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ŞEF 

lngiliz elçisini 
kabul etti 

Ankara, 13 ( Huauai) - Reisi 
C\lo:ıhu .. umU% la.met İnönü lng~1iz 
Lüyü.k elçiailıi Çankaya kö4kle • 
l"İlıde kabul buyurmuşlardır. Mü
lakatta Hariciye Vekilimiz Bay 
ŞWa-ü Sa.racoğlu da hazır bulun· 
ınuştur. 

Almanya 
Yugoslavyayı ezn1iş 

sayılabilir mi? 
Moskovadan bir görünü$ 

Londra Nikbin 
•• •• •• 

Almanya 
İstanbul h 1 kkındaki ka
rarım . zı nasıl karşıladı? 

Alman hariciue nezareti 
sözcosonon beuana tı 
Rcrlin, 13 (A.A.) - D. N. B. njnn

sın<lan: 
Almıı.n Hariciye nl'zareH sözcüsi.i, 

bir yabnncı gazetecisinin sualine ce\•n. 
ben 1stnnbulun t.ahlivesi ~traf rnda 
Türk hükumeti farafınd:ın hakh su
rette karar verilmiş olduğunu bildir~ 
miş, fakat bunun hiç bir suretle Al
mmıya ile !llukmn olmadığım ve binne
tice Almanyanın bundan endişe duy
mnmaktn olduğunu ililYe etmiştir. 

Istanbul ve 
Trakyadaki 

Bu7sada tek t ip ekmek 

Bursa , 13 ( Hususi) - Vilayet fiyat müraka 
komisyonu valinin r iy•setinde toplanmış, 1 
N~san sah gününden ltibaren vilayette 13 k ur u 
üzerinden tek tip ekmc-k çıkarı1masını kar ar 
l aşhrmıştır . 

Almanlar, 1914 - 1918 
laarbinin hatalı sistemi

ni tatbik ediyorlar 

gorunuyor 
Yueoslavyanın 
parçalanması 

_mektepliler Alman kuvve~i:;t•n ~ı::~ü, tebliğine gör 
Sov~:ğt ,~:;::~~Yt;tkın- B itlerin, bunu yapacagı Maarif YekiletiRİD tebliği 

t ondra, ı3 cA.A.> - naıknn :ıh- belli idi, deniliyo·r · r Yunanlılara kar Almanlar B 
't l i\ nka rn. l 3 (Telefonla ) - :i\>Iaari t 
hak ve \•nziyeii ile Balkan milletleri Vckfiletindcn tebliğ C'dilmiştir: . d B 
J :ı .k.ında malOm~ta sahip olrm hir Türk. lngiliz ·Amerikan "T elekinin arkadaşla- ı~tanbul \'C T.rakya ~lgesind<!'ki cı muvaffak gra ve ar 1

lR'ih2 askeri .5:ıhsiycti, Almanların, • b• 1.... . d ... d . d b Orta okul ve Lıs.olordekı talebeden "$ 
~rnunıi hıırpıe olduğu gibi, lıu hnrp- JŞ lr ıgıne ogru mu rın a VIC 811 aza l Ve Anndoludaki Orta okul ,.e Liselere git. 1 ld 1 
~.de muhtelif cepheler açmak siste- • d·r ? rahatsızlıg"'i yoktur,, n!ek isti~·enle.rin rnilracn.atıa.:rnd~ w- o amıyor yayı a 1 ar 
h Lne sadık ka ldıklnnını, 1911 - 18 gı ı ıvor . ·.· . .sık:t v<!'rılm<"sı \'e kolaylık ~oste~ıl~e- Berlin, 13 (A.A.) - 13 tar! 
led'~is.temin t atbikinin bir hata t~';kil Londra, 1~ (A.A.) - Alman iler- Loııdra. 13 (A.A.) - Ta~m1sın dıp- si hususunda okullara t.eblığ <>dılmıı;- Al . bı·~· d ,

1 ha~~cı~·<! kndar devam ettiğini ve ı:i- lcyişiııin husule getirdiği sürpriz al- lornatik muhabirine göre, ~111) ordu. lir. M k h • de . m~n ::~ı t.e. ıgm ~· :,"' man 
ti{ et ~'lare~l Foşun _bu hatadan F~ tındn ,1.·-0n gtinlerde oldukça bedbin hırı, cenubi Sırbistandn daglık nrazi- er ez cep esın ~an kuıı\-e'tl.erının. Tobrng~ ge~ 
ti;ı;.fd~ Jl.e kat:ı ı:nuknbıl fa:ımızn geç- neşı·iyattn bulunmuş olan Londrn de mukavemet ederken Almanlar da temas devamdadır ~onra. Bnrclı.~<ı.yı 1?~nl -cttıklen 

6 nı ~öylemıştır. mntbuntı, hu sabah nskel'i harekatın Yugo~lavvanın simnl kl~mmı p:n·çala- Almanya ger bır -:e~mı teblıg de Belgra. 
y Hatip, bund~n son.ra, Almanların neticesine Himndmı gö~Nıı en bir li<ı:m maktnclıriar. · snbah bır Alın.an z.ır?Iı .kl~vv~b 

Ugoslavynd a ıl<>r)eyış tarz lan~a t,(>- kullnnm-3ktadır Simdi<len Hırvatistan milli V<' mfo:;. ıtaıuanıar çok ag""ır za. fından .znptedıldiğını bıldırmış 
?nns ile il k hamlede rnuhtelü kollar- ~De.va~ 3 ncU uhifede- . -Devamı 3 ncü aRhiff'de- Ruzveıtı•n son kararıoı <kın gir er ek hasmı pnrçnlnmnk, son- !aşmışsa muwıffakıyetsizliğe 
ra etraf taki nskerl{)ııi toplnrnak ve IRAK Moskovada uıatıa püskürt .. ldu" mış olduklarını, şimdi İngiliz, 
bütün memleketi istila etmek istedik 1 k 1 d ft U \'·C Yugo-slav kuvvetlerinin rr 
1~rini, Alman .z ı rhlı ve motörlll kuv- nası arşı a 1 f Atina, 13 (A.A.) - Atina radyosu cephe~inde di.işmanlariyle tem 
\'<ıt.Jcrinin Strumca, Yardnr ve Mo - , . ., ,, . . , diin akşamki neşriyatında umumiyet !inde bulunduklarını, Alma 
!'ava vesair yerlerde .nı mukn\•emet Komıuıarı ı·ıe gene dost Staıı·n Matsuokauı Del'lın, 1~. <~·!'-:> - i .. rı r\smı bil itibariyle mağ!Cıp edilmez Alman burada muh.arcbe vermek mee 
:n~Ukl<Uinin k buHi mümkün ol - 9 9 . mcn?adan bıldml~yor: . . zırhlı \'e rnotörlü kuv\'etlerinin, her yetinde kalacnklnnnı, Avs ne 

ntc':ı b('rnb~r bunu •y.apm'3.k la d lls - •aıaoa•tır . •abul ettı• ı Aımanyr.-nın , Kız~J de.nı:z.e seforlon nt-r ede \:' unan kuvı.·.c-tlerjy]e karsı - CDEVAMI ı& NCO SAHIF Inanı n kada ezdiklerinin meskfık 1 U 1 1 mlisaade <'de-ıı A.nıerıkı~~1 kur~rınn k_!lr -
bll"ıınd~ğunu, 11 Yugoslıwyad::ı 40 bin :il !1.m~~ı h:.rekct eclecegı hcnti.z m~ıhım 1 M Ö o 8..-.. K a a 
lt~ker . l 1 çok ağı,. b'r 1 deKıldır. o lYI m e 
~ey 1 esı~ ~ ınma.~ n~!l L dr~dnki ogiltere - Irak muahede- IKJ DEVLET ARASINDAKt fü·rl~n siyns!. ~rnhfilleri, Rtm:0!tin, 
Yu 0 ma1.l ıgını, .n.1 ~ ım on .. sevkedık•c·~k ınuhınımatın nrnhanp!cre 
ıc~f;~inl'-k\~·.haf1ıınJ·~k~c .b~1:~ fı;;:1~: sine riayet edecek MESELELER KONUŞULDU aeğ-iı. :vıı:-:ıra te~nm cdil€ccği hakkın- ·Alt d 'Alt 2 
tir e U 

1 eme I CTltll .SO) e ., w ~ , . • . • daki :-:özlcl"İllİ tipik telakki etmekle \'€ ınor u ' ayı 
· .nagd~d, 1~ (A.:A.) -. 'l'enı Ilaşvc- ·ı~~~~~ov.a, l!l (A.A.) - Tas :.lJansı bunun. hit:mıfJık knııuııtın~~ muhalif , • 

ooo 1 kıl Ra.şıd Alı, dun m€clıı:ıte, son ka- bı lıı lj ~r · . -, okluğu Amcrlkada kcndi~ine hattrla-
U&C&r)&r bine hnrekiitı hakkın~a bfyanatıa hu· .:

2 ~ıs_m~.da .~t.nlııı, So\'~:et - ,J~~~11 j±ılılığı z~ıman Bay Hnz.rcltin m.ii~kül Magv luA p Ettı• 
Dl lunarak bundaki hr-defin tamamen da. mı:sclc:_e:ıt uzekı ın?1c 1J~po~,.~ Hddrıctı) e ,·azin?ttc k:ıldıgmı bilflırmekteciırlcr. 

nazırı ~.ıa ~uo a ı e lir ~orusm<.' e m- · 
hili olduğunu. bunun hiç bir deyJetle Iunmuştur. · · --------------

~il 1 J •1 l d'k met•cud müııaseMtı rormıyacuğım l\fiilakatt.a Sav.ret Hnrieiye komis<'-
'gOSıa'lJgau.a ııe1' e l • ;;;öylt>miş \'e denıi.~tir ki: ri l\Iolotofla. .inponyanın :\foskova f'l-
lerini bildiriyorlar - Irnkın komşularla .. ~1i.inascbatı dsi d!! hazır bulunmuştur. j 

ll d t 3 (AA) l\l· • dostane kalmakt~dır. Hukum~t, .b€Y- ter~ - lrnk muahcdc::inc riayet erlecek-
ı.~ u ape.1 ~. 1 ·. · .-. r <ıcm. er- n~lmilel faahhiidlerine, bilhassa lııgil- tir. 
~nı harbiyci urnumıyesının 12 111 ":m ~ 

Antarada oamırspor galip • H. • M. bara 
Yunanistana hava hü· Adanadaki aoreııarde İSB Ege grubu ÜÇÜD8Üd 

cumları yaptılar . Dün Alsancak sahasında. milli kiimel eden bu maçın tam ~·etmiş d 

Almanlar 

Rtinu saat 15 deki tebliği : ,. 
1

_ Kıt.:ılarımız hudud boyunca Yugos
~v~·anın düşmanın t:ıhkimatını kır
~ış v~ Balanka mıntakasına doğru 
~!erfom('ğc başlamışlardır . Som bos ve 
SaJ;:.-anka sehirleri zapt<'dilmistir. Kuv
\·~tl<'rimiıin ilerlcyi~i devnmdarln'. 

miisabakalarınn devam edildi. Bölge- çok can sıkıcı bir oyunla geçti. 

1 O 
mizin mi11i kilme mü abakalarma işti-ı Hııkem: Bay E~:ıd ~forderiı 

TAl YANLAR DA KOYUN S • rnk ecien jki tnkım arasında cere;1:an - Devamı 2 inci •abifed 

1 TEBLiG 1 
Romanyada maddi ala

kası olanf ar 

Hallarını aramalıdırlar 
H ar iciye \' ekiiletind<'n tebliğ edil

ll'l i.ştiıı: 
Romnnynoo nhiren ue~redil~n bir 

kararname mucibince, -e-cnebilerin 
lllilli iktısnt nezaret inden verilmiş 
bir müsaad e ölmadtkça Romanyada 
ki <>mliik, h ukuk ve menaföne sıit ta
sarruf muamelelerinde bulunnmıya- B. Çörçil bir teftit esnasında 

RÜSONE ATEŞ AÇMIŞLAR 
Atina, 1~~ (A.A.) - Yunan baş -

kumnnclnnlığının 170 num::ı.rnlı teb-

1 

liği: 
İki cc>phenin muhtelif noktnl•arm -

da mııh<lud temns hareketleri olmuş
tur. 

Atina, 1:1 (A.A.) - Yunan emni
yeti umumiye nezarettnin tebliği: 
Sabahın ilk saatlerinde Alm:ın!nr, 

birbirini fakip eden dalgalar halin · 
de Piııe mınbkaı·unn gelmiş, halkln 
me:ikün ninhnlleleri bombardımnn 
etmişlerdir. 20 ölü, kırk yaralı var -
dıl'. Bir çok evler hasara .uğramı~tır. 

1 
Pire c İ\'arına ve diğer bir mmtnkayrı 
bomb!'llaıı atılmıştır. F-::ıkat hasarnt · 
ve telefat yoktur. Omarizi rnıntakn.
sınn da neticesiz hücumlar yapılmış
tır. Nco8miı'ni mahnllesinde bir knç 

<DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 

eı;ı.kları, böyle lıir milsnade istihsale_ ( •ı 
<lılmeksizin yapılacak tn:>arruf nrna. ngı tere 
tnel-eleri He normal ida11e muamefote- Çörçil Musavvadan b ir görünüş 
ti ve bnnkalard-n mevdu kıymetlere 

lllUt~allik tn;:ınrruf mlllıme-l~lerinin y kılma b•ır ruha 
hukukırn batıl nddcdilcl"eği, Roman. 1 Z 
:Yada ikamc>t etmemekle beraber o. · Dün Kardifi 

·ziyaret etti 
Auakkabıdan sonra elbise Dünyaya hitap) 

l'nda. bu gibi emlak, hukuk \'C mena- , maıı•ktı•r 
fie malik bulunan cıcnobil~rin ise, 

Nihayet ayakkabılar da üç tipe 
bağlanıyor. En lüzumlu e4yanın mu
ayyen ve mümkün oldui u kadar az 
tiplere bağlanarak hem ucuzlablma · 
aı, hem de daha kolay bir kontrole 
bağlanması. bizim de ötedenberi mü. 
dafaa ettiiim:z bir tezdir. Çünkü ha-

ıımanua hakkında çok 
ağır tthamıar 

.Rom-:ınyıı nrnzisinde 'tedavüle çıkar
tılmış bulunan bilumum tnh\'illerle 
nnmn muhnrrcr olmıyan kıymetli se
netıeui hamil oldukları takdirde bun 
lar hakkında Nisan 1941 nihayetine 
kadar. Romanya sefareti ile konso -
losluk larınn bir bey,annnme 'termck
le mükelJcf oldu klan; ayni mükelle
fiyetin bu gibi esham, tah\·iliıt ve ~e
ııetıeri m~vduat olarnk k:ıb.ul etmi'i 
lıutunan bankalnra cln şamil oldl\ğu 
Ankararlaki Rom:my:ı scfnreti tnrn
fından bildirilmiştir. 

Keyfiyet .'\lfikadrır Tüı·k \·n.tnn<lncı-

CENUBi AFRiKA BAŞ VE· 
KiLi SOYLOYOR: 

INGILll HAVA AKINLARI 

Kie/ V·" Barkumaa müt- k~kat~n, halk.ın ~ug~nkü kaz.anç ~· Atina üniversitesi · dün-
- vıyesı ve vazıyeti, pıyasadakı en lu-

1941 ağır imtihan/arla hiş tahribat o/du z.~rnlu iıtihlak etyasana k~rşı dü, Uk· gaga neler sÖgJÜgor ? 
geçecektir, fakat ümit- Lonclr:ı, 13 (A.A.) - Basrnkil Çör. tuLüks o lanlar mevzuumuzun ha • Atina, 13 (A.A. ) - Atinn üniYer-

/ ... d.. ["d• çil, <Hin Kardifi ziyaret ct~1iştir. Zj- ricindedir. ~·z,' asıl büyük halk yı- si.tesi di.i ı:yn üniversitel~ri_ne hi~ab~.n 
SIZ ıge UŞmeıne l ır ya:rct huHtı:ıi mnhiyett.c idi. Runn rag- ğamnın ihtiyacı bakımından hamleler h!r ıne.~aJ .dnha ~~retmıştır. Atına u. 

Lonttrn, 13 (A.A.) - Cenubi Afri- men her Yerde parlak tezahürler ol- yapılmaaı zarure tine kaniiz. Ayak- nıver:'lıtesı mesa3ındn; . 
ka başvekili Transvnlde Vemni şeh- muş ve kÜoınL:trelerce uzayan yollara kabı ile ber tlber, ucuz halk elbisesi 1

- !kinci.defa olar.:ık ~e.simizi yük_ 
rinde irad ettiği bir nutukta bilhaı;,.. biriken hnU.:, Başvekili şiddetle alkı<ı- de düşünülmek lazımdır. !l.eltiror uz. Çünkü kiiltür ~nha-.ında 

DEVAMI 4 N O SAHiFEDE l 

Eritre temizlen 

Musavvada 
ltalyan vap 

batırlldı 
ISon gruplar belki 

siede bir mukave 
g österebilirle r 

Londrn, 1~ (A.A.) - n· 
jımsının Erltrcc:foki muhabir 
yor: 

-Devamı 3 ncü ıahü 



( SAHlF'E 2 ) . (ANADOLU ) 

ı_s __ i_Y..-A_s_i_T_E_T_K_i K_L_E_R_j l_F_I _K_R_A _____ I 
Japonya 

VE 
HARP .. 

Gem Vurulmuş 
Bir Asıt 

Bahri SAVCI Dünkü Maçlar 
Bunu ta hayyül edebilir m isiniz ? 

Be lk i tarihi hatırlıyarak bunu nz çok lzmı·r Adana ve Ankarada ya 
imkin çerçevesi içinde düşünmek yo- ' • 
luna sapah:lirsiniz. Faka t tar ih niha. 

1 
d •• k •• I 

1 
Y A Z A N·. 1 yet bir tarihtir, .bir g-:çmiıti~. v-:. o, pı an un u temas1ar 

her anm1n hu!usı m.ıhıyctlerınP gore 

Ihsan B ORA N şu veya bu ~ekli almıştır. Eğer geç-1 <. BAŞTARA.fl 1 NCI SAHiFEDE ) ~l!. (Çoruh) ikinci, Recep (Bursa) 
mişte; gem altına alınmı§ felake t ve ~ı çok guzeldı. uçuncu. , 

-------------- l k ederle r asrı me vcut olmuıııa , bu; Tnkımlar şöyle dbdımişti: Ağır siklette Çolı:.ın l\Iehmed (İstun-
HJ05 tenberi ilk defa biı· jnpoıı hn- a ncak onu hazım edebilecek sosyal J\ lt~ıy: Fikret, Yahya. )1uhul'l'em.1 bul) birinci, Ahmed (istnnbul) ikin-

1 iciye nazırı A vrup:Lya seyuhate çık- bir tarihi de vir de vaki olmu~tur. Ken Snhih~ddiı~, Ömer, Nu.ri. Ahnı •d, Yu- ci. Hanefi (Syhan) üçüncü gelmişler -
tı. 1!105 teki jnpon hariciye nazırı, mu- (~· iliklerinde zulme ve tahakküme ııu . 1 ahı:ıın. il~ n-., St~ırıı. . , dn;. . . . , 

• z:ıffer japonyanın isteklerini getirmiış- ka t lanamıyacak özlü bir şa~siyet , :.\ltınordu: ~<'cntı, .Zıya, ~c:l'f, . ~ak.ıın ~tıbarıyle 13 ı.nıvanln. ~nk:ıı·a 
ti ve Tok\·ova boş dönmedi. Acaba ye- .- c.;evhe r i taııyan b ir d evir hiç bır za- ::Sa~d, Cı::vad, A ı. Hnmdı, Muzaf1cr, bırıncı, 12 puvanln İstanbul ıkıncı , f> 
ni hıırici;·e ·nazırı . Avr upa'l·n ne geti- J H · . " N M k man ba§ın ı bir inek teslimiyeti ile bo- Saıd , Alı, Muammer. · puvanln I<;ge grubu üçüncü, 4 puvanla 

" " apon arıcıyc azırı atsuo a d '·I B 'h' Ü\'l ıı·ı Alt•t\' '·n.,l·td !) 1 K J' b 1" di. .. 3 1 rh•or ve ne ile Tok\•ovn dönecek ? 1 u b't fi - t · yu n u ruK ara uzatam az. u , tarı ın . ı • •. v "• ı \'{' . un~u c a- ocae ı gru u c or ıncu, puvan :ı 
. • · . unuvor. nuıwanın ı a ra ıgmı emın '- il • d • d f k l·ı'k• . k· claı· Altıı ·d ~ f . h . K · ı. ı, • • ı · ı <l' Mntsuoka. Tok\ odan hareketındcn .. . el' .1 ~ Al · . M k , d t ... e , e n a r mana a, a at en ne t ' .ı~ n ,1 ' ıoı u nıı;ı ı;ıı n"ın- nrserı gruvu ueşıncı gc mış er ır. 

en·el, Mo:skova, ·Beri in ve Romadnn t~mı. 1·t't.... b mi an~ a2ıın : o:s ?\ n la a- folııefesidir. llnn a) rılnrndı .. Bu ~ıeyaııcla Altaylılar .'.'e.fhan, Samsun, Buı sn grupları 
\ a sıı a u unma:sını ıstemıı;; o mas-1 E k" d . b" .. 1 1 l bz·uHhkhrı bır frıkik ,.e ı.. korm r b'r . . 1 l"r<l . b:ı kn Londra\·ı ve Vasingtonu rnem- ,. k ht ld" F k· t f'k .· • 1 , · s ı evrın utun sosya o U I} arı, • • · uır - ı eı pu\nn a mış.. ıı. 

nu~lh·etle zirni·et edeceiini sörledi. ja- ~0 . mus•~1

1~
1e Aırl. a :i ı ~ ım en ş.u:- o anların arzettiği karakter ölçiile. d.on i.:tifnde edemediler. KANŞH'AJ{ADAKI J'ARIŞLAR: 

• • tnl\ an • ... a 111• maın n ve Jnponynnın · d · · H B 1 kikadan ·on Alt ·d · K k H Ik · · t _.. tt·· · pon matbuatı üçlü anlasmanın yalnız · f ti . - ·b A l . ~ rın e (:er eyan etmıştır. amaset ve u c a s ra ınoı ıı. uzun arşıya a a evınm eı ı.ıp e ıgı 
sİ\·asi ·bag~ hr;ndan ba'h~ettileı· Bun- metn un . e!'ık ugnlın:ı ku ~ıaBn tmha:-- kahramanlık çağ ları , bu m a nevi duy. pııslarla hiicı.'mıa geçt: \'e Sn idin ç:tlış- Kır kosuları ve lıisiklet varışları va-

. ' ' · su unu n·ı ·arsı ı\"ıt·a · mı ıınıı ıç b ld · ı Jl"k b' f t k ı d F 1 t ' I t' ı· 1 d. hır mihw~ı namına iyi işaretler ele- , "' : . . " • · · guların en yükse k noktasını u u z u ma ıy c go l.ı ~r ırsa ya ·a a ı . n- pı mış ır. n ınaıı ne ıce er şun ar ır: 
(•ildi: znım ... :11:1.ı:-oı uz. . . . . . . • ı- , akit meydana gelmiş.tir. . · . . kat i?l~· zanyeyı kapntmış ol~n. Altay Kiiçiikler arasında cereyan !den 

.Japonva Uzak şarkta htlki m olnırık 1.~L J~~~kfa~ıcı~e ~ıız~ının :'ı~ Baz ı kıtaların kölelık ve zıllct ı<ı"n· kalecısıne_çarpt! \·e.kornere gıttı. 2000 metre mukavemet ko~usu alakalı 
ve lngilİz 'ni.iftızı.mu mahvetmek ü mi- nn:-:1• ~e 11 1 ~ı ~. u~? a r ı~"· ca .a de yuvarland ığ ı g ü n 1 e r iı;e, ruh Kornerı tehlıkesız atlaüın .Alüı~·lı- !{eçmiş. neticede; Şahap Çokdinler ko
di\·lc hwnt saha ·ı nazari\'e ine kapıl- ~ok:- 0r1 n~ .gotıı ~·ecek :. _!3eı Iı:ı?en ·~ e düşkünlüklerinin ulvi duygular ve - !ar ;-;iiratle mukabil hiıcumn geçtiler. şuyu birinci olarnk bitirmiştir. İkinci 
dı. ve ı.lÇHi a.nlaş~ı.r~ ~irdi. Bu iş bir .om~ :'!~. 1

1r: ~:-/~ 7o~ureoeıın~ : . - remler in in ortalığı kasıp kavurduğu Ve. l!ymmı lıtr \'oleshıden ycgfıne gol1 l.em'i Yerli, iiçiincü "Recf.'p Eabruk. 
kaç fi\' ev\'el japonyava kolav görün-' t ın?n 'eıı emez.. n / 1 .Japon nı.::·): kötü d emlerde ge lin çatmıştır. lermı knznndılar. Biiyiıkler arasındaki (3000) metre-
müştil. lngilter~ A\'rt;pa ve Afrjkada-1 nazırı, Loı· ııdlra '"çe· \ aışı~1g~o!1a1. •tl~gı nı,: Bugüne gelince: Bütün ilim, b üt ün nıı gol Alt~ylılan daha fazla c:alı~- lik kosııda ,N'{•bil birinci gelmiştir. fkiıı-

' <>n. eme ı o an ın ıaı ıınJ :.ıı ırmeH. ı, ·· .. f 1 f .. ·· ·· · d ~ " •]·etti 'L' k t .: · · . h ~ · 'r t · Ak ·· ·· ·· ·· R ki harplerle fazla meşguldü. Fnkntl. . J' br d" .. bT z: . U·. k sanat, ııtun ese P su goruş u.zerın e maga "'~~ ' . '. r a a •Jaımm ş:ı ı:ıı cı .,ec:. ı guncnç, uçuncu ama-
Pasifik \'<! H int denizlerinde eski va· ~cı? ~ 1 J~ 0~.nu~e. ı ır. ·:r't ,za _ toplanmı,tır 1r;ı· 20. ci a~!rda mılletlere oyuı~u. l ahsrnııı ):er tutnrnmn~ı, Ah- zandı~·· : . . . 
zi.J etin denmmıı istiV{:n Amerika, har-1 ~aı ~t,ı IH'. ~meı ı~a, 'e 1•1e. Qt: ngılt; talulacak gemlerın muzeye roktan ınedın tam ~u~.ııası~ le bozuk Lıır oyun l kıltınwtn1 \Jl::;ıklct yarışında; bıı·ın
lıi göze alınca J'•ıpoı;, .. 111111 gözü açıldı 1 e Jt1ı>? 111 :-nd~ ! dCuı upb?t~ı tu_ıkken tttehdbı.d kalktJğı bir taı·ihi çağdır. Dünyanın , o.rııama~ı yuzuııdeıı miidafarıya çeki- ci İsm:ıil, ikinci Erdimcnd, iiçi.incii 

• • • • • • etmemı-.. er ır. enu ı ı~ ı amc e ır · · • · h t t i · 1 le Alt ordu her ·1kın ]· ı· ·J ki~ k · 1 ı ı· · \'e işin çok ı;arpa ·nrdığını anladı. Jn- 1 lık • U k •k ı ıçtimaı nazam ve aya zarure erı n • ııı . • ı ... o a) ı a nı- nıec c .ı. 
pon.ra gıırp i ·tikamctinde Çin ile uzun hare.k~~t: '?u,.nnn~~~c <:·!· za .. "'~~ - bir çok fe b e feleri ve bu fel~efelcdn şıladıgı gibı .Alt~ıyu .ni.sbeten daha gi~- Bii~·iiklcrin 6 kilometrelik bi.~iklet 
bir h ·w-be siirükl~nmistfr. Cenup isti· tn Çın ıle döHismı:-e de\ nm cdcbılıı. arkasından kılıçları çalıştırmaktadır. zel ,.c ılaha sakın bır oyunla mukalJıl koşusı.ıııcla cin, Ahmed birinci. .Ji unul 
kametinde lngiltcrc ve Amerikanın iı;I ihtilafla~ ve. davalar, bel~i ~.i.mdiy~ hiicumn geçti .\·e ~ı~. inci dakikada Sa~d; ikinei, C?ni iiçiiı!cü geldi le!·· · 
birliğiyle karşılaşmıştır. Bu çıkmnz Racı•d Rıza kadar, hıç ~ır zaman b';1gunku.kemı- t.ı~ımııııı bcınb~ılık sayısını hedı~e B_ISll\/.ET } A.TU~5LA T~~-: . .. 
icindc kıvraııırkcıı Almanva japon:nı- 9# yet vp !<eyf, ye t ke~fetıne sahıp ol - eltı. l• e<lc!'asyonun tertıp cttıgı serı mu-
dıın üçlü nnlaşmadnki askeri maclde- mamu.~ır. Faka t h.er şeye rağmen bu !~ev.renin b~ndan ~onraki kısmı mi!- ı.;abaknlnr<laıı ~7ü} kilometrelik bisik-
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Arkadaşlarla yarenlik 
Vakit - Bir genç kızımız, tehriye· 

den gerdanlık icad etti. 
- Ne güzel bulut doiruau.. 'u 

genç kızın omuzuna sannıaaktan ..,e 
mavi boncuktan mürekkep bir naz.ar
lık, kollarına da ipe c1ı= zi1mit faauJya
dan bilezik lazımdır. 

Son Poata - Veygand Cezairde. 
- Döne dolaşa, gide gele her hal· 

de bir baltaya sap olacak amma, han 
giaine ! .. Diğer taraftan arkadatı Dar 
lan da ıimdi Parise kırkıncı ziyare· 
tini vermekte olsa gerektfr. 

Cumhuriyet - Ah §U gece kuıla· 
rı .. 

- F akat yalnız zavallı gece kutla· 
rından değil , gündüz kuşlarından da 
bah ı:etınek gerektir. Daldan dala. 
gönülden gönüle uçan bu hercai kut· 
1a r g ü n gelir, kanatlarını salarak bir 
nğac: d ibinde can verirler. 

Bugün - Dünyada neler oluyor 1 
-- Evet, hakikaten dünyada neler 

oluyor ve daha neler olacak?. Çivi•i 
!Ökijldükte n ve muvazene•~ bozul • 
duktar. sonra ihtiyar küremizin hW. 
durmadan bir olaganlar alemi haline 
gel eceğinden şüphe etmemeliyiz. 

Yeni Sabah - Tehlike karş111n • 
da .. 

- Gözleri kapamak değil, h:r mit · 
lr daha a çmak lazımdır. 

Vata n - Hoşa gitmiyen haberler 
lcarşıs•nda .. 

- fıuanm en hoşuna giden cihet. 
T tlrk mil lf' tİn in dimdik, soğukkanh 
ve kuvvetinden emin bir halde dur· 
masıdır, deiı'I mi? 
Akşam - Dünyayı emin bir hale 

getirme k .. 
- Bunun İçin te k çare, bazı deli· 

leri tonlay ıp timarhnneye atmaklş 
ümkiin olabilir. 

nin tnthikini istcm~ktedir. O miihirn I I 000 I I I I asır, ~<ı ln~an » ın «ın s~n. o.la.rak ı> ya~ı- savı hır oyı.ınl.l ;eçtı ve Utkımlar; bı- let k~şusu; ~u.lturparkta muvaffakı-
maddc ~udur: ZMIRDEK TEMS LLER Ç N yacagı hır asırdır. ~ırbırını~ hanma rer.~oll;,tıahad,ah .a~·rıl<1ılar. yetle ıc:a edı!dı. BİR CEVAP: • • 

cAlmannı ltnlva \'e japonyu A\'• ı;usam ış davalar, n ıhayet « ınsan -. ın Ilı...!.\ < I lJf,, VJ,E : Tekııık neiıcelcr şunlardır: Kirilerimden Mehmet Mete imza· 
rupa Ye;·a'cin ha;·binc girmemi~ bn;:- ZENGiN BiR PROGRAM değer"in i ve onun içinde ~e, asrın k:y- Bu .~tevr~e ~:tınordu: riiz_g~r nl- J~irinci :.1 mail Rerna (Rekor 2 s:\· ~iyle bir mektup aldım. Benden ge· 
k:ı bir devlet tarafından tanrruzıı uğ- HAZIRLADf m~l u.~uvlarını tanıma~a ~ec.bur - tına d~ışrne.~ıne h:~ oyuna on kışı ola - at ~~ ıl?kıka). çenlerde «~iire dair» serlevhalı bit 
rııdıkları tnl,dirdc. her birL i birbirle- ı dl~ı· .. 8.->ylc olunca ona bır ko.l.chk ~e- rak_ gırmesıne rn!!".men Altayın nks:ı- İk111cı: Ahmed Rodo:-;lu (2 m<:tl'c yazımda ismini kaydettiğim Behç4!t 
!'İne karSl ~iva i iktı.;ıudi \'e askeı i ı: a~it Hiza \'C arkadaşlarının, l'ar- mırı ' urmak ve onu tahakkum dız - maga başhyan mudafaasını karı:ıtır- fark). KemaFn, bazı mecmualarda iAmİ gÖ-
' .ırclıml::ı~'Cİa bıılu~rıcııklrırını taahhCiıl ş:uıba gü n ii a k ş :t m ı dlcıbibe 1 f!in it~ rin:n a ltmda bunaltmak m\im • mağa ve Altay kalesini tehdid etmeğc Üçüncü: Jnk Benbeset (ikinciden rüle n ( Behcet Kemal Çağlar } oluP 
ederler.> 1 Teyze ile İzmir Halkc\·j nloı\lrırııı- kün değildir. Pıu ya.nlıs , bu batıl gö· b~ışladı. A ltavm sağ hafı yerini muhn~ oıı santim farkla). olmadığ ını ıoruyor. Evet, ta ken.di· 

nu mudd~ jrıponyadan zirade Al- da ?lk temsillerini verecekleriııi yaz- . r~.şün.. t8:?' kkuk. hamle~eri ile vol.a faza :;~miyor \'e bı.ın.~lan istifad.e eclen nu·· nku·· at "·· 
mlltl\':ıııın i~ine \"nrnmnktadır. J apon-' nıı~tık. Bnbeı a l<l ığımıza gör", de .1 duşmuş zumrelerı ıonuncıa ancak hır Hmndı kol:ıylıkla hucuma geçıyordu. Benim şiir anlayıııma göre, ne 
r:ı Almanya ve 'ıtnlyııya yardım (!i~;'l ~erli artistimi7. R a11i<i R iza, İzmir 

1 

hüsran bPkler. . • . . .. .. Ueş dııkika. ~e('~1c.d~ıı Ali Altıııorılu Be hçe t Ktımal ıairdir, ne de yazdık· 
bile, mukabilinde onlardan ne gibi yar- halkını~ ötedcnb..ıı·i kendi~inc karo;1 .~u~u anlama~ ıçın , .bıle bıle olu- takımrn~~kı yermı ışgnl etti ve ,\ltı- yarışları ları şiirdir. Bunlar, manzum parça· 
dım göreet?ği p2k oolli değildir. Japon- gö:;terclıği teveccüh ve se\·gıyi ıı.ı ,::.rı mu go ı:e al~n mıl_letle~ı. n şahan,f' .f". • nordu lıucumla;ını fazlalaştırdı. lardır. Hakiki sanatkarla nazım. ya· 
!ar. realist ndamlard ır. lng iliz _ Ame- itibara a laı-ak. nıii teakıp gii:ıl,.n- irin 1 veran: ndak1 manayı gor me k kafıdır. 29 uncu dıı~kı~n~·ıı ~ad~r süren Al- flkb:ıhar :ıt yarışlarıııın oeşiııcisi ele ni manzum filtirler yazan insan ara· 
rik:ul' i,..birliği kar~ısındn kuvvetli bir <le Zl ngin biı· pr ogram tt'rtip ı't "'1i" - .:=:;:.,_ - -- -.=..~ -= tın~n.lunun _hukımı~·~tı nı.hapıt sem~- diin yupılmıştıı-. Nctic-eler nMğıdarlır : sında fark çoktu.r. Münasebet ise hi~ 
mukıwemet ... çarpacnklarım, u zun ve tir. 23 NlSAN ÇOCUK BAYRAMI ı. s.nı v~~~lı . .. ı ~nr~l(~'. aıdd n aldı rı Birint'İ koı:m: 2000 metre rne:mfe'i yoktur. Her devırde tairler araaınd• 
tehlikeleri~ dolu bir har be s ürükkne- • \ 'erilecek diğeı· tem!'\Hlcr .:ııııl:ı:- b ır p:ıs: ~u~.nu ı .... tı~a.l ede!'ek Altınoı·- ve :.?53 lira ik~·amij·eii \'e rnııı seııesin-ı böyleleri de. g.örülmüı.t.ür .•. Fa.kat z•· 

<l ırn~·iik l\ l ilt•t ;\lecliııinn acılı~ı el ı k c lıb t k h k k- t ı ı ..... ceklerini hesap etmişlerdir. Japon~·a,ı tr: . • uıı .ııı : ·ın 1 v.c g-a ıye sayısıııı ·ay- de aldıkları ikraıniveler vektıııu 400 man ve a 1 1 sana 0 çu erı, on •· 
Çin ile lınrptedi ı • Milli lktısatları <ı{l. ı ı::ob_ Stıl, ). atak lı va~on_lar k~ont - 'e l" lll' egemenliğinin kuı··ılusn clettı. • ~ . lirayı geçmiyen haı'iskan ·Ar:ıp at ve' tasfiye etmiş, tarihe ancak şair ola"' 
ı·ekli bir .. ablukaya d~tynnnmıyacaktır.' rolü: ~? JICc.e < d;ı.~m).'_ ~:ıı· aşık lazım, tnrihi olan bu me:-ut günü r"lcuk- Altay m~?l~p \'azıyete _ dii~tiikkn kbraklarına mah::sus olan bu koşuyal bırakm~şhr.. . •. 
;Jnpoıı)a, Am~rikaımı mahsuller ine, Ben ı npunüz. Kordtigum.. la:ıın11zm coskun scYinçler'•' gf' - s?nı·a cneı·Jı ıle oyn.amnga başlnclı. :: lınyvnn g'İı'mi.ştir. Yıldırım birinci. T~vfık Fıkretfn, ~eh~et ~kifı"• 
\.ıilha ·;"n '(letrol ve nğır ynğlarına muh-• ooo çirmC'~i l,ııclar manalı bir gi.in \'at" I· akat Alttıyın muhacım hattında 11- S~Yim ikinci \'C N'erS{_iZ ele ücllncii gl'l-' h.at.ta N~mık Kema.Iın. ~ıle ıaırH~le· 
taçtır. 1 tC' bu gilıi mahzu r la r dolayı- ' Kızıl b e. hce \'astan. haskn. ~oı·mal oy~n oynıy~c~~k mi~tir. 1 rının munakaıa edıldtiı bir· devı~ 
.;iyle. japonya yeııi bir harbe siirc~lcn -l - mıdtr? mu~.acım. ~eH ~el .?ın~aclıgı~dan ~u~un 1ki!1ci ~oşu: ~40~ metre mesafeli ve Yahya. Kem~l ~ururke~ .Beh~et Kr 
meyı göze nlnmnmıştır. Bazı tedlıırlcr SUYA KAVUŞTU BATAK- Çocuk Esirgeme Kurumu 1 gajı.etleı semcıesız k,L~dı. \ıe ~u.sm~t- 1!)0 Jıra ıkl'amıyelı koşu kazanmaını~ll mal şaır telakkı olunalırlır mı? 
almadıkçn , japon) 11 yeni tehlikolcre 1 ' !<'O.\ u!1 Altın.<>rclumın - - 1 galıl11yetı\'- yerli yarımkan İngiliz ta) lnrın:ı mnh- ÇiMDiK 
utılmıyncnktı r. · l LIKLAR KURUTULUYOR .e ııcb;dcııclı. • . '\ll'i olan bu ko~ya ~tay istiı.ak c·tmis j __ ..... 

Jnpon Hariciye ıı:ızırı bu tedbirleri J\ ızılbah<'e (Jlu-;u . ..:i) _ C:ı>nr ıın- Z ABI T ADA . A~:ırnıa. (llusus ı tt•le~.onla) ,- :'ltıl-,ve lle,·e" hirinci, Sekuk ik.inci gelmis~ 
ao"ı•t"ı.,.n1ek \'e temı'ıı .ntm"k iimidivle h' -d .. ·· {' .. h" .,. ...st• =·;r~-·=•-·: •• Jı kume maçJnrına lmgun 1.) :\1avıs tir 1 • t e ~ .., ~ " • ı :e n1u urum ızun ınım<'ı.ı ~1,·e - d d ı ·1 · • · • 
Anupaya eyahtıte çıktı. Bu tedl.ıirler ,..j ıide nahin merkezi ol:ın kö ı.imüz Bu ne rezalet: ..:t.a .~~mu~ n_ ce~am eclı d_ı. G~nçle~:- Üçüııcii koşu: 1400 metre mesaf('li 
ı-unlnrdır : 1 temiz \'C ~ıhhi bil' suyn ka\'ll!'l!IUS - lkic:e ınelikte llTnlllllİ ı;cşnw basın- b.ırl·ıı~~ (l'..-;kı~~ır .- n:~ll~·spor) mt:- "? rno lira ikramiyeli Uç yn~ındaki ha-' 

l - J apon:-n. her:. ,relen önce .. O\'.\"C·t tur. Çok fena olnn eski tesisat bns-1 dn clıır:ııı 28 \·aşında )l'ahidl' Eı-.ı. ı.ıôz s.lf• k.t~1.111~ lııı.ınc.;~ ele' ıes~ O - ~ .1H ~ lıskan Arap taylarına mahsus olaııl BUGONKO PROGRAM 
Husyanın bitar.ıflığ'ıııdan emin olmak tan lr.'ıs:ı yeni borular la eleği tirilmi~. atan \ l' an:-;ızııı üzerine atı!-:ırnk :rn- ra J.~;-e ıtt.ı. lkın~ı. clev.renıı~ ~~ızıncı lıı.ı üçiiııcü koşuda da iiç tay yarışını"" Program, 8 03 Ajans haberleri, 
istiyor. Rm:yrı. japonyanm dilsmnn ı nwnbalı:ır ıslah edilmiş , iııc;a \•dilen na~ınd:m öpen l\I m;tnfn oğlu M r.hmPt cl~kı rn.~.11.c~,ı p1C'mıı ı:;poı lulaı bıı golle ~alıra birinci Tarzan ikinci gelmiştir. ı 8,18 hafif pi·ogrnm (pi.) 8 45 E\ 
olan Çine ~·nrdım cc11yor, milli Çin or- u~ tonluk depolardan siizmc tc•rti - Ali Er"Üıı tutı.ılmu , adliyeye \'eril - 0~ l;~~ı .:ız.ı~H~ a~·1 ·b'. ::\i k . Hörclüncli kıışıı: 1600 metre meırn- 1 kadını . konuşma. ' ' 
doları kumandanı (Şan-Kay-Şek) e bntivle klh·e ~u getirilmiş, dört \"eni mistir. ıncı b~·~Ç ~ aı ı.}.c. - • as espoı feli ve 320 lira ikramh·eli iiç ve daha 12 30 Program l 2 33 karısık AAl"' 
harp malzemesi J!Öncwrmekten vn?.g~<;- çesn1e ilin-".• edilme k su retiyle ;ıhhi Eve taarruz: ~~çınn~ ı~·ıncı .dev.resını!1 altıncı chı- yukarı yaştaki haliskı~n ingiliz ar ve 1 kılaı:, ı 2,50 Ajaı; haberleri ıs o& 
medi. J aponyn Hnricire nnzırı evve1fl ve ·temiz su, b ütün mahallelere veril- Şehitl{>r cadcle~inde T alip oğlı• A- 1~ 1 1:a~lllk~ J~r~ı~·C'l!ler lıır :oıl\{1kf~r- kısrnkların:ı mahsustu. Heyecanh \'e karışık şaı·kılar progıoamının 

1

dev~ ' 
)loskovayn uğrıy:mık Süılin i bu işten mi. th•. ıif oglu AJunbilek. kirnlık C'\"·rıcle o- r ı\t-ı~1· 1 .ııcı ."' ıe;ıın ~~nun n ı~s ... e- alakalı bir koşu yapan Komizar birin-1 mı, 13,20 karışık program (pl. ). 
v:ızgecirmek istedi. Fakat ~uvaffak Köyhiler nrn•nnd a kiiçük :fı~· nhi- tuı:rın 28 yasııHla .B~hriye Ka,,:ıcınııı ;~o~a;ıd~\~~cıı.tllıcl.ın im golle beınbe- ci, /:ıs~ınar ikinci ve Şıpka dn iiçiiııcii 18 Program, J 8,03 Rndyo caz or ' 
olamadığı muhakkakt ır. Stnhn, yakın kcllefiyeti esası ii zerindeıı nahıyenın C\1!1e h.ınıız etmL..;tır. A 1 .• 10 .. • gelnııştır. kestraı;ı, 18,40 K-achnlar fası l heye· 
lıir h~..t:kbald.., .sağında önce susnmış etrafınd:tki bat:ıklık l :trın ku r-utulm.ı- Kardetler arasında: . <·1~1 •1 • .. •J (H.u~us).- l!un b~~Şlı)lm Beşinci koşu: 2200 metre mesafeli ti, l!l,lü Çigan Romansları (pU• 
hir Alm:rnyn \'e ı<olı.ında diş biliy.en bil' -ıı am~l iyesine başlanmıştır. Bizzat 'ehitlr:rde Ramiz Çamiç, k:ırcleşi 1 ~ı be~ .gu.reş bırı.ı~cılıklerı ~gun s? - \'e 255 lira ikramiyeli 4 ve daha yuka- l !l,45 Konuşma: (zirnnt takviaıH• 
japoııyn. gfö·nıt>k ihtimalini nkh n da n na h i/e müchirli miizlln nnnreti altm- r~tcnıi lıir vergi meselrı;inden yum - ~~ı .. ~~~1~~· ?~ ~-·~~~\ Ş~1\.0~m1{) rı ynştnki yerli yarımkan İngiliz nt Ye 19,50 Radyo incesaz heyeti, 20 ,16 
çık:u·mıyor. da cn lışan köylilmüziin bu !"e•1c sivri ı·ukla dö\ erek fla~ınclau yara 1:>mı~ -ı 11

'. \ (A k ~ll!< •
1 

.. s '1.ı.ı ~1 k_ıl ı:\C1M ı:;. kısrakla rına mahsus olan bu koşuya Rad~·o gazete i, 20,45 P iya n o so lô ' 
2 - J aponya, ancak kısa bir h:ırl>e ... jnektc:ı kurtaracağı iimit edilmek- tır. rı:ı ( A1\.aıa)) ~~u.nc~· )

1
• ı(tt but)· beş hayvan girmiştir. Alceylan rakiple- Jarı, 21,05 Dinleyici istekleıi, 2t ,30 

dayanabilir. Zira eli nclcldı yedekleri, ll'dir. Neden acaba? . n. n . • n .ara. ırıncı, ... ~ .~mı u . rinden rahat bir birincilik aldı. Ol~n Konuşma, 21.45 R adyo orkestrası. 
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\·am:ız. Yedek artırmıık içi n elde baş. l ımfr orma n bölge şefi yühek Ala cak kavgası : 1- ~1,~. n C'el~, ~Anka~a>. ~ırı.ncı, Res- ___ 000,,_ __ 

ka kaynak kalmamıı:;tır. Çin harbi. miihenclis füıy Ce\·ad Z iya tarufmılaıı Hnlkapınarda Kuruçay mahalle:'!iıı len 1 uze~ıbaJ .. (.~0~.aelı) ıkn;cı), lI:ın;- İstanbul, 3 (A.A.) - Bugü n şeh ri-
h::ışladığındıınlJeri büclçe 9,5 m ilyardan diin de Kültli r pn:ak radyo merkc>zin- el &ıit oğlu 8ültyman Ayhan. ala - za (Denız) ~~un~u. 79 ~ıloda Az!z mizcleki Milli küme maçlarında Gala- Kömür fiatları 
:!G m ilynr ~·ene nıRwlmistir. J a ponya deıı «tabiat Jrnrşı ... m cl a vatatıclHŞlll cnk yiiziinden \'eli oğlu lfayclnı· Bek •. <~n~nr~) b~rıncı , ... !sn:~ıl (~oc~elı) tasaray, 3 • l 1stanbulsporu mağlGp İstihsal masraflarını koruma k üzrt 
"tiriiııcemecle kalan \'e hfıla bütün &id- \'azifclt.•ri> nwvzulu bir konfer:ın~ ta~ı bıcakl::ı yaralamıq \e lutulrırns - ıkıııcı , .luhlı~ de uçuncu. Sı kılodn etmiş, F'enerlıahçe - Beşiktaş maçı 1-1 kömür fiyatlarına yapıl-an yeni zartl· 
cleti:-·lc devam dip giden Çin harbin- Yeril mi. t ir. tur. . Adn:ııı (İstanbul) birinci, Mchmed berabere kalmışlardır. lnr tarifesi, şehrimizdeki alak adarlB, 
den çok zarar görcHi. Konferansçı, hayalı n topratl:-ı t~- Bı r kızı kirletmiş: 1 l ra gelmistiıı. Yeni 'tarifeye g ör-e krib· 

Avru pa h a r bi ile de ma.ddi, ve manc- t-SSüs et tiğin i ve yine toprakt a nihn- .K n: sıval acl:ı Soğ'ukkll\'U ınM·kiiıı- F d ı B • ı • ı ı k" .. JI: ld kt • ~ tc~' 
\'İ ıztırnbı kat kat artt ı. Bu sebeblı!rlc ·'et bulduğunu, toprağın v e t~\lıialm de .ıus~n :ı oğlu Hnzım Enhçeri · on !im edilmek şaıii_r l c 11 lira, F.:re.A' 1 l\Jf ı f ay a 1 ı gı er e omur ,ongu a a vası ı..1yn ı · 
;:ıponrn ntnklığı bırak ıp basiret ,.e ih- nıiimtnz kıtra kıeriniAtnşıyan ağac;la - dokuz yaşında. "erim~m Fatini izdi - ._.,, \C Kandilli oc-aklnrından 10L60 lil'~· 
ti:-at yoluııu ·nptı. İki i.e birde n atılıp rın ve orm:m ların f:ıidc lcl'ini. yesil ,·ne \'tıdiyle kaııdırnrak kirletmicı \'l' . Tu\·anaı1 bir inci 8,10 lirn, ikinci 6 lı' 
z:ırnr görm"ktenS(l bir işi b itirip karlı sa haların. modem seh ircilik •;p mi- sııl'lu tutulmuştur. Yugoslavya~a bı·r bakış r:ı, Bri~et ~oııguldakta vn~ıtcı.yn tes· 
çıkmnı:ra knrar ,. rmiştir. Japoııyanın marideki ehemmiyetini anbtmıs. bu Silah taşıyanlar: . ~ hm l l ,oO l ı rndır. 
şimdi bi r icik dii<ıiiıweı-i Çin harb ini hip meya nclu tzmir belediyeginin geh ri Kemerde Riza, Namazgahta Alı Yugoslavya 19 uııcu ve 20 mci n- birdir. Fakat dini, fikri ve siynsi ~Y- Yeni fiyatlara .göre deniz naki! ,·tı: 
tirmektir. ağaçlandırma husu~ı.ııı dnk i faali:·cti- füza ve I>emiıtiıı iizerlerinclc birci' bı. sırlarda yavaş ya,•aş kurulnıuııtur. rılıkları vardır. Nitekim Hırvatlar, .ı:;ıtaları navlun fıyatJ.arı. da tcsbı_t tıo' 

J apon Hariciye nazırı Ber lincle bu- ni tebnrüz ettirmiştir. c:ık b~ılunmuştur. Sırplaı· 1804 de Osm~rnlılara isyan et- on hı1clisede Sırpları ynlnız bırak _ lunmuştur. Bu navlun .fıya'tlnn. ıl< 
··~111nı11111r111m111111111111111111111111111111111111111nn111111111111111mm11111m111111111111111111uı111111111111111111111111111111111111111111111111111111 tikten SOnlla l\l orova etrafıııda bir at vekaletince tasdik edildikten sotl' 
- 1 N D A - mill"ı \ arhk ktıı·dıı lar, bilfıhare genı'ş __ -Devamı 3 ncü Sahrfede- .ra mut"be r ol."cakt ır. 
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1 -= ... .. ledilcr, cenuba doğru sarktılar. 1833 

1878 .ve ı 918 muahedelc.ri bu r.reniş- 1 

S Yakın tarihin merak ve ibretle dolu 'aahifeleri. Sultan Ham't devrinin en rülünçlü hr&dİıH~leri ve Türk § lenl('llin en esa:ılı tarafıdır. Umumi TAYYARE Sinemasında reı. 36-46 
S Sinemacılıiınm en son 9aheseri :: harpten soııra eski Avusturya, l\la -

K 1 V I R C 1 K P A Ş A 
caristmı imparatorluklarının yıkıl -= = ması lizeııine Sırbistmı , bütün cenup 

::: - isl:ivlarıııı bil'leştirerek Sıı:p, llırvn't, = ve Sloven krallıgw ı adını aldı, bütün 
~ TÜRKÇE SÖZLÜ , w TÜRKÇE MUSiKİLi = c..;ki Sırbistanclnn başka, Karadağı, 

· I A l L I = Bo~ıın ve lI erseği, Da Jınaçyn.rı. Hır-
§__ Yı\ratanlar. SAIT - HAL DE - TALAT - YAŞAR • REF K KEMA - NEC LE - vatist-anı, Korintiya \'(' Korniynle 

Ayraca • JURNALDA • en aon ve en mühim H A R P haberler; - mcmkkctleı·iı1i kendi hududu içine 
E SEANSLAR. Her gün. 2.15-4.30-6.45 ve akşam 9 da başlar. := c·ekti. l\Iesahası 248 bin kilomeu·e mu 
§§ Cumartesi ve pazar sünleri 10 ve 12 de baılar. E ralıbaı id i. ~ufusu hakkmda 1mgiin 
EE E elde ciddi ve hakiki bir istatistik yok 
~ Dil<KAT - Haftanın bütün sünlerin de ilk seanalar UCUZ HALK MATI NELERl'DIR. E t ur . Fa~nt l 6 ~ilyondan bahsed il -

E: FiATLERi - Biıı'nci 20-Balkan25 -Koltuk 30 kuruttur. . : mSktetm. H tl J 
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BU H AFTA 

Göı iinmiyen canavar, zabıta ku\'vetinc1en ve m itra lyözlerden 
korkmıyarak adeta onlar la n lay ed iy-0r. Siz de h er h ald e 

. -~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~:r.:~~~~~~~~~~· 

~ ..-Görünıauan Adamın lvdıti 1 
:~u~V2~~~~~~~~~~~~~~~u~~~u~~~~·aı~u~ii 

Filminde bir canavarı görmeği ihma l etmeyiniz 
OYNIYANLAR: V 1 C EN T P R I C E- NAN G RAY 
AY R 1 C A : ViYANA KAHVESi (REV0) 
MAT 1 N EL ER : 3.15 5,15 7,15 9,15 de 

Cumarte.i pazar sünleri 1,15 te LAR 

• 



(ANADOLU) ( SAHiFE 3 ) ~NlsAN 1941 PAZARTESi 

1' ekonomisi 
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HARP 

lngiltere yıkılmaz bir 
ruha maliktir -BA;;:;:~, ~e::~i~~~;DE- 1·_.;;..M;.;...;;;.e.;;..m.;..;;.;;.le-.k_e __ t_te __ I f i·~·~;;·"i·;~~~~;. ... Jı'";;;;;/iii""jj{ı·~·ı~; ~1 

, Musavva limanmdtı on iki •apur y D ( N ; · 
Q/kanlara geldikten 

( BAŞT ARAF! 1 NCI SAHiFEDE ) 
sa İngiltere imparatol'J.uğunun yıl • 
nıaz ve yıkılmaz bir ruha malik oldu
ğunu, bu ııuhun, talihin darbeleri ne 
kadııı· nğır olurda olsun. o kadar kuv-

batırılmıstır. Bunlaı·dan bir kısmının A ·"·r;;i~ .. ·ı,~;~·;;;·n;;:;;;i;iiii ... S~·;;~·' .. Ai;;;~ ... K~;;:i;;~~-~·~·d·~~·;h•••U• ....... : 
direkleri ·ve bacala111 su sathının üs- 700 ndet :!X20X400 11,200 31\I 

sonra 
tilndedir. Bir kısmı kumsalda bir ta· 200 adet 8Xl2X400 7.680 3:\l 
raflarına ,·atmış vaziyettedir. Hepsi- ı f ı· t• ?OO d 

Nilıa SADREDDlN ENVER vet kesbettiğini, d emokrasi davası -
·da ~et, Alman ordusu Balkanlar- nın muzaffer olacağı hak~cındaki 
'tici !lil!lhını patlattı. Vakıa, Alman emniyetinin ve itimadıııın kati oldu
tlietf'eSJnin Yunan ve Yugosla~a ğunu, 1941 yılıııın ağır imtihanlarla 
ı e erıne sunduğu tarihin en mag- geçeceğiııi, ümitsizliğe dü ~meme k 11\-

nin de yüzdürülerek kullanıkıbilecek mar aa ıye 1 ~ a et GX6X·100 2,880 31\I 
5 ton ondeleli (oluklu) 'aç 

hale getil'ilme~i mümkündür. 1 Yukarıd:ı nıikta;, ve dıatl:ırı ı azılı kere>tı· n• ıı:ılzenıe 1 G-
İtalyanla~ Musavvada ellerindeıı ı"çı"nde 9 · 

geldl·g·ı· kadar heı· ~eyı· tahrip etmek ·l- 41 sa~t on döı·tte Be,·koz A<. '1ılııı alma litım·,,·rınuml:ı ı»ı-
., zarlıkhı '1ıtın alınacaktı!'. · 

i'temişlerse de biı; çok harp malze- 2 - Taknrrül' edPcek fiyat üzerinrlen \ÜZdP on ı,.., 1 ·min·.d :ıha-
r.;l"en mUtckebbir ifadeli notasında: zım geldiğini, harbin bir ~ok iniş ve 

ı~ııe nın asla bu milletler ile muha- çıkı.,Jarı olabileceğini ~öylemi~tir. 
adıye onları imha tasavvurunda ol- Baş,;ekil, bundan soma, Yunanistan 

mesi bırakmışlardır. Ş h' k ·· 11 · ı k · 
t k e ır Ço guze eşıyor sı a ırıac~ı tır. 

Musavvava "irerkeıı ngiliz u -
J 6 3 - Ev . .:nf ve şerait her g-ün konıisyonda !!örülebilir l ., 1 1 mand-:ıııı ile beraberdim. Kilomet - Aydın, (Anadolu) - Vilayetimizin -

relerle süren harabeler halinde bir imarı için bir çok himmet, bir çok pa
çok sokakl,wdan geçerek şehre girdi. ra sarfediliyor. Şehrimizin çehresi 
ğimiz zaman bi· İtalyan hastahaııe gündeıı güne değişiyor, bazı kısımları 
gemisi limandan kaçmak üzere idi. bir kaç gün içinde tanınamıyacak bir 
Subayl11r ve teçhizatl.ıı dolu olduğu hale geliyor. Bunu hepimiz görüyor ve 
icin durdurduk. Keııdi kendini batır- takdir ediyoruz. . 
n;akta olaıı iki balıkç ı gemisine de Eskiden istasyondan hükumete gı
tahlisiyeler verildi. Valilik binasında den ve hükumet caddesi ismini taşıyan 
İtalyan vali Bonetdnin yanıııda, ceh- cadde o kadar"bozuk ve yaya kaldırım
resi Almana benziyen ve Almanca ko tarı o kadar berbattı ki insan buradan 
nusan bil' deniz zabiti \"al'dt. I!el' haL gelip gcçel'ken adeta azap duyardı. 
ele ·Musan·anın mtİkavemeti haı·eke- Cadde, müdhiş toz topı·uk içinde idi. 
ti btı zatın tesiı·i ile vuku bulmuş ol- Dal' \'e cukurlarla dolu idi. Şimdi, Vi
sa gerekti!'. liiyet ve belediyenin müşterek çalışma

.. 
~ııı kayıt ve iııaret edeı·ek sadece ve Yugoslavyanııı arkalal'llıda hü -

~Ufu ı](a matbuatından haberdar ol- yük Britanya ile donıinyoıılarının 
· y 200.000 ldşilik İngiliz ordusu- buluııduğuııu, Balkanlaua emsalsiz 
ı;~alanıağı istihdaf ettiğini» bil- ordıüar çıkarılacağını söyliyerek; 

ıı tedir. - Almanya bu sefer de harbe iyi 
iı 0~en Yunanistanda mevcud İngk başladı. F-:ık at ııeticeyi beklemek lii
'k.n 1 \\sunun miktarı rivayet kabilin- zımdır. l\lesele, bıkmadan beklemek_ 
r<idi~ Up henüz kat'ı rakam malum de- tedir. Bir çok fevkaliideliklere sahit 
lt:ıt: ~ıı.kat coğrafya kitaplarında, olacağız. Almanya bu partiyi sonuna 
~ 0~tik cedvelleııincle bilinen, mut- kadar oymyamıyacaktır. Alman mil. 
ında n bir hakikat var; Avrupa kıta- letiniıı ruhu da )'avaş yavaş zehirlen

·l&ai Büyük Britan;·a adalarında mektedir. Ve zamanı gelince, biisbü-
ınn 2 tahririne nazaran- tam <47 mil- tün yıkılacaktu·. • 
~ır 70.~oo. sııf kan İngiliz yaşamak- Demiş, sözleırinin 'onu uda da A
"ı~r · ŞunaJi Fransanın i3galindt>n merikanın yardımlarının kı)·mı•'tmi 

M us·1vvacla yerlilel' müstesna. eli - sı sayesinde hükumet ve Gazi bulvar
ğer halk ev,·elce Asmarava nakledil- lariyle istasyon cadd:sinin yaya kal
mi~ bulunduğundan şehiı: bombo• bil' dırıınları ve l'efiijleri ,·aptı·rılmış, hü
nrnıızara arzedivordu. Muhtelif dP - kümet bulvarına parJ,e dö*etilmiştir. 
mirı-olları malzemesi elde edilmiş - Şehrin ağaçlandll"ma işleri de süratle 
tir .. İngiliz kumandan . esiı' İtalyan ilerlemektedir. İki ~erid gibi hüküme
vaJi,ini Asmaraya götilreı ek ı·enıe - te giden yolun orta yerine sıra ile bir 
ğc alıkovmustur. Bütiiıı gün ı•e ge- çoı. palmiye ve çam ağaçları dikilmiş-

·~~ da bu kütl;ı halinde İngilizleri tebarüz ettirmiştir. 
~u;,1:n mıntakanın Alman imha or- oo>---
ik a ınesafesi de .35. knometı· - Yugoslavyanın par-
1,30~Iıaıcte ne diye Alman ordnsu, dağ, ça /anması 
ta g~rı·ak, binlerce ldloınetre uzakla
''ildiı·J:e.k~ bizzat Ahnaıı hariciyesinin 
ııı,~, ığı üzere arzusu hilafına olarak 
"1a]] ıın Balkan milletlerinin canlan v~ 
t\ıdJ~rı :.ahrip edilerek «200.0-00• mev. 
k>ııa ? hır Britanya ordusu peşinden 
du· ı\;: F.araza bu 200.000 kisilik or
~intı1· 1 kı bunun mühim bir kısmı 
iJılıqr1 • Yeııi Zelııdalı, A''.ustur~IY~.lı 
ııııı.; u ~a muhakkak!. - bır kalıl cuz 
"1i1y

0 
edı!se bile, öle tarafta 47 buçuk 

ntıa 11 İngiliz dünya teskiliitı ile ~ap
~'1cağıııı a.yakta dul'acağına, dipdiri kn
"kotı n~ göre bu zavallı Balkan mem
tin<Je eı·~ne getirilen harbin netice üze
'iı~. Jııç ?ir tesiri olmıyacnğı aş.ikar
~arn atta Almanya, Ballrnnlar<.ja bir 
lıl'an ~e ka_rga'!Rlı~ yarntm~sı :".uı:nul't. 
ııı~,i d avugunu, sut veren ınegını ke---

li' emektir 
lltiz·~et, bu bÖyiedir. Hepimiz bildiği
lu~~re Almanya buglin İngiliz alı
dır l ının elim ve derin tesiri altında
lar; Rgal ettiği memleketlerde çok ına !. 
.\vr "e nıevcudları bitirdiğinden ortn 
Iııa~Pa bir yok.,ulluk içinde kıvl'an
ılıı . ~ır. Bu ülkeler, ona artık fay
ni/e.rıne zarar vermeğe başlamıştı.r. 
Iııe/'raat memleketi olan, i~~al edı}
ı,~P llıkı brr dostluk rabıta~tyle bag
ti~ ak mecburiyetinde kalan. 71faea
kınt~1 1-ıı gıda noksanisi, giyim sı
llıany en lıad devreye ginni~tir. Ro
lıırı1 a<Ja - isittiklerimize, duydukla-

ıa n ' d" 1 · nal.ata aıaran _ vaziyet ıge.r ~rıne 

lııeJtt n daha fena şekilde tecellı et
hıı1ı1 ed!r. Orada gün geçtikçe hayat pa 
•tan~nıııaıcta, eşya fiati yükselmekt1', 
~r. n bulunma" 1ıir hale gelmekle-

'- nış r . . 
'"ra' l(!aretinin esas ınüvazenesını, 
~ıcatının yü:ule kırk birini,. hatta 
!\~~neler daha fazlasını temııı eden 
ln!Je !1l'anın .en kıymetl i mata~ı pet
~ıııı rı lıariç piyasalrtra sevkedılemez 
tı~ıı. Yalnız Alman klering hesapla-
!~ kapanıp kalmı~tır, _ 

ketle~ bUtl\n bunlar, metbug memle
luk l"in ıztırabı bahasına !ııgiliz a b
ıııı~~~ şidd.:tini kısmen tahfif eden 

ı\J ı. 
leıııe tnanya, Bal.kanlım harb<; sürl~k
biı kle Yalnız Yugoslavya gıbı nuıhıın 
llııy lktısaaı kaynağı kaybetmekle kııl
Suı or, ayni zamanda Romaııya \'e 
~ llaristaıı ile en sıkı rabıtayı temin 
ı~\Orta Avrupanın Karadeniz men
IUn Una nehri ,·olunu da tıkamış bu
q~~ı·or. Bu hıısÜsta bil' fikir edinmek 
l'ııııae 1939 da Romanyadan. A "!
l'Gn Ya Tuııa yoliyle • Bı r mıl
~k 214,367 toıı kara yoliyle an
~u~79,848 ton İıetrol ııakledilmiş ol
~g nu zikretmek kafi... Bu adet be
'<li atı 'I'una nehrinin hububat ve:ıa 
buıt ticaret matahı sevkinde nekadar 
~k bir mevki olduğuııu anlatır. 

Ba§tara.fı 1 nci Sahifede -· ce eRirle~ t'oplanmıştır. Bunların tir. 1stasvon binaları hep bu imar pla-
takil bir iradeve bağlanmıs ve Macaı· mühim bir kısmı bahriyeli ve ba1ııi- nına göre, yeniden .. tanzim rn inşa edi
hududu ceımb~ında bazı 'mıııtakalar' ye >iliih endazıdır. Hepsinin sililhları Jecektir. Devlet demiryolları idaresi 
Macal'istana Yerilmistir. Ilitleriıı im- keııdileı·i üzerinde bırakılmış bulun- bu i~ için lazım gelen hazırlıklara baş
kan bulduğu zaman Yugoslavyayı par- makta ve hel' 700 ki~ilik grubun ba - Jamıştır. . 
çalıyacağı bir kaç zamandanberi belli srna bil' yabancı lejyon kıta•ı bulun- Şimdi islasvon ba~ında dunıııca ta 
idi, Filhakika Yugoslavya\ı tahakkü-\ makhdır. · karşıda hüku;,,et bina.ı ve önündeki 
me alınanll\·acak ,.e Balkaı.ılarclaki idi- Eı·itrede artık ilal,ı·an kalmamı~ - tertemiz ve güzel meydan o kadar hos 
ciik devletl~r çerçivesine giremiyecek tır. Yahıız cenup kısımliıl'ıncl 1 clııgı- lıir manzara arzedivor ki bunuıı her 
lcaclar ehemmiyetli idi. Bidayette mu- nık 1.•azı ı:ru.plar da vardll". Bunları zaman böyle olmadığına ve bu 'ahada 
teclil davrandı. olınııyınca tehdide ba~-' d~.nı~·elel'ımız to11lamak!a ınesgtıl - bir çok çirkinliklerin kapattığına bit 
!adı. Daha sonra barba!'ca usuller t•l- dur. A<nrnradan kaçan ılal~·an .qc - müddet soııra kimse inıııımak islenıire-
bikine giristi. ' ı neraliniıı ida rcs indel< i km·vetler mu- cektiı·. · • 

Muharri~ bundan sonrıı, l\facarla- kavemet etmek isterler,e, bu ~ıuka: PARTi Bl.VASI: 
nn Yugoslavya üzerinde a . .;kert hare- ,·cnıetin De~src civaı ında verılnıe>ı Senelerrlenberi inşaatı devam eden 
kiita geçi~ini mevzuu bahsile; \ muhterneldı l'. şehrimiz Halk partisi binası al'lık ik-

- Kont Teleki bu derece adi ve ha- 00 mal edilmiştir. Bina cidden şık bir şey 
cil bir hareketi kabul etmektense. in- Fay dalı bilgiler olmuştur. lçincle bir gazino, bir klitüp-
tiharı tercih etmiı;tir. ~ak<tt kabinede-'. _ Bnstarafı 2 nci sahifede _ haı.:e. biı· toplanma ~Hlonu ve. şeh;·;ı mi. 
ki nrkadnslarında aynı dcrec.:dc vıc- • S 

1 
k t . R • · safır gelecek olan Bu,-Uklerımızın her 

dan azabı Ye rahatsızlığı mevcud de- mrnbtrdu-. ll"plnr ortoc 0 s uı · . us lürlti istirahatlerini karşılıyabilecek 
i(ilclil' alfabesı kullaııırlar. Bosna ve Hersek lıeş yataklı konforlu bir de daire mev-

. halkının coğu mü<lüm,tndır. cuddur. Binanın döşenmesi için Parti 
ooo Hırvntlaı· katoliktirler ve Avııstur- merkezinden oıı bin liralık bir lahsi-

Londra nikbin ya hududu civıı-.ında otururlar. Siya •. .;at beklenmektedir. 

görünüyor 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE-

Sandey Taymis gazete;i ba~maka
lesinde, Almanların Balkan işlerini 
süratle tasfiye ettikten som·a !\lfı~ın 
j~tihl etmek ve İngiliz Clonnnmn~ını 
Akde!.!.izden dışarıya t:ınletnıek hu
susundaki ünıit l crinin gün geçtik~e 
d·1ha müşktillerle kal'~ıla~ı;nakrn nl -
duğunu kaydetmektedir. 

Ayni gazete «Almanların ,.anıııı 

sıkacak diğer bir nokta da Rııs1 '1rtn 
takındıkları rnziyeltir.> dedikten 'on 
: a sö;·le dernm ed iyor: 

- Bu cümleden olarak Sovyd or
du~unun neşir vasıta~ı olan «Kırnıızı 
Yıldız» g-:ızete.si So,·.ı·etlel'in <\imo\'ie 
hlikliıneti tarafıııdan takip ed:Jen ha. 
r!rJ ~iya~~-~i ~yi bir ~i:o•:se.l ol:-ı.ı:ak 1e
lakkı ettıgmı ve son had1.<clerın Al -
manya tarafından yapılan teca\'ÜZ 
"abahı imza edi lmis ol-.ın Sovv~t - Yu
goslav do ... tluk paktınııı manfısını kuY 
,•etleııdirdiğini yazmakta ve Ru<la -
rm daima vaadleri,ni tııtmu~ oldukla. 
rını kıtycletmektedir. Bu yazıl:ırdan 
Ru,;Jarnı Yugo,hvlaı ı uzun müddet 
dayaıımağa teşvik etmekte oldukları 
sarih bir ~Ur('tte anlaşıhı'. Ayni 7.a -
manda bu razılar belki ele (;ijrcilin 
son nutkundan mülhem olan' Rusla
rın İngiltere - Türkiye \'C be!ki ele 
Birle~ik Amerika ile sıkı bir anlaş -
m1 ihtirnı:lini i.«i '\\rette te lakki ede
cekleri manfısına da· gelebilir. Rus. -
yanın daima büyük bir ihtiyatla ha
-,ekel etmesi ne rağmen bu noktava 
~armak icin bazı teşebbiisleı· vaıııİa 
cağına m;ıh<ıkkak nazaıirle ıiakıl.a -
bilir. 

si, milli \'e edebi merkezleri Zagrep- 1ÇME SUYU: 
tir. C'ihaıı harbinden enel Av'l shır - Bütün j;e,qisatı ikmal edildiği halde 
yaya tfthi idiler. Slovenler de Kato
liktirler ve Karııi\·ol ile Kaı·intiı·a ve şehre henüz içme suyu getirtileme-
lstir.rnnın bazı \,'erierinde otu:·;ıı lar. mistir. Sebebi i~e evvelce Almanyay:ı 

sipiıris erlilen filtre tesisatının harp 
!<;,;kiden bir kııallık etrafında birle>;- hali dolayısiyle gelememiş olmasıdır. 
mis olan Raradağlılaı·, daha Zi.l'ade \ Bu isi iiıerine alan mi.iteahhicl. fi t
knbi~t· halinde yrP:;arlar. Yugo~lnv - renin .Aıman.vadaJl kHra yoliylt~ getir
yad~ı .'·arınışrtı· nıilyondan fazl~ı in - tiJnıesi için el.ıha 6000 lira istemf~tir. 
:-:nn, Alman. 1\Iacar , .e Arnavuttur. Belerliye hulkın senelerdenUeri hasr.e
Slo\'enler 1,5 milyona ,·akıı\dı r. \'ak tini çektiği i~me su,·uırn biran evvel 
ti)·le Yuıro,Ja\yadaki isli\mların R>l- karnşabilmesi için bu paranın ela c'ir
n,;ı l:ıir buruk-milyona )'akmdı . Keza 

genınemesine karar vermiştit· . 
rrık , ,;ki lıiı· i<tali~tikte Sırp 1·e Hır- Şehrin imarı, so.<:c:ıl ve kliltürel kal-
l':lr ııufu.-;u dokuz milyon gö.<lt•;ili -

kınması, $ehri gür,elle~tiı mek, tanzim 
.'Ol''oı da bu miktar bili'ıhal'e .ırlnıış

etmek, sokak açnıak, yol yapmak ve 
tır. Belgradda 250 binden fazl:ı 1111-
fm; rnrr!ır. Ü~kiipte cgki bir :alırire şehri ağaı:landırmak hususunda Vali 
t::i'n· 7:; lıin nuftrn bul·unmai,ta<la·. E. Sabl'i Çitak ile Belediye ve Halk 
Z:ıgTcut. ııtıfus . Belgratldan ,nnra parti:<i rei•i B. Etem Menderesin bu 

uğurda gö,;terdikleri faali\•et w plitnlı ırcJir. Da JıuyaJide topı·ak ~ok ztl!'ıgin 
ralışma, ciciden takdire değer bil' hal'e nıiinlıitti •. Yugo~lav:.·a, hıllıass11 rekettir. 

çifll"i \'J ~oban memleketidir. Topr·:ık 
\·erimli ı·e uereke!li. iklim elv~ri~li - A.l'Clının yakın bil' ıamamb mamur 
dir. Kufusunun yüzde 80 _ 90 1 kır _ bir \•ihiyet merk zi haline girecej!i 

muhakkaktı!'. !arda y:ışar. Suna.ı·i ile uğrn,anlal'ın 
nisb'.:ti yüzde J.5 .~u geçmez. ı••••••••I•,illli/iı/:ıiiy•c _\~iiSl'tl 

24.8 milyon heklan bulan lıü)·ük - .. --· 
lüğü ii·<eı'inde bes mih·onu buıınb:ıt Halia xeytinyaimdan mam11l ı 
fkimine, 4,4 ınil.;·oııu· otlakbı·a Ye V"\mer Muharrem 
çayırlıklııra a.ı·rılnıı.~tll" . 7,8 mil.rnırn V 
o•nı .. 111br kaplar. G,7 milyon hektar Çamaşır Sabunu 
aruzi işe yaramaz. 

--oo,o--- TOPTA N K 1 L O! U 

Otomobil lastikleri 35 Kuruştur 
Yakmda İstanbula mühim miktar_ ' 

da otomobil ve kamyon iç Ye dı~ lits- '••••••-••••-
tiği geleceği, buııların bin ta~esiniıı 
tenezzüh otomobili lastiği olduğu ve 
bmir ihtiyacının da nazarı dikkate 
alınacağı haber verilmektedir. 

Kiralık ev 

Balast ahnacak 
D. D. Yollun 8 i11ci işletme Komi«ıırmııııdaıı: 
Muhammen bedeli (26250) Lira olan İzmir - •l\Ianisa Jıatlıııda Emirn

lem ile Muradiye arasından ~artn-amesi vechile ihzar eclilı·eck ı JOOO l\J::. 
kırma ve toplama balast i~i. 18-4-~41 cumu günü "a:ıt 16 ela kapalı zarf 
usulıyle lzmil' - Alsancakta Jşletme himrnınrla komisyonumuıc:ı ilıak edile
cektir. 

Bu i~e i>t<·kli olanların ( 1!169) Limlık :\I. ü·minat nıald.ıuzlariyle kal!lı
mııı tayin elliği vesikaları ve teklif mcktfipi:ırını :ınıi gün s:ı:ıt li> <' k:ıılaı· 
kon1isyon r0isliğine \'Cl'n1cleri lftzınıdır. 

Şartnamesi (I.:12) Lira mukabilinde idarem zin Ankara, H:ı)«l:ırp:ı~:ı 
ve lzmir veznelerinden satııı alınabilir. 23 2!) 4 14 cıı;ı.ı) 

• 
D. D. YOLLA.lif s XCİ İl;iLNTME .lf()D{'RLl'OüXDh'N: 
İdaremizin Ha~·daı·pa~a Limanında bir :-;ene zarfında clpniz. Yesaitin

drn ~upcılana ve supalcından vinçle veyu arka ile vagonlara verilnıek :-;u
retiyle gelecek olan tahminen J:ıi2758 Ton :\laden kömüri)·le 558 Ton Kok 
kömü!'üııi>ıı lıthmil ve t:ıhliye isi 2 5 941 tarihine müsııdif Cuma giinli 
.><mi 11 dq H"'"hrpa~:ı gar bina" dahilindeki 1 ııci İşletme komis,·onu 
larafınrlnıı kapalı zarf usuli,Je miinakasarn konulacaktır. Bir senelik :\la-' . -
rlen ,.~ Kok kömürü ı:ıhmil v• tahli)·~,i için 172;~.J lira 46 kuruş muhıtnı-
men lıedel konulmu~tıır. 

1292 Lirll 58 kurus mu\ııkk'at teminat ile Lu i• icin kanunen ibrazı la
zım gel ı Yesaik \'c teklifini ayni günde '>ıat 10 na kadar komisyon rei•
lif(ııe v:rnı:k ]itZınıdıı'. ~artııamelcr İzmir 8 inci 15letme :lliidürhiğündeıı 
4.nkara 2 iııci l~letme :\llidürlüiiiinden ve Ha)'darpa~a Liman Rıhtım Baş
müftotlislii!imlcn p:ıra>ız olarıık verilir. 1·1 18 23 29 (2768'136B) 

lzmir Maarif müdürlüğünden: 
Lise, ortaokul ve öğretn\en okullarının imtihanları 

1 - 21 Nisan rn..ı t Paztırle~i günü Li>e bitirme imtihanlarına başla
nıtcak 6 :.\fa)·ıs lnH Salı !(iiııli akşamına kadar devam edec.:klir. 

2 - 22 Xban l!J.Jl S:ılı günü Devlet Ortaokul imtihanlarına Lıaşlana
c:.k 14 :\layı,; 19D <>rş1mlıa günü akşamına kadar dc\·:ım edecektir. 

:ı - 2ii Xi>mı l!l.Jl \uma güııÜ Öğretmen okullarıııın mesleki sınıfları
ıııı~ :1özlii imtihanl:ır111a başlanacak Hl i\layv; 1911 Cunıart,.,i günü öğle
ı;ine kadur devnn1 ı.'.><lecektir. 

4 - 9 ~fnyrn J 9.Jl \uma günü olgunhrk iıııtihaıılımna ba~lanacak 14 
:llaı:ıs 1941 Carşııınba günü ak~amına kadar devnm edecektir. 

Btı imtihanlıırla ilı;ili olanların okııl ~fiicllirliiklerine müracaatta bulun-
maları illin olunıır. 12 14 (1376) 

Çamaltı tuzlası n .üdürlüğün
den: . 

1 - 'l\ızl:ımızda mevcut !"vazını anLarı bıııasınııı islıihı açık ek,ilt
ıneyc konınu~tuı-. 

2 - J(e,if bedeli ı672 lirn ilk teminatı :ı:iO lil'a 10 kuru<tur. 
~ . . . 

:' -- Bu il)C :-ıit l\~il', ~~lrtnam~~, kroki, açıl-. ek~iltn1e ~artnan1e~ı YP 

·I 

nıukm·ci"namc >urdi her gün miidürlügümiizt.lc Ye lzmir bn~ -
müdürlüğüntle p;ürülebiliı·. 

isteklilerin Jıalc günü olan ~ 1 4 911 per~enbc günii saat on 
cliirttc ıniirlürlüğümiizclc müıl'~ekl,il komisyoncla hazır bulun 
nuıl:ırı. 9 14 20 1337 

Çamaltı Tuzlası 
den: 

müdürlü2-ün-

Tuz,amız 11\isafö·hanc Ye müc\iir PYi 1ı·na,ıntl:ı yapılacak tamil'al açık 
ek,illmc.ı·~ koıııııu~tuı·. I~c~if bedel' 25Ul lirn fü kuruş ve muvakkat te
minatı 195 limclıl'. nu işe ait keşif, şa rtııame. açık eksiltme şartname~; 
ve muka,:eloname sureti her gün müdürliiğümüzde ve İzmir baş mlidiir
lllğiindc' g·öcj)i'\Jiliıı. İsteklilerin ihale günü olan 25-4-941 cuma günii 
"ıal on lıcşte İzmirde ba~müdül'lükte toplanacak komi .yoncla hazır hu-
luıımalal'ı. 10 11 2·1 1354 

Fehmi Bencaıı 
Makine Tamir hanesi 

Jıııı Uııoslavyanm harbe girmesi d~ A:1- --- ooo---
\ij~Yanın harp ekoııomi•in i ~enı~ ~1- yataklan ise senede .40-50 ton arasın- Kızıl •yın şefkatı 
~U sarsacak kadar ehemmı.y~tlıd.ır. da c~ 45-48 clerecelık cevher istihsal 0 

Asri konforu haiz fevkalade güzel 
manzaralı, Giizelyalı Nuri Bey sokağı 
G4 iiııcü sokakta.6 numaralı ev kira; 
Jıktır. I~i gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 

Her güıı öğleden ev\'el ayni evin alt nunla iftihar eden bir müessesedir 
<t"lt110ıılavya, kendini harp beln•esııı- ve ihrnç kabiliyetindedir. Bu ceYb~r İzmir Kızılay kurumu, bu yıl da 
ıtqh 1~rumak için, en müsait şartl:ı;r de Alman demir ve harp sanayiinin 23 ni.<an bayramı münasebetiyle yok
ıı,.vı ıncıe milli kaynaklarını mihver ayrılığına tııhammül edemiyeceği, Ye ,uJ aileler çocuklal'ına elbiseli'<, ku
aun etıerbıin emrine amade kılmıştı. mihver emrindeki Avrupanın hiç !,ir maş ve 3)'11 k kıı bı dağıtacaktıı'. :lfok
~:ıq.ı~r arasında da Avrupa kıtnsıııcla tarafında bulunınıyaıı yegi\ııe kaynak tep ve mahallelerdeki yoksul aile ~o. 
~ı~'t lıuJunan ve kıymetli olan mUba- idi. Bundan başka Yugoslavya '*:nede cukhrn tesbit ettirilmektedir. 
~~ e~Ynsı mevcudclur. İste 19S9 ~e- 25-0.000 ton kadar boksıt cevherı ıstıh. _, _____________ , 
~'ıııJl\4e 5.512,2 milyon dinar tutan Yu- sal edebi lmektedir. _ Doktor Oreratör 

av;·a ihracat listesinin: Vııl<ıo Almanı'a dün <tılhan aldıgını, 
• Milvon dinnu r;. nisbeti yarın da harben temin edebiieclıği ve 

flıı11 - Tunanın ı)H ıwayişini, nakliyatını as. 
ııı%:ı Ve kereste keı·t ku,·vetıe,.ine dayanarak halloluna-
f':tııı ııiatı 98.J ,2 17,83 Lıileceğ·i d!i~iiıı!ilebilir. Yalnı~ şu mut-
~ak 1 hanan 657,7 11,91 !aktır ki, harbe giren meml~ketlerdc 

Dahi Öke 
IZM!R AfKERl HASTAHANf.S! 
KULAK, BURUN ~" BOCAZ 

~!AST ALIKLARI MÜTEHASSIS! ~ı.tr \'e nrn.dcn ekonomi fıüıliyetf azalı!' KıRa bir n~u-
tıı;~·ı 441,4 7,99 h1trebl"yC bJ!e sahM o!aıı verlerde lstıh- lltirıc i Be;rler •<>l> .. i• No. (80) 
~t ~y 37G,1 6,79 <:tlfilı yımlden tırnzim etmek biı· me. Hutal•rııll her &"Üll öileden ~onra 
~~ !Jlaınu!iitı 344,7 6,24 sele, e•ki ilCVi)'elliııe ı ül;:seltm<ıkise he- fıı.al .. ıl ve tedavi eder. 
~~Vır 332,7 6.21 men, hcnıen muhaldir. Tesisııt Lıozu- -·-------------' 
'ru tııey\'a 175,0 3,17 lup izııbehaneler yıkıldıktan sonı•n ·-
~t13tıı1 ttrtu 160,3 2,90 harp halinde sulh lntlzamına geçelıil. --

1
-----. -.~· 

~Ut t 99,1 1,79 mek hem çok gUç, hem de çok uzun bir ~mir Beledlvealndeıı: 
~itııUn 93,5 1,69 zaman meselesidir. ;eu hal ise harpte Knda•tro 1166 Belediye 6:l ucll ada-
~l<lu~nto 45,8 0,83 zaten esaslı bir ııeklTde sarKılmış olan nın 410iGO metı·e murabbaınrlııkl 6 sıı -
.\"a~ kttnu görürüz. Bunlara ise Al'!1an- Almaıı iktısadını bUdbiitıın fena bir yılı aı•Kııııın satışı Yazı işleri MUdUrl!l. 
~· l.talyanın bugün için_ azamı de- d:evreye götü~·ecektı;·. Bu hesabı yl\rll- ğUndekı şartnamesl veçlıi.k, açık artır
~l e ıhtiya.çları buluııdugu muhak- turken gayrııhtıyarı: maya konulnuıııttır. Muhammen bede
~a~· tr. Bilhassa Yugoslavyanın Bul- - Acaba Almaııya bu lıasit hakika- li -2873- lira -50- kuru~. mm·akkııt te. 
~rl$l:ıın hududu civarında bultlnan ti .\l"örmedi mi?.. / minatı -2.16- lira -Gl. kuruştur. talip. 
t~n .lııa.Jenierlnden istihsal olunan Suali akla geliyor. Elbette görmü~-, !erin temıııatı lş Bankasıııa yatırarak 
~~ kııı bakır, Avrnpada en kahıt ve tür. Bundan da anla~ılıyor ki, artık makbuzlariyle ihale tarihi olan 21/4/ 
ll.:.. Çok aranan ce-vherlerden biridir. Almanya ynmurtlıyaıı tavuğunu, süt 

1 
941 Pazartesi günü saat 16 ela Encü-

,;.'.%de 4. • · n !hra etmekte veren ineğini kesecek kadar haldkaten mene müracaatları. 
• •• 1 

kalına müracaat. ~~- ,, ____ K_Mtane __ ılP•"•t•n•demll'dhır----l'l-·.l.llmmT•6lıı:6f-cıııt•••. aıaıııı9N----
ALSAN C AK 
lat .. yon11 karııunda 1eni açılaa 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sabibiı DOKTOR OPERATÖR 

A Dı L BiR 

Her ıubeye aid baatalar kabul "" mli
teh .. ııaları tarafından tedaıri edilir. 

Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 

• 

, 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölaesinin en muhteşem biricik moesesesidir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS 

• 



( SAHif'E 4 ) 

Eritre - Habeşistan 
muvasalası kesilmiştir 

Maruf bir ıtalgan alba
gı da teslim oıuu 

(ANADOLll) 
'ÇS 

Romanya Yugoslavyada 
YugoslavyayaJ karşı ih- Almanlar fena bir ııa.. D h•JA p "' d 

tiyatlı davraniyor ziyete düşmüş gibidir a ı 1 ropagan a 
BukJ'es, 13 (A.A.) - Mac:u· kıtn-

lnrının Yugos)avyaya girişi Bükreş Alman-ltalyan r •. bı.rleşme- • 1 "' k ı 1 

14 NiSAN 1941 . PAZARTESi 

S. Rusya ve js~ 
pon '_anlaşma 

i).-;i mnhfillerinde hnyr-et uyandır- aıan ıgı uru uyor 
Lonclra. 1:1 (A.A.) - Ru\ terin hu- mamıştır. Bunun sebebi, bir ka" giin- ---·~b:I k. -- t .. ·~·f-d- • 
• h lı. · b·ı ı· · ~ 51 1 e_~· ıyme ı a e Bı·r hı.taraflık muah111

" . us~ 1!1u a. ırı ı c l!'ı.}or: denbeıi Macarların şimdiki muh-are- """ 
1'.rıtrenın Hnbe 1 tunla mll\a!o.al. 1 beye istirnk etm('lerine intizar c>dil - etmez k 1 b. • A 1 d desı· ı·mzalandı 

k~lmamıstır. Başlıca ltalrıın kuvvetı, nwkte olmasıdır. Macar hareketinin Bu tece ku·· iZi alaka an ıran 
Dük Da.v~.ddomm kuınnndu ında kalan Romanya tarafından takip olunan I..onclra, 13 (A.A.) -Snluhiyetli as- 'ı' ' 
kuvvettır. Atmncla h rp E>den 1taly,:ın-/ hattı hareket iizcrinde bir tesir yapa- keri mahfillerde Yugoslavya vaziyeti h b J • t d ) Harp takdirinde iki tJ 
l~r, Aden ve. goller mıntnknsına do~''11 C"3ğı tahmin edilmemektedir. ·Yugos- Liraz daha emniyet \'erici telfıkki edil- 8 er eri va an aş ara 
surul~~ktcd1r. . . . , l ıavya aleyhinde gazetelerin ncşriyn- mekoodir. Londr:l'-'a gelen emin haber- k let nasıl hareket eJı 

lngılız ~uv\ülcı ı I=->. N'<'~cllı \'C '\ • - tına rağmen Romanya htikfımeti çok J t 
Vt'llodan sıımıle dogıu ılerh.·t>rek bı ı.I ihtiyatlı dnvranmaktndır. Bütlin Ro- lere güre, bu sabah sııat yedide şimali ya yaca ır Tokyo, 

0

13 )A.A.) - Mosko\'fl 
larm hareket yollnrı_n~ katetmekt"dir 1 maıırada v.-ı Yugoslav hudutlu civa - garbi Yugoslnvyııda vaziyet müphem- İ•tanbul, t3 (Telefonla) - Hükumetinıi.zdünya vaziyeti. kar1ısında bHdirildiğiılc göre japon hnrici)'t. 
ler. Bunlnrın dn maglup olmaları tak- rında t"lm biı ,ükfın hüküm stirmek- di. Yugoslavlar :Morava ırmağının iki h' zm Matsuokn, bugiln Tokyoya 
d . · d İt 1 1 ~ 1-· taı•nf111da ıntık."'""met -"'dı·~·orJaı·. Bel- da ıli propaganda ajanlığı l<urmağa karar verm~tir. ket "'tmı'ştı·r. l\I"'tsuok." dt''ın ,nk0ıı11l 
ırın e cıı Y• n nrın çete naruı Yernı - tedir. Rum 0 n maknmntı memleketle " "'' '" J B k'l ı k · ı·kaı d' J • b' "' " " •• '1"" kA 1 Ç 1 t · grndclan 30 kilometre kadar mesafede u teş 1 it, meme etı a 8 andıran bazı mühim hava ıs erı ı.r at. 17 d~n 19 n kadar Sfalinl"' mil 

l~ri im ansız< ır. ünkü ela~ ı.r, 11S: ·1 nesredilmekte olan sahte .haberler 1 1 ,, araya toplayıp Ajana vaıulaaiyl~ yurdumuzun her köşeıine bildirecek- " 
lız V<' Halı< !er ü.rnfındnn ısgal Nlıl- h.·ıkl,·ıııd.~ı ahalı'ııı'n nnznrı dl'kk.·ıtı'rıı· Hl tın[ın 1 opoln köyümle Alm:m zırhlı · rel~r<kı bulunmustur. k ) 1 tir. Bu suretle yapılacak olan neşriyat bir takım yanhf haber ve ıayı a- .,.. ~ , 
mi tır. Mm· ala volh.rında ht:ı' .ııı cellı<:'tmel,tedirl"r. Bu {l'ilıi hnber ne~- ·11vvct cıi i e lrnrsılaşmıştır. Bu köy 1 .. 1 . 1 k ~,Joskovn, 13 (A.A.) - So'1 

\ 1 . j ) ! "{ f Jt 1 "' 0ı·n1ci1' m1··111fnr·1'c} '·ı'ı• "nZl0 \··•ttr.. ı.,,tlun- arı on emı~ o aca tır. bı'r}ı'aı' ı'J.n J0 ,"'pon'-"" !',..,., Slil.J"' bı·r ~iz erce f'!5ll' .ı uımn \tnc ır. -' aru f - rcdcnlcr t vkif c>dilerck lıir scmcden " .._ u • • "' u. ,., '-' " J"° ~.... w. 
ynn nlbnyı \'ı>llc. bando rruolnri) 1' l>cs !lencr<" kndar hnpi..; ceznsına mah mnktndır. • Tek tip kumaş ve çamaşırlar için tetkikat rnfıık muahede.si nkd<?dil<li)cine 
beınoer te lim olmu:;;lur. Y:ılmz L'll'P- kiinı edill'cekl{'rdır. Krngogcvat \'e Krnşedatz mınfakn- rc.:>mi bir tcPliğ neşrcdilmJştiT. 'ft 
.ardan bnzılnrının dağınık fnnli~ctlc.r D . k l . . . sındn YugoslavJnr çok iyi dnynnıyor- l-tnnbul, 13 (Tcl<'f'onln) - Hükum{!t tek tip lrnarns işiııi de tetkik de, ~N\:ynn edcll rnilznkcrolerdeP 
göstnrcliRlcri de göriilınekt ,diı. anzmar a e ÇlSını ge- lnr. Trokopleyi geri nlmışlnrdır. Cemı- ctıııef{e bnşlaımştır. Hundan ba~ka bütlin iç ~nmnşırlnr <la tek tip oln- ra 13 nh.anda Sov;ı:tler birliği ile 

---000 riye çag ... ırtan kimdir? bi Sırbicıtımda Almrınlar Puvnrekıwn cnkt1r. Ilöylcliklı"" ihtikiirın ö1ılinc geçilecek ve mcml<'ketin hı•r tn.rnfm- pony:ı arasında bir bitar:ıflık nı 

BUDAPEŞTEOE KITLIK 
km.lal' tnrclcdilmisJerdil' · ıl:ı nyni fiyat üzerinden ucuza e.,yn satılm:ısı temin edi!mi~ ol:ıcnkhr. desi ile lfongolist.'Uı cunihur.iY 

Vasington, 1:1 (A.A.) - Dnnimar. Yugosl:w kıtalnn şiİnd.i Knçanik • araıi bUtünlUğüne karşılıklı olar~ 
Moskovn, };j· (A.A.) - .. !o~kovı. ka haıiciyC' neznreti, D:rninrnrkanın ii?.el'İllC yürliyurl:ır. Alman rııdyosu Yerı·nde b. bb .. ,Yt•t <'dilcceğini- bildi-ren bir beyan 

rnd.} osu, Hudape~tecle btil ük biı "t· Vaşington sefirindeıı Birleşik Am - geııeı-:ıl Simovjç tnrnfındnn müstakil ır teşe us imza edildiği bildirilıookfodir. S 
dnı maddeler kıtlığı baı.ılamıs oldu - ikanin Groünlanttn İngiltere ile b-azı hareket etmeleri için Yugo:-.lav komu- ile jnpon~hının büyük <:>lç.isi rnilZ 
ğunu bildiı'mcktedir. u~lcıi i:;g.:ıl cclN·eklerinc tlair ohm tanlarınn emir \'cdlmiş olduğunu .Lil- lere iştirnk ~tmlş]erdir. Mua 

Oükkfmlnrm önünde vüzlcrce ki ı itilafın imznsına. mütedair raporu al- rlirmiştir. Uu komutanların lıöyJe ha- birinci m:ıdde.cıinde şöyle d<'niJ 
nöbet bekl<:'mc>ktedirler. Radyo, bu dıktaıı onrn kenclishıi geri çnğırml.$- re ket ettikleri \'e bunlardan bnzıları- M 1 k t • • • f • k dir: 
son günlerde at eti sarfiyntmın mü- tır Dmıimnrk:ı elçiliğinin . ö?.ciisii nın vnzifolerini tanı ynparak dağ ycı- em e e e JZJDSJZ mor 10 ve 0• Ak;d tarnflnr karşılıklı sulh \'td'. ı. 
him miktarda nrtmıs olduğunu ilfı\ , bütlin cmiı·leı·in Berliııdcn geçti~iııi ınnçlarmdıı knhrmnanl'a düvüştiiklt!ri luk milnnscbetleri idame etmeği 1t l\İ 
ctmistil'. knydcttikteu SODliR sefirin 'USU!ii mu- aıılaşılmaktnclır kaı·n sokanlar hakkında ğcr tarafın arnzi mnsuniyetinc rlfl ~I 

---000 haf lZn iciıı lıu geri çağırılmn habe- Londrn, rn (A.A.) - Snlahh·etli eylemcği müt<!knbilen tn.'lhhüd 

ÇÖrçil dün Kardi.çi riııi Hnriciye nazırı Hulc bildirece- İngiliz askeri mahfillerinden bihİiril- lsuıııbul, ıa (Telefonla) - IHiku- ki ic;in ceza kanununun b:ııı rn<lilfıt İkinci madd{\(fe akid tnrnflnrdD11 

J 1 ğini ve fnknt Birleşik Amerikanm diğine göre, Yugoslav ordusu, muhnı-c- met. memlekete izinsiz ol:ırak morfin istiyeccktir. ri diğer bi-r devletin ''eyn de\•Jf 
ziyaret etti kendisini Daniımırkmun l'esmi mii - be harici edilmiş olmaktan çok uznk Vt' koknin sokanlnrla bunları satan- Bu husu . .,tn lıaı1rlnnmrn olnn proje harp lıareketlcrin~ maruz k 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) me:ssili olarak t:ıııımnktn devsım eck. olup nğlcbi ihtimnl düşman tarnfıııtlan ıa1 hnkkıııd:ı ı::li rgi.in ceznsmm t:ıtbi. :\Iecli.:ıe giı'mi.ştir. olursa diğer tnrnf ihtiJfifın de 
ı B k

.
1
. k d 

1 
ccklerinin muhtem('l buhınduğuııu işgal edilen yollnr arasındaki dnğları · müddetince bitm·afhğı muhnföZtL 

nmış ve aşve ı ın ar asın ıı ge en · 1" · t' t t kt d B ti ı d y kt A 'k b .~k 1 . . . t lıT . !;0.} cmı,..c; ır. u ma a ır. u şar ar atın n u- AJ ) h y ) C(' ir. 
~m~rı an u) ~ e çı ı~ın ° omo ı 1111 s fir, kendisini geri çağıran emriıı gı>slav or<lmm wızivetiıı :ıle\'htc bir m&D anD 8• 8 80 Oçüncu· maddede şöyle denilp;t 

ro~un~ü tmerrka şn:·efınc de harar t- yalnız hariciye nnzıı·ı tnrafmclım imza mana ifade ıetmediifi kuımnti ,:~ır<hr. ciir : . ~ 
ı ezn r eı·/apmıs ır. l . . lanmış olduğunu ve me\·cut ll'mle Lonclrn.1~ (A.A.)-Hususi. urettc h•• ) Bu pakt iki nki<l tarafm ta.c;~ tıı 

Londra. ı ... (A.A.). - ııgılız bom- ı·agınen Jıarici.}c büyük memurların- \'erilen mıılfımata göre, Yugoslnv or- va ucum arı lstanbul Fransız kon- iktiran ettiği :mdn meriy~t~ gi •· 
ba;dıma~" ta~·!lrelcı·ı, L feııu. ?~'·n~·~ ciaıı hiç lıil'isiniıı imzn!-lını ihtirn et - dtısu, dUşmnn tarafındmı işgal edilen vü beş sene mutelMr olncnktır. d 1• 

ragmen un l'CSt .ve '?ryan us erını mediğini beyan etmiştir. dağların karşısında tutnnmnktndır. solosu emir vermemiş Eğer ilkiUerden biri bu rnüd 1.1 

bombardıt.nn~l. e~~ışler~~r. Lonclrnd ! x Londrndaki salalıi\'ettaTlar, bugünkü Bllh ssa 1 it o" znrı·n inkizn:;ındnn bir sene evvel ın11 

r~sn;eı~•W?ı~lırıI?ıgı.~e ?0r~~ ~~ıı~aı:t~::oı Dünyaya lıitap vaziyetiıı aleyhte • olmndığmı, hatta a a a u • bn~~il?tilaı!~e~~;;J~lzıtcı:ı~~~'C~J:ı~~ri ıicyi foshettiğini bildirmC!ZSC . 
g mı 0?" e en sonı a şım:ı ı . ~·111. a .3 siiplıeli olmnkla bcrnbcr, .\iman - llal- 1 bir beş sen~lik devre için kvndi 
ucnn hır avcı ~n)_'yaremız,w ıkınc~ ~ır - Baştarfı 1 nci Sahifede ...... vmı km•\·etleri nrasmda irtibat t1:sis de fazla baraka"' t oldu stanbuldnki Fransız general kon - deu uzntılmıfi olacaktır. 
Almnn tnyyaresını lıas aşagı .e~mıştır. mnnevi kıymet sahibi olduğunu c:ijyli edilmiş olsa bile hu halin bir kı.;:mct solosluğ.unun orada ve civnrdn ika- D " dü .. dd t b 

Lond~~· ~3 (~.A.) .-. .t~gılı:,. }~~~·~ \'e. n AJnırınyn, Yuıınnistana karsı c:ı- ifade etnıiy.ce<>ğiııi, Sırp ordıı. mnm met eden Fı nnsız lar:ı tahliye emri .. - ok .. l ncu l!ın c - ş u tJl 
nezaretı ıstıhbaıat dnne ının tcblıgı. nıynna urett~ hareket eden ltnl.rn - 1918 de olfüı<ru gibi. muhasım ordunun " .. . . k' \'<'rtliğ'ini tekzip etmektedir. mı~m un .oldugu kııdnr ç.ıı.buk r. 

Bnrkum ndasııı" Blenhn~·nı te ek 1 ki - t ki' . · ·ı "' ~l.ılt'l, 1:-; (A.A.) - Dun nl\sıım ı Resmen bildiril<lig-ine •röre kon - edılcce~tır. )lu~ıı.ddnk nüs.lı!llfl 
k··ıı' .. 1 • 1 " h" " h kk · nın u Ç3 ıgını a · ıt etmdır. Ası arkasını sarabileceğini ve bunclıın dü<> .. ı·e~ıni .. <!bliğ · ,.:'oloı;hane ı.ar'3fından hu,, :rotd:'l hiç ,,·~kın J)ı~· zsm!l.nda ~okyodn tel 
clu erı 1 <> l:a~ı an :son .. ucum. ~ · ·ı~- ,.e güzel olnn .. ~cyle.r, insan .fikir vP manın nakliye kollarmı b:ı;;;tırııı harp 'curn~n gi\ıı.ii i.iğlcden s;nra clüşm:ın bir talimat \'crilmemiştlr. dıJcc,--.J<tır . 
. ~l gel

1
e1! m.ıluJ11~t :.u~ns:111111 • çok 1~.fıl ruhunu tebnıuz ettı.~·e~1 her şey .nrak malzemesini ynkal:ımnk \'e dü.,mnm ar- keşif t:l\'varelcri :\Inlt.aya gelmisrir. 000 j,\Juaheı.l cyi :\Iolotof, l\Iatsuo~ş 

']\ ~u ıg~!1~· ~k~ \! ~~·~·~ıın .. u.~1~
1_!}- altmn nJınmıştır. Kuçük Y.uııanı:.la - kadan nırmak gibi iki neticenin doğa- Kw<la <İeğer bi•, sev \'oktur. l .1• t ~ 1• t. J:ıpon,rnnın :\loskO\'n bilyük e1~1 

<_e. ım ~! s~ llr~c ın. ~) um suı ( g~ı nn kar~ı IJu alçak_ça tec:l\'UZ, ne ('lJ - bilecc~ini. Yugoslav ordusunun harbi • CC'c:e Yuııker~ 87 Ü pinde oldukla- ngı iZ aggare J aa ıge ı znlnmışbr<lır. 
n> .ıclndakıleıın g.ıflct ıçındc bulunduk.. tellcktuel terakkılcre rıyasct ctml'k dn<rlnrda ·ırnmnsmın •·ok fal ii olJu. · ı · ı 1 t ı · r ı ·t h · · 
hırı bir sn·adn hıgfüz tny'-"l' l •rin'ıı d ı· d b ı Al · w ., ' • " , 

1 
• x.ı tnhmın .!( ı en mu ı e ı c l ~mnn a Ahna, 13 (A.A.) - Yunnm tnu • ------

!· 1 . 1 1 1 . d .,. 1 . kt c ı_a ·ı!ı ı u ınıtın mntıy.ı ıçırı C'- gmıu, çliııkii lı:ırplerin böyle ıırazıde \'fi filoları gclnıis ve bombnlnr nt - dnki 1ngiliz ha\'-a kararg~hının teb- OSKOP RADYOSU 
rn~ .. n:ı ) 11 11lf0~'l ~ ~ eıe~·t ~_<;·1

1 ~~ı bedı lıır leke oln~nktır.. . kabiliyet gösterdiğini, Bitlerin asker- n;n-:1. rdıl'. l! UkQı~et binnlnmıdn hic li~i. • • ' ' 

tl~çaı,~ ,bmtul ı~ ~kC .~iıztct~klu·~ı~ kıırnl nl~.ı Demel~tc. \'C ınıllctlerııı .''ıcdnııları- Jl.ı inin bural:mla İR göı~miyecekleriııi, bir' ha~aı· \·oktur. Askeri .:eı'\·i~lo.>r n- Fİlolnrımız :\Iannstıı· mmtnkasın - Londrn, 13 (A.A.) ~ Ofi rr, 
anı ısa e eı ns ( c 1 eı mı, ı~ n .ır nın bu hadıse knışısındn lS\ an erle Al . • .. k ı } ti . \, ' . • . • • • • n'ansıı b'ld. a·-. .. '(]! ı · b'. t ,.. · b'T' . . .. ' . ' ··: . • - nı.m~ nııııı mu na " e ın nı 1 uo - ı·n.mıdn olii \'l' vnrnlı knydcdılmeıniş.. da Almnn nakliye kuvvetlerine ve yo1 • J · un 1 ır ıgmc gore, 

arasmc an geçen 11 ~n .t~en.ı~ u un ceklerrndcn şuphesı olnıudıgP11 ılu\l' zulmaRa bile fakir memleketleı·c yi - t'. · 1 . ·~ b ·tı ,, b 1 t ı ·· radyosu, Dulgar milli postnsınıı 
bombnlarınrn tam :verındc ınfıluk eyle- tmektcclir k 1 .. 1 k 1 .. ıı. nın ı:-ıa e e uom a ar ~ mış ur, mu. t n . t' 
diklerini kışlalard.nn çıkan askerlerin · 000 Y~~e · ~;e k~Y~ zemk gu~ı.l ~l':-r 

1
·.cr· J~- • L'z:ık böhrclerdc . i\'illcııc ait cm - teaddid aralxıları tnhrip ctmisleı dir. I .et 

1 mı.ll ır. 
bir ·ığın~k lrnlamadan pike ,tapnn bir r·r Fl Şyl·l at çe ~ecefıı!·ı 1 l .. 11 m~l- lakte hnsarat, beş ölii, di-it'dil nğır oL Diğer bir filomuz, Avlonya yakının· ---x 
İngiliz ta\'Yaresi tnrafmdan b'r kac Almanlar, Yunanistana ec 11

1
' Cl'.t ınfe n1ynı n.w dı~ ı c

1
gorc 1

1 - mnk üzere 7 vnralı vnr<lır. Düşman dnki: Derkel limanını bombardıman lastik ve kanafliç' 
t d 

- • . 1 . . · 1 1 h maıı ar nrn ın( an ~ım ı acı nı:~ '' mı b' t : h '·k k 1 k eli etmiştir 
~e r<> en mıtrn yoz nte ıne tutu arn' ava hücumları yaptı cep, genişletilmek mechuri\'eti ktu·- • ır ~~Y/ ~reyı mu a~ n ° nrn · · - • · . ~· , • · a•l'-'ı• 
agır tclefat.'l maruz bırnkıldıkla11nı d 1 . Al 1• + b' .1 · . 1 ger bıl'ını ele ınuhtem<'lcn kayb~'tmış_ 11- 12 ıııs.tıı gecc:,ı Almanl.u, Pırı: 6 .w a, 
rıhtım charında bir hlicumbota mit~ _:BAŞ TARAFI 1 NCI SAHİFEDE- şısııkı 'filtc·ılı.·· . m?n :11

1 
'
1 kıı .~şmt 1 ~ 0 

- tir. Fakat dtışman bu .!'abah dn bir \'C ynkın linınn lara hücum etmiş ve i f:V' 
. . . ma .• ı \,\)fi )eırn en U\\e \ere - k 'f l t 1• k t 1• ·d ll\'\'nr daf' t pl"'rı tar"fınl"n ..... stnııbul, 13 (Telefonla) - ' 

ralyözle, lımann gırmekte olan gcmıle- küçük ev hasarn uğ'ramıı::tır. 11~\·a da lJilir. Fakn1 Alm:ınlnrla ltalvnnlnr ]);r ~~ı u~uş 1 yapmış ıı·. 'a ·a ,,n) a ' • ~ '. c .. ·· ~ 0. .. • •• '" \iv bul giimrüğUne 1500 :ıdet otoJJ1 
re top ateşi ile zıırar veriJdii'rjn; f1' bataı·\'")'trımızın OhJU .. " paı·,-.n)·1r111 J ki f k j~ ] b' • uegel' hı!' ŞC\' yoktuıı. t:ınesı dll.~ttruJml\ş ve hır ~oklıtl'I tah- )" t•w · '} l • J) k .k · C f 

b • " • • ·~ " • • esme e ev .. , ııc c ır sey vapmı · · f d 1 . t' u3 ıgı ı c ıJm ~uva ı nn:wıc 
adadaki batrıryalnrın ancak bu seı·i ve dan bir iki. i öln'ı(ış. 3 ki ·i yal'al.111m1ı:- v~\·a ktı\:vct k;zanm~ olmn:;c:\k _ Londra, .1:'3 (A.~.) - ngil~cre hn- rip c i nıış 111. , miştir. 
ani hücum bittikten ve büHin bomba- tır. 1fi r 1 . ' ~' ' ~·n ,.e dnhılı cnın ıyet ncznrctınden: -- ooo1----
lar atıldıktnn sonra fnnliye~ gecPbil- Pire mıntakası ile diğer bazı şahil .ı 1 11 

• 000 Dün giincHız 1!1gil.tcre ii.czriıı~e . onra şimali Frnnsnda bir taaıTuz ..# 
diklerini bildirmektedir. mıntak-alaı ııw Alman tavynreleri t:ı- Alman h'3Ya..fnalıyetı kaydedılmcmış keşfi yapan bir avcı tayy~remiz, bir /$fanba.ltlan ihraCIJ• 

Londrn, 13 (A.A.) _ Hava nezn- rafından paraşiitlc mıkı;nhslı mayh /slanbulda passi/ tir. Dün !f~ceki h~~~.m.?a .?.~~lmfln düşman a\·cı' tayyar.esini tahrip etmiş 1st.anbnl, 13 (Telefonla)_ G 
rcU i ·tihbarat daire. inden: !er atılmıştır. ..d ~ t~yyaresının claha duşııruldııgu tes - tir. f 

Geçen pazar~~i gtınü Kici Alman lllr düşman tayyar.!s:. <lafı batar- mu DJ aa I~!~ edilnıi tir. l~u ~1ur?t!c diişür1li!t:n Londra, 13 (A.A.) - İngiliz hn~ ~e~1ci~=j=~~ddö~h~~~~en !i 
deıı:z ii. sündekr büyiik taarnızların yalarımız tarafından alevler içinde fstaııbııl, 13 l Tc!donln) - Bugiin <ıuı:mnn tayyare e.~·1~.m s:ı,,;'ısı )e~e \'a ve dahili cmnfyet ııeza11etinden: fazla muhtelif ihracat yapılm 
tesbitinden sonra anlnşıldığrnn grire denize düşUrlilmüştlir. Akıkbn u . ~-elıı·imilde hn,•n hiic\ımlnrıııa karşı p:ı- çıkm!şt~r. ll~~1laı:ııı. ~ıçu f~'·cı tH~Y~ - Gece, düşmanın hava faaliyeti pek * 
buraya yapılnn n on tıınrruz, Alnımı- çnn bir ltnlyan tayyaresi de ga,.bi l\1 J . if denemeler yapıhnıc:, \'C mtı\''!lffHkı- ~'Ch•rımız. dıger ıkı~~ ~~:ı.~ı b.~tı~~ya.n. küçük miky~sta olmuştur. ~Ianş ~ıı-
yndnki hedeflere karşı şimdiye kaclaı rn mıntaka·ında bir koyun siirusune yctl2 netiC€l~nmistir. Ayni tecrUbeler ıımız tarafıııdnn duşurulmuştur. hili civarına pek az miktarda bom- ÇahŞ!!iD talebe 
kullanılmamı olan büyük kun·etlerl · mitı nlyözle ates açmıştır. .rnrııı Deykozda dn yapılncaktır. Loııdra. 13 (A . ..ı\.) - Diln öğleden ba ntılmıştır. Hasar cok .azdır. Lbc ve ortııolcuJJnrdn 61n 
icrn edilmistfr. b' · · 'k' · ü d •-·14 

· d k ,. • :ssn • &111' nw ·k. G' ·a· ~ · .1 . b' b'. t anncı, ı mcı ve çüncil e~"'I 
Daha. evvelki tnarruzun nctic l"ri B('ri üırııftan Fröl'nyn C' ocnsı -

1
.- CL tı. ~ 11 ıgı C\ erı ıre"!" .~er .ncı geçen talebenin isimleri şimdiS~;t 

malıimdu. Binaenaleyh, yeni rnpoı·I.11- nm ağzından lftf kapmnga uğı-aş:: - I VATAN AŞK edecek, 0 cvlerdc.n hangı bn k~s ~ - dar yalnız kendi mektepleriııdel'.İr 
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daha kat'i olarak anlasılmı tıı·. Ru t.ı letile tanımış olduğu zabitlel'cl~ n ele snn çı.kıınsn 0.kıp cd ılc~ekt!. kületi, iftihar Ji.stelerlui bir araY• 
ı)rruz bHhns a üc mıntnkayn yapılmıcı- !'ld •n geldiği kndnr nıolumat al:ılıil- Fakat bu yukse~ .v~zıfcyı deruht.e lıynrnk bir iftihar kitabı \·Qet1d' 
tır. Bahri t ı·sanecle biıylik tahribat mek ici:ı bütün mnharetilc çahsacnk- - - K . kallUO . eden ~:ıvuş, m:ıddı ıstıf.ad-e .hnkı~ı~- füımeğc karar vermiştir. Bı.ı 
olmuş, snbih lıir Tıhtım ynnmıs, kabl tı. . . arım senı ua rum casussuo ~an. hı~ ~an~lı .. çık~adı. Ellı . tngılız vnzılacak talebe i 'mlc . avd' 
mua) ene salonları ciddi hnsnra ufr. _ F ık at simdiye kadar f<n kala de .b~ı 1 lırnsı gıbı büyuk hır maaşla ışe bnş- • tel 1 .1• d'J 
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mış, hnngarlar, nlolyelcr bl\yUk zarnr varlık gostE.>ren ~Im.aıı casus teşkıla- - · I 117 l 'llla,. lıyan Çll\'l!Ş, nihnyct bir haft.'l. içinde ~cebe ;r ~··an~ d'~e "'~ ç~ 
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rnt stur Doyçc Bergedrıki dnniz teqi ıdnık sahılıı ıdı. H' ı.· · 1 t L"nk•lt k ecp csııı e i t ehlikeyi zamanında me ·tir. ~ 
t d d. h h' ı· . . Geı·ek \'iizbac:ı Renenin trerek mi- ıç uır şey an -anıamış ı. r ,. ' adın dnha düne kndar barını da ge- ı:;cznıişti V " Selıinikt e.ki casus teakt.. 
ın n a asar mu ım< ır. 7 ·" • • ' 0 
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:ıruzi-1ine hucum cclılmiş. Almnn fo,.::-- mu ıım \'HZı. C' arn ıtımlll n ene ıo,; - , Bu vazi\•et. bn;;ıkn zıwh· 'den ~liı>· !' es ınrc a ına manı o .ı , • " OPC--

1 • T:ı ll 1 1 • ~-- ı ı(' Hrılmi~tı · · • • • .. - c 1• !erine hiicunrn ge~ml&lerdi. 
<'l'ınC'. Ct\ ı·ıc:ı ı- o :rnc ac a sınaı !.\ s "' • · · . - heli olma:sn lıil", nile bakımından Tczkeı·cdc: l,(L!{'p edilen ('a\·ıı n ve- G ·ı· ·ı I) ~ı ·ı ı d 

l<uıl ı , , , .•.h'ılll"kı' \','J!>tıı·J,rıı·n, T .,~·d 11 llaı·ekatı n k,cı ıycnııı bnşlı;aı .ıgı ,. .. ·. . . _ . . . ~vgı ı ı P oyrnn gu l lll öven ~- , .uc k k '- ı - ı t k ı t kte rilcc<'k \'nzifı!ııin iııcclF'ini t b .... ı·t'iz b ı d 1. ı · ı d ı b · d r b ·ı ı Rl l k ~üıılcrde \'iizbnsı Novcllivi t1CLtncii "o cıı ın uır ıııc ıı;e eş ı c ıne - ,.. ·• u tı'ı>e er c l\nn ı nu c:ı e <' ütün 
cı\1 ı·ın a a ı·ı rn nıa. ıur mm u ··ı- • . • · ' · . ·, . . t' l'kt S 1A k • 
,.q şinmliııd hi h<'d fi re hucum <'dil- def·ı olnrnk bl1ı1 i için l'\ in' gfüıcl(•ı•- clıl'. '! catı edilen lıu ~!lretl riıı, 1fodc t!I ıı·c ı ·en sonrn, • '"'ani· Cl\'arındn şidcleti,rle de\'am edı>rken Almnn ~n-
miı:ıtir. mi.,.ti. j etlıkleri lıak;ki m:mayı a~lıynmadı - .ıhzıın"\'ki edem alayl:mlan bil'inden ,mt; tecıkiliiu mc-J·kezdeıı aldıkı bir :rı l 

Loryanclnki clPniz us~li de iıld ti<' hmıı•ber n.:-fel'; knpıyı nçtı ve mi- tımı gnygılcırımln nrzedı>rım ! mezkur çı \'ııştın acele celbcdilınt1::ıl- dırım iizeriııc lçthnn <'Lmek mecbttri-
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