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Sıvas köyleri kar altında 

S vas, 14 (Hususi) - Bir haftadan ber:i devam 
eden bereketli ynğmurlnrdnn sonra dün f'asıl sız 

kar yağmış, hnvnlnr soğumuştur. Civnr köyler kar. 
l:\ Örtülüd\ir. 

öO ncu Y!L 
N,,. 8500 

Ne~redilmiyen yaztlar geri verilmez' 

Günü geçmi§ nüshalar 25 kuruştur. Her~n sabahları (İz1nir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Sırpların m -
\raff akı yet eri 
.raç işga!, bir ş~h~r is-
1tdad, bir. Alman kolu 

muhasara edildi 

-----· ·---
~ Kf R 1 VAZIYf T 

ArnavudJuktaki Yunan 
kuvvetleri 

Cepheye yeni düzen ver
diler, ltalyanlar Göriceyi 
aldıklarını bildiriyorlar 

Radyo gaxeteaindcn: 

ay Çö 

u 

lor;iltere, sizinle bera
ber mücadele ediyor 

aç et vazife başındadır, 
hükümet teslim 
oımıuacaktır 

\' U&o .Jn\'y!'td!'l bir mnhnl. 14 (A. 
·? - Yuguı.lnvyn bn \'ekili \'e Yu

~~· orduları l~ş kumnndmıı zene-

CünUn en ehemmiyetli huJiıe•İ 
Libya • Mı!ır hududunda cereyan 

ı ed._ n muhnr ·belei.'dİr. Tahminlerin 
hil fına olar:ık Atman motorize kuv. 
\•etleri Sircnai&ı .. : eline geçirerek 
dütaden itibaren Mıaır hududuna var-

Mücadele ne kadar av ır. 
olursa olsun, zaferimiz 

müemmendir 
Londrn. 14 (A.A.) - İngiliz ons\'<'· 

;. Sunovi~. Ta:mi.iiıı hu•ı.ı-.i mllhn- . • .. .. . . 
11~C :ı nğıdnki beynnntt.1 huluıı. lngılız motorlu kuvv.·tlc-rı Lır Yun.111 şı.:hrinderı geçiyor. 

tır: y ı , 1 H. l .. . l · ı· 1 -Ahnnnya, vilayc>Ucrimi.ıd"n bir ugos av ordusunun nıa- ıt er tumenı ngı ız er 
Urnıııı zrıpt.edcbiliı. Fr.knt hizim • t ··k ld' 1 tar' fı da ... zayiatla 
i,ttr-hid kalmnrnız::ı mani ohmaz. nevıya 1 mu emme ır, w n n agır 
iaııet ettiğim hlikuın('t .'ırplarm. şı.dd tlı" m h ba.Jer tardedildi 
t\·ntınrın \'e SlovcnlC'rin milli nrzu. e U -are -. 

e;11 .il~ ''ücudn gctirmiı:ı olduklnrı oluyor H •• o !O"dA 
tr~% dnrbcj hiikfımettir .• \r:Ht!n - enuz cıd ) çar• 
\lft t>ktor Mnçeki buh.mduı·mnkl:ı • 

;ır.· l\lıir :?ıa.uğurn lıukuınet. h=ı: ı,1 .. Nı·şı·n ı•stı•rdadına . pışmalar yok 
'J'ıt teshm ol ınıyaCflkUı•. 

0 tl~·mis gnzı•tcsi, bu flözl"ı-i:t Yt1 - ( J 
1;1lnv . nıil!ctinin ~·~lksck m:rn. vi~ :t- ça JŞJ JyOr 
nıc' ?nıll<'tın on:ı ıtımndını ~ogl eren 
l~ek t<>znhlirl(•r olduğ'unu kn~·dct-

i \?~~~~. 14 (Radyo) _ Al ı 1:adn- iLK _HÜCUMDA 130 TANKTA~ 
gi :1~osıaı.·.~cfa~~Uı~n<!Sİnin ne~rt"t- 44 u DERHAL TAHRiP EDiLDi 
• ıu- tcglıge gore, Sırp or<\ııları . 

Fakat Almanlar, karşı
larındaki kuvvetin ha
kiki vaziyetini anla
mağa çalışıyorlar 

mı , şiındi muharf'beler, Libya • Mı- 1 • • 1. Ç" ·ı .:ı .. . 1. 1 ·ı '-. 
h d d d S ıı a. ··ı · ~• .-ı ı orcı, ulın :U\Şcım r:ıc \'O ı e ı u • 

ııır u u un a o unı uo gcsınue ce- · ·ı · h" · • · 
re) an elıneğ batlam~br. AlmRn mo. goı;~:ıv mı lct :ne. ıt~lxm oır nutuk . Ö). 

torize kuvvetle'rinin manevrnaı yü. krnıs. ·e ,l mı'\tır kı: 
2Und n çekilı~ie inakio bulnmıynn - 1 u~o;;l~\·y.ı lınl~mı, :<:;ırplnrı, H ı r-
1n1:irz kuvvetteri, Tobrukla mahaur \'ntları ve ~]o,·.nıı]~rı .s~lııml:ı.rrnı . lı! · 
kalmışsa da bunların deniz ve 1ı va snf,;ıı \ e b:~ rb=ı~· bır mül~cavız t:ırnırn 
hô.kimiyeti s.ebebiyle lngiliz. kuvvet- dnıı H('beh;;ız lnlrum:ı ll!{l'adınız. P:ı~·-
leri tnrafındnn deni:ıden kurtarılma. t.'lhtııııı l~]gı·nd bombnrdımaıı edıl
aı meliye&İıle başlanmıştır. di. K:ıchnl:ı~ııı:z \'C ~ocukların.ız. \':thşi. 

Alman rııotori:ıe kuvvetle-rinin bu ynne krıtlc<lıldı. lngıltcrcde hızım şe • 
ka<lar silrAtle ı'lerlemelerinin sebebi, hirlC't'imiı de nyni düşünc~i~ <l~ismnn 
buradaki Britanya kuvvetlerinin tah. tnr:ıfınd:m bomb:ırdırnnn cdılmıı=ı: k~-
minlerin ff"vkinde: az J~recede ol • clınl:ırımız \'e ~ocul l:ırımız kntledılmış 
masında11dır Yokıın nıühim muhnre· tir. Çok büyük kUV\'eUcre knrşı mukn
bel~r vttntif. olan general Veyv~l or- \·cm <'t ediyor ve mı'a~e~cri~izc sndık 
dul ı·ı Yunaniatana gönderllnıeyip knlıyol?uı;uz. Runun ıçın sızlcrc kn~şı 
de bir: miktar piyade ve molor~ze B<'.!11P~tımı7: fa kalpten ~clmekt"dır. 
kuvvetler Sirenaikde kalrnıf olaa Cunku aynı ıst.ıraplan çekıyoruz. Sırp. 
idi A'rna:1ı r bu kadar aüratle iler- lnr ! füz ıfr1.lcri tnmyoruz. G~en harp. 
lcnıcğe imkan bulanıulardı. Sirenıı- tc mill~fiklcrjmi1.dini.z. Orclulnrınız 
İlde bu kadar az kuvvet bırakılma - şnn ve ,;cref knınndılnr. 

Bay Çörçil 

Hın:ıtl:ıı· \C Slovenler! 
Askeri tarihin izi bilivoruz. Asırl:ır-

.. n hırbtiynıılığın s ddi ·,·nzifosini gör
lünliz. 1 G ıncı :t ırdn Fmnsız hukuku 
:,C.:ınr beyaııniımegindcn evvel köylü - • 
terinizin hlirriy~i i~in ilıtilfil çıknrdık
lnrıııı ve miicndelc ettiklerini biliyonız~ 

Yugoslm•lflr ! 
İngiliır. imparatorluğu sizin~ bern -

ı>er mücndcle cdi~·or ~.-e nrknmızd:ı A
merika Birleşik devletleri büyük de -
mokra i i vnrdır. Mücadele, ne kadar 
nğır olursa olsun zaferimiz müemm~n
dir. 

)ıa,·udhıkdn Drnç şehrini işgnJ et- Londra: .14 ( A.A.) - \ ugo.:lav 
~!c-rdir. Cı:ııubi Yugosln\'yarla uir k.nwetlcrının, Arna\'ı.•dlukc~a. ~)r~c 

ır SLrp ku\'vetleri tnr:ıfındnn is. hmanmı zaptettıklcrı btldmlmıc,tu·. 

Londra. 14 (A.A.) - Alin:ıd:ın 
bildrildiğine göre l O ııisnnda S. S. 
Adolf Hitler isimli Almuı1 tlimeni . 
Şim::li Yunanis~1nda ynptığı bir tn. 
arnızdn lnrriliz imp!\ratorlu:k ktt\'. 
\'C'tlN·i tı.r:ıfındun t:uıciedilmiştir. Al. 
man tiimeniıw nğır 2n~:iat \'f>l'diril -
mist.'r. 

tının sebebini bilmiyoruz. Fd<at bir -------------------
hal~lknt \'ardır ki, bu şııretle büy\lk D •• G •• •• k t 

~d~d edilmiştir . .ılc·lrrrnd S<ıhrinc Hu hn?cı·e, bir çok sebcplrrdcı: inalı 
kılomctr<! mc~:ıfcdcki Almn'l zırh· mn~ lazımdır. . 

bir hata iflenmiştir. Mmrdaki lngi- __ un gece _ umru an • 
liz aa'keri muharrirlerinin dl! itiraf 

~~;~F.~ı~_;_;~_v~-n~-~-01-'i~c~~~: reposunda yangın Çıktı ~kll\0\'CtlC'ıinin irtilıntı k<'si11'l'ek bu _'i ugo in\' .orcll!?unun . 1!1nı.ı"~· ı,· ntı 
\'\•etıl'r muh-::ı.:.'lr:ı altına alınmıs. !Jl:ıkc~1meldır . .Nı s('hl'lnııı ı rll'cladı 

,:· Oiı{~ı· bil" :ırp 1\olu KaçaniL: lıo- ı~ın '\ u~oslav J...ll\'\Nlc· i c:ok .-:rld<'t
l~ırı:ı. doğru il.:-rlcmcktc, gNilerdl'· lı lı ue11m lnr .• ıı ı>nt:ı k~ 1dırl:ır. ı :ı ı . J.nıı<lı·.ı. ı ı (.\.A.) - Yunn:ı l't>p. 

-DPvAr'ru 3 uc:ıi Sa.hf(rrJ,._ SON DAKiKA: !l~ollur da bu k ,\·vctl<'rl,, b irle~ - -Ot>vıurıı 3 nrn •"hıtt-d,.-
1!~ calH~mnktndır.rır. 9 -------- ------·------------ ----- ----·· 
1'ulgarıstan 

.G. Dögol ve 
G. Katru 

YunaÖistana üenı kuv . . Karanlıkta yükselen alev s9tunları 
vatler vardı uzaklardan görülüyordu, itfaiye 

Dun şenlik yaptı 
l<afileler, Almanya ve 

ltalyayı alkış,ladılar 

Yunanist~n harbine iş
tirak edecekler 

Akdeniz tı1ma1n :9 !e J n· 
giliz kontrolü altında 

bcılunuyor 

yangını söndürdü 

Atına radgosunun 
neşrigatı 

Oögol, &imdi gagretle
~ rimiz başka tarafa 

çevrilecek, digor 

Di!n. g~c saat yiı·mi bir mddeleı·iıı- yerinde aldığı tedbirler netic.e.:3i olarak 
<le bırınci kordonda glimrük antrepo- iki saııt zarfmda )angın söndürülmiiş
lnrının Latı kı ·mmda bulunan inhisar. tür. Bu su~tle nntrcı>omm bir kısmın
br idaresine ait kimy:ıhaned ~n yangın ela bulunnn hiccnrn ait nzı mc\·ndı 
çıkmış, derhal gcnisliyerek binanın müştağile kurtarılmış, yalııız kimya -

Londra, 14 (A.A.) - Yuo ~.ni,b- çatısını .sarmı:;-tır. Ale\' sütunları, bü- hnnenin ve ittisalindeki metruk cvrnk 
n:ı YCniclcıı ı:rilany:ı 'e imparator- Uin gümrük antrepolnrmı kısa bir z:ı- clripo unun çntılnrı tnmamen ymımış-
hık ku,·vetlcriııiıı mm·:t ·al:H ettiği mnı1dn knphpcaı~ bir ,.ekil nldığı v•::ı tır. Znrnr ehernmh·ctıidir. 
resmen bil.fliqilnıektcdir. biiyiim<ık istiılndını gösterdiği ~ır:ıdn Yangrn hnberi, sehirde sürntle :rnvıl 

Halk:rnlara yeni Britanyn lmvn~t· :tfniye, ynngın haberini alınca üç da- mı~, knlnbalık bir halle kütlesi koı:don-

l.1mdra, ı~ı (A.A.) - .;.\liistnkil 
l'r.ııısıı Ajansımıı Kahire nrnh:ıbirinin 
iıil cliı ·diğiıw gör0 , t:encr:ıl l>ögo), ::'ılı -
-- ır\lald Hür l'rnnsız kıtalal'lnı tdtiş 

. leriııiıı gö:Hicriln1c ·i _;:ılım. I~uyUk kika içinde tam kndroı-:u ı·c motopomp- ıh 'toplanmıştır. Bu mc:v:ıııdn glimriik 
Brit.aıı~ ::.nın C.!. ııı~ !11iitt efikl~ı~ne y:ır lariylc ~ ctişmiı:;, y~ngını öııdürmck i- bnsmiidiirli ile gümrlik • memurlnrı da 
dım :mrnM~_nn dt·~ıl, Akclenızı m:ıt - çin fnali~·eu.. g~miştir. hfıdisc yerine gelmi$1erdi. • 
lnk kontrııhı altında bnhmdurdugu - İtfaiye11in cmı-:ip:ırnnc gan.ntiYI, -Devamı 3 ncü :Mıhüed,..-
mın cl..!lili olarnk tı•Hıkki cdil:lrnktc- • • -

• t ,:(: s1rndn ım'L>a~ lnrn şu ~(izi.eri ~(iy-
1-t\nJ~ t ir: 

- Biz, hcniiz mik:ıdPlcmiziıı ilk' 
~ General Dögol 

ı::-nıı ' ' rinrl-e bulunuyoruz nu baqlanmçı 
·r.a J fr ildir. .\Jtıh:ırt•b(>nin hcm{'ll - nutiin dlinynnın kurtulması ic:n 

dir. 
Doğu .\fl'ik:1smll:ık1 mııhnrt> ht> a

şnğı ) ııkarı bitm; oldu~undo.n o· ı.'l
dn 111uharclH1 e<leıı nıiik~ m:ncl mi\t
tefik kuYvetleriııin di;:-~r muh:1rcbe 
sahnelerine göndcdlınc~i b('klenmek
tedir. ı.. 11 n lıltmi~ bu 1 unduğu Erit reele iyi :.çılan milcnd0 l <le htir Fransızlar, Yu

.ıt. tl·-tiik. ~imdi gnyr{'tl l':mizi kışkn nanistnııın :-:ını başmılıt hnrp etnwk --------------
rırn ı·"virccl'iliz. i~tc>m<.'ktedirler. Yunan 1:tnııın bugHn ı· •ı• ı 

ı."ıı<trn. 14 (A.A.ı - • Wı-;t:ı1dl biw gl:btı•rdiği mi~a in t.ariht~ ıwnze· ngl iZ er 
l· ·nı "lıı Aj. ıı!>ının At in:td:ı buhınnn ı·i voktur. 
nııılı'lbiriııc giirC>, .Akrı)J>Oli8 s:r,nzet Ri. (.l'ncı·nl JH1gol, h:ılynnm harp ist.e. 
< , rJ Pög-ol iJ. General 1\. trnmın me<!iği ·r1(li:1ı:-ınn tcm:ı" <>d l' rek d .. m:~
Yt ıı . rıhlnrl:ı birlikti' nıiic.nrlf'lc>:-,c :şti· tir ki: 

Yunan tütünlerini nakle 
muvaffak oldular ı:ı'h tnıC>k üz ı~ Yıınanistana gitmrk - Hakikatte itnlp, ynlnız bir şe~· 

iiıııidinıh• <ıldu1drmırn <lair çl'ktikl"ri ist{'nıi!5tir: .\lnı:ml:ırın Ualknnlnr:ı mli- Londra, ı.t (A . .ı\.) - lvning Stnn-
lıir t lgrnfı ne. rctmistir. e('Jl('l'fll 1>i. .. dnhnlesini.. dtırd gazatcsinin yn2dıvrnn göre, 13 1 

..,., ı. ~~iki nırı:mıı:ısınm muhnbirirı<' el<'· Un sureti İtfily:ın]nı·, k"ndi \':!ziy<:l milyon İngiliz lirnlık 1'Hrk \'C Yunan ! 
1 i · 'r ki: !erinin ıHizeh:cnli;iı.: 7.nnn('tmisle1<1ir. tUtlinü, Balk:ıııları istilfıyıı gelenlerin ı 

•• · •• • elinden kurt.nrılıH"ak lngiltcrcyc gön .ı 

8 1 k 1 8 . Macarlar, Yugoslavyaya Malzeme yuklu gemı1ere derilmek tızcr" yoldrı bulunmnktndır. 
So u gar ra. ı orııı ı • Bu mua1..z:ım alış \'<!riş İngiltere ile a· 

lttı~ fyıı, 14 (A.A.) - Bulg:n· Ajnnsı yaptıkları taarruzun harp Amerıka donanmnsJnın Jiık.adnr m~ml{•k<•llcr .:mısındn ynpılnn 
~ııu tdony:ı n; Trakyımın bntı sınırla· l d .,. b•)d" . l f k t• ı · kr<><li ıınlaşmnlnrı ile ödenecektir. 
hııı u kurtulan Bulgarlamı meskun O nıa ıgını ı ırıyor ar re a a l meseıesı 
~ Unduğıı nrnıiden dolayı Sofyndn • -------
0ıı~im ~ npıldığını büdirmckt<>diı·. Halbukı· ortada ~lıı tı binlerce müme. .. sil ve halk, şeh -

lııa bnşlıca sok:ıklarmdmı g~€rck Al
lııı ll \·~ ltnJ":ın F.<!f retleri önüne git- d ı•ıı 
lııl'~ Alman}::l \e lralyayı alkışlnmış • e J er var 
~U ır. Sonra :arayın önthıden g~en . 
~ılnnyJŞciler, ımntkırca saray önflncfo • v: l SIYAS-1 MU- ŞAHIDLER BU HU 

Ruzveıt bu meseıeui 
igi anlamıştır 

r~l'nrak kraıı dn nıkısıamışınr<lır. ·or. Macarıstanın ı ugos av- · 

-- ... ~_.. ... d 

1 SAR E.T l.tR 

Çok Yerinde 

Yunnr4°standa faaliyette bulunan 

Alman hava~ 

kuvvetleri 
Yunanistan ve lngilte

reye akınlar ya ph 

... 

lngiliz tayynreJcrinden bir grup 

Alman üslerine 
hücumlar 

Merinyak ikinci defa 
bombalandı n~ın ~ili başlı radd •l.eri ~hnnn, lt:ıı. y karşı çütuhat har- SUSTA YAKINDA KARAR VE· 

ltıı t '>{' nutgnr bnyrnkları ılc donntıl • ya a J 1 1 
1 rf ır. Ilulgarlstnnın mulıtclff malın!- bi yaptıg" l sabittir R LECEGINI BiLDiRiYORLAR 
ı.. 1 ı. ntd<· de buna bcn1.cr mcr:ı im yapıl· 
• • , 11" 

ıu J\tina, 14 {A.A.) - Atinn rnd,·osu 

Hükum t, halkımın, bi~:. alaka· 
landıran haberleri daha bol, daha 
doiru vermeği dütünüyor .. Bin bir 
çeıid propagandanın hakim olduğu 
bu asırda böyle bir tedbirin ne ka • 
dar iyi. ve faydalı olacağını işarete 

Atin-rı, 1"t (A.A.) - Macar hilkO- Y:ışingtoıı, 14 (A.A.) - Amerikan lüzum yoktur . 
Bir itaıgan tauuaresi de Brestteki Alman zırnıı. 

kagığa ateı açtı ıarına hücum edildi · 'in Ştiyatta. bulunmuştur: 
~~k· Unan efkarı umumi.resi, Sofyndım 
\tıı~en ve Makedon;:ah. ismin.i .~·~r~n 
~fal{ <:donyn komi~ılerı bırhgmın, 
l'ıld edonyaııın boyunduruktnn kurtn -
' ığını bildiren t~lgra.ftan sadece ma 
\·iit~ ka~ d tmcklc iktifa eylemiştir. 
~) tı~·J.e 1\Iıık oonyada tnhrip!Sır ~

rıııe w_ı1 ·Yki dnhn :ız ve kiiçfik mık 
rıfit~ bil" ol,.un clevnm i~in Rulgaı· 
~1•teeileri, Almnl:ınnn mn~:ı:ıdcsini ~ırıcktcdir'er. 

nıeti, rndyo ve gn1,etelercfoki neşriyn- hnrıı gemile-tinin ıi~aı·ct :ı:crııil<·ı·in .:) re- Sir~~r harbi bile, milletin aldığı 
th'lc Yugosl:H"yny:ı karşı giriştiğı fakati mesı•lcsi t>ht'mmiy~tlc teemmül haberlerin şekli ve derecesine göre, 
taarruzn. bir hnrp m:dıiycii verme- ohıııntnkt~tdıı·. Çiirıkü Kızı!dcniz \':l - kuvvet alır. Türk milleti bu 194-0-41 
meğc çnlışnıuktadır. Hakikntt(' be sıln.siyle Am rik:ıdan mal1..cmc ve inse modeli marifetle aapuağlam olan si
!\facrıı·lmıın y-aptığı bir hnı·pt.cn lıa~- nı:ıriclesi giiııderilııl(':>İ fnyda t<>rniıı cd"- nirini ve kanaatini bozacak değildir 
kn bir sey dcgildir. Hem de fiituhrıt cek;;c ede :ımeli görQlmcmcld<:>rlir. Si- amma, ihtiyatlı olmak, sinirin a.ağ
h:.rbidir. l\1 a('arisl:mın ııeşrcttlği ve- rnı:ıi m:ıhfill~ı· gfü·~. Anıı:arik:ı. İf}ı:dl - lamhğını ve görütün kuvvet ve iaa
sikalıır da bunun bir fiituhat hnrqi ol· reye h:ırp gc>nıil"l"İ ,·crnıck ,·cy:ı lngil- betini arttırmak lazımdır. Bu .·tibar
cluğuna delildir. Filhnkikn 1\[ncaı;:;- tereye giindt>rilecek hnrp malz~me;;ini ladır ki doğru ve çok haberle halkı 
tnn de\·let reisi, tebliğlerinde C\"Ycl- Am-triknn hnrp g, mil<'rinin rcfnkn • daha fazla aydınlatma ujrunda ya. 
ce :!\f-a<'nrlnrn nid olun aııazinin nlın- tinde göndermek mecburiyetindedir. pılacak her te4ebbüaü çok yerind• 
dığındım bah. ederken dfü~mandnn Bir miktnr torpido \•eril0 rek Amcri - buluyoruz .. 
-Devamı 3 üııcrı snhifcdc- -Dev pıı ~ ncU ııı.bifedc- ** 

Londrn, 14 (A.A.) - Hnvn n('z-a
ı·ctinin tebliği: 

Paznr günü Alm:ın tayynreleri 
münfcrirl h~ılde İngilterenin cenup 
V<' şnrk istiknmetinde hafif faaliyet 
göstermişlerdi~. Şnrki lngiltcro sn -
lıillcrinde bir nok'tayn bombalnr -Rtıl
mı.ştır. H nsnr ve zayiat olmamıştır. 
Bir dUşmnn tayyaresi deniz-e dü~li
rCilmUştilr. ~lO ve lO·ll nisnn gece-
. -~·~ .. ~.:oc'l .@!sjf~d~ 

l..ondr" .. l4 (A.A,) - İillgili.ı hava 
neznrcti i tihbarat servisi bildi'riyor: 

G<-ce Uordo ci\'ırnındn ... Jerint,nk tny
yare mey<lnnınn htgi1i1 .. tnsynrr.Jeri çok 
idd~tli bir hücum y'.npmışlnrdır, Bu, 

• ler,ınyak hnva m"ydnnına son üe gün
de ~;npılnıı ikinci hn\'fl hücumudur. Bu 
U~. Atlnntikt.c lngHiz ticaret; gemileri
ne hücum eden uzun mesafeli dClşm:ın 
t~yyarclerinc aittir. Ekser uıun mesıı.:. 

(J)EVAMI 4.NCO SAHlF.EDE ). . . 



( SA HiFE 2 ) (AN A DOfU) 

YO GAZ ETES~i~1 l_F_I K_R_A_I Şehrimizde ekmeklerin 
Avrupalılık şuu- nefaseti artmaktadır 

..,OV)etler Birligi ~ Albay Donovan Ame- hiıkumetinin be)nel - ru uyanacaktır 
it: J apon\'n arusınd:ı • • mil 1 taahhütlerine 
!Jı~ .bıt~raflıJ, paktı rıkanın harbe gırme- sadık ,.e rfa~:etkfır bu BAHRi SAVCI 
ımz,~lı.~an • Japoıı. :ı • d b h . lunduğunu, İngi _ Bugün müte al b ir m efhum, mefkiı-
Harıcıy Nnzır.ı B. sın en a settı liz _ Irak ınunheclesi- r evi b ir mana olarak b "r 

Bazı fabrikaların elek tertiba

15 NiSAN 1941 SA LI 

• 
lngiliz ve Sır 

tayyareleri 
Sofyayı tekrar bomb 
dzman ettiler, hasar 

zayiata sebebiyet 
verdiler .\Jntsuokıı. l,uha) el ne de harfi) en rin _ cA vrupa» yoktur. Avr up a , k endi di-

Jfo.·~~\ ndan _ 1 ol.\'O - ,· ·ı· 1 . . )et <.'cicceğin: bil lini ve k endi tefekkürünü k a ybet -'.·akdonme~ u.zeret h: - naı iZ arın renı Mas .. mi:-tir. miştir. o artık kendi u lvi ağziyle, Son giinlerd ~hrimiz fırınlarında makta \e nisbet dairesinde Ç!lVdar ka- Sofra. 14 (A.A.) - Bulgaı· 
H:!. ~t et~l. tır. 111z, A mN ika lutt lır k e ndi ilah i mah:yetine yakışan «gü- imal edilen çavclarln karışık buğday rrntmlnrnk harman edilm<!ktedir. Bu müdnfmı kumnndanlığının tcbW 
cclı.len b. ıt_n rnflık p: k raf Bu" dce . oı" ıııelı"<lı'ı zel .. ylerı'ni, du""•u""nce tarzında ta - ekmeklerinin nefn eti artmıştır. Şimdi h d d 1 d l Diin gece İngiliz \'e Sırp tayyııı 

tı da yenileştirilecektir 

S 1 
' ' " ~ 1 h }J • k' k k ki arman an vücu e ge en un an imn Rof.\·ada ga\.Ti askeri hecl"fl••ı .... '·' 

tı ık! . ıkı hukumet. Huz\ eltin nıt'ıtll".'"- h a kkuk eden medeniyetini» b este- < a a eyaz \ pıR ııı çı ·nn e me er ol • n k eki l k' . . 1 tl " " .... "l ı h '"" } kk da du"'ıı b 1 d' d ı·· r ~ı~ uıı.ı e m er <e es ısınn nıs >e e (111 11 ht""ı"tı n1 ·"tmı·sı"ı·<lı"ı·. 
"'. og~ 1• 1• n c •m. ' ili olan allJH\ft Donn- leyemiyor. Bugün top lar konu~uyor; ın ın e e ıye en ve c ıg <1 a- '" ' ~ ·" , t ı kadarlardan tahkikat .vaıltık. Ög"rentli- dnhn beyaz, daha nefis olımıkladır. İrnıanca zayiat :ızclır. Ha .• rları 
r~. e ının • rn~ı )'l •• _ • • • \!,il, enelce A\rU}Ja fakat A vrupa, bu kıtanın muhte~em tunltwun rı net t lrak h k"" f iıimize röre simdi.\·e kadar \ iızde on Fabrikaların elek tertibatının da miri için liizumlu bütün tedbirler 

•• b • • U ume ının Sl- ııııı muhtelif mcm _ manevi şahsiyeti susuyor . A m ma sus- b megı knrsı~ıklı ol.ı. - • • leketlerini geznı"g ,e nıak konu§masını unutmak demek qe ııi"bctinc\e c;atıdnr karıstırılarak bu nefn ette hi e i bulunduğu öğre- mıf::tır. 
r~~ .t~nhhut . ft~u . yaselı, brtaraf /ık pak- Ameı·ikaya ıHinmu~ _ değildir. Avrupanın, gü n görmüş ~a- t kmck ) apılan unlar, hükumete; zahi- ııilmistir. Bazı un fabrikalarının elek ı----------
bıı hır~''!c m(ıı·ıa" : i 'llA • tii. A uupanııı bu _ f~sın ~a, mod rn .mede~İ}:eti V\! z~h- re tacirlerin:n d 'lolarından satın alı- tertibatı eski ve nisbeten de harap R At hı• v ı betlerını ulh '~ _mıı- 11 ıv~acarısianın gunkü durumu hnk _ nıyetı yaratmış ılan fıkır şulesın- nan. ve ccn bi nı: eldeler itibariyle faz- bir haldedir. Bıııılar da mtimkün oldu- eSmJ e 12° 
S~!e1!1"t . dnhılmd Vaziyeti kında çdk nikbin mÜ- d en b ir k üçük kıvılcım parıldadık- )a k,m;:ık buğd.ıv{arclau husule" gelen ğu kadar yeniJeştirilmiŞt:T. 
nı.rOtme~ı knrn.rl.ı - . . .• . ahedci"r topln.ın ça Avrupa b ir gün konuşmaf,a _da nevi! rdi Runlnr~n mühim kısmı ar- Belediye rei;;:Jiği ve toprnk malı ul- Londıa, 1-1 (A.A.) - Hava ne 
tı ı mı }nı dır. Akıtlercl n bırı, dıgcr bil" Ye Ameı ikaya goturen bu zat, Rikago. başlıyacaktır .. Bu konusmanın, 1Jk f dilmistir. Simdi buğdaylar, .toprak lcri ofis mücliirlüğii 1zmirde daha iyi lebliği: 
levletın \ e\ n cle\'letlerin tecıwiizullt' <la hir nutuk ~öd mis Ye nı<>m · tir anlarda bir mırılt ı notasın ı aşarnı _ mahsulleri ofisinin depolarında piya- Ye nefis ekmek çıkarılmasını temin için Bombardıman tayyarelerimiz 

mnruz kalırsa c!iğer t:ıraf, bu hn~·bin ki: , · · yan tonu , elbette bir gün , haklı dava- sa ihtiyal ına gfiı·' her giiıı hazıı lan - tetkikler yapmaktadırlar. \:ıııcla ve Alınaııyn ~ah illeri nçıkl. 
leva mı muddet.nce bıtarnf knlac.ık - - H aı p ilanı, Amerikanııı lehinC' !arın müdafaası titizliğine yüksele- ela dii:;;man Ynpurlarına hücum 
tır. i ~. bunu ilan etme i lazımdır cek ve bunu n ereden, nasıl meyda- F • K Ku•• ÇU•• k Sa"' Y !erdir. 1500 tonluk bir in vapt 

Japon) a :ı v .i ı Pr n~ ~ono e Alb:t) Donavnna göre, Aln;an,\ a:1ın na çıktığını k imsenin anlıyamıyncn- ecı 8Z8 2 bomb·1 i abet etmiştir. Sonrnd, 
bu pakt mu na bctı\ le gnzct cıl<'r~ u nraba-.ı çok >:fü·atli hnr<.:kct etmekt<>dir. g ı bir a k siyon ta k ip e decekt"r. S \'apurun arkasından suya gömiil 
ht:\•anntta .b~ılunmu tur: 1 Faknt Almanya, belki bu sene ma{!lfı- Bu müda faa ve a k siyon ; polit ik ve Bir b ekçi, tren altında ıtma mi~ cadele tedbir- olduğu görülmiiştiir. 2 lıin tonlu 

- l_Iarıcl\.·e nazırı Matsuoka, A' - uİ\ ete suriiklencccktı"ı· .• 'lbn_,.,1 ,,0··re, strnteJ"i vasıflarından, kıtalar ve ü l- J • • ıı ·ı· ğer lıir iaşt>.vaptırtı ile bir kaı·ak 
d 

~ · · "' parçalandı erı genışıetı ıyor r.ıp:ı zı~_ar tı~ '11 d?nü~1ce Jap?m:.mın Alman~ anın en z.t~ ıf nok anı, bu c- keler nizamcısı olmak naah~yetinden misine bombalar ve mitralyöz at 
harıcı l)t1 tınde hu_· bır degı 1klık ol- ri harp arabasıdır. başka olar a k şu esas busu sıyete ıa - Bayındır istn. yonunda fec~ bir oto_ Vilayet ~ıtına mücrıdele komisyonu ile hiicum edilmiştir. Bu harek 
mı.rııcaktır. Bugu.nkü artlar iciııdel Cl:.'Sl'B/ APRIKADA.Y BiR SN. hip olacaktır: Avrupalılık şuurunun 1•8 ,. knza:-ı olmuştul·. Bayındırın batı- dtiıı öğleden onra yiJfıyette vali B. lıir tmyarcmiz dönmemiştir . 
. Japonyanın h:ıric ı si) a-:etind yeni lıiı C 'lıt:bi Afrika haş\'ekili ~enernl uyanışı - belki d e daha yerinde bir smda ista;yona bil" kilometre uzakta Ji'U"ıct 'l'ulmılın reisliğinde toplan mı - Hombardınrnn tayyarelerimiz 
,·eche ahı.ıamaz. muts ele bir nutuk ö,·liverek bii\'iik mana ola rak - nyaklanı~ı. . hat hC>kdsi Eşmeli Ahmet oğlu Hilrnl tır . ..,, ehl'imiz dahilinde ve İzmir mcr- yakıııl:ırıııdn • lerinynk hava n 
. J)u ne~ıc '\"e göre. 1:-! mart tarihinde Britmıymun te:shir edilmez , <' \!kıl _ Hac' 'seler, belki ustalıkla dönen nuı~:r. "n·elki gün • forat (,Urkayanın ke7.ine bağlı nahiye ve köylerde iittm:ı nına ehin gece de hücum etmH 
ımza e~lı!en So\·~ t - Japon lıitaraflıl\ tnaz b"r ruha malik olduğunu Ö\.lemis- bir çarkın dişleri arasında hakikaten idaı c~inde Ödemişten gelen otorayın ya karşı alınması lazım gelen tedbir!cı Binalı m i abetlN· kaydedilmiş v 
Pa_k_tı; ıkı. memleket siya etinin tanzi - harp t:ı ihinden hah. tıni ·. Almannı- sürat le dönüyor. Dönsün ..• Büt\in fe- finiınclen geçerek karsı tarnfa atılmış. konuşulmus. bazı kararlar ittihaz {!· garları ı yandığı göriilrniistilr. 
mı ıçın bır (•sa-.. ohıcal,, fakat Japom :ı- 11111 bu partfri sonuna kadm· 0 , nn .

1 
_ laketler Avrupalılık şuunınun uya- f: knt otoraJ 111 çarpmaı:;iylc tekerlek- dilmiştir. doclnk' doklar da bombalanmı:;t 

• :ı!n. d!ş siya~tind h r hangi bir de - mıyııc ıl(llll iİflve tmi tir. · ·' nıcı ve aksiyona l(eçi i hadisesini .ol- Jeriıı altına düı;;müş. bir miiddet siiriik- .\~ rıca ki.içiik ;ay mükellefiyeti için Ru harekfıtt:ın biitiin tayynrcl 
gışıklık ynpılmn·acnktır. MılCAI:l .. TAN H.4KU Mil gunlaıı.tırmaktan başka f ik ri h ir d e- ı ncrek 1rnrçalanmış ye ölmilgtür. O•o- de alın:1C'ık tedlıil'ler karnı·Jastıl'llmıı;ı- dönmii ·!erdir . 

. ~ravda i.s!!11li on et gaz:t~ i. l.ıu .lctcnr orduları, Yugosla\ hudu.clımu ğerc ~nhip değil~·~· Am~~ bu. fik ir , ra,· elurdurulcluvu zaman hat bekci1'i tır. Hudape. te, 14 (.A.A.) - )foc 
paktın. tatbı~ıne ba. ıanmakla ı_kı. mem- sınc., Macar rnc1vo \'C gazetel"rİ. ken- nazarı ka lıplnrı ıçınde p ış ıı> , bı~. ha- ölmitstii. Kaza mlina ... cbetiyle Bayındır ooo cluları başkıımandanJığımn rcsm 
lck~t. ıktı ~dı Y• mü~n~elıetlerınıı~ .el~ Iil rini h: klı gô:stermek ic 'n ne. ri~at- rek et _un sur u olu nc.aya kadar dunya mti<ldciumumiliği tarafından tahkika- K ahve hikayesi liği: 
ta~~zım edılece~ı \"e ıkı memk~etın l\'ı ta buhınmağa haslamışlarclır. Macar ç~~ çıle. çekccekmış_: ne ynpa~ı'? ? .. ta <le\•: m olunmaktadır. .:\lotorize Mncar kuvvetleri. l 
munasebe~le_r ı~a:ne e~lece~le~n~! yaz _ rad,·osıı. fngilizlere hücum derek Yu- Bcıyle bır şuuru bcyın ~ar!arı _ ıçm~e - n BiR KAHVECi ADLiYEYE snn tari!ıincle Ba;any:~ miisellc:; 
~akta \e ıkı ~u~um"tın, bırbır!nin in- v.oı im~ adan ihnn.ot gördüklerini. 1n _ "~klıy:'~ Avrup~.h~_ık "Zıh':" y::ıtı .. ~ı~ • • mamen ısgal etmı lerclır. Hıı sah 
kısaflnrın~ ~anı olmam~k azmınde ol- criJizJeriıı l,ukhı htikiimetiuin cbeb iz bn· ~.ını tevekkul~n tes~ımıyeh ır,ı- Bir katti . VERiLDi ıtörli.ı birlikler, 'l'~~ın .. ile Ulvir. 
duklarını ı!ın·e Atmek.t dır. . olarak )focari tann hücum ·ttiklerini ne duşn:ıe.de?, fdnke.tlerı k abul . . ve • h t 1 bl b. . . ld 1 . varmblardır. Parmmtçu 1\fncar 

İtaly~n. ga~etele.rı, ~u ı:ak!ın ımı:'. \"e imza edilen el ocli <lo"tluk '\ ademi haz~?dıcı bır erkeklık metanet ı ca- Yakında idam edilecek ka~-l~l<l~ık~:~ıı :o~r~yk<~;~~ı:;i~:a~li~s~~I rı, dah.a ~~ve! incli~ildikleri r 
<>diln11_~,.11~1 mıhverııı n-a~ı .hır za.ferı t-ecaviiz paktını :ı,nıklar altııı: aldwını bctlı rır .. Acı~ı ~e y~ra~ı Avruna bu · f' ti 'k" t h . t t t 1 1 bazı koprulerı 7 .. aptecle rek e as 
olar?k gos.te~nı("kfc:. \'c hnrbııı g<>nıslı•· -.öylemi.tir. Bir taarruzu haklı 

6 
_ duygu ı l e .. ı l~r~y~ umıdle ba.kıyor. Abdullah ::-J':ıci adında lıil'ini t:~am- ıya a "'~~taıı 1 1 ~ n~ıs.zn ııtaca u ll-lkll\'\'e!leri gelinchc ka<lar mu 

!»e:sıne manı olacagını )':17.maktnclır - t rm~k için Ö\ l ıı n bu ozlerle lngi- ~~~-" ~u ~mıdı tnha~kı;ık et_tı:ecek ınudcn öldiirnıck surundıııı Üdeml" a- mus, adll\'C) e ,·erılm~şti.r. . cıtmi. lerdir. 
ınr. !izlere catılmaktndır bu tun' mkanlnrı servaJ sıstcmmı ıla gırcez.ı mahl,emeı:;inoo idama mah - 1. taııbulda~ı ge_tırtılm_ış olnı.1 14.01 Ricat eden düşman Mintsa il 

Londrn. rad,·o~u ~:ık~ hakkında iz:ı- Alınanlar. Y~gosİa\' birliı!in · boz _ kabu l ede~iy~~ek olan zihniyetinde klım <lil"n Altrnclis ~{u tnfa Kiicilk - ÇU\ nl k:_ıhY.enı~ı tevzı. ·ur Lne da~r T!- nn ara~ındaki biitün köpriileri d 
hnt \' ı:m~~· fakat hıç l)ır miitnl n ilfıv(! mak icin lJr. Pı\\·elici Hırvat hi.iklım••t sak.hdt~. Bır gu~ bu d a ayan olacak a~rlınlı hakkındaki nıahkfımiye~ kar:ı- c~r<'t \ ekal tıııclen .ı ~nen .. maluma a ~urette yıkmnktaclır. 
etme~ı5ıttr.. . . . . rei liğine getinnisli. Fakat Yuırnsl:l\' ve ımkanlaı- dogacaktır. ı-ı. niiyü!- :\[illet Mecli:;ince tm;clık.e<lıl- el nn ce\•ap gcl.~enn~tır. !~un . bu hu -, Kahire 14 (Londra rad:ı,rost 
. ~ö~ter dıplo~mtık muharrırı . ıc:e: bns\·ekili ,.e baskumanclanı gen rnl "i- 0 mi. tir. Bu husust:~ki karar. hus:Unlcr- susta \c~ı·a_ı· 1 ~.carct \~ekal~tıne .tl•I -ı- .. Te~re~lileıı lıir lehliğde. fngil 
\~nı n~~nhedenm her halde vazıyet: mo,·ic. bugiin bir nutul, Ö\•lcmic:, hir - B 1 d• M ı• de Öcl>mis Ağırccza mahkcmc~_ıne A'e- g!·n! ç<.kıl.ını~, ~urntle dırektıf venim -,hardımnn t:wyarelcrinin 12 ncla 
hı ~ılır~<.le~ecede ıl ({istirece"ri ~rle- !iğin a in sarısılmadığını, Hına• lid'- e e 1ye eC 1• ı:cek '" idnm hükmü, infaz ~lılecek - ı ııca edılnrn:ıtır. dlişman tbsi.İne hücum ettikleri 
nemı~ecegını. l\faııc~ıko ve Mogolı hı- l'i nfn<' ki kcııcli knl:>inelerindf' gormek- • • tır. • 

000 
• petrol d po unda yangın çıkar 

nın tanınmnsına gclıııce bunun daca- le iftihar <lmdui'(um1 l'löyl<'mi tir. Sının kararı \.,mı"re de xteneke Jngiltereye yapılacak l>ildidliyor 
sen mevcut. vaziy ti kubultl n ib.L•·et J. '(,IT.,/7-l,EJ J 1 YB. J JJ( D 'E._'J .. ve Z . .... 1. . l Loııclrn, 14 (A.A. ) - 'Neş 
bulunduğunu bildirmektedir. y ni İngiliz nı:ıli cııe:si ı n'saııda ) J eytınyagı tes ım1 teliğdc. bu saba_h _bir Alman bo 

Pa~t- ha~kın~tıAll ~edilen t l.ıliğl ·I'- bn lamı tır. İngilter.e geçen harpte ol- Çocuk Hastahanesi çivi g e ece c İngiliz ticaret b'rliği Tiirkin? mii - clım~n ta~ynr<' mm Galler nıem 
el~ mıllı C'ın hu~umetıne ':npılan Ru" lui;,ru "İbi bu defn ün harp ma rafları- - · ı~t. nbula g len mühim mil~hırdı.ı te- me. ili ~1r. Krob: yapılan a4'li:;şma mu el~ .~ır d~ga.~arparak parçal:ıııd 
y~rdımıııcl:ın hıc bah .... dılmemekte - nı \'erıri ,.e İ:;tikrnzlnrla kar._ılamakta- ıtE'kc \"P çh icl ·n yakındn lzmire de his- cibince te:slim edilecek 5 biıı ton zcy- dıı ılm~kte~ı~: .. ,, 
dır. dır. Geçen ı:>eıwki masraf biiclce i üc '' B h t u H t · Ş;(' anılal'ak gondeı·ileceği öğrenilmi~- tinY<ığı me:selesi için diin nlfıkaclarlar-1 Denız cuzulamlaı,-ı 2 

.. d_~şm.~ın 
Amc;ikan .?°a~lelcri. pakt hakkınrlıı milyar , G7 milyon İngiliz lira ı idi. e çe Z a S a nesı '' tir. Ten.:ke. ithnlfıt hirlikleri mevzuu- la tema !arda bulunmuş, \'C şehrimiz. barclıman tayyare~ı cluşurmuşl 

muhtelıf mu lealnıda bulunm:ıktn. \'nridat ise 1 ınil,·-ır 409. n1ı·ı,oıı in -,ı· - d h'J b J el· · · h · · 1 · h l"t "h t b" J"kl · · ~ k .; . •ıa a ı u tınma ıgı ıçın s .. rımızc e- ıt. ~ a. :·e ı raca çı ~r ı · erı umum.ı KA~ CIT SATMAK ISTIYO 
.. eYyor · Taymis gaz te i, imdi jn - liz lirn~ı icli. 2.5 mil .. al" :;teriin, \'sıktıı ı · t c· J I ' k t' tm 0 k · tı" '"n k-t 1

• ı· At f f t d k ·' ı a ıı· ere <'il Lc!H' ·ege ır "'" ı~ '" ·ıı ıuı •· ı nanı zıvarc ere go- A 'k d b 1 b" 
poı~~·~n.ın ~enubi A ) ncla "e~lıe ti elci!.> hir biidce açığı vardı. Uunun iki mil - adın 1 aımıctır ler mıııtnka ticaret ıniidlirliıgiine rnii- rlismüstiir. . 1 merı !l .a u un:ı_n .1!' ettıgını. :\evyork llçrııld Trıhiin j!UZ<'- ,·ardan fazla istikı-azhırla \"<' clomin - y rncnatla iht:ynclnl'ını t-e;;bif cttirmeğ? ooo nt1emklek~ttım11.7:.~ 1.ıer knAe;'ıt ka_gtfhl 
tesi <IC' .inpoıwanın. bu pakuın hıtifad<;'- \'Onlardaki altınlarla kaı sılanmıstı. !J:ı~lanıı !ardır. e me ı:s ec ıgını, agı 1 

;;j iipheli old w ı kt d 1 GO ·ı k d 1 d Beledi~ e meclisi dün saat IG.'W d:ı Palamulçular toplandı meşgul olan firmahırla iı; yap. 
, , ugqı u yaz.?rn.:ya .r. 4 ı mı ,·on n ?rı c a algnlı borçlar r i.; \'ekili Jır. Milat Oıelin rivn etin- 11" ~iman radyo u, bugun o~leden on- \ e banl,alard:ıkı m , cluatla kapatılmı-- ., şehrimiz 'l:icaı et oclasma bi c ı 
ra ılk de.ra.olar:ık paktn1 ım1.n..,ındnn 1 tır. Önumiizdeki ne znrfınd'.I fnrriliz de toplanmıştır. 'Encmmenlerd~n gelen B ..., l d do Palamut v z ytiııy:ığı ihrnc:ıt<;ıhır 

a sı> mıs ır. masraf biiclces· 4 milyar sterline bnliğ 'J• ~ • •· "' • • • ' ' .J " b h t t 

1 

,,. t..nzı "\r•ık k"'btıl "'dı"lm:. bu me\·aı1r3a ag ar a n birlikleri idar' he~·etleri . dün ö<rJeclcn MÜNHAL KAATIPLfKLE 

f!.Al,l\AN!,ANDA .r..ız.· .. ı.r1~'7' olacnktır. Hunıın clıı yarısını HrgilPr C'. 11. Partisi 940•\'ilfıyet kongresi eli- Son yağmurl:rı miiteakıp hanının .onra birlikler lıinn:ında toplannnı;. lımir cezae\inde on lira 
.lhınyn ~fkarı unrnml\e mı "hem _ ,.e masraflnrla kapntınnk mlimktin , 

11
_ l2klel'i ar:ıoı.mda lıuluııan ıve ·ehri11 -:ıığ'un111sından bazı mıııtnkalarda bni!;- kendi birlikleri mevzuun:ı clnhil mc - k.ıtiplik ile Ku1'ada 1 mahk 

mıjetle :ıla~a.dar. el ~ m.osel, nnlknr:!caktır. ı:u hu u ta İngiliz Kin ıılimı ım,ıı· ha ıncfa yeni insa edilmckte
1 
larcla don ,·iiziinden zarn ı· husule- gel- seleler iizerinde müz:ık('l'eclt" bulun - bir zıtbıt katipliği için ynrın 

lnr m~"ele. ıdır. Sımdı burr.cla a,.,k r: clenilnn bir plfın ia bik etmekt clirler. ohm c,ıocuk ha-.tahan°;:inin « Brlırcl mistir. Vilav t zirtıal müell\rlüğii, tlon. muRlnı·clır. Yakında milhim miktnrda de acllivc enci.imeninde imtih 
harekat, ya i harekfı.ta ii •;iııcliır. 1 Harp l>ebiylc at·ttığı icin n~rgil 'r ele l"z Çoc ıl· 1lc s 0 /ımıcsi » ol:ıra'.k j-:im-ı cran hu ·ule g<'IPn ha;:an te~bit ettir - palan;ut ihrac .edilmesi ı:!'~~·zuu ~ah's- mıstır. Bu katiplikleı·e 

ı R t f{ r A artırılmı . kazanç vergisi yiizde <'lliyc, lendir:lme i teklifi m cli~ce de mll\·c1- mt'kledir. tır. J alamut fıyatları gorulmemı; şe- el nler epi fazladır. 
Irakta ·'·apılan hükum t darbesi !--ak muay) en haddin il tiınde bazı hu~ııs- fık gorıılerck kabul erlilmistir. kilde .riiksclmiııtir. -----·--------ı 

k el t .. ı·· 
1

·· ı· t f · 1 1 t 1 M clis. ~·eni yı' biidcesini öniiıniız - B ·· ··k · Ş k" • · - --000>---
ın a uru uru e "lr er r evnm - larcla, üzde dok .rn bese kadar çık: rıı- .J UVU şaır ~ ıp ıc_ ın . 

m1>kteclir Son bir h:ıbere göre \ <'ni mıştır: Bunun ntzcle , il-misi harp ~o - el ki pnznrtcs: toplantı ıncla rniızı ke- Valinin teftişleri 
t k ·ı R ·ı Al" r- l" b · · r ' l>." lı)·ac.·ıktıı·. .,,··ıı· ı aka J.l'alkc,·ı'nı'ıı "'I" k nf la. ''e ı :ı;:ı ı \ıe~ uni. e,·ana1ın- nunda sha ,.e muc e <>lere iad ecl'- ". . . . .. . 1 r.. Y -ı. • ". 

0 
(" -

da Jı-akın. komsu memleketleri miiı, 'ıeccık Ye bu. u~tlc> :mar işleri kohıyln- Rci<' 
1
11\e. m~~Iısıı.11!1 dunku topl:ın ı- 1 ranslurındnn bu hafntayn aıt olanı lz- Vrıli B. Fuad Tuksal, diln turiıstik 

<>balının donan olduğunu, yeni Ira•, sacnktır. Diğer taraftnn istihlfık aznı- sın<!a l artı. mufet ısı 1-:tanbul m0btı-..tı mirin değerli ~a·ri Tokatlıoğlıı Şekibe yollnr inşaatını teftiş etmiştir. Bay -

1 
t 1 h it 1 d

" ıa•· Galıp füıht var ela hnzır bulunmu tıır. ha'lredilmiştiı·. raklı yolundaki köpriinlin iyi bir haltlc 
__________ ..._ _ ____ mı ır \e ca a az.ı ı ma ına •• .J -ık -------------- Konfcrnnsı v<>ren '"" kibi \'akından inşası için tcdhirler almdığınclaıı insa-
f ""'\ ret cdilm kteclir. Dört mih ar 1 ma - r tnnıyan \'e bilen sair A\ ni O~an. mer- ata sliratle devam olunmaktadır. 

raf biıdce inde Amcrikadai1 iacl<' ve i- ) • 

8 
•• •ı 1 h"l bumun edebi hanıt \'c febefe;;ini elik- -------.,..--- -----

ugun Veri e- on~ .k~nuniyle ynpılac~k y~rdım < n .. 1 Raşid Rıza t iyatrosu kat c kici bir taı.zda bii'-·iik bir dinle_vi. ZAB/,,... ADA 
clegıldır. Bunun da bır mılynr lngılız .; 1. n 

k 
lirasına baliğ ohıcni!ı tahmin edilmek- 16-4 941 çarşanba günü akşamı ci kiitleı::ine nıılatmış ve merhumun ha-

k f 1 
b" tmı:;ına hürmeten nrnkta clunılmtı=' -ce OD erans t dir ..• u hale göre . . ngilt:rf'ni~. ıı· Halkevı·nde tur. • Dükkana tecavüz: 

nelık hnrp gnyr.etı 27 mılyıır furk lkiçeşmclikte l\lusfafa oğlu Hasan 
Edebiyat fakültesi doçe ntle rinde n rra ına baliğ olmaktadır. BiRi NCi TEMSiL: 1'1 inçikof sarhoş olarak Emin oğlu 

ve cidden k end" sahasında olgunlu- Nasıl öldü acaba ? Bay 1 ... mailin dükkfınına tecavüz et-

ğu, e tüdleri ve fikirleriyle teınayüz BERGAMADA AXTATU" RK cutt NU" Habibe Teyze . Üclemişin Kercli köyi.i hnlkından miş ve tutulmustur. 
etmit olan Ahme d Hamdi Tanpınar v o D v 1 L 3 p E R D E (~nıer oğlu 16 yasında Siil"'~ mmı, köy Bıçak ta§ıya...;lar: 
b 

·· d t cn·nı·ındaki bah"e evinde taba a kur- Gazileı· cnddesiııde Ali, Anafar -
ugun saat 18 e zmir Halkevi aa- Berrr mn, H (Hu usi) - Dün A- 1 " t 1 

b NAKLEDEN y SURUR uniyle yaralanmış \'e olmils olarak htı n ar cadde in Şevki ve Mu tafa, Do 
fonunda c Milli kurtulu t harek e ti 1 tatiırkiın Bergarnııya ilk gcli ... lerinin : • • lunmuştu~·. Ödemiş mi.idd iumumiliği laplıkuyu mahallesinde Esfer, Ke -
ve Türk edebiyatı» mevzulu bir ~ ılclönumiı mOııa ebet]yle Halkevinde Yerle r numaralıdır. Kişe sabah hfulise tahkikatına el koymll!~tur. mal ve Ahmedin iizerlerinde birer 
kenferans verecektir. Çok alakalı mera im yapılmış, Atatürkiln hııtırn- ondan it ibaren acıktır . Tem siller e 1 1 bı<(ak bulunmuş, zalı ıt'llca mii..;:-ıdere 
olacağından •Üphe e tmedia."miz bu ı taziz olunmuştur. Söz alan bir "Ok 21 30 d b 1 {' B o AP le a edilmi!'ltir. y .. ,.. tam , a aşlanacaktır. Temsi - c=J U c;;;aJ Hıraızhk: 
konferansı bütün lzmirlilere e he m- hatipler, :.öylediği nutuklarda başta de n sonr Al k G'" l l ı ı a sanca ve uze ya ıya -~~------------ Çuku,.,.e me m"vkı"ı' ııde E,n1ı·n og· Ju - • filli fimiz nönu okluğu halde bü- o ·" "' · mıyetle tavsiye ederiz. otobüs vardır. ZUM, l.'ndık ve karele i 1,maı"l, 1\ftt"t,nfa orr-

yiiklerimize olan evgi \'e inanı tebari.iz •• ·~ " ,., ettirmişlerdir. 1 K. S. K. S lu Hnısanın bır hafta e\\ el çalınan 

" ınunmmıı 11111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111ııınıııııııınıııııııı ıııııı ıı ııı ııııı ıııııııı ıııııııı ııı ııı ıııııı ııı ıııııııııı• 24 !}7~ 0ı ~<;~ı:-ı f bn il. :1
2 :~2 ~~~ v~ş~~1~1~:.~1;;,~ll;;:~:~1i~~~~ a ~~ı~~'lnn: 

t'"i':C:· ... ·:e:·:e.ı .zr ı?z•~ 

QADY< 
8.00 program, 8.03 a jans h 

ri, 8.18 müzik : hafif l?arça a 
.45-9.00 ev kadını - yem e k 

12.30 progr a m, 12.33 mtizik .. 
plaklar, 12.50 aJans hnbeı 1 r 
miizik : Tiirkçe plaklar prog 
devamı, 13 20-14.00 m üzik : 
p royr am (Pl.), l 8.00 ı>ro 
meml ket nat nya.rı . 18.03 
cazband (Pi.), 18.8'0 kon u1'm 
çinin· anti. 18.45 mttzik : ç 
saati - köy sazı. 19.00 müzik 
nist ;-;oloları - E nver Kakıcı. 
müzik : film miiziği (Pi.). 
memleket snat ayarı ve ajanı:; 
leri, 19. 15 konu~ma : ziraat 
19.50 m iizik: rntlvo fası l 
20.ı 5 l'adyo gazetesi, 20..tfl 
rndyo salon orkestra.:ı (violo 
cip Aşkın idaıesinde), 21.!10 
ma, 21.45 müz"k : klasik 'l'ilr 
ği korosu . Şef: l\J esucl Cemi 
njan~ haberleri, 22.45 miizi 
miiziğ i ( P i.). 23.2;;-23.~0 

progr a m ve knpanı~. g E L H A M R A S I N: t,1t6 ~ N D A ~ 24!180 l l-2 mnıtır. = - To. 7 17 
=Yakın tarihin merak ve ibretle dolu sahifeleri. Sultan Hanit devrinin en gül ünçlü h a d iseleri ve T ürk E '' _ ... 2 = - .. ~o. 8 -, = "'" Sinemacıhiınm en aon ıaheaeri § No. !) 27 50 

TAYYARE Sinemasında Teı. 3 

= K 1 V 1 ~. C 1 K P A Ş A 1 ·~:: :; az mal:~~r 
~ TÜRKÇE S0ZL0 TÜRKÇE MUSiKİLi ;;_-_ TÜRK VALRLICINI ZAFER ŞA-
~ Y.arata~lar - SAİT - HALiDE TALAT YAŞAR REFiK KEMAL _ NECi LE _:= HIKALARINA YÜKSELTEN 

= Ayrıca • JURNALDA - e11 ton ve e n mühim H A R P. haberleri =- ÇOCUKTUR 

BU HAFTA 

Göı iinmiyen canavar, zabıta kuvvetinden ve mitrolyözlerd e 
korkmıyarak adeti\ onlarla alay ediyor . Siz d e h er h ald 

= SEANSLAR _ Her gün • 2 .15-4. 30-6.45 ve akşam 9 da başlar • _ Her türlü şefkatten mahrum 
-_===- Cumartesi ve pazar günleri 10 ve 12 de baılar. -=== Türk yavrularını koruyup yaşata-

bilmek için yıllardır bu gaye uğrun. 
Filminde bir cnnavnrı görmeği ihmal etmeyiniz 

OYNIYANLAR; V 1 C EN T P R IC E- NAN G RAY 

S DlKKA T - Haftanın bütün günlerin de ilk seanslar UCUZ HALK MATI NELERIDiR. = dn çalışan Çocuk Esi:ıcğeme kuru -
~ FlATLERI - Biıfnci 20-Balkan25 -Koltuk 30 kuruıtur. ~ muna iiye olmanızı kurum sayğıyla _____________________________ _:__.:__~----·-----·--·--- ~ 

AY R 1 C A: VİYANA KAHVESi (REVÜ) 
MAT 1 N ELER : 3.15 5,15 7,15 9,15 de 

Cumarteai pazar silnleri 1,15 te BAŞLAR 



• 
"'--..- 15 NfSAN 1941 SALI 

Sovyet .. Japon bitaraflık 
l>aktındaki açık kapı 

~lıe gardım meselesine 
dokunulmadı 

lMERIKADA JAPONYANIN 
BUNDAN iSTiFADESi ŞÜP· 

HELi GOROLOYOR 

H . tler tümeni İngilizler 
tarafından ağır zayiatla 

tarded ildi 

Yugoslav ordusunun ma
neviyatı mükemmeldir 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 

'(ANADOLU) 

Ödemişte 

ADAGIDEDE YENi HOKOMET 
KONAG I -BAŞ TARAFI 1 NCl SAHİFEDE- gradb Niş al'asında Morava vadi-

~inde mi.ihim muha1·ebeler cereyan Ôdı mi~ltıı bildi·ı iliyol'.' 
lH';-;inden en son alınan haberlere gö- ctnwktedir. Düşman kuvvetleri, bu -

1 l. t tl k kuvvetle Ödcmis.in Adagi<le nahiye mcrkı•zin-re ngi ız impaı-a o ll - rada Krago_revaçı tekrar is,·00--:ıl etme-
1 d k tl " ara ı 1du. de halkın yardımı ile .\ apılmn~ı ikmal riy e i.işman ·uvve eı 1 s 1 i"re çalışmaktadıı·l<·ıı·. · 

l l t ., edilen hükfunet konağının ı:~ nisan henüz eiddi çarpışma an ° mamı~ ır. Londra, 14 (A.A.) - Buraya ge-
tk. t f k ti r"nı·n f'aaıı·o..·etı' he 941 pazar ırüııi.i ac.·ılma resmi .vapıl -ı ara ·uvve e ı J • - len haberlere göre, cenubi Yugoslav_ 0 

ni.iz devri\·e fauliyetine inhisar et - \,•ada Almanlann gedik a"masın'!l ya- nuştır. 
' d ·A ı ı Alm"nlaı· k"'ı' "" Bina mo<lern bir uslfipia ve çok za-meh.ie İl'. n aşı an .. • " - rı.,~an va~ıtaJar. tanklardır. Bunla!', 
1 d 1- ı kuvvetler'ı1 mt·ı·da J rif bir seJUide in1'l.a edildiği gibi içeri-şı arın a uu tınan . · 1 

- bir gedik açmak için yaptıkları hü - ~ 
· k ı ti · · ol·lıvorlar - sinin bütün mefrusat ve tezyinatı dn faa ·uc re ermı Y \. " • cumlarda ağır wyiata mamız bıra- ' 

Londra H (A.A.) - Londra as- kılm'ıs.tır. Sırplar, cesurane ve kah- yepyenidir. Binanın antresinde El>P.di 
k hf, ·ıı · D llka11hrd·ıkı' h" .. 'P Şef Atati.irkün mermerden güzel bir e11 ma ı erı, '. . ' . .< • .,... ramancıı harbeimis ve Almanları dur " · ı Ad lf TI tl · tum dı r · büstü de vardır. Bina iki katlıdır, bir v a"ingt 14 (A A ) Sovvet ve s·ahn'Clerınc e 0 r ı eı cm a dtıı·mtıslıır·dır. 170 taıık, U"'ttıı·um-ıa :.- on, · · -~ " · ı ·· ·a Alm"ıı kıtalaı·ının tar ~ · ~ katı reRmi c_alısma bürolarını ve bir llon P"kt A ·ka ·esmı mahfılle veri en guzı e ... • ca. vadı".cı'nde ı'lerler·ken vaJnız 4 tank ~ 

li .. ·ı, merı 1 
d h kk ı k" haberleı·e büyük e ., " katı da nahi'-'e rnüdürüni.in hususi ika-t•~de hiç bir hayret uyandırmam~- ı a ·ınc a 1 - da.fi topuna ~ahip buluıum iki Sırp ta J 

!"· F'akat bu mahfiller, şimdilik bek- hemmiyet vermektediı·ler. Şimali buru, bu tanklara mukavemet etmiş, metgfı.hını ihtiva ediyoı·. 
e~ k y · t d uvaffakıvetsı'zlı'g~e Açılma ı·esminde vali namına ka .. ,e ı~ ld·~· ··t 1 a'ınd"' unanıs an a nı ' · · Almanla .. ı'lk ht·ı·ctımda 20, ı'kı·ncı· ht"i-d azım ge ıgı mu a e s .. - - b f k ç e kuvvetl · as •· za kavmakamı İhsan Kurtan ile kazH talr1 laı-. Parlam"'"'to mahfillerinin mü- ugrıyan u ır -a, se m ' 1 - c:umda 24 tank zıı."İ ıetmislerdir. • 

"·"' 1 d ·· kl t· Polo ::ı. " ~ mer·k"'zı·ı1den davet "dilen iki ''lİ~<' ra-eası ise başka başkadır. ker er en nıure · {ep ır ve ny' Bu kadar mühim zayiat verdikten " "' .. 
L;I>ar.lamento reisi Blu_~. bu pa .. ktın .. ha11binrle de mühim rol oynamı~tır. s0nra Almanlar, 9 t-ankhı Sırp hnt- kın misafir gitmiı:ıtir. 11

•" b - Ad lf II'tl L ybes'andard ismivle :\fis<·ıfirlere ça,'· ve p;1sta ikram olun-~k·~ ır kıymeti olmadıgını, çunku o 1 er a · l,' ' • • lamu a~nrak ilerlemi~lerclir. l\fötea- ·' 
tu •dlerin hiç birinin taahhüdlerini anılan bu kıtalar,. geçen hafta Ro - ki ben Usturtımcanın cenubunda muştur. Kayınakamımıı bu mlina -
.... ~ağa alrnkın olmadıklarını söyle- munyada bulunu~·ordu. Snrt Staı1dar ilerliyen bir zırhlı kolu, Yenice ve sebetle bir nutuk irat etmiştir. 
·•ıışti~. ~ adiYİe ilk defa Balkanlarda gbri.inen Selaniğe ten~cc'üh etmiştiıı. Alman •* Yine Ödemişin Aclagidc nuhire-.i 

J.aVaşington, 14 (A.A.) _ Sovyet- motörlü kuvvetlerdir
1

• Bunblar, cliğekr taılklal'I, üç koldan ilerlemişlerdir. Çoctukk Es~rgeme K
1 

urumu ~·~mi hi1ikfı-llon k h k d · ı Alman rnotörlü kıfo arına enzeme · Goı·n1 .., "e Ctımabala~daıı h,areket me ·onagının açıma resmı ~·~tpı ır 
t l' pa tı, er ne ·a ar manıc ar t a· l • .. • S ken bir taraftan ela 125 ld!'ıilik hiı· ~ak.ki edilmekte ise de bu hususta c ıı· eıı. -eden 200 Alman t-ankı da zaif ıı·p .. 

1 
.. v .... t t" t · t". y 

1 
•r 

A UhteJif fikirler vardır ve bunlar, Draçın, Yugoslav kuvvetleri tara- hatlarını geçerc>k tstip ve Köprüliiyü sunnet c uguı:u e.r ıı1 ~· n~ış 11 · c -? 
~ll'ıerika gazetelerinde su !'tm~tle te- fından· zaptı dn c:ok 1'ıiihimdri.Ş1im- tutmm;tur. · .1rnvrl1Y<~ 1 y~n: ell.ıı;-e 1~ı.\'~ııl·~ekn· suı1't'tı-aruz etmektedı'ı··. · eli İtalyanların Arnavudlukda Y~.·. n_.ız I ·1 . 14 (AA) _ y goslavva _ c kendı crını w. \·ıııc n·ınıs ıı. ın ın -

N ı b t ,onc r.ı, . . u . 1 . 1 d ··t·· .. 1 ı·1 . . l bl·ı· ıı·m,·ııı," sahı"ı> oldtık •ırı ve u un 1 k. h 1, 1 h kk d b 1 ·ab·th \'JI• ı ıs er Pil o uru \.ene ı eı-ını c:anc nn kı". evyork Taymis gazete..;i diyor " · c a ·ı mıı areue er a ·ın a L s , · . ·• . 
mlinalwlii.tı bu limandan temine alınan haberler, biraz daha vazihtir. t€1mk c>ılerız. 

b Şinıdi japonya cenubi Asy-ad:ı ::er- mecbur oldukları ileri slil'lilmekte - Dracın alınacağı zaten !.>eklenmekte 000---

, e, t kalmıstlli. Fakat SO\T~tleriıı dir. Halbuki bu liman da rlevamlı 'ct' Y 1 d 1 b' birivle varıs nA / Yı l 
"n k !11."'1· 11··~ ''e Ynnan tan,\'are bom':>ardı- ı ı. ugos av or u arı, ır · . • ·. ınacar ar ugos avgaga l'ı.ı:a Alm_anya _tarafm~nn b~_r ta.~1r- ·"' h " Nlerek bura\."a girmislerdir. Şarktan ' 
01 z takdirınde ıstifndesı mumkun manhrınd:rn kullanılrnaz halele - g:trba doğru. rlevam eden Al~a.~1 taz~·i- yaptıkları taarruzun 
a;aktır. dir. kı karşı. ında Yugoslavlar huyuk mu - ., 

;, ~evsork Herald Tribuıı gazetc..;i Londrn, 14 (A.A.) - Öğrenildi- kavemel göstermektedirler. Yugo~hıv harp o/mad1gın1 
~Ie~ ~~ p-uklan japonyanın i::;tifad~- ğine göre Bel'lin, Balkanlardaki mfü~- ımıvaffakıycUerinin büyük ehemmıye- b "fd" • / 
k nı şupheli görme.kte ve Sovyetlerın klilatı ~enilmis adcletmemektedir. ti vardır. Nişin şimal mıntakasmdaki ı ırıyor ar 
end'J t l<'Jorfn,·1 ile Yenicenin alındığı Ber- ld ı..· ı erini Hitlere karşı takvi,·e e • kuvvetler, Belgrad diiştliğü ha e mu- -BAS TARAFI ı NCl SAHİFEDE-

·•1ış old kl kt d lincle ·teYid edlimemiştiı·. Saraybos ~ 1 1 y 
u arını yazma ıı u-. . · ~ bombardt _ kabil tanrruılar yapmakiac ırat·. u - Hlınclı di\'e bahsPtmeldectir. Rln:ıen-

~ Anıeıükan radyoları hükümlerinde nadak~ rs~~~·ı ~cdefl~ıi h 'd ı·ım·. goslavlar. Karagoyeviçi istirclad et .- alevh MiıcarL"tanm. Yııg-oı;lav.rnya 
ho?~tler birliğini vaziyete hakim man

1 
<! 

1
i nbl~~ 1

.\ uvve 
1 

a şı kt~ 1 g'~ı; miRlerdir ve sabaha kadm· bu mühim kaı:sı I;iı· fiitulrnt harlıi ~ arıtığt a..;i -
1.~ rtıaktadır. Kanaatlere göl'e Sov - ~·~re~<~. uyu yangın ar çı 1~1 o- me\·kiin i~gali hakkında yeni bir hn - kar~lıı·. Bu. her türlü be~:nclnıilel hu
~ tlerin bu paktı imza etmelerinde rulm~ı~hır. , ber gelmediğine göre hala Sırplann kuka ,·e ~thlitki kaidelere aykırı lıir 
ı.ln0 il, htıdudlarını Almanlara k:ır.şı Atına 1..t (A.A.) - Matbuat nez.ı- I' 1 !" h 1 · K T 1 k. · · t't l 
ıı; l'U k retinin harekııt hakkıncl:tki beyana- em< N ır. l a!'e «'~l.ıı•. 1 l~ıl1'd' e_ e ·ınııı ııı ı ıarı c a ~a ?la arz.usudur. Bazı radyo mu - d .. 1 <;Ö 1 denilmektedir. 000 nımm ııır l c ı ı ır. 
rıol'r1Ie11i, Cenubi Pasifikte şimrli .ia- tın,1akezd,cum e · 1Y e_ d 1 .• e y · İki av evvel \•apılan ebedi rlo-:Uuk 
nyanın h k f. b t' . k •• a -e 011\"H cep ıesm en ( 011 l1 u - H b . a atoru . . . .. ı ~ v ![ 1~ are €ı, ser CS ISJ .ızan - l ]. b"ld' d'~. e ('J'·o·ı·c 3 eş Jmp r \'e aclenıı tecanız pa Cı..ına l'agm<'Il kını 'dd" t kt d' 1 nan \"ara ı arının ı ır ıgın ,., , . ·ıı· t 'l'k 

1 L 1 ıa e me e ır er. Al ~ 1 b" f"" 1 .... t ıa hen .Jfacarı;-;tan mı ıve çı ı · cerevan arı-fa Ondra, 14 • (A.A.) - RöytPr a - mırn ar: ır ~o or er cu'.'u amıı < na ve ahHik k0 aidelerine d~ •1ykm 
llın bı'ldı'ı•ı'yoı··. zemektedır ve kuvvetlerı, valnız nıa- Ad• Ah b h k t t · t ç·· k'· 'r 

0 
ı % . . a a are ·e e mı:-; r. un ll 1 ug s avya-i~. ~etleıı bil'liği-.iaponya aras'lllda kıne>ye d:waıımaktadır. . . IS• · chki ;}hcarlaı· mc~eleso bir ekallin't 

.' la e..ı:ıeıı bı'taı·aflık ırnktı, olduk_ Bu varalılar, Yunan kuvv-ctlermın ' 
1
- '. 

1 
'b tl" , .. t k. "I. 

~ UJ ~ ·• • tt ı me·0 esınc<>n ı arcı. .'ile ım •\H-
<t:reni bir diplomatik bir vesika ola- Alnımı mutecavızlere kar~ı ayan yo)unda :· b·1·~· 1 d Mac·ır eJ-alli"etle -
~k. l\I k mütel!avi:dere kaı·şı gö;-;terilcıı a~·ni ce- cnı. te ıgıııc e ? . • , ' • ~t gösterilmektcdi,r. abmo ·anın sareti, anü fedak:hlığı göstcrmekll' \·ını kurtarmak ı.çıı~~~fa~,ır_ o.rdt!~l~nıın 
\' nskova seyah atinde çok az biı .. mu: olcltıgwtıııtı. ila\'e etmektedirler. ı~ev~·ol'l,, 14 (A.A.) - Nevyork Yııgoslm·yaya gınlıgı lııldırılınıl;}lır. • ~rr. akıyet gösterdiği mu.··tale·a."'1 ilerı T · t · H b · t 
'Uı-ıı ! b t f Cumartesi _<Tünü Makeclo. ın.·a ceılhe- aymıs gaıe e-:ı, a e~ ımpara oru 
l · 11lmektedir. mza edılen ı ara - r. H ·1 s ı · · · · lrl ı 1 d ~ 
ltk rtıunhedesi, son zamanda Yugos- sinde faaliyet olmamı~tır. ttal:ran cep- aı e c a~ırenın sıma e nı un ugu 
av s b ı d .he._ı'n,Je J<u··ç.t'ik devri~·e faaliyeti olmus- mevkiden Habe~i~tanm mııvinil mın -i ..... Ya ile ovyetler ir iği arasın a - u J - k t· ~ · · · t 
:<•ıl t.tır. Yalnız lİimara köyleri u7..erinde ta ·asına g.eç ıgını ,·e asayıi) amamen 

mı~. cbı f'i bat ıı ı;.-.ı kırı ela clil -:maıw a
t es nenrnıtır. Bir diisman tay\·ar ,,i 
clii-.:iirülmiistii;ı. Sahahleyin diğrr hiı· 
alarm verilmis. fakat bir sey olma -
mıstır. lflikfıınpt bin~ılarınn h;c hiı· 
,..p,• olmamıstır. Yalnız .. ;, il lı~II a nid e\ 0

lrrdP :ız h:ısnr vuku htılmtıs. biı· ki
şi. hafif yar~ılan ınıslıı'. 

\,,,.a edilen ademi tec!tvliz ve rlost - · l ı·ı· A ı· \b b ('J'· ı """o-ı· ....... ll :ıc bil' bombardıman filotillası ucmuş, ıac e ec 1 ınce (ıs - A"'\. a aya Öl{ ev..;,.. -ll:ıt:!-k~~i~~daki k-ailar da ileı·i gitme- bir tavva:-<e. h~tva rlafi b:ıtnı·;1·ası fa - ni yaznrnktndır. 
le Sovy-et,..japon muahede.sinde Hkicl- rnfmdan clii.siirülıniisWI'. - - --<0----

0~~?.e. n .. bı"n",oı', dı'g~ ''r bir de\•le.~!:ı te - Atin~. 11 (A.A.) - Salahi\·dt.aı· Al h k il . 
""'v ·~ " - Yunan söıcü,.;ii. Makedonya cepbcsııı- man ava uvve erz 
l'af Uztıne uğıııyacak oluı·sa clıger ta- . h. b. 1• 1. tt A'tin:ı. l·l (A.A.) - Yunan umuın b ·ı kt de Almanlm-ın dün ıç ıı· aıı ıye. e -BAŞ T ARA F I 1 NC J SA HIFEDE-cli itaraf kalac::ığı gö.,,ten.me e- bulunmadığını, Arnavutluk cephcsın-
le~· 'Ynni mihver devletleri. Sovyet- de cok hafif İtalyan kc~if kolu faali -

mi C'mni.\'C't nezaretinin tebliği: 

b.l~ı hiicunı eder!;e japonya, elleri ,·etı: k.·ı,·declı'J..lig-rini bilclirmis.tir. ik·g ı duracaktır. Fakat muha be, • . u 

k 1 taraftan biri taraflndan açıJır..;a 
c:~ılıklı olarak tarafların ne yapa
ltı kı meselesinde açık k-:lpı bırakıl-

ıştır. > 

---x---
Dün geceki yangın 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) 

Bu esnada K.ır~ıyaka - Kırnak ara
sında işl iyen vapurlar, yangın seöe -
biyle m~ndereğin clı~rndan clola~mağa 
mecbur ol mu 'lardır. Yangınm sebebi 
henüz. aıılfünlamamıştır. 

Jt ~~n~ pakt ile . Mançuoko ve dıs 
ltı 0R'olıstıınm vazıyetlerinin tanın -
:l.ası, hadd izatinde me\·cud bir va -
d1

J:Z.tin tanınmasından başka. bir şey 
~ıs ildir ve fevkalade bir sey . ayıla
tn az. P~kta Çine yapılan Ru:; yardı
ltı 1 Jrecnıemekte ve mevzuubahs edil-
enıektedir. 

Yangın tahkikatına adliye ,.c zabı
taca başlanmıştıl'. Başta itfaiye mil -
dürü B. İbrahim Günav .olduğu halele 

Jı.1 x yangının söndi.irfümesi ·için fedakara
crıQ/zeme yüklü gemilere ne çalışan itfaiyemizi takdir ederiz._ 

4merika donanmasının ŞEHRİMİZE GELENLER 
,ç_ k · . Siva.; mebusu Dı· . .:VIithat Siikrü re,a atı meselesı Bleda ist:.ı.nbulc1an, mülkiye miifet-

k - Ba,tarfı 1 nci Sahifede - tişi _B: Ni~acl _A fr~ı:.dan;. ~maliyP mü-
r~n donanmmıının zayıflatılması balı- fcttışı Ba) s.nıd E~ kııı Nıgdedcn şeh
ıye nezaretince muvafık görülmemek- rimize gelmı!-1lerclır. 
~·fakat harp gemilerinin refakati ka

lı! edilmektedir. 
t'~u takdirde bahriye nezareti, Ame
tıı. nın harbe girmesi icabedeceği mü. 
a ea.sındadır. . 

ı-· Arn.erikan gazetecileri ve başmuhar
ırleri bu meselenin bir an evvel teem

~iillinij nazarı itihara almaktan geri 
aln_ı.ıyorlar. • 

t!cl Sıyasi mahfiller. münferit seyahat 
\' ee<eklerin bile Alman denizaltıları 
ite uıun mesafe tayyareleri tarafından 
d \'Janmaın mümkiin olduğunu, onların 
da vharp gemileri refakatinde seyahati 
• ~ru olduğunu bildirmekte ve tavsiye 
e,•nektedider. Gazetelere göre, şimdi 
~tlantikte kati muharebe ~lepler el • 
l afı.nda vukubulma'kta, kati netice ise 
~srıltereye harp gemisi yardımı yapıl
ı asına mütevakkıf bulunmalltadır. 
ttuzveıt tc bunu herkesten iyi anlamış-
11.r. Siyasi müşahitler, bunun yakında 
;ır karara bağlanacağını ve yüklü va
;ukı•lıtra Amerikan haı·p J.remil<'rinin re 
a at ed€ceiJini bilÇirmektedirler. 

İznür belediye~nden: 
. Be le d iye memur ve müstahdemle

~·:Vle, fuka raya veıilec.ek reçeteler 
u.zerine ilaç satın alınnrn•·ı. :vazı işle
l'i nıüdürlüğGndeki formül ve ~art
l'ı:ınıe:si veçhile açık eksiltmeye ko -
~Ulnıuştur. Muhammen bedeli 1800 
~ra! muvakkat teminatı 135 liradır. 
alıplenn .te.minalı iş bankasına ya

Kiralık ev 
Asri konforu haiz fevkalade güzel 

manzaralı, Güzelyalı Nuri Bey sokağı 
54 üncü sokakta 6 numaralı ev kira
lıktır. 

Her gün öğleden evvel ayni evin alt 
katına müracaat. · D. 5 

lataıyona karıııında yeni açıla,., 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi r DOKTOR OPERA TÖR 

ADıL BiR 

!eri tayyare dafi batar.rnbrı ve a\·- Alman tan·a: el0ri. ü · dalg-a ha
cılaııımız , clü~nrnnın üc boınhardı - lin<le Yol0-:a hücum ~"aıımıstır'. Atı
nrnıı tan·arc~ini diisürmüslerı!ir. lnn bomb!ılaı·, hic bir hasarı mıH.:ip 

Lond~·~ , 14 (A.A.) - H~wa ııeza- olmamıştıı'. :1 düşman tayyaresi ha-
relinin telıliği: \'a dafi batar,,·aları tantfından tah -

·r.ene düşmanın İııgilten• üzoerin<le rip edilmiştir. Düsman la~·yarc]P.ı-İ. 
ki hın«ı f°a"di~·eti, bfr kere daha hafif gect· birbirini takip eden dalgalar ha 
ı;ec;mi:-;tir. Sahilde bir kac; yere bom- liııcle Piııc mınlakası üzerinde u~mn~ 
balar clüsmlis. hic lıir ha·al' olma - ve muhtelif noktal:lra lıomba!rı1· ai-
mıtı. fakat lng·ılteı enin ~inı:ıli ,..arki- mıstır. • 
sinde bir şehirde PL k az hasar nı - Bir polis karakoluna eli.işen hir 
1-:ua g<?lmis, bir kac;: kişi ölnıü"tiir. l.ıomlıa, binayı kı.sm~ıı yıknrn~tır. Bir 

:\Iali-a, 14 (A.A.) - Diln :Vfaltnda ltalyan hyyare-.:i Liksuriyi h0mbar
öOO inci alarm verilmistir. N<>:-ır~di- dıman etmiştiı·. Zariat ~·oktur. ı'l e\"
len tt>bliğe göre 12-13 nisan _ı.recPsi de JJek az ha-:fü' \'Ukua gelmisL;r. 
düşman tay~·arelerinin Maltaya yak Diğer bir ltal\'an tan·are~i. Si~am 
!asması üuı•ine iic· defa alarm iım - ariası cival'lnda İıir km:ı·ğa mithılvöz 
ı·eti Yeııilmiştir. Sa l>ahrn erke:1 sa11 l- atesi acm• : ... fakat h asaı ı m uc~rı ol -
!erinde diğer bir cHi~man hava te~ek manıı~.t·:·. Bir düşman tan·aresi. Tri_ 
J,üJü, :\!alta üzerine gelerek bomba- poli~ mıııtak-asına bombalaı· atını::. 
!ar atmıstır. İngiliz <l\·cıhırı havalan- h· •ar \'e za.\·iat olmamı;-;tır. 

_.;----.;...,o.--ı ...... --..-. ................. __ .___ 

lstanbul belediyesinden: 
Tak..;imde dağcılık kullilıü yanmda Ta~kı~laya giden yolda yaptırılacak 

toprak hafrıyatı, makadam ı)ose Bordur Ye tretuvar inşaatı kapalı zarf 
u,,,uliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 20 bin lira ve ilk teminatı 
1500 linıdır. :Mukavele, eksiltme. bayındı rlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje kc:;;if hülasasi~·le huna mütefcrri diğer evrak 100 ku
ruş mukabilinde belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 
22 4 9-11 salı günü saat on be~le daimi €nciime:n<le yapılacaktır. 'l'aliple
l'İn ilk teminat makbuz wya mektupları. ihaJ.e tarihinden sekiz gün evvel 
belediye fen işleri müdürlliğüna miirac aatln alacakları fenni ehliyet•ve 
941 yılına ait tkuret odası ve:sikalariyle ve 24~0 sayılı kanun hükiimlel'İm' 
tevfikan ibrazı liızım gt•leıı diğer evrak ile nwr.kGr kanunun 1 arifatı çev
resinde hazırlıyacakları leklif mckluplarını ihale ~ünü ımat on dörde kadrıı· 
daimi~nciimenevermeleri. 7 11 1fi 18 1292 2638 

İzmir Memleket hastahanesi 
Baş tabiplie-inden: 

Haslaııecle öl.:ıı 161 e~haıw· ait çamnşıı• rn beım•l'i mulınlle!'Hl eşya:iı 
1/4 f\41 tnrihi11clen itib11ren ~·irmi IJll' gün mU<ldetle nçık urlırnrn ile satı
lı-B·a ~ıkıınlmışlır. Taliplel'in ihale g(inti olun 22 4(941 !'.ah gü11li :-;rınl onctıı 
hıısl11harıt·ye miirfü·aatlun. 3 O 115 .~O 1261 

P. T. T. Umumi Müdürlüğün
den: 

"Ressam alınacak,, 
İzmiı· telefon müdürlüğünde münhal 60 lira ücretli bir ressamlık için 

2 5 9 U cuma günü mezkur ınüdürliikte mü<:abaka imtihanı yapılacaktır. 

-

( SAHiFE 3 ) 

K ş i 
• 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SlNiR, 

ağrıları ve GRİP, NEZLE, SOCUK 

ALCINLIKLl\RI, DERMAN kaşe

leriyle derhal geçer. icabında gün

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

• 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pas ahanesi 

Ege bölgesini en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS , 

1 

İzmir hariç olmak iizere aşağıda gösterilen mıntakalarda Kükürt satışları 

Zi . . t bankal şube ve· Ajanlarınca hizalarında yazılı 
1 aa arı olan fintlerle yapılacaktır . 

lznı i re L:ığlı, Kal'~ıyaka, Bornova, BalçO\•.a Yeni kale tımarı, Buca, 
Seyd iköy, Torbalı, Tepeköy, Bağcıları, ihtiyaçları olan Kükürtlerini şir-

... ctin (İzmir Kapalı Yemiş Çarşısında No. 47) 

.razıhaııe:;in<len bedeli mukapilinde alacakları tesellüm kağıdı ile Taş 

/ s k el ede aı <liycden tesellilm edeceklerdir. 

Küçllk bnğcıla r i c azami !ki torbay~ kadar olan ihtiyaçlarını Kuru 
remişçilenle Bay Cemal Alişan ardiyesinden alacaklardır. 

Dl.kkat•. I kinci eller kaldırılmış oldu~rundan bağcı olmıyan
la ra Kükürt rerilmiyecektir. 

Bağcılarm alacakları kiıkürtler gösterilen niahallerden başka yer
'<'nle sntılmıyacağın<lan aldanmamaları l:lzımdır. 

Satış 
Mıntakaları 

İzmir de 

Cinsi Keçiburlu 
Fi atı 
--

460 

Alaşehir Z. B. 497 
Akhisar c c 495 
Aydın c c 500 
Ayvalık c c 510 
Balıkesir c c 505 
Burhaniye c c 510 
Bayındır c c 490 
Bandırma c c 515 
Bergama c c 515 
Çeşme c c 505 
Çanakkale c < 515 
Edremit c c 510 
Karaburun c c 500 
Kemalpaşa c c 490 
Kırkağae c c 495 
Kuşada,:n c c 500 
Manisa c < 487 
Menemen < c 487 
Salihli < c 495 
Seferihisar < < 495 
Tire < < 490 
Turgutlu < < 490 
Uda c < 490 
Ödemiş < < 495 

Kükürllerimiz kurşun mühüı:li.i (50) şer kiloluk torlıabr<la satılığa 
·ıkarılmıştır. Beynelmilel şöhreti haiz Lonclrada (DANİE:L GR1FFTII) 
alJoralurnrında ynpılnn tuhlilde ktikürt!erimiziıı ytizde 99,51 safiye~ 
ll<luğu anlnşdmıştır . 

Kiikiiı·tl<>rim·z son derecede faydalı hassnl:m haiz mıızir nrncldelerden 
tanıumirle ari ve eıı yüksek ecnebi kükürtlerine muadildir. . . 

Keçiburlu Kükürtlerı Türk Anooim Şirketi 

Deniz Levazım Satın Alma ko
misyonundan: 

l T.thmin -edilen ~deli 29,28 J lirn olan 20 bin kilo saclej ağmııı 
18 ııis:ın !l41 cuma güııii saat on lıe;;te pnzal'lıkla cksiltmeı:;i ya
pılacaktır. 

2 - İlk teminatı 2UJG lira :10 kurus <ılup l ş::ır1ııam<'si her giiıı l Jli 
kuruş mukabilinde komis.}umlan alınabiliı·. 

3 - 1:-ıteklilerln Iıcili giiıı Yt.> s.,ntta 1!-'tanbuld:ı bulunan komisyonda 
hazır 1ıuluıımaları. 15 16 1:~92 2R61 

t1;-:ı rak makbuz1ariyle ve şartname- Her ıubeye a.id hastalar kalaul n aıll· 
:tı.ın 7 nci maddesirı'de gösterilen ve- tehaHıaları ta.rafından tedui edilir 
~ııka ile birlikte ihale taı•.ihi olan •• h 

Bu müsabakaya iştirak edeceklerin memurin kanununun dördüncü 
maddesindeki eysafı haiz olmaları ve en g~<: Nisan uyı sonuna kadar C\'- K r yaka . k f u·· b .. d 
rakı musbiteıerini tzmir telefon mudiirlilğüne vermeleri, imlihan günü a ŞI ı Un en: 
beraberlerinde kafi miktarda milimetreli kağıt, mi.işamba kağıdı, çini Nhml.ıı ekseriyet olmadığından tehir edilen kultlbiinuizun umumi h\!· 
mürekkebi, perger takımı, gönye, cetvel tahtası gibi resim yapmağa mah- yet toplantısı 27 nisan 941 tarihine rastlıyan pazar günü saat 10,30 da 

lunıır~~~~~~..ı..10"""-~~~-..!..La~ı~la~c~ak~t~ır~.~Az~a~n~ın~te~~~r~if~le=r~i ~r~ic~a~o~lu~n~u~r~. ~~~--~~--~1:41~8:_~ __ _J 

28-4-941 pazartesi gunu saat 16 da r:Muesse.sede er zaman 



( SAHiFE 4 (ANADOIU) IS NiSAN 1941 SALI 
_____________________________ _..;......, _______ .....,;..-..;. ............... A ...... ______________ ................. _... ________ ......,.......,,__._...._.. ____________ _,,, ______________________ __., 

Kimseye taarı uz niye- İngiliz Bahriye nazırının 
tinde değiliz beyanatı 

i Ü 
Manian mebusu değerli lıcınşerİ· 

e i izin edbirleri Harp imalatındaki gag. 
faa · ti at dır ret sonsuzdur 

Büyük Millet Meclisi 
dün.. toplandı 

Japon imparatoru pakt 
hakkında malumat aldı 

miz Refik ince, Nisanın birine· giinü 
akşamı Ankara radyo ... unda bir Iton
ferans verdi. Bu konferans Ulus zn. Moskova garında teşgi 

merasimi 
zctesinin dört nisan tarihli nüsha - "lJ •• ·z#'ol l ORTA ŞARKIN IHTIYACI K sında neşredildi. Mcv:r:u «ailtde d"r- 4 ıer tecavuze Sl a l a . . 
~=t::d~~ı:e~lii!1:~:;n7ovncr;;n~~~!:~ karşı kaymağa azmettik,, DE~IZDEN TEMiN . EDILE~EK Ordu Subaylar hey' etine mahsus 
de okumasını isterdık. Hııttp nıle h Radyo gnzetcısinden: ) ork, l-1 (A.A.) - Kooperntıfler . J . . 
yntını ve bu hayatın iyi ve kötü t rnf. Hükumetimizin son müdafaa tcd- kongre;:indc bahriye ırnzırı \'C koope- terfı· kanununu ve dı•gv er la" y· apon amırah enternas 
lnrmı büyük bir bcl·gatla nnlatlı. u'rleri doJnnsivle Akşam gazetesin- rntifler Qirliği reisi Aleksnndr bütün 1- 1 · t• h" ,. 
Bunlnr hepimizin bildigimiz eyler- d' u kıcıa ·,azı intişar etmiştir: işçilerden harp imalatındnki gayret- • •• • yona vazı ye 10 va un 
d?n .~?Ş~a mı idi? Hnyır, fa~n~ .nice Vatanda ! lmtine clcrnm ctn~cl~ri ~cmennisinde haları muzakere ettı (eştİğ inİ söyledi 
bıldıgımız mevzulnr v rd!.r kı filıyat- Tem l' mnh.ıl yokLur. Hhkumct, bulunmuş ve demıştır kı: T k. 14 AA· Jn ·m ~rll' 
tn bunların nnzariyclcrini lfalc nl l tanbuldnn gitmek istiyenler hak - - lsrnf edilen ve yavnş çalışılan Ankara. 14 (A.A.) - lliiyilk • lillct ~kl'lis, bundan onı-n llcvlct demin•ol. l 

0 b) 0 • k"l( · .) K • pon .1
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fıtıri· 
kındn aJdı0ı knrnrla vntand!lşlnra he ti h .. k t' Inl 1\1 I' i 1 ugün 8 tt' c·· ı•ltn\'lı lı ı I' ı t k rt d w • 't (lrll, nşvc ·ı prens omwc ı c mnyız.. ,.. . r san 

1
e c~.mu1~.n ~şn ~.a ı ı 

1
.c-. ?c.ı_.' 1 ı • ems.e ın •. uı .ı • . ı kı ·ı v~ una~ arı e ~ı~ ı 1 s:n~ ıgJn.:ı. ~~ ciye nazır munvini Ohaşi\"İ knbul cd\'· 

Bny Refik İnce o.ile ge~·mıizlikle- her h .• ngi bir m cburiyct yüklemi - ı. · . Y~JH mlşk dır n1 ı!-1~n ~r~ ı1ı:. ne ı - J"('ı.-:Jıgınc ~ toplnnarnk lıeleclıy~ knnu- }1mın .arıııL nzı m~'ll 
1
e ~rmkıln <>gı? ı- rek kendilerinden Sowet •• jnpon bit.ıı· 

rini teşrih cderkl"n şöyl0 bir toplu vo:ı, ndece kolaylık gösteriyor. Arzu cc) e 'arma.· a Hzım ıcın ıırer ma· ııtınuıı .,.~ ilncii ın·ıllcl" sin"' IJil' fıkm ek ı ı mesı ve azı mau< e ~r e · cnme,;ıne rnflık 1 ·ıkt h ı.11. l · ı· t .. ı-ı~· ·· ı ı ıı d A"I d" l"k d" 1 l lı k 1 1 kt · t·r l l · ı· G ı·~ · ı d ı..ı··tu -· · ~" " - ·t J k l A 'h · ı t .. 1
• 1 n~Aın' n. nın uma "•·· ~ cum e :u nn ı: « ı e ır ı ve u eıı C'I". ı ·o ny ı • an ıs ı ac e Ne- nıc ır. eze ıgım yer er e u n mem 1 . e clnir 1. t krf" l k'kı d aı o mı ·anun ayı asıy c or< u gu - tır ~nzırlar impn. :ıt ~ du~ sıı· 

zenliği ahlnki, iktısadi, ruhi ve ma- bilirkr. P.u karnı· yc>ni değ-il, <'ski<lir. leketü• işçilerin gtıyretle çnhştıkln- ~nmes~ı~ ~mıu~ e 1 1 ın n .a- baslar heyetine mahsus U:rfi knnnnu- nll~ı~e ._dn~d· . r. oruı: · 0~. n soıı 
~eri &ebepler nltındn bozulur.ıt Bu tedbir, bir tecm tiz hazırlıfrı de - ~·mı göriıYotdum. Beclbin olmak ııöv- kı <lahıhy<' eneuınenı mazbnt.a~ı ıl~ mm birinci madcfosinin tadiline, Tlir· . - 1 en <."e,.ap.Iarı \erdıktc 1 r· Bu cümle, her şeyi ihtiva eden ·il. mlidııfa-a ihtiyntıdır. l(imı:ıP~'€ le dmsn;ı hııpimizin istikbale emıii- 27 kflnunuev\•el ~l:l9 tnrihindc ve mitte- kiye \e Irak hükumetleri arasında ak- ~n .ımpnrntorun nezdınden nyrılmış 11 

komprı:.ıne bir cüml dir, her kelime. "atTUZ ni:;P!incl~ değiliz. 1It.>r tecn- \'CtlP buknc~ğ1111ızcl,ın eminim. Ça "- akıp giln~er<lc vukulmlaıı zelzelede fev l<'dilt~n \'cterincr muknvclesinin tnsdi- 11T k. lı1 (AA) D . Ajıınsı· 
si nyrı olnrak teşrih ve izaha değer. uzc ·ilahin kar;:ı koynrnğ-a nzmct - Jı .. ınak, dnimn çnhşmnk. Bizi znfc- knlfide hızmetleri görlill1n bazı malı - ki hakkındaki kanun layihalnrrnın bi- ~. ~ 0•. · · • ~ omeı !\ tsu· 
Bu hususta biraz mütalea yüriitme - tıl~. l1nzırlı{rımız. lıunun icindir. Iln- re i-ıal ed inceye kacl:ır mütemadiyen kfımlarııı c-czalnrının inclirilmc.-:ine ait riııci mii7.nkerderini yapmı~ \'C içti- 11~ g~~e, ~a~n ,har:~~ 11~~rt • 1~ser· 
den evvel, yani aramızda daimn söy- ·ımızdııkile;.,c cmniJ et ediniz. bn,ka çnlışmıık Jfizımdır. ek kanun Hiyihasının ikinci müzakere- mnınn son ''ermiştir. 2\foclis, gelecek 0 ~· r .0 s. 0'"~ ~·~Tın .• o.V)e ?m j 13. 
lenildiği gibi antr prantez şunu kay- fız)('re kulak a-mnyınrn. sakin \'C Buglinkü hlikuınetin iktidarn geli. lerini yaparak bu knnunlnrı knbul et- toplnntısını çtırşanba MünCi yapncak • ~elı 

1
hry;t1 ~ed<>ı1\e h:rı~ıyc komıser dedelim ki dostumuz kızını kocnya iıcıteı·ih olunuz. sinden b::!ri hiikumctin yaptığı bUyiik mi~tir. tır. • • 0 0 0 .n \C a aş.ır. en. . • . di· 

vererek lcnyınpeder oldu ve dnmadı- ooo \'e miihim işleıi nnl!ıinn ııazır. Trnb- - Her halde ~nkındn. Tok)O)fi g 
na yapmak istediğıi nasihati bütün· G •• •• h d lus rnziyctine terna;;. etmiş \'C . üyle Tobrukta d"" .- ııiz. 
millete tefmil ederek; aile düzeni umuş ane e dcımistir: uşman agır Yenı· kanun la"yı· Demiştir. 
· · k d 1 k l"d 1 - :·nı·ktakı' bl"'ıtl·ı·ıı t"hlı"kel"'ı·ı·ıı Lı"ı·- • • • • St.-ılin V(' i\folotof, jn.pon ltaricift' ıçın ayınpe er ere, ayınva 1 e ere o M " EYVALAR "' <; <; zayıat vermıştır nnzırıııın bindiü-j vngondn kendic;1ıtt' 
hürtnct etmek lazımdır nasihatinde D YUZUNDEN M l:ır:ıf e<lildiğiıı i ·ize söyliycbilirim. h h J d "' 
bulundu. Daima genç ve dinç duran, " - Ruzvelt, Kızıldeuize Amcrik:l'l ti- Yunan cephes·nde faa ası azır an 1 son vedaı ifn etmişlerdir. • 

~:;~~!ö~~-=~~en ı{:~n~e~r:ı~~:::r: Gtimü !'\~~~~ (~~~DU Cumar~. ~~ı~~:e g~\7;:11~~~~~l~le~~~~~~~ç/~ '~l~~: ı· t t 'kt d • AFETLER YOZ ÜNDEN HARAP rnJ0t~~~.n~4 ~~,~~ltta .b~~~~;~n~~ 
nim» ini her halde okumuştur. Bu : günü Gümüşhaneye ynğnn ynğnıur nuıı chemnıiy-etiııi nnlatmıs, bmıtl:ııı ıge ar ma a ır OLAN ŞEHiR VE KASABALAR P?_n .~rı~rıyesını;n'. ken.dısıne düşen \. 
kitabın modası geçmez, bugünkü ııbnha knrşı krr fırtınmıına çevirmi~, sonrn Kızıldeniı \'asıta~ iylc Amcri- • zıı~~ 1 .~apmakw ~ç~n ~h!1den. ge) ':!1 gıı. 
bobstilın o :zamanki hal ve va:-iyeti, \'{'rdc 25 santiınetr~ kalınlığında kar kadım doğruclnıı doğruya Ort:ı:-ıaı·ka Habeşıstanda yeniden BAŞKA YERLERE KURULACAK r:!!1

• ~o~~~ree<!gını, ıstıkbalın gos~~r· 
maazallah ya insan böyle bir dama - tabakası t~şekkül C'tmiştir. Bu ) Ü?.den her türlü mnlzcmP ve inşc maclclco;i _ b . k . [ / cegı )enılıkler ne olursa olsun boş 
da düşerse? Gelinlerin de yeni çcşid- hu:;ule gelen siddetli dondan çiçek aç- !tin kolaycıı gönderilebileceğini ~öy- ır ÇO esır er Q lnmzştır . İ~t:mbul: 1•1 (Husus'i) - llükume- mıync:ığını ve bu yeniliklere karşı c~~ 
leri olduğunu unutmıyalim ve bu mıs olan meyve ağaçları mühim znrar- 1 L>miş, Yunanistaıı:ı yardım edil<liği Londra, 1 ı (A.A.) - HnrlJiyC! ne- tımız, yenı kurulmakta olan Erzin - tıe nlac:ığını söylemiş ve demiştir lU· 
bah~; uzatmıyalım, belki zülfüvara lar görmü .Hir. Zarar, senelcrdenberi •·e Yugoslavyanın mukadderatı ntC\'- znretinin tebliği: can şehrinin nrazisini. istimlak i<:in - Enterıın.c;yonnl vaziyet vahim~~ 
dokunur. •msal!ne te acltif ıedilmemiş dcreceue 'lUubahs bulııncluğu su nr.cln Ol'alarn Yunnııistnncln. 12 • 13 nisan gece.si, B.li.rilk ~Iillet )leclisine bir kanun lii- mektc<l,ir. ~eticcnin n~ olncnğını 1<~ \'' 

Aile kurmnğa karar veren genç - fazlndır '"<'mühim bir yekfınn lınliğ ol. cln fednkiirane koşmnktnıı başka çare kun·etlerimiz Y€lli mevzilere cekilmiş. yıhn~ı ~cvketmiştiı'. Kanunun hiiküm. sc ke.s.tır~rncz. Ancak Jnpo~~~:mın l'U 
ler her~şeyden evvel feragati eöze ııaktadır. bulunmadığını bildirmiştir. !erdir. !eri, heyclün, seylap vesnir afctleN \·etl\.!l'I d1ışmanlarını yen~bılır. 
almalıdırlar. Zengin koca, zeng;n kız 000 ooo Setir kıtal.nrımız düşmaıın nğır za. de ~amil ~~ılunmaktnd}r. L~yihndn Groenland 
buldum, lüks hayntn l<avuşuyo- l .

1
. B / .k S • k b • • · yiat vcrdirmışlcrdir. ezcümle Gordes heyelanı mıs:ıl oln-

rum, sevdim, nşık oldum, peynir ek- ngı ız, e çı a ve Hol- urıye a ınesının Dllşman, bu çıekilmc ~snasındn doğu rak zikredilmektedir. Bu lrnsab:ı • 
meğe d~ ~er:ı.bcr olmnk. artiyle ra- 'landa sefaret memürları beyannamesinde bölgemiz üzerine devamlı tazyikini kısmen yıkı~mış olduP;undnn ba~ka meselesı 
zıyım cıbı yanlış nazarıyelerc ka - muhafaza eylemiştir. Hatlarımız sa • yere nııkledıleccktir, 
pılmadan, evlenecekler kendilerine .Mo kova, 14 (A.A.) - Iluclapcş- Surigenin istiklillnden ğın~n ?lduk-:a t~liy!ik .bir puı!iyet kay-, .. . 000

-- DANIMARKANIN AMERiKA EL' 
tam kafadnr hayat arkadnşı seçmesi. ~edeki İngiliz, Belcika ve Hollanda d\' elldkıtlımbıtşseı]m,·dımı~.Jtdırd.ı hıc; bır karşılaşın. a •Atına rad osu ÇiSi HOKOMETININ EMRi .. , 
ni bilmelidirler. l)Ciarct memurları 1\1rı~ko\-aya gel- b h d· ı· " ~ Y " 

\ Aile saadeti ne zenginlikte ve ne mişlerdir. Bunların Budapeşteden a se ı ıgor Bölgcıniziu mcrk<'Z kısmında ısrarl:11B ı· d DINtEMIYOR 
de güzellil,te değildir, anlaşmakt hareketleri zorluk1nr dolayısiyle ge. vukubulnn Alman hücumları şiddetli er ID ra yosuna Cevap . . 1'' 
ve kaynnşmaktadır, ' bunun için de cikmistir. Kahire, 14 (A.A.) - :Müstakil topçu ateşimiz l11.crine tamamen akim • . Vaşıngton •. 1.4 (A.A.) - D~nımnr sf. 
her §eyden cvv 1 Q:ddi olnrak buna ooo Fransız ajansı Sul'.iyc kabinesinin kalmıştır. Hava fevknlade soğuktur. verıyor hükfuneti elçısı Dekopmruı, Kopenlı 1 
niyet etmekte ve yuvnyı yaşatmnk n~redilen beyannamesinde şu satır- Kar yağmaktadır • Atina, H (A.A.) - Atin:ı. radyo.c;u hiikOmeti tar:ı.fındnn '\~ilen emri uıı 
arzu~uyln kurmaktadır. skeri vaziyet lnrııı bulunduğunu bildiriyor: Libyn.da bu sabah tanklarla takviye BerJin radyosu~uı; en büyük yalanlar madığı~1 ~m~ri~ Hariciye N~ıtl 

Yabancı kandan jki kişinin nhlak, Çok nazik olan şu anda hükumeti edilen düşmnn piyadesi Tobrukn lıil- uydurduğunu bıldırmekte, Rumca neş.. Hullc bıldırmıştır. .J: 

"det ve terbiyelerinin mütevazin ol- ( BAŞTARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) elimize ~1.dık. HUkOmctimizi, yük· cum etmiştir. Bir noktada yirmi ka. rlyatında esir düşen bir Yunun gene- Nevyork, 14 (A.A.) - Nev:ror: 
masın imkS.n olamıyacnğın uöre ad ları dereccainde h ynti ehemmi- ı;cltmck ı<;ın her fcdnkurl~ğı göze nl- dnr tnnk dış mUdnfnaları g<!Çmiştir. ralinin imuısiyle bir beyanname ne.ı: • Post ~nztesi, Monroo kaidesini GrO 
af le kurulunca iki tarafın dn nz çok yeti haizdir. MaamafiJi İngilizler, va mış bulun~ıy~r~z. ~~ ?üyü~ gayemiz, 'l'nnk.Iarımız derhnl mukabil bir hücum reilerek Yunan askerlerini lngiliilerfo enlandn t~mU etmt>kle Amerl~ 
fedakarlıkla eşine uymağa çalı~ma- ziyeti tehlikeli görmemekte, Marsa mem2eketın ıst~kJalını t;mm etmek yapmış, düşman gerek tnnk ,.e gerek harbe davet ettiğini haber vermekte, harbe g i r m e s j n in ynkl~ 
sı Jnrttır. Mntrulıta mühim müdafaa hatları ol<luJ?~nu dn sl'ıyleme.~ ıcalıedcr. Bu- insmıca çok ağır znyint vercı·ck t:mle- bu harekeU yalnnlnrın şe.ruiati diye tığını yazmakta ve Amerikan denW' 

lklasadi sebepler de aile düzenli- bulunduğunu bildirmektedir. İngiliz- ntm ıçı~ı hass~s ve mUtcyakkız dav- dilmistir. Kıtalarımız Sollum civarın. tnvsif etmekt~ir, Yunan radyosu dl· rindeki bütün gsmi1~rin rnügadcr&. 
ğini bozuyor. Kısaca söylüyeliın ki ler her halde burada muharebeyi raıı~cagız. İstıkla~imlz için .. mücnde- dn düŞmanın ileri müfrezlcri ile temaS- yor ki: bkdirinde Atlantik denizinin dnha U 
evlenme çnğındnki bir delikanlı ne kabul edeceklerdir. Hasıl olnn bu va ~enı:zc dcv~ım .edıyoruz. I· .r~nrnı.ıın tndır. Ve bu müfrezelere çok mühim cBu gen~ral eski Tcrmopil kahra • kontrolii mümkün olncnğını ktl.}·detlll~ 
kadar bilgili ols:ı. gençtir, hayatın ziyet knrşısında İngilizlerin acele '>U~·ıyc komıserı de bunun ıçın bızc znyint verdirrniıılerdir. anlıklaı·ını geride bırakacak surctt~ tedir. Hazırlnnnn bir p rojeye ~~ 
bnşlangıcındadır, az k:ızanır, ondan Habeşistan ve Eritredeki kuvvctlen~r: rnıdde bulunmuştuı·. Habeşista!1da mağlUp edilen ve kar. harp ~t~işUr. Almanlaı:n bu hareketi Amerikan harp. gemileri Hali.faks ı;~. 
fazla kazanç beklemek kapric;i ha- den Mısıra mühim kuvvetler taşıdık· ooo makarışık bır hnlde ç~kilen düsmnnın şerefsız ınsanların dUşkün hareketle - manına kndar tıcarct gemikrıne reıi' 
tadır, inkişaf için :zaman lazımdır, Jarınn şüphe yoktur. 1500 kilometre· aı·r Norveç harp takibi devam etmektedir. Bir çok esir- rinden başka pi: şey değildir.) . kat cdeoo~ ve.b~ suretle.Amer ika e!Jcııl 
binaenaleyh kantıatle idare, ayakları lik çölü ve araziyi nşarıık Mısır ön. lcr gelmekte \'e bunlar arasında biı' Radyo, Selanığe Alman kuV\•etlerı rı umumısesının nokmı naz:m kııb 
yorgana göre uzatmayı bilmelidir. lerine gelmiş bulunan Alman kuv • fırkn kumandanı ile bir de Ji\'n kuman. girdiği •akit kendilerine sigara \'C he- edilmiş olacaktır. . A• 

Ne zengin mevzu fakat yerimiz kıt .. vetlerinin harp mnlzemesi ve ja§e • • dnnı Luhınmakuıdır. diyeler , verildiği hakkındaki haber. Nevyork Hcra..ld Tribün gazetesı ~, 
madde1'~ bnlumından çok müşki.il du- gemJSI 0 00 !erin de tamam<'n ,.uydurma vıe çirkin nl<!riknn oonnnmasmm nej·e yaradı?!· 

A. E. 

•• 

Tilkilik eczallaner,· sahibi ve 
sabık Parti vilayet idare hey'eti 
ve belediye daimi encümeni aza
sından eczacı Bay Faik Ener, iki 
seneden beri müptela olduğu 
hastalıktan şifayap olamıyarak 

dün akşam saat 19 da rahmeti 
rahmana knvuşmuştur. c~naze
ı.i, bugün Tilkilikte Büyük Fet -
tah sokağında 8 numaradaki 
evinden ltaldırılaralc öğle valdi 
Hatuniye camiinde namat:ı kı -
lındıltt n !lOnra asri kab.·istnna 
götürülecek ve defnedilt'cektir. 

Merhum , muhitte sevilmiş, 

yurd işlerinde ı;enelerce hizmet 
etmi8 dc-C?erli bir zatlı. Ailesi 
hall n~a ve arkadaşlurınn tnzi -
yetlerimizi sunarız. 

rumda olduğu muhakkaktır. 1\.Torv eç -ahı.llerı·ne hu"_ biı• propag.:ında olduğunu d:ı itavt> e~ nı sormakta, AtJn.ntik sahillerinde~ 
YUGOSLAVYADA: ıvı ~ Yen· s ·ye miştir. m€'k salahiyetinin başka donanma) •• 
Bazı bölgelerde Alman kıt>aları i- ~um . etti 1 urı 1 1 d B 1111· \'Criln~inin ayıp olduğunu ya.zamk 1

, 
ıerlemeıerine devam etmektedirler. . h. r an a a 'Ilı ı şi.n m~ıtc~ssısıara bırakıım:ısı~ı. ~, 
Bununla beraber Yugoslav kıtaları Lond11a, 14 (A.A.) - lngilterc IİkÔmetİ Y nızlcrı denııaltı ve lrnrsan gemılerıf1, 
kendı"lerini toplnmnğa vakit bulabil- bahriye nezaretinin neşredilen bir Dün tehlikelerden den bizzat Amerikalıların temizfö·e p 
rnişlerdir. Yugoslav tümenleri, bir t~bl~in~.e biı·. Non·eç hn!•J) gemisi- Dürzüler kabineye alın- . rek Anupadııki demokrasilere htıf., 
çok yerlerde mukabil taarruzlara 11111, ıngılız denız makamlnrıle mutabık ' bahseiiı malzemesi götürmelerJ lüzumunu le~, 
geçmişlerdir. Ni~in şimalinde ya. kahmık clün Norvcı.; sahillerine bir madıklarından münfeif Londra, 14 (S. 21 ,15 radyosund:m) dediyor. Ve: «Cok tehlikeli olsa da b. 
pılan bir mukabil taarruzda bir Al- akın yaptığı lıildirilmektedir. oldu/ar _Serbest Irlanda başvekili Dövaler:ı. nu yapmalıyız.» diyor. Avrupadaki.Ô~ 
man tüme": ağır zayiat verdirilerek (Lonclrn radyosunun saat 21, 15 de • · · · ·. ı ·d mokrnsilerinin elcle vermedikleri ı~·· 
tardolunmuştur. • verdiği bir tcbJiğde .Norveç harp gc - huduıı, 14 (A.A.) - Yeni Suriye memlck~tı tehdıd eden tehlıke ?1 en yıkıldık.Uırmı bildiriyor. 

Cenubi Yugoslavya da mümtaz bir misinden bir adaya çı kal'tlnn bahriye h,~kCı!Jleli rei~i Hulid Acem . Şamda, bahsede.re~ bc~anatta. ~ulunm~ş' i 
Alman tümeni de geri piiskürtiilmü§- kuvvetlerinin biı· fabrikny1 tahrin 'l urkıy<', 1ngı1tcre ve Amerıka baş - - Bıt~ıaflıgımız~ mud~faaJa mcc - stanbulda bı• r 
titr. Niş • Belgrnd nraaındn Morava ettikleri ve miihim 2-ararlnr hu. ule konsoloslarını ve Şnmn gelmiş olan Mn ?.ur kaldıgımız ~:'-kdır~e bır çoklarımız 
vadisinde Karaguyeviçi Yugoslav gelinlikleri bildi:Jilmigtir. ) vcrnyı Ercliln başvelfüini kabul etmis- o~ecek, fakat dı&'()r1crı rahat. ede~~ - • t 
kuvvetleri muann ·dane müdafaa et- tir. Başvekil, diğer hilkumet aznsivle tır. Kndın, ve çocu~lnrın, şehırlerımı~ CID&ye 
mektedirler. Umumi kanaat, Yugos- p "f k de görüşmiistür · d"n çıkarılması planını derhal tatbık t' 
lavların şimdj muharebeye ba~ladık- ası i - manevraiarı Kudtis, 14 (A.A.) - Ofi Ajnn~ı etm~k l~zımdır. ~ilaha sarıl~ak ıpec .- Evini ve çocuklarını te 
"-.ırı meı+ z:nd dir. Gf'.'rçi Yucodav A . t · 

1 
• d bildiriyor: b~ırıyetındc kalırsak haklı hır dava ı· k d k d 

orduları ara:ıında irtibat knlınnmı.ş • merı a aggare erı e . Lilhııand:ıki IHiı·zli cem:ıo.ıti yeni lrn- ı;ın ~nrı:nş~cnğız. e en a ID ~" 
• r. Fakat $'mdi dnğlık t:.razirl,.. mi.in· 1 bırıede kendilerine nezaret verilmediği Demış.lır. lstnnbut: H (Hususi) - nurıı ~· 
~ ... l"j~ olarnk Almanlarlc. çok çetin ı· etı·rak edı·gor' 1 içi~ h n y ret \".(! infial gi5st~rnıek- A .k Lir cinayet olmuştur. Scyy·!l11 koJttı ,, 
~~~~:~b~:;:ı:~ıa!~riıı~fm:'ıu~;:::r: .. -;-J_ -- --- -;-i-:--· 1 ~~~~~er~~l;~ı~ıc/et\'~~~ı~~l~. i~~~~~ı\1si~~:~:., _merı a ve ~~'.i~lc~~ı~p R~~~~;ı t~ı~ı~lW:t1~~ıı;:f, 
,._,d,. d ·ildir. l_Ye . .l:_'!.!f_f{!__~u~vet lŞfzrak <'~·l:m ı ştı r. C~ner:ıl IJcntz h:ılkı ~·eni Japonyadan bugiln Fcrikoyde tcsndilf {·tmiş, c._ııı 
Atnavudluğun rı"mnlinde Drnc Ji- edecectı gızll tutuluyor lı.ut\umcıte mu1..nhnr<'1(' cl:ı\'d etnııs - I A • • ne döniip çocuklarına hakm!\
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"t1'H'll, Yu~oslnv or<lu~unun eline geç- N.. ~ • . tır. ~ dhalat eşyası getırtılecek ynlvn'rrnıştır. Kndın rcd Ct:\'abı \"ti 
miştir. Simdi Arnavudlukde.ki hal. t! \ .1 oı k, ı 4 ( A.A.) - \ uıın~ ted Nt>~ı dilı111 IJir knı·ıı rnrun .. \C gi;ı·e . rince tubnnrosmı iki ~ı ntt>.ş cd~t-

PrcR Ajaıısınn •ron' ma•ı~m on tlör- u-.,·ru"t ... 1 . 1 1 ' • L-:l·b 1 t' f ,.;tn ııbul, 14 (Jlu3usi) - Amcı·ıka. :\lclımPd Recep, mermil:erin ts.-ıbet 1

1. Al ·· / • J. •• l ·un kıtalnrı müşkül vaziyette kal • - . ,, " • ,, -.~ ıı·ı rnıı c an sonı·:ı t nan ı ı 1 · • t • :ı 1 t• ·ı 1 b · 
nıan llS erzne ıucunı ar tl uııdcn yırmi IJegine kadnr Amerika k(mıı•ti iç' 1 .. 1 - 1 '· .·. t . I'k tan zcytıııyngı ııcıon arı ge ıı ı mes mediji;ini görmiiş ve sonra eknıek ,,,, 

mı !.ardır k J · " 1111 c I( arı mu lulll)-0 c m.ı 1 ı' ••ı" ıı lıt""ıkl-ını"t , ."l0lz bı"n clol". rlık ."kr"· d "'" 
Bn§tnrafı 1 nci Snhif ede -

f li dLi. mcın t · '~ t r 'l riııin bu m ,. -
J.uıdan h: r •ket ttik1cri tc· Lit l'dil -

mis tir Atılan :ıgır bomb.ılnr haııguı J.u· 
ır. ında p ıtl.ımış, mulıim h:ı"ıırn ı;e -
lıebh Pt \ermi-. ,. ' a\ ı ıc: lıtLnık yıın . 

• '"111 :u· çıkrr.ı ·tıı-. · 
nr st limnnw<lır bulunan Ş.trııhoı ..;t 

\P Cıım1..cnuv Alman zırhlılarına atı
lan b:r çok bombaların harn bu:utıu 
olcluvu için ~ · ptwı ha nrlurııı t -.biti 

U(' olnıu t ı r. 
A \ l ll'c Lon :.onu ı do~I. rn \ el 1 "z 

.ıllı u urı hucum celil mi" ) aıır.ınl. ı
rık lmıs. bnhrı.} • top fabrikıı ında 
d,ı bbvuk bi•· 'nn~rn çıktıg,. göriilnıli!)· 
lu r. 

YUNANiSTANDA: U\\ t rı tarııfındnn Dahu n<lasıııdn mü. tnkil bir mıntııkrı olnc:iktır. Bu su. " " ·' •• ·• " çnğı ile ır, yerinden ölüm haHn c .ı' 
lfoy.üz Almım ve Yunan • lor.iliz mııncvı::ıt~r ynpılnc·nktır. Hu nuın<>v • r tle Bı:.rrul belC>din·sinc hususi 1c ı·n ditif açnm:lır. ralnrnışhr. Sur.hı, tutulmuştur. 

c..ıvvetl erı· ornsındo ciddi nıuhar~bı> rıı~arn 1 tı.rak.· .cdee<!k nskc.·r ,.,.. _tay.rnri! alühi) ('tleri \"Crilmekt.e<!ir. 8uriy<>de Ayrıca Anıcı-ika ile .i tıponynclan Vana.-'a bahrı•g• na"'tfl~ 
nıklm b ld ı kt d ı.:· k t nınni'faturn eşyası getirilme::i için n.~ uı .,. "" 

l"r Laş!ıımamıştır. Almanlar nasıl 1 • ·ı. 1 ırı meme· e 11" ı· :ı rı cın itısc ofislcd ·n rıılm~ıhtnctır. b 
b'r kuvvet önünde bulund~ldarını az yırmı. bin n~kcı· ve l!) ·İO ilk kanun- Kudiis, 11 (A.A. ) - Ofi Ajans ı hil- !kJlkrcditif ncıl:lcnktır. nın eganatı ~-
r~rencbiJmek io'n teenni ile harekete 1 cı:ı ~I:n·uı acl:ısınn g~Jcı! h:wa kuweu.c: cliri.ror: Hazır gömlek satış l\an::uln, 14 (A.A.) - Kannd:ı t>:lııı; 
IT-P~burdurlar. · 1 r:nııı. mnnevr:ılımı ıstır:ık r-dccekkrı 1 ~uriyc hükıinıeli. lıir hc•y:ınnnnıe ncş l"i~t .. nazırı Jiultz hey:mafüı bıılun:ı1\;. 

tini yan radyosunun geç vakit vf' r · h.ıbeı nlınmıstır. redcrck d_ vJct te~kil:itıııdn ıcıltıhnt .rn- f ia tlerİ jnpon • Sovy~t mılaşmn.sının ilk. ı;e1C" 
di.gi bir hıı.b<'r,.. göre Prespn gölii ci. 000 p~ıc:ıı".:rını, bu liılfıhatııı bir ~>iin zarfın- İMmıhnl, 14 (lhısu-i m:1 hnhiri~ ccsiuin, Bnlknnlardnn sonra tngılıZ~ 
varındaki Görice .şehri, ltalyanlnr ta fı1i!li güreşlerde İznlİY· ldn olıımı~ncağın ı, rn itibrrln hliklımf'- mızden J _ Bugün idha lfı.tcılnr bir- rin nnzaruıı orta şarktan uzal< ~rol· 
.,fınd n zaptedilmiştir. Buna -zaten t' \Cni lemaıılnr lazım olduğunu, ik- lığiııdc bir toplantı yapılmış, hazır çeknH"k için Alnwnlarıt\ bir gn)7t"tı 

; .... ,·:ııır <>dilmekle idi. Çünkii Alrr.an- Jiletin v ,ziyt tİ tısa<li \'c idinı:ı'i ıııeselc1Pr1~ "sı:;i sııı ı- g<iınl ·klpı·iıı fi:ıt mur:ı knbe komi;:;yo- duğ'ımu si;yfomi~tir. 
nrı,., karşı •nda yeni ceohe vnz;yeti fınm mahrumiyet \"(\ ı:-tır.llplarına ela nu t ıı .ıt ınchl'ı satış fi!!.tlcl'İ tcsbit e. T J b • • 

b"'biyl .. Yun~n kuvvetleri g~ri ce. Aclaıın, 1 ·I ( lI ISll!.İ) ·- .\ılıuı:ıclıı çnı·e bulaı~'lğ"ıııı l>ildirrni ·. hiikürn tin dibni~lil'. Gömlek ~atı'llnrıııda \'(İZ - a e e ıçın 1ı 
ltilmek m cburivetinde idiler, ccphf'- apılaıı Turki.rt' mılli .ırürr.ı:: mtiı::ab:ı- l ıııııları biı· da\':t olar:ık el<' aldığ-ı ele ao- ni •b<.>bndf' kur mm·nfık glirU!- p 
:-ıin bu k111mını düzeltmek lazım geli- k:ılurı nct icelcnmi.stir. fzmil'iiler fi6 isarel olmımu~lur. mil,ştiir. Buyal kamp kurulmıy;1.C ~,c-
yordu. Yunanlılar, ... ğer mukı:ıvemc· kilocla Şciik Kand()nıir vnsıh111iyle hir ooo KARTAL VE LEYLEKLER l stmıbul, l ıJ (A.ı\ .) - :\lnlll"Jf ,, • 

-. t d ı ..ı· ı ı l b •ı:rnicilik, 72 kilodn Hamza \kknn ş· 1" J d d f" ____ __,,....,.. ... =ıu:q--..---...... ---., f' evam etse "'r·~ ta vnn arın u . 1 ma l rıan a n k:\leti, hu sene li. eıerle yük~k rı: eti' 
ANNELER: k··~dn~ızbdirı. adım bile ilerlemeleri im • VC' 79 kiloda TayyJı:ı.:> il iki üc·Undi- ARAf'. INDA MUHAREBE leplerdc :1skcri knmıılar kuru1mı):ı 

. ., .. iik kn:laıımışlardır. Londra. 14 (A.A.) - Şimıı'i Jrlı.n- ·" 
.;.ıem<' k,• ·imı ·.nmnnı doktoı un Hnva. muharebe leri taraflar ara. 13 ırnvnnl ı Anknra biilge· i birinci. ela ve lııgilterc <>ınni\'~t nezar · l •r:"İn lstnnb ul, 14 (Hususi) - Rur::ada ğ'ını alfıkncHırlnrn bildirmi ·tir. JıJ 

nezıır ,.e tavsi.' e·ı . ıtında hulun- ,, ı2 ı 1 t ,_ ı ·> • • ~ .. t k . Tı'caret Vekı·11· Ankaracı r·ndn. nev;ı m Plmektedir. Atlan tik puvan a :t:ıuu - ıncı, o Pll\':ın- mu~ ere t.ebliğiııdc·, lıuglin ög.c<lcn .i\1 :ıııya · t.rır:ıflarmdn kartallarla el 
nrndıl\ça çocul\ için t h lık.;>.i bir c! n:zindt" lnrdliz uzun mesafe tav • la E.ı.re -~öl.?cs_i :! liı~cii. 4 pu,·nnla Ko- ı sonra şim~li. lı·lnncb üzerinde Almnn lcylr..klcr ar:ısıııda şidd<'tli muhnrebc lstanbuJ, 14 (Hususi) - Ti.c:ı; , 
hR) at rlô unıudür! yarelcri de l.afi'lel~ri korumak. Al . c:ıelı ck~rdunct~ ''.~ ;J pııwrnla Kaysc ·ı taryar::ıJcı 111111 çok yüksckt<?n uçtuk - \ uku hulmakfadır. lki taraftan da Vekili n .• liintc.az ôkm\!n şeh!" "~1 ı 1ı 

Çocult Eı:irgeıne kurumu ı?enel ·ı mRn denizaltı ve kor8nn gemilerini rı 5 ncı gclmıştır. Seyhan, Samsun lnrı hilclirilmiştir. Bomba nttık lnrınn pek çok yt.mılı \ 'C ölii vnrdır. Köylii- dtıki ,·ekiılet tc ·kilfitı müdürlr\11 • 
' ı. nvlamalc için geonie. mikynstn. fnali . ve Bursa gurnplnrı, birer pıının kn-1 clniı· hab<?r tılınamnmıştır. Dafi b:ıtm·· lcı·. ynralı leylı>..kleri nlıp tecln\'i ct- 1 i ı• timaına ri.rnilet ettikten ı;oıır' • merkezi 11 ... ) et .., ._ _______ ,. --~:....:=---= yet göstermeğe baılamıtl rdar. znnmı8 nr ır ynhırı, şicldct\c ateş ııçmı hırdır. mekıc ve be J('mcktcrtirleıı. knrn:.·n hnrck<!t (')'lrmiştir . 

• 


