lı:ıbnl- BAŞTARAFİtN-Cl-SA-Hl·F-ED--E 0

) ı · 1' 11nb~~ı Peıom~n. kumnııdnsınd:ıkı 0 lı1> go··ıı·ı·rnı"k ı·ız01..... \'ı·"atı!l<lan bı·r "'il!' .·ıs.'k".r~ı ku•'""tl"r ı'k,"m" et..,' mı~tır. P· . . . , . . ,. • - B.at tarafı 1 oci tahifede - >ır . . ~ ~·nızaltı ıremısı, 25 mnrtta Adri- .. " " " -.. J .. • • • ·• "' • n: " .. ... "' 

$
arki Af ·k 

1 
· 

1 
h . 3 ... ı~kum.ındaııı gcncınl \c,:.\el, knt ı Bel'lini ziyareti e ııttsmda Alnwnrn \atıgın Arıı:wudluk .'l'\hilleriııde h" ll'<>n Bclgrnda hareket ettirilmi:?tir. ılir. 

rı n< a ~ım:ı cep ~. ıncıe ·narruzdan evv"l K" e 1 eılhe~·ı · k · b' ı· l · · it 1 < 1 
1 

-Kcreniıı şarkında kııv,·etl<ıriıniz veni ·.,, ... : . " . ~r ı c. .., tıı I· .çın ır up omatik m:ığlübin!t \'e ma~C' ~ llH a seyreden bir talyan Avt1siuryn kıt:ıl:ırınıfa firariler 
mevziJ.criııe çckilmi ler ve aııudane ;;ıc~ :t.n.~ıı:t etmıştı_. _Ye:-:'~! tııyynr~ HitlPr h:irı japoıı hariciye nazırmm ka~ılesı.ne taanuz <'lmiştir. Loid 8 ..., • • d ğ:ıl<lığ1 için. şimali Almanynd~ıı mııharebeye denm et e.k!.('d. ·l . T . ;·~ gelmı.~ .,:e otorn?_l>ıl ıl~ Jl~ hatlarda. ranıııd:ı bir prc:-lij stı kutu olmak Twıyeslmo kumpany~ı,ıının 54!) l ton- oe:azıçın e Prus_,·adan askeri rnüf...,,.,.,,1.,.r gı-t 
varelerimiz dü!ı~amı~ motöı'.~ .. e1;, • ~·': 1~~ tar:ıs:;ud m~v~ıınc .gıtmı:-ı, _Keren€ tav~if edilmektedir. Hatta buzı ga- :uk Hnrjia gemi~i b~ttırılmıs, diğer •"""°" İ:m nı bom b•ı!o ;,,,, . "!"" r· 11 • '"~'. ~ ""l~n uzu ıı vnd ıy ı tcdk ık eylem ışli r. rn tele r, hii di<eni 11 ; :ıı>on hattı hare- küçül< bir gemi de ha< ara 11 ğratı ı m1< mekte ve A vust uryah 1 arın yt. 
yare:;ini dü~ii~mi.i~t~i~· 1 ' 1 'tı~m.lll ··~- (1·eıner!ıll Vebyvel, Agu~·dakt taryar€ keti ~izcriııe bile tesiı' yapacnğım tır. . ~- Petrol yüklü bir mo- ikame edilmeketedir. 

1 rT 
1
, . .. ı' . ·. , . , . OH'}l anın< a ıı cepheııın umandanı tahmıne kadar ileri gitmektedir. Lon<lra, 29 (A.A.} - Amirnllık Avusturyalılar, her yerde t. 

,~1f ız, .ın~re e:ı 28 _:r1•11 lt:ı .Lt;-~c· H"ı.>ııeı·al Pl:ıt il<• miiz:ıkcrelerıfo bulıın- Ncvyork. 29 (A.A.) _ Uövler hiL dniı·c<>inin tebliği: tör yandı ~ 1 d t d·ı-e 
:::•· ~ ~~ın,~ a ın. ~ a pmı•; , m '. tı a ' 0 ' n• u,t ur· Veneliıı bu z iynreti, askerleı •lir İ,' o r : , · Parti,\' an den iza il 1 gemimiz, ita ı. nıagazo ar a ( ( Go enin ht) '· ı e.şı mı .. tır. İkı ~ar.tlı \aı ı\n ıı.ı·asıııda .)evk ve sevinç uynndırmıı;tul. Yugosla.Yyadaki vaziyet, Amerika. Y•Hllll cenubunda himaye ile seyreden lıirbirlerini selamlam:ıkt.a ve ( 

x • -.- ı,encı~l Vc.r~·.e-~. i:~~nlin ~.at~_i olarak ya. un Almanya için bir mağlfibiyet di- lıir knfileYe hücum et~i:?tir. Ya i-a-:e htanbul, 29 (Telefoııl:ı) - Diin ge- Jiitler) demektedirler. 
/pek çorap ışı t,ılacagını bılrl1!·mış. bu~·uk taarruz re t:ıv~if edilmektediıt. Bilha:ısa ja- \'eyn. asker nakliye gemi~i olduğu ce Bo~nzi<Linde Şel petrol kumpanya- Arasıra nazilcr alevhinde hisle! 

1 
.ı~şlmnıs \"e :ıet)c_eden cmın olarak ~h- pon hariciye nazırı ).fotsuokanın s~nılan 6 bin tonluk bir gemi ile on ~~~~ö:~:a~·~ı-<t~ıeıltmtkı·ı·repcttterboalt:tyükl_~i bki.~ har edilm-;kte n~ bu Hisleri, h:ı}l\ıO 

:-tan bul, 29 (Telefonla) - Sehri- .·m nıptınd:ıı: bır sa:ıt e\'\'el tayy:ıre müzakerelerinde bu v:ıziyet mües:>ir brn tonluk bir sarnı~ vapuııuna tor- J .,, an u~ ı ·ı t·~ · ·· ··ı k d" 
mizdeki 14 çorap fabrikatörü, ipek <:o· .it> c\:!phcdcn afrılmıştıl'. olacağı gibi japoıı hattı hareketine piller isabet ettirilmi~tir. Bu gem"l"- ~i Aöl;ııliş, bir ki~i d-c yaralanmıştır. n' et ıgı goru me ·te ır . 

,. 
.rnp standard talimatnamesi etr:ıfıncl:ı Londıa, ~7 (~.A.) -:- R.öyterin Ke- le tesir edecektir. Sırpların parlak rin ~attığı göriilmen;iştir. Dcniz.~ltı Hadı~e hakkında tahkikata başlanmış-
:tllika<l:u· m:ık:unlarl:ı konusmuk llıer .·; n. ce!)hcsuırlekı hu.stısı muhabiri bil- mücadele kabiliyetleri hcrkesce iti- gemımiz himayede bulunan gemile- tır. ' 1 yarın Anka raya gid~ktir. · .ııı~~~ı:~ '"hrı·nı· k"p"tıla d _ 

1 
:nfNeedilmck•kTtedir.. t . 

11
: 

1 
ı:ıa.nzı·\~eütc~m1mlaı~ndı;n1 kurtıfılmak için Almanya tere .Jdu .. tte .I Resmi tebliX.J ----..__.=-O ~ ....., • •• " n ag yo u- vyor · ::ıymıs gaze e~ı. it erin \ • . " lŞllr. ~' -a:ımn ib torpille- uı ır. ıun du~mnn ate!}i altında i.stihkam kı- .311 ~ düşiince~i ~arşısında mü~kül rin i;:;ahetinden sonra bu gemilerin ------------~ 

Denizlerde ltalyan do- t:ısıııca ;;çılm:ı!>ı s:ı.}.,.esinde zırhh oto- ·:azıycte düştüğiinii, Yugoslav cmzi... motör se.sleri dUJımustur ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) Atina, ~9 (Radyo) - Yun::ıni· 
naamasına yeni bir 

darbe daha 

~ıobillerimiz zaptettiler. Zırhlı kıtalar. '>i ve erlerinin maneviyatı bakımın_ Londra, 29 (A.A.) -· f~g-iliz bahri. mektedir. daki İngiliz hava kuvvetleri kar" 
ı...;tihkumcılar işlerini bitirirlerken lıu- Ll:m Yugosla.vynnın büyük eh·emmi _ re nezaretinin tebliği: · _Alman radyosu, hadiseyi Berlinin hının tebliği : 
r:ıyn .. varmışla~·d.ır. . .. >'eti bulunduğunu yazmakta.dır. 1n_g!liz .. don:ı_nma.!-lına mensup Leilh d~kk~tıe. ta.kip etmekte olduğunu bil-,1 Bomhardıman fawarelerimiZ 

Hucum emrını beklıyen l..ıutün kıla- Nevyork Niyuz da, bu hadiseden bil- gcmısı dun Ilrı~toı k:ınalında bir düs I t n kırın <lürbinleri o noktaya c.~v!'ilmişti. tün milletlerin ibret dersi alacakiarı- ınan tayyare~i düşürmi.istür. Gemi\·~ 'ır~ış ır. . . . . lıi İtalyad:ı U!çe şehri yakınıt 
( BA.ŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ~Jtomobiller kıvrıla kı~·rıl~ Keren yo- ııı ve şimdiye kadar mihvere en ağır hü~um eden diğ~r bir dltşmnn tayya_ ): alnız, Dıplomatışe Polıtışe Korre.:;. rlil!ıman meydanına taarruz etJıl· 
Sicilya adası arasındaki Yı.ınan de - .unu tırmanıyordu. lstıhkanıcılar bun. ,J-:ırb~~·i Y.ugoslavyanın vurduğunu ı·esı de atıkın bır obü:ı. neticc,.inde puııdanse. ~az:te1-1i; son hadis.enin sn.: Yerde bir düşman tayyaresi ya 
nizi kısmında, büyük bir bom•rnrdı- lnrın öniinde yüriiyor ve düt!m:mm di- <aydetmektedir. clenize düşürülmi.işilir. Ileş kisilik dece dnhılı bır mesele olduğu harici .ı·- 1 · h -·tı l k L' ·· t b siyasetle alakadar bulunmadıg-'1 hak-' \ııger erı a.sa.ra. u_gratıım_ ıştır .. 
man t-ayyare filomuz düı;ınarı harp nnm! .er~ tuza kur~p. kurmadıklarını ızbon, 29 (A.A.) - Lizbon gaze- mure tc atı ku;.tar1lmıştır. · T 1 t ·ı · "dd ı Lc<lkık edı.,·orlardı. Bırıııci tank d;'-nı·ı·nı tele-ri, Yugoslavy"dnkı· h~dı·.,,el""rı· kındaki Avala deklarasyonu ile Belg-

1 
ayyare erımııın hepsı üslctın 

gcmı erıne •"'ı et e ve muvuffakı- v .... 
0 

•• .... x d.:ı k ·· ııokb.tsrna varınca At"isi kaı>usunda tebarüz etti11mekte V" ,_,enı· hu""k"'met • ra ua i tezahürler arasında bil' mu- nrn1Jtiir. 
taly~ınlamı beyaı bayrağı görüldü. '1Zasının umumiyetle Jngiliz taraftrm re erı ·aycs.e ~·apma ır. Londra, 29 (Radyo) - Hav~ yetle 1aarruz etmiştir. lki krm·azör t ... ~: .1 u ıııı·ıı·z tauua 1 . k ktad 

ile bir destroyere ağır bombalar isa- llind piyadesi yelp~lze gibi açılrırak hU- >lduğunu yazmaktadırlar. Gll2iete .diror ki: retinin ~bliği: 
bet ettirilmiştir. Bu knıvazörlcrden cuma kalkışmıştı. Diişman, ~oldaki Stokholm, 29 (A.A.) _Buradaki cBu hadı.s.eler, davanın sırf dah ili B ·· .. wled . 1 dt 
biri sarı ve ~iyah dumanlar ~ıkara _ uçur umdan alinğı yuvcırlanıyor<lu. :na~f~llerde kann-nt şudur ki, japon O ld f • manadn. olmadığı hissini vermekte- ~gun og en sonra. şıma . 

Kahire, 29 (Radyo) _ Orta ıuırk ıarıcıye nazırı ~Jatsuokanm Berlı'ne use or sanayı mer- dir.> rle bır Alman bombardıman ta). 
ra.k durmağa mecbur olmuştur. Di- ;r- k 1 • • b G •A b" 1 ·ı· d"i ü Ol il tü umumi karargahının tebliği: ı-elcliği :'iırada Yugoslavyadaki haqi- ez erJDJ ombafadıfar azelK, ır ngı ız nazırının Yugos. ış r m ş r. 
ğer bombala11dan bir çoğu gemilerin Libyadn: Bildirilecek bir şey yok- ·eler, hıc de iyi olmamıştır. ~~v~·nnın mi~ver. aleyhine döneceğini Kahire, 29 (Radyo) - Qrlıt 
~·:ıkınlarına düşmi.iştür. ttır. . Bazler Nihtcr, Romanya ve Bulga_ u~ıd e~en sozlerıni ve At;ıer~kn. ha_ri- hn a karargahının tebliği: 

Bir tayyaremiz kayıptıı·. Eritrt>de: Ker~nin snrkıııda Britan- n-tanın iiçlü pakta iltih-ak için ser- Londı,n, 2fl (A.A.) - Evvelki ge- c~J7 .musteşarı Sumner \ elsın sevın- Tayyarelerimiz Keren - Asm:ı~ 
Londra.. 29 (A.A.) _ Amfr:ılltk ya kuvvetleri ileri har~kt•tkrine devam best bıııakılclıklan halde Yugoslıw.ra- ce Koloyn ve Duseldroft s-anayi mcı.._ cını ışar<.>t etmekte ve şunları yazmak- lıına, Adis.Ababa _ Diredaoa at'1 

d 
· · ı. ~tmektedil'ler. 'lln ".".azi.reti tnmnmen 1·n..ıka ~ekı'lde k_.ezlcrine bir ~ok büyük çaptn infi- trıdır: .. . . vo}" \'"' buralardnk·ı du""şman kU' aıresinın ull akşamki resmi teb!iği: - u ... , 'ı 1 k b b 1 ld B 1 ... .. " .. 

S
ar ki A kdenizclt' vuku bulun h .... re-_ Jlalıe!iist:ında: \'ttziy<'t memnu niye- l)ldug-unu yı:zmnktn ve Sinyor G ay- .a · om a nrı atı ığı bildirilmekte- . « u tezahurler, ngılterıenın ve Ame rine karşı ~iddetli t.Mrruıl:ırda b 

" tt:• ~ayan bir ş<•kil<le inkişaf etmekte- danın ynzdıgı mak~leııin rıksine ola- dir. Başka bomlıardımnn t:ıyynrcl~ri rıkı~nın Balka_nlara . karşı alfikasını muşlardır. 
kat hakkında .reni hauerler henüz dfr. ıınrnr<l:ı. düşmandan :!50 esir ıo rnk Amerikanın Balkanhırda göz!ini.i de Kale ve Dunkerk dokl~nna hü - l~cllı etmekteclır. l~~ılte~enin, Balkan- Lonöra, 29 (A.A.) _ JI:ıva <' 
gelmemiştir. Fnkat, İngiliz deniz tny- ağır tor> :ılınmıştır. I>nğılan dil!~~nn açmı~ olduğunu kaydetmektedir. cum etmişlerdir. ~.l rı n~~ ve':!1~~ ıç.~n hır yang:n OC!l.- h!li ıemniy«t n<>z:m~tlcrinin bu s 
yareleri, bu 3"..Lbah hr fakım ltalvan gnıpl:trı toplanmukfaılır. ffernıı yeni Tayynı·clerimiz Kripe :ı.<labmrn gı W.lakkı cttıgını gostermekt~dır.> fobliğ'i: 
lınhriyelilerinin sallarla denizde· do- ;sil'ler gclnıckte<lirx. •• AskerAI Vazı•yef .,.e Laı~şen civarında harp gC'mileri- Belgrnd, ~~ (~.A.) - Almanyanın Knrde d('ğer Lir !)<.':r yoktur. 
laştıklrırıııı te~bit etmişlerdir. Bu, ııe. hücum -ctmi~lerdir. Tayyareleri- Hclgrad elçısı Fon Herren bu akşam :t:---

vukubulnn deniz muharebesi netice- u l J ı· •d nıızdcn ikisi ü .~'llinc dönmcmistir. Yugoslav hariciye nazırı t.nrafrndnn • 
sinde biıt ltalyan hnrp gemisinin bat- L ugos avyaııa or l l are ( BAŞTARAFI l NCI SAHiFEDE ) l Londra, 29 (A.A.) - Dün Kaza.ts k:ıbul edilmiştir. A d d mıf? olduğu kanaatini \'ermektedir. Baştarafı ı nci Sahifede _ Elageyla, Kirle çölünün başladığı f,urn eivaıtında bir clü~man bomhar- Belgrad, 29 (A.A.) - İyi haber y 10 8 

Radyo gueteainden: tir. Ayrıca 1120 ki!'ıi de ihtiyat kuv- hududun ortuında, kerpiçte n ist:" _ dıman tayyaresi diişüriilmüştür. alan mahfillerden öğrenildiğine göre, 
Ami...,al .Kaningam idmcsindl.'ki vcl \"ardır. Yugoslav denizcileri, bil- kamları , gelişi güzel hava meyd:ını Almanyanın Belgrad elçisi Fon Her- s,,or .f4:/eri ne halJI 

lngiliz filosu, ltalyan muharebe ge - ha;o,-n denizaltı zabitanı lngi!terede olan bir yerdir. Yarın öbür gün d a - Rodos gene bombalandı ren hükumeti t~rafından geri çağırı- r r 
mHeri, kruvazör ve muhriplerind~n tahsil görmüşlerdir. Y.ugoslav do_ ha büyilkçe bir İngiliz kuvve t i ta ra - lacaktır. Aydın, (Hususi) - Bed~n te 
bir 11.alyarı deııiz filosu ile tema .. im- !ıanması eski bir hafif kı•ıv~zöı·, dört Csnclan istirdad olunabilir. - Battarafı 1 nci Sahifede - Belgrad, 29 (A.A.) - Bnşvekil ge- si genel d irektörü general Ce?flil klinını bıılmu~tııı·. İtalyanlar h!lr ne clc.stroyer, 4 cleniıaltı, g torpito ve Arada ki çölü geçerek za ferle r rede Kerenin zaptı ile neticelenen ta- neral Simoviç, devlet nazırlığına t.ayjn ner buradaki tetkik leri etrafnıd

1 

k:.dar gene geri clönmii.:ılerse . lngi- miite:ıddid hiicumbotlariyle 6 m:~yiıı kayde tmek. he r halde 1nem.zter e dü- a:.ı·uzdan sonra· Keren şehri etrafında edil<m }labık ::\Ioskov:ı elçisi Gabrilovi- ti bularını bnna şöyle anlattı : 
]izler, kendilerini harbe icbar ctıni~- Jcmi ·inden \'e diğer küçiik gemiler- şer .. Çünkü ltalyan ordusunun böy- duşmanın ufak mukavemetlerini bom- C:İ silratle Belgrada davet etmiştjr. «Aydındaki m ükellefler uıe 
!er, neticede Littoriyo . ınıfındnn bir den nıiirekk€ptir. Bir dcı-troycr ınşa le b ir i, i ba,arması gayri k a bildir. barchmanlarl:ı kırını~ V<' kıtalara var- Budapeşte, 29 (A.A.) - Peşw res- deki "alışmalardan memn un ol~ 
2ırhlı ile kont Knvur ~ınıfından iki nalindedir. O laa olaa, küçük ve e hemmiyetsiz dımda bulunmuştur. · nıi mahfili.eri, Yugoslav hii.<liseleri do- ayrılıyomm. Bilhassa muhtercııl 
1tıılj :,n ağtr kruvazörü ::ığı.il' ha=-arn Belgr:td, .29 (A.A.) _ Kı~.ıl !kinci kuvvetle r, 3 gün yol k a tederelc bu- . Adis-~bab~ - .. Cibuti <lcJ?iryolu ye- la~·ı~iyle ~üt.al<>~da bulunm~dan ev~el !i beyefendinin ve istişare hey'e~ uğramtştır. l\IalUm olduğu ve~hile e\'- Piyer dün saat ı O,.t5 de saı ayda .v~- ı·aya gelmişlerdir. Maama fih, bun - nıden .şıddctlı hucuma tabı tutulmuş- hurlı:;.ek>rın ınkışafını bek.lemektedır,. ı-.ndaşlarının işin mah iyet ve el1c1 
vele<! Tarunto limanında Littoriyo min etmi~tir. l\Hitenkiben Belgrnıi ria fayda olmadığı ~ibi. ani b ir baı- tur. Adis-Ababanın 80 kilometre ile- Siyasi mahfillerde gerginlik h:wası yetini tak<ljr eder ek şahsen aHi~ sınıfından bir zırhlı ile Kanır .::mı - kili~csinde dini ayin yapılmıştır. Kral kın ve daha kuvve tli b 'r darbe kafi ri::ıinqe lıir askeri treı.ıe bombalar :ltıl- müşahede edilmektedir. Maamafih fev- görmüş olmak!~ neticeden ve ge~ 
fındnn 2 kruvazörü b·:ttırılmı~tı. nu kiliseye gelirken ci\'arda toplanmış gelebilir. • rnıştır. kalade emniyet t('dbirleri alınmnmış- rin memlekete faydalı bir hale 
hadiseden sonra, İtalyan gemileri lnılunnn muazzam halk kiiile::;inin ARNAVUDLUKDA: Ro<lolf gölünün civarında düşman tır. rileceklerinden kuvvetle ümit' '' 
ilk defa olarak denize açılmışlarclır. cılgınc~ nlkı;;lariyle karsıl:mmıştır. .. l~!ay~nlar tahkimat yapmak ta . tel kampları, idare binaları ve siperler Ilitarnf müşahidler, Yugoslav hiuli- Arkada~lnrımın ça lışmalarındll 
Dün kil muha11abeden sonra İngiliz Kral, yanında başvekil, ·bahl'iyc ve orgulerı artırmaktadırlar. Bir Yu - bombalanmıştır. ' ~elerinin :\Iacari3t::m için dahili bir me- \'!lffak olmalarını dilemekten ~ 
tayyareleri de dü;;man filosuna anı- harbiye nazırı olduğu halde :ı.skeri nan umumi taarruzu beklenmekte - Bi r bombardıman tayyare filomuı, sele telakki «lihnekt.e olduğunu bildir- ~öyliyecek sözüm yoktur . 
c:1. hUcl}nt etmşile~dir, fakat. b•ınl~rın ''ıtahm teftiş etmiştir. Kralın selli_ -lir . Hakikaten, Yunanhlar için ıon 12 adadan Rodos adasında Rolato tay- nıiştir. Yugoslnvya. ile :\l:ıcarist:rn ar:ı- Şu noktayı -da ila\'e etmek i
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1 
kaydettikleri netice hc•nilz belli ele- mına a:;keııler kalplerinden gclE'n Balkanlar vaziyetinden sonra, biran .Y~re meydanına muvaffakıyetle tetev· :-.ında hiı· dostluk 'J)aktı vardır. Avru- ki; hilhıassa beden terbiyesi 111 ğildir. 1 cyecanlı \'e gür bir Be il' ccnı 1l \'l'r- e~vel bu cepheyi •bertnraf etmek irn· vuç eden hücumlar ~·rıpmı~tır. Binalar- panın ıQenubi ş:ırkisinrle şiddetli bir lefl~Jinin yanlnrında çalı.ştıkl~fl 

Diğer taraftan ltalyanlttr ela GiricL nıişlerdir. · kanı zuhur etmiştir, d enebilir. dn. ve benzin deposuııda yangınlar çı- infilak vukuund:ı. bu pnkt nazara alın- Ln lnrını n (patron ) çocukları ?ıl ~~ 
d.e Suda limanındaki lng~liz gemi!~- Dini ayinin hitamıııd~ı. baş :\Iet- HAVADA: k~ı·ılmıştır. Yükselen dumanlar, 160 mıyabil<"cektir. l\Incaı·istan, endişe :wmnn taMmlerc gönder me 'c 
rıne, donanmaları ile tnan·uz ettikle. ropolid bir hitabe irıtdecll•rck mille- İnl'ilizlerin Almanyaya karşı son kılonıet.re mesafeden görülmüştür. kaynağı olan vnziyeti daha ziyade kn- ı-öylemeden geçemiy<'ceğim .> \r 
rinden bahseylemektedirle'4. Hu Ji - tin şnnlı Karayorginin hafidi hii _ taarruzlarda kullandıli:ları 4 motör- yerde bir tayyare talıı·ip edilmiştir. mjtırmağı a rzu etmemektedi r . . Aydında parti teh:,ıeri: 1 
manda İngHizlerin hafif knwa~örleri kümdarlarına knr:::ıı ı;arsılmaz ~ada_ lü büyük tahrip bombardıman tay- fayyarelerimizin hepsi ii. )erine dön- - Aydın, (Hususi ) - Parti 
ve daha hafif gemileri bulunabilir. kalını teyid eylemi$ \'e p,-eııc krnl'ft vare leri, Almanyada halk üzerinde müşlerdir. A N A D Q L U miifotti.~i Mard in mebusu Dr. 
Taarruzun da gene muhrip gibi kii • doğru ilcrliyeıı~k. iki yanağından fena teıir yapmaktadır. Çünkü aığı - • Londra, !:?9 (A.A.) - Loıı<lra :ıske- .Levent vilayetimiz parti ve JJ~ 
<;ük gemiler tarnfından yapılmı~ ol_ üpmfü~tür. Kral kiliseden çılrnrken "lakla r fenadır. Halk arasında za yiat rı mahfillerinde söylendiğine göre, bir - !er i vo H-:ılkodal:ırının 9·11 .;;.e1'f. 1 rnası muhtemeldir. Bu hfıdi~'" Yu _ halkın tezahüratı şimdiye kada:.- Bel. da vardır. Bremende, maruf Alman İngiliz tnyyaN.>:;i İtalyan sivillerjnin r inci teftişlerini ynpm nktadrr. :fJI 
nan denizinde, Sicilya ile Yunani,; - graclcla miiıli göri.ilmemiş bir rle!·ecc- tayyare lerinden dör t nıotörlü çeJid- t:ıhliye~ini temin için ltalrun somnli- !abiı.i Te llqmabarrirl tcşkilfıtta son teftiş l ere nnzaı•ıı11 

tan arasında yapılıan deniz mnhare- \'İ bıılmtt!"tur. lerd~n birini yapan bir tayyarenin s.irıdc Litt-0rynya gitmiştir~ Böyle tah- HAYDAR ROSTO ÖKTEM ~·ük bir ilerl eme görülmektedir~ "),, 
besi ile alakalı değildir. Bclgrad, 29 (A.A.) _ 2J-2i mal'[ fabr. kaları tahrip edilmiştir. Muka- lıy~lerin b:.ızı noktalarda mahclud mjk- ~ ı ek parti n gc~k H alkevi ve l!' .(; 

x gecesi tevkif edilen hiikumet aza;:;ı, v~m~t sırası Jİmdi A lmanyaya lfe l- tarda yapılması miimkündiir. Umu- Umumi Nepiyat MO.dtl?1l okullarının parti p rogram ve 11
1 

ı. 
Almanya hayr·t· :.abık başvekil Svetkovir, ve hnl'idye ~ıştır. ~u .vaziyet iae; Almanya için mi tahliye meS<'!esi i.ıe, ltnlynıı kuman. HA1ı1Dl NÜZHET ÇANÇAS nam~'si !İ tik:ımet ve <;erçivesi" ~!l 

" ıı:ızırı haric. serbest bırakılmıstır. 'ı ıe de umıdli değildir. rtnnı I>ük ıW Ogcstin k:ırm·ınn bağlı- çalışmalarının gittikçe inkişnf 
içinde bulunuyor Sahık Bclgrad pnlis miicf iiriı Triıil'ic vekar .'·e sulhperver siyfüctinc uvmı- dır. görü lmekte-dir. 

d t> h:"ıla me\•kuf buhınmaktarlır. N"a- \·:nı ~h~~cliscler vukubıılmuştur. B~ı gi- o Ab 8 Ayhfı 809 O. Becerik -BAŞ TARAFI ı NCt SAHiFEDE- zırlar evlerinde nlG\ bftııl'lal'. 8ıın- hı hudıseler, gayri mr .... ul insan kır ta. Fransaa a one:Yıllıiı 1400 kr. 
Almaıı milletinin aksülameli der!n bit- srir mi.idiirü. radyo k'>n"İ-'eri \'e Avn- ı·a~ıııd:nı idrırc edildiğinden ta.:rih _ 8 ., .. ,l .. rfı 1 ncı' Sah!~ede Yabancı memleketlere 27 Ura 
hayret olmuştur .• \lınnn halkında ve h ajansı miidi.irii de mr-,·kııf bıılun- cdılnıesi lazımdır. Böyle hacliseleı•in -Y - u 
r~smi mahfillerde Mat::uokaııın zi - maktaclırlmı. tekC'rriirlinlin öniine geç.ruek üzere duğu veçhile kral Aleksanclr 9:l4 sui-
yar€ti alfik:ının merkezini teskil et- Hclcrrad, 29 (.·~. ,',) _ ''tı"'o.~l:ıv- d""ln.ı· k t f ka:ıdı"ı1cle b d kt ı cı:· ·· ı·· idarehane• ikinci •••ler aokak .. ~ ."\ ı .,, , . "' ':' ma aını arn ıncian lüzumlu • · ura u m:ı u lı~nıuş ur. ı 
mektcn uzaktır. Yugoslavya m0 s('1Psi vadn örfi idare ilan edilmiştir. Ga - tNlbırlcr alınmtşhr. Yngo:ıla\' kolonisi krMın hatırasını tn-
birinci plıindadır. zdeleı·, Rel.,n-rad polis.· mü..l'ı"rt·ı·nı·iı1 TI 1 1 2" (A " "I } 

1
. y \H c grncı, " .:, .) - D. N. B. ziz için Luray:ı v:ızedilmiş bulııı1:,n 

·' u ı~t >ır, ugoslavya hadi3a9inin u._ağıdnki tebliğini ııe~retmektP<lı"ı· - Hırvat ı· · " b · !\ son · tl t ·h· d ] " ... ' .va ısı ~u nsıc: • Inçeki.'1 ta - plfıkın altına "<'lcnkler ko\.·n1ııs.t111·. l'.ıı 
• zıyare er arı ın e görü memiş ler. leb_ı uurıne yaptığı uzun görii!-ıml'· " 
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en nı:jhim biıı hadise olduğunu ka\.'- <ı:Bir rejim drği~mcsinrlt! hf't' 7.:l _ lerı mliteakip Z~ğrebe hareket' et_ arada binlerce Frnnsız da tt'?.ahür:ıt 
dedeı·t!k diyor ki: · man oldugu gibi bazı kim-eler ~ah;;i miştir. Subasic, son olnrnk \'eni da_ yapm1ş, 'i\Iarseyyezi söyl.enıiş ve cY:ı-

«Amerikanm lngiltereye yardım. hissi.\'~'tlnrın1 ~·enı· ""zı· ... "tc- ·ınt.ı.-bı-ık h·ı· o B · c b" ı. d" ·ık d f 
1 

A •" ·' '"' - .~ 1.re .. na .. zuıı r.. udi-:avliteç ilf' crö _ şasın ,,ır ısl.3n» ıye bağırmıştır. ~far-
ı . e a o arak lm:ın hariciye neza_ ettirmi:-:lerdL•. Başvekil biı- h"'\0a1ın."- t "·I ) d 

0 

• b h tı d A "k b t ı '"' · nışmuş ur. ·' n um ur ki, epiy za - . ..;iJya c;içek mağnzalarındn "i"ek lcalma- ~• a 
re ıı e merı _anın i arnf ıktnn ay- me neşreder~k halktan tt:~z3hürat mand r U t rt· · ·ı d b. "" I\~ 
nlma volundn ılk adımı ol::ırnk zik - yapmama!'lını ifltemiştir. Faknt di.in ı ırnı pa ı ı ı c n ıliye na- mıştır. AJeksandrın hatıra~ına hür- vğle 
rcdilmektcdir.~ 1 elini a~.·inde Ytıgo~l,n\' hlı' kOmctı·nı·n ;ıl.1.!-ını.n mc~s.up. b~ılunrluğu Hırvat ı met.en dikilmiş 1€vhanın altındn kağıci ı •• •~ .J! 

·' - coylü pnrtı~ı bırlıktEı çn lı şmnktn rl ır. çiçekler bile görillmiiştilr. ı ..... 
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