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1941 F UARI 

Fuarın -çılmasına a z bir z a man kaldığ ı için K ü J. 
türpark sahasınd a ça l ışmalara gece gündüz devam 
~ d ilmeğe başlanmış tır. • 

Bu sene eğlence ma halleri de tevai ed ilmekte dir. 
1941 fuarı bütün Avrupa fuarlarıhın fevkinde 

olacaktır. -
Hazırl an ın ız. 

Nı>. 8525 Gilnü eeçmif nüshalar 25 kuruştur. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 20/ Al'.lUSTOS - 20 / EYLOL 
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Bugün· büyük bir iht'if al var 
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"''"'''''"'''''''''' uaun nonun e , arı ın şe • : 
hamet, ihtişam, gurur V f' zafer do- ~ 
lu bir yaprağı açılacak ve büyük ~ 
bir Türk kahramanının idaresi 
altında verilen bu terefli harbin. 
4ehidleri aelimlanacaktır. Şim- • 
di batı;,.ızda 6ulunm a 11 ile Türk 
mille tine saadet, emıiyet ve kuv

ve t veren Şef, lnönü, milli mil -
cadelenin en çetin şartları altın• 

da o büyük ha rbi ver irken, bü -
yük bir millet kalkınması ve mu
kaddtratı üzerinde r ol oynıyacak 
bir hadiseyi de T ürk tarihine ve 

yaç göaterlr.se, Türk toprakları -
nın , y ine bu cevh erin pa rıltıt ı ile 
tutuşacağından şüphe e d enle r e 
acırız . 

lnönü baştadır. 
lnönü .şehidl~rı· önümüzd ed ir. 
Biz, Jnönüle rini ya ratan l arın 

kendiai veya ço.-:ukl "ıyıL . Selam 
Jnönünün kMdisine, öle n ve ya~ 
şıyanların3. ! . 

Ankara, 10 ( H~ıuıi ) - Yarın 
lnönünde , kahranıan İnönü şe. 

• 

• hidleri için büyük ihtifal yap ı la -
caktır . lngiliz müstemle ke a skerlerinden bir grup iler leyiş halinde tarhine bahıediyordu. 

Bus ün baJ ımızda yine O , y ani 
lnönü harbinin kahramanı ve k u
mandanı olduğu halde, Türk va. 
tanı ve Türk istiklali uğfunda bi

rer kanlı ıül demeti gibi toprağa 
dütmüı, yar kucağına e ömülmüt 
lnönü ıebidlerini anıyoruz_ 

E 

Merarime; Anl<!ara , lstanbul, 
Bursa, Kütahya, Eıkitehir ve Bi
lecikten heyetler i ştirak edecek
tir. 

Rutbah tayyare 

nı lngilizlerin 
m.eyda- IAtlantik Muharebesi 1 cAkde nizde bir harp 
ehnde ~ ..!... 

Dünyaya yen· lnönüle r, ye ni İ •~ 

tikli! savatları vermeğe hazır -
lanmıt olarak kendimize ne ka -
dar aüvenaek yeridir ! 

İNÖNÜ KAHRAMANI 
: ............. 111' ........................... 1111' 1 ... 11111 

lnönü belediye reisinin, saat o n 
buçukta vereceğ i İ1aretle abide
ye çelenk konacak, tayyare ler de 
şeh"dliğe büketler atacaklardır. 

Ordu ve vHi.ye tler nam.ına nutukw 
lar verildikten sonra bando, ma 
tem havasını çalacak ve lıtr a ske. 

Aımanga, ırak hadise. 
ıeri etrafındaki kararını 

gakında verecek 
cevheı-i zaman zaman bir mihek Biz, 1nönü deıtanlılrını yarat~ ri manganın havaya alef e tmek 
tatına vurup cihana kabul e ttir- · l h' ı · ı 

Başvekil Raşid Alinin 
Bağdaddan kaçtığı 
doğru değilmiş 

mak cevherini varlı,ğında taş ı - surelıy e şe ıdleri se am amaaın-
mekle korunur. ı Yan bir milletiz .. Bilyoruz ki, va- dan sonra mera ~·m nihayet ene-

tan, ,eref, iatı'kli.I ve namus, bu Bir gün, yurd müda faa11 ihti - ceklir. 
--,;;,;;,:~;;.;;,;;:..;;;,;,,;,;,;;;;;;...;.;;.;,;;,;,;~~.;...--------.... -.---------------------------------------

Bulgarlar 
C. Sırbist~nda münev

verleri öldürüyorlar 

75 bin talebe de Alman
uaıa Sltkadilmiştir 

Kudlh•, 10 (A.-\.)-
Orta ııarkta bir ma
halde içtima eden 
Yugoslavya kabinc>i 
ı·ard ım i"temek iiıe
re Amerikaya Hır- , 
vat, Sırp ve Sl~\'en
lerdeıı mürckk<'p bir 
hey'et göndcrmc[(c 
karar vermistir. 

Kudüs, 10 .(A.A.)-- . . 

Rusya - Alman
ya işbirliği mi? 

RADYO GAZETESiNDEN -
Rusya, Asyada serbest 

kalacak, Basrada da 
mahreç bulacakmış 

Son Moskova kararının 
akisleri nelerdir? 

ispanyada 
Uahili idarede bazı 

değişiklikler 

Franko, sac/ık adamla
rını iş başına getiriyor 

Kahire, 10 (A .A.) - Resmen bil
clit'ildiğinc göre Rutbah tayyare mey
danı erkenden teslim olmu~. lngiliz 
hava kuvvetleri tarafından tekrar i~
gal cdilıni~tir. R utb:ıh HindiRtan hava 
rnlu iizerinıle mühim bir mevkidir. Bu 
tayyaı·2 meydanı ll ayfaya petrol nkı
t:ııı Pipeliııenin iizerincleclir 

Bern, ! O (A.A.) - Ofi ajan.,ı bil
diriyo r : 

Alınan hiikümet merkezindeki bita
raf miisahitlere naz::ıran Ilerlin Irnk 
hfıdi>ele;·in~ kar~ ı ihtiy ;ıtlı bir hnttı 

~ Iaclr i<i, 10 (A.A . ) h n r<>ke t t nk :p ~tm<>kte<ii r. N'n:-t.\·o n nJ 
i spanyan ın dahi li Çaytu ngun ll(•rlin mu ha hi ri nt• n:ıza. 
idare,inde bazı dt'll'i- ran Alman llarici.1·c ııezar•ti. A lmıııı-
~iklikler yapı lmıştır. frak 'irn.<i münasebetlerinin tekrar 

1 - :\fodride ve te~isi me>ele>iııde henliz rnzi;~ l alma-
rliğer yedi mühim mı~lır. :\l:ıaın:ıfih !rakın bu :•olda te-
merkeze yeni sivil va_ sebbli,[e buluırıluf(u Alman Hariciye 
liler tayin 2dilmişt.ir. nez3retinc ~ inkür NUmemı·kt , dir. 
Du reni tayinler ge- Hafta sonundan e\'\'ei lıu bıtbrla hir 
neral Fr:ınkonun en karar \'erilm 0 >i lıekl~nmekl<'dir. 
'l'liihim yerlerde ken- Reynıl, 10 (A.A.) - Rir yabancı 
dine sadık adamlar G. Fnı.ıko ajans, Irak lln"'l'kili Rasici Ali Geyli\. 

Nazarlar Porte- Mihver taggareleri, ln-
kiz~ çevrildi giliz donanmasına bir 

Portekiz her j türlü ted

biri almıştır 

Amerika da kendisine 
kat'i teminat vermiştir 

hü.cum gaptııar 
Hiç bir netice alamadı

lar, zayiat verdiler 
' Londra, 10 (A.A.) - Amirollık 

dairesinin telıliği: 

\ 

Garbi Akdeııizdek~ harekat e<nasın_ 
da Alman \'e İtalyan tayrareleri deniz 
kuv,·etlerimize karşı lıirbirini t:ıkip 

~ eden hücumlar yapn'lışlardır. 
Bu hücumlar 8 l\fayıs perşembe gLi

nü öğleden soııra ve ::ıbam de,·:ım et
mi•tir. Gemilerimizin hiç birisine hic 
lıir hasar olmamıştır. Her hücum r~
pıldıkca düşman tan·aı'<'leri deniz avrı 
t:ıyyarelerimiz tarafından rnkalanmı• 
ve hiicuın bu suretle kınlmıslır. 2 a\·
cımız kayıptır. Birinin pilotu kurlıı
rılmıştır. Dü~man hücumu torpil tn;·
;·:ıreleri yüksek irtifa bombardıman 
\'e pike tayyarel<>ri tarııfınctan yapıl
mıştır. 

Avcılarımız tarafından 25 pike tay
\"Rre:o\İ clt'niz a\·cılnrımız tarafından 
rnkalunmı~ ve parlak 'ııretle dağıtıl
mış \'e geri pliskürtülmüstür. Düsma
na üç torpil \'e • avoyn 79 tipinde bir 
bomb:ırdıman tayyartsi wyi ettirilmi~ 
w 2 torpil tayycresi de ciddi hasara 
uğratılmıştır. 

D•niz a\'cılar:mız üç ta.ı·yare dü~ür
< ınü~ler ve 3 de tahrip etmişlerdir. Bir 

çıık tııyyar0ler de hasara uğramıştır. 
Orta sıırkta ıJLılunan K mi Pıuc» 
saliıh i\·ettar Yuırosla,· mnhfillerine, 
ıtelen haberlere göre, c c ıııılıi Sırbistan: 
da lıulunan Bulgar makamları'. yeııı 
rejime karsı muhalefet ıröster.dıkl~r~
ni bahane edeı-ek belediye rcıslerını, 
papazları muallimleri ve<air ~erbeot 
me,lek ., ;·babını katliam' cttirmi~lcr
clir. Bund::ın ba~ka Yugosla\':;anın Or
ta \ 'C viiksek mektepL•rinde okuyan 75 
bin eikek ,.e kız talebe tevkif edilerek 
Macaristan yoliyle Almaıı.1·aya H('\'ke
clilmi~l rclir. 

Sovyetler Bı" rliğ i hükümetinin, Nor 
veç, Belçika ve Yueoslavyanın Mos
kova elçilikleri hakkındaki kararı 
dünyanın her tarafında alaka ile kar 
tılanmıştır. Bu kararın mani.aı henüz 
ıarih olarak a.nlaşılamamaktadır . .fa
kat bazı tahminler yapılmaktadır. Bu 
harekete, bir kaç sebep atfedilmek-

hulunduracağı n ı gö8lermektedir. ninin sözde aJe,·hinde rnku bulan te-
2 - Falanj partisi gazetelerini da- zahlll'lerclen so~ra Baiı'darlı tcrketti- 1 

CDEV AMI 4 NCO SAHiFEDE l 

hi!iye nezareti nin sansörüııden istisna. ğini bildirmistir. Şark rn<l.rnsıı, sa
eclen em rin iptal edilmesi de bu tayin- yinlar aleyhinde bulunmaktadır. Jlu 
!erle a lakarl aı· gör ünmektedir. radyo,\'a gör\', Rasici Ali, dün camie Bugünkü harpte mevcudiyetinden 

- - ---------------- - gilmis ı·e halk tar:ıfıııdan he.1·ec:ınlı l<'- çok it beklenen lne iliz donanması 
zahürlerle knrsı lnnmıştır. :-; ,ımazı kıl- Liılıon, 10 (A.A.) - Atl antik mu-

-~-
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• 330 
Doğumlular 

Hazırlansınlar 
Askerlik 4ubesinden: 
ı _ 330 doğumlu her sınıftan ih

tiyatlar ya,ında ta\"m maksadiyle 
aıkere çağırılacaklardır. . 

2 - Bu doğumlu ihtiyatların hangı 
gün fUbe merkezinde toplanacakl~rı 
ayrıca ilan ve ıubelerince de k~ndı -
!erine bildirilecektir- Sevkedılmek 
iq'n verilecek emri beklemeleri ve şu 
heleri mıntakalarından bir tarafa 
ayrılmama lan ilin olunur. 

ıı ııuıı 111111111111 ııı ııı ı ııı ıı ıı ıı ıı ııı ııı ııı ı ııı ııı 1111 

Ruzvelt, Mısır Kralına 
bir mektup gönderdi 

Harpte lir 

Almanyaya son hücum 
çok ai!ır geçti 

Tezaihlar, adeta alev 
haline gelmişlerdi 

Filolar, şimdiye kadar 

görülmemiş derecede idi 

Londrn, 10 (A.A .) - Gece Bcrline 
cok büyük miktarda 1ngil:z ta;-.rnrcle
ri teM>kklilii tarafından yapılan hü
cum: lıilha:<:<a askeri ehemmiyeti olnıı 
heclt>fl~re te\'ci h erlilmi~ w çok mu
' affnkı.vell i geçmiştir. 

Bir tebliğe göre, Almanya üzerine 
persembe - cuma gecesi taarruzunu 
yapan l ngiliz tayyarele r i, eyimdiye ka
dar görü!m('miş derecede çok fazla idi. 

Londra, 10 
(A.A.) -- K:ı
hi reden bil
d i r i 1 <liğine 
göre; yüıb:ısı 
C~vmis Ruz
veİj dün Orta 
·o rk ! nı::iliz 
k u v ve tl~r! 
lla..,kıım:ında 
nı General 
\'evwl tar:ı
fııı'dan • k::ı
hul ctli'.mis-

t,r Y iizbıı•ı Cr11nıiH Ru:rrlt TayynrPlı>r, ha va hcnl\z aydınlık ikPn 
(',.;·mi~ Rn;,\'clt, babasından getir~iii;i l hn rPkilta kalkmış lardır. Uçanların ar-
L;r nwkbıılıu krııl Fnrukıı \·ercccktır. (DEVAMI 4 NCO SAHIFEl>E ) 

tayyareci 

Malta civarında lngiliz 
gemilerine taarruz 

ınoiltere üzerine taar
ruzlarda hasar azdır 

Bu hareketlerde muhte

lif Alman tayyareleri 

düşürüldü 
Loncba, 10 (A .A.) - Gece, :wcı 

Lo:ıy'}·arcJe1·\n1 lz lnrafından in~riltere 
üzerinde üç Alman bombardımn n ta.ı 
.1·ar esi tahrip edilmi~tir. Dü~manın 
bu faal iyeti eskilerine ııisbclle kii~iik 
olmu~. mütemerkiz bir \'aziyet gö<.
termi•, fak::ıt ınemlehtin muhtelıf 
mımnkalarına bombalıır atılmı~tır. 
F.kscri; tl itibariyle U'.siı• görlilmemi" 
tir. Yalnız, g:ıı·ptn bir <chir ha8ar 

(DEVAMI 4 NCO SAHIFEDt: ) 

- Sonu 4 ündi sahifed .. - hareb<>si münascl>eti.vle nazarlar Poı:-

Almanyanın son 
notası 

Amerikada ltalyan ve 

Almanlar arasında lev· 

kifat yapıldı 

Notada, /ngiltereye yar
dımdan da bahsediliyor 

Vaşingioıı, 10 (A.A.) - t timada 
de\-~ haber lere nazaran Alman hü
kümeti r::ılıuncı vapul'lıırın miis::ıde
(DEVAMı 4 NCUSAHIFEDE l 
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1 SAR tTl.E.R 

Bunak Zavallı 
Türk dostluğunu ve Tilrk kudreti

ni anlamadığı için fikir ve politika 
hayatında epeyce gaflar yapmış o
lan meıhur Loid Corc, Avam Kama
rasının aon celaeainde, yine bize is. 
natlarda bulundu. Hatti o kadar ile
ri gitti ki , Türkiye ile Irak arasında 
bir anlatma olduğunu ( ! ) bile söyle
di. Çörçil, bu eıki Türk düşmanının 
sözlerı"ne, layık olduğu cevabı bizden 
evvel verdi.. Bize ee\'nce, Irak ile Ira
nı ayıramıyacak kadar kafa boşlu
ğuna düıen bu ihtiyar diplomata hiç 
kızmıyoruz. Biz onu istiklal mücade
lemizle batvekilel' sandalyaaından 
indirmiş bir milletiz. Şahsiyeti gözü
müzde tamamen ıilinmiıtir. Heze -
yanları ne olursa olsun, onun hakkın 
dakı' hükmümüz şundan ibaret bu -
lunmaktadır : 

Bunak zavallı 1. . 

. ' ** 

sKeRİ vAzive. 
@_· -

Kara, deniz ve hava

larda geçen harekat 

Deniz harbi hakkında 
ltalyanlar neler iddia 

ediyorlar? 
J:.:ıkta nni'bir \'aziyel yoknır. Y:ıl 

nız İ ngiliz rP.dyosuna gör<' , lngiliz 
ku\'\'etlrıi Ruth:ıh tan·nn• meydaııı
nı :ılmışlardll'. BııraSJ Haı(d;~d.a ;ı;,o 
kilome!l'e ıne>-:ıfec\ecl i r. lledının \'a
zil'eli ":ıl'ih dı•ıi i ldir. Y:ılııız h;İdise
lc;·i \':ıkınd:ın takip ettiğ-i lıahcrl<'l'i 
gdml'kledir. 

Denizlerde : 
F.vnlcı• haftaıl:ı lıir ıırsrc clilı•n lıı

giliz deııi:t. zayiatının. "imdi n)·da lıir 
n .. ~rcdilclii!i ınalünıdur. Nisan ayın
daki .JSR bin tonluk 1 OG zayi ,·aıım· -
dan 60 l.ıııı•si l nııiliz, 4:l taıw•i müt
tefik \'t 3 t:ınrsi bitaraftır. 

ll a r ıı ba•lıyalı bıı rnk:ım aııc:ık iki 
dı•fa :ısılmı~tır Fa kal İngilizler ~u 
nokca r:ı isarel etmckt,,dil'ler: 
Ni ~an ayı, Akdeniz h·ıı·hhıin en 

sidclNli safhaları ilP ırı'~mistiı-. 1 ıl7 
İıin ton \'!!Jım· da .1·alnız buıxıcla lıat
ıııı~lır. fııgilizleı-, rakamı yük•rk lıul
nıakl:ı lıcr:ılı e r lrhlikrli görnıMıektt•
dideı-. 

Havalarda : 
Alm:ınya;·a k:ırşı İııg.liz hnn\ la: 

nrruzları :ırtmakt:,dır. Diin ırccekı 
hlicıımhr bilhassa ~lanhn~·nı iizerine 
teksif edilmi,ti;. A.1Tıc1 ufak ham 
tesekkülleri, Berliıı Mnayi mınıaka
Jaı:ını bombardıman etmisleı·dir. Diin 
gece dokuz A iman tan·are'ı düsii -
ı·lilmüştür. Birhiri a1·ka•ınn rloku1. 

(DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE) 

t ·kiz iizeri-ııe revrilmi~tir. Her ne ka
dar Portekiz hiikümeti, beynelmilel \'a
zi.1·etin inki0afı dolayısi)'le lüzumun
dan fazla endise göslermi.ı·or•n da Ame 
rikan hududlarınııı müdafaası ha.kı-

- Sonu 4 üncü s&hifed .. -

Kızıldenize, Çi
ne yeni hat 

Şilepler limanlarda top

lanıyor, himayeleri de 

düşünülüyor 

AMERiKA FRANSAYA GIDA 
MADDESiNi ŞARTLA 

VERECEK 
Yaşington, 10 (A.A ) - Amı•rık~ 

bahri\'<' komisvonu Kızıldeııiz mınta 
kıbın:ı Y<'lli lıi;. deniz hattının arıldı
ıi:ını uugiin lıildirmi~!ir. A~·1·ıe:ı Çinı• 
ele bir hal !lçılmıştı~ Her iki hatta d:ı 
Amt'l'ikan Jimanlarnıcl::ı kayıtlı ,.a -
purlaı· isliyecektir. Bundan f:ızla t:ıf
'ilıit verm~klcn imtina 'cdı•n komis
yon :ıznl'll'l denıisle~dir ki: 

- Vapurların fo:ıli;·~ti hnkkıncl:ı 
lngiltc•rt'niıı :ılcyhint' kııllunılalıile 
eek m:ılümat. Yernwmei\'i kendinıiu 
<ıkı lıiı· düslııı· edindik.~ 

Londrn, ı O (A.A.) - $ileıılenlen 
mürekkep bir filonun Kızıldı'nize 
h:ırp m:ılzrmesı n<ıkletmek üzen• A
merikan limanf::ırınd:ı toplnndıhl:ırı 
\ ' asington elan bildil'il mck declıı'. 

Jl:ıı icil'c \'C' Bahrin• ncz:ıretleri 
bıı vaııııı:l:ırın himny~<inc 'İit me•ı'lr
lı·ri tı·tkik etmekt<'diı·_ 

NP\'.\'Ol'k, 10 (A.A.) - Frnn•nnııı 
,\ nıerika biiyii k el\'i .<i, 11 arici.\•c nazı
rı Bay Kordel Hull ile, Fı-,ın><:ırn giin 
ılı·rileeek 2 rnpur yiyecek m::ıddesi 
üzerinclı• konıısmu~tur. Bunun hedeli 
Amerikad:ıki bloke edilmis Fı·ıın<ız 
alacakları ile ödenccektiı>. Am!'rikn 
haı:iciı·e ınii<tcsarı Sumner Vc ls bu 
)'ardımın, umunıi vaziyet deği•me -
dikee tatbik ohııı.ıcağıııı sö)·lemi~ • 
tir ... rmumi vnziı-"t ten mnk•ad, 

<DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE) 

• 
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( SAHiFE 2 ) 
(ANADOLU) 

ll MAYIS l!lH PAZAlt 

Radvo Gazetesi Radvo Gazetesi 
... 

1 
Bug•in Belçika. 10 M Bütün ltalyu 

ı ollanda \ .. Liık - ay ısın bu yılcliiniinıünü or· 
:-emburg[~ Alman t!!· du~u ile beraber te· 
arruzunun baslnma- yıldo•• nu••m•• it etmektedir. Tn -ının birinci ) ılclö - , U J"İlw bii'\•i.ik zafer 
nümüdiir. Get·en st•. destanlnı:ı 'azdıran 
ne 10 ni:ancb. Nor. 1 1 d kahraman 1talynn 
\'eçe yapıbn tuar - ta yan ra yosu, or- ordusu, şimali Af • 
ruz bir aya \'arma - dusunun kahramanlı- rikad·:ı galip gel -
elan neticelenmi-:. 10 miştir. ~aıki Afri • 
mayısta da titiz bir ğını nasıl anlatıyor? kada ise, g~n<: \'(! 

bita:•:ıfhk 1.ı llemok. knhramnıı bir pren" 
ra..;ilerle tt-ma ... tnıı sin kumanda-,1 :ıl _ 
çekingen 'e gafil av· AMERiKA, RUS . ALMAN tıııcla ordumt.ız. mü
lan:ın bu clevletlPl'P MU-NASE A \ dafaa halıııdeclir. 
hiicum l'dilmi ·ti. Al B TiNi D KKAT · Bura lan da gün ge-
manbr Iklçika ve LE TAKIPTEDlR lccek. dnc elimiz<' 
Hollanclada uzun geçec.ckt'r. Çünkü 
zanuınclaııberi çn'ı ıorlardı. Böyle " 1talya gibi dünyanın takdirini kazan 
c·e, bu nı,emlekC'tleri içlerinden feth- mış bir millet, buna her zaman için 
l'tınişlerdi. lki cle\'lct. işte, bugün in- muktedirdi11. 
dirilen darbenin neticesinden i tilfL Amerikada: 
l'dilmi,;tir. Fakat buglin başlıyan tn- Amerika, nakliy-at için Çin \'C Kı-
.ııTuzun Fransanın sukutunu da ge - zıldenize y~ni hatlar açml/itır. Ruz
tircceği hiç umulmuyordu. Belçika velt te münnkr.lenin bimıwesi işleri
''e llollanda:ııar i,.timd~ıd edince, a" ni tetkik 1te meşguldür. Aİmanynıı111 
:-alarmda işbirlij"i nazırhyamamı. Am~rikaya verdiği nota, bu dPvletin 
olan Fran:Wl ve ingilte!'e imdada kos. Amerikaya karşı olan vazi~ etinin 
tutar, fakat Fr:111<ıa yıkılclı ve ingiliz ::ertleştiğini gösterm~k'tedir. Vp ,·n
kuvvcti de m~ğlüp olarak ç~kil<li. Bu ziyel Amerikanııı· dikk·:ıtini çekmek
sebcpledir ki duın·a tarihi 10 mavı .. tedir .• laliim oldtığu vcçhile. go,·yet
~iıniinii unutmıyn~nkhr. Hu gcbeı{le- Jnpon anlaşma. ~ıdan sonra Ameri • 
dir ki. iki milletin I.ondradn bulunan kanın llu::::yaya kaı·~ı olnn vaziyeti de 
hü.11.lıınetleri, merasim yapınıı:ılnr. is- dcğh:ınıi;:ti. Şimtli Amerika. füı · -
tılfıdnn kurtulmıı temennilerinde bu" Alman miinascbatınm inkisafını d:ı 
lunmuşlı r, Hollanda kraliçesi Vil - y~kından takip etmektedir. 
lıelmina Hollnndalıh~a hitaben bir ispanya hadiseleri: 
nutuk \'ermiş, Helçik:ı harici~ e na - 1 paııy:ıd:ı icl :ırc :ıclamları ara. ın-
zırı Spak dn Belçikalıların e areti <laki tebedclüllerc gelince, buıılarclan 
:ı . .;ln kabul etmi\·eccıklerini :.övlemiş- bilhassa Falanji~c partisi l{RZetelcri 
krdir. Çörçil de bu hükumet mümc.o- matbunhnın fmnsörden müsle nn tu
sillerine birer me~aj gi)ndererek lJir tulm:ılan haklmıclaki kararın kal _ 
SC'nclik mücadelelerini tnkdiı, <>tn,iı:ı- dırılma..;ı \'e parti ~rlcfrnındnn olan 
tir. " l\I adrid vaJi..;iniıı azU. Lonclı•a rad rn-

C: arip lıir tesrıdiıf ohrak. bugün una f!Öre, Berlinde hn\Tctle ka;·~ı-
ıki cle..,lrt yıkılmalnnnın ya:->ını lu ~ lanmı-:tır. • 

Şikayetler 

Cumaovası 

POSTA ŞUBESi iSTiYOR 
Cumaovası, (Hususi) - Nahiy<! 

merkezi iki lıin kli..;ur nufu:;tan ilrnret 
olduğu halde posta islcrincl<! zorluk 
çc kilmcktedir. " 

~·abiyeye bağlı l{lirle.rin kı::,mı nza
mı köyümüze pek yakındır. C'uınn -
ovasının nahiye merkezi oluc;n da 
?~ndan ileri gelmiştir. Fakat posta 
ı ~.ı maalesef h:ılledilmemiştir. K ö."
lu her hangi bir mektup vem havale 
Yi. postaya vermek için Se)•diköyiine 
gıtmek mecLuı iyetimlediı'. Halbuki 
arada "mühim meı:ıafe yardır. Ködii 
için vakit. nakittir. l(öylü\"ii isind~·n, 
giiciinden alıkoyan bu v;zivetin i.i " 
ııline geçilmeli ve Cumnova~ıncln da 
posta ichresi tarnfındnıı bir şuhe açıl 
nrnlıdır. 

_ı . _L 
IKısa Haberleri 

-. 1 * 1!)41 . enesi hny\·aıı vergisi ta
hakkukatı ikmal edilm iı:ıtir. Tnhsilil
la devam olunmaktadır. Umumi kon_ 
trolcla ha:n·anlarını zamanında vaz-
dırmıyanlar göriilmiiş, bunhıı·(laıı 
lıny\ an veı·gileri cezalı olarnk fa _ 
hakkuk ve tahsil olunmu .. iur. * Foça müddeiumumiliğine Ka -
dı!'lı miiddciumumisi R. Osman Ulu
kurt. Seferihis-sr mücldeiuınumiliği -
ne Gök ·ü müddeiumumisi B. l\lehmet 
Ak,cyek, İzmnı a;;liye ikinci hukuk 
hfıkimliğine Salihli hukuk hakimi B. 
Servet Tnn, hmir ·ulhceın h~1kimli" 
ğine Ankara müddeiumumi muavini 
B. Lütfi ;Doğutürk nakil ve tavin e-
dilmişlerdir. · -* Raşvckfılcl umum mlirakabe 
hey7ti rei~ vekili B. A h~en Rengi ye 
11~ nı heyet miitehassı nrnavini P,av 
Cengiz Erkanlı A ııknradan şehrimi
ze gelerek Aydın~ gitm~lerdir. . 

':.rkcn llaheş hiikümdnrı kurtuluşu
nu kutlubmaktndır. N.eca i. bu mü
nn:-;ebetle Co:-crile tclgrnf cekerek 
te:sekklirfoı·iııi bildil'mİ:->, o cin bir me
ı...~:jln mukabe~e etmi~tir. lmp1rator 
sımc!i blitiin ktı\'\"C'tlerini İngiltere 
t·mrwe terketme.ktedir. 

Bn. ka bir g:ıriı.ı tesndU f i>•e ~urndn 
'ukuLuluyor: 

Buı..rün nyni znmaııclıı ıtab·.ı impa
:ı.ıtorluk kul'uluş hayı "!mıdır. Mal(ım 
olduğu. ''.e~hile. hnh·an]ar llabeşi~
tnnd:ıkı ıstılfıyı tnnınmlttvınca bııgli-

. nü bayr~ım günü y:opmı !ardır. NitP" 
kını. her şeye rağmen bugii·ı ,·ine 

Posta, telgraf şefleri 
Aııkara. Ul (A .• \ .) - P0;-.tn, Tel

gıaf. Telefon kur~un<lnn bir sen"lik 
Uıh:-;ildeıı :onrn lı 0r ~ubcde . 2flik rn
pabilncek şekil ele yi'tişmi, ol~n \'C •• i
cillel'İ~ le mesaileri itibariyle esa::eıı 
hazırlıklı bulunan 4, memura <lipl(ı
mnları \'Crilmiştir. Di11lomalar .• 1üna
kalat \ 'ekilMc Po:-;ta, Telgraf, Telefon 
umum müdiirü ele hazır bulunmuş. me
murlıı rı tC'brik etmiş v, kenclileriıw 
öğiidlcr \Crınişlel'dir. 

* Vilaret umumi hıfaz.ı::;sıhn mec
lisi dün Snracoğlunun reisligincle av. 
!ık mutad toplnntıl'\mı ynpmıştır. · . * ~chrimiz ih:-ncat ve ithnlfıtçı " 
ır.r l.ıırliklcı·i umumi kftlibi n. Atıf 
lırnn, dün sabahki trenle Aııkarayn 
~ııreket etmiıdir. İhracat ve itlnılfıt 
ışleri üzerinde alakadarlnrl:ı teınn:s
hır<ln buhıııncak. ç!ırş:ınba güııii ak
şamı dönecektir. * l\I ersin !ide .reni bir hay\:an tıa
haf fuzhnııe::i \'iieude getiıilmMir. 
Burada s ıı tesi atı clıı yapı lacak \'C 
ondnn sonra belediye> tarafındnıı a-

lnıyı"imı kut:ulmnı<;Jtınlır. Bu nuina 
«~beti<! ftah:an r:ıd\·0~11 yaptığı ıws
r vntuı dcmı. tir ki: 

. 
HASTA BAKiCi HEMŞiRE-

cılmn·ına müsa~.ıde -edilecektir. 

ÇEKiRGE (LE MÜCADELE 

Dori Ve Kırağı • KRiTiK • 

Halkevi re5'iın sergisi 

Tertibat iyi netice verdi 
. Mahsul mıntakalarında don ve kırağı olacağını vaktinden evvel tes

bıt ederek bağcıları v~ diğer müstahsilleri haberdar etmek üzere Zi 
raat Vekale~i taraf andan cok faydalı ve lüzumlu tedbirler almmı~tır~ 
Don ve kıragı vuku buladtg~ ını vaktinden bir k ·· l b' d nç gun evve tes ıt e en 

hassas aletler, ~ilaye.t •ı°raat müdürlüğ.ü vasıtasiyle bütün ziraat me. 

murlu~l-arı~a ::_~n.d~rılmiştir. Küçük broşörlerle bunların kullanaş tar
zı da ogretıldıgı ıçm bu aletler don veya kırağıyı gösterince davullar 
çaldırılarak, bazı yerlerde top atılarak dellallarla halka tehl"k h b ·ı kt ·· h . ı e a er 
verı me e, ~usta sılleı·, derhal fazla duman çıkaran saman, katran, 
~aça~r~ vesaıre ;:akarak don Vf! kırağının ÖnÜne geçmektedirler, y~. 

kla.yet~ızdef de vucude getirilmiş olan bu faydalı te,kilat, Ziraat Ve-
aleta tara ından di ğ,,.r mahsul mıntakalar d d ·· d · · ın n a vucu e getırıle " 

C" ktir. 

kapanırken 
Her sene ohluğu gihi bu seuc de re::ı

ımml:lrımızrn iştirakh·lc llalke\'imizdt' 
rntclide C!Af!rlerle süsleıımiş bir resirn 
sergisi açıldı. Sergi, heyeti umumh e. 
itibari~ le geçen Ren lere nazaran dn
hu ha ka v-c daha olgun biı· çehre ta· 
ımaktac'lır. l\:laaınafih • ergide Knsın1 

Tioyar ve 1lhnmi })alman gibi imzal:ı· 
rın olmayışı, gergiye ötedenlıeri ~anıi
ınl nlfika gö teren lzmirlilerin nazarı 
dikbt.ini d<> c.e1bHmiy-0r değildi. 

Bununla l)crabe.r yeni imzaların btı 
:ıergi<le yer alışı, bizde resim duygu 
ve ihtiyacrnıp güll\len güne teznyiicl et
tiğini. rn •vsuk bir surette teb:ıriiz et
tfriyor 
· Bize tnuhayyilesindeki sıca'k \'e cn
zip renklerden mevhum Ccrmdler lııı· Y S C · T• t zırhyan Nazmi Çe'kli, bu devre sergi-• • • ıya ro sinde oldukça tatmrn ellici e erler \'1;1'• 

KONFERANSLARI BAŞLAD' BELEDIY BU mişUr denemez. E, MEVZUDA %ira bu re~samm üslubuna yaln.'n-

lzmir Yardım sevenler cemiyeti ta NE DUN ŞU"' NU" YOR d?n aşiııa ?l:ınlaı:. bilirler ~.i.: _."'"azn1i-
11afrndan verilen kararlarla h:ıstaba- nın eserlcrı sergıye \azcttıgı ~rl r· 
kıcı yazılmak . .retişlil'mek. ask~l'le _ İzmir Belediyesi tarafından ı~taııbul- den çok daha yük.';ck bir san'at kıym -
rimize sııı·gı. hazlrhnı:ık ve~afrc gibi da. olduğu -gibi bir Şehir tiyatl'osu tesb ti taşırlar. Halbuki sergideki resiml -
hu u:-;larda lzmir kadınlarının vazife edıleceğine dair İstanbul gazetelerin- rin brızıları biraz ihmal edilmiş hi:: i-
ba,ına cağırıldığını yhzmıştık. İdare de ~>azı haberler intişar etmi~tir. ni vermekten geri durmıyor. . 
heyeti ve faal azn toplantısında seri Öğrendiğimize göre s~ıwlerdenb{'ri l~seı er her zamn'ı'ıki gibi gelişi gli-
konf<'ranslar verilmesi de karnrlrıştml lıazı ~~n':ıtkfn-laı·, bu t.eşkilıit iein fz- zel yapılmamış. Sçind;'\ bir re~ılite '\'.J 

mıştı. nu koııf e:ıan lılrdan birinci::ini mir Belediye ı eisliğine miirnca~tlerd" hassa· bir meVZ\l mefhumu giidülmÜ$· 
cemiyet faul aza~ından~ Rn. f'<-vriYe de bulunmuşlardır. Fakat Beledive Hlilfü~a denilebilir ki Nazmi Çeklinin 
Uyum dün ~aal on yedid... KiiltUr- miitehaş ·ı. !ar getirmek ve İzmir Sehit· eserleı i, ruhunu, bililin vmmhu ile ol
pnı·ktaki yayııı büro:mııdaıi vermiş tiyntroı;unu snğlnm ~sa~lar iiz~riıw gun lıir ·ekilde sıcak ve ::;nmimi rcnk
vc konferans ~rnıplifikasyon tc.:ıi.-·atı kurmak istemektedir. !erden ıniirE.>lteıt olarak aksettirmekln-
ile yayılmışfo·. Kiiltiirparktaki açık ha\·a tiyatr 3u clir. 

___ 

000 

mm kurulmlıı->J maks:"llarından biri lşte ·ize sergiy(! i$tira'k <!den c. r· 

ZABITADA ··=·..,... ...... :.~·~·-;; 
Esrarcılık: ' 
l'~~tamalcıla"'da ~lustafa oğıu ::;-n

dettinin iiz<?rinrle yirmi uC$ santı -
gram ve .Mutnflar çarşısındu Hüse· 
yin oJi,-lu lla anın üzerinde 3fl santi
gram e~rar hulunmusnır. 

lht"kar: 
~nafart. lar caddesinde ~f ehnıcd 

oğlu hırdavatçı B. Hayri jilet bıçak
la:'lllll paket lıaşııuı un kuru$ ;'azla ·ı 
na :-atarak ihtıikfır yaplığınc.lan zahı
t~ıca tutulmuş aclli~'(l.ye v.cfilıni..;, is " 
tıcrnLı yapılarak tevkif edilmi.~tir. 

Nişanla bir gencin yaptıklart: 
lkiçeşmelikle K~wanwn soka~ııı -

ela lh.;aıı oğlu $uayıp, sarhoş olar-ak 
nişanlısını görmek i. temi ve kızın 
nna:,;ı Şefika ile kavga ederek başın· 
dan. orada lııılunan AhmM kızı Sıdı
kayı dn kolundan bı~nkl-a vaıala -

de ~sa~n .budur. Şimdilik Helediyec" lcr arasında tama.mirle ayrı bir mü· 
verılmış hır karar, yapılmış bir t"sel>- ıncyyiz vasfa ı:;nhıp olan grtıt). nurıı
büs ):oktur. " da Abidin 'Elder muhayyilesindeki ~,,_ 

Yağnıurl:ıı· ke~ilince Kültiirpark şil :renklerin kıvrak dnlgalnriyle, me,·
Açık hn\'a li.•·atı•d:;unda Parti ocakla- hum ı> ri masallarınııı lfıhlıti .edasını 
rına mensuıı temsil kollariyle mektep- tam m:ınnsjyle aksettirmiş btılunmrtk· 
l~r talebesi tar:1fmdm1 muhtelif tem- tadır. Lserte1· en ufak teferruntma kn
sıller_e başlanacaktır. Halk;mızın bu dar i 1 nmiş. Dikkatlice tnhlil <)dileccl, 
t~!n.~ı!~ere rağhel gi)stereceği siiphesiz olursa, ftr1<a..,. \'e ı·enklerin gelişi ~üz"I 
goı·ııluyol'. oturtulı;nnclıgı. hilhns;;a bu arada drı 

c. c•rleı" kübizm m~todunun kuv\'etli 

Rele?iye Rei ·i ·ı) r. Reliçet Uz, ~i;n hatları ilfıve edildiği gqriilür. 
mu~tclıf }'m·14:!r<leki 'E<'lediyc insa:ıtmı ı<:serlerini öledenberi hmıfüğımıı 
V<' < ocu~ hn~t:ıhaııcsini tefriş tmiştir. Kadri Atamnlın, bu defa ~rgiye bil' 

ocuk ha. lahane<ıi binasıuın :r,emini in- l'eelnntti ·aJist blar:ık i. tirak eitii{ini 
mamen beton <löşenmi .. tfr. niğer .n- görüyoruz. 'fnblolarmcla fikir ve hıı· 
şaata da de,·am olunmakt~dı:ı;. rckctLn ziyade renk harmoni:i göı 

__ ...:...· x çarpıyor. Mc,..tzulrırındnki buluşu, t:ıl>· 

s 1 PER SIGINAK HAZIRLI G 1 ~o~~l~~~lr~laha caztlıeli ol.uş~ııu orb\\':l 

lzmir halkı, \'ilfıyetin be)·ann-amesi Kencı:. inden çok daha g{izel eserler 

mıstır. 

<lahiliııdı• cvlerinclc siper sıgmaklar beklcn~ı: Ragıp Enlemin, b.ll defa bi· 
hnzırlamuğa ıle\'am etmektedirler ~·az kin ızm koku.·u karıştırdığı nblo
C:vlerinde yer hulunmıyanlnrm en ya~ ~arıııd~ ?,özü yorucu renkkw kullau<lı· 
km aı·,alardan i. tifade etmeleri mu. gılll goruvoruz. Tabl9lnra biraz hareJ 

--- \'~fık görlilmüştür. Hu fııısfl!ar bele- k:t k;ırı~tırhıış l a~ dı, ~lki Lu ren\. 

HALI FAKS. LINDBERG HAK· 
KINOAKI. SUALE NE CE · 

VAP VEROI? 

Ba);ındıı· kaz:ı;o;ı dnhiliııdt1 ç~kirge 
BAŞLADI çıknn .200 dekarlık sahn. zehirlem u:-:u- •~--

LERiN KAYD VE KABULÜ 1 L
• A" N ---- dıyecc :ıemtlcrin<leki halka ~·ô-.:teri· agıı;lığı k~ybolt!r, denilebilirdi. 

lcceK v hnlk. buralarda .ilH!rleJ· ka- .r.ser~erın.<lekı edayı kendisine ha,; 
v.n~aktır. lmar .saha:ıında mt!vcııt ar"· lfır şekıldc ıfade eden Celal Uzel,. talı· 
,;aırıra d:ı ~ipcrlcr kazı1acaktır. • l loTarın~ a~eta. u.ıbiatin birer maketin' 

Vaşiııgtoıı, 10 (A.A.) - lngiltere
nin Vaşington büyük elçisi Lord Hali
faks, diinkii gazetecill'r toplmıtısınchı. 
\ a ı>tığı bey~ınattıı, 

- İngiltere. Am ril,ıttıın yapacağı 
yardımla Hitleriznıi diinra yüziinrlen 
tardedeccktir. 

1 lii t-allıik edilerek temizlenmistiı· \'İ-
zmir askerlik şubesinden: !fi.ret Ziraat nüiclii rlliğii, t•eki ı·ge cık· 

Ank nrada ordu h:ıstabakıcı hem - mış olan Menemen ve lzmir merk..:z 
"ire okulun11 isteklilerimiz irin lrnr- k 1 d ı ı dii knlıtıl 1 1 "' • ·nzn arın a c a mücade en? devam t>l-ınş amışhı-. Snrtlnrını öğ " mektc<lir · ' 
ııcnmek \'e> kayıtları yııpılmak iizere · 
Yatanse\'er kızlarınuzm müracaatla-' 
rı ilfüı olunur. KAMYON KAZASI 

---000---

Kn:.kaçırmaı 

Ba~k Komerçiyale İtalyana 
Banko Di Roma 

Döyçe Orientbank _ Dr<!sdner -

bank Şubesi 
Emlak ve Eytam Bankası 
İzmir Esnaf ve Ahali Bankası 
Osmanlı Bankası 

_..;.;.....__
000 

l erleştırmış gıbı, ruhta lıedii hcyecnJl 

Halk evi d b" f 'l uy:rn<lıran renkler ve gölgdeı·, karşı· n e ır 1 m sında bulunan insanı tamnmiyle saı·:.· 

~~ 5 !l 11 tarihinden itibar 11 4 giin maktan geri kalmıyor. 
tlc\ am etmek ve akşamları :aat 8 :rn Denilebilir ki Celal Uzel tabloların:\ 
da ha.,,lıımak üzere Halkevin<le ask~ri verdiği cd:ı ile .reni bir ta.biat şiiri ,,ıı· 
okul!ar spor bayramı filmi gösterile- ratmış, realist bir resim şairidir. Üil
cektır. Parasızdır. 'l'm·siye ederiz. hassa sulardaki sihirli akisleri ifadC 

:tten. renkler \'C mehtabın İzmir ko~·ll 

İzmir şubeleı·i 12 mayı~ ~41 tarihin ı-------------- u~erıncle na:Iı nazlı süzülüşii şairin cll 
den itibaren. gişelerini aşağıda y-a - , yuksek edebı varlığıdır. 

Türkiye 1!5 Bankası 

Dedikten . oıır:ı. Lindberg hakkın
da kendisine sorulnıı lıir . ualc cl'vap 
vermiş \'e cı~miştir ki: 

- Ben, ictih:ıdımda ne kadar sallli°
m'i isem. o da üphesiz kendi ictiha
d.ıncla o kadar snmimidfr. I<'akat onuıı 
~ıh.anşilmiil ve bir çok hlir milletlcriı~ 
ı.;tıkbrtl ve mukaclderrıtını nlfıkadar 
e.clen. m~s.el0lerdeki miitnleala rındn teh
lık"lı bır hnta bulunduğuııu zanııedi-

TorLah<la Sadık oğlu İbrahim ö
zen ayni yerde Ahmet Ateş kızı on 
yaşınôa Ya ar Ateı i, zorla ka!;ırmış 
ve yakalaııarnk adlifl'YC !eslim eclil

fzınir - fl<'rgnmn ar:ısında ı"Iİ\·en 
Ih'rgama ht>lccliyesine ait 78 ı~u~rn
ı·~ıdr~ kayıtlı kamyon, :\lenemenin Pc. 
~ıncı mevkiincle Ze\'liıı nnhi\•p;:inin 
Üksüz kiiyii h~ılkrndr;n İbrahim· oğlu 
~Iehmerl nayraına çarparak ağır ~u· 
rette ~·.ıralamıştır. 

zıh ..;aatler<le açık bulunduracuklar- Ahenk Basıinevi l '~.arlığını tamamiyle klasizm<le tc-

dl 
Y d 

baruz ettiren Edizel eserlerini •mc,·· 
r. arım asır an her· . 1 k t h b" a~ . 

mi,,.til'. 
---x--- H h' ı mean e e e um ır unrnnın -Oynak renkleriyle 

YAHYA KEMAL IZMlRDE er gün saat 8.30 dan 12.30 ızmet eden AHENK basımevi mÜ· süslemiş. 
Ankara maçları ()eğerli şa;,. ve üstadımız 'l\•kôrdağ Cumart .. i günle.ô 8.30 dan 11.30 e ...... i e•ki•inden daha çok kuv· Klişesine başlı başına ayrı bir çeşnô 

Ankara, 10 {HU u i muhabôrimiz. ~ebı"u il. Yahya Kemal Jlayatlı >•h. vetli olarak çahımak için ıe,kil&h· ve':"n Rıza Hiti, elişi kUğıdı kırpıntı· 
d?n) - 19 mayıs stadındaki bugün- rımıze gelmiştir. .;, tev•l etmlıtir. lnıından meydana getirdiği eserleri, 
ku m"cl d ır b" , k' h 1 bı.zc Roncsans devrinin muvaffak ol· 

... aı• a ar ıye " E8 ·ışe ir ta- _ . KAYBOLAN ~ GENÇ tE>~ 1 1 m . kımları o _ o Lcrahere k:ılmışlar<lır. . . ~ n::=tte a zmirin en kuvvetli baaımevi olan h~ı~·o~.ı;yatür mozaik tabloları hatır' 
Ol'u~ı çok. zevk-iz ,.,; aliıkasız geç • .Gazıler mahallesinde o\urnn ,.0 iz- c:J ~ U iiii?J müeue•emizin ciddiyet, doğruluk, • mıştıı· lk · k ı ı G ı mırdc A k t B l\{ -~~------------ ı li Sergiye üç küçük eserini ko'-·an Ab· 

• • •w·· ıncı ·arf;.1 aşmac a cnç er •. v.u a . ı urad Çınar nc1.clin- O ucuzu ... sürat ve nefaseti dolayı- d il h "1 .; Rıl'l ı o 'r k t de kat 1 k ZOM ı ... u a.. •' c.ı:iç, kendisinden daha 
1

-u'"~ut> ıgı - •
1 

a..: esporu venmic: ir. ıp 1 • yapan Cemil oğlu 16 ya- siyle h.:zi takdir ve taltif eden bu"'tu''n l u J 

Birinci el evre >on ı nrııı da ~i :ıs k 0,~0 r· ııııda hııveı· A kkaya boş gil 
0 

evvel .,._ K S K S v~ gnze e,serler beklenebilccc k Lir ),· 
dan b.ir .o_>:uncu •alrntlanmış ve r.enç- c~en ~ıknıı ş, bir dah:. görülmemiştir. 25 Mu.lafa ile. 22 ~O. 22. 5,j müt .. rilerllnize kar., ıükran borç- 1 tıdad olduğunu belirtmektedir. 
le.: B.'rlıg, hundan i.<\ifade edPrck Çocugun kaybolduğu, annesi L'<af.,. 59 il. ıı. Kosi 20 25 22 00 luyuz. TfükiyÖde, Anadolunun her . Bu sene a~ılan ll:alkevi resim serııi· 

yorum. 

ACABA NEDEN ? 
ıkınc <l • 28 dan z b •~ h b 18 · T k'' · d ısı.ne toplu bir huldc ·muvaffak olnnı~ 
.. _ı -evrenın ' inci dakikasınd-a . .~.1 ı'""ya a er verilmic:tir. Em·cr J. aranto 23 24 °teaın e müesseaemızın iımını d l.i k bıı "Ol ç k k Akka\ <l :.ı 7 p Ki k ıyc a ılabilir. Tcmenn1· ndeı·ı·z 

1

·i ~ ı urnra · oyunu knzannıı• • .. '·anın, ev e liabasiyle şidıh;tli bir · nr • 11 31 duymıyan ve bilmiyen yoktur. Uzun '(! ' • tır. • . n~uı~~~~.~acla bulunduktan sonra ··ıkıp l b"' k yuı umuzda Y l' yer ve zaman zamufl 

•-:;~~:i-:-;:---:--;;-~:--:--.:,:,;_ __ ~~--~·------ gıitıg - ·ı .. l 09 sene er uyü bir ıöhret kazanmıt bu sergilere y<!ni ve istidadb imzahıl" 
Türkiye demı·r ve çeıı·k fabrı·ka- ~enci 1a~~~~~~Jıooo~.r. Zabıta; ka.ybolan 258194 olan AHENK baıımevi, tı:carethane- ela iştirak etsin. . . !erle bankalar ve diğer mÜeHeaele· Fakat şur:isını tebarilz ettirelim ki 

ları_ Mu.·· essesesı· Mu·· du·· rıu·· g"" u·· nden "vtenme 258~03 re lüzumlu olan her tü~lü defter, ,..nı ••hdndları çık•rıp bulnıak •n ,;. ~ 7 18 mektup kaiıdları, fatura ve mak- yl a~e .o~ullarrn olduğ~ Jmdar Hnlkc''' 

Şili. l O (A.A.) - $ili hiikümeti 
d~il} T-alcahuanoda bulunan J392 to
nılat?luk Selmn ve 1700 tonilatoluk 
Leylu ~dındaki Danimarka vapurla
mıı mu ad.ere etmi tir. 

ı , IJikilinin tanınmış şahsiye\lerinden 8 12 50 onmızııı ıle vuzifesidır 
d • .~;·.~~:~ g~~~ n}dn 10-30 ton le•limaL ya1>1lmak ~aıii>)·le fabrikamız. Il!ll' Mehmet Katerinin kızı Iln. Z er· 9 buzlaro çok ucuz ve gayet nefi. bir MCJJl/nıil.\' DIZIJAll 

a ı ! .ı cc ı en Iıam naftalin ~apalı zaıfla nıiizayedcvo konul- ılıye >le lzmirin sevilmiş koınis,.on • il) ~~ az ••rette tabetmek .. olduğu ıibi köy muştur. ı · cula~"lndaıı ve simsarlarından' Bay 11 .rok kanunlara mucibince köylere aid 

t 

l\1 ~e\'ZUatın nniştcri tarafından tenıiııi şnrtiylc . alınmızcla \ :ı•ronda Nedını <?Icaytonun evlenmel<ri, düıı iNCiR, defter ve makbuzları çok temiz v BATAKLIKlARIN KURUTUL· ;e~ ım ~atılacnk olan h ft ı· b -.ık.·şam Karşıyaka llalkevinde 
1·t"iyt-ık K S K s u 1 k't b e 

k 

.d . .. . • _am na a ın tekliflprini azami lll,'l\'l."111 15 ı"ne b k 1 b 1 k u . • ·' • cuz o ar~ a etmek ve en kua MASI n n m b ., 1.r .a. :1 u 1 • mllvacehesinde tesi·t c· ?70 l\J P "k · 1° 5" 1 b ' • r uessesemıze ıldirmcleri sarın miisterı'lerı'mı"ze :, • 1 d 1 t y . ~ . , eşı c.:ı •> lı :l 50 ır zamanda müşterilerine uönder• 
M.. d"I • . . ' ı an o nnur. ' m•ı "" enı. çifti tebrik eder, saa· 70 Ali Çolik ı o ıı • C J ı ı· 1 k • uesse c ı egıne ve dılediği miktarda satıs Y"Pm"'. "'rı ser·lıesttı"r. detler temeıını e''l"'rı·z. 4" mekle iftihar duyar. lhtı:yaçlarını- . .'u.ze :\'<ı ı ~:em ~ıH e ,j lınlttkhlc •:e ı;ıı • _ " ••• , • , '. Süleymano. 8 8 b , bırıkmlılorinııı 'kurutulmasına ı]c,·nnı 

1 O 11 12 1706 21 u müesseseden tedarik etmekte edilmektedir. 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Batan 1 ·ı· ·ı • 389 devam ediniz. Büyük f ı s b' 'k · 

' 

ngı iZ gemi erı ı ,
91 

men aat er .u ırı iııtilerinden doni>.e eeman 

E L H
. A M R A s· 1 1 ıo (A : ••. Ol temin ~tmit olurou!'uz. \'CrJlm'.•tir. Ameliye, Çakıılbunııı dv:ı· 

lnemaslnda 
. -?f!c ra, .A.) - Röyter ajansı r.ındnkı .arazly€ kadar t~s.mil ".clı'lnıi,.ı:· l>rldırıyor: l:lD790 MÜDÜRİYET t Sah '" 

_ B u G O N . Yüksek re mi mahfillere göre, Aıne_ l§i _ ır •. ~ !Pli 1'tr~zide bu um~liy~. :ıraııi 
}

'"·t·· .. '· ,_ k A ı 1 B -~hıple.rı tar:ıfmclan v:ıınlm:ık(~ı!lıı-. 
•il un omrü uoyunc~ı diinv ı · r 

1 
. " 1 ·u Y[t ı mmsıll( ıın biriniıı, şimdi ve H r!St J kuliıdelikler hediye eden ~i~a'::~~:::'~f° ıııe .;·n~rce ve binlerce hari- kad•~:baUm_lnglliz gemileri haıikııı<lıı y a u ~ TAYYARE s· 

hakiki hnyıı\ını \akdim ~ıl~n enısa~i~c~arik~IOMA~ EDISON'un venlıgı nl· Iumat rnıılışlır. Binnenıı· ~ ınemasında Tel. 36-46 
EDİSON'UD GENÇÜG~sef;ı ~~i·~k~~~~u~~·e~~Wı~~cti üzerinde yan- DOUGLA~ . F ~İRBA!'J~S JR - JOAN BEN{'\ETT'in 

n ld Menzis K. Hulle Y.uatlıklnı ı emsalsız, icvkaltıcle maceralar llolıı a"k fı'ln11· 

,.aşra e, yaşı kGçilk dehası büvfik snn'atkii MIC ""'""'""'"" " rafından cidden hayranlıkl-rır içinde k~~lacağn~ıı na!~~ R~.o~.E~l~n- konuştu~§=:=· ~e'ş'"'""ı;'L"""""'"Ce'h"'"'•'e"'""n""""n'"'"';"e'"""m""'""~:::: 
leule dolu olnrak vücudu gctirilmi~ cm al ·z ,~. nf~ı· ı guze ık-AYRICA FevknFtde nef" b' 

1 
" · ı. uır 1 ım. .N'evyork, 10 (A.A.) - Avuslrah·a 

SEANSLAR He;. ~i.ın l "~ ır ;nev~u u Tabii Renkli Canlı Resimler B:1şvekili )lenzis, Amerika Jiarici~·e Cumar• ,esı· ' 'pazar 11 'de.o - , - - 7 - !) - da nazın Kordel Hullc tızı ·· ıd t ·.. - • , -· .. .. .. · • m nıuı e go- """""""'""""'"""""""""""'"'"""" : 
DiKKAT Hafta h . ruşmu~.tur. Hariciye naım, mülaka- AVRICA: A k '"'"''''''''''''''''"'"'""'"''"'"''""""1,: 

TINELERI dir. • nın er gunlincle ilk sean;-.lar UCUZ HALK MA- tın, ~uşterck menfaatleri alfıkadar K b 
Fiatleri - Birinci 20 Balkon 25 - Kolt' uk 30 kuruştur. e~len ışler hakkında i:-tihbaraf ve fi- ş ur anı Oynıyan (FERNANDEL) kı~ ı:neselelerini ihtiva ettiğini bildir- ~ mıştır. ı Matineler: 3.30 - 6 - 8.80 Cumartesi gilnil 2 Pazar gilnü 1 de ililve seanslar ... 

' 

j 
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~l MAYIS 1941 PAZAR • {ANADOLU) ( SAHiFE 3 } 

!~rnir Emlak 
"asından: ~~· __ ----=----

ve Eytam ban- alast Alınacak 
!' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1111111 ......................... il 1111 •••••• 1 it ...................... : 

ilzmir Levazım Amirliği İlanları~ 
t 
'-~o. 

No. ları · 
Eski \"eni Ta.i 

'• ~~~~~.:...:...;..;:_.;_~.:_. 
• ., Gü>.elyalı '.\iüstecnbi zade 

Yeni 40 No. lu sokak 
,1. a 74, ı.ıı :ı 142 12 
... , Gtlze yalı 111. Tennzüh yeni 

21. 'o. Iıı sokak :ıo!l.2:; l\f2. 
.6 A~ıı 887 paı. el 1 

Guzelyalı M. :l3 ncü ,,okak 
,7 8~.7 ada 16 parsel 339.25 l\12. 

Guzelyalı ,f. 33 ncü sokak 
887 ada 17 par~! 328 M2. 
Güz~lyalı • f. 'l3 ncü sokak 

2 

·l~ 887 ada 18 parsel 321.75 ~12. 
G~zelyalı '.\!. Tenezzilh-ye- 777 
nı 21 nci soka!C 337 :1I2. · 

,1 89.0 ada, ı parsel.. 
Guzelyah M. T1'nezzüh. yeni 1 
821 nci sokak 336.50 '.\12. 

116 Ada 89.0 parsel 3 
G ızelyalı fkat.yeni 36 ın
eı . ok1ık 790 M2. 

l11ı A~a 894 parsel .1 
Guı.eJyalı Reşadıye yeni 37 
23 üncü sokuk 261.25 M2. 

~8 Ada 897 parsel 1 
Gu7A!]yalı Reşadiye-Yeni :ı7 
2:ı üncü sokak 26:1.75 :\12. 

tıı,1 Ada 897 par:;el 2 
· Giizelyalı Erik - Yeni :J.J 

tintü ,solia~ 266.25 '.\12, 
l :· Ada 7 p.-ır 1 3 .. 

Q ~üzelyalı Tenezzüh-Yeni 
-1 nci sokak 243.75 l\f2. 

1~ 1 Ada 897 par,;el 4 .. 
?üzelyalı Reşadi~ e - Yeni 19 
23 üncü sokak 77 .50 l\12. 

;,. Ada 898 parsel 7 .. 
'•JI (' 

•Üzelyalı Recai - Yeni 
~9 uncu sokak 862.50 :\12. 

l\~.\ A.da 919 parsel 1.. 

2 

12 
16 

Guzelyalı Recai zade_ Yeni 
39 uncu sokak 242.50 '.\12. 

1~;6 A.da 919 parsel 3 .. 
' Gtı7.elyalı Recai zade - Yeni 12 

39 uncu sokak 209 '.\12. 

1-

'"evi 

Ar~a 

Ar«ı 

Arı->a 

A r,.;;:ı 

Arsa 

Arım 

Aı·sa 

Ars:ı 

Ar~a 

ArsrL 

Ar.a 

Arsu 

A r:-:.a 

l~r,1 ~~a 919 pıırs~l 4 
(,oztepe M;ıh, Tı·amva.' 
<'ııd. yeni 92 inci sokak 

609 - 7:15 2 A ı·~n 

l::r,7 6~~ 1112. Adn 838 par,.;el 3 .. 
Goztepe lif. Turgut Reis 
Çıkmazı veni 102 inC'i 
"cık:ık JOÔ ':.12. Aıla 8!l9 

~r,R Pıırsel 8 .. 
Gözteı>e '.\!, Turgut Reis 
Çıkmazı - yeni 102 inci 
~okak 195 )12. Adn !l:l!l 

l~ıır. ıı:ır,el 10 .. 
' l<öprii '.\fah. Mısırlı cad

rtcsi 259.75 )(2. Adıı 17:12 
1?87 Parsel 1.. 

l\
1
öpr(] Mah .. !ı>ırlı cıul-

' •si 281.75 '.\12. Arla 17'!2 
1~~8 Pıır•el 2 

köprü .fah. '.\!ı~ırlı carl
il . i "IRö • !2. Ad.ı 1732 

!~~fi ıı:ı.rsel S .. 
T<oprü M. '.\lı•ırlı caddt•si 
:ıır..25 )f2. Aıla 17:12 

ı~!ıı Par::;el 5 .. 
KöprU :\.!:ıh. Mı<ırlı caddesi 
:ı76.50 11!2. Ada 17:l9 

l ·1,1., !la r>ıel ı.. 
"

1 köprü l\lah Xfııım Sakı1.. 
lı .veni 150 inci ~okak 1070 

;~ j :\f2. Aıla 354 parsel 2 .. 
köprü :\f, Tenezzwh - y~ni 
15:,ı ün<,"Ü sokak R8 :\12 Ada 

l!!!ı,; 888 ı>arsel 6.. i 

, 

köprü :\!ah. Tenezzüh - H' 
ııi 153 üncü sokak 88.50 -

<::!ı 7 :\12. Ada 82M parsel 7 .. 
kiiprü :\L Türkoğlu - yeni 70 
187 inci sokak 79.50 '.\12. 

ı:ır19 Ada 830 parsel 2., 
Köprü '.\f. Aralık - veni 
152 inci sokak 264:75 '.\12. 

ıtııQ Ada 1732 par~el 6 .. 
köprü Mah. Aralık - reni 
152 inci •oknk 230 :\12, 

1101 Ada 1732 parsel 7 .. 
T<öprü l\1. Sakızlı - yeni 
150 inci •okak 647.25 ;1!2. 

ı 1 Ada 1732 pıır•el 8 .. 
Q İkinci Kıırııntinn '.\!. '.\Jek

tep _ yeni 224 O ncü ııokıık 

1 170 M2. Adıı 1763 par~! 1. 1 
I ikinci Karantina M. Mek_ 

tep 224 HncO sokak 230 
1 :\f2. Ada 1763 par"el 2 .. 1

2 ikinci Karantina M. :11ek
tep - yeni 224 Uncü •okak 

ı 230 J\12. Ada 1763 par•el 3. 
1 ~ ikinci Kıırnntinıı M. ;lfek

tep - yeni 224 Uncu »okıık 
q 2:ıo M2. Ada 176!! pıır>;el ı. 1 l Lki11cl K:mıntlııu M. Mek. ~ 

tep - yeni 221 Uncu sokıık 
Itır 2:ıo '.\12. Arla 176:: Jl•ll'>«!l ıı .. 

'' ikinci Karantlııa '.\I. :\!ek_ ...,.. 
lep _ yeni 224 OucU ~okıık 

ı 230 '.\12. A'da 176!1 pars~! 6. 16 İkinci Karantina M. Mek-
tep - yeni 224 üncü sokak 

ı 11 230 '.\f2. Ada 1763ı:ıarsel 7. 
7 İkinci Karantina '.\f. '.\Iek-

teıı - yeni 224 iincıi sokak 

11 
ZlO M2. Ada 1763 parsel 8. 

8 Toran :Menemen caddesi -
yeni 1593 üncü sokak 

1 ı 1320 1\12. 
. 11 9 ikinci Karantina :\f. Mek, 

tep_ yeni 224 Uncu <"kak 

12n 2:ıo '.\12. Ada 1763 p;,1., •l 9. 
'' İkinci Kanıntina M. '.\1ek_ 

tep - yeni 224 Uncu sokak 

1, 1 
230 '.\12. Ada 176:! pıırı;el 10. 

< İkinci Karantina '.\1. Mek
tep - yeni 224 üncü sokak 
319 !112. Ada 1763 parsel 11. 

· 122 ikinci Karantiıııı '.\I. i\fek
tep - y<>ni 224 üncü sokak 
327.25 M2. Ada 1767 
parsel ıs .. 

- 12 Arsu 

Al'SU 

,.\ r:-:.a 

A r~a 

Ar:-.a 

A l'sa 

- 6J .:\rı-;a 

ArsH 

A r.<n 

Arsıı 

Aı·.~a 

A rs11 

........ -

2-19 271 

Ars:r 

Ar~n 

ArB>n 

Arsa 

• 

-

;,,.~ ••••••••• "~ 111 .................................................................................. 11 •••••••• ? 
İzmir Levazun Amirliii Satın Alma Komiıyonundanı 

Kıvmeti Depoz ito 

D. D. 'lolları 8 nci işletme ko
misyonundan: :lfohiye otuz l>t>~ lira .. cretle bir hanıurkiırla bir pişirıdye ihtıyae 

vardır. Taliplerin ehliyet ,.e hihmüha 1 ve-.kaları ve . ıh hat r;qıorlarHe 
'birlikte 12 mayıs 1941 paza..tcsi günü saat on lıeı;te KL.Jada İzmir h•
vazım amirliği sntın alm1ı komi"YO!ıuıuı müracaatları. 28.-

124.-

102. 

98.-

97. 

3a4.-

118.-

2:n.oo 

105.00 

92.00 

107.00 

85.00 

7R.OO 

42.01) 

9:1.00 

5.00 

10.00 

:19.00 

12.00 

ü~.00 

17 .ili) 

:;G.00 

lll7.00 

!I. 00 

U.011 

l 6.IJO 

1 !l.00 

12.00 . 

6ii.OO 

9,00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

;}28.00 

12.00 

12.00 

16.00 

• 16,00 

12.rn 

10.20 

9.f<O 

9.70 

Muhammen bedelleriyle ,miktarları aşağıda gösterilen iiç mahalden 
toplama veya ocaktan ~ıkarma suıı?tiyle ihzar edilecek balast işi kapa
lı zarf usulile ayrı ayrı eksiltmeye konulmu~tur, İhulcll'l'İ 265-9-11 pa
zartesi günü sa·at on altıda yckdiğerini müteakıı> Alsuncakta i~lctnw 
binasında komisyonumuzca yapılacaktır. _ 

İsteklilerin muvııkkat teminat makbuzları ile kapalı zarflarını ayni 
gün saat on be~e kadar komisyon reisliğine vermeleri liızımdıı'. ~art
nameleri i~letme kaleminde J!Örlilel>ilir. 

Mevkii ' '.\liktan 

'.\13. 

:\f u hammen 
bedeli 

'.\!. teminatı 

3RAO Kemer- Kızılçullu (Kim: 3 .- 700) 5000 
Lr. Kr-. 

8000 00 
9000 00 
6200 00 
20 

Lr. Krş. 
600 00 
675 00 
465 00 
1714 11.RO 

23.70 

10.50 

9.20 

10 70 

8.iiO 

2.:10 

:ı t.llO 

7.:ıo 

1.20 

-.50 

1.00 

.ı.20 

fl.!lO 

1.70 

!l.GO 

10.70 

-.90 

.!)0 

1.60 

l .~o 

J.20 

6.50 

'.\foralı - Söke kemeri (Kim: 113) 6000 
Turan_ Kmşıyaka (Kim: 7 + :ıo0-12) 4000 

• 11 13 16 

lzmir vakıflar müdürlüeünden: 
Seneliği :!'luıııaı·ası Cinsi 

aira 
\'akfı Mevkii 

36 471 26 Ev Maz. Hacı Salih '.\lir Ali mah-allesi 
170 162 :ıo Mağ'aza Köprülü Fadıl Ahmt•t yol bedestanı 

Ev l\Iaz. Kalafat mescidi lkiçeşmelik 72 
600 

4 11 
400 79 

8 5 
E\' l\l iil. Salep~i zade !kinci beyler sokak 

216 
36 

Ev l\lül. bezzaz il. İbrahim '.\!edine yokuşu 
185 4 tliikkfüı l\I:ız. S:ıl.ep\• i oğlu büyük ,;·:ılepçi oğlu 

hanı içi 
Yukarıda mahalle ,;okak ,·c ev,ufı )'azılı gayri menkulleı, hizala

rında yazılı muhammen kı)·metlt'r lizerindpıı on gün müddetle müza
yedeye çıkanlmı~tır. Ve ihalesi 16-5-9.Jl tunıa giiııü s-a:ıl onrlaciır. Ta. 
!iplerin mezkur gün ve saatta pe)· akçaları ile beraber ve fazla tnf~iliıt 
almak iRtiyenlerin her gün mesai saatleri dahilinde nıkıfbr \'aı idat 
memurluğuna müracaatları illin olunur. 1664 

Manisa valiliğinden : 
1 - Husu•İ muhasebe i\:iıı defter vc.<aire talıettirilecektir. 
2 - Muhammen kıymet 1507 lirada·. 
3 - ihale mayı~ın yirmi ikinci ııer~enlıe günü saat on lıiı;de vilü

;·et daimi encümeninde yapıhcaktır. 
4 - Sartnamesi husu,;i muhasebe miidiirlliğünden istenilir. l65·1 

r 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS 

142:\ !kinci Karantina .M. :\Ick
tep _ yeni 224 üncü sokak 
294 :112. Ada 1763 parsel H. 

1124 İkinci Karantina 111. Mek_ 
tep - yeni 224 üncü sokak 
389 l\12. Ada 1763 p:.ırsel 15. 

1126 ikinci Karantina :\1ahalle-
sinde 244 '.\f2. Ada 176:1 ' · 
par:;el 17 .. • 

1427 İkinci Karantina 111. Şükiı
fe sokak 733 1112. Ada 
1763 parsel 35 .. 

Ar'a 

Arsa 

Al'sa 

Arsa 

1;;.00 1.50 

1 !).0() l.!JO 

12.00 1.20 

:ı7.00 :t70 

1429 Bornova Yıkık l\Iinare 
Türkmen sokak .. 

:ı2 :ıı 6 1 E\' l 2 
hi"'~~i. 

ınıı.- 10.!)0 

-.!lO 1430 İkinci Karantina '.\Iahalle
sinde 462.50 M2. Ada 788 
parsel 12 .. 

.ı-\rsa 2:l.- :2.:10 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - Pazarlıkla muhtelif eb'atta 18,488 metre mikabı kere,: c alı

nacaktır. Taliplerin 12 mayıs 9H ı.ıazarte"i güıııi saat on lıeşl<' kı"lada 
tzmir ley-azım amirliği satın alma komi•yomına mliracaatları. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - Beherine 275 k•ıruş fiyat tahmiı ~dilen 30 bin adet kromlu 

tü~ lü koyun derisi alınacaktu•. 
2 - :\füteahhit nam ye hesabına paz<\rlıkla ek iltnıcsi ı.l-5-9·1 l 

çar~anl>a günü saat on dörtte tophanede istanbul Jernzım amirliği sa-
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

:ı - !Ik teminatı 5375 liradır. 
4 - Numune \'C şartnamesi her gün komisyondu görült•lıiliı'. 

5 - Taliplprin belli giin ve sa<ıtta komisyona gelmeleri. 

lzmir defterdarhğından: 
Satı:j 

:!'lo. su 
,l.[uhamıııen B. 

626 Bornova Kalkan •Okak 70 M. :\1, 11 K. ı'5 taılı haııe 
627 2 inci yaka scı\.ak \l:l,50 :il. l\I. 1 K. 1 tajlı h<ın 
628 • Suba~ı sokak 3·19,50 l\I. '.\1. 7!l K. 79. 1 tajlı ar,;a 
62!J Bay sokak 211 1\1 • . M. :l!l K. :ı:ı 1 t:.ıjlı ar<a 
6:rn > Bay sokak 22,50 :\!. '.\1. :35 K. 31 1 tajlı oda 
6:11 > Sııba~ı <okuk 6·1,50 l\I. '.\L 9 K. 9 t<ıjlı hane 
6:l2 > Türkmen .«>kak 22 :\1. '.\!. 41 K. 17 tajlı dükk:iıı 
6:!;J > Top~ukuyusu sokak :ı4 .111. :\!. -19 K. 19 t:ıjlı hane 
6:}4 > Topçukuyu,;u "'kak ,10 .111. :\1. 47 K. 17 tajlı hane 
6:)5 • g~rl>iiz çıkmazı sokak 35!!,50 111 :ıı. 5-7 k. 5 t-ajlı -arsu 
636 Güzel~··alı Bozkır sok:ık !120 :.ıdu 7 parsel itil )[. l\J. 8 

No. arsa 
6:!7 ikinci karantina yeniyol so. 790 ada 2:l parsel 117,25 

2 kaııu, 2 tajlı hane 
6:l8 Göztepe E~ı·efpa~a \'e l\lısırlı sokak 915 ada 1 pa1>""l 

497 l\l. M. 14 taj No. lu arsa 
639 ikinci karatina köpı·ü emel sokak 82:: ada 1 parsel 172 

l\I. '.\!. 22 ta.i N o. lu arsa 
64() İkincı kanıtina :\!ısırlı cad. 7!JO ada 15 parsel 179 l\1. ,\I. 

611 

612 

299 kapu 179 la.i numaralı arsa 
İkinci karantina Mısırlı cad. 790 ada 16 paı"el l 9·1.25 
:iL 1\1. 297 kapu 17!1 1 tajlı arsa 
ikinci karantina lllt'1ı·lı cad. 7!l0 ada 18 ıı·:ır~cı 101 ll!. :\ı. 
291 kapu 175 t:ıjlı ar'a 

G.ı:ı üçiincti karata~ ,•nvcı·iyc sokak 671 ada 2 parsel 117,50 
::iL 111. ı eski ııumaı ılı ar,;a 

6·1·1 Kar;ayaka Ho~tanlı osnınnzııde ~ıkmazı ı:?:Jl :ıd:.t 12 

::110 00 
iiO 00 
70 00 
·I o ()() 
·15 00. 

145 00 
60 00 
.ıo 00 
70 00 

110 Oll 

185 00 

125 00 

75 00 

70 00 

45 00 

.19 on 

26 00 

14 7:\ 

parsel 110 l\l. :il. hane :rn.1 00 
Yuakarıda .rnzılı cm\':ılııı miilk:yetleri l l-i)-9 JJ 1aıoihinden itiba

ren 16 gün mücldet't• ıniiza ·ptJeyt• kmıulmu~tur. lh·alel~ri 26-5-!l.ıt ta . 
rihine mii<adif pazark.-i günü "ıııl un ddrttedir. 

~ralipJcrin ınuhan1nıt\n h~ılellPri üzerindt1 n yiizde yedi buçuk de~ 
pozito akc;a..ıı ~·atır:ırak ye,·n1i nıf'zklırd.:L ınilli prnlük n1üdürlğ'ündt .. 
n1ütr~rkk'I satış konı!~roııııııa nıiiı·al'<t:ıtları ilün olııntıı•. 

11 1669 

Manisa ValiliP-inden: 
1 - )faııis. n1Pn1lckl•l hastan~sinin D-11 yılı ihtiya('ı uhın a~,ığıda 

ya~ılı' ıııalzı•mı• açık eksiltnu•ye konulmu~tur. 

Cinsi 

1 - · Has ekmek 
~ - Koyun Pti 
a - Kuzu eli 
4 - Siit 
5 - Y.oğurt 
6 - 1~0:-:.ya pirinei 

:il iktar 
Kilo • 
20000 

7000 
:ıooo 
9000 

12000 
3000 

7 - Urfa veya halep 70() 
!'ade yağı 

8 - Kurn fasulya 1000 
!l - Ç::ma~u· sabunu 1500 

10 - ince şeker 2500 
11 - Muhtelif Muhtelif 

.. 

J{iJosunun 
'.\fuhamıııeıı 
kıymeti 

Krş. 
12 
60 
50 

' 10 
17 5() 
10 

ı:10 

1 A 
25 
45 
48 

14'!6 

• 

• 

1 

• 

:\luv-akkat 
teminatı 

Lr. Kr~. 
180 00 
:l15 
112 50 

67 50 
157 50 

90 
68 25 

!) . 
18 75 
52 65 
90 
108 45 

sebze ve meyve ı ' 
2 - İhale mliyı<ın )·irmi ikinci ııeı~enhe giiııü saat on hirıle vila

yet daimi encümeni önünde yapıkıcaktır. 
3 - ~lttlzemeııjn her biri için alıııacak munıkkat teminat mıkuı

rı .ı uknıda hizalarında yazılıdır. 

•I - Şartnameler \''liiyet daimi enciimenintle görülebilir. 

1.20 1431 !kinci Karantina Mahall~
sinde 451.25 :\12. Ada 788 
Parsel 11. 

1.20 1·132 İkinci Karantina :lfahalle
sinde 438 l\12. Ada 7 8 
par~el 10 .. 

Arsa 

Ar~a 22.-

~.:ıo • T. C. Ziraat bankası lzimr şu-
2·20 ~ besinden: 

1.20 ı.133 !kinci Karantina '.\1. '.\tek_ 
tep_ yeni 224 ilncll sokak 
286.25 :112. Ada 788 

1.20 

l .20 

1.20 

1.20 

parsel 9 .. 
ı mı lkinei Kımıııtlıın )!. :llek

tep - ;·eni 224 Uncü sokak 
219 • 12. Adı, 788 pıırscl . 

l~:l5 ikinci Knrantiıııı :\!. .:VJek
tep - yeni ~24 üncii .•okak 
249 :112. Ada 7,8 ııar.id 7., 

l ·l:l6 ikinci Karantina :\1. ::lfrk
tep - )'eni 224 iincü sok:,k 
398.50 '.\12. Ada 788 
parsel 6 .. 

~-\ r .... a 

11.- 1. 10 

12.00 1.2.() 

12.fll) 1 .20 

21J.00 2.00 

21.00 :!.!O 
i\2.~0 

1137 ikinci Kamnti1111 ınahalk_ 
~inde 12:1.50 '.\12. Ada 788 
parsel 5. 

.n 

1438 ikinci Karantina mahalle_ - , - - Arsıı ~2.00 2.20 
1.20 siııde 445 M2. Ada 788 

parsel4., 
2:ı.oo 2.:ıo 

J.20 • 1139 !kinci Karuntlna ııınhallc
sinde 465 M2. Ada 788 
ııarsel 3 .. 

İzahııtı ~·tİkarıda yazılı gayri men kull<'l'in pe~in lK·d~lle satı~ları 22 5 
1.60 941 Per~cnıbe µ-ünü saııt O~DA ihale Jcri yapılmak uzere artırmaya konul

mu~tur. 
1 - İ,;lekli olanl:ınn hizalarında yazılı rl<•pozito :ıkcelcrini Vl'.'znenıize 

1.60 yatırarak 'hrtırnınya girmeleri.. · . 
2 - l\liizay<>de sırasmcla verilen bedel, ıııukaıhl 0 r kıymeti g<~tiği tak

dirde taliplerin depozitolarını nisbet daire,inde tezyit eylemeleri ve mühiir 
kullananların mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri. 11 17 (1713) 

1 :ı 5 1 !J4 l tarihinden itilıan•n ikinci bir j,'ara kac!aı· mesai ·:e gı-
~P .-:aatleri a~ağıdn gösterildiği ~ekiltll:' tadil ~rdilnıi,tir, 

l\lesni saatleı ı Gişe ~a.ati 
Ilergün 8 - 15 H.30 - 12,:lO 
C'umartc'i 8 - ı:ı 8,:ııı - ıı.:ıo 

KAŞELERİ 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOCUK 

ALCINLIKLARI, DERMAN kaşe

leriyle derhal geçer. icabında gün· 

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHA NEDE BULUNUR 



'( SAHiFE 4 ) tANADOLU) ır - U MAYIS 1M1 PAZAR_...-..; 

• 
r ' Milli Şefin fotoğrafileri 

Ankara, 10 (A.A.) - Milli 
Şefimizin Paı-ti teşkilatına hedi
ye buyurdukları imznlt fotoğra
filerinden daha bazıları, bugün 
muhtelif kazalarda şeref mevki. 
lerine nsılmı§, bu ver{le ile teza
hürat yapılmış ve Milli Şefe kar
ıı sevgi ve bağlılıklar gösterilmiş-

Roma 
Moskovanın kararını 

nasıl anladı? 

Norveçte 
'INGILIZ TARAFTARllGI VE 

ALMAN ALEYHTARLIGI 
Telgraf, Telefon ve Ajans Haber leri 

Homa. W (A.A.) - Ofi :ıj:uı:un- Loııdra, 10 (A'.A.) - :\l:u·t :ı~ ı için_ 
elan: •, <ll' Lokot adasıııa yapıl:ııı baı;kınd:ı, Çörçil 

.Mo ko\'nnın Nor\'CÇ, Yugoslnvya v~ :Noı:w!ç vaziyetin!,b~ldiren çok miihim 
cJi.'i-er b·ızı mcmlckctlcriıı l\ıoskovaclakı ve:;ık:ılnr elde eclılmış \ ' C buıılnr beynı 
el~likl :!,rini kabul etmemesi lınkkındn- k.itap halinde ne.~rolm~nrnştur. Bu ve
ki :on kararı. Roma mnhafi1iııde he- :ıkalnr, Alnıanlnr~n 'l. o~vc.çtc raptık
nüz tefsir edilmemcktcclir. l~r: hesapsız taz:\'ık \"C ı~tıhdadın ha-

Gazeteciler mnlıafili, bu kararı~, kıkı t.~blo unu çı1;ı11t•kt<>d~ı-. ı. Lt;.:i~r·;... __ .._ ___ ~--- - Stnlinin Başvekftlcte gelmesinin hır \'esıknlardnıı lıır taıwsı, Noı· vcçlt·kı Lıınclı·a, 10 (Radyo) - llnbi.'Ş kra-

lı f a ıwtice~i olduğu miitnl~asındndırlnr. Alman Başkurıınndmıının O:ılodrın y:ız- Jı Adis-Ab:ıb:w:ı <i(iııiişU nıiiııa~ebe-manua • r nsa Siva ·i m:ıhfil1eı', huııtın, SovyeUer dığı hir t~zkert·diı·. B:ışkmıı:ııııl:ııı hun- ti~·le lngilfcre Bnsvekili Ç(;rdle hir 

Necaşiyi tebrik etti 
Diğer müttefiklere de 

mesaj gönderdi 

siya&.tinde muhtemel }Jir ıleğişm~ olup da; .. .. .. .. . , . .... nıesnj gi)ıHler<'rek, tngiltcrede menf:ı.-mu" nasabatı olm:ıdrğıııı soruşturmnkt:ıdırlar .. Fn- - Goru!ıu~e ıuıznrnn hıtlkı!ı ':ızı_ıd d:ı bulunduğu sırada kendi.sine knrşı 
U k'ıt herh:ılcle Kremlinin k'm·:ırı, Mıhve- ve hareketı, soıı zamaıılardn tazl:ı ger- gö::>terilcn l"empali \'c hli:::nii knbt~l ile 

Al l k •ht. ti r~ karşı bir mılnyı~ ~eklin<le klfıkki gin.leşmişt~ı .. nu sebeblc ihtimam gös- impnratorluğun kurulu~unda· nrıtnn-man ar .ço l l!J!l. ı t ı k ı- l •. ,,, oı·dtl ."llntın go··,,.. 1 -ı·rlı"O-ı' ·'·ardımdan edilmektedir. erı mc azı.ml ır. . • " ., ı,c ... 

davranmakta1dırlar o Demektedır. Başkumaııd:m ınuavı- ~iolnyı teŞ<?kkiirleriıJi bildil'mi:'l v_o 
Al • niııin bir tezkerC'sinde ele şiiylc denili- . c .!..... Milletimin Bi.iylik Tirıt:myrı 

Berlin, 10 (A.A.) - Ynrı resmi Rusya, manya ış \·or· kuvvetleı·i ile t~sriki mcs:ıi ederek cliiş-
bildiriliyor: b r., • "? · . c-· Ne icm komitesi, ne de siyasi manın m:ığllıp edilmesinde ·vilzifcJeri-

Resmi ve gnyri resmi muhfillcı·, ır ıgı mı gnıı)lıtr, Norvc:cin i<laı'<!si mcsuliycti- ni ynpmasını1nıı clolayı mlift hirim. 
Almanvn ile Fransa arasındaki mü- Baıtarafı t nci Sahifede ııi liz~rleriııe alncak \':lZi~·efü~ değiller- Knt'i zaferin t.:ıh:ıkkuku uğrunda, kuv. 
n:ısebc-~lerln nıiistr.kbcl inkişlHflnrı tedir. dil'. > v~tlcl'im, lnıriliz ordusu ile bf.J·nher 
hakkında çok ihtiyntkar dn\'l-anm:ık- Evvela deniliyor ki; Kilnbın muhtcviynlrndan anlaşılıh- cnrpışınrıktrı devam edecektir. 
tadırlar. Siyasi mahfillere göre, b_u Sovyetler, Belçika Norveç ve Yu- ğımı göre, biitiin parti! r .• Ton·eçliler. l>emi:;:tir .. Çtirçil de venliği l'c\·npl.'1, 
111lina~ebetlcfle, ::;on znmn~lnrdn. ~ı<; goslavya ı:le ticari münasebat halin. eski .şefleriııi nrıımaküıdıl'laı·. Halk kcııcli8iniıı Nn:d ~nkilcri t:ıı·afındnn 

" bir veni unsur ilave cdılmemıştır. de idiler. Halbuki buraları timdi Al- İngiliz taraftarı \'C Aln1nn nleyhtarı- memleketten ko\'lılaın hükiimı\arinrm 

Maarif Vekili 
Mektep ve imtihan işleri ~e

rinde beyanatta bulundu ııri· 
. •-·ı· B ' H Al' Yücel tt> ..ı. İstanbul 10 (Hususi) Maarif Veat ı ay asan 1 ,et~· 

mi:ı:e gelmiş ve çalışmağa başlanuş hr. Vekil bu münaaebetle ı• 
feri kabul ederek demi§tir ki: , t~ 

_ Dört gün kalacağım ve tetkikler yapacağım. Maar~ rn•. bU f'I 
gezdim. Matbaa Ankaraya götürülecektir. İmtihan ne~:celerı~ el '(t' 

mekteplerin erken tatil edilmiş olmalarına rağmen mem~unı~ ~,.,ır 
• ·d· Bu'"tün yurdda da vaziyet böyledir. Bütünleme ve ıkdd rıcı ır. • . , 
hanlarının hangi ayda olacağı henüz kararlaşmış . deıpldır. 

Kauçuk, nişadır, naf~i~ı~··'' 
i~tanbul 10 (llususi) - Karabiik fnbrıknlnJt, mcmlekctın 1 ne~k· 
~ · ' rt r ık~t·· · 

111 knrşılamnk il.zere her ay piynsnya otuz ton ha.m nn a ~~ çcrilıni~tiJ'· 

Alm'anvn hnriciye nezareti, Pnriste man işgalindedir. Mübadele ancak <lu·. birincisi oltluğıınu, f:ıkat gene bugiin-
yapılnıi miiz-akerelcr münasebetiyle Almanyanın müsaadesi ile yapıla - Norveçli ole] .sahipleri Almanlnı":l kii miicadele ile memleketine dönen cek1 ir. 
Almnm·nnın gayri meşgul olun mm- bilir. Bu tahmine göre, ihtimal Kı~ mü boykıJt y:ıpnıışlurdır. Alm:mlaı·a, im- ilk' hiikümd;ırın da gene kendis i bulun-

Jrırdır. Bugün de h:ı.riçten şehrimize 810 ton nış:ıdır gun~. •erile' 
:Keza, Cn,·ncl:ın ham k:rnçuk ithnlı için hiiküme~e ~krcdıtıf " 

taknya· asker sevkedeccği şeklindeki badelenin devamı için, Almanya, bu ZHSIZ nıektupl:\r gönderilmekte, hnlk duğuıııı hildirmi11, IIabeşistnıı için ·ıt Bi Akd' enı·zde 
çıkn"n haberleri tekzip. etmekte, ~ll devletlerin artık tanınmamaJarını İs- Hrn.-:ıncln bevmınameJer da "•ıtılmnkm bundan sonra sulh \"e refnh :<'mı:!•ınj ınaı ere rmanua go. 
haberler h~ıkkmdn vazıyet almnk la- temittir. • \"C Alınaıılni·la rniinasebctlcri olanlar etmiştiı·. ıll 
zım geldigine, bunkırı çıknı anların Fakat bu tahmin pek mukni görül- için lrnr:ı listeler ııeşrcdilmekt<'dir. Londra, 10 (A.ı\.) - f;ugiiıı Hul- ıunu kapatmıuaoa"tır fngiliz donanmas~n nrılaşılm:ız bir zihniyet tıı'$ıdıklnrırnı memekted;r. Belç;ka içfo bu dhet lnmı.ı, Ilolç;ka \'e Lükı<Cnb11rb'lln Al- 1 • •f l 1 
işaret eylemeh.'i:eclir. varid görülebilir. Fakat Rusya, Yu- R tb /; t ın:.ınl:ır tarnfııulnn istilasından sonra yenı vazı e er ··t~ 

---000 goslavyaya taarruzdan. bir kaç aaat U a l ay yare mey- hir sene g~çmişti, Bu miiııascbetle, in- Japonlar Lonclrn, 10 (A.A.). -. Yu~fl~1~( 
Almanyaya son hücurn evvel bu devletle dostluk paktı akd danı lngilizlerin elinde gilteı•ı> D:ış,·ekili C.~l'C,il, lngiltere~c,bn- . dnki İngiliz ku;\•ctlerrnın. t:ı.h ık e~~~ 

ve onu adeta .teşvik etmişti. Ayrıca, lunan bu rle,·lellerın nazır \'e mumes- Yuanku şehrini aldıkla- fö·esine müessır surette ıştırıı ~tıv: Çok ağır geçti Macu;•tan•n Yugo•lavyaya taarru- ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE l sillerine hirer ınesnj gnnder<>rek, mils- tÔn sonrn lngiliz donanmıısı~1.~, 
zunu da takbih eylemişti. lkinc.-i b·r <lıkbııı sonra A ı-np :ışir<?t \'e kalıilelcri tevli boyun<lunığn altınrlnki mill~tle- rznı bi/dirigor/ar kuvvetini Trablu~g3rp \"C " 1 pi~.-

( BASTARAFı t NCl·SAHIFEDE ) tefsir ise şöyledir: ı·eislerini knbul etmiştir. ı·e lngiliz milletinin ı:.empatisini \'e t.e- INlN .\fihverciler hırafı.ndan .!1:'>ı:~! ~j)tl1 
clıarkmn kesilmiyordu. İngiltere, Baltık memleketlerinin Dnğdacl, 10 (A.A.) - frak teuliı(i: HnniicHinii bildil'miştil'. JAPON TAYYARELER mani olmnğa teksıf cttıgı og~ .ıı-

DUşmıın, IJlımburg \'e Dl'cmcmi tu~ - Rusyaya iltihakını tanımamı~tır ve Gnrp cephe~inrle değişiklik yoktur. Çi.irçil, Holl:ınd:ı kraliçesi Vilhelmi- FAALi YETi tir. jliZ ı~ 
\'a rolel' im;,., karşı nğı r \'O hafif l.otı- "'"'•n R u •ya ile lng il tere ., .. onda Di l'i ııci lın f Uı içinde dUşm:uıııı • 19 toy- ne gihıde rd iği mesajda,, !! olln ndmıı n :llal t:ıyı fi• ynpmış olan 1 n~rıı" , İnrla koruyacaktı V<' groe avcı tnyy:ı- bir anlaşmanın akdı.ne mani olan da yn1·-0~i tahrip edilmiştir. 8 mayıst.1 tny_ tahriksiz w• vnhşiyane surette uğradı- 'f'okvo ı o (A.A.) - $im:ıli Çin- tclb~hirlerj ,.e torpidol::ırı, A tıer # r 
rel;,ri de tayynrelednıizi karşıhyncak- budur. Şimd; Ruoya, •on kararo ae, \'arcleı·Jm;z Ilabbnııiye \'esair nokta- ğı t.,nrrııza karşı his.<;.ı·ntıııı. I!ollnn- deki b;r' japon menbaındnn bildiri- lı,,Jyanlarm bu sahaya kuv\'C ııt•~ı 
tı.. Diişnımı Uıy yarelcı·i nden hu'-1 de- 1 ngHte.eye mukabele etmek istem iş- l•mla kç•if ııç11ş1" l'I ,\'a pmışl:\l'(lı I', Bu daııııı m ikacleledek i yardı ıoıııda n ~ük- ı; v or: ki ne mani olmak iç hı uğraşın•, .. ~ 
falar kaçınılmış, faka! ekser;yu dils- tir. abah saat 3.~0 <ln biı· düşman !ayya- rnıılarıııı, Hollmıcln muhnrebc.<;ııde yi- • 24 .ant süı·cn b;r harpten sonrn !ar. F:ıknt Mih,·erei1<rin '!'U"~di~' 
man tnr<ledilınişfü. Nitek;m bir bom- Oçüneü tefsir ;,e, bu karum Sta- l'esi Musnln bil' kaç bombn atmıştır. ğiteı> diMi. en "'' bugün Alman lıoy11n- japoıı kın·vetloı·i •arı nehrin şimal sa- !erinden jgtif:ıtle etmelerı ta,

1
,,; ~ 

lıardıman tayyııreıniz, biı· düşm:ırı n.v- lin;n batveklllete geçme•; ile alôka- llıcm dan b:ılal'y:ılal'ınıız fal'f<fıııd:ı11 duruğu nltı11da bulunan l!oll:ında hilindeki Yunnku şehrini znptemlş- ise, l11giliz donannıa.,ınm vazı ,.iı". 
cısı ile ya pfığı nıiicadele sonu rıtla duş- dar olduğu merke2inde~; Y. Bazo in - Mak<ıını ch·al'ında b i I' d iişnıarı 1nn·a- nı illetinin u ıı 11111 ima dığııı ı, il ollnn dn 1 erdi". Bu r:ı<ı şima ide ki Çin Ol'dusu- l:ıy olm ıyncaktır ~ç h~r ;,eye rıı';I. 
mnn taY\':U-.esini diişlirmüşllir. )lücln- eiliz gazeteler~ne göre, son hareket, ı·esi cliişiirrıılişlerclil'. Pilotlarından hi- ku\'\'et ve ticnrct filobrınııı mücadt>lc- lrn malzeme seukiyntında kullanılan Libyn il~ mü'naknlatın onunc,Y' j\~fr fanııın İ.İitün şiddetine l'•i<meu lıiic11nı Stalin ile Hitlo. ar .. •nda bir görü4- ı·; cııiı· edilmiş. diğeri tayyare. ile bo- deki kıymetli yardım ve nm·kilerini mühim bir nakliyat merkez;dir. ~.çilemiyecektir. lngilt<:rcn~n ,ıO<' 
hiç hıı Ciflemenı iş, çok iyi n•ticeler me zemin; h a21rlamakla alôka dar - m ber y:ınm •ş tu-. Cenu il eoıılıo. ıncl' vn- hilıli c·nı işi İl'. • c

11
n kiııg, ı O ( A.A.) - 3 da! ga, ha_ 

11 
j zdeki me\'kii, l.kendcrıycıp 

11 
tİ• ıf 

:ılınmış, Beri in. E;mclen w Ham buı:g d". ziye~te ıl~ğişi kli~. yokt11 r. . _ Çöl'çil, Belçikn P.nşvek ili 11e de '!,Vni !inde gelen j n po ıı toyyn re 1 erı, Çu n- fa.,sı n~. bnğlıd ı r.,. Adal~r <azıl :ı " ., ıaamızl:ımıda ancak 10 Uı,-,-ıııemız Bu gazetele.in idQ'alanna naza - Hıı· nııkUır d11şman Uıyyaı•e;ı Tiag- •ekilde bir telgrofla nıiııııettarlıgını kingin ,ş;maline bombalar atmışla~- ı·ada d11şmaııın ılel'lem\ş oı~;\~ı~, kıoybolmuştui-. . .an, HHle.le Stalin görüıeeeklerdir. d:ıcl. Kı1?.ımiye \'e dnhn bazı ycı·lerde i'ıildirmi' arnc.' Lilksenburg Diişesi- dır. lngiHz sefaretinin bulunduğu b•- ğcr scbohler, lskcnde~ıyo L,tı f~ lf 
lfamburgda, bil' cok denizaltı gemı- Almanya, Sovyetle.e, Hönd;stan, Hfo askeri knmplnr ii1.er;nde ucnııısl11r. ne gii11d~'rdiİti mcsa)da l,Okserılıurglu- no yak;nine de ,·angın bombal~rı rıııı t•hdid etmektodir. M:ııı!"•so' 

sin; n bfrclcıı bire in~" •d ilelı ilceeği ele- döçini ;ız.,;nde •• rb.,t hareket et - ı-: lg11 blon ei\'a rıııa lıomlıa l:ı ı· ait 1 ınış- ı arın ka hl'nıııa nlıltla rındaıı t :ık ılirle d iiştüğii gibi y :ı ba ncıln>ın b 11 lun d11gu r:ısı nın m iicl:ıf aa<ı k uwell i.d ı r. ;~ ~ 
nizaltı in ·ant lezgiihl"rı ile llremen- mesi ve lran yolu ile Basrada mah. !ır. Ölil \'e ynralı \'nı·dır. l.ıılıl'etnıi•lir. mıntakaya da is.,bctlcr olmuştur. Şan ş;n, müdafanso da lskenderıye f#; 
deki iki l<'zgah <;ok biiyük bit· şidrl(lt\e reç alması İ<f n bir teklif yapacaktır. Ilnvn b:ılJırynln \'inli?. \' ellington ti- . x gona gidt>n Liiyü k yol lizerindP .. 1 o~ pılmaktndır. Öliin<'eye knd.'lr ı ~j\tt 
bombnlnnmışhr. Bu sehirl~rin diğC'r Buna ilaveten Rusyanın Avrupa hu- pinde bir İngiliz t:ıyyıır~~i <lii~iiı·nıll~- SOVYETLERDE YENi kadar cHikkfııı yıkılmıştır. Dç.uncu cak olan Kıbrıs ve Girid d~ fi 
snnayi mıııtak:ıl:ırına da y:ıııgrn l;nm- dudJarmı garanti edecektir. Ayrıc.a l<mlir. hav:ı hücumund:ı hnv.:ı batnryakm ic:in ~ok kıym<!tlidir. 
baları ntılmıştır. Hamburg ve :nl'emen Ukranya buğdaylarından, KaCkaa Ileyrnt, 10 (A.A.) - Irak reRmi RU-TBELER sidclctli bir ntcs a~mışlardır. Fnkat. Af •k d 
limnnlnrı. :ı~ş alan p.etrolclen .a~letn petrollerinden ve diğer Sovyet kay. te'>liği: her haııgi bir .fapon tny::are~inin n 8 8 
bulut haline gelmiş <lunıanlnr ıcmde naklaı-ından Almanyanın istifade et- llıı\'a bomhnrclımanl:ll'l knrşısınıla )Io:ıkova. 10 (A.A.) - Sovyetler düştüğü bildirilmemiştir. . . kİlJ 
idiler.. Biraz sonra Ilerli il bomba rd ı- me•i, buna mu ka b ;ı Ru•yaya A 1 man il abba ıı; rnı·i mu ha ara eden km• wt- Birliği. beyıı cim il el m Ü me.<S; ilerine Ç11 n king. 1 o ( A.A.) - 1 ııgı !tere - Kara. hava ha re •. 
manından dönen bir pilot, yangınlarm makine ve aanayi eşyasının verilmeai terimiz ı;ii<laha geriye çek ilmeğe mcc- ve !'liyasi erkfınınn beynelmilel usul !ıin Çin biiyiik elçisi. l~gilt~r:nin • J ltt 
bii\•iikliiğünü görmüş-tür. cihef ne gidilecek, bir iktısadi anlaş- bur kalmışlnrclır. 7 ~layısta diiş· dahilinde rütbeler vermeği kabul et- Tiirmanya yolunu knpamagı duşun - [ta/yanlar yenıuen biğer bir tebliğe göre, ?kınlnra, c:ok ma yapılacaktır. Deyli Kronik! gaze. mana hüvUk za,·int \'erdirilmiş, lop_ mi:-;tir. Bu rlitbeler, büyiik elçi, orta diiğü hakkındaki Ş"ıyiala~ın. ~:alan giat verdi/et tı11 
fazla tnyyare ;ştirak etoıış'.. 10 hinler- teo;ne göre, bu hareket, Jımorikan çnlarınıız - lngilii nıe,·kiieri11i mun•f- elci ~. maslahatgüzarlıklat<lır. olduğunu •öyliyerek demıştır kı: K· h.. 

10 

(AA l _ Resmi te 

11

t 
cc yangın bomba;-:ı ve yuzh~rce toıı 1 müdahnleıine karşı bir Alman mu - fakı) etle bombahımıştır. Dizim de .za- ooo _ nu şnvi:ılara kökiinden nihayet •

1 
ııe, ' . ·. . nasrıı fll1~ yüksek infilak kudretli homı,:ı atılmıŞ- kabclesidir. Görülüyor ki, üç devlet riatımız aj/;mlır. • h b • \"ermek ııı·zusundnyım. Hariciye Na_ Irakta, H~~ham)~ \:e > ~ ~ 

tır. Hamburg ve Emden dumtın taba_- mümessilliklerinin artık Rusyada ta- Bil- İngiliz tayyarc~i şimalde hanı Atlantık mu are esı ın Edenden ·ddığım salfihi..-ctle. bu k:ısında v-azıyet !'~kın olm:ı~dı -1 
·· t- o•kad'ır kı 1 k b 1 · J k bi • • d z . ·. ' . . · d - ,·anıdır. Habbanıyeden Rau• "~ katarına gömli mu ur. .. .. • • nınmaması meseleai, barit olduğu ka- cı arımızm mu n eesıy e açmış, • _ Baıtarafı t ncı Sahife e - $nvıaların hıç hır e,:;;:ısa clrı~anm'l ıgı- , d _ k·ım·ş bullıJl>'l"ff ynngııılan nyırd etmek nı~~ıkıı!ı ol~· dar çok mühim sebeplere de atfedil- risi Kerkııkte yel'e inııı.ğe nıecbıır celil- nıındnıı 'ııorınal tedbirler alınmaktadır. ıiı 'sÖ\'li\'ebilirim. Bu cihet, yol11n ye- t a:l37~ya ~gr\ı <.~ 11e,:;ası nıob• mnmıştır. Denizaltı \'C dıge~ ııışnııt mektedil'. mislir. 6 mayısta Nasas asker; tarrn- Porlekizin harbe siirilklenebile.ceği ıı;deıi ~çılması ile de snbifür. ç;ııe er \;ut'f erımı ' ıl 

tezgahlarına yapılım akınlar oylc f"- Fakat bu arada Mo•kova radyosu re mmlaııı \'C İôla>ron11 cliişmnn lar"- hakkmda ııeşr;;·at hel' zamnn hir cok l:ar~ı dostluk müna<cbetlerimiz d• - etg~n ~:;e~tta diişmandnn JO % 
man olmuş!ur k;, tezgiihlar nle\' halıne 'Irak ha.ekihndan bah•ederken 1 - fıııdnıi bombalanmıştır. Hasara! mii- tahril<lel'e \'esile olmıı>lm-. llıırıunln ,·nmdadır. Yolıın bundan sonra da a-

1 
b'I 

1 
t k 

6 
hafif havnn ı 

gelmiştir. !ier ne kadar Almanlar, ·.~- rakı.ı .. on h .. ekôhn• «ha;nee» fek - hinı değildir. für düşmnıı ıınkliye tay- hel'İllıer Portekiz hükilmetı ılk defa çık kalaoağını lemin edeıtim. 3 ~m? 1iİ f" /n • ~ mnkirıeli tUf' f 
ba hk i tebli~ler; ncı. t.'Y}'" re \cşe~ku~ - !inde bir ta vsme anlaım., ve !.akı. - rnre; i, içinde bi ı· ;·iizb:ışı, bir teğnımı, olarak istihbarat n j nnsları, radyolar · x ii;' ~. a ~k .f ıı,:~,;t,,.; bir ~o~ tJ.,; 
terimizi dagıthklarını ıddın etmış.leı: ların umdukları yardımdan mahrum 3 erbaş ve 11 nefer ile esir edilmr15. taraf!ndan verilen haberler .hakkında •V.ızı/deniz Çine yeni hat ms.ıkol"tr ~~O~ t~fok vesai~e iğtin:ıtt\ 
se de, tuyyarelerimiz diişnıanın cııldı kald•klarm• •Öylemi. v• Hönd mü•- keza llağducl - ;\laşiya.·ida arnsuıda ı-e.<mı ııe,·arıntta bulunmuştuı. Bu tel>- ft.i ı . (· • ı 
muhalefet; ile karşılaşmamış, bu ,ehır- lümanlannon bU h&dioevô tenk;t •t- rere inen bil' lngiliz tayynı"Csinin 1 ı,,_ liğrie, ev~·eıa Amerika hlikiimetinin -Bq tarafı 1 ncl mWede - mıs •

1
r'. . T 

1 
• ıkta kn\'de ,.r•" 

ler lizeı'inde knfilele.r halinde uçn1 rn~ tikleriri d,. bildirmiatir. şilik miirettehatı e.,ir alııımışlır. Port~kiz hükümranlık haklarınn mut- Fransa vnıiyetidir ve lıılhas.~n. Al - Lıh~kntda · 
0 

>
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• • fi' 
bombalarını hedeflere atmıştır. nfı- .,,,, / • J l ·ı· x ı k ı.ı· tt ·nyet edileceği hnkkın manva - Fransa mlina~ebctleri ile a- şe.}8• Y

1
°
1
· udr. t·· 

1 
.. k v ·ctl"riı1liıı l ~klnrııı şı'clcl,..tinden bahsNlen pilotlnr, ıv~a ta cıvarınua ngı ız :.ı • ıı· ..-ure e rı. . . . k - • •

1 1 0 
um a mo or u u " " r .. A k A v . et eh! \'erdiği teminııt zıkredılmış, ar ·a- laka ıc ır. • :-ı k 'f h ketleri vapmı~ınrdı ·.,ıs: hunlarclan bir tanesinin iiç bin met. gemi/erine taarruz S erJ 8ZIY sınclnn clf\ P. or. tekiz m.ı.ıwn.t.nnı.nd:ı VC'.' Radto gazetesınden: .ı eşı . are · ;·.. ~c centırt 

re irtifadnn hiıısedildiğini Röylemiş· k 1 1 k Jl:ıml Frnnsw~ her a'"· iki vnpur dolusu Hnbcsıştand~: Şırn:ı.l ' . ..,,jı ~·, r BAŞ TARAFI t NCI SAHiFEDE- -BAŞ TARAFI t NCI SAHiFEDE- nclal:ırında 1 ımnn ve l!S eı 111 .}1 ' • .. • • • "' A b Iagh·e clogru kuvvetlcrıa•· ~-
!erdir. - k _ .... 1 Al t _ ·nre-i nıası kiıı hiç bil' nıuharcp \'e clıger dev- b11ğdaı- v.rilrceklir. Bu :ıııla '·mnı·a ın a • • · . . ·

1 
dil'· <ı Esa ·en şiddetle yaıınıaktn. olıı ıı b:ızı gl\rm üştü r. Ö }ü \'e Y ~ra h il~ • :ı zdıl'. gece de duşu l'U e il m n ıı n'; s letı~r İn raf ııula ıı Portekize teki if ı•eyn göre, İıu n ıı n Almaııraya gcçm • meıU elen ter ak k c leı:. kaydetınıs. ~ ,.,,.ıı 

herief1<rin orUısı"" da yemden bom- l.o n d ra da "hı rm \'erı lnıem '.şt ı;. ad eclı. <1 ok'" nı lııı I m ııştur, hnncl:ı l m hııımıulc ~ı t nsrih edilmiş ti ı·. de sn rtlm Bil ğd arlar yalnı.z işgn 1 a 1- le~ ~lı n nıış, d" sman n '"' ı.. -ı 
balar atılmıştıı-. Sahil muhırfı" tav\'arele>1mız 1n - lngdtere - Mmr: tındakô Fransaı•a ~ittir. nu miktar az mıştJr. _ ,_ amar~"' 

J..onclrn, 10 (A.A.) _ Almnn ı·nd- rnfından bu gece M;iıhnymn .ynpılnn 1ngiltercden Mısıra heı· Hirlii _ikmaı f·ı ı c1 ıı·. Fnk,rıt Fransnnın iaşcı zorluld:ı _ . Ş1 .'.lrkı Go1tsn1n_ıdn1, . I21e00br0~. 11 •. 11 

zoO~· t k ti 1 t .. t ·· ı · ·ı f l.k Akclenız va !erinden mlirekkep hir hnrp ı o tı - ı u .. t ı t "ı yosu, <Hin gece ııgiliz hava ·.ı~~·\·~ e- lıiicunı mu\'nffakıyct <' t'tevnıc c· - Yn uç. Jın mı mcsa e ı :· ·' · b' rını lıirnz azaltabilir. Ynlnız, Ame • rıc n ıec e!ı :ı iaıı.. ı.;r J\llç ~ ı·ı· 111•11 Berlini bomhnı·rlımnn ettıgını hn_ mistfr. hut 11, 100 mil rll'{'snfclik ceıınbı ~f- ının şarki Akdcnizin muayyen ıı· 
1 
•• ,k,", Fı·,,, ıı."a _ Alnı.n m.·:ı miin-a clıntı- ı·nlı \'~rmışlerdır .. c.eııupta v.onr:ı d

1 
k 1 ~ k 'k 1 ı · ı Jk· · · cının noktasınn kadar bir kafileyi himaye " " ·' " ...ı k t•An s 

11 

bel
• Ycrmistir. Bir çok <'Vler yı ·ı mış- l\'lalln ıo (A.A.) - Vnletta açı·- rı ·a yo unc an yapı ır. ·ıncısı • - k 

111 
el,·~ lltı rn"\'Ztt(l'ı ,ıı·kknfJp ıröz öniirı- de\'nm euen mut.1n.\em<ıkı.:-:I ı·ı·ndr1l .,f 

• ' h ı· F k · fi t ç .. k .. mıh etmek İ!'tNli;;.i nnln~ılmışlır. Hn ·:ı- " " • h k 
1 

c JY tır. Bir çok kim. eler de iilmtiş vryn larındn düşman t:ıyyarclerinin, n;p < ır .. • n. :u: nrnsra ıc !''· . uıı ·u . .: 0 ele hulundurmnJ..iadıı·. ınnn, ço .mv\'e ı mev ·ı .eJ({Cfl,, 
var.")"nnııştır. . . , . rremilerimizc knı·sı mu\':ıffakıyctsız- vercılerın Atlas -sahı11errnde tisJeı. ı file miln·ercilcrin bir ha\'a tanrı·u - mışhr. Dbşman bur~mnı C\" ı·ftıll~ 
., " " b ' k ı ı f k · t hl ·~1ı11'0 ıı uı·aınıs,tıı·. ltal.rnn t e bliğiıw ooo <> ı ı ·ı t le. Nev\.·ork, ıo (A.A.) - lngılız h.t\:l Jikle nciicclelle biı· hllcum knrşıs111 - Yo ·tur. Bidııci.:ıi .:ıs:H ıı', a ·nt " ı- '· .. ,., zırlnmıştır. ı,. cı ome re t ku\•veÜeriniıı clliıı geoo Hrımburg ve da düsmaııın liç tayv:ıresi dü ürül - kelidir. giire biıı lw.ı·p gemi" i ile, bir tayynı:c Ruzvelt iyileşti de ta'hkimattır. 

11

.
11

ifl 1 
... . } J• 1 s· ·ı 1 oo ·ı kaı.laı· ıremi:ıiıw \'e J,üyiik tonnjdn haşka lıır ş· 1· ı. t'; . . Nc"'C 1 \ Bremene yaptıkl:ırı ağır hiicunı ı11· nıüşiül'. Düşman fanrruzu, fenfl ı:ı- •ll Y~ un ıcı yaç n ." mı , •. ., Vnsin!~lon, 10 (A.A.) _ lfofif Lir ınıı ı ı\UVVC ~·rımız ı ,.. · yıı 

hakkında miitıılealarda uuluııaıı Ame- nı şaıdlnrı altında küçiik bir hıyy:ıre ôaraldıgı .ve. buruda n~ıh\·eı· " ı.~·trn gemh•e isalıebicr olmuştur. ""kı'l<l.e mitlesinckn rahatsız bulunan kilometre şimalinde Adt:.\'O ,.~,de ı 
1 ı, ti ı. ı d - dıışım lııg. Bizlerin bu gilıi rıh,·alde z~.,·iatı "'"' 

1 
70 k·ı tr~ ... 1·m:ılıJl _.ıi~ rikan gazeteleri ve radyoları teşckkUlü ile <tevriye avcı tayyare e- raıvve _ ermın uu un ugynu . .- c··ıımhıırı·eisi H.uz,·elt, hemen hemen onun gene ·ı onıc c <ı ,teu'1 

k 1- ı Il •abın ı nnrnk t:ımnmiyle tcsbitfoıı sonrıı ne:5- ki ı ~ 8on z:n r _Bu nkınlnrn iştirak eden tnyynre ri tnı«1fmdan .rr.pılını:;ıtır. Tl!l..ıliğc ıın- nıe · azımc ıı·. una rngmeıı ıc. T~ 
1 

l ,·enı'deıı noı·mal vazi.\'"te <telmistir, fa- Z.'lYn. y:ı · rışmış .. aruır. • •ıcsı·ndC ,t t ·· b ı 1 k il ı kt t ~ rettikleri mnllımdur. Rinrıenlcy 1. Hl .., ., • hk t k .l n36 .. ...,. ,, ml'ktarı \"C hiicumlnrm genişliği. n- znraıı ingiliz a\'Cı tnvyarı•leri bir gore, u Yb < a u rını ma · ne ır. • 1- k ·k,..,t ...ı 0kto'rıı, haft.1 sonuna k:ıdnr hadi- ta .ıma mcv ıınt:c ;ı.. ""~· ·n~· te' 
-' ı k' n ı. ı kl h k t tlen clcniz harbinin 11eticc:ıini anlnmn · i- " 11 1 ı t ı ı \ knr "' 

g
ilt<•rcnin bombnrclımnıı tnyynı·esi hn- Yunkers 87. biı· Yunkeı~ 88 fayynre- " ını, \ ,eue iittnı·ı · nn are ·e ".. ." ~ıtı, st'ikfınctlc trıkip etmesini t.:wsiye lıeş. ı cı-. .ta ynn nıı ıır ._, . k d 

9 ı ı ı · t · · mıılc çin bir ka" giin dalın beklemi'k lfı- "" 
1 

d ,.. kımından ktıdl'etinin Almanyaııın ·u _ ~i clüşürmüşlel'dir. Bir üçüncliı-iiııiiıı \'e - ~ıı· ı ı, rn· :ıyyare gemısı, . - ... evlemiştir. l' (>tmı!} eı· ı. J\ll}ııı-
retine ynkla~mnkt:ı olduğunu gfü~tel'iı· de dlişmüş olması muhtcemeldir. tl(ldid kru,·nzi.iı. ve torpido muhrıp- zım gelecektir. • Lonrlra, 10 (Rndyo) -

gibidir. . . l 'lin maşallah çok sakindir. Kenrlisini nc.şrcdilcn resmi tebliğ: •
11
reli 

J)emektedirler. KapUıııııı terUp etliği bu stnj lıel' JE • d • 1 1 . • iakclir ederim. nu itib~rl:ı siz yolcu- Geç('n perşembe, gecesi, t~Y~~g. 
gün tatbik ecliliyordu. Ru s.urctle. yıı}- sr e ngız enıza tı ar lr.rın '!lr~sıırn giriniz ve .o:ılnrı ~~iklı~ miz Ring:ız~ DC'rne Ve Benın~ . Almanqanın son notası cuh~r kaza vukuunaa taıım <.'ctıtmış ar nete ve ıtianıe davet edınız. cunku dem hncum1ar ):apmışıa~ır .. rn t 
vazıvette Lulunncaklnr<lı. göste.ı.clikleri bu telfış nleyhlerinde - 4 busiik yangın ~ıkarılmış,d~~Jl ııt -BAŞ TARAFI ı NCI SAHiFEDE::: N.iteldm bek!en!1ı:cli~ bir anda mu- ' Aşk harp dehşet ve macera dir. Boşu boşunn folefat verecekler. olmm~tlır. ncninadn elde e 1 ı·e j hakkında Amerikayn verdıgı kııdder . ant gc·ımışlı. lüıptırn evvele~, ' ' celcr~ miişnlwıfo (!dilememiştir}.ıııd5' 

notndn ilk defa olnrak Amerikanın almış olduğu hu tedbirlerin semcresı-· - G - Kaptan Krometı~oyn hir nnzar nt- Ayni gece Tobruğun şıı.r :ıUot6 
1 ngil1">eye ya ı>tıiiı ynrd ım ı bahis n; görec>k ti Fransız ho rp gem;oi nin gü \' eı1 e. ôn O tı. Vat> 11 n, _.' • v•ş Y • vaş •0! tara fln 1,1 tı. Dôk e krm· a zı;rii rı o rede ise gele - Il:ırd;yanın garbında düş'?'•~ 

11 
ol•'ı ınevzuu ctmi.ştiı·. ıanneclildiğine gö- Fnknt bindiği ''ııpurun. hnrıı gemi- bir giille isabet etmiş ve iin t:ırnfta denize dog!'ll yntıy~rtlu. Kaptan <luı_ cekti. kıwvetlerine hücum edilmış, > iP (' 

re Almnnvn Ruzvcltin yabancı varı ur ı-i olmadığını, yolcularla dolu kiiçiik ki topların siperi alevler içinde kal- mncl:ııı emırleı· ~erı) o~·du.: Bir kaç clakikn ~onra sandallnr de. düşman mfinnknl yolları t:ıltr . ı a~ııı mü siıd ere•i ôçfo hak h bir se be I' ı, i r şehir olcl uğ11 nu, bi nne ıınleyh ha l')l m ıştı. To ııçu zabitini t 11tıış nı u ş o lan --:- San d;cll arı. ~az ıı 1 n; ııı ız, fakat 
11

; zc ; 
11 

d i r<I d;. nıişti ı-. ~ ~•'\ 
olarak fevkalade bir vaziyeti ileri . ii- gemilerinde olduğu gil.ıi bu yolculal'ı, sipc:;oıin içinde gCirdiikl<'ri zanrnn: denıze ındırmeyını~. . Uabeşistmıda impnrnlorln c<tcll 'e 
rcmiveceğini. çünk\i lngiltereye Ame :arfettif~i g ayı· c t e rağmen hir _Ne dunıvorsım? · - Yolcular :akın ve ınetın olu - Deni~ g·:lyei ı-;uJdııdi. o k:ıc.l:ır ki, l"rinin hnrckiHınn müznherct ıcri /. ı·i kaı; va p11 rlnrı \'erilm 0$i yüz il 11den tebH ke zuhurunda arzıı ettiği )'ola ge- l>iy• sord 11 ı'nr. mız ! il ep i ıı iz; isli :ı p edecek k ad n r orta !ık sii t ıı nı n nd 

1
• ıı ıı n un la her:ı _ ıoa rnto rlu k \'e Rode2,1·a taYY0\~ger I' 

dir ki. Amerikan vapurlaıo miktarı- tirenıiyeceğin; tahmin etmemişti. _ Fnıir beklh·oı.,ım ı sandal \'ardır. • ı.eı· kalıtmıı11 ,.
0

,diiii emirler mli~ - 1'1lagiı·e r,iddet!e hficıım. ' 1 "" ~ 
ııın azalc.lığını iddia etmektedir. Harp gemilerinde sü\•nri, nef~ı·le- Ce\'~Lıni'"verc.İi. O sıı·:ı<I:.t ~.kiıı~i k;ııJtan !\la!' el gı~· kiili'ıtla yerine gctiriliyol'clu. m!ln moWrlii nakli\.'ntın:ı \'C ıuıjşlcr 

Ncvyork, 10 (A.A.) -1kamet tez rini bir emirle harekete geti~ir, kiiçiik . . .. . d vcrtede gorundu. ) anındn dı1'1e;- h,. Sebebi <le geminin sol tarafa bat- dımlarmı da hoınbnl'dımnn .. etnı ·\·sPi ke
rclerincle '"azılı ikamet miicldetle- zabitlerle, "nvuşlnrla, onbnşılarh ne Bu ıtıbarla Norm:ınclı vapurun a velin ,~.ardı. Frnn ız kızı gn_\!!l :ıkin 
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, .. 

81
, ı--an. tarnftaki snn<lallların ele- r>on:ınmamızın Bing:ızırc Öiılıf' 

"' " • ka)latan, ,Yolcularda znpltımptı bu • " '' " l f•) nnız P ' r.
·
111

• ..,.erirmiş olmak suçu ile bir çok ferleri hir otoın~tik makine gıbi çn- A ı ı· ·c1· nı·z,. 1•11 c1ı·ı·ı·1ı11c.sı·nc t:tbii hir m:mi tcş-. son bombardımam n 
1 0 

··klt"ı i1'
1
1 

,.. ... lamazclı. O askeri terbiyeyi, o !tnatı, ,.e ne eta neşe ı ı ı: " k 
1 

yu İtalyanların tevkif .. cdildi~leri, diğer lıştırır, bir iş:ıtetlc onları put gibi li- sıırfet.tiği gnyretc rağmen temin et- ::\T:ırsel. kaptandan sor,clıı; kil eyh•mesindenrli. V:ıpur, korkunç ye yaklaştıı .. ıcn. mt.:ı zemBn niıodLiJlı ' 
bit çoklarının d~ ~.z...eı le:ın~e. nraş - ııiinde durduru11. 1şte size bir mi<ıal. mck imkanını buJnmadr. - Başkn emirleriniz vnr mı karı- bir şrkildr ÔJ tar~f:'ı doğru yatm.ı-ı- miye rns ge rnış ır. u t ~ı tırmırlar yapılclıgı ogrenılmıştır. Çar . ·a ·ç kk 1 1 rle tanım? tı. 3000, diğeri 6 bin tonililtoluk u. 
şımba günü de 160 Alman denizcisi . Hnrbıumlumıb~' üknnahü :ı cc el, 11: l - TI:ıvıı· cığlum 1 )fndmazel E\.'CI ~ - Devam edec~k- si bcrhm•a cdilmi tir. 'tevkif edilmiştir. nızde ynpı mı uy cumc n ı ı Tı?hlike lınş güs1crmeğ'e hnş !lnnş- ,, 
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