
r• 
$' 
Ji' 
(' 

PAZAR TELGRAF: ANADOLU - tZMtR 
TELEFON: 2776 

13 ADRES: ikinci Beyler aokaimda 
N/SAN ANADOLU gazeteai idarehanui 

(ANADOLU) MATBAASINDA 
1941 BASILMIŞTIR . 

• 

Çivril seylapzedelerine yardım 
Ankara, 12 ( A.A.) - Kızılay Umumi Merke

zinden: 

Denizli viliyetinin Çivril kazaıında $U baakı • 
nına maruz kalanların muvakkaten iıkinları için 
Çivril Kızılay şubesine 50 çadır ve mahallinde 
tetkikatıa bulunmak üzere bir müfettiş gönderil
mi.ştir. 

30 ncu YIL Ne,redilmiyen yazılar geri verilmezl---------·-----------:1:---------------------------ı 
Nı>. 8498 Günü geçmif nüshalar 25 kuruftur. Hergün sabahları ( zmir) de çıkar siyasi gazetedir . 
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Torkiyenin siya~ AGAÇ - - - BAYRAMi ı 
--seti ve Almanya 

Hariciye Vekilimizin 1 

1 beyanatı büyük alaka 
J uyandırmış 

~,·, ~>l·.ı 

lngilizle r Yunan topraklarına asker çıkar ı yorl ar 

Müttefikler Yunan cep- ,---------, Yugoslav o'rd usunun 
hesiınde vaziyete hakim Etenler Kralının Mil- ınukavem eti ar tıyor 

FJorina şimalin
de büyük muha

rebe devam 
ediyor 

leline Mesajı 

Nihai zaferden 
• • 

emınız 

Sırpların Draçı 
işgal ettikleri 
haber veril· 
mektedir "Geridekiler, cephede 

kilerle şeref yarışına 
lngiliz tayyareleri dii.ş- çıkınız.,, Sırplar 80 Abnan tan-

Berlin, 12 (A.A.) - Bir Alman 
gazetesi, TUrkiye Hariciye Ve
kil i Saracoğlunun, Türkiyenin a • 
demi müdahale siyasetine devam 
edeceği ve hadiseler i dil<katle ve 
teyakku~la takip e decegi hak -
kındaki l>e)' ana tm.n Almanya da 
btiy lik nl aka uyandırdı ğını yn -

mı~tır. 

Berlincle, Ankaranli\ hattı ha ... 
reketi müteyakkız ve bilhaua ki
yasetl i ola:ra k tav •İf t>diliyor. 

Alman matbuatı, Türkiyenin 
1 

bitaraflığını muhafaza edeceğ i -
ne d"''r Stefani Ajansının tel gra
f ı nı Türkiyenin sakin hattı ha· 
r~kelİ» serlevhası altında ne~ret· 

tnışlerdir. 

Bern, 12 (A.A. ) - Naayonal 
Zaytun ııun Bertin muhabiri ya
zıyor: 

Berlinde, Alman d.-vl<' I reisi 
Hitlerle Türkiye Cumhurrei•" Is· 
m e t İnönü arasında teati olunan 
mesajlardan beri, Alman büyük 
elçisi Yon Papenin fasılasız bir 
faaliyet sarfettiğini bild'riyor. 
Son günlerde Alman e lçiai Türk 
zimamdarlarına ziyaretlerini ar

tırmıştır . 

-----· ·---
A~KERI VAllYfT 

Dün Cumhuriye t korulu ğunda a;raç bayramında bulunanlar 

Cumhuriyet koruluğundaki bay
rama iştirak edenler parka 

ağaçlar diktiler 
Dün -::ıııl on be~te Esrcfp;J'!llla 

CumhuriFt koruluğunda büylik lıi r 

topt:ıntı yapılmış, ağaç bayrnmı kut. 
lulnnmı~tır . Törende vnli U. Fuad 
Tııksal, lznıir mebusu n. Mehmet 
A!Mmir, Brlediye rei'i Dr. lkhçet 
Uz, parti ı.ei•i 1\vuknt i\liinir rı:ı«el, 
zirn:ıt ve orman müdürleri ve kala -
bıılık halk bulunmu~1ur. Bayrama 
askeri muzi kıın ı n ~aldığı istiklal m:ır 
şı ile baş lıınmış ve müteakıboıı or -
mnn bnşmüheııdisl i ği ndııın l zmir or
man bölge şefi milhend i~ B. revad 
Ziv:ı :\Inruflu taıı:ıfından ağ:ıcııı e
he-mmiyet ve kıymet i , insan "ıhh·ati 
\"C :;urd müdafaası hakkınd:ıki değe. 
ri , ağnçtnn "nnayide ve inMııtt:ı edi
nilen b ii yük faydn l aı•ı tebarüz etti 
ren bir nutuk söylen miştir. Nutuk Vali ağaç dikiyor 

:ı lk ı~ l anmış. sonra h azırl anan ~nnı fi - b:ıyramı bii.l"ük şenlik hnlinde geç • 
tjnn l nrınııı di k ilme~ine başlanmıştır. 1 miştir. 

"1ana bütün cephelerde kını tahrip etmiş, bir 

ağır darbeler Ab~ıan generalini Kosovada mey. 
indiriyor esır abnışlardrr / . 

E\" \·e l d~n hazırlanmış olan çukurlar- Yük,.ek mühen~i" B. Cevad Ziy.~ 
dnn biı,jne evvela va li, sonra beled iye Maruflu tarafından saat 17,30 da 
reisi, mebu.~l ar ve par ti reisi tarafın· ormanların medeniyete hizmetleri 
dan :ığııç fi d anları dikilmi~ ve halk mevzulu hoparlöıılerle ne"redllen bir 
da bu harekete iştirak etm iştir. Ağaç konferans vcıilmiştir. 

~~~~~~~~ 

l.onctr:ı, 12 (A.A.) - Ilir tnr:ı fl:ın " Nc\'york, 12 (A. A.) - Kolonıbıy:ı dan muharebesi 
l nı;;Jiz • Y unan ordulan, diğer t:ır:ıf- rad,-osunu ıı Yugoslavyada lıiı· mnlıaJ-lj _lngHterenın istHis!_ Tobruk garbın

da muharebe lan bü,iik Alman kuvvetleri :ırasında de bulunan mu habiri bildiriror: beklenı'yor 
F' ' Bulgur hududundan lı:ıreket cd~rek lorf nanın sima! bölgesinde ga:•et *id- " 

1 ı orta iugos a\"y:ıdn ilerliycn Alman 

Alman planları şimdilik 
geri kalmış • 

< etJ i bir muharebenin dlin gecc<lenl~ri k ti · Fl J d 60 · ı b b ·une erı, e gr:ı ın mı cemı ı b w d Londra, 12 (A.A.) - Nazi partisi· ,a,J:ıdığı haberi bur aya gelmi~ \"C bu ş:ırkisindc Knısavagıla durdurulmuş- Karaorman ogazın a 
' "1\'adis Londrada y:ıyılmı~tır. Az ol - ' tur. Bir ~ok Alman esir edilmişti r. nin ileri gelenleri, Almanları, Balkan 

başladı 
lııaııına rağmen gelen ciddi mnliımata füın!nr :ırasında bir Alnıaıı generali ltalyanlara ağır zayiat had iselerinin İ !li'iilereyi istila plan- Bir haftada Siranayik-
ıı_az:ıran bu muh :ırebenin kafi mahiye- de rnrdır. verdirildi !arın ı tebdile mecbur ettiğini bildir- t 
t ı haiz olacağ ı anJagıJmnktadır <OEVAMI' NCO S4Hlf'EOE) mişlerdir. Roma radyosu, İngiltere is- a 30 Alman tayyaresi 

İngiliz . Yunan kuvvetleri, bir lnraf. . --·-- Alman ordular ı , büıiin Yugoslnvyn- tilası nı y:ıkııı göstermektroir. F akat du-şu-ru··lmu-ştu"r 
l;ın büviik Alman km·,·cUerinin llal- . da ileri lı:ııckı:>llerine dc•, ·am etmekte- Berlin r adyosuna göre, 1ııgilterenin 
r anlnrla muv:ı.<:ıl:ıl:ırını kesmcğe ~a- . Yunan Kralı S. M. Jorı s• • d• k• dirler. Eski Anı,ttıı·~·arlıın lıa ı-.:ket istilası meselesi Y unan ist an ve Afri-
ı.~ac:ıklar bir t:ıraflan d:ı cenuba .\ lın:ı, 1.2 (A.A.) -. Yunan kral~ ımOVıÇ ıyor 1 <'den kollar Sm-a 11, hrinc k:ıdıır \"ar- kada temin edilecek zafer ler.den son. 

l' !c'ııt etm~kt.e oian Yugoslav kuHcllc- S. )1. .Jor;, mıll ·le h:t:ı?<:·ıı as:ıgı<lnkıl _ Sonu 4 üncü ıahife<ie _ ra t etkik olunabilecektir. 

Londra, 12 (A.A.) - Harbiye ncza. 
ı-eli n in tebliği : 

LI BY ADA: Runelıerimiz Tobru
ğun ga rbindc düşmanla temas h alin
dedir. 

rıyJ~ b~ı·leşm~lerin• meydan bırakma· he.,·aıın:ıın"· ı 110.sı"<'tmı.-:lır: 
~ak istiyen Alman kun-etl?riııin IJU Yunanlılar; - · · 
<ıareketine mani olacaklard ı r. Yunan oı·du.'tı nll'nı:•'kct iarilı'nin 

n u hareketler in askeri ehemmiyet- ~11 ulvi 'lıhifesini k:ııılrr prnrkeıı, cc
leri ko!aYca :ın la•ılabilir. İ ki tnrafl:ın :;uran' \'e yiğike ıluruınıınuzdan yük
da J.;uyy~lf~r hakkında m[ıJlım:ıt [l{'k sek ve <'lrilnıez · nılıunuzdan. hi<' hir 
tabii olarak w rilmı>mektedir. seylc kıyas knbııl •tm ez sccnati n izdcıı 
, RlR J.V(; /J,/Z Mt'FTIEZES/.\'l.V ıııüc:ıdelcnüin haklı ,.c mukaclılo> nc
•1tVı'AFFAKll'ETl: tlc~,;iııin ıııull:ık surdL~ lehimize ola-1 

L<ıntırn . 12 (A .A.) - S:ılahiyettnr c:ıiıı h:ıkkınrlald snr-ılmaz imanınız
llıahfillt"rde bev:ııı olunduğuna göre, daıl dolası sile derin ıııinııclta ı· lıj!ınıı 
!'.i r İ ngiliz zı rhtl kolu )fan:ı. lır nııııta - hcnc:ıııla if:ıch! Nmek i<\eriııı. 

Kıtalarımız yeni 
hatıarında top

lanıyorlar 

"Seri Alnıan zaferleri 
cesaretirnizi kıracak 
nıahigette deği 'dir,, 

'<Usınd:ı biııd iri lmi~ bir diişmnıı piyn-
0

) l illd!ııı; ordumn İiıyik oldıığıınu 
~ müfrc.ze,iııi kamyonlardan .vere göstc·r. Gcriı!Pkilcr, ccph dt•kil 0 rle ~~
ınerken Ynkalı rnr:ık imha clmistir. i n- rcf yarı,;ııın 1:ıkıııız. 1 
!till?-~kı t;l:ır ı ;,ay:alL uğram:ımışlı r . Yı;nnnlı!nr; kalplerimiz pföi lrnlp ln- Yugo;la\·.rnd:ı bir ıııah·aL 12 ( A . 

CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ı -Deva.mı 3 ncu sahifede- A.) - Yugo,;l:ı\· lıaşnkili ırencr:ıl 
Simol'İ\'. , ı-;ıdyn ilo n•ağıılaki nutku 
irnd c~nıisti ı ·. 

ERiTREDE: Musnv\•anın zaptına 
kada r :ılınan esirlerin ııdedi 41 bindir. 
Bunun bini subayd ı r. 14 bini ltatyan, 
diğwleri ~·erli askerdir. 
H,ıBEŞISTAXD.4.: Adi-:-Abııbadan 

hareket eden kıtalanmız , r ic'nt etmek-

I" 
1 

- Devaını 2 inci sahifede -

Askerlik 

istanbul ve T rakyada 
alınan yerinde tedbirler 

- Al ııı:~nyanııı bize nıe~ru hİ(' bir 
ı · AMerı"kada lngı"lt.ere ·ıçı"n hazırlanan tayyarelerden birı" monte edilirken sı·lıep ıılmac an ı:ıhmil l'lt i ği lıu harıı-

316-336 sakat
lar muayene 

edilecek 

''Harici tehlikenin anı baskınından bir hatta için 
bile emin olmaksızın tedbirler aımağı düşünmeli,, 

RADYO GAZETESiNDEN: 
Sınırl nrı mnddi ve manen çelik bir 

kudretle ör ülmü' olnn mem leketimiz 
de devlet , c rphe~· i , cephe geri,ini 
Ve v :ıtandnşı v:ıkli nde müılafan el -
llı ek it ilı bütlin t <'dbi" l"ri :ılnıa t:ı ge 
l'ik nılyor. iki gün evve l bildirile:ı ted
l ıi r d e ~ü ııhesiz bundan ibarettir. 
1'ehli ke u zak t..~ ol•a . tcdbirlor nlnııık 
icin devletin her fcdak:irlığı göze 
a ldığı göril lilyor. Bunn mukabi l hal
kımızdan i'ltenen şey, her zamıın ıı:ö~ 
teril en s Uk ünct ve itidald ir . 
Şayia l a r, dedikodular, kara gü -

l !i ş l er h:ıyatımızın normu! ~.eyrini 
<1 ı:ı;i~tirnıcmelidir ve el• ğişlirnıi,·e -
cekt; r dr .. 

Bugünkü l 'hı.< ltazdesindı• Falih 
lıı JHu Al:t\·, J 5t:ınbııl '"" Tr:ıkyad :ı 
lllın:ın terlbirlerılcıı bııh!slr .· azdığı 
ln:ı k:ı ~dı• di~·or ki: · 

c l! ükümclin tebliğini 'okuyanların 
zihinlı:riııdcıı şu su·a l gcçebi!ir. Aca
ba harhc girmek üzereııı iyız·ı Biz 
yalnız kendi milli siy:ı~et iınizn haki
miz. n.ı. emni.ı·rt saham ızdaki hadi
s,'lorin inkkıfıııı dikkatle tnkip e~·!i. 
\"en milli İnlidafa:ı •ivı,.etidir . Xe 
kin1~eye trca\'ÜZ ctınPk: nl\ d·~. dıl -
kuıını:ık ııiyet i nt.leyiz . ~ulh~u ''ı.rn;e . 
timiz, bizden bir ~er i>tiyen o1maz :ı 
dı·\·anı ı•ılr~cktir. T ürk istikl:ilin i ko
nınııık :-i\ a'cline snd"ık kalacağız. 
Hir karış İop r:ığımız ı , Tiirk millet i -
nin en kiiçüll i.<tik l:ll hakkını nıüda -
faa etmPktı· :ı,ı:ı t<'reddlld etmiyece. 
ğız. Rıı dene. milli h:ızırlnnnıa dP\"
re<idir. 

• Trak~-,ı \" C c i\"rtrı için alınıı!ı ted
bir de , m illi h ıızırl:ınm:ıııın umumi 
tpd bir leti ıırnsın d a olup, t ıpkı istih

(DEVAMI 4 NCO SAHIFEUE) 

\ı', \..a,«ııııızda :ld('\ct> daha faik J.ir 
dü ınan Lulıındnğunu müdrikiz . F:ı-
1-:ıt nıi!ktiıniziıı llHllH'\"i kıırlretiııo 
,.,, ortlıın1u1.u11 htıdl'et ı u(I , .. .\lnıan 
tt:l'a\'i\ziinün hl·JllPll a r ~:frı~incl~ :ık -
cloluıınn Jıımı-i lıir pak! il<' h:ıfrlı bıı
lunduğ"umu,. Sovyetlcr Birliğinin ılost 
Juihıırn, İ ııgillr·rc '°' Amoı·ik:ının ,.,,_ 
detti)(i tek-tik \'o maddi ynrılıııı:ı iti
m·.ıdınıız ,·anlır. 

F.Pri sıır•'l\t> ilk Alınan mıırnffnkı
ydle ı ·i \'Ukııa golı•bilir. Faka'ı lnınlaı 
bizin1 cc:o;arı..>tinıizi kır:ıtak rnahi,\'~tte 
deği:ct:r. Alnıa!llar fili :·dl'! f:ıiJ.:iyr
li :-ıayl•-.incli.) dcğ"iJ. fakat harp iltln (\t· 
nıedrn .ı .ıp1ık!:ırı lıiicunııııı :"ıııiliği 
•:ı'°'"iııılo l.ı. zı ıııcınffakıyetl e r rJtle 
fdPhilıni~lprtlir. Kıtu!:trın1ız dli~n1a
nın ilt·l.'I n1(l-.ini d1:ı·dtu · ı11:ık i~·in < 1 ~ns 
ınuhart:be hatl:ıı ı lizPrinlll' R1n1didr11 
luhnş~Ut tıııı.: ktrdi ' . \ ':-,! Plda.ı;;.l:ırı ~ 
nıın '!17.ifr:-;i. nrdu,\·:ı ~o~ııkkanlıl·kl:ı 
,·:ırdını dnh kt;r. \":ıtandasl:ır, onlıı-
111111 ıırkı.sıntlu krırı ıklıkl:ır f"ıkarnı:ık 
için n~$ı·o! ~ınnn y .J;til haber' erclen 
ihtiraz !'lmt>lidil'IPr. Ağır datb, İ<'J(' 
guı-url:ı talıanpnül etınis olan Bel'· 
grndl ı · u rın hat! J har , keti. 11 u~n1111Pi 
imtisal obınlır!ır. 

Ordunun !ı hram:ınlığı. nı'itlrfik
ı~rimizin yardım yle ııihai zaferi te
min edı'reğlmizc !lmidim katidir. 

..... •"2:ws - :J''. 

I öf AR E.T ı.tR 

Bira tevziatı 
fena gidiyor 

Amerika yardımını 
sür'atlendiriyor 

Asur adalarının 
işgali muhtemel 

Lond rn, 12 (A.A. ) - Rı>smi mahfil 

lzMir Askerlik şu hesinden: 
Yerli 316 (dah il} - 3:16 (dah il) 

doğumlu s:ıknl, dai mi Ye sür.:kii 
~akat erlerin lek r:ır munreneye 
Re\·k edilmek üzere derhal ube-
~·e müracaat etmelerinin lüzumu 
aksi halde hıı\..larıııdn takibatı 

knnııııiye d c bu l ıınıı l nc:ıi(ı i!fin o
lunur. 

Şehrimizde yine bira buhranı bat !er, Amerik~ Bi rleşik devlcller i gemi
göıterdi. Satıcıların ve bira kulla.nan terin in Kızı l deniz ve Eden kör fezine 
va tandatlann bir k11mı, pek haklı girınc J nri hak kındaki kararı, Amerika-
olarak ıikayet içindedirler. B;ra tev- nın nıü ltefikl~r dav:ısında kal'i v:ırıl ı- Kısa hizmetliler 
z iit1de, yalnız bunun sahtı ile iştigal mıııı islı:ı t eden bir hadise olnrı;k kn- lzmir Yabancı Aıkerlik Şube-
eden müesseselen' daha •ıaalı düıün. bul <'l ın~ktedirleT. Bu Amerikan kıır:ı-

ç si Baıka.nlığından: tnek li.zmıdır. Kapalı şitelerle çeıit- rı , bıı mıntnkabrd :ı mihver tehdidini 
li içkiler satan yerler ve d,"ğer mües· yokeclen l ngiliz klı n-etine Jı.ar.~ı t:ıkd i r Y üksek chliyelli ve ehliyetsiz 
seseler ikinci derecede gelir. Böyle ni~nnı teşkil etmekte, ayııi zamnncl:ı k ı ,-:ı hizmete lıibi mükellefle rin 
bir buhrana sebebiyet vermek cidden Amerikan yardımının sü rat ini giiste r- 2~-4-941 :ık~amıııa kadar şııbem i-
hatalı olmuıtur. Geçen &ene de ayni mekte<!ir. • . ze müracaat etmele ri. 
vaziyet ihdas edilmiı~". Şimdi görü- Vaşıngton , 12 (A.A.) - Ruzvellın, ı•·-----..;...;...;. _____ ,ı 
yoruz ki, kazançlarını bira .3alış.1na Amerikan gcn1iJer in in Suvcy~ harp -------------·' 
bağlıyan v e bundan geçinenler, mÜf· malzemesi ih rııcı için Kızıl den ize gi- nını kenıı'isine wrm<'klcdir. 
terlierini kaçırmamak için ıuradan, r.-cekler i hnkkındnk i beyanatı. Balkan Groenl:ındda n sonra Asur ndal:ırı 
buradan yük.ek fiatle bira almakta hiıd i"elerinden endi şe cluynıı. ".aşing- için de yeni tedbil'ier alınnı:ısı beklen-
ve ziyanına ıatmaktadırlar. ton mahfiller ine cesa rel vermışlır, Va. nıekledir. 

Bu hallere mutlaka. n'hayet ver· ı şinglond~ Ruzvelt in bu şek ildeki ye~i Ruzve lt bir bc.r:ınntıııda, A,ur a dıı 
mek, kuvvefü atok bulundurmak, habe rlerı beklenmektedır. Ruzveltın lnrının pasifikteki müdafaa iler i kara. 
tevziatı isabetle yapmak li.zımdır. bu gibi karar lnrt kongreye müracaat kolu olan H nvni ada l arınd·:ı n da ha ** ctmeclı>n nlmn"ı , silrnl le hareket imkli· yakın olduğunu sö •leıniş t i, ._ 



• 

t SAHlFE 2 ) • (ANADOLU) 

RADY.Q
' ;'.- .. il;" .. ~ .. • .•• • .. • ,·.ı, 

.. · ;.~~~ \ ~:· -'~.:. :::·rn··t··s·~ı~/ . . . .. .., _0 ·.ıt .1 ... r:. . . . . ~ ; . ... . . ·fl ~(·.~&:.:- ~· : -...~ 
• .,... . ~ .. •,, ... ı.,:r,,. ..., . r .. ..... ·• ·"'t'~ ... ,• , • .. •.,. '(' 

oy ığı rol,; 
Balkanlardaki hn- Japon g . HIRVAT DEl'- Amerika adım-

rek~1tın birinci saf- yanın ayesz J , 
h A k l ıJf.,'T : l t ası, t.aurnızlar, iler- meri ayı zarbe Yeni teşekkül et- Brllll 8Ç 1 
Jcyişler, iddialar, tek- tiği bildirilen ve )la-
:dblel'le bitmiştil'. Bu sokmamakınzş carlnrca da tanınan Orhan Rahmi GÖKÇE 

''Ak 
le . . 
1l ının 

enizde Türk. mil-
a 

gün Bnlknn harbiniıı Hırvat devleti, şima- .. 
ikinci safhası bal'lla- Ji gnrbj Yugoshn·ya- . J:?emokra~. nın zafer ~nsurlarından Ad J h • mış~ır .. Filoriı~.a b~I-, Amerı·k A da kurulmuştur. Cç bırı, Amcr~kanın lngılte~eye yap . a ar . arbini açmak suretı·ıe de 
gesınde muttefık a sur gruplu bir devletin makta oldugu ve yapacagı yardım-
kU\·~·etlerle -~ı.?l:rnh~r d 1 . idaresinde bile güç- clır. B~~ün~Ü manzal'n.ya b~.ka;ak nı·z u··sıerı· sı·s emı·nı· Barbaros 
nr:ı ında buyuk l:ııı· a a arını da ış- ILık ç~kiliı·ken k··ç· k dcnebılır kı; demokrası ve hurrıyet 
muhart'be olmakta- llın·at d ·vletı-'n· u ~ taraftarları d a ğ d a ğ a 1 ı ağır 
eh. ııı ~ a-ı b" .. d l . . ff ~de k t ı. . . gal d k şırıımıy~ cuğıııı, ya- yor~cu, yıpra~ıcı ır muca e e ıçın- ay:r tı I urmuş ur 
.. l!on~ı ı;~fhaııııı ne e ece 8 a:·;a bile diğer kom- dedırler. Denı:derde, havalarda ve 

turlil -~n~ış~~h~.r ?r- şularının oyuncağı ayrı ayrı kıtalard~ geçe'! ~u büy~k l>ün 1znıir llalkt>\inde Ank:ırrı hu taksim etmiı:ı bulunan Sultan Süley-
~1c~~ccg!n; 0~~ıı;uz- G 

1 
d k •olacağı şüphesizdir. ~~rp, ~nu~akkak ~ ter~etıc: ve ~~tin- kuk fakiiltesi ı rofesorlerinclen Y.ı~ man ile imparator Şarlken -

e ı. gun ('ı" go., ere- roe&an a adar Aıne Hıl'vatlar, Sırplardan . ır. .un .a!1 son.ra ce cce;c gun er fi Raı;ıit Se\"İg • .. afınd·.ın (Ak.dl' :ı;z) den b ah s c t mi ş her iki -
cektır. • Hyrılmnkla t.eh- ıse, şımdıkıne nı&betle daha zorlu , 1 , • , 1. • . sinden daha büyük olan Barbnro. 

Yugoslavyadan ilk rıkan vapurlarına harp likeyi ~tlntını~ snyı- olacaktır. Almanya, Avrupanm bü- me\zu u "' a. ':
1 ~le dınlenrn bir Hayrecldinin sahsivetini ve roHiniı te-

glinlerde sıcağı 'H- _ • I· , . ); . • ~ yük bir parçası üzerinde tesis ettiği "kııııfcrırns \'f'l"ılmıı:tır. b:ırüz ettirerek de.miştir ki: 
cağına alın~mı-. gemıJerı refakat ,ım.ı~'Ji)Oı.\'Y.4.\'/S hegemo~yayı, Mısır üzerine de sa~- 1\kd~niyet ~J~şiğ'i ?lan Ol'tu A:ya- Adal:H4 hnrbini açmak suretiyle 
~an habeı:Jer ş~mclı d . k l'AZIY ETi: karak bır m.u~avemet .. ve ~ıta harbı- nın tr~rıht_;ıı "ltlınme~ı.n?en ... onr~ A_k- uııglııı kii deniz ii!~leri si temini Hay-
gdmektedır. Sımo- e ece J P I'n .. ,..k·ı· ne sokmak rçm ne mumkun&e yap - ciC'nızın dunyanı·ı tarıhı, iktıs:vh. fık- ı·eddiıı icncl etmiştir. ::'lfodern miistem 

. h""k" t• h a on "!'\\" ı L l d o•w f A ı "k . ı· . k . 1 w ı· . \~ıç. . ~ ume ı, erşe- Pren. Kono\·e gaıe- nıa tt~ ır. ıgcr tara tan t .n~tı t.~' ı:ı v." c ını m~.· ezı o ~l~gu~~~ ~vy ıytın ll'icrcil"ği şimali Afrika kıyılaı-ında 
\e_,,r.ıgmen harbe cl"vama :ızmetmi. tir. tccilere be\·nnnt.tn bulunmus ·Japonnı- Amerıkan yardımını kırmak ıçın mu. 1 atıı> bu meı k<>u\ı> 1 urklugun oyırn- Hn~ reddin kurmustur. Türkleı· ts _ 
Yuş-o_..;lll~'y:~d:ı }lir takım vesikalaı.' ~l~ı nııı 3 iti 

1
;akta girmekle, A~erika;ıın cadcl_erc atı!mıştır. Ba.lkanlar kan ve 1 ~~[rı J'olü tebarGz elt!rmi.Qti.r. Hatip, t. nbul.ı girerken lslambr İ;;panya _ 

geçırılmıştı!· kı, bu ve ikalardan Al- harpten uzak knlma.ını temini i!'\tih- 8:,leş ıı,:ındedıı-. _Rua.ya ıle.Jal!~nya ve vılh_ıs-.a su <"•as~ıı!·ı çızmıştll": • ıc'an c·ık~rılıyordu. Denizler emiıü 
rr_ınn!nrın ~}:ınderde Belçikaya karı::ıj <laf ettiğini, elçi ~ 'amoraııııı da buna Fram.a~ı~ vazıyetı de ~.ım~ıl_ık Al : Dınler bu_ dcnızın kıyılarmdn dog- Hayrt eldin tekrar İspanyayı fethet
t.ıtbık cttıg: mnne\'l'nları şimdi Yu- çalıştıgmı. l\1at..<:uokanm sey;ıhatinclen manya ı cı!! ol.~ukça m~saıttır. Yanı mus ,., bu kı_\ ılardan ya~ ılmıslaı dır. I m k , t• A kdC'nizi Türk denizi kıl _ 
goslavyada çevirmek i tecliklel'i anla- sonra japonyanm vrızivetinin d.eği~ml- harp, Lugungu cereya.nı ıle ~:-'ha fa.z- Adnlcıt '~· m~ısa.vat mcf~umların: in- l ıırn k için ('eznir ocağını kuruyordu. 
ıl~aktnchr. Fakat Yugo~hı\ mahfil- yeceğini. Ru:slarla mü~ıferid nnlaşmn- la uz.amal.t yoluna gır~ek uzeredır. ":m kalbıne ıhtıl'as ekimde ·' {'l'lcs - PrC'YeZP sderi ile Şarlkenin hudnd _ 

l~rı, Almnnlar ?u .defa muvaffnk ola- lnr ynpılacağını söykmi~tir. Gerçı ln~ıltere de hnrbın e&as.ın~ za- t en pc•) g. ~1herl~ı: bu kıyı~~u:da ('ık- :;UZ hfıkimiye"t ve herke~in tek zihni
mıyac,nklarını ıd~!ın e.\mek\.edirer. Anlaşılan l\fabuolrnnın Moskonıdrı-\ mr.na bagla~ıştır ve bunu, sala~ıyel-1 n ı~J ıı dır. l :ıhu~Iı.lık. Hırıqıyanlık. \'Ctcı ... thip olması idcliasının karşısı
AF/d KADA J)()/UJV XGC S.4.FHA: ki teşebbüsleri de bu miiııferid :ınlas- t~rl~rınn~ agzından d~~alarca ıfade \ I. l:ımlık hu dcnızın kı~ ılm·ında yeı· na her 'l">lrda yeniden kuı ulari mnv-rı-
R:ızı ~abcrlerc göre. Tobruk öniin- malara aittir. · etmış, nla?ların ı ona gore yapmı~tı~· ı aln~ıc;tır. . . . . . j 7. ne u ... uliinii tesis ('divordu. 

de ılerlıy.en Alman kuvn>tleri İngiliz- Pl'l~ns Konoye, Amerikanın jnpoıwa f_akat ln~ıltere, _haam.ının da ~ynı sı: ı.u kıına:ıtlerdcn .~ırını ı_ıakılrnt ~ı-, hh1m ı>e.:guınl>eri 1sh1nı orduları
lerle karsıl:ışmıştır. Uu rtn şimal Afri- lizcrind.:ki iktısndi tnz\•iklcrin<len ~·e lahı Lemın. c.debılme~me, yam kcndı IH aldıkta~~ 5'onrn chgerlcrınc de bur. nn Akdenizin melkie:-::i olan istanbu
lrnsındı~ki harbin diir<liiııcü safha..;ı bunun devam edecığin'cien de bahset- hesabın~ ışlıyen z3manın, .d~~manı- r,:c.·t .C'tmegı yalnız Türkler ~ö. tere - hı hedd' göstel'mi~ti. 
baı;!_n0cı;,gçı/n/ı /g\?~tc.r~1e~teclir. mig, :'.1ihvcre kargı tanhhücllerindc ı"- ~a da hbıssedçıkaCr~aks~?a d~.anı olmb~· ~ılm1ı~hl~r l~ı~i 't't_<:lıl1n~· ak~ııın~ıa1'1 -.oıı- . Tiirk Atası Atatiirk OJ:<lularına 

._, ı. J. ı\l ThU: rar c'e ,,··. s'" .
1 

•. <l' s t ga ıncc ur ur. unu uşm:m ır tı- lfl ı ::- ~an ıt_ra sıne$ınce yer ılk hedef olnrak Tlirkliığu Akdcnize 

Ç
.. ·ı· tk ' e' cel,11111 • O\ emı~sc ~. . on e- k t h"k' d" .. . 1 AııcJık 'I'"" l l 1 l k l" 1 orçı ı~ nu unun tefsirleri de\·am mm;larrla bu taı;hhücllerin artıp venı ! !1~111 yarısına . a "!1 ır :e muttc- vc•,1en er . . m·' er o muş ar - enet ıyen zmiı'i göstereli. İzmir 

etm~ktedır: ı ltnlynn radyoları, şarki eksikliğin~ dair bir Ş('\' bildirmemi~- fı~ı ıle bera~er şımalı. Afrıkada .. ~~- dır. . . . • .. . . • Türkluğlin Akd~·ııizdeki ~olünii e,:;ki 
Afrıkndı~~ı. f ngiliz znferlerinden duy-ı tir. · nuz av~k ~. r.emcktedır: . İşte, butu_n .. ~~:ıiı p .. Ak~, ı~ızı r_uı·k _?enızı. rt:rk ~C'ı·efıyle oynıyabilme-ıiı1e mü~it bir 
~lu~ları ofkelui bu ~u,ctle çıkarmnkl A c.OJ: ADAi.ARI 1. GAT. EDI- ?ı_ı v~7ı :r.etlerı n~zarı ıt~~ara aldıı:ı ıroıu h ,JınL' gl t l"l~lgc ugraşmı" olan ıı fan muhiti YC' bir kudret n~sü ola _ 
ı~tıyOJ'lar, denebilir. l rE('/: r· ıçındır kı, Amerılta, prensıp ve nctı- \C .. , mıı•1Hi:1 c!Jn\-.ı.rı aral · ıındn caktır. 

• \IAKEDO?-.'l'A KOMiTECi! EPI .
1 

J R.. _, \ı.t· A d l . l . . celer itibariyle müttefı:ki olan lngil- - c-.oo-=-

G 
• J .. ~ • UZ\ e ın. sor a a arını ı ga ıc;ın k d ı k 

·neral Görıııge bir telgrafla mü- bir kıırrır almn:sı muhtemel görülmek- tereye arşı :r.ar. ım arını a.rtırn:a •• b • k 
racant •d~n \'e kl'11Cillerine d" "ı·bn t t d" l' d l p t k' . d" \T ·ı kararını vcrmıştır. Ruzveltın Hınd ır a m yon a • · " . ._ " c ır ,u a a ar or e ·ızın ır. e ı c- Ok · ·· · :\l:ıkC'<lom:ı \PC}ı" \'nrıl"ll 1"kedon\' · k · k l dd d"l ll . d l yanusu ve Kızıldenız uzcrınden •,, • . . · . •• " • .. . •• rı ·nı-:ı ·o a e ı ~n avaı :ı a arın- . . . kom.tecıl<'n !,endi nrf Iarında eh bir' el· 1 ,. k d .• Al )· . t . f Amerıkan vapurları ılc sevlu}ata 
b 

• .111 ço' ) el ın il \ e m:ın .ıı aı a lll- •• J •• • b k k b ('\':Umanı' n<' rC'tmislC>rdir Pu b"\'aı1 1 . t"l" d"l . "ht· 1· 1 muııaaoe gostermesı, u ararın tat- Id . ~ . . ' "· • - (an I~ 1 a c J me,:;ı 1 ıma ı \'fil'( ıı· b'k fh l • . . . z as . 
namede Almnnyaya büyük müttefik Rurarla da Amerikan iisleri k~ru- ı. ~:1' a ar!ndan .h rını teşkıl eder. l VU U 
\':I ·fınrn v rilme ine mukabil ftnJ"" 1 1 1 1 "ti t"k 1 Bıze oyle gchyor kı, Ruzvelt hunun-• . • " ... - ursn. 'JU ac a nr ·"' :ın ı · ıılE'\"C mı mu- 1 d 'k ·r · · · 
11111 1nclının 1Hle O'"çmcmcsi clikkate sa- har-elı0 ~inde mi.ihim rol ovn;vncaktır. a a fa\~~ a et.'.nıydrek ~~c~ık~ 1j -
yanc ıı· .• / . . ı Amcrikı; harp malzcn;esi. taşı,·an m nb.~l .. a mu~la ereb. efı mı~ll u u· n•• t k• • 1 d 

.1.\11',R l\A.:\ J'AltDIH/· A ·ı ., . . G 1 l' .k nan u un vapur arı, ır ormu ~ay. or e· k . . . ·"'mer; rnn gcmı {'1'1!1lll .rce an< a ·a- • d 1 . . k il k 'h ışı yara an ı ır a-Ruzw:ltın Aden körfezine ve Kızıl d k d' h .1 . h" . 1 nı ava ve eme ırJ n u anma cı e· • . ·. · • ar c 11 ı nrp gemı erı ınıavesınc e ti 'd k h • b b ı k d~mzc Amerıkn gC'mileriı1in girme~in" .. d 1 . k . "t• l:' ne gı ece ' atta unu aş m a . d 
• :-> ~ gon erı meı;ınc arar ,. rmış ır. ,u l d t ı.• d k · 1 "" d 
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Hırvatistanda 

Sırp mebuslar rehine 
olarak tevkif edildi 

Peşte, 12 (A.A.) - Zagrep rad) O· 

su, Hırvat geneı"Rli Kvaternikin bir ih 
tarını neşretmiştir. Hırvat general. 
Sırpların, Hırvat taraftarı Bosnalı 
fara karşı rehine olarak tutulduğunu 
onlarııı görecekleri zaıml'l, Sıl'plnrıJl 
hayatı ile tazmin edeceklerini bildir 
miştir. 

Hın··at dahiliye nazırı ela bir emir 
name neşrederek, bütiin Sırpları 
Hırvati·tancla yeni hükumetin emir 
!erini <linlemeğe mecbuı olduldarııı 
bildirmiştir. 

Peşt._e, 12 (A.A.) - Ofi: 
Hın atistnndaki Sıl'p mebusları re 

hine olarak tevkif edilmişlerdir. 
ler eV\'t:lfı yiiksekten, ~onra da alçnk 

---000---

T obruk garbında muha 
rebe başladı,· 

- Ba§tarfı l nci Sahifede -
te olan düşmanı hırpalamaktadır. 

Adis-AQabada 5000 esiı· alınmıştı 
Bunun 40ÔO ni ltalyandır. 

Londrn, 12 (A.A.) - Hava ııeznı· 
tinin istihbnrnt servisi bildiriyor: 

Brit:ınya ve A \'usturnlya hava ku' 
vetleri, Siranayikte büyük fnaliY 
gö<:termişlerdir. Dlişmana havada b 
yük zııvint verdirilmiştir. Bir AVLI· 
turıılyıı avcı bölüğii, iki günde 18 A 
man tnyyaresini düşürmüştür. nu 
mnıın y..'rde de darbeler vurulmuş, b 
akın Cı;nusında Yerde iki naklive tıı) 
yar.esi tahrip ol~ınmuştur. İki tay~·nı 
knybed ilmiştir. 

nomhardımaıı lnyyareleri de fııa1 

yctte bulunmuş 7 nisanda beş tayyn1 
Elağnylad:ı <llişman zırhlı ve motörl 
kollariylc kamyonları bombalnnm• 
tır. :Muhtelif kamvıınlnrn tam isabeti 
kaydedilmiştir. Ayni giin bir iniş . 
haı::ımd.ı bir diişman tnyynresine i:
bet ka wlolu nmus, bu ta~·yn J"(' ate.,. 
mıs, el i~rer 3 t:ı} ynr<' de h:ı ·:ı ·n uğl' 
tılmıştır. 

Ert si glin • te1:1iliye bir akın yap 
ınış ve Alman kollarına bombalur i 11 

bet ettirilmiştir. 
7 Ni,.anda ~lesili ve Hnrtpansta dll 

mnn motôrlii kafilelerine alçaktan lı 
cumlar yapılmıştır. 

)leşili - Tamsus yolunda <l:ı dlişrll 
zırhlı otomobilleriııe hücum edilm 
tir. )le.lkfır hnftn içinde :-rn cliisrll· 
tayynı·c!~i tahrrp edilmiştir. 

ffiÜı<:JHdc etme kal"'ll'I ÇOk mühimdir 1 ı • J }d • d b d rar ar a aKıp e eC'e tır. nın yarası agır ır . • · Hı' \'an \'O o ugun an. un an son- A .,,.. A h b' d • ' Amerıka bur:ıcla Mih\·<>r tehlikesi knl f T. h .1 . . h" merıKa vrupa ar ınc ogru madıg~,ını kabul 'nt.mı'!'I kaln1ı'" ols, n b··ıı: ık·a d n~ı dız '.~rph g:mı etrınıknt ımnye artık <lnha geniş adımlarla ı:elmekte- IJun . nal. 16 raddelerinde C'umhııri- knclın \<' J :ı ynı-ıındn Kadrive isminde ooo 
" • • " ·• t: ·u rE'tı ' Rup e lZ nr aca · ır d" H b" 1 k · 1 1 · · b" · "' · 

111 
• f d • \'ardım için bu tehlik..?\"İ nazara nlmağıı A •'k d 1 . . ".;t h. r ı-o '~· . ıı.r 1 :zaman a nznnmal: t.ıste- \ l't hulvan ( kıncı kordon} ıln :ki kn- ır kız vucudlm·ımn muhtelif yPrle- JVI. acar ıs an a yıyece 

k~rar ,·ermiştir. An{erikmı gemileri- mily~:~~;bı~e ~a~~ ~:.~~~17::,ı~tı~-. ~~ta~·- mı~ın es~~.ını kab~IJ.e beraber, on.u ı ilm, bir l.ız \e iiç <'rkcğin yarala nma- ı iıı~en yarnlanmışlarclır. k nın Kızıl denize gJmC'<:i Mısır ordu~u- . . l~t . . ..h. d" ."' 
19

:- .
1 

em n ve rluşmana ıltıfatı olmıyan bır si\'le nC'ticelenen bir l·am~·on k l ... amyonun, ynya knlclırınıınn bin- Sl zntzsı arttı 
"k 

1 
b · · 

1 
'arc ım.1 a ı ıçın mu ım ıı. -<>mı 'on .. t f'k h 1' . k . . A • . ,, " aza:;ı dirme<ıi \'e 1 .dl tl . 

nu ı ma akımınclnn 'h"mmiyetli ol- :;ter in•r ·1rfivle \ npılmakta olan :,1., mut e ı a ıne getırme ıçın merı- olmustur lzımr b<>ledh·esinde k·ındlı l <~vara şı c e c çarpması ~S-, Pe ... te, 12 (A.A.) - Tns: duğ-u gibi, ticıu·i b:ıkımdmı da ehem-' vük gc·ml :iniı; ins·.1:ıtı ela bu' sene nih·;, kanın buna mümasil daha '>ir çok 1 - 6 'a,·ıl.ı k.n ~ f:. R '1;. 1 ı nasın< a sofor Recep Pnla ile şoföl'I l\Iacaristnncla fazla ihtiyaç görül 
mİ\'Cti b .. "kt .. p tl t ·ı· ı. .... • < ' • - t> • • • ·, myon. şo Ol' ecep a a- ntLl'l\'İllİ sm ... , m·ııı Ataman da .. 1 1 d 1 l . "k . 

. . . u~ u ur._ •\1 sure e ngı ız g;?. yet!nclcn ev,·111 bitıniı:ı olacaktır. kararlarını beklemek lazımdır. nm idare inde Konak o . d tk· . " el . k 1. ' ~ ' yuz e- gıc a mn c c erı vesı nya tabı tutu mılerınm, A merıkacr.!n gelec{'k malz"- k rd . . ~ ··f mm en ınc~ 1 mc en 'e o !arından hafıf surette y:ı- caktır. bşe nazırı hazırladığı bir 
meyi diğer hnrp. nhalarına taşıma ve- 000 ? .. ona, ge~:ınış •. '."<'11 

•. ~ıza haleflen rnlnnmışlnrclır. porda son dört a\'cla bazı güçlükl 
rimi :ırtacaktır. Amerika d~niz ko- ızmı·rde de tı·caret İngiliz ticaret mümessili ~ıc_.ııeth.ı;ıe::·!ıe .ııt tutun deposunun Yar:ı.,ı ehemmiyetli görülmliş olalı knrşılaşıldığını bildiıınistir BuJl 
misyonu Kızıl den iz"' a~ <la 2o gemi 0~t1e1 ~·c d {~1 b ~ı ı·~~~~ . l~:ırşı, taraft~n Tın. Sn ffot, )fo~l<'kct hasuıhanesincl<' sebebi bıı sene nrnhsuliin "'fe~a olrrııı 
gönclermeğe mOtem:ı.,·il<lir. 1htiy:ıç :ırt- f • • k 1 kt İz mire geldi g mele e. ~ '111 1 ~ ~ uk .ııabasına çaı ıı- n!ıkomılmu~. diger yaralılar. tedavile- Tr:ı.nsilvanyanın birlesmcsiyle ist 

t k 
. 1 1· w o ısı uru aca ır mama\ IÇll1 ,ınsızııı manevra y·ıpml" l"J \'a})Jlarnk .-.\')e .· .. J "] • l ~ . . • 1 ı <;a, veını ne et ı eog:ılııcaktır. I 1 , • ., - , • . , ' .~· • ·' • " 1 rne gonc erJ mış er- lakın artması, \'e im· aYlık seferber 

JIA.CARISTA.\'/;\' ITA.l,'f}J(f,''f/: . • _ ııg-iliz tirnret birliği mtimı;g.;ıJi ~Iı·. ':'mF~ı~ı ~'.ı~.ı .ıirı:.ış~.ıı. I>u s~rada tıı- dıı- . . tiJ'. • 
~1acnr guzcteleri Mncal'istnııın hu 1.ı e le~kılatınn lrnglı olarak İ!' - Kıab İstanbuldnn şehrimize gelmiş- tt\n m.ıgazcl:-;ının onunde paıa almak Solor \"C' muavıni hakkmda müddei- ----------

harbe istirakf• nh· >ti olr~ı·ı~Jıi?-ı hal<l j tanbulda kurulan tkaret ofi..;i, biı· lir. İngiliz ticaret miimessilinin pa _ 'cıyn :ıkr:ıbası~tlun olan nm:i:cl~rin ıımumi muavini B. Sabri Atamaneı· ye .-~-----------·~ Yugosh~vynnın ·kt-ndileriı;i mec~u;. l~ufta ,.,oııra faaliyete ge~ce~lir. l?i- ~·arte.;i gilnil :jehrimiz ihracatc.J ve ~!kn~_a:m~ı ,bel~lıY?~l ~ndııı ve erk~_kle- Kemeraltı komiseri tnrafından J{l'Ç Zafer ve istiklal bayrağımızı el· 
"ttiğiııi ynzm:ıktadırl:ır. fngilizl gt•r tarnftan Ticarcıt. vekaletı. İzmır- 11 ~1 • t~zerın~ hınclıı mış ve onları çıgnc- vakte kadar hflclise hakkında tahkikat den ele devredecek çocuktur 
r:ıd~-ol:ırı i:.e .• 'Incarbtıın için .,unları lele yı ııılacak tkaret ofisi tcşkilfıt: ile it.halfıtçı birlikleı<l umumi katibi Ba\· mıı;(t·ır. . , rapılmıs. vak'n yerinde de nıühendi·-:-ıô\'lemektedirlel'. 1 ele nlfıkndar olmaktadır. Atıf İnanla ihh1cat nıahsullerimi~ l .qm '.ınuııcle ~urımlardan :\fustatn !ere f"nni tedkikat yrıptırılmıstır. :'o- Yurtta yardıma muhtaç doğaı 

12 Kfinunuevv<'l !l IO da Yugo~ım·\ .ı _1. t:ınbuld.ıki teşkilfı~~-aıı :sonra _tz- ızerinc.le temaı;hır yapacağı tahmin :ıdınd._ b.ıı· g ne ı~? 4~ ;·:ışl:ırmda Sı~f: för ve şoför muavini, suçlu ~~yılmı:k- çocukları koruyup yaşatarak nu 
ile bir ademi tt'caviız paktı imzaıı,.;ı" mır \"e Ank_a!·nda d~ı :rnrntle tı· kılat edilmektedir. f t. 2a ~ asındn K.ıdı J)~ adlarında ıb:ı tadır. fu:sumuzun çoğalması için Çocu 
)lııcarlar, bos ıxıhaııderle komşu ·hu- \ ucuch• gctırıleccktıı·.. -=-00-m----- Esirgeme Kurumunu yardımları 
ıludunu tecnvüz etmiıştir. AmiJ':ıl Hrw- 000 Kahve satışı Ra'ı"d Rıza nızla kuvvetlendiriniz. 

ti. gliniın birin<L bunun coz:ısıııı çek"- Belediyede y 
cektir. 1 Tetkı"k edı·ımektedı·r Temsillerine başhyÖ~·-
y . 1 t ,. t Kadın temı·zıı·k ameıesı· 8UC0NKO PROGRAM , Değ-erli \'C çok Sc>ınpatik nı'tiı;timiz Natürel yapağı fiah f n 1 ş a ıma namesi lllU . 9.00 Progı·am. ~.O~ı Ajans habel'le- h.arışık kalıvel.:l"i j (ıksek fiyatla H_n~id Hiza. Manis~Hlaki temcıilJP.rini Tic-aret Ve.kaleli 2!> savılı Kool 

• • • r.ı. 9.18 l\liızik: !\farşlar ve hafif par- gnt~ııhırın takip edileceğini y:ızmış- lııtırınl'k iizeredir. !zmirdeki hazır _ nasyoıı kararına istina.den lktı 
Tatbıkat başlıyor gıttıkçe artıuor çnl:ı. _(pi.).' !).15 10.00 !<~\' kadmı - ye- tık. Fiyat ıniirakabe biiro::ıu, bazı t~ıh l~klar: da il.e~le~1iş!ir .. EvvJlce de Vckfdctirlc miiştereken memlc 

• . . . . . n~ek 1ı tc:ıı, 12.30 Program, 12.33 l\fii-' mislcrin kavrulmuş fındık meı-c'mck ~.azdıgıı"!lız gıbı. haşıd Rıza ve arka- dahilinde işlenmemiş cnatur.eb y 
.. ) ~nı ıs talımatnnmeM tatLıkııtııı.ı Hl'lcıl"ye temizlik amele. inden bir zık: Kı.rışık şarkıl:ır, 12.50 Ajans ha-1 w: nohut k . . ' . .~w.. .onşlnrı ılk temsilleııini çar:;anha gii- pnğının !)41 - 942 mevsimince aza 

1 ı ~ı·anda bu lanac:ıktı!'. Viln~ t be eoğuııun n-kcrlik cağındn olmaQı ve berleri, ı~.o;:; :\'.i:lizik: Rach·o ince sazl .. . nııştııınnk _suretıyle ogut- nü akşamı Halkeviııde verecek ve fiyatlarını tesbit etmiştir. 
~ edıy ~ ,. e :' h h "t . m li d ii rl ü k le.ri •. rn H- rn ta 

11 
i. ,·:ız if eye a hnması e ı1 ebiy le hey'eli. ı :J,25 14 .30 ~I tizİ k : l<:ıdı 0 tu ~len v ~ kalı ve yerme ~·!tıkla rını • il :ı "ibe ·re yze> )' i ornıy ae<ı k Jnrdır. 1 tan bu ld n ç u \'31 sız kil o başına 

.nat~1.u~<'nın t.~t~ılrnt~na ~e.çıldıkteıı ·, erlerıııe kadmlar~lan çöpçü .ılındı _ .;aJoı_ı orke.strası ( Violonist .Necip Aş- t:::sbı.t e~.ıştır. Bazı tahmı~ler, b~ınu ooo mir y:ıp-ağıhırı kilosu 73, Bergn 
"onı a .}. npılac~ık tC'ftışler '\'n ~azır-1 g-mı yazmıştık. 1şsız ve yoksul kaclııı- kıı~ 1.claresınde), 18.00 Program, 18.03 ~n~\ e fıy atı~_n, bazıları ela mahı~·e-ı KONFERANS malları 75, Aydınlı 73, Ana el olu i tıklar rnp.~ak_ta~ırl.nr. Yenı talınrnt- !ardan temizlik ameleliğine talip o- l\luzık: Radyo caz orke trası (İbrahim tını ~a\ .. noz uzerine yazmak ~uretiy- 72, kaba 68 kuruştan satılacak nam..!y~ g-o~·c ·>0 ıı-cı calıştırnn mlies- l:uılar artmıstır. Belediye müracaat- Özgüı idaresinde). 18.50 Miizik: Rad- l~ ):uz kul'uşa satmaktadır Gerek bu 1sl:ı~lıul iiniv.ersitesinden Bay Öziiıılü malların fivntl:ırı tcarn ~~.elerın bır .. dol-tor bulun<lurmalJırılbrı uıbıta tahkikatından geçirmekte )O fa!Olı} her'cti, 19.30 Ajans habGrleri. gıbı kahvelere, ger~k karışık çay sa-•JI.:Lmdı Tanpınar tarafından salı gli- kıyrı:-en tekdir edilecektir. Bu fiS 
lazınu~ır. Mues"C:M'lC'rdc 12 _ 14 ,.e \"e mll\afık giirülenler, deıhal ealı!i- ]!).1~ Konuşma: Zirnat tak\imi, rn.oO t:rn ye_~lere. kahve ve çayın m:ıhiye _ı ııu ~a.nt 18,30 ela Halkevi salonunda nakil ma rafları dahil bulurtmaın 
11 - 1.J ve bu ~ıktan n~:ın ~-n .. Jımı tırıhnağa buşlanmnktadır. lzmır be- Mfö~ık: Hnlk türküleri. 20.00 Müzik: tı!le go_re fıyat konması mevzuu tet- C Mıllı Kurtuluş Hareketi ve edebi • tadır . 
.{'Ol'(' nmel mıktnr~ tesbit ec.lilecek, lediyPsinin Jsadın temizlik nmeJe:;i Solo Rtırkılıır, 20.lfi Konuşma, 20.00 ı ... ık edılmekte,.dir. Bu suretle hallcıR yat). mevzulu bir konferans verile _ 000---

\E.' h~zırlnn~cak fıslerde amelenin 1 otuz U('"ic çıkmıştır. .\fiizik: Kamıık ~arkı ve tiirküler. 21.00 aldatılmasına ffil'Yd'fln verilmemiş o- rektır. KARŞl.YAKA HALKEVINO 
ıımumı nhvrılı. amele meskenl<1riııiıı \liizik· Od·ı n1usı"k'ısı· ''oz~ı·t· ~"'· ı. lacaktu._ 1 .•.. , !" b. 1 000 • , . • • . - .!.\ l .el • lh ı ve- . ~ 1 
; .ızı) e ı, ır -:ıyc a :ımele nrasında ne Yı l J. . rı·· k. mol mnjör Kııart.2ti •)ı ·rn 'I'enısil. ooo • c=J ~ ~@ ~ 1 - Bugün K·u·sıyaka Ihlkevi ::;~~~~e~:ı"t~lık. olr!n~ıı .. )·az!lacak. ugos av se ırz ur ı- lk\•lct ~oııscrvntııar; Ti):n(ro •ube,i ZABJ1'ADA c:::ı ~ u ~ ~ tertip etliği A ve'ıı 'gr~pları~dnıı 
• · ki" c~ııı hı~l11 'e ıçtı?l?ı ra~ - yeye geliyor talebelerı tarafından Rejisör Knrl ... ·-·--"'ttr-·-·-·-·.. INCIRı trşekkil Halkevi sokak koşular1 

• ~um ·t (~ u .~"'u ta ne gıbı tedbır- Ebert, 22.3.0 Ajmıs haberleri, aj:ıns Kaza· bunu müteakıp avni gruplardan 
,c. a mc ı15bı .. muc.::sesede mahiı olnn-

1 
Sof~a. 12 (A.A.) - Sofyaclaki Yu- spor S(>l'\'İ<Iİ, 22.50 .Mlizik: Dans miizi- Halkap;ll'ır iplik fabrikasında Hii K. S. K. S. teşekkil bisiklet "yarıslnrı yapıln ı:ıra il(' gı 1 ınu·ıın le \'Upıldığı so go hwrn eJrisi TUrkİ\'C\' git k r w. (p1 ) 2'-' 2- 2" 30 y k ' • • • 203 Çu. B. Mizraki 7 87r:. 7 875 k 1 ,... .. t ru'n kt . • . • - , • ... : . • • .c me. ızere gı, . ' ·•· n ·:>·· arın i prog- seyin oğlu Nurettin makineleri tamir 1:18929 E<;ki yekun o ve nzanan ara mükafatlar dagı 

!ilıiJmlİiıır 1111111111! 111111111111111111111 1111ilÜHÜılıİı1ııl/ıİıı1Üllİİ.lllil1111~Iil1il111111111111 llllllİİ'iiİıı ılÜıÜÜ lıiılı'ıİİ il 11H111111ilil1111111111 ııı• ~~f 'e:'~ ,~l!k:ıı r,,•f ;~;~,~la 1;:',;:,~,ra~~~ 139132 1~. ,-ekü 11 ca ~t'.r. Akşamın n ela m "h ur ~·' = E L H A M R A S t N E M A S l N D A _ taneye kaldırılmıştır. • ı:oılerınc!cn \:eysel !arnfınclan bır 11 
B 

14500 Z. Yağı 40 H> konser V" 1 kt =: B U G O N = ~ç?-k taşıyormuş : ~ ı "'rı ece . ır. 
=: Yakın tarihin merak ve ibretle dolu sahifeleri. Sultan Hanıı't devrinin en gülünç)" hô.diseleri T'" k - Bırıncı kordonda hmail oğlu Mah- TA VY ARE Sinemasında Tez. 36-4 = S' ~ . u ve ur = mut ve Mustafa oğlu Lü"tfinin Uzer-
- ınemacılıeının en son şaheserı - Jerlııcle bı"re b k ı. ı t - r ıça uu unmuş ur. 

= K ı v I R c ı K p A ş A = Sebebaiz yaralama: = ' . - Sabunhane sokağında Hayı·ullah = oğlu .Muammer, sebebsiz Ahmed oğ-= TÜRKÇE SÖZLÜ • - lu M
1
uharremi, çi\·i ve taşla başından 

_ TÜRKÇE MUSiKİLİ = yara amı§tır. 

= Yaratanlar - SAtT -·HALiDE - TALAT - YAŞAR _ REFiK _ KEMAL _ NECiLE = Bir münakaşanın aonu: 
= Ayrıca • JURNALDA _ en son ve en mühim H A R p haberlcı·i - Basmahane istasyonu civarında 

BU HAFTA 

Göriinmiyen canavar, zabıta kuvvetinden \'e mitr-alyözlerden 
korkmıy:ıra~ adeta onlarla alay ediyor. Siz de her halde 

= SEANSLAR • Her gün • 2.15·-4. 30- 6.45 ve akşam 9 da başlar. = .Mustafa oğlu Hüseyin, bir münaka -_ S .şa yiizlinden Abdurrahman oğlu İb-= Cumarteai ve pazar günleri 10 ve 12 de başlar. -· r~himi çakı ile bacağından ve göğ _ Filminde bir canavarı görmeği ihmal etmeyiniz 

• DİKKAT - Haftanın )>ütün günlerin de ilk seanalar UCUZ HALK MATİ NELERİDIR ~_: su~~en yar~~.amı.~tır. OYNIYANLAR: V 1 C E N T p R l C E- NAN G R Ay = FIATLERi - Bİ!l'.nci 20-Balkan25-Koltuk 30 kuruıtur. f • • ~ Alsr~~;~kt:vM::t~diye caddesinde Ay R 1 C A: ViYANA KAHVESi (REVÜ) 

• lll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllll llllllllllllllllllllllll il il lll lllllll lllllllll lllllllllll llİ 1 ili ~:~:;a 0!!~iş:~';:~~:~r~~vmSüe:;~:. ile l •••M-A•T•I "N •E •L -~-~m•~•rt!.·:ilil
5 
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g•ün•l~ .. :; .. 1,miıl : .. • !!lıııl~ilıi~mŞLAiiillıiR--11'1 



ere üzerin
hava faaliyeti 

5 düşman tay
ı.o 9aresi düşürüldü 
hil~dra, 12 (A.A.) - Hava ve 
: 

1 enıniyet nezaı etlerinin teblı -

~~lrrıan faaliyeti, garp, cenup 
iş~Ubu garbi bölgelerine inhi8ar 

Qcu ır. Garptu bi' !llahalle şiddetle 
.nı edilmiş, yangınlar çıkmıstır. nt rardır. Sair malrnllcrclc h-asar 
~ ınuştur. Bilhas!Sa cenup sahili 

Ilı a bir yeııe dü~maıı hücumu 
n edflmiştir. Hasar vuku:ı gel -
~e ehemmiyetli d~ğildir. Gar-

11\~ terede de düşman faaliyeti 
ı.yia/azla olmuştur. Sair yerlerd<' 
~il t Ve hasar çok azdır. Beş dfü; -

a""Yaresi düşür:ilmüştur. 

ıSa Haberle;[ 
1 

&.~husumuz, eski Adlive Yekili 
~huahınud Esad Bozkuİ-t, Aydın 
telın·su l>r. Şakir Şener Ank!ır:ıdan 
~eedış, Diyarbakııt mebusu B. ,. eli 
\'e~·r .Süngütay tstanbula, Maarif 
aı; ~ etı başmüfettişi B. Ekrem Sa
... Ydına gitmişlerdir. 

6,~0 Belediye mecli i, yarın !'aat 
ı h~ da beleqiyede toplanacak yeni 

lı ~dcegj üzerinde müznkerC'ler~ 
lidej a~aktır. Büclce encümeni. yenı 
% uzerindeki tetkiklerini bitir -

r. 

~~ İlkbahar at yarışlamnın be"inc· 
k~sı bugilndür. Yağmur yağ a hi
}) i'lll Yapılacaktır. 

.ııd:vı:t demiryolları ihtiyaç nisbe 
l', • ~olcu trenleri tahrik edncr·k -

~I Ortaokullar ve lis<'ler ara"ınd ı 
rre .an !lpor mü abaknlarmda \'fi -

el'iıı alan beden te11biyeci öğretmen -
a tı: 1 ınunzam ücret 'erilme~i lrnl'al' 
I! k~ nuştır. Bu mak~u't bir kac g-ü
llda 1ar Maarif Vekf~letinden ala -

llıekt~·ara tahsisat gc!lme i bek'en
'tt ır .. 

itk .. 19 mayısta Ankarada yapıl-a -
de ıJı~nastik bayramı şenliklerin -
el'fl:~r beden tenbiye i teşkilatım 
tea~.en gençlerden mürekkep mii

"'ıd grupların Ankaraya gidece
~lllc her alınmıştlr. Ba.\ ram, hu yıl. 

la at-ada çok geniş bir şekilcle kut
ıct~acaktır. Şehrimizden An ı;:~ıraya 

ı\ı.\, e)c gruplar için şimdiden hazır
... Jl''\)ılmaktadır. 

Aydın mıntaka
sında pamuk 
ekimi başladı 
Aydında da tek tip 
ekmek çıkarılıgar 

Aydın. (H,ususi) - ~!40-941 ders 
yılı bitmek üzere olan bu günler.de 
vilayetimiz maarifinin umumi Yazi-
ycti şudur: • 

A\dın -:an'at okulunda 19 öğret
Jl1Cn: 280 talebe, Aydın orta okulun
da 23 öğretmen, 762 talel.ıe, Nazilli 
orta okulunda 13 öğretmen, 435 ta
lebe \"ardır. 

Vilayetimiade yüz ilk okulla 42 
eğitmen okulu vard1r. İlk okullarda 
288 öğretmen, 17552 talebe, eğitmen 
okullarında 43 eğitmen, 2300 talebe 
bul unmn ktadır. 
Aydında fındık yetqtirilecek: 
Aydın Halkevi köycülük şubesi 

geçen sene yaptığı köy gezilerinde 
dağ köylerinde iklim ve toprak vazi
yeti itibariyle bağ ve fındık yetiştiı:
mcğe çok müsait olduğunu bu gez1-
lere iştirak eden ziraat müteha:-ısıı-
ları tesbit etmiş ve buna ait raporlar 
vililyet makamına \'eritmiştir. 

Yilayet makamı Giresuııdan 1000 
dane fındık fidanı getirterek hunla· 
rı dağ köylerine dağıtmıs ve dikilme
lerine nezaret etmek ÜZPl'e bir zira
at fen memuru gönderilmiştir. 

Pamuk ekimi başladı: 
Vilfı;'ctimizd eyazlık <'kim faali 

n•ti hızla devam etmektedir. Köyliı 
ol:ınca gayreliyle yazlık ekim tarla
lnrmı sürmek"te ve hnzıı lnnrnkt::ıdıı 
1 Nisandan it.ibaren pamuk ekimi de 
b·aı;:lnmı~tır. Kır ycl'leı·de dana C\' - 1 ve! ekil<'n ııamııklardan ı:ıkanln'l' gö
rii lmektedir. 

Hu :sene gerek pamuk ve gerekHe 
diğer yazlık m:ıhgul ekimi ge<'en . c
nedcıı çok fazla olacağı anlaşılıyor. 

Tek tip e'kmek: 
\"ilfıy<>timizde iiç giincliir tek tin 

ekmrk u ·ulii tatbik edilmektedir. Fi
nt 12.5 klll'uŞ°tur. Fakat hnleıı veı·i -
lc-n unlard-a çavdar yoktur. l 'nlarn 
çm·clnl' karıştırılınca Y<' un nevine ııa 
zarnn muam<'l<' \'ergiı;;i de tenzil edi
lince ekmc:k fiati yirmi para daha ıı
cuzlı nıcaktır. 

YENi NEŞRiYAT 
··~·~· ..... ~ .............. . 

ORTAOKUL 
İzmirde bu nam altındn nesrcclil

ınekte olan -aylık mektepli mccmua::;ı
nın beşinci sayısı <la ı·ôpoı·t~jlar, ::air 
\"<• ediplerimizin hnyat1, hikll:', ele •, 
talebe için muhtelif malfımatla inti
şar etmiı;tir. Talebeye ta\ ;;iye c>deriz. 

h:ı ij·j eJediye, lzmir fırınlarının da_ 
\!' tetk~kınek çıkarmaları için tefii~ 
ta ~ak 1kler yapmaktadır. nu hm=u. -
taktır 1ncta liizumlu tedbiı'icr nlıııa -

~ Kiralık ev 
E:len Kralının milJetine Asri konforu haiz fe\'kaladc ~fü.t'l 

• manzaralı, Giizelplı ~uri Bey sokıİğı 
meS8 jl 54 tinCÜ Rokakta 6 lll111Wralı \'\' kira-

ldıkt:-8 .. tarafı 1 nci aahifede - hktır. 
·~. a an, demir gibi sağlam bir irad ~- Her giin öğleden C\' \·el a,:. ııi evi 11 alt 
llıClJiknıe, mukavemete, fer~ıgati nef~e kntına miiracaat. 1>. ;> 
ll'ıana olduktan sonra, on binlerce <lih;-
'llet Ve düşman tnnkl:mnn mukavo-

1
1 TIUR A.'l..IYH JJ[.l{f'J{ I-J.iK/M

~~.vatanımıza karşı vazifemizi ifa I.IG/,\'f)/'.,'X: 
Piın· trıı. Kral, ordu ve millet, he- Tir~nin 8oğan pazarında 12 14 sa
,~~ı birHkte öyle mtbbet ve hayran- yılı ıliıkkfrnda kuhYeci ~lu=-lafa Ali oğ

l'eJc .a değer bir bütünüz. Müşte- lu Halil Bayar bırafıııcla'n Tire Asliye 
ltıakıtademiz, bu varlığı ~ar~ılmaz kıl- Ilu~uk mahk~m s:ne miir:ıea:ıtla Ti
~t:adır. Milletimiz için uh·1 olan bu 1 renın Paşa mahalle~inde Abalı Şeh so
Yuıı e, dindarane bir huşu ile bir çok kağında 1 numaralı enle oturan kar
baz an. ne.c;illerini himaye eden Allaha, d<>şi Ali oğlu 1312 doğumlu Mehmedin 
llın retı Meryeme ve ebedi Yunmıistn- tal'ihten yirmi ··en~ evvel Tire kaza
lllu:n \'c şerefini hayatlal'ı baha:-;ına sından ayrılarak biı· daha ('\'İne avdet 
Uıı faa edenlere teveccüh edelim. Dli- etmediği mumailcyhiıı .Nazilli kaı.ası

lorı ~!erimiz vauınımıı.m muknddes nın lslam mahallesincl~n :\fohmed kızı 
4ııı r~klarının müdafaa d"'staııı yazı- Fatma ile edeııcliği görülmüş ise eh> 

..;ere bağlansın Ali oı{lu l\l~hıneclin Nazillide olmadığı 
........._ aşasın Yunan 'ordusu. ve kenclisiııden çoktaııberi haber ahna----= madıgından gaipliğine hiikiim ve ka-
(;(~~M ALPAŞA ]CRA .Jı!Elıtı'RLF- rar verilmesini talep ve dava eyleme ·i 

_(ANADOLU) 

Harp okuluna havacı subay yetiştirilmek üzere 
sivil liseden mezun olanların kayıt 

ve kabul şartları • 
1 - Lbe olgunluk imtihanı vermiş bulunmak. 
2 - Alclıklaı·ı mezuniyet diplomnlarınclaki k::ıııa:ıt notu h i veya 

çok iyi bulunmak. 
. 

:1 - Olgunluk diploma tarihinden Lir seneden fazla müddet geç -
memiş bulunmak. 

4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine mü:s-ait olmak. 
5 Yaşları en yukarı 21 olmak. 

Not: Bilahare ha\·n muayene hey'eti tarafından •yapılacak muaye
nede sağlık durumları pilotluk sınıfına mü ;-ait görülmiyenler 
islerler:><> haı·p okulunun diğer sınıflnı•ına verilmek gibi hiç 
bir m~cl>uriyete tabi tutulmazlar. Tam serbesttirler. Kendile. _ 
rinin arzularına göre muameley~ tabi tutulurlar. 
Okul tedri atı 15-Mayıs-941 ele başlıyac-ağından talip olanla
rın, bulundu.klan askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. 
A~kerlik şubeleri. yaptll'acakları sıhhi muayenede müsbet 1ıe
tice alanlar evrakları ile harp okulun-a sevkedileceklerclir. 

10 1~ 17 :W 24 27 30 '4 7 10 

Çamaltı tuzlası müdürlüğün
den: 

Şarfnnmesine tevfikan l2!l metre mikap kereste açık ek:;illnıeye kon
muştur . .'\fohammen bedeli 6710 fira 91 kuruş ilk teminatı 50 ı liradır. 

Şartnamc>si her giin )Hidürliiğümiizcle ve lzmir Baş müdürlüğünde görü
ft:IJiliı·. t~t.eklilerin 28 4 !l41 J~azartesi glinii saat 14 de )1ticliirliiğümüule 
müte~ekkil kombyonda hazır bulunmaları. 13 20 26 (1385) 

: 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölaesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 

EGE Mıntakası. J!aicılarına ılan · 
lzmir hariç olmak iizerc aşnğıda gösterilen mıntakalarda Kükürt satışları 

Ziraat bankaları şulıe .'·e Ajanlarınca· hizalarında yaıılı 
olan fıa ti erle yapılacaktır. 

, 11.m'.rc b:ığlı, Karşıyalrn, Bornova, J1alçova Yeni kale tımarı, Buca, 
~(') ılikl"ı), Torh:ı ı, Tt•pc·köy, Bağcıları, ihtiya~laı:ı olan Kükürtlerini şir-

,ctin (İzmir Kapalı Yemiş Çarşısında No. 41) 
,·uzıhaııe~iııdl'ıı heclcli mukalıilinde alacnkl:trı 'tesC"llilm kağıdı ile Taş 

iskelede :ırıli)ccl.:n tc~clHirn eıleceklerdir. . 
KiiçUk bağcılar ise :ı:wm: iki torb::ıya kadnr olnn ihti) nçlnrını Kuru 

remişçilerde Uay Cemal Aliş:ın nrdiyesiııden alacaklardır. 

Dl.kkat•. lkiııci eller kaldırılmış olduğundan bağcı olmıvan-
l~rn Kiikiirt \'erilmiyecektir. • 

D:ığcıların :ılııcaldarı kiikiirtlcr gfüıterilen nı:ıhallt•rdeıı başka 

'erclc :.atılmıym:nğınclnn aldnıım:ını\ıları lfü:ımdır. 

Satış 
Mıntakaları 

lzmirde 

Cinsi Keçiburlu 
Fi atı 
---

460 

yer-

·~DAN: üzerine yapılım durµşmada: 
b l<enıalpaşa kooperatifinin Kemal- Ali oğlu 1312 doğumlu Mehmedin Alaşehir Z. R. 4!.n 
)~ada sabık bakkal Yanyalı R!fııt hayat ve memalmdan malfımattar Akhisar c c 495 

• 

~l'rı~tindeki alacağından dolnyı mah. olnnların bir sen~ içinde Tire Asliye Aydın c c 500 
~ Celtik mevkiinde kain tapu kay- hukuk mahkemesıne müracaatlerine Ayvalık ,.. c c. 510 
~rı.a nazaran 11028 metre murabbaı karar verilcliği1ıden mahkeme karnrı Balıkesir · c c 505 
tı \'aziyet beyannamesine göre ic:eri- dairasinde kımunu. medeninin 3~ ııci Burhaniye c c 510 

11ıq de 20 zeytin ve 3 delice mevcut ta: maddesi mucibfııce ılAn olunur. (]391) Bayındır c c 490 
~ ll'ıı 680 lira değerinde kısmen bng Banqırma c c 515 

( SAHiFE 3 ) 

ıı;;;; .. ·r;;~~~;;. .... A;.;;ı;ı;· .. 'iı&~ı~;~ 
~ ................................................................................................................ : 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı malZ€me 14 ' J 911 günti saat 14-de 

2 
o ., 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartn::ıme \'c evsaf her giln rnezkılt· komisyonda gol'ülebilir. 
'fckarrlir edecek fiat iizerinden c-c 15 tt>mimıt almacnktır. 

Adeı 

2600 
20 
00 

300 
1250 

1,5 kilometre l,6 m i m kutrun da bnğ teli 
100 kilometre 3 m m galvazin li çıplak tel 

'.! ~o. hı Fincan ve de,·e boynu 
Ağaç burgu. u 
4 takım palanga takımı 
1rtibn t borusu 
Direk vasıfııamesine gör<! 

tzmir Levazım Amirliii Satın Ahna Komisyonundan: 
Miktarı . -

1300 kilo Taze bakin 

8 13 

1300 kilo pırasa · 
Yukarıd-.ı cin~ ve miktarı yazılı iki kalem :ıebze pazarlıkl:ı s:ıtın 

alınacaktır. 
Talipleı in 14 nisan f.141 pnz::ırle-:i günü saat onda kısladn lzmir 

lenızım amirliğ i·atın alma komi.\ onuna mlırac-na'tları. 
lzmir Leva~ım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 

1 - P:ızarlıkl:ı :J.i bin k ilo saman .atın alınacaktır. 
2 - Pazarlık ı 4 ni. an !l4 ı pazartcı-i günü saat on beşte kışlada 

lzmir lc•vazıın amirliği •atın alnın komisyonunda yapılacaktır. 
~ - Takarrur (•decek fi) at fi zerinden yüzde on beş teminatı kn-

tiyc ·i alınacaktır. · 
"' 4 - htekliler b ili giiıı , e c;aatca komi.yona müracaatları. 

lz:mir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan ı 
ı - Canakkale biı liklcri ihtivacı için tutarı on beş bin lira tah

n1iıı rclil en biı· dizeı• eıcktiropen yedek gurubu 28 ni!!an !141 
pazartesi giinii s-aat on beşte pazarlıkla atm alınacaktır. 

2 - Evı,;af ve sartırn.me-:i komisyonda görülebilir. 
:~ - Arzu edenlerin mezkur tari hte 2250 liralık kati teminatlar 

ile birlikte Çanakkale askeri "atın alma komisyonuna mii --
rac-:ıatları. 13 18 

lzrn'r L~vazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 -- 6300 ton buğday kırdırılacaktır. Pazarlık l a eksiltmesi 15 

ni%n ~'41 ~alı günii ı;ıuıt on dörtte İstnnbul Tophanede le
\ azım amirliği satıu alma komi yon unda ynpüacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli :n Ol :1 lira 32 kuı·ustur. 
J - ilk teminatı 2325 lirn 40 kuruştur. · 
4 - Taliplerin belli gün \'e saattu komisyona miiracaatlnl'l. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
.i\f i kt-nrı 

• 

' ... .. 
600 kilo sadeyağı 
600 kilo adeyağı 
600 tilo ;;:acle,rağı 

, Yukanda yazılı tiç kalem sadeyağı ayrı ayrı pazarlıkla satın 
ırnc:ıktır. 

alı-

Taliplerin 14 ni an 941 paznrtesi günü -.aat on beşte kışlada 
mir le\•azım amir:iği satın alma komisyonuna miiı·acaaUarı. 

tz-

İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundanı 
l\likta l'ı 

6042 metre Beyaz Amerikan bezi 
60 metre Beyaz şerit 

150 metre Siyah ş~rit 
6815 metre Kırmızı Ameı ikan bezi 
1712 bobin Beyaz iplik 

- Yuknrıdn cins ve miktarı yazılı beş kalem malzeme 23-4-941 
çarşanb.a günü saat on dörtte pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Buna aıt numunesi her giin beykoz askeri satın -:ılma komis~ 
yonunda görülebilir. 

3 - Takarrür edecek fiyat üzerinden y üzde on beş teminat alı -
nacaktır. 13 20 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
700 acl{'t 2X20X400 11,200 31\l 
~)() adet 8X1!.?X400 7,680 31\t 
200 ndet 6X6X400 2,880 ~l\1 

.......... 
"· ı ~ 

5 ton unciel<!IJ (oluklu) saç 
Yukarıda miktau \'e ebatları ,:. azılı kereste \'e malzeme 16-

4-941 saat on di>rtte Beykoz A~. satın :ılma komisyonunda pa
zarlıkla -:atın nlınacaktır. 

2 - Tnkarriir edecek fiyat üzerinden yiizd<> on beş temin-at akca.
.sı a lınacakfır. 

~~ - E\ ·af ,·e şerait her glin komisyonda göriilebilir. 13 14 

lzmir Defterdarll2ından: 
Salı~ 

No. su 
:Muhammen B • 

Lira Kr . 

.)02 

501 

50:i 

507 

( (Knrşıyaka Alay~y Şehitcemal 1681 No. ltı sokak 
(27 ada 5 parsel 270 1\1 . .M. 24 kapu 20 - 22 tajlı Arsa 
(Karşıyaka Alaylıey 16f.13 No. Fer~at sokak 38 Ada 
(~2 paı·sel 284 1\1. l\I. 32 kapu 80 1 tajlı Arsa 
(Kaışıyaka Bostanlı 1794 No. Mektep sokak 136!) 
(ada 2 parsel 46 M. M. 142 kapu, 34 No. Hane 
(Karşı~·aka Bostanlı 1811 No. Karakol sokak 1836 
(ada :1 parsel 126 .M. M. 6 tajlı Arsa 

150 00 

284 00 

uo 00 

32 00 

~ıs~n tarlanın m'iilkireti uçık ar· f(BMALPAŞA lCRA .'1EMURl_,{T. Bergama c c 515 
(Karşıyaka Bostanlı 1799 No. İrfan oka~ 1362 Ach'. 
3 JHlr&?l 182.50 M. M. 18 Tajlı Arsa -·•ıa t,· l '"''DA.' r .' • r-eşme 5QL g • suretiyk! ve birinci artırması n ·' ,, < c • ,)(Jı.! 

~ 941 Salı günil saat ıı den 12 ye Ulucakta li atmn ınahdumenin hali Oanakkale c c 5l5 " (Kıırşıyaka Hosronlı 1815 No. ı::oknl~ ıa:~7 Ad:l & 
75 OCI 

~~ar l\.elnalpaşa lcratmıda yapılmıık tasfiyede bulunırn Uhıcak kooperatifi- ı•;dremit c c 510 (pursel 168 M. l\f. A. 6 tnjlı Ar :ı 
t~ .satılığa konuldu. Bu artırmndn ne borcundan doları nıahcuz ve 11 7 Kal'aburun • c 500 :ilO (Karşıyaka Bostanlı 17f.13 \e 17!)8 • •0 irfan sokak 
!,ş6 bedeli tahmin olunan loymetin !l40 T ve 19 No. lu tapu ile namında Kemalp:uşn c c 400 (1361 Ada 6 parsel 219 .M. M. 2 tajlı Ar:m 

~ d' ini bulursa en çok artırana iha- ka•1tlı Ulucağın Elifçik m"vkiinde bir Kırkağaç c c 495 511 (.Karşıyaka Bostanlı 17!>3 İrfan gokuk 1361 ada 1 
~~ ılecektir. Aksi halde en çok artı. hektar 109 M. 1\f. miktarında içerisin- Kuşaıiası c c 500 
at•ın taahhüdü baki kalmak şartiyle de 24 zc~·tin ve 9 deli zeylin ve 8 ba- l\lanisa c c 48? (pm·geJ 25!l )1. - 'I. 8 taj!ı Arsa 

~l'tış ıo gün daha uzatılarak ikinci dem ve 4 y.!miş aA-acı mevcud tanfamı Menemen c c 487 512 (Kurşıynkn Alaybe~· 1661 • To. Mimarlrnsım sokak 201 
-t 1~a 16/5 941 Cuma gunti ayni a- 1050 lira kıymetli l.ıir parça ~ağııı Salihli « c -495 (Ada 107 parsel 920 lI. M. ~7 3 tajlı Tarlı:. 
~~e ayni günde yapılacaktır. Bu ar. dort hi!l~e itibariyle borçluya ait bir Seferihi ar c c 495 5 ı l (I{arsı:.akn Alrıybcy \G6I No. Mimar Kasını ~o1rnk 
h .. _· ada dahi 6atı11 l)(>d2li tahmin olu- hisse~ 1 açık artırnıu rmretiyle ve birin- Tire c c 4!l0 ı·>o .. A ı 0 ~ 1- ~ ·r ı ,~ " < tı lı 8 p:ırse-1 G02 ::\!. :\L 37 2 tn.ilı T:ırla · 
~ l\Jfme'tin <, de 75, ini bulmazsa d artırmn:ıı 6 5 941 Snlı gunti . aat urgut u • c 400 ~ı ·• 
~ sa~'lh kanun mucibince satış ge- lJ den 12 ye kadar Kemalpaşa lcı·H Uııla c c 400 ... ~ ( Knr!'lıynka Ala~ be) 1661 To. Mimar Kasım gokak 
~!takılacaktır. işbu ga~ ri menkul dairesinde yapılmak üzere atı lığa • Ödeıııı~ ' ~ 405 204 Adn 109 paı· ·el 555 Iıl. M. 37 1 tııjlı Tarla 
ı~~llde herhangi bir sebeble hak ta- kondu. Bu artırmada şatış bedeli tah- Kükürtler:miz kurşpn ııuihürlti (50) şer kiloluk U>rb:ılarda şatllığa 515 (Kar!?ıynkn Alaybt>y 1661 No. Mimıır Kasım okak 
\> • de buluna:nlur ıellerindeki resmi rnhı olunan kıymetiı) '' 75 iııi bulur- çıkarılmıştır. Beynelmilel şöhFeti haiz Londracla (DANİI-~L GR1FFTH) (204 Ada 110 parsel 586 l\f. M. 37 No. lu Tarla 
~1kalari)·le birlikte 15 gün zarfında s:ı en c;ok artırana ihale edilecektir. laboratuvarında yapılan tahlilde kükiirtlerimizin yiizde 99,51 safiyette 516 (Kar~ıyaka Alaybey l672 ·No. l\fir'at sokak 13 Adn 
ta l'rıalpaşa icra memurluğuna milra- Aksi 'halde en çok artıramn taahhüdü )iduğu nnlasılmıs.tır. 
ıa;tı:ırı lazımdır. Aksi t. ı lirde hak- b'aki kalmak şartiyle satış on gfüı da- • (3 p:ır:ıel 114,75 M. M. 8..10 kapu 8 tajlı Ars:ı 
ba ı tapu sicitince maliı.n lmadıkca ha uzatılarak ikinci artırması 16 5. Kükiirtk•rimiı son dcrecNle faydalı hnssaları haiz muzir maddelerden 517 ( Kari3ıyalrn Ahı.ybey 1672 No. Mir' at sokak 22 Ada 
/laşmadan hariç kalırlar. Satış pe- 941 Cuma günü ayni saatte ve aym tamamiyle ari ve en yüksek ecnebi küklirtlerine muadildir. ( 14 parsel l~.5.25 M. ?ı1. 7 kaım, 5 tnj Xo. lu Arsa 

42 0<1 

55 00 

t;3 00 

184 00 

121 00 

115 00 

120 oa 

114 00 

135 00 
1\ Para ile olur. Müşteriden ayrıca verde yapılacaktır. Bu artırmada da- K "b ' K."k"" tl · T"' k A • ş· k . 522 (Göztepe Nevut be"' oknk 940 ada 14 P"rsel '>_96,50 d ·k· b d J1·1· 1 tıe. hl b d 11 h · ı k r ~çı urıu u ur erı ur nonım ır eh .J' ... ~· e ı ı uçuk e a ıye a mır. n satış e e ta mm o unan ıyme ın CM. M. 26 eski nunualı ar~n 60 00 :.~ hinden itibaren şartname herkese 1 d~ 75 ını bu1mttzsa 2280 sayılı ka-

-':ftktır. Taliplerin muhammen kıyme- nun muc!bln~ :Kntı~ g:eı i bmı.kılacak- zımdır. Aksi bıkdirde haklan tapu· ~i- 1 lip: rin muhammen kıymetin % de y~ Yulrnrıda. '.:- aııl• c;>mvalin mülkiyetlerine bidayeU!ıı talip zuhur ctme-
rı .r de yedi buçuk nisbetinde pey ak- tır. İşbu g.ayrl menkut uzer!nde her cili~C<' mıılUın olmadıkça p~ıylaşmad~n rli. ~uçuk niı;.b~tinde pey akçes.i vey& dig:ndeu 'I 4 H>-11 tarihinden itibaren 10 giiıı müddetle temdide bıra

ı veya milli banka itibar mektubu hangi bir sebeble hak talebinde bulu. hane )iµlırlar. Sııtı~ ~şııı µara ılı:ı .:\lıll1 t>tın~~1 ~t1~ar mektubu ve 938/8 , kıln:u tır. İhaleleri 17 4 941 tarihinde saat 14 dedir. Taliplerin yevmi 
e 933 217 dosya numarasiyle Kemal- nanlar ellerindeki resmi vesikalariyle olup mti~~riden ayrıca ~c dtı .ı~i bu .. dosya numaı•asıyle Kemalpaşa icra k~ d M'll" E 1-k ~r .. ct·· 1 .. ~ .. d .. . . 

lcra memurluğuna müracaatları birlikte 15 gün zarfında Kemalpaşa çuk dellalıye alınır. İlan tarıhınden memurluğuna müracaatları ilin olu- mez ur a ı 1 m a '"' u ur ugun e muteşekkıl satış komısyonuna mÜJ 
Qlwıur. tcra memurluğuna müracaatlan IA-. itibaren oartname herkese açıktır. Ta- nur. racaatları ilin olunur. (1898} _,,_, 



( SAHIF'f 4 ) (ANADOLU) 

Müttefikler Yunan cep
hesinde vaziyete hakim 

lstanbul ve Trak- Şimal denizinde 
ya bölgelerinde hava faaliyeti 

SON l-IA.I3E~LE ~ 
< BAŞTARAFI t NCI SAHiFEDE ) 

Al ... .l!A \ PL lNLARJ ~llTAPFA
Kll'l~TS/ZL/<rl ... ' f'{;RJl.OR: 

Atimı, 12 (A. \.) - Atina r:-ıclyo u. Nakillerini istiyen tale-
h.ırckut h.ıl kıııcıu demi tiı· ki: " 

- Harbiıı .ılf'yhttıki ~nfhn!;ının d~ beye kolaylık 
Bir Alman vapuru 

·batırıldı 
\ :-ım cttiyin' de.lal t <!der hiç bir ~e.} •• t · J k 
yoktur. Royunclunıkları altın.ı almağa gos en ece Lonc!ra, l2 (A.A.) - Havn Neza-
teşebbüs ettikleri kiıçUk bir memleke- Ank:ırn 12 (A.

1
A.) - 1\lnarif Yekfı- ı-etinin tebliği: 

Macar ilerleyişi 
devam ediyor 

Macaristan, Hırvatistanı 
, müstakil devlet olarak 

tin k. hr.ımnnca muknv<'m<>ti kar:;n~ın- !C>tinden t~bliğ edilmistir. ' ' Cii~<~iiz ~11v:ı ku\'\'etlerimh ~i-
da, Almatı v Jtalyan mu tC>vlilel' plfın- f.stnnbul \'e Trnkyn bölgelerindeki nıal deııızıııde geniş bir taarruz hare- tanıyor 
J. rının muvaffnkıyetsizlii{C' uyr<.dı··ı- orta ol,~1 \'e liseieı·cle .bulum~p ~a Ana- ~eti ynpmı~~ardır. :3.<le~Ti_Ye gemisine Budnpc.şte, 12 (A.A.) - .. Iacnr 
nı P-örmektedir. dolud ıkı oktıllnrn gı?mek ıı:.tıyenlerc :llç~kta~ hucum edıl!11ıştır. . . . genel kurnrnyının rlün gccC' ~nat yir-

1\füstevlileriıı tebliğ'ltri, : rlık ~1 n tn ·dikıınme verilmesi '<c kolaylıklar .. 1 crmı? ~da~mın .şımal s:lhılmclekı mi ikiclc ne~roluııan tt'blii{i: 
alı dt:ğildir. Artık ilc·ri harekeilcr ele- ~fü;tcrilmc~i tebliğ edilmi.:ıtir. cluşmnn ıstıhkamları da muvaffakı - :Macnr kıtalnrı, 11 nisanda lıildiri. 
ğ'I, hnvn hiicunılnrı b:Jdirmektedir. * :;etle bomb~anmıştır. , len hedeflere her tar'ıfl:ı varmısl:ir-

Jtalsanlar, Yunanlıların mıh!' dwı S / · l h 1 t · p t ~o~d~-:ı,. L .. (A.A.) -. H:n·::ı !'czn- dır. Düşmanın mukavemeti lınzı i.:tih 
c pheleri Ozcrind hiç bir şey bildir- e ır er ey e l eş e- l'Ctı~ıın ıstıhl~a~at SCl4Vİs: bildı:·ıyor: kumlarda anuclane olmuştuı. 
memekt dir. GeC('n her gün, Yuv,oslm·. den ayrıldı ~1.~1~1 ~~:n~zıncle r:ı~lıyct go:-ıtereı~ Pe.,te, l 2 (A.A.) - )[acar. oı·clu-
' aya, ku\ \"dler"ni t: nzim etmek ve 

9 0 
•• t~.}) ·~.1 elcı ın_ıızcleıı b!r!,. 15oo tonluk hm, Triynnorı muahı>de~iyle çizilen 

Bugün Istanbulda Pasif ko· 
runma tecrübeleri yapılacalı 
Üsküdar, lstanbııl tramvayları, ve Anadola 

hisara vapurlar işlemiqecek , 
Jsfoııbul. 12 (Telefonla) - Yarın (bugliıı) ~ehrimizde iki ,cıerntk~ 

~if korunma tecrlibcsi ynpılacnktır •. Paı'if korunmn 10 dal) 12 ye ~ 
Üskiidarda. 15 den 16 ya kadnr da Emirıünü mıntnk:t-5ında ynpıl~C9!ı! 
IJclıemc:IPr o. ... ıın.'>ın<la Ü.-;kü<lnr ve ls tan tul tramrnylnrı ile Anıldolıl· 
l'ma kndar \'apur i~lemiYl"Cektir. 

Yunan Matbuat Nazı. 
rının nottu 

Habeşistand 
sivil Italyanl Almn'l hn\: kU\vc•tl<>riniıı :mi hücum- B.u.Jap le, 1- (A.A.~ --: P~şt.e~lekı bar du~maıı ıaşe ı,•em~~ın~ l!omhalamış lhududları a~nrak lJogos nahiypgiııe 

!ari t ](' inkıuın u ·rı•ıy:ln te kilfitı c 1 İn~ıh~, Hollıında ve B ·)çıka sefır~er tır .• hıre~_te.?at~_~m .lıır ~ışı ımnd:ıl_a ~Jİ .\'arınışbrdıl'. %nhesb istikametindf' Tarihin en şiddetli mu-
. lm.ı. ·mkaıııııı ' rm<>ktedir. hey'~tı P~'Ü<•<k n :\foı.ıkovnrn hnr<>k<>t ~cı ken gorulımı~t~ı:. 'I.:ı.' y:_ır{'l.(•nmız ileri hnrC>ketlf'ı·iııe de\·:ım C'tmPkt" • lngilizler şimdi bunll~ 

YUNAX RESMY TEBL1Gl: < tmıı.ılf'Tdır. ıen:ı h:ı' Hla gımııyı goıyhalını". al - 'dirlel'. harebelerinden biri 
Ali ı:r, 12 (A.A) - Yunıtıı rcsmı Sofya Sovyet, ataşesi enkLHJI nearnk .lı.oıııkıln.Plllll bınık.m.ış nuclapc•şle, ı~ (A.A.) - ~laenı· kurtarmag .. a çalışıyorl~ 

L<'bli.Vi: l \'~• buııl:ır!.n tPSıl'~ııc.ıl·rı ~ıı"t.ulmnk ıçııı .Aj:rnsı lıi!<lirh·oı:: başlamıştır Ö\-te 
1 - ,fonastır mıntnkn~ından gcleıı geri çag~ırıldı ~uratln yuk~C>lmı::;tır. f.emı lıntnrkcıı Yugoslnv tiL,ynreled p~r~eııbe "ti Atiııa, 12 (A.A.) - Yunan m:ıthn· Loııdr:ı, 12 (A.A.) - .H,-. 

Almmı motörlli un~urları. Florina mm- bırnkı!mıştıı-. ııii iiğl;-den :)o;ıı·:ı Kel~biııa" hu<l~cl at ıı:ızırı Niko!idis, rndj·oda ."U nutku Hnbe.şistnnd~ıki hu 5usi muhnbı1' 
Sofy:1, 12 (A.A.) - Ofi: ooo J • ı ·· · l l T / rliri.vıır: J 

tnı,a~ıncln kıt:ılnrınıızla tem:ı.;;: ırelmiı-: S'o'···'C't Rtı"~·nnııı Iltılgnri~t:ındaki q> ırmc ıııcum l'lmış eı·c ir. ayyar{'- \"ermiştir: 1 ·ı· . nt l k ı.,, . ..,·ct 
lc1dı'ı·. ..., A k A V • t leı ('\'\'ela ,\'iikHf'kh'ıı. "oıırn da al"nk rıgı ız 1mpnr or u • "' • ıtcı-e i g<>ri ç~ığrılmışhr. Pıtı vazife~ i S eri azıye " - Tal"ihin ~n şiddetli, 'P:trlak mey- lla\·nıı· t" d . 1 t:ıkll 

2 - .\rıı. 'u<lltıl,· c 1>hC'""'1"ı1fl n1 .... l1 tırn u<:•u-nk halkı mitral: üz ace ·ine tl .... ıı n1tııınr")·"l"rı"ndr.n bı"ı·ı·, Alm.·~nl·.ıı· 'u.o '
1 

.. n a, ışJ{a mın • ı·ı 
" " mrnYini iclnı e edecc>ktır. J l ı " ' ... "" " '- " dı~ırıd:ı kıı.l:ııı ltnlynnl:1rı yer 1 

<lud mı hh tte kC>sif k•>ll:ın V\' topçt 000 -BAŞ TARAFI ı NCI SAHİFEDE- t~tmuş :m ıı·. 13 ağlr)·nr:ı ı \'t~?dır. lnı.riliz • Yuııan kuvn>tlcri nr:-ısında t 1 
fn.ıliy '1İ'olmustur. y ) d mı ·laı·dır. Birinci w diirdüncii Yugo:>- 1 :1n·:u:"ıeı· gar:: du_ lıucuın ctrnışler· hcııliz hrıJilamrı<lı i~. Lir kaç saat~ ka- ~~~~ı~11%nb~ı~~kiı ı1:1a~~~~l~: fıır'ı 

Yf'ı\'A.VI. '7'A?\'D1lf{/ l\T't'rf.,'1' Ugos av Or usunun · im ortlııhıı·ı, ik•ı·i ktı\'\·~tl('t' hinıa\'t:- dır. tkı Jokonrntrf rıgır hasara uğı-rı • dar hnşl:mıış !)J::tcnktır. Ahlakın, hiir- · rf. 
IJ·.,Rl.V l\C 1A 't>.'DA "':\'J.JCJ: sind-..' ct•ııukı doğru çckilnPkl<"dir. ıinn mıştı_r.. . , . rin~lin nıihlnfii olnl'nk, nrnkint>lere mağn g-iclc>n bir kolumuz., b\ı,r 

Londt•a, 12 (A.A.) ~ L<ındıanıı mukavemeti artıyor hucluclu gi'"Cll l\Incarlar. Zubatka isti- lkı Sıı:ıı u.ıyynre"·.·. Turta vılayetın- knı-sı blıtiiıı feJnkiırhklnra göğlis W'- ,·nz kJitk ltaly.nn almıştır. Çocu .• } 
1 1 ı .... d r nm ti ı httc bnt t . , . ' . • • . , • ıırbh otomobıllere alınmış, er!\\ 

u uhiyctli muhfillerin<IC' bildirildiği BAŞT ARAFI 1 NC SAH FEDE ) kmn-:tinde ilerlcmekt{>dirleı-. Hommı- c _re. e .1 ış : · • lll't: en erne ı·~t<'k hıı h.ırbı kaz:m:ı1.:ngız. . . le kanwonl-nr:l lıindirilmi.stir. lJıl' 
ne> guı._, Yunmıi tandaki Bı iüııwn Ol"· "Cı>kübiın cenul>ı garbisi nele hıüdhi ynd:ııı haı"('ketc gcçC>ıı bir Alnımı kr>lu, cıll~ııı~ş"tu·i •> ( \ \ ) S f . . l~ı:ıı_ıılmnıy:ıc:ık <leh•rede: ga)·rı ~iı- ·;oıılnrdnn bir .knçı yolda·· bozul 
du unun kumandanlığını Yunan· ordu bil' muhHı-c~ dcvımı ctmnktcdir. Sıı·p- nclgrnd ynlmıl:ı nııa krıdar gelmiş bu· eş c,. '."' / ·~ ·, - : tc _anı· ., ı-.avı bır nıuh:ı.~·ebcdc 1.ıuhmuy';lruz .. \u- terk edilmesi zarureti hasıl ol~ 
tarı B ı kumnndanı ~{;1ıeınl P:ıpago- ıar, garlın doğnı snrk:ın Alnınn kııv- lmımnkttıdır. Bulı;ari ... tanılan, şimal . ~racnı .. kıt~ı!aı ı Sul.ı.rH~ç.n) 1~ "do)(rn ~-~sln~·y:1 h'€-ntız _Ct.'rı~<m ~-lıt? bız~m bu \'nziyet karşısında !talynn t'~ 
sun ı re~iııdl' yen"nıl l)nııri :\Iik!:ıııc ,·etlerini durdurmağn çalışınak1adıl'- v:ıılisiııdcıı ilcrliycn kollar ile l'arnçiti- ıl_cı lcıı~~kte~~ıı. :\Ia:aı 

1 
l:ı:-.Sk t ,a~et~;- ıçın 1:ı)dıılı (.>lncak ~kılde k.ı~:<ıı .. k~.;n- icri de zırhlı otomobillere bin r11t-' 

Wibo ı ıfa ctmektediı·. ınr. Oskiıp civarında Sırplar el bom- yi isg-al etlikten :onrn Belgrachıı 100 sı.ı.ıe g(ı~f' :~1 n~a.r ıta ·arı u Jnvıc; o- nınmıştır. Hır~ ~ıltı _olar~k d<!.vuşlıyo- temişlnı1 ve tabanca ~~kmişl! 
HAVA T/i:R/.;/(;J· • balariyle 80 Alman tııngmı talll'ip et- kilom-,!lrc gerisinde Karayagadrıçiyi nunC> g< ~·~ eıf11" d ~ 1 r~ız. :\~_alzem~ ıtıbarıy_le 1ı::.~ cluşm:mın Runlnr, bnzı yerlerde Habe.şlcrır;ı: 
Kahiı·e, 12 (A.A.) - Orta .sark llri- mişlcrclir. . işg:ı1 <ı.} lcıniı;lcrdir. Kolumbiya raclyo. p 1 1 ~ıo•..._ a~ya agıymış · • lıır~ .. \;.ızden tazhı \'rtzıyettc hulunmnsı ti kam tezahürleri nra~ında ge~ 

t.-ınyn h:na kuvvrtl ri kHrargtıhınm Nnzileı·in blitiin faaliyetlerine rnğ- sunun Lir hnuel'inc göre Almanlar eş c, - {l. · ·~ -. arı rcsmı Uılı~lll!ı' .. ~. ~ , rt'k Adis _ Ababnya getirihnişle~ 
tebliği: men Yugoslavlar lngiliz kuv\'etlerinin bundnn :oma şiddetli bir muktl\'eme- ~ln_cfr m.~hfı~leıııı\ı 1 u~x l~vy~nııı • clanıgın, dogu )lakN.ony:ı~ı ve Diğer bir lngiliz .kolu d:ı pt 

İngiliz tııyyarelC>ri dün bütürı güıı ,e v:ırdınım geçıne..,i için Manastırda w mnruz knldıklarındnıı ilerlh·emc- a~ı m~·ı ıızPrıııe acarı:!> an :ı 11 • '1:r:ıkpyı lrnybcitik. Bu bi~i ~lim \'~· f!erkana giderek acele y:ıpılnıı• 
Yuna~i~tmı ile l'.enubi Yugo.,,hwyacl .. bir -ko;·idor teminin" çalıŞmaktaclııfar. mişL rdir. füırnda Almmılardaı; mii- gl 0~ S\1')·c' 1a!·~s~ndha .. mk e~·.c~.t. mkual hcdde- zıycte soktu. Bu ıztıralıa, nıhaı zaforı· knlede kendilerini mildnfna edC11 

hnı·ek•1ttn bultın l Al 1 lı ı ı ·· k ı~t ·· ı··kı ı k h' 'kt l · 1 t 11 tt~ crın 11 Jll'ının u munun a ma ı. · · t · · · b l k ti • • · • arn, nıan arı om- onc an muııa a a guç u e oma ·ta- 1111 mı :ırc a e. ır n ınmış ır. a a - b"ldirmekt d' S h 1 •. mız! emın ıcın sa ır n n aı_:ıınız. ltaly~ı kurtarmıştır. ~ 
ba ve mitı·nr.; öz lıücıımhır~yle hıl'pala- dır. Yugosl:n lal', İngiliz ve Amerikmı bir genernl de e:irlcr aı=n. ıncl:ıdır. Os- gını, 1 

, c. 11:· "'on . n~ua cc e~ ı ~a.zır. :\lakedonya, gaı:bı _ _Tra~y~- Ad is _ Ababa, Habeş, Yuntıtl• ı 
mısl~rdır. rnrclımına çok güvcııınektcdirler. kiibiiıı ccnubı gnrbisinde bii\"tik bir ele ): ugosıavra ıhlu! etmıştır. yn hıt~_P e.dcre~.. . ayrı!_ık gunlerının giliz, Amerikan ve müttefik. dc'.f 

Dt.ış~a~ ~ah.ı~~iıcl~eriııe uğır z, yi: t Cenup ordusunun Arnnvudlukt:.ı muharebe ccre~·un cttifri, btİrı.cla el ~~l:~~te";r;a~~l~n)ı tanıf~~~~.~I uzun surmı~·eeegınr, _d~~manın ruhu bnyrnklnrı ile donatılmıştır. ~ 
vı>rdmlmıstır. Bır <'ok öliı n~ ,·nralı ilerle,·isi devam C>tmektedir. Hen Uz te- 1.>ombalııriyle O Alnımı tangmın tnh· .w. .. ' ~ •• · - :ı <! 

111 
• mukavemet: kırn:ıak ı~ın her çar<>ye hakim tepede, Haile SelaşiycniP 

vaArdLı~.JA,.. . yid erlilmi) en bir lıab<'rc gi.irc Sırp or- rip ~~ilclihği ıb bildirilmekted!r· ~~~:~~lc~f1~·g;~ eı~fl~g~c~ı~~~~~:ı~<Ü~~~~ hr•ş vurn~tı!'ın.~, ! unanı;;:tanm, l\tc~rı~- rağı yükschl\ektcdir. Habeşleft 
ı~ ;\ "TA YrATU;;/,EN/\'/.\' Pi- Julnrı Aı·ııııvudluğun en lıiiyiik limanı Dıger nbcrl"r <le bunu tevıd etmek- . " . . . sns \'C mıllı hukumet tnrnfından çızıl- vinç icinde bu tepevi evretmeJ.1 

REY!'- Al\INJ: olan J>ı-.ıçı isgnl etmişlerdir. t~dir. Bu vazivet knrsısımla Kosovn ~ır. Bu. snrC'l!<• .:\f:ıcnrıstan ı:ıustakıl nıiş obn yolda yiit·Uyee~ini, nrnhalif li'tt · -
~t~ııa, 1~. ~A.A.) - Emııi.vd rlC'za- SO"!\'U"!\.A ](Af/)AR //AR/>: ovnsırıda biiyiik.bir me~~dnn nrnh:-ırebe- :!~~f~~~~~'/r.rrsnren tanıynn ılk de\·· ıHişiincelerin ulvi Yunan .askerine kar- x.---

rctının teblı1•1: Londra. 12 (A.A.) _ Buı·:ıya gı:. siııjıı lıasl:ınınk li?Rı·e oldıığll talıımiıı Rı ihaııl't oln.cağ-ını söylt'miş ve si.iz)<>.- ~ 
Alınan taHar<.'lerr. <ltın JG dulga • ,ıı halı •dere göre. Sinıovic lıtiklımeli <'dilebilir. --x ritıi ~iiylr bitirmiştir: Maltada d;;cjl1 

1ı.ılinde Pire.re :.kın <.>tnıişl<'rdil'. Ta. Hıı·,•:ıtl:ırııı istikl:'ı!frctiııi Üftn etnwsf. Diğeı· taraftan cenupta Pirlelıe dnğ. - GUzcl giiııler ~wleccktir. Yunanlı .,_.,. 
:ırruz 1 smıt cle\anı etmiştir. Bnzı ııok· ne> \"C ~lacal'larııı hi-ırhe müdahalesin~ lnrındn Almanlnra mukavemet g-iitıtc- Türkiye g:.= reş birin- olchığ-unuzu umrtm:-ıyınız. Yumınlı ol- ••ı t J 
talnT~. b~mbal:.ır atılmış \'C .mayin dö- ı ağmc>ıı, muhnrebeyc de\•ama kat'i ola- ri!diği \'C JtaJy:ıııl:ırJa birleşmek gaye· C·I~~"; ~ ~ı~rı" mnnız, sizin İ,in biitün dünyanın tnk· ru en ayyare 
külmu .. tur. 1kı kilçilk yangın çıkmış- rnk nzmctmiı; huluıımnktndıl'. ?\fovcud .;;inin • lıü,\·iik kuvvetler için - biit!in •- - "' rlir ettiği gibi en biiylik .screftir. 
sn da · oııdiiriilmüştiir. Bir k:.ç düş- <lelfıi! güre Almanlar Balkanlnı·da da gnyrC>tlcr~ rnğmcn boşu çıktığı giit'iil- Adnn:ı, 12 ULA.) - En~i.in Adnnn- l b l ~ k J 
man tan :t;<> i lH'OJCktörler \'(' d:ıfi \"fi- Flaııdr manC'\'rnl: rını t('kr.ır:ı çnlı1'· mek~dir. Hu hnb~rlcr karşı ındıı da 2 1 hölgenin iştirakiyle 'fllrkiye gü- stan u ve ~ ra :gaua 
ıtal.ara m trnl:uzk. hücum c..tmi tir. m.ıkttıtlırlnr. F·akıit bu mnn \'rnl ır S.ırpln.~·ın Ü~kiip - Pıılepe gerHe!'inde reş blrinciliklcriJı1CisnbaktL ı ynpılmtş l · • ~ f db • l 
. Lıdnd.a.rn l.t> m1I mesnfede kiıçuh muv:1ff:ılm·et,.izliğc m:ılıkum göriil- l.ıır ınu<l:ıfa:ı hııttı kul'mağ:ı mm·nffnk ve mUsabnkıılnrın birinci, ikinci dev- Q znan gerın e e ır er 

hır gcmı.;<> hiicum edilmi~. mürettebat meklıc'dir. oldukhırı intibaı hasıl olmaktaclıı·. ltnJ. releri bitmi.,.tir. nnre.şlere yamı de- ( BAŞTARAFl 1 NCl SAHiFEDE ) 
.kurtarılmıştır. l'UGOSLA l' TEBT .. lCJ: ynnlar, J{arn orm:ın lıoğaznıı eli)rt de- mm edile~ktir. kam yapmak, tayy:uıeyi artırmak gi. 

Ha~·n. bntnry:ıl.ıı ımız 2 düşman tay- Yugoslııvrnda bir mahal. 12 (A. fa geçmeğe uğraşmı~lar. fakat muvaf- Liclir ve fazla bir şey ifade etmez. 
yares!ıı! dü ürmustiir. Bir düşman tay. A.) _ ı ı nisnn tarihli Yugoslay re·- nık olamamışlar ve ağır zayiat \'€!'mis- Avustralyanın YunanİS· cSulh teminatının hangi glinc ka-
yare5ıımn el<> denize diiştüğiı :ınla~ıl- mi tebli~i: ler<lir. t d dnr bizim elimizde knlacağmı bile -
mıstır. Şimnl bölgC'siııcle faik düsmnn I>n- Yugoslavya Bafi\'ckili Gen{'ral. inıo- ana yar imi meyiz. Ne bir :ıy, ne bir hafta, ne de 

. Korentc bir bomba ntılmıs a <l:ı zn. ruvar yoliyle Snvaya gelmiştiı·. Daha \'lc. Yugo lav nrdu,;unun Alman ilerle. Sidney, 1!.! (A.A.) - Anı:;turnlya 24 ~aat için bunu temin edemeyiz. 
ymt ve hnsar yoktur. ~arpte Almanlar mukavemetle kar~ı- yişini durdurmak için esa~ muhnı·cbe Başvekili 1\Ienzi, Yunan milletine hfüı- Harici tehlikenin ani baskınından bir 

A ~iNADA ALARM: lıumıaclan Zagı•cbc girmislerdir. Diiş- hatla mı da tah:ışş{id 2ti iklerini siiylc- berı radyoda bir nutuk vererek elemiş- hafta için bile emin olmaksızın emir. 
At_ıı~:ı, 12 (A.A.) - Bugiııı Atiıın- ıııan mlifr<.'1,clel'i Kragujevnça doğru mistir. Göl'iiliiyoı· ki Yugoslavya se- tir ki: !ere itnat etmeli, tedbirler :ılmağı dU· 

da hırı 3,40 <la, diğeri de 10,30 da ol- ilerl<>mişlcrdil'. Burnsı cin işgal celil- ferberliğini ~·apmış olmasm:.ı rağmt>n, - Anıstmnlya milleti, Yunan mil- şiinmelidir. 
mnk üı.ere iki clefn alfırm i:;;ar<'ti \e- ıniştir. !;tl'atcjik noktalarda t-eccmmlllcrini !etinin hiirriyct dn\'ası mücadelesini «Yeni harbin tedhiş usulü malum· 
rilmişti'r. Merk('zİ Sırbiı-;tanda • cliisman il"rİ ,·apamamışlıı·. Bunun mesulü, şiiphe- hayranlıkla takip ediyor. Yunan tnri- clıır. Ililha.ssn bu usuller için ahşap 

1 
TAY}' AIU~LE'RIX Dü.<;M l '\'.1 har<>ketine cıc,·nm <>tmektcclir. siz eski kunnay hcy'etidir. Yugos- hi, ı·un:ın kahramanlık destanlarının binaları ile İstanbul hedef telfikki ~-

NDl.RD]J(LE'RI DAIWE'LER: IJSKOPTB MU Kıt YEMET: j lm·yn, mcvslık bir habere göre cenup- \"(•. ikalariylc doludur. dilebilir. Şehir. işi gilcii olmıyanlar -
Atın_a! 12 (A.A.1 - Yunanistaııda- .Uimı, 12 (A.A.) - Atina radyosu·! ta 2:J Almnn fırkasınn karşı fl fırka Modern Yunan milleti de :ısil an':ı- elan ne kada~ boşaltılabiliro;e, cephe 

.ki tı:rnlız harn kuhretlel'i umumi ka- mm b 'Jdirdiğiııe göre, Oskühün imnli ile muhnrcbeyi knbule nıechur kalm1Ş- nelerine sndık kalmıştır. lngilizlcr 'e cephe gerısi müdafa-a tedbirleri 
rarg~hının tebliği: garbisiııde şidclcllc muharPbe "elen Yu. tır. Bu ic;e mnddcten imkfınsızdır. Yuıımıhlarn ynrdım ederken, A,·ustu- o kadar kolayca alınabilir. Geri ka· 
Agır bombardım:.ıı ta) yarclerim "z J:;oslm kıtnları. Almanlann Arnn.vud- Simali Yunanistanda Flori na böl- rnlyalılar dn yanı başlarında bulunmak. tanlar, t tan bul Jcöylerine dağılarak, 

Harptenberi 200 def 
fazla tayyare tahrif 

edildi 
'!\r . , t 
~t nıtn, ı 2 ( A.A.) - Resnı1 

!iğ: \> 
l\Ialtayn hücum <ıden düşrn~ıt ~ 

yarelerinden iki l\fe.sser Şroit dU~ 
miiştiir. Bir Yunkers ile iki 1t' 
avcısı dıı tahrip edilmiştir. ~ 

H arptan beri l\falta ndasmdll 
1
,: 

dafaa \'asıtalar~ ile 132 dü.şrn&fl 11 
.ra1ıesi kati olarak, 44 dUşman tıı·~· 
resi muhtemel olarok düşUr.iilıı'~ 
tiir. 08 dU~mnn tayyaresi de tıı 
edilmiştir. Buna mukabil lngiliıfı 
yıbı 29· tayyaredir. Bunlardan ° 
nun pilotu kurtulmuştur. 

cenubi Yugoslan ada Köprülii _ Piri - tuk hududunda ltnlvnnlarla iltiı;nk gc~indc temasa gc.l2n İngiliz - Yunan - tadır. A vustur:ıh·a - Yunani.ı:tan tıra- iperlere sığınarak kendilerini hü • 
pc koyJeriyle şimali Yunımist.aııda Kıl- ıwvda etmesine mani· olmuştur. Alman ku\'\·cthri arasında gayet şid- sıncluki sıkı· dostluğun en güzel tcza- cumlard-nn koııuyabilirlcr ve iaşe zor İtalyan tebliği 
kıs köylincleki düşman tccemmü)oriııi ALJJA.Vl.ANJ,A /TALl"A.NI...-1.r: cletli bir muharebenin ba~la<lığı bileli- hiirli, Avusturalya kıtalarıııın bugün luklarınn uğramazlar. 
bombalamıştır. Hava fonn olduguıı- O(!RlDF: BiRLBŞM1. ! ... ER: rilmcktcdir. Bu muharebenin netice- Yunan kıt:ılnrının yanıbaşıncla harp «"Vaz'ifemfz, .hiikiimet.tn her tav- ı .A 
dan trıarruz neticeleri mll~hcde edile- Romn 12 (A.A.) _ St:efaııi har<'- !eri hakkıııda ınalUmnt yoksa dn, asıl "tm~sidir. siyesinin uzun düşiinüldükten sonra Lublianagı /talyatı/1>' 
~.emis, yc!;il alevi r çıktığ-ı gürlilmii~- kfLt sııhc:sııı<laıı bildil'iyor: ciddi ve knnlı muhıı.rebclel'in bir krı<; milletimizin selfımeti için yapıldığı -
tur. ltnh·nn kıtnlnrı Ohrivi işgal etmiş- giiıı sonıa ohıca~BHl intizar etmelidir. <liı-. na kani olmak ve icaplnnnı Yf'rine ge işgal etmiş 

Ü"Ce kHranlıkl:ı Kılkışa doğru il~r- l ·rdir: Motöı·Hi B •rzakİiyeri kollariY- Çiiııkii şimdiki muhare-belm· ilcı·i uıı- Florina ci\'arıııdrıki muharelıedc ha. tirmektir.~ ~111 
iiycn düşmmı rnotörlii kafile~in~ hii- le Alman motörHi kolları arasında ir- surlar arasınclaclır. vacılıkta mühim rol o\'nırncaktır. Jfo. v • l k v. l •b • Roma, 12 (Radyo) - ltaly:ın ti# 
cum edilmiş, mitralyöz ntf'şi açılmı ·- tibat t sis edilmiştir. Afrika<lan gelen haberlere güre, Tob- rııcla bUyUk hnva muharebeleri de oln- ı enı ra n.ra nal l mi karargahının 309 numnrah 
tır. Bu kolda karışıklık çıktığı ve bazı Bc>rn, 12 (A.A.) - Alman radyosu, ruktn tahaşşlid eden İngiliz kuv\·dle- cnktır. 'Bombardıman tnyyareleri bir Bağdıı<l, 12 (.A.A.) - frak parlii· tebliği: . ~ 
kamyonların tahrip edildiği göriilmus- hu. u. i bir emi. yonuııda; Alman resmi ı :nin şimdi ciddi bir muharebeyi kn· cephe iizcriııde temerküz edecek ıırh- mentosu, Emir Abdullahı naiplik ten Culyn e<!phesinde kuvvctıe.rinıiı g; 
tür. . t"bliğine göre, Alman ve halyan kıtn- bul ettikleri nnfaşılmaktadır. Tobruk 1ı ku\'\'etlcri bombalamağa ~alışacak, nzletmiş ''e Haşimi ailesinin en ynşlıı:ıı va vadisinde ilerliyerek Diyri .... : '.ft 

Galıko bolge,..inde dP cW~man bom- tarının ı ı ııjsandn bhride buluştuk la- yolların te)f,ki noktasıdır. Bu :;cbcble Almnnlar da şüphesiz m•cılarla bunn ol:ın Şerif Şerefi naip seçmiştir. Ka- akn girmiştir. Dü~mnnın tedafu.ı Jll', 
balanmıstır. rını lı:Jdirmaktedir. muharebeye ehemmiyet verilmekte- ınnni olmnğa calışrıcaktır. rnr ittifakl:ı nlınmıştır . 

• Iaııastır - Pirit>!><' am ıııda haı·<?- ziiıti yaran kuvYeU~rimiz dün 
kette bulunan clü mnn motörlü koll:1rı Novelli (2 ııumarnlı casus, miralay # • kimse göremezdi. • sonra Lublfana şchrfoi işgnl C t~ 
ve ııakli)<> vn"ıtnları Lumbnlnnmıştır Risarın odacı ı) bu müddet içinde \'a- I VATAN AŞK Novclli; her fedakarlığı göze ala· dir. l lcrj hareketimiz devam etJ1l 
lki tank infil:tk <'lmi!';, lıir çok kamvor: zife ile bir knç defn yiizhaşının evine ve rak Entelicens ıscrvisin harekatını ve <lir. f{P 
yanını tır. Viğer tayyaı l,•rimiz dtiş- gitmi . fnkat Zozo ile konuşmak im· bilhnssn harp tcd:ırikutı hakkında i- Znr:ı civnrındo. 01,y:ıy~ :mu\'~ d 
mnn avc-ılarınııı hilcumunn rağmen <ıinıııı bulnmam1şt.ı. Bunun cln sebebi, lcri sürülecek mütaleaları not "de - yetle faarrıız <'d<m fayyarelerifll~;ıt_ 
Poli Ku,fr?H<la b:r şo!-.ll köpriiı;iimi ha- hizmetçi Mcrinin, cföııılisindcn nldı~ı - cckti. Beri tarnft:ın dn erkiiıııharbi- manı bombardıman ~tmiştir. ıııt 
\'Hyn uçıırmuşlurdır. Jiruktif lizerine Zozoyu ynlnız bırak - Karım snnı· uakalıgorum . casussun ye• dairesinin adamlnrınclaıı münn~ip iissii de bomb:ılanmış. yangın ~1 

Pirleı~" • M~nn tır :ır: sında l~ ni muması idi. Bel'i tnrnftan. €ntelic~nı- 1 U ' biıı şeki l de laf kapın-ağa çalışacak''<' karılmıştır. Düşman :ı.'ikerforin~ 'c ~ 
nndn bıı· naklı:.c koluna dah:ı hucmr •rvi,c m.., nsup olan <.!nııı·betı ıle, ev- 1 116 1 hini hacette iizerinden eksik olmıyan mirli bulunan <len iz fayy:ı.retcrıfl 

<'dilmi tır. Bil' cok knmyonların h ır.ıJ d ·n hiç ek:ik ulmurnrdu. Lh. darlı(' indirmeleri ihtinınl d·ahi - Bu gibiler mahrem biironı.fn bulun. kiiçiik foto makinesiyle eııkanıhar- cum edilmiştir. 3 to~ 
olduğu, \'fıngınlnr ~ıktığı. hnzı kum Ynni Zozu. iiç cephedf'ıı takip edili- linde icl" \ , duğu yeri bile bilmiyorlardı. Hariç- biycnin iç'rimn 'alonu içindeki büyilk Kt:ı·ka kanalında düşmanın 1~ yonltlrın nle\'l<'r içinde el '''rildifd ~ö- \ordu Al ı. 1 - h b. . b . ·e t b' . masanın üzerinde duran ve hareka· closunn hücum edilmiştir. Bun tJJ' 
rulmüstür · . 1 1 .. d .. t f"kl .- ınan er rnııı ar ıye:;ı, u \'azı~ - e ırınci sııııf memurlarla tema .. c· k . t f .1 1 . biri batmıs .• diireri nüır hasnr.'.l {. 

. " . ·.• . • . !HB . f'll ~~ 0 ' u un e mut e ı ~ı ın ııti zamanında derpiş ederek lfızım o- cl~r. talimat alır, \':tzifc göriirleıdi. t} :ıs erıyey muhteli <:izgı er e ırne r.ı "' 

Dıgeı ~ıı .t :,('kk~ıl m·ııı, hnw lıd nrn.htelıf muı;teml~k~•]erden c~ll>ctt.ı~ - lan tedabiri almış; Selanikteki c:-ısus nu gibiler: lınzan asker plarak; eden kabartma hnribııın fotoğrafı- tılmıştır. ıl.n 
b(' tm~k t.ı.hr!p C't~ıc; \"(' altı ~nmyom . rı ordul~ır!a • ~lanı~ C('phesı halı s-' teşkilatilc mlittefiklerin tnan-uz p)fı. hnzan tla sivil kıyafetle geziyorlar- JUo :ılncakt1. Arna\'udlukta I>eLre \'e stru ~~ 
nt dC' \1cımbıst1ır. Dıv.te1 r kanıt yoıılar .u:ı- ba.ı gelmıstı Muttefık orduları Mn ·ınını e e geçil'mck için Frölııyne !fi_ clı. -SOXU l'AR - htiTle~1ini1 _işg:ılAclden kkıt:ı11Iar~~~·ırti'JJ Pı ,.a >?m :ı :ıı· pa au11.;; ır. . . nnstır, G '.'g.ili \"C Doyran gölüuiin ce-. zım ol"n talı'nlntı "ernı'ıs, bcrı· ~.nr:ıf- · - an ı er ıyen man ·o arı., ·ı.tlıv; 

r 1 f h tt d k t k 1 h " ' .. Yukarıda. ıikr~dildigw i gibi o giin- d tı 4·As·s .ntn · ı d. "'IUh'm rııı ... . !A 
. •lr ımenc ı_ CJ"_ ~ ına a 1 ı anı ıuhu ~ül' ISlll( en y:wnş yav:ı cep erı can da Anı:;tm·ya ordularının miihim lerdc> Sn],t'ını'ktn mt"'ıttcfı'klcrı'ıı htını- Alman iddiaları og"" ru 1.-<: 1 "' ıış er ır. ·' 1 • ııtı ııı· 
1 ,ı.l, t lrnyd ~ı]~ıstır.. . . .. .. .. t:ızy'k etmcge b:ı~Jamı~nrclı. , Hiltc - b;r kt."nltııı ı.•on 1\. fr.ke•.ıznniıı nmrirıe " "-' esirler :tlınmış, kwnzım \'C sıl , 

1 1 t k d 1 1 t kl l> h ·~ r " " "f" m~dı J,,iı· faali.reti g1izc çn11pı_\'ordu. d "'·ıd· n"'m ccı·ım·şt· ..ı n.n •. l"C' l"J~JZ.<. n. 1 ıs_ı llı>:-lUll". on. fıklerin O g"Üll l'C e \'ap.ı .·arı U al'C- ıınırıde kılıtllŞtı. egJ Jr 0 
J I ır. ~J.t.•• 

m r 1 1 t 1 1 ı k Un11ın11· İ'"II ... ttz" l1·'zıı·l"ı1dıkları bel 11 J:-lttı. (ı'z"rı'ı1<lc- Alm"n tn~•t.•"rt:·r. t"n. c "· )lrısının pı o u s:1 ~ ıı k:ıt; düşman kuvrnt erını c cnt'm l!.'11 %ozonun. ''l··ızlJnsı i)n evli'nlliktl'n '" " ... " " - ' "" " .. ... .. _ ., .. 
}l ·ıtlnrımı·1 ·1 , •• 11 mı tıı· b k · k t t ı · "' · " w li i<li. F'aknt bu taan·uzun Adri\·atik Atina, 12 (A.A.) - Yabancı rac1- l n,..ı'lı'z t~"'"'.""resı· du··şiirn1u"slerd1,, 1·1, ' , , "'' ,', ; as ·:ı > r n.rn s:ı .. nı:;~mıy~rl ıı. ild ay sonı•:ı., esrarengiz bazı haller · .., , • .,_,.. • t .. 

J,)/ h ll.A.S7 111 lı\ E GE~lf /. I BA- ~ı aamnfıl_ı multcfıklc. rın y-n-ptıkla- göstnı·me!'·ı btırıd," n 'rleı·ı· "Clİ.\'ordu. deniziııclen l\l ana:;tır, Gcvgili, Doy- y~lar, \'ardar ~aı:kmda. t.e."lim olnn Şimnli Afrikada, Sirc>nnr~ }S'ı 
1 ıl /llJI ı h k lt t h " " " "' r:m, Sereze kadal' dnyanan ylizlcrcP \ unan ar-;kerlerının 80 bınclcn fazla hareketimiz devnm ctmektedır· 

• . ' · . ı·ı Hl arc a a, umnmı ıınr::uz_a a- Fakat cıısu·, Rıkı bir kontrol altın- k'l t r ı l 
~tı!1·~· 12 .. <fü ıJ~·o_) _ Rcsm~n. lJıl- zırlıındıklarını imn eden tabıı bır \':t- da bultınu\'onlu. Runn rağml'n bu ta· 1 onw re ık cephenin ıangi istika. - ohhığu haberini ynymış ardır. Bu ra- t:ay:ıla işgal eclilnıiştir. csitl' 

d.rrldığııı: gore. Opık nd1 ıııd:ı~ı.:%01o zi.} f'~ ,·arch. . . !imalı nasİI ele geçirmişti. \'e ne ,.a. metinden .}'apıbca):{ı ma!Um dC'yfüli. kmnı!ı l'O~ Y.ii~s.ek ~larnk kasdcn yn.- Yakalanan bir lngil~z t~yy:ırcfl"~ 
t nluk 1' unan .hastahı n~ gemı ı, A- ('unku, gnı~l cephl'sındc A.ırırnn sıta ile arkadaşlnrına tnmim ('tnıis- J;u itibarla, Selftniğin Alın:m <'a - P.:ldı1rını ~ılclırırı:: Bı~lercc :ısker, v:ık- nıür.cttcb:ıtı ar:ısında hır tüm g r 
man trı y· rel rı tnrafın tan bnlı_rıl- o_ı-dularının, Alsa-, ~.oren cephe_sınden ti? su- teşkililtı derhal hnrekete ~. lmC>k tınde ç(•kılerck hur Y uırnn toprakları- ·l~ buhmınnktadır. .,reıe 
mı t J• ransanın Tul Epııınl ve bılhas ·a 

1
, . . . h h ld ,. ve \'aziyeti•zamanıncln teslıit <'lmck na varmışlardır. G<!ri kalan miktar $nrki Afrlk:ıclıı. düşman tf!Y'u··r· Jf~ 

_. v· d k 1 1 .· t ki k· 1 >U c. rnrengız ışı: er a e •'o - istiyordu. Fnkat icap eden tedabir i e bu rnkamcl:m -esasen az olan ora Cimn üs.cıümü1A> taarruz ctnıış 
A \LIK SAADE"Tf ·u·A\rRUStr er un a e cııne yapı arı .ın 1 ıı· " ·· til ç~ kü E 1 ı· er 1 1 kt l ·· ı·· ır- t · k d ' ~ .. .. _, ı. - tnarruzlnr kırıldıktan, ve mUttcfik· v~ ı gormus :. un . , nı..e ıcen .. !' ı - nası a mncn . ı, uzum u mn uma me\"cudunun bir ısını ır. Bunlar dn ::ır vardır, • 

Nl T\ENDİ EMZİRMEKLE leı-in 0 cephedeki rnzireti garantileş. ''.ıs. dah~" l!~gun~ kadar bu i ı:ıemt • ıı:ı.sıl elde edilecekti?. vazifolerini ~lün~ anın hayranh~ını ce]. • <ltıfl 
YCKSELlR tik ('n oııra, Selfınik ccphesifülen ta· 1 uııdnn ~.ı'tı) en .şuph~ etnı~ı:" şı. Bu büyiik vazifeyi; 2 numarnlı en_ beclecek şckıldc yapmışlar, çehk altın- Itır, 1 ugosl:ıv ordulnrı farafın 1 j1I 

nrruza germeleri bu uretle dlişmann Rencmn: emırlıerı Eıltcııcens ser- su tan ııı:Odncı No\'elli:. ve yüzbaşı da ilerliyen düşmanı dört giln mevkuf cenahları nçıldıktnn sonrıı t 
Çosuk Esirgeme Kurumu "' ] I"' ı .J b k k ı · · d } k ) d B 1 d -aMI-----------·· hiç olmnzM bu cephede ol un kat'i vi;ıin ikinci derecede bir memuru idi. Rencnin rnl'ı ı •rö ayn"en ns n \'e an nr ıcm e nrn m1ş ar ır. un- muş nr ır. 


