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Kiremit imalatı ve fiat işleri 

11 ADRES: lkinci Bt'yler ııokafmda 

Ankara, 10 (Hususi - Telefonla) - İktısad Ve
kale~i kiremid imal eden müessese sahiplerini An. 
karaya davet ederek kendileri ile görüşmelere baı
lamışt1r. Kiremid imal eden müeueselerin ayni 
cins ve kalitede imalat yapmaları tetkik edilmiı ve 
bu temaslar ne~·ceıinde ayni kalitedeki kir •midle-
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N<"tredilmiyen yazılar l'eri verllinezl-------------------..,İ:-----------------------~-
Günü l'eçmit nüshalar 25 kuruttur. Hergün sabahları ( zmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

rin fiatleri tesbit olunmuştur. 
~ .... ~;(..,;.~ 

Yunan milleti
nin kararı: 

arp devam e
diyor ve edecek 

Kal'i muharebe 

Sevkuloegş şartlarının 
· icap ettirdiği gerde 

verilecektir 
Berlin radl/osıına Yu
nanlıların verdiği cevap 

Atina, 10 (A.A.) - Atinn Ajan -
sından: 

Bcrlin radyo•unun Yunan lisanı ile 
;apmakta olduğu neşriyatta Elen mil-
l10ti, ingilizleri kendi topraklarından 
tardetmcğe davet edilmekte, ve her z:ı
ınan Yunanistanın rlostu olmuş olan 
Almanyanın peşinden gtimesi istenil
ın~ktcdir. Bu tavsiyeloi' ri tam bir i~tih
l;arla bir kenara bırakıp Alm:ınyanın 
daima Yunımi~t.~na clo;;tluk ırö>termiş 
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Olduğu hakkınclaki iddia üzerinde dura y I 
Lili.riz. ugos avya cephesinde 

Balkan harekatının ııeçtiği araziden en mühim bir kıs:;.ım;,;;.. _______________________ _ 

Yunan~stan cephesinde A ( Kf Rlı.I VAZlsYfJ ı 1r · · d °) Bizz:ıt Fon Ribbentrop bugün &> -
liiniğin mihvere iltihak etmesine mu -
~abiJ Yuıroslavy:ıya v:ıd~dilmiıı oldu -

1 Rıınu söylüyor. 
Atin:ı, 10 (A.A.) - Atina radyosu 

dün akşamki ne.iriyatında diyor ki: 

Sırp ordusu da 
mukavemette 

_ nJ Orfi idare komutanlığın an 1 

Şarkı Makedon- Anadoluya geçecek olanlara 
Ilir Yugo.>.lav ricati ve Trakya ve 

~lakedonyadaki Yunan , kuvvetlerinin • 
rnuv:ıs:ılalarının kat'i ihtimalleri ev- Macarıstana bazı taarruz 

ya dayanıyor · Yeni Yunan müdafaası yerinde bir tavsiye 
Alrnaı;İa-r -büyük zayiat nerede Verilecek lıtanbuı, ıo CTeıeronıaı - örfi idare komutanlığı, ııazeteıerıe ,u 

\•elden düşünülmüş bulunuyordu. Kati d l 
llıUh:ırebe, sevkulceyş RartJarının :cap lar a bu undu 

tebliği nefretmiJtir' 
verdiler •Sayın vatandaılarıma, 

Yugoslav ordusundan 1 - Örfi idare altına alınm1' olan mıntakada İstanbul, Kırklareli, ettirdiği y.ercle verileeektir. Harp de-
ı•am cdiy~r ve dey~m edecektir. Nasıl Arnavudlukla ilerliyor 
~:ırpış:ıcagımızı bılıyoruz ve muvaffn-
kıyctsizliklerin tesiri altında kalmı - diğer yerlerde tutunuyor 
tnc.ığız. N ih:ıi zafere kadar h iç bir '*Y 

Alman beyannameleri 
hiddet ve nefret 

uyandırdı 

Edime, Tekirdağ' ve Çanakkale vilayetleri muhterem halkından gerek 
beklenenler ve Ame· ,imencl'ferle, ııerelue deniz yolu ile ve nilfus başına meccanf!n taşına-

rı.ka hareka" tı cak elli kilo eşyaları ile birlikt" Anadoluya ııeçmek istiyenler hakkında 

· · ımrsmıyacaktır. 
--~*·---

Moskovada 
Rus • Japon müza· 

kereleri 

BELGRADIN UGRADIGI 
VAZIYET 

ITAL YANLAR, ALMANLAR! 
BEKLiYORLAR 

hükUm.<!tİmizİn kararı vili.yetl<!rİ tar afından ııazetelerle veya münasip 
Radro ııa:ıeteWıden: vaaıtalarla ilan ecl:ımektedir. 
YUCOSLA VY ADA, 2 -- lıhu nakil i lerini muntaııaın bir , .. kilde h ıarabi.lmek i~in alı-
Alman motörlü kuvvetlerinin. dün nac•k tedbirler de ayni auretle ilin edilecekt;:r. 

ak§ama. kadar aldıklara Niş Vf" Oa - 3 - Matlup intizam ve inzibatı temin kısmında muhterem halkım.ızın 
kübün batı&ında Kalkandelen i.le ifbu ilanlarda bildirilecek esaslara tamamen 11!ayet etmelerini bilhaua 
Pirlepeden daha batıya doğru hare- Yİca ederim .. • 

Bud:ıpe~te. 10 (A.A.) - il. N. il. Atiııa • IO (A.A.) - Yunnn res- kellerine devam et~·klerine dair ha- Örfi idare komutanı 
A.i:ınsından: mi tebliği: ber yoktur. Bwılar ancak zırhlı ve Korııeneral 

Hurludda har~katta bulunan Sırp l - Yardar vadisinden ;ızmış ve motörlii kuvvetlerdir. Piyadele"in he ıt ___ .;.. _____________ A_._R_ . .,A..;.;.R.T.,u.,N_K_A_L_. __ _ 
kıt:ıları, sah ıık~amı !\lacar toprakla- dün geceye kadar Kılkıs mıntakasın. nüz çok uzakta olduklarını kabul et-'' 
rına siJahlı taarruz t~şebbüsüncle bu- da tutunmuş olan Alnımı zırhlı kuv- mf!lidir. Bu itibarla Yugoslav ordu
lunmu~l:mlır. Sırp kılaları Ilordo Co- vctleri Selaniğe doğru hücumlarına sunun piyadelere kar~ı bir hareketi 

iki NAZIR ARASINOAKI Mu... -D,.vamı 3 ""ü 4&1.ifed<'- <DF.VAMl 4 NCO SAHIFEUE: _ 
_ _ ve mücadeleyi aoıl bunlarla yapma-

lA Kl T OÇ Sll T SOR.DO 1 İi:5\ ~ trfl ~D ~ tRra ı:;w 18'1.t/S\ te Da 1 ;~ n~~~~:ı;;:~~~r.b~i7;;:ıa~:;ek'::~~Ö;;· 

lngilizler arhk 
mevzilerine 
yerleştiler 

Naziler yakında 
lngilizlerle kar

şılaşacakl ~i~~~~o~~y!~i \!i~·hay So~İ~1~{~~!~ ~ ~ \QJ Y/ ~ ~ e'::a '9" \6" C2) ~1:yay~ıı;,:'=~:ı:;: b1~İ~:duğ:ı::t~i~~ 
J '[ t k metmek doğru değildir. llJ>on hariciye nazırı•' a ;mo a arıısın- 1 1 t b ld b k 1 1 IFF. 
<I~ vukubul:ıcağı bildirilen mülak:ıt 1 s an u an aş a yere _-_D_EV_A_M __ 2_N_c_s_A_H __ .D_E-
<lun saat on :ıltıda vukubulmuştur. Emir beklemektedirler 

Japon Hariciye !'fazırı japonyanın ' 8 ) • t 
~toskova elçisi ile beraber Kremlin •t k • t• ı U 2°8fıS an 
sarayına g.i.tmi~ti~: Bu müliik:ıt üç sa- gı me IS ıyen er Almanıar asıl harbi şim

di göreceklerdir 

Amerika gazeteleri 

ıngilterege her gardı
mın gapılmasını istigor 

at kadar surmu~tur. 

---··---
" Yuıroslavya" 

11Hür kalmağa layikhr,, 

Londra elçisi digor ki: 
"Biz işf e bunun için 

harp halindeyiz,, 
Londra, 10 (A.A.) - Yugosl:w -

Y:ının I.ondra elçisi, Londr:ıda söy
t~lği bir nutukta, eıcUmlf demiştir 

- Kar.~ılaştıiunız teh!like:;i ta -
ınall\iyle mUd~ikiz. Bize hlicum eden 
ku\'Veti ve bizim maddi bakımdıın 
il.un vaziyetimizi biliyoruz. Dilqman 
lıava kuvvetlerinin hanrerlediği pa
;·itahtımız da~ şimdiden alevl~r 
1~indedir. Fakat ayni zamanda şunu 
da bi!yoruz ki, yanlız hiirriyetini ka
ııı ile ve cvliidlarının hayatı ile mü -
~nfaayn hazır lıir millet, hür kalma
l(a liıyiktir. Biz işte bunun icin harp
ı~yiz. 
Atina, 10 (A.A.) - Yugoslnvyaııın 

ı\tiııa elçiliği Yugo.<lav miiletinin me
tlent dünyaya yaptığı bir hitııbını al
tııı~tır. Bu hitabın metni şudur: 
AlmQnla.ın işlediği korkıınc cina

l'etleri biltiln milletlere bilrlirirorıız. 
ı\~ık şehir olarak ilan edilen meml "
~"~imizin payitahtı Belgrııdı dini 
uyın için halkı kili~clere ctavet erll'n 
~anlar çalarkt>n Alm~n hıwa kııv -
Vctlcri vah~h·ane her tiirlü t·ısaYvtı
ttııı feı khıct,: olıııı bir bnmhnıdınıa -
ıı_a ba.~Jamı.la:ıdır. Yangın n· hıfl -
!:,]( bomhal:ırı tııf:ını ·~lıri Lir Jıarn
lır rı{:m•'la ı·e yangınlar otıığmn re-

-Jnn.m.ı 2 nci Sahiftıd-

-~-~---~ 
Yugoslavyaya karşı ha-

8 k d .h • t"" b• t d rekata girişmemiş 
U arar sa ece 1 tıya 1 ır e - Yanan kamyonetler ve Balkanlar harbi, neti-

birdir ve bazı vatandaşların istek YUGOSLAV ELÇiSiNiN TÜRK gri elbiseli ölüler.. ceyi tayin edemez 

l • h• a d d• HÜKÜMETINE BILDIROIKLE· Ncvyork, 10 (A.A.) - Pres Ünay- Nevyork, 10 (A.A.) - Gazeteler. 
erıne cevap ma ıyetin e ır 1 SILSIZMIŞ ted gazetesinin muhabirine göre, pek İngi!kre basvekili Çörçilin nutkunu, R A çok İngiliz askeri muazzam silah, yi - en gôze çarpacak ,·erlerde, b:ızıl:ırı da Radyo gazeteai dün ak,amk\ ne§· ı 

riya.tında latanbuldan bazı şehirlu 1 
hariç, er ğ~r viliyetlerimizdeki ak· 
rabasının n ezdine gitmek istiyen 

n1ütekaidin, eytant ve eramil ile va
tandaşlar hakkındaki tebliği mev -
zuubahı ile hiila11aten demiştir k.: 

tOF.VAMI .f NrO SAHIFEOF. \ 

Sofya, 10 (A.A.) - Türkiyedeki yecck ve diğer malzeme hamulelcri aynen nc~retmekt~clir]eı·. ;\ev~·ork gıı
Yugoslavya büyük elçiliğinin Yugo.~ - ile Yunan limanlarınn çıkmaktadırlnr. zet 0 si, lngiliı ticaret kafilelerine A -
l:ıvyayn karşı Bulgar kıtıılarının mu- lııgiliz ordusu, Almaııinra karsı harbe merikaıı h:ırp gemilerinin refakati me
hasamnta faal bir sur<!tte iştirak etti - devam edecektir. ;:elesini hususi hir aliıb ile is~r~t rt-
ğini Türk hilkilnıetine bildirmiş oldu- Asosyetiş Pres nıuhaLirine ııörr ele mrkterlir. 

Almanların lngiltere ve Afrikada ğıı hakkındaki Röyter telgrafı hakkın- <DEVAMI 4 NCU SAHiFEDE) CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 
da Bulgur Ajan•ı bu hnberleriıı tıımu- ------ ---------------------
miyle yalan olduğunu bildirmeğe se - y l 

1 
lahiyettardır. Dün Başvekil Fllofun ugos a vya ve ita • nıcbusıın ID«Clisinde söylediği gibi, Bul 
gar kıtalıırı hiç bir tarııfkı. Yuıroslav- ana Kraliçesi isabetler ;;f:.a knrşı hucıım:ı i~tirak E-tmemekw-

. t h 1 . Yunanıs ana ava . Hava hareketleri Irak • lngiltere 
münasebatı akınları :gan gemilerine 

Miknatıslı ınayin de Radyoda neler söyledi? lngiltere son vaziyeti 
atmışlar Habeşistanda 8 bin ka- - ""' ..... nasıl görüyor? 

Londra, ıo (A.A.) --: J:Inva ı·e D:ı- 1 dar esir alındı ! #?AR E.T l.G.R Yugoslavyanın birliğini Londrn, ıo (A.A.) - Avam Kıımıı-
hili Emniyet Neıaretlerının bu sabııh- v. rasında Jrıık vnzi~·cti hukkında \'aki 
ki tebliği: 1 l{:ılıire, 10 (A.A.) - Kahiı·edı'n h korııgunuz, n..ral ve or- bir Ruale cevap veren başvekil muavini 

Gece, clüşın:ııı tayyarelerinin hiicıım- bildirili~ or: . Bugünkü arp dunuza tamamen . ll!ujoı· Etli. Irnk ordusunun memlek<>l 
ları bilha~•a ~1idl:ınds'd~ bir şeh.~e ''e: lııgiliz ort..ı :~ark h:ıv:ı .. kuvvellerı idaresine her karışnınsında hükum~-
l nırilterc· nııı şımnll şıırkı nııntak.ıları- unıunıı k:ırnrgahıııııı tclılıırı: Harp, denizlerin alçalıp yüksel - güveniniz tin. bu mlidahalen_in _lwılb~hl neticele-
na tewcdih etmiştir. Bu hücuınl:ıı· ne-' Hnbc~ist:ıııda t:ılırip ı·dilen veya mesini andırıyor. Bugün ıurada.ki - D .. ,,am1 2 1ncı aahıf..,d6 _ 

ticeRinde öl.en ve }.·arııla.nJ:ı.rııı_ m.iktarıı (DEVAMI"" NC:O SAHIFF.O~. ' zafer yük&elişi, rarın çekiliyor ve a}- Loııdra. 10 (A.A.) Yugo•lav ana lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllfllllllllll 
henfü t e :>bıt eclı•mcmıştır. F·nJ,nt bu - - -- ~ ---- çalıyor, fakat bıraz sonra baıka bır kr:ıliçcRi ::l!ari, raclyorla Sırp, Hır·;:ıt, 
mikt:ırın yühek olması miimkiiıırlür. • !erdir. sahilde başka bir yükselme gösteri- Sl?v~ıı ı~ıilletlerine hitnp e<l<>r<'k dr - Sovyet)er 
!Ias:ır her iki mıııt.1kııda da mühi.m ol-: At!ıı:ı, ıo. l;\.A.) ;-:-: Yıınnn Enıııi - yor. . . mı.~tır kı: 
mu~tur. lngil!..:rmin garbın.ela bır ı;e- yet Neı:•rt·tıııııı trblı_ııı: 1 Harp, sular_ın durulması gıbı, son~- Aziz Sıı·plar, Hırvat ve Slovenler; 
lıir iizcrill(' l'l' cenubu şarkı mıntaka- Alınıın t:ı;y:ırel«rı gece SMtlarcn na kadar böylf! devam edecektır. Harbin fecaatleri, hürriyete uşık O· Alma.nyaya az pelrol 
larıııcln bnı noktalara ve b:ribiriııclen hirbiı ini t:ıkiıı t·ılen rlört. daiııa h:ıliıı- Bugünkü hareketler, kat'i b'ı·er ne- lan nihayet glizel Yugo•lavyamızn da 
~ok uzak mc~ufelcrcle diğer bazı nok- ele Pir • nııntakası üzeriııde uçmu~lıır, tice değildirler. Daha pek çok aür - çökmüştür. Hastalığını dolayı"ile sizin vermeğe başladılar 
ta!Hn <la hombnlar :ıtı!mıştır. Avcıları lıasaı· ıc tJd:ıtı ınııcip nlııı:,dan hom- prizler ve hadiseler beklemek lazım- ,.e kral oğlumuzun yanında değilim. 
mız on bir ılü.jm:ın tnyynre:ıi t:ıhrip el-. balar :ıtıııışlarnır. dır. Mademki harp, Balkanlarda bit- Bütün düşüncelerim, h'slerinı ve duam Loııdra. 10 (A.A.) -. İktısadi lı:ıı-p 

1 T 1 P . ı ı · · · · b. h ld t• ."ı·zı·nıe beraberdiı-.» nazırı Dafüın. Avam Kamar:ı,ındo, 1 mişlerrliı·. nyyare <'r, ırc iiniinc c < l'nııın memıştı,. ve ıtemez, ıu a e ne ı- ·' tta b . S t R d Al 
Loııdra, ıo (A.A.) - Salahiy~ttar: muhtelif y<;rlerine tny;-nrelcrle mıkııa- ceye doğru katedilecek uzun yollar Valide kraliçe bundan sonra dünya- mar 11 erı • ovye . u~~'.' .an. m:ı.n. 

ka~·naklardan bildirildiğin.• göre .. dü.nl tıslı ~ayinlN bırnknuşlıırn.ır. bulun~ujrunu bilmek, hesaplı ve akıl- nın, bu saatte gözlerini Yugoslav - :.-.aya J>Pk az petrol ınrdıg•nı •oylemış· 

geceki hiicumlnrıla avcı tny.varelcrıınız Atımı, 10 
(A.A.) - Dun ııc ce A- lıca bır 1·• olur, yanın ~Dh~avmamanılı3ğınnc:ıı.Ud 1s.kathiğı·fit'ndi ::__be- ltlılrll.11111111111111111111111111111111111111111111111111111 10 dtişman 11..-cı fayynre~ini düşiirmil~· tinnila iki defa alarm verilmiştir. ** ' ~-



( SAHiFE 2 ) (ANADOLU) 11 NiSAN 1941 CUMA 

"l 
- -,hı?"iltcı:e bıı~Yck!li Çörçilin sözleri. Diğer lı<idiu: Ölüm alayı Mağşuş n.esneler kahve fia iııe, 

<.orçıl, boyle nazık • . hatt f ı t l Serlevh· lar aFasında 
lıir and;ı hiıdıseleri Belgraılın Alman - ORHAN RAHMi GÖKÇE a az aya sa J ıyor Son Posta -·Hakikat. 
aynen izah etlen, hat-ff •tJ • k lur tarafıııdan "id - j · · d l · · · ı - En kuvvetli •eydir. Fakat ona 
ta muhasımların eli- } erı ceza J• detle lıomb:•rclımanın Gautelerde okumuşsunuzdur: .. ,2m<r .pıyagasın ": ~atı an i>ıi~tu. müş kahvelerin karışık olduğu halde bakmağa, onu kabul etmeg"e ceı•· 
1
. d 1 b.l • 1 ··ı . Alman orduıunun ıaldırdıg"ı Ru- yuKsek fıata ve hakıkı kahve derrer, ne !3.lıldığı yapılan tetkiklerden an-
ıne o ıya ı ecegi la o eıı yenı nazır I ı l N h d f d k k ... ret IAzımdır. Deve kuşu, avcıyı gör~ 
~ekilde bir nutuk ver JıDCI 1•ıe kOV8• larılan Hırvat Kolu - pel geçidinde, geride bir cephe kura- a§ı mı; ır. . o u .. • up": ve ın ı a ugu il karıştırılarak satılan mağ. düğü zaman başını toprağa saklar 

• t" B t k . . 1 b ·ı 1 bı"lmek ı·çı·n, ı·lerı· saflarda du···manı şu~ kahvelerın, yuk.~ek fıatle sntıl.ma sı muvafık görülmediğinden hu gibi d 
mı~ ıı·. ,u nu u ·. o- \'l~ııı, JOm a ı e ı e - ' ı ı ı h lk · f ı d ı ı ve ondan bu suretle kendini koru u· 

b 1 t 
··ı b" S . t t 1 1· 1 . Y k sa ış ara a ı ıg a e en erın ceza audırılmaları kararlastınlmı• 

nun ağı >Ulundu - • l ..,,, gı. 11· ırp Jttndar- u rna' a.~.mge mı~: . unan uman- tır. M 1ntaka ticaret müdürlü~ündeki S"at k b b"" b .. ~ • ğunu zanneder. Halbuki ortada k•-
ğu rejimin bir icabı- ıyacagız ına"\111111 ~ilüht ilü öl d&nı, lı:endı as.kdrl("rının Alman ordu- ·· · d t tk"k · · · • b mura a e urosu, u mevzu lan ır,uazzam gövdesini unutur. Bal:1 
dır. İngiliz :-;iyasi \'t" diirültlüğli Bulgaı: t.u kar~ısına ne maksadla, ne bityük i uzeı·ın e e ı at ıçın pıyaıaaa a!ı ınemurları faaliyete .geçirmiş.tir. İnsanlar da böyledirler; hakikati ko-
gazete]eri, harbin radyo..qu tarafından heyecan ve kahramanlıkla ge!d"ğinil VT ı f' t ı b k · d.. ··-ı . nuşmai(a ve görmeğe sirirleri tahafl"I. 
haslııngıcınılan heri Propauandanın roıı·ı· idılia edilıııistir Ya - unutmu ş olacak ki, ileri saflar icin .. ı .. a·~~-" ıa muı::ı ca e om,,ycmu, u.n .~'!"eden sonra mıntaka tıcaret mül edemez. 

6 . . .. .. . · . . ... 11 ..•. 
1 

. B" .. l l l mudurlugunde valı B. Fuad Tubalın n, slıgınde toplanmıt murakabe iş-
lıcıyle konu~mu~ \"<' V / l 1111 lılıır olum haiJcrın-1 ~oldu u en;.ış. ~tun 8' :~rl er .e l lerine aid muhtelif mevzular iizerin de müzakerede bulun'muş bazı ka Vatan - Adis-Ababadan Balkşıt• 
yuzmı~l:ırdır. Çörçil. ve 1. unan l arın ( ~ ile propaırnnda - :ı ırmış \'e er agız şurıu soy emış: rarlar almıştır. ' - tara .. 
Dinırazinin neden b cılııhn garreli var .1 - BEN!... - Harp, aıağı yukarı bir bilmece· 
terk edildiğini anlat- ceva l ılır. . 1 Tabloyu muhayyilemizde genişle· ·-···-- __ ,______ yi hatırlatıyor; 
mış, buradaki kuv - Yerinde crvaır 1 telim, işliye~'m, çünkü biz dP. höyle K d b Paralıko"pru" -Bagrakıı Çat burada, çat kapı arkasında .. 
\'etlHin Yuııanistu - R Hundan ene! Al- muhte~em eserler yaratmı~ k .. hra - a ın çora ı Vaton - Yabancı kelimele r ba•· 
na tasınclığını. Trnh- usgadaki akisler • 'l1anlar. son h:ırckit-1 n"'.an b:r milletin çocuklarıyız. Neti- r .:.> t • t"k 1 • kını .. 
!usa Alman zırhlı ve tın Yunan milletine ~e su clmuş; 1 İmala"' t urıs 1 go u ın~aatı - Türk dilinden süngülerle )<M" 
motörlü kuvYetleri - lngı·ıınre - lspanga ılçidl. ııııcak Yuranj s~çme usulüne müracaa .. ~ ~-di!.miş 1 y tılanabilir .. 
ııın gelmesiyle geri - 11 hükumetine mütc - ve Almanlar, ancak tek gonullu de 1 - • - -- llalkapıpanla Par:ılıköprli ile Bay- Vak'.t - Atlantik meydan muha· 
!emeğin doğru gö - vcccih ohluğunu lıii-1 c":n v~rdikt .. n sonra ı:eçidi g<'çebil - ' 1 1 A th ı«ıklı ıırasında inşa eılilecek turistik rebesi. 
riilclüğiinü, fakat y;ı- anla ~ması ılirmişlerılir :\lak _ı ını.IPr.. 1 ma a ane sahiplerinin .ı·oluıı, toprak rnziı·tti ıe fazla motiir· - Eakid n meydan tah'ri, bir toP· 
kında şarki Afrika - Y ~"atlın, nr<.~l acn1ak! J.lic.'.'senin faJ~_alı h ey_be.ti.ka~sıtın_ lü V'-;aitin i. lediği nazarı itibara alı- rak geni,liği icfn kullanılrd 1 · 
daki harekat bitin - olduğu mallımclu. Yu ! da, erkek olan yureklorımızın şıddet bı"r nokta u"zerı·nde ııarak Parke ta iylc üö~t•nmesi için Orada ya kara askeri çarpışır, Y~ 
ce buradan ayrılacak kU\'\'Ctlerin htı - nan r~ulyo:-;u cevap olarak, rle ~ar!l~n.~~ası, kanıı::ıızın d~m~~Ja~ı- ! hir :ırfl,İe hazıriunmı;?lI. Bu proje N:.- davul!.:ır vurulur, ya pehlivanlar gı.ı· 
lunduğunu <oy lemi~, müteakıben 1 ıı - l l~r ı;e~·i ıı-öze :ilıyoruz. Sonuna nıızdo. bu tun oı~aklıı;ıı .v". suratı ılc .dd fıa ,. kaletince tasdik ı•ılilmis ~·ilfıveı 1 reşir, ya çengiler, zeybekler oyn•'' 
gılterenin Balkanlar ı·e Akcl~niz ha - kadar harp edeceğiz. Her şeye ~ahır e-ı clolaş~"'n;as ı , gozlerımızın ya,arma- 1 İ8f8rl cln'mi >nrümr"ıi. iJ~saatı mün.:ıka,~v~ yahud da sofra kurulurdu, • M•Y' 
rekatına temasla lngilterenin Yuna . deceıfz. Cephe arkamız yoktur. Bütün "'3 " ımkansız~:r. .. .. • koynıııs\ 1 1r. :ı.5 kilometre ıızunluğm; - dan• dm<'; denizlere intikal etti.'{•· 
nistanı harpte görmek i<temediği hnl- ruhumuzla milcadeleediyoruz. Ne olıır- 1 Vabn s7.vııısı, .bu.tun mamı . ve Yeni ipddi kadıı 0orapları sland,u·ı ılıı olaıı bu yolun in~a.u ı~;, lı!n kiisur kında o;öklere de meydan_ adı '"erac 
ele vaziy~~in_ buna _müı:cer. olduğu. ~a. ~h~un, 1!1~l\'~~fı:ak olucağımız<lan e-:~u·.ı~unu! b.ovl~ bır ısbat .h~ddetın-ı· niz:ıı!ınil~t!::İ meı·i~et.e ~ir~ii,{inden ço- ,"r.:ı'' 'lliinıkiı ulacaktır. ceğinri •n fiiph~ etrniyelim. Hern dt' 
Prens Po1un ıhanetkar hır ~ıy:ı~et ta- mınız. E:-\kı:-; 1 gıbı )laraton ve Termo. den. gcçırdık~e.n sonra tarıhı merte ·.rap ıırıalathanelerı yenı ll!zamname~v.e merdi' n!Iİz çıkılan meydan .• 
kip ettiğini. Edenin Afrikadan dön - filler yaratacağız. be".0 • çıkabılır. Almanları. Rupel 1 gör<' çorap imal i•tmeğe lıa~lamı~l:ır - Ulu' - Balkanlar muhareb""i b•I 
düğil ı·e nihayet harp makinesinin m Denıistir geçıd.nde.n aştılar. Halbukı onda ılır. Yt•ni ııizanııımııe, ralnız ipek!' ka- ilk mektepler lamıştır. , 
.suretle i<liyeceğini iz:ıh etlikten sonrıı Sovyet Rusya ve Balkanlar: '°" nP_ferıne kadar ~arpı~a.n kahra. ı ılın çornplannı istihdaf etmektedir. - Dinle artık gümbürtüyü .. 

-Bir kere Atlaııtik muharebesin; cKızılyıldız• adındaki Sovycl ga- m.a n ~unan.a~kerlerı'..t~ .. ~~ın "." ... be. lktı<ad \'ekfıletiııin bu ııiz:ımııanıeı·i Imtih"ln ve tatı·ııeı·ı· Cumhuriyet - Seslerini ı;ıkarırt•" 
kazandıktan ve Amerika malzemesi - zetesi. Yugoslu\• muk:l.\•emetiııiıı Al- dıyetın ıreçıdınden suzulup gıttıler .. hazırlJnuısııu\ sehep. ipekli kadın co- ğa hal.ları yoktur. 
ıı ~ deı·~mlı ~ek.ilde bize ;ıkmasını :e- manı:nı:ı lngiltere ac)al~;.ın~ stilfı te- Za,~erktl~yları.! !ı8fer. takl~~ı, ~af~r rap~:ıı ı•ııı.ı ~ürüklüğii hakkında >lk '1k Maarif \'ck,i!.-linden g~l.;n m r - Bulgarlardan bahsediliyor e•· 
mın ettıkten sonra H:tkr nereye gı - ,,eblıusuııden ıazgeçırdıgıııı yazmak- çe ;.0 .e~ı ".e .•a elerı , bırıncıle~ın i'1tıl. ıı s,kııyellenlır. zerine ş~hrimizılı>ki ilk ol<:ıllnrın bü - 'iba .. Fakat o kadar değil, artık pt' 

ıler<<> gitsin, elimizdt' adaletin ve ceza- ta, Yugoslavyaya kar:ı samimi bir !~r· I, ıkuıc;lerın .~traf~nda~ır· .. E;ce.~ Y i ııiznnıııanıe. ipekli bıdııı ·o . tüıı sııııflıırıııda 16 ni,-:ııı ç:ırşanlın gii fes a?nağa bile hakları kalma"''" 
nın kılıncı olarak onu kovalıyacağız. elem r,HstermP"kf 1 dir. l-T8.di:-;e, .\mcri. '::a~ ~ıt_a arı, çıgnc-dıkler ı gonul lu rnplar1nın :o;fı,?danılıi!ını tPn1in etn1. 1 t nli cler:-:Iere son verif!'c<.'ktir. 1~iriı:cL tır. 

Demi~tir. kadn da aki~ler tı)·andrrrnıı.ı.ttr. Ruz - fes-.d .~rının arasında durup da on- <lir. l·"akat hnl>er aldığımıza görP ~orap ikint!. ü~üncü VC' dördüncü sınıflar l:ı- Yeni Sabah - Bir genç sinema jp· 
llünya ı:.iya~etini Britanya gözü ile veltin n1unvini ht1 l' ne ollıı~··a ol~un, •r

1 
ıçın h~vaya kurşun sık~amı~ ve inı:i':1tlıaneleri !".alıipleri nizanın~ınıecle l 0 l·'€siı,=n karneleri 1:1 ııisaııdtı çocuk - tilisı yüzünden hırsızlıkla beş ,.,., 

nıtitalea t>dcn bu nutuktan sonra. dip - İngi:\l'ı·~ye karı;ı bir fedakarlıktan on ·~'k&el ııml~m~i~• ıl arsda, ~~sa?!ık, laJı,Jiıl ,•rl;\•·n hazı tl"n,·e adeıli ile :pek- lam ı iiecektir. m"hkcım oldu. 
lomasi ve hnrp sillihları arasında. dip- c:ekinn1Pmek Jiizımgeldiğini ı.ıöyle - mb r ",. ·~ ... r 1 1~ me e~ı ıhtıraljp li kadın r.ornhı ~·npmafra. iplik \"<.' İ;;.llf' S<•l! "'111lflar aleLcsiııin irntihaııları- - Allal1 ııelBmet versin .. Bu gidi~ 
1 . . l l · · Oi·cuııı.ı yerın,. J?e'' rmemıs•er de- · - · ı" · 1 lı 1 l b d - ·ı b" <' omasının propuganı a'1 ı a mevzuu mıstır. lit" 8 .. .. b . d'" R ·• • ııok•an:ııılan ınıkan hulam;ıdıklarım ıı:ı ı nı.ıııı' il n'lanacaUır. mtihan- e er. ay egı, ır hayat boyun 
lıah .. dilmek lazımdır. )l sela Almnn- İngiltere - t.panya: me . r u~u7 ~r hun ya, upel ?oga- ı ôıldia clm"kl!•ılirll'r. ~l:ıamafih nrnı. n- '"rl!'l _, ni nda neticdenm 0 i Ye Ol ruh \ e kafadan mahkum olacak ~' 
lar. kiiiliı·etli miktarda Yıınaıı asker - iki ılPvlet ara.-ınd:ı iktısıı li lıir nıı- ~~tın ~~ç .uk ~ -~~'."anlı"rının tet-, ılar nıııs:ımlar. :ıizanına:ııeniıı tatbiki- b · · :{l!ı.lü' bi:· f:ısılnyı müteakıp 11 n• gençlerimiz var? 1• 
)erinin teslim olıhı!!ıından bııh,-rtmi~· lnsma imzalanmıştır. lngiltere Is - " ~.t• ~~ ~n ı 0 ~m a ~:vını, has- ne dikk;ıt 'e itina _vii'' 'r ceklerılir. lfi rn:. '' tarihkri.ıdc ikmal inıtihanh Ak•am - · lıaly:ıda, hain b 'r lt• 
!erdir. Hallıı.ıki Ytın:ııı tehlii!i bunu 1 pany~): n. ham maddelerle gıda mad- ·~:. " v~~ ~r. a :yaf :" 

1
ka kn;ı•, b~: 1 Niz~ııınrıme, ip k k:ıılın coraplarııı • rı ııı ;. ıtp lma.'1 \"e ı l<Jllarm bu larilı- yan para,ütçüsü idam edildi. . 

redcl:.,tmekt('cfır. 1 delen ıçın 2.5 mılyon lıralık illi' krc- ~· evmı .. 0 ara se. <>m ıyaca.r, ta Oc tıp<' ~yırm:•ktaılır. Bu tipler. 'alon. ka ıa lnı: ,.ı kararlaRlırı:mışlır. - Ruhu da acaba paraşüt yerııı' 
nıılrıı•r /ı;;/yu.<ı: d; açac:ık ve lsp:ı.nya bununlıı İııgil- '~ve tazı~. e~ cektır: . ince ı·c gündeliktir. Simdiı·e kııılaı· 0!1 J-;g;tıwııli ııkullarıla ıler,len• 1;; ma- balona •RrJlıp cennetii.li.yı buldu ,,.d 
Yunıııı radyosuna göre. Yunan :\l:ı-ı tere n lngiliz lirası üzerine mua - d. alan, guze ve mubarek h•r ş<y- tip. iP·.·kli karlın eorahı dokuıım:ıkta ı !"fa ı 1 'ha~.,;_ wrilee kfir. dersin!z? 

keılımya"ındnki Hulgnrlar, )fııre al mele .rnpan memlı•ketlerclen mala - '';; k h d . d ın.ıüıru' ı ;.:'ı'<:ırlarlar 'öyl<'mı'kt0ıli" Akşam - Hayvanları koruma··. 
c:öriııır ... bir telgraf ~ok misler, o da Yer lacaklır. l<pany:ınııı menfaati harbe .. ..a la l . erd!~?' '.'n zıya de fvakt~n, - . Evle. nme - Tnm mevgiminde, enfes b. 
1.•. b I · · k . B b I ustunı ~ tıtrt- tvımız canın n ev ın- ı . 

1 
J d • · o ı ıırı t"<'Ynpta, ura arın tamamen zaıı- gırmeme ·tır. ll se ep c yaı·ns ya - 1 b' --- • d N IOH•LAT VE HRACAT BiR ~.evzu ur ogrusu .. insanların '·1 

tındıııı 'onra Yunan )fakedon\'asının va~ lngiltere.ı·e tloğıou k:ırmakt:ıdır. , .. ,I k'.~r~~n. ve c~~a~ k.r. be 0

1 
nun te.1 ı.I • ruler le mezbaha va sevkedildiği b 

bir ernlct haline getiril~ceğini ·,öde - Rusyadaki son hareket: şe' "u •çın verı mış ur an aı·a ac•·ı LIKLERININ VAZiYETi NEDİR :\lldill li Tiay ~hmet Pasalıııın keri- zamanda, hayvanlara kim bakar? 
mi~ti~. \~ani propaganda, e~ki :\:iakP-

1 
ııu:-.yanın san;.ı.~·ilcşmc hakkındaki nır, ".e. onu~ ya~n!'!lası ve kurtarıl -ı nıt:sı _v (~~ 1.n1hurıyet kıı enstitü:-ıü s:t- Bu~i~n - Çakıcı Efe.. , 

do~ra ha.lk zi.h.ni.vt:.·tın~len hôlfı i~tif.ac\"'! on ktt a.:ı bilvt\ .. ıla d .. ün~.·.ayı da ala: mneab'.:1.11: .• ın ea.ır en cek cana, can de- 1··c.ar.et \T.ek.tdPtinL"e ithalüt y~ ihra· hık ':1cek ogrctnleni B.a:-·nn R<:lk_is P - - Yarınki nesiller .efe bugün clil~ 
kt d ~· k z t 1 /J ı1 t kt d ç k 1 lı 1 , ) l ~ah ıl nbık l tanbul hr •nıını ope - yayı b;'l.aan mil 0 ı ··ıd·· ...,,o etme· e ır. "ıte ·ını ,ora ınıze e." < e. ':ı :u· n me · e ır. un u ıu .s:ın;ıyı ORHAN RAHMi GÖKCE ıcat ır ı~ erınııı kurulu~nnr an lıugtiııe r · p !' . . . . j • Y nar 0 uren , .. 

Yunan :\lakedonı·a'1nın h:ılfı<ındaııJ hnre1c" :ırttıkça petrol \'~ muştek - x · kııdar ppılan i~ ere ılaidJir l>ro~iır ta- rn or •8 .1' ~mınuı nıkahları, ev\'elki dern çakıcılardan b:ıhsetmezıerı' 
h:ıhsetınekt<'ıiir. kalı ihliy ıcı da aı1:maktadır. Bu iti- IJ<)ttirilecekl"r. Şehrimizdeki alaka _ g( 11 e.'·len_nıe dairesinde. bizzat lıelcdı- yanarım doğrusu. 

barla So\'yetler Almanya~·a nz ııet- A ak darlaı~lan da malünıltt isteıımi~lir. \"<' r.'.ıs;mız .Dr. Ilehcet l'z tarafı~dan Tan Dünyanın siyasi manz•'' Askeri vaziyet rol 'evkedelıilcef'klerdir. N'etekim merı a Bu broşür, harpten enci y~ sonı~ııki Ye ı:ıızı(l" bır katalıalık muvacehe<•ıHlc .... 
~ovyetlerden ı. marttan itikıı en _A 1- Ü.. , b .. .. k h· yıllara ait olmr.k üzer dört •eııehk ik- kıyılmı~tır. Her halde temaşası zevks'.,ı 

-BAŞ TARAFI 1 NCISAHIFEDE- man,\'aya seı·kı.ı·~t :ızıılmıstır. Eırcı· u rı yanın <:n uyu arp 1 lı'>ııli l"e licaıi vaziyeli muka)'N'eli o- ANNELER: olınıya.ı bir nesneden ibarettir ,a~' 
Gerçi Yugoslav ordusunun bugün Rıı.~~'1 • ı>~t.rol~erı de b.omlıa.l'ıl'.m.:!ı <Y<e"rnisini clen·ze indirdi ıln!·ak ır<bt<:ı-e~eklir. Hrnşürii~ laıızi - Çocuk Lulamacı:ım lop, ıop ol- r•m. 

İngiliz ve Yunan orduları ile teması ulılıı \ c ıstıh al ıızalır,a. mıh\ cı el- "' mın•le lzmır ıhra~at ·Jıırlık!Pr•ndeıı de 
yoktur. Bu ordu Pirlepeye ve Usküp !erin 'Jetrol temin edebilme eri mii - ::-< vyork, 10 (A.A.) Amr,.ik.ı bir milnıe<sil Ticar· t Vekiıleı-.ııl~ ha- mam,ıoı için soğuk sütte kfü·ıştırıl-
vadisindeki Almanları yanlardan hirn bil' rlle:-lele halini alır. b:ıhriy~ ll.JZtrı l(nok:-i IJuk·ern deniz zır bultıtıac:ıktır. <lıktaıı sonra pişirn1ek 1fizım geldi· 
vurabilir ve ip g:bi uzanan çenber. r ---. t<·zgühla"ı·ınd~ı ;35 bin tonluk yeni Nok --'t ğini un1fu11ayınız ! 
leri kırmak istiyebilir. Arazinin elve. I J k ... ~nı:o~:ııa ~tğır .. krtıva~örüni.in .. denize ZORLA KIZ KA"IRACAKLARDI j Çocuk Esirgeme kurumu enel 
ri•li olmamasına rag"men Alman as- ra - ıngiltere ıııılırılnıt•Sı mun:ıs~betı:l'le dııııranın lı1 g 

' b · ] 1 · k merkezi 
keri hareketinin muvaffakıyet"nin mÜnıisebatı .,,. ' !il" T•11·azörü 'imdiye luıclar ırör lhı<:ın oğlu llal.I !!:ren ve F:min oğlu ! -------~ 
yegine i.mili, Yugoslav ordusunun nı~lliğinl sln·leıni~ \'~ g·en1iy;, en mn- bek~ i Tu~un .l\Ieııen1enin l~nıir:llem M.BJ1"ADA 
düştüğü hatalardır. - Baıtarfı l nci Sahifede ılcrn Y:toı'alar!:ı \ · 16 l"'>ltık toplarla mıhı; -inde on >t•k:z ya~larıııda Şe - -·-·------. 

Vardar nehri üzerinde köprüleri . . .. kt 
1
. ·-

1 1 
_ 

1 
nııicehh'z ı·o dliny:ıııın en km·ı·elli ge-ı r'fo Kalenılerı zorla kaçırmağu teı;eb- ·;,-• • -~ 

. . . .. . 1 rını gorm(' en arıg o an1ac ıgını, rak · · ı· ., t· . ·r l · ·t·. 10 . 1 1 11: • • _ • • • • • K k 1 k tahrıp etmıı Üıkup ve Pırlep e yol- 1 "k t· · . . •--t"kk. d"I mı-ı, < ,, .ıı.,ı c mıs ıı · "ene< en- ıus dmı~, kızın leı;adı uzenne kolla- ıs anç 1 : 

!arını tutmu; müdafaa etmiş olsay- ı:ıu;~·m~ ını~gatrı meru ·ua 1 ~ık b'ri ,\ıwribn ılı.nanm,.sıııa iltihakı- rııı.ı g.rip lehdıd ederek sıirükleme- 1kıçc~melikte 348 ııc. ,;oküı<ta ilı-
dı Almanla; böyle süratle ilerliye _ c <he ler;ı l rl .Hhınukn k.ngıhk•:re - tra 'tl•ıı ilk d;ıetnavt budur. ge La~lanıı~lardır . rahim kızı ~8 yaşında Şehvcr, kıs -

• . .. : .. . • . ınuu eı e~ıııc e <ı u ·u ·ı a auıa. t>s;r l"tra.f••ıı . . . .• . _ . . k Jıl ·k · ı 'l k mezdı. Haclı seler gosterıyor Kı, Yu - ı•lnıediııini Ye !ngilt.ereııin muahedenin ı .". ~ ;et.ıı;en kil; Ilı] r kızı kurtar ıınç ' saı asıy e ' '<!san ·ızı ;;2 )'U-

ııoılav ordusu bunu yapamamıştır. :am şekilde tatlıik!ııiıı teminine karar y l h .. k n~ı~lardır . Halı! hre~ kaçmış Ye takı- ~~ı~ı~tı~:~tm:.ıyı taşla lıaşıııdaıı yara-
Almanla.r zaten muvaffakıyetlerinin ı·erıliğını Mil n-istir ugos avya ur al- l lıme lıa•laıımı~. lıl'kçı Tosun yakalan· . 
çoğunu 4erek tabiyevi, gerekse stra-1 . ' ' . mag~ a layıktır nııştır . ~·rhsızblıklar: 
tejik hatalara medyundurlar. Po - . 1 --x oa ri aba parkııııla Ali oğl u Fa -
lonya ve Fransada da vaziyet böyle M4RSEL PREVO OLDU . .-a .. , tarafı l nci •ahif~de - BELEDiYE BÜTÇESi nı.k, elektriK. direğine ırmanaraı.: 
olm.uşt~r. Gelen haberler, mnaleaef \'j.<i, lU (A.A.) _ Fran'lt. akaü • ı:ır~u~ ve B_elgra~ın. lıt~tün sokaklar, , . . . .. . . bele.d'.yeye aıd .300_ kuı:uı; k'.ymetin -
vazıyetın Yugoalavyada da böyle 0 1.

1

,. .... _ 
1
. :\l· .. l l" . üV .. . ıı çocıık, k.ıdııı ve ıhtıyarların ce - I.deciıS'e mccl:·ı budce cncum•ııı, dekı anıpulu ç.ıldıgıııd.ın y,ıkalan -

duğunu göstermektedir Fakat bu ol ,ı (1h:"ı.ıhı '
1
1
n
1
- "1ı. ~ t·ıe1<ı. }•'-lll • tileri il<' örtülm(i·tür. En iptida. dün daimı encüıııeniıı hazn;adığı ye- mıştır. 

arada, Almanların geri i.kmal işlerine 1 a ıı' ıgıı a 1 e 0 muş ur. noti<teYl ihr devııiııdc lıılc böyle \"ah- ııi yıl lıüdce;i ıizeriııdc tetkikalla me~-ı * Ka~aııt~nada lııôııü caddesinde 
bakalım: 1 ~- >;cıler yapı m;ınu~tır. Bu va•ışet lıile gul olmuştur. Saıd ogltı lt> yaşında Ahmed, 13 

Bulgar üsle~·nden yüzlerce kilo -1 dir. Bu hat Seli.rdrin aşağısında ~eııd!sı i~!ıı _kü.ltürlü nıilleUcı· arnsın- Mec~i~ önümüzdeki pazartesi günü. yaş• nd•~ .Ilüs.e; 111 Ye ~5. yaşında Ah-
metre açılan Alman birlikleri Niş - : Ol;rnp dağlarından Ohi gölüne doğ - ı '·" bırıncıııgı ı>tıycn bır mılletın ha- saat l~,3.0 da toplanacak ve yen. yıl ~ed. ~lu"evı meklel.J~nın bodrumun-

ÇiMDiK_, 

iKi BAYRAM HAZIRUGI 
2:1 ni•n 1 \•e 19 man• hrtvraml:ırı 

cin imdi<l('n hıızırlıklara başlaıı:ıc:' 
tır: 21 nisa. d;ı cumhuriyet mey1I:ın1 

da Ab•iirkilıı hc)'kcli öniiıııle tez!l~ 
rat Y'1fı!lacaktır. 

C'.cuk E<irgom~ Kurumu ve Jııı' 
Y:ırıi•m'evenler conı;,·eti \"oksu) ı;oC~ 
\ ıa gİl"\'l'ek e.•ya cla~ıtac;ıktır. l'l ıı' 
yı~ b1\)r:ın'ı iç:n dı zengin b·r pr0~ 
ram r ızırlanaeaklır. 

BiR TAYIN 

Şelır:miz memleket ha.Rtilh:1 1~ 
hc.mşircle,r"ııdeıı Rn. Hamdiye A ~ 
yırmı lıra maaşla Heybelıada ,.~re r 
sanatotyomu henışireliğine tayııı 
dilmiştir. / 

--~~~~~~~---

... Q·Ao .. v·o· 
••,_ı...L ; • ' • 

Üsküp ıehirlerini alarak buradaki ru uanmaktadır. Bunlar Yunnnista- 1 .\. k.uı ı etlen tarafından yapılmı~tır. lıuılcc<ını konuşacaktır . d.m lıır mık tar demır çaldıkların -
demiryolunu ellerine geçirmişlerdir. nın en çetin dağlarıdır ~e burada j 1'.utu.n .ha.<tahaneler!• bütiin kilisel.e- elan ıutulm~ışlardır. BUGÜNKÜ PROGRAM 
Fakat gerek bunun gerekse Sof ya- uzun bir mukavemet gösterileceği tah rı. butıın ınekteplerı, Ilelgradın bu -ı ŞEHiR iŞLERi 

1 
Bu nasıl ı~? 8 Program, 8,0:l Ajan~ ha~~]~ 

dan Niıe ııı'den de.::.iryolunun Sırp- min olunmaktadır. tün kıiltiir müe,;.<eselerini tahrip e - . • Ker;stecil·er ~arşı..;ınd:ı İbrahim 8,18 hafif par ·alar (Pi.), s,15 h' • 
lar tarafından aağlam olarak terke- AKDENIZDE: d~ıı. Al.m:ııı hava k~.Vl:etlc:·i. entcr:' Beledıye reisi.Dr. Behçet Uz, d,~n öğ oglu t,a]ıp, dem.ırci B. Ahmedin do- ılonı - yemek lı<te"i. 12,30 Pı«ııi~;; 
dildiği çok ıüphelidir. Şu halde ileri lngilizl<'r Mataban deniz harbin- n.ı<) ?nal ?ııku~un bulun kaıılclerıııı l<-.d~n ene! ~chrın mt;hlelif yerlerınde-1 kuz !ıra kıymetınde demir çubukla- l:?.:ı:ı hafif şarkı ve türküler, l\ 
kuvvetlere cephane, yiyecek ihtiyat ı den beri Akdenizde 200 bin tonili.· ;:e ıı_utıın ııı. a.ı;ıyet .kaide.leriı~i 3yak- kı .ı!ı·ııılaı:ı ı:e bakkaliye clilkkiınlarını. rıııı ııçınr~eıı tululnrn.tur. Suçlu , Ajans lıalıerl ri, ı:ı.0.5 "arkı ve tbr_ 
ıevketmek mühim meseledir ve im- toluk düşman nakil vasıtası batırmış- .,ır •1.ıtıııdıı çıgııemışlerd ır. l\r:ıl sıı- (~ltış tfnıı~tır. Ügledeıı sonra mühPn-1 lıu demı•lerı Kızlarnğa·ı hanında lıir J>r ıırogrıımıııın devamİ 13 20 knr~
ki.nsızdır. l'ilhaasa motörlü vasıtala.- !ardır. Bu mücadele daha evvelden rayı .:o lıonıba ile tahrip edilnı!>tir. cl•slerin ıle iştirakiyle füarclıı )ııpılacak• şah.<a vereceğini söylemi~. tah~ik~üa pı·ogram iP!.), 18 Pr~grı;m, ı~: 
rın çoğalmasına ve benzin ihtiyacına · haılamıştı. Fakat mihverciler, buna ıı~:~aat ve .. d!~er hazırlıklar ctrufrnda lıaşlan'?ışt!l"· .. . . milzık: (İ. Özgüı- idaresinde), \ 
göre, vaziyet düşünülmeğe li.yiktir. <ağmen geçirel:,·ldikleri kuvvetlerle ÇEKiRGE goruşillmuşlur. Emnıyetı suııstımal mı? ııı.ey~aıı fa ·1ı. 19.:Jo :Ajan$ . Jı~ber9_9 

YUNANiSTAN CEPHESiNDE : •Afrika taarruzunu yapmağa başla- Kar~ıyaka ıı:ıhiye"ıııiıı Örı;ek kö- X .Keçe.cile;d? Kız]arağası hanıııda l!).4o konusma (zıraat t.akvınıı), 1 ıe 
İngiliz orduları, evvelce hazırla - mışlardır. Bu kuvvetlerin miktarı, 4 yii dahilinde çekirge çıktığı vilıhel GELENLER, GiDENLER ınu~tecır Eıııın oglu B. :\!ehmed seçilmis şarkılar, 20,15 radyo g;ıZl~ 

nan asıl müdafaa hattında tertip Alman ve Afrikada mevcud olduğu zirnat müdıir'tif'.iıne h~ber \'!'rilmi,. lzmiı· mebusu U. ~Iehmed Ald.:~ı:ı· Emırııı; BB. Ahme.ıl: Ram'z ve A!i si, 20,fi Temsil. 21,30 konu~nın (.ttı 
.,dilmekte v,. Alman taarruzlannı tahmin edilen bir kaç ltalyan fırka- mücadele için derhal tedlıiı alın- Anka:·adaıı, zıraat bankası mut [, taraflarından kcııdı.>ıne emanet edı- •at saati), !?1.45 radyo salon irkfo",tı 
burada karıılıyauı.ğı bildirilmekte. ' .. ile beraber 6-7 fırkadır. 1 mıstır. tısı B. Necati Dormaıı !,.laııbulcl:ın len ııamuk baly•alarından pamuk çı- >ı. 22,30 Ajan. haberleri, 22,45 ':~,ıı 
• l!IU!ı 1111111111111111111111111111111111111111 illi il 11111111111111111111ıiııııı111111111!!111111111111 il ı l l l l l l l il l l l l l l I il 1111111111111111ıil111il111111111111111111!• ı~e h ri m ize ge 

1 miş 1 
erdir. ; ~~: i a ~: ~ ~~k r; !ı~ı!~ i~ ~ıi~ a~~c ph~~ ~;~: ~~10:.~ ~ ::~~! r«:;ı'.) 'p ;~~ı~a~ :~~:~~t ;,·,.o 

- E L H A M R A S 1 NBE ~ ;-J ~ N O A · ~ (t:;;,~(QJlrS ;a 1 da tahk.kaüı başlaıımı~tır. ram w kapanış .. 
=Yakın tarihin ınerak ve ibretle dolu sahifeleri. Sultan Han .. t devrinin en gülünçlü hadİ•eleri ve Türk = o lJ TAYYARE sı· d .,. l 36 4 
-- Sinemacılığının en ıon ıaheseri = . z Mı nemasın a e • -= = K.S. K. S. = K ı v ı R c ı K p A ş A = 305 Üzüm tarım 17 :ıs := :::;:: 109 Y. C. Ren. 25 25 = = 48 H. Vitel 21 25 = :::;:: 16 K:ulraval Es. 22 uO 22 50 = TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRKÇE MUSİKİLi = ---= Yaraı .. nlar. SAİT - HALİDE - TALAT - YAŞAR . REFiK _ J(EMAL - NECiLE = 178 
- Ayrıca - JURNALDA • en aon ve en mühim H A R P haberleri _ 2 ·193l0 1 2 

E SEANSLAR _Her gün - 2.15--4. 30--6.45 ve alctaın 9 da hatlar . 
/ = 2·19788 1 ı2 

1 DiKKAT - Haftanın ::::r:::l::i::a~::~~::::rO ~:~: d~~::•:AT! NELERIDIR. : 

:= FIATLERI - Bitı·nci 20-Balkan25 -Koltuk 30 kurutlur. = 
• ıı ııı ııı 111111111111111ııııı1111 ııı 1111umu111111111uııııııı1111111111111111111 ıııııuı ı n ıııı 111111 1111111111111111 ııı ııı ııı ııı ı ııı ııı 111111111 ııı ı ııı ııı ııı ııı ıı ııil 

No. 
7 
8 
9 

10 
11 

17 
22 
27 50 
34 az mal var. 

Yok. 

BU HAFTA 

Görünmiyeıı c:ın:ffaı-. zabıta kuvvetinclen ve milral~·özlerdeıı 
korkmıyarnk adctfı 0nlarla alay ediyor. Siz de her hııldr. 

•••• - ...... _._-·~·······-···· ·····••+••• •. i' ·······••U••··•••uh•••u••H•U•Ouı••, ....... ... ............. ~ •••••• ~ •.. 
ı~ Görünmeuen Adamın Avdeti ~ 
:..!uııın1111'!!:~~!'"'''''""u'ı!!!:!.!~!.:.'l'""!•:•,:•.:•~•.,rr,:-.:"'t 

Filminde l.ıir ca!'avarı görmeği ,hmal etme~iııiz 
OYNIYANLAR: V 1 C EN T P R İ C E - NAN G RAY 
AY R l C A : ViYANA KAHVESi (REVÜ) 
M A T 1 N E L E R : 3.15 5,15 7,15 9,15 de 

Cumarte1ıi pazar günleri 1,15 te BAŞLAR 



11 NiSAN 1941 CUMA (ANADOLU ) 

Hikaye 
, 

Macera 
Alaşehirde FeJoıdi ~ok yeisli id i. isl.ınt edebilmesi id i .. 

GU. ZEL Ö f IYET E 1 :;\foni:>a (Hu~us1' - Soma kayma- -Eğc.r, d~di , benim başıma gelt•n - Anl-:.ımıyorum .. Uu nasıl şey? .. K Y A l l R kamı Necmcddin gö.,,terdiği gayretlen ınn1.:eran ı n bir benz<'rini hayat.t~·c:ol- - Evı't. birnz karışık, fakat cok 
\' ~lıı.oıehir (ll mıusı) _ nuhiliye dola)ı tı:rfian Snlihli lrn.rmakaınlığınıı sun.b.~0~1kantlard1a1·. olı;un. bu1I abıl1:ı.cn ba<ıit. ı;nm iışoğlunuı~scl'\:ctinc konn-

nisa haberleri 

kaı t • · k 
1 

h b k c.- ·
1 

k . k 
011 

l l ulı'l 1lu"m"ız ()r- eıı uyu · cc:e ı vermış o acn ~sın .. cnk b:ışkn lm ı dn vnrdı. ihtiyar lıir 
eınm Ö\ i rini danca u 01\nn a) ma a ~ '-< , ·t · d .· k " b k ı ··ç ice h · · d u"zr.J 1" k ~ k· 
1 

· hun Somaya, değerli mülki ve amirle _ ;:-~~ıı Pmın c_ eıım ı tı ne aı ı , .· emsırc.Rl ve onun n g " uır ·ızı, 
oy iıye fazla · :ılma yapılmadan rimizden ve birinci sınıf kaymakam _ gn c;n: l.nı kaclnr şaşırtıcı ve h n) fet Gllmiişoğlu öliln<'e mirasa koııacnk-

n'lliilrnesi hnkkındaki tamimi iizeri-
1 

d S 
1
.h,. kıvmakamı Necati V·ır vcrıcı maccm ) oktur. lardı. H allıuki Ferhund e, mu ızzrım 

I" kn k B Ih r.ıd· ar: aıı a 1 .ı '·' ' - 1\.cel t 1 t - ('l··ıııku·· t' k' ·ı t k · tmek 11· Ilı • Ymn amın-:ız ny ~nn ,., ız dar ela Şarköy kaymakamlığına nnklen e C' .m~. :ın a ncagım; ı .. sen·e ı ım"e ı (' :ı ·sım c ıye-
ı1Uhhtarlarla bir toplantı ynpmu~tır. t . 1.1 . t'r Bay lec·lti ve Xt>c anlatmak ıhtıvncındanm. ) alnız so. tinde değildi. Ru parayı, Gürnüşoğ-~ u t ayın ec l mı ı . • • • ~ - . d b. 1 . -- k -t'rcmi 1 h b k d' C'"lıı' ~Ul' arlar, \' ekaletin büdcelere fu- meddine yen vazifelerinde de mu\•af - ze neı e en aş ı~ acagımı e-.. ı - unun nnm ve esn rna en ı , ne 

ı rn11sraflar konmaması ve biri - f k • ti lı'leı·ı·z \'Orum. Çok karışık.. indirecekti. ll'l a ne er < .. F h d . u . 
l eı·ine yakın köy işlerini birleşik .T~tldarma teftişi; u ehr un. he.yı '"taünırsın Gs~~').?rt~ml ... - Olur şey değil.. 
(atak gördürmek hakkmdaki tav<;i- Kaznlnrdn teftişte bulunan vilayet ;ueş ur za ıre .ıccarı :rumu~o~ u.- - Dinle azizim. dinle .. İş gene bit-
" ı, !lJuvafık görülmüs. ve lağw:di- ·and.umn alay komutnnı ynrbay Hil _ nun kar•.!·. v:ı~tıle kız krırdeşını hı- miyor. Böyle bir muvazanyn feci se
'an koy katiplerinin verlerine muh- J • A ·b k K ı·krı<•nf' Akh; ·ar J·andnı·- maye eıtıgım ıçın dost olmuştuk. Kar kilde alet olmam daha büyiik facia-
""tların tevhı'clen "C m"' .·ıı1ş1 20 ıı·ra_n mı 

1 
~. 1 .~kl 1 

• ,..1 •. :rt·.. k-;ı.rnkoll deşi öldükten sonra da göriişürdük. luro sebep oluyordu. Gümüşoğlunun 
.. r • - ma )0 u "rııtın m un : arını d 'ht' • . h f l t ~ ~tnemek üzere k€ndi arzuları bir- ft' t · b .. h · · . d t Bana ert vanardı. Kocası • ı~ aı . cmşire~i ve hem~resinin kızı se a e 
t>, ık katip tutmaları knr:ırlaştırıl _ tet ~şt~ 11118' ugun >;f> ı umze av e yetmiş b1>şlikti. KC'ndisi hcniiz otu - içinde ym;ıyorlnrdı. Müthiş bir ,·ic -
···ıştır mMıs :r. s· .h "f 

1
. zımn gi11mişti. c1an azabı içimi kavuıınııya başındı. 

ld'rop.J:mtıda köylü islerinin accl• nnar !nan l İl ·a 1 - Ne yapayım, hakkım değil mi? E,·t>t, onllıra ben -ebep olmustum 

1 
en çıkarılması için de bazı karar- apıldı Çılgınlıklaı· yapmak istiyorum. cl<'r. ve simdi ele dertlNiııe deva olmak 

t alınmıştır. Y mnn-alı mnnalı ~·liziime bakardı. bonrnmun borcu idi. Biı· volunu bu-
il' .l<aynıakamımız köylüye bar ol_ Edirne, 10 (Hususi) - Hün Edir- R;r ak~am çok teın~1ı bir halel" ba- Iuı; :mılanna girdb. Geıiç kızı iyi 
~- acnk şekilde sıhhat işleri, ko~ nede büyul\ Türk mimarı Sinanııı ölii- nn geldi: bir aylıkl-a yanıma katip olarak al-

rıttaları. VP köy bataklıklnrmın ku- miinün 353 uncii yıldöııümu müna.:ıcbt>- - Kfimil. eledi cok menısum. Be- dım. Onl:ıra ev tuttum. E:imdcn ge-
'll Ulrna ı hususlarında alii.1\aı:lar tiyle büyük bır ihtifal y.ıpılmıştır. ni e[•lendir, gczdiı·.' icir. hayntın zev- lc>n ynrdım1 csirg<>mctlim. 

11ınuı•lara tamimler yapmı"tır. Halk ve mekteplilerin müştereken kini tattır .. Bıktlm. Ul'andım. - ('ok iyi kalulisiıı F rdi. Rıı hur-
' arıg"ld "f f 1 ı ~ · ~ö'-lNlikleri iıstiklfll marsi) le merasime Otomobille Hiiyükrlerey• kadar u- mc•tinle gtinahlnrıııı temizledin. 

at o e nu usun aza ıgı, y,.rı - "' • h lu ın da 10 bin !ırayı mtit c-aviz bu- baı;lanmı~. muhtelif hatip'cr, biiyül< :rnndık. nirknç kndch içtik. Fer un- Bir kahkaha attı. 
k nnıu~ı ' ha abi) le bel~diye teşkiliLt• Türk mimar Siırnnın hay: tı ve san'at <le tnmamil!' açıl<lı: - Al'ıl faciayı :ınlatmadım. dC'di. 
eu~ulrnn 

1 
takarrür tmiştır. Yapılar. eserleri etrafında konuşmuşlar, mera- - Kamil. dedi. Ren . enden ayrıl- Korkunç fncinyı .. 

·a ~ıın mazbataları berayı tasdik vi- ·ime Cumhul'iyet mnrsı ile nihayet ve- mwacağım. Tiundan ·oııra ben seni- - Grne mi? 
l'ı~~te gönderilmiştir. Bu suretle' Sa. rilmiştir. nim. - Rütiin buııla~ yanınd~ı :olda 
Cf'.,kot~ çok k-nzanacnk ve imnr edile_ Ka~ seri, 10 Hususi) - :\Umar Sin:ı Şaşırmıştım. Fe ıhunde evli bir ka- sıfır kalır. 

ır. 11111 öliimiiııün yıldöniiınii müna.-;cbc - clındı. l\1.üthis bir ıskandnl olacaktı : - Bir türlii :wln amn·orum. 
~irn·1 1· l ki ı th.·le dün gece Ilalkevi s~ ;onunda bir H:•pr, eledi seıı hiç iizillm.e herşe- - Bir ITiİJl cliisüı{cHim~ nu kıza top-

"'oJ u c en par ar yapı mnsm:., k b laı ın geııisletilınesin<.> pazarver konforans Hrilnıiııtir. ~ i ben yapacağım . Ve bu is olaca ·. lu bir lıarn verip artık uı.akla~tırnyım 
11tin rn t h ı ·r ~ b ·1 - c;nzcl Fcrhuııdcnin o rııı<la iizerin- Zirn onıı hcı· giil'lişfc iı'im ~ızlıyor. 
ll'ıı t un azam a e ı ragma nş an- ,, dus;r. Yıllardan beri hnr ıp halde' Yugoslavy'4 ana Kraliçesi cl0 lıelki elli bin liralık miice\·her A'1n0;;iııe bin lil'a verdim. Mii:uı ip 

11 
rt·~n hlikfımet daire i de tnmir edil vardı. E,•ine bir uğramakla birk-.H; hiı Jig~rnla anlattım. Kızının da C\'-
·~ ır. ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) yiiz bin liralık daha getirebilirdi Bu- lcnme y-aşı g ldiğini. inşallah iyi bir 
'1Uıı 

1 
b h f 

1 
d ~riyet tarihinde en ulvi bir zamanda mı da ynpacnf:"lnı ima etti. kısmet bulac:ıklarıııı temenni e>ttim. 

k· . go pazarına, u a ta -ar a . ., f'eJ ı ıııe ni betle daha fazlrı hubulrat mukadderatın kn) detii~i tarihi bir mü 'Cç gün üç gece Perhunde ile cıl- Kadmcnğı7.: 
fi. trnl e~edir. Bilhn~ a bugday, arp. cadelcyi kabul etmek, meydan okuyan- gıııca eğlendik. Onu dahn iyi imııdırn, - Halbuki biz l\fe::lhatle ba~k:ı 

er h f 
1 

k lnra kahramanea mukab ·le eylemek daha cok sevdim. Ve nlıştun. F-a- türlii duRiinmü~ttik. dl.'di. 
c:ı b ı gecen u ta ara nazaran ·i- suıeti_\'le Yıı<'OShlV\,•nnın ,;, k güzel ha- kat ü,.(incl·ı· ''l··ııı'in nk..:amı ortadan - lln~··ı·ol.·ı .. 

a~ın-a b şf' , kıırm; noksandır. ~ " ' ' ' .. r 0 k<>t etti{rini. mazide tamamiyeti ve knylıoldu. Tnkip eıtiııclim . Evine dön_ - O izden rı~ rılınnk i terniyor. 
'------ --.. hürriyetinin tahnkkuku içln harbeden müş. kora~ı d:ı h~sta- imi~. ~ Ben d <'ok memnunum. fakat. 

A L S A N C A K Yııgo~lavlıırm ~imdi de hüniyct ve ta- - i~·i k:ılbli Fe>rhunde diye dii- Kadının ~o1~un yii'l.ii kızaı ır gibi 
mamiyetler:ni miiclafaa il;in geçiı·e - şundiim . Vicd:ım razı olmndı, fakat olmustu. 

lıtaa7ouu karııaında :y cui açıloxı cekl •ri müdafaanın çok (~etin oldugmıu lwr halde gel<'ct•k. - }l{lyır, dedi öylec:i değil!. .. 
bildiyini ı:>iiylemi~ \'C <lcmi.;tir ki: Onu iki ~ene l.ıC'klı>clinı. Kocnsı ()J- -- Ne. 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Solhibi : DOKT OR OPERATÖR 

ADı L BiR 

- SizE> t.oımıklarındıın hitap ettiğim müş, kendbi Ad:ıy.ı tnşııı nn:;tı. Bir - Eve>t.. Anneciğim lıC'ni Ferdi 
dost mill<.>t. bir sC'ııerlcınheri. hnrp ha - :ı ı alık Avrupa se~ nhati ıı c <'ıktı. Is - lıeylı? cvlcndil'. diyor. 
!indedir. Buı·adıı mülcv('ffo kralınız A- pnııynya k:ıd.ır gitti. Sonra .Ni:-ıe diin- Am:ın h:ıııım .. 
]('ksanrlrın oliimtindeıı bir:'z evvel şHy- du VC' ııt':\cla ya~nmıya hıııs}adı . - Kızım ci<ldl ha"i.'Snslır, rt."dde -
l€digi ~oz"i tC'kr:ırlıyacağım. O demi~- - Bize hayrı kalııınrlı .. Kimbilir cli!cfiğir.i rluy:ır·. rnıin olun krndisi-
li ki: nt• m:ıc(lral:ır ya~ıyor. :Sonu r•elmez ııi ölc1ii11iir .. 

Yugoslavyanın birlğiini koruyunuz! b;r sC'l'Vete kondu. diye dii ündiim. g~·et. azizim. bu ~n<lın y~l:ın ~.ör.
Ber de ·iu nvni scyi söylUyorum: Meğ :ı bc"l ne ~f ndammı~ım. Xe lc>mıyo!'clu. Redclet'ı:•ın. MC'hıhnt ıntı-

011~ .kumyunuz. Veka.rım:ıı muhafaza kndrır :ı dnnıvormu um.F<'rhu ndc>nin \ h-ırr kalkıstı. Gacha'IP kurt·u«lık 
oo nıı. J{ra~ını.z:ı ve kc~.hrı!~n.n ordu ~I iki .v:. ıııd.ı lı ı· c·ucu nı olduğunu. bt'n j ,.l' ... .., . -· .. , , 
n mı tnm bıJ' tımnd go~tl'rını7.\> ondan rı.rrıldıktnn iki f'lle soıı?·n öğ- - h\'IE•ııdııı d~·?ı! mı. • 

·v· l h . '1! ı·clıclım Kl'-..1·' ojq·pnmc e,·dim \'eYn Maal<>sC'f a?.ızım. 

( SAHiFE 3 ) 

r a 
İzmir hariç olm .. k üzere aşağıda gösterilen mıntakaıar<la Kükürt satışları 

Ziraat b ... nl !.ll şube ve Ajanlarınca hizalarında ya71Iı 
a {\; .. an .. olan fiatlerle yapılacnl.tır. 

fzm;r<' bağlı, Karşıyaka, Bornova, Balçova Yeni kale tımarı, Bucn, 
Scy<lil\öy, 'l'orbalı, Tcıpeköy, Brığcıları, ihtiyaçları ohııı Kükiirtlerini ~ir-

ketiıı { l z mir Kapalı Yemiş Çarşısında N o. 41) 
yazıhanesinden bedeli muknbilinde alacakları tesellüm i-.a"ı1.h ile· Taş 

iskelede :ırdiycden tesellüm edeceklerdir. 

Küçük bağcılar ise aznmi iki torbaya kadar olan ihtiynçlarıııı Kuru 
yemişçiler<!e Bay C'emal Alişan ardiyesinden alacaklardır. 

Dl"'kkat•. İkinci eller kaldırılmış olduğundan bağcı olnnyan
Jara Kükürt verilmiyecektir. 

Bağcıların alacakları kükürtler gösterilen mahallerden baska yer-1 
lerde sntılmıyacnğmdan alcl:mmamaları lfızımdır. • 

Satış 

1\/iıntakalan 

İz mirde 

Cinsi Keçiburlu 
Fi atı 
--

460 

AJaşehir Z. B. 497 
Akhisar c c 495 
Aydın c c 500 
Ayvalık < c 510 
Balıkesir c c 505 
Burhaniye c c 510 
Bayındır c < 490 
Bandırma < c 515 
Rergama c c 515 
Çeşme c c 505 
Çanakkale c c 515 
I•:drcmit c c 510 
Knrnlıurun c c 500 
Kemalpaşa < c 490 
Kırkağaç c c 495 
KuşadasJ c c 500 
.Manisa c c 4.87 
Menemen c < 487 
Salihli c c 495 
Seferilıi<>:ı.r c c 495 
Tire c, c 490 
Turgutlu c c 490 
Prla c ~ 490 
Ödemiş c c 495 

Kiikürtlt>r m z kur:sıııı miıhürlü (50) c:er kiloluk_ torbalarda satılığa 
çıkarılmııjtır. Beyne:lmilt·l şöhreti haiz Londrndn (DANİEL GR1FFTH) 
1.ı"ıborntuvnr111da y:ıpı nıı tahlilde kükiirtlerimizin ~·üzde 99,51 safiyette 
ıiduğu anlaşılmıştır. 

Kükürtleriın;z ıo;on derecede faydalı hassaları haiz muzir maddelerden 
tamnmi~ le ari ve eıı yiıksek ecııt>bi kilktirtlerine muadildir. · 

Keçiburlu I<ükiirtleri Türk Anonim Şirketi 

l UJ(OS av cep PSzn a e 11 hut. büti n o~•rc"ıdil,IC'rim hu ol~n.'dı., C'nnım bunun nerc"i for:: .. 
-:-BAS T ARAFI 1 NCI ~A~IF~D~- Feı·h • d!·nin cortıylı, u( nım d, ('o. .1' •ı.di hayretı.".'"izii.m.e buklı. Mül-
nıJar mıntakn,ıııııı 'c Naclı - h.anızn- ı uhımd•ı. h 1 ~ lı r ıztırnp ıc·ıııc~e ıdı. • 
nııı cenublın·ı girmi.:;lt'rfür. ~LıcarbrJ >l'P .. 8 nin mi'?.. \ ~- N" <1". or .• ı". d eli. Gi.imfüı,()i•lu I ~ 
•ıu kıtııl:ırı ta· d rn1i<:lerdir. ll ej : btı h:ır~:.r c1 ğil.. \' r. orıtın iJ .. Fl'rhuııclc> : l" ~ındnki y: s farkr ~ 

Atin:ı, 10 (.\.A.) - Yt ·~o~l~t\' ordu-1 ıH n:mı .. c h·ııı<·n c\•lenme!'inin -:c>be-1 !ıizimkirıd ıı ('~ ,;k el<' rilcli. Taı-ih bir ~ 
!arının Aınm.ul!uktaki h.ırC'k:ıt: hak-

1
bi ıll' 1 u !ı'·. 1\oc:ı:.ı ülmcdl.'n ~vv01Jt 1•kC>ı1lirdiıı. Ahmed Reşad 

kıı! ı~ı :u mnlmm t alınmıstır: oı Jaı, lıir 1'.,~ll~.1 nıiras koll'lti''tınu, --""""""'11W- .............. __....._. 
l~koclrayı zaptdtikti n :-;oıtra ilet i- ı=-~--.......,~--ftN"Y-,, 1 Ook! t>r Ü('era!" r 

li ~ •n Yugo">lnv k 'V\ th•ı·l }Jnbrc '\' C' ı- D k i •• 
t ~ .. ıubeye a id haatal r kcbul ve mfi ku) .ı v.ırmı,.l:ırdır. O O r · D; ~ Qk 
thllaaııları tarafından tedavi cdiHr. Alnı· nlarm. ~ovhmd şimalind •ki B 1~ f u·- C\ ı e 
l\.t•• d h Yl goslav km•\•cll~ riıı: nwvzil-.rinden ençe -",; · IZM{R AE-KERI HASTAHANESi 
'-YIUessese e er zaman soki'medikl<>ri oğr nilmh:t ·r. Yug-')s -dokt bul .. f l 

2
918 :a\' kuvvetleri, hm ada ki me,·zilt'rclc Çocuk H<.ı stahidarı KULAK , BUR UN ,.e BOC AZ 

~ OY unur. e 0 1~lfümıaııa11,dd •tlt.• karşılf'? nrn~lardır. l\ıÜtehasSJSl HASTALIKLARI MÜTEHASSISI T c z~r~a . a k s II:ıstalarını 11,:30 dnn bire kadar :~~:~ı~~:lıle:e:
0

~;:~:ı:·de~~nrr. 
• e U ne.~ l~r sıık:ığrncı:ı Ahenk matb;urnı 

v:.rı ınrla knhıı ı erler. ka bu l ve tedavi eder. 
l"URULUS TARiHİ 1888 

Ser-mnycs.i 100,000,000 Türk İira.sı Şube ve A jan adedi 262 
Zirai vo Ticari Her N1>vi Banka Munpeleleri 

Para biriktir~nlere 28,800 lira ikı•amlyc v<.>rccel\ 
Zir-ant hankasında k umbara v1> ihbarsız tasarruf hesap larında en 

a.~ 50 liraaı bulunnnfor,a senede dört defa çekilecek kur'n ile ap.ğıd aki 
tllana göre ikramiye da~ıtılacnktır. 

4 Adet 1000 Lil'alık 4,000 Lira 
4 • .\det 500 Liralık 2,000 Liı a 
4 Adet '250 lir~ lık 1,000 Lirn 

40 Adet 100 Liralık 1.000 Lirn 
100 Ad{ t 50 Lira ık !;,000 Lira 
120 Adl't 40 I.irııhk l,800 Lira 
160 Adet 20 Lır.ılık 3,2QO Lir:ı. 
l>lKKA T: Hcsaplarındnki paralnr b ir sene içinde elli r rad:ı.:ı aşağı 

dlişrniyenlere ikramiye çıktığı takd ird e yüzde y irm i fazlasiylc verile
C:tktir . Kur'nlnr st.;ncde dört defa, 1 Eylül, 1 B:.ı incika::ıun, 1 M nrt, ve 

littziraıı tarihlerinde çckilecelc tir. ' 
1 

T. kası 
Küçü 1.,asarr f esapları 

7941 ikramiye Panz 
l<.e şidele r: 4 Şu\>at, 2 May1s, 1 Ağustos, 3 lkinci

--------
1 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

teşrin tarihlerinde yapılır 

1941 
Ade t 

c 
« 
< 
« 
« 
c 
« 

:l 00 
1000 
750 
500 
250 
100 

50 
20 

iı(ramiyeleri 
Liralık _ 2000.- Lira 

< 

< -
« 
c 
c 
< 

- 3000.- « 
- 1500.- c 
-= 2000.- < 
- 2000.- < 
- 3500.- < 
== 4000.- c 
= 6000.- « 

TUrklye it Bankaıma para yatırmakla )'alnız para biriktirmfı Te 

lala •1'mt olma.s, Ayni samanda taliiniıi de denemit olar.un~. 

·- "TY'"' -=-=rm•111tnlıt nseew zF5! ~·---nar .,., 
------~·---· ......,_, __ -- ....---· .. -·.ıa ~ ~ . -----------~ ........... ______ _ 

As. Fb. U. Md. lzmir silah Fb. 
Sa. Al. komisyonundan: 
A~keı·ı i"lırik.ılnr İzmir silfıh fabrikn.sı ihti)ıtcı için açık ek.':iiltmc sure

tiyle .ntrn alı11 ıcnk :J645 lira muhammen bedelli bulunnn dokuz knlem muh
tdif cin:. ve eL'ı:ı 1 tnki ker~. t~nin müıırıkasn günü olan !\ 4 911 g-üı1iindc 
t: l'p zuhur etmemiş olmnsındaıı miinnkasa on gün uz.ıtıbrak 21 4 911 
p.1za. te i giınti ~ant on beşe talik edilmiştir. 

İ:;teklilerin ş.ıı tname) i görmek iizere her gun (tatil glin! ı·i hariç) rnii
ııakasayr. iştirak t•tmek için belli edilen gün ve ı-natta Halkaıllnar<la s•l:ih 
fa 'Jrik:ı:sında miite-;ekkil koınii:;yona mürcı\'aalhırı . 1364 

Vilayet Daimi encümeninden: 
lzm:r - Kcmalırn::rı - Tu rgutlu yolunun 48 000 ;;ı t 800 Uncü kilo -

met l'eısinrlcki menfezlerin tamiratiyle !13 000-34 ı 000 kilometreleri 
:ır:uıındaki (kuru t.ı~ il.:;;a) peı~ inşun tı 7 lG lira 99 kuruş keşif bedeli iize
rindcn ~ 4 l~ıh tarihinden itib:ıren on beş gun rntiddetle pazarlığa konul 

muştur. 

1'alip.eı in, nuılümat edinmek üzere her gün \ ilfıyet daimi encümeni ka
iemiıı. Ye ı)azarlığa istirak için de ihale tarihi olan 17 4 1941 per~enbe 
l{iinü ıwat on binle yüzde 7.5 temin:.thırı ile ehliyet \'esiknlarını hamilen 
e;ncünıC'n'' müructıatları. 3 11 1253 

lstanbul belediyesinden: 
Taksimde dağcılık kulübü yanında Taşkışlaya giden yolda yaptırılacak 

toprak hafrıynt ı , makndam ~ose Bordur ve tr<>tuvar inşaatı kapalı zarf 
u:.uliylt> ebsiltmc)C ı~onu lnrnştur. K0ş\f b2deli 20 bin lira ve ilk teminatı 
1500 lİı'a<lır. :\1 ukrı v.elc, "ksiltme, ba) ındı l'lık işleri genel, h ususi ve fenni 
~:ırtnamel ri. proj' keşif hiiliıs~ısiylcı buna mi.itefeni d iğer evrak 100 ku
ruş ınukr.bılinde belediye fen hleri müdürliiğüııden Ycrilecektir. lhnle 
22 4 !)4J :sulı gtlnii saat on beşte daimi ıencümencle yapılacaktır. Taliple
rin ilk temiıı:ıt nrnl,buz \·ey.ı ıncktupl.m. ih.ı!e tarihinden sekiz gün 'evvel 
belediye fen işleri müdiirlüğüna mürac natla :ılacnkları fenni ehliyet ve 
941 yılına ait ticaret oda ı Vesikalariyle H' 2190 sayılı kanun hükiimlcrine 
te\ fikaıı ibrazı lih:ım gelen diğer evrak ile mezkur kanunun t:;ı.rifatı çev
resinde hnzırlıyııcaklnrı teklif mektuplarını ihale günü saat on dörde kadar 
daim1 encümene vermeleri. 7 11 15 18 1292- 2688 

J • 

Otel - Gaz"no Lokanta ve Pastahanesi 

E e böl esinin en muh eşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS 

1 ==r:nww *S* 1 : · ·· · · · · · ··· .......... , ....... .............. . . . . ... , . . . .......................... .. . . . . ... . . .......... , ••••••••• :. 

1 ~lzmir Levazın .. A irliğı." j anları~ . . 
··•• f • • •• :•••··~ •••••4~• .11 ı ııı ı ıı 1111111 ıııırıı•••• '' ı •••••••••• ı ıcıııcı11iiıaıı1ırı••• 1111 ıııııtr:ıııcıı•ıı.aa.ıı•••••• • 

u:r.ur Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundan ı · 
1 Bandırmada mevcud 450-500 toıı buğdayın kırdırılması 

15-.ı:·isaıı-!>41 ocalı glinii sa-at 16 da Çanakkale askeri :mtm al
mu komisyonunda pazarlıkla talibine ihale edilecektir. 

2 -, Beher kilosunun muhammen kırma ücreti :3 kııruş 66 ~nntim
dir. 

3 - Kat'i teminatı 2745 .iradır. 
4 - Şarıtnamesi her giın komi~) ond. göl·ül bilir. 

isteklilerin mezkur t-arihcle komis) ona gclmC'l<'ri. G 11 
-l~nir--L:.--ev-a-~-ı-m~A-m-:-ir~lı~.ğ~i·-=s-a_tı_n-~A~l~m-a~K~o-m-i-sy~o-n-u-·n-d~~~.n~: __:~..:..:~-

1 Uc>herine üç yüz lira tahmin edifen ri2 (cllı iki) :ıdcıd ~ıhhh e 
<ın bası pazarlık a satın alınacaktır. 

o 
•J 

.ı 

Pazarlık 16 ııisun ~11 çar~anba ı~ünii san oıı beşte kıslııcl::ı İzmir 
1°\ ı.zım. •• mirliği ~atın nlma l,omis) onu11 fa ) ::ıpılı rnklır. 
Hepsinin tahmin ~dilen tutarı 15600 (on be~bin altı yüz) liradır. 
Tnkn.rrur fclecek fiat üzerinden yıizcl •on L •C'n:im tı katiyC' nlı-
nacaktır. 

G Şartname ·i komisyonda göı ülelıiiir. 
G - 1steldikr k• mfni \asikalnrı w U:miı. t. rı ile birlil,te belli ıtün 

ve swıtt:ı. komisyona müracaatı. rı. 

İzmir levazım amirliği satın alma k omisyonundan: 
Mıktarı 

1300 kilo taze IJnkla 
1300 kilo pır~sa 

Yukarıda cins Ye miktan yazılı iki kalem 

cııkbr. 

~ 17.{' paznrlıkl:ı. . ::ıtın nlın.ı ~ 

Tnlipl riıı 12 ııi.smı rn n cunıatt€-;i günü Laat onda kı imla lzmiı· leva-
zım amirliği :;alın alına komigyonunda ~ .ııh caktıı:.:__ _______ _ 

lzmir vilayet 111akam ndan: 
l\1Unhal bulunan şehri yüz lira ücretli' lzm.r muh::ı.:.;cbei husu İyt! 

avukatlığına talip olanların 15 nisan 941 tarihine kadar evrakı rnüsbitc· 

!eriyle birlikte resmen müracaat etmeleri ilan olunur. 1847 



( SAHiFE 4 ) 

G. K. Karabeki
rin takriri 

Encüınence reddedildi 

Akdenizde 

2 mihver gemisi daha 
torpillendi 

. Aııknr . ., 10 (lfıı .u~i Telefonla) J.oııdra, 10 (A.A.) - Amir:dlık 
lst&nhul ıncbu~u nıüte!<.ıit g ·ncral Kit- <'.ıi:-e,inin tel.iliği: 
21nı 1\:ırnlıckirin teskilatı cs:ısh·e ka- ~lerkezi A kdenizde faalivettc bu
nununun 17 inci m~dde•indeki ;mebu• lunıın bir denizaltı gemi~1iz, ağır 
Ju:c müıhletiııin hitunıı> kaydı ile dahd yüklü in~e ,.,. nakliye gemilerinden 
11 1 ıiz:ımn:ıı11cnin 1XO iııc~ tnntldi·ıılnin rnlirekkep ol:ırak c<:'nuha doVru f!i -
fkiııci fıkrasındaki ccleıT<' sıınu• t;ıbi- elen bir tlü~mıın knfih'•iııe mm·affa
rinin tanihi hakkında \'ercllgi t:ıkrir, l.iyetle hücum etmiştir. Tahminen 12 
ıe ·k:l.ıtı e•:ısi~· encuııı<·ni tarnfınclaıı lıiıı tonil~toluk bir gemiye 2 \'e :ıyrı
reddt•ılilınişt ı-. l\lııcil.J ' ııcı,ıeri !lı> lıiı· c;< gc·ııe talıınineıı G lıin tonluk bir gp. 
lıkte hazırl~n:ın ıııazhata. umumi hı•- .. ıiyt• <le lıir tıırpil i :ılıd eınıi•tir. 
ydin ynr ııki iç, nıaıııd:ı konu."ııl:ır,ık-
tı I' 

(ANADOLU) 11 NiSAN 1941 CUMA ./ 

E. Abdullah 
Irak vaziyetini teessüfle 

·so ·'N H ' A BE R LE ı;: 

. karşıladı . Bir Sovyet alba- • ) 
Amman ıo (A.AJ - Em,r ALılull:ıh Vekıller he ' tı B~J(d:ıd hiikiinıet darlJ<'si hakkındn yap yına no•·re Y e 

tıgı beyanatla, Irak ordu~unun ~iva - ı;;. 1 d 
si .• 1?c.~e1.eı~rc . km·ı~masınıı tre~sür Harbin sıklet nıerkezi top:ıan 1 
ettıgmı bıklırmıs ı·e ilenç krııl naibinin 
ces~ı:etini medhetmiştir. şarka geçti Ankara, 10 (Hua\Jsi) - icra 

'\ uksek Irak devlet ıul:ıml:ırından Al .. . Yeklileri hey'eti dün onat 16 da 
Nu_ri I'a~:ı ı:;~~aid Ammand_a yaptıji;ı MANYA GUÇLUKLER Başvekilim.iz Doktor Refik Say· 

Mihverciler 
LIBYADA MUVAFFAKIYET· 

TEN BAHSEDiYORLAR 
& general, 2 bin ınalllı 

askeri esir düııoı 1'e) :ınatt:ı lıııkumı:t darbcsmin sflhql KARŞISINDADIR damın riyasetinde haftalık top. 
menef:uıtl<'r güclı>n gnyri meşru ~İılııs- lantısını yapmıf ve ruznameain<' l:ır .t:ırnfındrın yapılmış olduğunu söy- Moskovıı, 10 (A.A.) _ Kızılordu. dah.'I meaelrleri tetkik .. tn,i•tir. Roma, 10 (Radyo) - 307 nııınnl' 
lemış ı·e Irrık lıalkııım Jngilizlerde:n ııun gazete"i olan (Tr:ı_•nı:ıy:ı \'esta) ltalyaq resmi tebliği: . r 
lıje bir si~ıtyeti olm:ıclığını ve bu gay- gazetesinde harp vaziyeti h:ıkkında Berlı•n İtalyan Yugoslav cephesinde 1'~ 

Musavvada rı meşrutı harl'kl'ti takbih ettiğini ilil- albay Popof diyor ki: vetlerimiz Savo v:ıdisinde Ci)'• .. 
- --x w etmi~tir. H:ıı·Lin .'<Iklet merkezi ıı:ırııten Mr- ş· d ya k:ırşı ileri harekete dev:ım etııl~ 

ita/yan tayyare zayiatı Son harp tafsilatı ka intlkal etmiştir. Arlık lııgilterenin ıd etle bombalandı. tir. ·.) 

L J 1 
o ( \ , ) 

1 1 1 
Ingı·ı· 1 t k · istilasından bahis hiP ,.oktur. Balkanlarda da hu""cum· Arnavutluk - Yugoslav cep~: .. 

on ra, • ··'· - ııgi iz er Lo d lO (AA ) R·o .. ,·t··r·ın '.'tı- lZ er ar l meVZl• ' ' <>·'-· · t k d d büC Direc1:11'll. harekfüından heri !•alnın- n _ra: . · · _ . , .' "' • Balkanlardaki yeni cepheye gdin- "'-'""rı mm :ı :ısın ıı. ü.şman amı 
64 

rnn·nres'.ni imha <'imi"·ıer . -<:ıvva ?~unde~ı. harekata ışlmık eden Jerıne yerleştiler ce: albay Pop of şöyle demektedir: }ar yapıldı püskiirtülmi\ş ve külliyetli mikt
3 

l l 'tıııl·ıı·cl "" · 
1 

. ' .... 
1 
'lluhal.Jırı l.Jıklırıyor: • İn" .. iliz clonanmn."t Yııgo.·lavl:ırla esir alınnu?tır. lıeri kollarımız 'i 

' r. • · an _., ı rumur "'ı gıınıı 'l .. . . t ı· · h . . d· k' l -BA" TARAFl 1 NCI SAHiFEDE- •· - ' ' ., Jel Adi \l ·ıha t • ı ı . ·' 11>.111anın e.< ımı thllsUn .ı l 11-ı ,__,, Adı•iyatikte hfıkim olabilir. Yugos- lngı·ıı·z Alman teblı'g"lerı· Javya arazisinde Almanlarl:ı bir ol 

J ~ ~-",1 '· ~- nn~r~. !)me,n 1:ın!ıll ~•Jgiliz "'ırtkırını müli'ıha1~ı ctnwk için Afrik::ıdan Yunanist:ına gelen kuvvet- lavl:ır ~1nly:ınları clccnize ılökmc1'ı' ı mek üzere Yugosl:ıvyada şarka d 
ı ·ı " p .. zcır ı:unu <?SoH«" ınıh" il 1 1 ·ı 18 tik "hl t• !er ·ıı· ısınd· , .. kı k 1 "' , ·ı ' k d 
' '· · hitamını nıül'nkıp, ;;alı ~ünü snat lR ıyı cuzutamlnrı vardır. Almftn kumnnd:ııılıiıı kar•ısında Londra~ 10. (~.A.) - Bombardı - Yunan cephesinde kayd:ı deji"ı'T Nl'lmAir 1 ayan ara wrı en sa:ı ı · mu e ın .. ' .. · ·.. ·' . " n ş:ır ort usunun ı>n düşünmektedir. ı erıt>me tc ir. ~ 

0 • ı.lc Romn kralının buradaki vekili n· I.ondra, 10 (A.A.) - Şimdiye ka- kuvvetli bir hasını var. man servıslerımıze menfüp tayyareler hfıdisc yoktur. 
/siallbuldan 1/ıracal 1 kumandanı. her halde Romadıın :ıldığı dar Yun:ınisbuda ihtiy:ıt \'a2iyetinde Ilizz:ıt Br-rliıı radyosunun ileri siir bu gece B<ırline 3 saat devam eden bir ltnly:ın tavyareleri Zara civ;ır 

1 ·tan'--ıl 
10

• (lT .. · T 
1 

f :ınla~ılan Lir direktif (i1,erine sonunrı kalan lugiliz sefori h•:yeti, ıırtık mev- düğü giicliikler nıana.<ı:>: de"ildir. taarruz yap~_ış~ar, şehrin oı-tasında Bet•ovotsada- düşman motörlü ];ollW 
·' u-ı. • ustı-ı - c.e on - k d · ı r k · t· zıl•ı··ı tıılrnu · bııl k'· ı n k " bombnl•·ın buyuk y•ngınln k ~·ğı F d 'k 1 b JıJ!l hJ _ Linı:ıııımızd• lııı .. k ... h . ·a ar müc a :ı:ı ·ararını vcrmı< ır. • ~ unnııı ·ıa< ır. tı uv- Albay Pop of devamla di,·or ki. • ~ .- • r çı arw nı re <'rı ·a imanını bom ar 

' ' · .. n gun l1 1 1 •1• n tt t t · h b · b \'Ct1er \' 'l'i t:ı ·r'h d'l · b' h t y . ' görülmüslür t' . t• catımız 
1 

rni!ı·on !'rayı e ·r D'l- ,u •aa a op~u a e~ı mu are enın a' • • -.'· • ~ ı e ı mıyen ır a t:ı - ugo<l:ıv oı·du,;u askerlik an. ' · c mıs ır hu<<:ı So\'l'etl~re p;I: muf hç .. !".· • < 1 !adığını bildirmiş, tayyarelerimiz hom- .ı•crlP<mı<, verıl~k emrin sa:ıtini bek- mıe<inin; cok defa harekatta biiı• _ Ayni servise mç.nsup tayyarelerimiz A ı;cı iayy:ırelerimiz Sugad:ı, /. ı .. ı·ece su~anı, Aln;a~ı·aı·a u ·~~·~·iiın · lıardınıan faaliyetine g<'çıni~lir. 'l>Hitu- l~nıcktedı~., Alm:.ın ordusu bundan son- hanlarını vermi~tir. Eğer İngilizler Emden ve Almanya şimali garbisinde- ı·utluk cephesindeki fudafüi me,-ıill 
sevkc<lild' · · reke kararı. gözleri bağlı olarak lngi- ın cnk saglam l.Jır plunla kar:,ıla~acak- Libyada 20 fırka t:ıhşid edebilnıis _ ki hedeflere isabetli taarnızlar yap - ı·i bomb:ılamuıJar, mitralyöz :ı!t, 

' l liz karargahına gelen bir İtııl.rnn er- tır. ;erse Balkanlarda t.ahşidntın da mışl:ırdır. Carşanba günü de Danimar tutmuslardır. Zaranın yanında ~ 
x hauıharp zabiti t:ırnfınclan bildirilmi•- Çörçilin 'ö;·lediı(i gibi, Almanlar, a. bund:ııı daha az olmıyncai(ı :ahnıin kada muvasala yoUarı ve telsiz istas - vena lmanııfda demirli buhJn:ın o~ 

Naziler, yakında lngi- tir. ltalranlar, Asmara dağları arası~- ,,] harbe şimdi gil'eccktir. olunabilir. Y?nları bombardıman e~il:rıi~tir. Sa - niz layy:ıre..'li ateşe tutulmuş, tabrı9 
l
• f } k l k ılan ilerlh·pn zikzak vohın müdafaasını Tiug-iin söylenPbllir ki, YunanM:ın hı! mu~afız fa):yarelerımız Non·eçte dilmiştir. Düşman tayyareleri Zsf~ 
iZ er e aYŞJ aşaca vapm:ımti ı·e uzun men7.illi sahil mü _ Selaniğ~n ıniidafa:ı<ını ciddi bir ~ekil'. l.Jır fabrika tahrıp etmi.~, ayni gün öğ- bombalar atmıslar, az hasara Si 

( BA.' TARAFI ı NCI SAHiFEDE ) dafa:ı topları ile şebri mü<lafna ed<cek- de cl?rP'' ctmemi~tir. lngilizler de plan Ticaret Vekili leden sonra Brest limanına çok alçak- yet vermislerdir. 
;-:ev;·,t1·k Taymi~ gazet.:>si, Balkan !<'tini sanmıslardır. mucıbınce harbe sokulmamışlardır. Ş.. lan ?ir ta~rruz. yapılmıştır. O akşam Sirannylkte sahilden ilerliyen ~ · 

hsrbinin henüz bitmediğini, B:ılk:ın hf, Hür Fran-'1zlnr:ı m~nsup ynbanrı hinleki kıymetli es.ra gemilerle t:ışın ı t b Jd ~a bır denız tayyaresi ~ilşüriilmüştür. rımız, diişm:ının biltiin gayretle~ 
diselerinin :ısıl harbin neticc,ini t:ıviıı b!r kıt.:ı, nihai hücum hattıııın ur nok- mı,, halk Sel:iniği tahliye etmiş ve dü" S an U a :S~lı, Çaı·şanba gcces.ı dü~ürülen on rağmen Develi \'adisinden ilerliY~PııJ 
ctmiyt'°"iıiıü yaznrnkta '"·' Atlaı{tik tasını teskil Nli\•ordu. mnn kuwetleri bomboş olnıı bir şehr~ y • hır tayyareye mukabil biililn harekat l:ırımızla birlesmis ve ih:ıta edilen !ıarlıiııin chC'nımiyeline i,arC't etm ide- . . giımislerdir. lngüiz hm·a kuHctleri, enı teşekkülleri csııas_ıııda yalnız 8 tayyare kaybettik. m:ın kuvvetleri kaç:ımamıştır. ili" 
dir. Ayni gazetenin ac:k~ri muhaniri. Yunan cephesinde aded ve bomba bakımından takviye('- tetkik edecektir ~tı.n:ı •. ~O (A.A.) - Yunanistan • esir :ılınmıştır. Altı geııer:ılle, )·ıllıJ nızdığı makalede. Almanların vılch _ dilnıektı>diı-. Bu t.~yyareler 24 sant dur- d:ıkı lngılız orduları umumi kar:ırga- rütbeli bir çok subaylar esirler ~ 
rını harbi ega,;l:ırını kabul etmekle be- Ba,tarafı 1 nci Sahifede nıadan faaliyet göstermiş, Alm:ıııforn htanbul, 10 (Hususi - Telefon- hından: sındnda·. J\Iühiın miktarda harP il' 
raher n:ızilerin ~·akıııda İngiliz kunet ctev:ım eımi~ ve ı<chre giı·mişlerd;r. müUıi~ ıayint Yerdirıni~lerdir. la) - Milli Müdafaa Vekili ile Ti - Fen:!: h~va ş:utlarına rağmen tay - zemesi elimize geçmiştir. 
Jcr: ile kuı-.ı1aşaeaklarını k:J\'llctnıck- Sarki lllakedoııyadaki kıt:ılarımız Nazilerin ilerledikleri ı•arlikr bo - c:ıret Vekilimiz bugün şehrimize rarelerımız simali şarkide faaliyette Hava kuvvetlerimiz Tobruka si kdiı-. · lıuııun üzerine düştükleri güç ı·azi~·e- rnnr:ı :ılevlcr ve dumanlar içind" kam- veldilcr. Ticaret Vekili Bay :\'Iümtaz bulunarak Kılkı~ ve Polikostroıı mm- le hücum etmiş, gcmilel'i, limanı b' 

\'aşington, 10 (A.A.) _ Yıınaytw ıe rağmen öğleden sonraya kadar yonetlar. 8Crilmiş gri elbi~li cc>ctler Ökmen gautecile-re bey:ınatında ta~sm_dakl Alnıa!ı kıtaatı nakleden balamış, yangınlara sebebiyet f~r1 
Pres mııhııhirine göre, hahriı·e cncü _ alınan h!lberlerc göre, hudud boyun- tıörillmekterlir. Yunan km•vetleri faik dedi li: lll?~rlu ku~vetlerı bombardıman edil- tir. İki tayyaremiz kayıptır. J!ıt 
meni reisi amirnl Lorn. Amerık;ıvı ca cephede mukavemetlerini azalt - düşman kuı•ı•etl~rine k:ı"'ı kahraman- - Kendilerine mühim vazifeler mıştı.r. Netıcc ç?~ Jyidir. Büyük bir giliz tayyaresi dUşUrülmUştür. ...ı 
Jııgiltereye azami ~ekil<le ~·ımlım:ı ve nı!lmışlar, ve hatlarını tam ol:ıı•ak CR dövüşmils I'<' d!işmann: ilerledikler! \'erilmiş olan petrol idhalat ofi~leri kam)on :ılevl~r ıçınde ~creye yuvar - Şarki Afrikada f:ıik düşm:ı!l J', 
Attun1:ktc denizattılarına k:ır•ı nıuh _ muhafaza etmislerdir. 0ııhnvı bir rn~zar haline Mkmn•l:ırdır. l<''iekiilleri, ticaret ofisleri halinde - lanmıştır. Düşman dafı bıı,taryaları, vetlerinin tazyiki karşısında l\{us:l 
t ·olduğu mücadele vn•ıtnlal'ını t mi- 2 - Arnavudluk cephe"inde dü.;- Poloııya ve Fr:ınsa cephelcrinclc <lir. Hükmen kuımlmuştur. Teşkilii - hucuml:ırımıza şiddetli bir ateşle mu- sukut etmiştir. Liman tesiı;ntı d'Jı.' 
ne ılnvct etnıi" ve ~öyl<' clemi,lir: m:ıııın mahalli hiicuml-:ın püskürllil- h:rrp verip <le bugün Yunani.stıın cep- tını tamamlamaktır. loianbnlda bir kn~le e!Jniştir.. ı·el tahrip olunmuştı.ır. .p 

- Tezg:ihlar tam ı·erimle ctılı,ıı-Inr- müş ve hücum edenlere ui\'ır znyint hesinde esir düsmüş Almanların. böy- kac .-giin kaluıı bunu te1kik edece - Şımalı Yunanısfanda Ak.siyopdis ci- Yüzba.~ı Domonik:ı idaresinde~' 
sa R~nerle ·l milro,, ton gemi imnl edi- \'erdirilmistir. le bir mukııvC'nıett' hic bir z:ımnıı tes:ı- i:im. v:ırındnki düşman nnkliye kolları 2 tefünhirimiz, sarki Akdenlzoo J)~ 
J lıilir. Bunun bütiin !ıı<ıiliz znviatıııı Atina, 10 (A.A.) - Strumn vadL•i düf l'tml'clikl<'tini söyl!'mislı>rdir. defa _bo_mbardı~n. edilmiştir. Tayya- pol sınıfından.bir İngiliz knıv:ıt 
tJ>lfıfi !'tm~"i ihtimali ,·ardıı·. · [ıntidndıııda Rupel kale.,ine karii - ---x ;EDEN ıe!er~mız hepsı salımen Uslerlııe dön- torpillemiştir. ,.ı; 

yapılan Almıııı lıiicumların:ı mukıı - Afrikada ınUştü~. Berlin, 10 (A.A.) - Alm:ın ır. 
RADYO GAZETESi: ı·enıet ecl n küçük Yunan müfreze - Berlın, 10 (A.A.) - Almıın N>sm'i ği: Yedi N i san d :ı J)t 

lstanbuldan b k !erinin muvnfl:ıkı\•etlori hnkkıncln C BAŞTARAFI ı Net SAHiFEDE ) Londraya döndü tebliğinde dün ııeşredilen Yugoslav zapteden kuvvetlerimiz El;;ııı,; 
aş a yere 

1 
yeni malümııt gelmiştir. lıasrıra uğratılmış olan 31 ti!n•nre lllacarisfandakz" ln·cıı"fz"z '"'.Yunan har~klltı haklun~:ıki tebliğ- ~ ingiliz generali ve general 

•t k . .· l Almanlar, buraya karsı tankl:ır , c·nkazının kıtaatımız Adi. ... Ababaya IJ'.l,j 6 !er aynene ı·~rilmekte ve şunali Afri - ışgal «len 2 albay ile 2 binden ,., 
gı ıne ıstıyen er nğıı· toplar ve bombaadıman tanare girdiği zaman hava meydanında bu- elçisi Moskovaya g itti bda ~rnenm ve .so :kilometre cenu- iııgi!iz :ıskeri esir almışlardır. !~~ 

( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) lc•ri kulbnmı~lardır. Bu atoşle · ~rtık luncluğu şimd; te)·id et!Jlmektedir. bundakı El~egenın .alındığı ve altı edilen malzemenin s:ıyılm,:ıq1 11'. 
Bu tedbir, mahiyeti itibariyl.- ta- hC'r şeyin t:ıhrip edildiğini sanan Al- Tiu t:ıyy:ıwelerclen H il kömiir halin- Radyo gazetesinden: g~ıı~r~lle 2 bıı_ı :ıskerın esir edildiği milmkiin olmamıslır. 

mamen tedafüi mahiyettedir ve hiç manlar kale önüne gePııce, hiirriyet de 9 u da mitralyöz atcsiyle h:ısnı-:ı lltacaristan~:ıki ~ngiliı ve Belçika l.Jıldırılmektedır. lngilizle r ne diyor? 
bir kimseye müteveccih değı'ldir. ate~inden. ilham alan kuvvetlerimiz uğr:ımı.lardır -ıefarethar:eıerı e:kanı, Peştedeıı l\~os- Bund~n başka iııgilterc Uzerine ya- Kahire, 10 (A.A.) _ Ilin . 
Bir takım vatandaşların istekİerine hücuma kalkarak Almanl:ırı tarcı.ve A_l'rıca 'ekiz tayyarenin gövde~i kov~y:ı mutcveccıh<'n hareket etmış - ıı;Ian hu_cumla.r~aıı bahsedilmekte ve s:ırkmda bulunan ingi!iz :ı.skerıer~ ~ 
devlet böylece cevap vermiıtir. Bu'. !<:deyi muh-:ıfaza etmeğe murnff:ık ve enkazı bulunuyordu. H:ıs:ıra u~ı- lrrdı.r_. . .. . . I~~~unırı şehrınııı bombardıman edil- takbel harekat için d:ılıa mu.s-1'

1
r. 

nu d~ devletin şimdiye kadar almış o.lmu. lard_ır. llur~clnki k~ıvve7ıc:• te•- nyan tayyarelerden bir kacı tamir _. ~:ger bır h:ı.ıı:ı·e gor~ de ln~ılız ha- dıgı; yangınl~r çıkarıldığı, ticaret va- mıntakada toplanıyorlar. Bir Jc.1( 4' 
oldugu "'r takım hesaplı tedbirler .ım olmaga yemın etm~ılerdı. edilecek ı·aziyette bulunmaktadır. 1 '.CıY_e nazırı. Rı~ ~<!en ıle erkanı ha~- pur.arına hucumlar ya,pıldığı, dokuz ~üren çekilme harekatı esnasını!~ 
noktasından anlamamak ve hundan Düşman çok yaralı ve ölil ile bü - Eritrede kıtalarımız :ltfusaı•ı·av:ı bıyeı umumıy<' r~ıs! ~e:neral Con Dıl vapur. ~·aluldığı kaydedilmektedir. manı ağır zayiata uğrattık. Bir ııı· 
memnun olmamak mümkün cle<ril • vük miktarda harp malzeme~i bıra - girmeden önce Rodezya hava filolaİ·ı- ~zak .. şar~ seya~atını bıtırcN>k Londra- lngılı~ tayyarelerinin Berline hü • t>sir verdik. Yilksek rütbeli iiç ~11 

dir. Netekim Tasviri Efkar gaz;teıi karak çeklimi~tir. Bir nokt:ıck\ d:ı nı, clüsnıan mevzilerine ve Ünl'ort~ ) 3 donmuşlcrdır. . ı;~m ettı~lc:i, biiyük .hasar ika edildi- elan haber alamadık. Bunlardafl -_,ı 
de bu münasebetle neşrettiği 'bir ma- küçük kuvvetlerimiz bir mevziimizi iizeriııckki top mevzilerini bom bardı- Anadolu - . B:ıy Eden h:ıkkındakı gı, resmı bıııalarla kıliselerde, müze - \'iktorya 'lliş:ınını ha.mil bulutı11!1 r, 
kalede memleket müdafaası için müdafaa ederken Almanlara aibr man etmL~. ı;m:ından kıtalanmızı bu ha~rl~r .dığer r:ıdyo neşriyatında :~r~e b!iyük hasarlar vukua geldiği, ı·al Tils, ikincisi general Suriçtı I• 
vaktinde hazırlanmaklığın hiç bir ı;ayiat ve~;~liımis ve diism:ını koV:ma- honıhardım:ın Nlen gemilere de hü- rla verılmıştır. ~ıv;I J;.-ılk arasında ölü ve yaralılar ol- ı·e üçüncii.~U de general Denli yı· 
vakit lı'r harbin bnşlangıcına delalet ı:a muvn!tak olmu~lardu·. Alnı-an cunı eylemislerdir. Gemilerd~n biri- ispanya - /ngi/iere ıugu !l!i~e ~ı~.nm.~Jctadır. 23 İngi!i? tay idi. Almanlar ne.~rettikleri tebli~ı 
etmiycceğini, hükumetin hattı h:ıre- tıın-areleri tar:ıfınd:ın. hatlarımıza ne babet kaydcdilmi~. diğerlerinin l .>aresı du~urulmuştiir. Bazı İngılız ve bin esir aldıklarını bildirmişlerdır· 
ketinin bulanık suda balık avlamak :ıtılnn beyannamelerde :ıskerlerimi- de y-nnıba~ıncla bomb:ıl:ır ııatı:ımış- an aşması Yugosl:ıv tayyarel.eri hasara uğratıl- kubulan çıırpı~m:ıların netiCC"'ioıl',. 
istiyenlere ve fırsat düşkünlerine im ze hitaben silahhırını do,tların:ı. ya- 1ır. . :\faılrid, 10 (A.A.) - İngiltere ile m_ış ve ~6 .Alman tayyaresi ilslerinc miktar imkansız görillmemekteD·' 
kan v.-rmiyeceğini, bu tedbir'n, har- ıı; Alm_:ı~ askerlerine teslim etmeleı~ !sp:ınya :ırasında bir anlaşma imza donmemıştır. 
bin, Balkanlardaki emniyet sahamı- ;<~enmıştır. Bu beyannameler ancak ltaly:ın doğu Afrikasınd:ı ı·e di - edilmiştir. Gıdn ve bam maddeler sa_ 1 X 
za kadar gelmi, olsa bile gene bizim •ııdde1 ı·e nefret uyandumı~tır. ğer cephelerde tavrarelerimiz iler- tın alabilmegi için İngiltere lspan - stanbulda Belgradda 
harbe girmekliğimizle alô.kast bu_ Arnavudluk cephe,;inde i,.;e İt:ıl - !iyen kı6alara miizaherrtlçre de - .raya 2,5 milyon tııgiliz 1i11ası ödünç . lunmadığı şüphe~·z olduğunu, kara- ran ktıvvetleri ~iperler kazmakta ı•e ''am ·"1mi5Jerdi1'. Yerecektir. Pasif korunma tecrÜ· S b Jııl rın ihtiyati tedbirden fazla bir ma- hatlarının öniiue tdörgilleri ~ekmek- Libyada: On ombardıman 
biyet taşımadığını yazmaktadır. t cdir. Rimdi bu cephedeki 400 bin Bombardıman ve avcı t:ıyynreleri- lıada alınan harp esirl-eJ1inln miktarı beJerİ yapılacak ası nası/ g•çti .. 

Radyo gazetesi bundan sonra !talyan ~. keri, Alman zırhlı kuvnt- Miz dü;man kollaron-::ı ayni zamanda l bin lt:ı!yaııla 1000 Afrika askeridiı·. ' b '"' • ıııkların ıo .. ndu··ru··ımeıı· pençnrelerı'n krin;n welip kendilerini kurlarmala- h" d k 1ı· k ıstan ul, 10 (Hususi • Telefon - •J'J , • h k,.I k . urum e ere ı.r ço · zayiat ve mii- Adis-Ababa civarında dolasan dev la) - Pazar giinii öğleden evvel Londra, 10 (A. A.) - Ofi "lf'. 
perdelerle örtülmesi hakkındaki ted r:ıu ~.eme ·teclır. him lıa,ar tevlid etmislerdir. Kum riyelerimiz 1450 İtalyan askerivle F.minönünde, öğleden ııonra Oskü _ nm Belgrad muhabiri, B<ılırraıl l 
birlerimizi hatırlatarak bu son ted- Şimdi ö~1·ı·enildiğine vöı•e, pazar • fıı-tınal:ırı harekatı işkiil etmistir. 900 Afrikalı n.~ker daha yakalamış- darda pa.<ıif korunma tecrübeleri ya- bardımanı hakkında şu matom:ıtı 
bi~·n de bunlardan biri olduğunu tc-ıi günü tnlynıılardnn alınan esir- Bütiin L'!.yyareelrirniz ü,Jerinc> dön !ardır. 2 tngillz kamyonunun Arasta pılacaktır. yor: ,1. 

ıöylemit ve her zaman milletin ih- ter sa;·ı,ı (21 l i 'tıbay olm:ık üzere mlislerdir. yakaladıkları 800 İtalyan aqker! bun- l\lütenkiben diğer kazalarda da 6 Nisan sabahı ... İlk Alm:ın t~ 
tiyarı ile hareket eden hükumPtin (600) agkcrclir. Nayrobi, 10 (A.A.) - Ad;s-Al.Ja- tara dahil değildir. tecrübeler() devam olunacaktır releri geldi. Halk buna inıınma0~ 
,imdiden teveasül ettiği en büyük · · k t fa ltı av· 
b" kola J k ld • · · · .Faka. hudise, gıızett>lercle mütlıis r • . a yya.re r bo~ba da .atın bııl .ır Y 1 0 ugunu ıtaret etmış. bir k·ıza ııetice'i olarak z'k ,dilci( cıvıırında dolaşan tüfekli ilç dört nö- 7,15 de halkın henuz evlerınde 1 

tır. H;kikat wleı:ki tevil su:et~~l~ ol~ VATAN AŞK het.çideı; ba.şk:ı kimseler yoktu. Parola- duğu sırada yapılan ~~uml:ı ~ ıstanbuldan Anadoluga sun, tnahür f'ltikten .ı;onra orlilık SÜ- ve yı verdı ve heyC'canln beklemeğe baş- !er boınb.~ hamulele~ını ~nnı ı.ünet buldu. Fakat Entt'licl'ııs servi; l:ıdı, Fakat.iki numaralı deponun 1e- b'.1şlıı.mış1~rdır. Trnzı!e ;neY ,-.? 

gl
.decek olanların ı·cj,ıi, perisnıı Lir vaziyete ıliismüştii. - '."elm~ baglanmış olan. fitil yıldırım ~ır ~ok ı ~ san ö 1 m U ş nlı 

1 
Korkunç infil:ikın na<ıl vııku bul- K . k 1 •Üratıyle ateş aldı ve hır kaç s.ıniye ıalanmıştıı. Nezaretlerde yıı ıı.' 

ıluğu kat'j)•yı-n belli olmadı. Tahkikat arım senı ga a ıgorum casussun içind<> ilk depo ber.hava oldu. Esasen çı.kmış, dumanlıır e.t_::ıfı ,;s~i> 
nakl.llerı· rap:ılıilııı~k kin bir tek ferci kalnıaclı- • • f depolar yıınyana idı. Bu ı<ebeble birin- kıınsc> bunu bı>klemedıglnden .,.... 

vı .ıdbi, nıah:;lli nrastırnı:ılarınd:ı ya- - -1 1 ı 5 1 ci infili\k; yandaki depolara sUrntle halkın muhacereti başlıımL5l-IT· teı; 
mu· ziycti aydınlatacak ufak bir iz bile> hu- la_r depoların temellerine dayanmış ı•e dık !. Maaınafih lıu ııkşnm istersen ka- intikal elli. Ve bu suretle hiç kim"'<'nin Sıı:ıt, dokuzda. b;<>mb.'l.roıman!l:ıl'' 

h l ıunam:ırlı. Çünkü el ·pol:ırın bulunduj\-u bır. k:ı~ taş çıkarmak .. suret~y~e ufak faları rnlatahm. Çok yorgun düştiinı kurtulmasına i~kan kalmadı. lanmış.ır. Elektı.rık, su sant_r:ı Jnf 
abiri!"izin, stanbulda oturanlar· urazicle açılan muazzam çukurlar. ge- delıkler açılarak her gun getırılen ba- çünkü! Zozonun evlılık hnyatı anc.ık ara. - r~p olmuştur. Bilha.'ISa fabrık~11 •, 
Dünkü nüshar!uzda lıtanbul 

dan arzu ettiklerı' takdirde Anado- rek ;·olları l'e gcrehc ılepoların arka rut, ayni kuyular içinde ~alışanlar ta- - Knntinııda biı· iki ş..~r:ıp içeriz dan iki ay ~tikten sonra. esrarengiz tı yannınğa başl:ımıştır. Saat ~ıljıl 
ludaki akrabalarının yanına gitmek kı.mınclaki mm·nkkat in,;nat lai(ımln- rıı~ın'.lan. ı;ı"zkür dclik.lere atılmıştı. Xasıl ols:ı cumartesi gilnü g~len gide~ hir şekil alm~ğa ba~ı:unı~tı. a::ısınd~ yeniden hüeu.ınlar. ı,-erı!1 
i.tiyenler hakkında lstanbul valili- nndan e'!•r bile ııırakmıınııstı. lk.' gun ıçmde her ı;t•yı hazırl:ınmıştı. olmaz o ~ır:ırln hes ı·üz metre kad:ır Zozo, bu miiddet ıçınde muatttıl k:ıl- gösU>rmış, halk ta :ıehır cı"~ tif-. 
i':ince yapı!mış tebliğin birinci mad- Alman ca<us to<kilii.lının ·11 nuın:.· Kuçuk bombalardan da birer tnne ko- ileride Lu!un:ın KanÜ~a. yevmiyelerin· mış, hiç bir iş görmemişti. tc>pcle~ doğru şehrı teı:_k etmıştoı'ı 

r. 1ı memuru tSahl<' Fı·mısız onha•ı.c:ı nulmuşt_ı~. ı;:itil buğlandı ve bu nokta- almış amele \'C :ıskerlf' ;!olu idi. Onın: . ~°:<!ası ;Rene, bütün şefk:ıtiyle ken- Kabıne: boın?:ılar yagarken rıııi$ 
der:nde, bu gibileı·in 50 kilo kadar ·!~ruhıle etnıi< olduğu rnzlf~.l'i kı!İnali !ar hafıf bır to;ırak tababsiyle b- da gittil<'r l'C ar:ırn karısiıları dısını seı•ıyordu. Fa~:ıt. bnzı hareket- nııR, ı;chrı tnhlıye kararını fd ,'ft •andık ve denk eşyaları ile birlikte n.ah:ırctle hn<armıstı. Fıık:ıt fitiil.Te panclı. Artık gece ~l~u's h.er ke~ <İ .• 1 !eri, nazarı dikk:ıtini cell.ıetmekten ha- h:ılkı cenuba doğru gitmeğe ~il 
nakillerine aid fıkrada (birlikte) :ıt~o; verirkPıı gürdiiftii isi ffarantiı·e Casu.s :ı~zu ettiği fm;atı; ancak cu· ıfa lıa~l:ımı;tı. Yaln;z :ımeledc'n.ı~~ ~i~j li kalmıyordu. miştir: Belgr:ıd açık şehir iJiinlıllıl~ 
kelimes;nin sonundaki (m~ccanen) baı!lamıtk irin f,ızl:ı ,oğnkk:ınlılık gil<- :':"'.tesı ı;:ıt~ıtl akşnnıı pkalıyahilcee· hPnüz :ıyrılmamıslarclı. Ru vaziv~t .. ~ozu, .~?C:ısı yiızbaşının yanında ıe a•keri ~ıtal:ır uza~J:ı~t;_rıoııı . 
ke!,'mesinin derci unutulınudur. !t'rmi< ve lıu ~ııretlo üc av<'ııesiyle b»- l(~nı pek ala biliyordu. Çünkü o gün nöJ,etci e:ınısun hiç nazarı dikkaÜni uııııt cttıı:ı <er~st hayatı bulamamış- Saat on do_;tte t.e.krar brr .h~~r. C'ı rabeı· ynk~rı kurt rm~ı•a muvnff:ık ogle<~en •Onru cfr:ıd tıılime )!'itmiyordu cclbctmcdi. Böylc<X• geç vakte k:ıdıır ıı. , nmştur',Snglnm ?ınıı yok ~ıbı 50~,~· 

olam:ıvıp ölmiioılü. \'C _nolM!tçı olınıyanl:tr şuraya, buraya Kırntinada oturmusl:ır, fnkııt sarhVi SONU VAR - lar, .clm:ırl:ır :ııkılmı~tıı .. nn r Tashih. ve işaret ediyoyuz. 

23 NiSAN ÇOCUK BAYRAMI 
füı büyük bayraf<"ınızda milletin 

,·ardım ı·c sefkabn' muhtaç ~ocuk
lar• ~vindirnıek için çocuk esirge
nıe k~rumu vardıınlannızı saı«•t\'la 

• ' r.t • 

bekle· .. 
Çocuk Esirgeme kurumu ıı-~nel 

Jfıidi.<r ıw•ıl nlııııışlı•) dııg:lıyordu; dcpolıırdaki :ı'hr kala- o!m:ımışlardı. · · · ----- molıılyelerle dolu~ur. 6/7 nıS• ııi~ t 
11 num:ıralı en"": tcskiliıttan aldı- b:ılıgı ıızalıyor<lu. EHeliı Çttl'lrn ile on bası anıltlıl• r Altın fi ati sa.at on beşte şehırde :ıncal< n dttt 

,.,, . Ç:ılışan :ıınelenin haftalıklıırı veri- Y:ınm sa,•• .•onra ,'ımel·.1~·1• ,1; ı•ı'.-tı'.'.,: . • , k:ılm. ış bu.lunuyo.rdu. Yıııııı"ı1 • 11ıı! 
Ki ~mir üzerinP dt'ı·hnl faal'_,·ete g?C.- l k ... ,, '~ ~ - ' .. t tanbul J o c~ıu·u ) Alt f b d b t b"a ~ .t ıı- ·en· ca~us fıı«att.~n ;,tifade ede· ve gecen·ı k 1 • 1 . . . ·• • , ' ~ sı - . ın ı- ın.ı an ın:ıva sıraı·e e ·- Jc (Y 

nıişti. L;izım olan b:ırutu ve diicer in- rek ,
0

;
1 

bir k~ntr~l "uptı .. vc fitillerin ederek •• ,,:, 1. ~'._'~? ıdııın<d:ııı 1 lftıı"' 1 i 26,5 liray:ı çıkmıştır. Bazı sovguncuİuk ı·<' yaji:rnıı.rılı der 
fil:ik nımlctelerini amelelerin celılcrin- 1 · ' · .... ,~nın e...:'gın en epo r.ı-ın ar- RUSYADA SANAYi FA 1 1 ~ı ol · f k t k J · niıır 
de tcdric~ıı tasıtnııstı uc :ırını meydana çıkardı. ka tarafına doğru yiirüdiiler. Yerlere ll!Al YET k muş, .a . a . .Ya a anıı ıı 

)1uvakkat halıilıı~ fçin açılan derin _cıı,u~. yılc~ırım siiratiylc işiı_ıi .gör- siiriine sliriinc 1:1ğımlnra girdiler ve ~Ioskova 10 (A.A.) _ İ941 s a,. u~:rına dızılm!ştır; . çulC~rıı' cukurlıır vasıt:ısiyle yedi deponun sağ- du ve nobetçı çavıışuıı yanına gıttı; ~aklandılar. planı mucibince 1'>13 f:ı.br'k . an. :-;ı d :ınz:ı.r:ı clımdır. Şehır. • \'~n 
- C1;CVuş -dedi- ;tmcle bugiln iyi ça- Ondan sonraki v:ıziyc>t ma!Oın; on- 742 fabrika ıslah edil ~ :1 ınşa v~ ~vr_ı.lmış evler, parçalanrnı.ri~ 6• 

dau ikincisine, dörclilncüsüne ı·e altın- lıştı.hBlı_ıl·az daha ga?'rkeUt edL.;eler~li ya- başı nöbet(ileri kontrol vcsilesiyl<' çık- inkişaf için 30,600, OO;c:u~J;· t~h~~~ ~~~~s~:~eardl:ıonlumdıuşr .... b~~:~;eç.~~ 
•--------------- • 1 cı~ına .ı·cı·altınctnn kannl nçtırmı~. bun. rın a a arın resmı şıı ını sn par· tı. Sn at g<'ı:<:> ynrısını asmıştı nepolnr erlilmi• tir ti : • 1· · "

1 1 
• · · , · m<> rrı R'ora m~kte idi. 
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