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• !illı •anarii korumak ve yükseltmek için İzmir 
ENTERNASYONAi, FUARI NA l~tiıfık etm~k 
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lstanbuldan arzularile lr-:- lzmtr Fuarı -:,1 ~: 
Anadoluy~ geçenler -1 ıstanbuııu. fahrikatrö-

1 ler ve tacırler Fuara 

Dün de 250 kişilik bir kafile Ak-/ 1.ıımbu~~ı7,~:~ın~~> - lk ıı-
• K d • • ' sad Vekalet i, lstanbuldaki taciı-ler-

SU vapurıle ara enıze gıtti / ıe <abrikaıörıe r ... bir tamını gönde-
r er ek , İ zn1-İr fuarına ·~ tirak ey 'l ern~. 

Çocuk kampları~bu sene &artında kurulacak 1 lerini. tavsiy~ e lmi, tir. 

l 7mir fuarı. hu sene nıllh ı.a na • 
yi in hütiin inkitaflaruıı teb ar i.iz e t .. 
t irecek ma'1'yelte olacak, bilhassa 
memlekd dahilindt'n geniş mikyas· 
tn ittirak temin olunacaktır. Bu harpte Britanya ve müttefikleri için h.ıyati ehemmiye t i h a." z olan 11--=------------·'I bir kısmı 

Musuldaki petrol kuyul ar·.ndım 
• -----· ·---

A'KfRI vıA?JYfJ R<>ş"d Ali, .t\lmanla rd;;n 
J n<. Amiral Darlan tekrar yaıdun i stemiş Serano Sungerın şid .. 

detli bir nutku . -: ~~ IRAK VE L/B}' ADA Far ise· gidigor 
!takta !I :ı bbanil·ede muharebeler 

dev:ım et!!'cktcdir: Bil• tayy;rc mey- Piyetri de izahat vermek 
danı revrılmıR olmasına ragmen, 1n- • 

ln<ıiliz kuvvet le
ri Bağdad üze- Meınleketin istikbaline ye 

ni istikamet verilecekmiş 
lıtanbuldan Anadolu yn giden ı' lk kafile 

l<tmıbul, :ı (Tı,l,fonla) - l\:c·ııcli c<•((i henüz ı.~ıı: dc[!ildir. 

gilizlel" nıukn\·emet gö~termekledir- üzere Vişiye gelmıı: 
ler. fü;~kn bölgelerde nıuhaqamat 
cerr.v:ın cttiı{i hakkında malümnt yok 
tur. Bu habere f!öre, Basraya cıka
ıı : :ın hırili2: kıt:ıl:ırı . Baji'd:ıd e<as 
yolıı isl ikametinde ileri h:ı~cketc 
ı:e~m:~t ·r. J.qka cık arılan lnı:ıi\iz n•. 
kerlerinin miktarı hnkkıııda kan 
malümııt yok.<:ı da, 20 bin nıe,·cııdlıı 
bir kolordunun ihr:ıc edildiği ':ınıl -

• •• •• 
rıne yoruyor 

t~zuJnriyl• Aııarloluya ıri,Jccck!...rılen rOCUK l(A,1Jl'l1IRI: 
ır P:ırti ct, lıul{iln Ak<u rnpuriylc K:.-, lstnnbu!, :ı (Telefon!:.) - Her .;ene 

tad<>rıiı<' hıır,·kc t ~tmi~lir. Bernnn~nıl.' rnz ıııewinıind0 lstaııbultın muhtelif 
~:erenl<'rin aıleıfüıe giirr, eı:vrlc' iki ~ ' mt'.eı·incl ~ kurtı!aıı çocuk knmrıları. 
S:tıı; hazırl:ınmı<~ ıı dn, hir Mk kim-' hu " ··n·' Bm·lında acı!acnktır. 

~rııı Mm dııkik:ıya k:"lar g<-lmcdik-ı 
ıri Ri"irüJmtı.~. buunn üzerjıH.ı v!\purlc:ır_ 
\:'."birinin hıırt' kcti tehi.ı: oluıımu~tur. I 
• •1lnız Aksu yapnrıı. dıgeı· gemıdeki ı 

Hava akın !arL 

~oıeuıarı cıa :ılıırnk 2so kişi ile hıırc· 'ı Hamburga şı"ddetıı· bı·r h N etmistir. Diir<>r rnpur, l:ıaşkıı g(in 
ar•ket ~decektir. Buıı;ün l!id<>nl~rin , 

~e vnı'.urlıırıı lıinm<'l~ri. '"''. e~ya_ln_rını 1 hücum gapıldt 
>erlestırmelHi tıım bır ıntızam ıçıncl~ ı 
01.ınu~tur. Evvrk<' ).)('yannam<' \"erip, 
hıl•tiııi nldıfrı halde g._.:miJenler hak- ALMAN TAYYARELERi. MOR ~a n<' ı(bi bir muamele takip edile- 1 

• 

Cenubi Afrika bir'sEYDE FAZLA ZAYiATA sE· 

maktadır. • 
Libvada: 
Tobruk:ı karşı )lib,·er ku\"\"etl eri 

t.arafmdan yeni ta'lrruzlar v:ıki ol -
mn~s:ı da, Brit:ınyahlann mukabil l 
tna;ıruzlariyle bütün hücumlar kırıl
mıştır. A l m ıın tebliği de . İngilizlerin 
Tobrukla mu:ınnidane tutundukları. 
nı ~öylemektedir. So l hım mınt:ık~•.ın
Cla ı><aslı bir değ işiklik yoktur. Kc•if 
kolları faaliyeti olmu ştur. İngilizler 
geni~ bir çevirme hareketiyle dii~ -
manlarıtıd:ın bir miktar top ve esir 
o lmı,Jardııı. 

Amiral Darlan 
\'işi, 3 ( A.A. ) - İyi haber alım 

mahfillerde bey:ııı olunduğuna göre, 

lngiliz gazeteler;, şid
detle hareket edilme

sini istiyor 
:-ievyork, 3 (A.A .) - Irak hi\kü

mt•tinin Almanyaya yaptığı m'ir:ıca
r.t üzı>rine lngiliz kıtalarını'I Bağ -
d:ıd üzerine yürümek emrini aldık -
lnrı zıınnedilmektedi r. 
Raıid Ali Almanyadan 
yardım iıtemİl 
Londra, 3 (A .A.) - Dün nk~am 

Londrada, iyi bir kaynaktan h~b-er 
verildiğine göııe , Irak hükOmeti reisi 
Raşid Ali, lngiltereye karşı Alm~ın
yanın yardımın ı talebetmi~tir. 

Irak millet.ine hitap: 
Londra, 3 (A.A.) - İngiliz rad - Sarano Sur.yer 

yosu, Ara pça neşriyatında Irak mil- .Madrid. il (A.A.) -. t.u:ı.ı. " " • · 

'

• _. . • BEBIYET VERDiLER 
ıgının kararı 

Afrika kıtaları garp çö
lüne gönderilecek 

k I~~dr:ı, a (Radyo) - Ceııuhi ..\fri
~ bı rliği Bnwekili goııeral Smot$, lrn

ır n Pnrlıiment-Od::ı beyanatta hulu -
llar::ık ezcümle denıi~·tir kL : 

Prc..vdanın makalesi 1 
nmiı-.a l Il::ırltt n b u h ~ı ft:ı. s.onundn V•'Yll 
geJt'cck hn ftnnın lJnsınrla. Pari~ gid~:-~ 
cckt ir. 

l<'tine o.ş:ıJl"ıd:ıki h itabı Yıtpmı•tır 1 Napoıyooı:ı kar~ı yaptııı-ı milı:<Hlcle
Irak milleti·· · • ' · lt•rin aııı lmaRJ mernsinı inde bir nn tuk 
Şshsi menf~atleri için lngilt~re iie i;"adedeıı h_~riciye n_a~ırı . Sernnn 

kavga :ırıyan ve roemleket;nizin Sunyer ezcumle demıştı r kı: 

- llr'tam·a hükıimPtiniıı .ric:ısı ü1~ 
l'iıı•, e~nubi. Afrika birliği kuvwı;eri 
l!arp çölüne gönderil :-eektir. Bu clim
lect ·n olarak crnubi Afrika lıir!ij;:;n., 
~rıı,;up h:wa kuvvetll'ri~rlcn ?ir kı~n~ ı 
•_ ısır:ı ıdtmi<tir. C'eııııbı Afrıkn h:rlı
~ln ıı hütiiıı ' mNılı:darı, imp:ıralorlu
ııuıı ınlidafo:ısınd:ı kııllaıııl::ı{"nktır. 

" Soıgetıer birliği, ka
pitalistlerin çenberi 

içinde uaşamaktadır ı, 
"Sovyetler birliği, hu
dutlarının ötesindeki 
lıô.diselere lô.kayd 

} .... ransanın P:\ri='ti.'\t.i ~firi Pi~~ctri, 
son vnzi:ı·eıi 'z:ıh V<' t.cmasiar hakkın
da mııliiınnt vermek üze~ Visiye gt>l
mişlir. 

menfaatler ine hiyanet etmis olan -Plütob:ısiler, İspanyanın yaşamak 
Raşid Aliyi ve btı bir kaç askeıi scfi hakkını taınmak istemedikten son -

CDEVAMI 4 NCO SAHlFF.DE ) rn, yeni~~m 1,;panyn me~elelerin<' 

iltihak Harp okuluna 
eden gençlerimiz 

Dün ulus meydanındaki zafer 

karı~mnıı;a ~alı~ıyo11lar. l~pan)•a.n 
-Devamı 3 ncü ..ıüfede--

r- Milli küme -
---o-

kalamaz,, 

larlnkl• :.llo<kov<ı, 3 (A. A.) - Tas ııjnnsı anıdJ önünde merasim yapıldı 
bildiriyor : 

Milli küm" müsabaka larına dün 
şehrimizde ve Anka-rada devam 
.. dilmİltir. Alaancak ıtadyomunda 

yapılan maçlarda Altay, Gençler· 
bwliğini 0-2 maiiliıp f'tmiş; Altı 

nordu ile Demirapor 2·2 berabere 
kalınJJlardır. . Hir ma:n;; b::ıyramın::ı tahsis ettiği Ankara, :ı ( IJ usıısi) - Ask r1 !i8'~- ln rdır. Müleak.ilıcn hep bi r ağızdan 

Ankaradaki maçlarda da Maske
ıpor - Fenerbahçe 3.3 berabere kal
mIJlar ; Galataaaray • Harbiye ld -
man yurdunu 2-5 mağlup etmişt ir. 

- ~ bir makalede Pravda gaz~l<>si diyor !erden harp okuluna iltihak eden genç- Harbiye okul marşını söyliyen genç-
Bir hava dafi topu ki: !er, bu sabah sant 10 da Ulııs meycln- ıler, mektep kumandanının önünde ge-

1. onclr:ı, :ı (.-\.A. ) - !ngil iz hava •Biitün memleket iıı<:ileriniıı bnyr:ı. nındaki Zafer nnıdınn merasimle çe- çid re.•nıi yapmı şlar ve gt>ne halkın :ıl-

Esrarengİz kl!V\"('!lcri, g~c ıı.1~1}ıurırn \'C -~im:ılj mını, m_il;-on l ~liC~~ .L~çi bııy;ak l ari):l c ~;nk koymuşlardır. <'n'nç naı:biyelill'r k ı ~kır ı \'e Rrvgi_ tcıa?iirl<'ri ara~ındn 
g:ırbı Almnııy:ıdn dıııer lıPdcfll'relg}'z<'_I b!r mn~N ·~ın~<'. te~ ld ett ık. onde sancak ve bando oldugu halde okula nvdet etmı.1lerdır. 

Denı•zaJtıJar mm .drııkıyetı.• l<'l~vvu~ rden hücum I\ ıı?ıtalı"t ıı J.em , 1kıncı emper - Atatilrk buh':ırıııd:.ın ıılkışlar :ırasında 
Jnr 1 il pmıskırdır. s ıılı:•tler boğu~ma~ıııdııdır. Bıı hnrp geçerek nıerdnııa gelmiş ve burada top-

1 1 
ı,(,rıtlr:ı.'a ( A.A.l - H:ıv:ı nezaN>- g~n·~~cmektedir. Knpita.l ist dilnyadn ıannıı binlerce h::ılkm Rilrckli :ılkıRla -

M l k k 1 linin ((•lıliiıi; h ıç ~·r devll'l yoktur kı, harbe ~ir - riyle k:ıqıl:ınm ı ~tır. ~ [;>rıı<ime lstik-
ul a a O uyunuz llomb:ırdınınn wcv:u·c] eriııin J?rc~ memış dahi olRn, harbin ıztırnbmı lfı! m:ırşiy le bnşl:ınmış ve iki yenç Har_ 

Caze!emizin, karileri için bü- llaınhııı·ııa yrıptıklıİr; hticıım pek ;:id_ ılıı~m.amı~ olst~ıı. __ . bi;•,li hararetli hitabclrr<l<' bulunmı.ı<r 
yUk bir c\'kkat v .. titizlikle ara· rl<'tli olmtı~lur. Rii\"lik hn~arl:ır hu - 80'; cilc•r bırhgı, cmpery~ lic;tlerin 

'llle gctirilnıistir. Doklnr ci\'nrınd~ kudurm~~. cla!gal:ıı11n:ı iyi mukave -
yıp bulduj u bu fevkalade de- <ann,; m:.ı lı nllesirıdc hli\'Ü k .r:ıngın _ ı:ıet fl.mı~tır. Sovy~tle r ~ i riiğiıı2ı~ .Rtn-
ııiz, harp ve heye(:an romanı la!· glirülmüştilı- Diğer tnyyarelP•·i _ lın ta~::ıf.ı~_d,nıı_ tııkıp . edılı;ıı h:ıkımn-
Yarınki nüshamızda başlıya- mız F:mdımc tekrar hücıını etmi~lor, ne dı~ ~ıy .ı. etı, Sov.ıetlcrı h nrlıe nt-
caktır. lt otı>rdamclııki pNrnl ılrpoln;·ını mak ıBtıyen e"!pc11ynlist manônala-

1.ıomh:damı~lıırclır. ı·ını ııkıı~p,~~ ııgratrııı~tır. l•'akat Snv-
Bu romanı belki de bir müd- Giindiiz Holl:ıncl:ı ~cıklarıııda cc. y~tlc!· ~ıırlıgı, h~ıdudlarıııı•ı ö~esinde. 

dettıın beri sazetemizde a.li· ın:ın be_ş bin ton luk iki ıırıklin vnpıı- k~. h:ıdı~elcr<' 1 '.ı.k~'.d. kıı l nıııı_. Çil~-
k• ve lezzetle takip etti jiiniz ruıın hucum celil mi<, bunlardan biri k~ Sov.ı etler bı: lııı;m~n el~ ~ı.vn•otı, 
(VATAN ve AŞK) romanın. derhııl batını~. diğeri aji:ır h ıı~arn llİi'- dun.ı:ad~ ~ulh sıyaı<el'.<llr \·r. v11tanın 

rııtılmıstır. emnı:;l'lını koruyan ~ı ya-;eltır. 
dan da ırUzel bulacakım12 , · n · · b" k 

·~~==t'.=='.::::::::===:_ _ _:~D~.-~v~a'..'m' 3 ndi 1,.ı, ; r .. d•- '" "'YR:«'tın ır ço açık misalini ' -Deva.mı 3 ncü Sahiı .. .ı-

·.·,SAR tT '9E.R -

Kahve' dağıttıkl 
Bakkalın birinden bir yumurta ça. ı 

1 Almanların şimal liman aı·ına a sker çıkardıkları bildiril"n 
anı cürmü ınethud mal&eıneainıe d'I veı;°riz; aıruna lzmire getirilen kah- Midil\" adasındn Mi ı li şe hir ve limanının görünüşü 

veden üç yiiz kilo noksan çıkar! Bu- Almanlar Ege adalarını 
nu bir yumurta kıymetinde telakki H b • t d b" k 
edemeyiz, Bu üç yüz kilo nokaan ne. işgal ediyor a eşıs an a ır aç 
den ileri geldi? Bunu arıyan, soran mevki zaptedildi 

-

• • 

-·· 

, yok mu? Bu da bir sual. M•d•ıı• d 
Kahve tevziatında mikyas, miyar J J Jye e 85• 'ısollumda bı•r ok nedir? Bunu da bilen yok . 
P<:ı:im bildiğimiz bir l"Y var:>a, bu ker çıkarılmış 

1 
• 

1 
d Ç 

l".!vziatta memur ve n~Üf'u.ete ~sasla .. 

Gt'(l'n ' """ Moı\ıovıda bir mayıa lftçid rıısminl' it tirak tdl'n Snvyl't tıınklftrı 

ına d .. yanıldığ ıdır. o hald~ halk esır a ın ı 
mı.ve içmttin mi? Adanın henüz tanıa- ı 

H,.Jk,n k ahve içebilme•i i~;n kah-
.ehane lPre d.o pay ayırdık diyecelc- men işgal e :li!cmediği 1 Akdenizde bir ltalyan 
ler . İy i amma ko.skoca Tire ka::aa ına 1 b • d" '/ • d 
\yı·ıl ın göndeı· il .. n dört çuvala ne di· ' t i lrl ıyor estrogeri bat ırıldı 
ye lim? Bu ın' ktar yalnız oradak i ! · K h 
n• .. mu 1 t . d'I' .1 ha Aııkaru, 3 ( lt:ıdyo gnzd ;ı) - '' m• 3 (.\ . ..\.,) - Orın "''"k lıı· . r a ra e v:ı:ıe ı ınceaı ~ Ş • ·ı J 'll h k" b" · · Jl •i !" ' k · 

a ( . b d - .1) il 11 . >a ,~ıı arc utı ıtnıı~t ır. u •ure. e ı::-ı :z umunıı .·:ırargıihının tebliği: 
n 1 n ıan aş ına P ıJ" l y ~ t • 'ı . • f 
o:r -. m dli şüyor; Jıalk a gene bir şey i 1'.~lk~n ~:ırekutı ~ır :ıyd:ı~ daha :ı.z ,ihyrdn: Dli~nınıı cuına günü Toh· 
yok• .• urmu~t.ur. A ltı nı..:ıııd:ı Y ug'><l:ıvyıı r~k mü<lııfan hatların~ karsı yeııidc!ı 

. \'e Yuna11istanıı Kllfti l b:ı~lıynn h:ıre- ~ıclu~lli hücuınl.ır '':ıpmH;tıı·. oı·ı·srı'."· M 
Kahv~yi tevzide bu intizaıoı ve ' ... ' "' kilt, bir m"'ıyısta nihnyet l ~nnıisttr. 

adaleti gösterirsek... Artık bu so· -n~vnını ll llnrii sahif~ıl~-
zün arkasını biz söylemi)'f'lim... Şimd i Almanl arın Semendre ve 
Ne yazık! Limn l achl :ırııı dıın sonra Midilliyi de 

** 
işgale başladıklaın anla~ılmakta dır . 
.ı\ lm ıınl:ır, :lfidillinin şimııl limanlrı. 

!'ırı d~n birine :ıskt!r çıknrmışlard ır. 
.>.dn henoz tamam~n işgııl altınıı nlın 
m :ıınıştır. --
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Milli Şefin fotoğrafileri 
şeref mevkiine konuldu 

(ANADOLU) 1 :llt\ YI~ 1!111 l'AZAll 

Irnk hadi,eleı•i ı kt k" • İngilizler Basrada 
lıevnelmilel sahada ra a 1 ısya- vaziyete hakimdirler. 
bi;denbire ön plana Fakat Bağdadda na-
j!eçmi~tir. Dliıw kn- nın sebeplerı" fiz olamadıkları an-
ılar İngiltere ile Ra- !asılıyor. Rasöd Ali 

Milli Şef ismet lnönünün Karşıya· 
ka Halkevine hediye ettikleri fotog
rafileri, dün saat 18 de şeref mevki. 
ine merasimle talik olunmı.ı§tur. Bu 
münasebetle Halkevinde toplanan • 
lar, Milli Şefe karşı sarsılmaz bağlı. 
!ık ve sevgi duygularını bir defa da
ha teyid ve izhar vesile>1'ni bulmuş
lardır. 

iki boyacı konuşuyorlardı. Biris.i; 
- Yahu . dedi- haydi çabuk gıt, 

gel.. Ben aenin boya sandığını garan
ti ederim .. 

şid Ali hükümeti nrn- nedı'r? hiikumeli, bazı işler-
sındaki ihtilafın mi.ı- de rnbancıları azle llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU Altay, Gençlerbirliğini 

yendi, A. ordu - Demir 
spor beraber.e 

Diğeri ayağa kalkmı§ iken heman 
aandalyeciğine tekrar oturdu; 

- Garanti edersin ha? .. Yani bo
ya kutu]arnı soyup soğana çevirecek· 
sin değil mi? 

zakere yoliyle halli ve ·işten çıkarmai(a 
mümkün görülürkc'l, karar vermiştir. Ru 
cJun gelen haberler. Bağdad radyosuna rnbancııardaıı kasdin 
ı ki müttefik arasın- İngilizler olduğunu 
da muh,ı-;ematın ba,._ atfen uydurulan söylemeğ(' tahii lü-

~;ı~ı:,'~ust~ild~;l'.i1~i haberler z~~~},~~t~lSTAXDA Çarşıdaki bakkallara 

KAHVE - Neden yahu, ben mihverciyirn· 
mi ki böyle söylüyorsun? Onların 
garantisi baş~, benim garanti bat· 
ka!. .. 

• 
Bahar ~~::~frı~~iıı:e'~~~r~'. Bulgaristanda Al- ı'/tt!:Cı~~ctı::ı geıen niçin Verilmedi? 

ın<•kte i,;eler dv, \'il- h, 11 '.':_rlere gore, Bul- :\1ıntaka Ticaret müdürlüğünün ver. H b• 
z.yet siivle h!ihi'" mantardan şikayet- gaı ıstanda Alman tıız ı· · . k .. 1 . sinde kahve tevziatına Ankarada Galatasaray, ar ı-

l ıı·ıebı'lı'r 'ı'kı' ılevaın etmekte- 'ıgı ar.ıı. c aıre. . . " . ı· B 1 · t i devam eclılmekledır. Tevzıatta halka 
Bundan bir nılid- leı· başladı < ır. u garıs an 11 l 1 k .. ı h ıı bakalln • 5 2 d• f M 

0 11 °skı' azetes.·'ı olan sıı 1 
- • uzere }.·a ~ıız. ma a e .· - yeyı - yen ' ener - as-,,,,t evvel Raşid Ali •

1 
'I: ) g t . •ı rınu kahve verılmıştı. :\fahalle hakka- ' 

tıir darbci hükümet- ·• ır gaze esı "· 1 d"kk. b 
ŞiMAL ., GARB"I YUGOS . ,: .. :k. lı olnııyan fakat çarşıı a u anı u- k b b 

it• kral naibini Rağ- • m'tın ıtş'g_~ ~n~len ~ı .~· ı lunan bir Çok bakkallar, dün mıntaka espor era ere 
!addan kacırmı< n LAVYA ITALYAYA iLHAK ve .. ledt ıg,Tt ıkçııı uçlgun tic:ırctmudlirlüğü önünde izdiham Leş-
idureyi ele almıştıı·. mu< ete ııpatı nııs- kil edİ\ orlardı. Bunlar da müşterile- Dıin Alsancak sahasında :\filli küme le etti. Fakat kaleci vaziyeti kurtardı. 
tt ı, günlerde İngiliz- EDiLDi tır. Bku gl azete,BAll- , rine ,,ı'tmnk (11.ere kahve istemi~lı>rclir. müsabak~lnrıııa devam edileli Bu meyanda Bagrinin iki şutu avuta 

kaldılar 

Adı üstünde bayramı, !ilesi, çi • 
meni, meyveleri, yemyC4il ağaçları, 
dirilen hayat pınarları ile bir bahar 
ayağa kalkıp geldi. Fakat artık b!' 
bahar, eski baharlardan nişan ver~,.. 
yor. Mağmum, yaralı kanlı yüzü ıle 
gözüken bu bahar, kaç eski kı.~ın 
hasretini ITl'lletlerin içine dökmu ' 
yor? . 
Çocukluğumda mektepte aöyfodı· 

ğimiz bir şarkı hatrıma geldi; lerin Ra~id Ali ve man as ·er erının u • ı İ . . k 1 · A gitti. Bu dakikadan sonra her iki ta-
« rkaclıı~larıııa kar~ı ıtimadsızlık gös - gar.i<laıııfa daha fazla kalnıasınııı 000 zmıı ta 1!1' arının geçen hafta. ıı- kını; alaka uyandırmaktan çok uzak 
tertlikleri aııfa,ılıyorclu. 1Iaamafih bL m ,mfe1ct iktı,ııclıyatı .tı;e_riııe fena le- Manifatura ve tuhafiye karad~,' b_u~uıı o~nıyacakları ayn.ı la- olan ağır ve şııhsi hareketlerle oyna-
ıayetk iki taraf ta müt,.kabil enıııi;·et sir yap .ıca)iıııı ve chıhılı ışlerc de mu- , • k~mlaı'.ı .kaı şı aldıkl~rı fena netıcele- mağa başladılar. 
< ız liği gizlemek lçiıı dürilst tavır ta · clahalt• •ayılacağinı yazmıştır. eşyası fıatlerı rnı tesırıyl~ ~lacak kı; revaıış m~çl~rı- Oyun müsa,·i şerait dahilinde de-
kınmıstır. l'iihavet nisanın on dokuzun GPne ~ı g·ızete sunları ilave etmis- h r· 111 gormek ı~ın •ahaya gelen seyırcıler vam ecleı·kcn 37 inci dakikada, Alta.v · ' · · ::\laııif-ıturn ve tu a ıye eşyasının k ı 
d:ı iııı!ilizler lraka asker çıkarmağa tiı"' ,\;m nlar Bu!gaist'ındaıı sadece ' < · · lk'k t F' t .. pe azc ı. lehinde bir firikik oldu. 18 çizgisi dı-
karar vermisler ve llağdada göre, Ra- ·. ' '. 1 a g'd 0cekl~rdi Bu is ol- fiallel'i lizerınclekı tec ·ı a a, ıa 1fu. Birinci müsabaka: Eskişehir De- sında verilen bu cezııyı Saim çekti ve 
sıd Aliden müsaade isterl<en kendil~- ~eı~'.r;ıı.'"r~~~J:U~ harekat bitmiş ana- rakalX' b~irosu nı7murları tar~f'~c an mirspor tııkımı ile Altınordu takımla- topu falsolu bir şutla misafir kalesinin 

l·ı·ıı~ ancak tı·an". ı't ol.·11·.··1• ,·ıraz.ı'ııı'ıı kııl- t~ · · t kl d k t 1 •ım' ı » clevam edılmektedır. Bazı manı a ura- ı·ı ar'!<ıııda ceı:-ernıı etti k 

Ru da ulu dıığ ıımma. 
o dağ değil, 

Bu c1 a yeşil bağ amma 
o bağ değli 

Ah ııeyleyim annem, b:ıbam 
sağ değil 

İnle kaya], clerdlerimi 
sen sustur. 

Filhakika, bahar ıİçİn de ayni '"" , .• "' va ana aıt opra an a ı a a• z ı 0- 1 "k k f'atle satı• yaptıkları ' '· G 1 • · ağlarına ta tı. 
laııılabilee<>ıii hildil'ilmi.<tir. Bağdacl;ı ""ıi e,:J •mistiı· Biwıewılevh Almanl;r cı arın yu ·se . 1

• • b:t · d'f · f. Hakem, a atasaraylı Bay Suphinin Uıııulmırnıı bir anda tek bir golle 
ııöre bu a•kerler Filistine geçecekler- Bul nrİ ·h~cla' dah·: n~ kadar zaman görülmüş, hu gı\ııler. tes 

1 
e 

1 m.ışkıı. idaı~si çok güzeldi. Bilhassa gör(is &ailJJ rnzi}:et.e "'İren Alta.\' takımı, mi-
kilde terennüm etmek lazımdır: 

l . . • 
!!• .'. '. ., ' ' Fıat murakalw ko. mı_syoı.ııı, heıı.u~ u_- ııoktai nazarından Nöstercli"'i li.nıkat "' "' 

ll ·ı. H,•lbııkı' ı'n"ı'Jı'z. rnıh.·osıında bu sa- ıl ıcııl 1 ıı ılır k k ı..tı t~ " " ·afı'ı·lerı'n bera"'•ı·lı'g" ı' temı'n etmek ı'"ı'ıı 
" ,. ·" 1'sf> 'ı'\·~- , .. , •t/Hl'El'. mas satışlarında ı ·ar."""" erını ô· ' 'e titizlik şayanı takılirdi. ' "" , 

hah görüşen süzcii. :ı.-kel'in iki sebeple .· , , .~ ı ı ·; .. . lıit etmediği için ~lanıfahıracılar. sa- D . "'por takımı. Abd"lk d' ~u- son dakikalarda sarfettikleri gayreti 
c; ıkarılclığıııı bild'ımi,tiı·. Bu <t>bep - ispanya \'azı;~tı hakkı?c!.ııkı ha\ıcr- tıs fialleri ir;n lıiı· esas bulamamakta- .· e~ıı' 

11 
Celal· F hu. \~\- 1 :>emeresiz bıraktı. Ve bu.sureti~ devre 

ln rden biri Irak petrollerinin muhafa- !er, bıı nwmleket ıı <ıya><etını Almanya. d ·.1 . 11 •• uma 't , 't a ~ 1 • ' e. met 1 - O Alta\'ın lehine netıcelendı. 
zıı<ıtlır. İkincisi de lr:ıkbki hava mer. ya bağlaclığını anlatmaktadır lngifi,.. 11

, "1'; f'h J" m·
1

.,.
011 

rnkıııda mıı- A.lı. :.\[uracl, "ma 1. brahım, Salahecl- lkiııci Jcl'ı'f' : • 
f l il · · f ! ti Al .. ·ı b b · ·' u.ıma 1 • ~0 '· ' • dın İskeııder. . . · ıl;ınlarının müda ""'" ır. oncı mü re Jer spaııro '.'r~n ma~;.ı ı e .era .C'. nifatura ve tuh:ıfiı:e e!we,;ına fiat tak- Alt 1 . N t· Şe f Bu devrede mısafırler; azamı gay-

zc nin ihracına kaılar ,·aziyet deği*me- vürüyt"reklerını w tazyık eclıldıklerını cJ' . , t .,kt' . · · ıııorc u: eca. ı. , re · ~uri, ret gü,; teriyorlar; oyunu Altay ııısıf 
mi,;, gerginlik o!nıanıı:;tır. lııgiltere iddia ,..ı;yorlar. Bütün bunlar İ,pan- 1

' "~ e ıı. 
00 

~I~zhar:. Sa al, Halıl, Namık. Hamdi, sahasıııa intikal ettiriyorlar. Fakat 6 
kun·ctlerini tahiye i\in Ba>ray yeni yolları hidıletl endiri)'Or. Alınan tazyi- Saıd: ~luseyıı~ .. ~fuammer. \'e 7 inci dakikalarda· birbiri üzerin<' 
kıtalar rıkarmai{a te~blıii' edince. Ra- kin i iPkiır etn;~kle .. bı!ra?er. !~p.an~:a- Şirinlik muskası yapan Rı~·ı:ıc.ı·lar.ı u::. • · l . kazandıkları iki kornerden i'tifade 
"el Ali hiiklınıeti, .n•ııi kuvvetler cık - ııın Alınan;·a ıle vurumıyecegını <oy- b" ;\fı,,ıfıı eı ıüzgarı a ~yhlerıııe ala- edemiyorlar. 
nıaclan l!l ni<anıla gelenlrrin ıııemle · lemi.rnrlar. Hariciye nazırı Serano ır zat rak oyuna başladılar. !h~cu:n Altıno~·- Bu devrede Altayın müdafaaeı \'C 

k~li terk e;-lenı~lerini talep etmi~li•'. SunyH de Mihver ağziyle görü~müs. Anafartalar caddesinde Said oğlu dunun h~~ hattında ~e"1ldı ve İzmı!' bilhassa kaleci"i yerinde yaptığı müda-
Rıı suretle iki t.<ımf an1'ında 930 mua_ lııı:ıiltf'r c' ve Amerikadan bah<edcrkeıı önı.er Karagülle, i.ıfürükçü\ıil, yaparak, takımı. S<ııdlt; .nıukabıl hucuma gectı. halelerle mi,afirlerc gol çıkarmak fır-
heclı>.<iniıı tefsiri nwvzııııhahs olmus - plotokra;ilcr, cfemi8tir. musk:ı 3atnrnk hazı kimseleri' dol:ııı- Hamdı ıle Sa~clııı ııyaklar.ı a~·a~ınc~a do- "atını vermiyordu. 
tur. l"Uc;OSL41T.4nA TOPRAK}' AG- dırclığı ·~bit olmu~. <ııçüstıi tutularak la$aıı .to.ıı, ı~ıhııyet. bırıncı dakıkada Gençlerin olduk~a uzun süren hakim 

lııırilizleı't' göre. l11ı muahede muci- .1LtS/: AcllivC\'e verilmiştir. Hamdının bır şutu ıle gole lahvıl. edıl- oYLınları semere vermedikten sonra Al-
binc~ Irak hük[ımeti. l)ir harp cıkarsa Roıııııcla neşredilen bir emirname ö~ıer, Asliyt> ecza • mahkemesinde clı. Alhnordunun d.~ha. ılk dakıkac_la t;ı)'; rüzgarın sükünet bulnıasiyle ha-
inıriltereye topraklarında kolaylık gö;. ;Je, Yugo<lavyanın simali garbisi İta!- te,·kif edilmi;;tlr. İıldia ve ifncleleıe kazanclıgı hu 8ayı, ruzgarın .. ava!ltaı!· rekete geldi. Enerji ile ve seri bir oyun
t_. ec<'k, münakale ,.n,,ıtalariyle, liman yaya ilh:ık olunmuştur. burada lıiı· ita!- göre büyü )·aplığı ltaclın, bayan Kıy- nı ela hesaplıya~ak ela ha mue~sır hı:· la mukabele 'lıııeğe ba~ladı ve ve bu 
!arından. her türlü V<t!'ıtalardan Vt' ha- yan kon1is~r bulunacak ve re:-ın1i dil d.~ nıet n~11nında evli ve .ko.ca~ı i~e ayrılık ~)·un 5ıkarma:.;.ı ıcap .:de~·.keı~ bird:nbl_ :-;uretle nıa<" htt dukikadan sonra a15.ka 
va mevtlıınlarındaıı btifade edilecektir. ltalyaııca ıle SIO\ence olacaktır. ılnvası olup \ıar~mak ı,tıyen bır kadına ıe hozultlu .. 0) un ı:nu•av 1 hır .. ekıl. al- w hevecan uyaııtlırmağa ba~ladı. 
\'e b~nuıı icin de Irıık •topraklannda /SG/DTEREDE VERGiLE Ti: s irinf if.; büyü~ü yapmı~tır. <~ı. :\Ia'.'.nıafıh İzmır takımıııın nıucla- 26 ·ınc ı dakikada gene mi•afirleriıı 
kıılacaklardır. lııgilterede irad üzerine vergiler çok · Hadiseyi, mii~tekiniıı ablası ba~·aıı l~a1ı guzel oynı,ro rdu ,.e bu s~retle ra- ! ~hine ,·erilen korner semeresiz kaldı. 

Irak görüsü İ"<', muahı>denin ancak ağırla~mış, bu suretle lüks sarfiyatııı Makbule karakola haber vermis, ba- kıp tukıma gol .fırgatını. ve~mıyonlu. Orta muhacim Ali kornerden gelı>n to-
hıgifülerc tran~it olarak asker geçir- önüne geçilerek bir enfülasyona da vaıı Kıymet büyüyü aldıktıın sonra po- 19 unc~ı dakıkada m'.sa~ırler kazan- ııu vole ile karşıladı fakat top: kak•-
nıe hakkını ,·erdiği seklindedir. \'t• mani olunmuştur. Bu hususta bir fi- İisler içeriye girmiş ve e\'\'elce ııuma- d!klan bır kornerde.? ı~tıfadı: ed, me- nin üst direğind<>n avuta gitti. 
Irakla ingiliz askeri kalamaz. kir verebilmek iciıı şunu söylüyebili- rası tcsbit c,ılilmis olan beş lirayı o ~ı- dıler. Demır~nor: ruzgar lehıncle 0 v· :{~ inci dakikadan sonra Altaylılar 

lhtiliıf ve muhasamat. i~te bu yüz - l'iz. lngilterede 150 bin liralık irad ge- rada haliıya~girip çıkan hocanın üze· ııama~ına raımı~n Altınorduıı~n ur'.1- oyun üzerinde daha müessir olmağa 
den çıkmı~. Irak kuvvetleri tarafından liri olan bir kimsenin eline 7200 lira, riıııle lmlmnslarclır. ~uklugundan ıstıfadc ecleı:~k .güzel.hır baslaclılar. Nitekim 40 ncı dakikada ve 
Jngilizlere Hnbbaniyeclc taarruz edil- 100 bin lira geliri olan bir kimsenin Bn. ~ebahal Ye Rn. Fatma namında oyun, tulturnyorlar ve 24 uncu clakıkn: ,.;olclan yaptıkları seri bir hücumla or
nılst'r. :Muhasamat tlernm etmektedir. eline de 6 bin lira kalmaktadır. Bu su- iki k:ırlııı da sahici olarak dinlenmiş- da ı.ıır daha komer kazaııı{orlar .. tkı talanaıı topu İlyas, kafa ile karşıladı 
Carpı~malar hakkında gelen haber- retle lük,;e bol para sarfedebilecekle- ı. rd'r. d:ı.kı~a •onra. ~f(ınordu lehı~e ".erıl~ıı '"' Altayın ikinci ve oyunun soııunrıı 

Jeı·, hirbiriııi ııakzeder mahiyettedir. rin iradları ellerinden alınmakta, ayni frıkıkt.•n Saıdın ~utunıı mı ·afırlenıı <m·ısını kaı·detti. Ovun dakikaları mi-
lngilizler harekata ehemmiyet YerffiP7. zamanda harp gayretleri artırılmış ol- ÇOCUK MU DU" şu· RMÜŞ? knie;i~i rı;ahar~t!e kuı:tanlı . " . safil'lı•rin ~emeresi~ gayretleri~le ı:ec-
ıııörünmektedirler Diğer taraftan Bağ maktadır. · :'! ~ ı~cı dakıkacl,t \ e Demıı 'poı ı.ııı ti. Maç da Alta;·ın 2 - O gnlıbıyetı~ ·le 
ctad rııclyosu mıığlübiy"Ctlerden bah8et- MASRAFDAR AZALDI: <.ü,;.,fy;.Jıda lsnrnil karısı Esmanın tehlıkelı bır akınını Altıııordu kalecı,;ı •onıı ,,reli. 
mektedir. Bağclaclcla neşredilen ilk teb- Amerikanın harp malzemesi için çoc.ık dü,Uı·clüğü zabıtaya şikfıyet ku~·tardıktaıı <0!ıı·a Alhnorclu.: gene Rugün ayni sahada ve ayni 'aatte 
!iğde, altı ingifü tayyaresi düşürüldü- peşin para almaması, ingHterede gün- edilmh<. yııpılan tahkikatta dört aylık Saıcl \:P l_Iamclıııııı gayretıde ~aıd. gol- Altay . Y,:,-ki~ehir Denıirspor, Altıııor
ğü bir miktarının tahrip edildiği, e-<ir- ilik harp masrnflarını azaltmıştır. ~ııcuğuııu düsiirılüğü aııla~ılmı~tır.. lıık lıır lırs~t. hazırl51dı, İznıı.r.t'ı~ın~ı du • Aııkarıı Gençlerbirliği takımları 
ler alınarak kamplara gönderildiği bil. :\fart ~onı.ında ingilterenin günlük harp Esma, hakkın<la tutulan tahkıkat ~en ? ll<~m_clınııı aya_gıııdan ık~ncı '~ karsıla<acaklardır. 

Bu ıla bahardır amma 
O eski bahar deği] 
Ru da liılezar anıma 
Eski liilezal\ değil, 
Gerri dere ak•a ela 
Gen~ şen namelerle 
Neylc•yim ki sevdiğim 
E<ki cüybar değil .. 

• 

Rahmetliler 
Nizameddin Nazif dostum «rner• 

hum Balkan paktına aid hatıralar• 
diye bir yazı serisi tutturmuş ... 

Evet, Balkan paktı, rahmeti rah.' 
mane kavuştı.ı. Fakat rahmetliler~ 
başlarına (Hüvelbaki) ile karışık bı· 
rer mezar taşı dikecek olursak dah• 
neler bulmıyacağız: 

Küçük i~'lif da merhum olmuştur• 
Balkan anlaşması da, Bulgar • '{~· 
goslav anla§maıı, Franıa .. Ruaya •!"' 
tifakı, Macar . Rumen itilifı, Sel•~ 
nik, Yugoalav - lıalyan anlaşmalar• 
hep ebediyete kavuşmuşlardır. r<t 
hacet; 

Norveç, Danimarka, Holland•• 
Belçika, Letonya, Estonya, Litv•ı:' : 
ya, Romanya, Macaristan, Bulgar•• 
tan, Yugoslavya, Çekya, SlovakY3 ' 

Yunanistan da gözleıı'ni kapıyaral< 
şjmdilik bir basübadelmevt sırrı113 

intizaren dünyamızdan çekilmişler~ 
dir. Gerçi Bulgaristan, Macaristal1> 
ve Slovakya ig"n bir itiraz varid ot•· 
biline de onları da cyaşıyan ölüler» 
meyanına idhal etmek doğru olur. .

1 Fransa ise, gövdesinin yarısı 1 e 
me-zarda, yarısı ile hayattadır. 

ÇiMDİK 

KURUTULAN BATAKLIK dirilmektedir. ikinci tebliği garp mııı- masrafı 14,5 milyon İngiliz lirası iken ·vraklyle Adliyeye verilmi;;tir. <o~ı gol~nu ~aydettı: Bundan .•oıır~~ı .i.VK.tHA MAÇL.4!11: 
tak,~<ı ba,kumandanı neşretmiştir. ni<anda 12 milyona düşmüs, daha •on- - ,uıı~mıı.ııı· bır semeıe 'erm~dı. DeHe Aııkr.ra, 3 (Hususi) _ Bııgünkii Güzelyalı ile İnciraltı p!ıljı.,,ara;;ııı-
Hunda cin lrıık tayyarecilerinin ve top l'il da on milrnna kadar inmiştir. Bu ZABJT'.ADA de :... · O Altıııorc!unun lehıne netıce- ~Iilli küme mii~abaknlarıııcla Fener- ela geniş bir Raha üzerinde buluııP11 

Çula rıııın muvaffakı,·etlerinden bahse- ,·azı·,·et, ı'ııgı'l.terenin bıızı milletlere lendı. b h 'l k p n n b nhere knl batnklı"ın kurutma ameliye;i so.rı~ 
" .J ~-·=·ttt'S'*'e•=•... Jk' . d J • f' t k .. .. a çe .. , a~ ·e~ Ol' •l - u er. - c 

Jilmektcdir. Üç.üncü tebliğ Bağdadcla kredi aı·masını mümkün kılmıştır. İs- ıncı evre<< mı8a ır a ım ruzga. ı ·ı ermiştir Bataklıktaki su birikintısı. 
. . l y . . t .. ·! h" 'l ge l' . b " mış arc ır. J<ı· 

halkın tezahürlerinden ve teşvik içııı panyadan sonra, Amerika ile bir ikte angın: . . ı~ıı a\~n aııJ e ucuı:ı, . ç 1 ve eşııı- Galata"ara,· Ilarbire !elman yıırdıı- mecra açılmak suretiyle denize a 
gelen telgraflardan bahseylemekte, Fi- 1 çı·ne ı.~s mil;·on sterlinglik kredi açıl- . Evvdki gece <ant yırnıı raddele.· cı clakıkad:ı kazııııclıgı hır kornerden 5 2 ·.' t' tılmıs.· ve bataklık kurumag·a bMI~.: 

1 
' 1 K 1 k "arılar t ·ı D · l 1 'Jk f" .. 1111 ' • venm!R ır. dı· listiıı mücahitlerinin de ~irlikte .harp mıştır. Rıı. Çin parasının kıymetini rıııc .e cma pa~a azasının ", n smaı • emırspor u arın ı . go unu . . mıştııı. Şimdi bu civarda bulunan 

için müracaatte bulundugunu bıldır- kornnıak kin kullanılacaktır. ı koyu ele~ ,.t ormanlarında '.aııgı kııydetti. nıı dakikadan sonra oyun; Vatan spor ğer •U hirikintilerinin de kurutııırrııı-
mektedir. , çıkmış, cınır köyler halkı taraımclan enerji ile çalışan ı·akip oyuncularının sı anıeliye•ine devam edilmektedir. 

Fakat iııgilizleı:. bu. h~berl~l'iıı Irak -ı c~e~hal ;öndiirülmiistür. Faili aı anı. sarfeltikleri gayret sayesinde biraz muharrı•rı• x 
radyosunca verıldıgını şuphelı gormek- KURU MEYVECiLER ,\Ol. daha normal bir ~ekil aldı. Altınordu- MAKEDONYADA RESMi. DiL 
tedirl~r. İngilizlere göre Raşid Ali Kız kaçırma: . . iıun mukabil hücumu firikikle netice- ' 
Berlir.le temas halindedir. Ve bu işle 1 TOPLANTISI Urlada Sırn mahallesındc Ka~ı~ı lendi. Fakat Said bugün şanssızdı. Çek- Bir kitlenin manevi şah- BULGARCA OLACAKMIŞ 
mihv~riıı parmağı vardıf. Raşid Ali j Şehrimiz Kuru meyva ihracatçılar Kaı:aı. Recep kızı 19 y~ş~ıı.da Rabıa tiği şut misafir kalesinin sol zaviye- ~ 
bir taraftan İngilizlere kıtaat ihracı birliği iclarJ hey'eti dün öğleden sonra Kokanı ka~ırmış ve her ıkısı ele zabı. sinclen a\'uta gitti. 15 Ye 16 dakika- si yetini düşünmege Sofya, 3 (A.A.) - Üsküp ııııntak~~'. 
için müsaade eder görünürken diğer ihracat ve iclhalatçılar birlikleri umu- t;ıca tkutulmuştuı·. farda mi,afirler iki kornerden i<tifa- mecburdur rei:;iniıı emriyle, Bulgar dilinin ~!a~~-
taraftan Almanlardan yardım istemis- · nıi katibi B. Atıf İnanın reisliğinde 

1
S)ar

1 
ın1tıklık: h 

11 
. d :\J' t de edemediler. cloııyada resmi dil olduğu ilan edıJrrıı-

ta·. 1 Birlikler binasında toplanmış Ye lngi- o ap ı uyu ma a e~ın e · us a- 24 üncü dakikada Demirsporlular Nisanın 1!l ve 20 nci günü GalataR>ı- ti}'- -~ 
lngilizler Raşicl Ali hükümetini ta- !izlere son defa "atılmış olan 4000 ton fa

1 
kkız\ 17 ;S·~('nda Ha~1ıc!e'f';e s:~~k;ıı· ,ağdan süratle hücuma geçtiler ve sol ray ve Fenerlıahçe' takımlarının lz- f 

nımamaktachrl::ır. İngilizler bu vazi _ kuru çekirdeksiz üzümün ihracat mü- tı ı e\en • u eyman og u amı u· açıkları ;\foracl va8ıtasiyle beraberli- mirde Altay ,.e Altınordu ile yaptıkları rid Fenerbahçeliliği ile maruftur. 1 ~.-
;·eti bir isyan hareketi telilkki ederek, esseselerimiz arasında tevzii mevzuu tulBmıı~kur. ği lemin ettiler. Beraberlik golü mi- ;\lilli küme müsabakalarından sonra kat nnifricl kulüpçülük gibi seJıcb er' 
radyo ile Irak halkını bu idareye karşı lizerinclı• mlizakerede bulunmustur. G'.ç~ı tbaşı~o1 rmAuhş: d _

1 
'\I t _ safirleriıı hücumlarını artırdı. Fakat Vatan gazelesincle Kemal O~an imza8ı t~nki~ kis.v~si altınd~ da_ ı,ılsa, bi~· g~f0; 1 

avaklıınmağa le~vik etmektedirler. ,ıı' e!ı aı ~ n m~ og u - u~ a yarı müdaföıı ile oynıyaıı Altıııordulu- altında bu müsabakalara daır bazı ya- !ık kıtlesınııı şahsıyetı manevı;ve·ıeri 
" fanın, Sıııekh caddesınde lbı-ahım !ar misafirler>e başka gol çıkarmak zılar çıktı. böyle clil~üncesizce yapılan tl'cavılı 

l 1 BiR SUBAY ÇAGIRILIYOR oğlu Azizin üzerlerinde birer bıçak fırsatını vermedikleri gibi, zaman za- Kemal Onan, e'asen bu ka
1
bi! ya- maBzur ı:ıös~eretmhezk.k 

1 
'·dareci· 

bulunnıus, zabıtaca müsacler~ edil· man mukabil akııılarla misafir kalesi- ,.ıızılarda, «ab::ıncı takımların zmircle . u. n~srıy·a· .. a .. - ı .. n<.a. spor ı .' 
1 
•• 1, •• l!mi" ,hkcr/ik şııbeRinden: ( , ' - k 

1 K H b l 1 
mis ir. ııi tehclicl eltiler. Fakat her iki takım normal şekilcl a müsabaka kazanaııııyn- le_rıııın n~. duşundugunu. ~ııl~m::ı ~eılr 

ısa a er er Asağıda ismi yazılı bir yedek suba- Kansını yaralamış: başka gol cıknrmağa muvaffak olama- caklarıııı, çünkü lzmircle sporcuların, dık ve musabakalarla bırınC'I dere ırıii' 
_

1 
I yın yerli ~ubeye müracaat etme"i ilan Selvilimegciclde Ha<an oğlu Kasap dılar. '\Iaç ta 2 . 2 berabere bitti. hakemlerin ve idarecilerin elbirliği aliıkaclar ~ulunaı.ı Fudbol ajanın~ tn'' 

Aydın mebu"u Bay Nuri 
Ankaraya gitmiştir. 

olunur. Hüseyin, karısı ~6 yaşında Meleği nu maçı; Gençlerbirliğiyle - Altay ederek ve türlü manevralar çevirerek, racaat ~ttık. lzmır Fuclb~l aıanı, • f8 ,.ı. 
Göktepe Top. Bnb. Riza oğ. Fahri. Bursa bıçakla k;ırnınclan yaralamış ve za- arasında cer~yaıı eden müsabaka ta- gı>leıı takınılıırı mağlübetmeğe . çalı~- gaz~tesıııde yapılan n~şrıyattan ~o 1~,·-

306 doğumlu (328 • 53) bıtaca ~·akalaıımıştır. kip etti. tıklarını, bir takim imalarla iddıa eclı- aynı gazetede ne~ı:-eclılmek uzeıe 
1 

ııi•' 

* Şehrimiz emniyet müdürü Bay 
Said Özgün, dün muhtelif polis mer
kez ve kıırakollarını teftiş etmiştir. * Bayındır tapu memuru Bay İs -
mail Savcı Saiibli tapu memurluğu
na, yerine Hatay tapu sicil memuru 
B. C >mal TUrkny tayin edilmişlerdir. * Vilayetimizin muhtelif kaza ve 
köylerinde vilayet sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünün lüzum gös
terdiği şekilde buğu sandıkları yap
tırılmıştır. Bunlaı•la hastalık çık~ıı 
Hlerdeki eşya mikl'Optan temizlen· 
mekledir. 
Köylerde buğu sandıklarından çok 
i tifacle edilmiştir. Bir çok köyler için 
rle buğu sandıkları tedarik edilmek 
üzeredir, 

# ' Jiakem, Bay l\1ıı8tafa Balöz antren- ,·or. zihler göndercliğiııi Ye bu meı<e \.n-
nıan~ız olduğundan idaresi çok zayıftı. · Kemal O•man, e,a;;eıı bu kabil y,a- bölge istişare hey'etiııde ynkıııcln go ELHAMRA Sinemasında 

BUGÜN 
Muazzam ve muhteşem bir aşk, kahrıııırnnlık \'C frdakfırlık 

ROGERS RANGERSin cihaıışumul eseı·i 
(NORTHWEST PASSAGE) 

TABI! RENKLİ 

filmi 

Yaratnnraı': SPENCER TRACY - ROBERT YOUNG 
JURNALDA en son ve en mühim H A R P haberleri 

SEANSLAR: Her gün 2 - 4 - 6,30 \'e akşamlan 9 da başlar 
Cumartesi ve Paza.~ gün !eri 11 ve 1,30 da başlar 

DiKKAT: Haftanın bütün günlerinde ilk seanslar UCUZdur. 
Fiyatlar: Biriııci 20, Balkon 25, Koltuk 30 kuruştur 

Gençlerbirliği; Rahim, Rızıı, Ahmed, zılariyle ve haRtalık derecesindeki ınüf. şlileceğini hildircli. l 
Ahmed, Halid, Selim, Fethi, Mustafır, 
Ali, Recep, Ömer. B U H A F T A 

Altay; Fikrel, Raif, Halil, Salaheıl- AYYARE s· d ...,... l 36 4 
din, Ömer, Nuri, Tah8in. Rıı•ri, Rııuf, ınemasın a 1. e ' -
İlyas, Saim 

Birinci dİwre: 
Misafirlerin vuru~iyle maça haşlan

dı. :l!aamafih rüzgarın avaııtajiyle oy_ 
nıyan Altaylılar oyun üzerinde ııislıi 
bir hakimiyet tesisine muvaffak oldu
lar. Altayın 7 dakika kadar süren bu 
hakimiyeti semere vermedikten ~oııra 
nıisafirk'r topu yere indirdiler, muka
bil hiicunıa geçtiler. Fakat kazandıkla

IMPERIO ARJANTINANIN RAKİBi 
MADRID SAHNELERi yıldızı ALTIN ve BILLÜR SESLi 

. ESTRELIT A CASTROnun 
Yaraıtığı•ISPANYOLCA SÖ ZLU, ŞARKILI, DANSLI 

SevôU Berlb>eırn . 
ŞEN. NEŞE, MUSİKİLİ ve LÜKS DEKORLU BÜYÜK OPERA fiJrııı 

Aynca tNGİLİZCE SÖZLÜ (HAVAY GECELERi) r 

dakika sonra İlyas, iki müdafi ara- Matineler: 3 - 5 - 7 ve 9,15 de.. Per~eııbe, cumartesi 
rı kornerden istifade edemediler. Bir 1 ve pazıı 

sın elan sıy rıltlı, milsaid \'aziyette topu, •••••••~...ıg~ü~n~l~e~r~i ~l~,3~0:.::d~a~il~a~v~e~s:e~a~n~s~ı .•• •••••••"'...-
yerden bir §utla misafir kalesine hava-

c 
~ 

r 
1, 



ı 

l .\IAYJS l!Jll l',\7...\Jt '(ANADOLU) ( SAHl.f't; 3 ) 

Yüzümüz ne söylüyor? Ha=~:a::;,t.~It~7ç l, ____ B __ ca_;;_ır_s_a __ ı İzmiri~~!~ ka~h~!!:~.~a:~'!~!~~~~:in 1/3t94J 

- -

~ın'"'-· kaş, l.ıurun, kulak gibi yüz insanlar çoktur. Amma çocuklarda hiç -BAŞ TARAFI 1 NCl SAHİFEDE- UZUMı tarihinden itiuaren 28 2 9.j4 tarihine kadar üç ~ne müddetle lıalık avla-
'..ıbj ~e tlilimizden cluşmiyen bir çok öyle değildir. Onlarııı yüzünden her pek fazla tank kullandığı halde İngiliz K s K. s mak huklarının taliplerine ihale,; io;ir yapılar müzarede ve 1ınzarlık müd-
~/ er ve darbımeseller vardır. Bu şeyi anlamak az çok mümkünd~r.. ) kıtalnrı iyi mukavemet etmişler ve düş- • • · y .. llkhma gelenler şunlardır: Dahu henüz konusmasını bılmıyen mana ağır zayiat verdirmişlerdir. Düş- 120 M. j. Tarant-0 26 150 32 2-. detleri zarfında talip zuhur etmediği nazarı ıfbara a· n'1rJ, bıınl:ll'llan 
!öı u zağırtmak - yüz bulmak_ yüz bir yavru karnıııın acıktığını, _uykusu- mun tazyiki karanlık basınca gevşemiş 75 S. Erkin 28 50 26 5o Roma daiyanının UOOO, Çaka.burnu dalyan•nııı 1200, !,."l,ızmaı< Voli m:ı-
4/lnıak _ yüze gelmek _ yüzünü mııı geldiğini, canının sıkıldıgıııı, se- ,.e dün gece bir hamle yapılmamıştır. ~: ~z~üü~~Y~:'.~0 • g 50 ~~ hallinin 1000, e«ki gecliz ''oli mahallinir. '.!00 ve Kırdeııız Ve!_. mahal! nin 
~r~ inek _ ~urat asmıık - yüzsüzlük viııdiğini, kızdığını hep yiizUııden ~1- Sollum mıntakasıııda bir İngiliz de 1000 lira bedel mukabilinde yeniden müzllh·eıleye çıkar nıası komisyo-
•!iin. surat. ~tm.?k ..• yüz ka:.a~.ı - li eder. Tuhaf~ır çocu~lar .. yalaııa. ılk zırhlı kıtası dola_mlıaçlı.bir hareket ya- 277 nu mahsusunca kararlaştırılmış olduğundan taliplerin ru~zaJede günü 
töı" ~ırtık-yüzü gozu açık. yuzune alı~tıklan vakıt onu djlleıınden once parak ansızın buyük bır düşman km·-
ıu Une bulaŞtırmak • yüzünde gö - yüzleriyle söylerler. Canlan aC1madan ,.etinin kıırsısına çıkmıstır. 255033 l ı 2 olan 20 15. 941 tarihipe miisac.Jif Salı günü saat 11 de « 7,5 depozito ak. 
:rn Var? Demek - suratıııdan düşen surat :ı'arlnr, istediklerini yaptırmak Bir miktar esir alınnİıs ve bir ı;ahra çelerini hamilen DefterdHrlıkla müteııekkil komis;ona müraeaıctları Ye 

~·n Parça olur! • Yüzü senie yakar için yüzlerini biçimden biçime sok~r- topu iğtinam edilmiştir. ' 255310 112 daha fazla izahat almak isliyenlerin de miizaye<le gününd' ı .,.,·el Dcfl•·r-
labıı Parça olur! - Yüzü seni yakar !ar ve çok kere bizleri aldatarak ve hıs- Diğer mınlakalnrda İngiliz devriye ~0· 17 50 darlık varidat müdürlüğiiııc müracaat!<• şartnameler ılmal:ırı ilan 
qlanı ur yağıyor s~mr ... Y°.Z y~zd.~n !erine en çok gözleriyle dudakları ter- kollal'ının faaliyeti devam etmiştir._ 8 22 olunur. ı 6 9 12 • • ( 163ıl) 
%ar - çehr~ 11.e gord~ - yuz yuııe~~n cümaıı olur. Kızdıkları, .. kor~tu~la.~ı Habcşi~trrndo: Ambalaği üzerıne 28 Az mal 
&ııratsıdır. yuzunde m~h~.et yok - y~~ ,·eya utandıkları z~man gozlerı ?uyuı· yapılan harekatta U!rakki görülmüş- 1~ 

var. 
< r, t hacı Murat - yuzu kuran, ıçı ve göz kapakları ıner kalkar, bır acı tür. 35 « < 

•nı dokuyor_ güler yüz tatlı dil yı- duydukları vakit gözleri bulutlanır, ş· 11 1 T k ti . d" 11 Yok. 
y .. de!iğinden çıkarır. ı·alvardıkları vakit göz kapaklarının ıma < e ngı ız .. uvv;: · ~rı uşmı;~ 'ZA 'HIRE ı 
r Uz için söylenmiş yüzlerce ~iir- clış uçları aşağı iner. Canları sıkılınca nın e!l esaslı ·nı~vzıın_e hakım ola_n bı.' 10100 Kilo Susam 29 25 

• v~rdır. Namık Kemalin şu kıtası dudaklarının yan uçları aşağı düşer, mevzı~ zaptetmış!er~ır. Ce~ıtıba ılerl:-
lıuzeldı'r· . 1 1 '"a ag"ızlarıı:ıın ko""eleı·ı· yen bır kol Dessıenın 80 kılometre Ş -., . memnun o ur aı., • 0 · ı· d v ld' · ı mı· l ı· '' lınu1 ile · fanı yet;•mez mi k k Ik mıı ın e a ıyayı ışga e ış er< ır. 

ır ~ \'U urı 3 nr. B · d 200 ·· ·t ml k k " es•,. f mükafat Dilimizin şekli de hayli şeyler söy- ı~ıa. ıı.. mus e e e a• eı ı · • 
kbaJ yolu gerc;ıl Kemalin !er: Uzun Ye sivri dil ince zekaya, Y.ıı- edılmıştıı. . 

Ç 
kapanıktır. varlak dil doğruluğa, parçalı dil azim Dessiede 600 ltalyan ve 200 miis-

ok ak göremezıen de saçında ve iraıle kudretine, oynak eli! güzel söz temleke askeri esir edilmiştir. 
tıın· . . .. . ıakalında Höylenıek kabiliyetine, ~yaz ~il mi~le Habeşistanııı cenup bölgesinde ele 

ınnetıllıl~ah yuzil ak alnı bozukluğuna ... k~rm,ızı dıl , _sa~l~mlı~a şiddetli bir muharebeden sonra Pike 
Sun . • . . ~çıktı~. alamettir. Y~z.umuz~e dıh~ızın bır, mevziini işgal etmişlerdir. Burada 135 
ıp hüJ z:ı~c ':. chbı~;n bır m_ııte - kulıığımızın ıkı . oldugıınıı goren ecdat ltalyan ve 100 müstemleke askeri ile 

in•t ~ocıı ıçın soyledıgı şu beyıt ne .;u glizel sözü dıırbıme•el yapmıştır: bes toıı ve bir miktar malzeme ele ge-
v ur . .. 1 'k' r 1 ı ' 
>, ı;. 1 • • • • Bır so;· e ı ı c ın e · ~irmişlerdir. 
C • •ınıt çehrelı aofı ne bela . • 

ennet e girae de gülmez meıela. Srlıoı Sını Ta,.erııı Naerobi, 3 (A.A.) - Resmi bir teb-
~ıYnıetli edip :'.fehnıed Akif in: !iğde bildirildiğine göre, imparatorluk 
•tına kurban olayım çehreni ey Çung-King bombardı- kuvvetleri Asnıara yolu üzerinde ve 

lC nazlı hilal Dessieıı!ıı ~O kil~metre şi~nalinde bıı-
ahraman ı rkına bir gül.. Ne bu man edildi lunan \ aldıyayı ışgal etmışlerdır. 

~.. . ıiddet, bu celal. 
1(1rı az mı güzeldir? 

ıan•afanın ve çch11enin biçiminden 
lar ropoJiji) ıllimleıi bir çok miina
Par çıkarıyorlar. :\laliimdur ki baş iki 
rı Ç.adan mürekkeptir. Bunlardan bi 
tai u,z. ~iğeri suçlarla örtülü olan 
u ~ '. Yuzle kafanııı mütenasip olu
lJu/k.ın güzelliğine delalet eder. 
~an lttın teşekkül etmiş bir kafa ze
kıg~~ ~-ü~sekliğine alamettiı~. ön 
az~ YU\arlak ve çıkıntılı hır bas ··ue · lıJığ • metanete, temkine, serin kan-
~ira a· delalet eder. Geniş alın akıl ve 
kuçJkete, dar alın ~n.~tk-aı_ı!ıi\'a. pek 
ızı • kafa kısa dusuncelı«e karar ' lg • R ' 

J>.un a delalet cdermis, yanları yassı 
f~ıJ· kafa inal ve sebata, yanlan 
le ~çıkıntılı uzunluktan ziyade eni
r~ &'ıden kafa k:•tı yürekliliğe, eh -
İ.>.~ şeklinde knfn kuvveili iradeye, 

rırıı_ ve .. sebııta nlemetil".is. . ... 

Çung-King, 3 (A.A.) - Bugün 
Çung.King şehri bu senenin ilk ~a".a 
hücumuna maruz kalmış lıir şehırdır. 
80 japon tayyaresi şehrin garp ban
lirnsu iizerine bir çok bombalar at
mışlaı dır. ja-pon akıncıları Çin dafi 
hatarv~larınııı şiddetli baraj ate•i ile 
karşı ian mıslardır. 

Bili ITALYAN DESTEIOYERI VE 
RIR .VAT\UYE GEMiSi BATIEllLDI 

Kııhire, 3 (Radyo) - Orta ~ark İn
giliz hava kuv,·etleri karargahının 
tehliği: 

Tayya~elerimiz Akdeniıde bir clil~
man destroyerine 3 tam isabet, biı· ııak
Jil·e gemisine de \ıiı· tam i•abet kay-

0 d;tmişlerdir. Bilahare bir ke~if ucıı-
Pravdanın makalesi ,,unda her iki geminin de battıı::rı teshit 

( BAŞTARAFI 1 NCl SAHİFEDE) •edilnıistir. 
verdiğimiz gibi, son zıımanlarda . . 
japonya ile bir pakt imza ettik ve Bombardıman ,.e :n; layy.ar~l.e~·ım'.~ 
aramızda bir çarpışmağa ma!li ol -

1 
garp colundc dt~rm~~,111 taaıı.''.zla_rn 

cluk. Bu suretle harbin bumda da ge- nernnı etı:-ıı,,lerdır. J;I Adencle bıı.dus
nişlemesinin önüne geçilmi.~ ye iki m:~n ııaklıye kolu sıkıştınl~ı·ak hucum 
millet ıırasıııdaki dostane mUnaseba- edıl!Jlı~. a~·abalar h~s~ra ugratıın:ıslır. 
tın cbha da samimileşmes ine .'·ol aç-' Tobnık c:varınd". ~kı .. :'.1e""r Şmıt Al-
mıştır. mnn t~~~·.\·arP~ı clu~urulmu~tur. 

Halıesist..andıı Agaradıı bir ftal.rnn 
tayyaresi cliisürülmliş, Cimada ;·erdi' 
bir İtalyan tayyaresi hasara uğratıl
mıştır. Cenubi Afrika tayyareleri Deb. 
ra Talloda diismaıı müdafaa hatlımııa 

MAHKOMIYET 
Cumaovasının Kemalpaşa mahal -

lesinde İbrahim Kutluyu boynundan 
ve arkadaşı Hüseyin oğlu Mustafa 
Çetini 'ol baldırından tabanca kuı'
şunuyla yaralamald:an suçlu İlyas 
Babadağın şehrimiz ağırcezn mahke 
mesinde yapılmakta olan muhake -
ı'nesi sona ermiş ve Ruçu sabit gö -
riildüğiinden ü~ sene, iki ay, 11 gün 
müddetle ağır hapse mahkumiyeti -
ne karar verilmiştir. 

Hava akınları 
( BASTARAFI 1 NCl SAHİFEDE') 

Bütün bu harekattan dört tayyare
miz iisı;üne dönmemiştir. 

Londr:i, 3 (A.A.) - Öğrenildiği
ne göre, cumayı cumartesiye bağlı -
;·an gece, lnyiltere üz-erinde dört Al
man tay.varesi tahrip edilmiştir. Bıın
larclan üçü avcılaıı, bir·tanesi de ha
va dafi bat:ır)'ahn tarafından dlisü. 
rülmüştiir. 

111ersey mıntakasına hücum bir 
kac: saat .~iirmüş ve geniş bir n~sbet
le olmu~tur. Adetleri hilafına olarak 
düşman tayyareleri evvela infilak 
bombalarını, sonı·~ yangın bombaları 
nı atmıştu'. 

Londra, alarm;ız, sakin bir gece 
~ecirmiştir. • 

Loııdra, :ı (A.A.) - Morse.ve ya -
µılan hücum hakkıncl:.ı gelen malı1 -
mat, ölü ve yarnlı miktririyle hasarın 
miihinı olacağını göstermektedir. 
Dün gece bir avcı tayyaremiz, Fraıı
s~ sinıalinde bir hava meydaııı iize
rınde bir Alman taD·aı .. si diislırmüş_ 
tür. Bu suretle dün gece dii~liriilen 
cllisman ta;·yarelerinin adedi lıc<e cık 
nııstır. 

tı:ıı Unıduz kısa alın zeka eksıklıgııw 
ı, 11 1 >.a zayıflığı?a, yuvarlak az çıkın'. 
t~ı &lııı aklı~lıme, çok çıkıntılı alın 
~.;~nı~da intizama, ağıl' başlılığa, ar
tetin. oğ.ru mey ili i alın ha)· ıı 1 kud
lıete ıt {liksekliğiııe, san'ata, muhab-

l 'elalet edernıi:;. 

Sovyetle11 birliğinin dış siyasetinin 
müstakil olması, her sahada nüfuzu. 
nun artması, askeri kudretiniıı gün
den güne büyümesine istinad etmek
tedir. So,·yetler birliğini şimdb·e ka
dar harp haricinde tutan da esa~en 
bu kuvvctlerdiı·. 

Fakat Sovyeller birliği kapitalist
lerin çenberi içinde yaşamaktadır. 

siclcl 0 lli hücun~larcla bulunmuşlardır. ------------
Bir parkta 50 J,:ımyon tHh r ip edilmi~- A L S A N C A K 

rl~n~~er ki insanın ne olduğu .rüzüıı
ra;· tı· lli olurmuş! Zeki midir" Di
dal e ı midir? Becerikli midir? Ab
ı·u lllıdır' Hebenneka mıdır? Temiz 
rııe~!~li ~!dir, içi fesat mıdır, merha
llir {.nııdır '! Bunları .. yüzü söylermi:; ! 
11(! ötu adamdan bahsederken (Onun 
rıı~,r~ı o_lduğu,. yüzi.lııclen .. belli} ~1.<
•ı· . eı mı? F ılhakika ~·uz .rureınn 
ı,; nasıdır. Bir insanın mizaç \'e huy
E!kr-ııll, an layı~ derE>cesin i .\·üzüniin 
1,. •ııı·esyonları ııçığa vıırnr. Keskin 
flır göz iç;·üziinii çehrenizden okur. 
1~~~a rağmen hi,lerini, dü~üncelerini 

.. lı etmiven · vilzü hali v~ tanı i\'İ 
~0}'" . ' . • 'Ç • 

~ndiiğü halde içinden fesat kuran 

.Se,.ano Sunyerin şiadet-
li bir nutku 

( llA.ŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 

Kızılordu ve'kızıldonanma, en son 
teknik tecııübelerden de istifade edi
lerek, en modern sekle sokıılmıış ,.e 
en yeni usuller mucibince talim yap
maktadır. 

Kremlinde reımi kabul : 

ti ı'. 
f1ir la~·~·aı~miz kayıptır. 

ASKER[ \'A7.lYET: 
Ktıhil'e, :~ ( A.A.) - Askeri söıcii, 

harekiıt hakkında ~ıı izah,ıtı vNm;s
tir: 

- Tourukta dti!<nrnnın planı seri 
bir ,·arma yapmaktır. Fakat bund:ı 
nııırnffak olmama:<ı her hangi bir <e
rin i:--t~nildiğ'i gibi yürünıen1i~ olduı}n
nn ırö.~tl'rir. l!İhidir. 

Tol.n·uğH hii<:unı Pclenlerin ekst.'r!y .)
tini lüılpnlar (e,kil etnıekteclİJ. T:ıuk 
ciizlitamlarından mürekkep !!'azı ..\i
man ciizütamları dn vardır. 

)lo•kova, a (A.A.) - Rir nrny" 
şenliklerinden so!11'a Kremlin suı aynı 
d-a bir kabul resmi tenip edilmi~tir. 
Bu meragimde askeri sefler Ye ııed
de istiı-ak eden gruplardan nıünwssil
ler bulunmuştur. :\1"re•al Timorenko 
bir nutuk iradede:oek. Staliııin ve 
SoYyet hükumetinin s .. ı·efine 1<adeh 
kaldırmış; takiµ edile~ akılan.; ,;ya. 
set sayesinde Sovyetler bir l iğin'n em
niyet altında bulunduğı.ınıı s<iyıemiş-
t ir. llabeşistanda dünkü resmi tebliviıı 

Molotof da kadehini kızılorıltt se- alındığını bildirdiği Bııhrdaj Tana gö_ 
refine kaldırmı~tır. · !ünün en C('nup kısmında kain bir şe-

1atasyon kar.§ ı&ında yeni açıla n 

EGE 
h ususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADİL BiR 

1 ~~t~rmak bahanesiyle 1spanyo] mil
,e ını heyecana düşürmek için en 
bnanılmıyacak şayinl«r ve yalan ha
n erler çıkarıyorlar. Bir gün İspanya. 
~n iiçlü pakta iltihakından, ertesi 
~unu bunun aksinden; bir gün İsp:ın. t nnın harbe gireceğinden, ertesi gün 

1 ?~un doğru olmadığıııdan bah~e
?1lıyor. İki asııı İspanyayı cebirleri 
altında tutanlar, İspanyanın kendi 
lıtukadderatını bizzat kendisinin ka. 
~,arlaştırma•ınn mani olamıyac:ıklar. 

Kabul resminde Stalin, en rnkın hirdir. Burada Tana gölünde seyrise
me,,'lli ark-adaşlariyle lıi»likt~' ıwz:r faini himaye eden küçük bir garnizon 
bulunmuştur. Mareşal \' o"osilof, vardı. İtalyanlar şimdi Tana gölünün 
mare~al Şapaşkinof, nrnresal Bndye_ cenup sahilinden kornlmuş olmakla· be
nef, mareşal Kolik ve Sovretlerin raber, şimal Hahi linde bir miktar İta!- Her ıubeye aid hastalar kabul ve mü
Berlin el~iRi Dekoıyanof da mcra•inıe yan daha kalm:ıktadır. Bir köyden iler- tehauııları tarafından tedavi edilir. 
istirak etmiş l erdir. !iyen bir kol tnrafından işgal edilmiş M" d h 

o..ıır 

.ls_Panyanın harici ı:iiyaseti, .'·alıııı 
~ı l!ı menfaatlere tekabül etmekte -
kır. Bugünkü neslin vazifesi, bugün -
.u realiteleri tanımak ve menıleke .. 

tın istikbaline veni bir istikamet \'H-

olan Delıııg; A snıara;":ı gid<>n büyük ues5ese e er zaman 
lzmir aaliye ikinci hukuk hakimli.. yola 25 kilonıet re mesafede bulunmak- dokt r b l T ] 2918 

ğinden: 941-806 tadır. o u unur. e 
!zmirde Karantina iskele yokuşu T c z· B k 

No. 9 d'ı otunur jozcf kızı Eva Valer ıraat an ası 
tarafından İz mirde •anılı ·•ok ak 4 • • 

KURULUŞ TARiHi 1888 
Sermayeıi 100,000,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Mua mele le r i 
Para biriktirenlere 28,800 lirn ikıoamiye verecek 

N'o. da oturan Yohan oğlu Oto V:ıler 
ııle;ohine açılan veli1yet davasına mü
tedafr dava arzuhal suretini muhte
yi dayeti.re mazrufu müddeialeyhin 
ıkametgiıhının meçhııliyetine mebni 
bila tebliğ iade edilmiş ve rıabıtaca 
yaptırılan tahkikattan da ikametgii-

1""-----------·---ıl hı bulunmamış ve ecnebi olduğu i. 
çin emniyet müdürlüğii ecanipl iğin-

llıekt ir.. · 
Ziraat bankasında kumbara ve ihbarıız tasa rruf hesaplarında en 

az 50 liras ı bulunanlara aenede dört defa. çekiİecek kur'a ile afağ ıdaki 
plana ıröre ikramiye dağıtılacaktır. 

Dok t 

Behçet 
or 

Uz 
den yaptırılan tahkikattan da gene 
ikftmetgiihının bulunamad ığınd'111 
illinen tebligat ifasıııa ve muhakeme-

ç nin de 6-5-941 salı günii saat 1 O n 
ocuk Hastalıkları talikine karar \'erilerek arzuh:ıı •u _ 

M •• h retiyle davetiye mazbatası mahke. 
ute assısı nıe dh·anhanesine talik edilmiş olelu-

Hastalarını 11,30 elan bire kadar ğundan miiddeialeyhin tayin olunan 
Beyler sokağında Ahenk matbaA11ı giin ve saatla mahkemede hazır bıı

., .. ,.Yioiaiiôniiôı~n~da:.,:k::;ıı:,:b:;,ı ı::,l .;:e;;:d:,:;e.;.r;.,. ,;,• -----·' I 1 un m ası veya lı i:• vekil gönde ı·nı esi ak 
si takdirde hakkında muamelevi gı
yabiye icrn kılınacağı tebliğ ~aka -
mına kaim olmak iizere ilan olunur. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2,000 Lira 
4 Adet 250 I iralık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 1,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık :ı,200 Lira 
DiKKAT: Hesaplarındaki para lar bir sene içinde elli ı"radan a~ağ ı 

dÜtmiyenler .. ikremiye çıktığı takdirde yüzde yirmi fazla ıiyle verile
cektir. Kur'alar aenede dört defa, 1 Eylül, 1 e.;rincikanun, 1 M.art, v e 

Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

------'-·--- --------
Saçlarınızı 

Dökülmekten ve kepeklerden 
kurtarmak, cildinize tabii ta
ra Yetini iade etmek iatiyoraanq 

SEBORİN 
lzmir Emlak ve Eytam bankasından: , 

Kullaıımız. Memnua olacakaınn 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Ecz aha nesi ı 
K-ralb - lzmir 

-· 

A 
E~as No. YER 1 EHki , Yeni Taj 

İnönü Reşadiye Tramvay caddesinde 770 2, 802, 1010 
206.64 )12. Ada 8117 par. 8. " 

Nev'i Kıymeti 

7.500.-
De poz il o 
750.-

!iahatı yukarıda yazılı gayrimenku !ün peşin h~delle satışı 13.5.941 tarihi ne mii>adif Salı giinii saat ONilA iha
leleri yapılmak üzere artırmaya ko ııulmuştur. 

1 - İstek olanların hizasında ya zıh depozito akçesini Veznemize yatırarak artırmaya girmeleri. 
2 - :Müzayede sırasında verilen bedel, mukadder kıymeti geçtiği takdtrde taliplerin depozit-0larını nisbet 

dairesinde tezyit eylemeler i ve mühür kullananların mühürlerini Noterden tasdik ettir '!'leleri. MD. 4 10 (1629) 

İzmir ziraat müdürlü~ünden: 
· Yeni AHır gazetesinin 25 Nisan 9·11 w> Anadolu gazet.esinııı 29 Ni

san 1941 tarihli nüshalarında neşredilen mübayaa edilecek sekiz adet Platt 
sistemi yerli toplu Çırçır makina<ına claiı· ilıincla ihale tarihi hakkındaıd 
yazının çıkmadığı görülmüştür. 

l\1akinelerin ihalesi ]() ;) 941 \unıartesı günü saat 11 de yapılaeağ•n
dan taliplerin '· 7,5 P<')' akçası yatırarak nıakbıızlariyle birlikti· 7.irna• 
l\Iüdiirlüğüne miiracaatlan taYzihan ilait olu ur. (1628) 

Harp okuluna havacı subay yetiştirilmek üzere 
sivil liseden mezun olanların kayıt 

·ve kabul şartları 
1 - Lise olgunluk ımtıhanı wrmi~ bulunmak. 
2 - Aldıkları mezuni\'et diplomalarındaki bnaat notu iyı ,·rya 

çok iyi bulunmak.· . 
:,ı - Olgunluk diplom:ı tarihinden bir senPrleı?- fazla müddet geç -

memiş bulunmak. 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine müsait olmak, 
5 - Yaşları en yukarı 21 olmak. 

Not: Bilahare ha,·a muayene hey'et. tarafından yapıJacak muaye
nede sağlık dıırumları p,lotluk sınıfına mü.ait görülmiyenler 
isterler><e harp okulunun diğer sınıflapına veriimck gibi hiç 
bir mecburiyete lalıi tutulmazlar. Tam serbesttirler. Kendile. 
rinin arzularına göre muameleye tabi tutulurlar. 
Okul tedrisatı 15-:\Iayıs-941 ele başlıyncağından talip olan:a
rın, bulunduklıırı askerlik şubelerine mtiracaat edeceklerdir. 
Askerlik ~ulıelerı, yaptıracakları sıhhi muayenede müsbet ne
tice alanlar evrakları ile ha'rp okulun11 sevkedileceklerdir. 

10 13 17 20 24 27 30 4 7 10 

lzmir tramvay ve elektrik Türk 
anonim şirketinden: 

15 :\foyıs ınıı tarihınden itıbııren ;-eııı ıesıs:ıtııı, rakordnıanın yapıl

ması için mer'i talimatııa'lle;-e te\'fikan icaıı .. den malzeme abone tara
fından Şirketimi7,e tMıiıı edilmek .~artiyle, Şırketimiz şebekesine rapt<'
dilcc.eği Sayın Hnlkınıızc bilinmek üzere ilan olunur. 

Abona, işçilik hakk. ile sair nıa<arifi Şirketımize tediye etmek mec
lıu riyeli neledir. 

Brunşn1anlur, şt·!Kk nin muten1n1im bır cuz'i.irü te~kH ıt'tn1ekte oldu· 
guııclan, Şirketin nıalı olarak kalacak ve naklin,ckfııı halinde çıkarılamı
yacağı gibi lıaşku bir yere de ~aKlecl;.~m.yeccktir. 

Branşman yapıldıktan sonra abone, bunu kullandığı müddetçe, hranş-
man kirası öıiemiyecektir. 1 4 

inhisarlar un\um müdürlü2ün
den: 

1 - Keşif, ~artıı:ıme \'C planı ınucıuincc idaremizin Tekirdaği şarap 
falırikasıncla yaptıracağı tujila baca inşası i~i kapalı zarf usulü 

ile eksiltnwye konmu~tur. 
2 - Keşif lıeıleli ın60 lira ~·üzcle yedi buçuk mm·akkat teminatı 1317 

liradır. .. .. - Ehiltme 12 ~ ~H pazartesi günü saat on beşte Kabataşta Le
vazım Ye miihaye:ıt şubesindeki alını komisyoıuında yapıla -
caktır. 

·1 - Şartname lenııım 

miidii rliiklerinden, 
ırn bilir. 

şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara baş -
Tekirdağ müdürlüğünden 87 kuruşa alı -

Münaka~aya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle yiizde 7,5 güvenme ııara•ını Ye şartnamı>sinin •F> fıkra
sın~a yazılı vesaiki ihti\·a ederek kapalı zarflaı;ını ihale günü 
eks,Jtme saatından bır •aat e\'veline kadH· komisyon başkanlı
ğına makbuz mukal.ıilincle vermeleri lazımdır.· 

İzmir 3 ncü icra ve iflis memur-
lu ğundan , Dosya 939-12 

lllüflis A. Malamo ve şüreka;ı şir
ketinin iflas idare memuru öldüğün
den bu iş hakkında görüşülmek üze
ı·e alacaklıların ve müflisin 9-5-941 
cuma günü saat 10 da daireıtıizde 
lııılıınnrnları lüzumu ilan olunur. 

25 28 1 4 1532/3162 

Kiralık ev 
Asri konforu haiz fevkalade güzel 

manzaralı, Güzelyalı Nuri Be~· sokağı 
54 üncü sokakta 6 numaralı ev kira
lıktır. 

Her gün öğleden evvel ayni evin alt 
katına müracaat. D. 5 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Eae bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 

• 
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'( SAHiFE 4 ) 

Hizmete alınan lngiliz 
kızları 

Amerikada istihsaıat 
arttırılacak 

• 
. ~ANADOLU) 4 ~IAYIS 1941 PAZAR 

· . S ·o N 1-1 .A EJ E ~ L E .R lngiliz havacıları Yu. 
nanistandan agrııırken • · • • 
a;,. Polünga /ilosa Ja· Dış tıcaretımızde artış Brltanua kuvvetıarı na

sıl ftarp etti 300 bin genç kız hasta 
bakıcılık yapacak· 

Londra, 3 (A.A.) - Bugün 1ngil
terede 25 ya mı idrnk eden genç kız
ların kayıd muamele ine başlanmıştır. 
Bunların ner lerde kt•1lanılacnkları hü
kumetçe tedltik edilmektedir. 300.000 
genç kız knyıd lJ1Unmcle1erini bitirmiş_ 
lerdir. 

Yaz tatili yapnnyan ameo& 
leye çifte yevn1iye 

verilecek 
lıarbe iştirak etnıişlir 

Kahire, 3 (A.A.) - Röyt<r:n hu- 941 senesinde ilk ÜÇ aulık ihracatımız lngiltere Harbiye Ne· 
;;u ·i muhabiri bildirh-oı·. "ır" altı mı·ıuon ıı·radan fazl .. dır zareti bir ranor \7aşington, 3 (A.A.) - İngiltercye Yunanistnndaki 1ı~gili.z hava kuv- 1 1 G r 

gönderilecek siHihlarm istih alini vetlerind.eıı yiik ·ek rütbeli bir •mhay, Ankara, ~~ (Hususi) - Dış ticareti- 377,llG lira ile lngiltere başta g.}lmek- neşrey/eiJi 
tırttırmnk için iki yeni tedbir alın- )run:ınistanda k-almı son iki biu kişi- miz h:ıkkında verilen rak:ı.mlsım göre, te ve onu 3,229,7:35 lirtı ile Rom:mr::ı Lonclra 3 (AA ) _Yunan mub:ırl'6 
mıştır. Bunlardan biri şudur; Miida- nin Morayı nmnı tc>rkeitiklerini ba - 941 ~·ılı üç ayındaki ticaretimiz, 18 ''e 2,674,392 Jirn ile Almanya ve 1 mil- . ~: . · · . • .-.tiııitı 
f d .. tı · · d ç lıs · ·ı · na anlattı. Subny, dlişmmmı vakın.. milyon 783,788 lirn idhaluta mukabil yon 595,4!)5 lira ile Macaristan tnkip belcrı ~:ı~nda ~arbı,F~ _nezarc n1ı1' 
a:ı en. ~s ·ısın c n ;an ışçı er&n dnn takibi devam ederken, . kayıp 46 6Q5 !H 7 liralık ihracattır - P\•lemekte<lir. neşre~tıgı ~aJ?Or, hır çok kahrnm:ı . 

Bugün ynzılnn ikinci gı·ubn mensup 
genç kızların ordudaki kadın hizmet
leri k>şkilatını tnkvi.rc ctmeğe tahsis 
edilmek ihtimali vardır. Sanayide ka
dınlnr:ı. ihtiynç varsa d:ı. kayıdları ya
pılan genç kızların ha. tnbakıcılıkt:ı 
vazife görmeleri muhtemeldir. 

ynz tatılı y~ıpmnmnsı ısteııecek ve I kaydctmeksizin her şeyi ol'gaııizc -eL 940 ' , . . . 1 : . 1 1,.. · . . ın~nkıbcJerıııı tebarüz ettirmektedir· 
bu suretle iş başında kalacaklara miş, Cenubi Morada küçük •Jir Ji _ mil ·on s;~~~~~~n lir~1;:\<l~~i~~~ıı~~kn~ l~rn<'nt}mızda cln 13•77~·274 !ıra ~e Dlimdar muharebeleri yapan Yeni ~· 
Çifte 1.•evmi'-'e verilecektir. manda iıı~~m doJu 8 mefaıelik lıir va- ı.·ı 3.h ·acatımız 3S 706 804 ı-. · ı· n lngıltere başta g'(!]mekte \e onu 8 mıl- lall<la ve Avustrnlyalılardan müre~l'P 

"' "' 1· ul ' ı 1 
• • • ıll a JC ı. u 131 114 1· ·ı Al l' ·ı b. ı· b. b ~ t t k ı ·ır ıtıı· lkinci teılbir de şudur: Ruzvelt. pura, unanistandan son İngiliz ha_ suretle geçen 3 aylık lehde olan fnrk yon .. · . ıra ı e manya, u mı - ır mı, ır 00azı u_ a.rtı • ngı z J'· 

isliJıgaJ aleti imalatının süratlcndiril- \'flc~sı olarak kendisi binmiştir. 27,822.129 liradır. ' yon 51•1.519 lira ile Birleşik Amerika Pflı:atorh~k kuv~·e~erm!n kısr_nı. kili). 
~ 1 J.u subay bana <ledi ki: l ih }Atı k . t ... b · •1 ··• •~k· t k•ft , · ·J J .· R sının ç<>Jdlmelermı ternın etmıştır. · mcsini ve Amerika devletlerinde v . . c n ıı mız, ıJm(' ıtı nrı) c Şo)- ~u ıp eme w \e sırac;:~ e S\:ıçre, o- k . ti . b' k k. ·sbC' 

· · 1 - ı unanıstaııı terk mecburıycti lcdir· manya ıplmekt<'dlr man uvı;e erı ıre arşı sc ız nıı r. 
mevcucl i tihsnl aletlerinden kulla - sıtrahnt kesbcdince, havncılnnn ir ~ · • c • timle iistün olmnlnnruı. rağmen bıı Jt1L1

' 

ııılmıvanlann istifade edilir hale ko- kfıp işini organizeye beni memur et_ • dnfaayı ynramnmışlardır. 

R 
"d A . Ao l d nulm~sı hu. ugunda tetkikat yapılma- tilC'r. Yunanistandnki İngiliz hnvqcı_ Amerıkanın Da- Amirallığın tebliği 15 Nis:ı~dn, Şİf!lalden gelcn Alırı9fl 

aşı lı, /man ar an t lep tm·..4·. lnrı. hava erleri dnhil olarnk 3500 kuvvetlermın Ycnı Zelnndahla:r UstUll 

d 
. . · ını ~ e 19

"
11 

• kişi idi. Le\•azım Ye teçhizatı zeı.rtin- k J hücumlnrına maruz k.'llmışlnrdır. pen· 
gar ım ıstemış Vnşıngton, 3 (A.A.) - Ruzvelt, tikler içinde tnh:rıip eyledikten sÔnrn, arı a ması Tahliye hareka yr.s boğnzına karşı ynpılan bu b0Clltı1 

-BAŞ TARAFI 1 NCl SAHiFEDE- matbuat kongresinde beynnattn bu- Rahi! civarında bir yere saklandık. , ' - tnrdedilrniştir. Ertesi gOn :iki Avııs~· 
dd t k . R ·a Ar 1 k k lunnrak, .son zarnnnlnrd11 meslekle - Hu arada en fazln dikkati calip hadi- )azım Ş t d • k b' rnlyn taburu burnşa Y'"'tişmiştir. Bır 

re e ~·~ . ~ı;h·l~ aşı . :· ra l ak~ut-- riııi ihmal etmiş amelelerin mnkine- se. Yunanlıların köylerde bize gös- mı ın a gemı ayı l liYn, iki Alman fırka.etiyle çarpışmıştır· 
nu esasısmı ı al etmı 'e rnem e e . 1 . 1 . . . terılikleri alakadır :\Icmlek"t' tc Boj{nzı müdafaa <:d"'n bu kuvıretJer. v ~ .b. . lL·rıv c unsıvet pevcla etme eıı ıçm ' • · • '" ı r- -- • ~. . ..• 
ten kogdugu meşru krnı . nm 111.n .. ~ :- - • · v .. • . . ı etmekte oım:ımız~ rağmen bizi s:ık 8. A .k t • • • nrnknyese knbut etmıyccck kadrır u:. 
hayatını tchdid ~trniştir. Raşid Ali, bıı plcrn . hazıı~-an~ı~mı _soJ lem ıştır. Jndılan. yiyecek VE>rdiler, çiç~k V(IJ' - ır merı an gaze esı Dört nakliye gemısı, tün .4..Jmnnları çok ağır zayiata uğr.ıı.t· 

. mihverin ~mriyle h-:ırbi Irnkn teşmile -ı:unun, bılhnssa ~ı~llı ~udnfaa foo- eliler. m.zi alnıağa gel~cek iki bin Asor adalarının işgalini ik i mııhrip batmıştır n!ı~, :·e. sağ' ~nahta kuvwi külliyenıll 
hazırdır. V<' süratle reddedilip ko _ ı_ı.k~la!ı ~melele_rı.nı -alukndar e~le.ce- ~o!ıluk Hıpur. bulundugumuz yer rıC' ?tını emnı~:et nl~ına nlm1ştır. . • 

1 1 
k . . ··~h· ı•rnı goylıyen rcıgıcumhur, bu gıbıle- ıcm çok ngıı-dı. U<ıO tonluk hir ,·nµuı· de tavsiye ediyor Londra 3 (Rnd\•o) _ BahriYe ne- hnporuıı dıgcr bır kısmınd!l ım ı~ 

vu mnzsn, m. em e. ·.ctın.ızc m. u." ış 1.z- ı iıı b.üJ.·ük. mi.lrtnr.n. baliğ ol<lu.ğunu, tcdari.k. ederek altı .Yüz. kU.ı.·i tnhJL znretın· ·ın tc' blı·ır·1 •• • • hat val'dır: • . .• 
t ı t kt S ıh d k · Nevyork, 3 (A.A.) - Ni~·oı-!~ Ru- " 1. ırap ar. g~ ırece ır. u . ıçın e ) n- lıu gıb~lcrın bıı: pıyn~le veya hır top- 'c cttı . Ru ~uretle \·azıyet di.izelmitı publik yazıyor: .; Yunanistnndaki imparatorluk kuv- Cenupta \ ugostav muknvemetı :1\

1 

şnmak ıo:tıyoı'Snmz, pnra ıle sntılmıs çu yerıne mak11ıelerı başında daha oldu. 1 a \•etlerinin tahlivesi esnasında 1376 rılınca Manastır gediğinden sarkan AL 
entiı•ik cııeri cleviriniz ve kanun ve' fny<lalı ~izmet görecekle~ini ilave P<?lonyn fı'lonınun kahramanlığı: Asker m tehnssıslann fikrine gö- tonilatoluk Diyamnn ve 900 tonh;k Vri- man kuvvetlerjnin tnzyıikini durd~r· 
ııiznm yeniden hüküm sür:;ün. dmi.ştir. w L~ndı·a, S (A.A.) - Polonyn filo- re, Atlantik filosu. şimal ''e cenup ner muhripleri, Alman pike tnyyarele- mak i~in bilylik gayret gösterllmiştır· 

Irak ordusunun miktarı: H~tz;eıt.b 35 kynsmdan . 1~şagı olan .su ~ ~nan f1ulrnrebl',ine iştirak etmiş ~fı~~a~~~dhnus~~~i)~~~~n~~~~~in~e;i~~~ rinin hilcumuııa uğrıyarnk bntmıştır. Çok miitlhiş 7.ayint wrdirerek Olim~; 
~ne c cı~ ir_ ısmının. sı uh ve mü - ve e ·rnr .em~yu: eylemiştir. Bu fi - kullanılabilir. Gen~ a>ılrnı'i mütehns- 24/25 nisan gere:;i içinde kıtunt bu- miidafnn. hattına ~ekilen kun·ct1eriJJ1ı 

Londrn, 3 (A.A.) - Röyterin dip- hımmat ın:a~~ıt~a'":?~?.rı!1de çnhştırıl- ~~nuıı fsıalıyctı, \_una~ g~zeteleri tn_ sısların fikrine göre, Brezilyada bir lunan bir nakliye gemisi <lüşman hii- bnradn tutuıımuşlıı.rdtr. • 
Jomatik muhabiri bildiriyor: n'nsmın. duşım~l~ug~~nü, daha çok .ı.ıfmdan dn takdıı· edılmıştiı-. Du fi_ deniz üssü kurma!• hlzım<lır. Asor cıımuna uğramı~ ve gemide yangın çık- 7 Nisnnda Yug-oglav ordusuhun bOZ 

İngiliz kuvvetleri ile -a~ık muhnsa- gençlerın d? ~!Ilı ~u?nfaa fn.b~ika- loı~~n k~mnndaııı mcş.hur. Polonyalı ndnlnri,yle Ye~ilburun adalarına da, mı~tır. Derhal imdada. yetişen Diyn- gunn uğr:ldıi{t anlaşılmış ve lfan!ıStır 
mat ıle netıcelenen Irakdakl hare - ı.mnda şetı.şt)rılmesının ~s~s ıttıhaz tn)) arecı .Jnn Pogeskı, 1 unaıJic:~tan- cenubi Atlantik vollarmın himavesı mut muhribi bunlardan 600 kişi kur· gediği açılmıştır. . 
ket, .şark mcmıcketlerındc adet ol - .c.lunncngım beyan eylemıştır. ~!r~ı:; k~~~~~ tııyya.~~esi .. c~~şilrdüktcn için asker ihracı iazımdtr. Ru suretle tnrmıştır. Florinn cephesinde bir tabur a,ske:: 
dugu -veçhıle linıver ıtc talct>'.!l-enn. 000 

' anca 0 muş ur. Groelanddaki iisle ı;imal yolu için Rilffhare Vrincr muhribi de gelerek bir küçUk sabayın jdare.<Jinde .kab~ 
den mürekkep bazı unsurıarın .karış.. Yenı· bı·r ı·şaret x yapıldığı gibi, cenup yolu dn temin 100 kişi kurtarmıştır. Milteakiben Di- manca ve fodakarane çarpışmıştır. 
mış olmasına rağmen sırf bır askeri : e• b b •ı edilmiş olacaktı:>. Ay:ıi mütehassıs- yanıtın, yol üzerinde mani teşkil eyle- Buraya bilahare general Markcf; 
isyandır. Irakta aı:ıkert unsurlar da - Jr Om 8 ) e im·, Dnkar limanının da Amerika i - mesin ve ışığiyle düşmana voJ göster· fırkn erkaniylc birlikte gitmiştir. :B!r 
ima sıyasetc .karışmıştır. Jrakın :ra - nA h b çin elzem bulunclugumı söyliiyorlar. mesin <liyc bu gemiyi torpilİiyerek ba- topçu alayı, bir t.a~k dnfi alayı ve blrl 
kın tanhi, hemen yalnız or.du suoay~ w.ıi ver gemi/erinin Q• 400 zabı•t 0••ıdu•• Biz, emniyetimizi t-amin etmek ve tırınışlır. Ertesi sabah Torknrimndan taburu noksan hır Avustralya :ılıı~. 
ları taratın dan organıze cdıımış bır tırılmasına nıüsaade totaliter zihniyetin: <'rtndım kaldır - hnl'eket eden bu iki muhrip hücuma da buraya sevkedilmiştir. Bunlar AJ11~· 
komplo ve mukabil komı>Jo sıl~ılcsi- mak için ne lfizımsn. yapmnlıyız. Bir uğramış "e batmışhr. 3 Uncu bir muh- tebon yakınlarında. me\'zi almışla~1 ; 
dır. Hu subayların ekserısı, sıya~ı ci- , edi/miyecek Bu hadise Brestte bı·r cla.kika bile vakit k-aybetmcmeliyiz. l'ip imd:Hl:ı gelerek 500 kişiyi kurtar- ~nisanda Alman kuvvetleri Fl~r~1• 
nayetıere kurban gitmiştır. lialk u- Nazilerle faşistler, demokrasileriıı mıştır. insanca uıyiatın fazla olma- rnkınlarınd:ı :ı>t.'k fazla olarak gö il' 
mumıyetle halimdir. Jşı gücüyle meş- baloda oldu hastalığını daima ileri ,üriiyorlar. sındnn korkulmaktadır. Bir tahlisiy~ müştitr. Kuvvetlerimiz şiddetli bir n;,r 
guldür. Harp, Alman ve ıtaıyan pro- Londra, ~ (Radyo) - Amirallik Onlar, bizde bir blok hnlinrle birleş- sandalına iltica eden bir miktar aske- harebeye tutuşmuş ve düşmana :ııı· 
pagandacılnrma vaziyeti istısmar et- clai~csi şu te~liği n~ı:m:ıtmiştir :. . . ., mek kabiliyetini göremiyorlar. Bi7. rin Yunan sahillerine iltica edebildik- zayiat verdirmiştir. , 
mek ve lngıliz - Jrak muahedesi:yle J,undnn boyle dilşmn!1 gemılennın •. Nevyork, ,, (A.A.) - Frnıısnd::ın lrnna in-anmıyoruz. Amerikalılar, va- leri snnılmnktadır. Bir milddet sonra. bunların tutu~ 
Ingılte.Meyc verilmiş olan avantaJlar mihver kaptanlarına J3rıtnnya donnn- Nıyuz Kronikl gazetesine verilen ma- uyetin ciddiyetini anlndıltlnrı gUn, Bildirilen bu bir gemiden mndn 3 mıyacn'kJarı anl-ışılmış ve bu hattl. 
hakkında aleyhde hissıyatı tnnrik nrn ına m<'nsup gcmifor tarafından lümnta göre, Fransa limanlarındm1 ~ıuazznın işlerle boy ölçiişmek kabi- nakliye gemisi daha diişman tayyare- geri aJınmnları zaruri olmuştur. A'P1 
eylemek fırsatım vermıştır. Irak or- bsn~lınile.ı işn~etıe:~ ~e,,vki~ırn (W. ,B. .Brestc ~·npılnn b!r hücum esnasında, Jiyc.tini muhafaza ettiklerini icıbat leri tarafındnn tahliye harekatı esnn- t~kdi~de bu kuvvetlerin çevrll~;>i i~ 
dusumm mkitarı sulh zamanında 30 A.) ışnretı verılecegı ılaıı olu~ur: hu- ~~nlı~~z ~ır bomba ıle 400 Alman subayı c)•liyeccklerdir. sındıı. batırılmtştır. Tahliye sekiz nok- tımalı muhnkknktı. 11 nisanda ıml\ 
bin -askerden ve 16 bin polis ve jnn- mm. ~anası, dur, ımn<lallnrı ındırmc. olmuştür. Bu hadise, kocalnrını zira- tadan yapılmı~tır. HarekiHn 3 krnva- ratorluk km·vetleri buradan yeni h!l 
damından mürekkeptir. l\laamnfıh ?enuyı batırma; radyonv~ kullanma, rete ~elen. Almnn kndmları şerefine zör, 8 destroyer, iki miihim ticaret ge- )ara çekilmişlerdir. . 
bu, lngilteı·e için ancak can sıkıcı ı~nat etmezsen ateş edecegırn; demek- ot.:?! Knııtınnntolda verilen llir haloıln Badoğı~yonun oğlu misi muavin kruvazör olarak iştirak Raporda, Yugoslavyanın seferber. 
bir hadisedir. tır. olmııştıır. Afrikada öldü eylemiştir. • lik yapmış olmasına rağmen hazır btl 

Suriyeden geçen lngilizler: ooo Yunanistandaki hasta lt~nmadığı. kaydedilmclcfo ve şöyle de' 
Beyrut, 3 (A.A.) - Iraktan gelen Japon kabine~inin bir R iti . Londra, 3 (.A.A.) - Alman rad - nılmektedır: 

İı~giliz ~.adın ".c çocuklaı ı Filistine UZVB n amrı· .}'O.SU İtalyan oııduları sabık genel - bakıcılar lskenderiyede Yugoslav kıtalarının tt:v.zii y~lt11~ 
gıtmek uzere Şam, Beyrut. ve Ha - " içtimaı kurmay başkanı mareşal Bndoğliyo- s·d , 3 (A A) A, st 1 ıısk-0ri rnilfa.lealara göre değil, sıYll-ı; 
Jepten geçmektedı"r mın oğlu Kaoıı· Bado~ıı·uonun c::ıı·mal-ı 1 11~ • • • • - vu ura ya b k d • ı t En •~"L.lik ı· -ııı-- ·· · · 'r k 3 (AA } D N B ' K "' " mUhı·mm.·lt nazın bevnnatta bulun:ı- n ım an Jtıpı mış 1• • ~u re 1 ~ ..... 

cAırı munkırı> 0 yo, · · · - · ı · · V t t k.. f • Afrik-adn bir hava muhnrebesiı.ıdc . . . "' takn olan cenup kısmına. gaset az ~ 
Nevyork, (A.A.) - frak hfıdİt'ie - İmparator, bugün l~ariciye nazı- an ama O Or ezı ge· üldliğU11U bildirmiştir. rn.k dcmıştır kı: w ker göntlerilmi!ıtlr. Bu tevzii Svetk<>' 

J h kk d rı l\latsuokayı kabul olmiştir. Nazır, · ı k ld -General Blamodan aldıgım ra " -1 

eri a ın a tefsirnttn. bulunan k mı ere apatı ı Dericilere verilmiş olan ' . . - viç hükumeti yapmıştır. Ve gencrıv .ı: tev'-•ork Tnvmı·s gazet"s&· V!!zı .. •or. So,•yet - japon pa rtınm imz-asından porlarn nazaran Ynnnnıstnndn 8 . . b 1 .ı w. ı· k k ,l,.,,. 'l/Jl' 
.; ... .,, "'" ~ ~ "' · h l elen s·... " hAd• 1 'l:T • gt f} (A A ) R · · h.. 1 · ti k· d · t 1 le ımovıç un arı uegış ı~.<! !lu.ı» ceok muğlak olan bu mücadelede sonra u:;u c g ı.; ası a ıse er ~aşın on, ,, . . - eısıcum- • akreditif ucum ara ış rı~ ~_en ımpara or u k. b 1 Hitl~r herşeyi yapmakta tereddiid hakkında izahat vermiştir. MiilakaL hur Ruzvelt, Küba aclasıııdaki Van- kdU\'Vetl

1
eri 55 1~~n ıdtı: G

3
ene gyencra~ • ıtT"urnn1m0paı.mldeıştırrı·c·'at bar,..ı·etı· .,ı·dJetli 

t ·• k h ttii r 1 r. r trın sonra. başvekil prens Konoyc- tamato körfezinin kapatılmtısını enı· Jstanbul. 3 (Telefonla) - Tic:ıret en ge en mn uma -a g re, unanıs- '\;. • .:I\' • -l ıı· 
c ~ n:ı~;~.ce 1' ~ h ~ ~ ~~c en g~ 11 sek;. ı- nin 1ıeisliğindc ıınzırlar içtimaı ak- retmiştir. l\I ezkOr körfeze Ameriknn Vckfı.leti, dericilere verilen akreditif- tımdn faaliyet gösteren but Un hasta_ dfü~man lıombardımnnınn rağmen ~·ı 
nsı ~ . ıhıaskk:rıd a ~ 1

1
5d1 mha.r ,e. ece. ·öı.r: dedilmiştir. Bu içtimna ordu crkiinı harp gemileri ve Amerikan n.skeri lerin kullanılmadığını görmüş ve bun- bakıcılnr fskenderiyege diinmUşler- vnffakıyetle b:ıtınrılmıştır. lngı 1

' 
• e.}irı . ~ ın a e\ e en 1?~ır şe) ıs.~ da iştirak etmiştir. tnyyareleri girebilecektir. ların geri alınmasını karnrlnştırmıştır. dir. Avustralya ve Yeni Ze1nndaJılar ~U: 
l~nemı} ecek ?la.~. ~u hm bın ~nrıp rncln mühim rol oynamışlardır. D~şi 
~;fdf:z~a:::e~:g:c~:d~:~~ v~rç·ı ~\~.i Hamile idi. Kal'nrndn tn~ıdığı co- il- . • - \ Frölnyn; karnında taşıdığı ynvru.- manhınkkfektvkalilEde ağır zayiat ver~! 
·~la malemını mu~addes cıhada tc;S- nı bu çocuk kendı J'fi\'rusu ıclı. . ve. A K için vaknsını kurtarıyordu. bet kudreti Almanlarca dn itiraf edil• 
. ~ · - . . .. c~ktn kendisinin.de hiss~si. ':ardı. Y~'l-1 VATAN ş mın tesiri ile muayyen bir mijddet mu a a ır. sasen to~umuzun l· 

k
\:.tk edenb b

1
u ellen 1 ~. 0(.ıek~l~ketın Miralny kendisine: Fiöl-ayn idama mahkum oldu. Fa- ıniştir. •, 

aıı~n~ u anmış asıı m 111 ırın ar- _ Yiizbnşı evliidıın -d0 clL mlit.ees- kat koı-ar; vecH ay sonra infnz edile. Raporda, imparatorluk kuv\'ellilrı 
zcttığ~ .m~nzara~·ı ~ş.mnrn~~ır. ,.,ir ve billıa. M m<'.ymı olma. Teesı:::ürle- - cekti. Yani ·F.rölnyn; bu milddet için- nin bir Yeni Zelandn kuvveti himıısı 

lngılız gazetelerıınıtl mutaleaları: rinizi mucip olan noktayı idrak <'.cliyo- Karım sanı· uakalıuorum' casuss·un de \'azıhamledecekti. Çocuğu iki ay sinde Mora pHljlnrından irkubı dn i20. 
L~ndra, 3 (A.A.~ - Bu sabahkı rum. Fııknt söz dinlemedin ve nihayet kadar müddeti· kend' sUdilyle bes • olunmaktadır. 

İngıliz gazeteleı·i bılhassn Irak - hı- : . c 1 
• • 

giliz hadisesiyle meşgul olmakta_ ou korkunç casusla evlendin. Demek 1 133 1 l~·ı<!ce~t7 Onds~ sonr~ dıvamharbın ---.x---
d 'G tel ··tt f.k b ı ~d· ki trıhminlerinıd0 aldanmamışım. Bu- htikmU mfaz edılecektı. lngilterede dücürüleP 

ır.. aze .e~, m~ e ı an u 1~• .ı- :-ıunla beraber sen yine, üzerine tcrel- oğluna tam sadnkatla merbut kaln.- -Tabii, fakat snhte artistlerden. Fııölnyn Jrnrarı dinle.dikten sonra; ., 
senı~. sebeb;nı mıhver . dev~etlc~·ının ttip etlen vazifeyi şnynnı takdir bir fe- cağım ifade ettkitıen sonra şunlnrı - Bu da doğru! .. Bn itibarın şim- mahkemede; şahid sıfntiyle celbedL Alman tayyareleri 
entrıkal!lr1l1 ·l atfet~ckte 'e ~1 a~ı~ dakfırlıklsı yapmaktıııı çekinmedin. Bn i!Uve elti: ui ne düşUnüyorsunuz? len kocnsı Renenin yüzüne baktı ve tjaf 
ekonomık ':e strnteJ_ık ehcmmıyetını itibarla seni tebrik ederim, Rene. - Damarlarında halis Alman kanı - Ne gibi? herkesin işitebileceği bir tarzda ba - Londz,a, 3 (A.A.) - Setahb'"t :3 
tebarilz .ettı!"11ıekt~d. ır. - Komutanım, öyle zannediyorum cevelfin eden bir Alma11 °ris't'okrat - Meselfi •·erlerimizi degwistire - ğırch; bir menbadan bildirildiğine göre'dr. 
Taymıs dıyor kl " "' · ma .. ~ısta hitam bulan hnf.ta i~iıı · 

. .. ·- . . . ki, bu alcak kadınla evlenmemiş olsay- ailesine mensubum. 1Iilletim ''e va- lim ! ... Yani siz hakim, biz ise suçltt - Altı ay sonra iki aylık bir evliid- J uıeıı 
. cye~ı .!~·ak hukumetının mıhver dım, muhakkak ki, harp bitecekti ve tanım ırnmına ~lışhm. Bu itibaı•la al- ı;-andalynsına geçelim. Bu takdirde la beraber ruhumu, sann emanet bı- İngiltere adası ve İngiltere sah.il il• 
ıle ışbı~~lıgı ya~makt.a old~ğund~n n Jçak kadm yakayı ele. vermiyccekti. cak veyn hain teli\kki edilemem.Bilfl hakkımızda vereceğiniz hOktlm n(} rakac~ğım: onları üzme!.. CünkU ~e- i.izerinde 17 Alman tayynrooi f ~l· 
artık ..:uphe edıl~m.ez. İng.ıl~ereı:ıın Zekası, liyakati, knvrnvısı ve kur-- kis her erkegyin g0··ı·emı·vecer.1• !'g'fır olabilir, acaba? ni: "Ok, hattu pek çok scvi~·or V(l se- rülmüştür. Bu müddet zarfında. nbir 
ırak hükfımetının suınıyc'tıne - "' ~ · .J ,, " .,. "' tere üzerinde Brit:ınvanın hiç 

.. . . . ııazlığı bir harika teşkil ediyordu. bir vazife deruhte ettim ve bu vazife- Prölayn; gülümsedi; • vecekl.erdir! "' 
t:e.s~u.f et.mekte~, ~afo!' Ar~p. ıstık- 2ozo, barlarda, bize Alnıan casusu yl hc;men hnşarmağa muvaffak ol - - Harp kanunlarının çcrçivesi Yüzbaşı Renenin gözleri yaşardı. tayyaresi dUşmcmlştir. 
~ı~lk 1~~~nbıJi~t~~~~l~ı~bf::&~·;~~~= diye bazı ı:ıd-amları ynkalattığıın da dıım. Bu itibarla takdirinizi ve ayni dahilinden çıkmamak şartiyle hük. ı1;o~ölaynin yaptığı vasiyet çok hazin- A N A D Q L u 

ktı k. .. t k'" unutmıvahm. Bilhassa 1\Inltaya siir· z-amnncln affınızı dilerim. Esasen No mü mil ver~cektim !. c ı. 
ma n .~ musnrea ına şaşm~ .... an ve giln ettiğimiz iki Yunanlını!ı vaziyeti ve ili de intihar ettikten sonra artık - Yani ·ı Genç FJJansız znbiti cevnp vereme-
Irakta~ı _ha~lan~! ve strat~Jı.~ m~n - ni hatırlıyalım. Şimdi anlıyoııım ki Sel:i.niktc Alnımı casus teşkiliitı ka1- -Erkek olduğunuza naznran; di. A~·rıldı ve doğru ,entelicens ser· 
fantlerıı~.ı mümkun olan bıitun şıd - lıu kadın, rolünü, arzu ettiği gfüi oy- nıamış demektir. P.tt cihetten emin derhal infaz edilmek eartiylc idamı visteki vazifesine gitti. 
detlcv mudafaa etmekten başka ya - nıynbilmek için müthiş para w.ırfet- o in bilirsiniz. - Hüküru dog""rudur. Fakat aart Mahküm Frölnyn de; hamile ol -
pacagı yoktur. · b' · b il d fl te dil 11 lb 1 · 1 " du7·unda F h roh n ' . J 

.......... cı 

Sahibi ve Başmuharriri 

H AYDAR R0ŞT0 OKTt:rd 
Deyli Telgrai şunları yazıyor:• mış ve ızı u yo '31' a ga c - · - I a u <ı e emıınlarnızın bir kıs- k?,yuyorsunuz ! ... Demek ki. kadına }' n . •ransız • as. a e~nın -: :-
«Raşid Alinin Alman ajanı olduğu şiirmüştür. Her ne ise Ali ahın inaye- nıı henüz sağdır. Onların kimler ol- gore. başka karar yerecektiniz; öy- 't,eı. kifhnnesmde hususı bır koguşa 1 Umumi Nc~iynt MOdUr O 

malOmdur. Fakat bütün unsurlnr tiyle, elinden kuıtulduk ya! duklıı.rmı söylermisiniz? le> mı?.. ynFtırıkldı. .. . . . I O AR 
kendi ine muhalif bulunduğundan, Frölayn hiç bit- şeyi gizlemedi. Se- - Afcde~ iniz. Yalnız tek bir kişi - Öyle bir diişüncc akhmclan geç .· . a at Frolayııın mahkı1mıyetı tn-ı HAMD N ZHET ÇANÇ 
ırak milletine yapılan hitabın. eme_ Iaııiğe ayak bastığı giinden beri ce - .Hağdır. O da 10 numnrodır! medi hile!.. Anc-nk bildiğim şu var ki ııhın?en. on ~eş gU~ gcç1:11~den. Al - 1 --: :-
1'1cler vereceğine inanmak için iri sc- r<.>yan eden bUtlin hadisatı gün \'C sn_ - Bu numarayı tnşıynn nrkndnşı- kanun bir kndmı; ciirınli ne kadar mnn~Trn \:e A\u~ıır~a ~e\:letle~ı .. Os- 1 Ah . • Yılhğı t400 ter· 
bepler mevcuddur.» . nt tayin etmek şartiylc bh·er hfrcr ııızın bmi ne<lir? bilyUk olursa olsun yiiz seııc\'C, hin ı~r•1 ı ve Bul~~rıstan ~evl~tlcı·ını ta- one • 6 Ayhiı 800 

Deyli Telgraf, lrakın stratejik ,nyrlı. Pllinlnrmı nasıl kurduğunu. - Biz hirbiriıııizi numnra ile tnnt- 8Cneye mahkQm edebilir. Kendisini kıp c•derck mu~~t·ı·~e ıstcdıl.er .. A~ıc- Yabancı memleketlere 27 tir• 
ehemmiyetini tebarüz ettirerek di - i. im tnsrih ctmem!!k şartiyle haugi \·o ruz. Yekdiğerimiz hakkındn baş - ~'ffıumumiden biffade clth mi.,rebi -1 rdluk!u··cmumu··thm~k·:ı--ı \ tıl1sonunkılberıl sttııt·.- - .. -yor ki: '~ ıtıılarla iş gördiiMUnU, son znmaıı- k:ı mn!Omatımız yoktur. Arkndnşln- lır, fakat idam elmc•z · hele> benim ı x are e şn.r a.~mı a u e ı-

I • k t t .. k 1 k 1 1 lnrda ve bilhns.:;a malüm ımlıtc ölüm 1111 esas isimlcrinı· kı'nıse bı·: 1,11·vcn·du. g'b· h .1 1 . 1• 1 l l<'ı· ve mm·:ıkknt sulhu fmzaladılaı•. 
cıaınsrneJı >ııımcant•ıcm- 1 .d .. 1 . 1 ldt dv - •. ıı nrnıeoursa,nı:ıa. \ı·tk ·ı·ıı ·t,kd'l · 11 . 

idareh ane: ikinci Beyler Sokak 
----- ----·- ____,. .. miyeti, bugünkü kndar hiç bir za - uı ıscsmc e mıra ayı a a ama ıgını t •ınunıi merkezin verdiği numnr:ı - - Anlamadım?.. .~ ı sı a ı :ıı er c ı mış, su ı rn 

nrnn mühim olmamıştır. Çünkü Irak, göriincc>, lıayntıııı kurtarmak için ' !urla birbirimizi tanımış olduk. Ba - - CUrmU bir knclın işlemiıı. fı kat ı~rnsrılefnfıet knmı 01!nu~ı~·un. B~_,!11\~Ya~-Suriye ve 'rürkiye ile hcmhuducldur. e:.asen sevdiği Reueye varmaktmı im malUm:ıtımız yoktuı·.. o kadın da tali eseri olarak hamil·• 1 :ı. n ı unmmı 1 a t.-uı <ıı ve 
Nazi lliycllcri karşısında Türkiyeniıı başkn biı- çare bulamadığını, fakat - Siz te~kiltüın reLi idiniz. Xasıl bulunmu~ .. Bu itibarla kadını. 1d::ım F rola~:n serb

1
cstt tlt>~mkılnrak ,kocası -

GÜNDELiK T AKVIM 

1360 Reb!ülahir 6 
petrol ihtiyaçları ne kadar sarih ise. bi:ı t:ırnftaıı da mirnl:ıy Uişnra mü - olur da maiyetinizde ç-alışan memur- etmcğe kanuni imkan yoktur .. \k·i I' ııırı rr:.\ıne -avc e e 1

• • 
1 f;VKAT 

mesel ı.in halli liizumu o kadar acil- tcmadiycıı sttik-asd tertip ettiğini, ln.rm hüviyetlerini öğrenmek hC'vosi- takdirde herkesin istinnd <'ttiği ada- F ~ uzbdnşı R~nl e bt~I hnkrpti.m e': el s. D 
dir.> e\rlendik1en sonrıı müntehir Novelli ne <lilşnıediniz·! Jet çnmuı a düşebilir. • r:ınsn :ı, Fro ayn ı e ·urduğu nıre . • 

! vnsıtasivle iairıi görmekten ..,.eri kal - 0 .h t 4 k 1 k n· 1 ~1 ·ı b b d Sabnb 4 54 Akcaın DeyH 1\ ey} şunları yazıyor: "' ~ 6 cı e umuını mer ezi .ı fı ·adm· ı\'anıhnrp reisiyfo, Frölnyn ara_ yııvasnH a oK u ı e erıı er mesu • ' ., 

s. f). 

19,0, 
20,53 

«Vnziyet son derece vahimdir. madığını itiraf etli, özür diledi. Bir ederdi. Ayni zamnncla ben nihayet sınun cereyan eden bu mUküleme •

1
ynşnmnktn idi. • ile :12,ll Yatlı 

asilere; muktedir olduğumuzu, bUtUn daha casusluk işlerI.s le alakadnr ol- genç bir kızdım 1 Iıcy'etçe kiifi görUldU ve kaıınr eı·tesi I kindi · 16 04 imsak 3_. 
kudretlerini ezerek göstermeliyiz.» mıyacağırn, kocasııın ve mli trıkbcl - Fnknt ıırList ktzJnrdnn !.. gUn dcrlınl tefhim edileli. -B 1TT1- •.;.;;;.;.;.;;...;.;• ;..;.;.• ;..;;;._..;;;;;.;..-_.~ 


