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C= f • TELGRAF: ANADOLU - lzMiR 
umar eıı TELEFON: 211s Gemiler için saç ıavha uapıııuor 

12 ADRES: ikinci Beyler 10kaiında 
N.l'SAN ANADOLU gazete.i iduehaneai 

(ANADOLU) MATBAASINDA 
-..1!J41 BASILMIŞTIR 

latanbul, l 1 (Telefonla)- Karabük fabrikasında 
gemi inıaatında jullanılmak üzere aaç levha ima. 
line yakında ba,lanacaktır. Bu saç levhalar, mem
lek et in m ühim bir ihtiyacın ı karşılıyacaktır. 

30 ncu YIL Neıredilmiy~n yazılar geri verilmez•------=----- I 
No. 8498 Günü seçmit nüshalar 25 kuru,tur. Hergün sabahları ( zmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Berline göre 

UdtJdumuzda
i Bulgar kıtala
rı çekiliyormuş 

Alman kıt'alarının da 
buı misali takip etme
leri gayrivarid değil . 
Beri in, 1 l ( A.A.) - Bir husu· 

•i ınuhabir bildiriyor: 
iyi baber alan Berrn mahfille

l'İnd~ Bulıar lcıtalarının, Türk 
hududundan çok büyük .bir me· 
aafeye geriye çekilece j,' temin 
~dilınektedir. 

Trakyada bulunan Alman 
lutalarının da bu misali takip el-

lftelerj ve Türk hududuna yaklaş· ı 
.:aınalan sayri varid deiil&:r. 

lngilterege geniden';lor: 
Pito muhribi veriliyor 

luzıııt ıBhlı bir içti
ıaı rıuıııt etti 

lngiliz ve Yunan askerleri h'r ara d a 

Y11goslav cephesinde 

Düşman, şimal 
c~phesinde 
durduruldu 

-----------· ·-----
1 AjKfRI VAZIYET 

neşe iç inde kahvealtı yapıyorlar 

Yunan cephesinde 

sovget raduosunun mo. 
him bir haberi 

Yugoslav ordusu Üsküp .. . . . 
uzerıne ınıyor 

RADl'O GAZETESi NDEN: • 
Alma n or dusu, Yugoslnv cephesinde 

ileri hart:'k<'k> dernın etmekrodir. Eski 
A vuslurv:ı tl:ııı ilcrlinm k u\'vetler, şi
mali Yı;goslavyadn · ııır\':ıt ların mer
kezi Zngre~ girm işlerd i r. Hulg:ıriiltnn 
ve Yugosltı\· hududn ııdnn Belgrad iize
rine ilerliy~n kuvvetle r dt." Helg rad -
~iş demiryolu iizerindc l':ır:ıkör ka
S:"lbnsı ııı işgrıl etmişlerdir. 

Şimdi .l\Iora\'a vadisi ni takip <>dc
rck Saı·nvo\'a istik:ımetiııcfo ilerlemek
te oldukla ı·ı lıildi riliyoı·. 

1 •ı • k t Cenubi Yugoslnvy~ıd:ı dün Pirlepe. 
ngı iZ uvve - yi işgal ed~n Almnıı kuvvetler i, Yu

ıum hududuna rakın ~fanastır şehri-

lerı• artık harbe 11e girmişlerdir: Yalmz bu snbnh Sov
yet radyosunun \"erdiği bir hnbere gö-

Q"İrmiştir -De•amı 3 ::Oü SAhıifed~ 

Belgrad kral sarayını # Tı·akya ve Makedonya
bombahyan tayyareciler nın tahliyesi bir kayıp 

Bulgaristanda mek· 
tepler kapatıldı 

neler söylüyorlar? telakki olunamaz Gece nakil ·vası-
Yuı:rosınvyndn Jıiı- m:ıhnl , 11 (A.A. ) Atinn,} 1 (A.A:) - Yuııa.n Bıış.~~- • • 

Vapurlara Amerikan Yugosln\· na~kumanclnnhğının t('h- mandaıılıg1111n dun. nkşnm~ı ~bhgı: taları ıclemıyor 
!iği: · Arnn~·ucl!uktn keşıf ha.ı:_~k~tı ':top. '.I' 

harp gemilerinin ref a- lliişmnıı, Paraçin \"C Şutlinyı işga l Çll faalıy:tı \'U!rn.a gc.lclıgu~ı, şrırk.ıa 
I._ ederek Velika Morarn vadisinde ilerle- kaydc cl~gi!r muhım bır şe) olmndıg1- H k l ka 
qti meselesi görüşüldü meğc dC\·am' etmck~dir~ Si mal cephe- nı \'c .... i~rnl hudtıdun.~~ ?'u~rn1.1. mukn- ava a ın arına rşı 

V . D~ R sinde <lüsm:ııı \ ·irovititza bölge inde \'emctının devam ('ttıgını hıl<lumckte- nası/ hareket edileceai 

Mevcut ademi tecavüz 
paktını çiğniyerek 

Macaristan da 
harbe girdi 

Amiral Horti, Macar 
ordusuna hareket 

emrini verdi aşıngton 11 (A.A.) - un uz- k " . er . 6 
\'elt H .. .' nzu·ı Kordel H ul har· ~ nz muv:ıffakıyet elde ctmış \'<' bu- ıı · , , ,. , , I I d 
l:·· ' arıeı)e n. . , rada k ıt.nlnrımızın mUtenıkkız hnrek<'- /.\ (, /J,/Z /,f.,R- llARBf. G RD : halka bil irildi Rudapeşte , 11 (A.A.) - .i\fncar 
•1~·e n ıı·ı Stı"mson lngıltere'-'(' '-'a- • - ' · ' A · ı ı (A A v · t d · b" Jd" · l> 1 az • ' ,.J ,J: ti ııeticcsinclc <lurduru lmustur. tına, . . ) - " unanıs an n- S f aJan ::,ı ı ırıyor: 

L
1 ~cak ya.rd~mlar htlkındakı. te.dbır- l tnl.wın cephe,inde hnfif ... faali\·et ol- ki l ngiliz umumi kar:ırgs1hının bugün Sofya, 11 ( A . A.) - 0 ya, \'-:-ıma, Kral n a ibi Amiral Horti, ?ıl~ıcaı• 

'l!tı •A mcmtır komı~' ontıı1 · ?.ı tıstnfnpa"~:ı ve diğer .\"Cl'lerdeki 
...._. n. w,nzım. ıne . -~~ . . mustur. ııeşreclilen tebliği: mı·ııctı·nc hı"t,,,ben bı·r be"anname nec 
''l!IS H k <l h r k t rcısı yüksek mekecp leı· dünden itibaren .. ., or 

; 

-
Mihver Yugoslavyayı 

içinden yıkmağa 
çalışlgor 

Hırvatlar Sırp· 
lardan aynldı 

Yeni Hırvat cumhuriyet 
hükumetine Maçek te 

iştirak etmişi 

.\ ı op ·ı rıs .n~ . e~ız. a e a . Muhtelif mıntakalnrn <lfüımnıı para- Şimali Ymrnnistanda ilel'liyen Al- kapatılım ·tır. Zora gazete inin yaz- rederek 1918 dt• ~[ acaristandnıı ayn 
llt!ral St.ark J!e hır ıç~ımn .akdetmış- .~li~iigli indirilmiştir. Fnk:1t bunların ınan kıtnları, di!ıı lngiliz v~ im~:u:.'1.- dığ'ımı göre 37 ilk mektep de 1\1 nnrif lan Yugosla v arazisinde yaşıyan Ma

-Deva1DJ 3 ncu aabırede- hepsi muha...-;arn cdilıni n• tc ir nlın- trırluk kU\'\'~tlerıyle tcmfüıa gelmı$t r. Vekfde"tiniıı emriylr kapattlmışt1 r. car halkını ıınarsid:en ~iyanet için l\fo . 
A aaa t mıştır. ŞnTki MakectonyHda ·vazfyet"karışık. BulJrnr gaz eteleri. lfChirJer halkının car ordusun« e mir \•ermiş olduğunu 
rılm.anlar Manastıra Arnnvudlukt:ı vnziyctte h iı: ı,i r el('- t ı r. . . , hlikilmlerin c ıü,rı•t etmesi liizımge - b ild irmiştir. M:ıcn:ı. ordus\tnun h arc-

ğ-i~iklik yoktu r . Bu muharcbclerııı bar ı z \'asfı, .1 .u- len nizamrrnmelcı.i nc>sı·('tmcktcdirler. ket i, l\Iacarist:uıın istikbalde kendisi 
girerken Yugosl:ıvya<la bir nmh:ıl, ıı (:\ .. \ .) nnnlı lnrın muh teşQltl m~kaycmetı ctı r. Humı giirP . • '·ollnı-da ,;aya gid('nler, ile ::nılh h nlindc yaşarn:ı,k istediği 

YugosJ:ıvyada esir edilen Alımın t:ıy- Dnhn garpteı:ı Alm.mılar 1 enıC"e ve l\tn. yoll:ırnı ort nsıncl:ııı yürüyecek, yol- Sırp milletine müte\·cccih değildir. 

1 ):ırecilcti, Alıııaııya 1.~11·afındaıı Yıı- nnstıra gı!·nıı:-;l;rdır. lnrcl:ı gazete nlrnma.k yasak o)a(':ık- ııoma, 11 (A.A.) - Stefani ajan-
noı•ı• ta arele- goRlavyaya heııiiz harp ilfm edilmeden Cemıbı 'ı llgO!':\a\•yada 'Alman- tır. 7 y:ı ıııdnn kiicı'.ik çocuhhrın 81 Budapeştcden bildiriyor: el iZ yy ('\"\'('] Delgraclılnki Kral .s:ıray ını bom- hırla 11.nıhnı-ebe. oe.dcn 'ı ~ıgç;shw sok:ığ:l çıkmaları ~·a~aktır. Saat yir- l'\I::ı.cnr kıtnları rra•·a ile Tizzn nra • • h.. tt• bardıman icin emir alarak hareket et· km·\·~tl~rı, .Alman ılerı ~arckctıncı mu- miyc kadar nakil Y:ısıtaları normal sınd:;ki :Macar arazisinde ileri ylirii-
rı ucum e 1 tiklerini, ll itlcı·iıı hey:ınn:llll<~ ini rad- knvemctleı·ı :ertle~mış,tır., ' olın:ık :cfer (!rlecck, lıu sn·:Ül.iln "'llll· :;'fü~c b'3şlnmışlarclır. 

yoda dinlediklerini ,Fransadaıı iki gUn DOMD.4.1: MUllARf,B'f,,LE.U/: ra y:u ım :-nnt fa;;:ıla il~ yollarıııa de- 000--

._. e\ \'<"l Viyann\'a gelc ı-.!k l)nmbar<lımnıı A t'in:ı, 11 (A.A. ) - Atina ra<lyo~u. Yanı e:decck ve s~at ~2 deıı Mınra hi~ 7 l 
1 I •nklar Ve zırhlı OtOmO• için \ 'iyanadan hn\·:tlanflıkJarı nı Stly- eltin akşamki neşriyatında demiştir ki: bir nakil \'Hsıt!ı-:ı İŞ l ı'miyecekt!r. ~e zeıe 

b• I ·ıd· 1 ıni, IC>rdir. ..\Iakcclony'ncln Diimdnr muhnı~helcri Bulgar ha\ ı mii<lafna }\omutnnlı- Muğla, ı ı (A .A. ) - Diin ;:nbah 
ıl kol arı ezt 1 P.crliıı, l 1 (A.A.) - Alımın Bnşku· \·eren Yunan ıniifrc1.clerinin intizam- ğı ta l'afın<lan neşredill'n beyanııame- saat 9,20 de Muğlad:ı oldukca ~id-

• Atina , 11 ( A.A.) _İtimada de - mnndanlığınmdmı lehli~ cdilmi::ıtir : la ger i ~kilmeğe murnffnk ol<lukln rı lerdc ha\'a a kınlarına karı nn -ı1 ha- detli bir zelzele nıktı hı.ılmuştur. 
teı- bir Jrnynnktnn bildirildif,rinc gö- Alman zırhlı J,ıtalnrı, Hır\'atistnnın öğrenilmişti r . reket ~dileceği lıil~:!·:~~::!"~!:. Hasar yoktur. 
:re Alman lar , Manastırı işgal e<ler - tn('l'k<'zi olan 7.:ıgr<'h<ı girmişlcrrlir. ~Iiittc.fik kuvvet lerin muka,·cmetle- ---------
Jc.. l "t oo - Sonu 4 üncü sahifede - t , .. ,~••ii -:on ngiliz hnva kuvvetlerinin mu - 0 • . , 

hış1 bir h ücumuna uğramışı araııı. Habeş Ra s1arı Adis-Aha· 
llgiJiz tavvnreleri, nlçakt.'ln uça- b 

:rak tanklar· ~·c zırhlı otomobil kuv- ada loplandıla r 

---000---

Yunanistan 
~etlenni ezmiş ve düşmana ins:mcn 

a epiycc z:ı:yfat vcrdinnişlerdir. 
000 

l unan baıvekili Habeş Devlerle müca-
imparatorlu2u dele ediyor 

\'unani!ltanın her tarafın- tekrar kuruldu -'---
dan sadakat telgrafla- Bu bir delilik olabilir. 

rı alıyor Habe! Rasla~ı lngiliz- Fakat Yunan tarihi bögle 
h· Atina, l 1 ( A.A.) - A'tiırn aj:ııısı /erın ganıncıa harbe 1 . 

t 

11

:!~~~~r~nşvekili Korizb. Yunani.;- dezıam ediyorlar dBlillklBrlB dOIUdUr 
:ı.nın her tnrnfındn milletin krnl ve < Al" l ı (A A ) ' 1 · J) 
ın · ı ıın. . . - ; l CSStlJC n-
(İ 'ıııı hükumete itim-ad \'e ~ndakati!ıi, ten gnzet.ej:i, Yugoslav k it.alnrıııın 
Uşrnnnla ~nrpışmağa devam azının. A lman kıt:ı lnrınm t.nzyiki k .:m~ıcm -

de bulunduğunu lJIJdir~n 1elgr:ıflnl' cln geri çck ilür ı~k Yunan k ıtal arıııın 
'llrnıştır. sol c>cnnhını 1C'lılikec1C" h ıraktığı v~ 

000 

Japon Hariciqe Nazırı 

M11teıı• B. ıııotıf ıa 
ıızııır111 daıaı 

1111ıer 

lnıratl rııı A lman kıtnlnrııı ın girişi 
ha berini ll1('\'Zlltı lrn lıR c>dPrck cli~·or 
ki: 

Ynpncnğ'ımız müc'Z!delcnin mnhi -
~·et i 1ı:ıkkııı cla h iı: lıir lı nyalt' knıulnıı
yoruz. Bil'iııci miitcca,·iz l.ıile bize nn 
zar nn hir J>e\'di, şimdi cliinynnın '1.'11 
lıüyük tekniğin(', ordusmı:ı sahip bir 
d r. \·lct. 1111 d~vc y:"lrdımn lın~lmnış -
tır. Bıı dc\•lr.t. ayni z·:unnndn in~aııi 
hiR lcrılen d(' m:ıhrııımdur. Awıı rın 
k ıtnıunda hi('. bhı millet, buna mııkn'°' Haile Selaae vcmet ccl cııwnıiı:;tir. Uiz, hun lnı-ı bili

•~azır Leningraddan dön- Adis-Al>nba, 11 ( A.A. ) - Cumar- yord uk. ~<' gihi zayiat ve f<>dnki'ır-
d.. b I tcsi giinU imparatorluk !.;n_:a~·mn lln- lıkl:"n·Jn kaı·ş ı lnsmnk lfız ım g~Jer-C"ği

U, İr ticaret an aşması beş imp3ratorluğu hayragı , hn l kın ııi de uili\·ordul<. Biz bu zm·urP.tleri 

b h• • alkışları sra ında çel<i lmiştir .. Mcrn- tC'razinin hir tarafın"!, milli t>r<>f v~ 
mevzuu 8 ıstir simden evvel bin İ ngiliz sub:ıyı , R~s- lı a::rsi.\ etimizi de· diğer tar:ıfııın ko.r-

!\ıoskov:ı, 11 (A.A. ) - japonya tarın \'e Somali mUmes,..il! erinin ° - duk. Hic lıir geyiıı, Yunnni-ıtn•1ın na
lıtıriciye nazın Mabuoka Moskovn~·:ı 11ünde IJiıı nutuk ~öylemi", yapılacak mm: \ "C s(' ı·<'fi k:ıd:ıı. k ı vın('t l i ol:unı -
tlönnıek üzere bu sabah Leningrud - bir çok işler olchığun~, lrnnlnrn1 sii- yacağ ı i°Çin miicndelC"~·i knbuJ ettik. 
<lan h~reket etmiştir. Diin 1.cningrad. r:ıt.l c y:ıpılması A<lıs-Abab:ılıl-nrın ll ıına iııaıımrık lı ı.: lki clt~ dl•lilik idi. 
<ia jap011 h:ıricive nazırı muhtelif gnyrctin~ mükvekkıf buluııduğ.unu F'!'lknt Yuııanistmım tnı·ihi. b<ide de-
tııües.-,e:.el ri gczmi~. J.eııingrnd söylt.•miş v~ ·'5unları ilfı \·e etmiştir: liHkl<'rl<' ıloludur. Bu zamnn~la }ıc•r 
So\\·eti t•ırnfın<lan kendi!':inc - Memleket in nafiz k imseleri o- sene kutlulndığımız l\tisolonki ye 
bir· ziyaf~t· \'erilmi<:tir. la n sizle~in)·a l nız şe.hir dahil_inrle n.i. TermopiJi ziyuı:ı:t ~dcmiroruz. Fa -

Mnt;;uoka _ Molotof göriişmt> - zamm hakım olmasıyle değıl, şehır kat bu sene onları içimizde yacıatı -
(DEVAMI 4 NCO SAHIFEIJE ) - Sonu 4 Uncu sahifede - yoruz. 

Berlinin cenubı garbiainde 
damanına maruz 

............. .... .,. .. 'tu& . 

f$AR•Tl.C.R 

inanmak 

lnıiliz tayyareler.inin bombar
kalan Poatdamer • 

Berlinde zayi~hn ağır
lığı itiraf ediliyor 

" 

Hırvatlar lideri Maçek 

Bratis1avn, 11 (A.A.) - D. N. 
n. nja11sı bildiriyor-. 

General Zvato Kvaternik. diin saat 
6,15 de Zağrcp 1 adyo u ile mii:takil 
Hın·at devleünin Jrnrulchığl\nu ilfin 
etmi~ \C kendi::inin bu devletin rciı;Ji 
ğini deruhte ettiğini bildirmiştr. Gc
ncı.al KYaternik, ameleyi, köylüleri, 
nskcrlcri ve dcrniryolları memur vl' 
miistahdemlerini )«eni hükumetin 
emirlenine itnat.a davet <'Ylcmiştir. 

Ilir:ız sonra lI ırvat Çifü;i ı>arti~i 
rei i l\foçekiıı beynnnamcsi okunmuş
tur .• f açck, bu beytmnnmesiııde bii
tiiıı Hın·atları, y.eni lılikumetc muta. 

<DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 

SON DAKiKA: 

Ruzvelt karan-
Saraylar ve ope- nı bildirdi 

Yaıadığımız zamanın en faydalı, ra binası yandı A "k 1 K 
en kuvvetli, en zaruri ruh ve dimai merı an vapur arı l• 
unsuru, ı!nanmaktır. Bizim batkala- . zaldenİzde İ_şliyebilecek 
randan farklı oluıumuz da bundan /nai/iz tanyareleri he- . 
ileri geliyor. 6 ;:,. Yatıngton, 11 (A.A.) - Ruzveit, 

Türk milleti, kuvvetine, hakkına def/eri muvaj fakıget/e Kızıldenizle Aden körfezinin, Ame• 
İnanıyor. Şefine tamamiyle inanmıt· rika vapurlarına seyrüsefere mUaa-
hr. Hükumetinin icraatının doğru bombardıman etti id olduğunu ga zeteciler toplantısın . 
olduğuna inancı büyüktür. Bu ordu- pft 1. İ .

1
. h da bildirmit tir. 

~unun kahramanlık ve kudretine x:r ın, 11 ( A.A. ) - ngı ız nv:ı R l k . 
hern güveni, hem inanı vardır ve kunetle rin iıı hücumuna mnruz knlan upe alesı dayanıyor 
ha lka lar tetkll e den bu İnanç bizim hedefler arasında Al !11anynnın en gü- Atina, 11 (A.A.) - Bazı ha berle• 
ınilli birliğimizin koparılmaz, parça. z~I operası olan .Berlın ~evlet op<m.1ıı.ı re göre Makedonyadaki Rupel kale• 
!a nmaz çenberini tetkil e tmektedir. da bulunmakmdır. Bu hına, tnll?amıy .. si, ha la mukavenwıt e tmektedir. Se .. 

inanmayan milletlerin hayatı İ•e, I~ ~·anmıştır. ~l~ sebeble 20 Nısnndu lanikten en son ge len bir zat, Y.-nan 
hiç bir Jeye inanmayan ferdlerin ha- vcrıleeek temsı l Jptal olunmuştur. aakeri makaınla1ının tahhleden ev" 
yatı ıibi karıtık, tehlikeli,' muuze- Devlet kütliphanesi de ağır hasara vel hava meydanlarının ve dii er te .. 
nesiz olur. ı~amıştır. Maddi hasar çok büyük- ıieatı naaıl tahrip ettiklerini anlat -** (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE l maktadar. 



( SAHiFE 2 ) (ANADOLU) 12 NiSAN 1941 CUMARTESi 

RADYO GAZ ETESi Valinin. Tetkikleri 
--------

D ı·ı·k Köprüler inşaatını ve sıtma mü-
tngiliz Brışvekili Çörçilin beyanatının \ Yortulnr münasc- e 1 1 Sevgiliye mektup 

~~ma~~~~ı~~~~ . (}~~~l~ akisleri =~.~~~irct~1.askerleri ORHAN RAHMİ GÖKÇE cadelesini gözden geçirdi Bc;ıim güzel, ton ton sevgilim: 

g• i sözler, dün.\·a· si.v,"~ V 1 • B F d T k 1 d"" b b . d ·1· f "d" .. B S . k d d'W. . b'l" ·n " Di~rer taraft:ın Yunan gazeteleri, büyük ve insani a. ay ua u sa , un era erın e vı ayet na ıa mu uru ay enı ne ·a ar sev ıgımı ı ırsı :· 
setiyle alfikndar ef- nlınnn hahcrlerc gö- mülahazalarla mukayyed olınıyan Muhiddin Erkut bulunduğu halclr. Torbalı kazasına gitmiş, tetkikler Her saf>ah gözlerimi ~enin ~hrenae 
kfirı umumiyede tür- y 1 ' b• ı• re Almanlar t:ırnfın- iki d~mana karşı küçücük Yuna- yapmış, bu meyanda küçük Menderes nehri üzerinde tamir ettirilmek- açar. !'ıına heyecanla sanlıı· '.'C damnr· 
lü türl~ tefı-:ir edil- ugos a V ır 1- dan Yugo;;lavyada nistanın hareketinden bahsederken; te olan köprüde çalışma vaziyetini görmüş, Tire kazası hududuna da larıma verdiğin zevk ve rehavetle ne· 
mektedır. Bu hu us- alınan esirlerin ço- _ Belki bir delilik yaptık -diyor· girerek tet}Q'klerini genişletmiş, akşam üzeri dönmüştür. :-cmi bulurdum .. 
taki mütalcalar.: ba- °'İni nasıl par ğu. Hırvat askerleri- lar- olabilir, fakat Yunanistanın ta- Küçük Menderes nehri üzerindeki köprünün tamiratı, nihayet bir Yorgun zamanlarımın t.eselH"! se11· 
zı yerlerde musbet, ~ - dir rı'hi, böyle deliliklerle doludur. hafta zarfında ikmal ı>dilecek VP h"r türlü nakil vasıtalarının geçmesi- din .. 
bnzı ~·erlerde de men- . Sof.rıı raclvosu. Şu cümledeki tek kelimenin, yani, ,,e müsaid bir hale sokulacaktır. :\Iakıılemi, romammı, şiırimi yaza· 
fidir. çahyorfar Yunan ve Yugoshıv «Delilik» kelimesinin ne icaz, ne fü- Vali, İzmir,,. dönüşündP Torbalıda kavmakamla kaza f.şleri hakkında cağım zaman, senden ilhiVlı nlırdını· 

1 ngiliz gazeteleri esirlerinin çoğunun sun dolu bir parlaklık taşıdığın::\ dik- görüşmüş, bilhassa sıtma mücadPIP.sİ için alınacak tedbirler hususunda S~n benim katıla~tnış, ılaıfaşmış ufuk· 
bu beyanatı, hem ka- l\lakeclonyaJı Bulgar-, kn t buyurunuz. Basit ve li.alettayin direktifler vermiştir. hı rımı :ıçar, bana pırıl pırı! parlıytı11 
rn bedbinlikten, hem BULGAR RADYO$ hır olduğunu, Alman-' bir ke'/me olan c Delilik» böyle bir Diğer bazı kazalarımızda olduğu gibi bu yıl, Torbalıda da küçük enginleri gösterir, donmuş lrnfa tası· 
de hayallerden uzak U Dl )arın bunları derhal 1 mevzuda, böyle. bir ifadenin sihrine say mükellefiyeti tatbik edilecek ve sıtma men balarının ortadan kaldı mı içli fısıltılarla harekete getirirdill:· 
o.l.arak. göst~.ren ~n- INTIKAMIJAN BAHSEDiYOR ~erbest bıraktıkları- biirününce, ne kadar harikulade, ne rılmasına rayrd olunacaktır. Senin kıvmetini ilk zamanlnr bihn'· 
lızn~ \e ~kınet ~o- nı bildiriyor. Bunlar kadar heyecan ve hayret ver:ci bir -- yordum. 'Beni bir güıı. >1ann hic bcııze· 
delı eddetmektedırler. ~~ir ~i. yok~a mülteci mi düşünülme- mahiyet almıştır. San'at, işte dili teş· 'y · •• ) • d H miyeıı, rengi, koku u hiç de seni hn· 

Taymis gazetesi. lıu münasebetle ge .deger. Sıyasi h~1diselerden biri el kil t•df'n bu gibi kelimelerin en güzel 1 az f;!"UD erın e ırdavat ecya- tırlatmıyan başkaları ile ba~ başa bl· 
şu miitaleadn bulunmaktadır: Bagdaddaki hiikfımet darbesiyle Ra- bir tertiple, teker teker ve yerlerine y rakacağını hiç z:mnetmemi~tim. Fak!Jt 

İngiliz donanması Atlantik muha- şid Ali Gc,·ı· • · d ı w k' k · 1 ""k 1 b" h k•• f ) ı• ti • hakikat meydanda: 
rebesini ı~azanıı·kcn tngı·ı,·z h~,·.·ı . ·. ' · anının uyan ırr ıgı a ıs- .0n?"asıy c mu emme ır r~ . ~c 1 or ez vapur arı .Si ıa erı '."·,.,. ha"ı·rı .. leı ıhı. fıkrı canlandırmanın ta kendıır dır. Scııi ka~·bettim nrtık.. ...,..., ı.. 
kuvvetleri. ·onunda karşı konulmaz Londı·a radyosu, Haşid Alinin dik- Benimizin konuşma ve ya:ıı dilimizde · şey!. .. Şimdi, hnllerinç .bakınndallı 
bir alncak tahriı> aletini yaratacak - tnt~rlük hükumetini dahili • iyas<>ttc'f kullandığımız ne kadar mütevazi ve Go·· m'lek fı"atlerı· de iz- utanmadan ~enin yerini tutmuş, sanıı 
ıır. teyıde muvnıffnk olamadığını, p:ırlfı- sönük i<elimeler vardır ki, onlar ba. Göztepe ve Güzelyahya rakip <ılmağa kalkışmı olanlarla beril· 

Sel:1hiyettar "Fııansız mahfilleri, mento azasının Bağdacldnn ayrılmm~ı- zen, san'atkıirın eline düşünce bir d "' k · d ••k l • t• herim .. 
hu husu•ta tef::ıirdeıı içtinap etmek- m menet!iğini. anaya~ny:ı muhalif ola.

1
1 avuc inci veya pırlanta haline geli- a vapur ugrayaca mır e yu se mış ır Bir .rnücld<.'t, acaba onlan rla seve .. 

t<>, Fı-sn:;ız menfaat \'e deniz,·olları rak pa J t t ı ı ı 'b' · C" k"' b ı · ı Yaz mcv.simincle lnciraltı plfıJ'ınn :Mıntııka Ticaret mlirlürlügwüııde faa- bilir, •rnlara ela ı.sınahilir mi.vim. di~·e hakkındaki mütalealarm öted. "'n be- • r amen oyu op ayıp •rn n:ıı ı- 1 verıyor. . un u u e ve onu ış eten 
" nin halline knrar alacağım, fakat bu kafa. bir san'atkar kafa ve elidir. Kc. işletilecek körfez vnpurlarının Konak liyct gusteren fiat müralrnbe bUrosu. özenelim. Fakat heyhat: olmadı .. 

ri ta:rih edilmi olduğunu bildirmek· k.ararın ma;kbul ol:ımıyacağ'ını bilıli-j' lim~ oraya düşünce kendisinin kü - iskelesinden harekelindeiı sonra Göz-' hırdavat eşyamun . atış fiatle.ri üze- Onların ne yiizli, ne kokufıu san~ 
le !iktifa cylem~kteclirJer. rıyor. cük, katı ve soğuk kalıbından fırlı- t-epc \'e Giizcly:ılı iskelelerine dt' uğrn- ı rinde tcdkiklcr yapmaktadır. Bu ted- benziyor. Sen banim, ilk u~inam, ı. 

talyan rndyosu da bu nutukla 1n- İtalyan ve Alman rndyoları, Raşid yarak, seyyal, elestiki, uçan, ufuk- mn,.,ı. mlişteri Hlıp indirmesi hususun- kikat neticesinde her nevi hırcla\'rıt eş- .'e,•gilimdin .. 
giltcreııin yalnız Amerikaya gliven- Aliyi milli bit kahraman olarak tavsif )ar açRn v~ nihayetr,'z ifade şümu- da \'ali n. Fuad Tuksa\ tarafından va. yasının perakende ve toptnn ı;a.tış fiat. Gcı:.enlerc\e garetclede okudum: tı· 
mekte olduğu :ınl-aşıldığını ve ondan etmektedirler. 1 Jüne snhip bir şekle intikal ediyor. pılan ieşeblıiis. mlisb<>t surette nctic<'-t' !eri tesbit olunacaktır. Bu hususta ls- mire gelıni~sin ... l>liğün. bayram ynr· 
mucizeler beklediğini, yani fngilte- Kral naibi Abdülilah Bn~ra radyo- O artık kütlenin malı olmaktan çık- lenmistir. Geçen glin İzmirde bulunanı taııbulda alfıkadarlardan da mah'.inıat tını emiııol.. 
-enin mağlup olduğunu kabul eden siyle bütlin milleti. yeni hiikOmcti tn- mış, bir aan'at eserinin muayyen bir \'e De~·lct Denizyollan teşkilatını ted- istcnmiqtiı·. Gömlek ve kravat satış Uzaklnrdan, çok nzaklardnn bana ,·e 
bir tarzı muhtc\'i lıuhınclug"uııu bil - ı 'k ı l ı J --. ı lk'k' ~~ k .. ··1 ı · 'b" • k 1 1 l' ·ot· nıınamağa clın·~t etmi.ştil'. parçası, bir ziynet ve 1'fadesi haline n · cc en Jev et leniz~·olları umum fiatleriıım c e tec ·ı ı muv.uı · goru - xmım gı ı sana nşı o an ara ge ı~ .. 
diı·miştir. Japon Hariciye nazırmın )fosknva yükıelmiştir. Kelime orada muhte. ıniidlil'li H. İbmhim na,·lıura 1ncirallı mekteclir. İstaııbulduki .Mürakal.ıc ko- duıı .. S.rni na:::ıl istikbal edeceğinuzı 

Sovyı>t radvosu. bC'vanalı a,·nen Le · ı · ti · f' ı· · • l d ı ·""feı·ı'ı11• ,,.fll)acak vaıJuı:laı·ın g·ı"lı':': \"' mı·~.' ~·oııu. gı'ı'ml"k \"" kı·a\','ll fı"nllerin<le- bilemi.,·orduk. \'f'l'mis .• fökat" bunn hiç bir miÜnlcn \'C nıngrac zıyare erı, sere ıne veri. ~emr.ır. en gcnış mana ı ır, esrar ı ve ·~ , '-: .. .~ " , 
l:m zi_,·:ıfct hııkkında şimdiye kadar 3 cüzeldir. Onun samiamızdaki aksi gelişte lıu iskeleLr<! de uğl'ama:;ını mu. ki fe,·kalficlc yüksekliği nazarı itibarc lçiııcle. senin rakiplerinin kokostı 

ilil;·e :tmemi$tir. tebliğ ne,redilmiştir. f!skisi g,'bi kaba ve tok bir sada değil, vafık gôrmiiş, bu husuı-:un temini için alarak bazı tedbirler ittilıaz etmiştir. kalma~ın diye finctınl:m, cez\·eleri tde-
ki / 0 :;o radyosu da ,Ci~·Je demi.,tiı Yugoslavyanın baş şehri Re.lgrada bir op•'ra içinde ruhumuzu E-n ilahi alftkadarlara emir ve direktifler \'cı·- Şehrimizde de gömlek fiatleri bazı ınizlettik. Şekerleri hazırladık .. S\!ı'ı . e 

Almanhmn ynpt.ıkları müdhiş bom- \'ecde ulaştıran nefis bir ihtizudır, mi.::;tir. rn~ığazalarcln yükseltilmiştir. gümrükten, çuvallar !içinde bir ~bil 
En mühim nokta. Çör~ilin .Ameri- hardımana belki de bir ınuknhele olan İşte, şu c<Oelilik » kelimer.'ne bakınız. Böylece Ciizelyalı. Giiıt.epe w Ka- ooo gibi sü1.iiliip gelecektin.. Kahvehane· 

kad:ıln yardım istiy.?n sözleridir. son l~rlin hav:ı t:ı:ırruzunun tafsilatı Buradaki delilik, tıbbın kendi cerci- rantinn ~::mtl~rinde oturanlar, lnc.iral- Altay-AltınordU lerin, i..ahmislerin, bakkal dükkanla.r~ 
A mnn radyosu. nutuk hakkındn gclmiştirı vesinde konuştuğu ve hepimizin bil- tı plıljınn gitmek için Konak iskelesi- nın önlinden geçerken artık senin ınısı-

ı·ok acı •özler sarfC>tmi~, onu cenaze :'\liiteaddid saravlar, Almanrnnın <'ı'ğimiı: znvnllı d"lilik ~~ğildir. O, ne kn<lar gidip gelmek kiilfetinden gibi kokun dağılacak, herkes içini <:t' 
ı•ıerasiminde çalınan bir marşa. bir en giizcl binası cle\"İet opera hina.sı ta- büyük bir ruh ve dimağ indifaı ve kurlulmus olncaklardır. Ru sayede kecek, bir fincan :ırpa, nohu<l bulaJllS' 
meı·ı.:iyeyf' benzetmiştir. R b' ·ıı t" •. t k h J(."1·.~.l ,\" ,·1],·,·1, (",ı"\·ztr·ı'n \'e GL'"ızo.),·,·1lı ar.·ı- Mı. ll"ı ku"' me mu" sabakası cı bize beş, on kuruı:a. ~atılmıvacakt.ı· Oclii paktın y:ım'lnlnrından Ro • mnmen yanmış, omıı opl'.'rnsıııın 20 ır mı ,. ın mu~ er,. eyecanının • ,... " ~ ., 

nisan kin htızırladığı temsil de bu ~<'- en yiikııek , en temiz tezahüriidiir. ,::ıııcl:ı ela v:ıpııl' sefcı·l~ri t >mi~ı edilmiş l k Fuk:ıt ı:;evgilim; geldin de etekJerııı 
manya r:ıdro~u da cle:ılC'miş. 'topla- bebl t l. d"l . t' J) l L R d !Tk l d l . f bulunncnklır. yarın yapı aca giimrükte bir "İVi_,·e takılıp k:ıldl· 
1111 ~. c:unl:ırı . öylenıi .. tir: , c e 111' ~ ı mış ır. ev et külÜl>- u c ı ı , asır arı, ev erı, mesa c- Y 

Ç
.. ·ı 1 . . hnne.:;i ,·esair muaz?.am binalar dn hıı- leri, imkansızlıkları devı"rmek sı!' ve ooo '-',·ırııı ."\t,·1,· \'e Altıııoı·du takın1ları Gözlerim!z_ yolla.rdn, .dudaklarımız yıı.• 
oreı k. ~tiı:rıye1t ıığrundn hnrbedeıı sarn uğTamıştır. kudretinin ,.11 sembolik ifadesidir. 

1
, 1. r;1.11: k- ... b k 1. ,,, rı acık hiilft senı beklıyoruz. 

v. ı."tme. ı tı,·en eı·clcıı bah"clnıiştı"ı· B d d 1·1·k 8U2"U•• ara:sınc .ı •' ı ı urne mıı::-a a a ,ırı ~ .. - N. ·d -· " , ·ı·n r.· . w .. Jı'"• . ( ., . Yunan millet ve ht'iku·111etı'ı1ı"11 ar·a~.· ı- ura a e ı 1 hamasi ve metafi:dk- n 'el c·ııı ~e\gı 1 f iZi ag\ ır c ,. l:ıı hürriy.et uğ'nında demenin lngil _ .~ . ç k pılacaktır. Bu maç.ların hakemleri, • :s · .. ' ' ·' ı . 
1 11 

nı nçnınğa matuf faaliyet, Yuntınistaıı. tır. ün ü korkak ve ı'htiya tkar ze- r · lı't rı · t" S l 1r.: ·~o d~ den kurtar artık. . 
<>re ug-runc n o c uğıınu biz ı1.-.k :ilfı da hiç biı· ııetı'ce '''•ı·nıem..,kte·'ı"ı·. kaların tereddiid v,. hileb'azlıı!ına AG-ıç BAYRAMI VAR <un te~ ı •ı ı mış ıı·. aa a.. .ı S ... lf' .. bi b· hfi la ~ ·n için a\'ııl 1 ıl'riz "' c u ,. ba:-:lı\·neıık. bu mti:-;:ıbakanın orta ha- "'ali ı~.ı ·~ '

1 ~.' · 
111 

•• '; t' 
Gü;;ün en mlihim hadiqc)erinclen Bmwckil Korizi~ Yuııani~tanın her mukabil. bir valınkılıcın kan dl\m· Hııglin .;a:ıt ln de Eşrefpa .. ada C'um- ke~1( B. Esad ~lerter. yan hakemleri aşkı çel,mış \'e hır guıı sana şoyle ~tı 

hiri de Yugoı::lav birliğini ı-:arsmak t:ırnfından sadakat. itaat ve tazim. lıyan parıltısı içinde o daima her· huri.ret koruluğundıı ve Ba~·ram ye- de H B. Alaeddin KazırnO\"a \"e Faruk mı~: 
. . 'I . t d z w mficacleleye devam ve azim telgraflıırı ~eyden Liıtiin. her Ş"ycfen ileri, her . d w b 1 1 K.·ınt.·ıı·ıoiirlLı<ltır. J(rılıvei ı•ııyi siy<ılmı. 
u:ın •' ac!lrıs an ~ı ve .. agreptr> ya- d d h f rın ü :.ıgnç ayramı .rapı nen •hr. Bay- o • ınlnn hareketlerdir. gelmiştir. Bunlar,. Yunan milletinin ~ey ~n da ha aalb'!e baktiflir. Delilik rnma lıiitiin vatanrlnşlar davetlidir. Kanuwoğludur. 1 ıır.fi 'lh~<wdıı· ımwnıı. 

'f k 1 suurunu "Ö"-termektec\ir. ura a e anın ır •ıtka çe~=didir. l~ 1 k 1 w f" 1 1 Fı",·ı t)nı· tı·ı'bu··ıı ·10. ,",·ıh,·ı •_":; ktıı·ıı~ttıı·. lıı :nıede.ı· cı· tcıam1 
., acar rra naibi Amiral Horti • Amcl'ikc'l. Gruenlandcl:ı üsJ"r fn;;;i::, Böyle deliJij!e bayılmak gerP.ktir. ıaııı· anan çu ·ur arn agaç ıc an :ırı " " "v ~ Dıılml edince bedeıır. 

Macar millet ve ordu. ıına bir emir_ , "' "' 1 ö dikilmede n e\·vel 1stikliil marsı SÖ.}'le- 000---edecektir. l>nnimarkamn Vaşingtondn. ORHAN RAHM G KÇ'E · llcık rahmet e11li11c kahı·rui 
name neı:retmiş , ordunun, Sırp mil- k' r· . 

1 
b' ııecek, ısonra ağacın ~hemmiyetini te- Konferans lcad aleme 

l<>line sulh emelleri lıesli\'erek Yu - ·ı se ırıy e ır anla~ma ya)Hlmıştır. r \ b:ıı'li7. ettiren nutuklar söylenecektir. 
goslav hududunu gec;mes.ini hildiı· • Grucııland, şimal kutbuna yakın. lii-20 D:ıhıı sorıra nğaç fidnnl:ırı dikile(•ek- Hugiln saat 13,:10 da şehrimiz Hal- .lliıfJtt>Myı.m te,krdemnı? 
miRtiı•. bin nküfuslu, mes:ıhui ~athiyesi 2,.> mil- MeV }Üd tiı·. \';ıl: tarafındn11 hmirlilere hitaben kevi ~alonuııda Ankara Hukuk fakül- l\rtlıı•r srni. 

Diğ~ri ele Znğreı>Lc teskil edilen yon ·ilometre murnbhnı bir yerdir. nesredilen bir lıeyannnınecle E~refpa- teEii profesörlerinclen B. Vasfi Raşid 
mlistakil Hıı"\•;!t hilklımetidir. Danimark:ınm miistemleke.:;idir. nu Yarınki pazar günü öğle na- şada air:ıç bayramında buluırnmıyncnk Seviğ «Akdeniz> mevzulu bir konfe-

Bulg:ır rndyo. u d~1 Yugo. l:w birli- hnrpte Almanlm-ın fzlanda ve Grucn- mazıqdan sonra, Karantina ca- olnnların da kendilel'ine ;ıit arnzide ve ram; \"er<!ccktir. Konforanı:; lıerke~e 
J)r:r Hicabi n.ef c uym<ız knh1•e1I 

Şol ta(lttıa 

ğiııi parçalamak i ·ine sözle olı:uıı landda hava ü ·leri tesi. ederek Kmın- evlC'rin hah"-0 1e.rincle ha.zırlı.vacn'kları açıktır. 
(ln •· ı lınt•:-ı Ameı·1"kn\·ı teh l"d et · miin~~e, gazetemizin ne .. riyat mü- ""' .\·nrdımda 1.ıuluıımak iizere Sıl'bi"tmı. " · ' u '· c 1 mesın. - ... yerler.e ağm.· fidam tlikml:'leri tıw~irc ---000---

llcm Rana solı:i olanlar 
J.:1·cı·l et •mıwadıııa 

.~'<•yJı Şazeli derler 
Piriııc 1"isf<ıdrna 

da yasıyan 500 bin Rumeniıı intika- den endiş.e edilmekte idi. İıl:ıncla, şim- dürü Hamdi Nüzhet Çancarın eclilmi~ \'C' :ığncııı dıeınnıiyeti izah 
mınııı elbette rılınacnğım ı,;Ö\ }pmi" _ eli İngilizlerin işgalindedir. Amerika- müteveffa ağabeyi Kemal Çan • olıınmu~ltır. 
t" · nın Grııenlandcla üsler tesis etmesinin 
ır. b b. ht I b' Al t çar ruh~na bir mevlüd okutula. 

Bulgnr raci .-o .. unun re..:nıi ·Özcibli s~ e ı mu eme ır rnan aarruzu-
de demistir ki.: mı önlemek için ol:;a gerek lir. Çiinki.i caktır. Bütün dostlar ve dindaş-

son znnıaııda Gruenland üzerinde Al- !ar davetlic\'r. 

---000---

Muaiiimler tatilde yer
lerinden ayrılm

1

ıyacaklar 

ZAVALLI ÇOCUK 

M iibtclii.ıtmı fl1'rkcdenı.cm 
l( a lıvc seni 

Kusura baknrn sevgilim, bu pnı-çıı· 
nın bazı ,·erl~ri eksik ve vezin itibtt· 
riyle ıliişÜktür nmmn. nihayet s:ırııl - Yunan ve Sırp e;,"lrııti :ılt•n -

dn bulunan Bulgar -:?yaletinde hür
riyet güneşi cloğnrken Bulgar mil -
leli . e\·inç icindedir Bu eyaletleri 
Jrnı'~armak için y:ıralanan Alrnnn as. 
kerlerini clilşiinl'lim. Onlar, ~imdi 
Bulgar ha tah'3nelerincle bulmıuvnr-

man tayyareleri görülmiiştii. Bu hare- •--------------
k~t. hem Monrot> Doktrinine hem de 
Am~rikanın müdafansına göre tanzim Dilekler 

Ka<lifckalesi suuları üzeı'inrte tı -
ı;urtma uçuran Mustafa Saruhan oğ
lu 11 ı;aşında LiitfuHah Saruhan. 
miivazenesini kaybeclerek yere düş
müş ve bayılmıştır. Sukutu gören hir 
şahıs. yetişmiş ve baygın çocuğu a-

!\J:ı:ırif \'ckfıletindeıı Hlakaclnrlara lıp bir ecz-ahaneye götiirmli~tiir. olan hal'reti \'C aşkı anlatıyor.. • 
Görüyor~un ~·a, ibtilan içimizde bı' 

lnı~ · 

"dilmiştir. 
---000~--

Yeni tip lngiliz 
tayyareleri 

97 İtalyan Pikede bin km. sür'at 
subayı En büyük avcı tagya-

Anıerikada sabotaj su- releri merhalesiz 2000 

Posta jşlerinde görülen 
teahhur 

gelen bir tamimde tatil mevsiminde Lütfullah Saruhan, kendi:-;ine gelıniş
muallimleriıı, vazifedar bulundukları se de :ağ kolunun kırıldığı anlnı:ıl -
m:?kteplcrin köy, nahiye ve kazalarla mıştır. 

1 şehirler muhitlednden aynlmam:ılan ---------------

yangın gibi.. . 
Giimriiklerden çık da gel artık :;c\· 

gilim, h:ı~·cli gel! 
! oildirilıniştiı- Kaza ve ~hirlerde bu

.. Bir :ırkadaşımızın teshit ettiğine luııan muallinılerclcıı L~ışka bir yere 
v-ore, Knrşıyaka ve Menemen. po::-ıtu:ı gitmek isliyenler, mezuniyet almak 
her salıah 6,30 ela 1zmirrle.n müfar2lrnt ::.uı~tiyle bir hafta için gidip gelebile
eden Af.rnn trenine n~rilıliğini, yarım ceklerdir. Köy muallimleri ete ancak 
vcyahud azami biı· saat sonra mt•zktır l üç giin znrfııııla gidip dönmek üzt•rc 
şubelere· tt'slim edildiği halele tevziat izin :ılabileccklerclir. 
ancak öğle zamanında, bazen de öğle- ooo---
d0n f\onrn ynpılmaktadır. . PAMUKÇULAR HE 'ETi Kızılbahçeye olun ))ostanııı bir kıs- Y 

l:H•ti!l I Bor;; J 
BUGONKO P~~RAM UZUMı 

~.00 progrı~.m: 8.0J :~Jans haber • K. S. K. S· 
leı·ı. 8.18 muzık: hafıf parçalar 6 l" . f h o- ıl .. 
<_Pi.): 8.~5-9.00 e'' kndını:,.., r:~ek. 249788 t:t1 

nn. ·•i> 
0 

lıstesı. 1 <>,30 program, 13 ..... , muzık: 

çile itham ediliyor km. katediyor mı hir .t~rb:ıy:~. bağl!l!llP Çeşn:ıe po::-ıta 1 STANBULA GEÇECEK 
otomobılıylc goııderılıyor. Hır kısmı 

Türkçe plftkl:ır, 1 S.50 njaıı~ haber -
!eri, 14.05 müzik: Türkçe plitklnr 

24
!l7!H 

1 
"2

7 progıınmının devamı, 14.2<ı müzik: .No. 
17 
22 

Riyaseticumhur lı:ındo u (Şef: İhsan No. 
Kü:ıçer), 15.00-15.30 miizik: film fıo. 

8 
!) 27 50 

Ne,·yo:ık, 11 (A.A.) - Yük.;ek fe. 
<lcrnl jmi, • r('\'jer.-ey limaııla,·ındn 
miisaderc edilen S İtalyan şilr>hinin 
!)7 !'ıuhaymı ve bütün diğer mlirette
bntıııı . .,abot:ı.i suçu~·Jn itham nltın·.ı 
:dm ıştır. 

Londrn, l ı (A.A.) - Seri halinde ela Narlıdere torbasına konuyor. Ve . Stok pamukların mübay:ıaRı için 
iıış:ı ediJ~m Y~!ıi tip Spitfair ta . .ryare- Narlıdeı·ecle yirmi döı·t saat eğlendik- kılo başımı takdir edilen 64 kuruşun 
lerın.~e pıke h.ucum.lar?a _ 1000 kılomet- ten sonra erte:;i giin a~·ni Çeşme posta-I :ırt11'1lması hu. usunda alakadar ma
ı:e .s~ır.at teımıı edı!mıştır. Bu s~~retı.e 1 sına n:riliyor. Bu tcnhhur ve intiznm- kaml~! nezdinde teşelıbüslerde bulun
:-;µıltaır tııyyarelerı, Sedonıııı suratı- 1 sızlıkl:ırn bir nihayet \·erilmesini p 08_1 nwk uzere Ankaraya giden hey'et Js-

parç-aları (Pi.), 18.00 proMram, 1~.03 No. 
m ii zik: ı·aclyo caz orkesf,·a~ı (İbra
him (hglir idaresinde), 18.40 mii
zik: llalk türküleri, ı !>.00 konu~ma 

No. 

10 

11 

84 
-nz nrnl ''!1r 

yo:k 
ne yaklaşmış lıuluıımaktadır. Araların- ta idaresinden ricıa ediyoruz tanbııla geçecektir. Çi.inkü mesele Ti-

Siyam - Bi rm any.1 hududu da 240 kilometrelik bir fark kalmıştır. s .... ı f . caret Vekfüetiyle halledilecektir. 
Bir çok Almaıı tayyaı-eleriııi gece hii- On yagn1ur ar aydalı Ticnret Vekili H. :\1ümtaz Ökmen 

Lonclr:ı, l 1 ( A.A.) - Siyam • Bir- cumlnrındn dlişilrttıı yırtıcı Havuk ld ise lst.anbuldadır. 
manya hllltutlu hakkıııdn lngilreı·e j. allı verHen yeni tip lıir tayy:mrnin ha- O U 000 __ _ 

le :Siyam fl1':1sındn bir nota t~nti eılil· kiki sürnti cl'2 600 kilo metreden faz- Viliiyetin her lar:ıfıııdn tiitün ekimi- iHRACAT BiRLiKLERi 
mi tir. Kentug eyaleti ile ;\f erı::n\· lııdır. ne başlanmıştır. Bazı rerlerde tütlin 
nehri hududu te:;kil cdecektiıı . .Bu htİ_ iki kanadları :ırasmclaki mesafe 18 tarlal:ırı, tamamen ekilmiştir. Son TOPLANTISI 
d~ıcl değişikliğinde iki hükumet, ne- metre olan bu tayyare en iyi ve en bU.l yağrnuı·Jar; gerek tlitiin, gerek diğer . 
hırlcrin en derin y:?rini hudud itti. yiik bir nvcı fayyarcsiclir. :\ierhalesizl y:ızlık zerirat için çok fıtyclnlı olmuş- Şehrımiz İhracatçılar birlikleri ida-
haz e-tmeği kabul etmişlerdir. katettiği mesafe 2000 kilometredir. tur. re hey'etleri, diin umumi klitip B. Atıf 

• l 1111111 mm· 11111111111111111111111111111111 l l l l il l lllHlllllll l l il l llll llll l l lll il l l l 111111111111111111111111111111ııı111111111111111111111111111111111111111111111 • :)~~:n ~~v;,·ie i: ~~f ~~ ~~! a ~~~~~; ~ :eı ~;,a ~~ :~~:~ - E L H A M R A 5 j N E M A S 1 N O A değişiklikleri konuşmuşlardır. Tesbit 
- B U G O N =: edilen miitalealar, tasdik edilerek ni-= Yakın tarihin merak ve ibretle dolu sahifeleri. Sultan Ham't devrinin en güliinçlü hadiseleri ve Türk zamnameye madde halinde konmak 
~ Sinemacılıjının en son ıaheseri - ü.zere Ticmcl Vekaletine gönderilecek-
= = tır. 1 K 1 v 1 R c 1 K p A ş A = iMAR SAHASıNDAKI ARA = TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRKÇE MUSiKİLİ = SOKAKLAR 
~ Yaratanlar. SAIT. HALİDE • TALAT • YAŞAR • REFiK • KEMAL • NECİLE = Belediye daimi encümeni, dün öğle-
_--== Ayrıca • JURNALDA • en aon ve en mühim H A R p haberleri = elen ~onrn Belediyede Dr. Behçet Uzun 

:: reisliğinde toplanmıştır. İmar sahasın. 
SEANSLAR • Her gün • 2.15-4. 30-6.45 ve akıam 9 da b~şlar . := da beton olarak inşa edilec.ek bazı ara 

~ Cumarteai ve pazar günleri 10ve12 de batlar. § sokaklar miiteahhidlere ihale edilmiş-
$ . i S tir. 
;: D KKAT - Haftanın bütün günlerin de ilk aeanalar UCUZ HALK MATI NELERIDIR. := Belediye reisi, mühendislerle birlik-
~ FJATLERI • Birinci 20-Balkan25 -Koltuk 30 kuruılur. • • ~ te Eşrefpaşacla Cumhuriyet koruluğu-

•tllllllllllllllllllllllllllllflfllllfllllllllllffllllllJllllflllllllllllffllllllllllllllllllnHllllllll lllllfllUflflfllllllllllllllllllllfllllllllflllllllllllllllflfi ~~Y~~~~/şt;;k~~a!~f ş~i~~çlandırma fa-
, 

(Giinlin meseleleri), 19.15 miizik: ZABITADA 
muhtelif şarkılar. 19.30 ajaııs haLeı·- .. •=•mm•w••••n 
IE.ri. 1 fl.45 konuşma: ziraat takvimi, 
1 !).50 miizik: çifte fasıl prOt!ramı, 
20'1.J Radyo gazete•i, 20.1fi müzik: 
Solo şarkı ve 'türküler, 21.15 koııus
ma (kitap saati), 21.30 Miizik: Rad. 
yo salon orkestrası (\'iolonir-;t Necip 
Aşkın iclnresindc). 22.M ajans ha -
herleri, 22.50 müzik: dans muziği 
(Pi.). 2S.25-2:1.~0 yarınki program, 
\'~ kapanH;. 1 

Hırsızlık: 
Karşıynkacla Yamnnlar gazinosU 11g 

elan 27 tane boş grızoz şi~si ile ld 
tane .boş bira. ·şL~e-~ çalan MehTJlC 
oğlu Cahid, yakalanmışur. 

Ailevi meaeleden: 
Knhramanlarda H{lmdullah oghl 

~Iuzaff cr, ailevi bir meseleden dO • 
layı Salih kızı Ayşeyi demirle hns111

• 

ckın yaralamış, tutulmuştur. 

TAYYARE Sinemasında Teı. 36-4 
nu HAFTA 

Göı ün mi.ren canavar, zabıta kuvvetinden ve mitralyözlerden· 
korkmıynrnk adeta onlarla alay ediyor. Siz de her halde 

• 
Filminde bir canav.arı görmeği ihmal etmeyiniz 

OYNIY ANLAR: V 1 C E N T P R 1 C E - N A N G R A Y 
AY R 1 C A: ViYANA KAHVESi (REVÜ) 
M A T 1 N E L E R : 3.15 5, 15 7, 15 9, 15 de 

Cumuletıi pazar sünleri 1,1& te BAŞLAR 
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8 
keri Vaziyet Ingiltereye yeniden tor

~ş !ARAFı 1 NCI SAHIFED~- pito muhribi veriliyor 
ııı}Ubtin• 40 kilometre ~inı:ıli gar- Battarafı 1 nci Sahifede -
~ Kaçunik istikametinde topla- lzrdir. iyi haber alan mcnbalardan öğ-
<Ug l d O k renildiğinc göre bu toplantıda tnıı:il-
t" os av or usu, s üp isti- tereve ve,·a müttefiklerine gönderile-

haı.'.1_de mukabil taarruza geçmiştir ... 
0
k -harp- malzemesini taşıyacak va

if ""r doj{ru ise, Oskilpte henüz ' 
. kuvvetl<'r bulunduran Alman mo- purlara Amerika harp gemilerinin re-
un kollarıııa karşı, Yugo~lav ordu- fakati me;;el<ı,'i görüsülmüştür. 
d
. S('rj bir netice almaları muhte- Diğer tarafütn öğrenildiğine göre 
ır. Bahrirc nezaretinin şimdiye kadar 11rnanJar ayrıca, Yugo.~lavyanın mu~rı~ ol~ası~a rağme'.ı . İngiltere.y~ 

· ~lıf bölge! rine parasütçü kıtala- yenıdeıı bır mıktar toıpıdo muhrıbı 
1~dırınif!lerdir Fakat bıİ kıtalar mu- ,·erilmeHine hazırlanılmaktadıı·; 
AJra ,.e esir edilmislerdir. ~e,·york, 11. (A.~.) - Nevy?r~ 
l llıan radyosu, dÜnkü neı;riyatın- T:ıymis gazete?ı Vaşıngton .muhab~rı
~·fakedonyanın sarkıııda t~slim olan ne atfen Amerık.anın .Atl:mtık harbıııe 
l!an ordusunun ·80 bin kişiden iba- alaka gösU,-rme-. .. netıcesı o.tara~ Gnı
ınhuıunduğunu bildirmişti. Fakat bul enlandda.-~sl~r _vu~t~da getırmege ka
.takadaki Yunan kuvvetlerinin bu rar \·erdıgııı.ı bıldmyor .. Ha.rp malz~

~ r fazla olmadığı bildirilmektedir. mcsinin İngılt~re~·e. naklı ıçın Amerı
nan hüku t' · d b'ld' d' - · .. kan harp gemılerınııı kullanılması ka
bu me 111111 <' ı ır ıgıne go- • . k . ed' B · · b' 

rakamlar, çok mübalegalıdır. ::\Ia- rarı verılme · üzer ıı-. .. unun ıçın ı-
. nyada anavatan ile irtibatı kesil- taraflık kanununun .t:ıdılı '.~ap etme~
ış 'ı'_unan kuvvetlerinin mevcudu an- ~dir. ~menl~ndda u.sler v;ıcuda get~

lo bin kisidir ve bunun. mühim rılmesı suretıyle lngılte~enı~ı ~l?O kı
tııllıının da d·aha evvel Halikidik ya- lo~etrelik yol kazanacagı hılclırılnıek

a<la.~ına geçtiği ve oradan nakil tedı_r .. 
ı~'.l<ılarıyle anavat.ına nakledildiği \ ıışıngton, 11 (A.A) - Gruenlan-
1.rılıniştir. (iııı Amerika himayesıne. :~lınm~>ı ve 

lııfcer •- ft G" .. 1 • . 1. d Ôurnda üsler vücuda getmlmesı hak-
~ ı.ara an umu cıne şıma ın e 1 . d ..... k · v · 
'b~ Ulli \'e !.keçenin simalinde Tokat kılnd:ı Rtlızve lınAver ~kgı ·araaz·~U>~ı~i~-

, e erin.j 1• k • t t k pı an an a~mn, merı nn g" ~ -
~ Oid - n e an mu aı;eme e me - l 1 .. ·ük b l ki aıtııııla nesredil-

r Ugu bildirilmektoedir. Yunan or- c e. 1.\1l aş 1 ar ' · ' 
ki 1 Başkumandanlığı, bu tabı•eler- nıı~tır. . .. 
~· kuvvetlere irtibatları k.esilmis ol- Gaz<>telt!r. bu kararııı chcmmıyetını 

"!tı ~ icin mukavemeti terketmelerini tebarüz ~ltirirken Amerikanı~ Gruen
lin'.i'tıniş bulunmaHına rağm~ıı hic bi- lnnda nsker gönderdiği takdıı~de harp 
~l~n lnukavem<>tl terketm .dikleri an- 1 sa.h~sııı:ı. çok. ı:aklı~smı~ olncagıı~~'. e'.ı 
~krtıaktactır. Ru t:ıbveler Almanla-ı kucuk bır hadı>cnın bıle Ameııknı ı 
ıı.~lliyetJi zayiat ver~lirmlşlerdir. 1 harbe s~kacağını ~nzmakt,~dırl.ar. 

ltt küçük kıtaların, bu kahramanca Amerıkan resmı mahfıllerı, halen 
.\ekHleri takdirle karşılanmnktadır. Amerikad? kullaııılm:;ktn ~lan vapur

'lı!ıatn~vııdlukta Koko~. J~kodra. ve ELi lnrın tn.gı.~t;reye v2rılmc'L hakkrnd~ 
~i n ıstikametleı"nd<! harekete geç-1 nıpılan muzakerelerden sonra Amerı
'in~ bulunan Yugosla\' ordusu birlikle- ka sularında b:ıtun~~ .Fr~ıi\ız yapur: 
Ilı~ n harekete devam ettikleri bilcliriJ-' larının dn \'erılecegını. R.,ooo tonluk 
~~r. F'akat Almanlar Manastır ve' '.'lormandi \'apunı ela dahil olmak üze
Yu ll.nde!eııi ele geçirdikten sonra! re daha l·I Fransız \'apurunun ela ve
d~vıo~ıav kuvvetlerinin ileri harekete 1 rilmesi me\'Zuu bahsolcluğunu. Pal'ia
~n <ıın etmeleri tehlikeli olur. Gerile-' men tonun hu hususla kanını sure5~n~ 
•/~arşı müdafaalarını temin etme-ı mümkün olan süratle kabul ed~cegını 
dQ~aııındır. Aksi tııkdirde belki de bildirmektedirler. . 
'dil an ~U\'Vetleri tarafından imhal Ne\'york, .ıı (A.A) - Bır ~.ok ne-
~~Ie:ı tehlikesiyle karşılaşırlar. zaretler ılerı. gelw1'2rı. Ruzye!tııı, va: 

Ilı, l!ıaJı Yunanistanda ilerliyen Al- purlarla tngıltereye harp malzemesı 
liı n kıtaJarı, dünden itibaı•en İngi -1 naklini kolaylastırmak icin Amerikn 
Jıı Ve iınpaNtorluk kuvvetleriyle te-. ihracat ve idhaliitın111 claha siddetli 
le~ ırelmişlerdir. Zaten i\fanastır 1

1 
tahidala tabi tutulması mütaleasın-

ltn 1 Alman kıtalannın eline geçtik- dadırlar. ' 
•ı t:0~a böyle bir temasın. başlama-\ lnıriliz ve Amerika muharebe km·
ı,01 hııdir. Yunan ve lngilız kıtala - \'•tleri :ırn>ındaki i"hirli;ii o kadar mü
flanlJ l!ıüdafaa. me\'Zİİ arazi bakımın-: himclir ki bunun ) nkıııcln tıım olaenih 
)ın ~c;k mllhim"ve müsaiddir. l\luay- ,(iylcniyor. 
lerı Mreçidleri ihti\'a eden dağ •ilsile-ı Am~rika linıaıılarıııda bulunan \'e 
tı, ,~rasından düşmanın cenuba doğ- Danimarka ekisiyle yapılan anlaşma 
nıı b~"' i. çok gü.ctür. Burada yal-: ile Nıtııı alınan 39 Danimarka vapu
na.ıtırd ıa,-if mevkı vardır. O da ~ia- nıııdan La~ka Amerikanın Jorj Vn
~Olıtesi ~IJ Serfiçeye uz<1nan Koz~ıı : ~ingtoıı 'l_'ı·art<antlanti~'İll!n. de harp 
IU bir ,dır. Bu bolge, tank ve motor- nıalzemesı ve J\ıtaat naklı ıcın mutte-
1ddit ~leıtin harekatına pek müsu-

1 
fiklerin emrine verilmesi ,.e bunların 

~unu~ akat İngiliz ve Yunan ordu - 10 gambotun verilaiği zamanıı te<ıı
~~ tut' bu zayif kısmı pek kavi şekil- 1 clüf etmesi demokrasi!Pre )'ardım i~i
. !ıe/Ca.kJanna. şuphe yoktur: . j niıı, Amerika da ıı~ kada~· )·er et_ti~~~i 

1ııti, halde lngılız zırhlı bırlıkle- ve buna ne kadar .'hemmı)·et \'erıldı:.ı:
!aheı!l~~n zınhl~ kuvvetlerine mu - 1 ni göstermektedir. Bir h:~fta ev.rd bıı 
a~ \' ıçın bu bolgede. bulundura - 1 gibi tedbirler ııkıldaıı lııle gecırılnıc-
~ harp edeceklerdır. ı mi eti. 
~r • • udlukda: -------- __ _ 

tıı;ı na~udluk cephe. ındeki duru -
~re ielınce müttefik kuvvetleri, 
llıucjPa gölü cephesini emniyetle 
'au~f~a ettikçe cephede tadilat 
~a aııa ili.zum yoktur. Fakat bura
''Uhl!ı!liYet mevcud değilse, şimal 
tna p•nde ona göre tadilat >;apılma
letı~ ~zum vardır. Bu takdirde ku\
le~il l'in en az Pne~pa gölüne kadar 
'tıi;ı l!ıesi ve yeni mevzi ile irtibat 

" etmesi zarureti vardı.r. 
' •ıı · . ln . • . tıp tayyareler: 

ln/1lızlerin havalarda gece kul -
tı ]Jlkları av tayyarelcrinden cyırtı
t•-.. ~ı·uk. adı verilen yeni tip tay
liıın" •aatta '600 kilometre sür·at te
lııan eden bir. nevi hafif .b~mbardı -
'•ı taı aresıdir Bu venı tııl tavı·a-
' er · · • . · · 

k;t • lnüdafaaya iştirak ettikleri ilk 
l\fy Almanların 24 boı:nbardıman 
ı., .are.,ini düşürmüşlerdır. Bu tip 
'.r~ arelerin müdafaada fazla mu -

['ak oldukları nnlaşı.Jmıştır. 
lı11~tek Kiel ve gerek Berlin taarruz
~~ ~a İngilizlerin kullandıkları. yeni 
\h ınbalarla şimdiye kadarkınden 
lıııct a_ lnühim ve büvük neticeler kaza-

l!ıın anlaşılmıştır. 
~r alkan har~klitında Brit.~uya taı·
~riel~ri, bilhn.••a Alman ~ıhrlı birlik
~l\!ııe Yaptıkları hücumlarla bu bidik
~ • ınotörlli veı<aitle mühim hasarlar 
~ır..l;tınekte ve onları hareket.qiz haldç 
~lııı lllakta<lır. Mitralyöz ateşiyle de 
~ t anlara ağır ııayjat wrdirmişler-

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

1 POLiSLERE ELBiSE 
lırıJjltıJ.ir. Emniyet kadrosuna dahil 351 
~:ın· . ıçın diktirilecek elbiseler, dün 
inr•ıet müdilr muavini U. Atıf Af-

1\ıiı;~ reisliğinde toplanan mübayna ko
~rı·tnUnda •en ucuz fi:\t teklif eden 
ıııı, ~er cemiyeti reisi B. Rasim Diri-
1\ıudıhate edilmiştir. Kiımaşı Emniyet 
ı. ~lb·rlüğü tıırafındun verilın~k şartir
~. U '"eler, kask.et de dahil olmak üze
~ liradan dikilecektir. 

Kaza 
Ödemişin Kuı·ucao,· :ı koyiinclc lıir 

kaz:ı olmu•lur. lllehm 0 d oirlu Ali Çak. 
ayni 'kö)·de Ali Söylerin evine düğüne 
gitmi~, bindiği :ıtlan inerkrn l>·1 lincle 
bulunan tabancası yere clfü;erek :ıteo; 
almıştır. Çıkan mermi, o ;ır:ıcla ıliiii'ün 
evinden kendisini karşılrın1ağa gek-1! 
hem~il'esi 16 ya~ında Fatma ('akın ko
luna isabet etmiş ve yaralaııma<ına se
lıelıiyet vermiştir. Sııdıı, tııbancıı ile 
ı,ir!ikte tutulmu<, Atll'y ')'' \'erilnıi~
tir. 

lzmir uliye 2 nci hukuk h a kim li
ğinden : 

lznıirde tepecik 11 14 ncü ,okak 
22 ~o. Ju evde oturan Balıaeltin ta
rnfıııclaıı mahkemeye mürac~atla 
'")·adı kıınununa gilre e\'velce Di -
ı·inı ""'ıtdını :ıldıj{ı halile bilahaı·e 
l.tanbİıl ıııt!usunca nüfuz küttiğiine 
ildeniz "oı•adıııın tescil edilmi< ol -
nıası itiba:•i)'l~ bu ildeniz <oyadının 
Dirim olnmk deği~tirilme<ine kanr 
vel'ilmesini istemi.~ ve talebi \•akinin 
muhik sebelıe müstenit olduğu anla
~ıldıj(ından medeni kanunun 26 ncı 
madde.>1ine tevfikan lldt>niz so~·adı -
nın Dirim olnrnk d~ği~tirilmesine ka 
rar ı·erilmiş olduğu madılci rnezkure 
te\'fikaıı ilan olunur. 1373 

lzmir belediyeinden: • 
Belediye memur ve mltstahtlenıle

riyle, fukaroyn veırilecek rerete1er 
üzerine iliic sntııı alınmaeı. ~·azı işle
ri mlidürlüj.ılindeki formül \'e s:ırt
name'i vcçlıile ııçık ek><iltmeıc ko -
ııulmustur. Muhıımmcn bedeli 1800 
lirn, m'ııvcıkknl temiııatı 1:115 liradır. 
Talipleı·in l~minııtı l lıııııkıısıııu ya
tıı-nrak mukbuzludyle ve sartnnme
nin 7 nci muddeslndc gösterilrıı \'e• 
sik:ı ile lıirlikte ilıalo taıdhi olan 
28--1-9.11 pazartesi gUnU Hnnt J 6 da 
encümene mltrııcuntlnrı , 

12 15 19 29 1989 

---------- --·-·-
lzmir DefterdarllQ-ından: 

!-;;hll<!ııı Kııı"'ıvaka su!Je,,ine olan 647 lira 39 kurn~ ::\filli Emlak ~atı~ 
~· · borcundan• dolııyı h ciz. t'liil n Karfıyaka Dedebaşı M. Dedebaşı oad
~ •nde kliin 248 sayılı 600 lira kı,rınetindeki evi Vilayet idare hey'eti ka
~ rtyıe 21 giln müddetle milza~·edeye çıkarılmı~tı r. Taliplerin l!Mayısı 941 
:reeınııe günü saat 15 de Vilayet idare hey'etine milracaatları ilan olu-
r, 6 21 27 (1S82) 

(ANADOLU) 

lzmir Defterdarhğından: 
Halil Zekinin Bnştur:ık şubesine olnn 44 lira 26 kuruş kazanç vergisi 

borcundan dolayı haciz edilen Bayraklı Mersinlisi Demiryolunda kain 190 
lira 20 kuruş kıymetindeki kulesiyle tarlası Vilayet idare hey'eti karnriyle 
kat'! ihalesinin icrası için on gün müddetle müzn;·edeye çıkarılmıştır . Ta
liplerin 22. Nisan 9-11 Salı günü saat 15 de \'iliiyet İdare hey'etine miirn-
caatlnrı ilan olunur. (1381) 

lzmir Defterdarheından: 
::\<lehmet kızı Dudunun Basmııh:ıııe ~ubesine olan 217 !ıra 50 kuruş 

Milli F:mlfık satış bedeli borcundan dolayı haciz edilen İRmetpaşıı mahal
lesinin Birinci yük"Ck sok:ığıııda kain 23 kaptı sayılı ve 75 !im kıymetin
deki arsası Vihi.yet İd:ırc hey'eti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye 
çıknrılmıstır. Talipleriıı 1 ~layıs 941 Per"<!mbe günü saat 15 de Vilayet 
İdare hey'etine .ııüracaatl:ırı iliiıı olunur. 12 16 21 27 (1380) 

Menemen beledivesinden: 
1 - Belediyemize ait Gök kaya hattından çıkarılan lO ::\1ilinılik - Amhu

vatnıanlı - ıız miist:ımel sağlam 1000 metre Font borunun beher metre tu
li 180 kııru~ tiıerinden artıı·ma\'a çıkarılmışlır . 

2 - Artıı·m:ı 2·1 .J 941 tarihine nıüsaclif Per~embc günü saat 15 ele Bc
ltdiye dııire"inclc lcrn kılınacaktır. Uu i::ıe ait mu\·akkat teminat miktarı 
135 lirnclır. Şartname bedelsiz olarnk muhasebeden alınabileceği iliin 
olunur. (1372) 

lstanbul P. T T. Müdürlüf?ün
den: 
ldaremiz ihtiyacı için 12 metrelik .1;;, 11 metrelik 6u, 10 metrelik 645,9 

metrelik 1275, 8 metı'elik 1590, 7 metrelik 1070, G metrelik 1320, cem'an 
6010 adet kestane cinsinden telgraf direği kapalı zarfla 28 3/!J41 tari
hinde eksillm<'ye konulmu~ ise de talip çıkmadığındnn bir ay içinde intaç 
edilmek üzere pazarlığa çıkarılmıştır. 

Pazarlık 23 4 !l41 tarihinde Çar~anıba günü snat 16 da lst:ınbul Bü
yük postahane kar~ısında Valde hnnının ikinci katında idaremiz Umumi 
depo muhasipliğ' od:ı,ında toplanacak :Müdürlük alını satım komisyonun

da yapılacaktır. 
Direklerinin beherinin muhammen bedeli 5 lira, muhammen bedel ye

klınu :J0050 ·ıira olup mm·akkal t<.>minat 2253 lira 75 kuruştur. 
Mukavele \'e şartname projeleri 75 kunış mukabilinde \'erilecektir. 

Taliplerin şartnamelerini görmek \'e muvakkat teminatlarını yatırmak 
iiıere çalışma günlerinde Büyük posta hane binası biriuci katta müdül'iük 
idari kalem le\'uıım ve binalar kısnııııa ve eksilime gün ,.e saatinde de 940· 
9-11 '<!neleri ticaret odası vesika"' ve teminat makbuziyle birlikte Rüyük 
postahane knr~ısıııcla Vıılcle hanında ikind katla Umumi depo muhasip
liği odasında toplanacak Müdiirlilk rılım ve satım komisyonuna müraca· 
atları. 4 8 12 16 (2550 1284) 

lzmir defterdarhe-ından: 
Satış :\o. 

32~ (Karşı)·akn Ro,;tanlı 180!) N'o. Şeref sokak 
(1:'154 Acla 4 parsel 148 '.\L :vr. 8 taj , ·o. lu Ar>a 

;;2;; (Karşıyaka Bahariye '.\1. Şimendif<'r Cad. sokak 
( 17!l Ada 4 pars 0 l 962.60 )f. )L 18 kapu 3·1 
(lajlı Arsa 

:;:: 1 

-.ı-
ı)•.J•l 

540 

;; ı:ı 

~il 

( J~:.ırşlyaka l >eclt•bn~:a )teneınrn c:ıd. l'\Okak ı :~o 
( Acla 1 par,<'! :159 '.\!. ~!. 92 kaptı '18 l:ıjlı Yairhanr 
( J\ar~I\ :ıli.a Tio~lanJı 180Ç) ~<'. Şf' ref :-;oknk ) :156 
(:\ela· İ9 parsel ~-rn.2;; '.\1. :il. :ı 1 laj '·ıı
(maralı Ar;;a 
( K:ır~ıyak:ı Bostanlı H\12 N'o. Toı)J'ak 'ok ak 
(l:ı:ı7 Acla !> parsel 287,50 :il. M. 5 taj No. hı 

( A r"ı 
1 B t 1 1 ~9° " lrf,0 n' 0 okak (Karşıya rn ,os an ı ı " ,, o. " " 

(1~61 Ada 8 parsel 85 )f. ~r. l 1 taj ~o. lu Arsa 
((;i;ztepe Tepe sokak 9:n Ada 6 par;;el 2011 

(:iL :il. 9 kaptı No. lu Arsa 
(Güzt"ı>e !)O Numaralı sokak !l:1l Acl:ı 11 par'<el 
( 170 ~1. :iL 11 kapu Numaralı Ar,;n 
(Göıteııe • ·uıcdcliıı ,;ok:ık 85.j Aıla l l pnr>el 
(:12.;;o :il. ~!. 13 l k:ıpu 9 tajlı Aı·,;a 
(Knr~ıyakn !\[ü:.ıaYnl \'c.ı Soğ'ııkkuyu 1:ad. ;-;okak 
< ı:;s Aıl:ı 2 ıı:ıı·,.,ı in~ :11. :11. ı kaıııı ı t:ı.ilı 
(e~l:trı ha\'i ... ~r:-\~ 
(l~arı;ı,raka J)nna11111:u.:ı 171:1 :\o. 1~111elpa~a :-;o
(k:ık 77 Aıl:t 3 p:ır,;eJ ı:::ı~.:;o :il. ~L J.J k:ıııu :!-1 

(lajlı Ar'>ı , 
(Kıır~ıyaka llalı:ıri)e :;iinıcııılıf<>r raci. ~ukak 
(17!) ada;; p:ır,;d 2277,:!ll :il. :il ~~ 2 k:ıııu :ı 1 1 

(tııjlı Arsa 
(ikinci Kıırnııtiııa ::lfıeırlı c:Hlclesi 7n0 Ada !l 
(p•ıı·s2I 132,75 M.M. :)13 kaptı No. ltı Arsa 
(Göztepe ){ısırlı cadcle<i 857 Acla 8 pars.el 2:;0 
('.\1. 111. 290 kaptı 2!l0 t:ıj ~o. hı Arsa 
(Göztepe Şnfak sokak !l:J5 Acla lG parsel 

(185,25 )!. ::11. JG kapıı 16 tnj No. lu Ar•a 
(ikinci Kumııtinn 201 No. Selimiye eokak 760 
(Adn 1 pnrsel 188,7.; )!. M. 18 kapu 21 tujlı Ar;ıı 
(KöprU İ•kele caclde;i 1730 Atla 11parsel14112:. 
(.1. M. 100 knpu 82 lajlı Ar'1ı 
clk!ııci Kttrııntlnn 200 \'<' 254 No, l \'e 3 üncil 
(\'e Sahrııyi ce<lld ~oknk 750- Acln 2 parsel 
(809,75 M. )1. z, 2 kapu 9 10 :-.'o. lu Arsa 

(tldnci Karuntiıııı 2~6 l\o, Vey<.•I 80kıık 1749 
(Ada 7 ııar>lt'I l 10,50 • !. )f. 6 kapıı 6 tnjlı Ar,m 
<ikinci Kıırııntinıı Billbtll sokuk 787 Ada 6 par
(.i<>I ıın.~o )f. :'ti. !l knpıı n tıı.I No. lıı A r•n 
(l\Oııcii Ka rntıı~ .\ ;an;fü• 'P Sabahat sokak 
( 6 i5 Adu 4 p:ı r"rl 0!>7 :il. )f. 1 1 lfl k:ı pıı !:!7 
(tııilı Ar,ıı 

(~:ılh;ınP lC:ılilrifııt l"'"" C'ııd. Sokuk tHH Aıln 
(~ ıı:ır<ol il5 :\f. )J. :ı:;o' ıiıııııı :111 1 lajlı Arsa 

5!l9 (Uııııırbe) 1213 N'n. iplik (':ıcl. sok:ık 77 ·knpıı 

:lfohammen n. 
Lira Kr. 

:ı7 on 

2!0 00 

ı :;o oıi 

26 fi O 

72 00 

22 00 

;;02 75 

70 50 

:W 00 

ı~ı)I) tıO 

ı :;:1:> ~il 

~78 00 

·)-_., 110 

:17 00 

27 50 

ı:1 00 

:ı.-. llO 

1 :l 00 

20 00 

187 00 

20 00 

( 77 ı njlı Otlakiı e ı·cı i 20 00 
Yiıkurıcln ynııh Pm\'ıılin mülkiyetleri \'e bir parçn emvalin de mev

~imllk icıırı !10 :ı n.ıı tı:rihinden itihaı'<'n 16 ıtiln müddetle m~zayedeye 
konulmuştur. 

! haleleri 14 1 !J41 tarihine mllsaılif pazartesi günü saat 14 eledir. Ta
liplerin muhammen bedelleri üzerinden '.' 7,5 depozito akçesi yatırarak 
yevmi mezkiırda ::\lilli Emlıik Müdür!Ciğüııde müteşekkil satış komisyonu-
na m!lracaatları ilıın olunur, 80 12 (1226) 

SAHiFE 3 ) 

Fırınlara verilmekte olan tek tip unlara ait 
çuvalların Toprak mahsulleri ofisine iadesi 

lüzumu hakkında ilan: 

lt mir fiat murakabe komisyo
nundan: 
8. ::\fart, 1941 tarihi kararımızla, tek tip unu ı behel' ~U\'alıııa (eurnlln 

beraber) on lira rt>tmiş kurn~ fiat W>Jitiııe ait nın.İ\-et n~ur rı ar. ,ıııln 
çuval amorli,manı W>a·r gayri melhuz nuı> aflar için :!:l ııı ktnıntl:ı lıir 
meblağ naznr:ı alınnıı~ ve ötedrnl><'ri fıınııırular tarafınıhı ı rurnll:ımı f ı'ı
rikalara iadesinin tt!:.ın1u1 İl·.alııııdan lıulunn1nsınn \"t unl.ıı m~ll \·et un:-- r
Jarı meı·aıııncla çuval için 42 kuru~ hb:qı eclilel'ck ~m. lı rl i ıılc ı ı 
YQ diki~ nıusrafı k:ırsılıg-ı 0Jn11 2 k ı-usun tenz .. iyle fi) R rusl1 rıal'ısup 

edilegelmekte olmasına gör çurnl ı<;h :ıyı·ıca nmortimıan ınukab'li ıılar:ık 
bir miktarın zıımmına \'e netin~ ililı:ıriyle çuvalla her:ıher bin ) etnıis k>1-
nı~ tesbit olunan tek ' p unun lıeheı· ~mııl fiatinin telıclı n müe<>ir lıiı· 

vaziyet görüJemem:s \'C ŞU ka<Jar kı ur n UU fiatpıda CJ,\'a t!,ı dahil oJciıı

ğun~J:ın bu.< çurnll:ırrn ~ ınt:ıza .ın f prak i\!:ıh lk i Ofi, t<• i <t(·> Jii. 
zumu. alUkarhırlarra nl.ıifım olnıa1:( üurt• chli-t ve ilun olunur 

lzmir Maarif müdürlüğünden: 
Lise, ort<\l)kul ve öğretmen okull· rının imtihanlan 

l - 21 Ni~Hn lfJ tl P.ctz;ırte..;i gün: I..1ise bitirnıe ııntıhanl<JrlnH '"ı" a· 
ı'ac:ık 6 '.\1ııyıs 1!J11 ~nlı g-ti ii ak~:ınıın.ı kacl.ı · deva ı ec!PN>kti 

2 - 22 Nısnn 1!141 Salı ınl .. ü [) \'let OrtaoK ı imtihanlarına ıa .ı ,_ 
cak [.J '.lfoyıs 19·1 I C'nr<amlıa gtinü :•k~umıııa .ıclar dt'\':tnı pılett>ktir. 

:1-2!l Nisan l'ltl Cuma gıiıı i Ügretnı••n okı ,:ıııı n me3lekı sı. ?flar -
nııı sözlü ;mtıh:ınların:ı lıaşlaıuıeak Jıı '.\! ~ıs l\111 C'unıart.e,ı giinü oglc· 
:-;inn karlar cltıv:ını f1dt-ır-~ktir. 

l - 9 '.\lnyıs 19 lJ {'un-< "U iİ o)gurJuk inıtihanJ:ırına baŞi:l'larak 1 1 
.llay1> 19~1 Ç:ıl'<:ımh:ı giinü ak,aıııııı:ı bılar ılernnı ec\erRktir. 

Bu iıııtih:ın!al'l:ı il•:ıli oılaıılaıın •Ktıl :lliidiirrııh Pl"llt' nıiırae,ıatta lıı,I n-
maları ilfın olunur. 12 11 (l:l76) 
:unut tlttltltlttttlUlttlllllft,l lllll'IU ••IU•l•llllllll 1101 ttt ı 11ttUUOt10111rtn11t,IUU•lllttll 11 I .. . "' : 

~lzmir levaz"i. Amirliği il 'nları~ . -
: l.zmir levazım amirliii satın alma. komİ$yonundan: : 

1 - P,elwı kilo>un:ı :ıı 1<ııı": ı 40 :ıııtinı f':ı.l !alım rdilP!I 800 ton 
benzin 17-·1-~-11 g'lkllii ·at 1:> dt> \• .. 1zarhKla ~ntın n'ın.1C'akt11·. 
~artn-:1n1e~i hl'r gün kom; ..... ronca . ..-.)rli! .. bilır. 

" .. )1uhan1ml'll lH•cleli 2.)1200 li:H1 olup kat'i tf'n1i11atı !17ö~ıı) JirH
clır. lsteklilı-ı"ıı belli giin , ... >:tatla Fıııılıklııla k<ınıut.ı lık . a-
lın <ılmıı konıisı·onun:ı nıiiracnatl:ırı. 

l2ınir Leva-zım Amiri iği Satın Al1ma Komisyonundan: 
1 - 6300 ton buğday kırclırılııcaktır. Pazarlıkla ck>1lınıı»• l ~-1-!J·I 1 

salı günü s:ı:ı• 1-1 ele kı<lncla oiznı r IM•r.zını ,ı'l'lirl'ği ,:ıtın :ılnı:ı 
komisyonunda rapıl:ıc;ktır ' 

2 - Tahmin hPdeli :ı t lll!l lira :l'.l kıırn,tıır 
:ı - ilk (, minatı 2:l2.> l'r:ı 40 lmruşlıı". 
.ı - Taliı)lerin hı·llı Ya kit .. ~ komi..ı.;\·0na nıiirHc ı.1at!::ıı-1 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
J - Sirkeeı ista•yonuııda Pllı ıiıı t >'$)'<! t:ıhn il \'l' tnlı'iy, ı•rt rilP 

tektir. 
2 - :11üteahhit "ını n• he<ahın:ı p:ız:ı• ııkıa ksiltnıe,i 11-·l-!l \ 1 p:ı-

za:-ıtesi günü ."a:tt 1.) de tophanL·cte jgtn 'Jul le\·azını a11ıir j,ri s:ı
tın alnıa komi:-ıyonuııda yapı acnktıı-. 

" .. Tahmin bedeli -hC'hcr tonu_ !l:! kıı -uş Hk lPminalı 121111 lira -
dır. 
Taliplerin l,.elli vakiltP k·1nıisı·oııa g !nıelerı. 

Jzm ir Levazım Am.rliX-i Satın Alma Komisyonun dan: 
1 ~ A~Jgıda )·azılı !rnk:r kaplar ı~ız,ırlıklıı t:ıı alıııatakt.r. 
2 İhale~i 1-1-- .. ı~a;~-911 paznrte..::i f"1 niı su,ı; 14 lll" •opharedl' is. 

tanlıul it'Yazın1 nmı~L~i -:atın aln1r. >misyorun<la '~llılncaKtır. 
:: - Her kalemi ayrı ayrı taiıpleı·c verı cegı ı: bi her k;ılenı mik

tarından daha :ız l"e parti parti el e m ht,,lif t<ıliplel'c ih·ı " re!; -
le bilir. 

- lst~kliit'rin lıcl ı 
Cinsi 

Rüyük bakır kazan 
Küçük bakır k·ızan 
Kara\·ana 
Kapaklı lıakrııç 
Kevgir .. Y<1ğ ta\'ası 

\'ak4tt~ nonıı~yı :-a müra1.·aa•ları. 
:llik!arı : Tutarı 
adeı 1.i. Kr. ... 

51JO 12 000 
:ldJO 1 8 000 

10000 GO 000 
10000 80 000 

lOOIJ ' ııon " 1000 ~ 000 

İlk temiıı:ıt 
Li. Kr. 

:{150 00 
1~50 on 
'17 51) 00 
:S250 00 

22:; ()() 

:1:17 :;o 

KAŞELERİ 
ROMATiZMA, Blş, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOCUK 

ALCINLIKLARI, DERMAN kaşe-

leriyle derhal geçer. icabında gün-

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR -

f 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pasıahanesi 

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



( SAHiFE 4 ) (ANADOLU) J2 NiSAN 1941 CUM~RTESI 

Berlinde zayiatın ağır- Trakga ve ıstanbuldan 8. M. Meclisinde 
lığı itiraf ediliyor ki ' G K Ka abekiri tak 

·soN 1-fA.EJElRLE~ 

t.ı.~AŞTARAl'I 1 NCISAHIFEDE Anadoluga geçec~ er .riri. kab:ı edil:.edi ~ Parkta bulunan 2 bacak 2 kol lng iliz tayyarl:leri 
Kromı,:ı i ı • ı.ı) ı i1e o c \.ır<lnkı I 1 Ank:ıra, 11 (A.A.) - Buyilk lıl- t ş• ı• F -~• 

,_ 't 1 BU TEDBiR roK SABETL Jet Meclisi, bugün Dr •. lazhar Ger- ıma 1 ra~ 
~;lr;~; ::~~.~~~ıLt:~:: 1·11• \le unİ\''I' 1 

c (, (( VE YERINDE~DlR f •KAT menin rei ·liğinde toplanar:ık 1sUııı - BACAKLARDA ÇORAP TA VAR. ZABITA TAHKiKAT YAPIYOR 
Öl<'denl 'l'i ('('fübi d ,vft:t rci"l<.•r'ııin 1 M bul mebusu General Kazım Karabe- .. . · . . ya hu••cum 

kiı·in teskilfitı e~n.~i.\·-e .kanununun 17 lıtanbu.l, . ı ı (Telefonla)- Bugun Beşıktaş parkında 1 ı.nsa.na aıd ~ . • 
iknmctine tnh ::-; tdilen H hii :ıar.ıyı HARP TEHLIKESILE KARŞI , b k k k l b l B k 1 d d B t ht l k' nci mad<lcsiııdeki cl\lcbu;;:;luk müdde- ac~ Ve 1 1 0 U unmuştur, • aca ar a _çor:ap var ır. ır emare 1 1- • I 

ile Hnriciy<' ııczareti v~ Pot,..clnme a ·ıı - tinin hitamı> ka\.·divle dahil4ı nizam- malı karşısmda zabıta, ehemmıyetle tahkıkata devam etmektedır. ettiler 
kiiçük. ar:ıy cl:ı ha~:ıı·:ı uğrıynn hin.ılaı KARŞIYA OLDUGUMUZU J 

d ııameniıı 18 nci maddcsiııin :1 ncii O A b IJ ...1. nrn!-iında rr. - EZ b · · n iman om aruı 
/l\'GIDl.U.RI: J)L' ASLAT/l'OR- GOSTE-RM )> fıkrnsındaki cSon clevre>. tn. irııını log~lı·z ve Avusturalva Bir Fransız gazetesi ı 

l_,An: : . . t:wzihi hak,kmclaki tn.krirı~ıe ~ıd mü- • J faJJyaresi tahrip edi 
1 onclı't 11 ( \ A} - llm ncznıt Rad!JO 'fıazr.tcsıml'.-11;·. znkeredc m"vzukıhs t:ıchllNın tav- ki" k )) ~. 

t .. 't'hl '', t 1 ~. . b'l ı· .· ' . . Diin fqtnnbul valıımım lıeynnnnmj'- 1 zihine Hizum olmadığına tlnir tcşki- na ıye O arı k Londrtt, 11 (A.A.) _Dün gecl 
ı ıı:ı ı Jar.1 HllOSU ı C.ll)Or. • "lı' .. r· · ı l omtıbnı d· gazete ~ . .. b Yunan mu ave ~ ç . L ı . b· ,1 ı ı gı ı or ı ıe :ırc ' • •1 - lalı esasın~ encumeni mnz atasım s 1.. •"""• t hl• • d • giliz av-cıları tarafındanı 9 u 

g •cnml~,~·e~I~ 1 •1 ~ ıı~;n~~;~udd~:g '~a~'-ı C']er<' idar<'i örfi~C> mıııtakasındn1d 1 kabul ei ı{ıistir. Bımdan ~onr:ı ııost-a, 8 anıaın a ıuesın 8 • • • bombnrdım.:ın t.:ıyyarc.~inin 
t "•1 . . 8• · l' ki · 1• ·r· halktnn Anadolurn geçecek olnnlnrn telgrnf umum müdürliiğü ile iııhi - ti takdır ('dildiği öğrenilm~tir. 

,,r•trımız, ><>r·n \a asınrn en . 1 l b 1 .nmustur \ 1 .. d .. 1 .. y.. 1 t 1 me m F 
butnryal: ı ının siclcl lı('. ati'.'~ Mlığı g-o- (<\\'[::,;AıyN;Aeı~oe 1 ~ t_ı O~fi .idnrc komu- snr Hl' u~ulmü ·l~~~. llll~ ~:go'Ub~~el o]rm:ın ça I' 1 ar •· ZanncdiJdiğine göre şimali 
rulnnisttir. p·ıotlımn intibaı, Berliııiı • J •• • •• .. • , • , umunıy .n~uc. ı ugu ..,~ uc c~ crın- 9 d <la bir çok tahrip hareketleri ynps!I 

. l f t k · l'l · 11 • uılıgınrn trblıgı. dun'ku S:lJ ımrzcla de degısıklıkleı· vapılrnnsıırn nıd ka- e ıyor "'İliZ 'n'"'-'.:ll'eleri, fnn·iJtcre.\'C döndl mU<a an.sının n·vıv<' ccımı ocugu 1 A •• • • • " y ll k.. -ı i uçur "' ~J.ı " 
m •rk zindedir. Fa.,;ıt bu tertibat in._ <'ıkmıstır.] . . . n~ıı layıhnl~rını tasvıp cylemıo;, F..r- O an, opru er • lı'.'rdir. . 
'.ırc' rimizin ok km vctli bomb;ln;ı l:tırn~.ul gazc~.!lcrı, lı..!) .ıı~!1ı~mc. 'c' zı~ıean ~·e C ı\•nrı yer snrsıntısındnn d ular, yaralıları kurşun Bu tns:rarelcrdeki J>ilotlar, Grıı· 

• • çk • t 1 • blıg ınunnseuclı\'lc bnzı neştıy.ıt) ap- nultec.s.<ıır olnn mıııt-akalarda zarur Sulh 1·çı·n anlaşma ga- bu rnım<la bir '.·ımaın ~ıktıaını 
nı ,;enrın m r ·o:ıne n mn urınn manı V . • . d 1 . b .. . f"o .., r. 

1, , t , }') J , } •• J • b', 'fi 1 mış\ardır. akıt gazctcsın e {I aşma- gol'l'll)eı·e ~·apt[fl(•ak yardımlar:l fl ıd yag"' m' uru altında nıiialcrtlir. }fazı binalar iİ.Z-"rinde~ı o .11n.ımıs ıı. •:1" ıcı ıucuın m ıı g. - 1 1 . 1 A U A tol t'"'l ,,,.,, ('L k l" .ı.. .. l 1 . ı . l b • h l ~ ,,... .,. . .. 1 l) ·k" t . b b "' dillH c . ım s « Jl:ll l ,, • 00-. - aııunım ( o:ıuuncıı m:H ( .. c;ıne )il' pı amamasını ır a a sii bil' duman yiiksclmiştir. BU 
ı ın uz ı ırıc c t: ıncı uz c m c;;, om a- . l 1 fi . lınkkııl•ln f 1 ·ı · 1 k k .ı k" k ı · t d l t 
1 Ü} • h t l ı.· t . nwnın ıl(.'( e erı \(' m:ıı.ısr~ '.. l \l'fl 1l\\'C. 1 ın. ·ın ua 1 'fl llllllllll >ı- aşı ı ar ıl:t Mnnı:ı, denizi ilzerinde riiiye • 

Ul' m ıım asnrn H • e J('vl\ E' H'l'ffi S• • ) • • . .. 1 • · sayıyor t'. · clıvor o: ~ . rıııc ı mıı? .. L ~ercımıı yapm ı şt11·. . lnrı <;'.Ok iyi idi. 
ıı.f)'. _ . . d' ~ d· 1• 1 1 . Yugoslavy:ıda ccr-0~an cd<>n lı:ıdı!-;c- l\t,>cli.:. pı.z:H'te. i · giiııii toplana - At iıın. 1 l (A.A.) - !Uiyler ajan- Ek d'" ı 1 n ıı (AA ) a:ıllihİ\' 

)ıı mııı~an 17. Hnrın::ı .ı vom lil :n t hl'k, .· fk:. umumivcdcn ı-mk- kt . sı uildiriypr: Klt'rnıon Fcı-r:rn 11 (A.A.) ·o o .om r. • · · - ~ • 
dusnuistür. Taarruzun üçüncü saatin-.<'~·, Pb' ~ ·\;1~1 c. arı 'lletı"ııe.ne gibi fe- c["l ~ıl. d k. 1· . •b Yeni Jngiliz .c;cferi ordusu, henüz Pari gnzete:;i, Yugoslavynnın ecsarc- nı:ıhfillcrden bi!dirildiğinc göre 
d B 1. . t d b'" . k d l\ .. ll il ıcnıenm. mı ngt tere e t e ım ın tı a .. t k·1 • t kt ·v k t 1 ı 11 "'""' t"\"·ar" dnfı bat"r\·"lnrı dıı c cı ının or asın a U) u • uman ,_-1 ti . 1.. gv •• ~"ıkr"ı go""-teı·mı·<ı. rııt'istc\'li Almanlat·ln tcmnsa gelme- tını :ı uır e mc · e ı. unan ·ı a ar n ı "'\;""" ·• • .ı .. -. •• • •• ·.. • 

·t 1 "k 1 · t' l' · ·ı t t Lı C<' "ı ge ıı ece mı .ı..., ..,. ~ .,- ı · ' h 1 kl t Hismnıı tnvvn:rıesi düııürmilslerdıt· u un aı ı .ru sc- mış ır. ..ır pı o , ay- . H· . 1 ·n. y·ırm milli hudud- M J • • ılen cv,·el ~eliiniğiıı t~ıhliycsinc i tih- cesaretine gc ınce onu ayr:ın ı · a av- < ·• • • •• •. ... " 1 'are. ivle pike hücumu rnparak ı:;iddet- ır. .ırp ·; eşı_ .ın. d· ... ·-nmek ona gö acar ar IÇID kfım ,.e nakliye kollariyle azami su- sif eylmıekte. Rupel geçidinde yapılnıı ~uı~tlc c~·v~l~ı _gece d.llşma!1. ta~ 
İi top ~t('~im ralım('n bombaları~ı ._eh • r~nz:~l ge ec~gıııı ı:- ~~~ali c~iz ~lmı= • rette yardım etmiştir. çarpışmada Yunanlıların kahramanlık- lcr~ı~ clcn duşurutenlerın mıkUı.T 
rin merkezine atmıştır. Almanı~.r. ge- re ab7:1~ mıtına L.oaı~c·ııdıur · Zamanı gelıace Macar- Atin:ıya gelen haberle r, lngiliz ve lar y:mıttıklarını kay<letmekte \'c şöy- balıg olmuştur. • 

t 1 • 1 t ·1· t ··· .ın 11 \fi .ın t • ' 1 1 kt d' f ·ı· t 1 fi ~h aY lnn·ardeerdıye .ngıızl lJ•lnr< Zekcrivya Sert.el, ·r:rn gazetC"sinclc )arın ınukabilinİ gÖre• A\·u.tural~a istihkam \'e nnkliyı• koı e <<'me ~ ır: ngı iZ ayyare e 
ucum .ırrnı ur m·mng<\ ça ı mı nr 1 • t hırınm bu yardım için çok bilytik fa- Atinndnn gelen haberler, bazı kale- · ....il\ 

dıı·. IBi~ tlayyb:ı~·~ci!11izı. Alma~'ta\' tay- ll~/~:li~:~z~~~~::: ,hficli;;elel'C daima ceklerini bildiriyor lar ııliyct gösterdiği meı-kezinclt~dir. )('riıı liç defa cliişman tnrafından zapt~"- Alman motörl" 
•nır erın<cn ıı·ıııın cuman ·u uw.ı ı:n k 11. • 1 ·c,-b-tlı· •·erı"ılde k·ı- ... ~nklı'\•e kollarıııcl"kı' "ofo"rler n1ı"ış dilcligwini \'C tekrar istirdncl olundıı~u-
lıvC'r<>rek düstüğünü görmüştür. Do· :t .ac.c ttımdb<:< el n •. 

1."''!11.:m"ı' eJtmiven 11·l.i- Londrn, 11 (A.A.) - .:\lacm· kra l kli·ı \'·aziyett~ bnl~;nnı; Yun~ı~lıları~ ıw gfö-;t<ırmiştir. k il ld d 
.. t · t 'l' t · b' Al raı \C e ır erını Jı •• • • naibi Amiral llortinin beyann-:ııncsi l p, k J 1 k t · 1 t h ·p O arına sa ır ıbıus 1 ıı; ngı ız nyyaı:c~, d!!" .. m.ni n ı. Cımetimiz. 1stanlnılun niifus kesafe- ve bunun n etic~ i obrak l\Iaca ı· kıta- tahliyesine \ 'C kurtarılmasına ica Jet . •l~ a e. er, anca.. nm:ımıy ~ !i r~ 
om J ... cıımnn tayynr<>srnı uşurmı ş. t' . • it 1 .. ,... lJ"Zl •-clbı'rl"'rı' lL'i- etmi~. şiddetli nte~ arasında Gcvgi- edıldıkkn ~onra du mana teslım edıl- Al . t fi _.1' 

t .. ıııı nzn ma' 11;111 •• l.ı\: " lnrının Yuıro ·lav'ı..•a arnzisine .vUl'U - 1 t· ti ·a t 'h y t bl'"l · mızn zayıa ının 0 ,P ur. 1 • .. 1•• 0 Ji.ve k:ıdar gidip yaralıları tnşım1ş ar- nıiş ır. crı e nrı , nnan e ıg crı-
st 1 h ı ] 1 (A A ) Af BJ ntm u gor< u. mesi, IHıı·:ıda elim bir intiba husule f k B k ı ı 1 

1 
O< otm: . F; l·. d-k. to1l1 ı..3: Bu tedbirler. Tiil'kiyeııin lınrp tch- "'C'ti ı·ınistir. Fillrnkika lngilte ı·e, :\fa- dıı·. Bir kamyon, düşm:ınm h~1 if bir ni arıynca ·tır. u :Har canı yazı nıı:s 0/JuJiu bildiri/melet 

< c t ga1.c e~ın ııı •<'1' ın e ·ı mu ıavıı·ı k .· .1,. k . ı~ •ırQı\','' ol<ltı ''ttııtı ••ii."- "' • t aıı kına kaı::den hindirerf' k tankı kul- tebliğl~r. nskcri biiltenler<fo yer nlma- ıııi • ı <'Si\ -aışı ·• ~ • ., o " cnrist·nnm müşkiil ,·aziretin i takdir • 1 ·ı k' ,. k v 1st ynzl.ıyo.ı:.: . . .. 'cT~1~z. Sadece ihli;•ati bir tedbirden v'C 1c. lim etmekte idi. Şimdi biitiin !anılmaz hale getirmiştilı. ııgı iz ·uv ğn Juyı ·t.ır. Atin:ı, 11 ( A.A.) - ı. tınan Jll 
. ngıı.z t_:ı)y:uel<>rııuıı, l.lun g<'cn BN' ., .... ,"k.ı ,_ 1•1• ~"v d"gwrı'ldı'r. ~fııh."k1·.·ık- ntlcı-i \'e Avu;;turnh·a kıtnları, sis.. Pazartesi glinki.i tebliğ, Yunnulıln- tlaki İngiliz umumi karnrgiih 

1 t - k il k 1 , ... , v ~- J " - • • meziyetlerin kont 'l'C' l<'kiye :ıid oldu- k • k l ı·w ı.n"' Y.ap ıg.ı a ı~ .cwe. \ı a ·ın ar "a- hı k'ı, hı~ıdı'.,,elerı· 11 bı"ı·bı'ı•ı'rıı· llek . u" _ . temli bir ~e ·ilde çnlısara • yo u \ 'C rın ona k:ır~ı birle harp ettiğini bildir- teb ıgi: 
1 ld u 1 .. t " ~u nnlaşılmıştır. O zaman kont 'l'e- 1 f ·ı ı b d ta re 
c .ır .sıc e ı o m.ımı~ ~ı.,. :ıtl<' takip etlıği bu zam~ııdn ke-:if !eki, l\rncaristann şeref \'e hny h·et köprüleri tahrip elmiş, tc e on \'C mekte idi. . ngiliz bom nr ımnn Y:.ra i 

Bır çok ~·nngın \·e. rnfıl:ık bombala- .ufuslu 1. tnn bul "chrinin bir kı,;ım dniresinde bir hareket la11zı \'ermiş, t~lgraf te11Prini kesmiş. yolları ge - Alnuınlnr da hasımlarının mukave- pe~enbe günü bütün gün Şim:ll 
rı. opera bına ın:ı duH rek ) ıınr~m çı- mifu,,unuıı biı~ka yerlere gi'tme..,ini lf orti ise lıu şerefi öldiirmüştlir. Lan. çilmez hale getirmiş, :mün~knle vn- metini takdir etmişlerdir. İngilizler de nanı..<rt~nda hav~nın ~o~ fena o! 
k:ı!·!11ıstır .. Yangıı!. }>u t~>lgrnfı f~u~d;r- oln\ lnstıı·mnk çok yerindedir. Runu dra diplomntik mahfilleri, amiral :;ıtalarını tnlırip etmh~tir. lngilizle - bir knç rlefn hnsımları Almanlnrn kar- mı rngmen genış mik} asta fa ... 
dıgı!'ll dakık~dıı.~a~~ rnnmakta ıdı. La- ıticlni. ükfın. hattfı vazifeden rlo!f{ln llortiııin, Mare~l Görin"'c hudud _ ı·in Seliini-kteki btıtün malzeme ve i?ı a\·ni takdiri go~termişlerdi. te bt~lunmuşl~~dır. )~:ın.~stır c.ı 
zı kımsel('r olnıuştur 1 k 1 ı ı ...,.. "' t<'~hizntları Selfmig"•in diisman tnrn- • . .. <la dtlsmanın hır motorlu naklıYe 
· · · 'Jir gul'Ul' n ·nr~ı anın ıc ır. -ıuz bag~lılığını bilirler. :\Inamnfih "' · ı.Jabcşıstandn. bı_ıh.ınan Duk Davust, lu .. ı'ddet.J" bomb."rdıman edı·ı-=ıı. Y. h · d B k h fındaıı isga limlen C'VY<'I tnmnmen 1 '"' .. - .. •"""' ,unan cep esın e. Almanların or um a- hesapların g(irül ece}/:i zaman geldiği nakledilmiştir. Adıs-Abn?~~dakı sıvı! tal~·mıların ko- CI t.ayvarelerimiz, )fanastır ta. 

Baıtarafı 1 nci Sahifede - - ----h-.. -· d:-l·d.- \ .Lkit • f ncaristnıı, bunun mukabilini Düsmmı kıtnları, Sclaııiğc gird ik- run~~ası ıçın alınan tedbırden dola~: ıneydf~nmdn düşman kamyon \"e 
Hni tanzim ccleccklcri e,,uc; hat, tam ve va Üssüne ucum e l 1 giiııccektir. F:n çetin bir im1ih:ın geri- lcri sı rad a bir İngiliz İ$tihkfl!n miif- tı.ı.gılız. ~un;a~daı~ı .Kanıngnma t~ı;ek- falarını mitralyöz nte.şin<' tu 
sağlam duruyol'. &lfiniğin muvakka- o ld f R l'Cn bir millete hücum için l\l ncnrlar, reze..,i. t-ahl'ip işine devam ctmekfo lrnrle.rını ?ıldırn:ııştı. ~ . • . ıliismnna .ıığıı· Z!\yiat verd\rmişt~· 
ten knyıbı bütün Ek•nl(>r iizerinde an- use or ' en ve ınukaddeg bir giinii seçınişlel'Clir. idi. Bu ıniifrcze, siirntle cekilf'r\'>k ~Iuharrı~, hn~ b~. r~ırr:ı:~~ J!:s:ını h ıs- Pilorna - Pirl~pe .arasında göl 
cak <lel'iıı biı· t<'sil' uyaııd!l'ahilir. f.ıknt Mısır bacvekı•ıı• cHrşn1ana e~ir olmaktan kıırlıılmu~ lcyın te:-nhurlen goruldugunu yawrak ıı:ınıı d:ı ilerliyen düşman zırhll 
Trnkymıın \e .. 1akedonyallm tnhliye- Rhur bombalandı y tıır. Sclfıııikteki bütün İngiliz tebaası. dıyor kı: larına alçaktan çok muv-:ı.ffak 
si, m;kcrlik bnkımından bir kayıp ola- GARP ÇO" LU" NDEKI HAREKA" TA ılf'niz yoliyle naklcciilmiştiı•. Ilir taraftan h~11·p devam ederki?n, taarruzlar yapılın~. boıtlbardıf111' 
rnk telfıkki olunamaz. Brestte Alman deniz ooo diğer tnraftıın birl>irini takdir eyler- I:tr neticesinde iki büyük Junn~· 
DPŞMA'Nl.V ZAYiATI ACll?JJJR:ı OAIR BEYANATTA BULUNDU v· . hf·ıı . kcn milletlerin ~ul? ~ç!n bir tiirlü :m- hareketsiz kaldığı, Uçüncü . 

Atinn, l l (A.A.) - Yunan ktı\'\'Ct- cÜzÜtam\arına tekrar iŞi ma 1 erı laşamamaları neslımızın hat.asıdır. l\l'Vrildlği ve .birisinin de alevler') 
leri, Almanlnra karı;ıı rnukm•em tleri- taarruz ediJdi K:ıhire. 11 (A.A.) - Mısır bnş - ooo de kııldığı görülmüştiir. Dil?, 
ne devam ecli) orlar. Yunanlılıır. <Hiş- \'Ckili .Hiiscyiıı Sırrı p:ışa, Elm1~ı1 ga- Mütalea serdinden Yuıosıaı tıuıarıları· na.kliye kolkırı, kıt:ıları, asker~ 
mana f<'\'knlfüln za) int 'erdirm kte- Londra, ıı (A.A.) - Hava n<'z:ı- zet(>sinc yaptığı bcyanntla garp çô- \'agonl~r mitralyöz ateşine: t~tul~ 
<lirler. • retiniıı tebliği: !ündeki 1ngiliz ku\•vetleriniıı giiıı gec ictinap ediyorlar B d .. . d · tur. Duşmnn ordusuna mühım lf 

P/I~E l'F: l\·ozAı\'IV RO!ı!R 11?- ])ün küçük bir hava teşekkülii - tikçe artmakta olcluğunu, şarki Af- Vi~i, 11 (A.A.) _ Ofi.ajansı bil- U apeşte uzerın en ge• nt Vl!.r.dfrilmiştfr. T:ıyya.releri'fl\ 
lJIMA~'f: müz Borkumda düşman hava üssüne rikadn al'tık haı·ekfıt bittiğinoeıı diriyor: • Çİp nereye gı•ttiJer hepsi, üslerine clönmüşlerdi.:ıı. 

Atina, 11 (A.A.) - Yunan Emni- hücum etmiştiı,. Deniz sathına çok kuvvctlı•riıı daha da coğalac:ığını, Selfıhiycttar mahfiller, lngiliz b:ış- lllllllr 11'-lllk ' 
yet nezaretinin tebliği: nlçaktmı \ıçan tayyarelerimiz, mm lııgiliz fcvkaliide elçisi Laınsonla ,·ekili Çürçilin beynnatı hakkında Budapc.şte. 1 i (A.A.) - Ha\'a da- A y 

Alman tayynrl'lcri, sabnhm ilk. :ınt- bil' stirprizle hücum ~·apmışla ı·; in.,.a- yaptığı gUrtişmecle kendisinin n~k<.ıri miitalea .-;cr<lindcıı ictinnp etmekte- fi bataryal11rı umumi direktörü neş.-

11111 !erinde Pire mıntakasındn ucmuı:ılar, .ıtı, hangarları ve kıtaları mitrnlyöz VC' • jya .. j tatmin edici izahat \'ereli - <lirler. Fran~nnın ia~esi mc~clesi \·e r~tti*i bir tebliğde mliteaddi.d mo~Ö:- zııı 11•111 ır 
muhtelif noktalara mayinl~r :-ıtıuı !ar- nteşinc tutmuşlardır. Bu harekete iş- ğ'irıf, son hadiselerin ~!ısır hlikiııne- inı pırratothık yollaı•İnm <'mııiyeti hı bır çok Yugosl.:ıv tayyarelerının ' 
dır. Bir mayin sehre cli~erek pntln- tirak eden bir tayyareıniz kayıptır. ti iciıı ~lirprizlcr teşkil etmediğini, rılC\'ZUU hakkınd~ıki Frnnsı z noktai 'fransilvanya üzerinden gelerek Bu- o kü t k• Al-
mış, binalaıa bttzı hasnr ika ctmi,;tir. Rhuı ve Ren hnvznsıncla bir çok ev,·elce ~·aptı(p beyanatta da ilkba- nazrırınnı miiteaddid defalar tasrih d!tpeşte üstünden uçtuklarını, sonra $ p e 1 
Sivil halk ara ında pek az zayiat ol- hedefleı· bombnrdıman edilmiştir. hu:un mühim \'ahim hfıdisel erle dolu 1 1 ki 'k ka.vbolduklnrını bildirmiştir. Eu • 

<'dilmiş olduğu hat1r atı ma a ı · - Q 1 
mu~tur. Akıl hn$tahanesi civarımı E~m · hedefi Duseldorf teşkil etmişdr. olcluğunu söyl ediğini, bcyanntının tifa edilmektedir. tayyarelerin yabancı bir memlekete ma·n S erı 
başka rna) inler düı:ımüştür Razı ha- Diğer bir bombardıman teşekkülü bir manevra değil, emin kayn!lklnrn git.tikleri tahmin edilmektedir. Si -
.·ar \'e zayiat vnrdır. de Brcı,-tde Alman deniz cUzütamla- istinad etliğini söylemi.ş \ 'C beynnnh- Avam kamarasında mali 'l'ransHvanyada Nagabanyada t hl.kede ' 

Pergnya mmt:ıkasında dü~iıriilmü.:, rına hücum etmiştir. Tayyarelerin nı .,.öyle bitirmiştir: bir Yugosla\' fayyar<!sinin yere hı- e 1 • 
Alman tayyaresinin enkazı bulunmu~- uttığı. bombaların Şamhur t ve Gı - - lııgiliz kuvvetleri, mühim za - b• ı ınesi de bunu teyid etmektedir. · 
tur. Bir Alman hava filotilla:ı. Koznn ıı:ıyzennv harp gemileııi etrafına ve ferler knznndıkları garp çöliinii iyi ır. 108 Bir Yugoalav tayya r esi daha: Nev\'-Ork, 11 (A.A.) - Tas t\J 
şehrinde sivil mahall >sini mitr.ılyöı ) anlarına dü Uiğii görülmüştür. bilmekte Ye gene zaferler kazanma- l . . k Bükreş, ı 1 (A.A.) - D. N. U . bildiriyor: · 
aU! ·in tutmuc;tur. 8 ölü ve 40 Jarnlı Ha,·uzl:ıra da hasarlar yapılmış w ğa rı-:ımzed bulunnrnktadırlnr. N<'ti - spanga - fngı/ız e Ono- ajansı bildiriyor: N evyor.k Tasmis gazetesine t 
vardır. tır. Bir trıyyare meydanı, muvnffa- ceyi emniyetle bekliyoruz. Orduya L .k l Dün öğle üzeri Köstence civarın - A\'ustu11ya hududundan ve Gı1'ç; 
Yunanlıların maneviyntı yüfcsektir: kıy~1le bombalanmıştır. timnd ederek günHik hnratımıza sii- mı an aşması da l\Ianayada bi.ıt Yugoslav tayyare- Sn\'a v-e Drava wdileri boyune" •• ~ 

d k - tl ı t ı· · l"mckte olan iki Alman kolu. b"_ltl Atina, 11 (A.A.) - Yunan radyo. törenle çelenk koymuşlar ır. ·une e c e\·am c me ıyız. Loıırlra, ı ı (A.A.) _ Avam kamu- si yere inmiş, iki subayd-nn ibaret o- "' ~ ... 
su bildiriyor: T.•• k · b t güre 1 ~ rasrnda lngiliz - İspanyol ekonomik lan mlirettebatı, Rumen makamlnn- Zağrep - Lubliyana hattına ve 

Rupel "boğazında, Struma nıdi in- .1. ur ıye ser eks ş Resmi tebli.Yler miizn~creıe.:i ve an.laşması hakkında nn teslim olmuştur. daha uzağa varmışlardır. l 
de, Kılk1ş civnrında döı't gün . iiren 'birincili /eri 119. muha1azakar partı mebuslarındnıı Macar hudutları Roman~-ıa hududundaki V1'a9~4ı1 

h b h ilerliyen Alman kolu, Belgr 
mu a!'e e,. cesaretin en \'n şi kUV\'C· Ad • 11 (A.A.) - Ynrın lJurndn I <l ·· 11 (u l' ) - Knh' ·ede' Tor.ti~in s~~aline yazı ile ce\•ap ~·ere.11 
tc karşı gelebileceğini göstcmfr:;tiı-. nnn, .. . .. . .. Jon. ı .ı, .}"ne) o ' '1 . h:ırıcıve must.csarı Butlcr dem ıştır kı: Bllnliyö..cıüne \'armıştır. . .ql_ 

Yaratıhm hamaset <l<>stnnlan. kil- yapılacak ~~rkı)•c serbest gureş mu- heşl'cdılen te~Jıır . 1 - ·~:vet. 7 ı;isanda İspanya harici- Yugoslav kıta/arının Yugoslavyanın cenubundalo ıf' 
çük mcmleketimili ıı diinyayn bir ke- !'i~.bakn.Iarı ıçın ~·u~·duıı her tnrnfından . 'rnyynreler~mız &:renaı~. ve l~ııbe- 1 \'e nazm ile Mndrid elçimiz arasında .. _ • v yet. istikr!lr kesbetmiŞtir. Alm11"ııı~ ' 
re_ daha bahı:ıetliği medeniyet me a- gurcşçıler gel~uştır. . . .. 1 ş~standa g~nış f~alıyet gostermı~ler- hir anlaşma imza ıedilmi~tir. Bu anlnş- tecavuz une mı ugramış Kar.nnik bogazından ge~mcği ( ~-t 
lesini nlevlcndlrmiştir. llununl:ı Yu- Hazırhkl:ır ıkmul. ~d!lmiştı!-. Gureş- dır. S~ren.aıkte duşman kuv\·ctlerı tc- ma ile İngiltere, tayin ~deceği işlere Rudapeşre, 11 (A.A.) _ :'ılitrnl _ vaffak olnmamışk\rdırr. Yugos 11 

_, 
nanirtan iftıhaı· etmektedir. 1 •r pa1:ar ak~nmı bıt•:ııece.ktır. . . J l.'i!mmulcrıne, tayyare meydanlarına sarf edilmek için mutabık kalmak şar- yöz \'C ağır silahlarla mücehhez Yu- ta ları, me\'zilerini muhafazaYJ\ı~ 

Yugo lav) ada ~iddPtli ınuhnrcbr _ Iluglin y~zlerce gur~çı, A~~t~ı k durmadan taarruzlar ~:nııılmıştır. Der: tiyle l spanya \'a 2,5 mih·on İngiliz li- go lav kıtal arı, dün :\Iuhnç civarında vnffak oJd.u.kları takdirde Osl< Jel/ 
Ier clevnm Nliyor. Kom ul:mmızın ınt'ydmıınn gıderek Ataturk he~kelıııe nede. yerc~e c~uraı~ ~ .duşman Uıy~·:ı.resı rahk bir avan~ verecektir. Bu anlaş- Jz-aLellii koyunda llacar hududunu k i Almnn üslerini tehdid edece 
ısrnr \'<' in~dln) urcl ve hüı:riy('tle iııi HIRVATLAR SIRPLAROAN t::?ı:.ıp ecl!~m~.ş, bırısı ele al; vlcr ıçınde ma, 18 mart l9·10 tarihli anlaşmanın n~arak a\'cı llacar karakollnrına hil. dir. ~ 
korumak için mukavemd Ni<'ce!df' - ' <l~~şurül.muştur. To~!'l~~ .. cn:nrı.nda dn zeylicli r. İtfa şnrtları, ıevvclki anlnşma- cıım etmişlerdir. Macar avcı hudud hı·r\~~lmyaenklau .. nznereAk~~~orm!~bO~ 
rinrlen eminiz. AYRILDI <1.~g~~· bır !nryare duşu!'ul'!llişttl.~. Mo- <lnki itfa snrtlarının :ıvnidir. tstik r:ı- karukolları, ndedcc faik olan bu na "'~"mek i"In '-'aptıkları dört t h 

Cenubi İtaly.ıd.ı bütun in. i:·ılifle- BAŞ TARAFI 1 NC1 SAHİFEDE- t?rlu ~nklkıyn8t ko111•1'trııl~~ı mıtraklyoz atc- ızm bir kısmı lspnnva~ın acil ihtiyacı kun·<'tler.e şiddetle mukabele ede- büs", ~kim knl~ı.şiır.·ltalynnlaf, 11 

ri elimizde tut uyoruz. Siııir)('rimiziıı -aatıı cl·•,·et ctnıcktedı"ı· ştı 1aqı arııL·ı· . z!r 1 ı < uşman ·nmyoııu olan iaşe nrn~ldeleriı\c v~ iptida'i mnd- r e k onlmı tardetmi.stir. Macar hii -
t L l ı w \' •• · a 11·1ıı et 1 mıı:ıtır . k- t' B 1 dd k" "I 1 · · y iik znyiat veımişlerdir. .. of amam en gergin u tUH ugu "ti za - f.'adyo ~ıcı ~t.'icsinclcn. 11 b . " · b" f 'k -.~ cl<>lere tahsıs olunacaktır. umc ı, e grn a ı ., acar e çısıne n· . . d'. dü .. y sl~· " 
m·ındn ı1ı'h·ı·ı Z"f"ı·dc11 cn1ı'nı·z Alin ~ · "'·. ·-· · ·. .. • . · · 1 • n e.şıstanda. cenu 1 A rı a ı..uyya- j H • • N Ltı tnar"tıztı, ''-'tıgo."la•·"" hu"'k· u'metı' ırıncı ve or ncu ugo: .ı" 

• • • . .... - •. • - Yugoslav l.ııı lıgnı ı p.ırçalarnak ıçıı ,. 'Si ı·ıc'·'l h·ılııırle 1·1ı~·nn11 <lt"'ı"Ol'lllll apon ancıye azırı .~... ... J. "'k " •Jtt... t t d 1 ı- 'b' Novısıı" Jit hın ina'- eti.,· le cesur miittefik,l'rimiz 1 1 z b 1 ·· +. k'I ı · ll • " • v ıu • ~ • · nP.z< ınc e enerJı AUre e nro es o U 1lrı, p an mucı ınc~ Je'f'Y. . 
.ı A maıı nr, ,ag ı·e < e mu~ .. .a ·r Hl' ır- ·ıte..: trnic:Jcrdir Bir mevdanch bulu- • d . ,. • · t l' t • . t• ,, . Znğrepten cenuba çe.kilmiŞ ...tO' 

VP Atlantiğirı otcsindeki dostlarımı - \"ıt hukfımeti kurmuşlardır I>iin smıt • "r: 1 ... , · • ·h •. 'd·ı . - Baıtarfı 1 nci Sahıfe e - Ct mesı ıçın a ıma n~rmış ır. Yalnız az ndette gen· kı'" ları. V" 

d ·ı ı. t' · t'h • .. · • · . · nmı ,, < uşmnıı Ul\"\"an•:;ı ta ı·ırı e ı mış-ı 1 . "I ~ k "I k , . l " H b . J ğ "'' 
7.ITI .rnr mu ı (' vU ce ın 1111 1 anı ge - 18,15 de yeni Hırvat hükunıeb namı- tir. . . erıı!e ~\ abuo anın.·' os o~ ay :ı e .,011- a eş ımparator u u hare he etmektedirler. -
rirnıegc• h~ızıı \'" :ızm<'tmiı:ı l>•ıluııu - K ·k d et b m"sıııcl"n soıır" de\ anı edılecekt r 1 yt 
.voruz. ' na g·~ııeral uvaternı r:l yo a eyn- I..ibvad·ıki harck.-ıtlnn •> aı..·cı t·ıy,·:1- · " " " • ·· • · · ALMAllLIR SELiN K lo ııuttn bu~un:.ırı~k halkın toplu bulunmn- ı<!miz.cİöı;mem.iştir: F·akat ~ilotl~rınm Tokyo •. 11 (A.A.) - Huk~ım~t 1!n- tekrar kuruluyor n ı• 

\rnavudlnk cephe inde Jtalyaııl:l -;}111 uildımuştır 1 t Jel ~ . ·ı k . mma be~ an-ntta bulunan sözcu, Ja- B $ T R Fi NCI SAHiFEDE- DEfllZ aoyu11ca TllRRU , ı ın on ynpt kla 2 J • k 1 ç· . . 1I t t' . l' 1 rnr u ugu tnhmın edı ıne t.edır. poıl\'n ile Sovy.etler birliği nrn~mdn - A A A 1 n 
l.1t"ıctsım c,d· "111 İt •• "ırlı)'.ıı1l1,;ıı~rlu".ıı111 J·lıtrlı,. ınıc:; . Sonra ıf~ı \'('f ır~~a par ı"ı 1 )( .c- Loııdrn, 11 (Radyo) - Bl'itmıya ha- bir 'tlcnret mu ·1h<'desi akdi• iç.in ele- haricinde de hiç bir tecavüz hareke- GEÇMl.ŞLER 

,- •• ·• azı 1'1 laçck mıkro on unşına ge mış, t' · tet ı·-· · · • t· · k" ı b temin e" 11' 
h:.ı lt k 1 t • • 'k 't vn ııeznre mırı > ıgı: vnm etmekte ola miizakerelerin yn ınm va ı a mama:;mı <. • t.- ,Jı 

· 'n a a mıq ır. 11 ırY:ıtlnrı geııPral Kuvntcl'nı e 1 ant GUndiız 14 Alman bomb·ırdıınnıı k d • 11 w · . ·b.l r · :. - mC'nizi temenni ederim ~evyork 11 (A A ) - Tas 
/ngiltere - laponya \'C sadakııt göstermrlcrini tavsiye et- t-ın·aı·esi, Urih11\"1 :ı,·cı tm:•·arclN·i .~ınl :lı sodı::1ı erkecegtmı 1 < •:mış, m~ık- l"timada bulunan ~arlar Ye mü- ı:.ı 

0

bı'ld"ırı'\·o'r· · · ""'f' 
J' · · K t 'k ı··d b. . ···' · • ·' • •,J• uaeecc ıcce emeaıııııcınc::vemı· " • • • • · rı• ... 1 ınıştır. uva ernı • >11 e l') nnııa1!'~ t.:ırafındnıı diişürühnlışltir. tarınrn te.;bi't edilmekte oldu~uııu mcssiller, bu tav:::iyeye şevk ve mll- .Assosyetid Prese göre, Altnll eııil, Tık\o, 11 (AA.) fnrril 1nniıı 

T >kyo e çi ·i. bu sabuh j.apoıı) a ha
l ic-i) l' nılıste arı Ohasiri Zı\ ur t et
mi t'r. Müli~kat, bir a·ıttnn faz): 
c · am etmiştir. japony:ı Vl' fngilte
l'C') i alnkı clat "elen mes(')clcrin ıuli
znkere cdıldiği bildiıilnıistir. 

Amerika ha va ordusu 
kumandanı lngilterede 

• \.• york. l 1 (A.A.) - Amrırika 
hava ordu~u kumandanı. lngiltereye 
hareket etmiı:tir. Mumaileyh orada 
t eı· ~ nn <•den h-.:ıva muhaı·ebelC'rini 
\'e .\eni müdafna u ullerini tetkik et
mek üzer\.' üç. dört hafta kalacaktır. 

neşr <krck, Hırva~la~a, ~l~naıılan ı) ı N:ıyrobi, ı 1 (Hndyo) - Biı tl'lıli- :;i>v l(\miştir . 1::ıreatla cevap vcr:mişlürdir. kincli kol .. m Selanikt~n EA'e ~ltfl 
ar ılamal:ıı mı. bıldı~~ıştı~. Z-:.ı~rep {'c gi)re dlişm:ın Ilnbeşist.anın bütün ı · · P.u nun iizel'inc imparalor Hail e boyunca tnaıruza ge~erck ufl-

• Al~rınlar lc~ıı~~e num.a:·:şleı: )~P,1 1: bö!gelerind? n!lı:ınsız ~uret:te takip • Sclii.siyenin 17 nisan 'tarihli beyan na- bölg~sindcki esns Yu;ıan ô~d~:~er' 
ı:ustıı · Ku: nt ı n.ık ... bu ~.ııeke.tı P.~\c cclılmektedır. im paratorluk ku,·,·et,. Racıd Rıza m-e.!'lı okunmn:ıtur. Bu beyannamede f ngilız kıt'!l~ına dogru yUrt , 
lı.~~en ~lk!ı~ı /0-:!r uze.r~ııe ~.aplıgı.11! lcri, diismanııı rica ti eıınasıncl~ clu~- y Uritaııya şcflcrind~n! H:ıheş ı-::cf!erine baş!amışlardır. . . , tıle~, 
"'o~ lemıştıı · hugun Bıı rnt de\ let re.ısı dnrlaı·ivle harbe d evam ctmektl'dır. ~ • u e e k ve kıtnlnrınn lrnrbın ın kışafı hu~usun. \ ugoslavvanın sımalınde ~~ ~ıt~ 
ol~ l~aveliç, krnl .\~eksanclrın kut.lın- llnhecı. imparatorluk kU\'\'Ctlerilll~ il emsı er v r ce d:ı bila İ.-;t:işarc tebliğat ~a1)mak se- furtdan gelen Alman ma.kineh tıbl I 

dr ~ılah.aı-:ı bulunclugundan vaktıylc tihak ·günden giine çoğ:dmnktndır. Giizide :ırtistimiz Raşid Hızn, iz- lühyietiııin mevcud oldıığu bildiı~l- lnrt Bled şehrini işg--.ıl edere.k JJ dif' 
t ~nl~·aya kn~.~~ş, ora~.a saklanmış, şt~1- A tina, ı J ( Rnclyo) - f ngiliz u- mirde \'ereceği temsille.r için· h:ızıı-lıl\ 1 ınc' kte idi. yamı ist tkametinde ilerleınel<te 
eh fır ::ıt du ·unce huk~rı:e~ da!'besın- mumi knınrgflhının bir tebliğinde yapmnk iizcrc şehrimize W>lmislir. HU- Adis-Abahanın işgalinden bir .kııç Jer. at' 
elen sonr:ı ~trıb n, kendı ını Zag-r~bc, muhtelif yerlere lngiliz kıtal-arı tn- tiin lzmirin çok sevip yi.iksek san'atını gün evYel Hn~ş va.tanp:erverleri ISTAIBULDA FECi BiR K11 ( 
gön~~rmıştır. . . rafıııdnn serpilen Preııs n<llı bomba- her zaman Uıkdir ettiği Ra~id Rtza. Adis-Abaha civarmda mühim bir ti<' 11 4 

. Dı!fer taraftan Adrıra.tı~te Dobrov: ların halk tnrafındnn ellenmemesi ku\'\·etli bir nrtist grubunun başında kliprilyii atmış \'e bir lokomotifi lstn.nbuJ, 11 (Telefonla)- llA ~' 
nık lımnnın.d~ bl~lunan ıkı vapurcla~ı tavı.:iyc edilmiştir. Bu bombalar, bulunmaktadır. Temsill-0r llalkevindc uçurmuşlardır. Sonrn bu m e\'kide fabrikada karpit kazanı pati•~, 
Hır~~t g~ınıcıl~r ısy~n ederek Sırp sU- yerden kaldırılır knldırılmnz ınfilak \·erilecektir. ilk temııil Çarşamba gU. 12 saat süren şiddetli bir muharebe Rıza adında bir amele, pareAlllr-- 4' 
,·:ırırı esır etnıışlerdır. etmektedir. ııU nkşnmıdır. cereyan etmisti14. ölmüştür. ~ , 

• 

-


