
Gldlkli tauuarecllariılz 
Dün zafer abidesine çelenk koydu 

Anknra, 9 (Hu~u~i ) - Hava ordu:.unn iltihak 
edecek Tiiı·kkuşu Gedikli yetiştirme yuvasının genç
lerj Lugün Zufer abidesine çelenk koymuşlardır. 

80 ncu YIL 
.... 8496 

Neıre4llmiyen yazılar seri Yerilmezı-----------------------------------------1 
Garı& seçmiı nüahalar 2s karuftur. Hergün sabahlan e çıkar si asi gazetedir. 

Halk, gençleri evgi t<'znhürleri gö;ıtC'r<>rek nlk1ş

!amıştır. 

Çörçilin nutku 
lnaUtere haşvekili as
keri ve siyasi vaziyeti 
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Almanlar Uk
ranyaya karşı 
harekete mi 
veçecekler? 
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BULGl\R 5tAN 
eSOf'IA 

Dün uhah)cı" tebliğlere nazaran Al mantarın Yunaniatan ve Yugoslavya ya, Yuıoalavların da Arnavudluia 
karıa hare.kellerini göateren hai-ita 

Yugoslav cephesinde 

- •h u•uuu u 

Sıtma ile mücadele 

r ~ 

lstanbulda Oturanlar 1 

Arzu ettikleri takdirde mecca-
nen Anadoludaki akrabaları 

nezdine gidebilecekler 
latanbul, 9 ( Huauıi muhabiri

~·zden telefonla) - Yaranki 
-Buıüılkü- gazetelerde ne, re<til
mek üzere latanbul vllayet ma -
kamandan afaiadaki teblig veril
mi4tir. 

« latanbuı vilayetinden: 
latanbulda oturan Türk tebaası 

vatandaılarımızdan aşağıda yal zıh ikinci maddede taarlh edilen 

Bulgaristan hala ~ulhse
verlikten bahsediyor! 

Filolun Sobraııadaki 
oık manidar· bıuaıatı 

huauıat ,-ıe ilıili bulunanlar, 
ikamet ettikleri kaza kavma
kamhklanna 15 nisan 941 Sah 
günü akşamına kadar müracaat 
la kendilerine verilecek beya n· 
name le ri doldurmaları ilan olu-
nur. 

1 - lstl\!lbulda oturan ve 
bat ka hiç b"r it ve gücü olma-

(Devama 4 ncü sahifede) 

lnrilterede bir tehif.de, Alman hava hücumlan eanaaında h•lk yeraltı 
İltaı1onuna sıiınmıf, alar mın bitmesini hek1iyor 

lngiltere 11zerine Al- 1 Kiel dün gece tekrar 
man taarruzu arttı bombardıman edildi 

Kavmtri şehri 
tekrar bombar
dıman edildi 

100 Ton infllik 
30 bin Yangın 
bombası abldı 
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( SAHiFE 2 ) (ANADOLU) 10 NiSAN 1941 PERŞEMBE 

Afrikadaki harekat s J " t h •• 
bitı~iş sayı]abiliı- ey apl an k~.sar .. goren 17'· oWJJ.r.~ 

-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHIFEl>E-· ..,. ... ~ ::;;.. 
mız cenup ve cenubı garbiye doğrı.ı. yoı ve opru 
De~si) e ) olu boyunca ileri harekete • 
cıevam etmektedirler. · Bekarlıgv a Daır 

Bugün . ·orveç ta- Macaristanda askeri Dikkat. 22. nu- Habeşistnnın diğer yer!crınde ıic'at 
:ırruzunun yıldönil- ~ara.lı ~arf merıyete hnl'ııcl<>ki luıly:.ınlar t.ıkip oll!l\Illakta- e· k t . d·ı· d. v. A k' b kA 1 t 'p et 
müdür. Almanya, 1s- hazırlık baş/adı gırmıştır. dır. Jr JSMI amir e J ıyor' ıger- mckr':n~~~~J~:. 1

0n~a:Ja~rıve~~i ah· 
kandinav devletlerine Du üç defa tekrar ~ıTJl.'i-Af:.lBAIJAT\/ /.,'SİJ:U:,'I: • d h J k nncağı haberlerı:. ortaya çıkar. So~ 
mi•eaddicl teminat- edilmiştiı-. i\a robi 9 (Jtaclyo) -~ Re:smi lı.!b· leri için e azır J var günlerde bu haber, gene ta:zelen 
l:ır vcrdiğiı.~den: bu Veyvel karar- BCf,,GAlllS1'Aı\'- liğ: ' • ve bekarların çenelerfoe uzatıldı. 1ı 
taarruz surprız ol- DA: Adis-Abnbada sükunet hüklım sür- \'ıl:I~ et nafıa müdiirlüğü. ·""~·lap- hflle Pdilmi~tir. " itiraf edelim ki, adalet ve rnant1ı muştu .. ~orveç. d~- ""h y • ~ilo~ da bir nutuk mektt!clir. nmnd~ 'mi.ihim mikta.ı·~al tan ha~.ırı.. uğr:ımıs b~·lun;ın kJjJrtıl"- 'fil'(' - Torbalı şosesinde \'e Bt>rgn- da, ayaklarını uzatarak, yerde a ı~ 
sdarda~ dz:.)w~~e dlÇ('l·ga ını unanıs- Sfo~JemtıŞ. f~ka~ tt~- cepham: VC harp nrntZ''mP. lele gC" rı!- l'İ \C \'Olla.ı trımiı· (.'ttİrnwkl' mc .• ma yolunda Rergamaya yakın bir gökte yiyen zümrenin rahat VC -z.c". 
en gor ugu yar ım.- cı rua a gırmış ır. mislir. Aclis-Ababndn ikı si,,·nh göm- · mc ~ıfede de vollar tamir ettirilecl'k- kı·~.den bı'r"z ru"-•m, biraz verı11 ı · n.1 d"I • t p ı h kk 1 ~t.ldür. Tiı'l' .!l0:4C'~i üzerindeki Htise- p ı k ·r · ı · ı ) .. .. ..... 
rt ısg, C ı mıı~ l. tana na"''ettı• _.u, 1:11'() a. ·ııu al 1 ·kli t:.buı·u ile 60 piicı,, hava kun·<>t- tit. ,un nrın ·eşı prOJC erı luzır nn istenmesini pek fazla görmez. "'{~~ 

Memleketi teslim hu- N ma üm bulunan Bul- ı riııc mensup bin "l' e . ..;ır Nlilmi~tir ~in ağn köprii Unun 9900 lir.1y::ı mii- m.ıktaclır. geldiği, imlcana malik olduğu hall"e 
. usuncl~ h_izmcti g~~ gar .g~rüşiıniı iekr~r Şehı·;n i~galine Hind kıtt.ılaı 1 da b· tcal11ıi lı: 'halı• C'dilcliğini yıızmHtık. Ycrem miicadelc cemiyeti tarafın- evlenmiyen insan, zevkini, safnsı?'i 
Ç(>n Kuıslmg, bugun etmı~tır. Başvekıl, tinık etmişlerdir. Gene bu yol üzuinde~ küçük !\fon- tlan Yamanlar dağında -açılaeak hayat ve huzurunu, kafasını sin.irıf1 
de Almanlar tarafın- Belgrad bombardırna- Bulga:istanın her şe. 1 dRl"A J(C:l'\'E:TU·.:U! TAI\\'/ ı"E derr~ nehrinin rapçı köprü ii de 'kamp münasebeti) le Yamanlar yo- sağlana bağlıyan insan deme.k!ır·b·' 
dan kullamlmaktu- ye r:wmen harp dı- 1 EDl /A'r'Ni\.. tnmir ettirilme 1.l dir. !unun da tamiri ve motörlü ·:asıtn - Nefsine aid kaygı ve sevgısı 

1
; 

rlır. . . . nında bir Nazır da şında _k~lm~k . kı:ıra- Kuhire, 9 (A.A.) _ Röytcr muhn· Öclcı.ı~iş kaz. 1 .da~ilin~e bulunan lnrm hliyebileceği hale getirilm<'~i kadar fazla olan insan ise, bekarı 
. Bı.r sen;Jık hız_yı'<: •• •• rııu bıldırmış~ıı· .• 

1 
biri yazıyor: ve cyıaı:t .. n d.~mm~yet.~ı .. surette viHlyetc:e muvafık görülmüştür. Bu- vergi ,"ni zevkle öder .. Fakat d';1Usr~ 

,ımdı Norveçlılerı oldu PETENlı\ .\ ı T- fusan·a ı:mrımnııı zapt,, sıın ılı hn arn tıgrı~ nn ıkf k(lprunun de ta- r. da -amdei miikcllefe çalıştırılı1cak ne yapılacak? Dünya cvı:nin bır k~ 
uyandırmıştır. Ge- Kl': ~:ritredc ltülyan muic:wenıctiııin oıı m·r~ için h. zırhkl:ır .yapılmaktadır. ve ayni zam~U1da vilayet büdcesinclcn pısından girip kaza ve kader riizg•; 
ı~n. !ıa0erıe.ı~e gö_re CO~ RÇIL VE PETEN BiRER . ;.ıareşa1 !:e~<rn de halkalarının <1a .kırılclıfı"ını gösterm"k- tzmir - ~ı n:sa yolunda hc\·cııLıı dl' biı az para sal'fı Jr:.zım gelecektir. rı ile tutunamıyarak öbür 1cap!ds i 
Kuıslıng tel m cdıl - bır nutuk soylıyerek tcdir ı \ l' '.\İl'•' yüzunden 1.ozulmu!-1 nl.m şo- Dir miktnr mütemadi tamirat nmC'lc. çıkan bu zavallılar, bir nevi içhırış 
mekte<lil'.__ l\~umai- NUTUK IR~QETTiLER General D_ög?le hü- Hr;besistaııda Ccmd:ı.;.· Ye Jle:13iycılc- ~eı~in 4 kil?md 'C'lik kısmı tn.uir <'~- fiİ, ~ımdiden lıu yolda çahşmalhı baş. magduru andırırlar. dt 
leyh bugun b1r mı.. · cum etmıştır. Ma- ki ltah an kuvv.etteri de a\ ni f ":t akı-I frılml'klC'dır. Bu ;; ol, 37000 lıra~·a ·- 'amıştır. Ne· İsaya yar, ne de Muhamnıc~,. 
~u~ ir:ıded :ek No~v<>çlileri ~ıl'!1.m~~~ra r~s~I, 1ngil~reye kn.~·şı h~rlıin .~ebelı- beti beklcmC'kU>dh·. j~'ritr~ci" ltnlya?-ı - ~ - kul oh:mş vaziyette, evlilikle bek•j 
ıltıhaka da\et etnuı:; ve demıştıı kı. sızlık olacagını ve boyle bır şe~ ın ba- far elin4c kalan yegane lıman Asao- M t } • v 1 •• t hk ara .. ında kalmı§lardır. Yeni veri' 

- Almanların • T'?rveçlile~·c karşı his 111<'\'ZllU ol.amıy~c~ğını ~öyledi)cten clıı·. Burası d.ı ıu~u"ll r:örtildbfrü and·d e { ep ere um- .ı.»ag rlil goz ;aşı bunlaro da şamil olacak mıdır? ıı 
yapncaklnrı muamele, kendı hareket ,;onı·a Dogol sıyas •tını takbıh etmış ve ü;gnl edilecek \'azi.r:?.tıeciir. 1 Bekarlığı sultanlık telakki cd~. 
hutlarınn üıbi~i~. İtaatkar ve uysal Fransız!ar_ı etrafında toplamağa da- Artık burada muharebe bitmistir. tı•han gu••nıerı• •ht• ac,, eski medrese ve tekkenin safa eh 

1 

d:ın:ınırlar&'l ıyı muamele edecekler- \•et etmıştır. Simdi yapılan ı;ey ımdece temizleme- 1 iY J'.I. dulluğr. geı=nce, hiç kapak kaldırıtt~: 
clir. DÖGOT., t•c VEYVEL: <l'r. Bunu cenubi Afrika kuvvetleriyle b•ıd• •ıd• A d } • f l ı lk mıştır .. Belki de z&vallı dulun hll 

Ituzvelt ~le bu acı ~ ıld~nüm~ miina- General _Dögol ~ıalen Şarktnc~ır. B:~l- Habeş vatanperverleri yapabilirler. J iri l ra a <t ar un i13 a kının verilmesi ve müdafaasının 1: 
sebct~ le Norvec \"C'lıa~dı~e bır rnek- kanl:ıı· .. gıdecektır. ~neral \ cyve~~~ MusnvYa, şimdi imparatorluk kU\- iades · !azım dır pılmnıı bu <vesile ile miimkün olacıı 
tup yru:arak, Norvtıçlılerın yakında de kararg:1hım Yunanıstana ıınklettıgı wH riııin başka yer~ naklini temin 14 Mayısla inttih::ıaılc:.r tır. . .. , 
istiklallerine kavuşacakları~ı bildir- bildirilmişse de, bu hususta kari marn-' edııccktir. Muhai·d;e gürmüş olan bu İzmi Tarım s.ıtış Jrnopcı·atifi, Bng- Dürı bu mevzu etrafında bı-:r rnurı 
mi~tir. Norveç taarruzunu bır ay son- mat gt'lmemiştir. ı kıta lal Trnblusa göndeı ildiğ~ tal~dirde bitirilmiş olaca hf cıl,ırım1zın ihti acını kar!-<tlamak üze- kaşa dinledim. Zengin bir za.t, dll' 
ııı l.lollanda, D:ınjmarka istilası takip JIA1'Sl101(.4..\Tll\' OAYRE_T{: orııdaki bo.,Juğıı dolclurabileceklcırdir. 1 .. , , • . . • • t re vaktinde tedbir a~mıs. ':e müh~m __ Kim ne dene desin, -dıyordr 
.. tmış, sonra da Fransa yıkılmıştır. l\fat .. uoka Mosko\'a scyahatını uzat- nek!c>nildiğ'nden fm:la cıkan Alman· M:ı~i ıf. \ eknt:tı. ~l8~ H" ?r t ~kul- miktarda gôztm;ı getırtmıştır. Bu goz- evlilik başka bir şeydir. insan, saıı 

BEDGNAVl.V \'.4.ZIYf,'T/ : mıştır. )fatf.mokn. vaziyetin müs:ıid faz• ikı el<' hu suretle önlenelıilecektir.' lımia .ımtıtı:ı~··j{~ı.~ılerı~ı te:-ib_ı~~ m!:4 ~·e Laı:ırnın kilo:::u vaktiyle 36 kuı·u~a sa- tini v rahatını evlilikte buluyor· 
Üç gün siikiittan sonra Belgrrıcl olmnnrn.:ına rnğmeıı Rusyn ile bir an- .$invJ;deıı -~iman ku\'v.ctleriuin taz- ~Taarıf mu< .. ur uklerıne hıl ırmıt:lır. tılırken. 19 :\farttmı :tibaren satışla- Şöyle bir düşününüz: , 

radyosu tekrar neşriyata bnşlamışt~r. !asma imzalıyacnğını ümid etmekte- yihi k.ı~ bolmustur. Hu kıı.rara0gorc : . . . 
1 

. 
2

., . rın 20 ı~uruştan ynpılması kararln.şt!- Karınızı knrşını:za; çocukl~r!11~ 
Belgrnd bomba rdımanıncla radyo 1s- dir. j np il iz ı~u\ \•etleri. geçen sen2 A fri" l>c\ )('t .. r~~ okul ımtı han aı_ ı - . nı- nlmtş '~ lıu hususuaki kararname ah. yanınız.n almışsınız. Yiyor, ıeıt; 
•asyonumm da tahr:p edilmiş olduğu Diğer tarnfüın Almanların Sonet lrn h;r'ıindcı ~ok faydasını gördiiklerj ı:;fln ~alı gunu başlayıp 14 ma) ıs ak. .ı- ·:u1arlaı·a tebliğ edilmiştiı-. gülüyo"', eğleniyorsunuz .. Orılar ''ı 
: nla ılmaktadır. nıziyct: karşı.:ında azıcık asabiyet gös- eIR tikı ~ist mi tnkip etmektedirler. mı r~ıhnv. ~ buln~'lk~ıı·. 

91 
• Şimdi sa ıslar 20 kurustan yapıl- !eviyoı-lar, siz onları seviyorsu1111 ~ 

Anhısılan Almanlar maneviyatı sars- terdiği anlaı:;ılmaktndır. Be,rlinin Sov- Mu~:.vYımın işgali Amerikan gemi- Lı~' }~,t rınt ımhhanlnrı - lll"'iln mrıktadır. Yuvanız bir cıvıldaşma, bir aht11 

m:ık için a.çık şehir ilı1n edilmiş olan \·et gonıştindcn memnun. olmadığı. gö- ler'nin Kıııldt>ni14' girmelerini de te- paza~·l ıı _b?~IP~ ıp 6 mayıs salı ak a- Fakat bağcılarımızın mühim hiı: kıs- içinded:r. . 411 
Belgradı ı:;ıdd.ctle bombalamıştır. Fn- riilm~kt :.clir. Fakat Bcrlın bunu gızle- min <>el (("k•ir. Çünkii artık lüo(ıldeııiz mt bıteC('ktıı · . +· mı bu karardan evvel kooperatıften .Bu z t sözüne devam edemedı .;i 
k:lt Yugo:-.lav manevi\'atı ~a~sıln~amıs- meğe <::.lıı~mnktadır. harp mrntukı ı rılmaktan çıkm1şlır. . .n:'·let ~!~t~!1luk ın,ı~ıhanları. 9. mn: kilo ·u 36 kuruştan göztaşı ~lnp ~ı!·clır. nır.dalc:ılerden bekar olduğunu b. 
tır. Helgrncl rad~osu d('mıştır kı: ATT •. 1. 'TIK liARBI: S 'L..I "'°' b ~·· k '>ı ( ım~ g.~nu ba~la~ıp ~4 nrn;ıı:s çnr Şimtli aradaki farkın kendılerm' uıcle ğim biri atıldı: tfo 

- Belgrndın harabf':::i iizerinde CC· Atl.ıntik harbine gelince. batan fn- • nOQT ve efzıffarl fa Ran.t?n P'llllll solla (>recektı~. .. . . ,ini istemektedirler. _ Fnzla hayal ediyortıun doslllf 
•ıup Slavlığının daha hüyi.ik hiikiimet giliz g< nilcrindP bir artış görülmemiş- l\Iadl'id. !) (A.A.) fngiltC'l'cnin ör-ı:_<>~tcn okı.:ll:ırıı.~ın.sozlu ımtıhan- A rnrın kararlarda gaye müstahsili Bir zer:.gin ev c:atısı altında ma~ıııd 
nPrkezi kurulacaktır. tir. Dii •r taraftan Amcrikada iki bin :vfad ·id .firi Sir Samuel Hoaı eli.in lr..rı 2;:ı mı.;an Cl1ma...gu~ü .. bn~lıyac.ak ve korıım: k olduğuna göre. aradaki far- belki böyle olabilir .. Fakat bır "' 

Diğer t:ıraftmı Yugoslav birl_iği.ni kıtdnr ticuret gemi~i inşa-;ına başlan- Ccb<•!üttaı;ıka gitmiştir. 10 ~!ny:s cum.ırte . ..;ı. gunu nıhayetl,..ne- kın iadc . .;i hususunda da usebbüste bu- onu, u?.ak değil, işte şu bizim ~\, 
nkmak hedefi <le i' m0 re Yermemıştır. chüı hai>er verilmektedir. , ·- C"kdr. lunulmr•wıı ve bir kısım bağcılarımı- daşa soralım. Fak.'r gözü ile b11 
il ırvat lideri )foçek, Zagrepte Hlrvat- r:ôn('/ US '!\.UTKU: ZA 81 TADA ---x zın c111 hu .• ııretle zarar görmelerine lım vaziyet nedir? . e~ 
:anı radyo ile şunları söylemiştir: <;öi·çil bugün bir nutuk ira<letmiş. r;,;..-· -·-·zw-·--•,:.: Göçmenler mı\\ d.ı·, bmıkılm:ım:ısını temenni ede- Sözün bu kısmında, ne dıye' , 

- Hırvat milleti. k:ırdeslerim; fe- Balkanlardan, Atlantik muharebesin- lSKA-N VE TOPRAK TEVZ'- riz. ncaba, diye yanlarındakine baktıl" 
la ketin en lıüyiiğii h:.ırbin üzerimize d<.'n ):ıahsctmiş, Peiendcn de bahsede- Kadınlar arasında: o- o, bcknra hitabetti: ~ 
(iıktiiğiinü size söyl 0 mek için geldim. ıek, Alman tazyikine rağnıf'n l\fareı:;a. İfiiçe5me ikte Hnlil oğlu Hamdi ATI DEVAMDA Vilayette _Güzel. cloğru söylüyorıun, itti 
~erc<le olursanız olunuz; o•duda, e\·i- lın e ki müttefiki İngiltere-den iyi söz- Şalt :ıe Ön1f'l' kızı 39 ya ·ında ;ırn - lısın .. Onun sofrasında her kaşık, 

1
_, 

1izde, tam eli. iplin c:uhibi olunuz. \ l'le bnhs<'ylcm<'-,ini takdirlerle karsı- ne\'H'r ve lzmirli Bf'kir kızı :1'1 ya· ı rluda inşa_,Hüı·ilmckl.e.- olun 100 AGLIK V lYETİ catal ayrı bir yemek kabına d3t{ 
Helgnıcl bombardım~ınında ntifu çn Jadığwı ~öyJepıistır. nftl, .:rnt\l'lTeJn mı mcı. 1{,f\~ ~ık- vöçmcıı C\ i lıu ay sonunda iknrnl ('dile- Bizim evde de yedi kişini-n, üçer il' 

f:ızln znyiı.t olduğu t~ssürle hab0 r mış, 1!.ımdi bıcakla iki kıldını pra- C{'k '\{' i. k.ın idar ·int t\;;slin1 olunacak- NORMALDiR Aabile yirmi bir parmağı tek lı"1ıt :ılınmıştır. Öl0nlerın arasında 1 yeni KAYMAKAMlAR ARAS\NDA 1adıfpnc11an tutu11muştur. • tır. Bu uretkı Urlanın biiyük yangı- \"ilf V<!t umumi hıfzıs:-;ıhha me li ;, girip çıkar .. Ne yapalım, kııı~~f 
Yugoshı\• kabine·i nazırlarından bir • TAYiNLER Bıçcık ayara amış: nı'lclnn beri ·mar e<lilemer,niş bulunan dün Sıhhh, miidüru Dr. C'evdet ~ara- bize bu çıkmış .. Fakat ısnna ne P

1 

uıt dn \'nrdır. 1kiçe ·m~likte lzmil'li Ahmt'Cl oğ- bir kı:-tım ''angın ·ahası bu evlerle dol- A lim be birader: . 
1
.r 

1 lb h · b k ı S · 1cı ·man o l-Ju .J coğlunu 1 r · .,1'ğind0 toph narnk vila- 1 ~ .l!AC.4.RISTAXD.4: Ankara, 9 (BusuSi) - Kayma - u 1 a ım, ıça · ."l • u 11 ~ 'a l> muş \C manıtır bir kö,.e halini almış- .vet'n a 'ık snğhk vaziyetini konuş- Kazara bir güıı aç kalsan, ks jr 
Mac:ır Bnşvekili bugiin harp knrsı- knmlnr ara mda bir çok tcbcdcHiller Ali Rızayı basından ve r erin en rn- tıı-. Hu evler. d >rhal göçmenlere veri- nı bir delik daha sıkıştırır, geçer,~~ 

. mda • i:ıcnristanın c:!yasetini izah ~·a1nlmıstır. Ankara vali munyini ı·alamı-;, ) nkalanmıştır. lecektir. muştur. der~·n. Hürriyet ve saadet, senin o' if 
• • .J H ı k • Bütiın vilfLyette sağlık durumu nor-

cdcn bir nutuk sÖ,\ li.\·erek Telekımn Bl'ı. ])ı"lf>\•er Argun. hukuk işle!'i u - 1.rsız 1 =. 
1 

w Haziranda ,ı._ da)ıa bazı kazalarda 1 k' lam ln"arinnda bir muz gibidir •.• i~ ' 1k 1 kt l 1 1 \ rn \ı mnldir. Yalnız zınirde Kız~mık va a- 1r sİ\•asctini takip •deceğini bildirmiştir. mum mii<lürliiğii şmbe müclürlUği.ine, ·H;e~m~ ı e anyc og u : \T!' ~öçmenler için eYler inşa edilmesi çok lcrin dökülse, ,zene rahatça 11 ı1'' 
ıı·albuki T eleki, bu siyns~ttcn cloğ:ı.n ~mnivet umum mucllirlüğii arsh- mü- \"<' A!·un ( nvez, çıdıı:;tıkl:ııı L: 'lu :ı muhtemeldir. l.ırı vwdır • Fakat bizim saadetimiz, taş baderl~ 
•\·eis i,.inde intihnr (•tmiştir. dürü. Kenan Tuna mahalli idareler ef ) afnnın dcpo::.una g'C'CC' gırerck .. a· k d t k t . t \mı IHRACATÇILAR TOPLANACAK b K k emek için -r.0 

'! k :]O par('a nmcrikın bezi, 13 parçn , •. ım ıy a :\r opr~ 'V7.ıa mc.. ?nzer. ırm.a .ve y 
1\focnristnnda ayni zamanda ao;; '<'- umum miidiirlüğii şu he müdürliiğii - ntık'ı IJe"'- ,.<, "e"k·.· cuval "almıc;lnrdır. ı~tıfadc "tmem.!) olan goçm~nlcr U' b•t S h .· . d k' be" iht"tcntçı lıiı'1ig· ._ hır <;en'"' ve c\·ş lazım... k~rl•~ 

ı··ı h·.ızırhklar da .vaınlmaktadır. Pe~t ııc. Akc.lulimadeni kavmakamı Remzi • ,. ., ~ " edilmı' · bunlar" b·ızı ,.,,,rl"rde fuzuli ·,<' 1 ımız e ı .' • ~ Bu ücüncü zatın evlilik ve be " ı 
""' .; S 1 1 k k b k · t f dnn ' • " • · .... - " · 'l l · ti · ı ı:: 0 at 1 de ' k t racl,·osu rumuzlu c Tarengiz ne:ıriynt Özk: ıı lnegöl kaymakamlığına , · uç u ar ·nefir ·rn e ·cı ara ın ' cır gilfor eh1de bulundukları anlaşılan ıı,ı.ıı 1' are leye eı 1• yar n .: " '-' . hakkındaki. filrrinc siz de iştir:\ 

ynpmnktadır. M~.ela şöyle demiştir: Fal- a kavmakamı Halil T~kin Rey- tutulın~ı:;!a!·dn;. . 
1 

nrrız: \'l•rilmiştir. Heniiz tevzfrıttan is- 'I caret odası srkılo_ı~um at muı:;tt~k. ~:r mez m'siniz? 
haııivc) e • TrabzWl nüfus miidiirii Enınıyetı auı!atıma : . , ,. tifad etmi ·on roçm nl~r de kı a bir ?Plantı y:l}~ac-a ·, 1 rn a pay evzı .ı-
Ram;.zuı; Dinç Ervka kaymakamlığı- ~uleym.ın ogıu Şu~ru lııvrnk. !<e: ZMl':tnda t;prnkg ~nhibi olaeakl~rdır. lı~1~tn mesw~~e. yapılma"ı muv~fık ÇIMDlı' 

-----~ Alman protestosu 
Va ·ington, 9 (A.A.) - Hariciye 

nazırı Korclel Bul, Alman gemileri -
nin zaptı hakkında Alman hükume
tinin daha şiddetli yeni bir protesto 
notasının kendisine tevdi edildiğini 
bildirmiştir. 

KOYUNLARDAKi ÇiÇEK 
l >ikili ve Bergama kazaln.rındn 

lco:nınlarda göriilen çiçek hastalığı 
rnmnmen z-ail .olmak üzeredir. Bu iki 
imzanın yalnız iki köyünde mevzu 
kordonların kaldİİ·ılmaı:ıı içn daha 4 
giin beklemek lllzımgelecektir. Ye. 
ni c:içek vnkn. ı $öı ülmemektedir. 

MARTTAKi IDHALATIMIZ 
Şehrimiz Ticfü~t odası tarafından 

lrnzırlannn Q.ir i tati:stiğe göre mart 
19 il avı zarfında muhtelif memleket
lerden ·ızmir limanı vasıta~iyle yapılan 
i<lhalat 183,486 lira kıymetinde 1 mil
yon {)7.';,!"124 kilo muhtelif eşyadır. 

Halkevinde konferans 

na, Snlihli kayma.kamı Necati Var- çecılcrd(' Mehmed oglu Osman . urı I orulen d ~·ıı:;ıklıkl'"'r hakkınd.ı muz.ı-

Narenciye meyvah~ rı clar Şnı koye, Re~:adiye kaymakamı Sahilin p~ynng~ bile~!"!. nlmış, b!ıet~ 1 PAMUK iŞLERi 1 C N ANKA· Ned<> bulunacaktır. 
Necati Goyniiç kaymakamlığına. 400 lir• ıkı amıyc du~uncc emnın~tı R rt y 1\ HEY' ET UGl·TTI YALAN YERE ŞAHiTLiK 
.ıfany-a. kaymakamı Hilmi Erzurum s~ii;<>t"n .ı ecler~k P.aı:ayı ".~ bi~."ti . a. f.\ R 1 • A . idhalah 
mektupçuluğuna, Seydişehir kayma. hıbıne \ ern~.?mış. şık.ay~t ~zeı me tu- Şehrimiz Ticaret odş. ı rt-isi B. Huk- l>i.ın Ağırcrzada bır yaralam'. ~adı- • . \ 
kamı Yehbi Günes Kızıltepe kayma- tulmu , adlırey<' nrılmıo;;tır. ı, 1 fü•lcıoğ'lu, Oda umumi katibi B. , ·iniıı failleri muhakeme ed lırken Ankara. 9 (Hu~u ·ı) - D qııı. 1 
ı amlığınn, ~icil ve muamelfit umum K r:-mn tnşıyorm:ı~=.. . . Tu~·gut Türkoğlu ve pamuk 111 u~tahsi1. ş?hid 1fatiyle _cl~nl.en'n Yn~ar_ oğlu l~r~~ıd,aki n~k.lirat z~rl.uğt.1 :cbcX[i 
miidiirhiğü şul>e şeflerinden Kemal • İkı<:C' ı~1eUkt hm \al~ . Buse~ ın lerı namına hir zattan mürekkep he- Lt ·m aclında hırının clm ~ı dos) :1sııı- Suı ı) d_en ~ lll dumuz.3 .ıdh,ıl c ıı 
Özgünt' \ Akdağ ka)makamlığ'ına. [?tH~fl lı r bıcak V<'. f~mırlı H~.:a~ı~a ~·el, Ankar.Lyn gitmiştir. nu hey'et. ela h •lunan m~zh~ıt if~~::-.ın-e. ragm.('ı~' Narenr _ve n:ıC'yve_lcr~nıı; .l\~cyd~~ti 
Hntny maiyC't memuru Edip Bozte- ıır.1,: ~1.a ~ul_unmus. zabıtncn rrnı".ı w_ccar. ınu:stahsil Vt! müt~vassıthtı·ıyn~:~n _Yl~·:.ı:ın~ı~~lık .. cttıgı .~·e ı~adesın~lı Jıu yo.lıyle ır~~~lı : ekılıeı hc~'l n· 
pe Fal 'l kaymak: nılığına. Soma deı e o lmı<:iır. r>hnde bulunan pamuklara kılo başına degıo;;tırdıgı vorulmus. Muclcl~ıumumı c,• mll\. a~ık ı,uı ulmuş, bu husu 
ka~makamı Necmeddin Giine~ Sa - K?z ... : . .. · takdiı· edilen 61 kurusun artırılması +arafmch n ha1.;kında tak.bat yapılmak l\nrar ıttıhaz olunmustuı-. 
lıhlh·e eski mektupçu Tevfik E"m<'- :ı:"·~~le 1_1 ıfrdue k~·~~ınd<'_ !)nr~~ı~ için Ticaret V kaleli ~czdinde teşelı- lizere_ ı~~~vcud n. C'~1~1huriy~t Müddeiu.11 • ~ 
'i Diy~ı·bakır mektupçuluğuna. Nik- Alı Tıı akı adınc~a Lu:ı · ke~lıl:_ .a' l.ı uü:4lerde buluırncaktır. • mlımılwıne teslımı ıstenmış ve muhn- fE:J~ l'Pı.'\ ~ te ~ 
nr kaymakamı Hayret İçlioğlu Re- ken 1 ıı<ln tu tugu ç.ıfte tufegoı ~n. · ı keme. bu talebi kabul etmişt;r. ~~:-::1~11 C:?) ~ _/ 
adiye kaymakamlığına, hukuk isle- ~ızın :ıtl•!I :~lmış. :açl!}alar ~ol elmııı Evle:nrr1e Şahid. ifadesi alındıktan sonra tev- • ._ , 
. "dil l .. w.. b "'dı·~·rıe- IJ, s ' ·magını koparmıştır. 1 . . k'f oltıı1n1t1şttıı· UZUM· tl, rı umum mu r ugu şu. e mu . Ş<>hrımızin tanınmı~ avukatlarından 1 • 1> 

ıinden • tecip Soyd::ın Nıks~ra. ızc ı Bay Ahc!tırrnhman Akalının kerimesi K;:ı dırım inşa alı • K. S. '-
~ay1!1akamı A~cl?.11~-~ .. zekı .. hukuk AT YARIŞLARINA HAZI Rl 1 K Eayau Behir<' Akalın ile yüksek mü- ZAH.RF.ı J{. • 
ışl.~rı .. ur;:ı~.~ı m~durl~gu 4 ncu ~ub<' ö .. imiızqcki pazar günü yaJllla _ h;ndislerden Bay Enverin akidleri _gii- Dr. Behçet Uzun reisliğinde dün M t . -ı 1:· $. z4 
n.rn.~~ılugune, ~r~.k~.a um.um mu~~t: cak nt yarı larınn iştirak edecek a't zıde flkı·aha \e clostlarının huzurıyl toplanan Belediye daimi encümeni, · 

2~~ (~~ii~ln~~~~n~ Hl ~ıJ 
tı~lıgı ('Vrak mudt~ru Cavı_d .. Ok~ ,ı~ Ye \hrnkların ka,·d muamPlc·i bu_• icra Edilmiştir. Karşıyakaciu V<! Yukarı mahalled .. ba-
Rıze kayma~amlıgına, Gölcuk J,a

1
)- gün \'eteriner mü~lürlüği:inde sona Dünkü İzmir vapôriyle seyahate- zı ~okaklrırın kaldırım Ye knnaliznı:ıyon --

2
-
7
-
7 nrnkamı Ne<iım Keban kaymalrn.m ı: erccl'ktir Demirvolları idaresi hal_ çıkmış olan genç <!vlileri tebrik t>der inşaatını· mülC'ahhicilere ihal"' etmicı- 219033 1 2 ğma. başvek\lct kararl~r c~aır~~ı kın ı nğb~t.i dok\yısi~le Alsan~ak ve hnyırlı s"ynhatler geçirmelerini V" tir. 

ml'mttru Na~k F.r~erdı Seydışlehıı koc;u alanı arasrnda. varış giinii isli- mes'ud olmalarını temenni ederiz. n.nalu" i ve vei:1'mlerin .,_19:110 1 2 
knvmnkamlıgına. Sılv:m kayma rnmı . • • ın • ., 

Ankara hukuk fakültesi profesör- mim l\Iümbz Somnya. mahalli idn: y('n tl'C'nlerı beşe cıkarmışLır. KARSIYAKAOA ATLETiZM oklaınası No. 11 
Jcrindcn Rny \'nsfi Haşit Seviğ· 12-4- reler umum miidürltiğii mümeyyizı Gelepler, gidenler "ı .. ~ .. . .. . Kar t\'aka Y · 7 2~ 
1 !M1 cumar~si gün O saat 18,30 da Selim Ay,·an Silvana. Gemlik kay - .· . w l ımmüı~e~ı pa~a.r gun.~. ~ •. - iz. As. Şubesinden: 8 z1 
Jlnlkevi salonunda (Akdeniz) mev- makamı Cemil Gölcüğe, Adapazarı ~h.ıımızJ ·bulunan ~fugln mebusu da, Halke\ının teıtıp ettıgı .okak ko- Jlnrp malulleriyle şehit yetımle- 9 4 
zulu bir konferans verecektir. kavmakamı İhsan Kılıç Gemliğe. Ya- emeklı Orgen~ral İzzettın Çahşl~r An- şula~ı .Yııpılaca_k~ır.. [)' . 111nin yoklama müddeti pek az kal~ 10 

3ı' 
lo~a kaym:ıkamı ı·iyazi Ad-apazarı karaya, Marcl.n meb~"~ B:. Alı_ Rıza . Bı!·ıncı ve ıkı~cı }fatc ~~rı .. atı~tl?rj nıı~tır. Yoklamasını yaptırmamış o- nz zy:ı. 

SlHHIYEDE BiR TAYIN 1 ktl\·maknm:ığına. Urfa emniyet mü - I~vent ~rdın.a. şehrımız .muddeı~mu: uç bın ·metre, lıçu~cu \e dorl_h!ncu ~ı: knların hemC'n şubeye mürnc:rntları 11 " iJ 
Tirede Gedikli kiicük sıhhiye zabiti dii; ii Hadi P:ıluya. Körtefı;iz krıyma- mı muavıııl _rın~len B: Selı!11A Demırellı n~f atletler de ayrıı saha dahılıııc1cı ıkıl ıı.1n olunur. 06,600 Kilo z. Yağı 44 15 ı-

l
, l\I' Ş lı 1.. 1• ı ... 'Kamı F"-tlıı· n..-4-"n.va Dat"-a lrnvmn- Ank.ır:ıya gıtmıı.lerdır. Mıhı~ Kayma- bın metre koşacaklardır. • mw y 6 • ıtat an on eş ııa ası maaş .. , • "' '"""' - • "' · ık B Na· Ak Ank . d ı.. rı t·· k · ·lı k l 4 
K. 1 k . ~ hh t kamı l\Jemduh Kövceğizc tn\ in edil. :ımı '· ! (! mı ·er arn an şeıı- c .er ama or ·oşucJ musa a a ara AYYARE s· d ,.,. l 36 
m~~~:~l:ğ~~~~ ta;~~s~~f~~~~ a me- ~işlerdir. . - l imilzl~lllglllllmllişlir. 11111111111111111111\• ~~iı~'lk cdc~il~~kt;r. Ko~u; tam c:aat T ınemasın a ı e . ... 
• 

1Hlllll!llUlllflllllllllfllllllllllfllHllfll lllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllll1111llllllllllllll I llllUllllUllll = c e yapı ;'lca :.!::_ • 1 BU HAFTA = A M R A SİNEMASINDA y AR 1 N == YURT YAVRULARINA YARDIM 1 = E L H Matinelerden itibaren § Yirminci yılını idrak eden çocuk 
~Yakın tarihin merak ve ibretle dolu sahifeleri. Sultan Ham't dev~inin en gülünçlü hadiseleri ve Türk § !sirgeme kuru~u yirmi. .& nede ı 
:= Filimciliğin en son §aheserı :.== .. ,460,990 çocuga muhtelıf ~ nı dım-

~ K 1 v 1 R c I K p A ş A § lardn bulundu. Bu önem.i :·urt d~-
E: ::= vasında yardımların çogulması, 

5§ § yurtta sağlam ve gürbiiz bir nüfus 
§ TÜRKÇE MUSİKİLİ §§ meydana getirmek için çocuk esir-
- TÜRKÇE SÖZLÜ -
§ HALiDE _ TALAT _ R. KEMAL • YAŞAR • NECiLE § geme ~urumu ÜYE olmanızı say -:=: Ilaşrollerde - SAİT • := gıyla dıler. 
=- DiKKAT • AYDOGARKEN - Jeanette Mac Donald Nelson Eddy =- Çocuk esirgeme kurumu 
:E Buıün ıon gündür. Seanslar - 2.15 4,30 6,45 9 da BAŞLAR ES Genel merkezi 

i 111111111111111111111ıııuıınııııııııı111111111111111111111111111111111M11111111n11111111n11111111111111111111Hıııııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111• ·--------··· 

l~1iı iinmh·en canavaı·, ::mbıla kuvvctincl n ve mitı~lyiizlerden 
kork~ıyarak adetfı onlarla a:ay f'diy.or. Siz de her halde" 

r••••~~...,............._......,.......,..~,.,....~•~•••••...-.. ···················"'···································-···················· .. 
t'!!:,~~l'!m!1!V!l.!~~m~.!!!!tU 

Filminde bir canavarı görmeği ihmal etmeyiniz 
OYNIY ANLAR: V 1 C E N T P R l C E - NAN G RAY 
A Y R I C A : ViYANA KAHVESi (REVÜ) 
MAT l N ELER : 3.15 5,15 7,15 9,15 de 

Cumarte~i pazar günleri 1,15 te BAŞLAR 



~ NiSAN 1941 PERŞEMBF. 

ttlkan hadiseleri kar
şısında Türkiye 

81AŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
•r birliği hududuna 140 fırka 
••ı.er tahşid eylemiş olduklarını, 
ha.tı& Finlandiyada bile Alman 
aıkerlen'nin bulunduğunu, Al -
llıanların daima geniş planlar 
hazırladığını, Sovyetlere karşı 
bir harekete geçmesinin de ihti
llıaJ dahilinde olduğunu, maama. 
fih Balkanlarda Alman planları
nı &ekteye uğratacak hadiselerin 
"1ıkubulacağını •Öylemiş ve Bal
~nlardaki yeni hadı' selere temaa 
~~ bu vaziyetler karfıaında Tür-

1Yenin durumu ne olabileceğini 
ta.hrı t · d · · k' ı e mıt ve emı4tır ı: 

ı,· - Bize ge•'nce, B"lkanlarJa
b'. Yeni inkitaflar karfısında har. 

1n dışında kalmak vaziyetinden 
•Yrılmak için sebep yoktur. Emni
'et ınıntakamıza kadar gelen 
b •tı> karıısında daha müteyakkız 
il Ulunınamız gayet tabiidir. Diğer 
lı'alkanlı komşularınıza nazaran 

ı; Türkler, maneıı de maddeten 
d • çok daha hazırlıklıyız. 

Askeri Vaziyet 
-BAŞ TARAF! 1 NCI SAHIFEDE
gclmiş değildirler. 

YuPoalavya arazi!inde Vardar va· 
dh'nde ilerliyen kuvvetler Pirlepeyi 
işgal ettikten sonra Ü;küp ve Ni~ şe· 
hirlerine de girmişlerdir. 

Yugoslavyadaki harekat hakkın -
da henüz tam malUmat yoksa da, 
yolları takip ederek 3 istikamette 
H\'.:rliyen Alman kollarının yanları. 

na k&t'fı yapılacak Yugoslav taarruz· 
Iarı, Almanların süratle k.azandık~ 
rını zarıneyledikleri zaferi alt-üst e
debilir. Ve bu vaziyet uzak bir ihti. 
mal değildir. Yugoslav ordusu, bir 
çok noktalarda içlere doğru çek;'lmit 
olmakla beraber ve bazı kuvvetleri 
yolda bulunmasına rağmen böyle 
hareketleri yapacak ve bafaracak 
kudrettedir. 

Yugoslav orduları, Arnavudlukda 
harekete geçerek l§kodradan sonra 
,imalde Leş kasabasını da zaptet -
mişlcr ve Oraca 60 kilometre yaklaş
mı~ bulunmaktadırlar. !lcri hareket 
devam etmektedir. # 

AFRİKADA: 
Afrikada harekette bulunan lngi-

1 

liz imparatorluk kuvvetleri, Kızılde
,._· zde Musavvayı dün öğlPden sonra 

1 teslim almışlardır. 

1 

Amerikan -lngiliz 
işbirliği 

liat"pten evvel de ordumuz, 

~"'.°leketimiz hazırlıklı ve diğer. 
erınden ileri idi. Harp buladık -
~~n sonra iıe hiç bot durm~dık ve 
ıç bir fırsatı kaçırmadık. Ordu

ttıu:tu hazırladık, silihlarımızı art ı 
lırdık. Manevi hazırlığımız da ta- 1 

llıaındır. ' ; 
Amerik:ı Bahıiye müs
teşarı Londraya g'.tti 
\'a•ington, ~l (A.A.) - Bahriyt• 

•ıazırı. albay Knoks, lıahri.ı·e müste&a
rı Cimisin Londrnya haı·e::et ettiğini 
1-ıildirmi~lir. Cimis, yardan kanunu 
ınüna"ebetiyle, Amerika _ İngilten• 
bahti\'t} nezaretleri nr-a:-:ındn dcıha 
~ıkı i~birıiğini te:-;i~ n1ak~;ldiyle git -
ınekt~dir. N0za1·etin C'iml~i IJondray ı 
~öndermeğe k:1rar vernı .-;i, iki ne -

Bu harp nedir? Türk.' ye har
be girerse niçin girecektir? Bü
t" Un bunların hepsi milletce an· 1 . 
a.şılınıştır. 

Türk milleti kudretine ve har
be girerse kudretinin kaf'. gelece.' 
iine inanmııtır ve buna emint 

....:,_ıııunına.ktadır. 

A zaret arn:'ında cereyan etlen müza -
ma syad'.\ zelzele kerelerin ehemmiyetini gö.<terınekle-

? ,~ına.ya, !) (A.A.) - Dün ak,am dir. 
"> T tkik edilerek me-.Jcler «tınlar-

'~!· de Ama•r:Hfa ~ok siddetli bir ılır: Kafileler, lngiltereyp ticaret Ya-
·~,~ele olnıuştııı·. llns:ır V<' znriııt 1111111 ı·erilmesi, P-:ısifik w Atl:ıntik-

'tur. ıloki d<'niz üslerinin kullnmlması. 

hnir Tramvay ve elektrik Türk anonim şir
~~tinden: 

1, lluca \'•' Kızıl~ııll e.ektri. cere.ı .ın nın, '\'\'elce gazdel~rle il:iıı erli. 

t,~ 2o ni,an l!l11 p:ızar ı;iin!i yerinı• ı:ı 11i,an 19.11 pazar ı:riinli '-"•ill'-
~~gi, sayın halkım.ızL"ot bil~ı.ınek l;Zerr iliu1 olunu•. 

~ ---· 

(ANADOLU) 

Harp okuluna havacı subay yetiştiriln1ek üzere 
sivil liseden mezun olanların kayıt 

ve kabul şartları 
l - Li.-e,olgunluk imtihanı Hrmiş bulunmak. 

Al<lıklnrı mezuniyet djplomalarnıdnki 
çok i ·i bulunmak. 

kanaat notu iyi \'eya 

Oiı.runluk diplomn tarihinden bir -enedeıı fazla 
ını·mi~ bulunmak. 

nıüddet • g :t .. 

4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine mü~ıit olmak. 
5 Ya~lnrı en yukarı 21 olmnk. 

Not: Bilahare hava muayene hcy'cti tarafından yapılncnk rnuare
nedc savlık ılıınınıları pilotluk ;ınıfına müs-:ıit güriilmiyenler 
ist('rier'e harp okulunun diğer ,ınıflaı•ına verilmek gibi lıir 

bir mecl.ıuriyete talıi tutulmazlar. Tanı •erbe ·ttirler. Kendile_ 
rinin arzularına göre muameley<• tabi tutuLurlar. 
Okul tedri~atı 15-Mayı~-94 i de baş!ıyacağından talip olanla
rın, bulunduklaıı askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. 
A~kerlik ~ubeleri, yaptıracakları sıhhi muayenede mü,,bet ne-

ı tice alanlar evrakları ile harp okuluıı-rı '"vkedileeeklerdir. 
l o 13 17 20. '.!4 27 30 4 7 10 

KİRALIK MER' A 

T. C. Ziraat bankası lzmir şu
besinden: 
Bulgurca çiftliği arazisi dahilinde tarafları tahtalı ç·:ıy, dt•ı·eli köy 

<ınıı·ı, kuru eay ı·e eski bağ yerleri ile mahdut saha ile hklik tep~ nıel'

kiincle \:ırafları Lemlıerg sınırı, lı<'leı iç çiftliği sınırı, Karapmar sının 

ve t.ıhtacı mezarlığı ile mahdut ;aha açk arttırma ~uretiyle meı·'a ola

ntk altı ay müddetle kiraya verilecektir. Artırma, 17-4-!l-ll tarihine mii. 

•adif ııerşeııbe günü <aat 1.1,:ıo da bankamızda yapılacaktır. Anıırma

y:ı i~tirak için daha t>vvelclen arttırma bedelinin yüzde 7,5 u nisbetincle 

depozito akça•ının lınııkamız vezne.'ine yatırılmı~ olnıa<ı liizınıd;r. Ki-

ra becl«li pe~iııdir. Fazla tafsili\t almak is!iyenler bankamız zirai kı-edi 

•er,·i,ine mlir:ıcııat ederek sartnameyi okuyabilirler. 1362 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Ahmet aj!n mahallesinin hteıı <:arşısında kain :'lfum yukınaz Hacı 

Veli \'akfından ol18-2:ı No. in arsa ıhale tarihinden :ll-fi-fl 12 t:ıı·•hiııe 
kadaı' seneliği 24 lira üzı·rindeıı miiza;·ecle;·e kohulmıı<tıtr. 

ihalesi 12-4-9-11 cumartesi ırünii saat oııdaclıı-. Talip 
vakıflar idare•iııe müracaatları. 4 10 

olanların 
1274 

Çamaltı tuzlası müdürlüğün
den: 
'fıızlamız misafirhane ve müdür evi binasında y-apılacak tamirat açık 

eksiltmeye konmu~Lur. Keşif Ledeli 25!)1 lira 91 kuruş ve muvakkat te
minatı n)5 liradıı-. Tiu işe ait keşif, ~aıiname, açık eksil!me .5artnamesi 
ve muk:ll'elrname suı·"ti her gün nıücllirliiğünıüzde ve izmir baş miiclür
lüi?lincl·• göı'lilelıi'ir. İsteklilerin ihale giinii ol<ın 25-4-!!4 l cuma günü 

'11:ll 15 de i~mirde lıa~miitliiı·Hikte toplanacak komisyonda hazır lııı -
lunnlalaı·ı. l O ti 24 1354 

l~mir sicili t·icaret memurlu2'ün dan: 
Te,cıl e<ldnfr• olan [Sark San3'. i kumpanyası Türk A;ıoıı.:n Şirketi] 

·~İn ı ~ 911 tarlhfnılP a:ı suı"'t toplanan uınu~ıi he.ı·'e•i zabıtname,; 
t ·ı· ıo k ı· , ... te>eil 'C<tret kanunu hiıl\i\n:!cıı<ne ore s;l'.ı ın ~;uc nunıarn~ına a. ı .... 

''diiıJigi iliın olunur. 1 

T : Zabıtname 
2 : Hissedarlar cedveli 

, 
lzınir Sic: i ıi<:nrı:t ın<•n1urlul{t; l't>:-;n1i nHiht i.i 

ve F. 1,cnik in1zası j 

1•\ i ],'.ı ı-.ırlH~tı: 

.; hk1lı.yk 

İhliy:ıt akyesin~ 
1 ııı:i tcıru·l li ol:ıı ~tk h.s...;l'clarlar:ı 

~ll•tlİ:'\İ idaı· ~·e 

2 nt'İ tt•nv·tli.i nlaral, his:-;.~dnr];ıl'a 

..\faUı.:b:.tl ,. ~-.ııai rizik11ların k:ırsı 

Jfu:nı~i ihtiyat ::l\çt•:-..ııc 

Naklolunııcak 

ihl 'y:ıl 

Yekiııı 

l 165:l,89 
25000. 
l!lG42,38 
55000,-
20000,-

100000,-
1781,-16 

2:~3077, 7!1 
Şark sanayi kumpanyası T. A. şirketinin 1 Ni
san 1941 tarihinde yapılan senelik adi genel 

.Aih\n~o \'e ı..:u·iizal'nr hi .. ,p!aı ı hey't•ti uınuıııi~·etf' bu ~ckilde kabul 
hey' et toplantısına ait zabıt varakasıdır. ıillillli) mtirak'p'.t'I' ":ljlOl'll \' <:hiJ(• idar.' m~CJisinİll VC 111ÜIHJ.ipJı;ıin ibrası 

R:-;a~ muk3v.elenamPnin 25 İi1l'İ nuttlde:'jııe göre senelik ildi genel hey't'l :.;:arHrla~Lirıldı. 
t<ıpı:ıııtısıada 10 :ı ]!ı.11 tarih.nd hazır lıulunaıı his<ed:ırlar atl2di kanu-1 )fıiddeli.r; in ıı·t:ınıına lıinaen çık:ın idare m<rlisi :ızasmdıın R:ıı· 
ııi n~. aba erişn ctliğ ıH.len .rinc ır:. 1 zklır t::-:.as mukavclenaınt·~·<~ göre Ye 11.-

1 
Jlalit Onaran ilC' 11a~~ F'pyzi B(•h•ı• y0niclt·n !)1tihap olunn1u~1ardır. 

ı11;r<1e münlc•ır Anadul.ı gaı; tesiııin ll .\lıırl l!l!l lı.rilıli K·IGö No. \'e 201 :llıırukip llr. Ali .\:,ıiih ~hhsi selıclıl ı den dolayı bu rnzift·den i.;tif<1sı-
I ı ' .. 01 "- " , · A .. ,,o 1et~sinin 11 :.\la ·t l!JH t;1.1 'I ı·'.nı (•hıis oldı:ı(unrla•ı lııı İ8tif:ısı tressür!<• k:.ıbıı! e<lilmistir. 

.. ar l!J-ll tarıh.ı '' I;) ...... o. 111 \'(• J ili sll ,..!"" .. .. • 1 .. .• ... l, . • • d )-) .. · h· 1 l.ı l ]· ·, h· I -
ı·hı· _ . , 0 '! 1,1•1 , ·"hl' l''""l 'o lu nüsh•tl rın<h nes- )luı .. kı,ıl ıılen l .. ı~ :'ll.ııı«:I e '""'eıın .ı eıı ıı unı.ıgu ma .ı ma 1 tl07ı2r\o.J'!\'C:_ .. \Ul't ,·ı ~lll l ufcı"'. • .... • "> • • ••••• , , • • • ", 
t 1 . • 1 t _ _ . h·ııır hn1un·1c·ık hi~sedarl·lrı um nln1::r:ı.:. .. ıına ltıah n lD il ,.;.eıır.sı ı<;ın nıurakıfllık ,-azıf('~ının Hn~· T'.tnın o tınan ikıncı davetııanıt! ere l\'J.ın::ııı \C • • • ~ · ~ _ _ . . • . • ·t·. 
a 1 · \ beh h 1 "· ... \·erilnıek sarliylc Jıis<edarhrj lleg,nndı tr,rııfınd:rn ıla>ı \nm.ıp edılnııs ıı. 

< Cdt her ne (,lurıô\a o ı-;u:ı en1e '' i\ctt ill ·• . · · • . . . .. .. 
ı 1 . . ti " 1 1 .1 t '-•ste S"hı'tl,ı· 1 , .. f'•ıbrı· ldare nıecJı,: "znl:mııın beh(•rııı<• huzııı· hııkkı olarak senede uç,•ı· ruz · ın.11 inrıhilı'l r!\R ıy:ın .::>a ı t'l Jıt saa on"""'· ~~~ c ce "aııı ' •• .. . .. . .. . ,. · 
~· 

1 1 t 1 1 1 lı ı·• ımırakıbe s ·ııcd nız !ıra ucret verılme"ı kararla"tırılmrnlır .:t Jiııa~ın<la :kinci top ;.ın ıya c: vı 1 t o unınuş arc . ~· · . . ... ~ ~ . 
d . .. t :\! ]' ıhıre azasııı<l,·ın naı- l\ıhHet nızn:ıınenın son marlılesı olan meclısı Hlare azalarını Ş.rkd-

Toplrıııtı işbu ılan e !len gUl' \'C O:\H k • cc ı>ı - . . . 1 1 lı'I 1 . k r· t' .. k ı·ı . . 
ı· , 

1 
• • • • .e lıcarı ınuarne e er ynpa ı nıe.crı ·~~- ıy~ ı nlttza ·ere ec ı n1ış ve mum~u· 

"· ( \lusk·ınıı n ı ıslıv-ı nllıııda :ıC'ılclı. . 1. · · ş· t" , · · · .. '.· • • • · . 1z\·hııı1 n12c ı~ı ıdar<" azalarına ırkelle uccarı muanıelcl{r vapabıhnelerı 
Hıikünıet l nni• ri •ılaı·nk İz:n.r mı ıtnk:ı T l':trcl :'il. ~Itıavini Raı· 

1 
· 1 ·· 1 ·ı · k ı t ·ıl t • . . · ı~ı..:u!'ıUllt a nıusa~!C e ,·erı nıf'~ı arar u:-: ıı n11~ ır. 

( evılt·t 'Arıkut h •ıı· tıııl•ınııp rn• •· kE:nta hosı.ı~nııık ıçın esas mııka\·ele- it 
1 

.1 t · ·ı·ı'ln -'t· · .. .. . .. 1ü1al\~rata snat on :l ıc a nı ıa,·e \'ı,; 11ı;:: ır. 
ııaıne1<.· göre menuıl n•rlerin Hl ı olduğ-uıııı ve lııı husustak: muamele!•-

1 1 
· • 

. · · nıza ur 
ı·ııı tamam hulıındujr,,nu be;·aıı yl ıli. Koıni;:eı· Katip· 

Hci' t:ırafımlan ..\r;~ caıniliidne B:ı;· Fcni Deler Ye Ba.ı Hı<lit Onaran c. Arukııt Ş. Evcimen 
\ 'ı hrttipligt~ na~ ŞC'Jn..;eıldin I·:yc~ınPn :a~ in olundulıır \'C diYan te!::'kil 

Rey tophyıııı 

F. Beler 
Rey toplıyan 

H. Onarnn 
in1zn:-::1 

f'ltiler. 

ILy' t; t.mumi.I'~ ıli\aııı bL S<ıı·ttle LP~el<kül ettikten sınıra ,•neli\ rıı%
ttrın1cnin birİYlt'İ mn<ldt:-::ın: tc~kil eden ıclare r:t!>oru müteakil.Jen mlirakip. 
1 • 1 ı· rnporu oklııırlu. Ilurd:ın :->onr. rnporlnrla roiıkası miinn.,.ebt1tiy]e bililıı-

~o \'C kfrrü~nrar h s~pları ok•Jndu. 
frJ:ne nıec'is. r.ıı.ornııu:ı gö:ter:lmi~ olan kı«rın aşağıda ;·a?.ılı ~<'kil<l~ 

Şark Sanayi R."umpangası 

JI. U. Reisi 
K T. :\fıı~karıı 

• 

T. A. 

imzası 

Şirketinin 

Aslı gibidir. 
7 Nisan 1941 

ŞARK SANAYİ KUMPANYASI 
Türk Anonim Şirketi 

15 kuruşluk Damga pulu 
K. T. Muşkara imzası 

1-4-1941 TARiHLi HEY'ET! UM UMIYE TOPLANTISlNDA HAZIR BULUNAN HiSSEDARLAR LiSTESi 

lı · ı~:-.edarın hımi Olıtrdıığu : 
Yer 

llay K. T. Mu~kara İzmir 
llay iT alit Onaran lzmir 

lluy Fevzi Beler lzmir 

.Cayrj meııkııl emvali İzmir 
ışl<:tm~ T. Lt. ". 

Katip 
Ş. Evcimen 

Hi~:-:.e ~en€di No. Mu ':Hisse: 
: Adedi : 

1901 - 1940, 5151- 5210 100 
.1941 - 1!.lso. 5on1 - 5rno ıoo 

::l>Iuhtel ·r 
Muhtelif 

Rey toplıyan 

F. Beler 

200 
1130 

İmzalar 
Rey toplıyan 

H. Onaran 

Rey 
ad. 

1 
1 

2 
10 

& 1 

Kimin t:nafından 
tem'il edildiği 

• - -----
Bizzat bulundu 
Bizzat bulundu 
Bizzat bulundu 

R. K. T , .:IIu~kara tarafından 

H. U. Reisi 
K. T. Muşkara 

\ 

Rey 1mza8ı 
nd. 

---
J K. T. Muşkara 

H. Onaran 
2 F. Beler 

10 K. T. Muşkara 

Aslı gibidir 
7 Nisan 1941 

ŞARK SANAYİ KUMPANYASI 
Türk Anonim Şirketi 

15 Kuruşluk Damga pulu 

; _ : !._~ K. T. Muıkara imzası . ........... _ -

( SAHIFl:: 3 ) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

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

,!•ıııuııuııııı~ııııııııınııııııııtııııuııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı••••l.ı:, 

iızmir Levazım Amirliği İlanlarıf 
11.1ıı111ııı•t••ııııı~·ıı111ıu•ııııııı•ııı11ııııı••••••••ı1••••••11111utııuto•ı•ııuınoııı•ı•••ı•ınıııı•ı••~ 

Çatalca Ömerli köy Sa. Al. Ko. dan: 
1 Tahminen beher kilosu 40 kuru. lan 35 - .ıo tun Sığır etl pn

zarİık ıısuliyle satın alınacaktır. 
2 lhale 14 nisan 941 pazartesi günü saat on altıda yapılacaktır. 
:ı - Taliplerin beli. giin ve saaltakati teminatları ve kanuni vasika -

lariyle birlikte Ömer!' köy .<atın alma komisyonuna müraca:ıt -
!arı. • 8 10 

lzmir Levazım Amirliii Satın A~a Komisyonundanı 
ı - Beher acled'ııe bin lira tahmin ed len numunesi veçh'le on 

dört seyyar mutlJ.ak H-ııi•an-B.Jl pazartesi günü saat 15 de pa
zarlıkla alınacaktır. 

2 Kal'i teminatı 2100 liradır. 

3 - Numune ev<af ve şartnamesi her gün komi,yoııda gôriilPbilir. 
4 - İsteklilerııı mezkur tar;hcle Çanakkale aske.-i .<atın alm:1 komis-

yonuna müracaatları. 6 8 10 

İzmir Levazım Amirliği Scıtın Alma Komisyonundan: 
1 Beher metresine dfirt yüz altmı.ş beş kırıış tahmin Pdilen dört 

bin metre bırancla bezi pazarlıkla alınacaktır. 
2 Pazarlık 12-nisan-941 cumartesı günti saat on birde izmircle 

kı~lada izmir lev-:ızım amiı,lijl:i satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

:ı Hepsinin tahmin pdilen tutarı 1R600 on ekiz hin altı yüz lira
dır. 

4 Takarrur edecek fiat üzerinden 'yüzde on beş teminat kat'iye 
alınacaktı ı-. 

5 - Şartnamesi \'e numune:; komi•yonda gorülebilir. 

6 - htl'kliler kanu~i vesik<ıl:ırı ve teminatlariylr birlikte ihale sa
atinden enel komi~yona müracaalla.ı. 

fzınir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Rir adet ç:ımR ı . kama mnkin~.sj ftJl7.t1rlıkJn taınir ettirilecektir. 

1'aliplerin 1·1-ni.:aıı-n:ıı pnz11.rtesi günü .:ıat on bP.şte kışlada iznıir JP
vaıım amirliği :-\atın alnıa kon1isyoııuna müracaatları. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Pazarlıkla :HOO adet tiifenk kayışı ~atın alınflc:ıktır. Talip\er'n ıı

~isan-941 cuma günü >aat onda kıs\acl:ı izn~r levazım amirliği satın 
alma komisyonuna mü:•;:ıcaatları. . / 

lzmir Emniyet müdürlüğün
den: 
1 - Yalııız kııma<la ı müdiiri;·et tarafında~ \'erilınek dıkişi ı·e di

diğer levazımı müteahhide ait olmak üzerP izmir emniyet mü
dürlüğüniin •imdilik ihti;·acı olan maa kasket :151 takım re<mi 
elbis açık eksiltmeğe konulmu~tıır. 

2 Beher takımın :ıhmin bedeli dört lira 25 kuruştur. 
3 Teminatı nıuvakkala akçası -112-liradır 
4 ihalesi 11-4-941 cuma gilnii •aat 15 ele emniyet müdürlüğünde 

olup deklile,.iıı ihale gününe kadar şartnameyi görmek ve 
okumak üz r" emnirct müdürlüğü he.sap bilro•una müracaat_ 
!arı ilan olunur. 26 31 6 10 1181 

lzmir Lise ve orta okullar sa
tınalma komisyonundan: 
hız ÖıiT~tmen okulu yatılı tal<'h~<i elbisesi i~in 270 metre yünlü lıici

•er\ kamaş açık eksiltme ile ıı:ıtın alınacaktır. Kuma~ın heher metresinin 
muhammen bedeli 450 kuruştur. Nümııne ,·e şartname her giln :.'lfaarif 
Müdürlüğünde görülebilir, İsteklilerin, 91 lira 12,5 kuruşluk teminat mak
buzlaı-ı ile birlikte, ihale tarihi olan 15 • 'isaıı l!l41 Sah günü saat 15 te 
Gazi Rulvaı-ında Mektepler Muhascbı>cilığinde toplanacak komi8yonnmu-
za gelmeleri ilan olunur. 25 30 5 10 '(1167) 

İzmir Defterdarhğından; 
Hüseyin kızı Zeynebin köyler ~ııt.ıeı::ne olan 115 lira milll emlak :atış 

bedeli lıorcundan dolayı haciz ediien Bornorn lıü; ük cami merkez .sokaii;ın· 
da kılin 55 taj sayılı ı·e 288 lira kıymetind ki müfrez dükkan l'iliirnt id:ırc 
heyeti karHriylc yirmi bir gün müddetle müzaredc,·e çıkarı;nıışt;•. Talip· 
!erin 2,3 nisan 9.Jl cuma günü sa:ıt on be~te ,·iJiı;·ct idare heyetine müra • 
caatları ilan olunur. 3 10 17 23 127:3 

lzmir vilayeti daimi encüme
ninden: 

Turistik yoJlar nııııt~ıka müdürlüğü için 250 litre hncmind lıir lıcto -
niyer ve en az 20 l1cygir takatinde ve 7 kilogram tazyiki iki kompresör 
alınncnktır. Eyi bir halde olmak •artiı·le müstamel dahi olabilir. t,tcklile
riıı tekliflerini 20 4 941 tarihin: kadar turi•tik yollar mm taka müdür -
lüğüne ı·ermeleri. 7 10 l!J18 

·~~----............ ~~-
Çama l t ı tuzlası müdürlüğün-

den: 
1-4-9-11 de ihale i yapıl-:ıcak ol:rn otobUs g<1rajın:ı talip zuhur etm~di. 

ğincleıı 15 gün temdit edilmi~tir. 

İlk keşfi 919 lira 55 kuru~ Ye ilk teminatı 68 lira % kurır ıur. 
Evrak her gün müdürlüğümüzde görülebilir. 

İsteklilerin 16-4-941 çarşanba günü saat U de müdürlüğümüzde mü. 

teıekkil komisyonda hazır bulunmalan. 1257 

\ 

• 



• 

( SAHiFE 4 ) ANADOLU _ ıo NiSAN 1941 PERŞEMBE 

S C> N' 1-1 A. J3 F ~ ı___ E R 
Hükumet konağının ta-

~ ,, mirine başlandı lstanbulda 
t~ çac::r Harap binayeplJeni bir :oturanlar Fransız 2örüşile Macar siyaseti Sovyet-Alm~ 
Bulgaristan asla -şekle sokulacaktır - Bat tarafı 1 nci •ahiled• - B lk • t• Bardossi, Telekinin si- münasebab: 

ff d·ı lımir hiikumct konnKınln tamirine yıp da aldıiı tekaüd m••t• ile a an vazıye 1 yasetini takip edecekmiş Almanya, şarktan bir 
a e 1 emez ~:~ ~~1eg~~;n~~~·c~l~~şln~~~~~~~-~~~~~ seçinen ve aeferde de bir hizmet Almanların gayesi lta1- Hud:ıpe.jW, !) (1\ .A.) - Macar Bas- ? 

Orhan Rahmi GÖKÇE i?.ınirimize münnsip bir tarzda famiri deruhte e tmiyecek olan askeri ve } } b • } kt • vekili Hardossi hükümet partisi içti- taarruz mu bekliyor 
kin hütiin t<>dbir'lc.r nhnmışhr. Vita- müllô mütekaicller ile Eytam ve yan ar a ır eşme ır ma~n?a bcy~natt~ l;>ul~nara~, Ko!1~ T~- Stokholm, 9 (A.A.) _ StokholJll. 

Kendinden selıtz miail fazla büyük vet • fuhrıaelX'i hususi ve biidçesinin Eramilin aileleriyle beraber Lion, 9 (A.A.) - Ofi: lekınwı~ .t~ıp. et~ığı sıynsetın degışmı· dingcn gnzet<?Sinin Berlin m . 
bir düşman karşısında, canını diıine ~l~n·lığı goz ;:'ıniinc1e tuhtl:\rak, Valimiz ( Trakya, latanbul, lzıq'r, Enu• :Fransız matbuatı, hnrbin Balkan· ye~cı..~ını. bıl~ırmı~: .. .. Yugoslav _ Sovyet paktmın Be 
takar:ık namus ve şerefini müdafaa H. Fuad Tuksnl tsrnfındnn Mnliye lara sirayetine ehemmiyet vermekti'!- - SıyMı programım, buyuk selC'- ki tmıiri h!lkkında şunl:m blldirıtıt 

d k .. ··k f k t ul ve vatan 1 1 r um, Anltara harir olmak ÜZf'rt') k • d t t•· ı - '· e en uçu , a a r 1 per· \'ek&leti m•zdiııd<.' tc~hbiiste fü unul- ...... dir. A · iyan Fransez gnzetesın e fi.:n~en .k~l:ı~ _mirmnn n uiki o nnu~ tlir. . ~ 
verlik bahsinde dünya kadar büyük ınmı ve lıiıkl'mıet koıınğınrn tamir mus- iatedi.kleri yerle rin aak ele ve i,a.. Monye d iyor ki: hulı.~:ı etlıl~bılır. . . . . . HUkumet mahfillerinde, vszl)'t 
Yunanistan, şimdi onbet misle yakın rafJ Vckfıl<'tçc del'lıhde "dilmiştir. Bi- taayonlarına kadar devlete aicl « Yugo3l::ıvyanın ~tratejik vaziyeti Htlküm~t pnrlı::;ı P.!lŞV<!ktl<' ıtımnd h:ıli h~ır s:ıfhasında S-Ovyet _ 'i. 
diğer bir dü,manın taarruzuna kar- nnnm dış kısmı hnştan haşa sıvan:ıcak vapur ve trenlerle müteaa•iyen çok müşktildür. Zira 7 cepheden al- beyan etmıştır. . . , fo.v j)::ıktının akdi hararetli tahJıtl 
şı dur-mağa çalışıyor.. Yunanistana re bo\•anncak, iç kısımda bazı tebed- nüfua ~ına elli '.kiloya kadar tısını müd-:ıfaa et.mek mecburiyetin- Pest~, ~ (A.A-) -1 ~1.::ıcnr ~ahılı~e yol açmıştır. 
karşı merhametle hürmet, takdir ve ıliiJfıt ·icra cdileC('k ve bur:ıları dn bo- dedir. Buna, İfalyanların deniz hii - nezaretının resr.nı teb.ı_g.mde, .) n~ancı- Ruo'-·anın hu hnreketi, g

0
uce. 

t ır.er" vı"cdan b'"tu""n kuvvetı' · b aandık ve denk eıyalariyle bi.rl!k- 1 k l k d 1 ı.- h - ~.; •.; gıp ıı ma... ı ı u \ :mnrıtk hiikumet konağı yep~·enı ir cum arına mnruz ·a ::ıca · cephe :ı- l:m!l mem eM:tı t~rk ı<:ın u~~sı .m~- P.erline has.sn ton dost olduğu hı: 
ile ne kadar saran yeridir. İ-ınle getirilecektir. te nakille rinin yapılmasa muva· hil rleğildi'l'!. z~ını.ret !\~maları h1zım gelecegı bıldı- vermeltten uznktır. 

Diğer taraftan hürriyetini ve istik- fık görülmüştür. t ~üp ile V:ırd:ırd:ı muvasala yol. rılmektedır. Londr:ı, •
9 

(A.A.) _ GotenbU 
lalini kıskanan bir devlet de mihver- latanbul m al sandıklarından l:ırı f enndır. Bund~n maada aded iti- H llQt bl f 1 · ·a 
o'lerin tnarru:zuna uğramıttır. Bu su- ço··rçı·ıı·n Nutku bariyle, silf~h. tank, tayyare \'e top a 1 r ac a <'_ıkan Got<;b~rg Pasten gaze~sını 
retle tarih, mihvercilerin seyyiatına maaş alanlar, lekaüd ve eyta m ve b k d f ik d k tl . lın rnuhabırı.ne göre. merkezı Po 

a ımın an a üşman U\"\'e erı- s· k .. b tt d:ı Lidı, :::arki p ... ,~_\'!Uia Köni • yeni iki kalem darbesi daha vurmuş- C BAŞT'ARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) eram il maa,ı alanlar.bu ruaqJa. nn mukavemet ıctmektedir. Buna mu_ ır romor or a l • .. w.. .ı,. 
V "h k d" k d " • \'<' Po.ı_on_,·.nda Lubli.n ı:ı .. h. irlerJnuıı;;. _A tur. e mı ver artı ünyaya en ı b • 1 rını gith1clerıi y~rlerdHa a lmaia kabil Yugoslavlar İngilizlerden e· ("t ·r sJtt»" 

nizamının fa:ziletinden bahsetmek im- g<>lcbilselerdi, 60-70 fırka ola ilır erdi. devam edeceklerdi.r. hemmi~·ctli yardım görmektefür. Ge- µç tayfa boğuldu tarı son.<lUıme tedb:rlerı nhnm . rı 
kanını tamamen elden kaçırmıştır. \'e bu b!desm<.' serian yapılmış olsay. f 1 ı \.' 1 k ti b" d Hu Şi!hırler Sovyet hududu chıL 

. 2 - ata nbulda ôturan ( zmir, ncra eyve in uvve i ır or u~rn. İstanbul, !) (Teldonla} - Deniz- '·tılunm:·1 ... ::ıdırı-·r. Yeni ni:zam nedir, diye bir sua l varit <lı, bcll:ı· ele cHiıı.maıl sakm:ıcak, hare- k E ''-'un"n Ytıgosl"" hudtıdtıncl"' hnı•e u _U\.l,i .ı.a 
· An a ra, rzurum hariç olmak ı .. - ... ·• "'' - yollarına airl eski Karini romorkörü, :\hlh:ıbirin bildirdiğine göre A :::~a~t~;:un en kestirme cevabı şu ketini geciktirecek ve mükemmel mü· üzere) Ana doluda b~lunan alaa- kfttta bulunmaktadır. )'"ug-0ı;l:ıvyn, Haliçte demirli bulunduğu }ıavuz '" şarkt:ı bir hücum tehlikesine lC" 

dafna plfmlariyle knr.şılaşmış ol:ıc:ıktı. memleket g<'rilerirıdc-ki sarp dağfo. önünde dün gece sabaha kar~.ı saat ı·ı·.ı t,,..ıbı"rlcrı· fl]m"'kt." :ı1r Millet haysiyet ve ır.ereflerine düt- baları ne:zdine aile leriyle birlikte rın"' \'C "c:kerle · · ""retı"n n ,.,, .. .. .. u 
... Britan\.'a, bö'-·lc bir cepheyi millet- ·• .... rmın ce"'.. e ~uve- beşte batmıştır. Romorkörlin icindc I V k-.l· • b c man, adalet ve insanlık mefhumun- .J citmek arzuaunu izhar edenlerin nebilir .., f b l b hl ktısad e a etı a., 

d b.h b ı·· d h h k ı ... rin kendi arzulnrı hilafına ııçmamn· · · uyuyan ., tay a. oğu muş, 89 :ı e--
an ı a er, zu um, e ,et, ta a • v~yahud kendil~ri kalıp da ailesi. Almanlar, b~lşlıe:ı gayretleı"ini Şİ· yin cescdleri çıkarılmu}tır. Yapıları üf tt• ı·ğ· 

küm ve taarruzdan ibaret bir nesne •. ğa azm<ıtmişti. Eden Atinnda Yun:m ni röndernıek ı!ıtiyenlerin iatedik. nıale değil . C"nUbi sarkiye te~if et- t.ahkikati:ı geminin su ~ı~r:ık bnttığı m e iŞ 1 l 

en Kme~~~:-mr:~ai~a~~n~eyn:P~::~.isin~~ P.aşvekili Korizis ile ilk defa g<.>rii- leri. yerin iak ele ve iataayonlarına mişlcrdir. Şimnlde, Slovenya ''e Hıl"- nnlnş11mu:.tır. ' 1 Ankara, O (Hususi) - t!< ~ 
slince, Korizis hükumeti nomıno, ne vatistanda Almanlar müv:ısaln vol· 111 t 1 il 1 d \' k~ 1 r b "f tt' r·. Bar ı· ~ahcacr misallerini veren yeni nizam, bahasına olursa olsun, hntt.~ Yugoslav- k adar devle te a id vapur ve tren- }arından da istifade edebilirlerse· de, B, 18 10 11 8 hi~ ~':h~n ~~~rn eed~l~~ıb.~ 

dünyanın gırtlağına geçirmek istedi- lerde nüfus başına müteaavryen Yu.ı:coslavJnr ordularını serbestçe <'C- .; 

ği ilmiği artık rJi:zliyemez. .rndmı ynr<lım görmese bile hürriyetini e lli kiloya ka dar en ala r iyle bir· nubn ~el>ilir v.e düşm:nıı .:ski sarp Ankara, 9 (A.A.) .,..- lliiyük :'ılillct Alman heg' eti 
• \'e topraklarını müdafaa <:decei('ini, l"k dağlarında bekl'·"-'-'=Jirh111. l\Ione.q:tl ::\!,,clisi, bugiln toplanarak ruznamesin- M k da 

1 • • • Ik" ı k d } lt 1 l te meccanen nakilleri tenıip '-'fl.: .. '11 " Asar arca, en ·muzır tesır ve tc ın. kanının son dam asına ·a ar ı~m a - Lit,in knmnnd:ısındnki Alman ordu. do bulunan maddelerMn <li?..-let mc- OS Ofla 
lerin, en fena ve en derin tahriklerin .rn \'C hem de Alm:ınya ile harp edece- ed'lnüttir. su, Sirumnyı geçip V:ırdar \•adisine murları aylıklarının ti:'vhid ve teadü- :\lQskov.:ı 

9 
(AA ) _ ııususl 

kan, ihtilal, huzursu:zluk, nifak ve vini bildirmişti. Ymınnistanın vaziye- K l d girerse, Arnavudlukda tehlikeli \'a- Jüne dair k:rnunun 7 jnei m!lddesi hük· rü~melerde' bulun~~k ü~re T 
şikak içinde harap ettiği zavall ı ti sarihti. İe Ün gece tekrar ı z_iyettc b~lunnn l taly·:.m ordusunu milnilıı. Devlet ş~rası azalığına in~i- gitnw.ktc olan Devlet nazırı Vol~ 
balkan sahası, rahat ve emniyete Britanya, kendisine y:ırdım v:ıdet- bombc.rdıman edildi l urt.:ırmnga ~alış:ıcnxtJr. lınp eclılenl<'re şümulü olup olmadıgı- nsetind<:"ki Alman hev'cti bur:ıY' 
muhtaç olduğu ve bu imkana yaklaş. mişti. Sözlimiizü şerefle yerine getire. x: • na a~t t~sir m~batru;ı ile _c:ımi !'~ n;i.ştir. Pt!rşem.be günÖ Slbir.ra ~ 
tığı bir sırada, gene bir hal"p sahne- ~eğim izi hndirdik. ~tartın ilk haftala- -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- Yunan cephesınde mescıdlerm ~~nıfme ve !:ıhdıd ~arıcı Tokyoya gidecektir. 
si olmu~tur: Bu! bir hazin vakıadır, rında Yunanistanla bir askeri anl:ııJınn ., . kalacak me.ı;cıd hademesıne verJlecek · f'• 
bir acı halcrkattır. Son senelerde Y~· , np:ır:ık •. Yunnnistnna kuvvet ve le\·a- .:ınlı ~c;ı ~-a~;J.a~ ~:ru~d~n f:ızla ilqtuafı 1 nci Sahifede - muhas~t~ dair kanunun birinci Matsuoka, Moloto I' 
ralarını kapaınış. ve. yavaf yavaş ıç zım na kime bnşlndık. has:ır .ıka Mıldıgını bıldırmıştir. cvnubi Yugosıa ... ·y3.da. Str uma. VMisin- m:ıdde ine ~-ızı fıkralar i1:1•;e.;i hakkın- •• .. k 
r~habna doğru gıtmıı olan ~u ç?k fa . Yuş-osl::ı .. ·yaya gelin~.~ m~rd. ve rn~- Emden Ye Roterdamdaki petı_:ol de.j de Alman rnotör lü kollarına ve tnnk- d:ıki kanun layih.-ısını müz:ıkere ve tekrar goruşece 
k!r memleketler, su!ha. derm bır şe- ~ı~ı \ ug?:.lav halkı, N:ızıl:rı tcskı!l r:oı:u-1 da bombal:rnmıştır. Ş!mah Fr:m forma hücum e-tmişlerdir. Tuna nehri- kabul eylemiştir. Moskova, 

9 
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k!ldc muhtaçtı. :, enı. hır şu.ur, bu e!· ıçın knbil olan }!er g~yretı snrfettı .. :t) a d.a nkı~lar ~apılmı~tl:. Beş tay- nin jçlerine kadar har<"kitt:ı. bulunul- Medis, Cuma gilnil toplann.caktır. hariciye nazırı l\latsuoka, öil 
kı kanlı toprak u:zerınde ıdeal hır Eğer ltnlyanlar 1 unnnıstana taarruz r:ı~emız US?un~ d~~memıştır, muştur. Tayyareler :mizin he si üsle- it 1 t hl• .., • sonro İt.al ·a -el isi Rus.sonun ı'ı1 
ahenk kurarak, çalı§mak, ka:zan· etlikleri z:ıman Yugoslavl:ırcl:ı Arna- ::)alı günil gunduz bombardıman sa· .· ıö üşlerd· p a yan e ıgı ~ · . ··ı 'k· t

1 
I t r "k' ci 

k t l k k t i k h k -ı~ d'l h · ·ı t.: 1 · · f.' · dal k ı ıne h nm ı r. ~ını mu ea ap, ., o o o u ı ın 
ma ' mesu oma , uv.ve ~nme . ve vuclhıkt.'l nre ·el>\: g~çsey ı er, :ızır- nı :ıyyare <;rımız rıyo a arı açı - Atina, 9 (A.A.) - )fatbuat nezare- /ta/yan ve Alman kav- ol.arak ziyaret edecektir. 
harpten u:zak kalmak ımkanını bal· lıksız olnn Alm:mlar or:ıy:ı. varmnd:ın larında gemılere Ye hedeflere tnıırruz f .. .. ti dU k · h k:-t h kk 
ka:nlara getirmişti. (Balkan, Bal - itnJ .. anlnr imha edilircli. Fakat Prens 0tmişlerdir. T:ıyyareforirnizin hepsi dl sozcu, s "Öynı_3 ~:ltJ? . a~ a :ı ın- vetleri Derneye - · 
k 1 ı d ) d .. t d b .ı • • .. 1 . d.. .. 1 .. .:.ı. :ı şun arı "' n:mı~ ır. de an ı arın ır us uruna ayanan u Pol hükumetı, pakt vcyn uyuşm:ı sıya. u erme onmuş ecuır. ·ad' · de • • • • . , ı y J h • 
yeni şuur, bu yeni tez, bilhassa Tür. ıı.eti\'Je fgtiklallerini konımah." hülyası- Londr.a, 9 (A.A.) - Hava MZ.'l~ti- l St~mak \ h" ıs~U 't e ~e~r~~0fı.e'7l- varmışıar ugos 8V Cep eSJD _"" 
kiyenin sulh ve müıalemet dolu siya· nn knpıldılnr Ve imzaladıkları bir nin istihbarat servisi bildiriyor: kasın 3

. 1~ yır ş:n~.n d · ukne tlrm.c Roma, 9 (Radyo) - 306 num:ı • ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHJFV,; 
• • b ıı· b ı 'd ıı · d b" • • · S 1 k K' 1 . . t 1 b ·ar.şı şıma ı unanıSı...'Ul a ·uvve erı- t bı·-· . aetının e 1 aşı ı ea erın en ırı p:ıktla meml~keti Alman kontrolüne a ı a ş:ımı ıe üzerıne n ı an om- . 'h. k bU •"k rolı talyan re.smi te IJ{t: Londrn, 9 (A.A.) - 6 nı.san 

idi. soktular. Ancak son dakikada hnlk Lnl:ır, şimdi.re kndnr yapılan akınlar- m~\~~ ~~elar~~:ı en ) u çarpış- Cu!y~ hududunda ileri kuvvetleri- 1i Yugoslav resmi ~bllği: . 
!~~k ?ari~iyeıi, b.u uğurdaki me-

1 
tehlikeyi görerek, idareyi. kendilerini <la l ngUiz tayyare~r.in in bir gec"de ta- m.~~ ~di~ bir a.vuç. Yunanlı- !niz Sara. vadi~nde Tran~ka Gor:ıyı BU tün cepheler~e harekii.t ıeb 

samnı bır lntap hahnde neıreders", utanılııc-ak akibcte sUrilklıyen kfmse- .~ıdıkları bomb.'l m7ktnMnd:ın çok f:ız- dü 36 t t t hAd', ,· ı~g:ıl e-tm1;Jerdır. cereyan etmektedır. Düşm~ bO..., 
'h t "h" h kk k k' b : · · J d K" J ·· • 100 to " 1" J • nın şmanı · sa.'\ u m:ısı :ı ı~e..,ı A dlu.kd ,_. 1 h d d ı b' · k · ı d diJv. cı an arı ı mu a a • ı unu m,.n· ı(>rin elinden aldı, Almanlar ışın ne a ır. ıe uzerıne n yur..c;e c m- . d. . h ol b T .-,.mnvu · a .ı ugos av u u un- arı en ilıyil şıddet e tar e 

netle karıılıyacaktır. Fakat Roman- olduğunu anlayınca intiknnı için yemin iiJak, !JO binden faıln l-·:ıngın bombası şı"b~ız:ı tuna 1 ır. b 
1 

. y lla küçUk c:arpışmalar olmu~tnr. Kn- k~dir. Bir di.işm:ın radyo istJl r) 
yanın hataları ile muvazi olarak ay~- ettiler. Hnzırlıkları hmıüz ~ımam ol- atılmıştır. Doklar mıntakası ve şeh- . • . man r:ıarruz1u h aş af ınc:ı u: labahk esir \'C :iiluhlar .nldık. da bunu lc:ıbul etmiştir. Düşnı• 
ğa kalkan ve tıpkı eski Bulgar komı. mndıtıınclnn nrazi tcldifl<:riylc l\l:ıc:ı- rin bazı yerleri kızıl ale\~lerle kaplan- n.~ı •. J?1cnetratı'ı evv<' ~ k :ıdzır aı~lakn hgctrtJ Yun:ın .hududund-a mahalli bir ğır zayiat verdirHmiştir. YapılJfl . 

. . "b' k d ·•t ., t -· h. k . k d h t mc\Zıcr n u nnc:n.L :ı :ır ı a ı l" hU t d l'l . t· ·y·· l b' lh ,__ ·ı. t}e tecısı gı ı puıu ar asın a m~ em3:· ri,;tmıı Yugoslavlara k:ırşı hnrbc ~ok- mış ır. ~ rın mcr ezme n ar er ~l- ··d· f· . . b' · t kT . dU .. c uşrnan cumu ar N ı mı.ş ır. uz- ııışmnc a ı a~·a ır.ıY:J. .ırnvve 
d"yen fırsat arıyan Bulga r sıy:.\Setı, mnk j>:terliler. r:ıfı bir kilometrelik s.ıhalarda :tlevler mu ~ •1: 

1~~~1 ... ı,r gu~n1? e~ ı mı ~u- \eren esir a~dık. tcmayiiz etmiştir. . 
haha kendi istiklalin!n çiğnenmes.i - Çörçil, 1\tısm.laki \'tıziycte fom:ıs ile l::ıplnmı~tır. Bu alev deryalarının, nrn- ne~ .!f~nu ~ J.ı;~mı~iı~. sl . Yugoslavya sahilleııindc muht~lif Roma, 9 (A.A.) - Sel~ıı ~ 
ne ve ağır bir mesuhyet altına gır- tngilt.eı-enin yalnız Uingazi mıntak:ı- dn infilfiklarla yayıldığı görOlmiiştiir. cl\ u. ot um. ~.:ıl 11;iı. butü~ :ı .. (eri~: gır. deniz ve t:ıyynre i.isferi bombardıman !tnlyan mahfiHeri, Fiume, z:ır~tıl 
meaine rağmen, balk&:nları ba tan ını değil, ayni zamancln :\lısırı ela mil- f'ilotlnr, ilk bombardımanlardan son· m ;~ cmı~ ır. u~n~ .uze~ı~eı- .!r er· •dilmiştir. lş.kodranın Sırp kuı:vetıeri ta~;. 
başa kana boya~ak içın mütearrıza dııfoa etmek için pek ~ıkı muharebeler ra :ılev sütunlarıncl:m bomba at:ıcak ba\~ ,,Q as~e~ :c;eçmıştıı. Dını ~) 1~~~11 Şima:i Afuiknda Siranaykd:ı diiş- elan işgal edildiğine d!lir Belgrıı,, 
toprağından geçıd vermekte tered- H~rmeğe mecbur olacnğını sö\·liyerek saha bulnmamı~lardu-. Şiddeti i bir rllz- ~.?:ı: ·ı ~ b~·· ku.~ 

1
' et t ~:ırek~te .fd.m .. ~lır. mnn m uk:ı.vemetini kıran A lm:ın ve r:ıkan b!lberleri tekzip etmcktj, 

düd etmemiştir. demi ·tir ki: • gar, ynngınl:ırı sürliklcnıili ve geniş- _.\ \C a opru -er a 1 ~ış \:~ 1 ~r~ g€çen ltalyan motörlü .kuvvetleri Demeye Atina, 9 (A.A.) .;..._ Yugos. 
Bu nasıl aiyaactt~r, bu ne görüşt~r, _ "uu\·ndn 11iııgaziııin cHişm~si ve !etmiştir. Son t.n.ry:ırel-er ayrılırken, rı.ıknym t:;;kla.:ı ~~~rp ~rılı:nı<>tı~. ~IU- rnsıl- olmuşl:ırdır. Düşman rokip e- umumi lrnrargahıııın, Atinadıı1'1 

bu ~e ıaıı ve zekadan mahrum ıd- burad:ı.kt g-erilememiz:n yegfme mn- ,·:rngml:ırm itfaiye); :ıciz hırn9rn<'a.'k ~a .11n ~ gonu ak e{ t ~rıt ~~~ zd~r- dllmekt<', i.şgal olunan geniş arnzi fa_ goslavya clçUiği tnrafınckm ne~: 
raktır; h~yret.. .. .. . . • znrratı, kıymetli me.rclanlnnn clüş- kncfar ilerlediğini görmüşlerdir. ltfai- ~<ı )E>rero. )apışar ' 0 :ı .aı uş. r:mrnaktadıı. Alman hava kuvvetle- len 'i v.e 8 nisan tarihli tebliğle 

Bulgarıstan, hulun ı:htılafl ı nokta· ııı::ın eline clü,;mcc:.idiw. Bu mcydankır renin vaziyete hakim olamadığı mu- d~a.n:ı kaışı. çarpı?m;st.ı.~-. Ilır ar:ıhk ri düşmanın motörlü vasıtalarını bom 7.p, nisan günl-crindc düşmıı.fl 
ları istikbalin nıüsaadesi?e ~ıraka - miistesnıı, Balkanlar vaziyeti nnznrn hakkaktır. İngiliz tayyareleri, dnlr,a- 1ü~ı;ıan. ~~,. \'etlerı b~ Y ~ınaı~ıya B knr-1 b:d:ımışl-ar, mitralyöz ateşine tut· yiik kuvvetlerle Komonova, O ıı 
rak balkan ~nt~nhna gırmış veya olınnrak harekatı Tobruktan ileri :ar h:ılinde gelerek beş ~nnt Kiel Uz-e- l? f ırmı .. ~:ın ° ara nr .. m.~ş .ır.. ~~uıl muşlardır. Knçanay!'. tn:ınuz etmiştir. Bll t' 
karakterli bır bıtaraflık yolu tutmuş r-ötiirmemeği muvafık görliyor<luk. dnde uçmu~l:ır<lır. Bir denizaltı tezgô.- r~gmen d~'?m~~İ<ln~tk gonullii. 1ku~·\.~- Şarki Afrik:ı.da düşman .l\lus:ı.\•vn· Jc::ırşısındn ÜskübU tahJiy(loye 1J1t' 
olsaydı, balkanlarda her hal~e bu- itnh·anlnrın hezimete uğramusı, di- hının yanıp imha olduğu gör{\lmUştür. 1

1~ ~n. a crı 0 ('n sonra 1 er ı~ e- yu bllyük kuvvetlerle fanrruza g€ç - k:ıldık. O. kübü işgalden sonts 
günkü hal olma~, Alman planı ma- ;teı: ceph~lerde artan mcsuliyctler _\feşlrnr Uoyçe-Vergt' tcıgahl:ırı d:ı h:ı.- Jı.~ş~r. 
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mjş't.ir. Diğer trerlerdo işarete değer m~n Kaçanik boğazımı :ta~rruı. 
cerasını ba~ka ıs~ikametlerde arar- knrşısında, .küçük kuvvetler kulla - ar görmliştür. . . ~ ~a, _ ·• · - on ~.a. .an.".- hadı3e olm:ımıştır. 111ış ve burosını işgal et.mIE;t.ir. fŞ 
d~: Fakat Bulgarıstan,. _hak~atlere r>ılarak hu zahmeti değeıı addettik. Lvndra, rı (A.A.) - İngiliz t:ıyy!l· c~ırıld~ğrnc .?0 1:· ~!~an ?110~~rlü ~U\· • Kı7.Jld_enizde bt.: h~~um~otlımtız, r(lledmizin mUtcmadiwtanrruz .. ·e.,. 
goz yumarak, aklı":lımı . d~gJarda Çfö·çil, Tr:ı.blusa Alman askeri ta- relerinin <liln ~oe Kiele tekrar t:-.ıar- \e1y1 ,bu~uı(ı ~S~a)nıge ~rm~ı;;.letr<lır. hır fngilız nğır kruvazoriinu bomba- b:ırdını:ınlnrına \-.C -:ıgır ıay.iııt~, 
bırakarak bunun aksıne gıtmış, har- 1 şıynn bir çok ııakliye gcımilerinin ruz ettikleri bildirilm~ktMir. t• '!-"·1t ~r~·· · · r- d~nı}e · ~e~at lnmıştır. m<,\sin~ rağmen dllşman Çnlıktl 
bi balkan~ara. yaymıştır.. . . . Britıınyn tahtelbahir \'~ tayyareleri- d~~~~n rl e d~gmc grre.·. ~ ı:n~m ~ e Köstence Kançıları ve- da taarruza geçmi.cs.tir. t>' 

Bunu hıç bır uman, hıç hır mıl- ııc kurhaıı gittiğini [.:Öylemiş, şimdi ceği vtldini a l ınış bulunuyoruz. Bn .. 1 .ın er şman an :ı.re erının aa- A • Arnn,vudhtğ~ ş1mıft&d.c Jel~ 
let unutmayacaktır. Balkanlarda %8• C"rey:ın eden harekatta sndcce as - (iyle bir vaiddir .ki, bizlere biltiin lı.}1~· olm04mıştır. kalet emnne alındı m:zın taanuzu dev~m etme1< 
yıfw ihtima!lerle ne gibi. aü~prizl.er k~ri \:nziyetin naz~rna :ılınacağını ve cihn.nın istiklx\li ile oynıyan canile - y ına, 9 !A.A.) .-. 166 numaralı RU\'Vetlerimiz Dvjna nehrini •;..,ıı 
dogaraa dogsun, bu harh·n hıtmesın - ı>cresti~ me ele.:;ivle harekatın gtiç - rin elinden diinyayı kurtarmak uğ- unan resmı t~bllğ~ ·. . . Ankara!. 9 ( Hu~usi) - K~stcncc tLı. Arn:ıvudluğun d:ıhiline d08' 
de~; en büyük rol başka sahalar - 1 t• ·ı · ·• .. · .• b • tın iştir . unda snrfetmekte olduüumuz me _ Alman kuvvetler mm büttin ~phele- kons-010.~lugumuz Kançıları B. Feridun 'crkruektcdir ' ı b eş ırı mn ecegını e) an e . e. rimi.,,. k t 'k' d . t k ' p k' ı· .. ''l lU ü . kA • . t' da oynanacaktır !e h~sap 8:f?111 aş- lııgilte.rc bnşv-ekili, :\Iusavv:mın c:aiye devam hu!-\usunda en bUyO.k • .,., ·arşı azyı 1 • eva~ e me ·t<'- <> ·ın ı .goru en zum zenn~ ve u- Şimal ceph:esinde hudud mırı 
!anınca, Bulgu mılletı kendısıne uza. ~ııkutu nelic~sinde LilJya cephesini bir kuvvet yerine ge~er. · rlı~ .. nu taarruzlar bır netıc~ verme- Jet emrıne alınm;~tır. • lnnndtl mahnlli mahiy~tte hlırt 
hlacak.olan listey~ ancak v.e ancak t3kvi~ c için impnratorlnk kuvvetle- Şimdiye kadar Amerikanın güm· mılt~r. . .. Dr. Salım Cemıl cer<>yan etro~tir. . tl 
Bulgarıstanın tarıh ve harıtaya ve· l·iııiıı el'lıcst .kald ığını bildirı>rek de- ilk hizmetlerinde kullanılmakta o- l / 1 i'ilndClr Şt'<.'aatle mucndele eclen A k . J 8 mayısta dUşmnn tayv-areıerı. 
daı ile ödeyebilecektir. ~işti; ki: . lan 10 ~ded Kottcrin Birleşik Ame· ı~ if Elen ku~·\:et.ıeri, Almanları~ ~Ci- n ·-ar~, ;• .< IusuRi~ -: E~z~r~m t·ar Belgradı bombardıman e e 

Orhan Rahır; GÖKÇE - Bugün Kızıldenizde bir tek ·ika hükümetleri t-arafından bize ve· tUn gayretlerını nıuvaffnklyetsızlığe ~ı.~hat mii_?Urü Dr. ~~hm l:emıl ü~il~- .Karagaye, Yaç, Osküp, LsY•~ 
1 ---------------- clü man gemi. i bil<> bırakılmamıştır rilmiş olduğunu ve iki bin tonili&to· uğratmıştır. . . . cu ~ımumı mUfetf~~ık sıh~~t ve ıç;.ı· nğıı surette bombakmmı.ı:tır. )f 

Yunosıav aemı·ıerı• ld, . u zamanda bunun t>fiyük ehem- luk süratli, millcernmeJ toplarla mü· r Strum.a vadıl~rıpde: Rı~l, O~sta w m.ıu muav.e-net mufetUşlığuıe ta) m hn.~ar çok büyüktür. • it 
1 miyeti vardır. cchhez ve açık deniz milcadelesine Karataş kalelerım!-2 bar:J ateşı yapa- olun~uştur. .. • 7·8 nisanda düşman dnznrıe 

h ı Çörçil, ı:-on deniz muharebe.sine kabiliyetli olan bu gemiJerin hare - ~~~ ~üşrn:~ı :ayıa~~~.a~m:ıln~dı~. lngıltere uzerıne Alman ıayyarc kaybetmi.~Ur. ~ 
Ba1kanlara arp ma ze- t mas ile, Akdenizde ltnlyan bahri tc geçmek üzere oldnklarJnt ı:ıimdi· d~ assa l))C ve . n erımız . Nevyor.k, 9 (A.A.) - .... e 

k • k l kllV\'Ctinin knt'i olnrak kırıldığını den beyan ecf.ebilirim. Şman~n ~ğı~ ateşın~ da~•an.D'!ıftır.. taarruzu artb 'fns·mis gazetesinin .Bern muh 
mesi na lınde U - lıildirmis \'e hava ordusuna temas Rritanyn Atl:ıntik muharebesini m Mevzıler~mı~ ~r~sıne ınd_ırıl~n dllŞ.. - Bqtarfı 1 aei Sahifede bildiriyor: . t 

la nılaca k ederek, hava kuvvetleri artışının kaz:rnıp, Amerikan yardımı t'!lm:ı - 1 a~ P3,.,.~il~ulerı ~m~a cdıl~ış, bıın· bir hücum vapılmUjtır Yaralı ve ölU Buraya gelen hııbcrlere gör
1
' 

Girit~n:yn lehine olduğunu bildirmc.k- men mah~llerine varmağa başladığı ar a~ ' . ·a ~rı esır 10!111ş ır. mikt:ırı hc·nüz bilinm~ekte ise de ~an esas keıll:ırın<!_:ın ileri 0 
Ncvyol'k. 9 (A.A.) - Yugoslav 

elçi-;i Ko.tiç, Amerikadaki Yugol"lm· 
gcmilc11inin buJuııduklan yerleri tcr
ke.lmemelerini bildirmi tir. nenizler
de dolaşnn Yugoslav 1 emilerinin de 
nirleşik A mcrika limnıılnrııuı gcl
rnc>leri teblil{ olunmustur. Bu gemi -
ler, Balkanlrlrn harıl malzeme ·i n:ık
linı> }1 asrı>rtil ccktir. 

IC' mesud buluncluğuntı söylemiş ve zaman, Hıtler ne yapnrsa yapsın hak Ne.,:~ak~p )ayl~c;~~fa JU~Jnız 1kı~al~- nğır olduğu sanılmaktMır \ ugosl:ı.vyndn OskubUn ~1 
cHi .. man arazisine bir gecede atılan yerini hulacsktır. L1ımız ra ınc a!l ~g~ • m reze erımız Diğer diişm:ın t:ı.yyarel~ri muhtelif nlcv makineleriyle bir çok . bl 
l;ombıınııı, Ilritnnyayn atılım mikta- Çör()&!, Vişi hükumetinin Almnn:ra rsfındnn <l.a ş:dd~tlı m~ıhn~beler ya. yerlere rniinferid · hücumlarda. bulun. Par:ışüt~Usü fanli.r-ete gecmıi· ~ 
rııı bir kaç misli fazla olduğunu nn- l:ırafıpd:ın verilen emirlere ıttıln e~e kıl:nı~t:r. Dtlşnt:ın kuV\~I~~ D_asa~Jı muşlar cenubı şarki bölge~qin~ ve cc. br ya lmha veya esir cdilm~oJ 
!atnrnk yeni İngiliz bombakmnın rek henüz bitiı ilmemiş yeynhnd mü- a ~fını işgal etmiş, mu a ı bır hü· nup sa'hill~rine bombıılnr atmışlnrdır Yugoı:ıl:ı.v t:ıyy~relerl ~ bl 
ceı;:ımet \'O infilak kudreti bakımın- ;;ndemclcrde ynralanmış ohm zırhlı· <'Um. a lıu ye~ al~nmıştır: .. w Cenu ıı.ahilindc iki hirde bir rnik~ Alman kuvvetlerme tam ı.sa o. 
dan fcvknlfidc bulunduğunu tcbariiz lnrını f.'ransız Afrik:ısındnn Ji'ran~a- l.ııst knles~ agır :ıt<>şıc hucuma Ug· t:ır öfti ·\·ardır a.z hasir. olmuştur kay_det~ıişlerc~ir. Dv,nıı nehrı 

1
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"tlı'ı·n1ı·s1 1·ı \•:ı nakletmek fasrwvıırunda bulun - ramıştır. Knle dışında nıuvakkatcn ' . 6 IU · ca ıler!Jven "1 ugo:;Ja-ç- ku~~ e 
,- ..,~ · · • • • lU r ·· · · Gec<! avcı tav:vnrelcrı < ~mnn tav- · ıı..-u Çörc:il Atlantik muharchn9i ve duğunu ve bu suretle bu y,amilcrin (. şman <' ıne g~en m~vz!ı!"ızm bir . .. i·ı U :.· tU ·· - mıbn ve ccnubı garbiye doa• ıııı 
:\merikan \'ardımı hakkında cin Alman kontrolü atınn g.t>l'mi.!! olaca • kaç nc.ıkfa~ı. mufrczelerımızın muka· ~ aıncsı 1 

bl ~hrmd udşil r. 'k' t . \•an ları tozvik etmektedir. pıı.: .. 
• • ~,. ·ı b'I h.. 1 · · · t' d d ı t u ırn a n şnıanın ı ı a.\·yaresı ~ ı · · tv"ı Sıhhi bakım, tıbbi konlrot çocuk ::;unları t1öylemiştir: ğını söyliyere'k böyle bir hareketin ı .. ucum arıyıc ıs ır :ı • o tmmuf ur. el" .. ··j .. tr - nupta da talyanlar gerileını~ ifl 

ölümüne karıı iki ınühfoı .aigorta- - lf)12 ~en:esine, hnrı'> gnyrcllc- :ıkibcileri hnkkınd:ı Frnma hükt1mc.:1 . . !},uşm~n sol cen::ıhta ~ ugoslav .a~a· ~ş~~ muş ır. rttnın _zaptı es.nasında ele gcC 
r'mizde fozln i"ıkınhl::ır:ı uğr:mındnn tine dahn şimdiden ihtaı·da bulun - zısme gırerek f.>oy~~nı ~şgal e!mıştır. kblıgı: . g:ınayı!11 üı.hmındcn fnzladır· rC· 

dır. \•nr:thl!memiz için Amerikalıl:ırın mnğ-a IUzum göudüğilnü söylemiştir. .. Şafaktnnberı duz b!r ko~ıdordan Doyr::ındaıı cenuba. ı.nt'n zırhlı fırka- Bcrlın, !l (A.A.) - Almtırı 
Çocu'k esirgeme kurumu mı s senesinde elde etlikleri verim . (förçil nutkunu bitirirken. diğer ~.uşma.n zırh~ı km·vetıeı:ı n_,r:ızımizi i~- !ar. Sclaniği işgal. etmı~le.rdir; Ege ~e- tebliği.=. . . . . tlP . 

Genel merkezi mucize. ine milsnbih yeni oir muci - bır mt!':ıeleye d:ıha tem3S ederek de- gtıl. etmektedır. Ç-0k h:ıfıf Elen kun·~-- n1zıne çıkan kuv ... etlerımıı, \:ardar ıle :Motoıll.I kU\'\'Ctlerımız t}"1< eli~ 
z~ oı .tay:ı çıkararak ticaret gemileri- miştir ki: lerı, dilşmana k~rşı ~:ıyri m.lisn:d mu- 'fılrk~y~ hududu ar:ısınd:ıki irtibatı Köprülilden sonrn Vardın· f ıı ı 

Be.r /indeki s ov yel sef i- ııin muazzom bir mikyasta inşasına - Alnı:mların, Anglo-Sakoon mil - harebeler v~rmışlcrdır. ~ ~ıl!a~:('t ha- b.smı~tır. . ş~rkt:\n .geccr.ek Knlka~dCJf,11t1 
. . · i · baıdamaları tuzım gelmektedir. Da- letlerini yıpratmak hususunda sar!e. s~m tehlikelı surette SeJa111k t:;ı ılmme. Metnksas ha.ltını y:ır:ın kuv\·etıerı- Pırlepeyı :ılnıışlardır. Sen 1< b1' 

rının z19are l h:ı şimdiden Amcrikada inşn edil - decekleri müstakbel gayretler için tıne doğı:ı i~erl~!lleğe ;Qaşlpmı.ş ve şark miz tsk~yi işgal etlerek Ege sahiline nıızdan Pon Klemi.s ~ 1ı 
Berlin, !) (A.A.) - Berlin iya:ı mekte olan gemilerden bir kaç mil- b~r nıe.ııb:ı ohl~ak üzere Uk'Janya za- ku\'Vetıe;ımız.le ırtiha~ı ke.qm;ştlr. ,·:ırn_ı ışlardı~. . . z;:~1ı. ku\•,·etle!'İ b~gifn .s~fl ı:ol' 

malıfillcrind~ ooyan olunduğuna görc,j yon tonilato hncmine baliğ olac:ık hıre anbarlarıyle. Kfilka~ya petrol Ar~a\ udluk ~p~csrn.d~ Jk~ düşman RrpeJ geçıdının y:ırılmaRından son- ~ışı ~gaf et~ışl~rdır. PırJe rt9 
Sovyet cfiri Deknzanof Almım nari-, der~etil<ı mühtm bil: miktarın örıU. ku:.-ul:ırını elde -0tmek için ya~ında nıevzıı i~gnl e<lı}mış bırı yi.ızbnşı ol- rıı Vardarn~ şarkında bulu.nan Y~n:ı.n ı~.ror ı~gal e~l~_ış. Dra,·snınrulıır 
dye nezaretine gitmiştir. Bu., mut.:ıd müzdeki sene zarfmda mil~terek tcscbbUse geçeeeklerine dair bır cok mıık Ozere 40 esır alınmıştır. _ ordusu teslım olmafl tt-klıf etmış \"e holgeı;ındc bır koprU baı:u kU 
tcmaslnrm birinden ibarettir. 1 mücadelemiz için bize teslim edile • deliller tne\·cuddur. Berlln, !l (A.A.) - Alman resmı ıJUAhlarını bırakmıotır. tur. 
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